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شفافيت و پاسخگويى وزير بهداشت 
الگو شود

 يكى از مســئوالنى كه در ارتباط با شيوع كرونا مسئوليت مستقيم 
دارد و تاكنون توانســته به خوبى از عهده اين مســئوليت برآيد، وزير 

بهداشت است.
در اين راه، حركت شفاف وى، پيگيرى شفاف مطالبات، مبارزه با فساد 
و پاســخگويى دقيق به صاحب نظران و اتــكا به مردم را مى توان رمز 

توفيق وزير بهداشت در گذر از بحران دانست.
ناشناخته بودن ويروس و نبود تجربه مقابله، شايد وزارت بهداشت را 
به ورطه آزمون و خطا در پيشــگيرى از شــيوع بيمارى برده باشد اما 
رفتار وزير ثابت كرده كه توان مديريت بحران را داشته و براى گذر از 

اين مسير بيش از همه از پنهان كارى فاصله گرفته است.
نامه هاى وزير بهداشت به رئيس شوراى عالى امنيت ملى در ارتباط با 
احتكار و قاچاق كاالهاى بهداشتى مورد نياز براى پيشگيرى از شيوع 
كرونا همچون ماسك و كم كارى وزارت صنعت در عمل به تعهدات 
و كشــفيات پس از اين نامه و اهتمام وزارت صنعت به كار در زمينه 
توليد ماســك، حكايت از آن داشت كه اين 2 نامه بسيار مهم است و 
ثابت كرد كه در مديريت بحران، تعارف و پنهان كارى نمى تواند كارى 
از پيش ببرد و بايد مســائل شــفاف و دقيق پيگيرى و به اطالع مردم 
نيز برسد زيرا نامحرم ندانســتن مردم و نترسيدن از افشاگرى درباره 
فســادهاى بزرگ، اقداماتى است كه الزم است همه مسئوالن در كار 

رعايت كنند.
وزير بهداشت در پاسخگويى به صاحب نظران نيز ابايى از بيان واقعيت 
ندارد و اين مهم در پاسخ وى به يك اقتصاددان به خوبى مشهود است.

اينكه جهان هم نســبت به آينده ويروس كرونا جهل دارد و اطالعات 
درباره اين ويروس ســبب اقداماتى براى بازگشــايى ها شده و ديگر 
موارد ذكرشده در پاسخ وزير بهداشت، ثابت مى كند كه در مقام مسئول 
اصلى مديريت يك بحران، همچنان پاسخگو بودن اهميت دارد و نبايد 

به بهانه تأثير احتمالى منفى پاسخگويى، اين فرايند را تعطيل كرد.
وزير بهداشــت تالش كرده مسائل را شفاف دنبال كند و پاسخگوى 
صاحب نظران باشد و تا حد توان نكات ابهام را رفع كند و اين رفتار در 
مديريت يك بحران شايد در ايران تاكنون تجربه نشده است اما تجربه 
وزير بهداشت نشان داد كه نتايج اين رفتار  از رفتارهايى كه مدير كارها 

را پنهانى دنبال و از شفافيت و پاسخگويى گريزان است، بهتر است.
همچنين مردم به مديران شــفاف و پاسخگو بيشتر اعتماد مى كنند و 

همراهى بهترى در مديريت بحران خواهند داشت.
كرونا چه امروز تمام شــود، چه ســالى ديگر ميهمان ناخوانده كشور 
باشــد، دســتاوردهايى كه رفتار متفاوت وزير بهداشت در مديريت 
بحران داشته، نتيجه بســيار مهمى براى مديريت بحران هاى آينده در 
بر دارد، به شرط آنكه اين رفتار به وزير بهداشت محدود نشود و همه 
مسئوالن استانى و كشورى در مديريت ها، شفافيت و پاسخگويى مانند 
وزير بهداشــت را الگو كرده و از نامحرم دانســتن مردم و طبقه بندى 
اطالعات ساده و امنيتى جلوه دادن آنها پرهيز كنند تا بحران ها با كمك 

مديران بحران به گردش آزاد اطالعات بهتر مديريت شود.

نگاه سنتى به توسعه فضاى سبز تغيير يابد
 مديريت شهرى بايد نگاه سنتى فعلى به موضوع توسعه و ارتقاى سطح كيفى فضاى 

سبز شهر همدان را تغيير دهد.
رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان در نشست اعضاى كميسيون 
خدمات شهرى شــوراى اسالمى شــهر همدان اظهار كرد: سيستم مديريت فضاى سبز 
شهرى در سال هاى گذشته به  صورت سنتى و حجمى مديريت شده است، درحالى كه بايد 

اين فرايند در قالب آمار و ارقام دقيق و علمى  انجام شود.
على فتحى تغيير نظارت بر عملكرد پيمانكاران فضاى ســبز از قالب حجمى به كارگاهى 
همراه بــا جزئيات كامل در قالــب اليه هاى جى.آى.اس (ســامانه اطالعات جغرافيايى 
Geographic Information System) را مطلــوب دانســت و گفت: اجراى 

اين طرح در ســالجارى در چارچوب تحليل هاى مورد نياز براى عمليات فضاى ســبز 
و طرح هاى شــهردارى توســط واحد جى.آى. اس بدون ترديــد در برآوردهاى الزم و 

كيفى سازى راهگشاه است.
فتحى در گفت وگو با ايرنا خاطرنشان كرد: همچنين در راستاى كيفى سازى فرايند نظارت 
بر فضاى سبز نيز اقدام هاى اوليه براى جذب كارشناسان ناظر فضاى سبز كه داراى سابقه 

در شهردارى هستند، در چارچوب نيروهاى شركتى انجام شده است.
وى با اشاره به افزايش حقوق و مزاياى كارگران شهردارى همدان در سالجارى به  منظور 
حفظ، اجرا و ارتقاى فضاى سبز شــهرى گفت: با توجه به قراردادهاى جديد، نيروهاى 
كيفى و جوان به كار گرفته خواهد شد و تمام حقوق و مزاياى كارگران پرداخت مى شود.

فتحى يادآور شد: حقوق و مزاياى امسال كارگران فضاى سبز شهردارى همدان در قالب 

قراردادهاى جديد، افزايش چشمگيرى داشته است.
جى.آى.اس سيســتمى اســت كه با بهره گيرى از آن، تمامى اطالعات جمع آورى شــده 
به صورت اليه اليه تهيه شــده و پس از تفيك و كنترل داده ها، تمامى اطالعات توصيفى و 
مكانى مورد نياز وارد سيســتم مى شود. بدين وسيله عالوه بر دسترسى صحيح و سريع به 
داده هاى موردنياز در يك حجم وسيع، امكان ارائه و به تصوير كشيدن اطالعات مكانى و 
موضوعى در قالب نقشــه، جدول و نمودار، ويرايش و به هنگام كردن داده ها و نيز امكان 
اســتفاده از داده هاى موجود براى اهداف مختلف و براســاس نيازهاى گوناگون كاربران 

فراهم مى شود.
با اين روش همچنين زمينه اى براى شناساندن و معرفى قابليت هاى متعدد و درعين حال، 

تشخيص خأل هاى مطالعاتى مناطق مختلف جغرافيايى ايجاد خواهد شد.

 رئيــس اداره نظارت و پايــش اداره كل 
حفاظت محيط زيســت اســتان همــدان از 
افزايش نظــارت بر فرآيند بى خطرســازى 
پســماندهاى عفونى و بيمارســتانى پس از 
شــيوع ويروس كرونا در همــدان خبر داد 
و گفت: 22 دســتگاه بى خطرساز زباله هاى 
عفونى و بيمارستانى در همدان وجود دارد.

ايرج اسدى، در تشريح وضعيت نظارت بر 
دفع پســماندهاى پزشــكى و عفونى مراكز 
بهداشــتى و بيمارستانى اســتان اظهار كرد: 
براســاس ماده 23 قانون مديريت پســماند 
مصوب ســال 1383، مســئوليت نظارت بر 
پســماندها با ســازمان محيط  زيست كشور 
و در اســتان ها به پيــروى از آن با اداره كل 

حفاظت محيط  زيست استان  است.
حفاظــت  اداره كل  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
محيط زيســت اســتان متولى دفع پسماندها 

و بى خطرسازى آنها نيســت و فقط وظيفه 
نظــارت را بر عهــده دارد، افــزود: پس از 
تصويب قانــون نظــارت اداره كل حفاظت 
محيط زيست بر دفع پسماندها دستورالعمل و 
اقدامات الزم در زمينه مديريت پسماندهاى 
روزانه و عفونى تهيه و به سازمان هاى متولى 

ارسال شد.
ــان  ــا بي ــنا ب ــا ايس ــو ب ــدى در گفت وگ اس
اينكــه توليدكننــده پســماند بيمارســتانى 
بى خطرســازى  بــه  ملــزم  درمانــى  و 
اســت،  آن  توليــد  محــل  در  پســماند 
حفاظــت  اداره كل  كــرد:  خاطرنشــان 
همــكارى  بــا  اســتان  محيط زيســت 
فصلــى  به صــورت  معتمــد  آزمايشــگاه 
پســماندهاى  بى خطرســازى  رونــد  بــر 
بيمارســتانى نظــارت كــرده و گزارش هايــى 
ــپس  ــد، س ــه مى كنن ــوع تهي ــن موض از اي

اســتانداردهاى  بــا  گزارش هــا  ايــن 
و  مى شــوند  داده  تطبيــق  محيط زيســتى 
درصــورت مشــاهده خطــا بيمارســتان ها و 
مراكــز درمانــى بايــد دربــاره بى خطرســازى 

پســماندها بازنگــرى كننــد.
وى بــا بيان اينكه طبق توافقات انجام شــده 
مطب ها، كلينيك ها و آزمايشگاه هاى موجود 
در ســطح اســتان همدان بايد پسماندهاى 
خود را به شــركت «آســا» تحويــل دهند، 
گفت: شــركت آســا همانند بيمارستان هاى 
اســتان مجهز به دســتگاه بى خطرساز است 
و به صورت فصلى عملكرد اين شــركت نيز 
توســط آزمايشــگاه معتمد پايش و بررسى 

مى شود.
اســدى با اشــاره بــه وجود 22 دســتگاه 
بى خطرساز پسماندهاى عفونى و بيمارستانى 
در همــدان، بيان كرد: كارشناســان اداره كل 

حفاظت محيط زيست با شيوع ويروس كرونا 
نظارت  بر فرآيند بى خطرسازى پسماندهاى 

عفونى و بيمارستانى را بيشتر كردند.
وى با بيان اينكه در شــرايط كنونى جامعه 
بايد بى خطرسازى پسماندهاى بيمارستانى و 
پزشكى با حساســيت باال و نظارت دقيق و 
بهترى انجام شــود، اعالم كرد: پسماندهاى 
بيمارســتانى و مراكز خدمات درمانى پس از 
بى خطرســازى اين پســماندها بــراى دفن 
بهداشــتى به شــهردارى تحويل داده و به 

سايت دفن زباله منتقل مى شوند.
وى در پايان خاطرنشــان كرد: يك ســايت 
مجزا براى دفن پســماندهاى بى خطرشــده 
پزشكى وجود دارد و از زمان شيوع ويروس 
كرونا بــراى جلوگيــرى از انتقال ويروس 
باقى مانده بر روى پسماندها به خاك و آب 

از آهك بيشترى استفاده مى شود.

همدان قابليت موج اپيدمى كرونا را دارد
■ معاون دانشگاه علوم پزشكى: همچنان اين ويروس را جدى بگيريد

تغيير شيفت كارى انتقال خون همدان 
در ماه رمضان

 با آغاز ماه مبارك رمضان انتقال خون اســتان همدان در شيفت 
صبح و پس از افطار تا ساعت 12 شب داير است.

مديركل انتقال خون استان همدان گفت: خوشبختانه از زمان شيوع 
ويروس كرونا در اســتان همدان در هيچ يك از فرآورده هاى خونى 
هيچ گونه كمبودى نداشــتيم، به طورى كه حتى 800 واحد از منابع 

مازاد را هم به استان تهران ارسال كرديم.
افشــين محمدى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: مشاركت مردم 
در ايــن 2 ماه و با شــنيدن اخبارى مبنى بر كمبــود منابع خونى از 
رســانه هاى جمعى بسيار خوب بود و من به نوبه خود از اين حس 
مسئوليت شهروندان تشكر مى كنم. وى بيان كرد: انتقال خون استان 
همدان از همان روزهاى نخست با رعايت فاصله گذارى اجتماعى در 
اين مركز، نوبت دهى اينترنتى، ضدعفونى كردن محيط مركز و ايجاد 
فاصله در بين تخت هاى اهدا و ارائه ماسك به افراد اهداكننده، سعى 
در رعايت موازين بهداشتى براى جلوگيرى از شيوع ويروس داشته 

كه به لطف خدا تاكنون نيز مشكلى پيش نيامده است.

بازارچه موقت پرندگان ساماندهى شود 
 شــهردارى بايد بازارچه موقت پرندگان اين شهر را در وضعيت 
فعلى شيوع كرونا، ساماندهى كند. رئيس شوراى اسالمى شهر همدان 
در بازديد از بازارچه موقت پرندگان همدان بيان كرد: با وجود تأكيد 
بر تعطيلى فضاهاى پرخطر و در راســتاى پيشگيرى از شيوع كرونا، 
براى كنترل اين وضعيت در بازارچــه موقت پرندگان هيچ اقدامى 

انجام نشده است و شاهد رعايت نكردن موارد بهداشتى هستيم.
كامــران گردان افزود: فعاليــت اين بازارچه بــدون رعايت اصول 
بهداشتى انجام مى شــود و اكنون شاهد رها شدن پرندگان مرده در 

مقابل اين مركز نگهدارى هستيم.
به گزارش ايرنا، وى با تأكيد بر اينكه ذبح در كنار معابر ممنوع است، 
گفت: حتى اين مورد نيز در بازارچه موقت پرندگان رعايت نمى شود 
و شــهردارى بايد هرچه سريع تر نسبت به رفع اين مشكالت اقدام 
كند. گردان ساماندهى بازارچه نگهدارى پرندگان را جزو اولويت هاى 
شهردارى دانســت و گفت: نبايد از اين نقاط آسيب پذير غافل بود؛ 
به ويژه در شــرايطى كه شرايط شيوع ويروس كرونا همچنان پابرجا 
است. نزديك به هزار قطعه انواع پرندگان در بازارچه موقت پرندگان 

اين شهر نگهدارى و معامله مى شود.

اينك مرگ و زندگى در دست خودمان است
مهدى ناصرنژاد»

 نزديك به 4 ماه از شــيوع ويروس مرگبــار كوويد 19 در جهان 
مى گذرد و در اين مدت حدود 2/5 ميليون انســان از هر نژاد و زبان 
و رنگ و مذهب گرفتار اين بيمارى تنفســى شــده و متأسفانه تعداد 
مرگ ومير ناشــى از اين ويروس مرگبار تاكنــون به حدود 200 هزار 
نفر رســيده اســت. نگرانى هاى جهانى از خطر كوويد 19 اين است 
كه با وجود دانشــمندان و پژوهشــگران مطرح جهانى و كانون هاى 
بسيار مجهز و پيشــرفته علمى و تحقيقاتى ويژه بيمارى هاى اپيدمى 
و آندمى هنوز و در مدت نســبتاً طوالنى از شــيوع اين ويروس هيچ 
نشــانه دلگرم كننده اى از ساخت واكسن يا داروى پيشگيرى و درمان 
كرونا وجود ندارد و بيم آن مى رود كه چالش مقابله و ريشه كن كردن 
ويروس كرونا همچون بيمارى هاى نااميدكننده اى نظير انواع سرطان ها 

و ويروس ايدز، سال ها زمان الزم داشته باشد! 
در همين حال اندك دلخوشــى هايى كه نــزد مردم جهان براى مقابله 
با كرونا وجود دارد، اين اســت كه با استفاده از آب و صابون و مواد 
ضدعفونى كننده حتى االمكان ويروس را از خودمان دور نگه داريم و 
شواهد امر هم نشان مى دهد چنين دلخوشى اندك بين مردمان جهان 
در حال حاضر تنها راهكار متوقف كردن كرونا است. از سويى ديگر با 
توجه به نامشخص بودن سرنوشت و رفتن يا ماندن ميهمان ناخوانده 
كرونا در جهان، واقعيت بزرگ و غيرقابل كتمان اين اســت كه مقوله 
«زندگى» نيز متوقف شــدنى نيســت و كار يك روز و 2 روز و 4 ماه 
هم نيســت كه براى نااميد كردن كرونا، كركره زندگى را پايين بكشيم 
و بالنســبت تمام آدم ها، مجبور بشــويم مثل يك خرس در خواب 
طوالنى مدت زمســتانى از ذخيره چربى بدنمــان تغذيه كنيم بلكه تا 
بهارى ديگر زنده بمانيم!! در تمام مدت جنگ جهانى كرونا، دولت هاى 
مختلف در حيطه امكانات، سياســت هاى داخلى و عيار تعاملى كه با 
ملت هاى خود دارند، حمايت كرده اند و در كنار مردم بوده اند، دولت 
جمهورى اســالمى نيز جداى از اين قاعده نبوده و چنانچه قضاوت 
خداپسندانه به عمل آيد، دولت ها با وجود سختى ها و محدوديت ها و 
دامنه انتظارات مردم، عملكرد خوبى داشــته است، اما در هر صورت 
كاســتى هاى فراوانى هم وجود دارد و عملكــرد مديريت ها در تمام 
حوزه هاى اجرايى يكسان نيست و درنهايت عدالت مطلق تنها و تنها 

در يد قدرت خداوند اليزال است و بس.
با وجود ادامه اجتناب ناپذير خطر كرونا اما در سايه تجربه ها و راهكارهايى 
كه براى مقابله با اين خطر حاصل شده است، دولت هاى جهان جسته و 
گريخته روزنه هاى زندگى را بــراى ملت هاى خود باز مى گذارند چون 
ناگزير همانگونه كه اشــاره شد چربى هاى ذخيره به پايان مى رسد و هر 
فردى از جامعه به فراخور هنر و توانايى و مســئوليت خود بايد در كنار 
مبارزه با خطر كرونا، راه هاى دسترسى به تجليگاه هاى زندگى شخصى و 
اجتماعى را نيز پيدا كرده و بپيمايد! وليكن در چنين عرصه جنگ و گريز 
كسانى منشأ اثر و خدمت و موفق خواهند بود كه كامًال هوشيار و دانا باشند 
و هرگز دشمن پنهان و ناشناس خود را كه در هر كجايى امكان كمين آن 

وجود دارد، دستكم نگيرند.
ناگزيريم زندگى كنيم و مواظب كرونا هم باشــيم، تا سرانجام اينكه 
روزى دير يا زود خود ما اهل رسانه و اطالع رسانى، به جهانيان اعالم 
كنيم كه آسوده خاطر باشيد، شهر در امن و امان است و ويروس كرونا 
محاصره و اســير شــد! حال كه بايد با وجود خطر كرونا به زندگى 
خودمان ادامه دهيم و راه خود را برويم، شرط عقل و عمل اين است 
كه غفلت نكنيم و چنانچه خدا را شكر تاكنون آلوده به ويروس كرونا 
نشــده ايم، غافل گير نشــويم! چون پس از اين همه مدت و بيمارى و 
مرگ ومير هزاران انسان بلكه بى گناه، بايد كامًال متوجه شده باشيم كه 
هيچ چيزى شوخى نبوده و خطر جدى است و خودمان بايد مواظب 

سالمتى و زندگى خودمان باشيم.

1- 75 نماينده ردصالحيت شــده مجلس دهم بــه دادگاه مى روند. 
گويــا با توجه به دليل ردصالحيت كه تخلف مالى و اخالقى اســت، 
برخى خواســتار دادگاهى شدن اين نمايندگان و رسيدگى به اتهاماتى 
كه به ردصالحيت آنها منجر شده، شده اند. گفتنى است برخى فعاالن 
سياســى نيز با توجه به راه يافتن برخى افراد كه ســابقه تخلف مالى 
دارند به مجلس يازدهم خواســتار تأييد نشدن اعتبارنامه آنها توسط 

نمايندگان شده اند.
2- طرح رتبه بندى فرهنگيان باز هم ابزار تبليغاتى ســازمان مديريت 
شده است. گويا پس از مدت ها وعده و بحث درباره رتبه بندى، دوباره 
نوبخت درباره اين طرح نشست داشته است. گفتنى است نشست هاى 

نوبخت از صفحه اينستاگرام وى پخش زنده مى شود.
3- اپراتورهاى همراه در عرصه سيم كارت رايگان به سرپرستان خانوار 
مســابقه گذاشته اند. گويا رفتار رقابتى، امكانات اين نوع سيم كارت ها 
را افزايش داده است. گفتنى است شرط ارسال پيامك درخواست وام 
يك ميليون تومانى كرونا با سيم كارتى كه به نام سرپرست خانوار باشد 

از داليل شلوغى دفاتر مخابراتى و پيشخوان دولت است.
4- هزينه هاى آموزش مجازى، برخى خانواده ها را از اين نوع آموزش 
دانش آموزان بازداشته است. گويا هزينه براى خريد گوشى هوشمند و 
ديگر هزينه ها براى برخى والدين ميسر نيست. گفتنى است قرار است 
آموزش و پرورش با شناسايى اين دانش آموزان آنها را به امكانات الزم 

براى آموزش مجازى مجهز كند.
5- بازگشايى بسيارى از مشــاغل با استقبال مردم مواجه نشده است. 
گويا به رغم بازگشايى اين صنوف همچنان درگير ركود كرونايى هستند. 
گفتنى است نداشتن فروش در بسيارى از صنوف دليلى بر تداوم حمايت 

از كسبه در دوران سخت بازار در شرايط كرونايى است.

 اســتان همدان از جمله استان هايى با نرخ 
پايين ابتال به كرونا است، البته اين به معناى باال 
بودن جمعيت حساس در اين استان و همچنين 

قابليت موج اپيدمى اين ويروس است.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
با بيان ايــن نكته به اين موضوع اشــاره كرد 
كه اهالى اين اســتان بســيار در معرض خطر 
ابتال به ويروس كرونا هســتند؛ بنابراين انتظار 
مى رود همچنان اين ويروس را جدى بگيرند 
و هوشــمندانه و با رعايت اصــول و نكات 
بهداشتى از مراجعه هاى غيرضرورى به خارج 

از منزل پرهيز كنند.
منوچهــر كرمى در گفت وگو بــا ايرنا درباره 
احتمال بروز موج اپيدمى كرونا هشــدار داد 
و افزود: همچنان بر مديريت مردمى ويروس 
كرونــا در اســتان همدان تأكيــد دارم؛ يعنى 
اصناف و كســبه بدانند كه درصورت رعايت 
نكردن نكات بهداشــتى در گام نخست آنها و 

خانواده هايشان در معرض خطر ابتال هستند.
وى تأكيد كرد: مراجعه هــاى غيرضرورى به 
سطح شــهر همچون مورد اخير دريافت سيم 
كارت رايگان، خريدهاى غيرضرورى و حتى 
روزانه مى تواند براى مردم مشكل جدى ايجاد 

كند.

كرمى ادامه داد: بنابراين از مردم مى خواهيم اين 
هشــدارها را جدى بگيرند تا با بسترى شدن 
شــمار زيادى از شــهروندان در بيمارستان ها 
و تكميل شــدن ظرفيت مراكز درمانى مواجه 

نشويم.
وى با اشــاره به اينكه رعايت نكات بهداشتى 

توســط كاركنان مراكز نگهدارى ســالمندان، 
معلوالن، مراكز توانبخشى، زندان ها و مراكزى 
كه به صورت خوابگاهى و شبانه اداره مى شوند، 
ضرورى اســت، گفت: رعايت نكردن نكات 
بهداشــتى در اين حوزه ها مى تواند بيمارى را 
به فضاهاى بســته هدايت كرده و ساكنان اين 

مجموعه ها را دچار مشكل جدى كند.
كرمى ادامه داد: بنابراين كاركنان بيمارستان ها و 
فعاالن در مراكز خاص بايد نكات بهداشتى را 
در محيط خانه و محل كار دوچندان رعايت و 
اين كار را براى خود عالوه بر دلســوزى يك 

مسئوليت اجتماعى تلقى كنند.

 طــرح فاصله گــذارى اجتماعــى ناوگان 
اتوبوســرانى درون شــهرى همدان از شــنبه 

عملياتى شد.
رئيــس ســازمان حمل ونقــل بار و مســافر 
شــهردارى همدان گفت: ناوگان اتوبوسرانى 
شــهر همدان از شنبه براى پيشگيرى از انتشار 
ويــروس كرونا، اجراى طــرح فاصله گذارى 

اجتماعى را آغاز كرد.
محمد پوروخشورى در گفت وگو با ايرنا اظهار 
كرد: اين طرح در حالى عملياتى شــد كه تمام 
ظرفيت حمل ونقل اين ســازمان در راســتاى 
خدمات دهى مناســب به مسافران به كار گرفته 

شده است.
پوروخشــورى بيان كرد: البته موفقيت اجراى 
اين طرح مستلزم همكارى مردم همدان است 
و به هميــن دليــل انتظار مى رود شــهروندان 
درصــورت اســتفاده از حمل ونقــل عمومى 
عالوه بر استفاده از ماسك و دستكش، رعايت 
فاصله هاى تعيين شده به ويژه در اتوبوس ها را 

مدنظر داشته باشند. وى خاطرنشان كرد: در هر 
رديف از اتوبوس ها تنها يك سرنشين خواهد 
نشست به گونه اى كه در كنار هم نخواهند بود و 

فاصله الزم رعايت مى شود.
پوروخشورى يادآور شد: همچنين نقاط الزم 
در اتوبوس هــا عالمت گذارى شــده تا مردم 

فاصله اجتماعى را به خوبى رعايت كنند.
شهردار همدان نيز در اين باره گفت: اتوبوس ها 
و خودروهاى ون با رعايت قوانين و مقررات 
ســتاد پيشــگيرى و مقابله با كرونا مى توانند 

فعاليت خود را از سر بگيرند.
عباس صوفى افزود: با توجه به اينكه در طرح 
ممنوعيت فعاليت اتوبوس ها و خودروهاى ون، 
شاهد برخى سوءاســتفاده توسط خودروهاى 
شــخصى بوديم و مردم براى رفت وآمد خود 
دچار مشكل شدند، ســتاد پيشگيرى، كنترل 
و مقابلــه با كروناى اســتان همدان بر فعاليت 
كنترل شــده ناوگان حمل ونقل شهرى تصميم 

گرفت.

وى افــزود: بــراى رعايت اســتانداردهاى 
مربوط به طرح فاصله گذارى اجتماعى مقرر 
شــد، تاكسى ها با 3 سرنشــين، خودروهاى 
ون بــا 5 سرنشــين و اتوبوس هــا با روش 
خدمات رســانى  شــهروندان  به  تك صندلى 

كنند.
صوفى تأكيد كرد: البته تمامى راننده ها ملزم به 
استفاده از ماســك و دستكش هستند كه اين 
اقالم توسط شــهردارى تهيه شده و در اختيار 

رانندگان قرار خواهد گرفت.
وى خاطرنشــان كــرد: همچنيــن پليــس 
راهنمايــى و رانندگى در اجراى اين طرح، 
نظــارت و با افرادى كه بــه رعايت نكات 

بهداشــتى توجه نداشــته باشــند، برخورد 
كرد. خواهد 

صوفى بيان كرد: با همكارى نيروهاى جهادى 
نيــز طرح ضدعفونى ايســتگاه هاى تاكســى 
به صورت روزانه و نيز پايانه اتوبوس ها به طور 

شبانه انجام خواهد گرفت.
وى صيانت از ســالمت شهروندان را اولويت 
جدى مديريت شهرى دانست و افزود: اعمال 
مقررات بهداشتى ضامن سالمت عمومى است 
و در اين طرح هم به اهميت حفظ ســالمتى 
رانندگان خودروهاى مســافربر شهرى تأكيد 
شده و هم به ارتقاى حداكثرى ضريب سالمت 

مسافران پرداخته مى شود.

پسماندهاى بيمارستانى با آهك بيشترى دفن مى شود

 فرمانده سپاه همدان با اشاره به دستور رهبر 
معظم انقــالب مبنى بر انجام رزمايش مؤمنانه 
گفت: قرارگاه مشترك سپاه و نماينده ولى فقيه 
فعال شده اســت و كسانى كه از كرونا آسيب  
ديده اند با كمك هاى مردمى مورد حمايت قرار 

مى گيرند.
مظاهــر مجيدى در مراســم اختتاميــه دوره 
كمك پرستارى قرارگاه زيســتى امام رضا(ع) 
ســپاه ناحيه همدان با قدردانــى از زحمات 
كادر بهداشــت و درمان اظهار كرد: به فرموده 

ائمه اطهار(ع) ارزش امنيت و ســالمت زمانى 
مشخص مى شــود كه انســان آن را از دست 

بدهد.
به گزارش تســنيم، وى با تشــريح اتفاقات 
رخ داده در ســال گذشــته افزود: سال 98
در كشــور تجربــه بزرگى شــد و در هر2

موضوع ابتاليى داشــتيم، در بحث سوخت، 
امنيت مقدارى به چالش كشــيده شد و در 
پايان ســال نيز با آمدن اين بيمارى سالمت 

مقدارى خدشه دار شد.

وى با بيــان اينكه تمام اتفاقاتــى كه در نظام 
جمهورى اســالمى رخ مى دهد بركتى به دنبال 
دارد، افزود: اين اتفاقات انفجار نور است، حتى 
اگر از نظر ما تلخ باشــد؛ همانگونه كه جنگ 
تحميلى خيلى سخت بود اما هزاران بركت را 
به دنبال خود داشــت كه ما در آن زمان متوجه 
نبوديم و با گذشت زمان ارزش آن بيشتر درك 

شد.
ــن2 ــا رخ دادن اي ــرد: ب ــح ك ــدى تصري مجي

اتفــاق بــه لطــف خداونــد مــردم فهيــم همــدان 

ــيدند و در  ــئوالن خــوب درخش ــام مس ــا تم ب
كشــور وقتــى بحــث امنيــت پيــش آمد، اســتان 
همــدان بســيار زيبــا ورود كــرد و مــردم رعايت 
ــز  ــالمت ني ــث س ــد و در بح ــك كردن و كم

ــد. ــورت بودن ــن ص به همي
وى عنوان كرد: در 40 ســالى كه پشت ســر 
گذاشتيم، چه در زمان جنگ و چه موضوعات 
پيش آمده در سال هاى پس از آن شاخصه هاى 
منحصر به فرد خود را داشتند كه بايد براساس 

آنها اقدام مى كرديم.

افراد آسيب ديده از كرونا حمايت مى شوند

طرح فاصله گذارى اجتماعى اتوبوسرانى همدان عملياتى شد

هر رديف يك نفر
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پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

خبر

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 139860326034001657 مورخــه 1398/12/21 هيــأت موضــوع 
ــد ســند رســمي  ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق قان
ــه و  ــات مالكان ــه دو تصرف ــدان منطق ــت ملــك هم ــوزه ثب ــي ح مســتقر در واحــد ثبت
بالمعــارض متقاضــي محرمعلــى يــارى فرزنــد رجبعلــى به شــماره شناســنامه 2 صــادره از 
كبودراهنــگ در ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 143 مترمربــع پــالك1/12217 
واقــع در همــدان حومــه بخــش 2 خريــداري مع الواســطه از خانــم فاطمــه اميدى شــريف 
محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــه صــدور ســند مالكيــت  15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
ــه  ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض متقاض
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف  ــاه اعتــراض خــود را ب مــدت دو م
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين تقدي

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 31)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/16

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

برابــر رأي شــماره 139860326007001474 مورخــه 1398/12/17 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــى  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
ــه شــماره شناســنامه 17 صــادره از بهــار در  ــد ولــى ب آقــاى احمــد وحدتى كمــال فرزن
44/125 شــعير مشــاع از 96 شــعير مشــاع از 96 شــعير شــش دانــگ يــك قطعــه زميــن 
ــه مســاحت 218366/36 مترمربــع قســمتي از پــالك 1882 فرعــى از  مزروعــى ديــم ب
ــه اوج تپــه  ــالغ پــالك 123 اصلــى و قري ــه كمــوش ب 127 اصلــى واقــع در اراضــى قري
پــالك 127 اصلــى حــوزه ثبتــى بهــار بخــش چهــار همــدان خريــدارى از مالــك رســمى 
آقــاى عين الــه ســعادت خيــر و پيرمحمــد طراوتــى آراســته و... محــرز گرديــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 13)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

ــركت  ــه ش ــز هكمتان ــدگان زرخي ــاورزى صادركنن ــركت كش ــرات ش ــى تغيي آگه
تعاونــى بــه شــماره ثبــت 824 و شناســه ملــى 14006127542 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــى عــادى ســاليانه مــورخ 98/8/26 برابــر نامــه شــماره 342/6033 مــورخ 
ــل اتخــاذ شــد: ــات ذي ــدان تصميم ــاون روســتايى اســتان هم ــت تع 98/11/28 مديري

 1 - اعضــاى هيــات مديــره بــه قــرار ذيــل بــراى مــدت ســه ســال انتخــاب گرديدنــد: 
ســيد روح الــه طالبــى بــه كدملــى 4051454525 بــه ســمت عضــو اصلــى هيــات مديره 
ــره  ــات مدي ــى هي ــو اصل ــمت عض ــه س ــى 4051466124 ب ــه كدمل ــودى ب ــى محم عل
هــادى ســاعتى بــه كدملــى 4051476006 بــه ســمت عضــو اصلــى هيــات مديــره مهدى 
خمســه بــه كدملــى 4051961524 بــه ســمت عضــو اصلــى هيــات مديــره رضــا نيــازى 
فريــد بــه كدملــى 4050189658 بــه ســمت عضــو اصلــى هيــات مديــره اميــر پــوروش 
بــه كدملــى 4050185441 بــه ســمت عضــو علــى البــدل هيــات مديــره بهــروز نبــى پور 

بــه كدملــى 4051466116 بــه ســمت عضــو علــى البــدل هيــات مديــره
 2 - بازرســان شــركت بــراى مــدت يــك ســال مالــى بــه قــرار ذيــل انتخــاب گرديدنــد: 
احمــد مــرادى دائــم بــه كدملــى 4050421755 بــه عنــوان بــازرس اصلــى اميــر كاظمــى 

بــه كدملــى 4050859513 بــه عنــوان بــازرس علــى البــدل
 3 - ترازنامه و حساب سود و زيان سال 1397 مورد تصويب قرار گرفت. 

(816013)

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

آگهى تحديد حدود عمومى شهرستان بهار 
با استناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اينك تحديد حدود امالك واقع در بخش چهار همدان بشرح ذيل 

آگهى مى شود و در ساعات و تاريخ هاى تعيين شده تحديد حدود به عمل خواهد آمد.
1-پالك 10954 فرعى مجزى شــده از 1119 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى محســن قاسملو فرزند 
محمد اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان مســكونى و تجارى به مساحت 64/11 مترمربع واقع در 

بهار بخش چهار همدان.
(تحديد حدود روز شنبه مورخه 1399/2/27 ساعت 9  صبح در محل وقوع ملك)

2- پالك 10985 فرعى مجزى شــده از 959 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى نبى اله بهادبيگى فرزند 
اسكندر اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان در حال احداث به مساحت 339/74 مترمربع واقع در 

بهار بخش چهار همدان.
(تحديد حدود روز شنبه مورخه 1399/2/27 ساعت 11  صبح در محل وقوع ملك)

تحديد حدود عمومى پالك هاى مندرج در اين آگهى در وقت تعيين شده در محل وقوع ملك به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك كشور به صاحبان و مجاورين پالك هاى 
فوق الذكر در اين آگهى اخطار مى شود كه در ساعات و تاريخ هاى مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم 
رسانند و چنانچه هر يك از صاحبان يا نماينده قانونى آنها در وقت تحديد حدود در محل وقوع ملك 
حاضر نباشند برابر ماده 15 قانون ثبت با حدود اظهار شده از طرف مجاورين نسبت به تحديد حدود 
اقدام و چنانچه كسى حقى براى خود قائل مى باشد مطابق ماده 20 قانون ثبت مى تواند فقط ظرف 30 
روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك 
شهرستان بهار تسليم و رسيد دريافت نمايند. و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع 
ثبتى گواهى مبنى بر جريان دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض برابر مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1)
تاريخ انتشار: 1399/2/1

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1398 ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 
ــون  ــون ثبــت اســناد و امــالك و مــواد 59 و 64 آيين نامــه قان ــاده 12 قان ــه اســتناد م ب
ثبــت و تبصــره مــاده 25 اصالحيــه قانــون مصــوب بهمــن ســال 1351 و مــاده 13 قانــون 
ــامى  ــك اس ــمى اين ــند رس ــد س ــاختمان فاق ــى و س ــت اراض ــف وضعي ــن تكلي تعيي
اشــخاصى كــه در ســه ماهــه چهــارم ســال 1398 درخواســت ثبــت نموده انــد بــه شــرح 

ذيــل آگهــى در دو نوبــت بــه فاصلــه ســى روز منتشــر خواهــد شــد.
1- پــالك 10901 فرعــى مجــزى شــده از 210 فرعــى از پــالك 139 اصلــى آقــاى مصطفــى 
امانــى فرزنــد عيســى اعيانــى ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان مســكونى و تجــارى بــه 

مســاحت161/01مترمربع واقــع در بهــار بخــش چهــار همــدان.
لــذا طبــق مــاده 16 قانــون ثبــت اســناد و امــالك هــر كــس نســبت بــه امــالك منــدرج 
در ايــن آگهــى اعتــراض دارد اعتــراض كتبــى خــود را از نخســتين روز انتشــار نوبــت اول 
بــه مــدت 90 روز بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــى تقديــم نماينــد. و نيــز 
چنانچــه قبــًال بيــن متقاضــى و معتــرض دعوايــى در دادگاه مطــرح شــده باشــد معتــرض 
ــه ايــن اداره تســليم  ــان دعــوى از دادگاه اخــذ و ب ــر جري مى بايســت گواهــى مبنــى ب
نمايــد بديهــى اســت در صــورت انقضــاى مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد ضمنــاً حقــوق ارتفاقــى در زمــان تحديــد 

حــدود تعييــن خواهــد شــد.(م الف 37)
تاريخ انتشار نوبت اول:1399/2/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/1
هادى يونسى عطوف- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1398 ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 
به اســتناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و مواد 59 و 64 آيين نامه قانون ثبت و تبصره ماده 25 
اصالحيه قانون مصوب بهمن ســال 1351 و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان 
فاقد سند رسمى اينك اسامى اشخاصى كه در سه ماهه چهارم سال 1398 درخواست ثبت نموده اند 

به شرح ذيل آگهى در دو نوبت به فاصله سى روز منتشر خواهد شد.
1-پالك 10954 فرعى مجزى شــده از 1119 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى محســن قاسملو فرزند 
محمد اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان مســكونى و تجارى به مساحت 64/11 مترمربع واقع در 

بهار بخش چهار همدان.
2- پالك 10985 فرعى مجزى شــده از 959 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى نبى اله بهادبيگى فرزند 
اسكندر اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان در حال احداث به مساحت 339/74 مترمربع واقع در 

بهار بخش چهار همدان.
بند ب

1- پالك 9872 فرعى مجزى شده از 3861 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى على اصغر پوروش فرزند 
هاشم اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت199/30مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان. (كه 

در آگهى قبلى مساحت 194/14 مترمربع چاپ شده بود كه بدينوسيله اصالح مى گردد)
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك هر كس نسبت به امالك مندرج در اين آگهى اعتراض دارد 
اعتراض كتبى خود را از نخستين روز انتشار نوبت اول به مدت 90 روز به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
(و بنــد ب اصالحى در يك نوبت و از تاريخ چاپ به مدت يك ماه مهلت اعتراض دارد) و نيز چنانچه 
قبًال بين متقاضى و معترض دعوايى در دادگاه مطرح شــده باشد معترض مى بايست گواهى مبنى بر 
جريان دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد ضمناً حقوق ارتفاقى در زمان تحديد 

حدود تعيين خواهد شد.(م الف 2)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/1

هادى يونسى عطوف- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهي حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت كالســه  ــدرت امينــى داراى شــماره شناســنامه  9693 ب ــاى ق آق
99/16ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح 
ــخ 99/1/11 در  ــنامه  29 در تاري ــماره شناس ــه ش ــى ب ــا امين ــادروان رض ــه ش داده ك
ــه  ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم اقامت

ــه: منحصــر اســت ب
 1-قــدرت  امينــى فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 9693 متولــد1356 فرزنــد متوفى 
2-حســين امينــى فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 7495 متولــد1351 فرزنــد متوفى 
3-بهــرام  امينــى فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 40400154878 متولــد1370 فرزند 
متوفــى 4-ناصــر امينــى فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 9694 متولــد1358 فرزنــد 
متوفــى 5-شــهناز امينــى فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 8223 متولــد1350 فرزند 
متوفــى 6-ناهيــد امينــى فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 474 متولــد1365 فرزنــد 
متوفــى 7-صغــرى مختــارى فرزنــد محمــد  بــه شــماره شناســنامه 5266 متولــد1329 
ــك  ــور را در ي ــي درخواســت مزب ــام تشــريفات مقدمات ــا انج ــك ب ــى اين ــد متوف فرزن
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 48)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى تحديد حدود عمومى شهرستان بهار 
با اســتناد مواد 14 و 15 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اينك تحديد حدود امالك واقع در بخش چهار 
همدان بشرح ذيل آگهى مى شود و در ساعات و تاريخ هاى تعيين شده تحديد حدود به عمل 

خواهد آمد.
1-پالك 10901 فرعى مجزى شده از 210 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى مصطفى امانى فرزند 
عيسى اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى و تجارى به مساحت161/01مترمربع واقع 

در بهار بخش چهار همدان.
(تحديد حدود روز شنبه مورخه1399/2/27 ساعت 9صبح در محل وقوع ملك)

تحديد حــدود عمومى پالك هاى مندرج در اين آگهى در وقت تعيين شــده در محل وقوع 
ملك به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك كشور به صاحبان و 
مجاورين پالك هاى فوق الذكر در اين آگهى اخطار مى شود كه در ساعات و تاريخ هاى مقرر در 
محل وقوع ملك حضور بهم رسانند و چنانچه هر يك از صاحبان يا نماينده قانونى آنها در وقت 
تحديد حدود در محل وقوع ملك حاضر نباشند برابر ماده 15 قانون ثبت با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورين نسبت به تحديد حدود اقدام و چنانچه كسى حقى براى خود قائل مى باشد 
مطابــق ماده 20 قانون ثبت مى تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد 
حدود اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار تسليم و رسيد دريافت 
نمايند. و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتى گواهى مبنى بر جريان 
دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض برابر مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 36)
تاريخ انتشار: 1399/2/1

هادى يونسى عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

حمايت از سرمايه گذاران ساخت پايانه 
مسافربرى در اسدآباد

 اسدآباد پايانه مسافربرى ندارد كه در اين راستا از سرمايه گذاران 
براى ســاخت پايانه مســافربرى در اين شهرستان حمايت مى كنيم، 
پايانه مســافربرى اســدآباد در طرح جامع در حال بررسى است و 
درصورتى كه مطالعات آن انجام گيــرد، بايد بخش خصوصى براى 

ساخت آن ورود پيدا كند. 
ــد  ــا تأكي ــن مطلــب و ب ــان اي ــا بي ــدار شهرســتان اســدآباد ب فرمان
ــاخت  ــراى س ــى ب ــورت ورود بخــش خصوص ــه در ص ــر اينك ب
ــور  ــراى حض ــات الزم را ب ــدآباد امكان ــافربرى در اس ــه مس پايان
درحال حاضــر  افــزود:  كــرد،  خواهيــم  فراهــم  ســرمايه گذار 
ــود داراى  ــود خ ــت موج ــر جمعي ــالوه ب ــدآباد ع ــتان اس شهرس
بيــش از 5 هــزار دانشــجو بــوده كــه وجــود پايانــه مســافربرى در 

ــت. ــرورى اس ــتان ض ــن شهرس اي
وى در ادامه از فعال شــدن مجدد عمليات اجرايى پروژه ســاخت 
كتابخانه اســتاندارد اسدآباد در ســالجارى خبر داد و تصريح كرد: 
كتابخانه اســتاندارد اســدآباد يكى از پروژه هاى راكد اين شهرستان 
مربوط به اداره كل راه وشهرســازى بوده كه به دليل مشغله اداره كل، 
به آن توجهى نشده و با پيگيرى هاى صورت گرفته اين طرح مجدداً 
به اداره كل كتابخانه هاى عمومى اســتان واگذار شده و از سالجارى 
اين طرح سرانجام پس از ســال ها انتظار در بحث عمليات اجرايى 

فعال خواهد شد.
فرماندار شهرستان اسدآباد در پايان با بيان اينكه اسدآباد دومين شهر 
دانشــگاهى استان با 5 هزار نفر دانشجو است، يادآور شد: دانشكده 
فنى وحرفه اى شهرستان نيز سرانجام پس از 10 سال انتظار از مهرماه 

سالجارى دانشجو خواهد پذيرفت.

فرماندار فامنين:
سطح رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 

رضايت بخش است
  به منظور حسن اجراى طرح ها و سياست هاى بخش سالمت از 
جمله پيشــگيرى از شيوع ويروس كرونا، تاكنون نظارت هاى خوبى 
بــر روند اجراى طرح ها شــده كه در آينده هم تــداوم پيدا خواهد 
كرد و بازديدهاى انجام شــده حاكى از آن است كه اصناف مختلف 

دستورالعمل هاى بهداشتى را رعايت كرده اند. 
ســيد مجيــد شــماعى بــا تأكيــد بــر اينكــه مــردم شهرســتان هيچــگاه 
ــح  ــرد، تصري ــد ك ــوش نخواهن ــالمت را فرام ــان س ــات خادم خدم
كــرد: ايــن خدمــات در تاريــخ شهرســتان ماننــد خدمات مجاهــدان و 

شــهداى دوران دفــاع مقــدس بــه ثبــت خواهــد رســيد.
ــروس  ــيوع وي ــى ش ــاى ابتداي ــه در هفته ه ــان اينك ــا بي ــماعى ب ش
ــم،  ــارى بودي ــن بيم ــه اي ــان ب ــاالى مبتالي ــار ب ــاهد آم ــا ش كرون
ادامــه داد: بــا مجموعــه ى سياســت ها و برنامه هــاى مســئوالن 
ــار  ــى، آم ــى و صنف ــاى صنعت ــردم و واحده ــاى م و همكارى ه
مبتاليــان بــه كرونــا مديريــت شــد و شــاهد كاهــش مبتاليــان در 

ــتيم. ــتان هس شهرس
نفــر  بــا 28  فامنيــن  شهرســتان  هم اكنــون  افــزود:  شــماعى 
كمتريــن آمــار مبتاليــان در ســطح شهرســتان هاى اســتان را 
ــت  ــم رعاي ــتان مى خواهي ــوف شهرس ــان از صن ــا همچن دارد، ام
ــارى  ــراى بيم ــگيرانه ب ــكات پيش ــتى و ن ــتورالعمل هاى بهداش دس

ــد. ــه دهن ــا را ادام كرون

 با ازدحام جمعيت در مقابل دفاتر پيشــخوان دولت فاصله گذارى 
اجتماعى به تاريخ پيوست

مسئوالن هر روز برنامه و قانون جديدى براى وام يك ميليونى مصوب 
مى كنند، مبلغى كه جز بدهكار كردن مردم ســودى برايشــان ندارد و 
مردم براى دريافت سيم كارت و ثبت نام در سامانه وام يك ميليونى به 
دفاتر پيشخوان مراجعه مى كنند كه همين موجب ازدحام جمعيت در 
خيابان هاى شهر همدان شده و احتمال شيوع ويروس در اين شرايط 

افزايش خواهد يافت. مسؤالن اينگونه به فكر مردم هستند؟؟؟

 به رغم تعطيلى مشــاغل پرخطر از جمله مراكــز آموزش عالى، 
مشاهده مى شود پرسنل دانشگاه ها در محل كار خود حاضر مى شوند و 
دانشجويان نيز براى انجام كار ادارى به دانشگاه ها مراجعه مى كنند كه 
همين موجب ازدحام جمعيت در دانشــگاه و شيوع ويروس مى شود. 
از دست اندركاران تقاضامنديم اين موضوع را طورى مديريت كنند كه 

زحمات در خانه ماندن مردم بى نتيجه نباشد.
جمعى از دانشجويان همدان

 بودجه كافى براى برگزارى مراســمات باشــكوه و تهيه امكانات 
كافى در مدرسه موسى بن جعفر نابينايان وجود ندارد و خدمات دهى 
مناســبى براى دانش آموزان در نظر گرفته نشــده ما قشــر نابينايان و 
معلوالن از مســئوالن انتظار داريم به ما توجه بيشــترى داشته باشند، 
به ويــژه در رابطه با واريز بيمه، همچنين در بين قشــر نابينا افرادى با 
مدارج باال وجود دارند كه جوياى كار هســتند اما شــغلى نيست و 
همچنين از مردم انتظار داريم در هنگام عبور از خيابان و پل هاى عابر 

پياده توجه بيشترى به ما داشته باشند.

ساخت 2 مجتمع آبرساني در شهرستان مالير
 مدير عامل آبفاي استان همدان از ساخت 2 مجتمع آبرساني در روستاهاي شهرستان 
مالير خبر داد و گفت اقدامات بســيارى درباره تأمين اعتبار براي مجتمع هاي آبرســاني 

شهرستان مالير انجام شده است.
سيدهادي حسيني بيدار افزود: خوشبختانه با رايزني و پيگيري هاي انجام شده در سال 98 از 
11 مجتمع آبرساني روستايي در كل كشور، 2 مجتمع براي شهرستان مالير، شامل مجتمع 
آبرساني ســد كالن و همچنين علي آباد دمق مصوب شد كه به ترتيب 30 و 11 روستا را 
تحت پوشش قرار مي دهند كه براي هر مجتمع حدود 150 ميليارد ريال از صندوق توسعه 

ملي هزينه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي آبفاي استان همدان در نشست مشترك مديرعامل آبفاي استان 
همدان و نماينده مردم مالير در مجلس شــوراي اســالمي كه با حضور مديرعامل آبفاي 
شهرستان مالير و بخشــدار جوكار برگزار شد، مسائل و مشكالت مجتمع هاي آبرساني 

روستاهاي بخش جوكار شهرستان مالير بررسي شد.
حجت االســالم آزادي خواه نماينده مردم مالير در مجلس شــوراي اسالمي نيز با اشاره 
به ادغام شــركت آب و فاضالب روستايي و شــهري و نيازمندي هاي مالير به آبرساني 
روســتايي ابراز داشت: در اين نشســت اولويت هاي حوزه آب و فاضالب شهرستان با 
حضور مهندس حسيني بيدار تعيين تكليف شد و مقرر شد تصفيه خانه آب شرب مالير از 

سد كالن به عنوان يكي از اولويت هاي مهم، پيگيري و تكميل شود.
عضو ارشد فراكسيون نمايندگان واليي مجلس، ضرورت تعيين تكليف فاضالب شهرهاي 
جــوكار و ازندريان را اولويت مهــم ديگرعنوان و تأكيد كرد: مقرر شــد با اقدام كميته 
برنامه ريزي و شــوراي برنامه ريزي و توسعه استان در ســال 99 مطالعه فاضالب اين 2 

شهر آغاز شود.
وي تعيين تكليف آبرساني به روستاهاي بزرگ تحت عنوان تك روستايي مانند توچغاز، 
كهكدان، كمري، واشــان، الفاوت و علي آباد دمق را اولويت مهم ديگر برشــمرد و ضمن 
بازديد از خط انتقال آب و تصفيه خانه علي آباد دمق گفت: مقرر شــد پيمانكار با سرعت 

بيشتري كار را انجام دهد و پايان تابستان شاهد اتمام اين طرح باشيم.

 در گام نخســت بــراى ســاماندهى تپه 
نوشيجان زمين هاى در عرصه و حريم اين بنا 

بايد تملك شود. 
رئيــس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى ماليــر گفت: بيشــتر زمين هاى 
اطراف ارگ نوشيجان مربوط به منابع طبيعى و 
چند قطعه زمين متعلق به مالكان شخصى است 
كه منابع طبيعى مى تواند با واگذارى معوض به 
مالكان، حريم را براى ميراث فرهنگى آزاد كند.
ابراهيم جليلى با اشــاره به ديدار سال گذشته 
اســتاندار همدان، مديركل ميــراث فرهنگى 
اســتان و معــاون هماهنگى امــور عمرانى 
اســتاندارى همدان با على اصغر مونسان وزير 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
تأكيد كرد: اين در حاليست كه در اين نشست 
معــاون ميراث فرهنگــى وزارت خانــه اعالم 
كرد كه بر اســاس چارچوب سازمان جهانى 
ميراث فرهنگــى، بناهــاى تاريخى به صورت 

زنجيره اى ثبت جهانى مى شوند. 
رئيــس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى مالير ثبت جهانى چند اثر با هم 
را از مزيت اين تصميــم جديد عنوان كرد و 
ادامه داد: در اين راستا بايد به دنبال كاوش چند 
اثر از دوران مادها و پيشــنهاد اين آثار در كنار 
بناى تاريخى نوشيجان براى ثبت جهانى باشيم. 
وى با اشاره به واگذارى سرپرستى تپه نوشيجان 
به شهرستان و تدوين برنامه هاى مختلف، تأمين 
و تخصيص اعتبار بــراى اقدامات را ضرورى 
دانســت و اظهار كرد: در گام نخســت براى 
ساماندهى اين بناى مهم تاريخى، زمين هاى در 

عرصه و حريم اين بنا بايد تملك شود. 
رئيــس اداره ميراث فرهنگــى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى ماليــر بــا بيان اينكــه اعتبار 
ســازمان براى تملك زميــن عرصه و حريم 
بناهــا و محوطه هاى تاريخى در كل كشــور 
محدود اســت، افزود: در اين راســتا وزارت 
ميراث فرهنگــى، خواســتار معــوض كردن 
زمين هاى حريــم بناهاى تاريخى از ســوى 

ارگان هاى مرتبط است.
جليلــى ادامــه داد: كنترل محوطــه و حريم 
بناى نوشــيجان به دليــل نبود حصــار براى 
پايگاه مشكل زا شــده است و در برخى موارد 
مشــاهده مى شود مردم با وســايل مختلف از 
منطقه تردد مى كنند كــه در صورت موافقت 
وزارت ميراث فرهنگــى و دريافت اعتبار بايد 

حصاركشى شود. 
جليلــى ادامــه داد: موضوع مهــم ديگر در 
ســاماندهى ارگ باستانى نوشــيجان، وجود 

شــهرك صنعتى شوشــاب 
در اين منطقه اســت كه ديد 
و منظر طبيعــى آن را دچار 
دســتخوش كــرده و انتظار 
داريم شهرك صنعتى نسبت 
به ايجاد جداره و حصار سبز 

در اطراف شهرك اقدام كند.
ميراث فرهنگى،  اداره  رئيس 
گردشگرى  و  صنايع دســتى 
ايرنا  با  گفت وگــو  ماليردر 
بيــان كرد: شــهرك صنعتى 
به  كمك  بــراى  مى توانــد 
در  سبز  نوار  ميراث فرهنگى، 
اطراف شــهرك ايجاد كند و 
نمايى زيبا بــه منطقه بدهد. 
قرار بــود منابــع طبيعى 2

هكتار فضاى سبز در اين منطقه ايجاد كند كه 
اميدواريم اجرايى شود.

شــد:  يــادآور  جليلــى 
بــراى  ايــن  عالوه بــر 
بايد  نوشيجان  ساماندهى 
همچون  زيرساخت هايى 
آب شرب و گاز را ايجاد 
ايستگاه،  ساخت  كه  كنيم 
زيرگذر، لوله كشى و ساير 
اقدامات گازكشى بيش از 
صد ميليــون تومان اعتبار 

نياز دارد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى 
مالير با اشــاره به خريد 
يك انشعاب آب براى اين 
منطقه گفت: چاه آب اين 
منطقه براى استفاده شرب 
و حتى فضاى سبز و درختكارى مناسب نيست 
كه براى لوله كشــى آب، ايجاد زيرگذر و ساير 

اقدامــات به حمايــت اداره راهدارى و آب و 
فاضالب نياز داريم. 

جليلى همچنين ايجاد سايت موزه، مرمت و 
ســاماندهى مابقى فضاها را از ديگر الزامات 
ساماندهى ارگ باستانى نوشيجان براى ثبت 
جهانــى اين اثر دانســت و اظهار كرد: براى 
فراهم كردن زيرســاخت ها و ساماندهى اين 
اثر نيازمند همراهى و حمايت دســتگاه هاى 
مرتبط هســتيم تا بتوانيم اين بناى مشــهور 
جهــان از نظر معمــارى و قدمت را حفظ و 
زمينه هاى الزم را براى جذب گردشگرى و 

ثبت جهانى آن آماده كنيم. 
جليلى پيشــنهاد كرد: يك ســتاد ساماندهى 
همچون ســتاد ثبت جهانى منبت، براى ثبت 
جهانى بناى تاريخى نوشيجان تشكيل شود تا 
با همكارى و حمايت ســاير نهادهاى اجرايى 
بتوانيــم اين اثر شــاخص را در جهان به ثبت 

برسانيم. 

رئيس ميراث فرهنگى مالير:

تپه نوشيجان بايد حصاركشى شود
■ نوشيجان مالير در انتظار ثبت جهانى

نوشيجان  باســتانى  ارگ 
بناهاى  از  يكــى  ماليــر 
در  همدان  استان  تاريخى 
نوبت ثبت جهانى اســت 
و اين امر مهم مســتلزم 
مهيا شدن زيرساخت هاى 
ســند  در  اســت،  الزم 
اين  توســعه  راهبــردى 
شهرســتان نيز بر فراهم 
شدن زيرساخت هاى الزم 
براى جهانى شــدن ارگ 
نوشيجان تأكيد شده است

مبل و منبت تويسركان با برندسازى 
جهانى مى شود

 صنعت مبل و منبت شهرستان تويسركان با برندسازى و اختصاص نشان 
ويژه تجارى مى تواند به بازارهاى بين المللى و جهانى راه يابد، تويسركان 
اگر قديمى ترين قطب توليد صنايع مبل و منبت در سراســر كشور نباشد 
بدون ترديد يكى از قديمى ترين و مهمترين اين شهرها به حساب مى آيد. 
سيد رسول حسينى بيان كرد: شهرستان تويسركان با برخوردارى از 4 هزار 
و 700 كارگاه توليــد صنايع مبل و منبت و نزديك به 8 هزار شــاغل، نام 

خود را به عنوان يكى از قطب هاى كم نظير در اين حوزه ثبت كرده است.
حسينى افزود: شهرستان تويسركان در سال هاى اخير، عناوين «نشان ويژه 
جغرافيايــى» و «شــهر ملى منبت گلريز» در بخــش صنعت مبل و منبت 
كشــور را به خود اختصاص داده كه بر گسترش بازار فروش توليدات اين 

شهرستان اثرگذارى قابل توجهى داشته است.
وى با اشــاره به برگزارى 2 جشــنواره منبت گلريز در روستاى «اشترمل» 
گفت: انواع نقش هاى گلريز مبل و منبت و محصول هنر مســتقيم دست 
هنرمندان و صنعتگران در كشــور در انحصار روستاى اشترمل تويسركان 

قرار دارد كه هيچ دستگاه ماشينى نمى تواند مشابه آن را توليد كند.
فرماندار تويســركان در گفت وگو با ايرنا ادامــه داد: اكنون صنايع توليدى 
مبل و منبت شهرستان تويســركان به برندسازى و شناسايى بيشتر و بهتر 
بازارهاى فروش در داخل و خارج از كشــور نياز دارد تا گردش مالى در 

اين بخش بيشتر از سال هاى گذشته باشد. 

 تپه نوشيجان يكى از بزرگترين آثار تاريخى مالير است كه در 15 كيلومترى شمال غرب مالير و روبه روى روستا شوشاب قرار دارد و 
سوم اسفند سال 1346 در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده است. ابعاد تقريبى اين قلعه  باستانى 80 در 30 متر و بلندى اش حدود 27 
متر است. حفارى علمى اين بناى باستانى در سال 1341 به سرپرستى «استروباخ» آغاز و در نتيجه اين حفارى ها 3 طبقه فرهنگى كه عالمت 
آن در 3 قسمت توسط كارشناسان شناسايى شده است، شناخته شد. از اين 3 طبقه، طبقه اى مربوط به استقرار مادها بوده است كه با توجه به 
آثار تاريخى، معمارى و ديگر يافته هاى باستانى، روشن مى شود، مادها از نيمه قرن هشتم تا نيمه قرن ششم پيش از ميالد در اين طبقه استقرار 
داشته اند. بقيه آثارى كه از طبقه نخست تپه نوشيجان به دست آمده در برگيرنده معمارى مادها است و شامل 9 بناى قديمى جبهه غربى تپه كه 
نخستين آتشكده است، تاالر ستون دار آپادانا، تاالر مركزى كه دومين نيايشگاه است و اتاق ها، انبارها، تونل ها و حصار دژ نوشيجان است. 

ارگ نوشــيجان مهمترين نيايشــگاه مادها بوده و عناصر اين مجموعه به عنوان نخســتين الگوهاى معمارى ايرانى در فالت قاره ايران از 
منحصربه فردترين و ارزشمندترين آثار تاريخى كشور محسوب مى شود. ارگ باستانى نوشيجان مالير يكى از بناهاى تاريخى استان همدان 
در نوبت ثبت جهانى است و اين امر مهم مستلزم مهيا شدن زيرساخت هاى الزم است، در سند راهبردى توسعه اين شهرستان نيز بر فراهم 

شدن زيرساخت هاى الزم براى جهانى شدن ارگ نوشيجان تأكيد شده است. 
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پرداخت حقوق هاى نجومى هنوز 
در دستگاه هاى اجرايى ادامه دارد

 متأسفانه پرداخت حقوق هاى نجومى هنوز در برخى دستگاه هاى 
اجرايى ادامه دارد، مسئوالن ذى ربط با نجومى بگيران برخورد كنند.

نماينده مردم ســيرجان در مجلس شوراى اســالمى در گفت وگو با 
تسنيم، با اشاره به اخبار منتشر شده درباره دريافت حقوق هاى نجومى 
از ســوى برخى مديران دولتى، اظهار كرد: متأســفانه هنوز گاهى به 
مديــران برخى دســتگاه هاى اجرايى، حقوق هــاى نجومى پرداخت 
مى شــود، كه الزم است مسئوالن ذى ربط جلوى پرداخت حقوق هاى 

نامتعارف را گرفته و با متخلفان برخورد كنند.
شهباز حســن پور بيگلرى با اشاره به بازگشت حقوق هاى نجومى به 
برخى دســتگاه هاى دولتى، افزود: اخبارى وجــود دارد كه در برخى 

بانك ها و... به برخى مديران حقوق هاى نجومى پرداخت مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه تداوم دريافت حقوق هاى نجومى از سوى برخى 
مديران دســتگاه هاى اجرايى سبب رنجش خاطر و بى اعتمادى مردم 
به مسئوالن مى شــود، ادامه داد: متأسفانه دريافت حقوق هاى نجومى 
برخى مديران ارشد دستگاه هاى دولتى تبديل به يك رويه متداول شده 
اســت؛ اين در حالى است كه بسيارى از كارمندان دولتى با كار فراوان 

حقوق هاى ناچيز دريافت مى كنند.
حسن پوربيگلرى با ابراز اينكه، دريافت حقوق هاى نامتعارف و غيرقانونى 
از ســوى برخى مديران ارشــد دولتى به عدالت اجتماعى خدشه وارد 
مى كند، تصريح كرد: دريافت حقوق هاى نجومى از سوى برخى مديران 

سبب بى انگيزگى و كاهش بهره ورى در كارمندان مى شود.

سهل انگارى در مقابله با كرونا تبعات 
جدى تر به دنبال دارد

 ســتاد ملى مقابله با كرونا يك مركز واحد تصميم گيرى است كه 
تمام بخش ها بايد به دستورالعمل هاى آن توجه كنند.

سخنگوى كميسيون امور داخلى كشور و شوراها در گفت وگو با ايسنا 
با اشــاره به ضرورت پيگيرى و اجراى صحيح دستورات ستاد مقابله 
با كرونا، بيان كرد: امروز هيچ كشــورى نمى تواند بگويد مرزهاى من 
امن است، بلكه همه بايد دست به دســت هم دهيم تا اين ويروس را 
شكست دهيم. در كشور ما نيز ستاد ملى مقابله با كرونا براى كنترل اين 
بيمارى تشكيل شده است. مقام معظم رهبرى نيز تأكيد داشتند كه تمام 

بخش ها بايد به تصميمات و دستورالعمل هاى اين ستاد عمل كنند.
اصغر سليمى تأكيد كرد: همه بخش ها بايد با يكديگر هماهنگ باشند 
و خطر اين ويروس را جدى بگيرند. مشاغل نيز بايد به صورت پلكانى 
آغاز به كار كنند. ســهل انگارى در اين باره تبعات شــديدترى به دنبال 

داشته و تعداد مبتاليان مى تواند دوباره روند صعودى به خود بگيرد.

براى جبران تبعات اقتصادى راه سختى 
در پيش داريم

 مديريت قابل قبول ايران در بحــران كرونا موجب ايجاد آرامش 
روانى اســت ولى در عين حال براى جبران اثرات اقتصادى كرونا راه 

سختى در پيش داريم.
سخنگوى فراكســيون مستقالن مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو 
با ايســنا گفت: اگر كشــورها در زمينه مقابله با كرونا به درستى عمل 
نكنند بيشــترين تأثير ســوء اين بحران بر سياست و اقتصاد كشورها 

خواهد بود.
مهرداد الهوتى با بيان اينكه عملكرد آمريكا در مقابله با كرونا به گونه اى 
بود كه هم آثار ســوء اقتصادى و هم سياسى در اين كشور بروز كرد، 
افــزود: قطعا ما مى توانيم آثار سياســى و اقتصادى بحــران كرونا را 
مديريت كنيم. من فكر مى كنم ايران نســبت به كشورهاى اروپايى و 
آمريكا در مديريت بيمارى عملكرد بهترى داشت؛ زيرا همه حاكميت 

پاى كار آمد و به نوعى آرامش روانى در مردم ايجاد شد.
وى تصريح كرد: البته ما هنوز در ميانه بحران هستيم و فعال اولويت، 
كنترل بحران است اما در مرحله بعد براى جبران اثرات اقتصادى كرونا 
راه ســختى در پيش داريم. طبيعتا اگر اجماعى در اين باره ايجاد شود 

آثار سوء سياسى اين بحران  هم به حداقل مى رسد.
الهوتى در پايان افزود: به نظر مى رســد اكنون نيازمند اين هستيم كه 
چرخ اقتصاد كشور بچرخد، البته همه مالحظات الزم براى جلوگيرى 
از شيوع بيمارى هم بايد رعايت شود ولى توقف چرخه اقتصاد در اين 
مرحله قطعا آسيب زاســت و بايد كمك كنيم اين وضعيت كه تاكنون 

به خوبى مديريت شده تداوم يابد.

ضرورت تشكيل ستاد عالى بحران براى 
رسيدن به شرايط عادى

 تشكيل نشدن ستاد عالى بحران و ناهماهنگى بين بخش ها سبب 
شــده كه ما ندانيم امروز در كجا ايستاده ايم و براى رسيدن به شرايط 

عادى چه بايد انجام داد!
يك عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر ضرورت پيگيــرى و اجراى صحيح 
دستورالعمل هاى كارشناسى براى مقابله با كرونا، بيان كرد: قانون گذاران 
براى اينكه در شــرايط بحرانى بتوانيم زودتر به شرايط با ثبات دست 
يابيم، تشكيل شوراى عالى بحران را پيش بينى كرده بودند كه رياست 
اين ستاد بر عهده رئيس جمهورى بوده و متشكل از نمايندگان قواى 

قضاييه، مقننه و نيروهاى مسلح است .
احمــد عليرضابيگى در ادامه اظهار كرد: در اين ســتاد دســتگاه هاى 
ذى ربــط و مســئوالن برنامه هــا و طرح هاى خــود را در چارچوب 
وظايفشــان ارائه مى كنند و سياســت ها مورد اجماع قرار گرفته و بر 
مبناى آن عمل مى شود. اما اين روزها بعضا صدور برنامه هاى متفاوت 
براى مقابله با كرونا از سوى دولت و تناقض با دستورالعمل هاى ستاد 

مقابله با كرونا حاكى از ناهماهنگى است.

تداوم تعطيلى اماكن مذهبى و مساجد 
حداقل تا نيمه ارديبهشت ماه

 بنابر اعالم رئيس جمهورى تعطيلى اماكن مذهبى و مساجد در ماه 
رمضان نيز حداقل تا نيمه ارديبهشت ماه تداوم خواهد داشت.

به گزارش ايسنا، حســن روحانى در جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا 
گفت: كرونا هنوز مهار نشده است. غربالگرى جديد هم ادامه مى يابد 
و همه افرادى كه در تســت مثبت مى شــوند ما را به ســمت كسانى 
هدايــت خواهند كرد كه با اين افــراد در تماس بوده اند تا از آنان هم 

تست گرفته شود.
وى تأكيد كرد: اين قدم بســيار مهمى اســت كه ما را به شرايطى كه 
بتوانيم اين بيمارى را مهار كنيم، نزديك مى كند. همچنين اپليكيشــنى 
كه دانشــگاه شريف تهيه كرده اســت و با همكارى وزارت بهداشت 
مشخص مى شود كه چه كسانى شرايط قرمز دارند و مبتال هستند، چه 
كسانى شرايط زرد و نياز به مراقبت دارند و چه كسانى پادتن دارند و 

درمان شدند كه با بنفش نمايش داده مى شوند.
رئيس جمهورى ادامه داد: براى ماه رمضان بســيار انديشيديم كه چه 
كنيــم و چطور آن را مديريت كنيم. در مــاه رمضان اماكن مذهبى و 
مساجد جذابيت بيشترى پيدا مى كند اما بايد از مردم بخواهيم همچنان 
شرايط ويژه را تا نيمه ارديبهشت حداقل ادامه دهند و پس از آن مقطع 
نيز باز جلساتى برگزار مى كنيم تا ببينيم مى توان تصميم تازه اى اتخاذ 

كرد يا نه.
روحانى با اشاره به مصوبات جلســه امروز ستاد ملى مقابله با كرونا 
درباره اســتفاده از امكان مقدســه تأكيد كــرد: اميدواريم پس از نيمه 
ارديبهشــت كارى كنيم كه مردم بتوانند از اماكن مقدسه استفاده كنند، 
هرچند كه قرار بود تا پايان ارديبهشــت شرايط ويژه براى حضور در 
اماكن مقدســه رعايت شــود اما آقاى اعرافى كه از حوزه علميه در 
اين جلســات حضور دارند، درخواســت كردند كه اين زمان تا نيمه 
ارديبهشــت عقب بيفتد و در نيمه ارديبهشت مجدداً شرايط را براى 

حضور مردم در اين امكان مقدسه بررسى كنيم.
وى با اشــاره به آغاز به كار مشــاغل با ريســك متوســط از ابتداى 
ارديبهشت، اظهار كرد: اين مشــاغل به مواردى مانند مغازه دارانى كه 
در جايى مثل بازار يا پاســاژ مشــغول فعاليت هستند، برمى گردد كه 
قرار شد اين افراد نيز كارشــان را با رعايت پروتكل هاى بهداشتى از 
ابتداى ارديبهشت آغاز كنند. اما در عين حال اگر در پاساژ يا بازار يك 
شغل پرريســك مانند رستوران يا قهوه خانه وجود دارد آن شغل بايد 
همچنان تعطيل بماند، مگر اينكه مثًال آن رســتوران غذا درست كند 
و به بيــرون بدهد، نه اينكه مردم براى صرف غذا آنجا تجمع كنند و 

كنار هم بنشينند.
وى با تأكيد بر اينكه بنابراين مشاغل پرريسك همچنان بسته و تعطيل 
مى مانند تا شــرايط آينده را ببينيم، ادامه داد: در ساعت كارى پاساژها 
نيز تصميم گرفته شد كه از صبح تا 6 بعدازظهر فعاليت ها ادامه يابد و 
سپس تا روز آينده مغازه ها بسته شوند كه تجمع مردم نيز در اين اماكن 
كمتر شــود. روحانى با تأكيد بر اينكه ما براى دانشــگاه ها و مدارس 
تصميــم جديدى اتخاذ نكرده ايم، اظهار كــرد: پيش از اين هم اعالم 
كرديم كه دانشــجويان در سطح دكترى مى توانند به صورت حضورى 
تحصيالت خود را ادامه دهند و مابقى مقاطع تحصيلى و آموزشى نيز 

همان رويه سابق در آموزش مجازى را دنبال مى كنند.

آمريكا به دنبال تداوم تروريسم اقتصادى 
عليه مردم ايران

 ســفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل در واكنش به اظهارات 
اخيــر پامپئو عنوان كرد كه آمريكا به دنبال تداوم تروريســم اقتصادى 

عليه مردم ايران است.
بــه گزارش فارس، پس از آنكه وزير امور خارجه آمريكا از شــوراى 
امنيت سازمان ملل خواست كه تحريم تسليحاتى ايران را تمديد كند، 
مجيد تخت روانچى به اين اظهارات واكنش نشــان داد و آن را تالش 

آمريكا براى تداوم تروريسم اقتصادى عليه مردم ايران خواند.
وى در توئيتــى بــه اظهارات اخيــر مايك پامپئو واكنش نشــان داد 
و نوشــت: تالشى ديگر از ســوى آمريكا براى منحرف كردن تداوم 
تروريســم اقتصادى عليه مردم ايران، اين بار اياالت متحده آمريكا از 
شوراى امنيت سازمان ملل مى خواهد تا قطعنامه 2231 را نقض كرده 

و محدوديت هاى تسليحاتى عليه ايران را ادامه دهد.
ســفير و نماينده دائم ايران در ســازمان ملل تصريح كرد: اما آمريكا 
موفق نخواهد شــد كه حمايت ديگران را در نقض قوانين بين المللى 

جلب كند.

همكارى هاى منطقه اى راهكار خروج از 
بن بست در پساكرونا است

 مديركل پيشــين هماهنگى هاى اقتصــادى وزارت امور خارجه، 
افزايش تعامالت منطقه اى از طريق گســترش همكارى هاى اقتصادى 
را راهكار پيش روى ايران براى از بين بردن بسيارى از بن بست ها در 

دوران پساكرونا عنوان كرد.
محمد روحى صفت روزگذشته در گفت وگو با ايرنا گفت: روشن است 
كه شــيوع ويروس كرونا رشد كشورها را كاهش داده و حتى اقتصاد 
جهانى را منفى مى كند، بنابراين اقتصاد كشــورها در ســرازيرى قرار 
مى گيرد. وى افزود: وزارت امور خارجه به عنوان مجرى سياست هاى 
دولت ها و حاكميت، در اثر شــرايط تحريمى تالش مى كند با رشــد 
صادرات غيرنفتى و تالش براى رفع تحريم ها، شرايط را براى كشور 

مساعدتر كرده تا كمتر مورد فشار قرار گيرد.
اين كارشناس مسائل ديپلماســى اقتصادى  خاطرنشان كرد: وزارت 
امور خارجه بايد با تعامل و همكارى با كشورهاى مختلف و همچنين 
نهادها و سازمان هاى بين المللى شرايط را براى رفع تحريم ها از يك سو 
و آغاز مجدد همكارى ها و تعامالت اقتصادى از ســوى ديگر فراهم 

آورد تا شرايط اقتصاد كشور به سمت بهبود حركت كند.

واكنش ديپلمات روس 
به تمديد تحريم تسليحاتى ايران

 روسيه در سازمان هاى بين المللى مستقر در وين به درخواست وزير خارجه 
آمريكا از شوراى امنيت براى تمديد تحريم تسليحاتى ايران واكنش نشان داد.

بــه گزارش فارس، ميخائيل اوليانوف در واكنش به درخواســت وزير خارجه 
آمريكا براى تمديد تحريم تسليحاتى ايران در شوراى امنيت، رقابت تسليحاتى 
را زاده اقدامات قدرت هاى بزرگ دانســت. اوليانــوف در صفحه توئيتر خود 
ضمن اشاره به توئيت ضدايرانى مايك پامپئو، نوشت: «رقابت تسليحاتى معموال 
يك جانبه نيســت. اين يك تالش جمعى در سطح قدرت هاى بزرگ يا زمينه 
منطقه اى است». وى با بى فايده دانستن تحريم در رفع رقابت تسليحاتى، افزود: 
«خطر رقابت تســليحاتى را به ســختى مى توان از طريق اعمال تحريم بر يك 
كشور از بين برد. اين امر به تالش هاى جمعى از طريق مذاكرات نيازمند است».

جان كرى نمى خواهد
 ايران توافق ديگرى داشته باشد

 رئيــس جمهورى آمريكا با تكرار ادعاى پيشــين خود كه ايران خواســتار 
گفت وگو است، جان كرى وزير خارجه اوباما را متهم كرد كه نمى خواهد ايران 
توافق ديگرى داشته باشد. دونالد ترامپ با تكرار اين ادعا كه وقتى وارد كاخ سفيد 
شــدم ايران در حال گرفتن كل خاورميانه بود، گفت اكنون ايران فقط مى خواهد 
زنــده بماند. آنها هر هفته اعتراض مى كنند. به گــزارش ايرنا، وى ادامه داد: من 
توافق(هسته اى) را متوقف كردم كه فاجعه بار بود. آنها خواهان گفت وگو هستند. 
جان كرى يك توافق منعقد كرد و نمى خواهد آنها توافق ديگرى داشــته باشند. 
رئيس جمهورى آمريكا با اين ادعا كه اكنون ايران كشــورى متفاوت شده است، 
افزود: آنها مى خواهند يــك توافق منعقد كنند. به نظر من، او(جان كرى) به آنها 

مى گويد صبر كنيد، شايد ترامپ باخت و شما مى توانيد مذاكره كنيد.

اصالح قانون انتخابات اولويت نيست
 در شرايط فعلى اصالح قانون انتخابات اولويت كشور نيست و نمايندگان 

بايد طرح هايى را براى برون رفت كشور از مشكالت اقتصادى ارائه كنند.
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس، در گفت وگو با مهر، با اشاره به تصويب 
طرح دوفوريتى اصالح بخش هايى از قانون انتخابات مجلس در آخرين جلســه 
مجلس شوراى اسالمى، اظهار كرد: طرح اصالح قانون انتخابات چندين جلسه 
در مجلس شوراى اسالمى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و درنهايت شوراى 
نگهبان ايراداتى را به آن وارد كرد و مدتى طوالنى اين طرح بين مجلس و شوراى 
نگهبان رد و بدل شد. احمد سالك ادامه داد: در شرايطى كه بسيارى از مردم در 
سايه ويروس كرونا كسب وكارشان را از دست داده اند و بيكارى شان بيشتر شده 
اســت، نمايندگان به جاى ارائه طرح دوفوريتى براى اصالح قانون انتخابات بايد 

طرحى را براى حل مشكالت اقتصادى كشور ارائه كنند.

*مهدى سنايى
 دانشيار روابط بين الملل دانشگاه تهران
سفيرسابق ايران در روسيه و نماينده اسبق نهاوند در 
مجلس نهم

 همانگونه كه جامعه پزشكى ايران و جهان 
در اين باره دچار ابهام اســت كه ويروس كرونا 
تا چه بازه زمانى ميهمان ناخوانده كشورهاست 
و چه بر سر سالمت بشر خواهد آورد، ناظران 
و پژوهشــگران روابط بين الملل نيز در زمينه 
عوارض و عواقب آن براى سياســت جهانى با 

ابهام مواجه شده اند.
اما در حوزه اقتصاد صورت مســأله تااندازه اى 
روشــن تر اســت؛ حجم اقتصاد ملى جهان و 
به ويژه كشورهاى بيشــتر آسيب ديده از كرونا 
تا حد بى سابقه اى كوچك تر خواهد شد، سطح 
توليد و مصرف جز در برخى اقالم بهداشــتى 
كاهش جدى خواهد داشــت و ورشكستگى 
بســيارى از صنايع و كســب وكارهاى ريز و 
درشت ناگزير است و خيل عظيمى از جمعيت 
بيكاران در سراسر جهان را شاهد خواهيم بود. 
بسيارى از كمپانى هاى بزرگ جهان نيز در شيوه 
توليــد و توزيع خود بازنگــرى خواهند كرد. 
دولت ها از پس اين حادثه خواهند كوشيد در 
عرصه صنعت و اقتصاد در كنار ســودآورى، 
اصل تاب آورى در شــرايط بحران را نيز لحاظ 

كنند.
بحــران كرونا يــك برنده قطعى نيــز دارد و 
آن صنعــت و فناورى هاى مجازى اســت كه 
مشروعيت، ضرورت، قدرت تطبيق و كارآمدى 
خــود را گســترش و تا اندازه زيادى ســبك 
زندگى جامعه جهانى را در عرصه هاى مختلف 

تحت تأثير قرار خواهد داد.
اما در عرصه بين الملل و در پاسخ به اين سؤال 
كه نظم بين المللى پساكرونا چگونه خواهد بود؛ 

با يك معادله چند مجهولى روبه رو هستيم.
در شــرايط بحران كرونا بــا 3 واقعيت موازى 
مواجه هســتيم: دولت ها، ملت ها و احســاس 
خودآگاهــى عمومى نخبگان كــه جلوه هاى 

متفاوتى را به نمايش گذاشتند.
عموم دولت ها در برخورد با بحران كرونا ابتدا 
وارد يك دوره شوك عظيم شدند و به سرعت 
روش انزواجويى را پيش گرفتند و براى خروج 
از بحــران، رويكرد رقابــت، تعارض و گاهى 
اتهام زنى به ديگر كشورها را انتخاب كردند. به 
شكل شگفت انگيز و بى سابقه اى كار به راهزنى 
بين المللى ماســك و ديگر اقالم بهداشتى در 
فرودگاه ها، خطــوط دريايى و ميان دولت هاى 
بزرگ نيز انجاميد. پديدار شدن كرونا ضرورت 
وجود نهاد دولت منســجم، نيرومند و كارآمد 
را به همگان گوشــزد كــرد و كارت برنده اى 
در اختيار دولت هــاى مقتدر و متمركزى قرار 
داد كه از توانمندى بيشــترى در تصميم گيرى 
و كنتــرل بحران برخوردارنــد. ملت ها اما جز 
در مــوارد معدودى -در ابتداى بحران ناشــى 
از شوك اوليه تصميم دولت ها براى قرنطينه- 
راه مســالمت جويانه و همــكارى را انتخاب 
كردند كه از نشانه هاى آن مى توان به احساس 
همبســتگى مردم و بروز عواطف انسانى شان 
نسبت به يكديگر در بالكن هاى خانه هايشان از 
خيابان هاى رم تا تهران اشاره كرد. در كشورهاى 
مختلف دنيا، صحنه هاى شگفتى سازى از روحيه 
مددكارى و نوع دوســتى و همچنين فداكارى 

كادر پزشكى و پرستاران ديده شد.
همچنيــن بحران كرونا ســبب پديــد آمدن 
طوفان ذهنــى در ميان نخبگان جهان در زمينه 
ضرورت وجود «حكومت جهانى»، «ســازمان 
كارآمــد بين المللى» يا «ســازوكار مؤثر حل و 
فصل بحران» در عرصه جهانى شده است. اين 
ضرورت و احســاس نياز از يك سو ناشى از 
خودآگاهى درباره اين حقيقت بود كه با وجود 
همه پيشرفت ها و رشد چشمگير تكنولوژى، 
هنوز بشــر در مواجهه با بحران هاى ناشناخته 
مى تواند غافلگير و ســردرگم شــود؛ از سوى 
ديگــر اين واقعيت كه بحــران كنونى جهانى 
اســت، اما راه حل ها ملى و سرزمينى است، بر 
ابهامات مى افزايد و يك پارادايم پارادوكسيكال 

را پيش چشــم ناظــران مى گذارد. احســاس 
ضرورت درباره همكارى هاى بين المللى اذعان 
به اين واقعيت است كه اكنون چنين ساختار يا 
سازوكار مؤثرى در عرصه جهانى وجود ندارد. 
ناتوانى ســازمان ملل در اتخاذ هرگونه تصميم 
در زمينه حل اين بحران به دليل اختالف بر سر 
نام ويروس و تصويب نشــدن پيشنهاد تعليق 
تحريم هــا در دوران بحران كرونا در شــوراى 
امنيت مهــر تأييد ديگرى بر ايــن واقعيت و 

احساس نياز گذاشت.
اين پرسش كه نظم جهانى پس از كرونا چگونه 
خواهد بود از سوى انديشمندان روابط بين الملل، 
بسته به رويكرد نظرى شان با پاسخ هاى متفاوتى 

مواجه شــده اســت. به نظر مى رسد وضعيت 
كنونى جهان را هريك همچون شمايل فيل در 
داســتان مثنوى از زاويه اى ناهمخوان مى بينند. 
ايــن تفاوت نــگاه تنها ناشــى از اختالف در 
نوع نگاهشــان به ذات بشر و ماهيت جامعه و 
رويكردشان به سياست بين الملل نيست، بلكه 
موضــوع قدرى پرابهام تر اســت و مختصات 
شرايط موجود و پارادوكسيكال بودن آن، قراين 
و شواهدى را در اختيار هر 2 گروه واقع گراها 

(رئاليست ها) و بين الملل گرايان قرار مى دهد.
پژوهشگران معطوف به رويكرد رئاليستى استناد 
مى كنند كه بحران كرونا نشــان داد هرچند هم 
بحران عالم گير باشد، راه حل واقعى و منحصر 
به فرد همانا راه حل ملى اســت و اين سربازان 
مرزهاى حاكميتى هستند كه بى وقفه وارد جبهه 
مبارزه با دشــمن مى شوند. آنان اضافه مى كنند 
تحوالت چندماهه اخير نشــان داد كشورهاى 
توانمند به يارى كشــورهاى ضعيف نمى آيند، 
تنها دولت هاى نهادينه شــده و نيرومند هستند 
كــه از توان كافــى براى مواجهه بــا بحران و 
كنترل سريع تر آن برخوردارند. اين ديدگاه در 
نتيجه گيرى مى گويد كه پيامــد بحران كنونى 
شكسته شدن كمر جهانى سازى اقتصادى است، 
به عبارتى ديگر بر اثر بحران موجود ملى گرايى 
تقويت و جهانى سازى تضعيف خواهد شد و 
اهميت دولــت قدرتمند آن گونه كه «ژان بدن» 
و پيروانش مى پسنديدند، افزايش خواهد يافت.
اما در مقابــل بين الملل گرايان، جهان را به اين 
واقعيت فــرا مى خوانند كــه «دولت-ملت» و 
اصــل حاكميت ملى قادر به رفع مشــكالت 
جهانى نيست. بحران ها قابليت محدود شدن در 
مرزهاى ملى را ندارند و در روزگار ما ســرفه 
در يك سوى دنيا مى تواند مراتب فاجعه بارى 
در ســوى ديگر جهان به بار بياورد. اين دسته 
از متفكران براى مستندسازى نظريه شان موارد 
ديگرى را نيزيادآور مى شــوند كه نشان دهنده 
آن اســت كه هيچ كشورى نمى تواند به تنهايى 
بحران ها را حل كند. ترامپيسم در همين ابتداى 
راه با شكست مواجه شد، نئوليبراليسم اقتصادى 
و تجارى نيز با پديد آوردن خطرات فاجعه بار 
براى محيط زيســت و كره زمين، نشان داد كه 
توان درمان دردها و حل مشكالت بشر را ندارد. 
سالح هاى هسته اى و موشك هاى دوربرد نيز از 
هيچ قدرت تأثيرگذارى برخوردار نيستند و در 
مقابل اهريمن نامرئى به نام كرونا تنها هنرشان 
اشغال انبارها و مخازن تسليحاتى است بى آنكه 
كاربردى در چنته داشــته باشــند. اين ديدگاه 

اميدوار است كه سرانجام چندجانبه گرايى در 
عرصــه جهانى بر يك جانبه گرايــى فائق آيد، 
گزاره هاى همكارى و همزيســتى بين المللى 
عرصــه را بر ملى گرايى افراطــى تنگ كند و 
درنهايت اين بحران به كارآمدسازى روش هاى 
مردســاالرانه در حكمرانى نه روى آوردن به 
اقتدارگرايى بيشتر بيانجامد. اين گروه خوشبين 
هستند كه بحران كرونا به مثابه يك هشدار جدى 
عمل كند تا جهان به دنبال پاســخ هماهنگ به 
مشكالت بغرنج تر باشــد و از فجايع بزرگ تر 

جلوگيرى كند.
اينكه تحوالت آينده منطبق بر كدام ديدگاه پيش 
خواهد رفــت و نظم بين الملل چگونه خواهد 
بود، با توجه به شفاف نبودن و ابهام فزاينده در 
زمينه ابعاد و بازه زمانى بحران، مشخص نيست. 
با اين حال به برخى گزاره ها كه قطعى تر به نظر 

مى رسد اين گونه مى توانم اشاره كنم:
■ ســخن گفتن از اســتقرار نظــم بين المللى 
جديد زودهنگام اســت، زيرا ايــن بحران با 
وجود مصائبى كه براى بشر به بار آورده است، 
آنچنان سهمگين نيســت كه بر ويرانه هاى آن 
بناى جديدى اســتوار شــود. دولت ها با همه 
ســختى ها از اين بحران عبور خواهند كرد و 
به زودى رقابت ميــان كمپانى هاى توليدكننده 
واكســن «كوويد 19» و برند داروهاى درمانگر 
اين بيمارى آغاز خواهد شد. روندهاى كنونى 
تداوم خواهد يافت، ســازمان ملل ضعيف تر و 
خط تقابل و اتهام زنى ميان آمريكا و تااندازه اى 

اروپا با چين تشديد خواهد شد.
■ پس از فروپاشى نظم تحميلى 2 قطبى و پس از 
آن، زوال رويــاى آمريكايى نظم نوين جهانى 
و آغــاز جنگ هاى متعدد و ظالمانه از ســوى 
ائتالف آمريكايى در خاورميانه كه صدها هزار 
انسان بى گناه را به كشتن داد و ميليون ها نفر را 
بى خانمان كرد و به بازى گرفتن دموكراسى و 
حقوق بشر براى آغاز جنگ ها و ريختن بمب 
بر سر مردمان مظلوم، سال هاست نظم جهانى از 
ريل خارج شده است و بحران كنونى تنها اين 

وضعيت را تشديد خواهد كرد.
■ اين بحران در مقايسه با وقايع مشابه در صد 
سال گذشته، نشــان دهنده افزايش خودآگاهى 
آحاد بشر است. اين مسأله عمدتا از تأثيرگزارى 
خارق العاده و سرعت شبكه هاى اطالع رسانى 
در جهان ناشــى مى شــود. بنابراين برخالف 
بحران هاى گذشته، جهان همزمان با 2 واقعيت 
مواجه اســت: يكى خود بحران و ديگرى نوع 
و ســطح برداشت از آن! در اينجاست كه نقش 
و جايگاه «رويكرد ســازه انگارانه» و توجه به 
هويت ها و نشــانه هاى فرهنگى در بررسى و 
تحليل وضع موجود جهان و همچنين پيش بينى 

تحوالت آينده بين المللى برجسته مى شود.
■ به نظر مى رسد بحران كرونا نحله هاى مختلف 
فكــرى در روابط بين الملل را تااندازه اى به هم 
نزديك خواهد كرد. «تأثير و قدرت حاكميت» 
و «خوديارى» و خوداتكايى دولت ها كه مدنظر 
واقع گرايان اســت، خواه ناخــواه مورد توجه 
همه كشــورها و دولت ها قرار خواهد گرفت 
و تجربه بحران كرونــا بين الملل گرايان را نيز 
متقاعد خواهد كرد كه برقرارى يك حكومت 
يا سازوكار تمام عيار جهانى با وجود ضرورتش، 

انتظارى زودرس است و هنوز دولت-ملت ها 
محور اصلى سياســت جهانى هستند. اما و از 
سوى ديگر همگان به اتفاق نظر خواهند رسيد 
كه اصل ابتناى كامل كنش ها و رفتار دولت ها بر 
«تعارض منافع» و «رقابت و تنازع» پاسخگوى 
نياز هاى ملت ها و وضعيت كنونى جهان به هم 
پيوسته نيست. در نتيجه بايد منتظر نسخه جديد 
و به روزشده اى از «واقع گرايى نوين» يا شكلى 

از «بين الملل گرايى» عملگرايانه بود.
■ بى ترديد در دوره پساكرونا حاكميت هاى ملى 
و نقش نهاد دولت تقويت خواهد شد و اقتصاد 
پايه و سرمايه گذارى در عرصه بهداشت و درمان 
محل توجه خواهد بود. در عرصه بين المللى نيز 
با وجود شكســت در روندهاى جهانى شدن، 
كشورها به دنبال يافتن سازوكارى جهانى براى 
مقابله با بحران و تهديدات مشترك خواهند بود. 
چندجانبه گرايى نيز در سياست جهانى تقويت 
و كشورها از جهانى شدن آمريكامحور فاصله 
بيشترى خواهند گرفت. به دنبال اين بحران و با 
آسيب جدى كه اعتبار و اقتصاد آمريكا و اروپا 
خواهد ديد و همچنين با ناتوانى اتحاديه اروپا 
در يارى رساندن به اعضايش، تصوير شرق در 
چشم جهانيان پررنگ تر و نقش آن برجسته تر 
خواهد شد. در اين شــرايط كشورهايى مانند 
چين، روســيه، هند و همچنين ايــران امكان 

فعاليت بيشترى خواهند يافت.
■ برخــى صاحب نظران شناخته شــده حوزه 
روابط  بين الملل در هفته هــاى اخير در زمينه 
بحــران كرونــا و نظام بين الملــل اظهارات و 
مواضع مفيد و جالب توجهى داشــته اند كه در 
رسانه هاى داخلى نيز بازتاب يافتند. در اين ميان 
اما مقاله هنرى كسينجر سياستمدار شناخته شده 
و واقع گراى آمريكايى بيشتر از ساير مقاله ها و 
اظهارنظرها داراى اهميت اســت. مواضع اخير 
وى را بايد عكس العملى نســبت به واقعيت از 
دست رفتن بيشتر اعتبار آمريكا نه تنها در سطح 
رهبرى جهان، بلكــه در مديريت يك بحران 
به عنــوان دولت ملى تلقى كرد. او در عين حال 
توصيه هايــى براى جلوگيرى از افول بيشــتر 

آمريكا ارائه كرد.
■ بازنده اصلى اين بحران، اقتصاد در زمينه هايى 
چون انــرژى، صنعت حمل ونقــل هوايى و 
گردشگرى است و برنده آن نيز فناورى مجازى 
و حوزه هاى مختلف صنعت ســايبرى است. 
در عين حــال مى توان اميــدوار بود كه تركيب 
ايــن 2 حوزه(اقتصــاد و فضاى ســايبرى) و 
همچنين تثبيت برخى عادت هاى دوره بحران 
كرونا و گرايش به ســبك جديــد زندگى و 
ظهور الگوهاى جديد مصــرف به پديدآمدن 
عرصه هاى جديد فعاليت اقتصادى، شكل گيرى 
جريانــى از كنش هاى جديــد و ابتكارات در 
عرصه توليد، توزيــع و مصرف و در نتيجه به 
بروز موجى از رونق اقتصادى در كشــورهاى 
جهان پس از كرونا بيانجامد. به صورت طبيعى 
ســهم هر يك از كشورها بســته به ظرفيت و 

استعداد آنها خواهد بود.
■ ايران از جمله نخستين كشورهايى بود كه با 
پديده كرونا روبه رو شــد و با وجود مشكالت 
و آسيب هاى پديدآمده از اين همه گيرى تالش 
كرد در كنار كنترل بحران و مديريت آن، صداى 
خود را در اعتراض بــه تحريم هاى ناعادالنه، 
غيراخالقى و غيرانســانى به گوش جهانيان و 
محافل بين المللى برســاند. سياست خارجى 
جمهورى اســالمى ايران با تكيــه بر رويكرد 
همكارى هاى منطقه اى، در همين ماه هاى اخير 
كوشيده است در حل وفصل مناقشات منطقه اى 
و عبور برخى كشورهاى همسايه از مناقشات 
داخلى نقش مؤثرى ايفا كند. با فروكش كردن 
نسبى اين بحران، ديپلماسى جمهورى اسالمى 
ايران با تأكيد بر رويكرد هميشگى خويش در 
زمينه چندجانبه گرايى مى تواند از ظرفيت هاى 
خود براى شكل گيرى يك همكارى بين المللى، 
ايجاد ائتالفى در نفى يكجانبه گرايى و توسعه 
همكارى ها در حوزه اوراسيا و منطقه غرب آسيا 

بهره گيرد.

بى ترديد در دوره پساكرونا 
حاكميت هاى ملى و نقش 
نهاد دولت تقويت خواهد 
شــد و اقتصــاد پايه و 
عرصه  در  سرمايه گذارى 
محل  درمان  و  بهداشت 

توجه خواهد بود

بحران كرونــا يك برنده 
قطعى نيز دارد و آن صنعت 
و فناورى هاى مجازى است 
ضرورت،  مشروعيت،  كه 
كارآمدى  و  تطبيق  قدرت 
خود را گسترش و تا اندازه 
زيادى سبك زندگى جامعه 
جهانــى را در عرصه هاى 
مختلــف تحت تأثير قرار 

خواهد داد

كروناكرونا و  و سياست جهانىسياست جهانى
 نظام بين الملل  نظام بين الملل 
چگونه مى شود؟چگونه مى شود؟
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بهداشتنكتهدانشگاه
آمادگى برگزارى كنكور در دهه سوم تيرماه را داريم

 وزير آموزش و پرورش با اعالم اينكه پس از پايان ارديبهشــت ماه 3 هفته زمان 
نياز اســت كه امتحانات نهايى برگزار شــود، گفت: ما نيازمند 3 هفته براى آمادگى 
كنكور هســتيم؛ بنابراين دهه ســوم تير آمادگى داريم كنكور را برگزار كنيم، اما اگر 

شرايط طورى ديگرى شود، اين شرايط نيز تغيير مى كند. 
به گزارش ايرنا، محســن حاجى ميرزايى افزود: دانش آموزان پايه 12 براى ما اهميت 
ويژه اى دارند؛ بنابراين اين افراد بايد بخش عظيمى از محتواى آموزشى و شروع سال 
جديد را با مرور درس ها و تقويت يادگيرى ها همراه كنند؛ ما ارديبهشــت را مدنظر 

داريم كه در اين ماه مرور درس ها صورت گيرد. 
وى در ادامه گفت: كرونا به عنوان يك پديده عالم گير مخاطرات زيادى را براى همه 
به وجود آورد؛ حدود 1/5 ميليارد دانش آموز و دانشــجو از رفتن به مدرسه محروم 
شدند كه بيش از 90 درصد جمعيت در دنيا را شامل مى شود، بنابراين بايد كشورها 

براى اين وقفه تدبير مى كردند. 

كاهش ابتال به چندين سرطان كشنده 
با مصرف يك قرص

 دانشمندان ادعا مى كنند، مصرف يك نوع قرص مى تواند خطر ابتال به چندين نوع 
سرطان كشنده را كاهش دهد و به سالمت بيشتر فرد كمك كند. 

به گزارش فارس، دانشــمندان ادعا مى كنند، مصرف آســپرين فقط يك بار در هفته 
مى تواند خطر ابتال به چندين نوع ســرطان را كاهش دهد. پژوهشگران باور دارند، 
مصرف منظم دارو خطر ابتال به سرطان معده و مرى را كاهش مى دهد؛ احتمال ابتال 
به سرطان روده نيز با مصرف آسپرين 27 درصد كاهش يافته است.  برخى تحقيقات 
نيز بيانگر آن بوده اند كه مصرف اين دارو با كاهش چســبندگى خون، حمله قلبى و 
سكته مغزى را كاهش مى دهد.  اعتقاد بر اين است مصرف اين قرص، آنزيمى را كه 
به شكل گيرى تومورها كمك مى كند، مسدود و از اين طريق ريسك ابتال به اين نوع 
بيمارى ها را كاهش مى دهد.  به نظر مى رســد كه استفاده منظم از اين دارو خطر ابتال 

به سرطان معده و مرى را در حدود يك سوم كاهش مى دهد. 

آيا كرونا براى ديابتى ها 
مرگبار است؟

ــا   در صــورت كنتــرل قنــد خــون در بيمــاران ديابتــى، حتــى اگــر عفونــت ب
ويــروس كرونــا در بيمــاران ديابتــى خطرناكتــر هــم باشــد، ايــن خطر خيلــى باالتر 

از افــراد غيــر ديابتــى بــا وضعيــت ســنى مشــابه نخواهــد بــود. 
ــن  ــان اي ــا بي ــران ب ــوم پزشــكى اي ــارس، دانشــيار دانشــگاه عل ــه گــزارش ف ب
مطلــب گفــت: همــه مــا صــرف نظــر از اينكــه ريســك فاكتورهــاى ابتــال بــه 
ــه  ــا نداشــته باشــيم، بايــد ب ــار را داشــته باشــيم ي عفونت هــاى شــديد و مرگب
ــا را  ــروس كرون ــه وي ــال ب ــر ابت ــش خط ــاره كاه ــتى درب ــاى بهداش توصيه ه

ــم.  جــدى بگيري
فهيمــه ســهيلى پور افــزود: افــراد ســالخورده به ويــژه چنانچــه مبتــال بــه 
بيمارى هــاى قلبــى يــا ريــوى هــم باشــند، در خطــر بيشــترى در زمــان ابتــال بــه 
عفونــت كرونــا هســتند. امــا در مــورد «ديابــت» اطالعــات كمتــرى وجــود دارد. 

هيچ دارو و واكسنى در دنيا براى درمان كرونا معرفى 
نشده است

 رئيس سازمان غذا و دارو اعالم كرد هيچ دارو و واكسنى در دنيا براى درمان كرونا 
تأييد و معرفى نشده است. 

به گزارش فارس، محمدرضا شــانه گفت: پالسمادرمانى روشى است كه در دنيا تأييد 
شده است و توصيه هاى الزم براى جلوگيرى از انتقال آلودگى رعايت شده است و در 
كنار نظارتى كه انجام مى دهيم وظيفه خود مى دانيم به سازمان انتقال خون كمك كنيم. 
وى افزود: هنوز در هيچ كشــورى اثربخشى داروى فاويپيراوير بر درمان بيمارى كرونا 
اثبات نشده است و در كشور ما به موازات آزمايشات بالينى فرايند توليد شروع شده و 

اين دارو براى درمان آنفوالنزا توليد مى شود.

پرداخت وام 5 ميليونى به آسيب ديدگان كرونا
 رئيس بنياد مستضعفان، از پرداخت وام به اقشار آسيب ديده از كرونا از هفته جارى 

خبر داد و گفت: سقف اين وام 5 ميليون تومان است. 
پرويز فتاح، در گفت وگو با مهر اظهار كرد: از بدو شــروع كرونا از اول اســفند بنياد 
مستضعفان همكارى هاى الزم را با دولت و وزارت بهداشت آغاز كرد و اقدامات ما از 

آن زمان آغاز شد و تاكنون پس از 2 ماه اقدامات بدون وقفه ادامه دارد. 
وى افــزود: همه اقدامات ما با هماهنگى هاى دولت و وزارت بهداشــت اســت و در 
جلســه اى كه با معاون اول رئيس جمهور داشــتيم و وزير رفاه نيز حضور داشــت، 
هماهنگى هــاى الزم صورت گرفت و در 2 مرحله گزارش عملكرد به رئيس جمهور 

اعالم شد. 

شاخص آلودگى هوا در همدان در طرح فاصله گذارى 
اجتماعى چگونه است؟

 با توجه به شــروع فعاليت هــاى روزانه مردم در روزهاى پــس از قرنطينه و تردد 
خودروها و حمل ونقل عمومى، شهر همدان در اين روزها آلودگى كمترى دارد. 

مديركل حفاظت محيط زيست اســتان همدان بيان كرد: درحال حاضر مشكل خاصى 
وجود نداشته است و عدد خاصى را در رابطه با شاخص كيفيت آلودگى هوا نداشتيم.

محسن جعفرى نژاد بســطامى در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام گفت: ما در ساليان 
گذشــته در اين فصل از سال خيلى آلودگى نداشــتيم و تنها مربوط به ريزگردها بوده 
اســت، با گذشــت زمان و افزايش ميزان فعاليت ها و حمل ونقل ها وضعيت درســت 

ترافيكى مشخص خواهد شد و در حال حاضر شرايط استانداردى داريم. 

در ايام تعطيلى مدارس و خانه نشينى 
نوجوانان چگونه با آنها رفتار كنيم؟

 يك كارشــناس و مشــاور خانواده درباره نحوه رفتار مناســب با 
نوجوانان براى كاهش اختالفات در ايام تعطيلى مدارس و خانه نشينى به 

والدين راهكارهايى ارائه كرد. 
شكوفه اويار حسينى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ويروس كرونا 
و خانه نشينى ماهيت «اضطراب آورى» دارد، اظهار كرد: در اين شرايط، 
ترس ها و اضطراب هاى افراد فعال مى شــود، تــرس از بيمارى، ترس 
از دســت دادن، بى پولى و بيكارى نظم زندگى را بر هم مى زند، اما ما 
خودمــان هم گاهى اوضاع را پيچيده تــر مى كنيم. هركدام از ما احتياج 
داريم كه فرد ديگرى ما را درك و به ايجاد آرامش درونى مان كمك كند، 
حال اگر نقش والدين را داشته باشيم، انتظار مى رود كه در مرحله نخست 
به عنوان فردى بزرگسال خود را آرام نگه داريم تا بتوانيم به نوجوانمان 

نيز كمك كنيم كه آرامش خود را در شرايط سخت هم حفظ كنند. 
وى افزود: مغز نوجوانان تا 16 ســالگى در حال رشد است، پس آنچه 
كه والدين به عنوان بزرگسال مى فهمند و درك مى كنند، ممكن است آنها 
درك نكنند، بنابراين والدين توجه كنند كه اگر در اين روزها رفتارهايى 
از سوى فرزندانشان مشاهده مى كنند، بدانند كه آنها به نيت صدمه زدن 

به آنها، اين رفتار اشتباه را انجام نمى دهند. 
اين كارشــناس خانواده به والدين هشــدار داد كه بــروز واكنش هاى 
نامناسب نسبت به رفتارهاى اشتباه نوجوانانمان در اين روزها وضعيت 
را پيچيده تر مى كند، برخى والدين براى كنترل كردن اوضاع، رفتارهاى 
غلط انجام مى دهند، به طور مثال با نوجوان شبيه كودك رفتار مى كنند، 
مى خواهند به همان شكل دوران كودكى  فرزندشان از او مراقبت كنند، 
حال آنكه در اين شرايط نوجوان احساس مى كند كه به او اجازه حرف 
زدن را نمى دهيــم و اين رفتار يكى از عوامل تنــش زاى بين فرزند و 

والدين است. 
اويارحســينى ادامه داد: يكى ديگر از رفتارهاى تنش زاى والدين اين 
است كه آنها بسيار صحبت، نصيحت و پرچانگى مى كنند، حال آنكه 
والدين بايــد بدانند كه نوجوانان از نصيحت بيزارند، آنها دوســت 
دارند كــه والدين به جــاى نصيحت كردن، عمل كننده باشــند. در 
بســيارى مواقع والدين با نوجوانانشان بحث هاى بيخودى مى كنند، 
حــال آنكه به نوجوانان اينطور القا مى شــود كه والدين قصد دارند، 
كنترلشان كنند و اين سبب مى شود كه نوجوانان در مقابل والدين شان 
گارد بگيرند و بگويند من اجازه نمى دهم كسى من را كنترل كند؛ اگر 
اين چرخه ادامه پيدا كند، گاهى وقت ها ممكن اســت موجب بروز 
عكس العمل هايى مانند «حمله فيزيكى» از سوى والدين شود كه اين 

رفتار نيز اوضاع را بدتر مى كند. 
وى تأكيد كرد: در نهايت نوجوان وسوسه  مى شود كه زورش را به رخ 
بكشد و يك روزى اين زور را به نمايش بگذارد، بنابراين اگر بخواهيم 

با نوجوانمان درگير شويم، شكست خواهيم خورد. 
اين مشــاور خانواده به والدين توصيه كرد كه حتى اگر عواملى موجب 
عصبانيتشان مى شود، يادشان باشد كه خشم را به عصبانيت و عصبانيت 
را به پرخاشگرى تبديل نكنند. بايد به عنوان والد حتى در شرايط سخت 
هم به نوجوانانشان آموزش دهند كه اگر نمى توانند اوضاع را بهتر كنند، 

حداقل اوضاع را بدتر نكنند. 
اين كارشناس خانواده در ادامه درباره نحوه رفتار با نوجوانان عصبانى به 
والدين گفت: داد زدن، تهديد كردن، كنترل كردن و درگيرى هاى جسمى 
و ســعى در پيروز شدن در مقابل نوجوان عصبانى، اوضاع را خراب تر 
مى كند، پس در شرايطى كه نوجوانتان عصبانى است بايد گفت وگو را 
رها كنيد و از يكديگر براى مدتى فاصله بگيرد؛ نوجوانتان را به اتاقش 
دعــوت كنيد يا خودتان محيط را ترك كنيد و براى دقايقى به خودتان 

استراحت دهيد. 
اويارحسينى گفت: در ذهن تان مرور نكنيد كه نوجوانتان شبيه آن فردى 
اســت كه هميشه شما را ناراحت كرده است، دست از مقايسه  كردن با 
افراد ديگر برداريد. اگر مى بينيد نوجوانتان نمى تواند مســائلش را حل 
كند، به خودتان رجوع كنيد، شــايد خودتان نيز در حل مســائل دچار 

مشكل هستيد. 
وى افزود: والدين بايد زمانى كه نوجوانشان قصد انجام دادن كار خاصى 
را دارند به او اينطور بگويند كه «من مى دانم تو دوست دارى اين كار را 
انجام دهى، اما ترس من را هم در نظر بگير و كمك كن براى آن راه حل 
پيدا كنيم»، در واقع اين جمله ســه بخشى، اما جادويى است كه از اين 
طريق نيــاز نوجوان را تأييد كرده ايد، اما از او مى خواهيد كه ترس هاى 

شما را هم در نظر بگيرد. 
اويارحســينى همچنين توصيه كرد كه خانواده هــا در اين روزها زياد 
بخندند، زيرا خنده و شــوخى ضد اضطراب، افســردگى و غم است 
البته بايد مراقب بود كه شــوخى ها شبيه تمسخر نشود، ارتباط والدين 
با نوجوانان بايد حفظ شــود و اگر نوجوان در مقابل درخواســت هاى 
اشــتباه ديگران قرار گرفت يادش باشد كه ممكن است عزيزترين افراد 

زندگى اش يعنى والدين او ناراحت شوند. 

فارس: زنان ژاپنى و مجوز كفش بدون پاشنه 
 پاشنه هاشونو كرونا جويده!

تجارت: كيت تشخيص كرونا در 45 دقيقه 
 نكنه اين كيت از چين اومده باشه؟

همدان پيام: گره اى نقش آفرين در جهش توليد 
 اميدوارم اين يه موردو منظورت كرونا نباشه؟

آفتاب: فقر سواد رسانه اى دليل رواج شايعات 
 دليل اينه كه كالس هاى نهضت بسته است! 

خراسان: بيرون ماندها از چتر حمايت كرونايى چه كنند؟
 نگران نباش همونايى هم كه زير چترن خيس شدن! 

دنياى اقتصاد: آشتى ارزى نيما و فردوسى!!
 بدون شرح!

همدان پيام: پيامك همراه اول مردم را به صف كرد
 مردم چند ســاله كه تو صف گرفتن حقشــون وايسادن ولى 

نوبتشون نمى شه!!
شرق: جنگ جهانى سوم، سالمت 

 با اين تفاوت كه سالحش تيغ پرتاب مى كنه! 
كيهان: بازار بورس 99 جذاب مى ماند

 پيش از هر جذابيتى پول ها رو الكل بزنيد!
مردم ساالرى: بازى قايق هاى ايرانى با اعصاب ناو آمريكايى 

 اين روزا بازى نكنى مى بازى!
ــى  ــه جــام جهان ــم ب ــول داده اي ــران ق ــردم اي ــه م ــرار ورزشــى: ب اب

مى رويــم 
 از اين به بعد اول با كرونا اختالط كن بعد قول بده!

همدان پيام: كشتى استان در راه دوران اوج
 اگه ورزشكارا چيزى براى خوردن پيداكنن!

همشهرى: انجماد گردشگرى در بهار 
 امسال ديگه بارندگى زياده دم در همه هم جنگل هست هم دريا! 

ابتكار: آيا كرونا روحانى رو تغيير داده؟
 منظورت قيافشو يا پول دادنشو؟؟

كودكان نيازمند حمايت عاطفى و روانى 
در شرايط كرونايى

 در اين شــرايط بحرانى كه با شيوع و همه گيرى ويروس منحوس 
كرونا در ســطح جهانى مواجه هســتيم، توجه به سالمت جسمى و 
روانى اعضاى خانواده به ويژه كودكان و نوجوانان از اهميت و اولويت 
ويژه اى برخوردار است و حمايت عاطفى و روانى والدين از فرزندان 
نقش مؤثرى در كاهش فشــارها، اضطراب ها و استرس هاى ناشى از 

اين بيمارى دارد. 
يك پژوهشگر علوم اجتماعى گفت: وجود فشارهاى روحى و روانى 
ناشى از اين ويروس مخرب و استرس زا در سطح جامعه و خانواده ها 
موجب بروز مشــكالت رفتــارى براى كودكان و نوجوانان شــده و 
تعادل و ســالمت روانى و فكرى فرزندان را مختل كرده و نقش ها و 
كاركردهاى آموزشــى، تربيتى و حمايتى خانواده ها را برهم زده است 
و در انجام فعاليت هاى روزمره آنهــا از نظر بازى، تفريحات، گذران 
اوقات فراغت، آموزش و تحصيالت مشــكالت و چالش هايى ايجاد 
كرده كه ضرورت دارد والدين و خانواده ها بيشــتر از گذشــته آنها را 
از نظر فكرى و روحى دريابند و به نظرات و خواســته هاى آنها توجه 
بيشترى داشته باشند و بخشى از اوقات خود را با بچه ها بگذرانند و به 

نيازها، عواطف و استعدادهاى آنها نگاه ويژه اى كنند. 
مهرداد هوشــمند در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه توجه به ابعاد 
گوناگون رشد كودكان و نوجوانان از نظر عاطفى، اجتماعى، جسمانى، 
روانى، اخالقى، آموزشــى و تربيتى اهميت ويژه اى دارد و در سالمت 
و تعادل شــخصيتى آنها مؤثر اســت، افزود: حمايت عاطفى و روانى 
از كودكان و انجام بازى هــاى مختلف با آنها در محيط خانه تأثيرات 
ســازنده اى در رشــد فكرى، عاطفى و اجتماعى فرزندان داشــته و 
در كاهــش اضطراب ها و نگرانى هاى ناشــى از قرنطينه خانگى تأثير 
به ســزايى دارد و ميزان تاب آورى آنها را در شرايط سخت و بحرانى 

تقويت مى كند. 
وى تصريح كرد: انجام برخــى بازى ها و فعاليت هاى بدنى، فكرى و 
آموزشــى با كمترين امكانات در اين شــرايط كرونايى و خانه نشينى 
اجبارى مى تواند شــادى، نشــاط و تندرســتى را در محيط خانواده 
افزايــش دهد و توانايى هاى ذهنى، حركتى و مهارتى آنها را توســعه 
دهد و به بهبود سالمت جسمانى و روانى آنها كمك كند و در رشد و 

شكل گيرى شخصيت آنها تأثير سازنده اى داشته باشد. 
اين پژوهشگر اجتماعى خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه ويروس 
كرونا يك چالش جهانى اســت و همه كشــورهاى مختلف را از نظر 
ســالمتى، اقتصادى، اجتماعــى و فرهنگى و آموزشــى و جنبه هاى 

گوناگون درگير كرده است.

نيلوفر بهرمندنژاد »
 جمعــى از مردم نوع دوســت كه براى 
شكســت كرونا با يكديگر همدل و همراه 
فشارهاى  از  كاســتن  شــدند و به منظور 
روانــى و اعالم حمايــت و همدردى از 
پزشكان، پرستاران، كادردرمان و بيمارانى 
كه با اين ويروس خطرناك مبارزه مى كنند، 
طرحى به نام «آبميوه با طعم همدلى» را در 
قالب يك كارگاه جهادى راه اندازى كردند، 
كه مى توان اين طرح را جلوه اى از ايثار و 

جهاد مردمى دانست. 
اعضاى هيأت بيت االحزان فاطمه (س) در 
مجتمع فرهنگى مذهبــى امام على(ع) كه 
هريك در قســمتى از اين كارگاه مشغول 
فعاليــت هســتند، روزانــه 250 الى 300

بطرى آبميوه هويــج و پرتقال را توليد و 
بيمارستان ها  كادردرمانى  و  بيماران  دربين 
از جمله بيمارســتان شهيد بهشتى همدان 

توزيع مى كنند. 
حدود 2 هفته از راه اندازى اين كارگاه 
مى گذرد، عالقه مندان براى فعاليت در 
ايــن طرح جهادى از كودك 10ســاله 
گرفته تا مرد 50ساله كه با عشق و اميد 
بسيار براى مشــاركت در اين كارگاه 
حضــور دارند و اعضــاى اين گروه، 
در جهت روحيه دهى به بيماران كرونا 

اقدام مى كنند.
مســئول هيــأت بيت االحــزان فاطمه 
(س) طــرح «آبميوه بــا طعم همدلى» 
را به منظور تجليــل و حمايت از كادر 
درمانى و همچنين قدردانى از زحمات 
آن ها كه به نوعى ايثار و جهاد محسوب 

مى شــود در بحث مبارزه با ويروس كرونا 
وارد عمل كرده اســت و همچنين با توجه 
به اينكه كارشناس تغذيه تأكيد به مصرف 
مايعــات و به ويژه آبميوه هاى طبيعى براى 
بيماران كرونايى و باالتر بردن سطح ايمنى 
بدن داشتند، به راه اندازى اين كارگاه اقدام 

كردند. 
در اين طــرح عالوه بــر خدمات دهى به 
بيماران و كادر درمان، مراكز ســالمندان، 
مراكز خيريه و معلوالن و گرمخانه همدان 
هم نيز در دستور كار قرار داده شده است، 
زيرا آن ها هم جزو گروه آســيب پذير اين 

قضيه هستند. 
بــا  گفت وگــو  در  رجبــى  عليرضــا   
ــر  ــا درحال حاض ــت: م ــا گف ــگار م خبرن
ــات  ــتى خدم ــتان بهش ــه بيمارس ــط ب فق
ديگــر  بيمارســتان هاى  و  مى دهيــم 
بــراى  تمايلــى  و  كردنــد  ممانعــت 

ــتند،  ــرح را نداش ــن ط ــركت در اي ش
امــا بيمارســتان بهشــتى بــا هماهنگــى 
و صحبت هايــى كــه بــا مســئوالن 
بيمارســتان،  حراســت  بيمارســتان، 
كارشناســان تغذيــه داشــتيم، پذيرفتنــد 
ــتان بهشــتى  ــن طــرح را در بيمارس اي
اجــرا كنيــم كــه بــه لطــف خــدا هــم 
خروجــى خوبــى داشــت و هــم كادر 
درمــان و هــم بيمــاران رضايــت كافــى 

ــتند.  داش
 وى در ادامــه افزود: تمــام كارهاى 
مربوط به اين طرح كامًال مردمى انجام 
شده است و غالب هزينه هاى اين  گروه 
از سوى كمك هاى مردمى و خيران ميادين 
ميوه و تره بار به ما هديه داده شــده است 
كه ما تا ابتداى ماه مبارك رمضان اين اقدام 
خداپسندانه را ادامه دهيم. تا شايد بتوانيم 
كمى از خستگى و رنج كادر درمان در اين 

روزهاى سخت كرونايى كم كنيم.

 رئيس ســتاد مركزى طرح اطعام مهدوى 
از همــكارى موكب هــاى اربعينــى، مراكز 
نيكوكارى، هيأت هــا و گروه هاى جهادى در 
ايجاد 313 مركز اطعام مهدوى در ماه مبارك 

رمضان خبر داد.
به گزارش ايســنا، مجيد باجالن با اشــاره به 
راه اندازى رزمايش ملى بخشــش ايرانيان در 
سراسر كشــور، با هدف حمايت از نيازمندان 
و اقشار آسيب ديده از كرونا، گفت: در راستاى 
اهداف اين رزمايش و به منظور تحقق پويش 
همدلى، مواسات و كمك مؤمنانه، طرح اطعام 

مهدوى در ماه مبارك رمضان، فعاليت خود را 
آغاز كرده است.

وى ادامه داد: چشم انداز اين طرح، راه اندازى 
313 مركز اطعام در 31 اســتان كشور است 
و اميدواريــم با مشــاركت مــردم نيكوكار، 
موكب هاى  مســاجد،  مذهبــى،  هيأت هاى 
اربعينى و مراكز نيكوكارى، ضمن جمع آورى 
كمك هــاى نقدى و كااليــى، بتوانيم در ماه 
مبارك رمضــان در اطعام نيازمندان، در خور 
نــام و جايگاه واالى صاحب امر (عج) عمل 

كنيم.

رئيس ســتاد مركــزى طرح اطعــام مهدوى 
خاطرنشان كرد: به موازات طرح اطعام مهدوى 
و ارائه غــذاى گرم به نيازمندان، بســته هاى 
ارزاق ويژه ماه مبارك رمضان پيش بينى شده 

كه بين مستمندان توزيع خواهد شد.
وى بــا تأكيد بــر ضــرورت رعايت نكات 
بهداشتى در طبخ و توزيع غذاى گرم در طرح 
اطعام مهدوى، افــزود: تمامى مراحل تهيه و 
توزيع بســته هاى غذايى در اين طرح، مطابق 
با دســتورالعمل هاى وزارت بهداشت بوده و 
برخالف ســال هاى گذشته، اطعام به صورت 

جمعى نخواهيم داشت.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى كميته امداد، 
باجــالن با دعوت از همه مــردم نيك انديش 
ايران اســالمى براى پيوســتن بــه اين طرح 
خاطرنشــان كــرد: خيران و مــردم نيكوكار 
مى توانند با پيوستن به رزمايش ملى بخشش 
ايرانيان و طرح اطعام مهدوى، كمك هاى خود 
را به شــماره كارت 6037997900001000، 
شماره  حســاب 0103333333000،  شماره 
حســاب بانك ملى 3333 و يــا از طريق كد 

دستورى #1*8877* پرداخت كنند.

1343 مبتال و 
87 فوتى جديد 
كرونا در كشور

 سخنگوى وزارت بهداشت از شناسايى 
هزار و 374 بيمار جديد مبتال به كوويد19 

در كشور خبر داد.
به گزارش ايســنا، كيانوش جهانپور گفت: 
از شــنبه تا ظهر روز يك شنبه 31 فروردين 
قطعــى  معيارهــاى  براســاس  و   1399
تشخيصى، هزار و 343 بيمار جديد مبتال به 

كوويد 19 در كشور شناسايى شد.
وى افــزود: بنابرايــن مجمــوع بيمــاران 
كوويد19 در كشــور به 82 هزار و 211 نفر 

رسيد.
به گفتــه جهانپور، متأســفانه در طول 24 
ســاعت گذشــته، 87 بيمار كوويد19 جان 
خود را از دســت دادند و به اين ترتيب تا 
امروز 5 هــزار و 118 نفر از بيماران، جان 

باخته و ديگر در بين ما نيستند.
وى گفــت: تــا امــروز 57 هــزار و 23 
نفــر از بيمــاران، بهبــود يافتــه و ترخيــص 

شــده اند.
بنابــر اعــالم ســخنگوى وزارت بهداشــت، 
3هــزار و 456 نفــر از بيمــاران مبتــال 
ــن  ــديد اي ــت ش ــد19 در وضعي ــه كووي ب
بيمــارى تحــت مراقبــت قــرار دارنــد 
و تاكنــون 341 هــزار و 662 آزمايــش 
تشــخيص كوويــد19 در كشــور انجــام 

ــت. ــده اس ش

طرح آبميوه با طعم همدلى ادامه دارد

پذيرايى از كادردرمان با طعم آبميوه

 پيش  بينى بسته هاى ارزاق ويژه رمضان
راه اندازى 313 مركز اطعام و توزيع غذاى گرم
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آگهــى تغييــرات شــركت كشــاورزى صادركننــدگان زرخيــز هكمتانــه شــركت تعاونــى بــه شــماره ثبــت 824 و شناســه ملــى 14006127542 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى 
فــوق العــاده مــورخ1398/8/26 و برابــر نامــه شــماره 342/6033 مــورخ 1398/11/28 مديريــت تعــاون روســتايى اســتان همــدان تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد: موضــوع شــركت بــه 
شــرح ذيــل تغييــر يافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گرديــد: توســعه تجــارت خارجــى، بازاريابــى، گســترش بازارهــاى جهانــى كاال و خدمــات صادراتــى، فراهــم آوردن 
موجبــات توســعه بنگاه هــاى تجــارى بــه وســيله كيفــى نمــودن صــادرات و انســجام بخشــى بــه محصــوالت صادراتــى و افزايــش توانمنــدى آنهــا بــه منظــور توســعه صــادرات غيــر 
نفتــى، اطــالع رســانى تجــارى و انجــام اقدامــات الزم بــه منظــور روان ســازى فرآينــد تشــريفات تجــارى و همچنيــن تهيــه و تنظيــم پيشــنهادات مناســب بــراى فعاليت هــاى تجــارى 
ــر توســعه تجــارت و صــادرات و واردات محصــوالت  ــت، پشــتيبانى، جــذب تســهيالت و ايجــاد زيرســاخت هاى ضــرورى در ام ــط. همچنيــن حماي ــه دســتگاه هاى ذيرب ــه آن ب و ارائ

كشــاورزى و ســاير مــوارد كــه بــه شــرح زيــر مــى باشــد: 
1 - انجام كليه امور مربوط به صادرات و واردات محصوالت غير نفتى، كشاورزى، دامى و فرآورده هاى مجاز و خدمات فنى مهندسى بخش كشاورزى

 2 - مطالعه و بررسى بازارهاى جهانى و تجزيه و تحليل فعاليت آنها به منظور استفاده در برنامه ريزى هاى تجارت خارجى
 3 - اطالع رسانى به صادركنندگان، وارد كنندگان و توليد كنندگان كاال و محصوالت كشاورزى عضو شركت 

4 - ارائه خدمات مشاوره اى، بازاريابى و آموزشى به صادركنندگان و وارد كنندگان عضو شركت 
5 - كمــك و مســاعدت بــه اعضــاء در زمينه هــاى بيمــه اى، امــور مالياتــى، حمــل و نقــل، امــور بانكــى، امــور گمركــى، اخــذ ضمانــت نامــه از صنــدوق ضمانــت ايــران و روش هــاى نويــن 

تجــارى از طريــق طــرح موضــوع بــا نهادهــا و ســازمان هاى ذيربــط و پيگيــرى آنهــا 
6 - هماهنگى و انجام همكارى هاى الزم با سازمان ها و نهادهاى مرتبط با تجارت خارجى در داخل و ساير كشورها 

7 - انجام اقدامات الزم به منظور ثبت سفارش ورود كاال و دريافت كارمزدهاى مربوط بر طبق مقررات 
8 - ارائه خدمات مشاوره اى و كمك به افزايش استاندارهاى حمل كاال و كاهش هزينه هاى حمل به بازارهاى هدف 

9 - اعزام هيئت هاى تجارى و بازاريابى به منظور بررسى زمينه هاى الزم براى انعقاد قراردادهاى تجارى با ساير كشورها
 10 - ايجاد ارتباط بين خريداران خارجى و صادركنندگان داخلى و اطالع رسانى به موقع در اين خصوص

ــه منظــور  ــه آنهــا ب ــه كمــك و خدمــات الزم ب ــه هرگون ــرون مــرزى و صادراتــى و ارائ ــه گســترش فعاليت هــاى ب  11 - تشــويق واحدهــاى توليدى-تجــارى و بنگاه هــاى اقتصــادى ب
توســعه صــادرات غيــر نفتــى 

12 - همــكارى و هماهنگــى بــا ســازمان هاى جهــاد كشــاورزى، تعــاون روســتايى، توســعه تجــارت، اتاق هــاى بازرگانــى، صنايــع و معــادن، اتــاق تعــاون كشــور، نظــام صنفــى كارهــاى 
كشــاورزى و ســاير ادارات دولتــى 

13 - ارتباط،همكارى وتبادل اطالعات با نمايندگى هاى جمهورى اسالمى ايران درخارج ازكشور ونمايندگى هاى خارجى مقيم ايران 
14 - شــركت مــى توانــد نمايندگى هــاى شــركت هــا و اتحاديه هــاى تعاونــى يــا بانــك هــا، ســازمان هــا، موسســات و شــركت هاى دولتــى را بــراى عمليــات خدماتــى كــه مــورد نيــاز 

آنهــا يــا شــركت تعاونــى باشــد، بپذيــرد و يــا بــراى انجــام مقاصــد شــركت نمايندگــى بدهــد 1
5 - تاميــن اعتبــارات و وام هــاى مــورد نيــاز اعضــاء و تاميــن منابــع مالــى تكميلــى از طريــق اســتقراض و تحميــل اعتبــار و قــرض الحســنه و اســتفاده از تســهيالت بانكــى وفــق عقــود 
معيــن 16 - تهيــه، توليــد، كاشــت، داشــت، برداشــت بــذر ســيب زمينــى و محصــوالت كشــاورزى و صــادارت و واردات بــذر ســيب زمينــى و محصــوالت كشــاورزى اداره كل ثبت اســناد 

و امــالك اســتان همــدان مرجــع ثبت شــركت هــا و موسســات غيرتجــارى بهــار (816012)
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهار

تاســيس شــركت ســهامى خــاص گــذرگاه ســود آور پارســينه درتاريــخ 1398/12/24بــه شــماره ثبــت 14084 بــه شناســه ملــى 14009051973 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديده 
كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. 

موضوع فعاليت:
ــكارى و اجــرا  ــى، خريــد و فــروش، صــادرات، واردات كليــه كاالهــاى مجــاز - طراحــى، مشــاوره، اجــرا، نظــارت فنــى، نگهــدارى و پيمان 1 - فعاليت هــاى بازرگان
ــا انــواع كاربــرى، انــواع تاسيســات مكانيكــى و برقــى، معمــارى و دكوراســيون  در حــوزه: پروژه هــاى ســاختمانى، ســاخت انــواع بناهــا، اماكــن و شــهرك هــا ب
داخلــى، مقــاوم ســازى ســاختمان - انجــام خدمــات در زمينــه: پيمانــكارى، مشــاوره، نظــارت فنــى، اجــرا، ســرمايه گــذارى، مشــاركت، مديريــت پــروژه، مديريــت 
ــردارى، نقشــه كشــى، تاميــن، خريــد و فــروش  ــدازى، مطالعــات و ارزيابى هــاى فنــى و اقتصــادى، محاســبات، نقشــه ب اجرايــى، كنتــرل پــروژه، طراحــى، راه ان
ــى، خصوصــى -  ــدات دولت ــرج - شــركت در مناقصــات و مزاي ــواع ســاختمان و ب ــل ان ــاى ســاخت و ســاز از قبي ــه پروژه ه ــه كلي ــوط ب ــزات مرب ــح و تجهي مصال
شــركت در كليــه نمايشــگاه هاى داخلــى و خارجــى و برگــزارى غرفــه نمايشــگاهى جهــت معرفــى شــركت، فــروش، ثبــت ســفارش، معرفــى طــرح هــا و ايــده 
هــا در تمامــى حوزه هــاى معمــارى، عمرانــى، طراحــى محيــط و دكوراســيون - اخــذ و اعطــاى نمايندگــى معتبــر داخلــى و خارجــى جهــت توســعه فعاليــت هــا 
و ايجــاد شــعب در داخــل و خــارج از كشــور - اخــذ كليــه اعتبــارات و وام هــاى بانكــى بصــورت ارزى و ريالــى و دولتــى از كليــه بانك هــاى داخلــى و خارجــى، 
ــط مــدت  ــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيرب ــزد كليــه بانك هــاى داخلــى و خارجــى درصــورت ل ــراى شــركت ن ــارات و ال ســى ب گشــايش اعتب
فعاليــت: از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى: اســتان همــدان، شهرســتان همــدان، بخــش مركــزى، شــهر همــدان، محلــه چهــارراه بابــك، بلــوار 
آيــت الــه موســوى همدانــى، بلــوار بهشــت، پــالك 0، طبقــه همكــف كدپســتى 6514968941 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 10000000 ريــال 
نقــدى منقســم بــه 100 ســهم 100000 ريالــى تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادى مبلــغ 3500000 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى شــماره 2/2971/1283 
مــورخ1398/11/20 نــزد بانــك بانــك كشــاورزى شــعبه همــدان بــا كــد 2971 پرداخــت گرديــده اســت والباقــى در تعهــد صاحبــان ســهام مــى باشــد اعضــا هيئــت 
مديــره آقــاى جــواد پارســائى فاخــر بــه شــماره ملــى 3871645788و بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى احســان جليلونــد بــه شــماره 
ملــى 3979310019و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت 2 ســال خانــم شــكوفه جليلونــد بــه شــماره ملــى 
3979485730و بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا: كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك، 
ســفته، بــروات، قراردادهــا عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامه هــاى عــادى و ادارى باامضــاء مديــر عامــل همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد اختيــارات 
مديــر عامــل: طبــق اساســنامه بازرســان خانــم معصومــه عســگرى بــه شــماره ملــى 3872254707 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت يــك ســال مالــى آقــاى 
مهــدى ملكــى بــه شــماره ملــى 3875574176 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت يــك ســال مالــى روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج 

ــد.  ــن گردي ــاى شــركت تعيي آگهى ه
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 

(811919) 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

مســئوليت  بــا  شــركت  ميثــاق  گوگــرد  گل  شــركت  تغييــرات  آگهــى 
ــتناد  ــه اس 10860045714 ب ــى  ــه مل 1727 و شناس ــت  ــماره ثب ــه ش ــدود ب مح
ــات  1398 تصميم /12 /13 ــورخ  ــاده م ــوق الع ــى ف ــع عموم ــه مجم صورتجلس

ــد:  ــاذ ش ــل اتخ ذي
ــه " توليــدى گل گوگــرد ميثــاق " تغييــر يافــت و مــاده مربوطــه در  ــام شــركت ب 1 - ن

اساســنامه اصــالح گرديــد. 
(810847) 

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

آگهــى تغييــرات شــركت آرتــا تجــارت فــراز انديــش عليصــدر شــركت بــا مســئوليت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 856 و شناســه ملــى 14009006407 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 1398/12/24تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد: 1 - خانم 
نرگــس يــادگارى بــا كدملــى 4030125026 بــا پرداخــت 500000 ريــال به صندوق شــركت 
ــال  ــه 1500000ري ــال ب ــغ 1000000 ري ــركت از مبل ــرمايه ش ــد. س ــركاء درآم ــره ش در زم

افزايــش يافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گرديــد. 
(809048) 

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

ــماره  ــه ش ــى ب ــركت تعاون ــن ش ــتايى اللجي ــد روس ــركت تولي ــرات ش ــى تغيي آگه
ــى  ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 10860465153 ب ــه مل ــت 42 و شناس ثب
فــوق العــاده مــورخ 1398/8/20 وتاييديــه شــماره 6077 مــورخ 1398/10/4 اداره تعــاون 
روســتايى شهرســتان بهارتصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد: در بنــد 10 مــاده 5 اساســنامه 
شــركت، جملــه " از مديريــت و بهــره بــردارى جمعــى و مشــترك از اراضــى كشــاورزى" 
ــى  ــتغالت و اراض ــالك و مس ــترك از ام ــى و مش ــردارى جمع ــره ب ــت و به ــه "مديري ب

ــت. كشــاورزى" تغييرياف
(809051) 

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

گهــى تغييــرات شــركت فــراروش مــواد ويســتا شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى  ثبــت 12784 و شناســه ملــى 14006620913 ب
ــل اتخــاذ شــد: اعضــاء  ــات ذي ــورخ 1398/12/17 تصميم ــاده م ــوق الع ــادى بطــور ف ع
ــد  ــد: احم ــاب گرديدن ــل انتخ ــرار ذي ــه ق ــال ب ــك س ــدت ي ــرا م ــره ب ــت مدي هيئ
ــه شــماره ملــى  ــه شــماره ملــى 4051468801 مهــدى پورعبدلــى ب قــادرى حميــدى ب
1375129465 هومــن نوربقايــى بــه شــماره ملــى 3875539656 اداره كل ثبــت اســناد 

و امــالك اســتان همــدان.
(810251) 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

آگهــى تغييــرات شــركت تعاونــى مصــرف كاركنــان دانشــگاه آزاد 
ــى 10861125128  ــه مل ــت 3539 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدان ب ــالمى هم اس
ــاده  ــوق الع ــور ف ــادى بط ــى ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــه  ــه ب ــه هگمتان ــره، روزنام ــل 8و غي ــات ذي ــورخ 1397/12/26 تصميم م
ــد.  ــاب گردي ــا انتخ ــى ه ــت درج آگه ــن جه ــه جايگزي ــوان روزنام عن
ــاى  ــى3874498573، آق ــد مل ــه ك ــينى ب ــيدمهدى حس ــاى س 4 - آق
اســمعيل كهونــد بــه كــد ملــى3872432702 وآقــاى غالمرضــا خاكســارى 
ــره  ــأت مدي ــى هي ــاء اصل ــوان اعض ــه عن ــى3979260879 ب ــد مل ــه ك ب
ــه كــد  ــرزاد قرايــى ب ــان ف ــراى مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند و آقاي ب
ملــى3874645762 و آقــاى مســعود جگريــان بــه كــد ملــى3873918226 

ــد.  ــن گرديدن ــدل تعيي ــى الب ــاى عل ــوان اعض ــه عن ب
 (817371)

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

آگهى ماده 10 قانون الحاقى موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و 
عرضه مسكن مصوب 1388 شهرستان كبودراهنگ 

1-اداره ثبــت اســناد و امــالك كبودراهنــگ بنــا بــه دســتور مــاده 10 آيين نامــه اجرايــى 
ــى  ــل را آگه ــاى ذي ــت پالك ه ــت ثب ــه درخواس ــانى ك ــى كس ــور اساس ــون مذك قان

نموده انــد را آگهــى مى نمايــد.
رأى شــماره 145 مــورخ 1399/1/28 كالســه 4175ق.ال بــه نــام خديجــه شــرفى نســبت 
بــه ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 124/51 مترمربــع پــالك 895 فرعــى از 

277 اصلــى واقــع در بخــش 4 همــدان واقــع در شيرين ســو 
ــا  ــى ي ــخاص حقيق ــا اش ــخص ي ــذا ش ــردد ل ــر مى گ ــت منتش ــك نوب ــب در ي مرات
ــد  ــراض دارن ــى اعت ــن آگه ــدرج در اي ــت هاى من ــه درخواس ــبت ب ــه نس ــى ك حقوق
ــورت  ــه ص ــود را ب ــراض خ ــد اعت ــار مى توانن ــخ انتش ــدت 20 روز از تاري ــرف م ظ
ــس از آن  ــد و پ ــالك كبودراهنــگ تســليم نمايي ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــوب ب مكت
ــيد  ــال رس ــگ و ارس ــه دادگاه كبودراهن ــراض ب ــت اعت ــه دادخواس ــه ارائ ــبت ب نس

ــد.  ــدام نماي ــت اق ــه اداره ثب ــت ب دادخواس
در غير اين صورت برابر مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

(م الف 9)
محمد صادقى بهرامى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

اما و اگر درباره تغيير دستمزد 99
 كارگــران به عنوان اصلى ترين ركن توليد و مهمترين ســرمايه 
كشــور هستند، متاســفانه به دليل تورم و كاهش ارزش پول ملى، 
عده زيادى از اين عزيزان نه تنها قدرت خريد خود را از دســت 
داده اند، بلكه از نظر معيشــت هم دچار مشــكل هستند، بنابراين 
الزم و ضرورى اســت كــه دولت در جهت ترميم اين شــكاف، 

اقدامات الزم را به عمل آورد. 
صحبت كردن درباره تغيير يا اصالح مصوبه شوراى عالى كار موضوع 
مزد 99 بيشــتر از اينكه واقعى و عملى باشد، جريان سازى رسانه اى 
اســت. هر چند به اعتقاد كانون عالى كارفرمايى ايران همين تصميم 
شــوراى عالى كار كه به ظاهر افزايش مزد را 21 درصد در نظر گرفته، 
ولى با لحاظ كردن ســاير اجزاى مزد، در عمل هزينه هاى مزد حدود 
34 درصد براى كارفرمايان افزايــش مى يابد و با وجود اينكه جامعه 
كارفرمايى اين افزايش را بيشتر از توان اقتصادى فعلى بنگاه ها مى دانند، 
ولــى به دليل قانونى بودن مصوبه شــوراى عالى كار خود را ملزم به 

اجراى آن مى دانند.
آن جايى كه ماده 41 قانون كار نحوه تعيين مزد توســط شوراى عالى 
كار را به صورت ســاليانه اعالم كرده، بنابراين هيچ وقت مرســوم و 
معمول نبوده و نيســت كه اين شــورا چندبار در سال درباره دستمزد 
تصميم گيرى كند، بنابراين تجديد نظر درباره حداقل مزد امسال بيشتر 
از اينكه واقعات داشــته باشد، جريان سازى رسانه اى برخى گروه هاى 
سياســى است كه مى خواهند در لواى حمايت و دلسوزى از كارگران 
به دنبال كسب امتياز و شــايد جلب آرا آنها در انتخابات ميان دوره اى 

باشند.
كارگران به عنوان اصلى ترين ركن توليد و مهمترين ســرمايه كشــور 
هستند، متأســفانه به دليل تورم و كاهش ارزش پول ملى، عده زيادى 
از اين عزيزان نه تنها قدرت خريد خود را از دســت داده اند، بلكه از 
نظر معيشــت هم دچار مشكل هستند، بنابراين الزم و ضرورى است 
كه دولت در جهت ترميم اين شكاف، اقدامات الزم را به عمل آورد. 
تغيير مصوبه مزد 99 قطعاً منتفى اســت، اما احتماال دولت كمك ها و 
حمايت هايى از جمله افزايش مبلغ هزينه مسكن را براى كارگران در 

نظر خواهد گرفت.
در روزهاى اخير پيشــنهاداتى ارائه شــده بود كه در قالب انجام يك 
تفاهم نامه مابين تشــكل هاى كارگرى و كانون عالى كارفرمايى بدون 
تغييــر در مبلغ مجموعه مــزد جابه جايى هاى بيــن رقم هاى اجزاى 
موضوع صورت گيرد و پس از 4 ماه اجرايى شــود. كه البته در جلسه 
اخير هيأت مديره كانون عالى كارفرمايى مطرح و با آن مخالفت شد. 
از مديران بنگاه ها مى خواهم كه به عنوان مســئوليت اجتماعى، در اين 
شرايط حتى االمكان از تعديل نيروى كار پرهيز و كاهش نيروى انسانى 
را به عنوان آخرين راه حل كاهش هزينه ها در اين شرايط اقتصادى در 

نظر بگيرند.
* حسين سالح ورزى
عضو هيأت مديره كانون عالى كارفرمايى ايران

قيمت اقالم اساسى ماه مبارك رمضان 
اعالم شد

 تمامى كاالها و مايحتاج مردم براى ماه مبارك رمضان آماده سازى 
شده و هيچ گونه كمبودى در زمينه تأمين كاال وجود ندارد.

رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با بيان اينكه قيمت هر كيلو برنج هندى در ستاد تنظيم بازار 8
هزار تومان اعالم شــده، افزود: در قيمت انواع روغن مايع و جامد نيز 

هيچگونه تغييرى نداشتيم و به قيمت گذشته فروخته مى شود.
داريوش صفارى با اشاره به اينكه قيمت هر كيلو شكر بسته بندى شده 
5 هزار و 900 تومان است، به تسنيم گفت: شكر فله اى نيز كيلويى 4

هزار و 700 تومان است.
صفارى بــا بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم مرغ گــرم در بازار همدان 
حداكثر 11 هزار تومان است، تصريح كرد: مرغ منجمد نيز براى توزيع 

در مواقع نياز ذخيره سازى شده است.
وى با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم گوشــت گوســاله منجمد را 42
هزار تومان تعيين كرديم، گفت: نرخ گوشــت گوسفندى نيز كيلويى 

115 هزار تومان است.
رئيس اداره نظارت و بازرســى سازمان صمت با تأكيد بر اينكه هنوز 
قيمت خرما در ســتاد تنظيم بازار استان تعيين نشده، اظهار كرد: نرخ 

اين كاال در روزهاى آينده مشخص و اعالم مى شود.
صفــارى در بخش ديگرى از گفت وگو به قيمــت انواع حبوبات در 
سطح بازار اشاره كرد و گفت: نرخ مصوب هر كيلو لوبيا چيتى درجه 
يــك 18 هزار تومان، لوبيا قرمز 18 هــزار تومان، لپه 20 هزار تومان، 

نخود 10 هزار تومان و عدس نيز 14 هزار تومان است.
وى با بيان اينكه تمامى قيمت هاى ذكر شــده مربوط به اجناس درجه 
يك و نرخ مصوب اســت، تأكيد كرد: فروش اجناس با قيمت باالتر 

به معناى گران فروشى و تخلف است.
رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان گفت: با هماهنگى سازمان صمت 
اســتان، قيمت مصوب هر كيلو مرغ را 11 هزار تومان اعالم كرديم، 
اما در برخى فروشگاه ها با قيمتى كمتر از 10 هزار تومان هم فروخته 
مى شود. جواد عاشــورى با تأكيد بر اينكه روزانه 70 الى 80 تن مرغ 
وارد بازار همدان مى شــود، ابراز كرد: البته تمام مرغ هاى عرضه شده 
در بازار به فروش نمى رســد و بخشى از آن توسط نهادهاى مربوطه 
ذخيره سازى مى شــود. عاشــورى با بيان اينكه اميدواريم با آغاز ماه 
رمضان تقاضاى خريد مرغ هم بيشتر شود، اظهار كرد: حتى اگر بازار 
مرغ در اين ايام رونق بگيرد باز هم هيچگونه گرانى و افزايش قيمتى 
نخواهيم داشــت. وى قيمت مرغ زنده را كيلويى 6 هزار و 800 تا 7
هزار تومان اعالم كرد و گفت: هر شانه تخم مرغ نيز با قيمت 17 تا 20

هزار تومان به فروش مى رسد.
رئيــس اتحاديه مرغ و ماهى همدان با بيــان اينكه مرغ منجمد نيز به 
اندازه كافى ذخيره سازى شده است، گفت: در شرايط فعلى هيچ نيازى 

به تزريق مرغ منجمد در بازار وجود ندارد.

معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى سازمان جهادكشاورزى:
از دامداري تا صنايع تبديلي آسيب ديدند

ــه  ــا مواج ــش بازاره ــك جه ــا ي ــاالً ب ــا احتم ــس از كرون ــود پ ــى مى ش  پيش بين
ــزان تقاضــا در بازارهــاى داخلــى و  خواهيــم شــد و شــايد به صــورت شــوك وار مي

خارجــى افزايــش يابــد.
ــدان، در  ــتان هم ــاورزى اس ــازمان جهادكش ــادى س ــور اقتص ــزى و ام ــاون برنامه ري مع
جمــع خبرنــگاران، بــا اشــاره بــه اينكــه بخش هــاى دامــدارى، طيــور و صنايــع تبديلــى 
و گلخانــه اى و شــيالت بيشــترين آســيب را از كرونــا ديده انــد، تصريــح كــرد: نخســتين 

و منطقى تريــن اقــدام ايــن اســت كــه نگذاريــم هيــچ واحــدى از چرخــه توليــد خــارج 
شــود و از طرفــى در مرحلــه بعــد بايــد واحدهــاى موجــود را به گونــه اى پيــش ببريــم تــا 

محصــوالت خــود را بــا افزايــش چشــمگيرى توليــد كننــد.
ــا  ــى از كرون ــى خيل ــت و باغبان ــرد: در زراع ــان ك ــوارى خاطرنش ــا شهس محمدرض
متأثــر نشــدند و آســيب جــدى در ايــن بخــش ديــده نشــده اســت كــه اميدواريــم بــا 
كنتــرل ايــن بيمــارى در فصــل برداشــت و عرضــه محصــوالت كشــاورزى مشــكلى 

ايجــاد نشــود.
ــعار  ــه ش ــد براينك ــا تأكي ــدان ب ــتان هم ــادى اس ــور اقتص ــزى و ام ــاون برنامه ري مع
ــال  ــعار س ــق ش ــرد: تحق ــان ك ــد، بي ــى رشــد چشــمگير در تولي ــد يعن جهــش تولي

ــم. ــه كار بگيري ــات را ب ــرى اقدام ــد يكس ــود را دارد و باي ــات خ الزام
ــر  ــم و اگ ــد داري ــع تولي ــت مناب ــاورزى محدودي ــرد: در كش ــح ك ــوارى تصري شهس
بخواهيــم جهــش توليــد داشــته باشــيم بايــد بــه ســمت راهكارهــاى مؤثــر در توليــد 

باشــيم كــه مهمتريــن راهــكار افزايــش توليــد افزايــش بهــره ورى اســت.
ــه يــك  ــم ك ــد را شــروع كردي ــد تولي ــان اينكــه امســال در شــرايطى رون ــا بي وى ب
ــت  ــادى را تح ــاى اقتص ــيارى از بخش ه ــا بس ــام كرون ــى به ن ــيار بزرگ ــل بس معض
ــا  ــور ب ــه كش ــته ك ــال گذش ــفندماه س ــد: از اس ــادآور ش ــت، ي ــرار داده اس ــر ق تأثي
مشــكل كرونــا مواجــه شــد، بخــش كشــاورزى هــم از ايــن موضــوع بى تأثيــر نبــوده 

اســت.

 مركــز آمــار ايــران نرخ 
بيكارى استان در زمستان سال 
گذشته را 9/3 درصد و ميانگين 
4 فصل ســال گذشــته را 7/4 

درصد اعالم كرده است.
مديــركل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى اســتان همــدان در 
كارى  گروه  جلســه  نخستين 
اشــتغال اســتان همــدان در 
براساس  كرد:  اظهار  سالجارى 
آمار منتشر شده از سوي مركز 
آمار بــا وجــود افزايش نرخ 
مشــاركت، اما نــرخ بيكارى 
نســبت به سال گذشــته 0/9 
درصد كاهش را نشان مى دهد 
و بر اين اساس همدان پس از 

استان خراسان جنوبى در جايگاه دوم قرار دارد 
ســيداحمد توصيفيان افزود: در ســال گذشته 
مشــاركت اقتصادى با 0/8 درصد افزايش به 

45/5 درصد رسيده است.
توصيفيان درباره طرح تسهيالت اشتغال پايدار 
در مناطق روستايى و عشــايرى، افزود: سهم 
اســتان از 4 مرحله تخصيصى در مجموع مبلغ 
3 هزار و 690 ميليارد ريال اســت به طورى كه 
سهم بانك كشاورزى هزار و 653 ميليارد ريال، 
توســعه تعاون 679 ميليارد ريال، پست بانك 
641 ميليارد ريال و صنــدوق كارآفرينى اميد 

717 ميليارد ريال بوده است.
مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان عملكرد اســتان در جذب تسهيالت را 
4 هزار و 48 ميليارد ريــال، معادل 11 درصد 

دانست و با اشاره به تسهيالت اشتغال روستايى 
استان همدان، خاطرنشان كرد: بيشترين طرح ها 
به رسته هاى دام صنعتى، مبلمان و مصنوعات 
چوبى، صنايع تبديلى، پوشاك و گلخانه مربوط 

بوده است.
وى با بيــان اينكه 97 درصــد طرح هاى عقد 
قرارداد شــده مربوط به طرح هــاى ايجادى و 
توسعه اى بوده اســت، ادامه داد: تنها 3 درصد 
از طرح ها در قالب سرمايه در گردش پرداخت 
شــده و تعداد 15 طــرح بزرگ و متوســط 
در كميته اســتانى و كميتــه ملى مصوب و در 

بانك هاى عامل در حال بررسى است.
توصيفيــان افــزود: 3 طرح صنايــع تبديلى 
سيب زمينى، كشــتارگاه و آرد ســينا كه عقد 
قرارداد شــده و طرح هاى پوشــاك صنعتى و 

طرح گلخانه اى در دســت بررسى بانك هاى 
عامل است كه پس از ابالغ اعتبار سال جديد و 
پرداخت تسهيالت به اين طرح ها، شاهد توسعه 
روستايى و ارزش افزوده باالى محصوالت در 

اين حوزه ها نيز خواهيم بود.
مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همــدان تأكيد كرد: آخرين آمــار و اطالعات 
تمامــى طرح هــاى دريافت كننده تســهيالت 
روســتايى بر روى سايت اداره كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى به تفكيك شهرســتان، بانك 
و دســتگاه اجرايى براى اطالع عموم قرار داده 

شده است.
وى در ادامــه گفــت: تعهد ايجاد اشــتغال به 
تفكيك شهرستانى، دستگاهى و بخشى تهيه و 
پيش بينى شــد كه ساليانه حدود 20 هزار شغل 

ايجاد شــود، به گونه اى كه در پايان 
برنامه ششــم به نرخ بيــكارى 7/1 
درصد برسيم و برآورد شده است كه 
براى ايجاد 60 هزار شغل در 3 سال 
بيش از 165 هزار ميليارد ريال منابع 
مورد نياز اســت كه توسط بانك ها، 
بخش خصوصــى و تملك دارايى ها 

تأمين شود.
توصيفيان در بخش پايانى سخنانش 
گزارشى از آخرين وضعيت تسهيالت 
اشتغالزا در سال98 ارائه داد و اظهار 
كرد: آمار اشتغال هاى ايجادى دريافت 
شده از دستگاه هاى اجرايى استان در 
ســال 98 شامل تعداد 4 هزار و 694 
نفر اشتغال بخش مسكن و براساس 
هر 65 متر ساخت و ســاز مازاد بر 
ساخت و سازهاى سال 97 كه توسط سازمان 
راه وشهرســازى و بنياد مســكن اعالم شده و 
تعداد 20 هزار و 753 نفر در بخش غيرمسكن، 
بخش هاى  اجرايى  دســتگاه هاى  ساير  توسط 
مختلف اقتصادى اعالم شده و مشخصات افراد 

و محل اشتغال آنها نزد دستگاه هاست.
وى بيــان كرد: همچنين براى تحقق اشــتغال 
ايجــادى 63 هــزار و 451 ميليــارد ريــال 
ســرمايه گذارى انجام شده كه 38 هزار و 137 
ميليارد ريال از محــل منابع بانك ها، 20 هزار 
و 314 ميليارد ريــال آورده بخش خصوصى 
و 5 هــزار ميليــارد ريــال تملــك دارايى ها 
بوده كــه معادل 132 درصد ميــزان پيش بينى 
سرمايه گذارى در سند توسعه اشتغال در استان 

سرمايه گذارى شده است.

مركز آمار اعالم كرد

همدان رتبه دوم اشتغال در سال 98

بازنگرى طرح جامع 
11 شهر استان 

همدان
 معــاون شهرســازى و معمــارى راه و 
شهرسازى اســتان همدان از بازنگرى طرح 

جامع 11 شهر استان همدان خبر داد.

مريم ســمايى عنــوان كرد: در ســالجارى 
بازنگرى طرح جامع 11 شــهر از شهرهاى 
اســتان همدان كه چشــم انداز آنها به اتمام 
رســيده در صورت موافقت دفتر طرح هاى 
توســعه شــهرى و معمــارى وزارت راه و 
شهرســازى با مشــاوران ذى صــالح عقد 

قرارداد خواهد شد.
ســمايى بــه مهــر گفــت: در ســالجارى 

شــهرهاى  جامــع  طرح هــاى  بازنگــرى 
همــدان، اســدآباد، تويســركان بــه تصويــب 
و  رســيد  خواهــد  مربوطــه  مراجــع 
همچنيــن ابــالغ طــرح تفصيلــى شــهر بهــار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور كار ق در دس
و  راه  معمــارى  و  شهرســازى  معــاون 
شهرســازى اســتان همــدان ادامــه داد: تهيــه 
ــهرهاى  ــى ش ــاى تفصيل ــرى طرح ه بازنگ

ــب  ــورت تصوي ــدآباد در ص ــدان و اس هم
طــرح جامــع شــهرهاى مذكــور انجــام 

ــد. ــد ش خواه
سمايى درباره سيما و منظر شهرى شهرهاى 
استان همدان نيز خاطرنشان كرد: پروژه هاى 
پيشنهادى طراحى شــهرى به وزارت راه و 
شهرسازى پيشــنهاد شده كه در مرحله عقد 

قرارداد با مشاوران ذى صالح است.
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احتمال لغو ليگ قهرمانان آسيا قوت گرفت
 احتمال دارد رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا در فصل 2020 برگزار 

نشود.
نشــريه االقتصاديه عربســتان خبر داد كه كنفدراســيون فوتبال آسيا 
(AFC) قــرار اســت در ماه ژوئن (خرداد) جلســه اى اضطرارى با 

حضور اعضا خود برگزار كند.
در اين جلســه قرار اســت تكليف برگزارى يا لغو مســابقات ليگ 

قهرمانان آسيا 2020 و مسابقات AFC كاپ مشخص شود.
اگــر بحران ويروس كرونــا تا آن زمان فروكش نكنــد احتمال دارد 
بازى هــاى اين فصل ليــگ قهرمانان آســيا و AFC كاپ لغو و در 
صورت بهبودى، وضعيت بازى ها در يك كشــور به صورت متمركز 

برگزار مى شوند.
الزم به ذكر است، نايب رئيس AFC هم بيان كرد: در صورت بهبود 
نيافتن وضعيت كرونا تا ماه آگوســت (مرداد) ليگ قهرمانان آســيا و 

AFC كاپ لغو خواهد شد.

اتلتتيكومادريد، وستهم و لسترسيتى 
خواهان آزمون شدند

 باشگاه هاى وستهم يونايتد و لسترسيتى براى جذب «سردار آزمون» 
ابراز تمايل كرده اند و اى كاش ولورهمپتون مى توانســت زمان را به 

عقب برگرداند.
ولورهمپتون اين روزها در بازار نقل و انتقاالت چندان دچار اشــتباه 
نمى شــود، اما حتى باشگاهى همچون ولورهمپتون با چنين استراتژى 
هوشمندانه و ســنجيده اى درباره خريد بازيكن نمى تواند هميشه در 
100 درصد مواقع كار درست را انجام دهد و نمونه آن پرونده سردار 

آزمون است.
در ژانويه 2019 زمانى كه جهان هنوز مريض نشــده بود، ولورهمپتون 
در يك قدمى امضاى قرارداد قرضى با «مســى ايرانى» از روبين كازان 

روسيه قرار داشت.
كازان تمايل داشــت تا بند خريد دائمــى 11/5 ميليون پوندى را در 
قرارداد آزمون بگنجاند؛ موضوعى كه ولورهمپتون به وضوح تمايلى 

به قبول آن نداشت.
با اين وجود، كمتر از 2 سال بعد، مهاجم 188 سانتى مترى ايران كه به 
موتور گلزنى زنيت بدل شــده، در رادار تيم هاى انگليسى قرار گرفته 

است.
براساس گزارش آرنا ناپولى، اتلتتيكومادريد، وستهم و لسترسيتى هر 
سه در حال مذاكره با زنيت براى كشاندن آزمون به ورزشگاه هاى لندن 

،كينگ پاور و متروپلى تانو با قراردادى 30 ميليون پوندى هستند.

اصرار AFC به برگزارى ليگ قهرمانان آسيا
 كنفدراسيون فوتبال آسيا اطمينان دارد كه ادامه ليگ قهرمانان آسيا 

حتى بدون تماشاگر هم برگزار خواهد شد.
ليگ قهرمانان آســيا پس از برگزارى 2 هفته به دليل شــيوع ويروس 
كرونا تعطيل شد. با وجود آنكه بيشتر از 2 ماه است كه ويروس كرونا 
در بين كشــورهاى آسيايى شــيوع پيدا كرده اما همچنان اين مهمان 
ناخوانده از بين نرفته و همين موجب شــده تا چراغ سبز هم براى از 

سرگيرى ورزش و فوتبال داده نشود.
يك منبع موثق در كنفدراســيون فوتبال آســيا در گفت وگويى كه با 
روزنامه اســتاد الدوحه داشت، گفت: كنفدراسيون فوتبال آسيا اصرار 
دارد كــه ليگ قهرمانان آســيا و AFC كاپ برگزار شــوند. در ماه 
 AFC جــارى به جمع بندى نهايى براى ادامه ليگ قهرمانان آســيا و
كاپ خواهيم رســيد و تاريخ نهايى را اعــالم مى كنيم. ما با رايزنى و 
گفت وگوى خود با فدراسيون هاى عضو ادامه مى دهيم تا بهترين زمان 

را انتخاب كنيم.
وى درباره اين ســؤال كه آيا احتمال برگزارى بازى ها بدون تماشاگر 
وجود دارد؟ گفــت: بله! چنين امكانى وجود دارد. AFC مى خواهد 
به وعده هاى خود به اسپانســرها عمل كند و به دليل داليل ورزشى و 
تجارى بايد ادامه اين رقابت ها برگزار شــود حتى اگر بدون تماشاگر 

باشد.
به گزارش ايسنا، رسانه هاى عربى پيش از اين نوشتند كه اين احتمال 
زياد است كه ادامه ليگ قهرمانان آسيا به صورت تك بازى و به ميزبانى 
يك كشور خاص باشد و باتوجه به ادامه شيوع كرونا اين تصميم هم 
دور از دسترس نيســت و بايد ديد كه در نهايت كنفدراسيون فوتبال 
آســيا چه تصميمى خواهد گرفت اما آنچه كه روشن است اين است 
كه خبرى از لغو ليگ قهرمانان آسيا نيست و ادامه بازى ها حتما برگزار 

خواهد شد.

معرفى باثبات ترين بازيكنان ليگ قهرمانان 
آسيا در 6 فصل گذشته

 باثبات ترين بازيكنان ليگ قهرمانان در 6 فصل گذشته معرفى شدند 
كه نام هيچ بازيكن ايرانى در بين آنها ديده نمى شود.

به گزارش تسنيم، نام بازيكنان ايرانى در بين باثبات ترين بازيكنان شش 
فصل گذشته رقابت هاى ليگ قهرمانان باشگاه هاى آسيا ديده نمى شود.
خالد عيسى، دروازه بان تيم ملى امارات و باشگاه العين از سال 2014
با مجموع 5 هزار و 285 دقيقه بــازى باثبات ترين بازيكن حاضر در 

اين رقابت ها بوده است.
ياســر الشهرانى، بازيكن باشــگاه الهالل با 5 هزار و 209 دقيقه بازى 
در جايگاه دوم و الكسون، بازيكن باشگاه گوانگجوى چين با 5 هزار 
و 54 دقيقه بازى سوم اســت. كوون سون، دروازه بان كاشيماى ژاپن 
و اســماعيل احمد، بازيكن باشــگاه العين هم در مكان هاى چهارم و 
پنجم رده بندى يادشده قرار گرفتند. به نظر مى رسد بى ثباتى باشگاه هاى 
كشورمان در ليگ قهرمانان موجب شده است، بازيكنان ايرانى جايى 

بين نفرات برتر اين رده بندى نداشته باشند.

برج المپيك 1964 توكيو
 غروب ها آبى مى شود

 برج المپيك 1964 توكيو به پاس زحمات كادر پزشكى، غروب ها 
آبى مى شود

برج بنا نهاده شده در پارك المپيك كومازاوا در توكيو به پاس زحمات 
پزشكان و پرستاران خط مقدم جبهه مقابله با ويروس كرونا، تا ششم 

ماه مى هر روز به رنگ آبى در مى آيد.
تارنماى اينسايد دِگيمز اين پارك كه براى بازى هاى المپيك سال 1964 
ساخته شد، در دل خود دو ورزشگاه را جاى داده است و عالوه بر اين، 
يك برج 12 طبقه اى را شامل مى شود. براساس اعالم مقامات، به منظور 
قدردانى از كادر پزشــكى كه همچنان براى مهار پاندومى كرونا تالش 
مى كنند، اين برج تا ششم ماه مى (17 ارديبهشت ماه) هر روز غروب به 
رنگ آبى در خواهد آمد. رنگ آبى نمادى از زمين و همچنين نمايانگر 
همبستگى با ساير كشورهايى است كه با ويروس كرونا مقابله مى كنند.
از زمان تعويق المپيك و پارالمپيك 2020 توكيو و موكول شــدن اين 
دو تورنمنت به ســال آينده، موارد ابتال به كرونا در ژاپن سير صعودى 
پيدا كرده و اين كشور تاكنون بيش از 10 هزار مورد ابتال و بالغ بر 200 

قربانى گزارش كرده است.

پرداخت حق الزحمه ورزشكاران پارالمپيكى 
از ارديبهشت

 تمام ورزشــكارانى كه سهميه كســب كرده اند از ارديبهشت ماه 
تمريناتشان در منزل توسط مربيان تيم ملى رصد و براى آنها حق الزحمه 

پرداخت مى شود.
دبيركل كميته ملى پارالمپيك با اعالم اين مطلب گفت: آئين نامه اى را 
مصوب كرديم كه بر مبناى آن براى ورزشكارانى كه در منزل تمرينات 

خود را به طور منظم پيگيرى مى كنند، حق الزحمه در نظر گرفته شود.
هادى رضايى به ايســنا، اظهار كرد: درحال حاضر ورزشكاران واليبال 
نشســته، تير و كمان و تيراندازى كه موفق به كسب سهميه پارالمپيك 
شــده اند، در منزل تمرينــات خود را به طور منظــم انجام مى دهند و 
تمرينات آنها توسط مربيان ارزيابى مى شود و به كميته ملى پارالمپيك 
گزارش داده مى شــود. ما براى تمام ورزشكارانى كه گزارش عملكرد 
آنها به طور منظم از سوى مربيان به معاونت فنى و كميته ملى پارالمپيك 
گزارش داده مى شــود، حق الزحمه اى هم براى ورزشــكار و هم براى 
مربى پيش بينى كرده ايم تا در روند آماده سازى آنها وقفه اى ايجاد نشود.
وى تأكيد كرد: تمام ورزشــكاران پارالمپيكى بايد از ارديبهشــت ماه 
تمرينات خــود را به طور مدون در منزل و زيــر نظر مربيان تيم ملى 
دنبال كنند و گزارش كار توســط مربى به كميته ملى پارالمپيك ارائه 
شود. در آئين نامه جديد پيش بينى شده كه ورزشكاران بايد تابع قوانين 

آئين نامه باشند.
رضايى در پاســخ به اين پرسش كه در صورت طوالنى شدن بيمارى 
ويروس كرونا در كشور آيا تمرينات ورزشكاران پارالمپيكى به همين 
روال در منزل توســط مربيان بررسى مى شود يا خير، خاطرنشان كرد: 
درصورتى كه ســتاد ملى مقابله با كرونا اجــازه برپايى اردوها را ندهد 
ســعى ما بر اين اســت كه با همكارى اين ستاد اردوهاى ورزشكاران 
پارالمپيكــى را به صورت قرنطينه  در ســالن هايى كــه تحت اختيار 
ورزشــكاران پارالمپيكى قرار مى گيرد شروع كنيم تا آنها را بتوانيم از 
نظر بدن ســازى، تكنيكى و تاكتيكى براى شــركت در مسابقات آماده 
كنيم. به هر صورت ما براى برپايى اردوها منتظر تصميم ستاد مقابله با 
كروناى وزارت ورزش وجوانان هســتيم و هر زمان آنها اين مجوز را 

صادر كنند، ما برنامه هاى خود را آغاز خواهيم كرد.
وى خاطرنشــان كرد: تا امــروز مطابق دســتورالعمل هيچ بدهى به 
ورزشــكاران، مربيان و فدراســيون هايى كه تحت پوشش كميته ملى 
پارالمپيك هستند، نداريم و تا پايان سال طبق آئين نامه حق الزحمه آنها 
پرداخت شــده است.  امســال نيز با توجه به بحث تورم حق الزحمه 
ورزشــكاران و مربيان نيز افزايش پيدا خواهد كرد تا حقى از كســى 

ضايع نشود.
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پيشخوان
مديركل ورزش و جوانان استان همدان:

اجاره بهاى اسفند و فرودين اماكن ورزشى 
استان بخشيده شد

 مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان، با تأكيــد بر لزوم 
حمايت از بخش خصوصى براى مهار هرچه زودتر بيمارى كرونا، 
گفت: استان همدان داراى بيش از 600 باشگاه و مجموعه ورزشى 
خصوصى و دولتى است كه به واسطه شيوع ويروس كرونا از ابتداى 
اســفندماه برابر تصميمات ستاد پيشگيرى و مقابله با ويروس كرونا 

بسته شده و هيچ گونه فعاليتى ندارند.
محســن جهانشــير گفــت: بــه دســتور وزيــر ورزش و جوانــان، بــا 
توجــه بــه تعطيلــى اماكــن و فضاهــاى ورزشــى بــراى جلوگيــرى 
از انتشــار ويــروس كرونــا، اجاره بهــاى اماكــن دولتــى واگذارشــده 
ــور  ــن به ط ــفند و فروردي ــاى اس ــى در ماه ه ــه بخــش خصوص ب

كامــل بخشــيده شــد.
وى با بيان اينكه از بخــش خصوصى در ورزش حمايت مى كنيم، 
گفت: ادامه بخشــودگى در موضوع اجاره بهاى بيش از 300 اماكن 
ورزشى متعلق به اداره كل ورزش و جوانان استان همدان بستگى به 

وضعيت كنترل بيمارى كرونا در روزهاى آينده دارد.
جهانشــير اظهار كرد: بنابر اعالم ســتاد ملى پيشــگيرى و مقابله با 
كرونا، اماكن ورزشى اســتان همدان تا 15 ارديبهشت تعطيل است 
و تمامى فعاليت ها و مسابقات ورزشــى نيز تا پايان ارديبهشت ماه 

تعطيل است.
وى در پايان خاطرنشــان كــرد: با پيگيرى هاى صــورت گرفته و 
همچنين مســاعدت هاى دولت اميدواريم بتوانيم تسهيالت حمايتى 
نيز براى اماكن ورزش خصوصى استان همدان را نيز در نظر بگيريم 

تا بخشى از خسارات آن ها جبران شود.

مرد سال 2017 آسيا 
از الهالل رفتنى شد

 مهاجم سورى تيم فوتبال الهالل در 
تابستان پيش رو از اين تيم جدا خواهد 
شد. به گزارش نشــريه الشرق االوسط 
عربســتان، عمر خربين، مهاجم سورى 
الهــالل در فصل آينده جايى در تركيب 
تيمش ندارد و بايد به دنبال تيم جديدى 

باشد. 
جذب  به دنبــال  روزهــا  اين  الهــالل 
مهاجمى در طراز جهانى است. همچنين 
گوميس، مهاجم فرانسوى اين تيم نيز در 
آســتانه جدايى قرار دارد به همين دليل 
اين تيم به دنبال يك مهاجم خوب است. 
خربين در سال 2017 به همراه اين تيم 
به فينال ليگ قهرمانان راه پيدا كرد و به 

عنوان مرد سال قاره كهن شناخته شد. 

استقاللى ها همچنان 
منتظر پاسخ فيفا

 مسئوالن باشــگاه استقالل همچنان 
منتظــر پاســخ فيفــا بــراى پرداخت 
بدهى هــاى خود به طلبكاران هســتند. 
استقالل  باشــگاه  تســنيم،  گزارش   به 
چنــد پرونده شــكايت در فيفا دارد كه 

حكمشان قطعى شده است. 
مسئوالن استقالل پيش از سال جديد در 
نامه اى به فيفا خواســتار پرداخت طلب 
3 وكيل خارجى خود، سرور جپاروف، 
گادوين منشــا و مارتين فوركل از محل 

درآمدهاى خود در فيفا بودند. 
باشــگاه اســتقالل 340 هزار دالر در 
فيفــا دارد، اما هنوز يك ماه اســت كه 
فيفا پاســخى به مسئوالن استقالل نداده 
است كه البته يكى از داليل آن تعطيلى 
فيفا به دليل شــيوع ويروس كروناست. 
از طرفى، باشــگاه استقالل در روزهاى 
ابتدايى ارديبهشت ماه فرصت دارد براى 
فرار از محروميت، طلب افراد ذكر شده 

را پرداخت كند. 

زمان از سرگيرى ليگ 
فوتبال پرتغال 
مشخص شد

 به احتمال خيلى زياد ليگ پرتغال در 
يكى از ماه هاى ژوئن و يا ژانويه (خرداد 

يا تير) از سرگرفته خواهد شد. 
پرتغال يكى از كشورهاى اروپايى است 
كه شــمار مبتاليان به ويروس كرونا در 
آن نســبتا باال اســت و هرگونه فعاليت 
ورزشى از جمله ليگ اين كشور تعطيل 

است. 
به گزارش اكسپرسو، مسئوالن اين كشور 
درباره ادامه ليگ گفتند: برنامه ريزى شده 
تا در يكــى از ماه هاى ژوئن (خرداد) و 
يا ژانويه (تير) ادامه ليگ برگزار شــود. 
10 هفتــه از بازى هــاى باقــى مانده و 
مى خواهيــم كه در يكــى از اين دو ماه 
كه شــرايط مهيا شود اين چند هفته هم 

برگزار شود تا ليگ به پايان برسد. 
آنها اميدوارند تــا بتوانند در زمان مورد 
نظر ليگ را برگزار كنند. ويروس نشان 
داده كه در تابستان هم ممكن است باشد 
و به همين دليل حتى با وجود ادامه ليگ 

بايد تدابير الزم را اتخاذ نمايند.

آگهى تجديد مناقصه عمومى 
يك مرحله اى 

 نوبت دوم 

 اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

تكميل  عمليات  دارد  نظر  در  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  كل  اداره   
شماره 2099003398000001  به  رزن  چمن  زمين  رختكن  و  سكو  اسكلت 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به پيمانكار داراى صالحيت 

واگذار نمايد. 
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد (الزم به ذكر است مناقصه گران مى 
بايست عالوه بر ارائه مدارك پاكت هاى الف ، ب و ج در سامانه مذكور، كليه 
پاكت ها را به صورت دستى نيز به دبير خانه اداره كل ارائه نمايند) و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و  دريافت گواهى امضاء الكترونيك را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه دوشنبه مورخ 1399/2/1 مى باشد.

(م الف79)

مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت اول) 
شركت خدمات حمايتي كشاورزي  استان همدان

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شماره: 55/36/99/156    تاريخ 99/2/1 شاورزی   ھاد  وزارت 

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهاد كشاورزى در نظر دارد  امورخدماتى و پشتيبانى خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
يك مرحله اى به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد)واگذار نمايد . كليه مراحل برگزارى مناقصه از"دريافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پيشنهاد " از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى(توكن) را جهت  شركت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره  فرآخوان و تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه:  روز 2099001539000002   مورخ 1399/2/1    ساعت 8 صبح

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس : ميدان امام حسين –ابتداى خيابان اراك
3-هزينه خريداسناد مناقصه:مبلغ 500,000ريال مى باشد كه از درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد.

4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز دوشنبه مورخ  99/2/1  لغايت ساعت 19:00 روز شنبه     مورخ 99/2/6   
5- آخرين مهلت ارائه پاكت هاى پيشنهادى-بارگزارى در سامانه بصورت PDF-: تا ساعت  19:00  روز سه شنبه  مورخ 99/2/16

*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 30روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.
6-تاريخ گشايش پيشنهاد ها:روز چهارشنبه  مورخ   99/2/17  ساعت 10:00 درسالن جلسات استان مى باشد.

7-مبلغ و نوع تضمين فرآيند ارجاع كار: مبلغ   405/600/000  ريال است كه به دو صورت ضمانتنامه بانكى و يا فيش واريزى به شماره حساب شباى 
IR٢۵٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٣٩٧٠۴٠٠۵٧٩١ نزد بانك مركزى از طريق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واريز 30كاراكترى 362039765263500650000000000006 

قابل ارائه مى باشد.
8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع (الف)عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بايستى 
بصورت فيزيكى و در پاكت دربسته و ممهور ، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز  سه شنبه  مورخ 99/2/16  به دبيرخانه كميسيون معامالت مناقصه گزار در 

آدرس فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت شود.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 22-08132646720 به  آدرس اينترنتى شركتwww.assc.ir وآدرس پايگاه ملى 

اطالع رسانى مناقصات http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.
شماره  به  همدان   استان  تجارت  و  ،معدن  صنعت  كل  اداره  سامانه(  در  نام  ثبت  دفتر   ، :  27313131و021-41936   سامانه  پشتيبانى  تماس  شماره   -

08132520716
( م الف 86)

 فوتبــال، اين رشــته ورزشــى محبوب و 
دوست داشتنى اين روزها در انزوا به سر مى برد 
و عالقه مندان پرشــمارى را تشنه خود كرده 
اســت. بيمارى منحوس كوويد 19، ورزش را 
در سراسر جهان به ويژه فوتبال را مختل كرده 
است و بيش از 210 كشور در كره خاكى درگير 

اين بيمارى كشنده و خطرناك هستند.
ليگ هاى معتبر كشورهاى جهان در تعطيلى 
به ســر مى برند و هنوز زمان از ســرگيرى 
مسابقات معلوم نيســت، برخى كشورها در 
تدارك آن هستند تا پرونده مسابقات امسال 
خــود را نيمه تمام ببندند و براى  فصل آينده 
برنامه ريزى كنند و برخى ديگر اميدوارند تا 
كرونــا فروكش كند و دوبــاره هيجان را به 

ورزشگاه ها بياورند.
فدراســيون فوتبال اســپانيا كه دومين كشور 
اروپايى اســت كه شــمار زيادى مبتال دارد و 
تقريباً از ادامه رقابت ها در فصل جارى مأيوس 
شده، با معرفى تيم هاى حاضر در ليگ قهرمانان 
و ليگ اروپايى براى فصل آينده عمًال اميدى به 
ادامه ليگ ندارد و اگر اين بيمارى در روزهاى 
آينده نيز چنين باشــد فوتبال اســپانيا به طور 
رسمى و بدون معرفى قهرمان، پرونده مسابقات 

خود را خواهد بست.
كنفدراســيون فوتبال اروپا (يوفــا) نيز تا حد 
زيادى از ادامه ليگ قهرمانان مأيوس شده است 
و با اعالم زمــان رقابت هاى فصل آينده عمًال 

ليگ امسال را تمام شده مى داند.
يوفا مهرمــاه را آغاز ليگ قهرمانان اعالم كرده 
اســت و براى انتخاب تيم هاى حاضر در ليگ 
قهرمانان مســابقات مقدماتى خود را مرداد و 

شهريور برگزار مى كند.
كشورهاى آلمان، ايتاليا و انگلستان نيز به رغم 
آنكه هنوز موضع رسمى خود را اعالم نكرده اند، 
اما درحال برنامه ريزى براى فصل آينده هستند، 
فوتبال قاره آسيا و كشورمان نيز خارج از اين 
چارچوب نيســت كنفدراســيون فوتبال آسيا 
AFC درصدد است تا ليگ قهرمانان آسيا را 
در ماه هاى مرداد و شهريور دنبال كند و شنيده 
مى شود در شرق آســيا رفت و برگشت و در 
غرب آسيا به صورت مجتمع برگزار شود. البته 
اين در شــرايطى است كه كوويد 19 فروكش 
كند و پروازهاى بين المللى دوباره برقرار شود، 
اما اگر اين بيمارى همچنان در قاره كهن جوالن 
بدهد بعيد نيست كه AFC نيز راه يوفا را دنبال 
كند و رقابت هاى فصل جارى را نيمه تمام رها 

كرده و براى فصل آينده برنامه ريزى كند.
در فوتبال كشورمان نيز همه چيز به نظر ستاد 
مقابله با بيمارى كرونا بستگى دارد. 9 هفته از 
رقابت هاى ليگ برتر باقى مانده و بيشتر تيم ها 
به تعطيلى رقابت ها تمايل دارند، سازمان ليگ 
مى خواهد به هر قيمت مجوز برگزارى ليگ را 

كسب كند.
خوشبختانه آمار مبتاليان به كرونا روز به روز 

در حال كاهش است و آمار مرگ و مير تقريبا 
2 رقمى شــده اســت كه اگر اين روند تداوم 
داشته باشــد اميد زيادى است كه ستاد مقابله 
با كرونا مجوز فعاليت باشگاه ها را صادر كند. 
اين ســتاد در نظر دارد كه 15 ارديبهشت ماه 
در اين باره اعــالم نظر كند و اگر به برگزارى 
مسابقات رضايت بدهد فعاليت هاى ورزشى از 
اوايل خرداد ماه شــروع خواهد شد و سازمان 
ليگ نيز مى تواند اواخر خرداد ماه براى شروع 

مسابقات برنامه ريزى كند.
به هر حال تعطيلى مسابقات خسارات هنگفتى 
را به باشــگاه ها و بازيكنــان وارد كرد به ويژه 
المپيك و يورو كه يك ســال به تعويق افتاد و 

اين ضرر و زيان را دوچندان كرد.
همــه روزه ميليون ها نفــر از طريق تلويزيون 
فوتبال تماشا مى كردند و اوقات فراغت خود 
را پر مى كردند، اما حاال اين تعطيلى مسابقات و 
خانه نشين شدن مردم موجب شده تا حوصله 
خانواده ها لبريز شود، اميدواريم كه اين بيمارى 
منحوس هرچه زودتر شر خود را از سر مردم 
جهان كم كند و دوباره شور و نشاط به جامعه 
جهانى تزريق شــود و همچون گذشته شاهد 
تماشــاى رقابت هاى مختلف ورزشى به ويژه 

فوتبال باشيم.
در هفته هاى آينــده تصميم نهايى درباره ادامه 
يا تعطيلى ليگ هاى مختلف كشورهاى جهان 

گرفته خواهد شد.

نفس فوتبال زير سايه كرونا 
به شمارش افتاد

مهدى كيانى، كاپيتان تيم فوتبال سپاهان 400
بســته بهداشــتى و غذايى به اهالى روستاى 

ملوسان نهاوند اهدا كرد.

رئيــس اداره ورزش و جوانان نهاوند با اعالم 
اين خبر اظهار كرد: در راستاى عمليات مقابله 
با شــيوع كرونا، از سوى مهدى كيانى كاپيتان 
تيم فوتبال سپاهان اصفهان در دو مرحله 250

بســته بهداشــتى و ضدعفونى و 150 بسته 
غذايى به اهالى روســتاى زادگاهش ملوسان 

اهدا شد.
مهرداد سعدى نژاد افزود: اين بسته هاى اهدايى 
به منظور توزيــع بين اهالى و گندزدايى معابر 
روستاى ملوسان در اختيار آن ها قرار داده شد.
وى افــزود: در هميــن راســتا جمعــى از 
فوتباليســت هاى شهرســتان نيــز همكارى 

گســترده اى در ضدعفونى معابــر نهاوند و 
كمك مالى به كادر درمانى در روزهاى گذشته 

داشتند.

اهدا اهدا 400400 بسته بهداشتى و غذايى توسط  بسته بهداشتى و غذايى توسط 
كاپيتان سپاهان به اهالى روستاى ملوسانكاپيتان سپاهان به اهالى روستاى ملوسان
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باباطاهر

آيا ُمسّكن دولت، نوش داروى راهنمايان 
گردشگرى مى شود؟

 قشــرى باانگيزه كه تا امروز با هدايت مناســب گردشگران، عمر، 
تحصيل و انرژى خود را وقف به تصوير كشيدن ايران امن و آرام براى 
سفر گردشــگران دنيا كرده  بودند، امروز از بى توجهى دولت نسبت به 
خودشان در شرايط بحران كرونا، نااميد و گاليه مند هستند، البته رئيس 
كانون انجمن هاى صنفى راهنمايان كشــور و عضو هيأت مديره انجمن 
راهنمايان گردشگرى اســتان يزد معتقد است كه اين بى توجهى مرتبط 
با حوزه اقتصادى دولت مى باشــد و الزمه نجات صنعت گردشــگرى 
به ويژه حوزه ى راهنمايان، تخصيص بودجه درخواستى وزارت ميراث 

فرهنگى است. 
محسن حاجى سعيد، با اشاره به اينكه راهنمايان گردشگرى مشمول هيچ 
كمكى از سوى دولت نشده اند، اظهار مى كند: كمك دولت به راهنمايان 
گردشــگرى موضوعى است كه ايراد آن از ســوى وزارت گردشگرى 
نيســت و نياز به دســتورات معاونت اقتصادى رياست جمهور دارد تا 
بالفاصله و بدون گذران وقت، بررسى  براى رفع اين مشكل انجام شود. 
وى با بيان اينكه راهنمايان گردشــگرى خط مقــدم زنجيره ى صنعت 
گردشــگرى هســتند، مى گويد: موضوع راهنمايان گردشگرى، بحث 
نيروى انســانى متخصص اســت كه در مواجهه با مشكلى كه بارها در 
جلسات مختلف مطرح شده است، مورد كم مهرى دولت قرار گرفته اند 
و با وجود پيگيرى هاى بسيار، كمك ملموسى از سوى دولت شامل حال 

آنان نشده است. 
عضو هيأت مديره انجمن راهنمايان گردشــگرى استان يزد با تأكيد بر 
اينكه در حمايت از مشــاغل آسيب ديده، راهنمايان گردشگرى با وجود 
بيشــترين خسارت قادر به اســتفاده از كمك هاى دولت نيستند، عنوان 
مى كند: اگر قرار اســت اتفاقــى براى اين بخش بيفتــد، بايد روش و 
گزينه هايى براى راهنمايان گردشگرى نيز منظور شود، زيرا اين شغل نيز 
همچون ساير مشاغل آسيب ديده به واسطه خاص بودن و درصد باالى 

آسيب ديدگى، تحت پوشش بيمه قرار ندارد. 
با وجود تأكيد دولت بر حمايت از مشــاغل آسيب ديده ناشى از بحران 
كرونا، راهنمايان گردشــگرى كه بيشترين خسارت را متحمل شده اند، 
قادر به استفاده از كمك هاى دولت نيستند، آنها كد بيمه اى هم ندارند و 

حتى وام يك ميليون تومانى دولت نيز شامل حالشان نمى شود. 
وى اضافــه مى كنــد: عالوه بر اين، راهنمايان گردشــگرى از دى ماه و 
به دنبال نوسانات سياسى و اقتصادى كشــور بيكار شده اند، درحالى كه 
ســاير مشاغل آسيب ديده ى كنونى يك ماه بعد و به واسطه كرونا بيكار 
شــده اند، ولى با وجود اين، اين شــغل خاص و آسيب ديده راهكارى 
براى دريافت تســهيالت ندارد و محلى نيز براى ثبت نام آنان نيســت، 
زيرا راهنمايان گردشگرى كد بيمه اى هم ندارند و حتى وام يك ميليون 

تومانى دولت هم مشمول حال اين صنف نمى شود. 
حاجى سعيد با تأكيد بر اينكه مشكالت راهنمايان تور محدود به دولت 
فعلى نيست و براى ساماندهى راهنمايان گردشگرى كوتاهى شده است، 
مى گويد: امسال قرار اســت تعداد 2 هزار نفر از راهنمايان گردشگرى 
را تحت پوشــش بيمــه  بياوريم، ولى در عين حــال دولت نيز بايد در 
مساعدت هاى خود به مشاغل، محدوديت ها و مدت زمان درگير شدن 

آن ها را در نظر داشته باشد تا حمايت عادالنه اى اتفاق بيافتد. 
وى با گاليه از نامشــخص بودن نتيجه جلسه مشــترك معاون رئيس 
جمهور با مســئوالن گردشگرى، بيان مى كند: در جلسه اى كه به صورت 
مشترك ميان معاون  رئيس جمهور و فعاالن صنعت گردشگرى برگزار 
شــد، با وجود تأكيد وزارت ميراث فرهنگى بر راهنمايان گردشگرى و 
حل مشــكل بيكارى در تأسيسات گردشگرى و صحبت هاى رد و بدل 
شــده، جاى تعجب دارد كه هيچ راهكار و دســتورى از سوى معاون  

رئيس جمهور صادر نشد. 
اين مسئول خاطرنشان مى كند: آنچه بايد اتفاق بيفتد اين است كه براى 
مشاغلى مانند راهنمايان گردشگرى در شرايط بحرانى، راه حل مناسب و 

بسته حمايتى درخورى پيش بينى شود. 
 برآورد خسارت، پايان كار دولت نيست

حاجى ســعيد با تأكيد بر اينكه اعالم خســارت راهنمايان گردشگرى 
مشخص و انكارشدنى نيست، مى گويد: با وجود اينكه تقاضاى فعاالن 
صنعت گردشــگرى از دولت صرفاً به صورت مساعدت و شامل همه 
چرخه گردشــگرى نبوده و به صورت استانى نيز اعالم خسارت شده 
است، اما برآورد خســارت پايان كار نيست بلكه اقدامات دولت براى 

دوران پسا بحران را نيز مى طلبد. 
وى بازســازى و ترميم صنعت آسيب ديده گردشگرى را در بازه زمانى 
5 ساله پيش بينى و عنوان مى كند: اقدام ديرهنگام دولت در مساعدت و 
ارائه تسهيالت مناســب به زنجيره هاى گردشگرى، به خارج شدن اين 

بخش ها از صنعت گردشگرى منجر مى شود.  
 خالقيت، راه نجات بخش راهنمايان گردشگرى

 رئيــس كانــون انجمن هــاى صنفى راهنمايان كشــور با بيــان اينكه 
راهكارهــاى خالقانه  پس از كمك هاى دولــت و به ويژه در بخش هاى 
ديگر يارى بخش صنعت گردشــگرى هستند، اظهار مى كند: پيشنهاداتى 
را به طور مشــخص براى به كارگيــرى راهنمايان تــور در بخش هاى 
ديگر صنعت گردشــگرى مطرح كرديم تا اين افراد به واسطه تسلط و 
مهارت هاى خود در بخش هاى ديگرى مانند مشاغل و كسب  و كارهاى 

اينترنتى فروش صنايع دستى كشور فعال شوند. 
وى ادامه مى دهد: اين قشر در زمينه هاى ديگر نيز با گذراندن دوره هاى 
خاص مى توانند به عنوان نمونه در نقش بازرســان ميراث گردشــگرى 
مشــغول به كار شــوند و به نوعى مســئوليت بازرســى از تأسيسات 

گردشگرى به بخشى از اين فعاالن واگذار شود. 
حاجى ســعيد از ورود برخى شــهردارى ها براى به كارگيرى نيروهاى 
انسانى راهنماى تور خبر مى دهد و مى گويد: در استان هايى مانند كرمان، 
سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى، با اقدامى هوشمندانه، 
راهنمايان را در قالب «راهنماى سالمت شهروندى» و ايده هايى مشابه با 

ارائه آموزش هاى دانشگاه علوم پزشكى به كار گرفته است. 
وى با تأكيد بر اينكه گردشگرى بايد براى بازبينى خود مبلغ درخواستى 
را از دولت دريافت كند، يادآور مى شود: گردشگرى جزو صنايعى است 
كه كمتر كمكى را از سوى دولت مطالبه كرده و نبايد ناديده گرفته شود، 
اما بودجه در نظر گرفته شده براى تخصيص، حتى نصف ميزان پيش بينى 
شــده هم نيست كه البته اين مهم، به طور مكرر از سوى دكتر مونسان، 

وزير ميراث نيز مطرح شده است. 

■ دوبيتى باباطاهر 
دلم تنگه شبى با مو بسر بر دمى بوره بوين حالم ته دلبر  
به جاى گل زنم مو دست بر ته گل بر سر زنى اى نو گل مو  

■ حديث:
امام على(ع):

قناعت ، گواراترين زندگى را به همراه دارد ..
غرر الحكم : ج 1 ص 232 ح 933   
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حسين پارسا »
 اول: «اگر ســعدى خوان باشيد، يعنى آثارش را 
بشناســيد و بخوانيد و با دنيايش محشــور شويد، 
ديگر نمى توانيد دل به حافظ بسپاريد.» اين جمله را 
سال ها پيش يكى از اساتيد ادبيات ايران در مراسمى 

به ياد و افتخار سعدى گفت. 
آن جلســه، با اين سخن اســتاد به حاشيه رفت و 
مدافعان حافظ شيراز به او شوريدند كه چطور مى 
تواند اشــعار پر معنا و عميق حافظ را با شعرهاى 
زمينى ســعدى مقايســه كند. در مقابل، طرفداران 
ســعدى هم از اين گفتند كه سعدى شاعر امروز 
اســت و حرف هايش بــه درد زندگى مى خورد، 
در حالى كه شــعر حافظ تنها روحى و دلى اســت 
و از اين جهت، ســعدى را بايد باالتر نشاند. من 
هم، كه آن زمان شــاگردى ُخرد بودم (و همچنان 
هستم) و حضور در اين جلسه برايم افتخار بزرگى 
بود (و همچنان هســت) گاه نظريات يك گروه را 
بــر ديگرى مقدم مى دانســتم و تأييد مى كردم. اما 
چند دقيقه بعد با شنيدن حرف هاى طرف ديگر آن 
را هم درســت مى پنداشتم. اين سردرگمى پس از 
مدتى خواندن و گــوش دادن نه تنها از بين نرفت 

كه بيشتر هم شد. 
اصال مگر مى شد بين اين دو يكى را باالتر و ديگرى 
را پايين تر نشاند؟ نتيجه آن دعواى كالمى، حداقل 
براى من، خلق يك سؤال بود: چرا بايد بين حافظ 
و سعدى يكى را انتخاب كنيم؟ بعدها متوجه شدم 
در همان روزها كه اين سؤال در ذهنم شكل گرفته 
بود، «دعواهاى انتخابِى متعصبان و سينه چاكان» نه 
فقط بين حافظ و ســعدى، كه بين اخوان و شاملو، 
تولســتوى و داستايوفسكى و شــجريان و شهرام 

ناظرى هم در جريان بوده است!  
■ دوم: قياس و انتخاب بين بزرگانى همچون حافظ 
و سعدى نه فقط از روى ســليقه كه به جهان بينى 
افراد در زندگى و معناى آن وابســته است. اما پيش 
از هر حرف بهتر اســت نگاهى بســيار اجمالى به 
ويژگى هاى شــعر ســعدى و تفاوت هايش با كالم 
حافظ بيندازيم. «اديب طوســى» اديب و پژوهشگر 
معاصــر ايرانى ســال ها پيــش تحقيقــى درباره 
تفاوت هاى زبانى بين اين دو شاعر انجام داد. او در 

خالصه اين تحقيق نوشته است: «سعدى در تمامى 
ســخن اســتاد بزرگى بود. به عالوه از حيث زمان 
هم بر حافظ تقدم دارد و اســتادى او در ســخن تا 
حدى است كه توانسته زبان فارسى را تحت سيطره 
خود قرار داده و متوقف كند. حتى امروزه ما با زبان 
سعدى ســخن مى گوييم.» حافظ چند دهه پس از 
سعدى زندگى مى كرد با اين حال به استادى سعدى 
معترف بود :«استاد غزل سعدى نزد همه كس اما...» 
اما حافظ خودش را رهرو سعدى نمى داند و در بيت 
دوم مى گويد :«دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو». 
آنطور كه مشــخص اســت حافظ در زبان بيش از 
آنكه شاگرد سعدى باشــد خود را مريد خواجوى 
كرمانى مى داند. خواجــوى كرمانى عارفى بود كه 
درست در زمانه اى بين سعدى و حافظ مى زيست 
و از اين حيث خوش شانس نبود و در تاريخ بزرگى 
اين دو شــاعر، عظمتش را تحت الشعاع قرار داده 
است. امروز به ســاده ترين شكل ممكن مى توانيم 
ســعدى را نماينده سبك عراقى و حافظ را نماينده 
سبك هندى در شــعر بدانيم. اشعار عراقى ساده و 
رواننــد و به راحتى مى توان به پيام آن ها پى برد. اما 
اشعار سبك هندى پيچيده اند و سرشار از مضمون 
پردازى هاى ظريــف و نازك بينانه انــد و ناگزير، 
نمى توان به آســانى به پيام آن ها راه يافت و اشعار 
حافظ هم، خواه ناخواه، به همين دليل دورياب تر و 
ديرفهم ترند. بر همين اساس اگر بپذيريم كه اشعار 
اين بزرگان از نيت و دلشان برآمده و منافقانه نيست، 
پس فرم شعر، جهان بينى آنان را هم نشان مى دهد. 
«احمد تميم  دارى» زبان شــناس و اســتاد دانشگاه 
عالمه طباطبايى به خالصه تفاوت هاى اين دو شاعر 
را اينطور بيان مى كند: «ســعدى اساساً واعظ است، 
انسان اجتماعى است، روابطش با مردم خيلى خوب 
اســت و در ضمن توريست است. حافظ برخالف 
سعدى گوشه نشين است و هميشه در شيراز بوده. 
نظر حافظ نسبت به دنيا و جهان بينى او و جهان بينى 
سعدى هر دو شرقى و اسالمى و ايرانى است و در 
اين هيچ ترديدى نيست، اما اين دو جهان بينى اساسًا 
با هم متفاوت اســت. يعنى روش زندگيشان با هم 

فرق مى كند.»
■ سوم: عالقه مندى هرفرد به شعر يك شاعر، ريشه 

در روح و شــخصيتش دارد. سعدى شاعر زندگى 
اســت. از اخالق و دين و انســان حرف مى زند. 
سخنان و اشــعارش پر از نصيحت، پند، داستان و 
حكايت اســت. اما ســخن حافظ از روح، عشق و 
جاودانگى اســت. ما در اين ميان بســته به نگاه و 
برداشتمان از زندگى مى توانيم به هر كدام از اين نوع 
سبك تفكر نزديك يا دور باشيم. هر فرد در زندگى 
فراز و فرودهاى بســيارى دارد. خوشى و شادكامى 
در برابر سختى و بيمارى و مرگ همه با هم زندگى 
را شــكل مى دهند. از طرفى سن، جغرافيا، تاريخ و 
سياست هم در روح و نگاه ما به دنيا تأثيرگذارند. با 
اين تعريف، هر فرد گاه مى تواند از شــيوايى سخن 

سعدى لذت ببرد و گاه از غناى شعر حافظ.
اما مشــكل زمانــى به وجود مى آيد كــه مجبور به 
انتخاب بشويم. اينجا درست پاشنه آشيل اين تفكر 
اســت كه انسان را مقيد به انتخاب كند. اصال كدام 
انتخاب؟ مگر مى شود كه بين زندگى، عشق و مرگ 
خطى كشيد و آن ها را از هم جدا كرد. اگر توانستيم 
زندگى، اخالق، معنويت، عشــق و مرگ را از هم 
جدا كنيم، خواهيم توانســت بين حافظ و سعدى 
- كه در آســتانه پيرى مى گويد «همه از دست غير 
نالند/ سعدى از دســت خويشتن فرياد» - يكى را 

انتخاب كنيم. 
■ چهارم: ويژگى خط كشــى بين تفكرات و افراد 
و سياه و ســفيد كردن آن ها، ريشه در دنياى صفر 
و يكيمان دارد. زندگى، همين امروز به سريعترين 
شــكل ممكن در حال گذر است. فضاى مجازى 
اين خاصيت را داشــته كه آدم ها را محتاج سرعت 
كند. پس وقتى صحبت از هر موضوع مى شود بايد 
بتوانيم در كســرى از ثانيه به يــاد بياوريم، حرف 
بزنيم و انتخاب كنيم. تأمل كه زمانى جوهره انسان 
انديشمند بود به باد سپرده شده است و ما در جبر 
زندگى مجبور به انتخاب و گذر هستيم، اما مشكل 
آنجاســت كه موضوعاتى مانند شعر كهن ايران كه 
براى نظم، آرامش و تأمل به دســت ما رسيده اند، 
فراتر از آن هستند كه با سيستم زندگى امروزيمان 
سنجيده شوند. براى انتخاب بين حافظ و سعدى، 
نه چند كلمه خواندن و چند دقيقه حرف زدن، كه 

«عمرى دگر ببايد بعد از وفات ما را...».

تحول در گردشگرى كشور 
همگام با تغييرات كرونايى

 صنعت گردشگرى از جمله نخستين صنايعى در جهان بوده كه 
تأثير منفى شــيوع بيمارى كرونا برآن ملموس تر از بخش هاى ديگر 

نمايان شد. 
وقتــى از تأثيرگذارى كرونا بر تحوالت آنى در جهان به ويژه روابط 
سياســى و اقتصادى ســخن به ميان مى آيــد موضوعاتى همچون 
پايان جهانى شــدن، تضعيف اصول اساســى توليد جهانى، تغيير 
سياست هاى اقتصادى كشورها و تغيير شكل ساختار قدرت در نظام 
بين الملل كه همه در يك واژه يكســان توافــق دارند و آن «تغيير» 

است، مطرح مى شود. 
صنعت گردشگرى از جمله نخستين صنايعى در جهان بود كه تأثير 

منفى شــيوع بيمارى كرونا بر آن سريع تر و ملموس تر از بخش هاى 
ديگر نمايان شــد. كرونا ترمز گردشگرى را كشيده و آن را از نفس 
انداخت، هتل ها را خالى، پروازها را لغو و موزه ها را بست، ميليون ها 
نفر را در جهان بيكار كرد و در نهايت با تمام تفاســير از ميلياردها 

دالر خسارت در اين حوزه پرده برداشته شد. 
حال اين ســؤال اساسى مطرح مى شود كه آينده گردشگرى دنيا در 
پساكرونا چه خواهد شد؟ آيا گردشگرى ايران در پساكرونا مى تواند 
به جايگاه خود به عنوان محرك اقتصادى در اين عرصه رقابتى عمل 
كند و به نوعى بين جاذبه هاى خود و درآمد آن تناسب ايجاد كند؟

بر اســاس گزارش ســازمان جهانى گردشــگرى، ايران رتبه دهم 
جاذبه هــاى تاريخى و رتبه پنجم جاذبه هاى طبيعى را در جهان دارا 
است. آنچه مسلم اســت با وجود ظرفيت هاى باالى موجود براى 
جذب گردشــگر در كشــور، اين صنعت متأســفانه نقش چندانى 

در رونق اقتصادى كشــور نداشــته و آمارهــاى موجود از حضور 
گردشگران خارجى در كشور نشان از اين دارد كه صرف وجود آثار 
متعدد تاريخى و طبيعى به منزله حضور گردشگر و رونق اقتصادى 
در اين حوزه نيست.  خوشبختانه در ساليان اخير در كالم مسئوالن 
با رويكرد مثبت به توسعه گردشگرى كشور از اين صنعت با عنوان 
صنعتى مكمل براى اقتصاد ياد شــده و از تالش ها براى خروج از 
اقتصاد تك محصولى و كسب منافع اين بازار بين المللى پرده برداشته 
شده است.  مسلم اســت كه تغييرات كرونايى آينده گردشگرى را 
نيز تغيير خواهد داد و در دوران پســاكرونا رقابت ها در اين حوزه 
آغاز شده و مقاصد گردشگرى جديدى ظهور خواهد كرد. بنابراين 
برنامه ريزى درست براى پساكرونا اين فرصت را به وجود مى آورد تا 

گردشگرى كشور را متفاوت تر از گذشته از سر بگيريم. 
به گزارش مهر، اســتفاده از تبليغات غيردولتى در كشورهاى هدف 

بــراى مقابله با تبليغــات منفى، افزايش كمــى و كيفى محتواهاى 
تبليغى به زبان هاى مختلف در ســايت هاى بين المللى، اســتفاده از 
ديپلماســى گردشگرى براى ايجاد روابط مســالمت آميز سياسى و 
همكارى بين المللى، افزايش روابط با سازمان هاى بين المللى فعال در 
گردشگرى، طرح معافيت ها و مشوق ها براى جذب سرمايه گذارى 
و حضــور مؤثر در رويدادهاى بين المللــى مى تواند از راهكارهاى 
پيشنهادى در عرصه بين الملل و ارتقاى سطح خدمات در تأسيسات 
گردشــگرى از طريق آموزش به ويژه با افزايش روابط با دانشگاه ها، 
اولويت دادن به توســعه زيرساخت هاى گردشگرى در كشور، رفع 
موانع ويزايى با كشورهاى هدف، نگاه توسعه محور به گردشگرى با 
تبديل گردشگرى به عنوان گفتمان غالب در بين مسئوالن و حمايت 
از طرح هاى خالق مى توانند در تحول گردشــگرى پساكرونا مؤثر 

باشند. 

 به رغم اخبار و اطالعات منتشر شده 
مبنى بر سرعت انتقال و همچنين نبود 
درمان قطعى براى درمان كرونا، رعايت 
يك ســرى اصول بهداشــت فردى در 
منزل، محــل كار و محل هاى عمومى 
مى توانــد خيــال ما را از ابتــال به اين 

بيمارى فراگير راحت كند. 
به گزارش آنا، گسترش ويروس كرونا 
در كشور و همچنين نبود درمان قطعى 
براى آن موجب شده موجى از نگرانى 

و تنش كل كشور را فراگيرد. 
 بهداشت فردى در منزل: 

 شستن مرتب دست ها با آب و صابون 
و يا استفاده از مواد ضدعفونى كننده بر 
پايه الكل: پيش از دســت زدن به غذا، 
دهان بينى و چشــم، پس از دست زدن 
به هر ســطح بدون دســتكش، پس از 
دست زدن به مواد خام خوراكى و پس 
از دستشويى و نظاير آن فراموش نشود. 
استعمال نكردن دخانيات به دليل تأثير آن 
بر تضعيف سيستم ايمنى بدن و مستعد 
كردن افراد در ابتال به ويروس ضرورى 

است. 
 پس از هر بار مراجعه به منزل، لباس ها 
تعويض و شســته شــود. دستگيره در 
ورودى منزل، كليد و پريزهاى راهرو و 
راه پله و ساير سطوحى كه در معرض 

تماس مشــترك ساكنان اســت، مرتبًا 
گندزدايى شود. 

 خريــد منزل را هفتگى و يا به هفته اى 
دوبار محدود كنيد. 

 تا حــد امكان از دســت زدن به مواد 
غذايى كه قصد خريد نداريد، خوددارى 

كنيد. 
 پيش از خروج از منــزل براى خريد، 
كيســه حمل مواد غذايى به ويژه براى 

خريد نان را آماده كنيد. 
 چنانچــه از بيرون غــذا تهيه كرده ايد، 
حتمــاً پيش از مصرف غذا آن را داخل 
يك ظرف تميز ريختــه و پس از گرم 

كردن آن را ميل كنيد. 
 بهداشت فردى در محل كار:

 در محــل كار، براى ثبــت حضور و 
غياب، ترجيحاً از سيســتم تشــخيص 

چهره استفاده شود. 
 استفاده نكردن از دستمال مشترك براى 
تميز كردن ميز، صندلى و ساير وسايل

 در هنــگام محاوره و صحبت كردن با 
يكديگر فاصله حداقل يك متر رعايت 

شود. 
اســتفاده نكردن از لوازم ادارى ديگران 

همچون خودكار، منگنه و كاغذ
 بهداشت فردى در محيط هاى 

عمومى:

 پرهيز از انجــام فعاليت هاى خارج از 
منزل و حضور در مكان هاى عمومى و 
شلوغ مانند سينما، مراكز خريد، تئاتر و 

مواردى نظير آن
 تا حد امكان از سفرهاى درون شهرى و 
برون شهرى غيرضرورى اجتناب شود. 

 بــراى تماس با دكمه  هاى آسانســور، 
كارت خوان و نظاير  دســتگاه  موبايل، 
آن از دســتكش و يا دســتمال كاغذى 

استفاده شود. 
 هنگام ترك منــزل در حد مقدور ژل 
ضدعفونى كننده، ماســك و دســتمال 

كاغذى به همراه داشته باشيد. 
 در نمازخانه هاى عمومى و يا بين راهى 
از مهر و سجاده شخصى استفاده كنيد. 

تا حد امكان از مراجعه به ســالن هاى 
ورزشــى خوددارى شود و در صورت 
مراجعه اســتفاده از ماسك و دستكش 
در حين ورزش و دوش گرفتن پس از 

ورزش فراموش نشود. 
 تا حد امكان از استفاده از لوازم ورزشى 
و وسايل بازى كودكان در فضاى سبز و 

پارك ها اجتناب شود. 
 از خريد هرگونه مــواد غذايى به ويژه 
مواد غذايى آماده از دستفروشان پرهيز 

كنيد. 
 از خريد هرگونــه موادغذايى آماده به 

مصرف كه به صــورت روباز نگهدارى 
مى شوند، خوددارى شود. 

بــا توجه بــه اينكه براســاس آخرين 
اطالعات به دســت آمده انتقال ويروس 
كرونــا از انســان به انســان از طريق 
قرار گرفتن در معرض ســرفه، عطسه، 
تخليه ترشــحات بينى و دهان ديگران 
و همچنين لمس سطوح آلوده همچون 
دستگيره، درها، ميز و صندلى و به طور 
كلى وسايلى است كه به صورت عمومى 
مورد اســتفاده قرار مى گيــرد، رعايت 
موارد ذكر شــده مى تواند تا حد زيادى 
خيال افراد را از ابتــال به اين ويروس 

فراگير راحت كند.

چگونه با رعايت بهداشت فردى از ابتال به كرونا جلوگيرى كنيم؟
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