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ادامه جريان رود 
كهارد چاى 
در فامنين

تقابلى بين دين 
و علم پزشكى 
وجود ندارد

تأمين و ذخيره 
1900 تن ميوه 
شب عيد در 
همدان

استاندار 
احمدى نژاد 
با رأى 
اصالح طلبان 
نماينده شد
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وقت قهرمان بازى كرونايى 
نيست!

 1- در مواقعى حركات مسئوالن ما با آنكه ادعاى 
مقابلــه با فرهنــگ غربى را دارند، نشــأت گرفته از 
فرهنگ غربى است.  البته اين نوع اقدامات چندان با 

اعتماد مردم مواجه نمى شود..

يادداشت
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كرونا به داد دولت رسيد!
 انتخابات امســال، متفاوت از انتخابات دوره هاى 

گذشته برگزار شد. بنا به چندين و چند دليل:
ابتدا بايد گفت كه در دوره هاى گذشته ميزان رضايت 
مردم از دولت، ســطح مشاركت، ســطح كانديداها، 

بحث هاى امنيتى و... بسيار متفاوت بود...

يادداشت
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كرونا از آسمان
 كمتر از 2 ماه اســت كه از شيوع ويروس مرگبار 
كرونا با مبدأ كشور چين در جهان مى گذرد. بر اساس 
آمارهاى رسمى ســازمان هاى بهداشت هم اينك از 
205 كشــور مستقل در گستره 5 قاره جهان، بيش از 

60 كشور به ويروس كرونا مبتال هستند..

يادداشت
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ويروس كرونا و دغدغه مردم  
مقابل نظارت هاى ضعيف

  ويروس كرونا از آغاز اسفند دغدغه اى كه به ندرت 
به بحرانى براى مردم تبديل شده است. آنقدر كه مردم، 
داروخانه ها و احتكاركننده و سودجويان و فرصت طلبان 

اين موقعيت را درك كرده اند...

تقدير و تشكر

دكتر رسول اسدى منش 

ميـزان رأى مـردم است.
(امام خمينى(ره)
با يارى خداوند متعال و عنايات حضرت وليعصر(عج) و رهبرى مدبرانه ى مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) بار ديگر مردم ايران اسالمى حماسه اى از نو 
آفريدند و به مصداق آيه ى شريفه ى «رجال صدقو ما عاهدواهللا»، عهد و پيمان ديرينه ى خود را با نظام اسالمى و آرمانهاى بنيانگذار فقيد جمهورى اسالمى 

ايران حضرت امام خمينى(ره) و مقتدايشان حضرت آيت اهللا خامنه اى (مدظله العالى)، تجديد نمودند.
يقيناً دوم اسفند نشان افتخار ديگرى است بر سينه ى ستبر نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران، نظامى كه جلوه ى مردم ساالرى دينى را على رغم فشارها، 
توطئه ها و تبليغات وسيع و پردامنه ى دشمنان و مستكبران به جهانيان نشان مى دهد و در كانون ناامنى هاى جهان يعنى خاور ميانه، در كمال امنيت و 

آرامش، انتخاباتى پرشور و رقابتى را بدون هيچ گونه مسئله و مشكلى برگزار مى نمايد.
اينجانب اين پيروزى بزرگ را به خدمت حضرت وليعصر(عج)، مقام معظم رهبرى(دامه بركاته) و ملت شريف ايران اسالمى و به ويژه مردم عزيز همدان 

،فامنين وقهاوند، و همچنين كانديداهاى محترم  راه يافته به خانه ملت  جناب آقاى حاج بابايى و حاج آقا فالحى ، تبريك و تهنيت عرض مى نمايم.
بر خود الزم مى دانم از نهادهاى برگزار كننده ى اين دوره از انتخابات مجلس شوراى اسالمى اعم از اجرايى، نظارتى و امنيتى، از هواداران و حاميان تالش گر و صديق خود كه با آرامش 
و با رعايت اخالق اسالمى نسبت به هواداران ديگر كانديداهاى محترم شركت كننده دريازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى مقدمات برگزارى انتخابات پرشور و سالم را نيز 

فراهم نمايند،تشكر وقدردانى نمايم .

 معاون بيمه اى سازمان تأمين اجتماعى 
با تأكيد بر پيشــگيرى از شيوع ويروس 
بيمه شــدگان،  دارد  عقيــده  كرونــا 
بازنشستگان و كارفرمايان پيش از مراجعه 
حضورى بــه شــعب و كارگزارى هاى 
از طريق درگاه  تأمين اجتماعى  ســازمان 
https:// خدمات غيرحضورى به نشانى

eservices.tamin.ir/ درخواست ها 
را ثبت و پيگيرى كنند.

به گزارش ايرنا، مهرداد قريب اظهار كرد: 
بيمه شــدگان  مطالبات  مهمترين  از  يكى 

كه ســبب مراجعه به واحدهاى اجرايى 
سازمان تأمين اجتماعى مى شود، مرتبط به 

دفترچه هاى درمانى است.
وى افزود: داوطلبان بــه منظور دريافت 
دفترچه جديد پيش از مراجعه حضورى 
بــه شــعب و كارگزارى هاى ســازمان 
ســامانه  طريق  از  ابتدا  تأمين اجتماعــى 
https:// خدمات غيرحضورى به نشانى
eservices.tamin.ir/ درخواســت 
خــود را ثبت كنند كــه در زمان حضور 
در واحدهاى مربوط، تحويل دفترچه در 

كمترين زمان ممكن محقق شود.
قريــب ثبت و پيگيرى درخواســت هاى 
برخــوردارى از تعهــدات كوتــاه مدت 
ســازمان تأمين اجتماعــى را نيز از ديگر 
و  بيمه شــدگان  مراجعــه  موضوعــات 
عنوان  اجرايى  واحدهاى  به  بازنشستگان 
كــرد و گفت: درحال حاضر بســيارى از 
خدمات كوتاه مدت از قبيل كمك هزينه 
ازدواج، غرامت دســتمزد ايام بيمارى و 
باردارى، كمك هزينه اروتز، پروتز، كفن 
و دفن و بسيارى ديگر از خدمات سازمان 

تأمين اجتماعــى از طريق درگاه خدمات 
غيرحضورى قابل اجرا است.

معــاون بيمه اى ســازمان تأمين اجتماعى 
همچنين دريافت ليست و حق بيمه را نيز 
و  برشمرد  كارفرمايان  مطالبات  مهمترين 
افزود: امروزه 98 درصد از ليست و حق 
بيمه كارگاه هاى تحت پوشــش سازمان 
تأمين اجتماعى بــه صورت غيرحضورى 
انجام مى شود و نياز به مراجعه حضورى 
به شعب و كارگزارى هاى تأمين اجتماعى 

نيست.

خدمات سازمان تأمين اجتماعى غيرحضورى انجام مى شود

اعالم وضعيت سفيد در نهاوند
ميزان خسارات سيل 
در دست بررسى 
است

 بارندگى هاى سيل آسا در نهاوند اگرچه 
به بــروز بحران منجر نشــد اما وضعيت 
شهرستان را تا مرز وضعيت قرمز پيش برد، 
البته با قطع بارش ها از اوايل روز چهارشنبه 
آب فروكش كرده و در حال حاضر مشكل 

خاصى وجود ندارد.
به گزارش فارس، بارش هاى فراوان هفته 
گذشــته در نهاوند موجب طغيان آب و 
باال آمدن آن در بستر رودخانه گاماسياب 
و ديگر رودخانه ها شــد كــه همين امر 
آبگرفتگى شــديد در برخى روســتاهاى 
حاشــيه ايــن رودخانه ماننــد گردچم، 
باباقاسم، فيازمان، ميالب، باالجوب، گنبد 
كبود، عســگرآباد، مهين آبــاد، گيل آباد و 

رزينى را در بر داشت.
اگرچه اين بارندگى به بروز بحران منجر 
نشــد اما تا مرز وضعيت قرمز پيش رفت 
به گونه اى كه فرماندار شهرستان مجبور به 

درخواست كمك از ستاد مديريت بحران 
استان و حضور آنها در نهاوند شد.

رودخانه ها اليروبى نمى شد مشكل جدى 
پيش مى آمد

روستاى ميالب و عسگرآباد از توابع بخش 
زرين دشت از جمله مناطق شهرستان بود 
كه سيل بيش از ديگر مناطق آنها را تهديد 
مى كرد به طورى كه تقريبا وضعيت قرمز و 

هشدار در آنجا اعالم شده بود.
بــه گفته معــاون عمرانى اســتاندار اگر 
رودخانه اين روســتا به موقــع اليروبى 
نمى شد مشــكل جدى براى اهالى پيش 
مى آمــد اما با حضور به موقع مســئوالن 
شهرستان و اســتان خوشبختانه وضعيت 
به حالت عادى بازگشــت.البته باال آمدن 
آب و وقوع سيل عالوه بر تهديد روستاها 
موجب خسارت به آب شرب در چندين 
روستا شد به گونه اى كه در شهر گيان براى 
تأمين آب بخشــى از خانوارها مجبور به 

استفاده از تانكر آب شدند.
 قطع راه ارتباطى چندين روستا 

در روزهاى سيل
قطع راه ارتباطى چندين روســتا از جمله 
در بخش خزل و گيان و زرين دشــت از 

ديگر مشــكالتى بود كه در ســاعت هاى 
پايانى بارش طوالنى مدت و سيل آســاى 
121 ميليمترى باران در اين شهرســتان به 

وجود آمد.
 بروز خسارت به زيرساخت ها

وقوع ســيل اواسط هفته جارى در نهاوند 
موجب بروز خسارت به زيرساخت هاى 
اين شهرستان شــد به گونه اى كه فرماندار 
نهاوند در جلســه ســتاد مديريت بحران 
اســتان با حضور معاون عمرانى استاندار 
عنوان كرد: اين ميــزان بارندگى موجب 
آبگرفتگى و ايجاد ســيل در سطح معابر 
شهرى و تعداد زيادى از روستاهاى نهاوند 
شــد. بنا به گفته مراد ناصرى آب مناطق 
روستايى و شهرى از جمله بخش هايى بود 
كه آســيب ديد، آب شهر گيان قطع شد و 

كار آبرسانى با تانكر صورت گرفت.
ضمن اينكه ســيل موجــب رانش جاده 
گاماســياب و راه روستايى تازناب ها شد، 
در حوزه كشاورزى نيز مشكالت بسيارى 
ايجاد كرد، 80 درصد شــيالت شهرستان 
كه در حاشيه رودخانه ها بودند نيز از بين 
رفتند. معــاون عمرانى فرماندار نهاوند در 
رابطه با آخرين وضعيت ســيل در نهاوند 

گفــت: با قطــع بارش هــا از اوايل روز 
چهارشــنبه آب رودخانه فروكش كرده و 
در حال حاضر مشكل خاصى وجود ندارد.

ولى ا... ســياوش درباره ميزان خســارات 
وارده به زيرســاخت هاى كشــاورزى و 
شــيالت و ســاير بخش ها افزود: ســيل 
خســارات زيادى به بخش هاى مختلف 
شهرســتان وارد كرد كــه در حال حاضر 
مطابق با فرم هاى مربوطه و برابر با قانون 
در حال بررسى مناطق و مكان هايى كه به 

آنها خسارت وارد شده است، هستيم.
وى اظهار كرد: با توجه به خســارت هايى 
كه به بخش شــيالت وارد شده مديركل 
شــيالت اســتان به همراه كارشناسان از 
مزارع پرورش ماهى اين شهرستان كه در 
روستاهاى حاشــيه رودخانه گاماسياب و 

گيان قرار دارند، بازديد كردند.
سياوش گفت: هدف ما اين است كه ميزان 
خسارات وارده در بخش هاى مختلف به 
درستى و با دقت بررسى شود تا حقى از 

كسى ضايع نشود.
وى در پايــان اظهار كرد: پــس از تعيين 
خسارات وارده، موضوع از طريق رسانه ها 

به اطالع عموم خواهد رسيد.

نان هم گران شد
■ رئيس سازمان صمت: 

نظارت مي كنيم تا تخلفي صورت نگيرد

بزرگترين متخلف 
اقتصادى همدان 

دستگير شد 
■ دادستان همدان: اين پرونده ابعاد مختلفي دارد كه در 

مرحله بررسي مقدماتي است 
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قربانيان اخبار ضد و نقيض 
بيش از بيمارى

قدرت گرفتن كرونا 
در سكوت 
مسئوالن
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

وقت قهرمان بازى كرونايى نيست!
 1- در مواقعــى حركات مســئوالن ما با آنكه ادعــاى مقابله با 

فرهنگ غربى را دارند، نشأت گرفته از فرهنگ غربى است. 
البته اين نوع اقدامات چندان با اعتماد مردم مواجه نمى شــود و دليل 
آن هم همان تفاوت نگاه و تأثيرپذيرى فرهنگى مردم و اين مسئوالن 
است كه تحت تأثير فرهنگ سازى هاى غربى قرار گرفته و تصميماتى 

احساسى اتخاذ مى كنند. 
2- غربى ها كارتونى دارند كه شخصيت آن پسركى است كه در زمان 
بروز مشكل و بحران با كمك ساعت خود تغيير شكل داده و با بيان 
جمله وقت قهرمان بازى اســت، به جنگ مشكل مى رود و پيروز از 

ميدان خارج مى شوند. 
 شــخصيت كارتونى «بن تن» مورد عالقه كودكان و نوجوانان است 
و در شــرايطى الگــوى آنها هم قرار مى گيرد امــا از آنجا كه كار و 
مســئوليت مهمى بر عهده آنها نيست، سطح الگوپذيرى آنها از يك 

بازى كودكانه فراتر نمى رود. 
3- روبه رو شــدن با واقعيت هاى جهان نياز بــه واقع گرايى و فراتر 

رفتن از نگاه كارتونى و خود «بن تن» يا قهرمان پندارى دارد. 
در جهان واقعى، علم، دانش، آگاهى و مهارت حرف نخســت را در 
مقابله با مشكالت مى زند و احساس قهرمان بودن تنها يك احساس 
است و هرچند براى روحيه خوب است اما مشكلى از مردم و جامعه 

حل نخواهد كرد. 
4- كرونا يك واقعيت اســت، ويروسى جديد كه دنيا را تهديد كرده 
و هر روز قربانيان جديدى مى گيرد و همه كشورها تالش دارند تا با 
پيشگيرى و درمان مبتاليان راهى براى دستيابى به داروى اختصاصى 

آن پيدا كنند. 
برخى نيز از ترور بيولوژيك ســخن مى گويند و انتشار اين ويروس 
را به كشورهايى نســبت مى دهند كه درگير شدن مردم آن كشورها 
و متحدان آنها در منطقه با اين ويروس، اعتبار اين ســخنان را كمتر 
كرده اســت، هرچند در جهان واقعيت اين امكان وجود دارد و اين 

گزينه را كامل نمى شود، رد كرد. 
5- كرونا فرقى بين قهرمان، افراد عادى، مردم و مسئوالن قائل نيست 

و همه بايد اصول پيشگيرى را رعايت كنند. 
اينكه برخى براى كرونا كرى مى خوانند يا تن به پيشگيرى نمى دهند 
يا خــود را مصون از بيمــارى مى دانند، تنها نشــان دهنده جهالت، 
ناآگاهى و آشنا نبودن با علم و دانايى است وگرنه همه عاقالن، عمل 
به دستورات پزشكان را براى حفظ جان و سالمت تن و روان توصيه 

كرده و خود نيز عمل كرده و مى كنند. 
6- حضــور در صحنه از اقدامات هميشــگى ملت ايران اســت اما 
امروز اين حضور در رعايت اصول بهداشــتى و دستورات پزشكان 

در پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا معنى پيدا مى كند. 
بر اين اســاس اگر مســئولى در شــرايطى كه توصيه ها به ماندن 
مردم در منزل براى پيشــگيرى تأكيد دارد، حضور مردم در سطح 
شهر، ســركار و ديگر فعاليت ها را براى عادى جلوه دادن شهر و 
قهرمان بازى انتخاب كند، يك ضد قهرمان اســت و درك درستى 

از شرايط ندارد. 
7- ويروس كرونا هم كنترل خواهد شــد، به شــرط آنكه نه مردم 
و نه مســئوالن به فكر قهرمــان بازى «بن تنى» نباشــند و نخواهند 
اين ويروس را عاملى براى قهرمان شــناخته شدن خود با اقداماتى 

احساسى و بى پايه و در مواردى خرافى قرار دهند. 
قهرمان، در برابر اين بيمارى، مردمى هســتند كه توصيه ها را كامل و 
درست رعايت و اجرا مى كنند و مســئولى است كه دستورالعمل ها 
را كامل اجرا و از جان مردم با دغدغه و دلســوزى بســيار حفاظت 

مى كند. 

ميزان خسارت سيل به بخش كشاورزى استان همدان 
در حال ارزيابى است

 رئيس اداره بحران ســازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به خسارت سيل به 
بخش كشاورزى استان، كه هنوز آمار دقيقى از خسارت وارد شده به تأسيسات كشاورزى 
اســتان نداريم و كارشناسان در حال ارزيابى ميزان خســارت وارده به بخش كشاورزى 

هستند، خبر داد. 
احد ظفرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه براساس پيش بينى هاى سازمان هواشناسى 
مبنى بر وقوع بارندگى شــديد در استان به تمامى بهره برداران استان اطالع رسانى صورت 

گرفته بود، اظهار كرد: در پى وقوع بارندگى كه در شهرســتان هاى جنوبى استان بيش از 
100 ميلى متر پيش بينى شــده بود، خســاراتى به بخش هاى مختلف كشاورزى از جمله 
شــيالت و اماكن دامى وارد شد.  وى با بيان اينكه بيشترين خسارت در شهرستان نهاوند 
بوده است، تصريح كرد: با وقوع سيل در بخش هايى از استان به زيرساخت هاى كشاورزى، 

اماكن دامى، شيالت، زراعى و باغى استان به ويژه شهرستان نهاوند وارد شده است. 
ظفرى با تأكيد بر اينكه از همان ساعات اوليه وقوع سيل بازديدهاى ميدانى توسط مديريت 
بحران اســتان صورت گرفت، يادآور شد: كارشناسان ما در شهرستان هاى درگير سيل در 

حال جمع بندى ميزان خسارات وارد شده هستند. 
رئيس اداره بحران سازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به خسارات سيل در ساير 

شهرستان ها، افزود: ســيل در شهرستان اسدآباد تخريب اماكن دامى و در مالير و فامنين 
موجب خسارت به بخش قنوات شده است. 

وى با تأكيد بر اين كه حتما بخش هاى مختلف كشاورزى بيمه شوند، اظهار كرد: سازمان 
جهادكشــاورزى همواره از بهره برداران خواســته نســبت به بيمه كردن زيرساخت ها و 
محصــوالت خود اقدام كنند.  ظفرى درباره پرداخت كمك به ســيل زدگان، اضافه كرد: 
در رابطه با بحث پرداخت خســارت و يا كمك به افراد خســارت ديده تصميم با مراجع 
ذى صالح اســت.  وى با اشــاره به اين كه متأســفانه بخش هايى از مزارع پرورش ماهى 
شهرستان نهاوند تحت پوشش بيمه نبودند، يادآور شد: متأسفانه بخش هايى از شيالت و 

پرورش ماهى نهاوند كه دچار آسيب شدند، بيمه نبودند. 

بزرگترين متخلف اقتصادى همدان 
دستگير شد 

■ دادستان همدان: اين پرونده ابعاد مختلفي دارد كه در مرحله بررسي مقدماتي است 

تخريب و بازسازى 65 درصد 
از مدارس همدان

 مديركل اداره نوســازى مدارس همدان از تخريب، بازسازى و 
مقاوم سازى 65 درصد از مدارس استان خبر داد. 

فــرزاد تيمــورى در گفت وگــو بــا فــارس در همــدان اظهــار كــرد: 
ــار از محــل  ــارد دالر اعتب ــه پنجــم توســعه كشــور 5 ميلي در برنام
ــب، بازســازى و مقاوم ســازى  ــراى تخري ــره ارزى ب ــدوق ذخي صن
مــدارس فرســوده در ســطح كشــور تعييــن شــد كــه كار اجرايــى 

آن از ســال 86 در كشــور و بــه تبــع اســتان آغــاز شــد. 
وى با اشــاره به اين كه در برنامه ششم توسعه نيز اين موضوع مورد 
توجــه قرار گرفت، گفت: در اين برنامه براى تخريب، بازســازى و 
نوســازى مدارس 3 ميليارد دالر از صندوق ذخيــره ارزى در نظر 

گرفته شده است. 
مديــركل اداره نوســازى مــدارس همــدان بــا بيــان اين كــه از ســال 
86 از محــل ايــن اعتبــار بــا توجــه بــه وضعيــت مــدارس اســتان 
بــر اســاس شناســنامه فنــى مــدارس توزيــع اعتبــارات انجــام شــده 
اســت، افــزود: خوشــبختانه عملكــرد خوبــى را در ايــن راســتا در 

قالــب برنامــه تخريــب، بازســازى، و نوســازى داشــته ايم. 
ــه اينكــه درحــال حاضــر 65 درصــد از مــدارس  ــا اشــاره ب وى ب
ــب، بازســازى و  ــه تخري ــاز ب ــدارى هســتند و ني اســتان داراى پاي
ــب،  ــرد: 35 درصــد از تخري ــان ك ــد، خاطرنش ــازى ندارن مقاوم س
ــم  ــه اميدواري ــده ك ــى مان ــدارس باق ــازى م ــازى و مقاوم س بازس
طبــق برنامــه 6 توســعه كشــور از محــل منابــع اســتانى و ملــى و 

ــود.  ــام ش ــاز انج ــن مدرسه س ــاى خيري كمك ه
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــال 9/5 ميلي ــزود: امس ــن اف ــورى همچني تيم
تخريــب، بازســازى و نوســازى مــدارس در ســطح اســتان داريــم 

ــت.  ــده اس ــف ش ــتان ها تعري ــام شهرس ــه در تم ك

1- گران شــدن قيمت نان در همدان از ســوى مردم، فرصت طلبى 
كرونايى تعبير شده است. گويا ابالغ اين گرانى رسمى در اين شرايط 
كه اذهــان درگير بيمارى كروناى جديد اســت، دليل اين تعبير بوده 
است. گفتنى است پيش از اين اعالم شده بود كه نرخ ها تا پايان سال 

تغييرى نخواهند داشت!
2- تالش هــاى صوفــى بــراى رفتــن بــه فدراســيون فوتبــال معلــق 
ــيون  ــر اســاس نامه فدراس ــتار تغيي ــا خواس ــا فيف ــده اســت. گوي ش
فوتبــال و حــذف ســهم رأى دولتى هــا در انتخابــات هيــأت رئيســه 
ــد  ــى فراين ــاف صوف ــن اوص ــا اي ــت ب ــى اس ــت. گفتن ــده اس ش
ــه شــرط موافقــت شــورا  ــام را پــس از اصــالح اســاس نامه ب ثبت ن

دوبــاره بايــد پيگيــرى كنــد. 
3- صادركنندگان استان با مشكل بسته بودن مرزها به دليل كرونا مواجه 
شــده اند. گويا اين مشكل ســبب تراكم كاميون هاى حامل كاالهاى 
صادراتى در مرزها شده اســت. گفتنى است تراكم كاميون ها در مرز 

عراق بيشتر از مرزهاى ديگر است. 
4- قيمت گوشــت قرمز باز هم از كنترل خارج شــده اســت. گويا 
سوءاســتفاده و فرصت طلبى كرونايى در بازار گوشــت دليل افزايش 
قيمت گوشت بوده است. گفتنى است با سوءاستفاده از كرونا، كشتارها 

كاهش يافته است. 
5- كرونا توسط برخى مسئوالن جدى گرفته نشده است. گويا تعدادى 
از مسئوالن بدون توجه به شرايط كرونايى كشور، ستاد خدمات سفر 
برگزار كرده اند! گفتنى است قرار است وزارت بهداشت درباره انجام 
يا لغو يا برگزارى محدود سفرهاى نوروزى با توجه به وضعيت كرونا 
در آن ايام، اعالم نظر و متناسب با اين تصميم، اقدامات ستاد خدمات 

سفرها استان ها و شهرستان ها انجام شود. 

كرونا از آسمان
مهدى ناصرنژاد»

 كمتر از 2 ماه اســت كه از شــيوع ويروس مرگبــار كرونا با 
مبدأ كشــور چين در جهان مى گذرد. بر اســاس آمارهاى رسمى 
ســازمان هاى بهداشت هم اينك از 205 كشــور مستقل در گستره 
5 قاره جهان، بيش از 60 كشــور به ويروس كرونا مبتال هســتند 
و ناقوس هشــدار بهداشت جهانى نسبت به گسترش كرونا به كل 

جهان به صدا درآمده است.
درحال حاضر و بر اســاس آمارهاى موجود حدود 90 هزار نفر از 
نژادها و مليت هاى گوناگون بشرى در كشورهاى آسيايى، اروپايى، 
آمريكا و ديگر نقاط دور و نزديك جهان به كرونا مبتال هســتند و 
خوشــبختانه حدود 40 هزار نفر نيز درمان شــده اند وليكن با اين 
وجود طبق اعالم كانون هاى پزشــكى، ويروس كرونا نه واكســنى 
براى پيشگيرى دارد و نه دارو و درمانى مؤثر كه بتوان با آن به طور 
مســتقيم به مقابله با آلودگى به ويروس كرونا و درمان اين بيمارى 

رفت.
باز هــم به گفته پزشــكان متخصص، تنها راه مقابلــه با ويروس 
كرونا و جلوگيرى از آلودگى بيشــتر، رعايت بهداشــت فردى و 
اجتماعى اســت و شست وشوى مرتب دست ها و وسايل شخصى 
و ميكروب زدايى محيط زندگى و اماكن عمومى، تنها چاره ممكن 

براى جلوگيرى از شيوع بيشتر ويروس بيمارى است.
به هر حال آنگونه كه از اخبار و گزارش هاى رسانه ها از بلندگوهاى 
جهانى برمى آيد، دنيا به مقابله با اپيدمى وحشــتناك كرونا برخاسته 

است و كرونا دنيا را به هراس افكنده است. 
متأسفانه كرونا كامًال با چشــمان بسته حمله مى كند و به روى هر 
كسى كه پيش رويش باشد، تيغ مى كشد و فقير و غنى و مشهور و 
گمنام و عام و خاص براى او فرقى ندارد. همانگونه كه در كشــور 
خودمان به پزشــك و عالم و مدير و مسئول هم رحم نكرده و به 
قول خودمان هيچ نان و نمك و حيا و رودربايســتى هم ســرش 

نمى شود!
شايد كرونا براى مأموريت خاصى پا به عرصه كره خاكى گذاشته. 
كرونا در برهه اى از تاريخ بشرى، حريم زندگى فردى و اجتماعى 
مردم جهان را عرصه تاخت وتاز خود قرار داده اســت كه بشريت 
مرموزترين دليل بيمارى ها را كشــف كرده و قادر به پيشــگيرى و 

درمان اغلب بيمارى هاى خطرناك و كشنده است. 
كرونا در ميان بهت و ناباورى بشريت ثابت كرده است كه يك قدم 
از تمام علوم پيشــرفته و شناخته شده در جهان جلوتر است و در 
واقع دارد به دانشمندان و برجســته ترين محققان و كاشفان مراكز 
آزمايشگاهى در جهان مترقى بشرى دهن كجى مى كند. فكر مى كنم 
اين كرونا مأموريت دارد به بشــريت تفهيــم كند، اينقدر مغرور و 

خودخواه و جاه طلب و بى رحم و خون ريز نباشند.
 ايــن كرونــا مى گويــد؛ چــه فكــر مى كنيــد!؟ كــه قوى تــر از شــما 
هــم بى هيــچ چهــره و تجهيــز و طمطراقــى وجــود دارد و مى توانــد 
ــا  ــا آمــده اســت ت ــارزه كنــد. شــايد ايــن كرون ــا هــر قدرتــى مب ب
بشــريت را و حــس و طينــت بشــرى را بــه بوتــه آزمايش بگــذارد و 
ــا تمــام رنگ هــا و نژادهــا و مليت هــا و زبان هــا،  ــد؛ انســان ب بگوي
از هــر كشــور و هــر قــدرت و هــر مســلك، مى توانــد يــك دشــمن 
ــه از  ــر نقط ــر كســى را در ه ــد ه ــد، مى توان ــته باش ــترك داش مش

جهــان گرفتــار كنــد و بُكشــد.
اينك فقط آفريدگار عالم كه معلول تمام علت هاى كم و زياد و تلخ 
و شيرين و زشت و زيباســت، مى داند كه بشريت در كجاى عالِم 

وجود ايستاده و قرار دارد!!!
خداوند است كه مى داند وقتى همگان همدرد باشند، آنوقت است 
كه حس همدلى ها بيشــتر مى شود و مى فهمند كه «بنى آدم اعضاى 

يك پيكرند...».

غزل اسالمي »
 خبــري مبني بــر دســتگيري بزرگترين 
مفسد اقتصادي توســط روابط عمومي سپاه 
انصارالحســين(ع) استان همدان بر خروجي 
خبرگــزاري فــارس قــرار گرفته بــود كه 
دادستان همدان نيز در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيام آن را تأييد كرد. اما آن طور كه در 
اين خبر درج شده است اين مفسد اقتصادي 
90 ميليــارد تومــان تخلف دارد كه حســن 
خانجانــي آن را تأييد نكرد و گفت اين رقم 
مورد تأييد ما نيســت و ابتدا بايد بررسي  و 

ارزيابي هاي الزم انجام شود.
وي گفت: حدود 7 ماه اســت كه پرونده اين 
شــخص باز اســت و چند روز پيش توسط 

مأموران اطالعات سپاه دستگير شده است.
طبق اعــالم خانجاني، تبانــي در معامالت 
دولتــي و بدهي بانكي از جمله فســادهايي 
اســت كه تاكنون محرز شــده است اما اين 
پرونده بايد ارزيابي شــود تا همه تخلفات و 
بدهي هاي او مشخص شود چون اين پرونده 

ابعاد مختلفي دارد.
بــه گفته دادســتان همدان، ايــن پرونده در 
حال حاضر در دادســرا اســت كــه مراحل 

مقدماتي تحقيقات را مي گذراند.

خانجاني در پايان سخنانش گفت: تا تكميل 
شدن بررســي تمام ابعاد پرونده، نمى توانيم 

اطالعات بيشتري بدهيم.
ســپاه  عمومــى  روابــط  مســئول 
ــن  ــت: اي ــه اس ــم گفت ــين(ع) ه انصارالحس
ــاه  ــد م ــادى در چن ــوزه اقتص ــف ح متخل

ــر  ــى نظي ــا اتهامات ــى ب ــده اطالعات كار پيچي
بدهــكارى كالن بانكــى، تبانــى در معامــالت 
و...  بيت المــال  حقــوق  تضييــع  دولتــى، 
ــتان  ــپاه اس ــات س ــازمان اطالع ــط س توس
همــدان دســتگير و تحويــل مراجــع قضايــى 

ــد. ش

على اكبر كريمپور افزود: ســازمان اطالعات 
ســپاه با اشــراف كامــل اطالعاتــى، آماده 
كنشــگرى فعال در همــه عرصه هاى مورد 
نياز انقالب اسالمى اســت و به طور حتم با 
اقدام قاطع، مفسدان و متخلفان در حوزه هاى 

مختلف هيچ پناهگاهى نخواهند يافت.

 معاون امور بازرگانــى و تجارت داخلى 
ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
همدان از تأمين ميوه شــب عيد اســتان خبر 
داد و گفــت: ميوه مورد نياز براى شــب عيد 
استان تأمين و ذخيره شده است و در روزهاى 

پايانى اسفند توزيع خواهد شد.
مجيــد زرين دالور اظهار كرد: در ســالجارى 
600 تن سيب و هزار و 300 تن پرتقال تهيه 
و ذخيره شــده اســت و نگرانى در رابطه با 

تأمين ميوه شب عيد وجود ندارد.
وى با تأكيد بر اينكه متناســب با نياز استان 
كاالهاى اساســى تأمين و جذب شده است، 
تصريح كرد: واحدهاى توزيع ميوه شب عيد 
در شهر همدان 50 واحد درنظر گرفته شده 
و در ساير شهرستان ها نيز براساس موقعيت 
جغرافيايى، ســهولت دسترســى و مديريت 
ترافيك شهرها غرفه هايى براى عرضه ميوه 

شب عيد انتخاب خواهد شد.
زرين دالور خاطرنشــان كرد: براى كاالهاى 
مــورد نيــاز و اساســى از جملــه روغن، 

گوشــت، برنج و ميــوه برنامه هــاى تأمين 
انجام شــده و از طريق شــبكه هاى رسمى 
توزيع ايــن اقالم را توزيــع مى كنيم كه تا 

پايان سال ادامه دارد.
وى با اشــاره به طرح هاى نظارت بازار شب 
عيد، بيان كرد: همه ســاله طرح هاى مختلفى 
را براى تنظيم بازار شــب عيد انجام مى دهيم 
به طورى كه طرح هــاى نظارتى با هماهنگى 

ســاير دســتگاه ها كه در تنظيم بازار هستند، 
گشت هاى مشترك برگزار مى كنيم.

زريــن دالور اظهــار كــرد: اتــاق اصناف و 
اتحاديه هــاى صنفى نيز در بــازار نظارت و 
بازرســى دارند و بــا هرگونه گرانفروشــى 
و افزايش قيمــت غيرمنطقــى و غيرقانونى 

برخورد مى كنيم.
وى با اشاره به مشاركت واحدهاى صنفى در 

تأمين و توزيع اقالم مــورد نياز مردم گفت: 
از واحد صنفى منتخب براى توزيع كاالهاى 
مــورد نياز در شــب عيد اســتفاده مى كنيم. 
به طورى كــه هر واحدى كه شــرايط الزم را 
داشته باشــد، در اين طرح استفاده مى شود و 
متناســب با كاالى مورد نظــر براى عرضه از 
واحدها و فروشــگاه هاى زنجيره اى استفاده 

مى كنيم.
زريــن دالور بــا تأكيد بر تشــديد نظارت و 
بازرســى اصناف از واحدهاى صنفى، افزود: 
تيم هاى بازرســى اتحاديه هــا و اتاق اصناف 
در طول ســال به طور مستمر فعال هستند اما 
در ايام پايانى ســال براى تنظيم بازار فعال تر 

مى شوند.
وى با اشاره به تأمين و توزيع اقالم اساسى در 
سبد خانوار در شب عيد، يادآور شد: تأمين و 
توزيع كاالهاى اساسى از جمله برنج، روغن، 
گوشت، مرغ و شــكر را در برنامه داريم كه 
متناسب با نياز استان تخصيص يافته و توزيع 

مى شود.

معاون امور بازرگانى و تجارت داخلى سازمان صمت استان خبر داد

تأمين و ذخيره 1900 تن ميوه شب عيد در همدان

تقابلى بين دين 
و علم پزشكى 
وجود ندارد

 نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
شهر همدان بر اين باور است تقابلى بين دين 
و علم پزشــكى نيست و تعطيلى نماز جمعه 
به دليل مســائل پزشكى را نبايد بى توجهى به 

واجبات و شعائر دينى تفسير كرد.
شعبانى  حبيب ا...  االسالم والمسلمين  حجت 
موثقى اظهــار كرد: مبانى دينــى هيچگاه به 
عرصه ســالمت مردم بى توجه نيســت زيرا 
دين مبين اسالم در صورت احساس به خطر 
افتادن ســالمت مردم، مســأله سالمت را در 

اولويت قرار مى دهد.
وى در گفت وگوى با ايرنا ادامه داد: تعطيلى 
نماز جمعه به معناى تقدم پزشــكى بر دين 
نيســت و نبايد گفت كه به دليل پزشــكى ما 
دين را تعطيل نمى كنيم زيرا پزشــكى و دين 

2 مسأله مجزا از يكديگر نيستند.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر 
همــدان با تأكيــد بر اين كه بيــان تقابل بين 
پزشكى و دين اشتباه است، ادامه داد: مسأله اى 
كه از منظر علمى قابل اثبات است به طور حتم 

تقابلى با مسائل شريعت ندارد.
وى ادامــه داد: مســأله نماز جمعــه يكى از 
واجبات اســت اما ســالمت مردم نيز بسيار 
مهم است، بنابراين تصميم گيرى در اين باره 
برعهده متخصصان بوده و وقتى متخصصان 
معتقد به تعطيلى يــك آئين هر چند مذهبى 

دارند بايد به اين توصيه جامه عمل پوشاند.
وى گفت: افرادى كه حتى اندك آشــنايى با 
آموزه هاى دينى دارند، مى دانند كه دين مبين 
اسالم با توجه به تأكيد بر معنويت اما آسيب 

و ضرر زدن به بدن را حرام مى داند.
امام جمعه همدان مثال زد: در دين مبين اسالم 
اشاره شــده كه اگر آب براى شما ضرر دارد 
تيمم كنيد حتى برخــى عنوان كردند در اين 
شرايط وضو گرفتن باطل است اين موضوع 
به معناى توجه دين به سالمت انسان ها است.
وى ادامه داد: همچنين در دين اســالم عنوان 
شــده چنانچه برخى از واجبات شــما را به 
سختى هاى عرفى مى اندازد نبايد آنها را انجام 

دهيد.
وى تأكيــد كــرد: به نظر مى رســد در اين 
فضاها نبايد تقابلى بين مســائل پزشــكى 

و شــعائر دينــى ايجاد كــرد و همه آنچه 
كــه كارشناســان و متخصصــان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى براى 
انسان آســيب زا تشــخيص مى دهند جزو 

بدانيم. دينى  قواعد 
امام جمعه همدان گفــت: در علوم حوزوى 
مباحث به عنوان تزاحم مطرح اســت با اين 
توضيح كه اگر بيــن 2 چيز تزاحم به وجود 
آمد و امكان حفظ هــر دوى آنها به صورت 
همزمــان نبود طبق نظر فقها بايد آنچه مهمتر 

است اجرا شود.
وى افزود: مهم بودن ســالمت در اين مقوله 
به معناى بى اهميت بودن نماز جمعه نيســت 
زيرا نماز جمعه جايگزين دارد، همچنين قرار 
نيســت ما از شرعيت دست برداريم اما نبايد 
احساس تقابل بين دين و سالمت ايجاد كرد.

ــردا  ــروز و ف ــى ام ــامانه بارش ــك س  ي
ــرد.  ــرا مى گي ــتان را ف ــمان اس آس

ــى  ــى هواشناس ــز پيش بين ــناس مرك كارش
اســتان بــا بيــان ايــن مطلــب اظهــار كــرد: 
ــرف و  ــارش ب ــا ايــن ســامانه بارشــى، ب ب
بــاران از غــروب امــروز تــا عصــر فــردا در 

ــود.  ــى مى ش ــتان پيش بين اس
محمدحســن  فــارس،  گــزارش  بــه 

كــرد:  اعــالم  همچنيــن  باقرى شــكيب 
امــروز شــاهد وزش شــديد بــاد هــم 

هســتيم. 
وى در ادامــه تصريــح كــرد: ايــن ســامانه 
ــنبه از اســتان خــارج و  بارشــى روز سه ش
تــا پايــان هفتــه جــوى نســبتاً پايــدار همراه 
بــا افزايــش تدريجــى دمــا در اســتان ايجاد 

خواهــد شــد. 

بارش برف و باران در همدان
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آستان مقدس شاهزاده محمد و على( ع) 
شهرستان نهاوند ضدعفونى شد

 به منظور حفظ ســالمتى زائران و مقابله با گسترش ويروس كرونا 
صحن، محوطه و مســجد آستان شــاهزاده محمد و على(ع) نهاوند 
توســط گروه جهادى شــهداى مدافع حرم، شست وشو، گندزدايى و 

ضدعفونى شد.
رئيــس هيــأت امنــاى آســتان شــاهزاده محمــد و علــى(ع) نهاوند در 
ــداى انتشــار ايــن ويــروس  ــا مهــر اظهــار كــرد: از ابت گفت وگــو ب
ــى(ع)  ــد و عل ــاهزاده محم ــدس ش ــتان مق ــى در آس ــر حفاظت تدابي
ــردد و نشســتن در مجموعــه محدوديت هايــى  اتخــاذ شــده و در ت
اعمــال و در محــدوده ضريــح مطهــر ايجــاد حائــل شــده اســت و 
ــدوق داخــل محوطــه  ــذورات خــود را در صن ــد ن ــران مى توانن زائ

ريختــه يــا بــه دفتــر مديريــت آســتان تحويــل دهنــد.
ــه دســتورالعمل هاى  ــا توجــه ب ــه داد: ب ــرد ادام ــى مف وهــاب رضاي
ــم  ــات، مراس ــدن اجتماع ــكيل نش ــر تش ــى ب وزارت بهداشــت مبن
فرهنگى-مذهبــى آســتان تــا رفــع اپيدمــى ايــن ويــروس بــه حالــت 

تعليــق درآمــده اســت.

تماس تصويرى را جايگزين مالقات 
حضورى كنيد

 معاون درمان دانشــكده علوم پزشكى اســدآباد از ممنوع شدن 
مالقات بيماران در بيمارســتان حضرت قائم(عج) اين شهرســتان 
خبر داد. به گزارش ايســنا، سعيد شــفيقيان اظهار كرد: مردم تماس 
تصويرى را جايگزين مالقات حضورى كرده و براى مالقات بيماران 

به بيمارستان مراجعه نكنند و همكارى الزم را داشته باشند.
ــى  ــاى تنفس ــيوع بيمارى ه ــگيرى از ش ــور پيش ــزود: به منظ وى اف
ــام ســاعات شــبانه روز  ــاران در تم ــات بيم ــا مالق ــه كرون از جمل
ــوع  ــته ممن ــج) را از 2 روز گذش ــرت قائم(ع ــتان حض در بيمارس

ــم. ــالم كرده اي اع
ــند  ــته باش ــه داش ــهريان توج ــرد: همش ــان ك ــفيقيان خاطرنش ش
ــه جــز  ــا، ب ــروس كرون ــراى پيشــگيرى و مراقبــت از شــيوع وي ب
مــوارد ضــرورى بــه اورژانــس بيمارســتان مراجعــه نكننــد و بــراى 
انجــام تســت ها و آزمايشــات دوره اى و چــك آپ هــاى ســاليانه، 
ايــن مراجعــات را چنــد مدتــى و بــه پــس از عبــور از ايــن مــوج 

ــه تعويــق بيندازنــد. بيمــارى ب
شــفيقيان در پايان تأكيد كرد: تاكنون هيچ مورد ثابت شده مثبتى از 
كروناويروس در شهرســتان اسدآباد گزارش نشده و اين پيشنهادات 

صرفًا به منظور پيشگيرى از شيوع است.

آمادگى كامل شهرستان اسدآباد براى مقابله 
با ويروس كرونا

 فرماندار اسدآباد از آمادگى كامل شهرستان اسدآباد براى مقابله با 
ويروس كرونا خبر داد كه تاكنون مورد مثبتى از اين بيمارى در اسدآباد 

گزارش نشده است.
مجيد درويشــى در گفت وگو با مهر تنها مرجع اطالع رســانى ستاد 
پيشــگيرى كرونا ويروس را وزارت بهداشــت اعالم كرد و افزود: با 
مديران و ادمين هاى كانال هاى فضاى مجازى كه خبر كذب و خارج 

از واقع منتشر كنند برخورد قانونى خواهد شد.
وى با بيان اينكه تعطيلى مراكز آموزشــى و مدارس و همچنين نماز 
عبادى و سياســى جمعه اين هفته صرفاً به منظور پيشگيرى از شيوع 
بيمارى كرونا بوده اســت، گفت: شــيوع بيمــارى كرونا با مديريت 
اســتاندار و هدايت دانشگاه علوم پزشــكى استان همدان و دانشكده 
علوم پزشكى شهرستان اسدآباد و همكارى مردم اسدآباد تحت كنترل 
مى باشــد. درويشــى گفت: مدير دانشگاه علوم پزشــكى اسدآباد و 
همكاران ايــن مجموعه با آمادگى كامل در حــال رصد اين ميهمان 

ناخوانده هستند.

آلودگى زيست محيطى كارخانه سيمان 
نهاوند

 كارخانه سيمان نهاوند با خارج كردن سيستم فيلتراسيون موجب 
آلودگى زيست محيطى و ايجاد مشكالتى براى مردم شهرستان نهاوند 

و روستاهاى هم جوار خود شده است.
به گزارش مهر، متأســفانه كارخانه ســيمان نهاوند به رغم دارا بودن 
تجهيزات نوين فيلتراســيون هرازگاهى با خارج كردن سيستم تصفيه 
از مــدار، گازهــاى كوره ســيمان پزى را بدون تصفيــه در فضا آزاد 
مى كند و مشــكالت بسيار زيادى را براى ساكنان روستاهاى هم جوار 
اين كارخانه همچون نثار، فاماســب، گرك، ســفيدخانى و... از توابع 

شهرستان نهاوند فراهم مى آورد.
فرشــيد نثارى از اهالى روســتاى نثار در گفت وگو با مهر اظهار كرد: 
متأسفانه گردوغبار حاصل از كارخانه سيمان نهاوند براى افراد داراى 
بيمارى ريوى بســيار مشكل ساز است و بســيارى از پدران و مادران 
ســالخورده روســتاى ما به دليل اين غبارها گاهى در بيمارســتان ها 
بسترى شده اند. وى ادامه داد: اين غبارها در درازمدت براى كودكان ما 
نيز خطرساز است زيرا بيشتر اوقات وضعيت كارخانه سيمان نهاوند به 
اين صورت است. نثارى گفت: اميدواريم مسئوالن هرچه سريع تر به 
اين موضوع رسيدگى كنند زيرا جز ضرر جانى هيچ گونه سودى براى 

مردم نهاوند نداشته است.

عرضه ميوه شب عيد در 30 نقطه مالير
اجراى طرح هاى بهداشتى پيشگيرى از كرونا

 رئيــس اداره صنعــت، معدن و تجارت مالير از اجراى طرح ويــژه نوروزى از آغاز 
اسفندماه و درنظر گرفتن 30 نقطه از شهرستان براى توزيع ميوه شب عيد خبر داد.

كامران زنگنه در گفت وگو با فارس در مالير با اشاره به اجراى طرح ويژه نوروزى اظهار 
كرد: در اين طرح 2 تيم 6 نفره روزانه از بازار و واحدهاى صنفى بازرسى مى كنند.

وى بــا بيان اينكه در اين طرح همه مراكز، نانوايى ها، رســتوران ها، ميوه و تره بار و... نيز 
بازرســى مى شوند، گفت: اين طرح طبق دســتورالعمل هايى كه به ما اعالم شده در حال 

انجام است.
زنگنه با بيان اينكه با توجه به شيوع بيمارى كرونا طرح ويژه بهداشتى نيز در توزيع اقالم 

در حال انجام اســت، گفت: در اين طرح از همه نانوايى ها، ميوه و تره بار و ســاير مراكز 
بازرسى هاى الزم انجام مى شود و در صورت رعايت نكردن بهداشت با متخلفان برخورد 
مى شود. وى در ادامه با بيان اينكه در طرح نوروزى امسال با هر نوع تخلف برخورد ويژه 
مى شــود، افزود: براى اجراى طرح نوروزى گشت هاى مشتركى نيز با ساير ادارات شامل 

بهداشت، دامپزشكى، تعزيرات و ساير نهادهاى مربوطه در حال انجام است.
زنگنه اظهار كرد: براى ارائه خدمات بهداشتى به مردم با توجه به شيوع كرونا و با هماهنگى 
اتحاديه خبازان، مشتريانى كه وارد نانوايى مى شوند بايد براى بسته بندى پالستيك دريافت 

كنند، ضمن اينكه بايد كارتخوان در اختيار نانوايان قرار گيرد.
وى گفت: رســتوران ها نيز الزام شــده اند كــه از ظروف يكبارمصرف اســتفاده كنند و 
نمكدان نيز روى ميز نباشد. زنگنه با اشاره به اينكه بايد در ميوه فروشى ها نيز از دستكش 

يكبارمصرف استفاده شود، افزود: همه بايد با رعايت مسائل بهداشتى زمينه شكست كرونا 
را مهيا كنيم. وى در ادامه با بيان اينكه براى ارائه خدمات مطلوب به مردم هزار تن شكر 
نيز در فروشگاه هاى شهرستان توزيع شده است، گفت: اين شكر به قيمت مصوب دولتى 

4 هزار و 700 تومان در اختيار مردم قرار گرفته است.
زنگنه افزود: در فروشگاه ها نيز گوشت منجمد با قيمت 40 هزار و 42 هزار تومان عرضه 
مى شود ضمن اينكه برنج شامل برنج هندى و پاكستانى در اختيار فروشگاه ها قرار گرفته 

تا در اختيار مردم قرار گيرد.
وى با اشاره به اينكه 30 نقطه از شهرستان براى توزيع ميوه شب عيد در نظر گرفته شده 
است تصريح كرد: اين نقاط در سراسر شهرستان و در حاشيه شهرهاست، سيب و پرتقال 

به قيمت مصوبى كه دولت اعالم كند در اين نقاط توزيع مى شود.

آگهي مزايده (مرحله اول) نوبت دوم 

على جاللى- شهردار گيان

شهردارى گيان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 337/ش/گ مورخ 98/10/2 شوراى اسالمى شهر گيان از طريق برگزارى مزايده عمومى موضوع ماده 
13 آيين نامه مالى شهردارى ها 10 قطعه زمين مسكونى واقع در شهرك مسكن مهر، خيابان سراب و خيابان دانشور را با شرايط زير به فروش رساند. كليه 

متقاضيان واجد شرايط مى توانند با شرايط ذيل اقدام نمايند.
1- متقاضيان مى توانند جهت شركت در مزايده از تاريخ 1398/12/1 لغايت 98/12/10 با واريز مبلغ 30/000/000 ريال براى قطعات به شماره حساب سپرده 
686896516 نزد بانك كشاورزى و يا ضمانتنامه بانكى و يا استناد خزانه به همين مبلغ به نام شهردارى گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادى 

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

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

5- به پيشنهادهاى زير قيمت پايه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
معادل  قطعات 228-227-226  ريال  قطعات 3/700/000-223-224  مترمربع  هر  ازاى  به  دادگسترى  رسمى  كارشناس  قيمت  اساس  بر  پايه  قيمت   -6
3/400/000 ريال و قطعه 407 معادل 2/500/000 ريال قطعه 10 معادل 3/500/000 ريال قطعه 11 معادل 4/000/000 ريال قطعه 12 معادل 4/500/000 ريال قطعه 

13 معادل 3/000/000 ريال مى باشد.
7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كارى مى باشد.

8- شركت كنندگان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و موقعيت زمين هاى فوق الذكر به شهردارى گيان مراجعه نمايند.
9- تاريخ نوبت دوم آگهى از تاريخ 1398/12/11 لغايت 98/12/20 مى باشد.

10- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.
11- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 مى باشد.

12- كميسيون عالى معامالت شهردارى روز 1398/12/21 ساعت 11 در محل شهردارى گيان تشكيل و به پاكت هاى واصله رسيدگى خواهد شد و نفرات اول 
تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر او و دوم سپرده وى طبق ضوابط قانونى به نفع شهردارى ضبط و با نفرات بعدى عقد قرارداد مى گردد.

(م الف 434)

آگهى حراج حضورى وسائط نقليه

سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان

مبلغ سپرده شركت در مزايده ظرفيت رنگ مدل نوع خودرو 
اتوبوس شهرى سيستم  شهاب 

(ميدل باس ) 
100/000/000 ريال 1+28 آبى روغنى 1388

موتورخاموش، فاقد بيمه نامه شخص ثالث ،بدنه اتوبوس سالم ،شيشه ها سالم ،آيينه ها سالم ،چراغ ها سالم، الستيك  ٪75

ســازمان فرهنگــى ، اجتماعــى و ورزشــى شــهردارى همــدان در نظــر دارد طبــق مجوزهــاى اخــذ شــده يــك مرحلــه حــراج 
حضــورى بــه شــرح ذيــل برگــزار نمايــد. 

قابل توجه : كل مبلغ به صورت نقدى دريافت ميگردد و قابل تهاتر نمى باشد .
متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده را تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه  1398/12/22 به شماره حساب 0108441288000 بنام سازمان فرهنگى 

، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان نزد بانك ملى ايران واريز نموده ، فيش واريزى در هنگام برگزارى حراج همراه داشته باشند.
متقاضيان بايد 20٪ مبلغ خريد را به صورت نقدى و يا چك تضمين در زمان برگزارى حراج همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت 

نمايند ،جهت رفاه حال متقاضيان كارت خوان در محل برگزارى مزايده موجود ميباشد .
زمان بازديد : از تاريخ درج آگهى   تا  تاريخ :   1398/12/22  ساعت :  7/30  الى 14/00

زمان برگزارى حراج : روز شنبه تاريخ :1398/12/24  ساعت :    12:00      
مكان بازديد و برگزارى حراج : خيابان مهديه - خيابان بهنام جو معاونت ورزش سازمان فرهنگى ،اجتماعى و ورزشى شهردارى( باشگاه 

شهردارى )   
در صورت انصراف نفر اول از انعقاد قرارداد  مبلغ سپرده به نفع سازمان فرهنگى ضبط وبا نفر دوم عقد قرارداد ميگردد .

كليه هزينه ها اعم از درج آگهى ،كارشناسى ،ماليات و نقل و انتقال خودرو در دفتر خانه و تعويض پالك بعهده خريدار خواهد بود .
الزم به ذكر است كسانى كه مبلغ سپرده را واريز نكرده باشند حق شركت در حراج را ندارند.

(م.الف1929)

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

واگذار نمايد. 
متقاضيــان مــى توانندجهــت اطــالع از متــن و شــرايط 
مناقصــه تــا پايــان وقــت ادارى روز98/12/12 بــا تلفن 
92_08132463690 ويــا بــا مراجعــه  بــه ســايت 
انجــام  ازنحــوه   www.proteinhamedan.pegah.ir

مناقصــه مطلــع گردنــد.  

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 

تبريك و تهنيت برادر گرامى جناب آقاى جعفـرى 
موفقيت جنابعالى به عنوان منتخب مردم شريف كبودراهنگ و بهار  
در انتخابات نمايند مجلس را تبريك گفته وبرايتان سالمتى و توفيق 

روز افزون مسئلت دارم.
كه  است  مغتنمى  فرصت  عزيز  همشريان  به  خدمتگزارى  ترديد  بى 
اميدوارم  با نگاه مدبرانه، هم مشمول لطف حق تعالى قرار گيريد و 
هم اسباب رضايت خاطر آحاد مردم عزيز را فراهم سازيد كه آنچه 
خشنودى  و  مخلوق  خرسندى  است  سربلندى  و  سرافرازى  باعث 

خالق است.
حسن سعادتى نماينده مطبوعات

اصالحيه
بدينوسيله به اطالع مى رساند 

در آگهــى دعــوت از بســتانكاران و بدهــكاران شــركت در حــال تصفيه 
ــاى 98/11/13 و 98/11/20  ــه در مورخه ه ــرب ك ــى غ ــركان صاف تويس
و 98/12/03 چــاپ گرديــده اســت، شــعبه دوم دادگاه حقوقــى 

ــد. ــح مى باش ــركان صحي تويس

سپيده راشدى»
 سامانه بارشى فعال در چند روز گذشته 
در غرب كشور موجب شد كه در شهرستان 
فامنين شاهد 93/4 ميلى متر بارندگى باشيم 
به طورى كه فامنين در بين شهرســتان هاى 
اســتان پــس از نهاوند، تويســركان و رزن 
چهارمين شهرســتان پربارش بوده اســت. 
رود خميگان با نام محلى كهارد چاى مابين 
روســتاى نگارخاتون و شهرســتان فامنين 
است. اين منطقه شــامل رودخانه اى فصلى 
است كه با بارش باران، اين رودخانه پس از 

مدت ها جارى شده است. 
فرمانــدار فامنين با بيان ايــن مطلب و در 
مصاحبه بــا همدان پيــام افــزود: آب اين 
رودخانه پــس از عبور از روســتاهاى رزن 
درنهايــت بــه رود قره چاى مى ريــزد و از 
سرچشمه هاى شمالى اين رودخانه محسوب 
مى شــود. بحران ناشى از كم آبى و نبود آب 
سالم در بسيارى از شهر ها به ويژه شهرهايى 
كه روى كمربند نيمه خشــك و خشك كره 
زمين قرار گرفته اند بيشتر به چشم مى خورد 
كه اگر ميزان و نحوه مصرف مديريت نشود 
بــه پديده خشكســالى منجر مى گــردد. به 
همين دليل كنتــرل و رفع بحران كم آبى در 
شهرستان را جزو اولويت ها قرار داده ايم. با 
تصويب طرح جامع آب مبنى بر تزريق آب 
توسط ميل چاه ها در اراضى فامنين مى توان 
از رودخانه هــا به بهترين شــكل در كاهش 

مشكل كم آبى استفاده كرد.
ســيد مجيد شــماعى گفت: 13 زيرگذر در 
شهرستان فامنين وجود دارد كه سال گذشته 
مبلــغ 2 ميليــارد و 700 ميليون تومان براى 
احيــا، مرمــت، خاكبــردارى، خاك ريزى، 
اصالح شيب و ساخت چاه جذبى و تثبيت 
بتن در اين زيرگذرها هزينه شــده اســت. 

به دليــل بارش هــاى زياد چاه هــاى جذبى 
جوابگوى جذب آب باران نبوده است.

 شــماعى ادامــه داد: ميــزان 275/2ميلى متــر 
ــد موجــب  ــى جدي ــى در فصــل آب بارندگ
در  بــارش  ميــزان  كــه  اســت  شــده 
ــته 17 ــال گذش ــه س ــبت ب ــتان نس شهرس
ــا توجــه  درصــد افزايــش داشــته باشــد. ب
ــتان  ــيعى از شهرس ــش وس ــه بخ ــه اينك ب
فامنيــن در دشــت رزن- قهاونــد قــرار 
ايــن  كلــى  به صــورت  اســت  گرفتــه 
دشــت نســبت بــه ســنوات گذشــته شــرايط 

بهتــرى دارد.
وى خاطرنشــان كرد: از اقدامات انجام شده 
اضافه برداشــت  كنترل  كنترل كم آبى  براى 
چاه هاى كشــاورزى، اســتفاده از كنتور بر 
روى چاه هاى شهرســتان كه به نســبت به 

متوســط منابع آبى باالتريــن درصد نصب 
كنتور مربوط به اين شهرستان است اصالح 
چاه هاى  بهره بــردارى  پروانه هاى  تعديل  و 
مجاز استفاده از كارشناسان گشت و بازرسى 
چاه ها و رودخانه ها در شهرســتان و انسداد 

چاه هاى غيرمجاز مى باشد.
فرماندار فامنين اظهار كرد: اجراى ســامانه 
نوين بارانى در شهرســتان به متراژ 10 هزار 
هكتار، اصالح الگوى كشــت شامل كاهش 
كشــت هندوانه از 100 هكتار به 70 هكتار، 
اجراى طرح امنيت غذايى در سطح هزار و 
760 هكتار، صدور مجوز ساخت گلخانه به 
مساحت 20 هكتار اليروبى قنوات و ساخت 
كانال آبرسانى در سطح روستاهاى شهرستان 
محصوالت كم  آب بر از جمله گل  محمدى 
زعفــران و ...، اجراى طرح نشــاء كارى در 

كشــت چغندر و هندوانه، كشت حدود 10
هكتار زعفران، 3 هكتار گل محمدى ايجاد 
و ساخت واحدهاى صنعتى شامل گاودارى 
گلخانه پرورش شترمرغ پرورش بلدرچين و 
... در سطح شهرستان از ديگر اقدامات انجام 

شده در زمينه كنترل كم آبى است.
وى با تأكيد بر اينكه كنترل اضافه برداشــت 
چاه ها در دســتور كار است، گفت: تقويت 
گروه هاى گشــت و بازرســى، كنترل منابع 
مجــاز، جلوگيرى از حفر چــاه غيرمجاز با 
توجه به كمبود منابع آبى شهرستان، الزام به 
جلوگيرى از كشــت هاى پرآب، سوق دادن 
كشــاورزان به بخش صنايع با بهره ورى باال 
و كم  آب بر و كشت محصوالت گلخانه اى، 
از برنامه ريزى هاى انجام شده در شهرستان 

است كه در حال تحقق مى باشد.

فرماندار فامنين خبر داد

ادامه جريان رود كهارد چاى در فامنين
■ كنترل كم آبى در فامنين در دستور كار است
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كرونا به داد دولت رسيد!
 انتخابات امسال، متفاوت از انتخابات دوره هاى گذشته برگزار شد. 

بنا به چندين و چند دليل:
ابتــدا بايد گفــت كه در دوره هاى گذشــته ميزان رضايــت مردم از 
دولت، ســطح مشاركت، سطح كانديداها، بحث هاى امنيتى و... بسيار 
متفاوت بود، تا جايى كه مشــاركت جناح هاى مختلف سبب حضور 
پررنگ تر مردم مى شــد اما اين دوره شرايط به نوعى حاد بود؛ به دليل 
اينكه حاكميت با يك نارضايتى گســترده در حوزه اقتصاد و معيشت 
مواجه شد و اين نارضايتى البته بيشتر به دليل اجماع جهانى و تحريم ها 
و جامعه بين المللى بود، از ســوى ديگر شــهادت سردار سليمانى و 
ماجراجويى هــاى ترامپ تا حدودى به اعتمــاد به نفس و اميدوارى 

جامعه آسيب وارد كرد. 
از طرفى ديگر مباحث امنيتى كه در كشور رخ داد از جمله اعتراضات 
آبان ماه، افزايش قيمت بنزين، سقوط هواپيما و اتفاقات ديگر، همه اين 
مباحث دست به دست هم داد تا اوضاع انتخابات را متفاوت از گذشته 
كند كه در نتيجه آن، كاهش سطح مشاركت را شاهد بوديم و اين البته 
طبيعى هم بود. در اين دوره كانديداهاى متفاوتى را ديديم كه باز هم 
بى دليل نبود كه بســيارى از اين افراد شخصيت هاى جذابى نبودند و 

نتوانستند مردم را پاى صندوق رأى بكشند. 
همچنين عملكرد ضعيف در حوزه اقناع عمومى هم مؤثر بود تا مردم 
را پاى صندوق رأى بكشــاند، ســختگيرى هاى بيش از حد نهادهاى 
نظارتى كه فضا را براى فعاليت هاى بيشتر بست، هزينه هاى سرسام آور 
تبليغات كه موجب شــد خيلى از كانديداها به روش هاى رو در رو و 
فضاى مجازى روى بياورند و عوامل ديگر سبب شد كه در انتخابات 
امسال ميزان مشاركت براى نخستين بار در پايين ترين سطح قرار بگيرد. 
حال همزمان با اين اتفاقات و انتخابات بحث FATF هم مطرح شد 
و ايران در ليست سياه قرار گرفت. طبيعى است كه پس از انتخابات، 
فضاى تحليل و بررسى دستاوردهاى انتخابات؛ نتايج، نقاط ضعف و 
قوتش شــكل بگيرد و در شرايطى كه دولت از سوى جامعه جهانى و 
جامعه داخل كشور به شدت تحت فشار است و حال در آستانه نوروز 
و بحث هاى شــب عيد و دهه فجر و... به نظر مى رسد كرونا سياستى 
بود براى انحراف افــكار عمومى؛ يعنى دولت از خيلى وقت پيش با 
توجه به گســتردگى شيوع كرونا در كشور به اين موضوع علم و خبر 
داشــت و اين سوژه را نگهداشــت تا بالفاصله پس از روز انتخابات 
در يك فضاى پر نقد و اعتراض آن را مطرح كند تا خود را از فشــار 
FATF  نتايج و ضعف هاى برگزارى انتخابــات و همچنين چالش

نجات دهد. هرچند كه كرونا يك بيمارى مهم و حســاس است و به 
راحتى مى شــود براى مقابله با آن از تجربه كشورهاى ديگر استفاده 
كــرد، اما گفتمان دولت و بيان موضوعات متضاد و تحريك جامعه با 
اظهارات غيركارشناسانه كارى كرد تا نتايج قرار گرفتن در ليست سياه، 
آشفته بازار اقتصادى شب عيد، انتخابات و خيلى موارد ديگر فراموش 
شــود. حتى وقوع ســيل و كمك هاى مردمى نيز برخالف سال هاى 
گذشته پررنگ نبود، در مجموع دولت به نوعى تحت فشار بود چون 

هم مشاركت پايين بود و هم FATF اتفاق افتاد. 
درحال حاضر كســى ديگر از مشــاركت حرف نمى زند! با كرونا هم 
دارند بازى مى كنند و مربوط به االن نيست. بنابراين اينك مجبور شدند 

حضورش را افشا كنند تا موضوعات ديگر را پنهان كنند. 
 در زمينــه هواپيما هم اين بــازى را پيش گرفتند كه ديديم در نهايت 
بى نتيجه بود و واكنش بين المللى در پى داشــت. حال اگر در داستان 
ويــروس كرونا هم محافظه كارى كننــد عالوه بر آنكه اعتماد عمومى 
ضعيف تر مى شــود، ممكن اســت بار ديگر واكنش هــاى بين المللى 
برانگيخته شود، پس بهتر است كمى عاقالنه تر فكر كنند و سعى نكنند 
از كرونا به عنوان عاملى براى نجات از پرســش هاى چندگانه جامعه 

بهره ببرند. 

كشمكش پمپئو با قانون گذاران آمريكايى بر 
سر ترور سردار سليمانى و پيامدهاى آن

 با وجــود اصرار اعضاى مجلس نماينــدگان آمريكا، وزير امور 
خارجه اين كشــور كه در جمع قانون گذاران آمريكايى حاضر شده 
بــود، از عذرخواهى به  دليل كوچك نمايى آســيب هاى وارد شــده 
به نظاميان اين كشــور در پــى حمله انتقام جويانه ايــران به پايگاه 

عين االسد خوددارى كرد. 
ــر  ــو وزي ــك پمپئ ــل از C.N.N، ماي ــه نق ــنا، ب ــزارش ايس ــه گ ب
ــى  ــور خارج ــه ام ــه كميت ــه در جلس ــكا ك ــه آمري ــور خارج ام
ــى  ــا توضيحات ــود ت ــده ب ــر ش ــكا حاض ــدگان آمري ــس نماين مجل
دربــاره اقــدام اخيــر دولــت ايــن كشــور در بــه شــهادت رســاندن 
ــب  ــى از جان ــد، از عذرخواه ــه ده ــليمانى ارائ ــم س ــردار قاس س
دونالــد ترامــپ، رئيــس جمهــور آمريــكا خــوددارى كــرد كــه بــا 
اظهاراتــش شــدت و جديــت آســيب هاى مغــزى كاركنــان نظامــى 
آمريــكا را در پــى حملــه انتقام جويانــه ســپاه پاســداران ايــران بــه 
ــود.  ــرده ب ــى ك ــراق كوچك نماي ــد ع ــكا در عين االس ــگاه آمري پاي
برد شــرمن، نماينده آمريكايى در اين جلســه گفت: آقاى پمپئو آيا 
مى خواهيد كه از فرصت اســتفاده كنيد؟ يك سؤال آرى يا نه است. 
آيا مى خواهيد كه امروز و در اين جا از كاركنانى كه جراحاتشــان را 

بى اهميت جلوه داديد، عذرخواهى كنيد؟
وزيــر امور خارجه آمريكا در پاســخ گفت كه هيــچ گاه هيچ گونه 
جراحتى را بى اهميت جلوه نداده است؛ از اين رو، شرمن پرسيد كه 
آيا مايل است از جانب دولتى كه در آن خدمت مى كند، عذرخواهى 

كند. 
ــدت  ــپ ش ــد، ترام ــه عين االس ــپاه ب ــكى س ــه موش ــس از حمل پ
ــه  ــن حمل ــر اي ــى در اث ــان آمريكاي ــه نظامي ــيب هاى وارده ب آس
ــا  ــا ب ــه بعده ــود ك ــده ب ــردرد» خوان ــرده و آن را «س ــان ك را كتم
مشــخص شــدن ابعــاد ايــن آســيب ها، انتقادهــاى زيــادى را عليــه 

ــش برانگيخــت.  ــپ و دولت ترام
پمپئــو در ادامــه گفت: ما براى جــان هر يــك از كاركنان نظامى 
آمريكايى ارزش زيادى قائليم. دليل تمامى سياست هايى كه در ايران 

به كار گرفته ايم همين است. 
پنتاگــون و رئيس جمهور آمريكا ابتدا گفتند كه هيچ يك از نظاميان 
آمريكايى در اين حمله ايران نه آســيب ديده و نه كشــته شــده اند. 
حدود 2 هفته بعد، فرماندهى مركزى ارتش آمريكا اعالم كرد كه 11
تــن از نظاميان با عالئم وارد آمدن آســيب هايى به مغز در اثر حمله 

تحت درمان قرار گرفته اند. 
تعداد نظاميانى كه اين عالئم در آن ها تشخيص داده مى شد، هفته به 

هفته افزايش مى يافت. 
در اوايــل مــاه فوريــه، پنتاگــون تأييــد كــرد كــه در بيــش از 100

تــن از نظاميــان آمريكايــى عالئــم آســيب بــه مغــز تشــخيص داده 
شــده اســت. 

نماينــدگان آمريكايى همچنيــن از پمپئو و دولــت آمريكا به دليل 
ارائه ندادن اسناد و شواهدى كه ادعايشان را براى به شهادت رساندن 

سردار قاسم سليمانى توجيه كند، انتقاد كردند. 
بر اســاس اين گزارش، جلسه عصر جمعه در كميته روابط خارجى 
مجلس نمايندگان آمريكا براى بررســى ترور سردار سردار سليمانى 

در دى ماه سال جارى برگزار شد. 
ادعــاى ترامپ و پمپئــو كه به عنوان توجيهى بــراى اين اقدام ارائه 
مى شد اين بود كه سردار سليمانى تهديدى قريب الوقوع متوجه منافع 

و شهروندان آمريكا در منطقه كرده بود. 

با تمام قوا سعى مى كنيم صادق و شفاف باشيم
 حركت جمعى براى مقابله با ويروس كرونا الزم اســت، با تمام قوا سعى 

مى كنيم صادق، قوى و شفاف باشيم، لطفا يكديگر را تنها نگذاريم.
به گزارش ايســنا، على ربيعى سخنگوى دولت  در توييتى در حساب رسمى 
خود نوشــت: گزارش ها درباره كرونا را مى خوانم، جدى تهيه مى شوند. نويد 
آنكه با سخت كوشى، شفافيت، وحدت، فرماندهى، سخت گيرى از سوى دولت 
و اعتماد، مراعات و مسئوليت پذيرى از سوى جامعه در كنار هم تلخى ها را به 

حداقل رسانده و موفقيت خواهيم آفريد.
 اين نوشته ها اميد و قوت قلب براى مردم هستند. قلم اميدواران پايدار.

مى دانم كاســتى هايى داشته ايم اما بيشتر از آن مى دانم كه اگر به يكديگر كمك 
نكنيم، كم مى آوريم. با تمام قوا سعى مى كنيم صادق، قوى و شفاف باشيم، لطفا 

يكديگر را تنها نگذاريم. بدون مردم موفق نيستيم.

عملكرد مجلس يازدهم 
در راستاى تنش زدايى باشد

 انتظارات مردم تمركز مجلس بر حوزه اقتصاد، معيشت، اشتغال و سالمت 
است، زيرا اين موارد اولويت هاى مردم است.

يك عضو كميســيون اجتماعى مجلس در گفت وگو با ايســنا افزود: مجلس 
بايــد در دو حوزه داخلى و خارجى اقداماتى را براى پاســخ به مطالبات مردم 
انجــام دهد، براى مثال مجلس آينده نبايد در حوزه روابط خارجى تحت تأثير 

احساسات قرار گيرد و صحبت هاى منفعالنه مطرح كند.
على سارى اظهار كرد: در واقع مجلس يازدهم بايد به درستى مباحث سياست 
خارجى كشور را تحليل كند. در حوزه داخلى نيز بايد از هرگونه طرح مباحث 
تنش زا پرهيز كند و عملكردى در راستاى تنش زدايى داشته باشد. اين ها مواردى 

است كه مجلس آينده بايد براى پاسخ به مطالبات مردم به آنها توجه كند. 

نگرانى سناتور آمريكايى از تحريم هاى دارويى 
در ايران

 كانديــداى انتخابات رياســت جمهورى آمريكا در نامــه اى به وزراى 
خارجه و خزانه دارى اين كشــور از آثار ســوء تحريم هاى آمريكا بر ارسال 
كاالهاى پزشكى و بشردوستانه به ايران و به تبع آن گسترش ويروس كرونا 

ابراز نگرانى كرد.
بــه گــزارش ايســنا، ايزابــت وارن بــا اشــاره بــه صــدور مجــوزى از طــرف 
واشــنگتن بــراى تســهيل تجــارت كاالهــاى بشردوســتانه بــا ايــران بــا توجــه 
بــه شــيوع كروناويــروس در كشــورمان، در نامــه اى بــه وزيــر امــور خارجه و 
وزيــر خزانــه دارى ايــن كشــور نوشــت: به دنبــال اطمينــان و تضمينــى هســتم 
ــا از شــيوع  ــكا انجــام شــود ت ــى از طــرف آمري ــل قبول ــدام قاب ــر اق ــه ه ك

بيشــتر كرونــا ويــروس جلوگيــرى شــود.

مهرداد حمزه»
 انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى 
اســالمى در حوزه انتخابيــه نهاوند نيز چون 

هميشه با حاشيه هاى مختلفى روبه رو بود.
در اين حوزه انتخابيه عليرضا شهبازى با كسب 
18 هزار و 588 رأى از مجموع آراى مأخوذه 
توانســت با اختالف حدود 3 هــزار تايى از 
رقيب اصلى يعنى حسن بهرام نيا پيشى بگيرد 
و با كسب حدود 25 درصد آرا راهى مجلس 

شود.
شــهبازى هفتمين نماينده نهاوند در مجلس 
شــوراى اســالمى اســت. در اين شهرستان 
حيدرى  محمدعلى  شــهيد  حجت االســالم 
نخستين نماينده نهاوند بود كه پس از شهادت 
وى و در انتخابات ميان دوره اى حجت االسالم 
احمد زمانيان به عنوان نماينده انتخاب شــد و 
تا پايان دوره چهــارم مجلس نيز نماينده اين 
شهرســتان بود. پس از او به ترتيب محمدرضا 
على حســينى با 2 دوره، محمدتقى كاويانى با 
يك دوره، مهدى ســنايى با 2 دوره و حسن 

بهرام نيا با يك دوره قرار مى گيرند.
نهاوند كه به لحاظ سياســى هميشــه شــهر 
پرحاشــيه اى بوده و به داليل مختلف از جمله 
رقابت پرشــور كانديدا ها همواره مشــاركت 
خوبــى در انتخابات داشــته، اين بــار نيز با 
مشاركت حدود 54 درصدى به نسبت برخى 
شهرستان هاى استان، آمار بهترى در انتخابات 

داشت.
در اين دوره از انتخابات از بين 14 كانديداى 
انتخاباتى، رقابت اصلى بين 4 نفر يعنى عليرضا 
شهبازى، حسن بهرام نيا، شيخ محمد(ساسان) 

بحيرايى و اسماعيل زارعى كوشا بود. 
نوع تبليغات در اين شهرستان، سخنرانى هاى 
خيابانى، راهپيمايى هواداران در ســطح شهر، 
تعصب هــاى قوميتــى و.... موجب شــد تا 
انتخابات نهاوند در نوع خود تماشــايى باشد 
تا جايى كه ظرفيت ســاخت يك مستند كامل 

را دارد.
در اين دوره از انتخابات به رغم آن كه شوراى 
ائتــالف نيروهاى انقالب به طور رســمى از 
بهرام نيا حمايت كــرده بود اما گروهى از اين 
مجموعه پس از شــروع تبليغات رســمى به 
سمت زارعى كوشا تمايل پيدا كردند كه شايد 
يكى از داليل شكســت آنان در اين شهرستان 

همين 2دسته گى بود.
از سوى ديگر شهبازى با وجود آنكه استاندار 

دولت احمدى نژاد در كردســتان بود، بخشى 
از اصالح طلبان نهاونــد را به دور خود جمع 
كرد و توانســت در رقابت با شــيخ ساسان 
ديگر كانديداى نزديــك به اصالح طلبان و 2
كانديداى اصلى جريان اصول گرا پيروز ميدان 

باشد. 
شهبازى كه در انتخابات دور پيش هم رقيب 
اصلــى بهرام نيا بــود اين بار توانســت او را 
شكست دهد تا بهرام نيا كه يك بار بازى را در 
مجلس نهم با 150 رأى كمتر به مهدى سنايى 
باخته بود، اين بار نيز با اختالف نه چندان زياد 

بازنده انتخابات باشد.
انتخابــات در نهاوند همــواره پيچيدگى هاى 
خــاص خود را داشــته و دارد. نهاوندى هاى 
را مى توان يكى از سياســى ترين مردم اســتان 
دانست. اصالح طلبان در اين شهرستان حداقل 
از 7 دوره گذشته تاكنون پيروز 5 دوره بودند 
و در دوره هايى كه بيشــتر نمايندگان اســتان 
اصول گــرا بودند، نماينده نهاوند اصالح طلب 

بوده است.
شهبازى هم در اين دوره با تأييدصالحيت در 
روزهاى پايانى مانده به آغاز تبليغات، توانست 
از ظرفيت بخشى از همين اصالح طلبان براى 

پيروزى بهره ببرد.
تحليل هاى مختلفى مى توان از تنش هاى شكل 
گرفته در روزهــاى تبليغات بين كانديداها و 
خط كشى هاى رخ داده در بين سياسيون نهاوند 
ارائه داد كــه در نهايت به رغم آنكه پيش بينى 
مى شد گوش شكســته عرصه انتخابات يعنى 
بهرام نيا پيروز ميدان باشد اما اين اتفاق نيفتاد.

نهاونــد فراى مباحث سياســى، ظرفيت هاى 
بالقــوه بســيارى دارد و به قول شــاهرخى 
اســتاندار همدان، مى توان طبيعت بكر آن را 
مشابه طبيعت شمال ايران بدون هواى شرجى 

تشبيه كرد.
شهرستان سراب ها كه تاريخى چند هزار ساله 
دارد و مى تواند بهشتى براى گردشگران غرب 

ايران باشد.

مردم اين شهرستان بر اين باورند كه در چند 
دهه اخير مسئوالن اســتان چندان كه بايد و 
شــايد به نهاوند توجه نكرده اند و هميشه از 
مهجور ماندن اين شهرســتان گله مند هستند. 
اگر چه برخى انتقادات آنان درســت اســت 
امــا روحيه خاص مــردم اين خطــه كه با 
مطالبه گرى در اين سال ها همراه بوده است، 
سبب شده اين اين گاليه مندى ها پر قدرت تر 

جلوه كند.
همين روحيه مطالبه گرى موجب شد حداقل 
در يك دهه گذشــته توجه ويژه اى به نهاوند 
شــود كه بخشــى از آن را مى تــوان مرهون 

تالش هاى سنايى و بهرام نيا دانست.
به هر حال نهاوند با مردمانى ســاده، صادق و 
باصفا و ظرفيت هاى فــراوان امروز مى تواند 
اجتماعى،  فرهنگــى،  مختلف  بخش هاى  در 
ورزشى، گردشــگرى و... حرفى براى گفتن 
داشــته باشــد كه قطعا نقش نماينده آنان در 

مجلس بسيار مهم و كليدى است.
حال بايد ديد عليرضا شهبازى اصول گرايى كه 
با تابلو كانديداى مستقل وارد گود رقابت شد 
و با رأى اصالح طلبان نهاوند راهى خانه ملت 
شد، در مجلس يازدهم براى شتاب بخشى به 
روند توسعه شهرستان نهاوند چه خواهد كرد 
و مردم در 4 سال آينده در مورد عملكرد اين 
نماينــده چه خواهند گفــت. منتظر مى مانيم. 

همين.

نگاهى به انتخابات مجلس در نهاوند (تحليل حوزه هاى انتخابيه «4»)

استاندار احمدى نژاد با رأى اصالح طلبان 
نماينده شد

 باألخره و پــس از ماه ها كش وقوس 
تكليف صندلى هاى سبز يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اســالمى مشخص شد. 
انتخاباتــى كه پس از فــراز و فرودهاى 
بسيارى برگزار شد و بار ديگر  چشمان 
اميدوار مردم را به خانه ى ملت دوخت. 
يادآورى مى شــود مجلس بــا توجه به 
جايگاهى كــه در قانون گذارى و نظارت 
بر آن دارد داراى جايگاهى منحصربه فرد 
ظرفيت هــاى  درصورتى كــه  و  اســت 
بى شــمار آن به درســتى اســتفاده شود، 
مى تواند ســرعت توســعه ى كشور در 
ابعاد مختلف را بــاال برده و در صورت 
در  مى تواند  صحيــح  مهندســى  يــك 
طراحــى نقشــه ى ســاختمان جامعه ى 
آرمانى، نقــش بى بديلى را بــازى كند. 
پرواضح اســت برآمدن مجلس از عهده 
است  نمايندگان  مســتلزم  خود  رسالت 
كه برشمردن شايستگى هاى آنها پيش از 
اين مورد بحث قرار گرفته اســت، لكن 
آنچه بســيار روشن اســت آن است كه 
كسانى كه قرار اســت عملكرد رؤساى 
سازمان ها، وزارت خانه و... بررسى كنند 
و درصورت نياز به استيضاح اقدام كنند 
بايد خود حداقل از جهاتى نسبت به آنها 
سرآمد باشند كه به زعم نگارنده يكى از 

مستمرى  مطالعه ى  حالتى  چنين  راه هاى 
است كه پرداختن به آن فرصت ديگرى 

را مى خواهد.
بنابراين به نظر مى رسد كارنامه ى مجلس 
فارغ از توجه به مــوارد ذيل كارنامه اى 
درخشــان نخواهــد بــود و مى طلبد تا 
منتخبان مردم با وحدت، تمركز و جديت 
بر سر مسائل ذيل و از طريق ريل گذارى 
صحيح در مسير نظامات مختلف كشور، 
نسبت به تصحيح و تعريف ريل گذارى 
درســت اقدام كننــد. پرواضح اســت 
مواردى كه در ذيل بررســى مى شوند از 
جهات بســيارى مهم هستند كه بررسى 

موشكافانه آن مجال ديگرى را مى طلبد.
و اما آن موارد:

كشــور:  ادارى  نظــام  در  تحــول   -1
به رغم تدوين و اجــراى انواع گوناگون 
برنامه ريزى در سيســتم ادارى كشــور، 
تشــنگى به تحول در اين سيستم بسيار 
واضــح، فراموش شــده و البته باارزش 
است، چيزى كه در تبليغات كانديداهاى 
اخير جايى نداشــت كه اين خود جاى 
شــگفت دارد كه سيســتمى با رسالت 
اجراى قانــون و درطــرف ديگر تعداد 
مجريــان و نيز هزينه هــاى خاص خود 
اينقــدر مــورد كم توجهى قــرار دارد و 

البته مغفول اســت. راستى اكنون سؤالى 
كه پيــش مى آيد اين اســت كه چگونه 
انتخاباتــى  پررنگ ولعــاب  شــعارهاى 
مى تواند جايگزين مسائلى به اين مهمى 
شده باشد! به نظر مى رسد ادارات كشور 
از جهات گوناگون تا رسيدن به وضعيت 
بهينه فاصله دارند و نياز است تا در ابتدا 
مجلــس و از طريق قدرت قانون گذارى 
نســبت به اصــالح قوانيــن موجود و 
در صــورت نياز تصويــب مقرراتى كه 
خألشــان احساس مى شــود، نسبت به 
تقويــت نظامات مختلف ادارى كشــور 
اقدام كنند. خرده سيستم هاى اين سيستم 
عظيــم از نظامات پرداخت، اســتخدام، 
انتصاب، تنبيه، تشــويق و ارزيابى گرفته 
تا فرهنگ سازمانى حاكم و ساختارهاى 
غيرمنعطــف و... تشــنه ى تحول جدى، 
حرفه اى و مســتمرى هســتند. به طور 
مثال در سيســتم استخدامى كشور هنوز 
ما با يك تنوع تبعيض آميز تحت عناوينى 
همچــون نيروى قــراردادى، شــركتى، 
پيمانى، رســمى و... مواجه هســتيم كه 
موجــب ناراضى تراشــى و البته كاهش 
بهــره ورى و بســيارى از عوارض ديگر 
شده اســت. همچنين در ارتباط با شيوه 
ورود برخــى افــراد به سيســتم ادارى 

كشــور كه گاهــى ناشــى از ارتباطات 
غيررسمى بين فرد استخدام كننده و فرد 
استخدام شــونده اســت و بدون در نظر 
گرفتن شايســتگى هاى افــراد و در يك 
فضــاى كامال غيررقابتــى رخ مى دهد و 
بماند كه عوارض چنين اقدامات چيست. 
البته بررســى دقيق تمامى مــوارد مورد 
اشاره فرصت ديگرى را الزم دارد و قطعا 
در زمينه قوانين كشــور است كه چنين 
خطاهايى رخ مى دهد كه اميد است مورد 

عنايات خاص منتخابان قرار گيرد. 
2- تحول در نظام اقتصادى كشــور: در 
ارتباط با سيســتم اقتصادى كشــور بايد 
اعتراف كــرد تحريم هاى بى ســابقه در 
كنار ســاختارهاى اقتصــادى كه زاييده 
نظامات قانونى كشور است، نيز موجب 
درآمدهاى غيرمعقول براى عده اى معدود 
و شكاف هاى قابل توجه در جامعه و البته 
غيرمنطقى و قابل پيشــگيرى شده است. 
درآمدهايى كه عمدتا ناشى از داللى گرى 
و هر چيزى شبيه آن در بازارهاى مختلف 
هستند و موجب شده اند تا انگيزه فعاليت 
در توليد بيشــتر كاهش يافته و به سمت  

انواع واسطه گرى سوق پيدا كند.
همچنين بيگانگى بسيارى از توليدكنندگان 
با مفهوم حرفه اى بازاريابى و همچنين نبود 
زيرساخت هاى كافى براى رشد صادرات 
غيرنفتى به كشورهاى منطقه، ايرادات نظام 
مالياتى كشور، مســائل ديگرى در حوزه 
اقتصاد هستند كه توجه ويژه قانون گذاران 

را مى طلبد.

درضمــن توجه بــه توســعه ى پايدار 
روستايى به منظور جلوگيرى از مهاجرت 
كه زندگى شــهرى را نيز با مشــكالت 
عديده مواجه كرده است مسأله اى ديگر 
اســت كه بايد مورد توجه قانون گذاران 

قرار گيرد.
3- تحول در نظام فرهنگى كشــور: در 
ارتباط با سيستم فرهنگى كشور به عنوان 
يك زيربنا بايد اعتراف كرد به رغم تمامى 
هزينه هاى صورت گرفته، هنوز با نقطه ى 
ايــده آل فاصله ى زيادى داريم و بنابراين 
بررســى همه جانبه ى داليل در جا زدن 
و نيــز افول در برخى بخش هاى فرهنگ 
كشور مسأله اى ويژه است كه با توجه به 
نقش اين مهم و ارتباط آن با ساير مسائل 
كشور الزم اســت تا با شناخت عميق و 
دقيق از داليل و ريشه هاى ناهنجارى هاى 
مربــوط، در جهت اصالح قوانين به نفع 

وضــع مطلوب، قوانيــن مرتبط اصالح، 
تصويب و اجرا شــود. يادآورى مى شود 
جداى از قانون، رفتار و ســبك زندگى 
نمايندگان خود يك عنصر فرهنگى مؤثر 
اســت كه همواره حساسيت هاى خاص 
خود را بين مردم داشته است. فردگرايى، 
رفاه طلبى،  راحت طلبــى،  تجمل گرايى، 
زياده خواهــى و بى تعادلى در وظايف و 
حقوق افراد در جامعه مقوالت فرهنگى 
ديگرى هستند كه بايد موشكافانه و فارغ 
از هر نوع تعصب و با يك ديد واقع بينانه 

مورد مداقه قرار گيرند.
4- توســعه متوازن صنعتى: اينكه برخى 
استان ها از برخى ديگر، برخى مناطق از 
برخى ديگر صنعتى تر هستند نيز مسأله اى 
مهــم و قابل توجه اســت كه مى طلبد با 
توجه بــه اهميت موضوع صنعت، موانع 
توســعه متوازن صنعتى كشور شناخته و 
در جهــت عدالت صنعتــى قوانين الزم 
تصويــب و الزم االجرا شــود. بماند كه 
برخى محصوالت كشــاورزى استان كه 
قابليــت تبديل در اســتان را دارد و در 
استان هاى ديگر كشور مورد بهره بردارى 

قرار مى گيرند.
در آخر بايد يادآور شــد تحقق مجلس 
قوى مســتلزم نمايندگانى است كه فارغ 
از منافع فردى، گروهى، قومى و... با در 
نظر گرفتن منافع ملى كه در نهايت منافع 
همه افراد را در بر خواهد داشت در مسير 
رســالت خود حركت كنند و زمينه براى 

تقويت دولت فراهم نمايند.

انتخابات در نهاوند همواره 
پيچيدگى هاى خاص خود را 
داشته و دارد. نهاوندى هاى 
يكــى از  مى تــوان  را 
سياسى ترين مردم استان 
دانســت. اصالح طلبان در 
از  حداقل  شهرستان  اين 
تاكنون  گذشــته  دوره   7
پيــروز 5 دوره بودنــد و 
بيشــتر  كه  دوره هايى  در 
نمايندگان استان اصول گرا 
بودنــد، نماينــده نهاوند 

اصالح طلب بوده است

يادداشت 

مجلس و هـزار راه نـرفته
■ سخنى با منتخبان

مهدى خان بابائى نوا 

روسيه و تركيه در لبه يك جنگ تمام عيار 
در سوريه قرار دارند

 بحران ادلب روزبه روز ابعاد جديدتر و گسترده ترى به خود مى گيرد 
و اين موضوع ناشــى از عملكرد غيرصحيح تركيه است. تركيه به ويژه 
شخص آقاى اردوغان به دنبال احياى خالفت عثمانى هستند و از ديرباز 
سوريه را به عنوان نخستين پايگاه گسترش خالفت عثمانى نظر داشته 

است.
يك كارشــناس مسائل غرب آســيا در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
تركيه از همان ابتداى تحوالت ســوريه با اين رويكرد وارد اين عرصه 
شد و تاكنون اين رويكرد ادامه داشته است، افزود: از سوى ديگر از نظر 

تاريخى نيز تركيه نسبت به منطقه ادلب ادعاى ارضى دارد.
احمد دستمال چيان با اشــاره به برگزارى روند آستانه با حضور ايران، 
روسيه و تركيه در 2 تا 3 سال گذشته گفت: ترك ها در روند آستانه به 
دنبال اين بودند كه در قبال امتيازاتى كه مى دهند امتيازاتى نيز بگيرند و 
در همين چهارچوب موظف بر نظارت بر آتش بس در ادلب شدند، ولى 
اين مأموريت را انجام ندادند و در همين راســتا تالش كردند حضور 
نظامى خود در ادلب را نيز افزايش دهند. در واقع آنها بر خالف توافقى 
كه كرده بودند رفتار كردند و اين موضوع موجب شد كه دولت مركزى 
سوريه خود تصميم بگيرد كه وارد مبارزه با گروه هاى تروريستى مورد 

حمايت تركيه در ادلب شود.
اين ديپلمات پيشين كشورمان با اشاره به عملكرد اردوغان در ارتباط با 
موضوع ادلب گفت: اين عملكرد موجب شده كه روسيه و تركيه در لبه 
جنگ تمام عيار در مورد ســوريه قرار بگيرند زيرا روسيه به هيچ وجه 
در ارتباط با حضور گروه هاى تروريستى در منطقه ادلب كوتاه نمى آيد 
و در جهت منافع ملى روسيه نيست كه تروريست ها در شمال سوريه 
بمانند. مســكو اين موضوع را به صراحت به تركيه گفته اســت و اگر 
تركيه به اين موضوع تمكين كند و در اين ارتباط با روســيه همكارى 
كند ممكن است راه ميان برى بين روسيه و تركيه در مورد موضوع ادلب 
به وجود آيد ولى اگر توافقى حاصل نشــود اين دو كشور در لبه جنگ 

تمام عيارى در مورد موضوع سوريه قرار مى گيرند.
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يادداشت

آگهى مزايده نوبت اول
در كالســه اجرايى 970268اج م طى دادنامه صادره از دادگاه عمومى اللجين حكم به تقسيم ماترك متوفى 
حسين گرشاسبى و تقسيم ثمن حاصله بين وراث مشاراليه و نيز پرداخت مبلغ 1,000,000 ريال بابت نيم عشر 
در حق صندوق دولت صادر شده كه يك قطعه زمين فاقد سند ثبتى واقع در اللجين متعلق به وراث حسين 

گرشاسبى مطابق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد.
*مشخصات مال غيرمنقول و نظريه كارشناسى:

يك قطعه زمين فاقــد اعيانى واقع در اللجين، خيابان مهديه بعد از درمانــگاه 12 مترى جديداالحداث به 
مساحت 889/07 مترمربع كه از ضلع شرقى مســاحت حدود به ميزان 243/84 مترمربع از آن طبق طرح 
تفصيلى در طرح اصالحيه معبر 12 مترى شــهردارى واقع گرديده و معبر موصوف فعًال بازگشــايى نشده و 
قطعه زمين به صورت يكپارچه و در تصرف وراث متوفى مى باشــد. با توجه به مســاحت و موقعيت استقرار 
فاصله دسترسى آن تا معابر اصلى شهرى شرايط فعلى و زمين و معابر اطراف و ساير عوامل كاربرى و قدمت 
و تحقيقات و بررسى هاى صورت گرفته ارزش هر مترمربع فاقد تفكيكى به مبلغ 6,000,000 ريال و ارزش كل 
ملك بدون كسر تعريضى و مساحت تقريبى 889/07 مترمربع به مبلغ 5,334,420,000 ريال توسط كارشناس 

رسمى دادگسترى قيمت گذارى شده است.
زمان و مكان مزايده: زمانه روز دوشــنبه مورخه 1398/12/26 از ســاعت 10 الى 10:30 صبح در دفتر اجراى 
احكام مدنى دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه، برگزار خواهد شد. توضيح اينكه مزايده به صورت حضورى 
بوده و فروش مال تعرفه شده از قيمت پايه شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. از برنده 

مزايده 10 درصد فى المجلس دريافت و الباقى ظرف مدت 30 روز قابل وصول خواهد بود.
بديهى اســت در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان به 
شــركت در مزايده مى توانند 5 روز قبل از تاريخ برگزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم 
گردد. هزينه هاى نقل و انتقال تابع شــرايط عمومى معامالت مى باشد و ساير هزينه ها اعم از مبلغ قطعى و 
غيرقطعى تا تاريخ مزايده به عهده وراث مى باشــد. ضمناً جهت جلوگيرى از اخالل در جلســه مزايده فرد 
شركت كننده در مزايده مى بايست مبلغ پيشنهادى مدنظر خود را به حساب بانك ملى خود انتقال داده باشد 

تا در صورت برنده شدن مانعى براى انتقال و واريز آن نداشته باشد. (م الف 503)
شعبه اجراى احكام مدنى بخش اللجين

آگهي حصر وراثت
آقــاى محمدعلــى چهره قانــى داراى شــماره شناســنامه  5029686487 بــه شــرح 
دادخواســت كالســه 112/980138ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده 
ــنامه   ــماره شناس ــه ش ــى ب ــى چهره قان ــادروان نجاتعل ــه ش ــح داده ك ــن توضي و چني
ــه  ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 1397/7/9 در اقامت 5718922802 در تاري
ــى  ــى چهره قان ــه: 1-محمدعل ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ورث
ــر  ــن پس ــادره از فامني ــد1344 ص ــنامه 175 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد نجاتعل فرزن
ــنامه 141  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد نجاتعل ــى فرزن ــفى چهره قان ــم يوس ــى 2- ابراهي متوف
متولــد1337 صــادره از فامنيــن پســر متوفــى 3-رحمــان يوســفى بزچلوئــى چهره قانــى 
فرزنــد نجاتعلــى بــه شــماره شناســنامه 157 متولــد1340 صــادره از فامنيــن پســر متوفــى 
4-قربانعلــى چهره قانــى فرزنــد نجاتعلــى بــه شــماره شناســنامه 174 متولــد1346 صــادره 
از فامنيــن پســر متوفــى 5-فاطمــه چهره قانــى فرزنــد نجاتعلــى بــه شــماره شناســنامه 
226 متولــد1350 صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى 6-آســيه چهره قانــى فرزنــد نجاتعلــى 
ــره  ــر متوفــى  7-طاه ــد1352 صــادره از فامنيــن دخت ــه شــماره شناســنامه 227 متول ب
چهره قانــى فرزنــد نجاتعلــى بــه شــماره شناســنامه 196 متولــد1347 صــادره از فامنيــن 
ــنامه 230  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد نجاتعل ــى فرزن ــر چهره قان ــى  8-هاج ــر متوف دخت
ــي  ــا انجــام تشــريفات مقدمات ــر متوفــى  اينــك ب ــد1358 صــادره از فامنيــن دخت متول
ــر كســي اعتراضــي دارد و  ــا ه ــد ت ــت آگهــي مي نماي ــك نوب ــور را در ي درخواســت مزب
يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه 

ــف 324) ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م ال تقدي
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

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

ــوع  ــأت اول/ دوم موض ــورخ 1398/12/10هي ــماره 139860326001001016  م ــر رأي ش براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه و  مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان - ناحيــه يــك صرفــات مالكان
ــه شــماره شناســنامه 976  ــد يوســف ب ــم فــرح بختيــارى فرزن بالمعــارض متقاضــي خان
صــادره از بهــار در يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 185/78 مترمربــع در قســمتى از پــالك 
13 اصلــي واقــع در حومــه بخــش ســه همــدان بــه نشــانى: شــهرك وليعصــر، ايســتگاه 
ــعلى  ــاى عباس ــمي آق ــك رس ــداري از مال ــا خري ــينيه خاتم االنبي ــه حس ــوم، كوچ س

ــده اســت.  باشــباغى محــرز گردي
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 1931)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27
على زيورى- رئيس ثبت اسناد و امالك  همدان

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 1398/10/25 هي ــماره 139860326007001124 مورخ ــر رأي ش براب
ــتقر  ــمى مس ــند رس ــد س ــاختمان هاى فاق ــى و س ــى اراض ــت ثبت ــف وضعي تعيين تكلي
در واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
مجتبــى زيــورى مهران فــر فرزنــد يحيــى بــه شــماره شناســنامه 21752 صــادره از بهــار 
در اعيانــى ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت  266/95 مترمربــع پــالك 10998 
ــك  ــطه از مال ــدارى مع الواس ــدان خري ــار هم ــع در بخــش چه ــى واق ــى از 139 اصل فرع

رســمى آقــاى ابراهيــم فرزنــد حبيــب محــرز گرديــده اســت.
  لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مى شــود. 
در صورتــى كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــى اعتراضــى داشــته 
ــراض خــود را  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــى ب باشــند مى تواننــد از تاري
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــى اســت در  ــد. بديه ــم نماين ــى تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ اعت
صــورت انقضــاى مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 504)  
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هادي يونسي عطوف
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش
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افزايش حقوق فرهنگيان از آغاز اسفند
 معاون برنامه ريزى و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش، بخشنامه افزايش تا سقف 50 
درصدى امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشورى را به ادارات كل آموزش وپرورش 
استان ها ابالغ كرد. به گزارش فارس، على الهيار تركمن بخشنامه افزايش تا سقف 50 درصدى 
امتيازات فصل دهم  آن طور كه در اين ابالغ تأكيد شده و طبق مفاد اين بخشنامه، از تاريخ ابتداى 
اســفند 1398 امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشورى تمام كاركنان به ميزان 50 
درصد افزايش مى يابد و حقوق و مزاياى كاركنان قرارداد انجام كار معين موضوع بند «ب» ماده 
28 قانون برنامه ششم توسعه، معادل 80 درصد حقوق و مزاياى كاركنان پيمانى هم تراز تعيين 
شده است كه نحوه اعمال اين افزايش بر اساس دستورالعملى خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك 

سازمان برنامه و بودجه و سازمان ادارى و استخدامى كشور اعالم خواهد شد.

ده ها ميليون ماسك اين هفته وارد بازار مى شود
 ده ها ميليون ماســك خارجى از انواع مختلف، امروز و روزهاى آينده وارد كشور 

مى شود و عالوه بر مراكز بهداشتى- درمانى در داروخانه ها نيز توزيع مى شود.
ــروز  ــى ام ــك خارج ــون ماس ــد ده ميلي ــت: چن ــذا و دارو گف ــازمان غ ــس س رئي
و يكــى دو روز آينــده وارد كشــور مى شــود و به ســرعت بــا اولويــت مراكــز 
بهداشــتى- درمانــى و ســپس داروخانه هــا در كشــور توزيــع مى شــود و پــس از آن 

ــود. ــع داده مى ش ــش صناي ــه بخ ــم ب ه
محمدرضا شانه ســاز در گفت وگو با ايرنا افزود: جلســه مفصلى نيز با توليدكنندگان 
ماسك برگزار كرديم. يك سرى مطالبات و خواسته هايى داشتند كه با همكارى وزارت 

صنعت، مشكالت آنها برطرف شد.

ثبت نام تاكسى هاى اينترنتى در سامانه سماس
 تمامى فعاالن حوزه هاى اينترنتى در بخش حمل ونقل بايد پيمايش هاى خودشان را 

در سامانه «سماس» ثبت كنند.
مديرعامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور گفت: تمامى فعاالن حوزه هاى اينترنتى 
در حمل ونقل عمومى چه خودرو و چه موتورسيكلت موظف هستند اطالعات خود را 

در سامانه اطالعات سفر «سماس» وارد كنند.
مرتضى ضامنى در گفت وگو با فارس، درباره سهميه سوخت تاكسى هاى اينترنتى اظهار 
كرد: براســاس اين دستورالعمل تمامى فعاالن حوزه هاى اينترنتى در بخش حمل ونقل 
بايد پيمايش هاى خودشان را در اين سامانه ثبت كنند و متناسب با پيمايشى كه داشتند 

مى توانند نسبت به دريافت سهميه سوخت اقدام كنند.

ويروس كرونا و دغدغه مردم  
مقابل نظارت هاى ضعيف

معصومه كمالوند»
  ويروس كرونا از آغاز اسفند دغدغه اى كه به ندرت به بحرانى براى 

مردم تبديل شده است.
آنقدر كه مردم، داروخانه ها و احتكاركننده و سودجويان و فرصت طلبان 
اين موقعيت را درك كرده اند متوليان بهداشت در نهاوند هنوز موضوع 

را آن طور كه بايد جدى نگرفته اند.
شــهردارى نهاوند از روز گذشته به ضدعفونى كردن معابر شهر اقدام 

كرده است.
 اجراى عمليات ضدعفونى كردن معابر اصلى شــهر از ســاعت 13 تا 
14 هر روز به صورت مستمر   شامل تمامى عابربانك ها، پله ها، ديواره ها، 

سطح پياده روهاو...مى باشد كه توسط آتشنشانان آغاز شده است.
شهردارى از شهروندان خواسته است همكارى الزم را با اين شهردارى 

داشته باشند.
برخى ادارات هم به ندرت براى ضدعفونى محيط كار به دليل باال بودن 

ارباب رجوع اقدام كرده اند.
اما با گذشت بيش از يك هفته داروخانه هاى نهاوند از همان روز نخست 
عارى از دستكش هاى بهداشتى، پد الكى، ژل هاى شست وشو و...است 
اما كافى است سرى به سوپر ماركت هاى سر محله خود بزنيد و بپرسيد 

تا يك بسته چندتايى دستكش و ژل بهداشتى تحويل تان دهد!
نبــود نظارت  و جدى نگرفتن موضوع مردم را بيشــتر از اصل ماجرا 

نگران كرده است.
اكتفا كردن به يك كانال در فضاى مجازى ســبب شده است تا بسيارى 
از گروه هاى مردم شهر و روستا از آموزش و آگاهى درباره اين ويروس 

و شيوع آن بى بهره باشند.
اگرچــه برخى مردم به روش هاى ســنتى اقدام بــه تهيه محلول هاى 
ضدعفونى كرده اند اما اين ضرورت و وظيفه بهداشــت را نســبت به 

نظارت در توزيع كاهاى بهداشتى و عملكرد داروخانه ها نفى نمى كند.
برخى داروخانه ها از دســتور بهداشت در نفروختن دستكش و وسايل 

بهداشتى به مردم مى گويند.
ظاهرا اين موضوع به دليل توزيع پك هاى بهداشــتى توســط بهداشت 
عنوان شــده است، اما از اين طرف هم خبرى از توزيع اين پك ها ميان 

مردم نيست.
در هر حــال ارائه آموزش هاى الزم از طريق پيامك، يا حتى اپراتورهاى 
تلفن خانگى براى مردم در روستاها و آگاهى دادن به آن ها بر اى مراقبت و 
رعايت نكات بهداشتى و دعوت آنها به آرامش و كم كردن ترددها به داخل 

شهر در شرايط فعلى ضرورت مهمى محسوب مى شود.
ظاهر شهر و روستاهاى نهاوند از نگرانى خانواده ها و خاموشى متوليان 

خبر مى دهد.
از شــايعاتى كه دامن مى گيرد و منبع رسمى براى آگاه كردن مردم ابراز 

وجود نكرده است.
از ســفرهايى كه روزانه در حال انجام است و ميهمانانى كه از خارج از 

استان و شهرستان هاى ديگر وارد نهاوند مى شوند.
اهالى برخى شهرســتان هاى اســتان هاى همجوار كه به دليل گزارش 
شــدن مورد كرونا آرايشــگاه ها و اماكن عمومى آن بســته شده است 
به راحتى وارد نهاوند شــده و موجب نگرانى مردم شده اند، بسته شدن 
آرايشگاه هاى زنانه، باشگاه هاى ورزشى بخش خصوصى و اغذيه سراها 
و رســتوران هاى بين راهى در ورودى و خروجى شــهر هم از جمله 

مطالبات مردم مطرح شده است.
در هرحال از آنجا كه بخشــى از ترددهاى روزمره مردم به داخل شهر 
ضرورت دارد و نمى شــود مانع آن شد، انتظار مى رود پس ازآن جلسه 
پرطمطراق و مصوبه هاى بســيار كه هفته گذشته بر اى ويروس كرونا 
برگزار شد، مسئوالن شهرستان حدقل چند مصوبه اصلى آن را اجرا كنند 

تا بخشى از دغدغه و نگرانى هاى مردم را رفع كنند.

جام جم: مدرسه بدون كالس و ديوار
 اين روش آموزشى از راه دور يه نوع اقتصاد مقاومتى!!

جوان: هفته جدال سخت با كرونا
 فشنگ تفنگ ها تموم شد اطالع بده الكل بريزيم!! 

همدان پيام: تداوم اعتماد مردم همدان به حاجى بابايى
 اعتماد به نفس ركورد زد!! 

شروع: تهديد جان كودكان زباله گرد قوت گرفت
 مديريت اقتصادى كشور بيمارى كرونا گرفته؟؟!

صنعت: ضربه كارى به بازار نفت
ــت  ــا مش ــه ب ــم مى تون ــت دادن، ه ــاى دس ــه به ج  ضرب

ــا ــا پ باشــه هــم ب
جوان: سربازان تركيه اى در خاك سوريه هدف قرار گرفتند

 هدف ماسك يا الكل؟؟
همدان پيام: بازار گوشت همدان بى اقبال شد

 يه بار مردم شانس آوردن!!
خراسان: 50 پيام كرونايى سازمان بهداشت جهانى

 مراقب باشيد گوشياتون كرونا نگيره؟؟
رسالت: عدم توان واقع  بينى درآمد و هزينه ها

 توان درآمد ويروسى شده؟؟!
تجارت: كوچ سرمايه ها به بازار مسكن

 مسير باربرى ها تغيير كرد!!
اعتماد: در كرونا قول و فعل وزارت بهداشت فصل الخطاب است

 فعًال كه الكل فصل الخطاب شده!!
جام جم: كرونا بازار را به كما برد

 تابلوICU بر سردر بازار!!
صنعت: بازار مسكن تكان خورد

 گردوخاكش نشينه رو كرونا؟؟!
آفتاب: مردم بر سر كار، نمايندگان تعطيل
 مدير شدن براى اين روزها ديگه

ظرفيت پذيرش دانشجوى دكترى تخصصى 
پزشكى اعالم شد

 ظرفيت اوليه رشته هاى علوم پايه پزشكى، بهداشت و تخصصى، 
داروسازى و دندانپزشكى دكترى تخصصى و پژوهشى (Ph.D) سال 

1399 اعالم شد.
به گزارش مهر، ظرفيت اوليه رشــته هاى علوم پايه پزشكى، بهداشت 
و تخصصى، داروسازى و دندانپزشكى دكترى تخصصى و پژوهشى 
(Ph.D) ســال 1399 از سوى مركز سنجش آموزش پزشكى اعالم 
شده اســت. اين ظرفيت اوليه است و ممكن اســت تغييراتى در آن 

اعمال شود.
فهرست دانشگاه هاى پذيرنده اوليه بوده و ممكن است در اعالم نهايى 
تغييراتى در رشــته هاى مختلف (بر حسب شرايط دانشگاه ها) انجام 
شــود. از جمله افزوده شدن دانشگاه هايى كه پس از اين تاريخ مجوز 
پذيرش دريافت مى كنند و يا برخى از دانشگاه ها كه به داليل گوناگون 

علمى و اجرايى حذف مى شوند.

سير و زنجبيل از كرونا پيشگيرى مى كنند؟
 مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت تأكيد كرد كه 
براى پيشــگيرى از بيمارى ها بايد تنوع و تعادل را در برنامه غذايى 

حفظ كرد.
به گزارش ايسنا، زهرا عبداللهى گفت: اگر تغذيه درست باشد و تنوع 
و تعادل در آن رعايت شــود، سيســتم ايمنى بدن تقويت مى شود و 
بنابراين براى پيشگيرى از همه بيمارى ها و نه  فقط كرونا، مناسب است
وى افزود: بايد توجه كرد در اينكه گفته مى شــود برخى مواد غذايى 
مانند ســير، زنجبيل يا مكمل ها براى پيشگيرى از بيمارى هايى چون 
كرونا مؤثرند، هيچ شواهد علمى و اثبات شده اى وجود ندارد، اما اگر 
مردم تنوع و تعادل را در تغذيه روزانه خود حفظ كنند، بســيار مفيد 
است؛ به طورى كه سبزى ها و ميوه ها را هر روز در برنامه غذايى داشته 
است كه به تقويت سيستم  C باشند. زيرا سبزى و ميوه منبع ويتامين

ايمنى كمك مى كند.

 ابتالى 593 نفــر در كنار مرگ 43 قربانى 
گرفتارشده تنها بخش كوتاهى از سناريوى تلخ 
كرونا در ايران اســت و اين يعنى آمارها روند 

صعودى به خود گرفته اند.
اما كرونــا در همدان همچنــان عامل اصلى 
هراس هــا در بيــن مــردم به شــمار مى رود 
و مســئوالن بازهــم در پرده حفاظت شــده 
محافظــه كارى از دادن آمارهــاى دقيق امتناع 
مى كنند و معاون بهداشت علوم پزشكى بنا به 
درخواســت وزارتخانه تنها مرگ 2 همدانى 
را تأييد مى كند؛ اين در حالى اســت كه مناببع 
بيمارســتانى آمار تلفات كرونا در اســتان را 

بيش از 2 نفر مى دانند.
از طرفى بنا بر اعالم وزارت بهداشت تا پايان 
روز گذشته آخرين يافته هاى آزمايشگاهى در 
كل 205 مورد جديد ابتالى قطعى به بيمارى 
كويد 19 را در كشور ظرف 24 ساعت گذشته 
نشان مى دهد كه از اين تعداد 52 نفر در استان 
تهران، 21 نفر در اســتان قــم، 17 نفر گيالن، 
22 نفــر گلســتان، 12 نفر اصفهــان، 18 نفر 
مركزى، 12 نفر مازندران، يك مورد خراسان 
رضــوى، يك مورد ايالم، 8 مــورد فارس، 6
مورد آذربايجان شــرقى، 3 مــورد اردبيل، 8
مورد البرز، 4 مورد سمنان، 5 مورد كردستان، 
6 مورد قزوين، 4 مورد خوزســتان، يك مورد 

سيستان وبلوچستان و 4 مورد يزد بودند.
با اينكه در اعالم رســمى وزارت بهداشــت 
نامى از تعداد قربانيان جديد همدان به چشــم 
نمى خورد اما گزارشات ميدانى بيانگر آن است 
كه روز چهارشــنبه گذشته مرگ 2 زندانى كه 
در اثر معالجه و رجوع ديرهنگام به بيمارستان 
جان خود را از دســت داده اند به آمار جديد 
تعداد مرگ و مير گرونا در همدان اضافه شده اند 
كه در صــورت مفروض دانســتن صداقت 
اطالعات مســئوالن بــا آنچه آنهــا در مرگ 
پيرمردى 70 ساله و موردى مشكوك به كرونا 
اعالم كرده اند حداقل تعداد جان باختگان كرونا 

در استان بايد چيزى حدود 4 تا 5 نفر باشد.
اما در اين ميان ســالمت و جان مردم در خطر 
است؛ اخبار ضد و نقيض اين روزها بيشترين 
صدمه را به مردم شهرها زده است در همدان 
هم اطالعات از قطره چكان مسئوالن به سختى 
بيرون مى چكد و همچنان هراس در بين آن ها 

موج مى زند.
 خشم كرونا و سكوت مسئوالن

تعطيلى مدارس كشور تا 3 روز آينده، تعطيلى 
كالس هاى دانشگاه تا پايان هفته، كنترل اياب و 
ذهاب، اجازه به دستگاه ها براى ارائه مرخصى 
و دوركارى به كارمندان، مرخصى به زندانيان 
كم خطر، برگزارى تمام مسابقات ورزشى بدون 
تماشاچى و برگزارنشدن مراسم اعتكاف، اينها 
تمــام اطالعات و تصميم هايى اســت كه در 
پنجمين جلسه ستاد ملى مديريت بيمارى كرونا 
مطرح شد؛ جلســه اى كه به گفته سخنگوى 
ستاد 5  ساعت طول كشيد، اسحاق جهانگيرى، 
معاون اول رئيس جمهورى هم رياســت آن را 

عهده دار بود. در همين جلســه بود كه سعيد 
نمكى، وزير بهداشت اعالم كرد: «هفته سختى 
در پيش خواهيم داشــت.» او در ادامه درباره 
آمادگى براى مقابله با كرونا صحبت كرد: «در 
كشور بخش هاى بيمارســتانى آماده است و 
امكانات و تجهيزات الزم را به ميدان آورده ايم، 
اما واقعيت اين است كه هفته سختى در پيش 
داريم و با بررسى اپيدميولوژيك از رصدهاى 
ملى و بين المللى رونــد را به گونه اى مى بينيم 
كه پيك اصلــى بيمارى در هفته ها و روزهاى 
آينده است.» وزير بهداشــت در جلسه ستاد 
ملى مديريت بيمارى كرونا از مردم خواســت 
تا وحشــت نكنند و در كاهش آلودگى كمك 
كنند و رفت  وآمدها و مســافرت را به حداقل 

برسانند.
 اين در حالى است كه برخى منابع دانشگاهى 
همدان معتقدند اگر تا 10 روز آينده موج ابتال 
به ويروس تاجدار در كشــور فروكش نكند با 

يك فاجعه مرگبار روبه رو خواهيم شد.
بيمارســتان ها در همدان نســبت به روزهاى 
پيش از كرونا شرايط متفاوتى دارند و بيمارستان 
سينا به عنوان كانون مبارزه با كرونا در همدان 
اين روز ها جمعيت بى شمارى را در خود جاى 
داده است به طورى كه در ساعات معمولى و به 
دور از شلوغى شهر، اين بيمارستان همچنان از 
مردمانــى كه هراس ابتال دارند و يا افرادى كه 
شــك به كرونا در آن ها محرض شده است به 

چشم مى خورد.
 حاال در دايره مبتاليان به كرونا كه هر روز هم 
بزرگ تر مى شود، از گوشه و كنار  خبرهايى از 
ابتالى نيروهاى كادر درمان در بيمارستان هاى 
پذيرش كننــده بيمــاران مشــكوك به گوش 
مى رسد. با اين حال مســئوالن همچنان نوار 
محافظه كارى به دور خود پيچيده اند و از دادن 

اطالعات سر باز مى زنند.
همدان  در  بيمارســتان ها  خدمات   

مطلوب است
با اين حال خبر نويدبخــش گزارش ميدانى 

همدان پيام آن اســت كه در همدان شــرايط 
درمان به نسبت ديگر بيمارستان هاى استان هاى 
همســايه مطلوب ارزيابى مى شود و كم وبيش 

مردم از روند درمان رضايت دارند.
در اين شــرايط برخى منابع بيمارســتانى 
گاليه مند هســتند كه متأســفانه در همدان 
گيت تشــخيص وجود ندارد و در صورت 
شــك به ابتال، آزمايش ها براى نهايى شدن 
به پايتخت فرســتاده مى شــود و اين يعنى 
خود  اســتاندارد  از  طوالنى تر  درمان  روند 

مى خورد. رقم 
 ساعت كارى ادارات تغييرى ندارد

با اينكه در سراســر كشــور از طريق تريبون 
رســمى تغيير در ساعت هاى كارى اعالم شد 
و از مســئوالن خواسته شد در برخى ارگان ها 
كه ظرفيت دوركارى وجود دارد از اين توانايى 
استفاده شود اما استاندار همدان با صداى رسا 
اعالم مى كند ســاعت كارى اداره هاى استان 
تغيير نكرده و هيچ  اداره اى تعطيل نيست و بر 

اساس روال گذشته فعاليت ها ادامه دارد.
سيد سعيد شاهرخى افزود: ستاد پيشگيرى از 
شيوع كرونا در استان همدان به صورت مرتب 
تشكيل شــده و تصميم هاى الزم در اين ستاد 

گرفته خواهد شد.
وى ادادمــه داد: وضعيت و شــرايط اســتان 
همدان درباره ويروس كرونا نسبت به برخى 
استان هاى ديگر حاد نيست اما رعايت اصول 

پيشگيرى بر همه مردم استان واجب است. 
شــاهرخى اظهار كــرد: مــردم مراقبت هاى 
بهداشتى را جدى بگيرند و دستورالعمل هاى 
وزارت بهداشــت و دســتگاه هاى متولى را با 

دقت اجرا كنند.
استاندار همدان با تأكيد بر اينكه كارمندان در 
صورت كســالت با تشــخيص مدير مربوطه 
مى توانند از مرخصى استعالجى استفاده كنند، 
از همه مردم استان خواست تا از مسافرت هاى 
غيرضــرورى و تردد بيش از اندازه در ســطح 

خيابان ها و اماكن عمومى پرهيز كنند.

شــاهرخى گفت: تمامى مراكز آموزشــى در 
سطح اســتان براساس اطالعيه هاى صادرشده 
تعطيل و درصورت نياز به تصميم جديد اين 
موارد از طريق رسانه هاى رسمى به اطالع مردم 

خواهد رسيد.
 فعاليت غيرقانونى برخى باشگاه هاى 

همدان زير سايه كرونا
برخى باشگاه هاى ورزشــى همدان با وجود 
صدور اطالعيه هاى مختلف مبنى بر تعطيلى، 
همچنان فعاليت پنهان و به اصطالح زيرزمينى 

و غيرقانونى خود را پيگيرى مى كنند.
موج كرونا هر روز پرخطرتر اعالم مى شــود 
امــا به گزارش ايرنا برخى مديران باشــگاه ها 
معتقدند اين تعطيلى بر درآمد آنها تأثير منفى 
گذاشته در حالى كه اجاره نشين هستند و بايد 

كرايه صاحب ملك را پرداخت كنند.
همين مســأله موجب شــده تا شــمارى از 
باشــگاه ها در سطح شــهر اقدام به فعاليت 
غيرقانونــى كننــد و در ايــن بيــن مربيان 
باشــگاه ها نيز معتقدنــد در صورت فعاليت 
تمرينى، اگر ابتال به ويروس كرونا شــوند، 

چه كسى پاسخگو خواهد بود.
اين در حالى است كه دستگاه ورزش و جوانان 
همدان با صدور اطالعيه اى اعالم كرد: براساس 
تصميم اعضاى كميســيون ماده 5 باشگاه ها، 
براى جلوگيرى از شــيوع ويــروس كرونا و 
حفظ و صيانت از سالمت ورزشكاران تمامى 
استخرها، سالن ها و باشگاه هاى ورزشى دولتى 
و خصوصى تا بيستم اسفندماه جارى تعطيل 

هستند.
حتى برخى مربيان نيز اعــالم كردند، مديران 
باشگاه ها آنها را تهديد به حضور در محل كار 
كرده اند در غير اين صورت حكم به اخراج آنها 

خواهند داد.
البته شمارى از باشگاه ها نيز از اطالعيه دستگاه 
ورزش تبعيــت كرده و حتى برخــى از آنها 
بــه تعطيلى فعاليت خود تا پايان ســال اقدام 

كرده اند.

اماكن عمومى و پرتردد 
مالير به طور مستمر 
ضدعفونى مى شوند

 بــراى پيشــگيرى و مقابله با شــيوع و 
گسترش بيمارى كرونا شــهردارى مالير از 
ديروز بعدازظهر ضدعفونى كردن مســتمر 

اماكن عمومى و پرتردد مالير را در دســتور 
كار قرار داد.

معاون خدمات شهرى شــهردارى مالير با 
بيان اينكــه اماكن عمومى و پرتردد از جمله 
كانون هاى اصلى در انتشــار ويروس كرونا 
است، گفت:  شهردارى مالير بازار تاريخى 
و اماكن پرتــردد را با محلــول ضدعفونى 

كننده پاكســازى مى كنــد. مجتبى داورى به 
تشــكيل تيم 10 نفره ايى براى شناســايى و 
ضدعفونى كردن ســطح شــهر اشاره كرد و 
افزود : تاكسى ها، اتوبوس هاى درون شهرى و 
اتوبوس هاى برون شهرى، ترمينال مسافربرى، 
مبلمان  عمومى،  بهداشــتى  ســرويس هاى 
شهرى و وســايل بازى بوستان ها به صورت 

مستمر ضدعفونى مى شوند.
داورى بــا بيــان اينكه تمهيــدات الزم در 
شــهردارى انجام مى گيرد، گفــت : تمامى 
جلســات شــهردارى لغو شــده اند، تمامى 
ضدعفونى  شــهردارى  ســاختمان  سطوح 
مى شــود و پرسنل براى پيشگيرى از ماسك 

و دستكش استفاده مى كنند.

استرس ناشى از ابتال به كرونا موجب كاهش 
سطح ايمنى بدن مى شود

 استرس ناشى از ابتال به ويروس كرونا موجب كاهش سطح ايمنى 
بدن مى شود زيرا ويروس ها در شرايط استرس، فعال تر هستند و توصيه 

مى شود افراد با آرامش بيشترى زندگى كنند.
دبير علمى كميته كنترل عفونت بيمارستان شريعتى افزود: ويروس كرونا 
از سال هاى پيش وجود داشته و اكنون به دليل تغيير مدام، ميزان واگيرى 
از آن افزايش يافته اســت. ويروس كرونا همچون هر ويروس تنفسى 
ديگر، مشى خوش خيمى دارد و همچون بيمارى هاى ديگر تنفسى در 
بيشتر موارد خود محدودشونده هستند. تنها در مواردى كه افراد داراى 

بيمارى هاى زمينه اى هستند، فرم شدت يافته در آنها بروز مى يابد.

قربانيان اخبار ضد و نقيض بيش از بيمارى

قدرت گرفتن كرونا در سكوت مسئوالن
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كرونا بازار خودرو را هم آرام كرد
كاهش 6 ميليون تومانى قيمت خودرو

 ويروس كرونا و نگرانى هاى ناشــى از آن بــر بازار خودرو نيز 
بى تأثير نبوده اســت. بررسى بازار نشــان مى دهد كه نسبت به هفته 
گذشــته كاهش 500 هزار تا 6 ميليون تومانى در قيمت خودروهاى 

پرتيراژ داخلى رخ داده است.
بــه گــزارش ايســنا، مقايســه قيمــت خودروهــاى پرتيــراژ داخلى در 
بــازار ديــروز (شــنبه) نســبت بــه هفتــه گذشــته نشــان مى دهــد كــه 
به رغــم نزديــك شــدن بــه روزهــاى پايانــى ســال كــه هميشــه بــا 
ــازار را پررونــق  تب وتــاب خريــد خــودرو همــراه بــوده و ايــن ب
ــروس  ــر وي ــون تحت تأثي ــرد، اكن ــودى مى ك ــا را صع و قيمت ه
ــى رود؛  ــش م ــى پي ــده و نزول ــز آرام ش ــودرو ني ــازار خ ــا، ب كرون
ــا در  ــى قيمت ه ــا 6 ميليون ــزار ت ــش 500 ه ــه كاه ــورى ك به ط

بــازار خــودرو نســبت بــه هفتــه گذشــته ايجــاد شــده اســت.
به طور مثال در گروه صنعتى ايران خودرو بيشــترين كاهش قيمت به 
ميــزان 6 ميليون تومان مربوط به خودروهاى پژو 206 صندوقدار و 
سمند EF٧ دوگانه سوز بوده است. در مقابل كمترين كاهش قيمت 

نيز مربوط به وانت آريسان با 500 هزار تومان بوده است.
در گروه خودروسازى ســايپا نيز بيشترين كاهش مربوط به خودرو 
سايپا 151 بوده كه افت 3 ميليون تومانى داشته است. كمترين كاهش 
قيمت نيز مختص ســاياپ 132 و تيبا 2 بوده اســت كه حدود 500

هزار تومان بوده است.
ايـــن درحالـــى اســـت كـــه ميـــزان معامـــالت و  مراجعـــه بـــه مركـــز 
ـــا  ـــت. ت ـــوده اس ـــه ب ـــديدى مواج ـــت ش ـــا اف ـــز ب ـــماره گذارى ني ش
ـــى  ـــدت افزايش ـــه ش ـــودرو ب ـــازار خ ـــا در ب ـــن، قيمت ه ـــش از اي پي
پيـــش مى رفـــت امـــا اكنـــون مدتـــى اســـت كـــه  قيمت هـــا و 

ـــت. ـــده اس ـــه رو ش ـــت روب ـــا اف ـــالت ب معام
طبــق پيش بينى برخى كارشناســان اين حوزه، باتوجــه به اينكه در 
روزهاى گذشــته شيوع ويروس كرونا توانسته بسيارى از بازارها را 
تحــت تأثير خود قرار دهد كه بازار خودرو نيز از آن مســتثنا نبوده 
است؛ بنابراين احتماال در روزهاى آينده، اين ركود همچنان با بازار 

خودرو همراه خواهد بود.

براى پيشگيرى از كرونا
ساعت كار بانك ها كم شد

 به دنبال شــيوع ويروس كرونا و تصميم گيرى براى كاهش ساعت 
كارى كاركنان، بانك ها نيز ساعت كارى را كاهش دادند.

بــه گــزارش ايســنا در ايــن جريــان بانك هــا بــه كاهــش ســاعت 
كارى اقــدام كردنــد؛ به طــورى كــه شــوراى هماهنگــى بانك هــاى 
ــورا در  ــو ش ــاى عض ــاعت كارى بانك ه ــرد س ــالم ك ــى اع دولت

ســطح كشــور كاهــش يافتــه اســت.
ــر ايــن اســاس ســاعت كارى بانك هــاى عضــو شــورا در تمــام  ب
كشــور از ديروز(دهــم اســفند) تــا آخــر هفتــه (پانزدهــم اســفند) 
از 8:30 تــا 12:30 خواهــد بــود و ســاعت كار كاركنــان آنهــا 8 تــا 

13 اعــالم شــده اســت.
ــيدى -  ــالم جمش ــق اع ــم طب ــاى خصوصــى ه ــورد بانك ه در م
ــران  ــه مدي ــار ب ــن اختي ــاى خصوصــى - اي ــون بانك ه ــر كان دبي
بانك هــا در تهــران داده شــده كــه حداكثــر يــك ســاعت از صبــح 

و يــك ســاعت از عصــر را كاهــش دهنــد.
ــتان ها  ــى در شهرس ــاى خصوص ــاعت بانك ه ــر س ــن تغيي همچني
ــتاندارى  ــتان و اس ــت اس ــوراى امني ــخيص ش ــه تش ــا ب ــز بن ني

ــود. ــد ب خواه
ــح  ــا 13:30 صب بانك هــاى خصوصــى معمــوال از ســاعت 7:30 ت
پذيــراى مشــترى هســتند و ســاعت كارى عصــر آنهــا نيــز معمــوال 

بيــن 15 تــا 16 متغييــر اســت.

 53 واحد متخلف در همدان راهى دادگاه شدند
 مديركل تعزيرات حكومتى همدان از برخورد شديد با متخلفان عرضه اقالم بهداشتى 
خبر داد و گفت: در بازرســى از مراكز تجهيزات پزشــكى و لوازم آرايشى، بهداشتى 53 
پرونده تخلف تشــكيل شــد و 2 فرد محتكر مجبور به فروش ماسك به نرخ مصوب در 

حضور گشت سيار شدند.
عليرضا حسن پور افزود: به دنبال تماس هاى مردمى مبنى بر كمبود ماسك و اقالم بهداشتى 

در بازار، تعزيرات حكومتى به راه اندازى گشت ويژه اقدام كرده است.
وى به تســنيم گفــت: 9 گروه، كار بازرســى و نظارت بر مراكز تجهيزات پزشــكى و 

فروشــگاه هاى عرضه لوازم آرايشى، بهداشتى اســتان را انجام مى دهد كه از اين تعداد 2 
مورد در مركز استان فعاليت مى كند.

حسن پور بيان كرد: اين گروه ها از 3 اسفند تاكنون 172 واحد صنفى را مورد بازرسى قرار 
داده اند كه 53 پرونده تخلف تشكيل شده است.

وى از تعطيلــى 3 واحــد صنفى متخلف خبــر داد و گفت: عمده تخلفــات مربوط به 
گران فروشــى بوده اســت درحالى كه فروشندگان لوازم آرايشــى، بهداشتى و تجهيزات 
پزشــكى ها نبايد در زمان نياز جامعه، ماســك و اقالم بهداشتى را گران تر از نرخ معمول 

بفروشند.
وى اعــالم كرد: 2 واحد صنفى مالير هم كه از فروش ماســك به مردم خوددارى كرده 

بودند با حضور گشت سيار وادار به فروش اين كاال به نرخ مصوب 420 تومان شدند.
حسن پور بيان كرد: به دليل شرايط حساس، كمبود ماسك و اقالم بهداشتى وجود دارد، 
اما هيــچ واحد صنفى حق خوددارى از فروش اين كاالها به مردم يا گران فروشــى را 

ندارد.
وى افزود: بازرسان بهداشتى اجازه دارند خارج از نوبت براى متخلفان، حكم صادر كنند 
و دادســتانى، اتاق اصناف و ســازمان صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه با يكديگر 

همراه هستند.
وى اعالم كرد: مردم مى توانند در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به تلفن گوياى 124 

اطالع داده يا با اداره كل تعزيرات حكومتى همدان به شماره 32523161 تماس بگيرند.

در  ماهــه   7 كش وقوس هــاي  پــس از   
اســتانداري همدان براي افزايش قيمت نان، 
باالخره نزديك عيد نــوروز قيمت آن گران 

شد. 
حدود 2 ســال اســت كه نانوايــان به دنبال 
افزايش قيمت هســتند اما پس از اينكه چند 
بار خبــر افزايــش قيمت نان بــر خروجي 
رســانه ها قرار گرفت، مسئوالن مربوطه خبر 
را تكذيــب كــرده و اعالم كردنــد كه هنوز 
تصميم قطعي گرفته نشــده است. تا اينكه در 
آبان ماه سا لجاري تصميم  افزايش قيمت نان به  
استانداران محول شد و چند استان بالفاصله 
قيمت را بــاال بردند اما همدان تا جلســات 
تعيين قيمت و تصميم گيري را برگزار كند به 
گراني نرخ بنزيــن خورد و از افزايش قيمت 

نان دست نگه داشتند.
اكنون در 3 هفته مانده به پايان سال 98 قيمت 
نان 30 تا 50 درصد افزايشــي اعالم شده كه 
نانوايــان از روز جمعه 9 اســفند آن را اجرا 

كرده اند.
طبق اعالم رئيس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت همدان، بر اساس تعرفه جديد قيمت 
نان سنگك، بربرى و نان محلى 30 درصد و 
قيمت نان لواش 50 در استان همدان افزايش 

داشته است.
حميدرضا متين افزود: از روز جمعه نان لواش 
با قيمت 300 و سنگك هزار و 300 تومان در 

نانوايى هاى استان به فروش مى رسد.
وى اضافه كرد: قيمت نان تافتون يارانه  اى هم 
100 تومان افزايش يافت و در بقيه انواع نان 

تغييرى اعمال نشده است.
متين با اشــاره به افزايش هزينه نانوايى ها و 
فشــار بر كارگران شاغل در نانوايى ها گفت: 
تغيير قيمت نان به ويژه لواش بسيار ضرورى 

بود.
وى خاطرنشــان كرد: افزايش نرخ نان در 26
اســتان كشور ماه هاي پيش اعمال شده بود و 
همدان جزو آخرين مناطق كشــور محسوب 

مى شود.

وى به حضور بازرسان براى كنترل نانوايى ها 
اشــاره كــرد و افــزود: از روز جمعــه بر 
گرانفروشى و كم فروشى نان نظارت بيشترى 

داريم تا تخلفى صورت نگيرد.
رئيــس اتحاديه صنف خبــازان مالير هم در 
گفت وگو با ايســنا درباره قيمت نان يارانه اى 
در شهرستان مالير، گفت: نان سنگك با وزن 
چانه 650 گرم و وزن نان 400 گرم به قيمت 
هزار تومــان، بربرى رومال با وزن چانه 480
گــرم و وزن نــان 380 گرم بــه قيمت 750
تومان، بربرى روغنى با وزن چانه 480 گرم 
و وزن نان 380 گرم به قيمت هزار تومان، 
نان تافتون با وزن چانه 280 گرم و وزن نان 
220 گرم به قيمت 500 تومان و نان لواش 
با وزن چانه 170 گرم و وزن نان 120 گرم 

به قيمت 300 تومان به فروش مى رسد.
نان  قيمت  دربــاره  حســينى  صفرمحمد 
آزاد پــز، اظهار كرد: نان ســنگك با وزن 
چانه 650 گــرم و وزن نان 400 گرم به 
قيمــت هزار و 300 تومان، بربرى رومال 
با وزن چانه 480 گــرم و وزن نان 380

گرم به قيمت هزار تومان، بربرى روغنى با 
وزن چانه 480 گــرم و وزن نان 380 گرم 
بــه قيمت هزار و 250 تومان، نان تافتون با 
وزن چانه 300 گرم و وزن نان 220 گرم به 

قيمت 700 تومان به فروش مى رسد.
حسينى با بيان اينكه اولويت با نان ساده است 
و توليــد نان با افزودنى هــاى مجاز از جمله 
كنجد فقط بــا تقاضاى مشــترى امكان پذير 
اســت، گفت: پخت نان خــارج از اوزان و 
قيمت هاى تعيين شــده در نرخ نامه تحت هر 

عنوانى ممنوع اســت و تخلف گرانفروشــى 
محسوب مى شود.

وي گفــت: با متخلفان طبــق قانون برخورد 
مى شود و از شــهروندان در خواست داريم 
در صورت مشاهده هر گونه تخلف به شماره 
124 واحد رســيدگى به شــكايات مردمى 

گزارش دهند.
يك هزار و 870 خبازى در اســتان نان مردم 
را تأمين مى كنند كه 573 واحد آن در شــهر 

همدان فعاليت دارند.

قيمت آجيل در بازار 
همدان 30 درصد 

كاهش يافت
 رئيس اتحاديه قنادان و آجيل فروشان 
همدان گفــت: قيمت آجيــل در بازار 
همدان نسبت به سال گذشته 30 درصد 

ارزان شده است.
محمــد ارغوان با بيــان اينكه هيچ گونه 
افزايش قيمتــى در زمينه آجيل نداريم، 
ابراز كرد: ســال گذشته در برخى ماه ها 
شاهد افزايش چشمگير قيمت آجيل در 
بازار بوديم اما خوشبختانه امسال نه تنها 
اين كاال گران نشده بلكه كاهش قيمت 

هم داشته است.
وى به تســنيم گفــت: در حال حاضر 
وضعيت بازار آجيل فروشان راكد است 
و مردم هنوز خريد شــب عيد خود را 

آغاز نكرده اند.
ارغوان با تأكيد بر اينكه شــيوع ويروس 
كرونــا و ترس از ابتال به آن در خريد و 
حضور مردم در بازار تأثير گذاشته است، 
اظهار كرد: اميدواريم در روزهاى آينده 
اين جو روانى از بين برود و بازار خريد 

آجيل رونق بگيرد.
وى از فراوانى انواع آجيل در بازار خبر 
داد و گفــت: از مردم مى خواهيم آجيل 
مورد نياز خود را از فروشگاه هاى جواز 

دار و معتبر خريدارى كنند. در ايام پايان 
سال به شــدت شــاهد تغيير شغل هاى 
ناگهانى به ســمت آجيل فروشى و رشد 

كارگاه هاى زيرزمينى هستيم.
وى با بيان اينكه گشت مشترك بازرسان 
اتاق اصناف با تعزيرات و بهداشــت در 
سطح بازار شــدت گرفته ، ابراز كرد: با 
واحدهاى صنفى متخلف و گران فروش 

برخورد مى شود.
ارغوان بــا تأكيد بر اينكــه تمامى موارد 
آموزشــى و بهداشتى در زمينه پيشگيرى 
از ويروس كرونــا را در اختيار واحدهاى 
صنفى سطح شهر قرار داديم، عنوان كرد: 
هم صنفى هاى ما مواردى مانند ضدعفونى 

كردن فروشــگاه، اســتفاده از ماسك و 
دســتكش و رعايت موارد بهداشتى براى 

جلوگيرى از شيوع كرونا را درنظر دارند.

نان هم گران شد
■ رئيس سازمان صمت: نظارت مي كنيم تا تخلفي صورت نگيرد
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كرونا ال كالسيكو را تعطيل نكرد
 با وجود شــايعاتى مبنى بر احتمال لغو ال كالسيكو به دليل شيوع 
ويروس كرونا، مقامات فوتبال اسپانيا اعالم كردند كه با وجود ورود 
اين ويروس به اسپانيا، ديدار بزرگ امروز طبق برنامه برگزار خواهد 

شد. 
به گــزارش ورزش3، خاويــر تباس، رئيس الليــگا اعالم كرد اگر 
ويروس كرونا به شــكلى در اسپانيا گســترش پيدا كند كه بر روى 
مســابقات فوتبال در اين كشــور هم تأثير بگذارد، ســازمان الليگا 
برنامه  هايــى براى اين وضعيت در نظر گرفته كه اجرايى خواهد كرد 
ولى بازى ال كالســيكو امروز بين رئال مادريد و بارسلونا در معرض 

تهديد نيست و طبق برنامه برگزار خواهد شد. 

تعطيلى ليگ برتر فوتبال بانوان 
تا سال 1399

 در پى شــيوع ويروس كرونا در كشــور ليگ برتر فوتبال بانوان 
تعطيل و ادامه مسابقات به ســال آينده موكول شد. روز گذشته نيز 

هفته نوزدهم ليگ برگزار نشد. 
18 هفته از ليگ برتر فوتبال بانوان گذشته است و شهردارى بم كرمان 

در صدرجدول رده بندى قرار دارد.

نشست هاى خبرى ليگ برتر فوتبال لغو شد
 تمام نشســت هاى خبرى پيش مسابقات ليگ برتر نوزدهم براى 

پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا لغو شد. 
ــگيرى از  ــراى پيش ــران، ب ــال اي ــگ فوتب ــازمان لي ــزارش س ــه گ ب
ــا و حفــظ ســالمتى اهالــى رســانه، مربيــان  شــيوع ويــروس كرون
پيــش از  خبــرى  تمامــى نشســت هاى  عوامــل برگــزارى،  و 
ــوى و  ــا اطــالع ثان ــر نوزدهــم فصــل 99-98 ت مســابقات ليگ برت

ــود.  ــو مى ش ــرايط لغ ــدن ش ــادى ش ع

شكايت كالدرون به باشگاه پرسپوليس 
رسيد

 مديرعامل باشــگاه پرسپوليس از رسيدن شكايت سرمربى سابق 
اين تيم به باشگاه خبر داد. 

گابريل كالدورن سرمربى آرژانتينى كه در نيم فصل نخست ليگ برتر 
فوتبال هدايت پرســپوليس را برعهده داشت، جاى خود را به يحيى 
گل محمدى داد و از اين باشگاه جدا شد، حاال وى شكايتى را تنظيم 

كرده است. 
محمدحسن انصارى فرد با اعالم اين خبر گفت: شكايت اين مربى به 

باشگاه رسيده و در حال بررسى هستيم. 

پرسپوليس برابر سپاهان 3 بر صفر برنده 
اعالم شد

 كميته انضباطى رأى خود را درباره ديدار برگزار نشــده سپاهان 
و پرسپوليس صادر كرد . 

به گزارش سايت رسمى فدراســيون، رأى كميته انضباطى به شرح 
زير است:

مســتند بــه مــواد51، 62، 86، 91، 96، 117 از مقــررات انضباطــى 
ــم ســپاهان  ــردن تي ــده اعــالم ك مصــوب ســال 1397 ضمــن بازن
بــا نتيجــه 3 بــر صفــر در بــازى مقابــل تيــم پرســپوليس، باشــگاه 
ــال  ــون ري ــارد و 500 ميلي ــغ يــك ميلي ــه پرداخــت مبل ســپاهان ب

جريمــه نقــدى محكــوم شــد. 
رأى صــادره ظرف مهلت يك هفته پس از ابالغ قابل تجديدنظر در 

كميته استيناف است. 

تصميم كرونايى بايرن مونيخ
 باشــگاه بايرن مونيــخ با توجه به شــيوع روزافــزون كرونا به 

بازيكنانش هشدار داد. 
به گزارش ايســنا، ويروس خطرناك كرونا در بيشــتر كشــورهاى 
اروپايى هم شــيوع پيدا كرده اســت و اين موجب شده نگرانى هاى 

زيادى به وجود آيد. 
باشگاه بايرن مونيخ در بيانيه اى به بازيكنان خود درباره اين ويروس 

خطرناك هشدار داد. 
در بيانيه باشگاه بايرن به بازيكنان هشدار داده شده است كه از دست 
دادن با تماشاگران و عكس گرفتن با آنها و بغل كردن پرهيز كنند تا 

با اين ويروس خطرناك مواجه نشوند. 
پزشك بايرن مونيخ به بازيكنان توصيه كرد كه حتى از امضا دادن به 
هواداران هم تا اطالع ثانوى خوددارى كنند و از هواداران خواســت 
كه فعال با چنين شــرايطى كنار آيند تا وضعيت به حالت عادى خود 

برگردد.

نتايج كامل هفته بيست ويكم ليگ برتر 
فوتبال 
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مسابقات گزينشى كشتى باز هم لغو شد
 مسابقات گزينشى كشتى المپيك 2020 توكيو در قرقيزستان برگزار 

نمى شود. 
برخى خبرگزارى هاى كشور قرقيزستان از به تعويق افتادن رقابت هاى 
بين المللى در اين كشــور از جمله مســابقات كشتى گزينشى المپيك 
2020 توكيو خبــر داده بودند. در اين زمينه بخــش روابط بين الملل 
فدراســيون كشــتى براى اطمينان از اين خبر، موضوع را از مسئوالن 
فدراســيون كشتى قرقيزســتان پيگيرى كرد كه دبير فدراسيون كشتى 
قرقيزســتان ضمن تأييد اين موضوع، اعالم كرد كه نامه رســمى را به 
اتحاديه جهانى كشتى مبنى بر برگزار نشدن اين مسابقات به دليل شيوع 

بيمارى كرونا ارسال كرده اند. 
بدين ترتيب برگزار نشــدن رقابت هاى كشتى گزينشى المپيك 2020 
توكيو در قاره آســيا به ميزبانى شهر بيشــكك قرقيزستان قطعى شد و 
بايد ديد تا مســئوالن اتحاديه جهانى كشتى چه تصميمى را براى حل 
اين موضوع كه چندين كشــور مطرح كشــتى آسيا درگير آن هستند، 

خواهند گرفت. 
پيش از اين شــهر شــيان چين ميزبان اين رقابت ها بود كه با توجه به 
شرايط شــيوع ويروس كرونا در اين كشــور، اتحاديه جهانى كشتى 
ميزبانى اين مسابقات را به قرقيزستان داده بود. اگر «كرونا» مهار نشود، 

المپيك توكيو لغو مى شود.

رايزنى اتحاديه جهانى كشتى با IOC پس از 
لغو رقابت هاى گزينشى در قرقيزستان

 اتحاديه جهانى كشتى در نامه اى به فدراسيون هاى قاره آسيا از آنها 
خواست تا روند سفر خود به قرقيزستان را لغو كنند. 

به گزارش ايســنا، اتحاديه جهانى كشتى فيال به دنبال كشور جايگزين 
براى انجام مسابقات گزينشى المپيك است. 

اتحاديه جهانى كشــتى اكنــون در حال بررســى راه حل هاى ديگر و 
گفت وگو با كميته بين المللى المپيك است و اين موضوع تا هفته آينده 

ادامه خواهد داشت. 
فيال از تمامى فدراسيون ها و تيم هاى ذى ربط خواست تا روند سفر و 

رواديد خود را به قرقيزستان لغو كنند. 
يكــى از مقامات كميته بين المللى المپيــك (IOC) اعالم كرد كه در 
صــورت اثبات اين موضــوع كه ويروس كرونا بيــش از اندازه براى 
برگزارى المپيك خطرناك است، لغو تمام بازى ها محتمل تر از تعويق 

يا تغيير مكان برگزارى اين رقابت ها است. 
به دنبــال تأييد يك مورد ابتالى جديد بــه ويروس كرونا در ژاپن و 
تعويق رقابت هاى فوتبال جى ليگ اين كشــور به ماه آينده، افزايش 
نگرانى هــا درباره تأثيرات اين ويروس بر بازى هاى المپيك شــدت 

گرفته است. 

اينفانتينو: شايد بازى هاى ملى عقب بيفتند
 رئيس فدراسيون بين المللى فوتبال تأكيد كرد كه احتمال دارد به دليل 

ويروس كرونا ديدارهاى ملى در ماه مارس به تأخير بيفتد. 
به گزارش ايســنا، ويروس كرونا به تهديد بزرگ جهانى تبديل شــده 

است تا جايى كه روزبه روز دامنه انتشار آن بيشتر مى شود. 
جيانى انفانتينو رئيس فدراسيون بين المللى فوتبال (فيفا) درباره احتمال 
لغو بازى هاى ملى در ماه مارس گفت: در شــرايط كنونى هيچ چيزى 
را بعيد نمى دانم. سخت است كه رويدادهاى بين المللى را متوقف كرد 
زيرا شرايط در همه كشورها متفاوت است اما سالمت مردم مهم تر از 

هر رقابتى است. 
وى ادامه داد: سالمت مردم براى ما فراتر از هر چيزى است. وضعيت 
را با دقت دنبال مى كنيم و اميدوار هستيم كه اين ويروس به جاى انتشار 
بيشتر، كمتر شــود. در شرايط كنونى ويروس همچنان در حال انتشار 
اســت و به همين دليل بهتر است كه رقابت ها به تأخير بيفتد يا بدون 

تماشاگر برگزار شود تا خطر كامال رفع شود. 
انفانتينو گفت: اميدوار هستيم كه رقابت هاى المپيك هم در زمان مقرر 

برگزار شود. 

نشست فورى AFC براى بحران كرونا
 كنفدراسيون فوتبال آسيا كشورهاى غرب و شرق آسيا را براى برگزارى نشستى فورى 

براى تصميم گيرى درباره بحران كرونا فراخواند. 
به گزارش ايسنا، ويروس كرونا رقابت هاى ورزشى را در آسيا تحت تأثير قرار داده است. 
با توجه به اينكه دامنه گســترش اين ويروس روز به روز در حال بيشتر شدن است اين 

احتمال وجود دارد كه بسيارى از رقابت هاى بين المللى و قاره اى پيش رو لغو شوند. 
كنفدراســيون فوتبال آسيا فدراسيون ها و باشــگاه ها را به برگزارى نشستى فورى براى 

تصميم گيرى درباره اين بحران دعوت كرد. 
طبق اعالم AFC نشســت فورى كشــورهاى شــرق آســيا در روز دوشنبه و نشست 

نمايندگان غرب آسيا هم در 7 و 8 مارس برگزار خواهد شد. 
قرار اســت نشست فورى كشورهاى غرب آسيا در كشور امارات و با حضور نمايندگان 
همه كشورهاى عضو برگزار شــود. در اين نشست كنفدراسيون فوتبال آسيا بايد درباره 

تعويق بازى ها يا حتى لغو كامل آنها تصميم نهايى را بگيرد. 
هفته نخســت و دوم دور برگشــت انتخابى جام جهانى 2022 قطر هم با توجه به شيوع 

ويروس كرونا احتماال به تعويق خواهد افتاد. 
قرار اســت كه هفته نخست دور برگشــت در 26 مارس و هفته دوم در 30 و 31 مارس 
برگزار شــود كه با توجه به شــرايط كنونى امكان برگزارى وجود ندارد و رئيس فيفا هم 

چنين چيزى را تأييد كرد. 

  هفته بيست ويكم ليگ دسته دوم قهرمانى 
باشگاه هاى كشور جام آزادگان امروز در گروه 
نخست با انجام 6 ديدار در شهرهاى مختلف 

دنبال مى شود. 
تيم فوتبال شــهردارى همدان امروز راهى يزد 
شده اســت تا با صدرنشــين رقابت ها شهيد 

قندى ديدار كند. 
شــاگردان هادى گل محمدى كه اميد چندانى 
براى صعــود ندارند، براى حفظ جايگاه و بقا 
در ليگ در اين بازى ســخت به دنبال كســب 
امتياز اســت. شــهردارى با 28 امتياز هرچند 
ششــم جدول اســت اما نزديكــى امتيازات 
موجب شــده تا اين تيم همچنان خطر سقوط 

را احساس كند. 
تيم شهردارى امروز با مشكالت فراوانى راهى 
يزد شــد. اين تيم چند بازيكن مصدوم دارد. 
آرمين طاليى منش و حســين قادرى دانشمند 
بازيكنان مصدوم گل محمدى هستند. در كنار 
ايــن مصدومان چند بازيكن دانشــجوى اين 
تيم نيز مشــكل دارند. اميرحسين پورقاسمى 
مهاجم گلزن، پيمان حشــمتى مدافع باتجربه 
و اميرحســين سورى تا 10 اسفند مجوز بازى 
داشــتند و اگر بتوانند مجوز خــود را تمديد 
كنند، مى توانند شــهردارى را يارى نمايند در 
غير اين صورت تيم همدانى در غياب نيمى از 
بازيكنانش به مصاف شهيد قندى يزد خواهد 

رفت. 
در آنسوى ميدان تيم قندى با 39 امتياز يكه تاز 
جدول است و بخت بااليى براى صعود دارد و 

در ايــن ديدار خانگى به كمتر از پيروزى فكر 
نمى كننــد. اين ديدار مى تواند در سرنوشــت 
هردو تيم تأثير زيادى داشته باشد و همدانى ها 
به دنبال آن هستند تا با غلبه بر حريف موقعيت 

خود را در ميانه جدول تثبيت كنند. 
همزمان با اين بازى 5 ديدار نيز در شــهرهاى 
بجنــورد، فومن، كامياران، خرم آبــاد و گناوه 
برگزار مى شــود كه در بجنــورد تيم اترك با 
فيروز كريمى ميزبان اســتقالل مالثانى است. 
اســتقالل كه تا هفته پيش يكه تاز جدول بود، 

با قبول 2 شكســت صدر جدول را به شهيد 
قندى داد و حاال براى آنكه جايگاه خود را پس 
بگيرد، به دنبال پيروزى در اين ديدار اســت تا 
با لغزش شهيد قندى دوباره به صعود مستقيم 

اميدوار باشد. 
تيم ســوم جــدول خيبر در خرم آبــاد از تيم 
شهردارى آستارا پذيرايى مى كند. هردو تيم در 
جدول همسايه هســتند و اين ديدار حكم 6

امتياز براى آنهــا دارد و تيم پيروز مى تواند به 
بازى در پلى آف اميدوار باشد. 

تيم شــهردارى فومن ميزبان مس نوين كرمان 
اســت و اميد گنــاوه نيز از كاســپين قزوين 

پذيرايى مى كند. 
درحال حاضر شــهيد قندى با 39 و اســتقالل 
مالثانى و خيبر خرم آباد با 38 امتياز باالنشــين 
جدول هســتند. در انتهاى جدول نيز سقوط 
شهردارى فومن و كارون اروندخرمشهر قطعى 
شــده است و چند تيم نيز براى فرار از سقوط 

جدال مرگ و زندگى دارند. 
ديدارهاى گروه دوم نيز فردا انجام خواهد شد. 

در هفته بيست ويكم ليگ دسته دوم

شهردارى همدان در يزد 
به ديدار صدرنشين مى رود

 باشگاه هاى ورزشى به دليل اجتماع جمع 
كثيرى از ورزشــكاران در معرض ويروس 
كرونا هســتند، بنابراين تمرين خانگى بايد 

جايگزين ورزش باشگاهى شود. 
مدرس و كارشــناس فدراسيون ورزشهاى 
همگانى كشــور گفت: از آنجا كه شــيوع 
ويروس ها از طريق ترشــحات دهان و بينى 
و از طريق لمس ســطوح بيشتر مى شود و 
وســايل و لوازم باشــگاه ها همگى مشترك 
هســتند بنابرايــن مراقبت هاى بيشــترى را 

مى طلبــد كه در امر پيشــگيرى موفق عمل 
كنيم. 

بهار يوســفى صفت بــه ايرنا اظهــار كرد: 
عالوه بر رعايت بهداشــت فردى از ســوى 
ورزشــكاران و مربيان، شست وشوى مكرر 
دست ها و ضدعفونى كردن آنها و همچنين 
البســه، حوله، تجهيزات ورزشى شخصى و 
عمومى، ســاك ورزشى و... براى پيشگيرى 

از انتقال اين ويروس اهميت بااليى دارد. 
يوســفى صفت بيان كرد: ضدعفونى كردن 

مــداوم ســالن ورزشــى، كف پوش هــا، 
رختكن ها، كمد ها، دســتگاه ها و تجهيزات 
به دليل  كه  است  ضرورياتى  از  باشــگاهى 
كمبود مواد ضدعفونى كننده و پيشگيرنده، 
به شــكل دقيق و كامل ميسر نخواهد بود 
بنابراين بهتر اســت كه با توجه به شرايط 

بپردازيم.  بيشتر  مراقبت هاى  به  موجود 
وى يــادآور شــد: تمرين ســخت و بدون 
اعتــدال و در عين حال ريــكاورى نكردن 
بدن بزرگترين آســيب را به سيســتم ايمنى 

ورزشكار وارد مى كند، از همين رو با شيوع 
ويــروس كرونا احتياط بر اين اســت كه از 
انجام تمرينات شديد و نيز حضور در اماكن 
ورزشــى عمومى تا حد امــكان خوددارى 

شود. 
ايــن كارشــناس ورزشــى افــزود: همچنيــن 
ــن  ــام تمري ــا انج ــوان ب ــا مى ت ــن روزه اي
ــد از ورزش دورى نكــرد و  خانگــى و مفي
ــن  ــگيرى از اي ــه پيش ــواده ب ــار خان در كن

ــرد.  ــروس كمــك ك وي

تعطيلى تمام اماكن ورزشى تا 20 اسفند 
تمديد شد 

 تمام اماكن و مسابقات ورزشى 
استان تا 20 اسفند ماه لغو مى شود. 
مديــر روابــط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان استان با اعالم اين 
مطلب گفت: با توجه به تصميمات 
گرفته شــده در كميســيون ماده 5
باشــگاه ها، به ضرورت جلوگيرى 
از شــيوع ويروس كرونا و حفظ و 
صيانت از ســالمت ورزشكاران با 
تمام  بهداشتى  مسئوالن  هماهنگى 

اماكنى كه هرگونه فعاليت هاى گروهى و تيمى در آن برگزار مى شود و 
ورزشكاران با يگديگر تماس دارند و زير نظر اداره كل ورزش  و جوانان 
استان همدان قرار دارند، شامل: استخر ها، سالن ها و باشگاه هاى ورزشى 

دولتى و خصوصى، تا تاريخ 20 اسفندماه تعطيل است. 
حمدا... چاروسايى درباره لغو مســابقات ورزشى نيز عنوان كرد: تمام 
مسابفات به جز رقابت هاى ليگ برتر فوتبال، دسته يك و 2 كشور تعطيل 
شده  است. همچنين اردوها، اعزام ها، سيمنارها، همايش ها و كالس هاى 

آموزشى نيز لغو شده است. 
اين تمهيدات به منظور پيشگيرى از ابتالى مردم استان همدان به بيمارى 
كروناويروس اتخاذ شــده تا از بروز چنين بيمارى در بين مردم اســتان 

جلوگيرى شود. 

تمرين خانگى جايگزين ورزش باشگاهى شود

تمامى ديدارهاى 
فوتبال بدون 
تماشاگر برگزار 
مى شود 
 با اعالم ســازمان ليگ فوتبــال ايران تمام 
مســابقات فوتبال باشــگاهى به دليل شــيوع 
ويروس كرونا بدون تماشاگر برگزار مى شود. 

با توجه به تصميم اتخاذ شــده از سوى ستاد 
ملى مبارزه با كرونا تمام مســابقات ورزشــى 
بدون تماشاگر برگزار مى شود و به همين دليل 
ســازمان ليگ فوتبال ايران با اطالعيه اى اعالم 
كرد كه تمامى مسابقات فوتبال باشگاهى ايران 

بدون حضور تماشاگران برگزار مى شود. متن 
اطالعيه سازمان ليگ درباره برگزارى مسابقات 

فوتبال باشگاهى به شرح زير است:
با توجه به تصميمات اتخاذ شــده از ســوى 
"ســتاد ملــى مبارزه بــا كرونا" كــه مرجع 
تصميم گيرى در رابطه با مبارزه و پيشــگيرى 
از اين بيمارى است، به استحضار مى رساند تا 
اطالع ثانوى تمامى مسابقات ليگ هاى فوتبال 
كشور بدون تماشاگر برگزار مى شود. بديهى 
اســت در صورت اتخــاذ تصميمات ابالغى 
جديد از ســوى اين ســتاد هرگونه تغييرات 
احتمالــى در برنامه مســابقات متعاقبا اعالم 

مى شود. 
 با توجه به ضرورت كنترل و حفظ بهداشــت 
محيطــى ورزشــگاه ها، الزم اســت عالوه بر 
رعايت دســتورالعمل مركز پزشــكى سازمان 

ليگ (ايفمارك) مورخ 9 اســفندماه 98 تمامى 
موارد بهداشــتى بــا نظارت و كنتــرل ويژه 
فدراسيون پزشكى ورزشى در تمامى استان ها 
انجام شــود. براى حفظ سالمت ورزشكاران 

تمامى باشــگاه ها موظف هستند ضمن انجام 
كنترل هــاى الزم، در صورت مشــاهده موارد 
مشكوك، مقدمات درمانى و ممانعت از شيوع 

ويروس را در اولويت قرار دهند.

محروميت سنگين براى 
يك دروازه بان در انگليس 

 اتحاديه فوتبال انگليس دروازه بان ليدزيونايتد را 8 جلسه 
از همراهى تيمش محروم كرد. 

به گزارش ايســنا، اتحاديه فوتبال انگليس اعالم كرد كيكو 
كاســيا دروازه بان تيم ليدزيونايتد در بازى برابر چارلتون از 
الفاظ نژادپرســتانه برابر مهاجم حريف استفاده كرده است و 
بر اين اساس اين دروازه بان 8 جلسه از همراهى تيم خود در 
رقابت هاى ليگ دســته يك انگليس محروم و 60 هزار پوند 

نيز جريمه شد. 
البته كاســيا اين اتهامات را رد كرده است و عنوان كرده هيچ 

توهينى به بازيكن حريف نكرده است. 
باشگاه ليدز يونايتد نيز تأكيد كرد اين باشگاه كامال به موارد 
اخالقى و انضباطى اتحاديه فوتبال انگليس احترام مى گذارد. 

پيكه به ال كالسيكو 
مى رسد

رئال مادريد  برابــر  مى تواند  بارســلونا  مدافع   
كند.  بازى 

به گــزارش مــاركا، جــرارد پيكه يكشــنبه در 
ورزشگاه ســانتياگو برنابئو حضور خواهد داشت. 
مدافع بارســلونا بدون مشكل تمرين كرد و ديگر 
مشــكلى از قوزك پا نــدارد. بازيكن اســپانيايى 
سه شنبه در ديدار برابر ناپولى در يك هشتم نهايى 
ليگ قهرمانان اروپا آسيب ديد و مجبور شد زمين 

بازى را ترك كند. 
ديدار رئال مادريد و بارســلونا از هفته بيست وششم 
الليگا امشب ســاعت 23:30 در ورزشگاه سانتياگو 

برنابئو برگزار مى شود. 

سلطان سواركارى ايران 
درگذشت

 اسطوره و پيشكسوت سواركارى ايران دار فانى را وداع گفت. 
به گزارش ايســنا، استاد على اكبر رضايى اسطوره سواركارى ايران 
دار فانى را وداع گفت و جامعه ســواركارى را عزادار كرد. رضايى 
متولد 24 آذر 1318 بود، در تمامى رشــته هاى سواركارى از جمله 
رشته هاى پرش با اسب، درساژ، كورس، چوگان و استقامت تبحر 

داشت و مدال هاى رنگارنگ و فراوانى را كسب كرد. 
 رضايى ســواركارى را از ســن 6 ســالگى نزد پدر بزرگوار خود 
(عبدالحســين رضايى) آغاز كرد و توانســت در سن 9 سالگى با 
خشن ترين اسب ها در باشگاه شهدا سوارى كند. وى موفق شد در 
ســن 11 سالگى همراه با تركمن ها در باشگاه جالليه در مسابقات 
كورس با سيلمى عربى به نام ُغراب شركت كند. نخستين اسبى كه 
به عنوان هديه دريافت كرد ارزش 130 تومان داشت كه از آن اسب 

در مسابقات اسب دوانى استفاده مى كرد. روحش شاد
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باباطاهر

آزمايش يك واكسن ديگر براى كرونا
 يك شركت آمريكايى اعالم كرده مشغول آزمايش چند كانديداى 
واكســن ويروس كرونا روى حيوانات است تا بهترين گزينه را براى 
آزمايش انســانى انتخاب كند. آزمايش واكسن اين شركت از اواخر 

بهار آغاز مى شود. 
به گزارش مهر، تالش براى ســاخت واكســن ويروس كرونا بيشتر 
شــده است. اين درحالى است كه يك شركت فناورى كوچك به نام 
Novavax اعالم كرده به پيشــرفت هاى قابــل توجهى در زمينه 

توسعه واكسن براى ويروس كرونا دست يافته است. 
اين شركت اعالم كرده هم اكنون مشغول بررسى چند واكسن كانديد 
جديد براى آزمايش روى حيوانات اســت و اميدوار است تا بتواند 

بهترين گزينه براى آزمايش روى انسان را انتخاب كند. 

توليد ماسك هاى نانويى براى كادر پزشكى 
 يك شركت دانش بنيان به افزايش توليد ماسك هاى نانو در شرايط 
شــيوع ويروس كرونا اقدام كرده است؛ اين ماسك ها به دليل كيفيت 

باال در اختيار كادر پزشكى و بيمارستان ها قرار مى گيرد. 
مديرعامل يك شــركت دانش بنيان به مهر اظهار كرد: ماســك هاى 
تنفســى اصالح شــده با نانوالياف براى جذب ريزگردها و عوامل 
بيمــارى زا با قدرت جذب ذرات ريز ميكــرون تا 99 درصد كارايى 

طراحى شده است. 
رضا فريدى مجيدى با بيان اين كه در فرآيند توليد اين نوع ماســك ها 
ابتدا اليه نانوالياف بر روى اليه ميانى ماســك ايجاد شده كه پس از 
فرايند پايدارســازى به اليه هاى ديگر ماسك دوخته مى شود. اين در 

حالى است كه ماسك هاى معمولى اين اليه ميانى نانو را ندارند. 

كرونا به گوگل رسيد
 آزمايــش ابتال به ويروس كرونا در يكــى از كارمندان گوگل در 

سوئيس مثبت اعالم شده است. 
در همين راستا اين شــركت براى كارمندانش محدوديت هاى سفر 
وضع كرده اســت. به گزارش ايسنا، ســخنگوى گوگل در اين باره 
مى گويــد: ما تأييد مى كنيم كه يكى از كارمنــدان ما در دفتر زوريخ 
به ويروس كرونا مبتال شــده است. گروهى از كارمندان براى مدتى 
محدود در دفتر زوريخ حضور داشــتند. ما تمام اقدامات احتياطى را 
با توجه به توصيه هاى مقامات بهداشــتى رعايت مى كنيم و اولويت 
اصلى ما ســالمت و ايمنى همگان اســت. اين در حالى است كه به 
گفته سخنگوى گوگل دفتر اين شركت در زوريخ همچنان باز است. 

گوگل حدود 120 هزار كارمند دارد.

يك دانشجو 17 سياره كشف كرد
 يك دانشجوى ستاره شناسى 17 ســياره كشف كرده كه يكى از 
آنها احتماال آب مايع دارد. اين ســياره در فاصله هزار سال نورى از 

زمين قرار دارد. 
به گزارش ايسنا، يك دانشجوى ستاره شناسى 17 سياره جديد كشف 
كرده كه يكى از آنها سياره اى صخره اى مشابه زمين و احتماال داراى 

حيات و آب مايع است. 
«ميشــل كانيموتو» دانشــجوى دانشــگاه بريتيش كلمبيا با بررسى 

اطالعات تلكسوپ فضايى كپلر اين سيارات را كشف كرده است. 
b 7340288-KIC هيجان انگيزترين كشــف ميان 17 سياره مذكور
نام دارد و 1/5 برابر زمين است. اين سياره در فاصله اى از ستاره خود 
قرار دارد كه به نظر مى رسد امكان حيات در آن وجود داشته باشد. 

توليد ربات براى آموزش كودكان اوتيسمى
 محققان دانشــگاه كاليفرنياى جنوبى از توليــد ربات هاى ويژه 
آموزش به كودكان مبتال به اوتيســم خبر داده انــد. به گزارش مهر، 
ربات هاى يادشده كه كيوى نام دارند، در واقع مددكارهاى اجتماعى 
پيشرفته اى هستند كه به كودكان اوتيسم كمك مى كنند تا توانايى هاى 
آموزشــى خود را ارتقا دهند. ربات هاى يادشده از طريق گفت وگو 
و ســؤال و جواب با كودكان مبتال به اوتيسم مى توانند توانايى هاى 
آموزشــى و سطح درك مطلب آنها را برآورد كنند و بر همين اساس 
يك روند آموزشى را براى اين كودكان طراحى كنند.  اين ربات هاى 
آموزشــى به مدت يك ماه در منزل 17 كودك مبتال به اوتيسم به كار 
گرفته شــدند و در پايان اين دوره آزمايشى مشخص شد كه مهارت 

رياضى كودكان مذكور صد درصد ارتقا يافته است. 

اطالعيه دفتر برنامه ريزى و 
آموزش هاى هنرى درباره 

ويروس كرونا
 دفتر برنامه ريــزى و آموزش هاى هنرى معاونت 
امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى با توجه 
به ضرورت به كارگيرى اقدامات پيشگيرانه بهداشتى 
در جلوگيرى از گسترش ويروس كرونا، اطالعيه اى 

را صادر كرد. 
با توجه به ضرورت به كارگيرى اقدامات پيشــگيرانه 
بهداشتى در جلوگيرى از گســترش ويروس كرونا، 
نكات زير درباره فعاليت آموزشگاه هاى آزاد هنرى و 

مؤسسات مهارت آموزى كاردانش ابالغ مى شود. 
1. برگــزارى تمامى كالس هاى گروهى (جمعى) در 
نقاط مختلف كشــور تابع تصميم اتخاذ شده توسط 
دانشــگاه ها و آموزش و پرورش هر منطقه اســت، 
بنابرايــن در صورت تعطيلى مدارس و دانشــگاه ها 
اين گونه كالس هاى آموزشگاه ها و مؤسسات فرهنگى 

و هنرى هم بايد تعطيل شوند. 
2. برگزارى كالس هاى آموزشــى انفرادى (اســتاد 
شــاگردى) در صــورت رعايت اصول بهداشــتى 
و ضدعفونــى محل و تجهيــزات مورد اســتفاده، 

درحال حاضر بالمانع است. 
3. توصيه اكيد مى شود هنرجويان از ابزار و تجهيزات 
آموزشى شــخصى خود در كالس ها استفاده كنند و 
از استفاده از ابزار و آالت آموزشگاه خوددارى شود. 

 4. توصيه مى شــود براى رفع نگرانى خانواده ها و در 
همراهى و هماهنگى هنرجويان، استادها و آموزشگاه ها 
تا حد ممكن هرگونه فعاليت آموزش در آموزشگاه ها 

به زمان ديگرى موكول شود. 
5. مســئوليت هرگونه تصميم گيرى نهايــى درباره 
تعطيلى كامل آموزشــگاه ها و مؤسسات فرهنگى و 
هنرى مجرى طــرح مهارت آموزى كاردانش برعهده 
ادارات كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان هاست 
كه بايد مديران كل محترم با هماهنگى ستاد بهداشتى 

استان در اين زمينه اقدام كنند. 

آغاز ثبت نام«حج» 99 
و اعالم هزينه ها

 ثبت نام در كاروان هاى حج 99 از صبح جمعه نهم 
اسفندماه آغاز شد؛ هزينه اين سفر از 32/5 ميليون تا 

حدود 41 ميليون تومان متغير است. 
به گزارش ايسنا، ســازمان حج و زيارت اعالم كرده 
است افرادى مى توانند در كاروان هاى حج 99 ثبت نام 
كنند كــه داراى قبوض وديعه گذارى تــا تاريخ 31 
فروردين ماه ســال 1386 باشند و پيش از اين نسبت 
به تكميل اطالعات و دريافت كد رهگيرى از سامانه 
https://reserve. haj. ir اقدام كرده باشند. اين 
دارندگان از صبح جمعه نهم اسفندماه از طريق سامانه 
https://reserve. haj. ir مى توانند ثبت نام اوليه 
را انجام دهند و بعد به مرور زمان مدارك مورد نياز را 

در اختيار مدير كاروان انتخاب شده قرار دهند. 
ثبت نام غيرحضورى بوده و ضرورتى ندارد متقاضيان 
حتما به دفاتر زيارتى مراجعه كنند؛ فقط كافى اســت 

وارد سامانه اعالم شده از سوى سازمان حج شوند. 
هزينــه ثبت نام آن چنان كه ســازمان حــج و زيارت 
اعالم كرده به صورت «قســطى» دريافت مى شــود 
كه در مرحله نخســت براى قطعى كردن ثبت نام در 
كاروان، الزم است بخش نخست هزينه سفر به ميزان 
25 ميليون تومان (بااحتساب اصل مبلغ وديعه و سود 

متعلقه) پرداخت شود. 
بررســى جدول كاروان هاى حج 99 نشــان مى دهد 
هزينه هاى متغيرى براى اين سفر اعالم شده است كه 
كمترين آن 32 ميليون و 452 هزار تومان و بيشترين 

آن 40 ميليون و 972 هزار تومان است. 
 مراحل ثبت نــام كامل در كاروان هــاى حج 99 نيز 
شامل اين فرايند مى شود: تحويل مدارك، واريز بخش 
نخست هزينه سفر، انجام معاينات و دريافت تأييديه 

پزشكى و واريز باقى مانده هزينه سفر. 
 ســازمان حج طبق اين اعالم از تاريخ 21 اسفندماه 
1398 ظرفيت هاى خالــى در كاروان ها را در اختيار 

اولويت هاى ذخيره حج قرار مى دهد. 

آلمان مهم ترين نمايشگاه گردشگرى جهان 
را تعطيل كرد

 آلمان يكى از مهم ترين نمايشــگاه هاى گردشــگرى جهان را براى 
جلوگيرى از شيوع گسترده تر ويروس كرونا، لغو كرد. 

به گزارش ايسنا، نمايشگاه ITB قرار بود از روز چهارشنبه 14 اسفندماه 
در شــهر برلين به مدت 5 روز برگزار شود. پيش بينى شده بود بيش از 
10 هزار شركت كننده از 180 كشور در اين رويداد جهانى شركت كنند. 

ايران بيشتر از يك دهه است مستمر در اين نمايشگاه حضور دارد. 
اين نمايشگاه به عنوان بورس گردشگرى جهان شناخته مى شود. برآورد 
شــده بود ITB امســال حدود 7 بيليون يورو درآمد حاصل كند. سال 

گذشته حدود 160 هزار نفر از اين نمايشگاه بازديد كرده بودند. 
برخى مسئوالن دولت فدرال آلمان در يك هفته گذشته بارها به مسئوالن 
نمايشــگاه برلين درباره خطر شيوع بيشــتر ويروس كرونا در صورت 
برگزارى رويداد هشــدار داده و خواســته بودند آن را به زمان ديگرى 
موكول كنند كه ســرانجام با تصميم وزارت خانه هاى بهداشت و اقتصاد 
دولت فدرال آلمان، ITB برلين لغو شد و زمان اجراى آن تا سال 2021 

به تعويق افتاد. 
نمايشــگاه برلين پيش تر شهرهاى آلوده در كشــورهاى چين، ايران و 
كره جنوبى را مشخص كرده بود و از شركت كنندگان خواسته بود پيش 
از حضــور در اين رويداد، برگ ســالمت تهيه كنند. عالوه بر اين اعالم 
شده بود در صورت سفر به يكى از شهرهاى ووهان در چين، يا قم در 
ايران و ديگر شهرهاى آلوده در كره جنوبى و ايتاليا، اجازه حضور در اين 

نمايشگاه به آن ها داده نمى شود. 

فراموش كردن موزه ها در دوران كرونا
 پنجمين جلســه «ســتاد ملى مديريت و مقابله با بيمارى كرونا» در 
شرايطى در روز جمعه (9 اسفند) در وزارت بهداشت تشكيل شد، كه از 
خروجى اين جلسه و جلسه هاى برگزارشده در روزهاى گذشته  چيزى 

درباره فعاليت موزه ها در شرايط كنونى اعالم نشده است. 
به گزارش ايســنا، با اعالم نخســتين خبرها از شيوع ويروس كرونا در 
كشــور و ابالغ بيانيه هايى از برخى دستگاه هاى فرهنگى و هنرى مانند 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مبنى بر تعطيلى موقت فضاهاى فرهنگى 
و هنرى، هرچند نخســت براى چند ســاعت اعالم شد كه «موزه ها و 
اماكن تاريخــى زيرنظــر وزارت خانه ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع  دستى در استان هايى كه در معرض تهديد كرونا قرار دارند تا پايان 
هفته تعطيل شــدند»، اما كمتر از 10 ساعت بعد مسئوالن وزارت خانه 
تصميم گيرى نهايى براى تعطيل شــدن يا نشدن موزه هاى زير نظر اين 
وزارت خانــه  را به «ســتاد كرونا» در وزارت بهداشــت محول كردند؛ 
ســتادى كه تا امروز (جمعه، 9 اسفند) 5 جلســه اش با حضور افرادى 
همچون اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور و تعدادى از وزرا 
و مسئوالن كشورى و لشكرى، مانند وزير دفاع، سخنگوى دولت، وزير 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى، وزير علوم، تحقيقات و فناورى و 
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات به عنوان اعضاى ثابت برگزار شــده 
و تصميم گيرى هايى نيز در ســطح كالن براى مقابله با اين بحران از آن 

بيرون آمده است. 
اما با وجود آن كه مسئوالن وزارت خانه ميراث فرهنگى اعالم كردند 
تصميم گيرى نهايى براى ادامه فعاليت موزه ها به اين ســتاد ســپرده 
شــده، هنوز تصميمى در اين باره اعالم نشــده است. شايد درباره  
اين موضوع بحث شــده باشد، اما تاكنون در اين زمينه اطالع رسانى  

است.  نشده 
اين در حالى اســت كه مسئوالن وزارت خانه ميراث فرهنگى در نامه اى 
به وزير بهداشــت از او خواسته اند براى تعيين تكليف وضعيت فعاليت 
موزه ها در اين روزها تصميم گيرى شود، اما هنوز هيچ تصميمى درباره 

چگونگى فعاليت موزه ها مطرح نشده است. 

■ دوبيتى باباطاهر 
اگر زرين كالهى عاقبت هيچ                                          اگر خود پادشاهى عاقبت هيچ
اگر ملك سليمانت ببخشند                                           در آخر خاك راهى عاقبت هيچ

■ حديث:
امام صادق(ع):

با مردم ، انصاف داشته باش  و آنان را در مال خود سهيم كن.    
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■ قد  س1... .... خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى
■ قد  س2.....................تورنادو- مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1   خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى  
فلسطين 2................................................... 23نفر-

جهان با من برقص!
■ سينما كانون.......................  زيرنظر - بنيامين 
■بهمن مالير: خوب، بد، جلف 2: ارتش سرى 

-جهان با من برقص! - چشم و گوش بسته
■ آزادي تويســركان: جهان با مــن برقص! - 

مطرب

 انجمــن صنفــى دفاتــر خدمات مســافرتى و 
جهانگردى ايران در نامه اى به وزير ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى اعالم كرد: لغو سفرهاى 

خارجى بدون كسر جريمه ممكن نيست. 
تركيه، عراق، كويت، گرجستان، تاجيكستان، امارات، 
قطر، تركمنســتان، هندوســتان، عمــان و بحرين، 
كشورهايى هستند كه پس از سرايت ويروس كرونا، 
مرزهاى زمينى و هوايى شــان را بستند و پروازها را 
متوقف كردند. اين وضعيت ســرگردانى مســافران 
ايرانــى و خارجى در آن ســوى مرزها را به همراه 
داشته است. هنوز معلوم نيست اين روند تا تعطيالت 
نوروز تداوم داشته باشــد، با اين حال آژانس داران 
مى گويند: تعداد كنســلى  تورهــاى خارجى براى 
تعطيــالت نــوروز 99 رو به افزايش رفته اســت، 
درحالى كــه وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى با صدور بخش نامه اى كلى درباره ساز 
و كار لغو سفر، پيش بينى براى اين وضعيت نداشته 
و بدون اين كه تأسيسات گردشگرى را حمايت كند، 
صرفا با اعالم وضعيت فوق العاده از مسئوليت شانه 

خالى كرده است. 
معاون گردشــگرى، ششم اســفندماه بخش نامه اى 
صادر كــرد و با اعــالم وضعيت «فوق العــاده» از 
تأسيسات گردشگرى خواســت: چنانچه مسافرى 
از تاريخ يك اســفندماه امســال تا اطــالع ثانوى، 
درخواست انصراف داشت، بدون دريافت جريمه، 
نسبت به استرداد وجوه دريافتى اقدام كنند. همچنين 
تأكيد شد: با توجه به نداشتن امكان پيش بينى دامنه 
تبعات و آثار شــرايط موجود از ايجاد هرگونه تعهد 

الزام آور براى سفرهاى نوروزى خوددارى شود. 
حاال برخى آژانس هــا و هتل ها با اين بخش نامه به 
مخالفت برخاســته اند. مدير يكى از دفاتر خدمات 
مســافرتى، در يادداشــتى كه در اختيار ايسنا قرار 
داده نوشته است: عمل به بخش نامه معاونت محترم 
گردشــگرى مبنى بر عودت همه مبالــغ پرداختى 
تورهاى خروجى بدون كســر جريمه كنسلى، براى 
دفاتر خدمات مســافرتى به ســبب وسعت ضرر و 
زيان وارده امكان پذير نبوده و اين دستور به درگيرى 
وســيع هزاران مســافران تورهاى خروجى با دفاتر 
خدمات مسافرتى منجر شده و درنهايت امكان ادامه 

فعاليت را از دفاتر سلب خواهد كرد. 
ســهند عقدايى، هزينه پرداخت شــده به كارگزاران 
خارجــى را از جمله هزينه هاى غيرقابل برگشــت 
در تورهــاى خروجى نوروزى برشــمرده و درباره 
آن توضيــح داده اســت: در ايام نــوروز تورهاى 
گروهى متعــددى به كشــورهاى اروپايى، برزيل، 
آفريقاى جنوبى، ويتنام، ژاپن و... اعزام مى شــود. در 
اين مقاصد هرگز به صورت مجزا خدمات خريدارى 
نشــده و مجموع اجزاى سفر شامل هتل، پروازهاى 
داخلى در مقصد، خدمات گشت، غذا و... در قالب 
يك بســته از ســوى كارگزاران مقصد ارائه شده و 
تورگردانان ايرانى پس از توافق بر ســر قيمت، آن 
بســته را خريدارى مى كنند و از چنــد ماه پيش از 
نــوروز به تدريج مبالغى را بــه كارگزاران پرداخت 
مى كنند. بســته كارگزاران داراى شرايط لغو است و 
مطابق عرف جهانى توريسم تقريبا از يك ماه پيش 
از ســفر تمام مبالغ پرداخت شده غيرقابل برگشت 
خواهــد بود. به طور مثال در همين ماه گذشــته كه 
همزمان با تعطيالت ســال نوى چينى، به دليل شيوع 
بيمارى كرونا تورهاى بالغ بر 35 ميليون مسافر چينى 
در سراســر جهان لغو شد، عموما هزينه اى از سوى 
كارگزاران مقاصد به چينى ها عودت نشد و البته در 
برخى موارد توافق شد جريمه لغوى كمى به چينى ها 
مترتب شــده اما پولى به آنها عودت نشــد و مبالغ 
پرداختى به صورت بيعانه نزد كارگزارن مقاصد ماند 
و مســافران چينى تا يك ســال فرصت دارند از آن 

سفرها استفاده كنند. 
درحال حاضر برخى ايرالين هاى خارجى به صورت 
موقت پروازهاى خود را لغــو كرده و پرواز برخى 

ديگــر داير اســت. ايرالين ها درباره نــوروز هنوز 
اطالعيه اى نداده اند و بعيد به نظر مى آيد تا 10 روز 
پيش از حركت خبرى دهند. اين در حالى است كه 
از هم اكنون مسافران درخواست لغو دارند و اين امر 
به كســر جريمه لغو در پروازهاى عادى و سوخت 
كامــل پروازهاى چارتر و ســيت (صندلى) چارتر 

منجر مى شود. 
واضح اســت كه هزينه ويزا، پــس از ورود مدارك 

مسافر به سفارت خانه غيرقابل برگشت است. 
وى همچنين پيشــنهاد كرده كه بــه دفاتر خدمات 
مسافرتى اجازه داده شود با كارگزاران مقاصد مذاكره 
كرده تــا بتوانند جريمه هاى كنســلى  را به حداقل 
برسانند و همچنين همانند تجربه گذشته تورگردانان 
چينى، زمان تورهاى خود را با هماهنگى با مسافران 

به تاريخى در آينده موكول كنند. 
حرمت ا... رفيعى، رئيس هيأت مديره انجمن صنفى 
دفاتر خدمات هوايى و مسافرتى ايران، نيز در نامه اى 
خطاب به على اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى، با تأييد غيرقابل برگشت 
بودن برخى هزينه هاى تورهاى خارجى نوشته است: 
بخشــى از هزينه هاى پرداختى سفر، از جمله ويزا، 
اقامت در هتل هاى خارج از كشــور با هزينه بليت 
پروازها، قطارها و اتوبوس هاى خريدارى شده براى 
ســفرهايى كه مبدأ و مقصــد آن در خارج از ايران 
است، قابل استرداد به مســافران نيست كه در نامه 
معاون گردشــگرى به تاريخ 6اسفندماه 98 مغفول 
مانده و عمال دفاتر خدمات مسافرتى امكان استرداد 
اين وجوه به مســافران را ندارند و بنابراين با توجه 
به مشــكالت فوق و ارائه نشدن راهكار مناسب كه 
هتل ها و شركت هاى هواپيمايى را ملزم به همكارى 
بيشــتر براى اســترداد وجوه دريافتــى از آژانس ها 
و مســافران كند، دفاتر خدمات مسافرت هوايى و 
جهانگردى سراسر كشــور به تنهايى امكان استرداد 
وجوه مسافران را با توجه به ابعاد ملى اين پيش آمد 
ناگوار كه از نمونه هاى بارز اضطرارى است، ندارند. 
وى همچيــن به خــوددارى برخى شــركت هاى 
هواپيمايــى و هتل ها از بازگردانــدن وجوه، بدون 
كسر جريمه اشــاره كرده و نوشته كه پس از شيوع 
ويــروس كرونا دفاتــر خدمات مســافرتى هوايى 
و جهانگردى كشــور به  رغم تعطيلــى فعاليت ها و 
زيان هاى هنگفــت، همكارى خود را براى رضايت 
گردشــگرن و شهروندان كه به دليل حفظ سالمت با 
توقف پروازهاى بين المللى برنامه سفر خود را ابطال 

كرده اند، انجام داده اند. 
اما متأســفانه با وجــود تأكيد وزير محتــرم راه و 
شهرســازى مبنى بر ابطــال بدون جريمــه هزينه 
سفرهاى هوايى، زمينى و ريلى كماكان شركت هاى 
هواپيمايى از اجراى دســتورالعمل فوق خوددارى 
مى كنند، بنابراين همكاران دفاتر خدمات مســافرت 

هوايى و جهانگردى توان و امكان اســترداد وجوه 
دريافتى از مســافران را بدون همكارى شركت هاى 

هواپيمايى و هتل هاى داخلى و خارجى ندارند. 
رفيعى هم بيان كرد: بايد تالش كنيم در اين شرايط 
به مردم فشار بيشترى وارد نشود، نبايد راحت ترين 
گزينه كه كسر جريمه از مردم است، انتخاب كنيم. 

وى همچنين درباره غيرقابل بازگشــت بودن برخى 
هزينه هاى تور، توضيح داد: اگر آژانس ها مدارك و 
اسناد مثبت دال بر هزينه هاى غيرقابل برگشت ارائه 
دهند، در انجمن صنفى با حضور نماينده تعزيرات، 
بررســى و درصورت تأييد، مسافر نسبت به شرايط 

موجود توجيه مى شود. 
رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
هوايى و مســافرتى ايــران، كه در نامــه اى درباره 
كارشــكنى برخــى شــركت هاى هواپيمايــى از 
بازگرداندن هزينه كامل بليت به وزير راه نامه نوشته 
بود، گفت: وقتى بيشــتر كشورها مســافر ايرانى را 
نمى پذيرند و مردم حتى اگر بخواهند نمى توانند سفر 
بروند، چرا ايرالين ها هزينه ها را كامل برنمى گردانند، 
اين كســر از جريمه بابت چيســت؟! ايرالين هاى 
خارجى هم كه خودشــان تصميم گرفته اند مسافر 
خارجــى را جابه جا نكنند، بايد هزينه بليت را كامل 
برگردانند، چطور وقتى قضيــه هواپيماى اوكراينى 
پيش آمد و اروپايى ها سفرشــان را لغو كردند، تمام 
پولشــان را گرفتند، چرا ما نتوانيم. بايد با طرف هاى 
خارجــى از جمله ايرالين ها و هتل ها صحبت كنيم 
پول لغوى ها را سريع تر برگردانند. شرايط كشور ما 

اضطرارى است، اين وضعيت را طرف هاى خارجى 
با لغو پروازهايشان و بستن مرزهايشان به روى ايران 

حتما متوجه شده اند. 
وى خوددارى برخــى هتل ها براى برگرداندن وجه 
كامل مســافر، اظهار كرد: آژانس هــا خيلى خوب 
شرايط هتل ها را درك مى كنند، همه ما در يك سال 
گذشــته متضرر شــده ايم و تا به حال هم هيچ يك 
از آن خســارت ها جبران نشده است، آژانس ها هم 
مثل هتل ها به نوروز چشم دوخته بودند، ولى حاال 
وضعيت فرق كرده اســت، در اين شرايط همه بايد 
بهم كمك كنيم، نبايد عامل ســفر مردم شــويم. از 
يك طرف از مردم مى خواهيم ســفر نروند از طرف 
ديگر به آن ها اعالم مى كنيم خسارت لغو را دريافت 

مى كنيم. 
رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
هوايى و مســافرتى ايران درباره تأخير در پرداخت 
وجوه مربوط به لغو بليت قطار در آژانس ها، گفت: 
تاكنون 60 درصد بليت قطارها براى تعطيالت نوروز 
لغو شده اســت، بازپرداخت هزينه هاى آن با توجه 
به سيستم مالى شركت هاى ريلى، بسيار دشوار بود 
اما وزير راه پيگير شــده تا تأخير در بازپرداخت ها 

حل شود. 
رفيعى گفت: از وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى درخواست كرده بودم براى تعيين راه كار 
در وضعيت موجود جلســه اى با حضور هتلداران و 
آژانس ها برگزار شــود ولى تا كنون چنين جلسه اى 

تشكيل نشده است. 

لغو سفر خارجى جريمه دارد

اعتراض آژانس ها به بخش نامه «لغو سفر»

در پى شيوع كروناويروس رقم خورد
صدمات جبران ناپذير به صنعت گردشگرى

 نيمه جان استان
 بنابر ابالغ كشــورى، آژانس هاى مسافرتى ملزم به بازگرداندن بهاى بليت مسافران براى لغو تورهاى 

خود بدون كسر خسارت هستند. 
رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى همدان از استرداد كامل هزينه بليت و تورهاى 
مســافران خبر داد و گفت: با توجه به شــرايط پيش آمده در كشــور و بحث بيمارى كرونا بسيارى از 
مردم براى لغو ســفرهاى خود اقدام كردند كه اين مســأله ضربه بزرگى به آژانس هاى مسافرتى و بخش 

گردشگرى استان وارد كرده است. 
على مرادى پور اظهار كرد: براساس بخش نامه وزارت خانه تمامى دفاتر خدمات مسافرتى موظف هستند 
مبالغ مســافران را به طور كامل پرداخت كرده و خســارتى از آنان دريافت نكنند اين در حاليســت كه 

آژانس هاى مسافرتى براى رزرو بليت و هتل هزينه كرده اند. 
مرادى پور با بيان اين كه شــيوع كروناويروس صدمات جبران ناپذيرى به صنعت گردشــگرى نيمه جان 
استان وارد كرده است، خاطرنشان كرد: متأسفانه اين رخداد موجب لغو پروازهاى خارجى و بين المللى 
و هجوم مردم براى ابطال تورهاى داخلى شــده كه مشكالت قابل توجهى براى دفاتر خدمات مسافرتى 

ايجاد كرده است. 
مدير روابط عمومى فرودگاه همدان نيز از تعليق پروازهاى اين فرودگاه تا 27 اســفند خبر داد و گفت: 

به منظور جلوگيرى از شيوع كروناويروس پروازهاى فرودگاه همدان تا 27 اسفندماه تعليق شد. 
سيد حميدرضا صائمين در اين زمينه توضيح داد: فرودگاه همدان 2 پرواز همدان-كيش و همدان-مشهد 
را در برنامه هفتگى خود داشت كه با توجه به شرايط پيش آمده در كشور و به منظور پيشگيرى از شيوع 

كروناويروس به لغو پروازها اقدام كرده است. 
وى تصريح كرد: پروازهاى فرودگاه همدان درحال حاضر تا 27 اسفندماه لغو شده است و بايد ديد شرايط 

كشور از نظر كنترل بيمارى كرونا چطور خواهد شد. 


