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به كادر درمان رحم كنيم
1- ورود كرونا به ايران كه با مباحث 
بســيارى همــراه بود در نهايت شــرايط 
ســختى را براى كادر درمــان ايجاد كرد، 
از  دورى  خانــواده،  از  دورى  شــرايط 

فرزندان، سختى كار و درمان...

دريافت به موقع روزنامهدريافت به موقع روزنامه
 با تيم مجرب توزيع در سراسر استان با تيم مجرب توزيع در سراسر استان

        سبـد فـرهنگى        سبـد فـرهنگى
 همراه با  همراه با همدان پيامهمدان پيام

9999

# كروناـ راـ  شكستـ  مى دهيم

كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه 
مهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراهمهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراه

به مناسبت ماه پربركت رمضان به مناسبت ماه پربركت رمضان 
و به منظور حمايت از توليد و به منظور حمايت از توليد 

درسال جهش اقتصادى درسال جهش اقتصادى 

09226404490شماره تماس: 38279011 و 09226404490 و 38279011 تماس: شماره

 در خدمت توليد كنندگان گرامى است در خدمت توليد كنندگان گرامى است

اشتغالزايى به بركت غار

اقتصاد عليصدرى ها 
متكى به غار است! 

پيشنهاد توليدكنندگان همداني به دولت

اكنون زمان تصميم است
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 قرنطينه 
و سير در عالم ناسوت

 روز دوم يا سوم قرنطينه كتاب هاى «باربارا 
دى انجليس» و شوهرش «جان گرى»، «برايان 

تريسى»، «اسكاول شين»، «اليف شافاك»...
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تا دستورالعمل هاى جديد 
مساجد بسته است

ميهمانى 
درماه بركت 

مالكان مجتمع باباطاهر 
اجاره بهاى خود را بخشيدند

راه اندازى پويش 
مهربانى مالكان 
بر دل  مستاجران

 
■ مسئول بسيج اصناف و بازار 

استان همدان: با ورود اين ويروس 
ملعون، بازار بيشترين آسيب را ديد
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

روزه از ضروريــات دين 
اسالم  شريعت  اركان  و 
ماه  روزه  ترك  و  اســت 
مبــارك رمضــان جايز 
فرد،  آنكه  مگر  نيســت 
گمان عقاليي پيدا كند كه 
روزه گرفتن موجب ايجاد 
بيماري يا تشديد بيماري، 
افزايش طــول بيماري و 
تأخير در سالمتي مي شود

به كادر درمان رحم كنيم
 1- ورود كرونــا بــه ايران كه با مباحث بســيارى همراه بود در 
نهايت شــرايط سختى را براى كادر درمان ايجاد كرد، شرايط دورى 
از خانواده، دورى از فرزندان، ســختى كار و درمان، پذيرش ريسك 
بــاالى ابتال به ويروس و تبعات آن و بى خبــرى از دنياى بيرون از 
مركز درمانى و مقيد شــدن به زندگى در چارچوب بيمارســتان و 
بخش كرونايى ها از جمله مشــكالتى بود كه براى كادر درمان ايجاد 
شد و آنان هم با جان و دل در راه خدمت به مردم تمامى مشكالت 

را پذيرفته اند.
2- ايجاد محدوديت ها براى قطع زنجيره انتقال ويروس، نخســتين 
راهــكار براى مقابله با كرونا بود و در اين راه مردم با اعتماد به كادر 

درمانى همراهى خوبى داشتند.
پويش در خانه مى مانيم كه در كشــور اجرا شــد، به خوبى همراهى 
مردم را نشــان داد، پويشى كه همچنان ادامه دارد و بسيارى از افراد 

آن را رعايت مى كنند.
3- پيش از شــيوع كرونا در ايــران، همه بر اين باور بودند كه ايران 
به دليــل تحريم ها اگر با شــيوع ويروس مواجه شــود، توان مقابله 

نخواهد داشت و در ايران فاجعه رخ خواهد داد.
اما با شــجاعت و ايثار كادر درمان و همراهــى و همدلى مردم در 
اجراى توصيه ها، ايــران از موفق ترين كشــورها در مقابله با كرونا 
تاكنون بوده است و اين روند درصورت عادى سازى نشدن موضوع 

تداوم خواهد داشت.
4- تحريم ها نتوانســت مانع خدمت رســانى صادقانــه به مردم در 
مهار كرونا شــود اما واقعيت آن اســت كه توان ايران براى اجراى 
محدوديت هــا در ســايه تحريم، بيش از اين نبــود و فاصله گذارى 
هوشــمند و بازگشــايى ها با تعهد به اجراى پروتكل هاى بهداشتى 

ضرورتى براى اقتصاد تحت تحريم ايران بود.
بازگشــايى ها هرچند از نظر برخى اقدامى پرخطر براى ســالمت و 
بهداشت جامعه در مقابله با كرونا است اما بايد توجه داشت كه اين 
بازگشــايى ها براى اقتصاد جامعه ضرورت غيرقابل انكار داشت و 

شرط بازگشايى ها نيز رعايت پروتكل هاى بهداشتى است.
5- مــردم نهايت همكارى را تا به اينجا با كادر درمان داشــته اند اما 
پس از بازگشايى مراكز اقتصادى تعطيل شده، احساس مى شود برخى 
اين بازگشايى ها را پايان يافتن كرونا تعبير كرده و ديگر ضرورتى بر 

رعايت محدوديت ها و پروتكل ها ندارند.
اين اقدام برخى دليلى بر افزايش نگرانى ها بر بازگشت موج ديگرى 
از كرونا در كشور شده است. موجى كه مى تواند خطرناك تر از موج 

پيشين باشد.
6- زمــان پايان يافتن تــرس از كرونا و عادى شــدن اين ويروس 
براى بشــر همچون ويروس هاى ديگر عادى شده، مشخص نيست 
و بــه همين دليل متخصصان همچنان بر رعايت دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى، حضور نيافتن غيرضرورى در اماكن عمومى بازگشــايى 

شده و رسيدن به همزيستى با كرونا تأكيد دارند.
در اين زمينه ناشــناس بودن ويــروس و ادامه مطالعات بر تأكيدات 
متخصصــان درباره ضرورت رعايت دســتورالعمل هاى بهداشــتى 

افزوده است.
7- فعال شدن اقتصاد كشور در شرايط تحريم يك ضرورت بوده و 
تدبير انجام شده براى اين فعاليت ها با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و فاصله گذارى هوشــمند، راهكارى براى گــذر از اين وضعيت با 

كنترل گسترش ويروس بوده است.
در اين زمينه اگر پروتكل ها و فاصله گذارى رعايت شود، مقصود 
حاصل شده اســت وگرنه كادر درمانى كه با فشار سنگين كارى، 
نياز به اســتراحت و عادى شدن شــرايط دارد با موج ديگرى از 
مبتاليــان مواجه خواهد شــد، پس براى پيشــگيرى از اين اتفاق 
همه با رعايت اصول تأكيدشــده، بــه كادر درمان رحم كنيم و با 

باشيم. مهربان  آنها 

استفاده بيش از 3 ميليون ليتر محلول 
ضدعفونى در معابر همدان 

 معاون خدمات شهرى شهردارى همدان با بيان اينكه از اسفندماه 
گذشــته تاكنون بيش از 3 ميليون ليتر محلول ضدعفونى براى مقابله 
با ويروس كرونا در ســطح معابر و خيابان هاى شهر همدان استفاده 
شد از منع خدمات در پارك هاى همدان به منظور پيشگيرى از كرونا 

خبر داد.
وحيــد على ضمير در گفت وگو با ايرنا افزود: ضدعفونى و گندزدايى 

معابر عمومى، تأسيسات و اماكن شهرى همه روزه در قالب 2 دستگاه 
ماشين آالت سنگين، 4 دستگاه واترجت، حدود 60 دستگاه سم پاش 
و پمپ كوله اى، موتورى و دستى با كمك افزون بر 14 گروه با هدف 

ارزيابى و سنجش توان عملياتى شهردارى انجام مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه عمليات گندزدايى از اهميت زيادى در پيشگرى 
كرونا برخوردار اســت، افزود: همه روزه محلول پاشى و ضدعفونى 
براى معابر و تأسيســات شهرى، پارك هاى سطح شهر، بيمارستان ها، 
بازارهاى سرگذر، ســبزه ميدان و بازارچه موقت پرندگان، همچنين 

ضدعفونى مخازن زباله استفاده مى شود.

وى بــا بيــان اينكه اكنون مانعــى براى تردد و عبور شــهروندان از 
بوســتان ها و پارك ها وجود ندارد منتهى هيچ گونه خدماتى نيز ارائه 
نمى شــود، گفت: تمام خيابان ها و معابر عمومى شهر همدان تاكنون 
در چنــد مرحله ضدعفونى و گندزدايى شــده و اين روند همچنان 

ادامه دارد. 
بر اين اساس اين اقدام براى ضدعفونى شدن سرويس هاى بهداشتى 
باز در سطح شهر، پل هاى عابر پياده و پاركينگ ها، ماشين هاى حمل 
زباله، پايانه هاى مســافربرى و ناوگان حمل ونقل درون شــهرى نيز 

اجرايى شده است.

تا دستورالعمل هاى جديد مساجد 
بسته است

ميهمانى 
در ماه بركت 

بارندگى هاى همدان 41 درصد 
رشد داشته است

 مديركل هواشناســى اســتان همدان درباره وضعيت بارش سال 
زراعى 1399-1398 استان همدان اظهار كرد: از ابتداى سال زراعى 
(ابتداى مهــر 98) تا تاريخ 28 فرورديــن 1399 ميانگين بارش در 
ســطح استان همدان 393 ميليمتر بوده، كه نسبت به بارش بلندمدت 
41٪ افزايش را نشان مى دهد. در بين ايستگاه هاى هواشناسى استان، 
بيشــترين مقدار بارش به ميزان 721 ميليمتر در ايستگاه بارانسجى 
چاشــت خوره از شهرستان تويســركان و كمترين آن به مقدار131 
ميليمتر در ايســتگاه بارانسجى جزوان از شهرستان كبودرآهنگ ثبت 

شده است. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل هواشناســى همدان، ســعيد باقرى 
گفت: در بين شهرستان هاى اســتان، ميانگين بيشترين بارش مربوط 
به شهرســتان نهاوند با 506 ميليمتر و كمترين آن مربوط به شهرستان 
بهار با 348 ميلى متر بوده است. تا تاريخ مذكور استان همدان ركورد 
دوازدهمين استان پر بارش كشور را كسب كرده است. پس از اين كه 
استان همدان در مدت 10 سال گذشته، سال هاى خشكسالى زيادى را 
پشت سر گذاشته، ســال زراعى 98-97 و سال زراعى 99-98، استان 

توانست 2 سال پشت سر هم، تر سالى را تجربه كند. 
وى گفــت: مصرف آب در اين اســتان بيش از توان اقليمى اســتان 
است كه پيشنهاد مى شود در اســتفاده از اين نعمت خدادادى نهايت 
صرفه جويى به عمل آيد تا براى ســال هاى آتى و حتى دهه هاى آينده، 

استان كمتر با چالش مستقيم و غيرمستقيم كم آبى مواجه شود. 

گام دوم انقالب و راهى كه جوانان 
بايد بروند 

 در آغاز دهه پنجم انقالب اسالمى شاهد صدور بيانيه اى استراتژيك 
و راهبردى از ســوى مقام معظم رهبرى بوديم كه به نوعى مسير اصلى 
حركت در جهت تعالى و پيشــرفت جامعه و تحقــق آرمان هاى بلند 

انقالب اسالمى را در شرايط كنونى مشخص نمود.
اين بيانيه كه داراى ابعاد مختلف فرهنگى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى 
است، چشــم انداز آينده را ترسيم و مسئوليت ها را در سطوح مختلف 

تبيين كرده است.
نكتــه قابل تأمل و حائز اهميت اينكه مخاطب اصلى اين بيانيه جوانان 
هســتند و رهبر معظم انقالب اســالمى رهنمود هايى را در حوزه هاى 
مختلف مطرح كرده اند كه عمده آنها به نقش جوانان در رشد و بالندگى 

كشور مربوط مى شود.
از ايــن جهت جوانــان محور اصلى بيانيه گام دوم انقالب هســتند و 
رهبر انقالب در گام دوم مأموريت هايى از جمله تالش براى توســعه 
و گسترش علم و پژوهش، معنويت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه 
با فساد، اســتقالل و آزادى، عزت ملى و روابط خارجى و مرزبندى با 

دشمن و سبك زندگى به آن ها داده اند.
ايشان گام دوم را دومين مرحله خودسازى، جامعه پردازى و تمدن سازى 

ناميده اند كه مخاطب اصلى آن «جوانان مؤمن ايرانى» هستند.
مقام معظم رهبرى در بخش ديگرى از بيانيه آورده اند: «راه طى شــده 
فقط قطعه اى از مسير افتخارآميز به سوى آرمان هاى بلند نظام جمهورى 
اسالمى است. دنباله اين مســير كه به گمان زياد، به دشوارى گذشته ها 
نيســت، بايد با همت و هوشيارى و سرعت عمل و ابتكار شما جوانان 
طى شــود. مديران جوان، كارگزاران جوان، انديشمندان جوان، فعاالن 
جوان، در همه ميدان هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و بين المللى و نيز 
در عرصه هاى دين، اخالق، معنويت و عدالت بايد شانه هاى خود را به 
زير بار مسئوليت دهند، از تجربه ها و عبرت هاى گذشته بهره گيرند، نگاه 
انقالبى و روحيه انقالبى و عمل جهادى را به  كار بندند و ايران عزيز را 

الگوى كامل نظام پيشرفته اسالمى بسازند».
ايــن جمالت به خوبى نشــان مى دهد كه جوانان محور پيشــرفت و 
بالندگى جامعه هســتند و آينده انقالب و ايران با تالش و كوشش آنها 

رقم مى خورد.
نقش جوانان در سازندگى و پيشرفت كشور بى بديل و بسيار ضرورى 
اســت. از اين رو در تمام برنامه هاى ُخرد و كالن بايد به جوانان توجه 
جدى شود و اين مهم در عرصه عمل خود را نشان دهد؛ به گونه اى كه 
سپردن امور مختلف به جوانان بر اساس يك باور و اعتقاد صورت گيرد. 
ما در شــرايط كنونى سخت نيازمند اين حركت هستيم تا بتوانيم مسير 
پرفراز و نشيب پيش رو را به خوبى طى كنيم و با عبور موفق از بحران ها، 
چالش ها به فرصت تبديل كنيم و از فرصت ها به نحو احســن استفاده 
كنيم تا به قله هاى كمال و سعات در ابعاد مختلف مادى و معنوى برسيم. 
از طرفى نگاه به آينده نمى تواند بدون نگاه به جوان معنا پيدا كند و اگر 
مى خواهيم فردايى بهتر را رقم بزنيم، بايد بر جوانان تكيه كنيم؛ زيرا اين 
آينده زمانى نمود خواهد داشت كه حضور و نقش آفرينى نسل جوان در 

عرصه هاى مختلف محسوس باشد.
امروز در آغاز فصل تازه اى از حيات نظام جمهورى اسالمى ايران هستيم 
و بيانيه گام دوم انقالب به مثابه منشورى مهم كه ترسيم كننده مسير تعالى 
اســت، بايد مبناى عمل ما باشد و در اين مسير جوانان به عنوان موتور 
محركه توســعه به ميــدان بياند و به نقش آفرينــى در تمامى عرصه ها 

بپردازند.
به هرحال گام دوم انقالب يك گام بلند و محكم براى پيشرفت و توسعه 
است. اين گام را جوانان بايد بردارند و با همت و تالش خود آينده اى 

درخشان براى ايران عزيز و هميشه سرافراز رقم بزنند.

1- اصالح طلبان هم براى رياســت مجلــس يازدهم داوطلب دارند. 
گويــا پزشــكيان نماينده تبريــز و نايب رئيس مجلــس دهم گزينه 
اصلى اصالح طلبان اســت. گفتنى اســت با توجه به حضور كمرنگ 
اصالح طلبان در مجلس يازدهم، پزشــكيان بيشــتر به فكر جذب آرا 

منطقه اى نمايندگان و فراكسيون هاى غيرسياسى مجلس است.
2- هجوم مردم به بورس با نگرانى هايى همراه شــده است. گويا نگاه 
غيرتخصصى و فعاليت بدون كارشناســى در بــورس و زيان دهى و 
بدبينى به بازار سرمايه دليل اين نگرانى هاست. گفتنى است حضور در 
دفاتر پيشخوان براى تأييد هويت و امكان فعاليت در بورس از داليل 

شلوغى اين دفاتر در اين روزهاست.
3- انتظارات از وزير بهداشت براى مبارزه با فساد در حوزه هاى تحت 
نظر اين وزارت خانه به ويژه توليد دارو توسط شركت هاى خلق الساعه 
و رانتى افزايش يافته اســت. گويا اين انتظار پس از ورود خوب وزير 
بهداشت به پرونده احتكار، قاچاق ماسك و لوازم بهداشتى در ابتداى 
بحران كرونا با ارائه مســتندات به شــوراى عالى امنيت كشور، ايجاد 
شده است. گفتنى است جمعى از استادان دانشگاه در نامه اى به وزير 

بهداشت خواستار برخورد وى با فساد در بخش توليد دارو شده اند.
4- افزايش اقدامات موبايل محور در انجام كارهاى مرتبط با دستگاه ها 
و آموزش براى مردم مشــكالتى ايجاد كرده اســت. گويا ارائه ندادن 
آموزش ديجيتالى و نداشتن گوشى هوشمند، بيشترين عامل مشكالت 
است. گفتنى است ساخته نشدن گوشى هوشمند ايرانى، ساده و ارزان، 

در اين شرايط بيشتر خودنمايى مى كند.
5- كرونا وضعيت ســپرده گذارى مــردم در بانك ها را نيز تغيير داده 
است. گويا گزارش بانك ها از افزايش خروج سپرده در 2 ماه اخير از 
بانك ها توسط مردم حكايت دارد. گويا شرايط ركود بازار و مشكالت 
اقتصادى دليل روى آوردن مردم به مصرف ســپرده هاى بانكى خود 

بوده است.

 امســال ماه رمضان دســتخوش ويروسى 
ناشناخته شــده كه ميزبانى روزه داران از آن را 
متفاوت كرده است، با اينكه ستاد استهالل مقام 
معظم رهبرى اعالم كرده است از امروز ششم 
ارديبهشــت نخســتين روز ماه مبارك رمضان 
در كشور اســت اما همچنان سؤاالتى در بين 
مردم وجود دارد كه آيا با شــرايط موجود افراد 
بهبوديافته از ويروس شوم توان گرفتن روزه را 
دارند يا نه؟ و آيا مراكز مذهبى و مساجد در اين 

ماه مبارك بازگشايى خواهد شد؟ 
به نظر مى رســد رفــع محدوديت تــردد در 
خيابان هــا، باز شــدن مغازه ها، بــازار، دفاتر 
پيشــخوان دولت، تاكسى ها در همدان و اينكه 
روزانه تعــداد زيادى از مــردم در مغازه ها و 
فروشــگاه ها در رفت وآمدند، سبب شده است 
تا مســئوالن اماكن مذهبي و زيارتي و حجم 
بااليى از اقشار مذهبى شهر برايشان سؤال شود 
كه چرا با باز شــدن بازار و بازگشت مردم به 
زندگى عادى مراسم و مجالس ديني همچنان 

با محدوديت مواجه است؟ 
جالــب آنكــه مســئوالن در حالــي از مردم 
مي خواهند كه در خانه هايشــان بمانند كه همه 
مراكز اداري و اقتصادي را بازگشــايي كرده اند 
و از ســوي ديگر عنوان مي كننــد كه مردم در 
رفت وآمدشان قواعد بهداشتى را رعايت كنند، 
درحالي كه قيمت وسايل پيشگيري از كرونا به 

چندين برابر رسيده است. 
اين در حالى است كه رئيس جمهور در جلسه 
ســتاد ملى مقابله با كرونــا، در 31 فروردين 
اعالم كرده بود كه مراســم افطارى و تجمعات 
مذهبى در ماه رمضان برگزار نخواهد شــد و 
تعطيلى اماكن مذهبى و مساجد حداقل تا نيمه 

ارديبهشت ادامه خواهد يافت.
اما در اين بين به نظر مى رشد رئيس فرهنگستان 
علوم پزشــكى كشــور اعتقاد ديگرى دارد تا 
جايى كه در نامه اى به رئيس جمهور خواســتار 
بازگشــايى مساجد و صحن هاى حرم مطهر با 
رعايت شــرايط بهداشتى و فاصله گذارى الزم 

شده است.
از طرفى همچنان در استان همدان انتظار آغاز 
موج جديد وجود دارد تاجايى كه كارشناســان 
جامعه شناســى و پزشــكانى كــه به صورت 
اختصاصى روى موضــوع كرونا كار مى كنند، 
معتقدند به طور قطع در روزهاي آينده دســتور 
بازگشايي مســاجد، اماكن متبركه و مذهبي از 
ســوي ســتاد مبارزه با كرونا صادر مي شود و 

تجمعات مردم در شــرايطي كه دولت امكان 
كنترل و اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي در 
اين اماكن را ندارد، مي تواند براي بســياري از 

مردم خطرناك باشد.
 باز بودن صنوف مرتبط با غذا 

تا سحر
در اين بين به نظر مى رســد در همدان نيز چون 
ساير استان            هاى كشور فعاليت كسبه و مشاغلى 
كه به نوعى با خــوراك و تأمين اقالم ضرورى 
مردم در ماه رمضان ارتباط دارد تا ســحر ادامه 

خواهد داشت.
در همين راســتا رئيس اتاق اصناف همدان در 
گفت وگو با همدان پيام گفت: امسال با توجه به 
اتفاقى كه كرونا در سطح بازار ايجاد كرد كسبه و 
مشاغلى كه ارائه خدمات غذايى و فعاليت هايى 
از اين دست دارند، از افطار تا سحر باز خواهد 
بود و نگرانى در اين باره وجود ندارد. حســين 
محرابى همچنين به لزوم دارا بودن مجوز سامانه 
بهداشت براى كسبه تأكيد كرد و افزود: شرط 
فعاليت تمامى صنوف در بازار همدان دارا بودن 
مجوز از سامانه سالمت وزارت بهداشت است 
كه درصورت نداشتن اين مجوز با تمامى آنها 

برخورد جدى خواهد شد.
 باز شدن مســاجد و اماكن مذهبى 

مشروط به تصميم ستاد كرونا
يكى از كارشناسان مذهبى استان درباره شروط 
منع روزه بــراى مبتاليان كرونا گفت: اكنون با 
توجه به شــرايط پيش آمده و شــيوع ويروس 
كرونا اگر فردى از ســوى پزشــك متخصص 
اطمينان حاصل كند كه براى سالمتى اش ضرر 

دارد، روزه گرفتن بر او واجب نيست.
حجت االسالم  والمســلمين محمد جوادى در 
رابطه با بازگشايى اماكن مذهبى و مساجد نيز 
افزود: تا زمانى كه دستورى از طرف مقام معظم 
رهبرى و يا ســتاد مقابله با كرونا صادر نشود 
همچنان مساجد و اماكن مذهبى تعطيل خواهد 
بود و مراسم شب هاى احيا به صورت مجازى و 

از طريق تلويزيون برگزار خواهد شد.
 جز خوانى مجازى قرآن 

در بقاع متبركه
معاون فرهنگــى اداره كل اوقاف و امور خيريه 
همدان از جز خوانى در بقاع متبركه شــاخص 
استان بدون حضور مردم خبر داد و افزود: اين 
برنامه توسط برجسته ترين قاريان انجام شده و 
از طريق شبكه هاى تلويزيونى و فضاى مجازى 

در اختيار مردم قرار مى گيرد.
حجت االسالم سيدعلى حسينى اظهار كرد: در 
قالب رزمايش كمك به نيازمندان ســبد غذايى 
تهيه و بين خانواده هاى شناسايى شــده توزيع 
مى شود كه شامل مواد خوراكى مانند گوشت، 
مرغ، برنج و ماكارونى است كه 250 هزار تومان 
ارزش دارد.وى به برنامه هاى قرآنى اين نهاد نيز 
اشــاره كرد و گفت: ويژه برنامه تفســير قرآن 
مجيد در بقعه امامزاده عبدا...(ع) ضبط شده و 
در شبكه سيماى استانى براى بهره مندى مردم 

استان در ماه رمضان پخش مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: درصــورت تداوم منع 
حضور در بقاع متبركه، برنامه شــب هاى احيا 
نيز به صــورت مجازى و بدون حضور مردم با 
پخش مستقيم در سيماى استان از بقاع متبركه 

انجام مى شود.
 روزه از منظر مقام معظم رهبرى 

در ايام كرونايى

اين شرايط در حالى اســت كه به تازگى پايگاه 
اطالع رســاني دفتر مقام معظم رهبري فتواي 
حضرت آيت ا... خامنــه اي را درباره روزه ماه 
رمضان هنگام شــيوع بيماري كرونا به شــرح 
موجود چنين منتشر كرده است: روزه به عنوان 
يــك تكليف الهي در حقيقــت نعمت خاص 
خداوند بر بندگان اســت و از پايه هاي تكامل 
و اعتالي روحي انسان به شــمار مي رود و بر 

امت هاي پيشين نيز واجب بوده است.
 از آثار روزه پديد آمدن حالت معنوي و صفاي 
باطن، تقواي فردي و اجتماعي، تقويت اراده و 
روحيه مقاومت در برابر سختي هاست و نقش 
آن در ســالمت جسم انسان نيز روشن است و 
خداوند اجر عظيمي براي روزه داران قرار داده 

است. 
روزه از ضروريات دين و اركان شريعت اسالم 
اســت و ترك روزه ماه مبــارك رمضان جايز 
نيســت مگر آنكه فرد، گمان عقاليي پيدا كند 
كه روزه گرفتن موجب ايجاد بيماري يا تشديد 
بيمــاري، افزايش طول بيمــاري و تأخير در 
سالمتي مي شود، در اين موارد روزه ساقط ولي 
قضاي آن الزم است، بديهي است درصورتي كه 
اين اطمينان از گفته پزشك متخصص و متدين 
نيز به دســت آيد، كفايت مي كند. بنابراين اگر 
فردي نســبت به امور يادشده خوف و نگراني 
داشــته و اين خوف منشأ عقاليي داشته باشد، 
روزه ســاقط ولي قضاي آن الزم اســت». از 
طرفى برخى مراجع عاليقدر تشــيع از جمله 
آيت ا... حســين وحيد خراساني، آيت ا... ناصر 
مكارم شيرازي، آيت ا... علي سيستاني و آيت ا... 
موسي شــبيري زنجاني گفته اند: در صورتي كه 
گرفتــن روزه احتمال ابتالي فرد به بيماري را 
افزايش دهد، مي شود از اين كار خودداري كند.

آسيب ديدگان كرونا 
حمايت شوند

 نماينده ولى فقيه و امــام جمعه همدان از 
شناســايى 28 هزار نفر آسيب ديده از بيمارى 
كرونا در اســتان خبر داد و گفــت: اين افراد 
نيازمند حمايت و يارى هستند و بايد در برنامه 

قرار بگيرد.
حجت االســالم والمسلمين، حبيب ا... شعبانى 
موثقى در جلسه شــوراى قرآنى استان اظهار 
كرد: كار شناســايى افراد آسيب ديده از كرونا 
با هدف حمايت و رسيدگى به همت قرارگاه 

مواسات در همدان انجام شده است. 
بــه گــزارش ايرنــا، وى بــا قدردانــى از 
ايثارگرى هــا و خدمات كادر درمانى همدان 
گفــت: همزمان با آغاز مــاه مبارك رمضان 
عده اى از طــرف جامعه قرآنى با حضور در 
بيمارســتان ها از خدمات پزشكان، پرستاران 
و همــه كادر درمان قدردانــى مى كنند. امام 
جمعه همدان بــا تأكيد بر توليــد محتواى 
ارزشــمند در رســانه ملى به مناســبت ماه 
ميهمانــى خدا افــزود: در كنــار برنامه هاى 
مختلف مانند ختم قرآن، شناســايى كودكان 
و نوجوانان حافظ و معرفى آنها مورد توجه 
قرار گيرد.وى به فعاليت مؤسسات قرآنى و 

آموزش قرآن به فرزندان اشاره كرد و گفت: 
ماه رمضان بهترين زمان براى برجسته كردن 
فعاليت هاى كودكان و نوجوانان حافظ قرآن 
اســت و در اين ماه مى توان با معرفى آنها به 

الگوسازى اقدام كرد.
 فعاليت هاى قرآنى 

در استان توسعه مى يابد
در ادامــه اين جلســه، مديــركل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى همدان گفت: ترويج و توسعه 
فعاليت هاى قرآنى از اولويت هاى اين نهاد در 
سالجارى اســت و اين راهبرد به صورت ويژه 

دنبال مى شود.
احمدرضا احسانى اظهار كرد: به عنوان متولى 

فرهنگ استان، برنامه هاى مختلفى را در حوزه 
قرآن و عترت اجرا مى كنيم و امســال به طور 

ويژه به اين مهم مى پردازيم.
وى افزود: سال گذشته 4 جلسه شوراى قرآنى 
برگــزار شــد و حاصل آن در رشــد و ترقى 

قرآن آموزان قابل مشاهده و ارزيابى است.
احســانى گفت: ســال گذشــته بــا حمايت 
دستگاه هاى فرهنگى استان توانستيم برنامه هايى 
مانند مطالعه و بررسى اطلس قرآنى، نمايشگاه 
كتب قرآنى در همدان و شــهرهاى اســتان، 
هجدهمين آزمون سراســرى قرآن و عترت، 
جشــن دانش آموختگى قرآن آموزان و تجليل 

از فعاالن قرآنى را  در حوزه نشر اجرا كنيم.

 مســئول واحد جذب اداره كل انتقال خون 
همدان با اشــاره به كاهش اهــداى خون در 
دوران شيوع كرونا، گفت: شهروندان با مراجعه 
بــه پايگاه هاى انتقــال خون اســتان، بيماران 
نيازمنــد به اين ماده حياتــى را در ماه رمضان 

تنها نگذارند.
فاطمه يادگارى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: 
همه ساله در ماه مبارك رمضان با كاهش اهداى 
خون مواجه بوده و امسال شيوع ويروس كرونا 

نيز اســتقبال نكردن مــردم از اهداى خون را 
تشديد كرده است.

وى بيــان كرد: در هر شــرايط و زمانى حتى 
درصورت شــيوع بدتريــن ويروس ها، بايد 
فرآورده خونى مورد نياز بيماران تأمين شــود 
و اهداى خون تعطيل بردار نيســت، بنابراين از 
مردم درخواست مى شــود در امر خداپسدانه 

اهداى خون مشاركت كنند.
يادگارى اظهار كرد: با توجه به در پيش بودن 

ماه مبارك رمضان انتظار همراهى بيش از پيش 
مردم را داريم زيرا بيشــتر بيمــاران از جمله 
مبتاليان به تاالســمى بــه فرآورده هاى خونى 

نياز دارند.
وى بيان كرد: شــيفت كارى كاركنان اداره كل 
انتقال خون در ماه مبارك رمضان تغيير كرده و 
در نوبت صبح از ســاعت 8 تا 13 در خدمت 
شهروندان هستند اما نوبت بعدازظهر كارى اين 

اداره كل تعطيل است.

وى ادامه داد: با توجه به تعطيل شــدن شيفت 
كارى كاركنان انتقال خون در نوبت بعدازظهر، 
آنها پس از افطار يعنى از ساعت 20:30 تا 24
به خونگيرى از مراجعه كنندگان اقدام مى كنند.

34 هزار و 276 نفر در اســتان همدان ســال 
گذشــته نسبت به اهداى خون اقدام كردند كه 
813 نفــر از اين تعداد بانوان بودند و اين آمار 
نسبت به سال گذشته تا حدودى كاهش داشته 

است.

نيازمندان به خون را در ماه رمضان تنها نگذاريد
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شهردار شيرين سو:
پروانه ساختمانى براى افراد داراى معلوليت 

رايگان شد
 صــدور پروانه ســاختمانى براى افــراد داراى معلوليت و اعمال 
تخفيف 50 تا 100 درصدى ساير امكانات شهردارى براى مددجوهاى 
بهزيســتى در شيرين ســو رايگان شده اســت. تخفيفات 10 تا 100
درصدى شــهردارى براى عموم شــهروندان شيرين سو در سال 99

اعمال خواهد شد.
شهردار شيرين سو با اعالم اين خبر افزود: شهردارى  يك نهاد عمومى 
غيردولتى اســت كه در محدوده شــهر و براى رفع نيازهاى عمرانى، 
رفاهى و خدماتى مردم شــهر انجام وظيفه مى كند و اكثريت قريب به 
اتفاق مأموريت ها و تكاليف آن با مشاركت مردم حل و فصل مى گردد.
سيد مصطفى موسوى ضمن ابراز خرسندى از تصويب قانون حقوق 
معلوالن در مجلس شوراى اسالمى در سال هاى اخير، ادامه داد: اجراى 
كامــل اين قانون مى تواند نقش به ســزايى در كاهش محدوديت هاى 

معلوالن عزيز و توانمندسازى آنها ايفا كند.
موســوى با تأكيد بر حمايت از حقوق افــراد داراى معلوليت گفت: 
شهردارى شيرين سو در راســتاى انجام مسئوليت اجتماعى خود در 
سال 99 عالوه بر صدور رايگان پروانه ساختمانى براى اين افراد، ساير 
تسهيالت از جمله اعمال تخفيف در كاركرد ماشين آالت و مساعدت 

در ساخت مسكن نيز براى ايشان ارائه مى دهد.
 وى در ادامه با تأكيد بر نقش مؤثر مشــاركت شــهروندان در پيشبرد 
توسعه شــهرى بيان كرد: شهردارى و مشاركت شــهروندان 2 ركن 
اساســى سيســتم مديريت شــهرى در تحقق بخشــيدن به اصول 
برنامه ريزى شــهرى به شمار مى آيند و در توســعه و پيشبرد اهداف 

اقتصادى در شهرها جايگاه ويژه اى را به خود اختصاص داده اند.
 وى با اشــاره به نقش مشــاركت مردمى در مأموريت هاى شهردارى 
گفت: بدون همكارى و مشاركت مردم در اداره امور شهر، شهردارى ها 
در دســتيابى به اهــداف خود موفق نخواهند شــد و ازآنجاكه تأمين 
هزينه هاى برنامه ها و فعاليت هاى شــهردارى داراى اهميت اســت، 
آگاهى مردم از برنامه ها و مشــاركت ايشان از طريق پرداخت به موقع 
عوارض، مى تواند در پيشبرد و تحقق اهداف شهردارى اثرگذار باشد.

موسوى ضمن تأكيد بر تأثير درآمدهاى پايدار شهردارى و نقش آن در 
توسعه شهرى افزود: دسترسى شهردارى ها به منابع درآمدى مطلوب و 
پايدار سبب مى شود كه شهردارى نقش فعال ترى در محيط شهرى ايفا 

كند و پاسخگويى مناسبى به نيازهاى شهروندان داشته باشد.
 وى در ادامه خاطرنشــان كــرد: پرداخت به موقع عوارض توســط 

شهروندان، شهردارى را در ارائه هرچه بهتر خدمات يارى مى كند.
موسوى در پايان ضمن تشكر از مشاركت شهروندان در توسعه پايدار 
شهرى و پيشــبرد پروژه هاى عمرانى، خدماتى و اجتماعى، بيان كرد: 
شــهردارى شيرين سو نيز در راستاى ارج نهادن به حقوق شهروندى 
و نيز به منظور رفاه حال شهروندان و همچنين با درنظر گرفتن شرايط 
اقتصادى فعلى، به ارائه تســهيالت به شهروندان شيرين سو به شرح 

ذيل اقدام كرده است.
1-تمامى شــهروندان درصــورت پرداخت عوارض خــود تا پايان 
ارديبهشــت ماه ســالجارى به ميــزان 30 درصد عــوارض، تا پايان 
شــهريورماه به ميزان 20 درصد و 12 بهمن تا 13 اسفند 99 به ميزان 
10 درصد از تخفيف عوارض سطح شهرى و كسب و پيشه بهره مند 

مى گردند.
2- تمامى شهروندان كه مشمول جريمه ماده 100 شده اند اگر جريمه 
خــود را ظرف 10 روز پرداخت كنند، بــه ميزان 25 درصد عوارض 

ساخت از تخفيف بهره مند مى گردند.
3- تمامى شــهروندانى كه از يكم تا 31 شــهريورماه سالجارى به 
دريافت پروانه ســاختمانى اقدام كنند به ميزان 25 درصد از تخفيف 
پروانــه و از 12 بهمن تا 12 اســفند، از 10 درصد تخفيف بهره مند 
مى گردند و درصورت دريافت پروانه ســاختمانى به نام مددجوهاى 
بهزيســتى، افراد مذكور از تخفيف 50 درصد كاركرد ماشــين آالت 

بهره مند مى شوند.

 از شــهردارى محترم منطقه يك همدان درخواســت مى كنيم به 
آسفالت كوچه ســادات واقع در كوى خاتم (600 دستگاه) رسيدگى 
كند. آسفالت كوچه با توجه به ساخت وساز هاى انجام شده نامناسب 

است و با بارندگى شاهد آب گرفتگى كوچه هستيم.
جمعى از اهالى كوچه سادات

 اهالى روســتاى خرم رود همدان، براى تردد در مســير همدان 
مجبور هســتند نيمى از سال را مســير دو برابرى سپرى كنند. پاك 
كــردن برف هاى كنار جاده و تپه هاى گنجنامه كار ســختى نيســت 
كه مسئوالن با بى اعتنايى مســبب اين امر شده اند. چه كسى مسئول 
پرداخــت اين همه هزينه هاى اضافى ســوخت و اســتهالك اهالى 

روستاى خرم رود است؟؟
چرا بايد مردم بهاى سنگين بى اعتنايى مسئوالن را بدهند؟

* پيمان رشيدى روستاى خرم رود همدان

1600 بسته حمايتى در اسدآباد توزيع شد
 در مرحله نخســت طرح رزمايش مواســات مؤمنانه درشهرستان 
هزار و 600 بســته حمايتى در بين مردم به ويژه اقشــار آسيب ديده از 

كرونا توزيع شد.
فرماندار اسدآباد با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين تعداد بسته حمايتى 
تهيه شده توسط سپاه در مرحله نخست رزمايش در اختيار خانوارهاى 

نيازمند شهرستان قرار گرفت.
مجيد درويشى با اشاره به طرح 3 مرحله اى رزمايش مواسات مؤمنانه 
شهرســتان ادامه داد: مرحله نخست رزمايش آغاز شده و در پانزدهم 
رمضان مصادف بــا والدت امام حســن مجتبى(ع) مرحله دوم و در 

عيدفطر مرحله سوم رزمايش برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس، درويشــى بــا بيان اينكه شــرايط كرونايى به 8
هزار و 500 خانوار شهرســتان آسيب وارد كرده و در سختى به سر 
مى برنــد، گفت: در حال حاضر شهرســتان داراى 4 هزار و 500 نفر 
تحت پوشــش كميته امداد، 300 خانوار دستفروش، 2 هزار و 400
كارگر روزمزد و هزار و 700 تحت پوشــش بهزيســتى بوده كه به 
اين خانوارهاى نيازمند شناسايى شــده در اين رزمايش 3 مرحله اى 

كمك خواهد شد.

جنگل كارى 475 هكتارى
 در شهرستان اسدآباد 

 رئيس منابع طبيعى شهرستان اسدآباد از جنگل كارى 475 هكتارى 
در اين شهرستان خبر داد و گفت: امسال 200 هكتار جنگل به منطقه 
جنگلى گردنه  اسدآباد اضافه شــد، نهال هاى كاشته شده در اين 200 

هكتار تماما مثمر و منطبق با شرايط اقليمى منطقه هستند. 
بهــزاد شــاهمرادى بــا اشــاره بــه برنامه هــاى منابــع طبيعــى 
شهرســتان اســدآباد، ادامــه داد: 50 هكتــار جنــگل كارى نيــز در شــهر 
آجيــن در دســت كاشــت قــرار دارد. كاشــت جنــگل 25 هكتــارى 
پيرملــو و 200 هكتــار ديگــر در اســدآباد در دســتور كار اداره منابــع 

طبيعــى اســت .
شــاهمرادى با بيان اينكه دليل نكاشتن ميوه در اسدآباد، كم بودن سن 
جنگل هاى اســدآباد و تحميل هزينه زياد نگهدارى است، اظهار كرد: 
نهال هاى كشت شده منطبق با شرايط اقليمى منطقه، زيبا و مورد تأييد 

متخصصان گياهى هستند.

كنترل كرونا در شهرستان بهار مطلوب است 
 استمرار طرح فاصله گذارى اجتماعى بهترين اقدام در شرايط امروز 

كشور است.
فرماندار بهار با اشــاره به اينكه اوضاع شهرســتان نســبت به هفته 
گذشــته مطلوب تر است، اظهار كرد: شــرايط هنوز عادى نشده و 
مردم بايد همچنــان توصيه ها را رعايت و از تجمع و تردد بى مورد 

خوددارى كنند.
احسان قنبرى با اعالم اين خبر و با قدردانى از كادر درمان، پزشكان و 

پرستاران در خط مقدم مقابله با كرونا، افزود: تالش هاى نيروى انتظامى، 
بســيج و هالل احمر در مدتى كه مبادى ورودى شهرســتان را كنترل 

مى كردند، قابل تقدير است.
به گزارش مهر، قنبرى از همكارى مردم و كســبه نيز در ايام اجراى 
طــرح فاصله گذارى اجتماعى قدردانى كرد و گفت: اقدامات ســتاد 
مردمى مقابله با كرونا، خيران، بسيجيان و كشاورزان و اقشار مختلف 
مردمــى و ورود آنان به موضوع ضدعفونى كــردن معابر و آموزش 
از طــرق مختلف قابل توجه اســت. وى در ادامه اظهار كرد: فعاليت 
مشاغل پرريســك، ورزشگاه ها و محل هاى اجتماع مانند كنفرانس ها 

و ســمينارها، مجالس شــادى، عزا و محافل عبادى همچنان ممنوع 
است و مراكز آموزشى، مدارس و دانشگاه ها در مقاطع كارشناسى و 
كارشناسى ارشــد، همچنان تعطيل بوده و فعاليت خود را به صورت 
مجازى و غيرحضــورى انجام مى دهند. قنبرى تأكيد كرد: امور در 2 
حوزه اقتصادى و عمرانى با قدرت و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
براى حركت چرخه توليد و پيشــرفت فيزيكــى پروژه هاى عمرانى 
مــورد نياز مردم ادامه دار اســت اما مردم بايــد همچنان توصيه ها را 
رعايت كنند و توصيه هاى ســتاد استانى و دستورالعمل هاى دانشگاه 

علوم پزشكى را با دقت انجام دهند.

آگهى مزايده فروش خط توليد
در نظراست از طريق مزايده عمومى خط توليد فوم پلى استايرن 
واقع در كيلومتر 25 جاده همدان-  تهران جنب پمپ بنزين امير 
اشرف كوريجان به شرح زير به فروش برساند. متقاضيان مى توانند 
طبق اطالعات مندرج در ذيل جهت بازديد و اخذ مدارك شركت 
در مزايده از تاريخ 1399/2/6 در ساعات ادارى به آدرس همدان، 
خيابان هنرستان باالتر از خيابان ياسمين پالك 39 مراجعه نمايند.

جدول مشخصات:
1-دستگاه مواد پز 2- دستگاه بلوكر 6 مترى، 3- ديگ بخار 5 تن 
4- كمپرسور باد 5- مخزن ذخيره آب 12000 ليترى 6- دستگاه 

برش 2 دستگاه قيمت كارشناسى و مذاكره اى 
نحوه و شرايط شركت در مزايده 

الف) دريافت فرم شركت در مزايده و بازديد از روز شنبه 99/2/6 
لغايت چهارشنبه 99/2/10

مورخ  ادارى  وقت  پايان  تا  را  شده  تكميل  فرم  بايد  متقاضى  ب) 
رسيد  و  نمايد  شركت  تحويل  بسته  در  پاكات  در   1399/2/10

دريافت نمايد.
پ) پاكت در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/2/11 در 
محل شركت بازگشايى خواهد شد و حضور متقاضيان در جلسه 

بالمانع خواهد بود.
ت) هزينه كارشناسى ملك و هزينه درج آگهى در روزنامه به عهده 

برنده مزايده و هزينه نقل و انتقال به عهده طرفين مى باشد.
ث) شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

آگهى مزايده فروش

شركت حمل و نقل حكمت بار همدان 

شركت حمل و نقل حكمت بار همدان
با موضوع فعاليت حمل و نقل كاال و انواع سيمان داخلى 
و صادراتى واقع در همدان، شهرستان درگزين، بخش 
شاهنجرين، پايانه حمل و نقل سيمان هگمتان به شماره 
تماس 08136338177 در نظر دارد از طريق برگزارى 
فروش  به  را  خود  سهام  درصد   100 عمومى  مزايده 

برساند.
ضمن  را  مزايده  اسناد  مى توانند  كنندگان  شركت 
بازديد از شركت حمل و نقل حكمت بار از تاريخ انتشار 
اسناد  مورخ 1399/2/10  تا  لغايت 14  صبح  ساعت 8  از 
شرايط مزايده را از دفتر شركت حمل و نقل حكمت 

بار دريافت نمايند.

دفتر سهام شركت خوش نوش همدان 
به شماره ثبت 571 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط شده است.

سپيده راشدى »
 با نگاهى بــه بيش از 2 ماه 
بدون  گذشــت  كه  كرونايــى 
خسران  متوجه  مســلح  چشم 
بى كــران وارده ايــن ويروس 
بر قامت مادســتان مى شــويم. 
مادســتانى كه در مسير توسعه 
و پيشرفت، گام ها را دوتا يكى 
برمى داشت به يكباره در شوك 
ورود ميهمانــى تحميلى به نام 
كوويد -19 در ســكوت  فرو 
رفت و پيش پايش سنگ افتاد. 
اما با وجود اين ســنگ اندازى، 
اين  سرنشينان  و  ســكان داران 
قوى  و  كهن قامــوس  كشــتى 

قامت با عمل به فرامين رهبر معظمشان، هم دل 
و هم پا، مقابل كرونا قد علم كرده و با حريفى 
كم جثه اما جسور جدال كردند. هرچند آغازگر 
اين جنگ ناخواســته مادها نبودند اما بى شك 
پايان گر آن ها خواهند بود. متأسفانه اين جدل 
مانند هر جدال ديگــرى بى زيان هم نبوده و 
تلفات انســانى و گرفتن جــان آدم ها بدترين 
ضررهايش است. در كنار اين عايدى بديُمن، 
اقتصاد، گردشگرى، اشتغال و ... نيز آسيب ديده 
به طورى كه جبران مافات در اين زمينه ها دشوار 
اســت ولى با همان كليــدواژه هم دلى ممكن 
خواهد بود. پر واضح است كه جنگ ادامه دارد 
و بايد براى پيروزى و  شكست كرونا با توكل 
بر رحمان منان، عزم ها راسخ تر از گذشته باشد 
و تا آخر ايســتاد. ناگفته پيداست در اين رزم، 
انجام وظيفه متعهدانــه و ايثارگرانه مجموعه 
پزشــكى و كادر درمان ستودنى است و همه 
به آن واقفند و قدرشان را مى دانند. همدان پيام 
گزارشى از آنچه ويروس كرونا بر سر مادستان 
آورده تهيه كرده و ميزان خسارات متحمل شده 
و ... حوزه هــاى مختلف را از زبان فرمانداران 

جويا شده است كه در ادامه مى خوانيد.
 بيشترين خسارت 
 بر كارگران فصلى بهار

كارخانه هاى بهار همگى بدون وقفه در شهرك 
صنعتــى حتى در ايام قرنطينــه هم با رعايت 
كامل اصول بهداشتى مشغول به فعاليت بودند 
اما با اين حال بيشترين آسيب ديدگان از كرونا 
در شهرســتان بهار كارگران فصلى هستند كه 
ليست و اسامى آنان اعالم و شناسايى شده اند. 
در حمايت از اين كارگران كسانى را كه تاكنون 

بيمه نشدند، بيمه مى كنند. 
نظارت و پيشگيرى در شهرستان بهار به صورتى 
بود كه تمامى اصناف در ايام اســفندماه سال 
گذشته تعطيل شــدند نظارت ها با تمام توان 
انجام شــد و مــردم به خوبــى پروتكل هاى 
بهداشتى را رعايت كردند به طورى كه با اعالم 
مديريت بهداشــت و درمان، اين شهرســتان 

رتبه پنجم بين شهرستان هاى استان بر اساس 
شاخص هاى بهداشتى و درمانى قرار گرفت. 
بيشتر خواهران بســيجى كارگاه هاى توليدى 
خــود را تعطيل كــرده  و شــروع به دوخت 
ماســك و لباس مختص بيمارســتان كرده اند 
به طورى كه در حال حاضر اين كارگاه بيش از 
5 هزار ماســك و لباس گان توليد كرده است. 
در طرح فاصله گذارى اجتماعى بيش از 500
مجوز تردد به شــهر هاى كرمانشــاه، سنندج، 
قروه و زنجان براى كشت اصلى اين شهرستان 
كه ســيب رمينى است، صادر شد و كشاورزان 
حتى در زمين هاى خارج از بهار هم كشــت 
سيب زمينى را متوقف نكرده و به كار خود ادامه 

دادند.
 مراكز توليدى در فامنين 
بيشترين خسارت را ديدند

شهرستان فامنين در مجموع داراى 500 صنف 
روستايى و هزار و 500 صنف شهرى است كه 
داراى ميانگين درآمد روستايى 3 ميليون تومان 
و درآمد صنف شهرى ميانگين 6 ميليون تومان 
اســت. در مجموع ماهيانه حدود 12 ميليارد 
تومان به اصناف خســارت وارد شده است و 
حدود 15 واحد توليدى از جمله صنايع چوب 
مبــل ، ميز، صندلى و كابينت و ... تعديل نيرو 
داشته و خسارت ديده اند. هتل ها و رستوران ها 
هم اكنون هركدام با حــدود 5 تا 10 نفر نيرو 
مشغول به كار هستند. عالوه بر مراكز توليدى 
كه ماهيانه 3 ميليارد خســارت ديدند تمامى 
واحدها و كارگاه هاى صنايع دستى و تأسيسات 
گردشــگرى نيز خســارت ديدند به طورى كه 
حــوزه صنايع دســتى 870 ميليــون تومان و 
تأسيسات گردشگرى 120 ميليون تومان دچار 

خسارت شده است.
 خسارت 15ميلياردى 

به اصناف اسدآباد
فعاليت بيش از 2 هزار صنف از 25 اسفندماه 
ســال گذشــته در شهرســتان غيرمجاز شد، 
به طورى كــه جز اصناف ضــرورى، مجاز به 
فعاليــت نبودند و درصــورت رعايت نكردن 

قوانيــن مجازات مى شــدند. تعطيلى اصناف 
خســارتى بالــغ بــر 15 ميليارد را بــه بازار 
شهرســتان وارد كــرد. كارخانه هــا نيز دچار 
خسارت شــديدى شدند كه منتظر بهتر شدن 
شــرايط و تســهيالت ويژه دولت هستند اما 
با بهتر شــدن شــرايط اقتصادى كنگره ويژه 
دولت، كارخانه هاى شهرستان تعهد دادند كه 
تعديل نيرو نداشته باشــند. 90 واحد صنفى 
متخلف نيــز در اين مدت پلمب شــدند كه 
فقط با مجوز اتاق اصناف مجاز به بازگشــايى 
هستند. شهرستان اسدآباد با تخفيفات در زمينه 
عوارض شــهردارى، تهيــه و توزيع 40 هزار 
ماسك و اقالم بهداشتى در بيمارستان ها، بين 
مــردم، توزيع بســته هاى حمايتى و برگزارى 
چندين جلسه كمك مؤمنانه با حضور خيران 
كمك شايانى در جبران خسارت در اين حوزه 
كرد. همچنين بسيارى از مغازه داران صاحبان 
پاساژها و منازل مسكونى با بخشش اجاره بها، 
دين خود را در اين كار خير ادا كردند كه اين 

مهم با قدردانى فرماندارى مواجه شد. 
كرونا زيان بااليى به صنعت سبز گردشگرى 
شهرستان وارد كرد و اين امر موجب شد تا 
خانه هاى بومگردى از پرداخت اقساط خود 

معذور باشند. 
بــراى تعطيالت نــوروزى همــه خانه هاى 
بومگردى روستاهاى ملحمدره و ترخين آباد 
در اســدآباد رزرو شــده بود و حتى برخى 
گردشــگران از بهمن ماه سال گذشته نسبت 
بــه رزرو خانه بومگردى در اين روســتاها 
اقدام كرده بودند، بيشتر خانه هاى بومگردى 
اســدآباد داراى اقســاط بانكــى به جهت 
عشايرى  و  روســتايى  تســهيالت  دريافت 
هستند كه تعطيلى و ناخوش شدن احواالت 
موجب  كرونايى  ايام  در  گردشگرى  صنعت 
آن شــده كه اين اقامتگاه ها قادر به پرداخت 
اقساط خود نباشند و با مشكل مواجه شوند.
 صنايع دستى مالير هم آسيب ديد

ماليــر به عنوان پايتخت مبل و منبت كشــور 
هرساله با برگزارى جشنواره هاى نوروزى پا به 

عرصه رقابت جهانى مى گذاشت و قرار 
بر اين بود كه امسال با نام جشنواره ملى 
روى آنتن صداوسيما برود اما هنر دست 
صنعتگران و هنرمندان اين عرصه امسال 
قربانــى ويروس كرونا شــد. برگزارى 
جشنواره، توفيقى بود كه مانند سال هاى 
گذشــته مالير شــاهد ورود هــزاران 
گردشگر به شهر باشــد اما در حمايت 
از هنرمنــدان و صنعتگران رشــته هاى 
صنايع دســتى كه داراى پروانه توليدى 
از اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى شهرستان مالير بودند، مقرر 
شد با ثبت نام در ســامانه، بيمه بيكارى 
دريافــت كننــد. به گــزارش خبرنگار 
همدان پيــام در مالير، در اين شــرايط، 
شبكه هاى اجتماعى و فروش آنالين و تلفنى 
يكى از راهكارهاى مؤثرى بود كه برخى كسبه 
از آن بهره بردنــد و گامى هرچند كوچك در 
رفــع نيازهاى مردم و رونق كسب وكارشــان 
برداشــتند اما اين موضوع ضــرورت ارتقاى 
ســطح فناورى روز و فروش آنالين بازار مبل 
مالير كه اكنون آوازه جهانــى دارد را بيش از 

پيش نمايان كرد.
 دست فروشــان طعمــه اقتصادى 

كرونا در رزن
ــگرى و  ــوزه گردش ــاختمانى، ح ــاى س كاره
ايــن  در  دســت فروش ها  به ويــژه  بــازار 
ــه از  ــان ك ــدند. دست فروش ــام متضــرر ش اي
ابتــال بــه كرونــا مى ترســيدند، چــاره اى جــز 
كــه  تمهيداتــى  نداشــتند.  بساط گســترى 
شهرســتان رزن در مقابلــه بــا كرونــا داشــت 
ارائــه بســته هاى غذايــى بــود امــا ايــن قشــر 
ــا600 ــا دريافــت كمك هــاى نقــدى 200 ت ب

ــرده و  ــپرى ك ــى را س ــى زندگ ــزار تومان ه
ــان  ــان همچن ــادن كسب وكارهايش ــا راه افت ب

ــت هســتند. منتظــر كمــك دول
شهرستان هاى استان همدان چون ساير مناطق 
كشور از حمله ويروسى متضرر شده اند كه اين 
روزها قربانيان زيــادى را در دامان خود خفه 
كرده اســت، از همين رو بر اســاس آخرين 
به منظور  كشــور  وزارت  تصميم گيرى هــاى 
حمايت از كسب وكارهاى آسيب ديده استمهال 
حق بيمه ســهم كارفرما بــراى 3 ماهه منتهى 
به ارديبهشت، همچنين تســهيالت 20 هزار 
ميليارد ريالى بانك رفاه براى ســازمان تأمين 
اجتماعى از جملــه برنامه هاى حمايتى دولت 
براى خســارت هاى كرونايى كشــور است. 
همچنين استمهال آبونمان آب و گاز مصرفى 
3 ماهه منتهى به ارديبهشــت توســط وزارت 
نيرو در كنار پرداخــت 20 هزار ميليارد ريال 
بدهى دولت توسط سازمان برنامه و بودجه به 
سازمان تأمين اجتماعى از ديگر برنامه هاى اين 

طرح حمايتى است.

فرمانداران از عايدى هايشان مى گويند

ُخسران كروناى تحميلى بر مادستان
■  با انجام كليدواژه همدلى پيروزى از آن ماست

■ تا آخر خواهيم ايستاد
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بازگشت به پيشاكرونا 
اشتباهى راهبردى است

 اگر در دوران پساكرونا، بالفاصله به جاى گذشته برگرديم، مرتكب 
يك خطاى استراتژيك شده ايم. مسيرى كه براى ما باز شده مسير خوبى 
اســت كه بايد ادامه دهيم و تحوالت حوزه تجارت، خرده فروشــى و 

آموزش را به رسميت بشناسيم. 
به گزارش ايرنا، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: كشور ما 
به دليل ساختارهاى غلط و اشــكاالتى كه از گذشته مانده و دائم روى 
هم انباشته شده، با مشكالتى مواجه است، اما بايد ساختارهاى كهنه را 
كه در اثر كرونا فرو مى ريزد را براى هميشــه كنار بگذارد. در اين راستا 
بايد ســبك و نظام آموزش را تغيير دهيم و بخشى از آموزش را براى 
هميشه به فضاى مجازى منتقل كنيم و پرورش و بحث و گفت وگو را 

به كالس ببريم. 
آقامحمدى تصريح كرد: يعنى بچه ها بايد در منزل با همين سيستم از راه 
دور آموزش ببينند و وقتى سركالس مى روند، يافته هايشان را به بحث 
بگذارند و در اثر تكميل و اجماع نظرى كه پيدا مى كنند، تيم هاى فكرى 
درست كنند و اين يعنى به وجود آمدن يك اكوسيستم علمى كه مى تواند 

كشور را متحول كند. 

گزارش روحانى درباره توزيع 
پول صندوق توسعه ملى

 دولــت بايد درباره نحوه و الگوى هزينه كــرد و توزيع يك ميليارد 
يورويى برداشت شــده از صندوق توسعه ملى توضيحات و گزارشاتى 

به مردم و وكالى ملت ارائه دهد. 
نماينده اراك در مجلس در گفت وگو با تسنيم با اشاره به مبلغ يك  ميليارد 
يورو از منابع صندوق توسعه ملى براى مقابله، گفت: آقاى رئيس جمهور 
بايــد درباره نحــوه و الگوى هزينه كرد و توزيع يــك ميليارد يورويى 
برداشت شده از صندوق توسعه ملى توضيحات و گزارشاتى ارائه دهد تا 

مردم نيز در جريان نحوه هزينه كرد آن قرار گيرند. 
على اكبر كريمى در همين راستا افزود: از آنجا كه ابهاماتى درباره نحوه 
توزيع يك ميليارد يورويى برداشت شــده از صندوق توســعه ملى و 
همچنين 100هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده براى حمايت 
از اقشار آسيب ديده از كرونا، وجود دارد؛ اما به صورت دقيق و مشخص 
اعالم نكرده است كه اين مبلغ چگونه در اختيار مردم قرار مى گيرد و بايد 
در اين زمينه اطالع رسانى شود. مقتضى است دولت در اين رابطه توضيح 

و گزارشى دقيق به مجلس و وكالى ملت ارائه دهد. 

واكنش وزارت خارجه آلمان 
به پرتاب ماهواره نور

 وزارت امور خارجه آلمان به پرتاب موفقيت آميز ماهواره نور توسط 
ايران واكنش نشان داد. 

به گزارش ايسنا، وزارت امور خارجه آلمان با انتشار بيانيه اى در صفحه 
توييترش به پرتاب ماهواره نور از سوى ايران واكنش نشان داده و با ابراز 
نگرانى از پرتاب موفقيت آميز اين ماهواره ادعا كرد: موضع ما مشخص 
است؛ برنامه موشكى [ايران] تأثير ثبات زدايى بر منطقه داشته و همچنين 

از نظر منافع امنيتى اروپايى ما غيرقابل قبول است. 
بر اســاس اين گزارش، موضع وزارت امــور خارجه آلمان در پى اين 
مطرح مى شود كه ماهواره نور به عنوان نخستين ماهواره نظامى جمهورى 
اســالمى ايران از ماهواره بر 2 مرحله اى قاصــد از كوير مركزى ايران 
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كيلومترى زمين قرار گرفت.

غافلگيرى هاى جديد در راه است
 دبير شــوراى عالى امنيت ملى در حساب كاربرى خود در توييتر با 
اشاره به در راه بودن «غافلگيرى هاى جديد»، نوشت: تحريم، تهديد و 
تطميع سياسى نمى تواند حركت جمهورى اسالمى در مسير تأمين منافع 

ملى و حقوق قانونى اش را كند، كند. 
به گزارش ايرنا، على شمخانى در توييتى يادآور شد: توليد مستمر قدرت 
و بهره گيرى از دانش روز براى امنيت و رفاه مردم ايران از بيمارستان تا 

فضا ادامه خواهد داشت. 

احضار حافظ منافع آمريكا 
به وزارت امور خارجه

 سفير سوئيس در تهران به عنوان حافظ منافع آمريكا به وزارت امور 
خارجه فراخوانده شــده و مراتب اعتراض شــديد جمهورى اسالمى 
ايران نسبت به تهديدات نيروهاى آمريكايى از جمله حضور و اقدامات 
غيرقانونى و بى ثبات ساز ناوگان دريايى آن كشور در نزديكى آب هاى 
شمالى خليج فارس و سواحل ايران در يادداشتى براى انعكاس به مقامات 

آمريكايى به وى ابالغ شد. 
به گزارش ايسنا، سخنگوى وزارت امور خارجه افزود: در اين يادداشت 
به دولت آمريكا ضرورت رعايت مقررات بين المللى ايمنى دريانوردى 
و آزادى كشــتيرانى از ســوى همه طرف ها يادآورى گرديده و هشدار 
داده شده اســت كه جمهورى اسالمى ايران ضمن دفاع قدرتمندانه از 
حقوق دريايى خود، در مقابل هرگونه تهديدات و اقدامات غيرقانونى و 
متعرضانه در منطقه خليج فارس و درياى عمان، پاسخ و واكنش مناسب 
نشــان خواهد داد.  عباس موســوى در ادامه تصريح كرد: جمهورى 
اسالمى ايران اظهارات تهديدآميز و تحريك كننده توسط رئيس جمهور 
آمريكا را محكوم كرده و به آقاى ترامپ توصيه مى كند در شرايط كنونى 
شــيوع بيمارى كرونا در منطقه و جهان بهتر است به جاى ماجراجويى 
و فرافكنى، ناوگان نظامــى خود را براى كمك به مهار و مديريت اين 
بيمارى رو به گسترش، كه اين كشور را به آلوده ترين كشور مبتال به اين 

بيمارى در جهان تبديل كرده است، در داخل آمريكا به كار گيرد.

رد صالحيت نمايندگان با تكيه بر گزارش  
مراجع قانونى انجام شده است

 شــوراى نگهبان مجددا اعالم مى دارد، رد صالحيت نمايندگان با 
تكيه بر گزارش ها و مستندات مراجع قانونى انجام شده است. 

بــه گزارش مهر، در پى اظهارات تعــدادى از نمايندگان مجلس عليه 
شوراى نگهبان روابط عمومى اين نهاد در اطالعيه اى با اظهار تأسف 
به اظهارات برخى نمايندگان مجلس بر عليه شــوراى نگهبان نوشت: 
شــوراى نگهبان همانطور كه پيش از اين اعــالم كرده بود، داليل رد 
صالحيت نمايندگان را در جلسات حضورى به آنان اعالم و پاسخ ها 
و دفاعيات آنان را نيز شنيده بود و نهايتاً بر مبناى اسناد متقن و داليل 

روشن قضاوت كرده است. 
در اين اطالعيه  آمده اســت: «برخى نماينــدگان كه به خالف مدعى 
اعالم نكردن دليل رد صالحيت و يا پاســخگونبودن به ايشان شده اند 
با چندين تن از اعضاى شــوراى نگهبان مالقات داشــته و داليل رد 
صالحيتشان حضورى و در جلســات 4 ساعته بحث و بررسى شده 

است.»
در پايان شــوراى نگهبان در اين اطالعيه اظهار كرد: الزم به ذكر است 
اعضاى شــوراى نگهبان در راســتاى انجام وظايف قانونى خويش، 
همــواره تعامل بــا نمايندگان محتــرم و حضور در كميســيون هاى 
تخصصى مجلس براى بررسى مصوبات را سرلوحه خود قرار داده اند، 
بنابراين توقع اينكه اعضاى شوراى نگهبان كه به واسطه رأى نمايندگان 
محترم انتخاب مى شــوند از وظايف قانونى عدول كرده و وامدار آنان 

باشند، خالف موازين قانونى و حق الناس است. 

كرونا به ما آموخت در مديريت حوادث 
غيرمنتظره ضعيف عمل مى كنيم 

 فكر مى كنم كه بيمارى كرونا، سياست گذارى احزاب و جريان ها 
را تغيير داده و شعار بيشتر جريان هاى سياسى به سمت رفع مشكالت 

اقتصادى و تقويت زيرساخت هاى بهداشتى و درمانى رفته است. 
يك عضو فراكسيون اميد مجلس در گفت وگو با ايسنا، درباره تأثيرات 
كرونا به فضاى سياســى كشور گفت: دستگاه هاى اجرايى ما آمادگى 
مواجهه با ويروس كرونا را نداشــتند. يكى از درس هايى كه مى توانيم 
از كرونا بگيريم اين اســت كه بفهميم در مديريت حوادث غيرمنتظره 
ضعيف عمل مى كنيم. ما از خالل كرونا، متوجه شــديم كه به راحتى 
نمى توانيم يك بيمارى همه گير را مديريت كنيم. پس پيش از هر چيز 

بايد ستاد مبارزه با بحران خود را تقويت كنيم. 
جــالل محمودزاده با بيان اينكه كرونا، نشــان داد كــه برنامه ريزى و 
سياســت هاى دولت ضعيف بوده است، گفت: دولت، كرونا را صرفا 
يك بيمارى مى شناخت و اثرات اقتصادى و اجتماعى آن را پيش بينى 
نمى كرد، مى توان گفت كه آثار اقتصادى كرونا كمتر از خود كرونا تأثير 
نخواهد گذاشت. در نتيجه، بايد نگاه ژرف ترى به بحران داشته باشيم. 
از طرف ديگر تجربه كرونا در ايران نشــان مى دهد كه دولت توانايى 
اقتصادى حداكثرى براى پوشش همه مردم را ندارد. در بحران كرونا، 
خيريه ها و سازمان هاى مردم نهاد به كمك دولت آمدند و مشكل مردم 

را حل كردند. 

همه بايد كمك كنيم كه دولت در مقابله با 
كرونا موفق شود

 نوعى عقالنيت بين جريانات سياسى شكل گرفته است، همه بايد 
كمك كنيم كه دولت در مقابله با كرونا موفق شــود، زيرا اگر هر كدام 

از قوا صدمه ببينند همه نظام آسيب خواهد ديد. 
يك عضو فراكســيون اميد مجلس در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: 
به نظر من به رغم اينكه گروكشــى هاى سياسى پس از كرونا هم ادامه 
داشــته ولى در كل تا حدودى شاهد وفاق، همدلى و همبستگى بين 
مســئوالن در برخورد با بحران كرونا بوديم. به نظر مى رسد جناح هاى 
سياســى در راستاى منافع كشور به هم نزديك شده اند و ما اميدواريم 
اين روند ادامه يابد و به يك گفتمان تبديل شــود تا جريانات سياسى 

منافع ملى را بر منافع خود ترجيح دهند. 
على قربانى افزود: اگر جريانى در يكى از قواى كشــور حاكم شــد 
ســايران بايد ضمن انتقاد سازنده و منصفانه به عملكرد آن در بحث 
منافع ملى كمك كنند نه اينكه چوب الى چرخ آن بگذارند و ســعى 
كننــد مثًال دولــت و مجلس را به زمين بزنند تــا بگويند اينها توان 
الزم را نداشــتند. اين جريانات بايد به جاى اقدامات سلبى، به دنبال 
كارهاى ايجابى باشــند و جريانهاى سياســى خود را اثبات كنند و 
برنامه هــاى خود را بــه مردم بدهند تا مــردم از روى عالقه و فكر 
برنامه هاى آنها را انتخاب كنند نه اينكه با تهمت و افترا جريان رقيب 

را تخريب كنند. 
وى در پايان افزود: 3 قوه بايد با همدلى و وفاق و در نظر گرفتن منافع 
ملى به دنبال رفع تحريم هاى ظالمانه باشــند. كمك به سرمايه گذارى، 
مديريت درســت، شايسته ساالرى، شفاف ســازى و تداوم برخورد با 
فساد از ديگر اقدامات الزم است. ما براى كاهش تأثير بحران كرونا بر 
توليد ناخالص كشور كه در تمام كشورهاى ديگر هم اتفاق افتاده بيش 
از همه چيز نياز به همراهى 3 قوه داريم، بايد توجه داشــته باشيم اگر 

هر كدام از قوا صدمه ببينند همه نظام آسيب خواهد ديد. 

آمريكا درخواست ما براى موافقت با وام ايران را 
رد كرد؛ متأسفيم

 مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا اعالم كرد كه آمريكا درخواست اين 
اتحاديه براى موافقت با اعطاى وام از ســوى صندوق بين المللى پول به ايران 

را رد كرده است. 
بــه گزارش فارس، اتحاديــه اروپا از اياالت متحده خواســته تحريم ها عليه 
ايــران را كاهــش داده و مجوز كمك اقتصادى به اين كشــور براى مقابله با 
بيمارى همه گير «كوويد-19» را صادر كند، اما واشــنگتن اين درخواست ها 

را رد كرده است. 
جوزپ بورل پس از كنفرانس ويديويى وزراى خارجه كشورهاى عضو اتحاديه 
اروپا گفت: «ما در وهله نخست از كاهش تحريم ها و سپس از درخواست ايران 

براى دريافت كمك مالى از صندوق بين المللى پول حمايت كرديم.»

مقابله با كرونا نيازمند يك اقدام جهانى و 
دسته جمعى است

 ويروس كرونا امروز نه تنها در ايران بلكه تقريبا در تمامى كشورها شيوع پيدا 
كرده است و مقابله با آن نيازمند يك تالش جدى و حركت دسته جمعى است. 
به گزارش ايســنا، عباس عراقچى معاون سياســى وزير امورخارجه ايران در 
گفت وگوى تلفنى با مدير سياسى وزارت هلند اظهار كرد: امروز ايران در كنار 
مقابله با اين ويروس با تحريم هاى غيرقانونى و غيرانســانى آمريكا نيز روبه رو 
اســت و اين فشار بر مردم ايران را دوچندان مى كند. اين حق مردم ايران است 
كه براى مبارزه با اين بيمارى و مقابله با تبعات اقتصادى آن، به منابع مالى خود 

دسترسى داشته باشند. 
«فاندرپالس» بر پايبندى كشــورش بر چندجانبه گرايى در عرصه تأكيد كرد و 

افزود: هلند همچنان از برجام و سازوكارهاى مرتبط با آن حمايت مى كند. 

نيروهاى آمريكايى، ملوانان ما را تحريك مى كنند
 وزير امور خارجه ايران به تهديدهاى اخير مقامات آمريكايى مبنى بر هدف 
قرار دادن شــناورهاى ايرانى در صورت نزديك شــدن به كشتى هاى جنگى 
آمريكا در خليج فارس، واكنش نشان داد. به گزارش فارس، محمدجواد ظريف 
با اشــاره به شيوع ويروس كرونا در جمع نظاميان آمريكايى، در صفحه توييتر 
خود نوشت: «ارتش آمريكا تاكنون بيش از 5 هزار مورد ابتال به كوويد19 دارد. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا بايد به نيازهاى آنها رسيدگى كند، نه اينكه 
در تهديداتى كه توســط تروريست هاى صدام انجام شده بود، دخيل شود. وى 
در واكنش به تهديدات اخير ترامپ و ديگر مقامات آمريكايى درباره تحركات 
دريايى ايران در خليج فــارس، تأكيد كرد: «همچنين، نيروهاى آمريكايى هيچ 
كارى در فاصله 7 هزار مايلى از خانه خود ندارند، كه ملوانان ما را در سواحل 

خودمان در خليج فارس تحريك مى كنند». 

 چهارشــنبه هفته گذشــته خبرى مبنى بر 
اينكه ماهواره نور به عنوان نخســتين ماهواره 
نظامى جمهورى اســالمى ايران از ماهواره بر 
3مرحله اى قاصد از كوير مركزى ايران توسط 
ســپاه پاسداران انقالب اســالمى با موفقيت 
پرتاب شــد و در مــدار 425كيلومترى زمين 
قرار گرفت، انتشــار يافــت و از همان روز 
نخســت انتشار اين خبر شــاهد واكنش ها و 
موضع گيرى هاى مختلفى در اين زمينه بوديم.

به گزارش فارس، در نخســتين واكنش ها به 
پرتاب ماهواره نور، وزارت خارجه اســرائيل 
در بيانيــه اى اعالم كــرد: «اســرائيل پرتاب 
ماهواره نظامى از سوى سپاه پاسداران ايران را 
محكوميت  خواهان  اسرائيل  مى كند.  محكوم 
بين المللــى پرتاب ماهواره از ســوى ايران و 
اعمال تحريم هاى بيشــتر عليه تهران اســت 
تا اين رژيــم از فعاليت هاى ناخوشــايند و 

خطرناك بازداشته شود.»
رابرت لودويــك، ســخنگوى وزارت دفاع 
آمريكا (پنتاگون) در گزارشــى با بيان اينكه 
واشــنگتن در حال رصد برنامــه ماهواره اى 
تهران اســت، گفــت: با وجــود آنكه تهران 
درحال حاضــر موشــك هاى بالســتيك بين 
قاره اى ندارد، اما با توجه تمايلش براى داشتن 
يك موازنه استراتژيك در برابر اياالت متحده 
ممكن است سبب شــود كه به سمت توليد 

موشك بالستيك بين قاره اى برود.
همچنين ديويد نوركوئست، معاون وزير دفاع 
آمريكا در واكنش به برد ماهواره پرتاب شــده 
گفت: مســير زيادى را پيمود كه اين نشــان 
مى دهد ايران توانايى تهديد همسايه هاى خود 

و متحدان ما را دارد.
 «CNN» در پى اين اظهارات شــبكه خبرى
خبر داد كه دو مقام پنتاگون موفقيت آميز بودن 
پرتاب ماهــواره نظامى ايران را تأييد كرده اند 
و در ايــن رابطــه گفته اند: اين اقــدام گامى 
چشمگير به شمار مى آيد، چون برنامه فضايى 
ايران همان فناورى را استفاده مى كند كه مورد 
نياز براى پرتاب موشك بالستيك بين  قاره اى 
است كه تهران را قادر خواهد ساخت تا به هر 

دشمنى تهاجم كند.
ساعاتى پس از گزارش تأييد مقامات پنتاگون 
مبنى بــر موفقيت آميز بــودن پرتاب ماهواره 
نظامى ايران ســخنگوى وزارت امور خارجه 
آمريــكا گفت كه واشــنگتن موضوع پرتاب 
ماهواره نظامى نور توسط ايران را به شوراى 

امنيت ارجاع خواهد داد.
مورگان اورتگاس اظهار كرده است كه پرتاب 
اين ماهــواره از نظر آمريــكا نقض قطعنامه 
2231 شــوراى امنيــت ســازمان ملل متحد 

به شمار مى آيد.
وزير خارجه آمريكا نيز روز چهارشــنبه در 
واكنش به پرتاب موفقيت آميز ماهواره نظامى 
نور توســط نيروى هوافضاى سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى گفت: ايران بايد بابت اين 
اقدام پاسخگو باشد. مايك پامپئو گفت: اقدام 
ايران نقض قطعنامه شــوراى امنيت سازمان 

ملل متحد بوده است.
از ســوى ديگــر رئيس جمهــور آمريكا در 
واكنش به پرتاب نخســتين ماهــواره نظامى 
ايران به فضا گفت كه واشــنگتن ايران را از 

نزديك زير نظر دارد.
دونالد ترامپ كه در كنفرانس خبرى در كاخ 
سفيد صحبت مى كرد، افزود: «ما بيشتر از خود 

ايرانى ها درباره آنها مى دانيم.»
اين واكنش ها از سوى مقام هاى آمريكايى به 
قرار گرفتــن ماهواره نور ايران در مدار زمين 
در حالى صورت گرفته كه پيش از اين مقام ها 
بارهــا در رد صلح آميز بــودن برنامه فضايى 

ايران موضع گرفته اند.
در هميــن ارتباط پامپئو روز 22 بهمن 1398

در واكنش به اقدام ايــران در پرتاب ماهواره 
ظفر در پيام توئيترى نوشته بود: «رژيم ايران از 
پرتاب ماهواره براى توسعه بيشتر توانايى هاى 
موشك بالســتيك خود استفاده مى كند كه به 
اين كشــور اجازه مى دهد تا دشمنان خود را 
تهديــد كرده و ثبات منطقــه اى را نيز تهديد 

كند.»
 هيچ قطعنامه اى ايران را متعهد به 

انجام ندادن اين كار نكرده است
رئيس كميســيون امــور بين الملل شــوراى 

فدراســيون (مجلس ســناى روســيه) با رد 
ادعــاى آمريكا درباره نقــض قطعنامه 2231

شوراى امنيت از ســوى ايران به دليل پرتاب 
موفق ماهواره نظامى نــور1 اظهار كرد: هيچ 
قطعنامه اى ايران را متعهد به انجام ندادن اين 

كار نكرده است.
به گزارش ايرنا، كنســتانتين كاســاچوف در 

جمــع خبرنگاران با بيان ايــن مطلب افزود: 
اظهــارات مقام هــاى ايرانى دربــاره پرتاب 
ماهواره نظامى ايرانى نور به فضا كه قطعنامه 
شوراى امنيت را نقض نمى كند، درست است، 

زيرا داراى مهمات هسته اى نيست.
وى افزود: بايد به اين واقعيت توجه داشت كه 
مفهوم ماهواره نظامى به اين معنا نيست كه در 

آن سالح قرار گرفته است.
رئيس كميســيون امــور بين الملل شــوراى 
فدراســيون گفت: پس از تأييــد توافق هاى 
تســليحات  اســتقرار  منع  درباره  بين المللى 
كشــتار جمعى در مدار پيرامــون كره زمين، 
اهــداف ماهواره هاى نظامى شــامل ناوبرى 

هوايى، ارتباطات و تجسسى مى شود. 
كاساچوف خاطرنشــان كرد: بحث ها درباره 
حق ايران بــراى پرتــاب ماهواره ها از زمان 
امضاى برجام كه با قطعنامه 2231 شــوراى 

امنيت تأييد شده است، جريان دارد.
وى افــزود: در اين ســند از ايــران دعوت 
شــده اســت از انجــام فعاليــت  در زمينه 

طراحى موشــك هاى بالستيكى قادر به حمل 
موشك هاى هســته اى خوددارى كند، اما اين 

كشور را متعهد نكرده است.
كاســاچوف گفت: طرف ايرانى مى گويد كه 
پرتاب ماهواره به قطعنامه هاى شوراى امنيت 
ارتباطى ندارد و تهــران چنين حقى دارد، از 
سويى طرف روســى اطالعاتى دال بر اينكه 

ايران موشــك براى حمل ســالح هسته اى 
آزمايش كرده است را در اختيار ندارد.

 سوابق فضايى ايران 
به گزارش تســنيم، برنامه فضايى كشــور كه 
از حدود 20 ســال پيش آغاز شــد، در مسير 
خود دچار افــت و خيزهاى مختلفى گرديد، 
از همكارى مشترك با كشــورهاى خارجى 
در طراحى و ســاخت ماهــواره و انتقال اين 
فناورى به كشــور و در ادامه ماندن پشت در 
بسته اين كشورها براى پرتاب يا پرتاب نكردن 
هرگونه اطالع رســانى از سرنوشت ماهواره، 
ســپس توســعه پرتابگر فضايى داخلى براى 
رده عملكردى اثبات فناورى به نام «سفير ـ 1» 
بر اساس موشك هاى بالستيك ساخت داخل 
و تجربه شكســت و چندين موفقيت با آن، 
تزريق موفق ماهواره اميد در 14 بهمن 1387
دومرحله اى  «ســفير ـ 1»  موفقيت  نخســتين 
ســوخت مايع بود و پس از آن تزريق موفق 
ماهواره هاى «رصد ـ 1» و نويد علم و صنعت 
در سال 1390 و ماهواره فجر در سال 1393
بخش موفق عملكرد ماهواره بر «ســفيرــ 1» 

است.
ماهواره بر  نخســتين  ـ 1»  «سفير ـ  

ساخت ايران
اما در ادامه، «سفير ــ 1» با مشكالتى مواجه شد. 
«سفير ــ 2» يا ســيمرغ يك طراحى جديد بر 
اساس توانمندى هاى موجود داخل كشور بود 
كه از اجزاى «سفير ــ 1» نيز با روشى جديد در 
آن اســتفاده شده بود. سيمرغ نيز ماهواره برى 
دومرحله اى و ســوخت مايع با ابعاد بزرگتر 
و تناژ بسيار بيشتر از سفير ــ 1 بود و شباهتى 
به هيچ موشــك نظامى ايرانى نداشــت. اين 
ماهواره بر نيز پس از دشوارى هاى متعددى در 
مســير آماده شــدن براى پرتاب فضايى كه 
ناشــى از پيچيدگى هاى آن بود با ســكوت 
خبرى مواجه شــد. نهايتًا در ســال هاى 95

تا 98 هر ســال يــك آزمايــش پرتاب را 
پشت سر گذاشت و در آخرين پرتاب موفق 
به رســيدن به ارتفاع 540كيلومترى شــد، 
اما به دليل ســرعت ناكافى، محموله آن كه 
ماهواره ظفر علم و صنعت بود، با موفقيت 

در مدار قرار نگرفت.

بازتاب پرتاب نخستين ماهواره نظامى 
ايران در جهان

نامه رئيس سازمان نظام 
پزشكى به رئيس جمهور 
درباره روند بازگشايى ها

بازگشــايى  در  تعجيــل  هرگونــه   
غيرضرورى و غير قابــل كنترل مكان هاى 
تجمعــى از قبيل اماكــن مذهبى، مدارس، 
دانشــگاه ها و... را موجب گسترش بيمارى 
و آسيب جان و سالمت مردم و هدر رفتن 
زحمات گذشــته و فرسودگى كادر درمانى 

كشور خواند. 
به گــزارش ايســنا، رئيس ســازمان نظام 
پزشــكى در نامه اى به رئيس جمهور ضمن 
تشــكر در ساماندهى امور و حل معضالت 
ناشى از پاندومى بيمارى كوويد19، اظهار 
كرد: از آنجــا كه اين روزها پيشــنهادات 
مختلفى بــراى بازگشــايى برخى مكان ها 
و فعاليت هــا به جناب عالى و ســتاد ملى 

مديريت اين بيمارى عرضه مى شود و يقينا 
تصميم هــا و سياســت گذارى هاى كالن و 
تاريخى ســتاد ملى تأثير قطعى و حياتى بر 
هدف اصلى و انسانى "اولويت حفظ جان 
و ســالمت مردم و انســان ها بر همه امور 

ديگر" خواهد داشت. 
محمدرضا ظفرقنــدى در ادامه گفت: با 
كنونى  اپيدميولوژيك  شــرايط  به  توجه 
بيمــارى در كشــور و براســاس اصول 
مسلم علمى و تجربيات جهانى، هرگونه 
غير  و  غيرضرورى  بازگشايى  در  تعجيل 
موجب  تجمعى  مكان هــاى  كنترل  قابل 
و  توجه  شد.  خواهد  بيمارى  گســترش 
تبيين دو اصل مهم "حدود ضرورت هاى 
قطعى در بازگشــايى اماكن و مراكز" و 
نيز " امــكان نظارت اجرايــى و كنترل 
مراكز" آن  در  فعاليت ها  بهداشتى  اصول 

ضرورى است. 

هر اقدامى با پاسخ سريع و 
قاطع سپاه مواجه 

خواهد شد
 به آمريكايى ها اعالم مى كنيــم در دفاع از 
امنيت ملى، مرزهاى آبــى و منافع دريايى مان 
كامــًال مصصم و جدى هســتيم و هر اقدامى 
با پاســخ قاطع، مؤثر و سريع ما مواجه خواهد 
شــد.به گزارش ســپاه نيوز، فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمى در بازديد از منطقه 
نازعات و جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك با 
يادآورى اين نكته كه آمريكايى ها رفتارهاى ما را 
در گذشته مشاهده كرده اند و آن عبرت ها كافى 
اســت تا اين حقايق را دريافت كنند، گفت: ما 
نيز به واحدهاى نظامى خودمان در دريا دستور 
داديم كه اگر شناور يا واحد جنگى از نيروهاى 
دريايى ارتش تروريست آمريكا بخواهد امنيت 
كشتى هاى غيرجنگى و يا شــناورهاى رزمى 

مــا را مورد مخاطره قرار دهد، آن شــناور و يا 
واحد نظامى را مورد هدف قرار بدهند.حسين 
سالمى در ادامه در واكنش به لفاظى هاى اخير 
مقامات آمريكايى اظهار كرد: به آمريكايى ها 
اعالم مى كنيــم كه در دفــاع از امنيت ملى، 
مرزهاى آبى، منافع دريايى و امنيت كشتيرانى 
و نيروهايمــان در دريا كامًال مصمم و جدى 
هســتيم و هر اقدامى با پاسخ قاطع، مؤثر و 

سريع ما مواجه خواهد شد.
وى در پايــان با تدكيد بــر اينكه امنيت منطقه 
خليج فارس را جزوى از استراتژى خود براى 
دفاع از منافع مان در دريــا مى دانيم، گفت: در 
ماجراى هفته گذشــته هم آنچه مشاهده شد، 
آشفتگى و بى انضباطى عملياتى در واحدهاى 
نظامى آمريــكا در دريا بود كه نشــان مى داد 
احتماالً به دليل درگير بودن آمريكايى ها در مسأله 
بيمارى كرونا در داخل، نوع فرماندهى و كنترل 
آنها بر واحدهاى نظامى شان ضعيف شده است.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى 

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

برابــر رأي شــماره 139960326034000017  مــورخ 1398/01/124هيــأت اول/دوم موضــوع 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي 
ــه و  ــات مالكان ــه 2 تصرف ــدان منطق ــي حــوزه ثبــت ملــك هم مســتقر در واحــد ثبت
بالمعــارض متقاضــي محســن مومنــى  فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 367 صــادره 
ــالك  ــت پ ــع تح ــاحت 411/31 مترمرب ــه مس ــك كارگاه ب ــدانگ ي ــدان در شش از هم
11/2059 واقــع در حومــه بخــش 2 همــدان خريــداري مــع الواســطه  از مهــدى كوريجانى 
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  ــذا ب و رحمــان شــيريان محــرز گرديــده اســت. ل
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
ــه  رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و  مراجــع قضايــي تقدي
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 52)
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بهداشتنكتهدانشگاه
50 ميليارد تومان به وام شهريه دانشجويان

 افزوده شد
 مبلغ 50 ميليارد تومان به وام شهريه دانشجويان براى ترم جارى افزوده شد. 

معــاون امور دانشــجويان در صندوق رفاه دانشــجويان وزارت علوم، تحقيقات و 
فنــاورى با بيان اين مطلب به ايرنا گفت: فرايند ثبت نام دانشــجويان براى دريافت 
وام شهريه به دليل شــيوع ويروس كرونا تا 15 ارديبهشت تمديد شد كه اين مهلت 
ديگر تمديد نمى شود؛ چون سال مالى اين اجازه را نمى دهد و پرداخت وام ها بايد 

سريعتر آغاز شود. 
ــك  ــرى از ي ــژه دكت ــى وي ــام وام تحصيل ــه ثبت ن ــزود: البت ــرى اف ــاس مني الي
ارديبهشــت مــاه آغــاز شــد و تــا 30 هميــن مــاه ادامــه دارد؛ ايــن فرصــت نيــز 

تمديــد نمى شــود. 
وى ادامــه داد: عالوه بر آن، صندوق رفاه دانشــجويان 16 ميليارد تومان به مبلغ وام 

تحصيلى اضافه كرد. 

تشخيص ابتال به كرونا در 5 دقيقه
 محققان دانشــگاه ميشيگان موفق به توسعه يك تســت سواب براى تشخيص 
ويروس كرونا شــدند كه نتيجه ابتالى افراد به اين ويــروس را در عرض 5 دقيقه 

مشخص مى كند. 
به گزارش فارس، آزمايش سريع سواب دهان تنها در چند دقيقه نتيجه را آماده و 22

نمونه را به طور همزمان تجزيه و تحليل مى كند؛ اين تيم در انتظار تصويب ســازمان 
غذا و داروى آمريكا پيش از استفاده از تست ها است. 

بر خالف روند فعلى، اين آزمايش جديد به ســواب تهاجمى بينى نيازى ندارد؛ در 
عوض نمونه گيرى ســواب از دهان افراد انجام مى شود و روند آزمايش را سريع تر 

و راحت تر مى كند. 
اكنون، تيمى در دانشگاه ايالتى ميشيگان آزمايشگاهى را تهيه كرده است كه فقط در 5

تا 7 دقيقه پاسخ نتيجه را آماده مى كند و به كاركنان اين امكان را مى دهد كه 22 نمونه 
را به طور همزمان تجزيه و تحليل كنند. 

براى بازگشايى ها عجله نشود
 هرگونه تعجيل در بازگشايى غيرضرورى و غيرقابل كنترل مكان هاى تجمعى از 
قبيل اماكن مذهبى، مدارس، دانشــگاه ها موجب گسترش و سركشى مجدد بيمارى 

كوويد-19، هدر رفتن زحمات گذشته و فرسودگى كادر درمانى مى شود. 
به گزارش روابط عمومى ســازمان نظام پزشــكى، رئيس كل سازمان نظام پزشكى 
گفت: اين روزها پيشــنهادهاى مختلفى براى بازگشايى برخى مكان ها و فعاليت ها 
به جناب عالى و ســتاد ملى مديريت اين بيمارى عرضه مى شود كه يقينا تصميم ها و 
سياســت گذارى هاى كالن و تاريخى ستاد ملى تأثير قطعى و حياتى بر هدف اصلى 
و انسانى «اولويت حفظ جان و سالمت مردم و انسان ها بر همه امور ديگر» خواهد 

داشت. 
محمدرضا ظفرقندى، نوشت: يقينا توجه و تبيين دو اصل مهم «حدود ضرورت هاى 
قطعى در بازگشــايى اماكن و مراكز» و نيز «امكان نظــارت اجرايى و كنترل اصول 

بهداشتى فعاليت ها در آن مراكز» در سياست گذارى مدنظر خواهد گرفت. 

8000 تخت جديد به تخت هاى بيمارستانى
 اضافه مى شود

 وزير بهداشــت با بيان اينكه در ســال 99، حدود 8 هزار تخت جديد به شــمار 
تخت هاى كشــور در مناطق كمتر توسعه يافته اضافه خواهيم كرد گفت: قسمتى از آن 

مربوط به پروژه سال 99 و بخش ديگر مربوط به پويش 2050 است. 
به گزارش ايسنا، سعيد نمكى افزود: قرار بود در طول 20 هفته و تا هفته سالمت، هر 
هفته 50 پروژه را با اولويت نقاط كمتر برخوردار افتتاح كنيم كه به دليل مشكالت ناشى 
از ويروس كرونا در اســفندماه بر زمين ماند. امسال در پيگيرى طرح تحول سالمت و 
توسعه زيرســاخت ها در مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه بخش بهداشتى نيز صورت 

خواهد گرفت. 

آغاز به كار مراكز شماره گذارى 
و آموزشگاه هاى رانندگى از امروز

 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا اعالم كرد كه از امروز مراكز شماره گذارى و 
آموزشگاه هاى رانندگى آغاز به كار خواهند كرد. به گزارش ايسنا، سيد كمال هاديانفر 
در اين باره گفت: به دنبال شــيوع ويروس كرونا و در راســتاى قطــع زنجيره انتقال 
اين ويروس از ســال گذشته و به پيشــنهاد پليس و موافقت ستادملى مقابله با كرونا، 
آموزشــگاه هاى رانندگى و مراكز شماره گذارى و تعويض پالك تعطيل شد. وى ادامه 
داد: در سال 98 نيز يكسرى از پروتكل ها و موارد مورد تأكيد ستادملى مقابله با كرونا به 
اين مراكز و آموزشگاه ها ابالغ شد و با توجه به انجام تمامى اين موارد و رعايت آن بنا 
شد كه از امروز تمامى مراكز شماره گذارى و تعويض پالك فعاليت خود را آغاز كنند. 

معتادان متجاهر ساماندهى مى شوند
 معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ســتاد مبــارزه با موادمخدر درباره اهميت 
اجراى طرح جمع آورى و ســاماندهى معتادان متجاهر گفت: باتوجه به شــيوع كرونا 
در كشــور، پروتكل مربوط به اين طرح از ســوى كميته درمان ستاد تدوين و با اتخاذ 
تمهيدات الزم، مراتبط در دستور كار پليس و دستگاه هاى متولى امر درمان قرار گرفته 
و به زودى اجرا مى شود. به گزارش ايرنا، ناصر اصالنى افزود: در يك سال گذشته بيش 
از 950 تن انواع مواد مخدر و روانگردان در نبرد با سوداگران مرگ كشف و ضبط شده 

كه در مقايسه با همين بازه زمانى در سال 1397 بالغ بر 20 درصد رشد داشته است. 
وى ادامه داد: 72 درصد اقدامات انجام شده در مبارزه با مواد مخدر از سوى دستگاه هاى 

مقابله با ورود و عرضه اطالعاتى بوده است. 

بررسى رابطه حساسيت هاى فصلى
 با كرونا 

 رئيس انجمن ايمونولوژى و آلرژى ايران با بيان اينكه حدود 20
درصد از افراد در جوامع صنعتى مى توانند از بســتر و واكنش هاى 
آلرژيك رنج ببرند، گفت: در شــرايط كنونى ممكن است رينيت 
آلرژيك بتواند به نوعى زمينه ســاز، مستعدكننده و اثرگذار بر روى 

كوويد19 باشد. 
محمــد وجگانى درباره شــباهت بين عالئم كرونا و حساســيت 
فصلى، گفت: عمده ترين شــباهت اين اســت كه هر دو، دستگاه 
تنفســى فوقانى را درگير مى كنند؛ يعنى ما عالئم و نشانه ها را در 
بينى، حلق و حنجره داريم. البته تفاوت هاى بســيارى نيز بين اين 
دو وجود دارد كه در درجه نخست مبتاليان به آلرژى مى توانند با 
توجه به موارد اختالف خيالشان راحت باشد و دغدغه و استرس 

كرونا را نداشته باشند. 
ــن  ــدن ممك ــى از ب ــر بخش ــزود: ه ــنا، وى اف ــزارش ايس ــه گ ب
ــا  ــد، ام ــيتى باش ــك و حساس ــاى آلرژي ــر واكنش ه اســت درگي
ــا  ــد كــه ب ــى اتفــاق مى افت آنچــه كــه در دســتگاه تنفســى فوقان
ــت  ــالح ريني ــا اصط ــا ب ــه اى و ي ــب يونج ــى ت ــالح قديم اصط
ــال  ــس را مبت ــى تنف ــتگاه فوقان ــيم، دس ــك آن را مى شناس آلرژي
مى كنــد و بــا بيمــارى كرونــا از نظــر حــوزه تأثيــر يكــى 
هســتند، امــا از آنجــا كــه رينيــت آلرژيــك يــك واكنــش آلــرژى 
ــر  ــد19 مؤث ــر روى كووي ــد ب ــدان نمى توان ــت چن ــاوت اس متف
ــا اطالعــات  ــه ي ــه مقال ــن زمين ــده در اي باشــد ضمــن اينكــه بن

ــده ام.  خاصــى ندي
اين اســتاد دانشگاه در ادامه اظهار كرد: يكى از مهمترين نكاتى كه 
در حساســيت هاى فصلى بايد به آن توجه كرد اين است كه افراد 
مبتال خانوادگى و مســبوق به سابقه هستند يعنى فردى كه امسال 
دچار رينيت آلرژيك مى شــود ســال ها پيش هم مبتال بوده است، 
بنابراين وقوع يك رينيت آلرژيــك و واكنش آلرژيك در بينى از 
پوليــپ گرفته تا آبريزش، چون از نظــر خانوادگى به عنوان افراد 
ايتوپيك آنها را مى شناســيم و يا به عنوان افرادى كه سابقه فاميلى 

داشتند دغدغه را مرتفع مى كند. 
وى ادامه داد: اما ممكن است يك همزمانى اتفاق بيفتد و اكنون با 
شيوع كرونا شــرايط با گذشته متفاوت است. نمى خواهيم بگوييم 
رينيت آلرژيك هيچ تأثيرى روى كرونا ندارد چه بسا اين واكنش 
التهابى بتواند به نوعى زمينه ســاز، مستعدكننده و اثرگذار بر روى 

كوويد هم باشد. 
وجگانى درباره اقدامات پيشــگيرانه، يادآور شد: در واكنش هاى 
آلرژيك مهمترين مكانيزم و راهبرد اجتناب اســت. افرادى كه به 
گل وگياه يا گرد و غبار حساســيت دارند در درجه نخســت بايد 
از ماسك اســتفاده كنند يا از حضور در محيط هايى كه اين موارد 

آلرژى زا در آنجا پراكنده است، اجتناب كنند. 
وى دربــاره تأثير نگهدارى حيوانات خانگى و ايجاد حساســيت 
تصريح كرد: در نگهدارى حيوانات خانگى دو حالت وجود دارد، 
يكى زمانى اســت كه افراد در روستا گاو، گوسفند، مرغ، خروس 
و... دارند، يك زمانى هم هست كه در خانه هاى آپارتمانى شهرى 
مى خواهند گربه يا ســگ نگه دارند. كامال اين دو شــرايط از هم 
متفاوت هستند. اگر قرار اســت در محيط هاى آپارتمانى شهرى، 
حيوانات نگهدارى شــوند يكى از نكاتى كه بايد به آن توجه شود 
بحث آلرژى به پشم و موى اين حيوانات است و مورد مهم تر نيز 

بحث ابتال به بيمارى هاى حيوانات است. 
برخى بيمارى هاى مشــترك داريم كه از جمله خطرناك ترين آنها 
بيمارى هايى است كه بين انسان و سگ اتفاق مى افتد يعنى از سگ 
منتقل مى شود مثل بيمارى هاى انگلى خطرناكى كه انسان مى تواند 

به آن مبتال شود. 
وى كــه در يك گفت وگــوى راديويى صحبت مى كــرد، افزود: 
بنابراين در درجه نخســت بهداشت حيوان خيلى مهم است و در 
درجه دوم شــرايط نگهدارى آن نيز اهميــت دارد. صرف نظر از 
مسائل شرعى اگر بخواهيم در محيط زندگى خود بدون هيچ گونه 
برنامه ريزى علمى، حيوانات را نگهدارى كنيم قطعا خودمان را به 

مخاطره انداخته ايم. 

اطالعات: بازى بى بى با كارت كرونا
 تو قرنطينه هم بخواى پاســتور بازى كنى كرونا از لوله بخارى 

مياد!! از دست اين هزار دست؟
تجارت: اپليكيشن ايرانى محله هاى كرونايى را مشخص مى كند

 كرونايى ها مراقب باشن نرن تو گلوى اپليكيشن 
جام جم: ويروس دلسوزياب 

 كرونا محبت ها رو كشف كرد
دنياى اقتصاد :  ظاهر و باطن وام مسكن 99
 ظاهرش كه مونده پشت پرده كرونا

رسالت: مرحم يارانه اى 
 گويا در اين مرحم پلمب شده كاربرد نداره!!

شرق: دو قطبى در خانه ماندن يا نماندن 
 ميل خودته مى خواى كرونا رو ببينى برو بيرون مى خواى كرونا 

تو رو ببينه بمون خونه
اصالحات: بحران اجاره نشينى 

 بدون شرح
قدس: معماى سهام عدالت

 هر سؤالى دربارش دارى زنگ بزن به كرونا 
جام جم: چرا در تقويم شعبان 30 روزه است

 نكنه فكر كردى كرونا اجازه مى ده روزه خوارى كنى ؟؟
 كسب و كار: موج گرانى ها در ماه رمضان 

 مراقب باشيد از سبد افطار كرونا چيزى برندارين
همدان پيام: كرونا بهانه تغيير مديران

 به اين مى گن مهارت ماهى گيرى
 كيهان: مى خواستند صادرات نفت ايران صفر شود قيمت نفت آمريكا 

زير صفر رفت
 ترامپ رو عصبانى نكن كرونا مى گيره 

 آفتاب: مجلس بى انگيزه 
 به خاطره زياد ماسك زدنه

 شهروند: توافقى براى كاهش آسيب ها در بحران 
 كرونا رو مقصر بحران بدونى مى ره تو گوِشت ها 

ماحصل عبور از بحران كرونا چيست؟
 رئيس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره كشور معتقد است، تغيير 
سبك ارتباطات، فرهنگ و اقتصاد از مهمترين آثار و نتايج  دوران گذار از 
بحران كرونا محسوب مى شود، اگرچه برخى آسيب هاى روانى همچون 

وسواس و اضطراب نيز در جهان پساكرونا بروز مى يابد. 
محمد حاتمى در گفت وگو با ايرنا درباره ماحصل گذار از بحران كرونا 
اظهار كرد: برخى اختالالت روحى و روانى نظير وسواس، اضطراب و 
افسردگى به دليل تغيير سبك زندگى و كاهش درآمدهاى اقتصادى در 
دوران پســاكرونا افزايش پيدا مى كند.  وى افزود: برخى اقشار جامعه 
همچون بازماندگان قربانيان كرونا و شــمارى از كارگران كه موقعيت  
اجتماعى (شغلى) و كسب درآمد آنها تحت تأثير قرار گرفته و به طور 
حتم آسيب و تبعات مخرب اين مسأله در جهان پساكرونا بروز مى كند. 
حاتمــى تأكيد كرد: گاه برخى اختالفــات خانوادگى هم كه به جهت 
شمارى از محدوديت ها همچون قرنطينه خانگى بروز مى كند، در دوران 

گذر از كرونا خاموش است و در جامعه پساكرونا تجلى مى يابد. 
وى ادامه داد: اما در جهان پساكرونا به همراه برخى آثار و نتايج مخرب، 
اقتصاد، فرهنگ و ارتباطات متحول مى شــود و تغيير ســبك فرهنگ، 
ارتباطات و اقتصاد براى جوامع آثار و نتايج متعددى را به همراه مى آورد. 

كمك 85 ميليارد تومانى خيرين سالمت 
براى مقابله با كرونا

 دبيركل مجمع خيران سالمت كشــور از كمك 85 ميليارد تومانى 
خيران سالمت براى مقابله با كرونا خبر داد.

به گزارش ايرنا، حسينعلى شهريارى اظهار كرد: اعضاى مجمع خيران 
ســالمت از ابتداى شــيوع ويروس كرونا همگام با دانشگاه هاى علوم 

پزشكى و ديگر دستگاه ها آماده به خدمت رسانى به هموطنان بودند.
وى  افزود: تعدادى از استان ها فعاليت چشمگيرى در حوزه جمع آورى 
و مشــاركت خيران براى مقابله با كرونا ويروس داشــتند و از طرفى 
اقدامات زيادى درباره تهيه اقالم مورد نياز بيمارستان ها و مراكز بهداشتى 

و درمانى انجام دادند.

 همزمان بــا آغاز توزيــع درس نامه هاى 
آموزشــى دوره ابتدايى اســتان همدان از اين 
درس نامه ها در محل اســتوديو الفبا با حضور 
مديركل و معــاون آموزش ابتدايى آموزش و 

پرورش استان رونمايى شد.
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مديــركل 
ايــن  از  رونمايــى  حاشــيه  در  همــدان 
ــى  ــته هاى آموزش ــت: بس ــا گف درس نامه ه
حــوزه ابتدايــى اســتان در راســتاى توســعه 
به منظــور  و  غيرحضــورى  آموزش هــاى 
بهره منــدى تمامــى دانش آمــوزان از ايــن 

آموزش هــا، در قالــب درس نامــه بــراى 
ــت،  ــه اينترن ــه ب ــى ك ــتفاده دانش آموزان اس
ــيما  ــوزش س ــبكه آم ــازى و ش فضــاى مج

ــت. ــده اس ــه ش ــد، تهي ــى ندارن دسترس
محمد پورداود، با بيــان اينكه درس نامه هاى 
آموزشــى بر اســاس برنامه ريــزى صورت 
گرفته،  براى دانش آموزان ارســال مى شــود، 
افزود: همچنين ســى دى هاى آموزشى حاوى 
برنامه هاى آموزشــى پخش شــده از شبكه 
آموزش سيما و محتواهاى توليد شده توسط 
همكاران اســتان براى دانش آموزان ارســال 

خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: به زودى پخش برنامه هاى 
آموزشى توليد شــده توسط آموزگاران استان 

از راديــو همدان نيــز آغاز خواهد شــد و  
دانش آموزان عزيــز مى توانند آموزش ها را از 

اين طريق دنبال كنند.

نيلوفر بهرمندنژاد»
 درست اوايل اســفندماه 98 بود كه اقشار 
مختلف خود را براى روزهاى پرتالطم شب 
عيد آمــاده مى كردند كه ســروكله ويروس 
كوچكى به نــام كرونا پيدا شــد و با آمدنش 
موجــب بهم ريختن كل جهان شــد و باعث 
ضــرر و زيان هاى مالى فراوانى به بســيارى 
از مشــاغل به ويژه كســبه و بازاريان شد، اما 
كرونا با همه دردسرهايش مغلوب مهرورزى 
مردمى شد كه دست ياريگرشان به شيوه هاى 

گوناگون به كمك مردم آمده است.
همزمان با شيوع كرونا، پويش هايى در كشور 
بــه راه افتاد و موجب انفجــار مهربانى مردم 
كشورمان براى كاهش اثرات منفى اين بيمارى 

شد.
مالكان يكــى از مراكز خريــد در همدان از 
اجاره بهاى 43 باب مغازه خود در اين روزهاى 
ركود اقتصادى گذشتند و پرداخت 3 ماه اجاره 

خود را بخشيدند.
نماينــده و وكيل مالكان ســراى باســتانى 
باباطاهر در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام 
اين گونه بيان كرد: با توجه به شرايط موجود 
و اينكه سال جديد توسط مقام معظم رهبرى 
مزين به سال جهش توليد شده و با توجه به 
اينكه ســتاد مبارزه با كرونا تصميماتى مبنى 
بر تعطيلــى اصناف پرخطر گرفته بود، مراكز 
خريــد، بازارها و مركز خريــد باباطاهر هم 
از اين امر مســتثنى نبود و در پيشنهادى كه 
در جلسه هيأت توســط مالكان مركز خريد 
مطرح شد و مورد استقبال هم واقع شد مقرر 
شــد، مســتأجران دغدغه اى براى پرداخت 
اجاره بهاى اســفندماه، فرورديــن ماه و ماه 

پيش رو نداشته باشند.
 بخشش چند ميليونى اجاره بها 

در مركز خريد باباطاهر
 محسن تقى نژاد گفت: در راستاى فرمايشات 
مقام معظم رهبرى و حمايت جوانان و توليد 
داخلى تصميمات با توجه به شــرايط موجود 
اتخاذ شــده، اميدواريم ســاير مالكان هم به 
ايــن رويه حدالمقدور در حــد توان با توجه 
به شــرايط اقتصادى مســتأجران تصميماتى 
مبنى بركاهش يا نگرفتــن اجاره بها در اين 3
ماه اتخاذ كنند كه شــاهد پيشرفت و دلگرمى 

مستأجران باشيم.
 وى در ادامــه افزود: حدود 43 باب مغازه در 
اختيار مســتأجران است كه تمام اجاره هاى 3

ماه اسفند ماه ســال گذشته و فروردين ماه و 
ماه پيش رو (ارديبهشت) بخشيده شده است.

بسيارى از مستأجران ضمن تشكر و قدردانى 
از اين كار خداپســندانه گفتنــد: با توجه به 
شــرايط پيش آمده و ضــرر و زيان مالى وارد 
شده در اين دوران از مالكان اين مركز خريد 
كمال تشكر را داريم كه مارا درك كردند و اين 

اقدام خيرخواهانه را انجام دادند.
 مهربان باش و دســتى بگير شايد 

فردايى نباشد
مسئول بســيج اصناف و بازار 
گفت وگو  در  همدان  اســتان 
با خبرنــگار ما نيز اظهار كرد: 
با توجه به شــرايط و بحرانى 
كــه در جامعــه پيــش آمده 
است و مشكالتى كه در تمام 
حوزه ها در كشور ايجاد كرده 
است، يك بخشــى از آسيب 
متوجه بازار شــد و مصادف 
با شب عيد و در اوج كاسبى، 
تجــارت و بازرگانــى بود و 
با توجــه بــه تصميماتى كه 
توسط ســتاد مبارزه با كرونا 
در رابطه با قرنطينه شــدن و 
طرح فاصله گذارى هوشــمند 
گرفته شــد و پس از آن طرح 
فاصله گذارى هوشمند با توجه 

به اينكه اصناف و بازارى ها بيشترين رونق را 
در ايــن ماه دارند با ورود اين ويروس ملعون 
مصادف شــد، همه كشور را درگير كرد و در 

اين حوزه بيشترين آسيب را بازار ديد.
حسن عافيتى يادآور شد: در اين حوزه، آسيب 
مضاعــف مربوط به مســتأجران بود با توجه 
به اينكه كاســبى خوبى در اين ماه نكردند و 
فروش مناســبى نداشتند و اجاره هاى سنگين 
را هم بايد پرداخت مى كردند، همكاران ما در 
اتاق اصناف اتاق بازرگانى نســبت به تعطيلى 
اين اصناف يك پويشى 
را به همراه حوزه علميه 
راه انــدازى  خواهــران 
پويش  اين  كــه  كردند 
هم كشــورى شد و كه 
شــعار آن «مهربان باش 
و دســتى بگير، شــايد 
فردايى نباشــد» است و 
با استقبال گسترده اى از 
است،  بوده  همراه  مردم 
مســتأجرانى  به ويــژه 
كــه توانايــى پرداخت 

اجاره بها را نداشتند.
 وى در ادامــه افــزود: 
يك رزمايــش به عنوان 
رزمايش همدلى مؤمنانه 
شكل  سپاه  محوريت  با 

گرفت كه نســبت به شناسايى و سازمان دهى 
اقشــارى كه از كرونا آسيب ديدند كمك هاى 
زيــادى هم از طرف بــازار و هم به صورت 
متمركز از طرف ســتاد فرماندهى كل ســپاه 

تخصيص داده شده است.
عافيتى در پايان از مالكانى كه دســت به اين 
اقدام خيرخواهانه و خداپسندانه زده اند، تشكر 

و قدردانى كرد.
مغازه هاى  از  مهربانى  پويش  آغاز   

تجارى واقع در خيابان هاى اصلى
عضــو كميســيون اتحاديــه پوشــاك همــدان 
ايــن  دربــاره  گفــت:  چنيــن  ايــن  نيــز 
گذشــت و مهربانــى مــا يــك پويشــى را بــا 
شــعار «مهربــان بــاش و دســتى بگيــر شــايد 
ــه  ــم ك ــدازى كردي ــد» را راه ان ــى نباش فرداي
ــت  ــد و درنهاي ــروع ش ــاژها ش ــدا از پاس ابت
تصميــم گرفتيــم كــه از مغازه هــاى تجــارى 
كــه واقــع در خيابان هــا اســت، ايــن پويــش 

ــم. ــروع كني را ش
هــادى عبداللهــى عنــوان كــرد: نخســتين 
ــود،  ــدام مى ش ــن اق ــامل اي ــه ش ــى ك خيابان
خيابــان پاســتور اســت و برخــى مالــكان فقــط 
مــاه فرورديــن و عــده اى هــم اجاره بهــاى 
ــا  ــيدند و ب ــت را بخش ــن و ارديبهش فروردي
راه انــدازى ايــن پويــش نشــان دادنــد كــه هنوز 
ــود  ــه وج ــى و گذشــت در جامع ــم مهربان ه

ــت.  ــين اس ــل تحس دارد و قاب

مالكان مجتمع باباطاهر اجاره بهاى خود را بخشيدند

راه اندازى پويش مهربانى مالكان 
بر دل  مستاجران 

■ مسئول بسيج اصناف و بازار استان همدان: با ورود اين ويروس ملعون، بازار بيشترين آسيب را ديد

درس نامه هاى آموزشى دوره ابتدايى 
در آموزش و پرورش استان رونمايى شد

مســتاجران  از  بسيارى 
ضمن تشــكر و قدردانى 
خداپســندانه  كار  اين  از 
شرايط  به  توجه  با  گفتند: 
زيان  و  ضرر  و  پيش آمده 
اين  در  شــده  وارد  مالى 
دوران از مالــكان ايــن 
مركز خريد كمال تشكر را 
داريم كه مارا درك كردند 
و اين اقدام خيرخواهانه را 

انجام دادند
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

فوتباليست ايرانى بى توجه به كرونا 
بازى مى كند

 «آرش اكبرى شلدره»، تنها فوتباليست ايرانى است كه بى توجه به 
شــيوع ويروس كرونا در ليگ تاجيكستان مشغول بازى است و براى 

تيم «رگار تاداز» به ميدان مى رود.
شــيوع ويروس كرونا موجب شده تا مسابقات فوتبال در اقصى  نقاط 
جهان به تعطيلى كشانده شود. با اين وجود در چند كشور خاص مثل 
بروندى، نيكاراگوئه، بالروس، تركمنســتان و تاجيكستان رقابت هاى 

فوتبال در حال برگزارى است.
وجود يك ايرانى در حال حاضر شــايد به عنوان تنها ايرانى جهان باشد 
كه بى توجه به اين اپيدمى در حال بازى كردن اســت. بازيكنى كه در 

ليگ تاجيكستان به عنوان تنها ايرانِى اين ليگ بازى مى كند.
«آرش اكبرى شــلدره» بازيكنى اســت كه در باالترين سطح فوتبال 
تاجيكســتان، براى تيم «رِگار تاداز»  بازى مى كند. وى 29 ساله است 
و ســابقه حضور در تيم هاى پايه و بزرگســاالن راه آهن، صبا، نيروى 

زمينى و... را دارد.

يك تيم ايتاليايى خالقيت هوادار 6ساله را 
جدى گرفت

 لباس تيم پســكارا براى فصل آينــده از روى طرح يك كودك 6 
ساله خواهد بود.

باشگاه پسكاراى ايتاليا براى ســرگرم كردن هواداران كم سن و سال 
خود در ايامى كه ويروس كرونا موجب تعطيلى مسابقات شده است، 

از آنان خواست تا طرحى از لباس اين تيم را نقاشى كنند.
اين چالش با اســتقبال زيادى روبه رو و طرح هاى زيادى ارسال و در 
نهايت طرح پسر بچه 6 ساله اى به نام «لوئيجى دى آگوستينو» به عنوان 

برنده نهايى انتخاب شد.
طرح مذكور آنقدر مورد توجه قرار گرفت كه كمپانى توليدكننده لباس 
تيم پســكارا اعالم كرد براى فصل آينده از همين طراحى براى روى 

لباس تيم استفاده خواهد كرد.
دلفينو پسكارا هم اكنون در سرى B  فوتبال ايتاليا حضور دارد.

سنگ بزرگ اتلتيكو پيش پاى يونايتد
 باشــگاه اتلتيكومادريد در صورتى اجازه جدايى «سائول نيگوئز» 
هافبك مطرح خود را مى دهد كــه 150 ميليون يورو دريافت كند. با 
اين اوصاف، منچستريونايتد كار سختى براى جذب اين بازيكن دارد.

سائول يكى از ستاره هاى ســال هاى اخير اتلتيكو و همچنين تيم ملى 
اسپانيا محسوب مى شود.  توانايى وى براى بازى كردن در چند منطقه 
زمين و به  ويژه عملكرد درخشانش در ميانه ميدان سبب شده تا سران 

باشگاه منچستريونايتد در تالش براى جذب وى باشند.
درحالى كه به نظر مى رسيد شياطين سرخ به تكميل پروژه خود نزديك 
شــده باشند، اما مادريدى ها به تازگى اعالم كرده اند كه تنها با دريافت 

150 ميليون يورو، اجازه جدايى سائول را خواهند داد.
با اين اوصاف شــايد انتقال ســائول به منچستر با تأخير مواجه شود. 
البته رسانه هاى بريتانيايى معتقدند كه سران آمريكايى باشگاه منچستر 
تمام تالش خود براى آوردن هافبك تيم ملى اســپانيا به «اولدترافورد» 

به كار گرفته اند.

سيمئونه روزى مربى تيم ملى مى شود
 ســتاره پيشــين تيم ملى فوتبال آرژانتين اطمينــان دارد كه ديگو 

سيمئونه شايستگى هدايت آلبى سلسته را دارد.
به گزارش فاكس اسپورت، ديگو سيمئونه موفق ترين مربى حال حاضر 

آرژانتين است كه در اتلتيكو مادريد مربيگرى مى كند.
اين مربى آرژانتينى توانسته است كه نتايج درخشانى با اتلتيكو مادريد 
به دســت آورد و بســيارى از هواداران فوتبال آرژانتين دوست دارند 
كه او هدايت آلبى سلســته را برعهده بگيرد. «خوان سباستين ورون» 
هافبك پيشين تيم ملى فوتبال آرژانتين گفت: سيمئونه از بهترين مربيان 
حال حاضر جهان اســت. اطمينان دارم كه او روزى هدايت تيم ملى را 
برعهده خواهد گرفت و من هم از چنين اقدامى حمايت خواهم كرد.

چراغ سبز وزير بهداشت آلمان به بوندسليگا
 وزير بهداشــت آلمان اعالم كرد كه امكان از سرگيرى رقابت هاى 

بوندسليگا البته بدون حضور تماشاگران وجود دارد.
به گزارش كيكر، رقابت هاى بوندســليگا پس از شيوع ويروس كرونا 

تعطيل شد و نزديك به 2 ماه است كه هيچ بازى برگزار نشده است.
مديران فوتبال آلمان اصرار دارند كه رقابت هاى بوندسليگا برگزار شود 

و حتى تيم ها تمرينات آمادگى خود را هم آغاز كرده اند.
آنچه كه قطعى است اين اســت كه رقابت هاى بوندسليگا ادامه داده 

خواهد شد، اما تماشاگران اجازه حضور در ورزشگاه ها را ندارند.
وزير بهداشــت آلمان گفت: اگر بتوانيم كمى ديگر از شدت ويروس 
بكاهيم امكان برگزارى هر رقابتى وجود دارد. رقابت هاى بوندسليگا 
مى تواند از سر گرفته شود البته امكان حضور تماشاگران در ورزشگاه 

وجود ندارد و بايد آن ها از خانه بازى ها را دنبال كنند. 

شروع ليگ از راه مى رسد!
تمرينات از 13 خرداد، مسابقات از اوايل تير

 شــنيده مى شود سازمان ليگ به دنبال اين است تا با فروكش كردن 
ويــروس كرونا بازى ها را برگزار كند و حتى اســتعالم هاى الزم را از 
وزارت بهداشــت و فيفا هم گرفته اســت. بر طبق همين شنيده ها از 
سازمان ليگ اگر شرايط مناسب باشد، تيم ها از 12 يا 13 خرداد اجازه 
دارند تمرينات آماده ســازى خود را با رعايت اصول بهداشتى شروع 
كنند و بر همين اســاس و فرصت 21 روزه از اوايل تيرماه شاهد ادامه 
مســابقات به ويژه ليگ برتر فوتبال باشگاه هاى ايران باشيم تا تكليف 
قهرمان نوزدهمين دوره مشــخص شــود. البته طبق همين شــنيده ها 

مسابقات بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. 

چوبين در كميته تحقيق و تأليف فدراسيون 
كشتى پهلوانى ايران

چوبين،  مســعود   
بين المللــى  داور 
كشتى مالير در كميته 
تأليــف  و  تحقيــق 
فدراسيون ورزش هاى 
زورخانه اى و كشــتى 
پهلوانــى جمهــورى 
به عنوان  ايران  اسالمى 
يكى از اعضا منصوب 

شد. 
در دفتر مجتبى جوهرى رياست فدراسيون ورزش هاى زورخانه اى و 
كشتى پهلوانى جلسه اى با حضور مسعود چوبين داور كشتى پهلوانى 
كشور و مؤلف كتاب ارزشــمند تاريخ ورزش زورخانه اى و كشتى 
پهلوانى شهرســتان مالير به همراه مهدى عباسى، رئيس كميته تحقيق 
و تأليف اين فدراســيون برگزار شد و در پايان حكم انتصاب مسعود 

چوبين توسط رئيس فدراسيون به وى تقديم شد. 
در حكم انتصابى چنين آمده است:

بنابر پيشــنهاد كميته تحقيق و تأليف تاريــخ ورزش هاى زورخانه اى 
و كشــتى پهلوانى به عضويت كميته تحقيق و تأليف اين فدراســيون 

منصوب مى شويد. 
اميد است نســبت به تحقق اهداف و اجراى صحيح سياست هاى اين 
فدراسيون به ويژه ايجاد وحدت در ميان جامعه ورزش هاى زورخانه اى 

و كشتى پهلوانى اهتمام ورزيد. 

نخستين قربانى كرونا در ليگ جزيره
 پزشــك باشگاه كريستال پاالس به دليل ابتال به ويروس كوويد 19

جان خود را از دســت داد كه اين نخســتين قربانى ويروس در ليگ 
جزيره است.

به گزارش اسپورت، ويروس كرونا همچنان حضورى فعال در سراسر 
جهان به ويژه در كشورهاى اروپايى دارد.

انگليس يكى از كشورهاى است كه اين روزها به شدت درگير ويروس 
كشنده كرونا است.

جهان فوتبال هم به شــدت از ويروس كوويد 19 متأثر شــده است و 
متحمل زيان مالى و حتى جانى هم شده است.

باشگاه كريستال پاالس اعالم كرد كه يان رينولدز يكى از اعضاى كادر 
پزشكى اين باشگاه به دليل ويروس كوويد 19 جان خود را از دست داد 
كه اين نخستين قربانى فوتبالى ويروس در ليگ جزيره به شمار مى آيد.

آمادگى قطر براى رونمايى از ورزشگاه هاى 
جام جهانى

 بــا توجه به تأخير ليگ ســتارگان قطر و احتمــال برگزارى ادامه 
بازى ها در تابســتان اين احتمال زياد اســت كه از ورزشگاه هاى جام 

جهانى 2022 زودتر از موعد مورد نظر رونمايى شود.
به گزارش ايســنا، مسئوالن فدراســيون فوتبال قطر اصرار دارند كه 
ليگ اين كشــور به همراه جام حذفى و جام امير قطر تكميل شــود 
و قصــد لغو هيچ كدام از ايــن رقابت ها را ندارند، اما از طرف ديگر 
ويروس كرونا هم به شــكل نگران كننده اى در اين كشــور در حال 
افزايش اســت و موجب شده تا براى ســومين بار پياپى تعويق اين 

رقابت ها تمديد شود.
در صورت ادامه شــيوع ويروس كرونا اين احتمال زياد است كه ادامه 
ليگ ســتارگان و جام حذفى قطر در تابستان برگزار شود و با توجه به 
گرمى بيش از حد هوا ورزشــگاه هاى كنونى شرايط ميزبانى را ندارند 
و اين احتمال وجود دارد كه ادامه بازى ها در ورزشگاه هاى مدرن جام 
جهانى كه داراى تكنولوژى تصفيه و خنك نگه داشــتن هوا هســتند، 

برگزار شود. 
دوحه يكى از نامزدهاى اصلى ميزبانى ادامه ليگ قهرمانان آسيا است و 
اين احتمال زياد اســت كه ادامه مرحله گروهى به ميزبانى قطر برگزار 

شود.
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پيشخوان
زمزمه هاى تكرارى 16 تيمى شدن ليگ برتر 

فوتسال
 براى فصل جديد رقابت هاى ليگ برتر فوتسال زمزمه هاى افزايش 

تيم ها مطرح شده است.
به گزارش ايســنا، در شــرايطى كه سازمان ليگ فوتســال قرار است 
سيزدهم ارديبهشت تشــكيل جلسه دهد و درباره زمان برگزارى فينال 
ليگ 98 تصميم گيرى كند، هنوز وضعيت بازى هاى پلى آف ليگ دسته 
يك مشخص نيست؛ جايى كه بايد از بين تيم هاى مدعى اين مسابقات 

دو تيم روانه ليگ برتر شوند.
هم اكنون هفته پايانى رقابت هاى ليگ دسته يك در گروه دوم و همچنين 
مرحلــه پلى آف اين رقابت ها باقى مانده و پس از اين بازى ها چهره دو 
تيم صعودكننده به ليگ برتر مشــخص خواهد شد. اين درحالى است 
كه 5 تيم براى كســب اين دو سهميه شانس دارند، در اين ميان شنيده 
مى شود يكى از برنامه هاى پيشروى سازمان ليگ افزايش تعداد تيم هاى 
ليگ برتر اســت، به اين ترتيب كه با انجام كمترين بازى در ليگ دسته 
يك و مشخص شدن چهره 4 تيم حاضر در پلى آف اين تيم ها را به 12

تيم ليگ دسته يك اضافه كنند.

از سوى ديگر تالش هايى از سوى دو تيم آذرخش بندرعباس و شاهين 
كرمانشــاه براى افزايش تيم هاى ليگ برتر شــده و به قول هايى كه به 
ســازمان ليگ درباره تأمين منابع مالى داده اند خواســتار افزايش تعداد 
تيم هاى ليگ برتر به 16 تيم هستند. تصميمى كه هر سال پيش از شروع 
فصل جديد ليگ برتر مطرح مى شــود و هيچگاه رنگ واقعيت به خود 
نگرفته است، اما شايد سازمان ليگ فوتسال با شرايط كنونى مجبور شود 
تعداد تيم هاى ليگ برتر را براى نخستين بار افزايش دهد، به ويژه كه با 
حذف پلى آف رقابت ها عمًال امكان اضافه كردن دو تيم نيز چندان دور 

از دسترس نيست.

واتفورد هم به كمپين 
كاهش دستمزدها 

پيوست
 باشگاه واتفورد انگليس از موافقت 
بازيكنانش براى كاهش دستمزدها خبر 

داد. 
باشــگاه واتفــورد انگليــس خبر داد 
بازيكنان و مربيان اين تيم براى كاهش 
دســتمزدها در ايام تعطيالت موافقت 

كردند. 
ايــن روزها بــه دليل شــيوع كرونا و 
تعطيلى ليگ ها، باشــگاه هاى فوتبال با 
روش هاى مختلف به دنبال گذر از اين 
بحران مالى به وجود آمده هستند. يكى 
از اين راه ها مذاكره بــا بازيكنان براى 

كاهش دستمزدها است. 
فدراســيون جهانى فوتبال پيش از اين، 
به تمــام اعضاى خود ابــالغ كرد كه 
مى توانند با مذاكره با فوتباليســت ها تا 
70 درصد دستمزدها را كاهش دهند. به 
همين دليل هر باشگاهى بنابر وضعيت 
خودش دست به چنين اقدامى در اين 

ايام زده است. 

رقابت هاى كشتى آمريكا 
تا 11 تير به تعويق افتاد

تمامى  آمريكا،  كشــتى  فدراسيون   
رقابت هــاى ملى و منطقــه اى در اين 
كشــور را تا 11 تيرماه ســالجارى به 

تعويق انداخت. 
شــيوع  به دليل  فــارس،  گــزارش  به 
ويروس كرونا و توصيه هاى آژانس هاى 
بهداشــتى و بــه دليل حفظ ســالمتى 
ورزشــكاران، فدراسيون كشتى آمريكا 
تمامى رقابت هــاى ملى و منطقه اى در 
اين كشــور را تا اول مــاه ژوئيه (11 

تيرماه) به تعويق انداخت. 
تاكنون بيش از 800 هزار نفر در كشور 
آمريكا به ويروس كرونا مبتال شده اند. 

نايب قهرمان المپيك، 
مديركل ورزش و جوانان 

ارديبل شد
 مســئوليت ورزش استان اردبيل به 
نايب قهرمان المپيك لندن سپرده شد. 

به گزارش ايسنا، ســجاد انوشيروانى، 
نايب قهرمان وزنه بردارى المپيك لندن 
به طور رسمى به عنوان مديركل ورزش 
و جوانان استان ارديبل منصوب شد. در 
روز هاى پايانى سال 98 زمزمه هاى اين 
انتصاب به گوش مى رسيد و اكنون اين 

اتفاق انجام شد. 
انوشيروانى پيش از اين سمت، سرمربى 
تيم ملى وزنه بــردارى ايران را بر عهده 
داشــت و حتى كانديــداى انتخابات 

رياست فدراسيون نيز بود. 

سعادتمند: مذاكره با 
استراماچونى كذب است

 مديرعامل استقالل مذاكره با آندره آ 
اين  سرمربيگرى  براى  را  استراماچونى 

تيم تكذيب كرد. 
به گزارش ايســنا، در برخى رســانه ها 
درباره مذاكرات باشــگاه اســتقالل با 
سرمربيگرى  براى  استرماچونى  آندره آ 
اين تيــم به دليل غرامت زياد اين مربى 

منتشر شده است. 
احمد ســعادتمند، مديرعامل باشــگاه 
اســتقالل در ايــن رابطه اظهــار كرد: 
مذاكــره با آندره آ اســتراماچونى براى 
سرمربيگرى اســتقالل صحت ندارد و 

كذب است. 
فرشــيد  جريمــه  همچنيــن  وى 
اســماعيلى مبنى بر كسر درصدى از 
قــراردادش را رد كرد و گفت: چنين 
مسأله اى صحت ندارد و من اين خبر 

مى كنم.  تكذيب  را 

 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
با بيان اينكه 400 باشــگاه ورزشى خصوصى 
اســتان در انتظار دريافت تســهيالت دولت 
هســتند، گفت: اين اداره كل اجــاره اماكن 
ورزشى استان در دو ماه گذشته خود كه بالغ 
بر 3 ميليارد تومان است را نيز بخشيده است.

به گزارش فارس، محسن جهانشير در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به آغاز ارائه تسهيالت 
بانكى به باشــگاه هاى ورزشــى اظهار كرد: 
از جمع 600 باشــگاه خصوصى در اســتان 
همدان، بالغ بر 400 باشگاه متقاضى دريافت 
تسهيالت در راستاى جبران ضررهاى مالى از 

كرونا شده اند.
وى ادامه داد: مدارك و مســتندات اين 400
باشگاه براى بررســى الزم به وزارت ورزش 
و جوانان ارســال شــده تا بتوانيم بخشى از 

خسارت هاى وارد شده آنها را جبران كنيم.
جهانشــير از ارائه وام 12 درصدى خبر داد و 
افزود: براســاس اعالم وزارت ورزش ميزان 
تنفس اين تسهيالت 4 ماه و مدت بازپرداخت 

آن 2 سال خواهد بود.
وى افزود: به احتمال بســيار قــوى در نيمه 
نخست ارديبهشت ماه اين وام به باشگاه هاى 
واجد شــرايط پرداخت خواهد شد، زيرا اين 

وام از 8 تا 16 ميليون تومان خواهد بود.
جهانشير گفت: 8 ميليون تومان براى حقوق 
پرسنل باشگاه و مبلغ 8 ميليون تومان ديگر نيز 

براى هزينه هاى باشگاه  خواهد بود.
وى از بخشــش 3 ميليارد تومانى دســتگاه 

ورزش بــراى اجاره بها اماكــن خود خبر داد 
و بيــان كرد: ورزش در راســتاى حمايت از 
باشــگاه هاى دولتى تحت اختيار اين اداره از 
معافيت پرداخت اجاره بها در ماه هاى تعطيل 

بهره مند خواهد شد.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
بيان اينكه بخشــش اجاره بهاى 3 ماهه اماكن 
ورزشى دولتى مبلغى بالغ بر 3 ميليارد تومان 

خواهــد بود، خاطرنشــان كــرد: از آنجا كه 
سالن ها و باشگاه هاى ورزشى جزو مكان هاى 
پرخطر در شــيوع كرونا به شــمار مى روند، 
هرگونــه تخلف به طور قطع بــا محكوميت 
ســنگين مواجه مى شــود، زيرا فعــًال اماكن 
ورزشى تا 15 ارديبهشت تعطيل خواهند بود 
و احتمــال تعطيلى نيز تا پايان اين ماه دور از 

دسترس نخواهد بود.

ليگ قهرمانان 
به ميزبانى قطر 
برگزار مى شود؟!

 يك رســانه قطرى در گزارشى اين كشور 
را بهترين گزينه براى ميزبانى از مسابقات ليگ 

قهرمانان در منطقه غرب آسيا معرفى كرد.
به گزارش نشــريه «استاد الدوحه» قطر درباره 
اظهارات داتو، دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا 
گزارشى را تهيه كرد و اعالم كرد قطر بهترين 

گزينه براى AFC براى برگزارى مســابقات 
ليگ قهرمانان آسيا به صورت متمركز است.

اين نشــريه نوشــت: دبيركل AFC اعالم 
كرد كه يك كشــور در غرب آسيا كانديداى 
ميزبانى از مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 2020 
به صورت متمركز شــده اســت. قرار است 
گروه هاى 4گانه غرب در اين كشور مسابقات 
خود را برگزار كنند، اما داتو نام اين كشور را 
فاش نكرد، با اين وجود ورزشــگاه هاى قطر 
مى توانند بهترين انتخاب براى AFC باشند. 
به ويژه اينكه اين بازى ها قرار اســت در هفته 
نخست ماه آگوست (11 تا 17 مرداد) برگزار 

شــود و تا آن زمان شيوع كرونا در اين كشور 
به صورت كامل مهار مى شود.

اين رســانه قطــرى ادامــه داد: همچنين از 
لحاظ دماى هــوا نيز قطر با وجود داشــتن 
ورزشگاه هاى مجهز مى تواند نسبت به ايران، 
عربســتان، عراق و امارات كــه در اين برهه 
از ســال دماى هوا بســيار زياد و گرم است، 
بهترين گزينه باشد. از طرف ديگر AFC از 
همان ابتدا قطر و ازبكســتان را براى ميزبانى 
از بازى هاى غرب آسيا به عنوان كانديدا اعالم 
كرده بود و مالزى و فليپين را براى ميزبانى از 

بازى هاى شرق آسيا معرفى كرده بود.

مقايسه جنجالى هافبك يوونتوس بين رونالدو و ديباال
 هافبك برزيلى يوونتوس در اظهاراتى جنجالى، همبازى خود ستاره آرژانتينى را بهترين بازيكن تيم معرفى كرد. 

به گزارش نشــريه «توتو اسپورت» تورين، داگالس كاستا، وينگر برزيلى يوونتوس به كريستيانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالى 
بى توجهى كرد و ديباال را بهترين بازيكن بيانكونرى معرفى كرد. 

كاستا در اليو اينستاگرامش عنوان كرد: بهترين بازيكن يوونتوس در شرايط كنونى پائولو ديباال است و پس از او رونالدو قرار 
دارد. 

پيش از تعطيلى مسابقات سرى آ ديباال به همراه بانوى پير عملكرد درخشانى داشت. وى در 24 بازى اين فصل 7 گل به ثمر 
رساند و 5 پاس گل داد. همچنين وى در ليگ قهرمانان اروپا در 7 بازى 3 گل زد و 3 پاس گل داد. 

مديركل ورزش و جوانان استان همدان: 

3 ميليارد تومان اجاره
 اماكن ورزشى استان بخشيده شد

 3 ميليــارد دالر هزينــه تعويق بازى هاى 
المپيك اســت كه مشخص نيست چه نهادى 

آن را پرداخت خواهد كرد.
به گزارش تايمز، كميتــه بين المللى المپيك 
(IOC) بــا اعــالم اينكــه دولــت ژاپن و 
ســازمان دهندگان بازى هــاى توكيو 2020 با 
پيشنهاد نخســت وزير شينزو آبه مجبور شد 
تا پس از تعويق بازى هاى المپيك، هزينه هاى 
اضافى را تأمين كند، مجبور شد موضع خود 

را تغيير دهد.
كميته بين المللى المپيك در يك بيانيه پرسش 
و پاسخ در وب سايت خود گفت: آبه "توافق 
كرده است كه ژاپن همچنان هزينه هاى تعويق 
بازى هاى المپيك را طبق شرايط توافق موجود 
بــراى ســال 2020 ادامه دهد. بــراى كميته 
بين المللى المپيك واضح اســت كه اين مبلغ 

چند صد ميليون دالر هزينه اضافى است.
درحالى كــه ژاپن موظف اســت هزينه هاى 
اضافى را طبق قراردادى كه در ســال 2013 
با IOC  براى ميزبانى براى بازى هاى المپيك 
2020 و پارالمپيك امضا شده بود، تأمين كند، 
يوشيدو سوگا، دبير ستاد كابينه نهاد بازى هاى 

المپيك، منكر هرگونه توافق شده است.
وى گفت: اين درست نيست كه توافقى درباره 

هزينه هاى اضافى انجام شده است.
IOC از همــان زمــان اين بيانيــه را حذف 
كرده اســت اين امر موجب ايجاد اختالف و 
درگيرى با سازمان دهندگان بازى هاى المپيك 
شده است. رقمى كه گفته مى شود نزديك به 

3 ميليارد دالر است.
پس از اين فشارها، شــاهد تغيير موضع در 
كميتــه بين المللى المپيك بوديــم. در بيانيه 

اصالح شــده اين چنين آورده شــده است: 
كميتــه بين المللى المپيك و طــرف ژاپنى، 
از جمله كميته برگزاركننــده المپيك2020، 
همچنان بــه ارزيابى و بحث در مورد اثرات 
مربوط ناشى از تعويق بازى ها ادامه خواهند 

داد.
كميته بين المللى المپيك با وجود گســترش 
ســريع ويروس Covid-19 كه سرانجام به 
تعويق بازى ها تا سال 2021 منجر شد، با انتقاد 
از سوى ورزشــكاران و ديگران روبه رو شد 
كه همچنان اصرار داشــت بازى هاى المپيك 
توكيو 2020 طبق برنامه ريزى صورت گرفته 

انجام  شود.
توشــيرو موته، رئيس اجرايــى توكيو 2020

پيــش از اين اعتراف كرد كــه اين تصميم به 
هزينه هاى سنگين منجر خواهد شد.

باألخره چه كسى هزينه تعويق المپيك را مى دهد؟
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5 پيشنهاد اقتصادى براى عصر كرونا
 اين موضوع كه شــرايط موجود كشــور عادى نيست، براى همه 
مشخص است؛ چه كسانى كه به طور مستقيم در حوزه مسائل اقتصادى 

كشور كار مى كنند، چه فعاالن اقتصادى و چه حتى عامه مردم. 
همــه مردم وضعيت جهانى را مشــاهده مى كنند و هم وضعيت داخل 
كشــور را شاهد هستند و احتياج به استدالل و منطق ندارد. به عبارتى، 
همانطور كه حوزه ســالمت در چالش قرار دارد و ضرورت دارد براى 
اين بخش برنامه ريزى و مديريت صورت گيرد، در حوزه اقتصادى نيز 
چنين شرايطى را داريم. در اين شرايط، اولويت با بخش سالمت است، 

اما سالمت اقتصادى نيز اهميت دارد. 
درحال حاضر براى برون رفت از اين وضعيت اين سؤال مطرح است كه 
چه بايد كرد؟ من طرح 5 پيشــنهادى در اين باره دارم: تمهيل، تسهيل، 
تكريم، تبديل و تجميع. در رابطه با تمهيل واقعيت اين است كه وضعيت 
اقتصادى كشــور پس از كرونا و حين كرونا، اضطرارى است و شرايط 
غيرمترقبه است. اين شــرايط غيرمترقبه نه تنها براى ايران كه براى كل 
جهان وجود دارد. جهان اقتصادى پس از كرونا و حين كرونا با يكديگر 
تفاوت دارد و ساماندهى آن بهم ريخته است. نتيجه چنين وضعيتى اين 
شده كه نفت حدود 20 دالر شده و خيلى از شركت ها منحل و بسيارى 
از شــركت ها در حال تعطيلى هستند. در عين حال، بورس هاى جهانى 
سقوط كرده است. درحال حاضر بزرگ ترين ركود تاريخى پس از سال 

2008 در جهان اتفاق افتاده است. 
در حوزه داخلى نيز مجموعه شرايط نشان مى داد كه در حوزه بازرگانى 
تالش هايى كه در حوزه تجارت شده بود تا كاالها در يك ماه آخر سال 
به فروش رود، برهم خورد و امكان انجام تعهدات امكان پذير نيســت. 
به عبارتى، ما با ســيل عظيم چك هاى برگشتى روبه رو خواهيم بود و 
همچنين با سيل عظيم برگشت كاالها از واحدهاى توزيع كننده مواجه 

مى شويم. دعاوى زيادى نيز در قوه قضاييه ايجاد خواهد شد. 
در شــرايط اضطرارى بايد همه روابط اقتصادى (رابطه بانك ها با مردم، 
رابطه توليدكننده با مصرف كننده، رابطه بستانكار با بدهكار و... ) تغيير 
كنــد و همه بايد به يكديگر مهلت دهنــد. بنابراين در همه حوزه هاى 
اقتصادى، شرايط مهلت دادن بايد سامان پيدا كند. براى مثال، قوه قضاييه 
يك مسئول دارد و مى تواند دعاوى را 6 ماه به تأخير بيندازد. مجلس نيز 
بايد مصوبه اى براى تمهيل داشته باشد و بانك ها بايد طلب هاى خود را 
به تأخير بيندازند. يك سرى از اين اقدامات صورت گرفته و بخشى نيز 

بايد مورد توجه قرار گيرد. 
در برخى رشته هاى شــغلى افراد اساسا شغل خود را از دست داده اند. 
براى مثــال، افرادى كه در رســتوران ها كار مى كردند يــا در كارهاى 
خدماتى و حمل ونقلى بودند و همچنين بناها و شــاگردهاى مغازه ها، 
حاشيه نشين هاى شهرها و...، محل درآمدى خود را از دست داده اند. در 

اين جا دولت بايد امكان پرداخت وام هاى بالعوض داشته باشد.  
از سوى ديگر، واحدهاى توليدى و به ويژه واحدهاى كوچك و متوسط 
هم براى ادامه توليد و تأمين مواد اوليه و پرداخت دستمزد نياز به كمك 
مالى دارند و هم در قالب تقاضا با مشكل مواجه هستند، زيرا مردم بايد 
قدرت خريد داشته باشند تا كاالى توليدكنندگان را بخرند. دولت البته 
75 هزار ميليارد تومان براى اين موضوع اختصاص داده اســت. تسريع 

در اين كار بايد اتفاق بيفتد. 
بنابر گفته مســئوالن دولتى، 18هزار ميليارد تومان دارايى داريم كه در 
اختيار دولت است كه منجمدشده اســت. همچنين حدود 50 درصد 
دارايى بانك ها منجمد و همين طور بالاســتفاده مانده است. مجموعه 
دارايى هاى منجمد را بايد تبديل بــه دارايى هاى روان و جارى كرد تا 
بتوان مشكالت را حل كرد. در عين حال، حجم نقدينگى  كه در كشور 
وجود دارد كه بيش از 2 هزار ميليارد تومان برآورد مى شود كه اگر اين 
رقم به بخش توليد هدايت شود، مى تواند بسيارى از مشكالت را حل 

كند و اين كار هم با سياست تبديل قابل حل است. 
درباره سياست تجميع هم بايد بگويم كه ما در سطح اقتصادى كشور، 
آورده هاى بزرگى را داريم كه همه همگن نيســتند. يعنى آورده سرمايه 
اجتماعى باال داريم، گروه هايى با ســاليق و روحيه هاى مختلف وجود 

دارد. 
در شــرايط بحران اقتصادى بايد تمام توان كشــور جمع شود و همه 
در جهت رفع مشــكل دســت به يكى كنند. هر كارى كه باعث تفرقه 
يا اســتفاده نكردن از امكانات به صورت جمعى باشــد، متضرر است. 
يعنى مسائل كشــور به گونه اى است كه بايد هر چه در توان داريم، در 
مســير حل مشــكل قدم برداريم. الزمه اين كار اين است كه اقتصاد را 
از سياســت زدگى جدا كنيم. يعنى قطب كردن جامعه در حوزه اقتصاد 
بزرگ ترين آفت است. بايد همه دست به دست هم دهند و با وحدت 

در مسير حل مشكل گام برداند. 
* يحيى آل اسحاق

اعالم قيمت زولبيا و باميه در ماه رمضان
 به منظــور رعايت حقوق مصرف كنندگان قيمت هر كيلو زولبيا و باميه درجه يك 21 

هزار تومان و درجه دو 19 هزار تومان تعيين شد.
رئيس اتحاديه قنادان و آجيل فروشــان همدان با بيان اينكه قيمت عرضه زولبيا و باميه در 
ماه مبارك رمضان در كميســيون نظارت بر اصناف مركز استان همدان به تصويب رسيد، 
اظهار كرد: از همه شــهروندان تقاضا داريم كه براى تهيه زولبيا و باميه و اقالم مورد نياز 
خود به واحدهاى صنفى معتبر و داراى جواز كسب كه نظارت عاليه بر عملكرد آنان انجام 

مى شود، به منظور تأمين سالمت خود و خانواده مراجعه كنند.

محمد ارغوان در گفت وگو با فارس گفت: به دليل شــيوع ويروس كرونا و حفظ سالمتى 
شــهروندان و اعضاى صنف قنادان و آجيل فروشــان عمليات توليد و توزيع شــيرينى 
بر اســاس اســتانداردهاى بهداشتى انجام مى شــود و به همين دليل شهروندان از خريد 
محصوالت بى هويت كه در مراكز زيرزمينى و بدون مجوز پخت مى شوند، اجتناب كنند.

وى ادامه داد: دســتكش التكس و معمولى به همراه ماســك به انــدازه كافى بين اعضاى 
اتحاديه توزيع شده و نظارت الزم بر امور انجام مى شود.

ارغوان با بيان اينكه اوايل هفته آينده نيز ماســك بين اعضاى صنف توزيع خواهد شــد، 
خاطرنشان كرد: هر كيلو انگشت پيچ نيز 15 هزار تومان و هر كيلو حلوا زرده به مبلغ 28 

هزار تومان بر اساس نرخ نامه مورد تأكيد كميسيون نظارت به فروش مى رسد.

آگهى مزايده الكترونيكى اجاره يك باب مغازه واقع جمعيت هالل احمر 
استان همدان از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت در سال 99 - نوبت دوم

جمعيت هالل احمر استان همدان

جمعيت هالل احمر استان همدان در نظر دارد يك باب مغازه واقع در همدان، ميدان جهاد، خيابان جهان نما، جنب سالن ورزشى تختى، 
جمعيت هالل احمر استان همدان با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (مزايده) به صورت اينترنتى با شرايط زير به باالترين 
قيمت پيشنهادى به صورت اجاره واگذار نمايد. لذا از متقاضيان محترم در اين مزايده تقاضا مى شود ضمن بازديد از مكان مورد نظر در آدرس 
فوق االشاره از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 99/2/6 لغايت ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 99/2/16 جهت ارايه پيشنهاد به وب گاه تداركات 

الكترونيكى دولت (مزايده) به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
1- به پيشنهاداتى كه بعد از تاريخ مقرر در اسناد مزايده وصول گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- به پيشنهادهاى مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- جمعيت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مى باشد.

4- ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ذكر گرديده است.
متقاضيان مى توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 08138247942 كارشناس امور قراردادها جمعيت هالل احمر استان همدان 

تماس حاصل نمايند.
( م الف 106)  

آگهي مناقصه عمومى ( يك مرحله اى) نوبت سوم 

دانشگاه ماليــر

دانشگاه مالير در نظر دارد عمليات اجرايى موتور خانه پژوهشكده كشمش و انگور اين دانشگاه را به روش سرجمع با توجه به توضيحات مندرج در اين 
آگهى، اسناد ارزيابى توان اجرايى پيمانكار و اسناد مناقصه به روش مناقصه عمومى از طريق سامانه ستاد به شركت هايى كه حداقل داراى رتبه پنج 

تاسيسات  و تجهيرات باشند و به لحاظ كيفى واجد شرايط شناخته شوند واگذار نمايد.
موضوع مناقصه: تهيه مصالح وتجهيزات، نصب، تست و راه اندازى موتورخانه پژوهشكده كشمش و انگور دانشگاه مالير كه ساختمانى با زير بناى 3500 متر 

مربع در دوطبقه مى باشد.
مبلغ برآورد اجراى كار:26،646،455،577(بيست و شش ميليارد و ششصد و چهل ميليون و چهارصد و پنجاه و پنج هزارو پانصدو هفتاد و هفت) ريال مى 

باشد.
مبلغ ضمانتنامه: 1،332،322،779(يك ميليارد و سيصد و سى دو ميليون و سيصد و بيست و دو هزار و هفتصد و هفتاد و نه) ريال مى باشد.

مدت پيمان 5 ماه مى باشد.
كليه پرداخت ها به صورت اسناد خزانه اسالمى مى باشد.

نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه بانكى با سه ماه اعتبار و قابل تمديد تا سه ماه ديگر 
توضيح: هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

مهلت دريافت اسناد: از متقاضيانى كه داراى توان تشكيالتى و شرايط فوق براى اجراى موضوع مناقصه مى باشند دعوت مى گردد جهت دريافت اسناد 
مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ99/02/08 با مراجعه به سايت ستاد setadiran.ir  نسبت به تهيه اسناد مناقصه اقدام نمايند.

آخرين مهلت بارگذارى اسناد: تا ساعت 19:00 روز جمعه مورخ99/02/20 در سامانه ستاد
تاريخ بازگشايى پاكات و تشكيل كميسيون: روز شنبه مورخ99/02/21 ساعت 11 صبح (م الف 7)

غزل اسالمي»
 اكنون 2 دســته توليدي در حال فعاليت هســتند؛ 
يكي از آنها كه در شــيوع كرونا كارشــان رونق گرفته 
و حتي اشــتغال بيشتري ايجاد كرده اند و دسته ديگر كه 
توليدشــان تقاضا ندارد و نگران تعديل كارگران خود 
هستند. گروه نخست با توليدشان در كنترل اين ويروس 
با مــردم و دولت همراهي مي كنند و ســهم بزرگي در 
كنترل آن دارند؛ مانند واحدهاي توليد شــوينده ، مواد 
مصرف،  يكبار  دســتكش  ماســك،  ضدعفوني كننده، 
لباس هاي ايزوله و مواد غذايي كه شبانه روزي سعي در 

تأمين نيازهاي مردم داشته اند. 
ايــن واحدها اكنــون نيازي به حمايت هــاي دولت و 
بسته هاي حمايتي كه در دوران كرونا نياز است، ندارند. 
اما گروه دوم واحدهاي توليدي دام و محصوالت دامي، 
صنايع دســتي، پوشــاك، كفش، لوازم خانه و كاالهاي 
ديگري كه جلوي صادرات آنها در كشــورهاي ديگر 
گرفته شــده است و فعال مردم كشور هم كمتر احساس 
نيــاز براي خريــد مي كنند؛ اينها در شــرايط فعلي به 

بسته هاي حمايتي نياز دارند تا بتوانند سرپا بمانند. 
نتيجه حمايت از ايــن واحدها، ادامه فعاليت و از بين 
نرفتن اشتغال و توليد است كه اگر اشتغال كاهش بيابد 
و يا از بيــن برود قطعا تبعاتي اقتصــادي، اجتماعي، 
فرهنگي و سياســي به دنبال خواهد داشــت كه شايد 
ســال ها براي رفع و رجوع آن بايــد زمان و هزينه اي 
مضاعف گذاشت. از اين رو براي كاهش تبعات بعدي، 
كشــورهاي آمريكايي و اروپايي با كمك نقدي ماهانه 
و هفتگي به خانواده هاي متوسط و پايين تر مانع كاهش 
تقاضا شده اند. اين سياســت موجب مي شود تا نه تنها 
توليد تا حد زيادي كاهشي نباشد كه اشتغال و آرامش 
مردم ســرجايش بماند و تبعات بعدي كرونا به مقدار 

زيادي كاهش بيابد.
بنابرايــن اكنون توليدكنندگان اســتان براي حمايت از 
اقتصاد و اشتغال،  پيشنهاداتي دارند كه اگر دولت به آنها 
توجه كرده و با ســازوكار درست و كارشناسي برنامه 
مدوني براي آنها ارائه بدهــد تبعات احتمالي ويروس 

كرونا در آينده كاهش مي يابد.

پيشنهاد توليدكنندگان همداني به دولت

اكنون زمان تصميم است

نوشدارو پس از مرگ سهراب نمي خواهيم
■ مهدي اعلمي

 توليدكننده و صادر كننده سفال 
 واحد ما تقريبا نيمه تعطيل اســت. پيــش  از كرونا، وضعيت 
سفال عمًال وضعيت احتضار داشت و با مشكالت اقتصادي، 
ركود و تورم مواجه بود كه كرونا ضربه آخر را به ريشه توليد 

و توليدكننده هاي صنايع دستي زد.
ما پيــش از اين توليداتمان را از طريق تركيه به كشــورهاي 
اروپايي صادر مي كرديم اما از 15 اسفندماه كه تركيه مرزهاي 
خود را به روي ايران بست، نتوانستيم توليدات خود را صادر 
كنيم. فقــط در توليدي من 2 ميليارد تومان جنس كه بايد در 
اســفند صادر مي شد روي دســتم ماند؛ عالوه بر اين در اين 
مدت هم نتوانســتيم توليد كنيم زيرا هيچ سفارشي نداشتيم. 

چون كشــورهاي اروپايي هم تقريبا تعطيل هستند، اگر هم واردات را شروع كنند به مرور 
زمان و تدريجى خواهد بود.

در شــرايط پيش آمده مجبور به تعديل نيرو هســتيم. بنابراين دولت بايد كمك خوبي به 
توليدي ها داشــته باشد و حداقل بخشــي از حقوق كاركنان را پرداخت كند و تا زماني كه 

شرايط اين گونه پيش مي رود حق بيمه را كنسل كند.
به دليل شرايط پيش آمده انجمن ها و فعاالن صنايع دستي كشور حدود 13 روز پيش، نامه اي 

به آقاي جهانگيري ارسال كردند اما هنوز پاسخي دريافت نكرده ايم.
اكنون براي فعاالن صنايع دســتي وضعيت اضطــراري پيش آمده و همه صنايع كوچك و 
بــزرگ چه آنها كه صادر مي كنند و چه آنها كه بازار خرد و داخلي دارند، دچار مشــكل 

هستند.
فاجعــه اقتصادي براي اين گروه به وجود آمده و اميــدوارم كمك ها، داروى پس از مرگ 

سهراب نباشد.

 هنوز بحران نداريم
■ حسين اكبري

مديرعامل بزرگ ترين شركت توليدي مالت كشور در نهاوند 
 كرونا تأثير زيادي بر كاهش تقاضا براي نوشيدني ها كرده است. چون رستوران ها، 
هتل ها و تاالرها يا تعطيل هســتند و يا با كاهش تقاضا مواجه شده اند. همين هم 
موجب شــده تا توليد اين محصوالت كاهش بيابد و اگر اين روند ادامه دار باشد 
با تعديل نيرو در اين بخش ها مواجه مي شويم و اشتغال هاي به وجودآمده به مرور 
از بيــن مــي رود. البته اين موضوع هنوز به يك بحران تبديل نشــده و فعال يك 

مشكل است.
اگــر دولت بخش هايي را كه از ويروس كرونا تأثير منفي گرفته اند، حمايت نكند 
بزرگ ترين آسيب به قشر ضعيف جامعه مي خورد. چون اشتغال و معيشت آنها از 

بين مي رود. حاال دولت بايد بودجه و هزينه كرد در برخي بخش ها را كم كرده و به معيشت مردم كمك 
بيشــتري بكند زيرا اكنون جان و زندگي مردم مهمتر از خيلي از فعاليت هاي ديگر اســت. اگر دولت 
دهك هاي پايين جامعه را حمايت كند از بحران هاي بعدي اقتصادي، سياســي، فرهنگي و روانشناسي 

در جامعه جلوگيري مي كند.

واحدهاي توليدي تعطيل نيستند
■ محمدرضا بادامي

 مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان همدان
در اســفند 98 برخى كارخانه ها مانند توليدي هاي بخش ســاختمان و بتن مجبور به تعطيلي شــدند. به ويژه 
خوشــه هاي صنعتي بسيار متضرر شــدند زيرا عمده توليدات خوشه ها براي نوروز به فروش مي رود كه امسال 
فروش بســيار پايين بود و اينها نتوانســتند فعاليت كنند. اما با اين حال همه واحدهايي كه در اسفند كار خود را 

تعطيل كردند از 16 فروردين به كار برگشتند.
 در مقابل واحدهاي توليد موادغذايي، شــوينده، ضدعفوني كننده، بهداشتي، ماسك، دستكش يك بار مصرف، 

لباس هاي ايزوله و بيمارستاني در كل اين مدت 24 ساعت شبانه روز فعال بوده اند.
 مشكالت پيش رو

با توجه به اينكه واردات در كشــور كاهش يافته، خوشــبختانه توليد و فروش داخل باال رفته است. اما 
همين كاهش واردات مشــكالتي را هم به وجود آورده اســت. برخي واحدها به دليل كاهش واردات با مشكل تهيه مواد اوليه 
مواجه هستند. متغير بودن نرخ ارز نيز بر كار توليد اثر منفي گذاشته است. زيرا وقتي قيمت توليد باال مي رود ارزش سرمايه 
در گردش واحدها هم پايين مي آيد بنابراين به مبلغ بيشــتري براي توليد موردنظر خود دارند كه دولت بايد تســهيالتي براي 

بگيرد. درنظر  آنها 

وزارت كشاورزي فكري بكند
■ عليرضا عمراني

 توليدكننده محصوالت كشاورزي و دامي
طبق آماري كه به دست آوردم حدود 60 درصد مصرف گوشت قرمز در دنيا كاهش يافته و به همين ميزان مصرف در ايران نيز كاهشي 
بوده اســت. چون تاالرها، هتل ها و رســتوران ها با كاهش تقاضا مواجه شده و عمدتا تعطيل هستند اين امر به كاهش قيمت گوشت 
منجر شده است اما كاهش قيمت، فقط در ميدان دام زنده است و در خرده فروشي ها با كاهش قيمت مواجه نيستيم. در واقع سنگيني 

كاهش قيمت در اين مدت فقط بر دوش توليدكننده بوده است.
 دام اضافه داريم

شرايط پيش آمده سبب شده تا با تراكم دام سنگين مواجه شويم.
حاال يك موقعيت اســتثنايي پيش آمده و آن اين اســت كه حدود 80 يا 90 درصد از صادرات ايران بر پايه نفت اســت چون فعال 
نمي توانيم صادر كنيم، در نتيجه با كمبود ارز مواجه مي شويم. در اين شرايط دولت بايد با سازوكار بسيار دقيق و مشخصى صادرات 
محصوالت كشــاورزي را حمايت كند و براي مقطعي حدودا 2 ماهه صادرات دام ســنگين را با اعمال محدوديت آزاد كند. چون 
كشورهاي همسايه به شدت خواهان دام سنگين ايران هستند. اگر چنين تصميمي گرفته شود هم جهش توليد و هم جهش صادرات 

و ارزآوري به وجود مي آيد. حاال شرايط بازار مستعد صادرات است و فقط منتظر تصميم دولت است.
اكنون درآمد عمومي مردم پايين آمده و اســتان هم با ظرفيت ها و توانمندي هاي باالي كشــاورزي مواجه اســت و تنها راه نجات اقتصاد فقط آزادســازي صادرات 

محصوالت كشاورزي است و براي جلوگيري از گران شدن آنها در كشور بايد محدوديت هايي هم اجرا كند.
اما اگر دولت فكري به حال توليدات دامي و كشــاورزي نكند و همين روال را پيش ببرد چون با كاهش تقاضا مواجه هســتيم حداقل با 40-30 درصد كاهش توليد 
مواجه خواهيم شد كه با شعار سال منافات دارد. ضمن اينكه با تصميم گيري به موقع از قاچاق محصوالت كشاورزي مانند كاهو، گوجه فرنگي، سيب زميني، پياز و دام 

سنگين به كشورهاي همسايه جلوگيري مي شود و منافع آن براي عموم مردم و كشور خواهد بود.
اكنون با 2 ميليون رأس دام مازاد در كشور مواجه هستيم كه بايد اجازه صادرات يك ميليون رأس را بدهند.

جا براى بهره ور ها باز شد
 پس از شيوع كرونا ما كارگري اخراج نكرديم حتي به تعداد آنها اضافه هم كرديم.

وضعيت به وجود آمده موجب مي شود تا واحدهاي غير بهره ور آرام آرام از چرخه خارج شوند و فضا براي بقيه باز  شود.
تا پيش از اين صنايع وابسته به نفت فضاي صادراتي كشور را گرفته بودند اما اكنون وزارت جهاد كشاورزي مي تواند از موقعيت به وجود آمده استفاده كند و تصميمات 
درست و كارشناسي شده بگيرد و فضاي صادرات را با محصوالت مازاد دامي و كشاورزي به دست بگيرد.  ولي اگر وضعيت فعلي ادامه داشته باشد تا يكي دو ماه آينده 

توليدكننده ها در اين بخش با مشكالت فراواني مواجه مي شوند زيرا مواد خام دامي و كشاورزي با انباشت مواجه هستند.
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باباطاهر

 قرنطينه و سير در عالم ناسوت
ابوعطا »

 روز دوم يا سوم قرنطينه كتاب هاى «باربارا دى انجليس» و شوهرش 
«جان گرى»، «برايان تريســى»، «اسكاول شــين»، «اليف شافاك»، «ميم، 
مــؤدب پور»، «ر، اعتمادى» و «آنتونى رابينز» را براى بار چندم خواندم، 
همچنين «بى شعورى»، «لطفاً گوسفند نباشيم»، «مديريت در دو دقيقه»، 
«نحوه ســرمايه گذارى در بورس»، «پدر پولدار پدر بى پول» و هر چيزى 
كه در بازار نشر ُمد شده را براى بار چندم دوره كردم و پس از گذاشتن 
چندين استورى، دچار تهوع سارترى شده همه را به كنارى پرتاب كردم.

روز چهارم، پنجم قرنطينه بود كــه تلويزيون را خاموش كردم تا ديگر 
پخش گزارش هاى خندان از «آى ســى يو» را نبينم و نشنوم كه «كرونا 
از آنفلوانزا خطرناك تر نيســت» و «ماســك الزام ندارد» و بدتر از همه 
ســريال «خانه به دوش» را براى بار دويستم نبينم، روز دهم، دوازدهم 
بود كه اينســتاگرام را هم غيرفعال كردم كه ديگر چالش لبخند، كمپين 
اميد، شطحيات گهربار پروفسور سميعى قالبى و اجراى حركات موزون 

با گان سبز را نبينم.
اكنون كه روز يا شــِب نمى دانم چندم قرنطينه است به مقام فنا در سير 
هپروت رســيده ام، ساعات اول رسيدن به مقام محو در هبوط و سير در 
عالم الهوت و ناســوت، وحشت سرتاسر وجودم را گرفت، از مالقات 
روح آقابزرگ در آشــپزخانه كه داشــت يه چيزى مى ريخت تو چايى 
چندان تعجب نكــردم اما اندكى بعد كه يك چيز ُســم دار در تاريكى 
پذيرايى شــروع به راه رفتن كرد احســاس ناامنى شــديدى وجودم را 

گرفت.
رو به سياهى كه در تاريكى راه مى رفت و فقط سم هايش پيدا بود، گفتم: 
ببخشيد، جسارت نباشه اينجا منزل من است و طبعاً در ممالك محروسه 

اجنه هم، حريم خصوصى بايد معنايى داشته باشد.
سياهى ســم دار: بله مى دانم، من اينجا زندگى مى كنم، يعنى در واقع در 
سطح زيرين اينجا سكونت داريم و حاال شرايط اورژانسى پيش آمده كه 

قرار شده ما به سطح بياييم.
گفتــم: واال من در كودكــى و جوانى خزينه نرفته ام، شــب هم ناخن 
نگرفته ام، چهارشــنبه هم آب جوش بر زمين نريخته ام، هيچ وقت هم 
نگفتم جن و اشباح دروغ است و به خودم اجازه چنين جسارتى نداده ام 

پس اگر زحمتى نيست در مورد بنده ارفاق قائل شويد.
ســياهى ســم دار: حاال چرا فاز مظلوم نمايى ورداشــتى داداش، من كه 
عزرائيل نيســتم، جنم، از نوع خوبش، اومدم برات غذا بپزم، شما آدم ها 
كه وضعتون خوبه، اجاره هاى خانه و مغازه كه بخشيده شد، پول آب و 
برقم كه نمى دين، اينترنت هم كه رايگانه، چك ها هم تعليق شــده، يك 

ميليون تومان هم كه به حسابتان ريختند، ديگه چه دردتونه؟
گفتم: البته بنده كى باشــم كه در صحت ســخنان شما ترديد بكنم ولى 
جناب آقا يا ســركار خانوم جن، باور بفرماييد گزارشاتى كه به عرضتان 
رســانده اند زياد هم با واقعيت انطباق ندارد امــا به هرحال، اگر مرحله 
بعد از كرونا حمله اجنه و هيوالها اســت بايد به عرض برســانم بنده 
هيچ گناهى نكرده ام كه مســتوجب عقاب باشــم يعنى اصًال امكانات 
خاصى نداشــتم كه گناهى بكنم، يك اينســتاگرامى چك مى كرديم كه 
آن هم مشــمول پهناى باند خارجى و هزينه چند برابر شد و ديگه حتى 

مكروهات را هم ترك كرده ام.
سياهى سم دار به حدى خنديد كه لنگ هايش ببخشيد، ُسم هايش به هوا 
رفت، بعد هم به زور خنده خود را كنترل كرد و گفت: عزيز جان، من به 
گناهان تو كارى ندارم تازه هميشه در خلوت تو را نگاه مى كنم ميدونم 
چقدر بدبختــى، يكى دو بار هم در گوش ات زمزمــه كردم كه حداقل 
راه هــاى بهترى براى گناه پيدا كنى، نه داداش نه عزيز من، گفتم كه من 
تو را خوب مى شناسم تو از همه بيچاره ها بيچاره ترى چون بقيه حداقل 
يه دخترخاله اى، نامزدى، جاست فرندى، دوست اجتماعى چيزى دارند 
كه مشمول قرنطينه نمى شود ولى تو واقعاً تنها فردى هستى كه اين مدت 
جدا در خانه مانده اى و به مقامى رســيده اى كه من را با چشــم زمينى 
خود رؤيت كنى، االن هم خواستم بهت خبر بدم چند روز پيش كه بچه 
تخس همسايه زنگ زد و فرار كرد و تو رفتى در را باز كردى، روى قفل 
تف كرده بود و متأســفانه اون قسمتى كه ويروس بر دستت نشسته بود 
با صابون شسته نشد و تو اكنون مبتال شده اى، چون دلم برات مى سوزه 
خواستم بهت خبر بدم و برات سوپ درست كنم، اميدوارم زودتر خوب 

بشى تا من و خانواده سوژه خنده مان را از دست ندهيم.

■ دوبيتى باباطاهر 
مو آن آزرده ى بى خانمانم                                        مو آن محنت نصيب سخت جانم
مو آن سرگشته خارم در بيابون                                   كه هر بادى وزد پيشش دوانم

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

سرزمين قيامت سراسر (گرما) آتش است، مگر سايه مؤمن؛ زيرا كه صدقه اش بر او سايه 
مى افكند. 

الكافي : 4 / 3 / 6   

ين
جز

س در
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

 اس
  

وند
قها

   
ين

امن
 ف

زن
 ر

گ
اهن

ود  ر
 كب

وند
نها

   
ان

رك
يس

 تو
الير

 م
ان

مد  
ه

ان
ست

هر
ش

16 13 17 17 18 17 17 17 18 17 19 18
5 4  5  6  6  6  5  5  6  6  5 5
25 30 40 25 40 30 25 40 25 30 30 35

اشتغالزايى به بركت غار

اقتصاد عليصدرى ها متكى به غار است! 
■ وام 2 ميليون تومانى و  بسته كمك معيشتى 500 هزارتومانى براى كاركنان عليصدر

■ بيمه بيكارى پرسنل در دست پيگيرى
مريم مقدم  »

■  اينجا شگفت انگيزترين غار آبى جهان جا خوش كرده است.
■ 55سال از بهره بردارى از عليصدر كه يك پديده طبيعى و نعمت خدادادى است، 

مى گذرد. 
■ بسيارى از گردشگران تنها براى بازديد از عليصدر راهى اين روستا نمى شوند. 

■ اينجا چند برند رستورانى، كافى شاپ و تجارى جا خوش كرده است. 
■ حاال غار بهانه است تا بسيارى از مردم براى سپرى كردن وقت در هايپرماركت هاى 

تجارى، راهى عليصدر شوند.
■ براى رسيدن به عليصدر راه هاى بسيارى از سطح شهر همدان پيش بينى شده است، 
كافى است به يكى از مراكز شهر دسترسى داشته باشيد، آنجا ايستگاه هاى عليصدر با 

تاكسى هاى وى.آى.پى و راهنمايان گردشگرى انتظار شما را مى كشند.
■ اگر به هر دليلى بازديد از عليصدر براى گردشگران ممنوع شود، فروش فرآورده هاى 

تبديلى كشاورزى و بهانه هاى ديگر تكاپو را از عليصدر نمى گيرد. 
■ مردم بومى عليصدر سال هاست راه پول درآوردن از گردشگر را ياد گرفته اند.

■ معمارى خانه هاى عليصدر با شــيروانى هاى رنگى و كوچه هاى ســنگى با بوى 
كلوچه هاى سنتى مردم را از هر منطقه اى به عليصدر مى كشاند تا دمى را در روستاى 

گردشگرى سپرى كنند. 
■ آمار خانه هاى بوم گردى در عليصدر از خانه هاى مسكونى بيشتر است و مسافران 

براى رزرو اقامت مدت ها در پيك هاى سفرى در انتظارند.

قصه ما به سر رســيد! چشم هايتان را باز 
كنيد. 

 اينجا عليصدر اســت، روستايى كه حاال 
180 پرسنل مشغول در غار به دليل بحران 
كرونا و بيكار شــدن انتظار دريافت بيمه 

بيكارى را مى كشند. 
در پيشانى گردشگرى ايران، استان همدان 
و شهرستان كبودراهنگ كه رد پاى عنوان 
خودنمايى  جهــان  آبى  غــار  بزرگترين 

مى كند، اثرى از درآمد پايدار نيست. 

هر گردشگر با شنيدن توصيفات عليصدر 
فكر مى كنــد كيف اهالى روســتايى كه 
عليصدر از ميان كوه هاى آن سر در آورده 
است كوك اســت و حتى حال اقتصادى 

مناطق پيرامون آن هم خوب است. 
اما حقيقت چيز ديگرى اســت، حقيقت 
اين اســت كه اگــر ابر و بــاد و مه و 
عقربه هاى  ماننــد  فلــك  و  خورشــيد 
ســاعت دقيق در كار باشند، كيف همه 
به واســطه حقوق دريافتى از شــركت 

ســياحتى عليصدر كوك است، اما خدا 
نكند يكى از عقربه هاى اين ســاعت از 
كار بيفتد و يا باترى ساعت خالى شود، 
آن وقت همه بايد دســت روى دست 
بگذارند و انتظار يك معجزه را بكشــند 
تا كســى بيايد و ناجى روزهاى تعطيل 

كارى و عالج بيكارى آنها شود. 
راه دورى نرويم همين روزهاى كرونايى 
شــوك بزرگى را به برنامه ريزان شركت 

عليصدر و مردم بومى منطقه وارد كرد. 

55 ســال پيش غار عليصدر به عنوان يك 
پديده طبيعى و نعمت خدادادى وســط 
يك روســتايى كه 75 كيلومتــر با مركز 
استان همدان فاصله داشت، سر از خاك 

بيرون آورد و ناجى اقتصاد محلى شد. 
مى توانســت  غنــى  ظرفيــت  ايــن 
ــروز روســتاى عليصــدر را در همــان  ام
حــد و انــدازه روســتا بــه يــك دهكــده 
خوش نــام توريســتى در رديــف مقاصــد 
پرتــردد گردشــگرى جــاى دهــد، امــا به 

ــطه  ــتن و وابس ــت نداش ــطه خالقي واس
شــدن مــردم بومــى بــه درآمــد شــركت 

ــد.  ــن نش ــار، چني ــياحتى از غ س
بزرگتريــن غــار قابــل قايقرانــى جهان در 
ــردارى  ــه فرصــت بهره ب ــه ك ــن 5 ده اي
ــاى  ــدر مدل ه ــت آنق ــت، مى توانس داش
متعــدد ســرمايه گذارى داشــته باشــد 
ــدف  ــه ه ــه ب ــگران ن ــى گردش ــه حت ك
بازديــد از غــار عليصــدر بلكــه خــوردن 
يــك ناهــار از يــك رســتوران برنــد يــا 

مشــاهده يــك مســابقه ورزشــى خــاص 
يــا بــودن در يــك بــاغ داروهــاى گياهــى 
و يــا خريــد البســه از يــك هايپرماركــت 
و هــر هــدف ديگــرى راهــى عليصــدر 

شــوند. 
عليصــدر  حتــى  اســاس  ايــن  بــر 
مى توانســت بــه يــك منبــع درآمــد 
ــركت  ــتا و ش ــى روس ــردم بوم ــراى م ب
ســياحتى تبديــل شــود، امــا هرگــز 

چنيــن اتفاقــى رقــم نخــورد. 

 طالى گردشگرى همدان رنگ باخت 
پس از كشــف غار و تبديل آن به يك مقصد گردشــگرى 
راه همــه خالقيت هــا و جــذب برندهاى تجــارى براى 
رســتوران دارى و هتلدارى و تبديل به احسن شدن منطقه 

بسته شد كه شد. 
اگر غار مسافر داشــت، مردم بومى هم در جايگاه قايقران 
و پرســنل عليصدر مشغول به كار شدند و اگر به هر دليل 
فصلى يا حوادث غيرمترقبه راه ورود گردشگر به غار بسته 
شــد همه بيكار شدند و اين شــد سرنوشت منطقه اى كه 
معدنى از طالى فرصت هاى گردشگرى در آن جاى خوش 

كرده است. 
نتيجه، نبود خالقيت در درآمدزايى چه از سوى متوليان امور 
در شــركت ســياحتى عليصدر و چه از سوى مردم منطقه 
اين شــده است كه حاال اگر ورودى غار تعطيل شود سايه 
بيكارى و چه كنم چه كنم، بر سر عليصدر سنگينى خواهد 

كرد. 
اين روزها كه همه مجموعه هاى اقتصادى با چالش تعديل 
نيروى كار و پرســنل دســت و پنجه نرم مى كنند، شركت 
سياحتى عليصدر هم از اين قاعده مستثنى نيست.  و از آنجا 
كه همه زنجيره اشتغال مردم بومى روستاى عليصدر به فعال 
و غيرفعال بودن غار در پذيرش مسافر متصل است، شيرازه 
روزمرگى هاى مردم عليصدر و مديريت مديران شــركت 

سياحتى بر هم خورده است. 
 سهام تقسيم شده مديريت دولتى 

شركت ســياحتى عليصدر ابتداى دهه 70 در اختيار بخش 
خصوصى قرار گرفت، آن زمان تنها نقش ميراث فرهنگى 
نرخ گذارى بــراى اين مجموعه طبيعى و ملى و نظارت بر 

كاركرد بخش خصوصى بود. 
25 سال پيش بر اساس اصل 44 قانون اساسى، غار عليصدر 
از طــرف دولت بــا بخش عمومــى غيردولتى به صورت 
مشاركتى اداره مى شد. 40 درصد سهام اين شركت مربوط 
به دولت شامل سازمان ايرانگردى و جهانگردى بوده است 
و 40 درصد ســازمان هميارى شــهردارى ها و 20 درصد 

شهردارى همدان در سهام شركت سهيم بودند. 
در دى ماه ســال 1387 نيز غار عليصــدر به عنوان يك اثر 
طبيعــى و ملى در فهرســت ميراث طبيعــى ملى به ثبت 
رســيد و از آن پس در چارچوب ضوابط مشخص ميراث 
فرهنگــى ادامه فعاليت آن رقم خورد. به اين ترتيب ميراث 
فرهنگى استان متولى نظارت و نرخ گذارى ورودى غار شد 
و غار عليصدر كه از نفايس ملى محســوب مى شود امكان 
بهره بردارى آن به عنوان يك اثر طبيعى بر اســاس ضوابط 
قانونى واگذار شــد و اينگونه شد كه غار عليصدر به يك 
منبع درآمد و اشــتغالزايى براى مردم روستاى عليصدر هم 
تبديل شد و از آن پس اشتغال ثابت و فصلى براى عليصدر 

رقم خورد. 
 اشتغالزايى به بركت غار 

امروز شركت سياحتى عليصدر به بركت پديده طبيعى غار 
آبى قابل قايقرانى و توريستى كه در دل يك روستا با همين 
نام جاى خوش كرده اســت، 260 پرســنل مشغول به كار 

دارد. 
پــس از آنكه روزهاى بحرانــى كرونايى رخ نمايان كرد و 
بيكارى بيش از هر كجا دامان گردشگرى را گرفت، تبعات 
منفــى آن به بخش هاى گردشــگرى همچون عليصدر هم 

رسيد.

 نخستين نوروز بى مسافر 
و مديرعامل تازه از راه رسيده

اينگونه شد كه غار عليصدر براى نخستين بار پس از 55 سال كه از 
بهره بردارى آن زمان مى رفت نوروز بى مســافر را تجربه كرد و همه 

پرسنل با قرارداد ثابت يا موقت بيكار شدند. 
تصميم هيأت مديره شــركت ســياحتى عليصدر كه حاال مديرعامل 
تازه نفس آن هم از راه نرســيده است، چالش بحران كرونا با تقدير 
فعاليتش گره خورد، به اين ترتيب شد كه تدابيرى خاص بينديشند. 
بنابر گفته مديرعامل شــركت سياحتى عليصدر پس از تعطيلى غار 
بــه ناچار بيمه بيكارى نيرو و حذف اضافه كار ها از فروردين 1399 
براى همه پرســنل اعمال شــد و قرار بر اين شد به صورت موقت 
تصميم بيمه بيكارى براى نيروهاى پيمانى و قراردادى اتخاذ شود تا 
در آينده نزديك شرايط بهترى ايجاد و نيروهاى كارى به جايگاه هاى 

خود بازگردند. 
مهــدى مجيدى در گفت وگــو با همدان پيام گفــت: پس از اين 
تصميم پرســنل براى مشــمول بيمه بيكارى شدن اقدام كردند و 
از سوى ديگر شركت ســياحتى عليصدر هم به تعريف بسترهاى 

كمك معيشتى اقدام كرد. 

مديرعامل شركت سياحتى عليصدر گفت: راهكار بيمه بيكارى كه البته 
شامل همه نيروهاى انسانى كشورى مى شد از يك سو و اختصاص بسته 
كمك معيشتى 500 هزار تومانى از سوى شركت سياحتى عليصدر به 

پرسنل عليصدر از سوى ديگر در قدم نخست رقم خورد. 
وى گفت: پس شركت سياحتى عليصدر مبلغى را در يكى از بانك ها 
ســپرده گذارى كرد تا به واسطه ســود آن به 100 پرسنل بيكار شده 
غار عليصدر وام قرض الحســنه 2 ميليون تومانى با ســود 4 درصد 

اختصاص پيدا كند كه اين مهم هم انجام شد. 
وى ادامــه داد: البته بر طبق قانون كار بيمه بيكارى براى پرســنلى 
كه داراى قرارداد يك ســاله هســتند منظور مى شود و امروز البته ما 
پيگير حل و فصل مشــكل اختصاص بيمه بيكارى به پرسنل داراى 
قرارداد زير يك ســال شركت سياحتى عليصدر از طريق اداره كار و 
استاندارى هستيم و مكاتبات متعددى نيز با تهران براى حل و فصل 

مشكالت آنها شده است. 
وى گفت: البته كه تالش شــركت ســياحتى عليصدر در حل مشكل 
دريافت بيمه بيكارى پرســنل فصلى و دائمى عليصدر جدى است، اما 
ارســال پيامك تأييد دريافت بيمه بيكارى توســط اداره كار و سازمان 
تأمين اجتماعى بر اســاس ضوابط و مقررات كشورى است و عليصدر 

دخل و تصرفى در آن ندارد و پرسنل عليصدر در جريان باشند كه مسأله 
آ ن ها به صورت مجزا از طريق هيأت مديره پيگيرى مى شود. 

باعنايت به پيگيريها و مكاتبات مديريت شــركت سياحتى عليصدر 
با اداره كل تعاون و رفاه اجتماعى تا پنجشنبه 4ارديبهشت 98نفر از 
كاركنانى كه سابقه پرداخت بيمه داشته اند مورد پذيرش قرار گرفته 
و مقرر شــده اســت موارد اصالحى و مورد تاييد استان، در سامانه 

مجدد بررسى شود.
براى ساير كاركنان نيز پيگيريها ادامه دارد كه هرگونه نتيجه اقدامات 

اطالع رسانى خواهد شد.

 پرسنل عليصدر مى توانند بيمه بيكارى استفاده كنند
در اين زمينه مديركل ســازمان تأمين اجتماعى استان همدان نيز عنوان كرده است: كارگرانى كه 
به دليل ويروس كرونا از كار تعديل شــده اند تا ارديبهشت 1399 مى توانند از بيمه بيكارى 
استفاده كنند و بايد از خرداد ماه البته به كارشان بازگردانده شوند. مگر آنكه از سوى ستاد 

ملى مبارزه با كرونا دستورالعمل ديگرى صادر شود. 
اســمعيل نبوى افزود: در شرايط فعلى كشور، افرادى كه از اسفند ماه سال 1398 بيكار 
شــدند دولت براى 3 ماه اسفند، فروردين و ارديبهشت اين افراد بيمه بيكارى در نظر 

گرفته است. 
وى درباره بيمه بيكارى نيرو شــركت ســياحتى عليصدر نيز اظهار كرد: كاركنان شركت 
عليصدر جزو 10 گروه شغلى هستند كه مى توانند بيمه بيكارى استفاده كنند و بر اين اساس 

قرار شد تا در سامانه بيمه بيكارى ثبت نام كنند. 
براساس شيوه  نامه اى كه توسط وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعى تنظيم شده است و بنابر تشخيص ستاد ملى مبارزه با 

كرونا مشمول بيمه بيكارى بوده و پس از كرونا نيز بايد به كار برگردانده شوند.

 گردشگرى و بيشترين بيمه هاى بيكارى
مديــركل تعــاون كار و رفاه اجتماعى اســتان همــدان نيــز در اين زمينه 

متقاضيــان  فراوانــى  بيشــترين  بيمه گفــت: 
بيكارى شامل مراكز توليد و توزيع غذاهاى 

آمــاده مراكــز مربوط به گردشــگرى، 
جهانگردى  مجتمع هــاى  و  هتل هــا 

ميهمان پذيرها و... بود. 
سيداحمد توصيفيان گفت: با اين قبيل 

متقاضيان طبــق قانون ســاير مقررات 
مربوطه برخــورد مى شــود و طبق قانون 

و اگــر كارگر داراى قــرارداد كار مكتوب باشــد 
كارفرما نخواهد با او ادامه همكارى دهد مشروط به دارا بودن يك سال سابقه 
كار در كارگاه و واريز بيمه او به تأمين اجتماعى و مراجعه ظرف 30 روز از 

تاريخ بيكارى انجام مى شود. 

و ختــم و جــان كالم اينكــه بنابر اظهــار نظر 
زير  عوامل  گردشگرى  كارشناسان  قريب به اتفاق 
از جمله اشــتباهات شركت ســياحتى عليصدر 
براى دســتيابى به يك موقعيت ثابت درآمدى در 

سال هاى اخير بوده است: 
-تك محور بودن درآمد عليصدر از فروش بليت 

ورودى غار 

-اســتفاده نكردن از ظرفيت هــاى تحت اختيار 
شــركت ســياحتى عليصدر همچون (ســايت 
تفريحى توريســتى عباس آباد و 40 درصد سهام 

تله كابين گنجنامه)
-تعريف نكردن منابع درآمدزاى جانبى همچون 
رستوران بدنه يا مراكز تجارى بدنه در مسيرهاى 

دسترسى به غار و سايت عباس آباد. 

-نبودن برنامه براى نگهداشتن گردشگر در زمان 
اضافى در مقصد عليصدر 

-بهره منــد نبودن ســاختار معمــارى خانه هاى 
روســتاى عليصدر از اســتانداردهاى روستاهاى 

هدف گردشگرى 
- خــالق نبودن مردم بومى منطقه براى كســب 
درآمد از گردشگران به واسطه فروش محصوالت 
كشاورزى يا حتى دادن خدمات اقامتى و پذيرايى 

به گردشگران 
-فعال نبودن تورهاى عليصدرگردى براى مردم 
شهرهاى استان همدان و حتى شهرهاى همجوار 
يكى پس از ديگرى روزگارى را براى شــركت 
ســياحتى عليصدر و مــردم بومى روســتا رقم 
زده اســت كه اگر غار عليصــدر بنابر هر دليلى 
روزگارى غيرقابل بهره بردارى باشد فقط به جاى 
درآمد پايدار دامان خانواده هاى عليصدرنشين را 

خواهد گرفت. 
مردم روســتا حتــى بدون حمايــت و توجه 

دولتى ها مى توانســتند به واســطه راه انداختن 
ايســتگاه هاى  قهوه خانــه  كافى شــاپ، 
طبق  خريد  به گردشگران مراكز  خدمات رسان 
اســتانداردهاى گردشــگرى واحدهاى اقامتى 
و بوم گردى يكــى پس از ديگــرى عليصدر 
همدان را به يك منطقه توريســتى پردرآمد و 

كنند.  تبديل  پرگردشگر 
چه بســا گردشگران بسيارى كه براى صرف يك 
غذاى شما راهى پيچ و خم هاى كوه هاى جنگلى 
مى شــوند تا نه بــه بهانه بازديــد از يك جاذبه 
گردشگرى بلكه صرف يك ناهار در رستورانى با 
بدنه غذايى دلچسب روزگار بگذرانند، اما همين 
هــم در عليصدر با آن همه برو و بيا مغفول مانده 
است. اميد آنكه بحران كرونا راهكارهاى اجرايى 
و منطقــى را براى بهبود حــال عليصدر و ديگر 
مناطق گردشگرى در هرجاى استان و ايران پيدا 
كند و در آينده اى نزديك شــاهد روزهاى آفتابى 

در اين آسمان ابرى باشيم. 

جشنواره ساالنه «دين و رسانه» 
در استان برگزار مى شود

 چهارمين دوره جشــنواره ساالنه «دين و رسانه» در استان همدان برگزار 
مى شود. 

جشــنواره ساالنه دين و رسانه اســتان همدان كه امسال دوره چهارم خود را 
پشت سر مى گذارد به صورت منطقه اى برگزار خواهد شد و شركت كنندگان 
از استان هاى همدان، كرمانشاه، كردستان، ايالم و لرستان با هم رقابت مى كنند. 
در ايــن دوره بخش هــاى پويانمايى، آهنگ هاى انقالبى، نقاشــى، گام دوم 
انقالب، جبهه مقاومت، دســتاوردهاى انقالب اسالمى و سردار دل ها (شهيد 

قاسم سليمانى) نيز به جشنواره افزوده شده است. 
همچنين در اين دوره عالوه بر اصحاب رســانه ديگر اقشــار مردم از جمله 
دانشگاهيان، دانش آموزان، طالب و كسانى كه آثارشان در رسانه هاى رسمى 
منتشر شــده مى توانند در جشــنواره شــركت كنند.  طبق آنچه اعالم شده 
اشخاصى كه آثار برجســته اى توليد كرده اند، اما آثارشان در رسانه اى منتشر 
نشده نيز در بخش جنبى جشنواره مورد داورى قرار خواهند گرفت. دبيرخانه 
جشنواره ساالنه «دين و رســانه» در اداره كل تبليغات اسالمى استان همدان 
منســجم تر از سال هاى گذشته امور را پيگيرى مى كند و طبق فراخوان اعالم 

شده آثار بايد تا 20 ارديبهشت ماه امسال به دبيرخانه ارسال شود. 


