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قدرت نمايى پايدارى
 با فالحى

1- يازدهميــن دوره انتخابات مجلس 
شــوراى اسالمى در اســتان هرچند بيشتر 
رقابتى درون گروهى بيــن اصولگرايان در 

بيشتر حوزه ها بود...

تبريك و تهنيت

بهزاد منصورى

برادر ارجمند

 آقاى كيومرث سرمدى
 

از  خرسندى  ابراز  ضمن  بدينوسيله 
انتخاب شايسته حضرتعالى به عنوان 
نماينده يازدهمين دوره مجلس شوراى 
درايت  و  لياقت  از  نشان  كه  اسالمى 
اين  اميدواريم  دارد،  جنابعالى  كارى 
براى  بركت  و  خير  منشأ  انتخاب 

شهرستان باشد.

توفيق الهى در كسب راى ارزشمندمردم شريف 
حوزه انتخابيه براى نمايندگى ملت واليى وبزرگ ايران 
اسالمي  در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي را 
تبريك عرض نموده؛  توفيقات روزافزون در خدمت 

به مردم و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
در سايه توجهات خاصه حضرت ولي عصر (عج) و 

تحت رهبري داهيانه مقام معظم رهبري(دامت بركاته) 
از خداوند متعال مسئلت دارم. 

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع 
سرتيپ دوم پاسدار رضا طاليي نيك

یازدھم: س  ج ن   ھمدا تان  ا بان  یک   ی  ردارطال ایپم 
برادران گرامىبرادران گرامى

آقايان آزاديخـواه،بيگى نـژاد،جعفرى
حاجى بابايى،سرمـدى،شهبـازى،فالحـى

 لطفـى و مفتـح

كانال خبرى                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

در پى پيش بينى بارش هاى سيل آسا در همدان مطرح شددر پى پيش بينى بارش هاى سيل آسا در همدان مطرح شد

سيل بدون خسارتسيل بدون خسارت
■■ مردم خانه هاى غيرمستحكم روستايى و حريم رودخانه ها را تخليه كنند مردم خانه هاى غيرمستحكم روستايى و حريم رودخانه ها را تخليه كنند

دادستان همدان:

بازداشت فروشنده
ماسِك گران

■ مديركل تعزيرات: تجهيزات پزشكي هاي متخلف تعطيل شدند
■ ممنوعيت تست كرونا در آزمايشگاه خصوصى همدان

5و2

نگاهى به انتخابات مجلس در همدان و فامنين

حاجـى بابايى يكه تـاز
فالحـى پديده

عيسى جعفرى نماينده منتخب شهرستان هاى 
بهار و كبودرآهنگ تاكيد كرد

جلوگيرى از قاچاق كاال 
براى ايجاد اشتغال

44

 مدير بنياد مسكن شهرستان اسدآباد 
از بهره بردارى و بازســازى 36 درصد 
ناشى  شده  تخريب  روســتايى  مساكن 
از بارندگــى فروردين امســال در اين 

شهرستان خبر داد.
محمدكــرم معصومــى در گفت وگو با 
ايســنا، با اعالم خبر اظهار كرد: از هزار 
و 200 فقره تسهيالت بازسازى مسكن 
روســتايى، كل ســهميه بــه بانك هاى 
عامل معرفى شده كه از اين تعداد 900

فقره در مرحله عقد قرارداد هســتند و 
بازسازى 300 فقره از واحدها نيز پايان 

يافته و به بهره بردارى رسيده اند.
ــزار و  ــه از ه ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
از  ناشــى  تخريب شــده  واحــد   200
ــه  ــه ب ــال ك ــن امس ــى فروردي بارندگ
ــده اند،  ــى ش ــل  معرف ــاى عام بانك ه
و  بازســازى  درصــد   36 حــدود 
بهره بــردارى شــده اســت، تصريــح 
داريــم  انتظــار  بانك هــا  از  كــرد: 
پايــان  تــا  ســريع تر  هرچــه  تــا 
باقى مانــده  فرصــت  ايــن  در  ســال 
ــا را  ــى واحده ــدك، تســهيالت مابق ان
پرداخــت كــرده تــا ايــن واحدهــا نيــز 
تخريب شــده  واحدهــاى  بازســازى 

ــد. ــاز كنن ــود را آغ خ
معصومى يادآور شــد: در همين راستا 
438 فقره وام تعميراتى نيز به مســاكن 

بارندگى هاى فروردين  در  روستايى كه 
امسال در شهرســتان دچار آسيب شده 
بــود، پرداخت شــد كه ايــن واحدها 
به صــورت صددرصدى بــه بانك هاى 
عامل معرفى شــده اند و كار تعميراتى 
مســاكن خود را با دريافت وام به اتمام 

رساندند.
ــازى  ــراى بازس ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
هــر واحــد مســكن روســتايى 160
ــام معظــم  كيســه ســيمان از طــرف مق
ــتا  ــن راس ــد و در اي ــدا ش ــرى اه رهب

ايــن  شــده  بازســازى  واحــد   300
رايــگان  به صــورت  را  ســيمان ها 
دريافــت كرده انــد، افــزود: 900 واحــد 
ــز  ــتان ني ــده شهرس ــرارداد ش ــد ق عق
ــود  ــه خ ــت80 كيس ــه نخس در مرحل
را بــراى بازســازى مســاكن خــود 
پرداخــت  بــا  و  كرده انــد  دريافــت 
تســهيالت بازســازى به طــور قطــع 
ــود را  ــاكن خ ــاخت مس ــاخت و س س

مى كننــد. آغــاز 
مدير بنياد مســكن شهرســتان اسدآباد 

در پايــان با اشــاره به اينكــه پيش از 
اين شــاخص مقاوم ســازى مســاكن 
روســتايى شهرستان اسدآباد 36 درصد 
بود، خاطرنشــان كرد: با بازسازى 300

واحد از مساكن تخريب شده روستايى 
مقاوم ســازى  شــاخص  درحال حاضر 
مساكن روستايى شهرستان به 38 درصد 
ارتقــا يافته و به طور قطع با بهره بردارى 
از بازسازى 900 فقره عقد قرارداد شده، 
شــاخص مقاوم سازى مساكن روستايى 

اسدآباد به 40 درصد افزايش مى يابد.

مدير بنياد مسكن شهرستان اسدآباد خبر داد
بازسازى 36 درصد مساكن روستايى تخــريب شده ناشى از 

بارندگى فــروردين در اسدآبــاد
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

قدرت نمايى پايدارى با فالحى
 1- يازدهمين دوره انتخابات مجلس شــوراى اســالمى در استان 
هرچند بيشتر رقابتى درون گروهى بين اصولگرايان در بيشتر حوزه ها 
بود اما اين رقابت، نمايشى نبود و اصولگرايان با توجه به اختالفات و 

نوع نگاه رقابت سختى باهم داشتند. 
اين رقابت در برخى حوزه ها توانســت شــور انتخاباتى را با تقسيم 
اصولگرايان به 2 طرف رقيب كه بسيار هم در رقابت، سرسخت بودند، 
ايجاد كند و اص+ولگرايان را در يك وزن كشــى درون گروهى جدى 

قرار دهد. 
2- اصولگرايــان در ابتــدا تالش كردند تا ائتــالف نيروهاى انقالب 
اســالمى را با سازوكارى متفاوت و به روز شده تر نسبت به تشكيالت 
جمنا ايجاد كنند و اين ائتالف را به پايگاه اصلى خود كه تمام گروه ها 

در آن عضويت دارند تبديل كنند. 
ايــن روند در اســتان هايى به دليل حضور داوطلبان بســيار از جبهه 
پايــدارى تا لحظات آخــر با توفيق همراه نبود امــا ترس از پيروزى 
ليست هاى خارج از پايگاه اصولگرايى و احزاب اصالح طلب موجب 
شــد تا در دقايق آخر ائتالف و وحدت با جبهه پايدارى شكل بگيرد 
تا براى نخستين بار در انتخابات گذشته، اصولگرايان شيرينى وحدت 

را تجربه كنند. 
3- به رغم وحدت اصولگرايان در بســيارى از حوزه ها به ويژه تهران، 
حوزه انتخابيه همدان متفاوت بود و هرچه تالش براى وحدت بيشتر 

شد نتيجه كمترى حاصل شد. 
نكتــه قابل تأمل اين بود كه بســيارى از داوطلبــان عضو ائتالف كه 
پذيرفته بودن پس از مشخص شــدن داوطلبان نهايى به نفع آنها كنار 
بروند و از آنها حمايت كنند، در رقابت ماندند تا شايد ماندن آنها دليل 

رأى نياوردن تمامى داوطلبان ليست ائتالف اصولگرايان باشد. 
در كنــار اين، جبهه پايدارى بدون اعالم ليســت با داوطلبان خود در 
رقابت حضور داشــت و با اصولگرايان وارد رقابتى جدى شــد كه 

پيش بينى مى شود اين رقابت همچنان در مجلس ادامه داشته باشد. 
4- در روزهاى تشكيل ائتالف اصولگرايان و دعوت از داوطلبان براى 
رســيدن به داوطلبــان نهايى و پس از راهيابى 6 داوطلب به ليســت 
نهايى براى انتخاب 2 داوطلب از حوزه انتخابيه همدان، جبهه پايدارى 
بيانيه اى را منتشــر كرد كه در آن مجمع دوم ائتالف را مهندسى شده 
براى يك كانديداى خاص دانست و خروج خود از شوراى ائتالف را 

در سراسر استان اعالم كرد. 
اين اقدام جبهه پايدارى با پاســخ دبيــر ائتالف به دبير جبهه پايدارى 
اســتان همدان، حجت االسالم فالحى مواجه شــد كه اين خروج را 

غيرمؤثر و پرسروصدا عنوان كرده بود. 
اين نامه در خود تحليلى را داشت كه شايد در آينده محقق شود البته 

بستگى به نوع عملكرد فالحى دارد. 
در اين نامه پيش بينى شــده بود كه در صورت رأى آوردن دبير جبهه 
پايدارى در انتخابات، همانند مجلس دوره ششــم شــاهد مشكالت 
ديگرى مى شديم و آبروى دارالمؤمنين ودارالمجاهدين همدان توسط 

شيخى... آسيب مى ديد. 
اين پاسخ، بى جواب نماند و حسين مهدوى راد، مداح معروف نزديك 
به جبهه پايدارى در اســتان كه بعدها نقش اصلى را در ستاد فالحى 

ايفا كرد، به دبير شوراى ائتالف نيروهاى انقالب همدان، پاسخ داد. 
وى با برشمردن شرايط منجر به تخلف در مجمع دوم ائتالف، نوشت: 
همه ما تالشمان براى عدالت و دورى از هرگونه شبهه و تخلف است 
اما اين اتفاقات ما را نسبت به عملكرد جبهه انقالب دلسرد مى كند... 

اين اتفاقات در شرايطى بود كه صالحيت فالحى به دليل استعفا ندادن 
از عضويت على البدل شورا تأييد نشده بود. 

5- پس از تأييد صالحيت فالحى و بازگشــت وى، او در پاســخ به 
انصراف به نفع جوانان انقالبى پاســخى داد كه نشان مى داد او هنوز 

حوادث مجمع دوم ائتالف را فراموش نكرده است. 
وى گفته بود كه با همراهى حاجى بابايى و كارخانه اى حاضر است در 

فرماندارى حاضر شده و انصراف دهند. 
اين پاسخ حكايت از انتخاب رقباى اصلى از سوى فالحى نيز مى داد 
هرچنــد وى و كارخانه اى در يك جبهه قرار مى گرفتند و اين نشــان 

مى داد، هدف اصلى وى رقابت با حاجى بابايى است. 
6- فالحى تبليغات زيادى نداشت و بيشتر به نفوذ حوزه، روحانيون، 
نيروهاى مذهبى و حزب مؤتلفه اسالمى استان براى توصيه انتخاباتى 

دلخوش كرده بود. 
ايــن انتظار بى جا نبود زيرا وى پيش از ايــن از ضرورت جايگزينى 
تفكر اسالمى به جاى تفكر اصالح طلبى و اصولگرايى در كشور سخن 

گفته بود. 
اين تبليغات كه باتوجه به نوع رقابت و پايگاه سياسى فالحى نشانگر 
بســيارى از اختالفات در استان و بين اصولگرايان نيز بود، در نهايت 
به رشــد آراى وى و رسيدن او به رداى نمايندگى با قدرتنمايى جبهه 
پايدارى منجر شــد، هر چند وى در رقابت مســتقيم با حاجى بابايى 
نصف او رأى آورد تــا در اين رقابت نه در ائتالف و نه در انتخابات 

توفيقى نداشته باشد. 
7- اكنون نگرانى اصلى همان تحليلى اســت كه در نامه دبير ائتالف 
نيروهاى انقالب به فالحى پس از خروج آنها از ائتالف منتشــر شد 
و آن اولويت بخشى به دعواهاى سياسى، حذف نيروها حتى نيروهاى 
اصولگرا با شــاخص انقالبى اصيل نبودن، درگيرى با نماينده نخست 

استان و به بى راهه رفتن توسعه در استان است. 
ــدان  ــته در هم ــن راه در گذش ــه اي ــت ك ــه داش ــد توج ــه باي البت
ــاخص هاى  ــتان در ش ــن اس ــب رفت ــه آن عق ــده و نتيج ــه ش تجرب
ــى  ــود، فالح ــى مى ش ــه پيش بين ــن آنك ــت، ضم ــوده اس ــعه ب توس
ــال  ــا، به دنب ــن رقابت ه ــان يافت ــا پاي ــردم همــدان ب در نمايندگــى م
اســتفاده از تمــام ظرفيت هــا بــراى توســعه و اثبــات نادرســت بــودن 

ــد.  ــى باش ــت هاى ابتداي ــا و برداش تحليل ه
ــژه  ــده به وي ــه رقابت هــاى آين ــدارى ب ــه پاي ــگاه جبه ــن راه، ن در اي
ــول،  ــردى قابل قب ــه عملك ــرورت ارائ ــال 1400 و ض ــات س انتخاب

نيــز مؤثــر خواهــد بــود. 

مديركل كميته امداد استان همدان عنوان كرد:
برگزارى جشن نيكوكارى از 14 اسفند 

در استان
 همزمــان بــا سراســر كشــور جشــن نيكــوكارى امســال از 14 تــا 16
اســفندماه بــه مــدت 3 روز بــا شــعار «عيــد را بــه خانه هايشــان ببريــم» 

در اســتان همــدان برگــزار مى شــود. 
ــا تشــريح  ــداد اســتان همــدان ب ــه ام ــركل كميت ــه گــزارش مهــر، مدي ب
ــتان  ــداد اس ــه ام ــرد: كميت ــح ك ــوكارى تصري ــن نيك ــاى جش برنامه ه

ــد  ــو و عي ــال ن ــتانه س ــته و در آس ــال هاى گذش ــون س ــدان همچ هم
نــوروز بــا اســتقرار پايگاه هــاى ايــن جشــن در سراســر اســتان 
ــان  ــن زم ــرده و در كمتري ــت ك ــردم نوع دوســت را درياف ــاى م كمك ه

ــاند.  ــدان مى رس ــت نيازمن ــه دس ب
پيمان تركمانه گفت: جشــن نيكوكارى در روزهاى 14، 15 و 16 اســفند 
در تمامى پايگاه هاى كميته امــداد و ميعادگاه هاى نماز جمعه با همكارى 
صداوسيما، پايگاه مقاومت بسيج، سازمان دانش آموزى و مراكز نيكوكارى 

برگزار مى شود. 
وى با بيان اين كه جشــن نيكوكارى امسال با شعار «عيد را به خانه هايشان 

ببريم» همزمان با سراسر كشور در استان برگزار مى شود، اظهار كرد: جشن 
نيكوكارى امسال در هزار و 600 مدرسه، 53 مركز نيكوكارى محالت در 

استان و 50 پايگاه ثابت و سيار كميته امداد برگزار مى شود. 
مديــركل كميتــه امــداد اســتان همــدان افــزود: 150 هــزار پاكــت جشــن 
نيكــوكارى تهيه شــده بــا هــدف كمــك بــه نيازمنــدان توزيــع مى شــود. 
وى گفــت: مــردم نيكــوكار اســتان همــدان در جشــن نيكــوكارى ســال 
گذشــته 2 ميليــارد و 600 ميليــون تومــان به صــورت نقــدى و غيرنقــدى 
بــه نيازمنــدان و مددجويــان تحــت حمايــت كميتــه امــداد كمــك كردند. 

در پى پيش بينى بارش هاى سيل آسا در همدان مطرح شد

سيل بدون خسارت
■ مردم خانه هاى غيرمستحكم روستايى و حريم رودخانه ها را تخليه كنند

3 ميليون مترمكعب از ظرفيت سد كالن 
مالير براى كنترل سيالب خالى شد

 با شروع بارش ها و به منظور كنترل سيالب هاى احتمالى، 3 ميليون 
مترمكعب از ظرفيت سد كالن مالير خالى شد.

مدير امور منابع آب مالير اظهار كرد: اين ظرفيت خالى را در سد ايجاد 
كرديم تا بتوانيم مديريت مخزن را داشته باشيم.

محمد مظفرى در گفت وگو با ايرنا افزود: در حال حاضر خروجى سد 
كالن را به 8 مترمكعب در ثانيه رسانديم تا بتوانيم ظرفيت خالى خوبى 

براى كنترل سيالب ايجاد كنيم.
وى، ورودى آب به سد كالن را نيز 5 مترمكعب بر ثانيه عنوان كرد كه 

از طريق دريچه تحتانى خارج مى شود.
مظفرى با اشــاره به بارندگى فروردين امسال و بروز سيالب در اين 
شهرســتان گفت: براى كنترل ســيالب ميزان خروجى سد كالن 95

مترمكعب و خروجى دشت مالير به نهاوند نيز 200 مترمكعب بود.
وى افــزود: در اين مرحله ســد كالن در كنترل ســيالب خيلى به ما 
كمك كرد و موفق شديم ميزان ذخيره آب و خروجى آب را به سطح 

پايدارى برسانيم.
مظفرى ادامه داد: از يكى 2 هفته گذشته رهاسازى آب و ايجاد ظرفيت 
در مخزن ســد براى كنترل سيالب انجام و شــاخه اى براى رودخانه 
حرم آباد براى كنترل سيالب ايجاد شد. وى با بيان اينكه مرتب در حال 
پايش رودخانه ها هستيم گفت: از فروردين تا پايان تير امسال سد كالن 

سرريز داشت و ظرفيت سد به طور كامل پر بود.
مظفرى اظهار كرد: از پايان تير تا پاييز آب در ســد كالن ذخيره شــد 
و دوبــاره به دليل كنترل ســيالب 5 ميليون مترمكعب آب را از ســد 
رهاســازى كرديم. وى افزود: در بسيارى از مواقع نيز دريچه هاى سد 
كالن باز شــد تا عالوه بر كنترل سيالب ها و تخليه آب هاى تحتانى، 

تغذيه پايين دست سد نيز توسط اين آب ها انجام شود.
مظفرى بيان كرد: حدود 8 روستا در پايين دست سد كالن قرار دارد كه 

از حق آب اين سد استفاده مى كنند.
وى گفت: با توجه به تداوم و شدت بارش ها و پرآب بودن رودخانه ها 
و پل ها، مردم از تردد در حاشــيه ســد كالن، بستر رودخانه ها، پل ها 
و مســيل ها خوددارى كنند. سد كالن مالير در 30 كيلومترى جنوب 
شهر مالير ساخته شــد و با 45 ميليون مترمكعب حجم آب، يكى از 

بزرگترين سدهاى غرب كشور است.

1- 300هزار تومان از عيدى حق التدريسى هاى استان كم شده است. 
گويا گفته شده مبلغ عيدى حق التدريسى ها از سوى مسئول كارگروه 
آموزش و پرورش در اســتاندارى 900هزار تومان اعالم شده است. 

گفتنى است هنوز دليلى رسمى براى اين اقدام اعالم نشده است. 
2- كرونا قيمت برخى داروهاى گياهى را حسابى باال برده است. گويا 
توصيه به مصرف اين داروها از ســوى متخصصان و افزايش تقاضا، 
دليل اين گرانى است. گفتنى است قيمت زنجبيل در حدود صدهزار 

تومان شده است. 
3- نمايندگان باز هم از مردم جدا شــده اند. گويا در شرايطى كه مردم 
ماسك و ژل هاى شست وشو را براى خريد با جستجوى بسيار دريافت 
نمى كنند، نمايندگان در جلســه روز دوشنبه بدون زحمت و پرداخت 
هزينه، كيف و بسته بهداشتى شامل ماسك و ديگر كاالهاى بهداشتى 
براى مقابله باكرونا دريافت كرده اند. گفتنى اســت پيش بينى مى شــد 
پس از انتخابات گذشــته نمايندگان بيشتر به مردم نزديك شوند و از 

اقداماتى كه آنها را از مردم متمايز مى كند، پرهيز كنند. 
4- يكى از مداحان معروف كشــور با تشخيص كرونا در بيمارستان 
بسترى شده است. گويا تســت از محسن طاهرى در هنگام ورود به 
دبى مثبت بوده و به بيمارستانى در دبى منتقل شده است. گفتنى است 
طاهرى تا پيش از ســفر به امارات در مراســم و راهپيمايى 22 بهمن 

شركت داشت. 
5- اعتراض شوراى شهر به نصب بنر 7 ميليونى شهردارى در مراسمى 
قابل تأمل بوده اســت. گويا اين اعتراض نه در راســتاى حفاظت از 
محيط زيســت و اخطار نســبت به چاپ بنر و مشكالت بعدى آن از 
سوى شهردارى كه به دليل درج نشدن نام شوراى شهر در اين بنر بوده 
است. گفتنى است بى توجهى به محيط زيست و تداوم اقداماتى مانند 
چاپ و نصب بنر و جايگزيــن نكردن اقدامات بى زيان يا كم زيان از 
سوى شهردارى و شوراى شهر، شهر سبز پايدار را به شعارى تهى از 

محتوا تبديل كرده است.

 مديركل مديريت بحران استاندارى همدان 
با تأكيد بر اينكه بارش باران هيچ خسارتى در 
پى نداشته است، گفت: بارش در شهرستان هاى 
جنوبــى از جمله نهاوند، تويســركان و مالير 
شدت بيشترى دارد اما تاكنون گزارشى مبنى بر 
بروز خسارت در اين مناطق اعالم نشده است. 
عليمردان طالبى در گفت وگو با ايســنا، اظهار 
كرد: كارشناسان ستاد بحران استان همدان در 
تمامى شهرســتان ها در حــال رصد وضعيت 
بارشى شهرها هستند و خوشبختانه مشكلى در 

استان وجود ندارد. 
وى بــا بيان اين كه اطالعيه ها و هشــدارهاى 
الزم در زمينه احتمال آب گرفتگى و ســيل به 
تمام شهروندان داده شده است، تصريح كرد: 
ســاكنان خانه هاى غيرمســتحكم روستايى و 
ساخت وســازهاى غيرمجاز حريم رودخانه ها 
نسبت به تخليه وسايل خود از اين اماكن اقدام 

كنند. 
مديركل مديريت بحران استاندارى همدان بيان 
كرد: بيشترين چالشــى كه در هنگام بارش با 
آن مواجه هستيم، ريختن زباله ها و نخاله هاى 
ســاختمانى در رودخانه ها و كانال هاست كه 

موجب انسداد دهنه پل ها مى شود. 
طالبى با اشــاره به اينكه براســاس پيش بينى 
هواشناســى احتمال بارش برف در گردنه ها 
وجود دارد، يادآور شد: از امشب بارش برف 
در گردنه ها پيش بينى شــده است كه به مردم 
توصيه مى شــود تردد خود را در اين محورها 

كاهش دهند. 
 بارش باران در همدان ادامه دارد

كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: 
به دنبال فعاليت يك سامانه بارشى، بارش باران 

تا امروز در نقاط مختلف استان ادامه دارد. 
محمدحسن باقرى شكيب در گفت وگو با ايرنا 
افزود: براســاس بررسى نقشه هاى ماهواره اى، 
ســامانه اي همراه با بارش باران، ريزش برف 
در ارتفاعــات و وزش باد پيش بينى مى شــود 
كه اين ســامانه فعاليت خوبــى دارد و ممكن 
است موجب آب گرفتگى سطح معابر و طغيان 
رودخانه ها از روز سه شنبه تا چهارشنبه شود. 

وى ادامه داد: بر اســاس پيش بينى هاى انجام 
شده، اين ســامانه تا امروز ظهر فعال است و 
رفته رفته از سمت شرق استان خارج مى شود. 
كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان تأكيد 
كرد: پس از خروج اين ســامانه، دماى بيشتر 

نقاط استان كاهش مى يابد و در روز پنجشنبه 
دماى كمينــه هواى برخى نقاط اســتان به 5

درجه سانتى گراد زير صفر مى رسد. 
از  جلوگيرى  بــراى  الزم  اقدامات   

بروز سيل در همدان انجام شد
شهردار همدان با بيان اين كه تمام تمهديدات 
الزم براى جلوگيرى از بروز ســيل در همدان 

انجام شده است، افزود: 
خوشــبختانه با وجود آغاز بارش باران از روز 
دوشنبه تا عصر سه شنبه (زمان تنظيم خبر)، با 
مشــكل ويژه اى در سطح شهر همدان روبه رو 

نبوده ايم. 
به گزارش خبرآناليــن، عباس صوفى با بيان 
اين كه تمام تمهديدات الزم براى جلوگيرى از 
بروز سيل در همدان انجام شده است، افزود: از 
روز دوشنبه تا عصر سه شنبه (زمان تنظيم خبر) 
به جز 2 مورد، بيرون زدگى آب در سطح شهر 
رخ نداده اســت زيرا پس از بارش هاى شديد 
ابتداى سال، اقدام الزم براى اصالح نقاطى كه 

دچار آب گرفتگى شده اند، انجام شده است. 
شهردار همدان از نشست زمين در منطقه 9 دى 
همدان به دليل شكستگى لوله آب و فاضالب 
خبر داد و بيان كرد: اين مشــكل نيز با حضور 

پيمانكاران شركت آبفا بر طرف شد. 
وى دربــاره برخى مناطــق حادثه خيز همدان 
كــه در بارش هاى ابتداى ســال دچار بحران 

شــدند، اظهار كرد: ما در منطقه مدرس پروژه 
انتقال آب هاى ســطحى را پياده كرده و براى 
جلوگيــرى از ورود آب هــاى روان به منطقه 
منوچهرى همدان نيز طرح انحراف مسير آب 

را اجرا كرديم. 
صوفــى تصريح كرد: از ابتداى ســال تاكنون 
اليروبى رودخانه و پل ها انجام شــده و تمام 
مناطقى كه امكان دارد به صورت طبيعى دچار 

آبگرفتى شوند نيز شناسايى شده اند. 
 ثبت 13 ميلى متر بارندگى در همدان

مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان 
با اشــاره به بارش باران از روز دوشنبه، گفت: 
به طور متوســط از روز دوشنبه تا صبح ديروز 
13 ميلى متر بارش در اســتان به ثبت رســيده 

است. 
منصور ســتوده در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اين كه بــارش باران از ديروز شــدت گرفته ، 
اظهار كرد: بيشترين بارش تجمعى در ايستگاه 
سياه دره شهرستان نهاوند به ميزان 71 ميلى متر، 
پس از آن در ايستگاه رسول آباد شهرستان بهار 
47 ميلى متر و ايســتگاه خيرآباد تويسركان 31

ميلى متر بوده است. 
وى با بيان اينكه ميزان بارش در ســد اكباتان 
2 ميلى متر بوده اســت، خاطرنشــان كرد: در 
شهر همدان از روز گذشته تا صبح ديروز 10

ميلى متر بارش به ثبت رسيده است. 

ســتوده اظهار كرد: در ســال آبى جارى 212
ميلى متر بارش در 28 ايســتگاه استان همدان 
ثبت شده كه نسبت به سال گذشته 32 درصد 
كاهش و نسبت به بلندمدت 13 درصد افزايش 

داشته است. 
مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان 
با تأكيد بر اينكه تاكنــون طغيان رودخانه در 
استان گزارش نشده است، بيان كرد: با توجه به 
اين كه اليروبى رودخانه ها در استان انجام شده 
تاكنون گزارشى از طغيان رودخانه ها و سيالب 

به دست ما نرسيده  است.
وى تأكيــد كــرد: در راســتاى مديريــت 
گذشــته  روز   3 از  احتمالى  ســيالب هاى 
ســرابى  ســد  و  مالير  كالن  ســد  دريچه 
تويسركان باز شــده است؛ به طورى كه 10
مترمكعب در ثانيه آب از مخزن ســد كالن 
مالير و 2 مترمكعب در ثانيه از مخزن سد 

مى شود.  خارج  سرابى 
ســتوده بــا بيــان اين كــه حــدود 30 مورد 
ساخت وساز غيرمجاز در حريم رودخانه هاى 
استان شناسايى شده اســت، يادآور شد: 543
مورد تصرف در حريم رودخانه هاى اســتان 
شناسايى و به دادســتانى معرفى شده اند و از 
روز دوشنبه نيز هشدار و اطالع رسانى درباره 
با احتمال ســيل و طغيان رودخانه ها به مردم 

داده شده است.

 مأموران كالنترى، يك فروشنده همدانى را 
به دليل عرضه هر عدد ماسك معمولى به قيمت 

10 هزار تومان شناسايى و دستگير كردند. 
دادســتان عمومى و انقالب شهرستان همدان 
اظهار كرد: تخلفات واحدهاى صنفى توســط 
تعزيــرات حكومتى و افــراد غيرصنفى نظير 
دستفروشــان و افــرادى كه مشــمول قانون 
تعزيرات نمى شوند توسط دادستانى پيگيرى و 

برخورد مى شود. 
حســن خانجانى به ايرنا گفت: روز دوشــنبه 
فردى در ميدان مركزى شــهر همدان در حال 
عرضه ماســك معمولى به قيمت هر عدد 10 
هزار تومان بود كه توســط عوامــل انتظامى 
دســتگير شــد و اين فــرد دوشنبه شــب در 
بازداشــت بود كه از روز سه شنبه پرونده وى 

در جريان است. 
وى تأكيــد كــرد: به منظــور جلوگيــرى از 
هرگونه سوءاســتفاده احتمالى افراد از مسأله 
كروناويروس، دادستانى برخورد با محتكران و 
گران فروشان ماسك و مواد ضدعفونى كننده را 

در اولويت قرار داده است. 
خانجانى بيان كرد: باتوجه به تشــكيل ســتاد 
پيشگيرى و مقابله با بيمارى كرونا به رياست 
اســتاندار همدان، دادستانى به عنوان عضو اين 
ستاد، در مواردى كه نياز به اقدام قضايى باشد، 

ورود مى كند. 
وى درباره روند اطالع رسانى از كروناويروس 
بيان كرد: يك سياســت گذارى ملى در زمينه 
اطالع رسانى از اين ويروس وجود دارد و نبايد 
هر اســتان در اين زمينه يك برنامه مجزا بدهد 
زيــرا در اين صورت نتيجــه مطلوب حاصل 

نمى شود. 
دادســتان عمومــى و انقــالب شهرســتان 
همدان بيان كرد: اســتان ها بايد سياست هاى 
ملى اطالع رســانى درباره ويــروس كرونا را 
بومى سازى كرده و بر اين مبنا برنامه هاى خود 

را عملياتى كنند. 
متخلف  پزشكى  تجهيزات  واحد   2 

در همدان تعطيل شدند
مديركل تعزيرات حكومتى همدان هم گفت: 

حكم تعطيلــى 2 واحد تجهيزات پزشــكى 
متخلــف به دليــل عرضه الــكل و محلول ها 
ضدعفونى كننده به قيمــت نامتعارف صادر و 

روز سه شنبه اجرا شد. 
عليرضا حســن پور افــزود: ايــن واحدهاى 
متخلف محلول هاى ضدعفونى كننده را حدود 
2 برابــر قيمت مصوب عرضــه مى كردند كه 

شناسايى و تعطيل شدند. 
وى افــزود: عالوه بر تعطيلى، بنرى با مضمون 
تخلف اين واحدها در سردر واحدهاى عرضه 
لوازم و تجهيزات پزشكى متخلف نصب شده 
و مســئوالن آنها به پرداخت جريمه نقدى در 

حق دولت نيز محكوم شدند. 
مديركل تعزيرات حكومتى همدان اظهار كرد: 
بــا توجه به نياز ضرورى مردم به ملزومات و 
تجهيزات پزشــكى تعطيلى اين واحد بين 3 
روز تــا يك هفته بــوده و در صورت تكرار 
تخلــف، مجازات هاى شــديدترى براى آنها 

پيش بينى مى شود. 
حســن پور يــادآورى كرد: پيــش از اين نيز 

يك واحد عرضه تجهيزات پزشــكى و لوازم 
بهداشــتى به دليــل عرضه ماســك با قيمت 

نامتعارف شناسايى و تعطيل شده بود. 
وى بيان كرد: 2 واحــد صنفى عرضه كننده 
تجهيزات پزشــكى در مالير كــه به امتناع 
از عرضه ماســك اقدام كــرده بودند نيز با 
حضور نماينده تعزيــرات تمامى موجودى 
آنها بــا قيمت مصــوب 420 تومان عرضه 

شد. 
مديركل تعزيرات حكومتى همدان بيان كرد: 
شــهروندان مى توانند در صورت مشــاهده 
تخلف آن را از طريق تماس با شــماره تلفن 
32523442 اداره كل تعزيرات، تلفن گوياى 
124 ســازمان صنعت، معدن و تجارت و يا 

تارنماى  t١٣۵.irاطالع رسانى كنند. 
حســن پور اظهار كــرد: تا روز دوشــنبه 18 
پرونــده تخلــف بــراى واحدهــاى عرضه 
تجهيزات پزشــكى و لوازم بهداشتى تشكيل 
شــده كه عمده آنها گران فروشى و امتناع از 

عرضه بوده است. 

دادستان همدان:

بازداشت فروشنده ماسك گران
■ مديركل تعزيرات: تجهيزات پزشكي هاي متخلف تعطيل شدند

تكميل طرح هاى 
نيمه تمام اولويت 
شهردارى همدان 

قرار گيرد

 تكميــل طرح هــاى مهــم و بزرگ 
نيمه تمام در سطح شــهر تا پايان سال و 
سال آينده بايد اولويت برنامه هاى عمرانى 

شهردارى قرار گيرد.
عضو شوراى اسالمى شهر همدان اظهار 
كرد: تا تكميــل طرح هاى مهم نيمه تمام، 
پيشــنهاد و اجــراى طرح هــاى جديد 

توجيهى ندارد.
سيدمسعود عسگريان در گفت وگو با ايرنا 
افزود: با توجه به شــرايط اقتصادى فعلى 
و افزايــش قيمت ها، نبايــد پيش از اينكه 
طرح هاى عمرانى فعلى بــه بهره بردارى 
برســد، بودجه شــهردارى صرف طرح 

جديد شود.

وى خاطرنشــان كرد: براى بودجه سال 
آينــده نيز بارها اعــالم كرده ايم كه روند 
ســاخت و تكميل طرح هاى پيشين بايد 

اولويت قرار بگيرد.
رئيس شوراى اسالمى شــهر همدان نيز 
گفــت: تكميل طرح هــاى نيمه تمام بايد 
اولويت شهردارى همدان بر اساس بودجه 

ســال آينده باشــد. كامران گردان افزود: 
توقع داشــتيم طرح هاى نيمه تمام امسال 
به بهره بردارى مى رســيد اما بنا به داليلى 
تحقق نيافت و ســال آينــده بايد هرچه 

سريع تر تكميل شود.
وى بيان كرد: انتظار اعضاى شورا با توجه 
به بودجه پيشــنهادى شــهردارى تحقق 

اهداف شورا و مهمترين انتظار ما تكميل 
طرح هاى نيمه تمام است.

گردان يادآور شــد: تكميل پل ســردار 
همدانــى، پاركينگ آقاجانــى بيگ، بازار 
سينا، پارك حيدره، پل غدير، آرام راه ارم و 
ساير طرح ها بايد هرچه سريع تر تكميل و 

به بهره بردارى برسد.
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خبر خبر

از ضدعفونى كردن مدارس مالير 
تا قطع مالقات زندانيان

 در پى شــيوع ويروس كرونا در ايران و افزايش شمار مبتاليان در 
اســتان هاى تهران، قم، اراك، مازندران و گــزارش يك مورد مرگ بر 
اثر ابتال به كرونا در همدان، ســتاد مديريت بحران شهرستان مالير در 
روزهاى گذشته تشكيل جلسه داد و مسئوالن ذى ربط تمهيدات الزم را 

براى مقابله با اين بيمارى و كاهش شمار مبتاليان انديشيدند. 
مدير شــبكه بهداشــت و درمان مالير به فعاليت شــبانه روزى كميته 
هماهنگى و پيشگيرى از ويروس كرونا و راه هاى مقابله با آن در مالير 
اشاره كرد و گفت: اين كميته در پى انتشار ويروس كرونا در كشورهاى 
مختلف و اعالم وضعيت هشــدار از ســوى سازمان جهانى بهداشت 

برگزار شد و فعاليت خود را آغاز كرده است. 
محسن تركاشوند در گفت وگو با ايسنا، افزود: در اين كميته برنامه ريزى 
و تهميدات الزم براى پيشگيرى از ورود ويروس كرونا به شهرستان و 
راهكارهاى مقابله با اين ويروس بررسى و تصميمات الزم اتخاذ شد. 
وى با بيان اين كه يكى از راه هاى پيشــگيرى، آموزش علمى و صحيح 
است تا از فاز A وارد فاز B نشويم، اظهار كرد: پيش بينى هاى الزم را 
اتخاذ كرده ايم و بيمارستان مهر را براى بسترى كردن بيمارانى كه عالئم 

آلودگى با اين ويروس را دارند، درنظر گرفته ايم. 
تركاشوند خاطرنشان كرد: زدن ماسك و پوشيدن دستكش براى افراد 
عادى هيچ گونه ضرورتى ندارد و تنها رعايت فاصله، شست وشــوى 
مرتب دســت ها، پرهيــز از برگــزارى ميهمانى ها و مســافرت هاى 
مى تواند تاحدودى از ابتال به  c غيرضــرورى و تقويت بدن با ويتامين

ويروس كرونا جلوگيرى كند. 
 مدارس مالير ضدعفونى مى شود

مدير آموزش و پرورش مالير نيز با بيان اينكه جلســه شوراى معاونان 
آموزش و پرورش با محوريت كنترل تهديدات احتمالى ويروس كرونا 
برگزار شــد، گفت: ضدعفونى كردن محيط هــاى مدارس، كالس ها، 
دســتگيره ها و ميز و نيمكت و آگاهى دادن به فرهنگيان، دانش آموزان 
و اولياى آنها از شــيوه هاى مراقبت از انتقال ويروس، نصب تراكت و 

پوستر با موضوعات پيشگيرى در اسرع وقت مورد تأكيد است. 
هادى سلگى افزود: با توجه به شيوع ويروس مرگبار و خطرناك كرونا، 
كارگاه آموزشــى و پيشــگيرى از آنفلوآنزا و ويروس كرونا، با هدف 
آشنايى با نحوه پيشــگيرى از بيمارى هاى تنفسى با مشاركت مديران 
و رابطان ســالمت مدارس ابتدايى و متوسطه نخست در محل سالن 

اجتماعات مركز بهداشت برگزار شد. 
وى اظهار كرد: رعايت نكات بهداشتى در مدارس و در بين دانش آ موزان 
اهميت بســيار بااليى دارد كه توضيحات مربوط به آن از قبيل شستن 
مرتب دست ها، پيشگيرى از روبوسى و كنترل عطسه، تماس نداشتن با 
حيوانات، مصرف نكردن مواد غذايى خام و ... در اين كارگاه مطرح شد. 
 تــا اطالع ثانوى مالقات خصوصى و حضورى با زندانيان 

قطع شد
رئيــس زندان مالير نيز گفت: با توجه بــه اينكه تمركز مددجويان در 
چنين اماكنى مشــكالت حادى به وجود مى آورد بنابراين در راســتاى 
جلوگيــرى از ورود احتمالــى ويروس كرونا به داخــل زندان مالير 

تمهيداتى انديشده شده است. 
محمد بيات افزود: در راستاى رعايت حقوق شهروندى و حفظ سالمتى 
مددجويــان و خانواده هاى آنها تا اطــالع ثانوى مالقات خصوصى و 
حضورى با زندانيان قطع شد و تقاضا مى شود تا حد امكان خانواده ها 

از حضور در زندان براى مالقات كابينى خوددارى كنند. 
وى اظهــار كرد: براى جبران موارد باال با موافقت دســتگاه قضايى و 
مسئوالن زندان مقرر شــد به زندانيانى كه شرايط استفاده از مرخصى 
دارند مرخصى طوالنى مدت داده شــود تا با كاهش جمعيت كيفرى 

زندانيان خدمات بهداشتى بيشترى به مددجويان ارائه شود. 
بيات خاطرنشان كرد: با موافقت مســئوالن زندان مقرر شد عالوه بر 
ارائه ماسك و مواد ضدعفونى كننده و ساير ملزومات بهداشتى، اقداماتى 
براى تشــويق خانواده مددجويان كه تا حد امكان از حضور در زندان 
براى مالقات كابينى با مددجويان خوددارى مى كنند، صورت پذيرد و 
با باال بردن ساعت هاى استفاده مددجويان از تلفن و در صورت امكان 

بيشتر كردن تلفن هاى كابينى، موضوع فوق مديريت شود. 

احتمال لغو همايش بزرگداشت 
سيدجمال الدين اسدآبادى

 مدير اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان اسدآباد از احتمال 
لغو همايش بزرگداشــت سيدجمال به دليل بحث شيوع جهانى كرونا 

خبر داد. 
رضا قاســمى ادامه داد: هنوز در اين رابطه تصميمى گرفته نشــده اما 
احتمال لغو و به تأخير افتادن اين همايش در 18 اســفند، روز اسدآباد 
وجود دارد.  وى به ايسنا گفت: كنسرت مهدى احمدوند خواننده پاپ 
كشــور هم قرار بود در 13 اسفندماه در شهرستان برگزار شود كه اين 

برنامه نيز به دليل شيوع كرونا لغو و به زمان ديگرى موكول شد. 
قاســمى در ادامه با بيان اين كه بناى يادبود سيدجمال به يك مجموعه 
پوياى فرهنگى در شهرســتان تبديل خواهد شد و برنامه داريم به يك 
پاتــوق فرهنگى مبدل شــود، گفت: از 2 ماه پيــش انجمن هاى ادبى 
شهرستان در اين بنا مستقر شده اند و تجهيزات الزم براى بناى يادبود و 

فعاليت انجمن ها توسط اداره كل تأمين شد. 
وى از افتتاح نگارخانه شهرســتان و كتابخانه تخصصى سيدجمال در 
بناى يادبود ســيدجمال الدين اســدآبادى در آينده نزديك خبر داد و 
يادآور شــد: در سالجارى اداره كل ارشاد اسالمى استان به ارزش بيش 
از 73 ميليون تومان تجهيزات به كانون هاى فرهنگى مساجد شهرستان 

اسدآباد كمك كرده است. 
قاسمى با اشــاره به وجود 57 كانون فرهنگى، هنرى در سطح شهر و 
روستاهاى اســدآباد، بيان كرد: امسال 48 كانون در ايام اوقات فراغت 
برنامه هاى مختلفى در سطح مساجد داشتند و 5 هزار نفر در كالس هاى 

مختلف فرهنگى، هنرى، آموزشى، تفريحى و اردويى شركت كردند. 

گل بود به سبزه نيز آراسته شد
فرماندار نهاوند: مصوبات اجرا شود

 نهاونــد- كمالونــد- خبرنــگار همدان پيام: در آســتانه نوروز 
و ترددهايى كه نمى شــود مانع آنها شــد؛ بــاران و آبگرفتگى معابر 
يك طرف و ويروس كرونايي كه اين روزها كاســه چه كنم دســت 
مسئوالن داده اســت هم يك طرف ماجرا قرار گرفته است. در اين 
شرايط داروخانه ها هم پاسخگوى نيازهاى بهداشتى و كاالهاى مورد 

نياز مردم نيستند. 
در پي اين ها جلساتى برگزار مي شود كه در آن ها كلى گويى مى شود 
و مصوباتى مطرح مى شــود كه براى فهميدن اينكه تا چه اندازه در 
اجراى اين مصوبات جديت وجود دارد بايد به اماكن عمومى ســر 

زد. 
شايد ويروس كرونا آنچنان كه عموم مردم را به هراس انداخته است 
خطرناك نباشــد اما بهتر بود كه آموزش ها و اقدامات الزم در زمان 
مناسب به عموم مردم داده مى شد كه به كاهش استرس و آرام كردن 

جو روانى كمك مى كرد.
طبــق معمول تعطيلى واحدهاى آموزشــى، مدارس و دانشــگاه ها 
راهكار نخست بود اما اين اقدامات مشكالت بيشترى را متوجه نظام 
آموزشى خواهد كرد كه پيش از اين هم با برف و سرما تعطيل شده 
بود، بنابراين آموزش از راه دور برخى دانشــگاه ها از جمله دانشگاه 

نهاوند اقدام قابل توجهى به نظر مى رسد. 
مراســم هاى اعتــكاف در نهاوند و شــهرهاى تابعه بــرزول، گيان 
و فيروزان به دليل جلوگيرى از شــيوع ويروس كرونا لغو شــد اما 
براى ســاير برنامه ها در نوروز و استقبال نوروز در بقعه متبركه فعال 

تصميمى گرفته نشده است. 
اماكن عمومى و ســرراهى، رســتوران و غذاخورى ها، مراكز عرضه 
قليان و كافى شاپ ها همچنان برقرار هستند و اقدام پيشگيرانه اى در 

آنها انجام نشده است. 
آنچه در اين ميان بيشتر مطرح است؛ كارگران خدمات شهري هستند 
كه بيشــتر از ديگران در معرض خطر ويروس كرونا هســتند كه به 
بسته هاي پيشگيرانه نيز دسترسي ندارند. در كنار اين گروه كارمندان 
اداره هايي كه ارباب رجوع زيادي دارند نيز بيشــتر از بقيه كارمندان 

در معرض خطر ابتال به اين ويروس هستند.
در تاكسى ها و وسايل نقليه عمومى نيز شرايط همچنان مانند گذشته 

است و گندزدايى يا ضدعفونى انجام نمى شود. 
فعال بنرهاى آموزشى براى نصب پيشنهاد شده است. 

با وجود انتظار آموزش در مطب هاى عمومى پزشكان به بيماران، اما 
هنوز عمليات پيشگيرانه اجرا نشده است. 

با تعطيلى مدارس برخى خانواده ها و دانشجويان به مسافرت رفته و 
خانه و خوابگاه ها را ترك كرده اند. 

فرماندار نهاوند در نشســت مديريت بحران شهرســتان با تأكيد بر 
اجراى مصوبات اعالم شــده گفت: خانواده هاى جانبازان هم در اين 

شرايط به مراقبت بيشترى نياز دارند.
مــراد ناصرى تأكيد كرد: با توجه به اين كه ميهمان هاى بســيارى از 
قم در چند روز گذشــته به روستاهاى شهرســتان نهاوند آمده اند، 
به ضرورت رســيدگى و جدى گرفتن موضوع توسط بخشداران و 

دهياران اين روستاها تأكيد مى شود. 
 وي ادامه داد: بهورزان نيز در روســتاها بايد اقدامات و آموزش هاى 

الزم و بررسى عالئم را داشته باشند. 
ناصري با تأكيد بر اطالع رســانى هاى درست و آموزش دستگاه ها و 
متوليان، از متوليان خواســت تا بازار ميوه و مراكز پرمراجعه مردم را 

هم مديريت كنند. 

آمادگى كامل شهردارى كبودراهنگ 
براى بارش هاى شديد

 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: پيش بينى شــده كه شهردارى 
كبودراهنــگ براى بارش هاى شــديد آمادگى كامــل دارد و نقاط 

حادثه خيز نيز شناسايى شده است. 
شهردار كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: پيرو اخطار هواشناسى 
مبنى بر وقوع بارش هاى شــديد، آمادگى كامل در اين شهرســتان 
وجود دارد و برنامه ريزى هاى الزم نيز انجام شده است. عالوه بر آن 
نقاط حادثه خيز بررســى و براى مرتفع كردن مشكالت، تدابير الزم 

انديشيده شده است. 
محمد رهگشا اظهار كرد: اكيپ هاى نيروى خدماتى به صورت آماده 
باش در محل هاى تعيين شــده انجام وظيفه خواهند كرد، همچنين 
واحد آتش نشانى در ابتداى بلوار شــهيد بهشتى براى جلوگيرى از 

تردد خودروها در هنگام آبگرفتگى مستقر خواهد شد. 
وى با اشاره به افزايش ارتقاع خاكريز پشت بيمارستان امام رضا(ع) 
گفت: گونى هايى نيز تهيه شــده كه در محــل حادثه خيز جاگذارى 
مى شوند و كف كش هاى شهردارى نيز براى انجام عمليات آب كشى 

در دسترس هستند. 
رهگشا همچنين با اشــاره به اينكه نيروهاى راننده نيز در آماده باش 
كامل قرار دارند، ادامه داد: كانال ميدان رسالت به بلوار مجذوب على 
شــاه نظافت و اليروبى خواهد شــد و نظافت و اليروبى جوى هاى 
آب پس از باران توسط خدمات شهرى و نظافت برخى نقاط توسط 

آتش نشانى پس از آب گرفتگى جزو برنامه ها است. 

فرماندار بهار:
بهار رتبه خوبي در ريشه كني بي سوادي دارد

  جلســه شوراى پشــتيبانى نهضت ســوادآموزى بخش اللجين به رياست فرماندار 
شهرســتان بهار و با حضور امام جمعه شهر اللجين و مديران دستگاه هاى اجرايى مربوط 

در سالن جلسات بخشدارى اللجين تشكيل شد. 
در اين جلســه ابتدا فرخى مسئول نهضت و سوادآموزى بخش اللجين گزارش وضعيت 

سوادآموزان در اين بخش را ارائه كرد. 
در ادامه فرماندار بهار گفت: شهرســتان بهار در ارتباط با ســوادآموزى و ريشــه كنى 
بى سوادى رتبه خوبى در استان و به طبع استان نيز در سطح كشور به خود اختصاص 

داده است و در شهرستان بهار شاهد ريشــه كنى بى سوادى هستيم و اميدواريم تعداد 
كمى بى ســواد كه در اين شهرســتان وجود دارد نيز با همت و تالش تمامى مسئوالن 

به طور كامل باسواد شوند. 
قنبرى ضمن اشاره به محروميت برخى خانواده ها در جهت باسواد شدن افزودند: همه بايد 
تالش كنيم كه با كمك و تالش همه دستگاه هاى بتوانيم بى سوادان را در جامعه شناسايى و 

در امر تحصيل و باسوادكردن اين عزيزان خدمات شايسته اى ارائه كنيم. 
حجت االســالم سيفى امام جمعه اللجين نيز در اين جلسه گفت: تعليم و تعلم عبادت 
اســت و در آيات قرآن كريم بر اين مهم ســفارش هاى بسيارى شــده است و قطعا 
افزايش علم و نيز باســواد كردن هرفردى در جامعه داراى ثواب و پاداشى عظيم نزد 

پروردگار است. 

سوگند حاجى شفيعى »
 روزهاى شلوغ و پراسترس و در عين حال 
پرهيجاِن ماراتــن نفس گير انتخابات مجلس 
يازدهم شــوراى اســالمى به  پايان رســيد؛ 
روزهايى كه همه از شدت خستگي و زيادى 
كار وعده «اين روزها هم مى گذرد» را به هم 

مى داديم؛ گذشت اما چطور...!؟
 روزهــا و بهتــر اســت بگويــم ماه هاي 
و  «همدان پيــام»  روزنامــه  منحصربه فــرد 
«چاپخانه پيام رســانه» به پايان رسيد، همان 
روزهايــى كه انتظــارش را هم داشــتيم و 
از همان ابتــداى ســال 98 زمزمه روزهاى 
سخِت انتخابات 2 اسفندماه در دفتر روزنامه 
و چاپخانه از پرســنل و مديرانش به گوش 

مى رسيد.
 تــداركات اوليــه و كار جدى  با تشــكيل 
ســتاد انتخابات كه از آبان ماه 98 آغاز شده 
بود در دي و بهمن ماه به اوج خود رســيد. 
در كنــار روزهاى دلنشــين و خاطره انگيز 
و البتــه پرمشــغله دهه فجر، طبق رســم 
هرساله روزنامه همدان پيام مبنى بر رسالِت 
انتشــار ويژه نامــه به مناســبت دهه فجر و 
دســتاوردهاى انقالب اســالمى در استان، 
امسال پوشــش خبرى مراسم   متعدد چهلم 
حاج قاســم ســليمانى، بازار داغ تبليغات 
نامزدهاى انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
و روزهاى شــلوغ پايان ســال را نيز همراه 
داشــت كه همــه آنها دست به دســت هم 
مجموعه پرپيمانه اى بــراى روزنامه داران و 
چاپخانه داران و پرسنل  هاي فعال مى ساخت.

حال و احوال اين روزهاى روزنامه و چاپخانه 
ديدنى بود، گوشه اى از اين حال وهوا را براى 
قدردانــى از زحمــات و تالش هاى بى وقفه 
عزيزان، همكاران و مديران متعهد نسبت به 
اين مسئوليت و رسالت اجتماعى و فرهنگي 
را كه نشــان از اتحــاد و يكدلــى و انجام 
كارگروهى به بهترين شكل ممكن است، به 

تحرير مي آورم.
همه سخت مشــغول كار و فعاليت بودند، 
چه در حوزه و پست مربوط و چه فراتر از 
شرح وظايف محوله و هركسي گوشه اى از 
كار را گرفته بود. جز مشورت ها و جلسات 
گروهى كه تشكيل مى شد صحبت  چندانى 
بين پرســنل رد و بدل نمى شــد، با وجود 
واحدها،  در  همكاران  طوالنى مدت  حضور 
تردد در راهروها كمتر شده بود، كارورزانى 
هم كه تازه به مجموعه ملحق شــده بودند، 
دلسوزانه و با اشــتياق همكارى مى كردند، 
البته به آنها متذكر شــده بوديم كه اگر مرد 
روزهاى ســخت هســتند اين روزها ما را 
همراهي كنند اما بــا وجود اين، قرارگرفتن 
آنها در اين برهه و موقعيِت كارى در شروع 
فعاليت اجتماعى و فرهنگيشان كمى سخت 
به نظر مى آمد و نگــران از اين كه آيا از پس 
كارهاي محوله با مافوق هاي ســخت گيري 
كه دارند بر مي آينــد يا نه! اما انصافا مردانه 
پابه پاى پرسنل ايســتادند و با ديدن روحيه 
خستگى ناپذير پرســنِل متعهد و باتجربه ما 
انرژى مى گرفتند و باانگيزه در همه  امور به 
پرسنل كمك مى كردند كه قطعا حضورشان 
در اين روزها، تجربه ارزشمندى برايشان به 
ارمغان خواهد داشــت كه بعدها به آن پى 
خواهند برد، همدان پيام همچون دانشگاهى 
با محيط عملى مناسب و خوبي براى تجربه 
كار واقعى و حضور مفيــد آنها در اجتماع 
كاريشــان خواهد بود، ماننــد كارورزان و 
كارآموزان پيش از آن ها كه يا در حال حاضر 
از پرسنل موجود هستند و يا با كسب تجربه 
مؤثــر مســير زندگيشــان را در محيط هاي 
ديگري پيــش گرفتند و هــر از گاهي هم 
دلشــان بــراى مجموعه و پرســنلش تنگ 

مي شود و سري به ما مي زنند.
 اين روزها ساعت كارى بين پرسنل بى معنى 
شــده بود، جلسات و نشســت هاي متعدد 

كارشناسان در ســاعت هاي كاري موظفي و 
غيركاري با حضور كانديداها برگزار مى شد. 
پس از نشست و جلسه كارشناسي، كانديداها 
به همراه هيأت هــاي همراه براى تبليغات و 
ارائه برنامه هــاى خود در واحدها گشــتى 

مى زدند.
روزنامه همدان پيــام در ايام انتخابات در 12 
صفحه منتشــر شــد كه در مجموع عملكرد 
روزنامه و فضــاي مجــازي همدان پيام در 
يازدهميــن دوره انتخابات مجلس شــامل 
131مــورد يادداشــت، 74 مــورد گزارش 
توليــدي، 27 مورد خبر توليــدي، 28 مورد 
مصاحبه توليدي، 10 مــورد ويژه نامه (160
صفحــه) براي شهرســتان ها و يك ويژه 55

صفحه در همــدان به مناســبت دهه فجر، 
43 مــورد گزارش ســايتي، 110 مورد خبر 
ســايتي، 230 خبر در كانال تلگرام، 13پست 
اينســتاگرامى و بيــش از 40 اســتورى در 
اينستاگرام است. همچنين در حوزه چاپ و 
بسته بندي 30 مورد تبليغات در حوزه چاپ 
ليبل و افست ورقي و 42  روزنامه در چاپ 

رول با چاپخانه منتشر شد.
 ساعت حضور پرســنل در دفتر روزنامه و 
چاپخانه به ويژه براى مديرمســئول، سردبير، 
خبرنگاران حوزه روزنامه و رسانه ديجيتال، 
طراحان، رابط  هاي كانديدا و ســاير پرسنل 
به صورت شــبانه روز شده بود. هر روز صبح 
كه دستگاه حضور و غياب را تخليه مى كردم 
ســاعت خــروج 4 - 5 صبح هم به چشــم 
مى خورد؛ ميانگين ســاعت كار اين عزيزان 
حدود 12 الى15 ساعت در روز رسيده بود و 
زمان خواب و استراحت مديران، كارشناسان 
و پرســنل تحريريــه بــه چيزى حــدود 4

الى 5 ســاعت رســيده بــود. دلتنگى براى 
خانواده هايشان و خستگى ساعات طوالنى و 
پرفشار كار به رغم همه شور و انگيزه شان در 

صورتشان هويدا بود.

چقدر قابل تحســين و ســتايش هســتند 
خانواده  هــاي صبــور اين عزيــزان، پدران، 
مادران، همســران و فرزنــدان منتظر كه اين 
روزها نمى توانســتند با دل سير عزيزانشان 

را ببينند.
همكارى تعريــف مى كرد در يكــى از اين 
شب ها ساعت 9ونيم به منزل رسيدم و اهل 
خانه چقدر از ديدنم در اين ساعت خوشحال 

و متعجب شدند.
همكاران هم در مركز چاپ و بســته بندى 
همدان كــه به صورت شــبانه روز باغيرت 
و تعصب پاى دســتگاه هاى چــاپ و كار 

ايستادند.
 همه به نحــوي دغدغه و حس مســئوليت 
اجتماعــى براى رضايت و پوشــش خبري 
هرچه بهتر براي مردم، مسئوالن و كانديداها 
را داشــتند و براي اطالع رساني و برگزاري 
انتخاباتي پرشــور براى برگزيدن فرد اصلح 
به عنــوان نماينده مردم در مجلس شــوراي 

اسالمي و قوه مقننه تالش مى كردند.
مخاطبــان عزيــز كه همه هــدف مجموعه 
رضايــت و رفــع مشــكالت آنهاســت با 
پيگيري ها، نظرات و پيشــنهادات خود مانند 
هميشه ما را همراهي مى كردند و قوت قلب 

و دلگرمي براى مجموعه بودند.
طرفداران و رابطــان كانديداي محترم هم با 
نهايت همكاري و مساعدت ما را در اين امر 

ياري كردند.
در نهايــت از همه عزيزاني كه ما را به نحوي 
همراهي كردند و از مديران و مسئوالن و همه 
پرسنل محترم روزنامه همدان پيام و چاپخانه 
پيام رسانه كه هميشه و همواره يكدل و متحد 
در كنار هم روزهاى سخت را سپرى كردند و 
اتفاقات خوبي در كنار هم رقم زدنند، تشكر 

مى كنم.
خدايا چنان كن ســرانجام كار/ تو خشــنود 

باشى و ما رستگار

نگاهى به عملكرد «روزنامه همدان پيام» 
و «چاپخانه پيام رسانه» در انتخابات

تصاويرى از پرسنل روزنامه همدان پيام
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براى پيشبرد اهداف كشور نيازمند تعامل 
مجلس و دولت هستيم

 نمايندگان آينده نبايد اصال به شــعارهايى كه عليه دولت مى دادند 
در مجلس دامن بزنند. براى پيشبرد اهداف سياست داخلى و سياست 

خارجى نيازمند تعامل مجلس آينده با دولت فعلى هستيم.
يك فعال سياســى گفت: در بحث مربوط به سياســت داخلى بيشتر 
كانديدهــا و منتخبين دوره يازدهم درباره بهبود شــرايط اقتصادى و 
ترميم بخش هاى صنعتى و كارخانه ها شعارهايى دادند. عموما منتخبين 

اين دوره از مجلس در شعارها به موضوع معيشت مردم پرداختند.
ابراهيم نكو در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: عمده شعارشــان هم 
انتقاداتى به عملكرد مجلس گذشته بود. در اين راستا مردم انتظارشان 
اين اســت كه آن ها دســتاوردى نوين در اين مجلس نسبت به آنچه 

نمايندگان اسبق داشتند، به دست آورند.

«حسنى مبارك» درگذشت
 رسانه هاى مصر از درگذشت «حسنى مبارك» رئيس جمهور پيشين 

اين كشور در سن 91 سالگى خبر دادند.
به گزارش فارس، «حســنى مبارك» رئيس جمهور پيشــين مصر كه 
در ســال 2011 در انقالبى مردمى از قدرت كنار گذاشته شد، ديروز 

درگذشت.
رســانه هاى مصرى نزديك به دولت اين كشور از جمله وب سايت 

روزنامه «اليوم السابع» خبر درگذشت مبارك را گزارش كردند.

كميسيون تلفيق اليحه بودجه 99 را دولت 
اصالح مى كند

 سخنگوى هيأت رئيسه مجلس با بيان اينكه بودجه 99 با نظر دولت 
اصالح مى شود، گفت: برخى نمايندگان معتقد بودند بودجه سال آينده 
3 دوازدهم تصويب شود و سپس مجلس يازدهم ادامه بودجه را مورد 

بررسى و تصويب قرار دهد.
به گزارش تسنيم، اســدا... عباسى در جمع خبرنگاران ضمن تشريح 
جزئيات جلسه غيرعلنى مجلس، اظهار كرد: با توجه به اينكه در روز 
گذشته كليات بودجه 99 كه از سوى كميسيون تلفيق به مجلس ارائه 
شــده بود، مورد موافقت قرار نگرفت، 2 پيشنهاد براى بررسى اليحه 

بودجه 99 مطرح شد.
وى در تشريح يك پيشنهاد نمايندگان براى بررسى اليحه بودجه 99، 
اظهار كرد: برخى نمايندگان معتقد بودند بودجه سال آينده 3 دوازدهم 
تصويب شــود و سپس مجلس يازدهم ادامه بودجه را مورد بررسى و 

تصويب قرار دهد.
عباسى افزود: با توجه به اينكه بودجه 3 دوازدهم از نظر زمانى در پايان 
خردادماه به پايان مى رســد و مجلس يازدهم نيز از 7 خرداد شروع به 
كار مى كند، اين امكان وجود ندارد كه مجلس يازدهم در حالى كه هنوز 
فرآيند تشكيل كميســيون ها و اعتبارنامه ها را نگذرانده، وارد بررسى 
بودجه ســال 99 شود. وى ادامه داد: از آنجايى كه پيش بينى مى شود تا 
اوايل تيرماه مجلس يازدهم به خوبى شكل نمى گيرد، همچنين كشور را 
نمى توان حتى يك روز بدون قانون بودجه اداره كرد، اين پيشنهاد مورد 
موافقت قرار نگرفت و تنها راه كنونى ما اين است كه اليحه بودجه را 

به صورت كامل به تصويب برسانيم.
وى در تشــريح پيشــنهاد بعدى كه براى بررسى اليحه بودجه 99
مطرح شــده بود، گفت: پيشنهاد شــد تا ايرادات كليات بودجه 99
كه روز گذشــته در مجلس رد شده بود را در كميسيون تلفيق رفع 
كنند و ســپس از روز يكشــنبه آينده، صحن مجلس وارد بررسى 
كليات بودجه ســال 99 شود. عباسى با بيان اينكه بودجه 99 با نظر 
دولت اصالح مى شــود، افزود: روز يكشــنبه مجلس وارد بررسى 
اليحه بودجه ســال 99 مى شود تا كليات آن به تصويب برسد و راه 

ديگرى وجود ندارد.
وى تصريح كرد: بنابراين يكشــنبه هفته آينده كليات بودجه سال 99

با اصالحيه جديد كميســيون تلفيق در صحن بررســى خواهد شد و 
روز دوشنبه نيز صالحيت وزير پيشنهادى كشاورزى بررسى مى شود.

همه پرسى و قوانين آن در ايران
 مطابــق ماده 36 قانون همه پرســى در جمهورى اســالمى ايران، 
رفراندوم به پيشنهاد رئيس جمهورى يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس 
شــوراى اسالمى و تصويب حداقل دوسوم مجموع نمايندگان  برگزار 

مى شود.
اصل 59 قانونى اساســى جمهورى اســالمى ايران تصريح مى كند كه 
در مسائل بســيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن 
است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم 
صورت گيرد. اين اصل درخواست مراجعه به آراى عمومى را منوط به 

تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس كرده است.
در اصل 110 هم به فرمان همه پرســى، ذيل وظايف و اختيارات رهبر 
اشاره شده است كه درواقع به معناى لزوم تأييد مصوبه مجلس و صدور 
فرمان همه پرسى از سوى رهبرى است. اصل 99 نيز مى گويد: شوراى 
نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، 
مجلس شــوراى اسالمى و مراجعه به آراى عمومى و همه  پرسى را بر 
عهده دارد. ســازوكار اشاره شده، مسيرى است كه در قانون اساسى و 
قوانين پايين دستى براى مراجعه به آراى عمومى تعبيه و طراحى شده 
اســت. ذيل اصل 59 و پيش از برگزارى آخرين همه پرسى در مردادماه 
سال 68 ، همان سال قانونى مشتمل بر 39 ماده و 13 تبصره در مجلس 
شوراى اسالمى تصويب شــد كه مبناى تصويب و برگزارى رفراندوم 

در ايران است.
 قانون همه پرسى در ايران

 ماده يك اين قانون در تعريف همه پرســى آورده است: همه پرسى از 
آحاد ملت مطابق مقــررات اين قانون انجام مى گيرد به نحوى كه همه 
اقشــار جامعه با آزادى كامل، نظر خود را درباره موضوعى  كه به آراى 
عمومى گذارده مى شــود به يكى از 2 صــورت آرى يا نه اعالم كنند. 
مطابق با اصل 99 قانون اساســى ماده ســوم اين قانون هم نظارت بر 

همه پرسى را بر عهده شوراى نگبهان قرار داده است.
 ماده 36 قانون همه پرسى در جمهورى اسالمى ايران نحوه طرح پيشنهاد 
همه پرسى را مشخص كرده است. مطابق اين ماده همه پرسى به پيشنهاد 
رئيس جمهورى يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى و 
تصويب حداقل دوسوم مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسالمى به 

انجام مى رسد.
 به گزارش ايرنا، طبق اين قانون صداوسيماى جمهورى اسالمى ايران 
وظيفه دارد برنامه هاى آموزشــى درباره همه پرســى را بسازد و براى 
آگاهى عمومى مردم پخش كند. همچنين همه اعالميه ها و اطالعيه هاى 
مربوطه  به فرايند رفراندوم را كه وزارت كشور يا هيأت مركزى نظارت 
منتخب شوراى نگهبان ضرورى تشخيص مى دهد از شبكه سراسرى يا 

محلى صداوسيماى جمهورى اسالمى ايران پخش كند.
 وزارت كشور مأمور اجراى قانون همه پرسى و مسئول صحت برگزارى 
آن است كه البته اين مسئوليت منافى نظارت  شوراى نگهبان نيست. در 
اين قانون، همه پرسى به صورت مستقيم و عمومى و با رأى مخفى قابل 
برگزارى اســت و بايد در يك روز انجام شده و مدت آن 10 ساعت 
تعيين شده است. البته اين زمان در صورت ضرورت قابل تمديد است. 

اخذ رأى بايد در يكى از روزهاى تعطيل رسمى انجام شود.
در  ماده 14 به شــرايط رأى دهندگان پرداخته شــده است. مطابق اين 
قانون رأى دهندگان در همه پرسى بايد تابعيت كشور جمهورى اسالمى 
ايران را داشته باشند. سالمت روانى و ورود به سن 16 سالگى از ديگر 

شرايط رأى دهندگان است.
 در ماده 10 به مواردى پرداخته كه منجر به باطل شــدن آرا مى شــود. 
صندوق بدون الك و مهر همه پرســى، آراى زايد بر تعداد تعرفه، آراى 
كسانى كه به سن قانونى رأى دادن نرسيده باشند، آرايى كه با شناسنامه 
افراد فوت شده يا غيرايرانى نوشته شده باشد، آرايى كه با تقلب و تزوير 
به دست آمده باشد و آرايى كه با شناسنامه غير يا جعلى اخذ شده باشد 
از جمله آرايى اســت كه باطل مى شود. همچنين آرايى كه با شناسنامه 
كســانى كه حضور ندارند اخذ شــده يا بدون مهر همه پرسى باشد يا 
آرايى كه از طريق تهديد به دست آمده باشد هم مطابق اين قانون باطل 
مى شود، همچنين رأى هايى كه روى برگه رأى قانونى ثبت نشده باشد. 
مطابق اين قانون در موارد اشاره شده و با تأييد هيأت نظارت يا نماينده 
آن، برگه هاى رأى باطل بوده و جزو آراى مأخوذه محسوب نمى شود.

 جرايم فرايند همه پرسى
 ماده 12 به جرائمى پرداخته كه ممكن اســت در فرايند و مرحله انجام 
همه پرســى صورت گيــرد. خريد و فروش رأى، تقلــب و تزوير در 
اوراق تعرفه يا برگ رأى يا صورت جلســات، تهديد يا تطميع در امر 
همه پرسى، رأى دادن با شناسنامه جعلى و رأى دادن با شناسنامه ديگرى 
همچنان كه پيشتر هم اشاره شد از جمله اقدامات جرم انگارى شده در 
اين ماده اســت. رأى دادن بيش از يك بار، اخالل در امر همه پرسى، كم 
و زياد كردن آرا يا تعرفه ها، تقلب در رأى گيرى و شــمارش آرا و رأى 
گرفتن با شناسنامه كسى كه حضور ندارد هم جزو اقداماتى تلقى شده 

كه در صورت وقوع، فرد دخيل با مجازات رو مى شود.
پس از مشخص كردن جرائم و تخلفات در ماده 30 به مسأله مجازات 
پرداخته است. چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت كند 
به 74 ضربه شالق محكوم مى شــود. چنانچه ايجاد رعب و وحشت 
خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند 
فرد مجرم تا 74 ضربه شالق و حداكثر تا 2 سال حبس محكوم مى شود.

همچنين  مجازات كســى كه با اتخاذ ســمت مجعول در همه پرســى 
دخالت كند حداكثر 50 ضربه شــالق است و هر گاه مرتكب، سندى 
هم در اين مورد جعل  كرده باشــد مجازات جعل و تزوير در مورد او 
اعمال مى شود. در مرحله آخر چنانكه دخالت وى مؤثر در سرنوشت 
همه پرسى باشد و جريان همه پرسى را در يك بخش يا يك شهرستان يا 

يك استان برهم بزند به يك تا 5 سال حبس محكوم مى شود.
پس از انجام فرايند همه پرســى و حضور مــردم مطابق ماده 35 قانون 
همه پرســى در جمهورى اســالمى ايران مصوب ســال 1368 رئيس 
جمهور موظف اســت نتيجه همه پرسى را پس از طى مراحل قانونى و 
ابــالغ به وى حداكثر ظرف يك هفته امضا كند و براى اجرا در اختيار 

مسئوالن امر قرار دهد.

اليحه بودجه 99 به كميسيون تلفيق بازمى گردد
 رئيس مجلس شوراى اسالمى در نطق پيش از دستور جلسه مجلس به دليل 
رد كليات بودجه سال 99 توسط نمايندگان مجلس، اظهار كرد: ما اكنون مطابق 
قانون، ســكوت پيشه مى كنيم. كميسيون تلفيق از دقايق ديگر كار خود را آغاز 

خواهد كرد.
به گزارش ايسنا،  على الريجانى با بيان اينكه «اليحه بودجه 99 بايد به كميسيون 
تلفيق برگردد» گفت: ما هم اكنون مطابق قانون، ســكوت پيشه مى كنيم. اليحه 
بودجه 99 به كميســيون تلفيق بازخواهد گشــت، اصالح مى شــود و اليحه 
اصالح شده در صحن علنى بررسى خواهد شد؛ بنابراين ما جلسه علنى امروز 
مجلس را ختم مى كنيم تا كميسيون تلفيق از دقايق ديگر كار خود را آغاز كند.

الريجانى در پايان اظهار كرد: جلســه بعدى مجلس يكشــنبه هفته آينده 11 
اسفندماه خواهد بود.

بخش يارانه ها و حقوق 
در بودجه اصالح مى شود 

 نايــب رئيــس كميســيون تلفيــق اليحــه بودجــه كل كشــور ســال 99 بــا بيان 
ــات  ــا، مالي ــى را در بخــش معيشــت، يارانه ه ــن كميســيون اصالحات اينكــه اي
ــد  ــزارش جدي ــاال گ ــت: احتم ــد گف ــال مى كن ــه اعم ــا در بودج و حقوق ه

كميســيون تلفيــق يكشــنبه آينــده در صحــن مجلــس مطــرح خواهــد شــد.
علــى اصغــر يوســف نــژاد در گفت وگــو بــا ايســنا اظهــار كــرد: موضوعــات 
ــه  ــوط ب ــا، بحــث مرب ــت، يارانه ه ــل بحــث معيش ــى مث ــورى و اساس مح
ماليات هــا، حقــوق و دســتمزد و همچنيــن مســائل مربــوط بــه مولدســازى 
ــا حضــور اعضــاى كميســيون تلفيــق،  دارايى هــاى دولــت در كارگروهــى ب
ــت،  ــدگان دول ــه و بودجــه، نماين ــدگان ســازمان برنام ــأت رئيســه، نماين هي

ــود. ــا بررســى ش ــز پژوهش ه ــبات و مرك ــوان محاس دي

ادعاهاى بى اساس سخنگوى وزارت خارجه آمريكا 
عليه ايران

 ســخنگوى وزارت خارجه آمريكا به بيان ادعاهاى بى اســاس عليه ايران 
پرداخت.

به گزارش ايلنا، مورگان اورتاگوس سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا گفت: ما 
هركارى كه بتوانيم براى جلوگيرى از حمله شبه نظاميان عراقى عليه منافعمان انجام 
مى دهيم. وى در ادامه افزود: ما در ابتدا متوجه حمالتى كه نيروهاى وابسته به ايران 
عليه سفارت ما انجام مى دهند شديم اما اكنون شاهد فعاليت هاى بيشتر اين چنينى 
هســتيم. اورتاگوس همچنين ادعا كرد: ايران بايد اين موضوع را بداند، ما آن ها را 
مسئول هرگونه اقدامى كه نيروهاى وابسته به آن ها در عراق انجام دهند، مى دانيم. 
ما پيش از ترور سردار  قاسم سليمانى به آن ها هشدار داديم و در اين هشدار كامال 

جدى بوديم. الزم است كه آن ها هشدارهاى ما را جدى بگيرند. 

مهرداد حمزه»
 يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى در حوزه انتخابيه همدان و فامنين در 
اين دوره نيز با حاشيه هاى بسيارى همراه بود 
اما هم چون چند دوره گذشــته اصول گرايان 

پيروز تمام عيار اين انتخابات بودند.
شهرســتان هاى همدان و فامنين با جمعيتى 
حدود 700 هزار نفــر، نزديك به 590 هزار 
واجد شــرايط براى حضــور در انتخابات 
داشــته كه از اين تعداد حدود 212 هزار نفر 
يعنى تقريبا 36 درصد واجدين شــرايط در 
انتخابات يازدهم مجلس شــركت كردند كه 
براساس آمار شركت مردم در ادوار مختلف 
انتخابات مجلس ايــن دوره كمترين ميزان 

مشاركت را به خود اختصاص داده است.
در طــول 10 دوره انتخابات مجلس در اين 
حوزه انتخابيه، 11 نفر راهى مجلس شــدند 
كه حميدرضا حاجى بابايى با 5 دوره حضور، 
ركوردار بود و پس از او على آقامحمدى با 3

دوره، سيدهاشم حميدى، ابراهيم كارخانه اى 
و اميــر خجســته هر كــدام بــا 2 دوره و 
غالمحسين آقايى، احمد حبيبيان، سيد جالل 
ساداتيان، مرحومه مرضيه حديدچى، حسين 
لقمانيان و سيد كاظم حجازى هر كدام با يك 

دوره حضور در مجلس قرار مى گيرند.
با مشخص شــدن نتيجه انتخابات يازدهم، 
حميدرضا حاجى بابايى با كســب 45 درصد 
آراى ماخوذه براى ششمين بار و احمدحسين 
فالحى نيز با كســب حدود 23 درصد آراى 
ماخوذه به عنــوان دوازدهمين نماينده حوزه 
انتخابيــه همــدان و فامنيــن در همان دور 

نخست انتخابات راهى مجلس شدند. 
حاجى بابايى كه حــاال ديگر به عنوان يكى از 
كهنه كاران سياست شناخته مى شود و در تراز 
چهره هاى شناخته  شده ملى در عرصه سياست 
اســت اين بار نيز به رغــم همه تخريب ها و 
زمزمه هايى كــه مبنى بر جوان گرايى مجلس 
شــكل گرفته بود توانست با رأى قاطع خود 
هم چنــان يكه تاز عرصه انتخابات باشــد تا 
شــايد روياى او براى رياست قوه مقننه در 

مجلس يازدهم به واقعيت بپيوندد.
او در همه اين ســال ها يعنى از دوره پنجم 
مجلس به بعد نشــان داده اســت كه قواعد 
بازى سياسى را خوب بلد است و در عرصه 
انتخابات چنان ماهرانه شطرنج بازى مى كند 
كه هرچقدر هم رقباى او متحد مى شــوند تا 
او را از عرصه خارج كنند اما باز هم شكست 

مى خورند.
ويژگى هاى شخصيتى او و نحوه بازيش در 
انتخابــات از او يك رقيــب تمام عيار براى 
همه كانديداها ســاخته است و شايد خيلى  
از چهره هــاى ثابــت رقابــت انتخاباتى در 
همدان در دوره هاى گذشــته، اين بار ترجيح 
دادند كه بــا او رقابت نكنند و يك بار ديگر 
از مرد شماره يك انتخابات همدان و فامنين 

شكست نخوردند.
اگرچه در بين سياســيون چــه اصول گرا و 
چه اصالح طلــب نقدهاى جدى به عملكرد 
او وارد اســت اما هيچ كس نمى تواند منكر 
تأثيرگــذارى او در معادالت رخ  داده در قوه 
مقننه شــود و امروز ردپاى حاجى بابايى در 
بســيارى از طرح ها و لوايح مجلس شوراى 

اسالمى به خوبى مشهود است.
حجت االســالم  او  كنــار  در  دوره  ايــن 
احمدحســين فالحى پيروز عرصه انتخابات 

شد تا اين بار نماينده اى از 
جامعه روحانيت پرچم دار 
در  فامنين  و  همدان  مردم 

مجلس باشد.
نطق هاى  در  كــه  فالحى 
انتخاباتــى خــود يكى از 
جــدى  منتقديــن 
حاجى بابايى بود، بيشترين 
مديون  را  خود  رأى  سهم 
و  روحانيــون  حمايــت 
حوزه هــاى علميه همدان 

است. 
وى كــه تا چند روز مانده 
به انتخابات به خاطر قانون 
اعضاى  حضور  ممنوعيت 
اسالمى  شوراى  على البدل 
شهر در انتخابات مجلس، 

رد صالحيت شده بود، با نظر شوراى نگهبان 
و حذف اين قانون تأييد صالحيت شــد و 
به عرصه رقابت برگشــت. او كه نه فرصت 
چندانى بــراى تبليغات داشــت و نه رابطه 
خوبى با شــوراى ائتالف نيروهاى انقالب، 
تقريباً تــا 2 روز مانده بــه انتخابات نيز در 
بيشتر نظرســنجى رتبه اى باالتر از پنجم را 
به خود اختصــاص نداده بود. اما به يك باره 
بخش قابل توجهى از روحانيون در حمايت 
از او قيــام كردند و با كمــك  گروه هايى از 
اصول گرايان، فالحى بــا اختالف اندكى از 

نفر دوم شــوراى ائتــالف نيروهاى انقالب 
يعنى روح ا... نباتى پيشى گرفت و بى ترديد 
بــا وصف نحوه حضورش در عرصه رقابت 
مى تــوان او را پديده ايــن دور از انتخابات 

ناميد.
فالحى به واسطه نقدهايش در ساليان گذشته 
بــه چهره هاى مختلف سياســى، فرهنگى و 
اجتماعــى و به دليل صريــح لهجه بودنش 
گاهى به عنوان يك نيروى راديكال اصول گرا 
معرفى مى شــود امــا قطعاً هميــن نقد ها و 
به  قاطعانه اش  نطق هــاى 
او در راهيابــى به مجلس 

كمك فراوانى كرد.
حاجى بابايــى  تركيــب 
مجلــس  در  فالحــى  و 
جالبى  تركيــب  مى تواند 
باشــد. به هرحــال اين 2
هم اختالفات ريشــه اى و 
اساسى با هم دارند و هم 
به لحــاظ منش رفتارى تا 
حدودى خود رأى هستند 
و ايــن امر ممكن اســت 
موجب شود مردم همدان 
روزهاى پر چالشى را در 
4 سال آينده بين 2 نماينده 

خود شاهد باشند.
اما ممكن است كه عكس 
ايــن اتفاق هم بيافتد يعنى هــر 2 بتوانند با 
توافق بــر روى مشــتركات به دليل روحيه 
مطالبه گرانــه اى كه دارند بــه يك هم افزايى 
مشترك دســت يابند كه قطعا مطلوب مردم 

مورد دوم خواهد بود.
آن چــه در انتخابــات يازدهــم و در غياب 
بســيارى از چهره هاى قدرتمنــد انتخاباتى 
هم چون امير خجســته كه پــس از 2 دوره 
نمايندگى، اين بار بــه داليلى كه هنوز براى 
مردم روشن و شــفاف نيست رد صالحيت 
شــد، در حــوزه انتخابيه همــدان و فامنين 

مشــخص شــد اين بود كه به رغم شــعار 
جوان گرايــى، مــردم هنوز اعتمــاد زيادى 
به جوانان نداشــته و هم چنــان نيروهاى با 

تجربه تر را بر جوانان ترجيح دادند.
پايين آمدن ميزان مشاركت مردم و نيز عدم 
اقبال آنــان به برخى جوانــان كه پيش بينى 
مى شــد حداقل رأى قابل توجهى بياورند و 
نياوردند، نشــان از اين داشــت كه در باور 
جامعه هنوز اعتماد به جوانان به ويژه نســل 
دهه پنجاه و شصت نهادينه نشده و اين شايد 
براى دوره هاى بعدى انتخابات يك آســيب 

جدى باشد.
البته ميــزان مشــاركت مــردم حكايت از 
گله منــدى آنان به عملكــرد برخى مديران 
اجرايى و نمايندگان مجلس نيز دارد كه نبايد 

از كنار آن ساده گذشت.
در ايــن دوره از انتخابــات تنها مشــاركت 
مردم شــهرها نبود كه پايين آمده بلكه ميزان 
مشــاركت در برخى بخش هــاى كوچك و 
روســتاها نيز پايين بود كه اين مســأله نيز 

قابليت تأمل بيشترى دارد.
به طــور كلى مى توان گفت مــردم همدان و 
شهرها و روستاهاى اطراف آن مردمى خاص 
با تفكرات پيچيده سياســى هســتند كه در 
تحليل عملكرد آنان در اتفاقات و رويدادهاى 
سياسى و اجتماعى بايد پارامترهاى مختلفى 
را لحاظ كرد و به جرأت مى توان گفت آنان 

به سادگى قابل پيش بينى نيستند.
نوع كنش آنان به وقايع و آرايش سياســى 
آن ها هميشــه ثابت كرده كــه در همدان 
مى تــوان انتظــار هر نتيجــه اى را از يك 
داشــت. اگر چــه در همه اين  انتخابات 
سال ها همدانى ها و فامنينى ها ثابت كردند 
تمايل  اصول گرايى  جريان  سمت  به  بيشتر 
دارنــد اما گاهــى از دل انتخــاب همين 
مــردم، فردى چون حســين لقمانيان رأى 
مى آورد كه در همان انتخابات دوره ششم 
مجلس به دليل برخى مواضعش حتى مورد 
حمايت برخــى احزاب اصالح طلب چون 

نبود!  نيز  مشاركت  جبهه 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــدان چ ــه هم ــر اينك كالم آخ
جغرافيايــى و چــه تاريخــى و چــه بــه لحــاظ 
فرهنگــى و اجتماعــى موقعيــت ويــژه اى 
ــدگان آن در  ــا نماين ــه قطع ــور دارد ك در كش
ــراى  ــى ب ــرك خوب ــد مح ــس مى توانن مجل
ــند.  ــتان باش ــن 2 شهرس ــعه اي ــد و توس رش
ــى  ــاب حاجى باباي ــا انتخ ــردم ب ــه م ــال ك ح
ــرده و  ــاد ك ــر اعتم ــن 2 نف ــه اي ــى ب و فالح
آنــان را راهــى مجلــس كرده انــد، انتظــار ايــن 
ــاد  ــواب اعتم ــده ج ــر 2 نماين ــه ه ــت ك اس
مــردم را فــارغ از هرگونــه سياســى كارى 
راســتا  ايــن  در  و  بدهنــد  جناح بــازى  و 
ــد  ــوده و نوي ــادق ب ــواره ص ــردم هم ــا م ب
بخــش خبرهــاى خــوب بــراى مــردم هــر 2
ــم. هميــن. شهرســتان باشــند. منتظــر مى ماني

محمد ترابى »
 شهرســتان هاى بهــار و كبودرآهنگ از لحاظ 
گردشــگرى و صنايع دســتى نه تنهــا در ســطح 
كشورى بلكه در سطح بين المللى جايگاه ويژه اى 
را به خود اختصاص داده است. از يك سو منطقه 
تفريحى-گردشــگرى غار عليصدر كه همه ساله 
پذيراى بازديد كنندگانى از داخل و خارج است و 
از  سوى ديگر شــهر اللجين در بهار كه به عنوان 
پايتخت سفال ثبت جهانى شده است و در سطح 
كشورى و بين المللى از جايگاه اقتصادى ويژه اى 

برخوردار است.
سهم اســتان همدان از مجلس شوراى اسالمى 9 
نماينده اســت و يكى از اين كرســى هاى مجلس 
شوراى اســالمى مربوط به حوزه شهرستان هاى 
بهار و كبودرآهنگ مى باشــد. واجدين شــرايط 
رأى دادن در حوزه  انتخاباتى شهرســتان هاى بهار 
و كبودرآهنگ در اين دوره از انتخابات 192 هزار 
و 368 نفر بود. در ايــن ميان با 108هزار و 884 

رأى ماخوذه، درصد مشــاركت حــوزه انتخابى 
شهرستان هاى بهار و كبودرآهنگ به 56/6 درصد 

رسيد.
در ميــان 22 كانديداى حاضــر در انتخابات اين 
حوزه انتخابيه، عيسى جعفرى نماينده دوره هشتم 
مجلس شوراى اســالمى در حوزه شهرستان هاى 
بهار و كبودرآهنگ با 36 هزار و 884 رأى به عنوان 
نماينده منتخــب اين حــوزه در مجلس يازدهم 

انتخاب شد. 
از اين رو با عيسى جعفرى گفت وگو كرديم كه در 

ادامه مى خوانيد:
نماينده منتخب يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اسالمى در حوزه شهرســتان بهار و كبودرآهنگ 
با بيان اينكه انتخابات نماد مردم ســاالرى است، 
گفت: هر كســى كه پاى صنــدوق رأى مى آيد، 
فردى است كه به سرنوشت خود  اهميت داده و به 
آينده كشور و نظام پايبند است و ما بايد قدر اين 
افراد را بدانيم. من از مردم تشــكر مى كنم كه پاى 

صندوق هاى رأى آمدند و از نظام حمايت كردند 
و در ايــن انتخابات پيروز اصلى مردم هســتند و 
اين حضور نشــان دهنده اين اســت كه مردم پاى 
نظام ايستاده اند و ما بايد قدردان اين مردم باشيم.

عيســى جعفرى با تأكيد بر اينكه بحث اشــتغال 
يكى از مشــكالت اساســى بوده كه امــروزه در 
كشور بســيار مورد توجه اســت، افزود: بنده در 
بررسى هايى كه انجام داده ام يكى از بحث هايى كه 
به اين مشــكل دامن مى زند قاچاق بى رويه است. 
ما بايد ســعى كنيم كه در كشور جلوى قاچاق را 
بگيريم، به هر ميزان كه دولت و مســئوالن بتوانند 
جلو ورود كاالى قاچاق را به كشــور بگيرند در 
اصل مستقيم به بحث اشتغال زايى كمك كرده اند.

او با اشــاره به اينكه فرآيند برگــزارى انتخابات 
امســال خوب بود اعم از دســتگاه هاى مجرى و 
دســتگاه هاى نظارتى عمكرد خوبى را داشتند و 
اين قابل تقدير است، ادامه داد: من از همه كسانى 
كه كانديد شده بودند تقدير و تشكر مى كنم، ما تا 

پيــش از انتخابات با اين عزيزان رقيب بوديم ولى 
اكنون با ايشان رفيق هستيم و از همه اين عزيزان 
مى خواهيــم كه بيايند دست به دســت هم دهيم و 

مشكالت را حل كنيم.
نماينده دوره هشــتم مجلس شوراى اسالمى در 
پايان گفت: رســانه ها زبان گوياى مردم هستند، 
مــا اميدواريم كه رســانه ها مطالبه گرى كنند و از 
تخريب بپرهيزند. من معتقد هســتم كه رسانه ها 
بايد منتقد باشــند ولى تخريب نبايد جايگاهى در 

عملكرد رسانه ها داشته باشد.

عيسى جعفرى متولد 1340 در شهر كبودرآهنگ 
اســت. وى داراى مدرك كارشناسى در رشته فقه 
و حقوق و كارشناســى ارشد در رشته جغرافيا و 
برنامه ريزى شــهرى است. از ســوابق شغلى وى  
مى توان به نماينده دوره هشــتم مجلس شــوراى 
عضو  كبودراهنگ،  شهرســتان  فرماندار  اسالمى، 
فراكســيون فرهنگيان مجلس شــوراى اسالمى و 
رئيــس چندين كارگــروه  و كميته از بخش هاى 
مختلف تخصصى كشــاورزى و زيربنايى  اشاره 

كرد.

نگاهى به انتخابات مجلس در همدان و فامنين(تحليل حوزه هاى انتخاباتى (2))

حاجى بابايى يكه تاز
فالحى پديده

عيسى جعفرى نماينده منتخب شهرستان هاى بهار و كبودرآهنگ تاكيد كرد

جلوگيرى از قاچاق كاال براى ايجاد اشتغال

تركيــب حاجى بابايــى و 
فالحى در مجلس مى تواند 
به  باشــد.  جالبى  تركيب 
هرحال اين 2 هم اختالفات 
ريشــه اى و اساسى با هم 
دارند و هم به لحاظ منش 
رفتارى تا حدودى خود رأى 
هســتند و اين امر ممكن 
اســت موجب شود مردم 
همدان روزهاى پر چالشى 
را در 4 ســال آينده بين 2
نماينده خود شاهد باشند
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بهداشتنكتهدانشگاه
تقويم كارى دانشگاه آزاد باتوجه به تعطيلى ها 

اصالح مى شود
 ادامه تعطيلى واحدهاى دانشــگاهى تابع اعالم استاندارى ها و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى است و تقويم دانشــگاهى با توجه به ميزان تعطيلى اين 
دانشــگاه، اصالح و متعاقباً اصالح آن اطالع رسانى مى شود. رئيس دانشگاه آزاد در 
بخشــنامه اى اعالم كرد: بخشنامه آگاه سازى و پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا در 
محيط هاى آموزشــى و ادارى دانشگاه آزاد اســالمى را به معاونان، رؤساى مراكز، 
مديران كل سازمان مركزى و رؤساى استان ها، واحدها و مراكز آموزشى اين دانشگاه 
ابالغ كرد. به گزارش ايرنا، محمدمهدى طهرانچى تأكيد كرد: پيرو انتشار گزارش هاى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى درباره شيوع ويروس كرونا در كشور، 
شــوراى سالمت دانشگاه آزاد اسالمى و كميته بهداشتى پيشگيرى و مقابله با شيوع 
ويروس كرونا با هدف آگاه ســازى و پيشگيرى از شــيوع اين ويروس، در سازمان 

مركزى دانشگاه آزاد اسالمى تشكيل و تصميمات الزم اتخاذ شد.

نقش ويتامين ها و ريز مغذى ها 
در مقابله با ويروس ها

ــص  ــل نق ــد به دلي ــت ندارن ــا كيفي ــى، راحــت و ب ــواب كاف ــه خ ــرادى ك  اف
ــا و  ــواع بيمارى ه ــه ان ــال ب ــرض ابت ــايرين در مع ــش از س ــى بي ــتم ايمن سيس

هســتند. ويروس هــا 
يــك متخصــص تغذيــه، گفــت: ترديــدى وجــود نــدارد كــه شــدت بيمــارى بــا 
توجــه بــه كمبــود مــواد مغــذى و نقــص سيســتم ايمنــى در افــراد متفــاوت اســت.

بــه گــزارش مهــر، تيرنــگ نيســتانى، اظهــار كــرد: گــواه ايــن موضــوع ايــن اســت 
كــه اگــر 2 نفــر بــه ايــن بيمــارى مشــترك مبتــال شــوند تظاهــرات بالينــى در ايــن 

2 فــرد بســته بــه ميــزان شــدت و مقــاوت بــدن متفــاوت اســت.
 بــه طــور مثــال يــك بيمــارى و يــا ابتــال بــه يــك ويــروس مشــترك مى توانــد 
ــوارض جــدى  ــم و ع ــرد ديگــرى عالئ ــى در ف ــرد كشــنده باشــد ول در يــك ف

نداشــته باشــد.

چه كسانى در معرض كرونا هستند
مهم ترين راه انتقال ويروس

 بهترين راه پيشگيرى از كرونا، خوددارى از دست دادن با يكديگر و شست وشوى 
مكرر دست ها است.

عضو كميته كشــورى كنترل كروناويروس، گفــت: از حدود يك الى 2 هفته پيش، 
 انتظار ورود كرونا را به كشــور داشــتيم اما از چهارشنبه گذشته يك مورد مثبت در 

شهرستان قم تأييد شد.
ــوارد  ــر م ــرد: در حال حاض ــار ك ــر، اظه ــا مه ــو ب ــى در گفت وگ ــعود مردان مس
ــرى  ــيوع باالت ــز ش ــه ني ــد روزان ــر مى رس ــت و به نظ ــش اس ــه افزاي ــال رو ب ابت

داشــته باشــيم. 
اين ويروس از نظر ژنتيكى جديد اســت و بسيارى از مردم تجربه برخورد با آن را 
ندارند، در نتيجه در صورتى كه در معرض آن قرار گيرند، احتمال قريب به يقين به 

آن مبتال خواهند شد.

دستفروشى ساماندهى مى شود
 رئيس ســازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشور از ابالغ دســتورالعمل ساماندهى 
دستفروشــى ازسوى وزير كشور به اســتانداران به منظور ايجاد هماهنگى بين شهردارى ها، 
دســتگاه ها و سازمان هاى مرتبط در اين موضوع خبر داد. به گزارش ايرنا، مهدى جمالى نژاد 
افزود: به منظور ســاماندهى پديده دست فروشى توسط مديريت شهرى در معابر و فضاهاى 
عمومى شــهرى و همچنين بهره گيرى از ظرفيت قانون و همكارى بين بخشى سازمان هاى 
متولى به صورت نظام مند، دستورالعمل ساماندهى دستفروشى با محوريت سازمان شهردارى ها 
و دهيارى هاى كشــور تهيه شد. معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزير كشور 
اضافه كرد: اين دســتورالعمل باهمكارى و مشــورت دســتگاه هاى مرتبط در نشست هاى 
تخصصى تدوين و جنبه هاى مختلف فنى، ترافيكى، ايمنى و بهداشتى در آن لحاظ شده است.

پرستار مخصوص افراد ديابتى تربيت مى شود
 براى نخستين بار برنامه مدون آموزش پرستاران مخصوص ديابت ازسوى وزارت 

بهداشت، مصوب و محتواى برنامه آن تهيه شده است.
استاد دانشگاه علوم پزشــكى تهران گفت: با تدوين محتواى برنامه آموزشى، بيماران 
مبتال به ديابت، پرســتاران مخصوص خواهند داشــت كه نحوه كنترل اين بيمارى را 

آموزش مى دهند.
به گزارش مهر، عليرضا اســتقامتى، افزود: اين بيمارى خطرناك بســيار شايع بوده و 
رو به افزايش اســت، براين اســاس الزم است آگاهى هاى مورد نياز به عموم مردم در 
زمينه پيشــگيرى از ابتال به بيمارى ديابت نوع 2 داده شــود و مبتاليان به اين بيمارى 

آموزش هاى الزم را براى كنترل ديابت كسب كنند.

آغاز بررسى اعتراضات جاماندگان حمايت معيشتى
 سخنگوى ستاد شناسايى مشموالن طرح حمايت معيشتى از آغاز بررسى اعتراضات 
جاماندگان حمايت معيشتى خبر داد كه در صورت مشمول بودن 10 اسفند كمك معيشت 
به حســاب اين افراد واريز مى شود.حسين ميرزايى، در گفت وگو با مهر، با اشاره به آغاز 
بررسى اطالعات افراد معترض در سايت hemayat.mcls.gov.ir ، اظهار كرد: از 
روز گذشته بررسى اطالعات توسط ستاد شناسايى مشموالن طرح حمايت معيشتى آغاز 
شده است.وى تصريح كرد: تا نهم اسفند اطالعات اين افراد بررسى مى شود و در صورتى 
كه مشمول يارانه معيشتى بشوند از طريق پيامك به آنها اعالم خواهد شد.ميرزايى گفت: 
ليست اين افراد پس از بررسى اطالعاتشان در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار خواهد 

گرفت و فرايند واريز يارانه حمايت معيشتى از طريق آنها انجام مى شود.

كرونا، ويروسى با سرايت باال و لزوم 
پيشگيرى

 معاون توســعه ســالمت دفتر طب ايرانى وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــكى با تأكيد بر اينكه مرگ و مير ناشــى 
از ويروس كرونا 2 درصد اســت، معتقد اســت مسرى بودن اين 
ويروس بيشتر از ويروس هاى مشابه است و از اين رو بايد نكات 

پيشگيرى بيشتر رعايت شود.
نفيســه حســينى يكتا در گفت وگو با ايرنا با بيــان اين مطلب كه 
مطالعه جديد مركز پيشگيرى و كنترل بيمارى چين نشان مى دهد 
از زمان شــيوع ويروس جديد كرونا در اين كشور، كمترين آمار 
مرگ و مير مربوط به گروه سنى زير 9 سال و بيشترين آن متعلق 
به افراد باالى 80 سال بوده، خاطرنشان كرد: دليل اصلى كم بودن 
آمار ابتال در ميان كودكان اين اســت كه سيســتم ايمنى كودكان 
براى مقابله با بيمارى هاى ويروسى آماده تر است اما اين بدان معنا 

نيست كه هيچ كودكى تا كنون مبتال نشده است.
 آمادگى ابتال به كرونا در چه افرادى باال است؟

وى ادامه داد: سالمندان، گروه سنى هستند كه احتمال ابتال در آنان 
بيشتر است و در صورت ابتال، بروز عوارض جدى تر در اين افراد 

بيشتر ديده مى شود.
حســينى يكتا درباره چرايى اين امر توضيح داد: به طور معمول با 
افزايش سن، نقص سيستم ايمنى جدى وجود دارد به همين دليل 
در ميان ســالمندان، اين بيمارى هم بروز و هم شــدت عوارض 

بيشترى دارد.
وى تأكيــد كرد: همانقدر كه اين بيمارى يــك بيمارى با قدرت 
سرايت باال است، رسيدن آن به مرحله مرگ و مير 2 درصد است 
كه نسبت به بسيارى از بيمارى هاى عفونى همانند آنفلوآنزا درصد 

پايين ترى است.
معاون توسعه ســالمت دفتر طب ايرانى وزارت بهداشت يادآور 
شــد: مسرى بودن كرونا بيشــتر از انواع مشابه آن است كه براى 

مقابله با آن، نكات پيشگيرى بايد بيشتر رعايت شود.
 مردان بيشتر مراقب باشند

حسينى يكتا يادآور شــد: مطالعات انجام شده نشان مى دهد ميزان 
مرگ و مير ناشــى از ويروس كرونا در ميان مردان بيشتر از زنان 
اســت كه براى چرايى اين مطلب، داليل بسيارى همچون ضعف 
سيستم ايمنى، سبك زندگى نادرست، بيشتر بودن مراودات مردان 

در سطح جامعه و ... وجود دارد.
وى ادامه داد: سيستم ايمنى زنان مقاوم تر است اما نمى توان كليتى 
بر اين امر داشت زيرا عالوه بر اين كه بايد اين آمارها به نقطه اى 
برســد كه تفاوت هاى معنادار در آن مشخص شود بلكه بررسى و 
تحليل و تحقيق بسيار نياز دارد، پس به اين دليل كه هنوز شواهد 
علمى قطعيت را ثابت نكرده است، نبايد روى اين موضوع مانور 

داد.
 عالئم عمومى ويروس كرونا چيست؟

حســينى يكتا در بخشــى ديگــر از ايــن گفت وگــو دربــاره 
عالئــم عمومــى ويــروس كرونــا خاطرنشــان كــرد: ايــن 
ويــروس در ابتــداى امــر، عالئمــى شــبيه ســرماخوردگى 
ــه ســمت  ــم ب ــارى، عالئ ــد بيم ــاده دارد و در پيشــرفت رون س

ــى رود. ــش م ــى پي ــالالت تنفس اخت
وى توضيــح داد: ممكــن اســت بــا عالئمــى همچــون گلــودرد، 
ــزا  ــا آنفوالن ــرماخوردگى ي ــه در س ــى ك ــرز و عالئم ــب و ل ت
ــد.  ــروز كن ــروس ب ــل وي ــى از عام ــارى ناش ــوع بيم ــر ن ــا ه ي
ــه  ــى ك ــدارد و در صورت ــژه اى ن ــم خــاص و وي ــع عالئ در واق
فــردى دچــار تــب بــاال يــا مشــكالت تنفســى شــد بايــد بــراى 

بررســى ايــن موضــوع مراجعــه جــدى داشــته باشــد.
ــا كنــون بيــش از 2 هــزار  ــاه گذشــته ت ــا از دى م ويــروس كرون
ــن،  ــگان از چي ــى جانباخت ــا تمام ــت. تقريب ــه اس ــى گرفت قربان
ــدا كــرد، هســتند. 4 ــروس از آنجــا شــيوع پي  كشــورى كــه وي
نفــر نيــز در ايــران بــر اثــر ابتــال بــه ايــن بيمــارى جــان باختــه  
انــد. ايــران پــس از چيــن دوميــن آمــار فوتــى كرونــا در جهــان 

را دارد.

شروع: هشدار نسبت به اوضاع نامناسب شكاف طبقاتى 
 شكاف رو دادن نماينده هاى جديد با ابتكار پر كنن!!

ايســنا: مردى در راه اثبات صاف بودن زمين با موشك خانگى كشته 
شد!

 نخبه بودن زيادى كار دستش داد؟؟!
همدان پيام: ســهميه ايران در فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا همچنان 

2+2
 بعالوه، ديگه از مد افتاده پالس بزار  

جام جم: لطفا فوتبال را تعطيل كنيد
 يعنى توپ كرونا داره؟؟؟

جام جم: بازار، فيتيله چينى ها را باال كشيد
 اين چشــم بادامى ها با كرونا هم اول توليد جهان رو در دست 

گرفتن!!
همدان پيام: رأى به كارآمدى و تجربه

 اجازه بده پاى نماينده هاى منتخب به بهارســتان برســه بعد 
جوجه ها شونو بشمار!!

همدان پيام: بانك مركزى به تخصيص ارز واردات برنج سرعت بخشيد
 به اين مى گن حمايت از توليد ملى!!

رسالت: مجلس نو شد
 سال نو، كروناى نو، مجلس نو، گرانى نو بعديشو خدا بخير كنه

ابرار اقتصادى: بازار مرغ در شب عيد برهم ريخت
 بدون شرح

جوان: لبخند بورس به منتخبان مجلس
 معلومه جيباشون پره!!!

خراسان: درخشش مطلوب ملت در امتحان بزرگ انتخابات
اين هم از شانس در كنكور سياسى! 

اعتماد: رئيس كميته اطالع رسانى كرونا: از فوت بيماران قمى بى خبر بودم 
 كال مسئوالن ما دل نازكن نمى تونن مشكالت رو زودتر از همه 

ببينن
تجارت: تصميمات شهردارى تهران براى مقابله با كرونا 

 نكنه مى خواد شهر رو الكل پاشى كنه؟؟؟

تعطيلى مدارس تا 15 فروردين 
صرفا يك پيشنهاد بود

 وزير آموزش وپرورش در پاســخ به اينكه آيا تعطيلى مدارس تا 
15 فرورديــن صحت دارد؟ اظهار كــرد: نخير، ما در تعطيالت، تابع 
سياســت ها و صالح ديد وزارت بهداشــت هستيم و اگر در منطقه و 
استانى وزارت بهداشت تشخيص بدهد كه تعطيلى ضرورت دارد ما 

حتما اين كار را انجام خواهيم داد.
به گزارش ايســنا، محســن حاجى ميرزايى گفت: بــه محض آنكه 
نخســتين تست كرونا مثبت اعالم شــد، ما مجموعه اى از فعاليت ها 
را آغاز كرديم و همه معاونان ســالمت استان ها و معاونين بهداشت 
وزارت بهداشــت در يــك ويدئوكنفرانس شــركت كردند و تمام 
ضرورت ها و اولويت ها را مــرور كردند و با كارهايى كه بايد انجام 

بدهند آشنا شدند.
وى افــزود: دســتورالعمل هايى بــراى مديران مــدارس، معلمان و 
دانش آموزان تدوين شــد كه شامل نحوه پيشــگيرى و مراقبت ها و 

اقداماتى بود كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
وزير آموزش وپــرورش درباره ضدعفونى كردن مدارس گفت: ما به 
همه مدارس ابالغ كرديم و آنها كار را شروع كرده اند. سالمت بچه ها 
فوق العاده اهميت دارد و تالش مى كنيم شرايط مناسبى را فراهم كنيم.

حاجى ميرزايى درباره مشكل مدارس براى تأمين مواد ضدعفونى كننده، 
گفت: روز يكشنبه در هيأت وزيران گزارشى از سرانه بهداشت مدارس 
ارائه دادم. امسال از حيث سرانه موردنياز مدارس اولويت را به مناطق 
محروم داده بوديم. هيأت دولت به سازمان برنامه تأكيد كرد كه اعتبارى 
را براى مدارس پيش بينى كند تا امكانات و تجهيزات موردنياز را تهيه 

كنند.
وى در پاســخ به اينكه آيا تعطيلى مــدارس تا 15 فروردين صحت 
دارد؟ اظهار كرد: نخير، ما در تعطيالت، تابع سياست ها و صالح ديد 
وزارت بهداشت هســتيم و اگر در منطقه و استانى وزارت بهداشت 
تشــخيص بدهد كه تعطيلى ضرورت دارد ما حتما اين كار را انجام 

خواهيم داد.
 تعطيلى مــدارس تــا 15 فروردين صرفا پيشــنهاد 

كميسيون آموزش مجلس بود 
وى درباره اعالم اخبارى از سوى كميسيون آموزش مجلس شوراى 
اســالمى درباره تعطيلى مدارس تا پايــان تعطيالت نوروزى گفت: 
آنها پيشــنهادى تهيه و به رئيس مجلــس داده اند. موضوع تخصصى 
و در صالحيت وزارت بهداشت اســت كه تشخيص بدهد چه نوع 

اجتماعاتى خطرناك است و آيا مدارس بايد تعطيل شوند يا خير.
وى افزود: اين روزها برخى مناطق به دليل توصيه ها تعطيل شــده اند، 
اما از اين پس منحصرا از مسير وزارت بهداشت و اعالم ضرورت از 

سوى آنها، تعطيلى را اعالم خواهيم كرد.

شير آلوده كرونا 
را منتقل مى كند
 رئيس هيــأت مديره جامعه پزشــكان 
داخلى ايران ادعا مى كنــد هر مايع آلوده اى 

حتى شير مى تواند كرونا را منتقل كند.
ايرج خسرونيا در گفت وگو با ايرنا افزود: 
معموال در مناطق روستايى و دورافتاده شير 
مى تواند  كه  مى شود  استفاده  غيرپاستوريزه 
بيمارى هــاى مختلفى از جمله بيمارى هاى 

ويروســى را منتقل كنــد. وى گفت: حتى 
شيرهاى هاى پاســتوريزه هم كه در شيشه 
بسته بندى شــده اند، بايد دقت شود كه در 
زمان مصرف حتما شيشه شير كامال شسته 
شود و از نوشيدن شــير در شيشه نشسته 

خوددارى شود. وى تصريح كرد: نوشيدن 
شيرخام به دليل احتمال آلوده بودن نه تنها 
مى تواند موجب انتقال كرونا شــود، بلكه 
مى توانــد بيمارى هاى ديگرى را نيز ايجاد 

كند.

 بارش ها از روز گذشته در همدان شدت 
گرفته و وعده ســيل رو به وقوع است اما 
با جوى كه كرونا ايجاده كرده اســت كمتر 
افرادى هســتند كه به سيل و عواقب ناشى 

از آن توجه كنند.
با اين حال تمهيداتى براى آنچه خطر وقوع 
آن را در همدان داده اند درنظر گرفته شده 
اســت اما بحران كرونا دست از سر مردم 

برنمى دارد.
بنا بر گفته وزارت بهداشت آمار مبتاليان به 
95 نفر رسيده كه به مرگ 15 نفر در كشور 
منجر شده اســت. به عبارتى بررسى هاى 
انجام شــده از روز دوشــنبه تا پيش از ظهر 
سه شــنبه بر روى موارد مشكوك كوويد- 
19 مشــخص شد كه تاكنون 34 نفر جديد 
ابتالى قطعى  شــان به كرونا، تأييد شــده 
است كه از اين تعداد 16 نفر از استان قم، 
9 نفر اســتان تهران، يك نفر استان فارس، 
2 نفر استان مازندران، 2 نفر استان گيالن، 
يك نفر نيشــابور، 2 نفر استان البرز و يك 

نفر جزيره قشم هستند.
وزارت بهداشت بر اين باور است افرادى 
كه در استان هاى ديگر به اين بيمارى مبتال 
شــدند يا از قم خارج شده و يا با شخصى 

از اين استان در تماس بودند.
توســط  كرونا  تســت  انجــام   
آزمايشگاه هاى خصوصى ممنوع است

بهداشــت  معــاون  گفتــه  بــر  بنــا 
انجــام  همــدان  اســتان  علوم پزشــكى 
ــا  ــروس كرون ــاى تشــخيص وي آزمايش ه
توســط آزمايشــگاه هاى طبــى خصوصــى 
ــالمت  ــع س ــگاه مرج ــد آزمايش ــه تأيي ك
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
پزشــكى را ندارنــد، ممنــوع اســت، ضمن 
اينكــه چنيــن مراكــزى كيــت تشــخيصى 

ايــن ويــروس را در اختيــار ندارنــد.
بــا  گفت و گــو  در  كرمــى  منوچهــر 
ــر  ــرد: در حال حاض ــار ك ــام  اظه همدان پي
آزمايشــگاه هاى مرجــع تشــخيص قطعــى 
ــب  ــه تناس ــد ب ــاى جدي ــروس كرون وي
نيــاز و ظرفيــت شــبكه اســتانى تشــخيصى 
مولكولــى آنفلوانــزا و همچنيــن ســاير 
مراكــز منتخــب بــه تشــخيص وزارت 

ــت. ــده اس ــاب ش ــت انتخ بهداش
وى افزود: افراد در صورت احساس بروز 
حتما در مرحله  بيمارى كرونــا،  عوارض 
نخســت اصول بهداشتى و خودمراقبتى را 
در مواجهه با ديگران رعايت كنند، ســپس 
براى تشخيص به نزديكترين بيمارستان يا 
مركز درمانى مراجعه كــرده و از اقدامات 

خودسرانه پرهيز كنند.
 هماهنگى همگانى براى پيشگيرى 

از كرونا ضرورى است
در همين راســتا معاون سياسى، اجتماعى 
و امنيتــى اســتاندار همدان معتقد اســت 
اهتمــام عمومى و هماهنگى همگانى براى 
پيشــگيرى و جلوگيرى از انتقال ويروس 
كرونا ضرورى اســت و بايد سياست هاى 
ابالغى دانشگاه علوم پزشكى استان در اين 

حوزه اجرا شود.
مصطفــى آزادبخــت در جلســه اعضاى 
همه  آمادگى  اســتان  اطالع رسانى  شوراى 
دســتگاه هاى اجرايى با محوريت دانشگاه 
علوم پزشــكى و خدمات بهداشتى درمانى 
اســتان، براى جلوگيرى از ســرايت اين 

بيمارى را ضرورى اعالم كرد.
وى افــزود: حساســيت دربــاره مــوارد 
و  دقيــق  اطالع رســانى  مشــكوك، 
به موقــع بــه منظــور جلوگيــرى از انتشــار 
افزايــش  ناصحيــح،  اخبــار  هرگونــه 
اين بــاره،  در  عمومــى  آگاهى هــاى 
ارائــه توصيه هــاى بهداشــتى از طريــق 
ــراى  ــم ب ــوارد مه ــه م ــانه ها از جمل رس
ــروس اســت. ــن وي ــيوع اي ــا ش ــه ب مقابل

وى تأكيــد كرد: هماهنگى بين دســتگاهى 
به منظــور مقابله و پيشــگيرى از شــيوع 
ويروس كرونا در استان همدان وجود دارد 
و تمــام ظرفيت هاى موجود براى كمك به 
مردم در زمينه آموزش و اقدامات بهداشتى 
فراهم اســت امــا همكارى مــردم نقش 

سازنده اى در پيشگيرى دارد.
 ترخيص روزانــه 8 تا 10 درصد 
بيمــاران از 2 بيمارســتان قرنطينه 

كرونا در قم
قائم مقام دانشــگاه علوم پزشــكى قم از 
ترخيــص روزانه 8 تا 10 درصدى بيماران 
مبتال به كرونا از 2 بيمارســتان مختص به 

اين بيماران در قم خبرداد.
از طرفى به پيشنهاد دانشگاه علوم پزشكى 
و با تصويب ســتاد پيشگيرى، هماهنگى و 
فرماندهى عمليات پاســخ به بحران استان 
اجرايى،  دستگاه هاى  تمامى  كارى  ساعات 
نهادهاى دولتى، عمومــى و بانك ها جزو 
واحدهاى عملياتى و خدماتى تا پايان هفته 
جارى ـ پنج شنبه 8 اسفندماه ـ از ساعت 9

صبح الى 12 اعالم شد.
5ميليون ماسك در مراكز درمانى 

توزيع مى شود
معاون علمى و فنــاورى رئيس جمهورى 
نيز گفــت: 5  ميليون ماســك مخصوص 

در مراكز درمانى، پزشكان و كادر پزشكى 
توزيع مى شود.

سورنا ســتارى در گفت  وگو با ايرنا افزود: 
در حــوزه توليــد ماســك نانــو از قديم 
دستگاه هاى ساخت آن را صادر مى كرديم 
و در اين چنــد روز هم به صورت خاص 
N و حتى يك  قرارداد ســاخت ماسك 95
N با هيأت امناى  نمونه جديد ماســك 99

ارزى وزارت بهداشت بسته شده است.
وى ادامــه داد: در ايــن حــوزه جــزو 
حتــى  كــه  هســتيم  كشــورهايى 
ــد  ــك را تولي ــاخت ماس ــتگاه هاى س دس
و صــادر مى كنيــم و خودكفايــى ذاتــى 
ــا توليــدات جديــدى هــم كــه  داريــم و ب
تحويــل وزارت بهداشــت مى شــود، فكــر 
ــته  ــر داش ــن نظ ــودى از اي ــم كمب نمى كني

ــيم. باش
بــه  مبتاليــان  و  قربانيــان   

كروناويروس به تفكيك كشورها
شمار تلفات كروناويروس جديد در جهان 

به 2 هزار و 701 تن افزايش يافت.
به گزارش ايســنا، كميسيون ملى سالمت 
در چين نيز اعالم كرد: تا روز دوشــنبه 71

مــورد جديد فوت بر اثر ابتــال به بيمارى 
كوويــد-19 گزارش شــد كــه 68 مورد 
از آن هــا در اســتان هوبئى كانون شــيوع 

كروناويروس بوده است.
طبق اعالم اين كميسيون تاكنون 2 هزار و 
663 نفر در چين به دليل ابتال به اين بيمارى 

جان خود را از دست داده اند.
همچنين 38 مورد فوتى در خارج از مرزهاى 
چين گزارش شــده كه در مجموع تاكنون 2

هــزار و 701 فرد آلوده بــه كروناويروس در 
جهان فوت كرده اند.

همچنين روز گذشــته تعــداد 508 مورد 
جديد ابتال به كوويــد-19 در چين تأييد 
شــد كه از ميان آن ها 499 مورد در استان 
هوبئى بوده است. در حال حاضر 77 هزار 
و 658 مورد ابتــال به اين بيمارى در چين 
و درمجوع بيــش از 80 هزار نفر در جهان 

تأييد شده است.

تعــداد موارد مــرگ و مير ناشــى از 
كروناويروس و مبتاليان به اين ويروس 
در كشــورهاى ديگر دنيا به ترتيب زير 

است:
افغانستان............................. يك مورد ابتال
22 مورد ابتال  ................................. استراليا
2 مورد ابتال بحرين.................................... 
بلژيك.................................. يك مورد ابتال
كامبوج................................ يك مورد ابتال
11 مورد ابتال  .................................... كانادا
مصر.................................  يك مورد ابتال
فنالند................................... يك مورد ابتال
12 مورد ابتال و يك مورد فوتى فرانسه.... 
16 مورد ابتال آلمان.................................... 
هنگ  كنگ- 81 مورد ابتال و 2 مورد فوتى
3 مورد ابتال هند........................................ 
59 مورد ابتال و 15 مورد فوتى ايران......... 
عراق................................... يك مورد ابتال
2 مورد ابتال سرزمين هاى اشغالى.............. 
229 مورد ابتال و 7 مورد فوتى ايتاليا......... 
ژاپن.......... 840 مورد ابتال و 4 مورد فوتى
8 مورد ابتال كويت..................................... 
لبنان.................................... يك مورد ابتال
10 مورد ابتال ماكائو................................... 
22 مورد ابتال مالزى................................... 
نپال..................................... يك مورد ابتال
2 مورد ابتال عمان...................................... 
3 مورد ابتال و يك مورد فوتى فيليپين...... 
2 مورد ابتال روسيه.................................... 
90 مورد ابتال سنگاپور............................... 
كره جنوبى- 977 مورد ابتال و 10 مورد فوتى
2 مورد ابتال اسپانيا..................................... 
.............................. يك مورد ابتال سريالنكا
سوئد................................... يك مورد ابتال
30 مورد ابتال و يك مورد فوتى تايوان..... 
37 مورد ابتال تايلند.................................... 
9 مورد ابتال امارات متحده عربى.............. 
13 مورد ابتال انگليس................................ 
53 مورد ابتال اياالت متحده....................... 
16 مورد ابتال  ................................... ويتنام

بارش ها هم از پس كرونا برنيامدند

ممنوعيت تست كرونا 
در آزمايشگاه خصوصى همدان
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مسير مهاجرت
 نگاهى اجمالى به وضعيت فارغ التحصيالن دانشــگاهى چند سال 
گذشــته و همچنين آناليز داده هاى اينترنتى مانند ميزان جست وجوى 
كلماتى پيرامون مهاجرت تحصيلى و كارى، گوياى اين واقعيت خواهد 
بود كه روزبه روز بر تعداد جوانان تحصيلكرده جوياى مهاجرت افزوده 
مى شود. به راستى چه عواملى موجب مى شود با وجود مشكالت عديده 
مهاجرت و شروع دوباره زندگى در يك كشور، به دنبال رهاكردن خانه و 
خانواده باشند. اين كه مهاجرت چيست و بايد آن را چگونه تعريف كنيم، 
تفاسير مختلفى مى توان ارائه كرد، اما امكان دارد دولتمردان عالقه مند به 
تعريفى باشــند كه آمار را كمتر جلوه دهند، يا اين كه صرف نظر از اين كه 
نگاه ما به داده ها به چه تفســيرى ختم شود، ممكن است سياست گذار 
تفسيرى از آنها داشته باشد كه با قضاوت بقيه متفاوت باشد و اين موجب 
مى شــود كه يك شــكاف عميق ميان باور عمومى و نهادى درباره يك 

مسأله ايجاد شود.
موج جديد مهاجرت، ايده ميل به پيشرفت را خيلى تقويت كرده است. 
يعنى يكى از داليلى كه در سال هاى گذشته موجب مهاجرت شده، ميل 
به پيشرفت است. بايد دقت كنيم كه مسأله فعلى ما در زمينه مهاجرت 
خيلى ابعاد اقتصادى ندارد. شايد تمام كسانى كه اكنون تمايل بيشترى به 
مهاجرت پيدا كرده اند، از نظر اقتصادى مخالف گران شدن بنزين نبودند، 

يا حتى بسيارى از آنهاد موافق حذف يارانه هاى انرژى بودند. 
با در نظر گرفتن شــرايط جارى سياسى و بين المللى و توانايى دولت 
در انجام سرمايه گذارى هاى متمركز به دليل تحريم ها، اهميت مشاركت 
مؤثر مردم در اقتصاد بيشــتر روشن شده است. متأسفانه وجود قوانين 
دست وپاگير زياد و نبودن امنيت در فضاى كسب وكار موجب مهاجرت 
و يا متوسل شدن افراد به كارهاى داللى و زودبازده مى شود كه احتياجى 
به ثبات بلندمدت ندارد. از يك زاويه ديد گســترده تر، نياز بسيار جدى 
و فورى كشور اين است كه سطح مديريت اهميت منطق در تصميمات 
اصلى و پيش بينى پذير بودن جهت گيرى هاى اصلى كشور را درك كند. 
تنها راه آن هم توسل به علم در پيشبرد امور و پيشى گرفتن نگاه علمى 
بر روابط و منافع شخصى و گروهى است. هر مسيرى غير از اين موجب 

سرخوردگى روزافزون طبقات تحصيلكرده جامعه مى شود.
* مجيد سليمى بروجنى- تحليلگر اقتصادى

پيشنهاد مصوبه كميته دستمزد به شوراى عالى كار
سبد معيشت كارگرى 4/9 ميليون تومان تعيين شد

 نماينده كارگرى در كميته تعيين دستمزد وزارت كار گفت: در هشتمين جلسه كميته 
دســتمزد زيرمجموعه شوراى عالى كار، ميزان سبد معيشــت خانوار كارگرى به مبلغ 4 

ميليون و 940 هزار تومان تعيين و به شوراى عالى كار پيشنهاد شد.
فرامرز توفيقى در پاســخ به اين پرسش كه نتيجه برگزارى كميته دستمزد چه بود، افزود: 
هشتمين جلسه كميته دســتمزد زيرمجموعه شوراى عالى كار با حضور شركاى سه گانه 
نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت هر كدام به تعداد 3 نفر در وزارت كار تشكيل و 

در مورد سبد معيشت خانوار كارگرى بحث و تصميم گيرى شد.

وى به ايســنا گفت: در اين جلسه براى سبد معيشت خانوار ميانگين كارگرى با ظرفيت 
3/3 نفر در كشور سبد معيشت ماهانه تعيين و درنهايت روى رقم 4 ميليون و 940 هزار 

تومان براى خانوار كارگرى در سال 99 تصميم گيرى شد.
توفيقى اين را هم گفت: رقم ســبد معيشــت خانوار كارگرى كه از سوى نماينده كارگر 
پيشــنهاد مى شد با رقم ســبد نماينده كارفرمايى و نماينده دولت متفاوت بود چون معيار 
حســاب كردن اين سبد تفاوت داشت و ميزان سهم خوراك در اين سبد متفاوت بود، اما 
درنهايت نمايندگان هر 3 گروه كارگرى، كارفرمايى و دولت بر روى رقم 4 ميليون و 940 
هزار تومان براى ســبد معيشت ماهانه خانوار كارگرى به توافق رسيده و تصويب كردند 
كه اين رقم براى تعيين حداقل مزد ســال آينده به شــوراى عالى كار كه مبناى بند 2 ماده 
41 قانون كار است، پيشنهاد مى شود. نماينده كارگرى در كميته تعيين دستمزد وزارت كار 

گفت: جلسات شــوراى عالى كار در آينده از سوى دبيرخانه شورا در وزارت كار اعالم 
مى شود و بايد حداقل مزد كارگران پيش از پايان سال در آن به تصويب برسد.

وى تأكيد كرد: جلسات كميته دستمزد تمام شده است و ديگر جلسه اى نخواهند داشت. 
توفيقى گفت: سبد معيشت خانوار كارگرى سال گذشته 3 ميليون و 757 هزار تومان بود 
كه در نهايت در شــوراى عالى كار54/12 درصد از اين رقم پذيرفته شد و مبناى حداقل 
مزد اعمال شــده در ســالجارى قرار گرفت.  نماينده كارگرى در كميته تعيين دســتمزد 
وزارت كار در مورد اينكه به نظر شــما چه ميزان از سبد معيشتى كه تصويب شد، مبناى 
تصميم گيرى شوراى عالى كار است، گفت: به هر حال نمايندگان سه جانبه گرايى كارگر، 
كارفرما و دولت به عنوان ناظر بايد در شــوراى عالى كار به توافقى برسند و حداقل مزد 

براى سال آينده را تعيين كنند.

آگهي مزايده (مرحله اول) نوبت اول 

علي جاللــي - شهــردار گيـان 

شهـردارى گيان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 342/ش/گ مورخ 98/10/02 شوراى اسالمى شهر گيان از طريق برگزارى مزايده عمومى 
موضوع ماده 13 آيين نامه مالى شهردارى ها اقدام به فروش دو دستگاه خودرو نيسان حمل زباله و يك دستگاه پيكان سوارى مدل 83 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 98/12/04 لغايت 98/12/14 با واريز سپرده شركت در مزايده به مبلغ 15/000/000 ريال 
نيسان حمل زباله و 5/500/000 ريال پيكان سوارى و 3/000/000 ريال نيسان اسقاطى به شماره حساب سپرده 686896516 نزد بانك كشاورزى و يا 
ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه به همين مبلغ به نام شهردارى گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادى مكتوب و فيش واريز به دبيرخانه 

شهردارى تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

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

5- به پيشنهادهاى زير قيمت پايه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- قيمت پايه بر اساس قيمت كارشناس رسمى دادگسترى براى پيكان سوارى معادل 110/000/000 ريال نيسان حمل زباله 300/000/000 ريال نيسان 

اسقاطى 47/000/000 ريال مى باشد.
7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كارى مى باشد.

8- شركت كنندگان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و موقعيت زمين هاى فوق الذكر به شهردارى گيان مراجعه نمايند.
9- تاريخ ارائه قيمت حضورى 98/12/20 مى باشد.

10- حضور شركت كنندگان در جلسه قيمت گذارى الزامى مى باشد.
11- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 33423523-081 و 33422450-081 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 اول و دوم و سوم سپرده افراد طبق قانون به نفع شهردارى ضبط و با نفرات بعدى عقد قرارداد 

مى گردد.
(م.الف438)

اخطاريه ماده 101-اموال منقول پرونده اجرايى كالسه 9000078 (در خصوص وثايق اعمال جانشينى شركت ها)
در خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق متعهد: خدامراد على بخشى فرزند على ميرزا به شماره شناسنامه 6 به كد ملى 3962195750 و شركت شهرك هاى صنعتى همدان و كوروش 
على بخشى فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه 2056 به كد ملى 3960848293 و شركت نگين پليمر و پرى شهبازى فرزند احمد به شماره شناسنامه 405 به كد ملى 3961766290 
و غالمرضا شــجاعيان فرزند حجت به شماره شناسنامه 2240 به كد ملى 3960850131 و رضا على بخشــى فرزند مراد به شماره شناسنامه 248 به كد ملى 3960852568 و ليال 
معظمى عال فرزند عالء به شماره شناســنامه 2599 به كد ملى 3960853769-متعهدله: سپه طبق گزارش پيوست مورخ 1398/08/30 كارشناس رسمى دادگسترى اموال منقول 
به شرح تصوير پيوســت به مبلغ 22,461,500,000 ريال ارزيابى گرديده (بيست و دو ميليارد و چهارصدوشصت ويك ميليون و پانصد هزار ريال) ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ 
ارزيابى معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 3,000,000 ريال واريز به حساب شماره 
0104989226008 بانك ملى به دفتر اين اجرا تســليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد، ترتيب اثر داده نخواهد 

شد. (م الف 437)
محمدعلى جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاى اســداله زيباصفت داراى شماره شناســنامه  348 به شرح دادخواست كالسه 
98/718ش112ح از اين شعبه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان احمدعلى زيباصفت به شماره شناسنامه  33 در تاريخ 1377/10/19 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 
1- شعبانعلى زيباصفت فرزند احمدعلى به شماره شناسنامه 351 متولد 1342 فرزند 
متوفى 2- نبى اله  زيباصفت فرزند احمدعلى به شماره شناسنامه 4051191907 متولد 
1333 فرزند متوفى 3- اســمعيل احمدى فرزند احمدعلى به شــماره شناسنامه 4 
متولد 1316 فرزند متوفى 4- سيف اله زيباصفت فرزند احمدعلى به شماره شناسنامه 
350 متولــد 1338 فرزند متوفى 5- على اله عاملى بينا فرزند احمدعلى به شــماره 
شناســنامه 207 متولد 1320 فرزند متوفى 6- شهربانو زيباصفت فرزند احمدعلى به 
شماره شناسنامه 268 متولد 1335 فرزند متوفى 7- باال زيباصفت فرزند احمدعلى به 
شماره شناسنامه 7 متولد 1323 فرزند متوفى 8- اسداله زيباصفت فرزند احمدعلى 
به شماره شناسنامه 348 متولد 1329 فرزند متوفى.  اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبــت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 498)

رئيس شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاى مهدى زينتى شــيرخان داراى شماره شناســنامه  74 به شرح دادخواست 
كالسه 98/791/ش112ح از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان كمندعلى زينتى شيرخان به شماره شناسنامه  447 در 
تاريخ 1388 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى 

منحصر است به:
 1-  زهرا  حيدرى فرزند غياث به شــماره شناسنامه 633 متولد 1348 همسر متوفى 
2- مهدى زينتى شيرخان فرزند كمندعلى به شماره شناسنامه 74 متولد 1365 فرزند 
متوفى 3- نجيبه زينتى شــيرخان فرزند كمندعلى به شماره شناسنامه 181 متولد 
1366 فرزند متوفى 4- فهيمه زينتى شــيرخان فرزند كمندعلى به شماره شناسنامه 
4040126653 متولد 1370 فرزند متوفى 5- حسين زينتى شيرخان فرزند كمندعلى 
به شماره شناسنامه 4040236556 متولد 1373 فرزند متوفى 6- كبرى شكرى فرزند 
يداله به شماره شناســنامه 2373 متولد 1305 مادر متوفى. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف.497)

رئيس شعبه شماره 82 شوراي حل اختالف اللجين

 معاون اداره كل راه و شهرسازى همدان گفت: 
هــزار و 500 نفر در مرحله نخســت طرح ملى 
مســكن در اين استان نام نويسى كردند كه پس از 
پااليش 48 درصد آنها واجد شــرايط شــناخته 

شدند.
مجيد صالحــى اظهار كرد: از اين تعداد متقاضى 
ثبت نام شده در مرحله نخست طرح ملى مسكن 

726 نفر تأييد و 774 نفر واجد شرايط نبودند.

وى بــه ايرنا گفت: از يك هزار متقاضى شــهر 
همــدان 508 نفر و از 500 متقاضى شهرســتان 

مالير  218 نفر تأييد شده اند.
معاون اداره كل راه و شهرســازى همدان از آغاز 
عمليات ســاخت اين مسكن ها در آينده نزديك 
خبــر داد و گفت: مطالعات اوليه و آماده ســازى 
زمين براى ســاخت اين واحدها در سطح استان 

انجام شده است.

صالحى اميــر افزود: طرح اقدام ملى مســكن با 
مشــاركت دولت، بخش خصوصى و مردم اجرا 
مى شــود و تأمين زمين مورد نياز و تســهيل در 
فرآيند صدور مجوزها به عهده راه و شهرســازى 

است.
به گفتــه وى مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملى 
مسكن به زودى آغاز و از طريق جرايد به اطالع 

هم استانى ها مى رسد.

48 درصد متقاضيان همدان 
واجد شرايط مسكن ملى هستند

مقايسه اقتصاد ايران 
و جهان در مواجهه 

با ويروس كرونا
■ توليد مواد شوينده 3 شيفته شد

■ كار بازاريان گرفت
■ بورس ايران ركورد جديدى شكست
■ قيمت انرژي و بورس آمريكا سقوط كرد

 طبق اخبار منتشر شــده، اقتصاد ايران و جهان 
در مواجهه با ويروس كرونا در بسيارى شاخص ها 
مخالف هم حركت كردند؛ به طورى كه بورس ايران 
صعود كرد اما بورس دنيا ســقوط كرد، مشابه اين 
روند در بازارهاى ديگر نيز قابل مشاهده است، در 

ادامه به برخى بازارها اشاره شده است.
- شاخص كل بورس اوراق بهادار در پايان معامالت 
روز سه شنبه مانند روز دوشنبه ركوردشكنى كرد و 

با جهش 14 هزار و 778 هزار واحدى به رقم 518
هزار و 513 واحد رسيد.

■ عبــاس تابــش، رئيــس ســازمان حمايــت 
مصرف كننــدگان و توليد كنندگان هــم از افزايش 
توليد مواد شــوينده خبر داد و گفــت: توليد مواد 
شــوينده به صورت 3 شيفت در حال انجام است و 

هيچ مشكلى در اين زمينه وجود ندارد. 
■  رضا رحمانى وزير صنعت، معدن و تجارت با 
بيان اينكه شــرايط كااليى كشور به مراتب بسيار 
بهتر از گذشــته اســت، افزود: در 2 روز گذشته 
تقاضاى برخى اقالم مرتبط با كرونا افزايش يافته 
است كه تمهيدات الزم براى تأمين آنها انديشيده 

شده است.
■ وي در خبر ديگري بــا بيان اينكه صدور مجوز 
براى واردات ماســك تنفسى صورت گرفته است، 
گفــت: ارز مــورد نياز تأمين شــده و در كنار آن، 
مجــوز موقت براى تغيير خطــوط توليدى برخى 

كارخانجات صادر شده است.

- حســين مدرس خيابانى، قائم مقام وزير صمت از 
آمادگى براى توزيع بى وقفه كاالهاى اساسى مورد 
نياز مردم همزمان با شيوع ويروس كرونا خبر داد و 

گفت: مردم و اصناف به هم رحم كنند.
■ رضا جعفرزاده، ســخنگوى سازمان هواپيمايى 
كشــورى اظهار كرد: با توجه به شرايط به وجود 
آمده پس از انتشــار ويروس كرونــا و نپذيرفتن 
اتباع ايرانى توســط تعدادى از كشــورها و تعليق 
موقت برخى پروازها، سازمان هواپيمايى كشورى 
بخشــنامه اســترداد بليت هواپيما بدون دريافت 
جريمه را به شــركت هاى هواپيمايــى داخلى و 
نمايندگى هاى كل فروش شــركت هاى هواپيمايى 

خارجى ابالغ كرد.
■ امارات تمامى پروازها به مقصد تمامى شهرهاى 
ايران به جز تهران را متوقف كرد. مقامات هوانوردى 
امــارات در بيانيه ايى اعالم كردند كه اين تصميم از 
روز سه شــنبه تا اطالع ثانوى قابل اجراســت. اين 
كشور از پيش تمامى پروازها به مقصد و از چين به 

جز پكن (پايتخت) را متوقف كرده بود.
 اقتصاد جهان در وضعيت مخالف ايران 

است
■ ثروتمندان جهــان تنها در يك روز به دليل كرونا 
139 ميليارد دالر ضرر كردند. به نقل از اسپوتنيك، 
افت بازارهاى مالى ناشــى از مســتولى شدن ترس 
شــيوع ويروس كرونا بر آنها موجب شــد تا 500

نفر ثروتمنــد برتر جهان تنها در يك روز مجموعا 
139 ميليارد دالر از دارايى خود را از دست بدهند.
■ سقوط سهام تكنولوژى 230 ميليارد دالر از ارزش 
آنها را از بين برد. با تشديد نگرانى از گسترش سريع 
ويروس كرونا و كندتر شــدن اقتصاد جهان، ســهام 
شركت هاى بزرگ تكنولوژى به شدت سقوط كرد تا 

ميلياردها دالر از ارزش اين شركت ها از ميان برود.
اپل، فيسبوك، آمازون، مايكروسافت و شركت مادر 
گوگل يعنى آلفابت، كه 5 شــركت داراى باالترين 
ارزش در بازار آمريكا هســتند، روى هم رفته 238

ميليارد دالر از ارزش خود را از دست دادند.

■ نرخ ســود اوراق 10 ساله آمريكا به شدت افت 
كرد.  با گســترش نگرانى از اين كه شيوع ويروس 
كرونــا اقتصاد جهــان را كندتر كنــد و با هجوم 
سرمايه گذاران به سوى خريد اوراق قرضه به عنوان 
ســرمايه امن، قيمت اين اوراق باال رفت و سود آن 

سقوط كرد.
■ سقوط هزار واحدى شاخص بورس آمريكا رخ 
داد.  با شــيوع ســريع ويروس كرونا در خارج از 
چيــن، نگرانى از كند شــدن طوالنى مدت اقتصاد 
جهان موجب شد تا سهام آمريكا در پايان معامالت 
روز دوشنبه (بامداد سه شنبه به وقت تهران) سقوط 

كنند.
■ ارزش سهام شــركت هاى انرژى سقوط كرد. 
ارزش سهام شركت هاى انرژى در آمريكا كاهش 
يافت، زيرا گسترش ويروس كرونا سبب سقوط 
قيمت نفت شد؛ ارزش ســهام شركت چساپيك 
آمريــكا نيز بــه پايين ترين حد خــود در تاريخ 

رسيد.
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كميته انضباطى خواهان دفاعيه 
سپاهان و پرسپوليس شد

 به دنبال اتفاقات رخ داده درباره ديدار لغو شــده ســپاهان مقابل 
پرســپوليس، كميتــه انضباطى فدراســيون فوتبال ابالغيــه اى را به 

باشگاه هاى مذكور ارسال كرد. 
حســاس ترين ديدار هفته بيستم ليگ برتر قرار بود يكشنبه گذشته در 
ورزشــگاه نقش جهان اصفهان برگزار شــود اما با وجود حضور تيم 
پرســپوليس در موعد مقرر در ورزشــگاه، تيم ميزبان بنابر داليلى از 
رساندن به موقع خود به ورزشگاه ناكام ماند و داور ديدار طبق مقررات 
و پس از در نظر گرفتن مهلت براى ميزبان به منظور رســاندن خود به 

ورزشگاه، ديدار را لغو كرد. 
به دنبال اين اتفاق، كميته انضباطى فدراسيون فوتبال خواهان دفاعيه 2 
باشگاه مذكور شد.  باشگاه سپاهان دفاعيات كتبى خود مبنى بر حضور 
نداشــتن در مسابقه رأس ســاعت مقرر و همچنين حاضر نشدن در 
زمين مسابقه پس از ورود به ورزشگاه و سوءرفتار تماشاگران خارج 
از اســتاديوم طبق ماده 86 مقررات انضباطى حداكثر تا فردا به كميته 
انضباطى فدراســيون فوتبال ارسال كند.  همچنين باشگاه پرسپوليس 
دفاعيات كتبى خود را مبنى بر داليل ترك استاديوم حداكثر تا فردا به 

كميته انضباطى فدراسيون فوتبال ارسال كند. 

هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا
 به خاطر كرونا به تعويق مى افتد؟

 فدراسيون فوتبال عربستان درباره به تعويق افتادن هفته سوم ليگ 
قهرمانان آسيا واكنش نشان داد. 

به گزارش ايسنا، باتوجه به شيوع كرونا در ايران اين احتمال زياد است 
كه هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا به تعويق بيفتد. 

در هفته سوم 2 نماينده ايران يعنى پرسپوليس و سپاهان بايد به ترتيب 
برابر التعاون و النصر عربســتان به ميدان بروند و هيچ كشــور عربى 
حاضر نيســت كه ميزبانى اين بازى را به خاطر شيوع كرونا در ايران 

برعهده گيرد. 
، دبير كل فدراســيون فوتبال عربســتان در اين باره گفت: با توجه به 
شناسايى مبتاليان به كرونا در ايران شرايط سخت شده است و تا اآلن 
كنفدراسيون فوتبال آسيا تصميم نهايى خود را درباره تعويق هفته سوم 
نگرفته است. هردو باشــگاه النصر و التعاون درخواست رسمى خود 
را به كنفدراسيون فوتبال آسيا درباره تعويق ديدار خود با نماينده هاى 
ايران داده اند و ما از آن ها حمايت مى كنيم. قرار است كه AFC امروز 

تصميم نهايى را اعالم كند. 
ابراهيم قاســم ادامــه داد: يا اين كه بازى ها در نيمــه ماه «مى»  برگزار 
خواهند شــد و يا اين كه كشــورهاى ديگرى به عنوان ميزبان انتخاب 

مى شوند. 

النصر خواستار تعويق
 ديدار برابر سپاهان شد

 باشگاه النصر عربستان پس از عذرخواهى فدراسيون فوتبال بحرين 
از ميزبانى ديدار اين تيم برابر سپاهان خواستار تعليق اين بازى شد. 

به گزارش ايسنا، النصر عربستان در ديدار سوم خود به مصاف سپاهان 
خواهد رفت.  

تيم عربستانى بحرين را به عنوان ميزبان اين بازى انتخاب كرده بود اما 
فدراسيون فوتبال بحرين به خاطر شيوع كرونا در ايران از ميزبانى اين 
ديدار انصراف داد.  باشــگاه النصر با فرستادن نامه اى به كنفدراسيون 
فوتبال آسيا خواســتار تعليق اين ديدار شده است.  اين خبر درحالى 
اســت كه پيش از اين روزنامه الرياضيه اعالم كرد كه تاشكند به عنوان 

ميزبان اين ديدار انتخاب شده است. 

سقوط استرشوندس به دسته يك سوئد 
به دليل قدوس

 باشگاه استرشوندس سوئد به دليل پرونده بدهى هافبك ايرانى اش 
به دسته يك سقوط كرد. 

به گزارش دى اســپورت، ســران باشگاه استرشــوندس با مسئوالن 
سازمان ليگ برتر اين كشور جلسه اى برگزار كردند. 

در اين جلســه استرشــوندس به دليل بدهى مالــى مجوز حضور در 
ليگ برتر ســوئد در فصل آينده را نگرفــت. مهمترين قضيه و بدهى 
اصلى استرشوندس در قضيه انتقال سامان قدوس، هافبك ايرانى اين 
تيم به آميان فرانسه بود كه با شكايت باشگاه اوئسكاى اسپانيا جريمه 

4 ميليون يورويى براى اين پرونده صادر شد. 
بدين ترتيب باشگاه استرشــوندس در فصل آينده بايد در ليگ دسته 
يك ســوئد بازى كند چون مجوز حرفه اى براى حضور در ليگ برتر 
را نگرفته اســت.  قدوس سال گذشته با حضور در باشگاه اوئسكاى 

اسپانيا قراردادى را امضا كرد. 
هافبك ايرانى پس از امضاى قرارداد با باشــگاه اســپانيايى به سوئد 
برگشــت و با تصميم باشگاه استرشوندس با باشگاه آميان فرانسه نيز 
قرارداد امضا كرد. باشگاه اسپانيايى بالفاصله به فيفا شكايت كرد و در 
نهايــت 4 ماه محروميت و 4 ميليون يورو جريمه نقدى براى قدوس 

درپى داشت. 

شمشيربازان ايران المپيكى شدند

 شمشــيربازان ايرانى براى نخســتين بار موفق شدند به مسابقات 
المپيك راه پيدا كنند. 

شاگردان «پيمان فخرى» در جام جهانى لهستان به عنوان پنجمى رسيدند 
و با توجه به 32 امتيازى كه در اين رويداد كســب كردند و شكســت 
رقبيان آسيايى، ســهميه حضورشان به عنوان تيم نخست قاره كهن در 

المپيك توكيو قطعى شد. 
اين براى نخســتين بار است كه شمشــيربازى ايران در بخش تيمى، 

المپيكى مى شود. 
تيم ايران با تركيب مجتبى عابدينــى، على پاكدامن، محمد رهبرى و 

محمد فتوحى در جام جهانى حضور يافته بود. 
تيم كشورمان هنوز 2 مرحله از رقابت هاى جام جهانى را پيش رو دارد 
كه نتايج اين مسابقات تأثيرى در رنكينگ كشورمان ندارد و تيم اسلحه 

سابر ايران به المپيك رسيده است. 

تأثير كرونا بر جهان ورزش 
 ويروس كرونــا روى جهان ورزش تأثير گذاشــته و موجب لغو 

بازى هاى زيادى شده است. 
به گزارش ايســنا، ويروس كرونا بيش از 2 ماه اســت كه وارد ووهان 
چين شــده و پس از آن به كشــورهاى ديگر شيوع پيدا كرد. تا امروز 
نزديــك به 80 هزار نفر بــه اين ويروس مبتال شــده اند و بيش از 2

هزار و 500 نفر جان خود را از دست داده اند. كرونا روى موضوعات 
مختلفى تأثير گذاشته كه جهان ورزش هم از اين قاعده مستثنى نيست. 
مســابقات مختلف ورزشى در چين لغو و ميزبانى از اين كشور گرفته 

شد. 
همچنين اجازه ورود ورزشكاران چينى به كشورهاى ديگر داده نشد. 
در ايران برخى رقابت ها بدون تماشاگر برگزار شدند و بعضى هم لغو 
شدند. AFC هم رقابت هاى هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا را لغو كرده 
اســت، وضعيت در ايتاليا هم بحرانى اســت كه موجب شد 4 ديدار 

سرى«آ» برگزار نشود. 
شــمال ايتاليا درگير كروناســت. كوييد-19 موجب شده سر و شكل 
ورزشــگاه ها تغيير كند و هواداران، ورزشكاران، خبرنگاران، مسئوالن 
برگزارى بازى هــا، عكاس ها و فيلمبرداران با احتياط بيشــترى وارد 

استاديوم شوند. 

 تور جهانى واليبال ساحلى در بندرعباس 
لغو شد

 تور جهانى 3 ســتاره واليبال ســاحلى بندرعباس به دليل شــيوع 
ويروس كرونا 7ماه به تعويق افتاد. 

يكــى از مراحل تور جهانى واليبال ســاحلى قرار بــود از 13 تا 17
اسفندماه به ميزبانى بندرعباس برگزار شود و 33 تيم نيز براى شركت 

در اين رقابت ها ثبت نام كرده اند. 
اما فدراســيون واليبال ايران در نامه اى به فدراسيون بين المللى، شرايط 
گســترش ويروس كرونا را در كشور تشريح كرد و به اين ترتيب اين 
مسابقات 7 ماه به تعويق افتاد و در فصل آينده تورهاى جهانى واليبال 

ساحلى برگزار خواهد شد. 
ايران در ســال 2020 ميزبان يك هفته از ليــگ ملت هاى واليبال 
و همچنين مســابقات واليبال قهرمانى نوجوانان آســيا در اصفهان 
اســت كه ميزبانى اين 2 رويــداد هم با توجه به شــرايط كنونى 

نيست.  مشخص 

سالن هاى كشتى مالير نوسازى شد
  ســالن كشتى پهلوان مسعود مصطفى جوكار و سالن كشتى شهيد 
رضيئى مالير با همت نماينده مردم مالير در مجلس و هيأت كشــتى 

اين شهرستان بازسازى شدند.
رئيس هيأت كشــتى شهرستان مالير از مجهزشدن خانه كشتى پهلوان 
مسعود مصطفى جوكار به يك تخته تشك به ارزش 200 ميليون ريال با 

كمك و رايزنى احد آزاديخواه نماينده مردم مالير در مجلس خبر داد.
مســعود مؤمنى در ادامه گفت: بازســازى خانه كشتى شهيد رضيئى 
بــا مبلغى بالغ بر 100 ميليون ريال نيز با حمايت هيأت كشــتى مالير 
ازجمله افشــين رونقى دبير هيأت كشتى شهرستان و على جامه مربى 

سازنده تجهيز شد.

الكس نورى دستيار كلينزمن شد
 مربــى ايرانى االصل ســابق وردربرمن دســتيار ســرمربى جديد 
هرتابرلين شد.  الكساندر نورى، مربى ايرانى- آلمانى به عنوان دستيار 

يورگن كلينزمن در تيم هرتابرلين انتخاب شد. 
پس از نتايج ضعيف هرتابرلين در فصل جارى بوندس ليگا، كلينزمن، 
بازيكن و سرمربى سابق تيم ملى آلمان هدايت اين تيم را برعهده گرفت 

و نورى را به عنوان دستيار برگزيد. 
نــورى پيش از اين و در ســال 2017 هدايت وردربرمن را برعهده 

داشت. 

اسامى داوران هفته بيست ويكم ليگ برتر 
بيژن حيدرى داور شهرآورد اصفهان شد 

  اسامى داوران هفته بيســت ويكم رقابت هاى ليگ برتر اعالم شد. بيژن حيدرى داور 
بين المللى استان همدان پس از قضاوت شهرآورد سرخابى ها اين هفته شهرآورد اصفهان 
را ســوت مى زند و على صفايى و محمدرضا اكبريان نيز بازى هاى پرسپوليس و استقالل 

مقابل حريفانشان را قضاوت مى كنند.
با اعالم فدراسيون فوتبال، اسامى داوران هفته بيست ويكم رقابت هاى ليگ برتر مشخص 

شد كه اسامى آنها به شرح زير است:
پنجشنبه 8 اسفند

ماشين سازى تبريز ................................................................................... نساجى مازندران

داوران: جواد رحيم زاده، محمد عطايى و  مهدى شفيعى
كمك داوران اضافى: سعاد وفاپيشه و محمدرضا تارخ

گل گهر سيرجان ..........................................................................................  استقالل تهران
داوران: محمدرضا اكبريان، محمدرضا مديرروستا و مهدى سيفى

كمك داوران اضافى: رضا كرمانشاهى و حميد حاج ملك
...........................................................................  شاهين شهردارى بوشهر فوالد خوزستان 

داوران: ياسر همرنگ، حسن انتظارى و حميدرضا افشون
كمك داوران اضافى: كوپال ناظمى و محمدحسين ترابيان

.............................................................................  فوالد مباركه سپاهان ذوب آهن اصفهان 
داوران: بيژن حيدرى، محمدرضا منصورى و رحيم شاهين

كمك داوران اضافى: سيدوحيد كاظمى و ميثم حيدرى
...........................................................................................  شهر خودرو مشهد پرسپوليس 

داوران: على صفايى، محمدرضا ابوالفضلى و على اكبر نورى
كمك داوران اضافى: امير عرب براقى و سيدعلى اصغر مومنى

*جمعه 9 اسفند
سايپا تهران ............................................................................................  صنعت نفت آبادان

داوران: رضا عادل، يعقوب سخندان و هيوا بهمنى
كمك داوران اضافى: سيدمهدى مرجان زاده و مرتضى منصوريان

.......................................................................................  پيكان تهران نفت مسجد سليمان 
داوران: محمدحسين زاهدى فرد، على احمدى و  بهزاد پناهى

كمك داوران اضافى: احمد محمدى و على ابراهيمى
پارس جنوبى جم ................................................................................  تراكتورسازى تبريز

داوران: حسن اكرمى، هادى طوسى و محسن سلطانى
كمك داوران اضافى: كيوان عليمحمدى و  پيمان فرخ مهر

 دردسرهاى تيم پاس همدان تمامى ندارد 
و هربار خبرهاى جديــد پيرامون بدهى هاى 

مالى اين باشگاه مخابره مى شود.
تيمى كه به اذعان همگان امسال بهترين فصل 
را بــراى صعود به ليگ يك دارد، حاال افزون 
بر مشكالت مالى با بدهى هاى مستند شده از 
سوى فدراسيون فوتبال نيز مواجه شده است.

برطرف نشدن مشكالت مالى پاس نيز موجب 
شــد تا كادر فنى اين تيم پس از بازى مقابل 
بعثت كرمانشــاه تصميم به تعطيلى تمرين ها 

بگيرد.
پاسى ها در شــرايطى اين روزها با مشكالت 
عديده مالى دســت وپنجه نرم مى كنند كه با 
فاصلــه 5 امتيازى با چوكا صدرنشــين ليگ 
2، از شــانس بااليى بــراى صعود برخوردار 

هستند.
اين تيم حتى اين روزها براى تأمين هزينه هاى 
ســفر برون اســتانى و ديدار با حريفان نيز 
با مشكل مالى مواجه اســت و همين مسأله 
موجب اعتراض كادر فنى و بازيكنان شــده 

است.
هرچند مسئوالن اجرايى نيز معتقدند مديريت 
باشــگاه پاس نبايد فقط متكى به منابع مالى 
تزريق شده از استان باشد و بهتر است نسبت 

به جذب حامى مالى اقدام كند.
آنهــا مى گويند با توجه به شــرايط اقتصادى 
امروز كشــور قدرت تأمين منابع مالى براى 
تيمى همچون پاس بــا محدوديت ها مواجه 
اســت هرچند از ابتداى فصل تاكنون بيش از 
يك ميليارد تومان به اين تيم پرداخت شــده 

است.
البته رقم قابل توجهى از اين بودجه اختصاص 
يافته نيز صرف تسويه بدهى هاى مالى تيم از 

ادوار گذشته شده است.

محمد مظهــرى مديريت باشــگاه پاس نيز 
تالش هــا براى جذب حامى مالى را بى نتيجه 
دانســت و گفت: با چندين سرمايه دار مطرح 
اســتان در اين زمينه رايزنى داشــته است اما 
پاســخ مثبت دريافت نكرده و نياز به زمان و 

شرايط بهتر است.
محسن جهانشــير مديركل ورزش و جوانان 
همدان نيز تأكيد بر تــداوم حمايت ها از تيم 
پــاس دارد و مى گويد: در 20 هفته گذشــته 
حمايت همه جانبه داشــته ايم و هيچ نگرانى 

وجود ندارد.
سرمربى تيم پاس اما اين ادعا را نمى پذيرد و 
مى گويد: عزمى براى حمايت از تيم پاس در 

مسير صعود وجود ندارد.
علــى قربانى افزود: بارها درباره مشــكالت 
عديــده مالى تيم صحبت كرده ايم اما توجهى 

به اين مســأله نشــده و براين اساس تصميم 
به تعطيلى تمرين ها تا روشــن شدن تكليف 

تيم گرفتيم.
مشــكالت مالى اين فصل پاس در يك سو و 
ارســال نامه فدراسيون فوتبال مبنى بر تسويه 
بدهى بازيكنان ســابق از سوى ديگر، دردسر 
جديدى را براى نماينده فوتبال همدان ايجاد 

كرده است.
فدراســيون فوتبال اعالم كــرده كه تيم پاس 
بايد نســبت به تسويه بدهى 2 ميليارد و 193 
ميليون تومانى به بازيكنان ســابق اين باشگاه 
كه داراى پرونده شكايت در كميته انضباطى 

هستند، اقدام كند.
باشــگاه پاس 10 روز فرصت دارد تا نسبت 
به ارائه مســتندات مبنى بر تسويه بدهى هاى 
مالــى به كميته انضباطى اقــدام كند؛ در غير 

اين  صــورت 30 روز مهلت بــراى پرداخت 
مطالبه شاكيان زمان تعيين شده است.

پــس از گذشــت ايــن مــدت و ارســال 
بنــد  براســاس  رضايت نامه هــا،  نشــدن 
الــف و ب مــاده 89 مقــررات انضباطــى 
ــاز،  ــر امتي ــدى، كس ــه نق ــه جريم ــبت ب نس
ــد و  ــن جدي ــام بازيك ــت از ثبت ن محرومي
ــدام  ــر اق ــته پايين ت ــه دس ــقوط ب ــى س حت

ــد. ــد ش خواه
حاال تيم پاس در هفته هاى پايانى فصل جارى 
ليگ دســته دوم فوتبال كشــور با 2 مشكل 
بزرگ مالى مواجه است و اين مسأله بر توان 
روحى و روانى تيم تأثير منفى گذاشته است.

پاســى ها اميدار به تعيين تكليف از ســوى 
مسئوالن هستند و درخواست پاسخگويى از 

جانب آنها را دارند.

 پس از شيوع كروناويروس در ايران كه 
طبيعتا ورزش و رويدادهاى آن را هم تحت 
تأثير قرار داد، كميته بين المللى المپيك براى 
حضور ورزشكاران كشورمان در مسابقات 

انتخابى المپيك شرط جديدى گذاشت. 
به گزارش مهر: پس از اخبار ضد و نقيضى 
كه در رابطه با ورود ويروس كرونا به ايران 
و مشاهده آن ميان ايرانى ها منتشر شد، اين 
موضوع هفته گذشته به صورت رسمى تأييد 

شد. 
نخستين تأثير اطالع رســانى اين مسأله در 
ورزش، تشكيل ستاد مقابله با كرونا بود كه 
با لغو ليگ دسته يك و دوم در تمام رشته ها 
براى مدت 10 روز همراه شد و پس از آن 
تصميم گيرى براى برگزارى بدون تماشاگر 
ليگ برتــر فوتبــال و البته لغــو كامل ليگ 

باشگاهى واليبال. 
روند شــيوع و تهديد ويــروس كرونا در 
ايران اما بُعِد بين المللى ورزش را هم تحت 
تأثير قــرار داده تا آنجا كــه براى حضور 
ورزشــكاران ايران بــراى ميادين مختلف 

شرط و شروط گذاشته شده است. 
در روزهــا و هفته هــاى آينده مســابقات 
آسيايى و جهانى در رشته هاى مختلف و به 
ميزبانى كشورهاى مختلف برگزار مى شود. 
تا همين امروز اما برگزارى سِر وقت برخى 
از اين رويدادها منتفى شده يا اينكه تصميم 
به تغيير محل برگزارى آن گرفته شده است. 
البته در برخى موارد هم ايران در راســتاى 
پيشگيرى از ابتالء به كرونا، از اعزام تيم به 
مسابقه امتناع كرده است؛ مانند تصميمى كه 
فدراســيون تيروكمان براى لغو حضور در 

كاپ آسيا به ميزبانى تايلند گرفت. 
تصميم گيــرى در ايــن زمينــه امــا براى 
قطعًا  المپيك  گزينشــى  مانند  رويدادهايى 
به اين شــكل نخواهد بود زيرا حضور در 
اين رويدادها با سرنوشت ورزشكار ارتباط 
مســتقيم دارد. به همين دليل كشيدن خط 
قرمز روى آنها به ســادگى ديگر رويدادها 

نيست. 
از طرفى كشــورهاى ميزبــان كه هنوز در 
فهرســت كشــورهاى درگير با كرونا قرار 
نگرفتند هــم قاعدتــًا نمى توانند به راحتى 
ميزبان نمايندگان كشــورهايى باشــند كه 
احتمــال آلوده بودن آنها بــه اين ويروس 
وجود دارد. به همين دليل كميته بين المللى 
المپيك براى اين حضور ضوابطى گذاشته 

است. 
به گزارش مهر، كميتــه بين المللى المپيك 
(IOC) با توجه به سير صعودى همه گيرى 
ويروس كرونــا در ايران اعــالم كرده كه 
حضور ورزشــكاران ايرانى در مســابقات 
انتخابى المپيك بايد به شرط همراه داشتن 
گواهى ســالمت با عنوان كارت بهداشت 
كــه تضمين كننده پاك بــودن و ناقل نبودن 
آنها است، انجام شــود. در واقع IOC از 
كشورهاى ميزبان اين رويدادها خواسته كه 
به شرط همراه داشتن اين گواهى، پذيراى 

ورزشكاران شوند. 
البتــه خاصيت همه گيــرى جهانى كرونا و 
اينكه همزمان نقــاط مختلف دنيا را درگير 
خود كرده، موجب شــده كميته بين المللى 
المپيك اين محدوديــت را عالوه بر ايران 
براى بسيارى ديگر از كشورها كه با معضل 

كرونا مواجه شده اند نيز اعمال كند. 
كميته بين المللــى المپيك تأكيد خود مبنى 
بر حضور مشروط ورزشكاران را به كميته 
ملى المپيك ايران اعالم كرده اســت. اين 
كميته هم بــا هماهنگــى وزارت ورزش 
اقدامات الزم براى حضور بدون مشــكل 
ورزشــكاران در ميادين كســب سهميه را 

انجام داده است. 
در ايــن زمينــه از ســوى وزارت ورزش 
ارسال  فدراســيون ها  تمام  به  بخش نامه اى 
شده تا براى حضور در مسابقات پيش روى 
خود، اقــدام الزم بــراى در اختيار گرفتن 
گواهى سالمت يا همان كارت بهداشت را 
كه ضامن پذيرفته شدن ورزشكارانشان در 

كشور ميزان است را انجام دهند. 
امــا صدور ايــن كارت و تأييد ســالمت 
ورزشكاران از طرف چه نهادى بايد انجام 

شود!؟
طبق تأكيد IOC، دولت ايران يا نهاد وابسته 
به دولت بايد گواهى ســالمت ورزشكاران 
و پــاك بودن آنها از كروناويروس را صادر 

كند. 
اين مســأله پاى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى ايران را هم به ميان كشيده 
اســت تا پس از معاينه ورزشكاران، تأييد 
ســالمت آنها را براى حضور در مسابقات 

اعالم كند. 
ديگر اينكه طبق بخش نامه صادر شــده به 
موظف  مربوط  مســئوالن  فدراســيون ها، 
هســتند حداقل 5 روز پيش از زمان اعزام 
تيم يا ورزشــكار خود، اقــدام الزم براى 
دريافت گواهى سالمت يا كارت بهداشت 

را انجام دهند. 
بوكس نخســتين رشــته اى بود كــه تأكيد 
IOC در مورد آن اجرا شد. تيم ملى بوكس 
ديروز سه شــنبه به اردن ســفر كــرد تا در 
مســابقات انتخابى المپيك به ميزبانى اين 

كشور شركت داشته باشد. 
اعضــاى تيم ملــى بوكــس بــا پيگيــرى 
ــئوالن ورزش  ــوى مس ــده از س ــام ش انج
و در كمتريــن زمــان ممكــن گواهــى 
ســالمت خــود را از وزارت بهداشــت 

ــد.  ــت كردن درياف
مســئوالن ورزش ايــران موظف هســتند 
همتايان خود در كشــور ميزبان مسابقات 
مختلف را در جريان اقدامات انجام شــده 
براى تأييد و تضمين ســالمت ورزشكاران 
كشورمان قرار دهند تا مانعى براى پذيرفته 

شدن آنها ايجاد نشود. 
برخى كشورها پروازهاى رفت و برگشت 
خود بــه ايــران را تعليق كرده انــد و اين 
ديگر مســأله اى اســت كه نگرانى هايى را 
در رابطه با حضور ورزشــكاران ايرانى در 
ميادين انتخابى المپيك ايجاد كرده اســت. 
سرپرســت كاروان ايران اما تأكيد دارد اين 

موضوع نگران كننده نيست. 
مقــررات  دربــاره  ســجادى  نصــرا... 
قالب  گفت:  پروازهــا  در  محدودكننــده 
پروازهــا به محــل برگزارى مســابقات 
كســب ســهميه از طريق امارات و قطر 
انجام مى شــود. در اين زمينــه هم هيچ 
مشكلى نيســت. در كل كشورهاى مورد 
نظر ورود به خاك خود را ممنوع كرده اند 

مشكلى نيست.  و براى ترانزيت 

دستور جديد IOC براى ورزشكاران ايرانى در مسابقات انتخابى المپيك

داشتن كارت سالمت شرط حضور ورزشكاران ايران شد

سلطانى فر: 
سرخابى ها نيمه 
نخست سال آينده 
واگذار مى شوند

 بنابر اعــالم وزيــر ورزش، واگذارى 2
باشگاه پرســپوليس و استقالل نيمه نخست 

سال آينده انجام خواهد شد. 
به گزارش پايگاه خبــرى وزارت ورزش و 
جوانان، مسعود سلطانى فر در مجمع باشگاه 
استقالل كه عصر دوشنبه در وزارت ورزش 
و جوانان برگزار شد، با بيان اينكه در فرآيند 
خاصى هســتيم كه بايد زمينه هاى الزم براى 

واگذارى 2 باشــگاه استقالل و پرسپوليس به 
بخش خصوصــى را فراهم كنيم، اظهار كرد: 
اميدواريم بتوانيم با تمهيداتى كه انجام شــده 
مراحل تكميلى را انجــام بدهيم و وضعيت 
امالك و دارايى ها مشــخص شود تا به اميد 
خدا در نيمه نخســت ســال آينده با توافق 
وزارت امــور اقتصادى و دارايى و ســازمان 
خصوصى سازى، اين واگذارى را انجام دهيم. 

سلطانى فر تصريح كرد: خوشبختانه شفافيت 
مالــى و روند صحيح مديريتــى و تعيين و 
تكليف بدهى ها و ماليات ها وضعيت خوبى 
را براى واگذارى استقالل و پرسپوليس فراهم 

كرده است. 
وى همچنين گفت: تا زمانى كه اين باشگاه ها 
دولتى اداره مى شوند، مشكالت آنها ادامه دار 

خواهد بود.

دردسرهاى دوباره پاس

تمرينات پاس تعطيل شد
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باباطاهر

تالش براى ساخت زيردريايى خودران 
با قابليت حمل بار

 شــركت الكهيد مارتين قراردادى امضا كرده تا يك زيردريايى با 
قابليت حمل بار زياد در مسافت طوالنى بدون دخالت انسان را داشته 
باشــد.  به گزارش مهر و به نقل از ديلى ميل، شركت الكهيد مارتين 
قراردادى 12/3 ميليون دالرى با سازمان «دارپا» امضا كرده تا نخستين 

مرحله از پروژه «مانتارى» را آغاز كند. 
براساس اين قرارداد ســازمان «دارپا» بودجه براى تحقيق، توسعه و 
ساخت نمونه اوليه از يك زيردريايى بى سرنشين بسيار بزرگ را در 

اختيار الكهيد مارتين قرار مى دهد. 
اين زير دريايى بايد قابليت پيمايش مسيرهاى طوالنى، حمل بار زياد 

و ذخيره انرژى زياد را داشته باشد. 

توليد مواد جديد براى افزايش ظرفيت 
ذخيره انرژى در باترى ها

 اگرچه باترى ها در ســال هاى گذشته بسيار پيشرفت كرده اند، اما 
هنوز ظرفيت محدودى براى ذخيره سازى انرژى دارند. ولى ابداع يك 
ماده جديد براى استفاده در قالب آند ظرفيت آنها را 4 برابر مى كند. 

به گزارش مهر، باترى ها داراى 2 الكترود آند و كاتد هستند كه انتقال 
يون ها بين آنها موجب توليد انرژى مى شود. ظرفيت باترى ها به ميزان 

زيادى به تعداد الكترون هاى توليد شده توسط آند بستگى دارد. 
معمــوالً براى توليد آند از گرافيت اســتفاده مى شــود. اما محققان 
كره جنوبى با استفاده از نوعى سيليكون ظرفيت ذخيره سازى گرافيت 
را ده برابر كرده اند. البته اشــكال اين روش، متورم شــدن چرخه بار 

سيليكون و آسيب ديدن سطح آند و كاهش ظرفيت شارژ است. 

توپخانه اى كه تا هزار و600 كيلومترى 
شليك مى كند

 ارتش آمريكا نمونه اوليه يك توپخانه را توليد كرده كه مى تواند از 
فاصله هزار و 600 كيلومترى به هدف خود شليك كند. 

به گزارش ايســنا، اين توپخانه هنوز در مرحله آزمايشى است، ولى 
تصاويرى كه از آن منتشــر شده نشــان مى دهد ارتش آمريكا به طور 

جدى در حال تالش براى ساخت محصول مذكور است. 
تصويرى كه از اين توپ خانه منتشــر شــده، يك خودروى نظامى 
مرتفع و 6 چرخ را نشان مى دهد كه به عنوان يدك كش در حال حمل 
توپ خانه يادشده است و البته لوله خود اين توپ خانه هم بسيار دراز 
است. 2 كشور آمريكا و انگليس براى توليد اين توپ خانه با يكديگر 

همكارى كرده اند.

ماهواره مخابراتى«ناهيد 1»
 آماده پرتاب است

 وزير ارتباطات با اشــاره به آخرين وضعيت طراحى و ســاخت 3 
ماهواره در پژوهشــگاه فضايى ايران گفت: ماهواره مخابراتى «ناهيد 1» 
آماده پرتاب است. به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذرى جهرمى 
همزمان با سالروز تأســيس پژوهشگاه فضايى ايران در پيامى فعاليت 7 
سال گذشته اين پژوهشگاه را در پيشرفت فناورى فضايى تأثيرگذار عنوان 
كرد و گفت: توسعه علم و فناورى هاى فضايى از جمله افتخارات كشور 
و موجــب اقتدار ما در عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى، امنيتى و يكى از 
ضروريات هر كشور اســت.وى گفت: امروزه، فناورى فضايى به عنوان 
يكى از مهم ترين زمينه هاى رقابتى در ميان كشــورهاى شناخته شــده و 

مبنايى براى مقايسه از نظر توسعه اقتصادى و صنعتى كشورهاست. 

تراشه كم مصرف WiFi ساخته شد
 محققان آمريكايى از توليد تراشــه جديد WiFi خبر داده اند كه 
براى نصب در محصوالت اينترنت اشيا طراحى شده و مصرف انرژى 

آن 5 هزار برابر كمتر از تراشه هاى مشابه است. 
بــه گزارش مهــر، توليد تراشــه هاى كم مصرف براى اســتفاده در 
محصوالت مختلف مانند اينترنت اشــيا ماننــد دوربين هاى امنيتى، 
حســگرها، بلندگوهاى هوشمند و... كار پرچالشى است و يك دليل 
آن يافتن راهى مقرون به صرفه براى كاهش مصرف باالى برق توسط 

آنها است. 
محققان دانشگاه كاليفرنيا براى نخستين بار موفق به توليد يك تراشه 
بســيار كم مصرف WiFi شــده اند كه ابعادى كوچك تر از يك دانه 
برنج دارد و بر روى انواع محصوالت اينترنت اشيا قابل نصب است. 

ايوب دهقانكار خبر داد
برگزارى سى وسومين نمايشگاه 

كتاب به پس از ماه رمضان 
موكول شد

 سخنگوى نمايشــگاه بين المللى كتاب تهران از 
موكول شــدن زمان برگزارى ايــن رويداد فرهنگى 
خبر داد و گفت: با مصوبه شــوراى سياستگذارى، 
سى وسومين نمايشگاه كتاب تهران پس از ماه رمضان 

برگزار خواهد شد. 
به گــزارش روابط عمومى معاونــت امور فرهنگى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى، ايوب دهقانكار 
با اعالم اين خبر گفت: بــا عنايت به اينكه هدف از 
برگزارى نمايشــگاه كتاب تهران ايجاد فضايى آرام 
و دلنشــين، محيطــى فرهنگى براى دوســتداران و 
عالقه مندان به كتاب و كتابخوانى و از ســوى ديگر 
تقويت چرخه اقتصادى نشــر كشور است، با لحاظ 
شرايط فعلى جامعه، شــوراى سياستگذارى تاريخ 
26 فروردين 99 را براى اجراى بهينه نمايشگاه كتاب 
مناسب ندانست و بر اساس مصوبه شورا زمان برپايى 
سى وســومين نمايشــگاه كتاب تهران به پس از ماه 

مبارك رمضان موكول شد. 
سخنگوى سى وسومين نمايشگاه كتاب تهران افزود: 
با در نظر گرفتن مختصات نمايشــگاه كتاب تهران، 
جمعيت ميليونى بازديدكنندگان و عالقه مندان، حضور 
ناشــران و ميهمانان خارجى و توجه به اين اصل كه 
هدف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى برپايى اين 
نمايشگاه در فضايى به دور از هرگونه نگرانى و كمك 
به توسعه و ترويج فرهنگ مطالعه و رونق كتابخوانى 
در جامعه اســت، برگزارى آن در ابتداى سال جديد 
براى دســتيابى به اهداف از پيش تعيين شده مناسب 

نيست. 
وى درباره اعالم تاريخ دقيق زمان برپايى نمايشــگاه 
نيز گفت: شوراى سياست گذارى در جلسات آينده در 

اين باره تصميم گيرى خواهد كرد. 
مشاور اجرايى معاونت فرهنگى در خاتمه با اشاره به 
همكارى و مشــاركت ده ها سازمان و نهاد در برپايى 
نمايشــگاه كتاب تهــران گفت: به رغم آغاز شــدن 
فعاليت هاى اجرايى سى وسومين نمايشگاه بين المللى 
كتاب تهران از هفته هاى پيش، اين معاونت در اقدامات 
آتى خود تابع تصميمات وزارت بهداشــت و ساير 

دستگاه هاى تخصصى ذى ربط خواهد بود. 

رئيس جامعه هتلداران گفت:
برگشت جريمه كنسلى هتل ها 
در صورت اعالم شرايط ويژه 

توسط دولت
 منتظريم تا هيأت دولت و يا شوراى امنيت اعالم 
كنند كه در شرايط ويژه هستيم در آن صورت درباره 
جريمه كنسلى هتل ها طبق همان شرايط عمل مى كنيم. 
 رئيس جامعه هتلداران كشــور گفــت: درباره لغو 
رزرو اتاق ها و يا تورهاى گردشــگرى همه هتل ها 
دستورالعمل كنســلى را دارند كه در آن همه موارد 
مشخص شده اســت. ما هم به هتل ها اعالم كرديم 
كــه مبنا بايد همان باشــد. ما االن در شــرايط ويژه 
قرار نداريم اين شــرايط بايد توسط هيأت دولت و 
يا شــوراى تأمين امنيت اعالم شود. تا زمانى كه آنها 
اعالم رسمى نكرده اند قوانين شــرايط ويژه درباره 
هتل ها اجرا نمى شــود و همان قوانين كنسلى وجود 
خواهد داشت. مگر االن هزينه بليت هواپيماها و يا 
قطارها و اتوبوس ها به مردم برگشت داده مى شود؟ 
ما هم مجموعه اى هســتيم كه يكى از اركان ســفر 
را تشــكيل داده ايم و اگر قرار است شرايط ويژه اى 
در نظــر گرفته شــود بايد بــراى كل اين مجموعه 

تصميم گيرى كنند. 
به گزارش مهر، جمشــيد حمزه زاده، گفت: از هتل ها 
خواســته ايم كه تمامى اصول بهداشتى رعايت شود 
و موارد بهداشــتى را مو به مــو در هتل ها اجرا كنند. 
همچنين هيچ هتلى حق ندارد كه از پذيرش مســافر 
خوددارى كند حتى هتل هاى استان قم. اما بايد موازين 
بهداشتى را رعايت كنند. مگر اين كه با بيمار مبتال به 

كرونا مواجه شوند كه بحث آن جداست. 

معاون گردشگرى كشور اعالم كرد
تدابير لغو سفرها در حالت ويژه
■ اطالعيه ها مبناى فعاليت گردشگرى شود

 معاون گردشگرى كشور با بيان اينكه همه فعاالن گردشگرى درباره 
لغو سفرها با مردم همراه هستند، گفت: اطالعيه هاى وزارت بهداشت و 

شوراى تأمين استان ها مبناى فعاليت هاى گردشگرى شود. 
ولى تيمورى معاون گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى به مهر گفت: 
صنعت گردشــگرى اخالق مدار اســت و فعاالن اين صنعت اگر ببينند 
كه اتفاقى خارج از اراده افراد موجب ابطال ســفرى يا كارى شده حتمًا 
همراهى مى كنند؛ در واقع دفاتر مســافرتى با هتلداران يا دفاتر مسافرتى 
با راهنمايان و حتى با مردم ايــن همراهى را انجام خواهند داد. اخالق 
حكم مى كند تا به مردم تحميل نشــود پس حتماً بايد هزينه كنسلى آن 
پرداخت شود آن هم در صورتى كه اراده افراد در اين زمينه دخيل نبوده 
است. بنابراين هميشه توصيه مى كنيم كه فعاالن گردشگرى با مردمى كه 

درحال حاضر امكان سفر ندارند اين همراهى را انجام دهند. 
وى در ادامه بيان كرد: اكنون در شرايطى قرار گرفته ايم كه برخى ايرالين ها 
پروازهاى خود را به ايران كنسل كرده اند و سخت گيرى مى كنند از طرفى 
مردم هم نمى خواهند به منطقه اى بروند كه آن شهر اكنون درگير ويروس 
كروناست و اينكه براى سفر به مقاصد ديگر دچار ترديد هستند. وزارت 
بهداشت هم به عنوان متولى تخصصى، همواره اعالم مى كند كه به مناطق 
پرخطر سفر نكنيد. ما هم در آن چارچوب قرار داريم و حاال كه مرجع 
اطالع رسانى وزارت بهداشت است و بايد دستگاه هاى ديگر هم تابع آن 
باشند و همكارى كنند ما هم اعالم مى كنيم كه اداره كل ميراث فرهنگى 
اســتان ها اينكه كدام يك از جاذبه ها و سايت ها و موزه ها تعطيل باشد 
و چه تمهيداتى انديشــيده شــود را با تصميم شوراى تأمين استان ها به 

اطالع مردم برسانند. 
معاون گردشــگرى كشــور بيان كرد: توصيه ما اين اســت كه همگى 
اطالعيه ها و دستور العمل هاى وزارت بهداشت را درباره اين كه به كدام 
شهرها بروند يا نه و اختياراتى كه به شوراى تأمين در اين باره داده شده 
را پيگيرى كرده و مبناى فعاليت هاى گردشــگرى خود قرار دهند. يعنى 
اگر شوراى امنيت اعالم مى كند كه مجموعه گردشگرى يا موزه اى بايد 
تعطيل شــود، اين موضوع را اداره كل ميراث فرهنگى اســتان ها به مردم 
اطالع دهند. همچنين فعاالن گردشــگرى بحث هاى مربوط به شرايط 
اضطرارى و كنسلى اتاق و پروازها را تا جايى كه مى توانند رعايت كنند 
و در مواردى مانند كنسلى پروازهاى تركيه طبق دستورالعمل هاى ابطال 

رزروها در شرايط خاص اقدام شود. 
تيمورى تصريح كرد: اكنون برخى استان ها در شرايط خاص قرار دارند و 
طبيعتاً نمى توان گفت كه چون از پيش مسافر بليت گرفته االن نمى تواند 
آن را كنسل كند؛ ما بايد اين همراهى را با يكديگر داشته باشيم استان ها 

بايد تابع شرايط اعالم شده وزارت بهداشت باشند. 
وى همچنيــن درباره اينكه آيا مى توان گفت كه گردشــگرى كشــور 
درحال حاضر در شــرايط اضطرارى قرار دارد يا نه توضيح داد: شرايط 
استان ها با يكديگر متفاوت است اگر شوراى تأمين يا وزارت بهداشت 
اعالم كند كه شهرى يا استانى در حالت ويژه قرار دارد بايد همكاران ما 
هم طبــق همان عمل كنند و آن را مد نظر قرار بدهند و در موضوعات 
مربوط در آن استان كه آيا شامل شرايط اضطرارى مى شود يا نه مصوبه 

بگيرند. اكنون كل كشور در شرايط ويژه نيست. 
تيمورى همچنين درباره تكليف برگزارى نشســت ها و حضور فعاالن 
گردشگرى در نمايشگاه هاى خارجى با توجه به لغو پروازهايى از جمله 
تركيه نيز گفت: قرار بوده كه تعدادى نشســت ها و برنامه توسط بخش 
خصوصى در خارج از كشــور برگزار شود يا بخش خصوصى در آنها 
شركت كند مانند نمايشگاه گردشگرى برلين يا مسكو. منتها ممكن است 
بخش خصوصى به اين نتيجه برســد كه حضورشان در اين برنامه ها به 
صالح نيســت و امكانش وجود ندارد ما هم بــه آنها كمك مى كنيم تا 

بتوانند حق و حقوق كنسلى سفرشان را بگيرند. 

■ دوبيتى باباطاهر 
واى ازين دل كه آزارد مدامم واى ازين دل كه نى هرگز بكامم  
واى ازين دل كه چون مرغان وحشى                                     نچيده دانه اندازد بدامم

■ حديث:
امام باقر(ع):

خداوند عز و جل مؤمنان را از ِگل بهشت آفريد و از نسيم روح خود، در آن روان ساخت. به 
همين دليل، مؤمن، برادر پدرى و مادرِى مؤمن است. پس هر گاه در شهرى از شهرها به يكى از 

آن روح ها اندوهى برسد، ديگر روح ها اندوهگين مى شوند؛ چون او از آنهاست» ..   
الكافي : ج 2 ص 166 ح 2

زين
درج

س 
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

راهن
بود  

 ك
وند

 نها
  

ان
سرك

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

8 7 9 9 9 9 8 10 11 9 11 10
2 2  2  3  0  0  -1  3  3  1  2 3
30 30 30 35 35 35 35 30 35 35 35 30

■ 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

 درحال حاضر بازار گردشــگرى ايران به كما 
رفته اســت؛ چون از طرفى گردشگرانى كه قصد 
ســفر داخلى را داشته اند ســفرهاى خود را لغو 
كردند و ازســوى ديگر مسافران خارجى كه قصد 
ســفر به ايران را داشتند نيز ســفرهاى خود را به 
حالت تعليق در آوردند. به همين دليل فعاالن بازار 
گردشــگرى با سكته سفرهاى ورودى به كشور و 

سفرهاى داخلى مواجه هستند.
ايــن اتفاق پس از افزايش قيمت بنزين و ماجراى 
ســقوط هواپيمــا اتفاق افتاده و بــا اين وضعيت 
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را در حجم بسيار پايين ارزيابى مى كنند. 
 اين روزها بازار گردشگرى ايران در يك وضعيت 
فوق العاده به سر مى برد و با شيوع ويروس كرونا 
و ورود آن به ايران بســيارى از فعاالن اين حوزه 
با مشــكالت مختلفى مواجه شده اند، به طورى كه 
اغلب دفاتر مســافرتى از كاهــش ميزان فروش 
تورهــا و بليت ها معترض هســتند. در اين ميان 
برخى كشــورها از جمله تركيه به بستن مرزهاى 
خود پرداخته اند و از ورود گردشــگران ايرانى به 

كشور خود جلوگيرى مى كنند. 
همين امر نيز موجب شــده بســيارى از تورهاى 
مســافرتى براى گردشــگران ايرانى حتى در ايام 

تعطيالت نوروز لغو شود. 
بيش از 50 نفــر از فعاالن بازار گردشــگرى در 
جلســه اى حاضر شــدند تا راهــكارى براى اين 

مشكالت پيدا كنند. 
آنها از كنســلى بيش از اندازه ســفرها به دليل لغو 
پروازها متضرر شــده اند و درحال حاضر نيز بايد 
پول مسافران را به آنها بازگردانند. از طرفى به دليل 
اينكه در كشورهاى خارجى براى همين مسافران 
اقامتگاه هايى را رزرو كرده اند با اين اتفاق از نظر 
اقتصادى به ميزان قابــل توجهى متضرر خواهند 

شد. 
از ســوى ديگر فعاالن بازار گردشــگرى عنوان 
كردنــد كه ايام عيد يكى از مهم ترين زمان ها براى 
كسب و كارشــان محسوب مى شــود زيرا به دليل 
تعطيالت، بيشــترين سفرها توســط گردشگران 
داخلى صورت مى گيــرد و ميزان قابل توجهى از 
درآمد ساالنه شان در همين 15 روز كسب مى شود 
و اگر شــيوع اين ويروس بــراى تعطيالت عيد 
همچنان ادامه داشته باشد احتماال برخى از فعاالن 

اين حوزه ورشكست خواهند شد. 
درحال حاضــر كه مدت كوتاهى از ورود ويروس 
كرونا به ايران مى گذرد اغلب سفرهاى داخلى نيز 
لغو شــده است؛ به طورى كه براســاس آمار يكى 
از مديران دفاتر مســافرتى، بيــش از 75 درصد 
تورهاى مشــهد به دليل ترس از ابتال و گسترش 
كرونا كنسل و موجب شده تا 90 درصد هتل هاى 
اين شــهر بدون مسافر باشند همچنين در شهر قم 

نيز درحال حاضر حتى يك مســافر هم در  هتل ها 
اقامت ندارد. 

در جلســه اى كه در شــوراى عالى هوايى كشور 
كــه به منظور بررســى بحران كرونــا و وضعيت 
گردشــگرى كشور تشكيل شده بود، تصويب شد 
كــه تمامى هواپيماهــاى ورودى و خروجى پس 
از پياده  كردن مســافران كامال ضدعفونى شوند و 
تمامى مسافران و گردشگرانى كه قصد خروج از 
كشــور را دارند، بايد پيش از سفر كارت سالمت 
دريافت كنند كه براى صدور كارت ســالمت به 
گردشگران قرار اســت در تمامى فرودگاه ها يك 
اتاق براى معاينه و يكى براى قرنطينه تعبيه شود. 
اما برخى كشورها براى كنسلى و بازگرداندن پول 
به دفاتر بهانه تراشــى مى كنند؛ در همين راستا لغو 

تورهاى نوروزى هنوز زود است.
در ايــن زمينه رئيس هيأت مديــره انجمن صنفى 
دفاتــر خدمات مســافرتى و جهانگردى اســتان 
همدان با بيان اينكه درباره لغو تورها و پروازهاى 

شــيوع  به دليــل  مســافرتى 
به  چيزى  هنــوز  كروناويروس 
ما اعالم نشــده اســت، گفت: 
اصرارى  موجــود  شــرايط  در 
نداريم مردم سفر كنند اما براى 
تصميم گيرى درباره لغو تورهاى 

نوروزى هنوز زود است. 
علــى مرادى پور، بــا تأكيد بر 
اينكــه نبايد بر شــايعات دامن 
زد، اظهار كــرد: بايد واقعيت ها 
گفته شــود اما بــا دامن زدن به 
شايعات و پرداختن بيش از حد 
به موضوع بــه اقتصاد خودمان 

ضربه مى زنيم. 
لغو  درخواســت  دربــاره  وى 
تورها و ســفرها از سوى مردم، 
لغو  درخواســت  كرد:  تصريح 
بليت ســفرها از سوى مردم كم 
است اما اگر بخواهند لغو كنند 
مشكلى وجود ندارد و فقط بايد 
بين 10 تا 70 درصد خســارت 

پرداخت كنند. 
مرادى پور خاطرنشــان كرد: درصورتى كه شرايط 
اضطرار در كشــور اعالم و پروازها و تورها لغو 
شــود، شركت هاى هواپيمايى و هتل ها بايد هزينه 
را به مســافران برگردانند و مسافران كمتر متضرر 

مى شوند. 
وى با تأكيد بر اينكه كروناويروس نخستين بحران 
در كشــور نبوده و آخرين هم نخواهد بود، ادامه 
داد: اين موضوع نخستين بحران نبوده و به زودى 
مى گــذرد بنابراين به مردم توصيــه مى كنم براى 
لغو تورهاى نوروزى خود اقدام نكنند تا شــرايط 

مشخص شود. 
وى بــا بيــان اينكــه گردشــگرى خــط مقدم 
آسيب پذيرى در بحران ها اســت، يادآور شد: در 
چند ماه گذشــته در بحث گرانى بنزين و اتفاقات 
پــس از آن و امــروز نيز به دليــل گرانى دالر به 
گردشــگرى ضربه خوره است كه موجب كاهش 

ورودى و خروجى مسافران مى شود. 
رئيس هيأت مديره انجمــن صنفى دفاتر خدمات 
مســافرتى و جهانگردى اســتان همدان با اشاره 
به اين كه بيمارى كرونا نيز به بخش گردشــگرى 
آســيب مى زند، گفت: شايعات بيشــتر تأثيرگذار 
اســت و بزرگنمايى و دامن زدن بــه موضوع به 

گردشگرى داخلى و خارجى آسيب مى زند. 
 بازار گردشــگرى در حالت فوق العاده 

قرار دارد
 حرمت ا... رفيعى رئيس هيأت مديره انجمن صنفى 
دفاتر خدمات مسافرت هوايى و جهانگردى ايران 
در گفت وگوهاى رســانه اى عنوان كرد: ســازمان 
هواپيمايى كشــور بايــد براى 
صادر  بخش نامه اى  ايرالين هــا 
كند تا تمــام مبالغ مورد نظر را 
به دفاتر بازگردانند زيرا زمانى كه 
مســافر تمايلى به ســفر ندارد 

چاره اى جز ابطال نيست. 
دفاتر  صنفى  انجمــن  همچنين 
خدمــات مســافرات هوايى و 
جهانگردى ايران با ارسال نامه اى 
وزير  مونســان  على اصغر  بــه 
صنايع دســتى  ميراث فرهنگى، 
خواسته  وى  از  گردشــگرى  و 
در راســتاى ضايع نشدن حق و 
مسافرتى  دفاتر  مسافران  حقوق 
فعال همكارى هاى الزم را انجام 

دهند. 
درحال حاضر  گفــت:  رفيعــى 
برخى كشورها مرزهاى خود را 
براى ورود گردشگران ايرانى به 
كشور خود بسته اند و دفاتر نيز 
وجوه  بازپرداخت  جز  چاره اى 
دريافتى ندارند. بنابراين براى محفوظ ماندن حقوق 
مسافر و دفاتر مسافرتى بايد هتل ها و ايرالن ها نيز 
همكارى كنند. همچنين همين درخواســت را از 
وزير راه و شهرسازى، وزير بهداشت و وزير امور 
خارجه كه با اين مسأله مرتبط هستند نيز خواهيم 
داشــت زيرا درحال حاضر بازار گردشــگرى در 

حالت فوق العاده قرار دارد. 
باتوجــه به افزايش قيمت بليت هواپيما و افزايش 
نرخ ارز پيش بينى مى شود اغلب مسافران نوروزى 
به ســفرهاى داخلــى به صورت زمينــى خواهند 
پرداخــت اما با وجــود پيش بينى هايى كه از آمار 

مسافران شده بود درحال حاضر حدود 45 درصد 
از مســافران داخلى ســفرهاى زمينى خود را لغو 
مدارس،  تورهــاى  تمامى  همچنيــن  كرده انــد. 
دانش آموزى، دانشگاهى و... نيز در حال لغو كردن 
سفرهاى خود هستند. با چنين وضعيتى هيچ كدام 
از آژانس هــاى مســافرتى نمى توانند براى عيد و 

درآمد حاصل از آن برنامه ريزى كنند. 
على اصغــر باريكانــى، مديركل دفتــر نظارت بر 
فرودگاه ها، شــركت ها و مؤسسات هوانوردى در 
ســازمان هواپيمايى كشــورى نيز در اين نشست 
گفت: بايد شــرايط فعلى را پشت سر بگذاريم و 
عالوه بر بخش گردشــگرى بسيارى از حوزه هاى 
ديگر نيز به دليل شــيوع كرونا با مشكالت متعدد 

مواجه هستند. 
وى گفت: تصويب شده اســت در فرودگاه هايى 
كه به مقصد تركيه پرواز دارند يعنى فرودگاه امام 
خمينى(ره)، فرودگاه مشــهد و شيراز نمايندگان 
دانشگاه علوم پزشكى حضور مداوم داشته باشند 
و كارت ســالمت براى مســافران و گردشگران 
براساس پروتكل هاى وزارت بهداشت صادر كنند 
تا گردشــگران بتوانند به راحتى از كشــور خارج 

شوند. 
 خشكسالى براى حوزه گردشگرى

مديركل نظارت و ارزيابى خدمات گردشــگرى 
در معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
هــم گفت: بــا توجه به شــيوع كرونا امســال 
براى حوزه گردشگرى ســال خشكسالى است 
همچنين اطالعى از تعــداد هتل و ايرالين هايى 
كه براى اسكان و جابه جايى گردشگران قرارداد 
بســته اند نداريم تا بتوانيم براساس آنچه وزارت 
سفر  براى  ممنوعه  شــهرهاى  به عنوان  بهداشت 
اعــالم خواهد كــرد، كاهش ســفر را به اجرا 

بگذاريم. 
جواد موســوى، درباره اعتــراض برخى مديران 
دفاتر مســافرتى درباره جلوگيرى مسئوالن برخى 
شهرها از ورود اتوبوس هاى تورهاى مسافرتى به 
آن شهرها عنوان كرد: با دستور رياست جمهورى، 
وزارت بهداشت مسئول اعالم سياست هاى مقابله 

با كرونا است. 
ــى،  ــز وزارت ميراث فرهنگ ــتا ني ــن راس در همي
شــهرهاى  بايــد  گردشــگرى  و  صنايع دســتى 
ــافربرى  ــر مس ــه دفات ــفر را ب ــراى س ــه ب ممنوع
ــد  ــفر نكنن ــق س ــه آن مناط ــا ب ــد ت ــالم كن اع
ــد از ورود  ــتانى نمى توانن ــئوالن اس ــن مس بنابراي

ــد.  ــرى كنن ــا جلوگي توره
همچنين موسوى درباره وضعيت تورهاى خارجى 
كه فروخته شــده اما به دليل ويــروس كرونا لغو 
شده اند نيز گفت: جلسه اى با وزارت خارجه براى 
رفع اين مشكل و بازگرداندن پول به شركت هايى 

كه تورهاى خارجى فروخته اند خواهيم داشت. 
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 براى گردشگرى خشكسالى رقم نزنيم  براى گردشگرى خشكسالى رقم نزنيم 
■■ لغو تورهاى نوروزى هنوز زود است لغو تورهاى نوروزى هنوز زود است

شــيوع  به  توجــه  بــا 
كرونــا امســال بــراى 
سال  گردشــگرى  حوزه 
خشكسالى است همچنين 
اطالعى از تعــداد هتل و 
براى  كه  ايرالين هايــى 
جابه جايــى  و  اســكان 
قــرارداد  گردشــگران 
تــا  نداريــم  بســته اند 
آنچه  براســاس  بتوانيم 
به عنوان  بهداشت  وزارت 
براى  ممنوعه  شــهرهاى 
ســفر اعالم خواهد كرد، 
اجرا  به  را  ســفر  كاهش 

بگذاريم


