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يادداشت روز
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در برابر كرونا يك رنگ باشيد
1- كرونا در شــرايط اجتماعى نامناســبى در 
كشــور ديده شــد، شــرايطى كه اعتماد اجتماعى 
در پايين ترين اندازه قرار داشــت و بى اعتمادى به 
مسئوالن افزايش زيادى در جامعه يافته بود. ميزان 
مشاركت در انتخابات مجلس به خوبى نشان دهنده 
وضعيت اجتماعى كشور و ميزان اعتماد به مسئوالن 
فعلى و آينده كشــور اســت كه بيانگر عمق يافتن 

بى اعتمادى مردم به مسئوالن است...

يادداشت

2

براى تهيه نان 
پول ُخرد همراه داشته باشيد

  قيمــت انواع نان در نانوايى هاى همدان از هفته 
جارى به صورت رسمى افزايش داده شده و هم اينك 
هر عدد نان ســنگك با قيمت آرد آزاد هزار و 300
تومان به مردم عرضه مى شــود و بيانگر افزايش 30

درصدى قيمت نان در همدان است.در اطالعيه هايى 
كه به خط درشــت توســط شــورا ى آرد و نان در 

مغازه هاى نانوايى شهر همدان نصب شده...

 براى 3 واحد توليدى آرايشــى و 
بهداشــتى مجوز توليد مواد ضدعفونى 
كننده و ژل شستشو صادر شده است. 
مدير نظارت بر موادغذايى، آرايشــى 
و بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى 
ابــن ســينا با اعــالم ايــن مطلب و 

تأكيــد بر اين كه مــردم بايد از خريد 
لبنيات  و  فله  صــورت  به  موادغذايى 
گفت:  ايسنا  به  كنند،  خوددارى  سنتى 
شــيوع  چنــد روز گذشــته و با  در 
بيمــارى كرونا در همدان مجوز الزم 
و  ضدعفونى كننده  مــواد  توليد  براى 

و  آرايشى  شــركت   3 به  شستشو  ژل 
مواد  اين  توليد  قدرت  كه  بهداشــتى 
را دارند، صادر شده است كه درصد 
قابــل توجهى از نياز اســتان را رفع 

كرد.  خواهد 
محمد كاظــم زاده با بيــان اين كه اين 3 

شركت آرايشــى و بهداشــتى از امروز 
مى توانند توليد مواد ضدعفونى كننده را 
آغاز كنند، گفت: مــردم به دنبال تجمع 
موادضدعفونى كننده در منازل خود نباشند 
و به اندازه مصرف كنند تا همه بتوانند از 

اين محصوالت بهره مند شوند.

صدور مجور توليد مواد ضدعفونى   براى 3 واحد توليدي در همدان

ــك  ــدان در ي ــرف آب در هم  مص
هفتــه گذشــته 10 درصــد افزايــش 

ــت. ــه اس يافت
فاضالب  و  آب  بهره بــردارى  معــاون 
استان همدان گفت: در يك هفته گذشته 
مصرف آب در همدان 10 درصد افزايش 

يافته كه اين وضعيت موجب افت فشار 
آب در شــهرهاى همدان، تويسركان و 

اسدآباد شده است.
حميدرضــا نيكــداد بــا بيــان اينكه 
مصرف باال مشــكالتى را ايجاد كرده 
و از ذخاير مخازن كم شده اســت، به 

فارس گفت: با تــالش همكاران آبفا 
مديريت اعمال شــد كــه آب تا حد 

امكان به دست مشتركان برسد.
معــاون بهره بــردارى شــركت آب و 
فاضالب اســتان همدان بيان كرد: شيوع 
كروناويــروس نيــز در مصــرف آب 

تأثيرگذار بوده اما خواهش من اين است 
كــه عالوه بر حفظ بهداشــت فردى به 

مديريت مصرف آب نيز توجه شود.
وى بــا بيــان اينكــه ذخيــره ســد 
مشــكل نــدارد و چاه هــا در مــدار 
ــن وجــود  ــا اي ــزود: ب ــد، اف ــرار دارن ق
مصــارف بيشــتر شــده و افزايــش 
در  اختــالالت  موجــب  مصــرف 
در  جمعــه  و  پنجشــنبه  روزهــاى 

شــهرها شــد.

افزايش 10 درصدى مصرف آب در همدان

 مردم مديريت كنند

برخورد قاطع با فروش ماسك 
در مبادى غيرقانونى

 تعطيلى 
3 مركز متخلف

 مديركل تعزيرات حكومتى همدان با 
اشاره به برخورد قاطع با فروش ماسك در 
مبادى غيرقانونى از تعطيلى 3 مركز متخلف 

خبر داد.
عليرضا حســن پور با بيان اين كه با مبادى 
غيرقانونى فروش ماسك و مواد ضدعفونى 
در همدان برخورد مى شــود، اظهار كرد: 

مــردم در صورت مشــاهده ايــن موارد 
موضــوع را اعالم كنند تــا برخورد الزم 

صورت گيرد.
وى از بازرســى مشــترك بــا دانشــگاه 
علوم پزشــكى، اتاق اصناف و ســازمان 
صمــت از داروخانه هــا، مراكــز فروش 
تجهيزات پزشــكى و فروشگاه هاى لوازم 
آرايشى بهداشــتى خبــر داد و به فارس 
گفت: پرونده هاى زيادى در اين خصوص 

تشكيل داده ايم.
مديــركل تعزيرات حكومتــى همدان با 
بيان اينكــه در اين مدت 3 مركز متخلف 
تعطيل شده اســت، افزود: آنچه وظايف 

ماســت انجام مى دهيم امــا در برخورد با 
مبــادى غيرقانونى نيــرو و امكانات الزم 
نداريــم و حتــى در حــوزه كارى ما نيز 
خالصه نمى شــود. وى بيان كرد: دانشگاه 
علوم پزشكى و سازمان صنعت، معدن و 
تجارت بايد بررســى الزم را در اين زمينه 
انجام دهند و اطالع دهند كه صنفى خارج 
از حوزه فعاليت خود كارى انجام مى دهد 

تا برخورد الزم صورت گيرد.
حســن پور تصريح كــرد: اطالعى درباره 
فروش ماسك و مواد ضدعفونى در صنفى 
خارج از حــوزه فعاليت خــود ندارم و 
پرونده اى در اين زمينه ارسال نشده است. 

وى خاطرنشان كرد: با همكارى استاندارى، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه  
علوم پزشــكى برخى توليدكنندگان براى 
افزايــش توليد مــواد ضدعفونى كننده و 
ماســك همكارى دارند و مجوز فعاليت 
گرفته اند تا توليدات خود را در اين راستا 

افزايش دهند.
مديركل تعزيرات حكومتى همدان با بيان 
اين كه دربــاره توزيع و فروش غيرقانونى 
آن گزارشى ارسال نشده است، گفت: فقط 
يك مورد تخلــف در اين زمينه در ميدان 
امام(ره) مشاهده شده بود كه به دادستانى 

معرفى شد.

مبتاليان همدان 5 نفر شد

كمبود ماسك درداروخانه ها

ضدعفونى شهر روزىضدعفونى شهر روزى22باربار
■■ شهردارى مى گويد  شهردارى مى گويد 
در تمام اماكن پرتردد اصول بهداشتى اجرا مى شوددر تمام اماكن پرتردد اصول بهداشتى اجرا مى شود

از سرگيرى صادرات به عراق

مرزهاى غرب كشور 
باز شد

اگر دندان درد داريد تحمل كنيد

تعطيلى دندانپزشكى هاى مالير
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وزارت كشور اعالم كرد

همـدان 
رتبـه 20 

مشاركت در انتخابات
 وزارت كشــور ميــزان مشــاركت در يازدهمين دوره 
ــه تفكيــك  ــات مجلــس شــوراى اســالمى را ب انتخاب
ــور،  ــار وزارت كش ــق آم ــرد. طب ــالم ك ــتان ها اع اس

همــدان بيســتمين اســتان در مشــاركت اســت. 
ــن دوره  ــات اي ــا در انتخاب 44/81 درصــد همداني ه

از مجلــس شــركت كردنــد.
كهكيلويــه و بويراحمــد بــا 70/66 درصــد مشــاركت 
ــد در  ــا 26/24 درص ــران ب ــدول و ته ــدر ج در ص

انتهــاي جــدول مشــاركت قــرار گرفتــه اســت.

ميزان مشاركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى
مشاركتاستانرديفمشاركتاستانرديف

46/81بوشهر70/6617كهگيلويه و بويراحمد1
45/65مازندران66/1218خراسان جنوبى2
45/11فارس60/8919ايالم3
44/81همدان60/6820سيستان و بلوچستان4
43/02قم57/2121خراسان شمالى5
42/96خوزستان57/1522گلستان6
42/85كرمانشاه52/5123هرمزگان7
42/83آذربايجان شرقى52/3324چهارمحال و بختيارى8
42/19قزوين50/5625كرمان9
41/96گيالن50/2926اردبيل10
39/71مركزى48/6327زنجان11
36/38اصفهان48/2328آذربايجان غربى12
32/65كردستان48/1729خراسان رضوى13
28/41البرز47/9030يزد14
26/24تهران47/5831لرستان15
42/57جمع كل47/45سمنان16
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يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

در برابر كرونا يك رنگ باشيد
 1- كرونا در شرايط اجتماعى نامناسبى در كشور ديده شد، شرايطى 
كه اعتماد اجتماعى در پايين ترين اندازه قرار داشــت و بى اعتمادى به 

مسئوالن افزايش زيادى در جامعه يافته بود. 
ميزان مشــاركت در انتخابات مجلس به خوبى نشــان دهنده وضعيت 
اجتماعى كشور و ميزان اعتماد به مسئوالن فعلى و آينده كشور است 
كــه بيانگر عمق يافتن بى اعتمادى مردم به مســئوالن اســت كه بايد 
به عنوان آسيبى جدى بررسى و راهكارهاى افزايش اعتماد در جامعه 

به كار گرفته شود. 
2- نامحرم دانســتن مردم در تصميم گيرى هــاى مهم به ويژه در چند 
تصميم مهم امسال، به اعتراضاتى منجر شد كه با پايان يافتن اعتراضات 
اين موضوع مهمترين تأثير را در بى اعتمادى مردم به مسئوالن گذاشت. 
اين كه اكنون جامعه 30 بهمن ماه را به عنوان روز آغاز مشــاهده كرونا 
در ايران قبول ندارند و مسئوالن را به پنهان كارى متهم مى كنند، ريشه 
در رفتارهاى پيشين دارد كه مردم را از اطالعات الزم محروم و آنها را 

طرف مشورت ندانسته اند. 
3- ايران به لحاظ شــاخص هاى اجتماعى، آســيب هاى اين حوزه و 
ســرمايه اجتماعى در شرايط پر حرف و حديثى است و اين وضعيت 
يك شبه ايجاد نشده كه يك شبه و با يك طرح شرايط بهبود يابد و از 

اين وضعيت رهايى حاصل شود. 
از اين منظر بررسى اتفاقاتى كه به اين شرايط منجر شده براى عبور از 
آن ضرورت دارد، بايد بررســى شود كه چرا اعتماد مردم به مسئوالن 

در بهترين شرايط به 40 درصد رسيده است. 
4- در اوايــل انقالب همــه با هم برادر و خواهــر بودند و قرار بود 
جامعه اى بدون برترى طبقاتى تشــكيل شــود اما امروز مردم برخى 
مسئوالن را افرادى مى دانند كه حرف آنها را نمى فهمند و سطح زندگى 
آنها با زندگى مردم بسيار متفاوت است و به عبارتى شاه هاى كوچك 

در جامعه تكثير شده و ازدياد يافته اند. 
شاهانى كه خود را برتر از مردم مى دانند و نگاه از باال به مردم داشته و 
همه امكانات اين سرزمين را حق خود و فرزندان نااليقشان به واسطه 

زن خوب مى دانند. 
5- در كرونا مردم نبايد شاهد تبعيض در تشخيص، درمان و رسيدگى 
باشند اما گويا چنين نيست و دســتورالعمل رسيدگى به مسئوالن از 

مردم متفاوت است. 
نخســتين نمونه اين تفاوت در مجلــس رخ داد كه نمايندگان با آنكه 
مى دانســتند مردم به ماسك، الكل، دست كش و ديگر لوازم پيشگيرى 
از كرونا دسترســى ندارند، كيف بهداشتى خود مملو از اين لوازم را 
دريافت كردند تا عملى نشــان دهند كه چرا مردم به نمايندگان براى 
بهبود شــرايط خود اعتماد ندارند، نمايندگانى كه مردم را در شرايط 
حســاس فراموش مى كنند و با دريافت يك كيف راضى مى شوند به 
اينكه وضع همه مردم خوب اســت و به به و چه چه از عملكردهايى 

سر مى دهند كه مردم رضايتى از آنها ندارند. 
6- به مردم توصيه مى شود در خانه بمانند يا اگر عالئم كرونا داشتند 
تا شــدت نيافت به مراكز درمانى مراجعه نكنند اما مسئوالنى از مثبت 
شــدن آزمايش هاى خود خبر مى دهند كه بــراى عموم مردم در اين 
مرحله انجام نمى شــود و برخى خبرنگاران از درمان اختصاصى آنها 
در منزل با درگير كردن حداقل 3 پرســتار، تخت ويژه و اكسيژن و... 

هزينه بسيار خبر مى دهند. 
اين تبعيض قطعا از اندك اعتماد مردم به مســئوالن خواهد كاست زيرا 
پذيرفته نيست كه برخى به واسطه مســئوليتى كه از مردم گرفته اند از 
بهترين امكانات و تخصص ها بهره مند شــوند و مردم همچنان به دنبال 
ماسك و مواد ضدعفونى كننده از اين داروخانه به داروخانه بعدى بروند. 
7- اميدبخشــى و صحبت از اميد شايد راهكار خوبى براى مقابله و 
گذر از شــرايط نامطلوب اقتصادى باشد كه البته آن هم در كنار اميد، 
نيازمند حركاتى براى رســيدن به شرايط مطلوب است اما اين نسخه 
براى مقابله با شــيوع يك ويروس و بيمارى جديد پاسخگو نيست و 
آنچه در اين زمينه نياز اســت، عمل به نســخه اعتماد آفرينى و انجام 
اقداماتى است كه اعتماد مردم را افزايش داده و تالش مسئوالن را براى 

خدمت باور و به توصيه ها بر اساس اين اعتماد عمل كنند. 
 راهــكار اصلى اين اعتمــاد آفرينى يك رنگى اســت همه بايد در 
بهره مندى از امكانات پيشــگيرى، تشــخيص و درمان برابر باشند و 
يك رنگ ديده شــوند و مســئوليت نبايد تفاخر طبقاتى ايجاد كرده و 

رنگ بهترى به اين طبقه ببخشد. 
اگر چنين شــد قطعا اين ويروس عاملى خواهد شد تا انسجام ملى و 
ســرمايه اجتماعى كشور براى بهبود شاخص هاى اجتماعى و كاهش 

آسيب هاى اجتماعى باال رفته و ارتقا يابد. 

تعطيلى كرونا به سفره خانه ها رسيد
 به نظر مى رســد در هفته جارى به دليل اوج شــيوع ويــروس كرونا، هزينه هاى باال و 

نداشتن فروش مجبور به تعطيلى سفره خانه هاى سنتى باشيم. 
رئيس انجمن ســفره خانه هاى ســنتى و مجتمع هاى بين راهى اســتان  بــا بيان اين كه 
دســتورالعمل ابالغى ميراث فرهنگى به تمامى  مجتمع هاى بين راهى و سفره خانه هاى 
ســنتى استان اعالم شده اســت، اضافه كرد: جلسه اى آموزشــى نيز با حضور مسئول 
پدافند غيرعامل اســتان و مسئول مركز بهداشــت و اورژانس براى پرسنل برگزار شد 
و كل مجموعه هاى اســتان همدان آموزش كامل در اين زمينه را كســب كرده اند.  امين 

ابوالقاســمى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره اين كه طبق دســتورالعمل ميراث فرهنگى 
تمامى  مجتمع ها و ســفره خانه هاى ســنتى استان ضدعفونى مى شــوند، يادآور شد: در 
شــرايط كنونى مردم تقريبًا هيچ گونه استفاده اى از سفره خانه ها ندارند و متأسفانه ترس 
از ويروس كرونا به شدت در شهر احساس مى شود كه اميدواريم شرايط هر چه زودتر 

به حالت عادى برگردد. 
رئيس انجمن سفره خانه هاى سنتى و مجتمع هاى بين راهى استان همدان خاطرنشان كرد: 
از هم اكنون مجموعه هاى اقامتى و گردشگرى با لغو سفرها روبه رو شده اند و اگر اوضاع 
تا نوروز به همين روال باشــد گردشگرى اســتان و به تبع آن مجموعه هاى بين راهى و 

سفره خانه هاى سنتى ضرر زيادى را متحمل خواهند شد. 

وى در ادامه به تعداد و وضعيت ســفره خانه ها و مجتمع هاى بين راهى اشاره كرد و گفت: 
در اســتان همدان 20 سفره خانه ســنتى و افزون بر 40 مجموعه بين راهى وجود دارد كه 
تمامى  ســفره خانه ها داراى رتبه بندى درجه ممتاز و يك هستند و مجموعه هاى بين راهى 
نيز از استاندارهاى الزم برخوردارند و استانداردسازى تعداد كمى  از رستوران هاى منفرد 

بين راهى نيز در حال انجام است. 
ابوالقاســمى  با تأكيد بر اين كه در حالت عادى مجتمع هاى بين راهى و ســفره خانه هاى 
سنتى استان همدان شرايط مطلوبى دارند، تصريح كرد: مجتمع ها پيشانى گردشگرى استان 
هستند و ســفره خانه هاى سنتى نيز شرايط خوبى دارند و خوشبختانه در پيك سفر مانند 

نوروز و تابستان گذشته حتى يك فقره شكايت از آن ها گزارش نشد. 

ضدعفونى شهر روزى 2بار
■ شهردارى مى گويد در تمام اماكن پرتردد شهر اصول بهداشتى اجرا مى شود

براى تهيه نان 
پول ُخرد همراه داشته باشيد

مهدى ناصرنژاد»
  قيمت انواع نان در نانوايى هاى همدان از هفته جارى به صورت 
رسمى افزايش داده شده و هم اينك هر عدد نان سنگك با قيمت آرد 
آزاد هزار و 300 تومان به مردم عرضه مى شــود و بيانگر افزايش 30

درصدى قيمت نان در همدان است.
در اطالعيه هايــى كــه بــه خــط درشــت توســط شــورا ى آرد و نــان 
در مغازه هــاى نانوايــى شــهر همــدان نصــب شــده،  بــه ايــن نكتــه 
ــان پــس از ســال ها در همــدان  ــد شــده اســت كــه قيمــت ن تأكي
افزايــش داده مى شــود در حالــى كــه بــه گــواه حافظه هــاى 
قــوى، آخريــن تاريــخ افزايــش قيمــت نــان در همــدان بــه 2 ســال 
هــم نمى رســد و در تمــام ايــن مــدت نيــز قدوقــواره و وزن نــان 
ــان  ــار نوس ــا دچ ــرانه توســط نانوايى ه ــور خودس ــار به ط چندين ب
ــزار  ــا قيمــت ه ــه پيــش ب ــا هفت ــه ت ــان ســنگك ك ــن ن شــد و اي
ــال  ــه س ــود ك ــى نب ــم، آن ــد ه ــه مى ش ــا تهي ــان از نانوايى ه توم
گذشــته و پيش تــر از آن بــه هميــن قيمــت بــه دســت مى آمــد!!! و 
متأســفانه تاكنــون نظــارت مؤثــر و كارآمــدى نســبت بــه كم وكيــف 
ــدان قصــه اى  ــان در هم ــده اســت و قصــه ن ــل نيام ــه عم ــان ب ن

ديرينــه و پــر حكايــت اســت.
با اين حال مشــكل فقط افزايش 30 درصدى قيمت نان در شهرمان 
نيست و در واقع و با رعايت جوانب انصاف، قيمت نان براى جبران 
بسيارى هزينه هاى متورم شده، بايد افزايش داده مى شد و چنانچه در 
اين شــرايط، نان با كيفيت مطلوب به دست مردم برسد، جاى بسى 

تقدير و شكرگزارى دارد.
بــا تمــام ايــن احــوال به نظــر مى آيــد بــا ايــن شــيوه اى كــه بــراى 
ــت،  ــده اس ــاذ ش ــتان اتخ ــهرهاى اس ــان در ش ــت ن ــش قيم افزاي
ــرد در  ــول ُخ ــود پ ــام نب ــى به ن ــش بزرگ ــا چال ــس ب ــن پ از اي

ــيم. ــه رو باش ــا روب نانوايى ه
ــزار  ــنگِك ه ــاى س ــتين روزه ــن نخس ــا در همي ــى نانوايى ه برخ
ــه  ــترى ب ــه ورود مش ــان لحظ ــدان، در هم ــى در هم و 300 تومان
نانوايى هــا اعــالم مى كننــد، «اگــر كارت نداريــد، پــول ُخــرد 

ــيد!». ــته باش ــراه داش هم
ــه كارتخــوان  اگرچــه اغلــب نانوايى هــا مثــل ســاير مغــازه داران ب
مجهــز هســتند، امــا ايــن مشــكل وجــود دارد كــه بيشــتر افــرادى 
ــال،  ــراد خردس ــامل اف ــد و ش ــه مى كنن ــا مراجع ــه نانوايى ه ــه ب ك
خانم هــاى خانــه دار و زنــان و مــردان ســالخورده مى شــوند، 
لزومــًا كارت عابربانــك همــراه ندارنــد و بيشــتر افــراد اين چنينــى 

هــم پــول ُخــرد همــراه خــود ندارنــد. 
ــان 20 متــرى  يكــى از مشــتريان نانوايــى ســنگكى واقــع در خياب
ــنبه (11 ــه روز يكش ــدان ك ــنگى هم ــدان شيرس ــه مي ــى ب منته
اســفندماه) بــا شــاطر نانوايــى چالــش پــول ُخــرد داشــتند، پيشــنهاد 
مى كــرد، روزانــه همــراه ســهميه آرد، يــك كيســه پــول خــرد هــم 
تحويــل بگيرنــد يــا يــك كارگــر مخصــوص بــراى رفت وآمــد بــه 

ــراى خــود اســتخدام كننــد!  ــول خــرد ب ــه پ بانك هــا و تهي
البته مشــخص اســت كه چنين پيشــنهادهاى خام و اظهارنظرهاى 
شاكيانه بيشتر جنبه مزاح دارد، وليكن بيانگر وضعيت جديد مردم و 

نانوايى ها براى جفت وجور كردن پول خريد نان است!
يادمان باشــد كه يكى از دليل هاى اصلى گرانى ها و آشفتگى  قيمت ها 
در جامعه ايــران از همان 4 دهه و 5 دهه پيش چالش پول خرد بوده 
و هســت و از همان زمان ها كه همراه هر خريدى از فروشــگاه ها به 
جاى پول خرد آدامس، كبريت، چسب زخم، شكالت و اشياى ديگر 
ردوبدل شد، جايگاه قيمت هاى رسمى هم در بده وبستان ها بهم خورد.

هم اينــك در همين شــهر خودمان اغلب كاســب ها پول خردهاى 
احتمالى را از مردم دريافت نمى كنند و با تمســخر بيان مى كنند كه 
«ما نه 100 تومانى و 200 تومانى از مشــترى مى گيريم و نه به آنها 

مى دهيم!!!».

1- افرادى ادعاى كشــف داروى درمان كرونا را داشته اند. گويا يك 
همدانى هم اين ادعا را داشــته است. گفتنى است وزارت بهداشت 

بايد درباره اين ادعاها بررسى و اعالم نظر داشته باشد. 
2- برخى هنوز كرونا را جــدى نگرفته اند. گويا حضور در جاهاى 
شــلوغ و اماكن متبركه همچنان از سوى اين افراد ادامه دارد. گفتنى 

است زيان اهمال كارى اين افراد را جامعه بايد پرداخت كند. 
3- يك مداح در همدان مردم را به اعتراض به محدودسازى فعاليت 
هيأت ها و اماكن مذهبى دعوت كرده اســت. گويا وى دســتورات 
وزارت بهداشــت در اين زمينه براى پيشــگيرى از كرونا را توطئه 
عليه اعمال و مناســك مذهبى قلمداد كرده است. گفتنى است نگاه 
سياســى به كرونا در برخى مناطق كشــور از داليل شيوع بيشتر اين 

ويروس است. 
4- ماليات بر تبليغ از گوگل و ســايت هاى خارجى جديدترين نوع 
ماليات پيشــنهاد شده براى سال آينده است. گويا مركز پژوهش هاى 
مجلس اين پيشــنهاد را ارائه داده اســت. گفتنى است بر اساس اين 
طرح افرادى كه به اين نوع تبليغ اقدام مى كنند، 50 درصد كل هزينه، 

مشمول ماليات خواهند شد. 
5- كمپين «در خانه بمانيم» بــراى مقابله با كرونا در حال فراگيرى 
اســت. گويا اين كمپين مردمى پس از بى توجهى اوليه برخى به دليل 
تعطيلى ها براى ماندن در خانه و اقدام به مسافرت شكل گرفته است. 
گفتنى اســت كرونا و خانه نشــينى برخى كسب و كارها را از رونق 
انداخته كه نيازمند تدبيرى براى كاســتن فشار از فعاالن اين كسب 

و كارهاست. 

آزادى 4 زندانى 
به همت 

خبرنگاران همدانى
 مديرعامل ستاد ديه استان همدان از آزادى 
4 زندانى جرايم غيرعمد به همت خبرنگاران 

و اهالى رسانه استان خبر داد. 
يدا... روحانى منش در جمــع خبرنگاران، با 
اشــاره به آزادى 4 زندانى جرايم غيرعمد به 
همت اصحاب رســانه و خيران استان اظهار 
كرد: جامعه رسانه استان با همكارى ستاد ديه 
و خانه مطبوعات با 2 هدف فرهنگ ســازى 
در كمــك به آزادى زندانيان غيرعمد و اقدام 
عملى در اين زمينه نســبت به انجام اين كار 

خير ورود كرده اند. 
وى از جمــع آورى 15 ميليــون و 200 هزار 
تومان توســط خبرنگاران و خيران رسانه اى 
استان خبر داد و گفت: مبلغ 8 ميليون و 800

هزار تومان نيز از سوى ستاد ديه براى آزادى 
4 زندانى اختصاص يافت. 

به گزارش ايســنا، مديرعامل ستاد ديه استان 
همدان با بيان اين كه با احتساب اين دو رقم، 
مبلغ 24 ميليون تومان براى آزادى اين عزيزان 
صرف شده است، افزود: مقدمات آزادى اين 
4 نفــر در 2 روز آينده انجام مى شــود تا به 

آغوش گرم خانواده بازگردند. 
وى در تشــريح جزئيات پرونــده اين 4 نفر 
گفت: يكى از افــراد دربند يك جوان متولد 
65 و متأهل اســت كه به دليــل 6 ميليون و 
500 هــزار تومان بدهى 2 مــاه در زندان به 

سر مى برد. 
روحانى منــش با بيان اين كه يك جوان متولد 
66 نيــز با بدهى 5/5 ميليون تومانى نيز 4 ماه 
در زندان اســت كه با كمك اصحاب رسانه 
آزاد خواهد شد، اضافه كرد: يك جوان متولد 
62 نيز با 5/5 ميليون تومان بدهى 8 ماه است 
زندانى شده كه به زودى با كمك خبرنگاران 

به كانون خانواده اش بازخواهد گشت. 

وى با اشاره به اين كه يك جوان متولد 66 نيز 
با بدهــى 6/5 ميليون تومانى از كمك خيران 
رسانه اى بهره مند خواهد شد، اظهار كرد: هر 
4 نفرى كه به دليل ناتوانى در پرداخت بدهى 

در زندان به سر مى برند، مرد هستند. 
مديرعامل ستاد ديه اســتان همدان در ادامه 
با تقدير از اصحاب رســانه استان به منظور 
دغدغه مندى در اين زمينه و توجه به مسئوليت 
اجتماعى گفت: به طور حتم اقدامات عملى 
در زمينه فرهنگ سازى هم به ثواب نزديك تر 

است و هم تأثيرگذارتر. 
وى بــا بيان اين كه اصحاب رســانه كار خير 
خود را با عنوان «مهر علوى» شــروع كردند، 
يادآور شــد: كار جمع آورى كمك از سالروز 
ميالد حضرت زينب(س) آغاز شد و به طور 
رسمى  تا ســالروز ميالد حضرت زهرا(س) 

ادامه داشت. 
روحانى منش برگزارى جشــن آزادســازى 
زندانيان جرايــم غيرعمد با حضور اصحاب 
رســانه و تعدادى از مســئوالن در روزهاى 

منتهى به ميالد باسعادت امام على(ع) را جزو 
برنامه هاى پيش بينى شده عنوان كرد و افزود: 
البته برگزارى اين مراســم منوط به وضعيت 

بيمارى كرونا در استان است. 
وى با بيان اين كــه اميدواريم با كاهش اين 
بيمارى زمينه برگزارى اين جشــن نيز مهيا 
شود، از مردم استان دعوت كرد به حديث 
پيامبر گرامى  اسالم مبنى بر اين كه «هركس 
بنــده مؤمنــى را آزاد كنــد، در مقابل هر 
عضوى از اعضاى او، برايش آزادى عضوى 
از آتش به بار خواهد نشســت» جامه عمل 

بپوشانند. 
مديرعامل ستاد ديه اســتان همدان در پايان 
گفت: ســتاد ديه اســتان با شــماره حساب  
ملــى،  بانــك  ســيبا   0106329555001
6037991199530712 كارت  شــماره 
بانك ملى، شماره حســاب جام بانك ملت 
2030303037 و شــماره كارت بانك ملت 
دريافــت  آمــاده   6104337770115184

كمك هاى خيران و نيكوكاران است. 

 معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان 
از ضدعفونى كردن معابر، تأسيسات و مبلمان 
شهرى در نقاط پرتردد شهر همدان خبر داد و 
گفت: تمامى  معابر، تأسيسات و مبلمان شهرى 
در نقــاط اصلى و پرتردد شــهر همدان در 2 

نوبت صبح و بعدازظهر ضدعفونى مى شود. 
وحيد على ضمير با اشــاره به جمع آورى مواد 
غذايــى بســته بندى نشــده از روزبازارهاى 
همدان، اظهار كرد: در راســتاى پيشــگيرى 
از شــيوع ويــروس كرونا و حفظ ســالمت 
شهروندان تمامى  موادغذايى بسته بندى نشده 
غيربهداشتى، فله اى و ترشيجات و شيرينى در 

روزبازارهاى همدان جمع آورى مى شود. 
وى با بيــان اين كه بازارچــه موقت پرندگان 
نيز به طــور متداول هر روز پس از ســاعت 
ضدعفونى مى شــود،  كارى ايــن بازارچــه 
تصريــح كرد: تنظيــف و ضدعفونى مداوم و 
هر شب اتوبوس هاى شهرى با مواد استاندارد 
ضدعفونى كننده مورد تأييد شبكه بهداشت و 
توزيع هزار پوستر در اتوبوس هاى شهرى براى 
اطالع رسانى به شــهروندان همدانى در زمينه 
پيشــگيرى از كروناويروس از اقدامات ديگر 

شهردارى همدان در اين مدت خواهد بود. 
على ضمير از ارائه محلول ضدعفونى كننده و 
ماســك به رانندگان تاكسى شهر همدان خبر 
داد و افزود: همچنيــن مواد ضدعفونى كننده 
و ماســك به همراه 2هزار پوســتر اقدامات 
پيشــگيرانه به رانندگان تاكســى تحويل داده 

شده است. 
وى با اشــاره بــه ضدعفونى كــردن محوطه 
و ســالن پايانه هاى مســافربرى، يادآور شد: 
توزيع روزانه ماســك و دستكش بهداشتى به 
پاكبانان و كارگران خدمات شهرى، اطالعيه ها، 
هشــدارها و اقدامات مراقبتى براى پيشگيرى 
و آموزش شــهروندان توســط اداره مديريت 
بحــران در كانال هــا و صفحه هــاى مختلف 

اطالع رسانى  پوســترهاى  نصب  و  شهردارى 
و مواد ضدعفونى كننده در ســاختمان ادارى 
زيرمجموعــه شــهردارى از ديگــر اقدامات 

شهردارى همدان بوده است. 
وى از تعطيل كردن ســرويس هاى بهداشتى 
سطح شــهر همدان خبر داد و گفت: تمامى 
 ســرويس هاى بهداشتى ســطح شهر همدان 
به جز سرويس بهداشــتى مجاور تاالر فجر، 
شــهروند،  پارك  حســن(ع)،  امام  نمازخانه 
پارك مــردم و پارك فدك، ميــدان باباطاهر 
و خيابان باباطاهر تعطيل شــده و ضدعفونى 
كردن روزانه در چندين نوبت و شــارژ مايع 
دستشويى در راستاى پيشــگيرى از بيمارى 

صورت مى گيرد. 
معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان در 
پايان خاطرنشان كرد: 25 بنر در نقاط پرتردد 
شــهر و همچنين 3 دستگاه تلويزيون شهرى 

به منظور آموزش و راه هاى كنترل ابتال به اين 
ويروس در سطح شهر نصب شده است. 
 گرم خانه همدان عارى از كرونا

مدير خدمات شهرى شــهردارى همدان هم 
دربــاره وضعيــت گرم خانه  همــدان گفت: 
تاكنون مورد مشــكوك به ويروس كرونا در 

گرم خانه ها همدان مشاهده نشده است. 
حسين خانجانى در تشريح وضعيت گرم خانه 
مردان همدان و فعال بودن آن در ايام شــيوع 
كروناويــروس اظهار كــرد: گرم خانه همدان 
هر روز صبح به  طور كامل با اســتفاده از مواد 

بهداشتى ضدعفونى مى شود. 
وى در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: مددجويان 
پش از ورود به گرم خانه موظف هستند كه ابتدا 
استحمام كرده سپس لباس هاى خود را درون 
كيسه هاى مخصوص گذاشــته و به گرم خانه 

تحويل دهند و لباس هاى تميز دريافت كنند. 

مديــر خدمات شــهرى شــهردارى همدان 
با اشــاره به ســكونت 55 مددجــو اعم از 
كارتن خواب و بى خانمان در گرم خانه همدان 
بيان كرد: تاكنون مورد مشــكوك به ويروس 
كرونا در گرم خانه همدان مشــاهده نشــده 

است. 
خانجانــى خاطرنشــان كرد: طبــق اطالعيه 
وزارت بهداشــت ماســك را فقط در اختيار 
افراد آلوده قرار مى دهند بنابراين تاكنون هيچ 
ماســكى در اختيار مددجويان گرم خانه قرار 

نگرفته است. 
وى با بيان اين كه كمبودى در موادضدعفونى 
كننده بــراى گرم خانه وجود نــدارد، گفت: 
تاكنــون آزمايشــى از مددجويــان گرم خانه 
همدان در زمينه كرونا گرفته نشده و با اعالم 
دانشــگاه علوم پزشكى مبنى بر گرفتن تست 
كرونا براى انجام آزمايش اقدام خواهيم كرد. 

مردم با اطمينان خاطر به اهداى خون 
بپردازند

 مديركل انتقال خون اســتان همدان در پى شيوع ويروس كرونا به 
مردم توصيه كرد با اطمينان خاطــر به اهداى خون بپردازند و نگران 
نباشند.  افشين محمدى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: درحال حاضر 
ذخاير گلبول هاى قرمز مناســب است اما با توجه به كمبود هميشگى 
پالكت و اينكه ذخيره ســازى اين فرآورده امكان پذير نيست، با كمبود 
پالكــت مواجه هســتيم.  وى افزود: با وجود ويــروس كرونا برنامه 
داريم كه از ازدحام جمعيت در ســازمان انتقال خون جلوگيرى كنيم 
و از طرفى ضدعفونى ســطوح را به هر 2 ســاعت يكبار تغيير داديم 
تا موارد بهداشــتى رعايت شــود.  محمدى در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا از اهداكنندگان تســت سالمت گرفته مى شود يا خير؟ گفت: حتمًا 
از دســتورالعمل هاى ســازمان انتقال خون براى اهداكنندگان استفاده 
مى كنيــم و از افرادى كه در خانواده خود فرد بيمار داشــته باشــند، 

آزمايش گرفته نمى شود. 
مديركل سازمان انتقال خون استان همدان به مردم اطمينان خاطر داد: 
تمامى واحدهاى اهدايى خون استان ايمن هستند و ويروس در خون 

ظهور و بروز نخواهد داشت. 

امام جمعه همدان:

كادر پزشكى ايثار مى كند
■ مراقب ويروس سياسى باشيم

 امام جمعه همدان در پيام تصويرى ضمن 
توصيه به مردم با قدردانى از تالش پزشكان و 
كادر درمانى كشور و استان همدان، گفت: كادر 
پزشكى كشور در مرحله ايثار قرار گرفته است.

به گزارش مهر، حجت االســالم والمســلمين 
حبيب ا... شعبانى با قدردانى از تالش پزشكان 
و كادر درمانى در سراسر كشور و به ويژه استان 

همدان، اظهار كرد: همه مردم مى دانند كه كادر 
پزشكى ما در مرحله ايثار قرار گرفته و اقدامات 

آنها به معناى ايثار و ازخودگذشتگى است.
وى افزود: اين رفتار و خدمات قابل تقديراست 
و همه مردم قدردان اين زحمات هستند و براى 

سالمتى اين افراد دعا مى كنند.
امام جمعه همدان با اشــاره به شيوع ويروس 

كرونا در كشــور، خاطرنشان كرد: در اين ايام 
مــردم بايد به حرف مســئوالن اعتماد كنند و 
بدانند آمارهايى كه توســط مسئوالن وزرات 

بهداشت اعالم مى شود، قابل اعتماد است.
وى با بيان اينكه دشــمن امروز بنا دارد تا اين 
ويروس را تبديل به يك ويروس سياسى كند، 
عنوان كرد: دشمن مى خواهد با ايجاد اضطراب، 

ترس و وحشــت در جامعه، برنامه هاى خود 
را بــه پيش ببرد؛ بنابرايــن از مردم عزيز ايران 
مى خواهيم به مسئوالن و كادر پزشكى اعتماد 

داشته باشند.
نماينده ولى فقيه در اســتان همــدان با تأكيد 
بر اينكه اگر كســى بيمار است شرعا بايد در 
اماكن مختلف حاضر نشــود، افزود: افرادى 
كه مشــكوك به اين بيمارى هســتند، بايد از 
حضور در اجتماع و اماكن عمومى پرهيز كنند 
و به خاطر داشته باشند اگر خداى نكرده اين 
حضور از روى تعمد باشد و كسى مبتال شود، 

بعيد نيست كه شرعا ديه بر آنها وارد شود.

بيمارستان آتيه 
رتبه نخست 
زايمان طبيعى شد
 مديردرمــان تأمين اجتماعــى همدان از 
كسب رتبه نخست بيمارستان آتيه همدان در 
زايمان طبيعى طبق ســال نامه آمارى دانشگاه 

علوم پزشكى همدان خبر داد.
عليرضــا صفرى در گفت وگو بــا فارس در 
همدان اظهار كرد: با انتشار اطالعات سال نامه 
آمارى از ســوى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان در ســال 97، خوشــبختانه وضعيت 
بوده  مطلوب  اجتماعى  تأمين  بيمارستان هاى 

است.
وى بــا اشــاره بــه اين كــه از مجموع 19 

بيمارســتان سطح اســتان 2 بيمارستان آتيه 
همــدان و غرضى مالير متعلق به ســازمان 
تأمين اجتماعــى 11 درصد تخت هاى فعال 
اســتان را به خود اختصاص داده اند، گفت: 
ايــن 2 بيمارســتان با 317 تخــت فعال در 
مجموع 11 درصد از تخت هاى فعال استان 
را به خــود اختصاص دادنــد. مدير درمان 
تأمين اجتماعى همدان با بيان اين كه ســال 

گذشــته 48 هــزار و 783 نفــر در اين 2 
هزار  گفت: 20  شــدند،  بيمارستان بسترى 
و 746 عمــل جراحــى و 9 هــزار و 56 
زايمــان در اين 2 مركز صــورت گرفته كه 
سهم بســترى بيمارستان هاى سازمان معادل 
17 درصد، ســهم جراحى 18درصد و سهم 
زايمان معادل 32 درصــد مجموع عملكرد 

بيمارستان هاى استان بوده است.
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خبر خبر

به همت خيرين انجام شد
اهداى بسته هاى حمايتى به 100 خانوار 

نيازمند روستاى «كوهانى» نهاوند

ــه 100 ــش ب ــن نيك اندي ــت خيري ــه هم ــى ب ــته هاى حمايت  بس
ــدا  ــد اه ــتان نهاون ــى» در شهرس ــتاى «كوهان ــد روس ــوار نيازمن خان

شــد.
ــرد:  ــار ك ــى اظه ــتاى كوهان ــدان روس ــى از معتم ــن بحيراي حس
ــن  ــران متدي ــى از خي ــادى جمع ــال متم ــن س ــراى دومي ــال ب امس
ــت از  ــدف حماي ــور باه ــاط كش ــى در اقصــى نق ــتاى كوهان روس
نيازمنــدان روســتا مبالغــى را در بــازه زمانــى يــك مــاه ونيــم گذشــته 

ــد . ــع آورى كردن جم
وى ادامه داد: مبالغ جمع آورى شده با نظارت 4 نفر از معتمدان روستا 
به خريد اقالم خوراكى همچون برنج، روغن، چاى، قند و... اختصاص 

يافت.
به گزارش مهر، بحيرايى تصريح كرد: امســال نيز هم زمان با روزهاى 
پايانى ســال حدود 100 بسته معيشــتى براى يك صد خانوار نيازمند 
روستا تهيه شده كه به صورت ناشناس، كامًال محرمانه و شبانه در بين 

نيازمندان روستا توزيع مى شود.
وى تصريح كرد: خوشبختانه در سال گذشته عالوه بر اهداى بسته هاى 
معيشــتى با همراهى و حمايت هاى خيرين روستا 4 سرويس جهيزيه 
نيز براى 4 نوعروس نيازمند روســتا تهيه و عروسان روانه خانه بخت 

شدند.

لغو جشنواره پخت نان و گرده محلى 
چشمه قنداب

 مدير اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرستان 
اسدآباد از لغو جشــنواره پخت نان و گرده محلى چشمه قنداب اين 

شهرستان خبر داد.
كامران اكبرى شايگان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: به دليل پيشگيرى 
از شــيوع بيمارى كرونا چهارمين جشــنواره امسال پخت نان و گرده 

محلى چشمه قنداب شهرستان اسدآباد لغو شد.
وى با بيان اينكه براى اســتقبال از نوروز بيش از 12 برنامه شاخص در 
شهرستان پيش بينى شــده كه اجراى اين برنامه ها به دستورالعمل هاى 
وضعيت پيشــگيرى از ابتال به كرونا بســتگى دارد، خاطرنشان كرد: 
نخستين جشنواره نوروزى در كنار تاالب پيرسلمان يكى از تاالب هاى 
طبيعى و زنده اســتان، اجراى بازهاى بومى محلى در روستاى هدف 
گردشــگرى ملحمدره، جشــنواره پخت غذاهاى محلى در روستاى 
ملحمدره و ترخين آباد، اجراى موسيقى محلى در پارك ملت، مسابقه 
عكاسى با موضوع گردشگرى و مسابقه هفت سين از جمله برنامه هاى 
پيش بينى شده براى استقبال از نوروز در اين شهرستان بوده كه اجراى 
اين برنامه ها فعًال به دســتور العمل هاى وضعيت پيشــگيرى از كرونا 

بستگى خواهد داشت.
اكبرى شايگان با بيان اينكه در حال حاضر خانه هاى بومگردى روستاى 
هدف گردشگرى ملحمدره و روستاى ترخين آباد فعال هستند، تصريح 
كرد: هشدارهاى الزم در رابطه با پيشگيرى از ابتال به كرونا و رعايت 

موارد بهداشتى به آنان داده شده است.
وى در ادامه با تأكيد بر اينكه همه مراكز تحت پوشش ميراث فرهنگى 
شهرســتان تحت كنترل قــرار دارند، يادآور شــد: از مهمانپذيرها و 
سفره خانه سنتى ملحمدره در خواست شده است كه فعًال از برگزارى 
جشن ها و مراسمات كه همراه با اجتماع تشكيل مى شود، براى هرگونه 

پيشگيرى خوددارى شود.
بنا به گفته رئيس دانشكده علوم پزشكى شهرستان اسدآباد، خوشبختانه 
تاكنون هيچ نمونه مثبتى از بيمارى كرونا در اين شهرستان وجود نداشته 

و تمام اقدامات انجام شده تنها براى پيشگيرى و كنترل اين بيمارى است.

روزانه 400 خودرو برون شهرى مالير ضدعفونى 
مى شوند

 به منظور مقابله با شــيوع ويروس كرونا و حفظ ســالمت مــردم، روزانه حدود 400 
دستگاه ناوگان حمل ونقل برون شهرى اين شهرستان ضدعفونى مى شود.

رئيــس اداره و حمل ونقــل جاده اى مالير گفت: نخســتين مرحلــه ضدعفونى ناوگان 
حمل ونقل برون شــهرى مالير از چهارشنبه هفته گذشته آغاز و در تمامى پايانه هاى اين 

شهر اجرا مى شود.
سيداسماعيل صفوى زاده به ايرنا گفت: 37 دستگاه اتوبوس برون شهرى در محور تهران و 

كرج فعال است كه روزانه ضدعفونى آنها در دستور كار قرار گرفته است.
وى ادامه داد: عالوه بر اين ضدعفونى 150 دســتگاه مينى بوس در مســير روستايى، 30 
دستگاه در مسير شهرى و 180 خودروى سوارى فعال در ناوگان حمل ونقل برون شهرى 

مالير به صورت روزانه انجام مى شود.
صفوى زاده بيان كرد: ضدعفونى ناوگان حمل ونقل برون شهرى مالير به منظور جلوگيرى 
از شيوع ويروس كرونا از هفته گذشته در جلسه كميته حمل ونقل اين شهرستان مصوب 

شد و اين اقدام با همكارى مركز بهداشت در حال اجرا است.
وى گفت: همچنين در اين نشســت مصوب شــد اتوبوس هاى در مسير رفت وبرگشت 
به تهران از توقف در قم خوددارى كنند و اين مصوبه به تمامى تعاونى هاى مســافربرى 

مالير اعالم شد.
صفوى زاده بيان كرد: عالوه بر اين ســوار كردن مسافرهاى بين راهى توسط اين اتوبوس ها 
به  ويژه از شــهر قم ممنوع شــد و پليس راه در صورت مشــاهده چنين مواردى برخورد 

خواهد كرد.
صفوى زاده يادآور شــد: ضمن ارائــه آموزش هاى الزم به راننــدگان ناوگان حمل ونقل 
برون شهرى مالير در مقابله با ويروس كرونا، آموزش هايى نيز توسط كارشناسان بهداشت 

ارائه مى شود.
وى گفت: عالوه بر ضدعفونى روزانه اى كه توسط سازمان انجام مى شود، به رانندگان نيز 

رعايت موارد بهداشتى و استفاده از ماسك و دستكش تأكيد شده است.

آگهي مزايد   ه (نوبت سوم)  
شركت كوثر خزل در نظر دارد اقالم ذيل را از طريق مزايده  عمومى به باالترين پيشنهاد به فروش رساند.

از متقاضيــان دعــوت مى شــود ضمــن بازديــد و رعايــت شــرايط ذيــل پيشــنهادات خــود را در پاكــت در بســته حداكثــر تــا پايــان 
وقــت ادارى روز دوشــنبه مــورخ 1398/12/19 تحويــل نماينــد.

 يك دستگاه ليفتراك (برند سامG50SC -5 گازسوزLPG و 5 تن)
 يك دستگاه تراكتور (فرگوسن 399 شش سيلندرجفت ديفرانسيل)

 آهــن آالت (مــورد اســتفاده در احــداث ســازه اســكلتى واحــد توليــد آرد) شــن و ماســه (شــن دولوميــت شكســته ماســه دوبــار 
شــور جوجو) 

ــماره  ــارى ش ــاب ج ــه حس ــزى ب ــش واري ــورت في ــه ص ــه ب ــال ك ــون ري ــد ميلي ــغ يكص ــده مبل ــركت در مزاي ــپرده ش   س
ــد. ــل نماين ــان، تحوي ــد هگمت ــزل الون ــر خ ــركت كوث ــام ش ــه ن ــروزان ب ــعبه في ــى ش ــك مل ــزد بان 0109269225001 ن

  پرداخت هزينه كارشناسى و چاپ آگهى و انتقال سند بر عهده برنده مزايده مى باشد.
  برنــده مزايــده بايســتى حداكثــر ظــرف مــدت 5 روز پــس از اعــالم نتيجــه مزايــده نســبت بــه پرداخــت بهــاء و دريافــت اقــالم 
اقــدام نمايــد. در صــورت عــدم مراجعــه ظــرف مــدت تعييــن شــده، ضمــن ضبــط ســپرده، از نفــرات بعــدى جهــت عقــد قــرارداد 

دعــوت خواهــد شــد.
  9 درصد ماليات و عوارض ارزش افزوده به قيمت نهايى افزوده شده و از برنده مزايده اخذ خواهد شد.

  شركت در رد يا قبول پيشنهادها مختار بوده و در صورت رد، وجه سپرده حداكثر ظرف 20 روز مسترد خواهد شد.
  روز بازگشايى پاكات روز چهارشنبه 98/12/21 اسفند خواهد بود.

آدرس: استان همدان، نهاوند، فيروزان، ابتداى جاده تويسركان، شركت كوثر خزل الوند هگمتان
تلفن: 081-33723964-5

آگهـى مزايده 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

آگهى مزايده عمومى (نوبت اول)  

اتحاديه شركت هاى تعاونى توليد روستايى همدان

اتحاديه شركت هاى تعاونى توليد روستايى همدان در نظر دارد كارخانه كود و مواد اوليه و خط كاليبراسيون كنتورهاى چاه هاى آب كشاورزى 
و سه خط توليد كودهاى پودرى و مايع تحت پوشش خود را با شرايط مندرج در اسناد مزايده و مطابق مقررات مربوطه و با شرايط اختصاصى 

بصورت  قطعى به اشخاص حقيقى و حقوقى واگذار نمايد .
شرايط و نحوه شركت در مزايده :

1 -محل دريافت اسناد : همدان- روبروى استاندارى- دفتر مركزى اتحاديه تعاونى توليد روستايى استان همدان
2 - مبلغ تضمين شركت در مزايده : به مبلغ يك درصد قيمت پايه كارشناسى جدول  مى باشد كه مى بايست فقط بصورت ضمانتنامه بانكى 

در وجه اتحاديه شركت هاى تعاونى توليد روستايى استان همدان باشد .
3 -  مورد مزايده:

■ كارخانه كود و سم با پروانه بهره بردارى كليه سموم و كودهاى كشاورزى- تجهيزات توليد سه خط- مواد اوليه- لوازم آزمايشگاهى و مواد 
آزمايشگاهى- خط كاليبراسيون كنتورهاى حجمى چاه هاى آب كشاورزى ( قيمت پايه كارشناسى= 4,000,000,000ريال)

4 - مهلت دريافت اسناد مزايده : از روز چهار شنبه مورخ 1398/12/14  لغايت پايان وقت ادارى روز يك شنبه مورخ   1398/12/18 با ارائه 
درخواست يا معرفى نامه معتبر به اتحاديه تعاونى توليد مراجعه نمايند .

5 - آخرين مهلت ارائه پيشنهادات : متقاضيان مى بايست حداكثر تا پايان ادارى روز سه شنبه مورخ 1398/12/20 اسناد فراخوان را تكميل 
و در قالب پاكت مهر و الك شده به اتحاديه تعاونى توليد در ازاى دريافت رسيد تحويل نمايند .

توليد  تعاونى  اتحاديه  اداره  محل  در  متقاضيان  پاكات  كليه  چهارشنبه  روز  تاريخ 1398/12/21  در   : فراخوان  اسناد  بازگشايى  موعد   -  6
بازگشايى خواهد شد .

7-هزينه آگهى بر عهده برنده مزايده مى باشد .
8 – اين آگهى هيچگونه تعهدى براى دستگاه ايجاد نمى نمايد و مزايده گزار در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مى باشد .

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همدان 
در نظــر داردتعــدادى دام شــامل گوســاله كشــتارى 

و قطــع شــير را از طريــق مزايــده بفــروش رســاند.
ــركت در  ــت ش ــد جه ــى توانن ــان م ــذا متقاضي ل
ــك  ــدت ي ــه م ــى ب ــاپ آگه ــخ چ ــده از تاري مزاي
هفتــه بــه محــل مزايــده واقــع در ماليــر روســتاى 
ــرورى  ــت و دامپ ــت و صنع ــركت كش ــان ش آورزم

ــد.  ــه نماين ــدان مراجع ــگاه هم پ
اطالعات بيشتر  آدرس  اينترنتى:

      www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

آگهى اصالحيه مناقصه 
شماره 2098005109000001  (نوبت دوم)
موضوع انجام بخشى از امور خدماتى و سرايدارى و رانندگى 

جمعيت هالل احمر استان همدان 
بدينوسيله به اطالع مى رساند مناقصه شماره 2098005109000001  
و  سرايدارى  و  خدماتى  امور  از  بخشى  انجام  موضوع 
شماره  مناقصه  به  همدان  استان  هالل احمر  جمعيت  رانندگى 
و  خدماتى  امور  از  بخشى  انجام  موضوع   2098005109000002
تغيير  همدان  استان  هالل احمر  جمعيت  رانندگى  و  سرايدارى 

يافته است.
تلفن هاى  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  براى 
جمعيت  پشتيبانى  و  انسانى  منابع  معاونت   081 38247942-6

هالل احمر، كارشناس امور قراردادها تماس حاصل فرمايند. 
(م الف 1921)

آگهى مزايده عمومى فروش ابنيه تاريخى
شركت بازآفرينى شهرى ايران

شركت بازآفرينى شهرى ايران

شركت بازآفرينى شهرى ايران در نظر دارد 3 باب خانه تاريخى واقع در شهر همدان متعلق به خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومى و 
با جزييات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (setadiran.ir) به صورت الكترونيكى با شرايط پرداخت به صورت 
«نقد» و «نقد و اقساط» به فروش برساند. الزم به توضيح است هر سه واحد ثبت ميراث فرهنگى بوده و نحوه بهره بردارى از آنها با تأييد اداره كل ميراث 

فرهنگى استان همدان مى باشد.
- مهلت دريافت اسناد:  از تاريخ 1398/12/06 ساعت 9:00 تا تاريخ 1398/12/12 ساعت 16

- مهلت ارسال پيشنهاد: از تاريخ 1398/12/13 ساعت 8:00 تا تاريخ 1398/12/24 ساعت 16
- زمان بازگشايى: تاريخ 1398/12/27 ساعت 10:00

- زمان اعالم برنده: تاريخ 1398/12/28 ساعت 11:00
1- مزايده گران مى توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (setadiran.ir) مراجعه و براى كسب اطالعات بيشتر به پايگاه 
اينترنتى به آدرس: www.udrc.ir مراجعه و يا به آدرس: همدان، 30 مترى سعيديه، روبه روى مجتمع مسكونى سعيديه، اداره كل راه وشهرسازى استان 

همدان يا با شماره تلفن هاى 38223001-081 و 02187572262 تماس حاصل نمايند.
2- مزايده گران محترم مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن) با مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه تداركات الكترونيكى دولت به 
شماره 021-41934 تماس حاصل نمايند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانه به آدرس: www.setadiran.ir بخش «ثبت نام/ پروفايل مزايده گر» 

موجود است. (م الف 1933)

شماره مال 
مرجع

مساحت پالك ثبتى آدرسنام خانه
عرصه 

(مترمربع)

مساحت اعيان 
(مترمربع)

سپرده شركت قيمت كل (ريال)
در مزايده 

(ريال)
همدان، خيابان شهدا، بلوار فيضى1

هگمتانه، كوچه جنب مسجد 
نظربيك، پالك 12

1525/1244/91220/364,000,000,000200,000,000

همدان، خيابان شهدا، كوى جوالن، شريفى2
بِر خيابان 24 مترى نظربيك، جنب 

ايستگاه گاز

23921196/84628/8616,500,000,000825,000,000

همدان، خيابان شهدا، كوى جوالن، قهارى3
بِر خيابان 24 مترى نظربيك، 
ساختمان قبلى كانون پرورش 
فكرى، شماره 5 شهر همدان

2402/1255/28337/664,400,000,000220,000,000

 در حال حاضر خدمات دندانپزشــكى جز 
موارد اورژانسى، در ســطح شهر مالير انجام 

نمى شود.
مدير شبكه بهداشت و درمان مالير در نشست 
ستاد پيشــگيرى، كنترل و هماهنگى مقابله با 
ويروس كرونا در شهرستان مالير اظهاركرد: با 
توجه به جايگاه مهم كارخانجات و واحدهاى 
صنعتى و توليدى، دســتگاه هاى تب سنج براى 
ســنجش كارگران در اين واحدها قرار داده ايم 
تا موارد مشكوك را به سرعت به ما اعالم كنند.

محسن تركاشــوند اظهار كرد: همچنين براى 
جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا آموزش ها را 
در واحدهاى توليدى و صنعتى متمركز كرده ايم.

وى با اشــاره به آمادگى كامل بيمارستان ها و 
مراكز درمانى اين شهرســتان بــراى مقابله با 
ويروس كرونا افزود: با توجه به ضرورت حفظ 
سالمت زندانيان، بايد از تب سنج ليزرى استفاده 

شود.
به گزارش ايرنا، تركاشوند با بيان اينكه وضعيت 
اين شهرستان نگران كننده نيست و آموزش ها در 
باالترين ســطح ارائه مى شود، ادامه داد: تاكنون 
مورد مثبتى در اين شهرســتان مشاهده نشده و 
12 مورد مشــكوك به كرونا در بخش ايزوله 

تنفسى تحت مراقبت هستند.
وى بــا تأكيد بر اينكه هفته جارى با توجه به 
تردد  شهروندان كمترين  بيمارى،  شيوع  اوج 
و تجمع را در سطح شهر داشته باشند، گفت: 

براى حفظ سالمت مردم و مقابله با ويروس 
كرونا، معابر و خيابان هاى شــهر ضدعفونى 
مى شــود و در صــورت نياز روســتاها نيز 

ضدعفونى خواهد شد.
وى با اشاره به ضدعفونى جايگاه هاى سوخت، 
بانك ها، دســتگاه هاى اجرايى و ســاير اماكن 
پرتردد، خواستار اختصاص بيلبوردهاى تبليغاتى 
ســطح شــهر براى ارائه آموزش هاى مقابله با 

ويروس كرونا به شهروندان شد.
تركاشــوند با بيــان اينكه تا حد امــكان بايد 
رفت وآمدها به اســتان قم و ســاير نقاط آلوده 
كشور متوقف شود، يادآور شد: هر 3 بيمارستان 
دكتر غرضى، امام حسين(ع) و مهر مالير مجهز 
به دستگاه امحاى زباله هاى عفونى بيمارستانى 

هستند.

 شــرايط ما در فصل شيوع آنفلوآنزا 
بدتر بود

رئيس بيمارستان دكتر غرضى مالير نيز در اين 
جلســه با بيان اينكه در فصل شيوع آنفلوآنزا 
شــرايط بسيار بدترى از شرايط كنونى داشتيم، 
تأكيد كرد: هفته نخســت شيوع ويروس كرونا 
را در اين شهرســتان به خوبى سپرى كرديم و 

شرايط نگران كننده نيست.
محمدرضا توكلى افزود: هفته مهمى را پيش  رو 
داريم و مردم بايد براى عبور از شرايط كنونى 

همراهى الزم را با ما داشته باشند.
وى اوج شــيوع ويروس كرونا را دست كم تا 
2 هفتــه آينده عنوان و بيان كــرد: كادر درمان 
در خط مقدم مقابله با ويروس كرونا اســت و 
تمامى اقدامات الزم در اين بيمارســتان انجام 

شده است.
توكلــى ادامــه داد: اورژانس اين بيمارســتان 
وضعيــت خوبــى دارد و 15 تخت در بخش 

ايزوله تنفسى بيمارستان تجهيز شده است.
وى گفت: 2 مورد مشــكوك به كرونا در اين 
بيماستان بسترى بود كه امروز جواب آزمايش 

آنها منفى اعالم شد.
عمومى  نــاوگان  روزانه  ضدعفونى   

درون شهرى
مدير روابط عمومى شهردارى مالير نيز در اين 
نشست گفت: از 3 روز گذشته كار ضدعفونى 
ناوگان حمل ونقل درون شهرى مالير آغاز شده 
و اتوبوس ها و تاكســى هاى ســطح شهر هر 

شبانه روز ضدعفونى مى شوند.
محمدرضا طالبيان با بيان اينكه عرضه قليان در 
پارك ها و دكه هاى ســطح شهر ممنوع است، 
افزود: در صورت مشاهده عرضه قليان در اين 
مكان ها به شــدت با آنها برخورد و قرارداد آنها 

لغو خواهد شد.
وى با اشاره به آغاز ضدعفونى شهر مالير بيان 
كرد: تمامى پارك ها، شهر بازى ها، سرويس هاى 
بهداشتى، بازار سنتى، معابر و خيابان هاى سطح 

شهر هر روز ضدعفونى مى شود.
طالبيان افزود: عالوه بر نصب بنرهاى آموزشى، 
بيلبوردهــا و تلويزيون هاى شــهرى نيز به امر 
آموزش مقابله با ويروس كرونا و نحوه رعايت 

موارد بهداشتى اختصاص داده شده است.

اگر دندان درد داريد تحمل كنيد

تعطيلى دندانپزشكى هاى مالير
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بيانيه وزارت امور خارجه درباره امضاى 
توافق ميان آمريكا و طالبان

 وزارت امــور خارجه درباره امضاى توافق ميان آمريكا و طالبان 
در بيانيه اى تأكيد كرد: جمهورى اســالمى ايران از هر تحولى كه به 

صلح و ثبات در افغانستان كمك نمايد، استقبال مى كند.
به گزارش ايسنا در اين بيانيه آمده است:

جمهورى اسالمى ايران معتقد است توافق صلح پايدار در افغانستان 
تنها از طريق گفت وگوى بين االفغانى با مشاركت گروه هاى سياسى 
آن كشــور، از جمله طالبان و با درنظر گرفتن مالحظات كشورهاى 

همسايه افغانستان به دست خواهد آمد.
جمهورى اسالمى ايران از هر تحولى كه به صلح و ثبات در افغانستان 
كمك كند اســتقبال به عمل مى آورد و از تالش هايى كه در اين راستا 

تحت رهبرى و مالكيت افغان ها انجام پذيرد، حمايت مى كند.
جمهورى اســالمى ايران معتقد اســت حضور نيروهاى خارجى در 
افغانســتان غيرقانونى بوده و از داليل اصلــى جنگ و ناامنى در آن 
كشــور است. خروج اين نيروها الزمه دستيابى به صلح و امنيت در 
افغانستان اســت و هر اقدامى كه زمينه خروج اين نيروها را فراهم 

كند به صلح در آن كشور كمك خواهد كرد.
جمهورى اســالمى ايران اقدامات آمريكا را تالشى براى مشروعيت 
بخشيدن به حضور نيروهايش در افغانستان مى داند و با آنها مخالف 
اســت. آمريكا جايگاه حقوقى براى امضــاى قرارداد صلح يا تعيين 
تكليف در مورد آينده افغانستان ندارد. معتقديم سازمان ملل متحد از 
ظرفيت هاى مناسبى براى تسهيل مذاكرات بين االفغانى و نيز نظارت 

و تضمين اجراى توافقات حاصله برخوردار است.
جمهورى اسالمى ايران ضمن احترام به حاكميت و تماميت سرزمينى 
افغانســتان آمادگى دارد در راستاى راهبرد امنيت ملى خود، هرگونه 
كمكى را براى اســتقرار صلح، ثبات و امنيت در افغانستان ارائه كند. 
اميدواريم در افغانستان دولتى بر سر كار بيايد كه با همسايگان خود 
روابط دوستانه و برادرانه داشته باشد و بتواند تروريسم را ريشه كند.

نگران تندروى اكثريت مجلس يازدهم 
هستم

 عضو شــوراى مركزى حزب اعتماد ملى با بيــان اينكه نگرانم 
مجلس يازدهم شبيه مجلس هفتم باشد، گفت: اگر فراكسيون اقليت 
مجلس يازدهــم فعال عمل نكند در تندى هــا و زيان هاى احتمالى 

فراكسيون اكثريت شريك خواهد بود.
محمدرضا خباز در گفت وگو با ايرنا، درباره رويكرد مجلس يازدهم 
در ارتباط با مســائل كالن كشــور و ارتباط آن با دولت، اظهار كرد: 
نمايندگان تازه انتخاب شــده نمى توانند مشكالت كشور را درك و 
رفع كنند، مگر اينكه از خرد جمعى و از ظرفيت كارشناســان بيرون 

از مجلس استفاده كنند.
عضو شــوراى مركزى حزب اعتمادملى با استثنايى خواندن شرايط 
كشور، افزود: براى چنين شــرايطى مجلسى قوى و كارآمد و مؤثر 
نياز است. مجلسى با اين مشخصات در دور يازدهم شكل نمى گيرد 
مگر اينكه از توان متخصصان بيرون از مجلس استفاده كند. بنابراين 
موفقيــت ايــن مجلس به اســتفاده از تجــارب متخصصان و خرد 

كارشناسان بستگى دارد.
خباز خاطرنشــان كرد: نگرانم افراد تندى كه وارد مجلس شــده اند 
اعتبــار و حيثيت خــود و اصولگرايان را زير ســؤال ببرند. يكى از 
روحانيان مخالف دولت در حمايت از ليست اصولگرايان در فضاى 
مجازى در كليپى مى گفت، هركس قصد دارد وارد مجلس شود بايد 

ابتدا به مردم قول دهد پاى استيضاح رئيس جمهورى را امضا كند.
وى ايــن  نوع مواضع را اوج تندروى دانســت و اظهار كرد: برخى 
از اين نمايندگان كه خوشــبختانه در اقليت هســتند الگوى خود را 
كره شــمالى قرار داده اند اما مردم ايران، ملت رشيدى است و اجازه 

تندروى و تاخت وتاز به كسى نمى دهد.

در نامه اى به وزير بهداشت مطرح شد
دادستان كل كشور: اخالل در نظام سالمت 

مردم در حد افساد فى االرض است
 محمدجعفــر منتظــرى در نامه اى خطاب به وزير بهداشــت بر 
آمادگى دادســتانى كل كشور در برخورد با اخاللگران نظام سالمت 

تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا، متن اين نامه به اين شرح است:

با سالم
جناب آقاى دكتر نمكى

وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
نامــه پــر از درد و غــم جنابعالــى را بــراى شــوراى عالــى امنيــت 
ــى  ــكر از حضرتعال ــپاس و تش ــن س ــودم. ضم ــه نم ــى مالحظ مل
ــه  ــه  مقابل ــدم جبه ــط مق ــگرتان در خ ــكاران تالش ــى هم و تمام
ــتاران و  ــك پرس ــتاران و كم ــكان و پرس ــم از پزش ــا اع ــا كرون ب
ــاند اخــالل  ــالع مى رس ــه اط ــوط، ب ــدركاران مرب ــاير دســت ان س
در نظــام ســالمت مــردم و اقدامــات مجرمانــه در راســتاى جنايــت 
عليــه تماميــت جســمانى افــراد برابــر مــاده 286 قانــون مجــازات 
ــى در  ــردد بلكــه مجازات ــا جــرم محســوب مى گ ــه تنه اســالمى ن

ــى االرض دارد. حــد مجــازات افســاد ف
از اين روى، مقتضى اســت به مســئوالن ذيربط در سراســر كشور 
اعالم فرمائيد موارد مربوط اعم از احتكار، عدم عرضه مواد شوينده، 
ماسك و ســاير اقالمى كه در جهت پيشگيرى يا درمان مبتاليان به 
كرونا مؤثر هســتند را با قيد فوريت به دفتر اينجانب ارسال و اعالم 

دارند تا نسبت به پيگيرى آن بصورت فوق العاده اقدام گردد.
اضافه مى نمايد؛ قوه قضائيه اقداماتى را در جهت مقابله با جرم مذكور 

در دست اقدام دارد كه به زودى مراتب به اطالع خواهد رسيد.
* محمد جعفر منتظرى

براى مقابله با كرونا 
به ايران كمك خواهيم كرد

 دونالد ترامپ با طرح اظهاراتــى غيرواقعى اعالم كرد در صورتى كه ايران 
از آمريكا براى مقابله با كرونا درخواســت كند، اياالت متحده به كمك تهران 

خواهد آمد.
به گزارش ايسنا،  دونالد ترامپ در سخنان خود مدعى شد: آمريكا براى مقابله با 
ويروس كرونا با تهران همكارى خواهد كرد، مشروط بر اينكه ايران درخواست 

كمك كند.
او گفــت: اگــر مــا بتوانيــم در ايــن مســأله بــه ايرانى هــا كمــك كنيــم، مطمئنــا 

ايــن كار را انجــام خواهيم داد. 
تنهــا كارى كــه بايــد انجــام شــود ايــن اســت كــه آنهــا از مــا بخواهنــد تــا 

بــه كشورشــان كمــك كنيــم.

تمديد محدوديت سفر ايرانيان 
به آمريكا

ــد  ــور را تمدي ــن كش ــاك اي ــه خ ــى ب ــاع ايران ــكا ورود اتب  آمري
ــرد.  ك

ــا  ــكا ب ــورى آمري ــاون رئيس جمه ــس مع ــك پن ــا، ماي ــزارش ايرن ــه گ ب
ــه خــاك ايــن كشــور گفــت: ايــن  ــان ب ــد محدوديــت ســفر ايراني تمدي
محدوديــت شــامل افــرادى بــا مليت هــاى مختلــف كــه 14 روز پيــش از 

ــز مى شــود. ــرده باشــند، ني ــران ســفر ك ــه اي ــكا، ب ــه آمري ورود ب
توصيــه  آمريكايــى  شــهروندان  بــه  فــزود:  ا همچنيــن  پنــس 
مناطقــى  به ويــژه  كره جنوبــى  و  ليــا  يتا ا بــه  ســفر  ز  ا مى كنيــم 
خــوددارى  اســت،  كــرده  پيــدا  شــيوع  آن  ــادر  كرون ويــروس  كــه 

كننــد.

ليست سياهى وجود ندارد
 يك عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: اينكه گفته مى شود اگر 
ايران با تعبير غلط مطبوعات به ليســت سياه FATF بپيوندد براى بازگشتش 
حتى پس از تحريم هاى آمريكا نيز پروســه طوالنى نياز اســت، بايد بگويم كه 
چنين حرفى درســت نيســت. غالمرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با ايسنا 
 FATF اظهار كرد: در FATF در ارتباط با قرار گرفتن ايران در ليســت سياه

اصطالحى به نام ليست سياه وجود ندارد. 
در اين برهه ما مجددا وارد ليست كشورهاى غيرهمكار با FATF شديم. 
وى در ارتبــاط با امكان همكارى مجــدد با FATF گفت: آنچه تصويب 
شــده مجددا فرجه اى براى ايران باقى گذاشــته كه هر وقت 2 كنوانسيون 
پالرمو و CFT تصويب شــد، امكان ورود ايران به ليســت كشــورهاى 

هست.  همكار 

محمد ترابى »
 در ميــان مشــكالت حــال حاضر 
كشــورمان مى تــوان گفت كه مشــكل 
اقتصادى و معيشــتى بيش از هر مســأله 
ديگرى زندگــى را براى مردم ســخت 
كرده است. مشــكالت در سر راه توليد 
و اشــتغال زايى از چالش هــاى مهم در 
كشورمان است، تا جايى كه حتى مى توان 
گفت بســيارى از معضــالت اجتماعى 
كشــور نظير آمار باالى طــالق و اعتياد 
در ميان جوانان ارتباط مســتقيمى با اين 

مشكالت اقتصادى دارد.
برخى گاليه مندى مردم از مديريت دولت 
در مســائلى مانند ارز و سكه كه موجب 
افزايش قيمت در ســاير اقالم مهم شده 
اســت و عملكرد نظارتى ضعيف مجلس 
بر اقدامات دولــت در زمينه رونق توليد 
و اشــتغال زايى را يكى از داليل كمرنگ 
شدن مشاركت مردمى در يازدهمين دوره 

مجلس شوراى اسالمى مى دانند.
از ايــن رو مجلــس يازدهم بــا اصالح 
قوانين در حــوزه اقتصادى و حمايت از 
سرمايه گذار و از ســوى ديگر با نظارت 
قوى بــر مديريت دســتگاه هاى اجرايى 
مى تواند بر روند بهبود شرايط فعلى تأثير 

مثبتى بگذارد. 
شهرستان مالير همانند شهرستان همدان 
از 9 كرسى منتسب به استان همدان داراى 
2 نماينده براى حضور در مجلس شوراى 
اسالمى است. حوزه انتخاباتى مالير با 85
هزار و 481 آراى مأخــوذه از 231 هزار 
و957 واجــد شــرايط رأى دهى، با 36/8
درصد مشــاركت مردمى پــس از حوزه 
انتخاباتــى همدان- فامنيــن رتبه دوم در 
كمترين مشــاركت را به خود اختصاص 

داده است.
از ميان 23 كانديــداى حاضر در رقابت 
انتخاباتى حوزه مالير حجت االسالم احد 

آزاديخواه با 36 هزار و 478 رأى به عنوان 
نفر نخســت براى حضور در يازدهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى انتخاب شد. 
 در همين راســتا با آزاديخــواه نماينده 
منتخب مردم ماليــر در يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى گفت و گو كرديم 

كه در ادامه مى خوانيد:
نماينده منتخب مــردم مالير در مجلس 
يازدهــم، بــا بيــان اينكــه در مدت 40

ســاله پس از انقالب اســالمى شــرايط 
فعلى بى ســابقه اســت، شــرايطى مانند 
رئيس جمهور  ترامــپ  موضع گيرى هاى 
آمريكا، ترور ســردار ســليمانى و جنگ 
تمام عيار در منطقه و از سوى ديگر شرايط 
كم سابقه داخلى كشورمان مانند مشكالت 
اقتصــادى و كاهش فروش نفــت و ...، 
اظهار كرد: به رغم تمام اين موارد حضور 
مردم در انتخابات اين دوره نشــان دهنده 
اين اســت كه هنــوز مردم بــه انقالب 
اسالمى و آرمان هاى انقالب پاى بند بوده 
و به مردم ساالرى دينى عالقه مند هستند. 
مردم نشان دادند كه به كشورمان عالقه مند 
و براى تعيين سرنوشــت خود نقش ايفا 

مى كنند.
آزاديخــواه افزود: طبيعتــا وظيفه مجلس 
يازدهم نســبت به ساير مجالس با توجه به 
ميزان حضور مــردم در پاى صندوق هاى 
رأى به شــدت سنگين تر خواهد بود است. 
اين مسأله وجود دارد كه مشاركت مردم در 
انتخابات اين دوره نســبت به ادوار گذشته 
كم تر بود اما در مقايســه با معدل مشاركت 
در انتخابات در دنيا اين سطح از مشاركت 

در كشورمان كامال قابل دفاع است. 
وى ادامــه داد: به هرحــال اين موضوع 
درس بزرگى بود كه نشان دهد  پيوند اين 
مردم با انقالب اســالمى ناگسستنى است 
و خيلى از افرادى هم كه شركت نكردند 
ضديتى با نظام و انقالب نداشــته و اكثرا 

گاليه مند بودند. گاليه اين افراد هم نيز به 
حق است و مجلس يازدهم بايد به نحوى 
عمل كند كه بتواند مقدمات بازگشت آن 
درصدى از مردم كه رأى ندادند را فراهم 

گرداند.
آزاديخواه در پاسخ به اين سؤال كه گاليه  
افراد شــركت نكرده در انتخابات از چه 
كســانى اســت، توضيح داد: گاليه مندى 
مردم هم از دولت بــود و هم از مجلس 
گذشــته، در اين 4 سال گذشته هم دولت 
و هم مجلس اشتباه هاى فاحشى داشته و 
هر 2  مقصر هســتند. دولت در مباحث 
اقتصادى ضعيف عملكرده است از جمله 

در زمينه ارز و ســكه و... . دســتگاه هاى 
اجرايى در اين حوزه ها مديريت صحيحى 
را اتخاذ نكردند، كشــور در تحريم قرار 
داشــت ولى بســيارى از اين مشكالت 
به دليل عوامل داخلى و ســوءمديريت ها 

اتفاق افتاده است.
آزاديخــواه همچنيــن افزود: از ســوى 
ديگر مجلس دهم شــوراى اســالمى را 

مقصر مى دانيم زيرا مجلس هم نتوانست 
تأثيرگذار باشد و از عملكرد اشتباه دولت 
جلو گيــرى كند مجلس مى توانســت از 
بسترهايى مانند استيضاح وارد شود. اين  
مجلس از  بعد نظارتى ضعيف عمل كرد 

و نتوانست توقعات را برآورده كند. 
آزاديخواه گفت: بنده تصور مى كردم كه 
تضارب آرا و تنوع در احزاب در مجلس 
دهــم مى تواند نقطه قــوت اين مجلس 
باشد و سبب رشد و بالندگى اين مجلس 
 شــود، متأســفانه اين چنين نشــد اتحاد 
و همدلى كه الزم بــود در رأى گيرى ها 
در حــوزه نظارتى مجلس شــكل بگيرد 

هيچگاه اتفاق نيفتاد.
FATF وى درباره ديدگاهــش راجع به

توضيــح داد: از ابندا هــم با اين موضوع 
مخالــف بــودم cdvh FATF با اينكه 
ظاهر خوبــى دارد اما نه تنها مشــكالت 
كنونى كشور بلكه در زمينه محدود كردن 
تروريسم هم كمكى نمى كند. اسرائيل كه 
سردمدار اين معاهده است در واقع خود 
يكى از حاميان تروريسم در منطقه است. 
رهبر انقالب در همين زمينه فرمودند كه 
شــماها بايد بعد ملى اين كار را پيگيرى 

كنيد.
آزاديخــواه در پاســخ به اين ســؤال كه 
يازدهم  مجلــس  در  شــما  اولويت هاى 
چيست، توضيح داد: اوال توسعه و رونق 
توليد و اشــتغال با استفاده از سرمايه گذار  

شهرستان مالير در اين زمينه مشكل دارد. 
اكنون كه در اواخر مجلس دهم  هســتيم 
با هدايت ها و حمايت هاى اســتاندار از 
شــركت تأمين اجتماعى «شستا» دعوت 
كردم كه در شــهر ماليــر واحد توليدى 
تقويت بعد نظارتى  راه اندازى شود. دوماً 
مجلس، اگر ما بتوانيم بعد نظارتى مجلس 
را تقويت كنيم مى تواند بســيار تأثيرگذار 
باشــد تا بتوانيم اشــتباهات، اشكاالت و 
ابهاماتى كه در فرآيند اجرايى قانون انجام 

مى شود را مديريت كنيم.
اين نماينده منتخــب مالير در يازدهمين 
دوره مجلس با اشاره به اينكه افراد حاضر 
در ايــن دوره از انتخاب افرادى بودند كه 
ســابقه حضور در مجلس را داشتند و يا 
چندين دوره كانديدا شده بودند و از اين 
رو رقابت در اين دوره بســيار سنگين و 
ســخت بود، گفت: البته ويژگى انتخابات 
امسال اين بود كه كانديداها تقريبا هم فكر 
بودند و تنوع در احزاب سياسى حاضر در 
انتخابات كم بود. اينكه تنها از يك جناح 
در انتخابات حاضــر بودند اتفاق خوبى 
نيست. اما در اين ميان شوراى نگهبان را 
نمى توان مقصر دانســت زيرا در تهران و 
يا در همين استان همدان افرادى حضور 
داشتند كه از احزاب اصالح طلب باشند و 

برخى از اين افراد رأى هم آوردند. 
آزاديخواه در پايان با اشاره به اينكه در 
بحث مجلــس يازدهم مردم نبايد فراتر 

از حد توان مجلس انتظار داشته باشند 
زيــرا مجلس در تــراز واقعى خود هم 
كه قــرار بگيرد به عنــوان يكى از قواى 
تأثير گذار  مى تواند  كشــورمان  سه گانه 
با  مطابق  بايــد  مــردم  افزود:  باشــد، 
خود  منتخــب  نماينــدگان  از  قانــون 
انتظار داشــته باشــند، اگر يك نماينده 
مجبور شــود كه وقــت خود را صرف 
وظايــف غيرضرورى و يــا غيرمرتبط 
كند اگرچه بتوانــد در آن حوزه نتايج 
خوبــى هم بگيرد امــا در حوزه اصلى 
خود كه همــان قانون گذارى و نظارت 
باشــد قطعا نتيجه مطلــوب را نخواهد 
گرفت و از اين رو مردم بايد در زمينه 

باشند. يارى رسان 
احد آزاديخــواه متولد 1354 در شــهر 
مالير اســت. وى داراى مدرك سطح 3
حوزه علميه اســت و هم اكنون در حال 
تدوين پايان نامه علمى سطح 4 مى باشد. 
همچنيــن در حــال تحصيــل در مقطع 
دكترى در رشــته علوم سياسى بوده و از 
15 سال سابقه اجرايى آزاديخواه مى توان 
به مديركل ســازمان تبليغات اســالمى 
اســتان همدان و كردستان، مسئوليت در 
مركز خدمات حوزه هاى علميه كشور و 
... اشــاره كرد. وى نماينده دهمين دوره 
مجلس شوراى اســالمى است و از اين 
رو براى 2 دوره پياپى از اين حوزه راهى 

مجلس مى شود.

نماينده منتخب مردم مالير در مجلس يازدهم:

مردم گاليه مندند

تصور مى كردم كه تضارب 
آرا و تنــوع در احزاب در 
مى تواند  دهــم  مجلس 
نقطه قــوت اين مجلس 
باشــد و ســبب رشد و 
بالندگــى ايــن مجلس 
اين چنين  متأسفانه   شود، 
نشــد اتحاد و همدلى كه 
رأى گيرى ها  در  بود  الزم 
مجلس  نظارتى  حوزه  در 
شــكل بگيــرد هيچگاه 

اتفاق نيفتاد

 دوم اســفند 98 تكليف 290 كرســى 
مجلس يازدهم مشــخص شــد. مجلسى 
كه 80 درصد از نماينــدگان دوره دهم در 
آن حضــور ندارند و على الريجانى رئيس 
مجالس هشتم تا دهم هم با ثبت نام نكردن 
در انتخابات، از مجلس آينده كنار كشــيده 
تا از پيش از انتخابات گمانه زنى هايى براى 

كرسى رياست آينده مجلس مطرح شود.
به گزارش ايســنا، برخالف مجلس دهم 
كه فراكسيون اميد متشكل از اصالح طلبان 
به رياســت محمدرضا عارف را در خود 
مى ديد، مجلس يازدهم بــا حضور تعداد 
انگشت شمارى اصالح طلب، مجلسى كامال 

اصولگرا خواهد بود.
مجلسى كه پيش از تشكيلش، جنگ قدرت 
ميان اصولگرايان براى رســيدن به صندلى 
رياست آن آغاز شده بود و حاال با مشخص 
شــدن تكليف نمايندگان 290 كرسى سبز 
رنگ بهارســتان، چند نفــر از نمايندگان 
منتخب، خود را براى نشستن روى كرسى 

فعلى على الريجانى آماده مى كنند.
10 مجلس و 5 رئيس

تاكنون در 10 دوره مجالس شوراى اسالمى، 
5 نفر بر صندلى رياســت تكيه زده اند و با 
توجه به تركيب مجلــس يازدهم، رئيس 
آينده پارلمان چهــره جديدى خواهد بود. 
اكبر هاشمى رفســنجانى (3 دوره)، مهدى 
كروبــى (2 دوره)، على اكبر ناطق نورى (2
دوره)، غالمعلى حدادعادل (يك دوره) و 
على الريجانى (3 دوره) رياســت مجلس 

شوراى اسالمى را برعهده داشته اند.
نخســتين رئيس مجلس نظــام جمهورى 
اســالمى ايران كه 7 خــرداد 1359 بر اين 
كرســى تكيه زد اكبر هاشمى رفسنجانى 
بود. هاشمى كه از سال 1342 همراه نهضت 
اســالمى امام خمينى بود از ياران نزديك 
حساب  به  اســالمى  جمهورى  بنيان گذار 
مى آمد و به عنــوان يكى از رهبران حزب 
جمهورى اسالمى و جامعه روحانيت مبارز 

با يك ميليــون و 151 هزار و 514 راى به 
عنوان نفر چهاردهم تهران راهى مجلس شد 
اما با توجه به سوابق انقالبى و نزديكى به 
امام (ره) و شناختى كه نمايندگان مجلس 
نخســت از او داشــتند به عنوان نخستين 
رئيس مجلس كه آن زمان مجلس شوراى 
ملى خوانده مى شــد، انتخاب شد (خرداد 
1359 تا خــرداد 1363) تا از همان ابتداى 
انقالب نشان دهد كســى كه بيشترين آرا 
را در انتخابات مجلس كسب كرده، لزوما 

نمى تواند به رياست پارلمان برسد. 
هاشــمى در خرداد 1368 پس از يك سال 
رياست بر مجلس ســوم به دليل انتخاب 
شدن به عنوان رئيس جمهور، جاى خود را 
به مهــدى كروبى داد. مهدى كروبى هم از 
مبارزان انقالبى و روحانيون حزبى شناخته 
شده بود كه در ادوار نخست و دوم مجلس 
سابقه نمايندگى پارلمان را داشت و همزمان 
رئيس بنياد شهيد نيز بود و با توجه به اين كه 
يكى از ليدرهاى جنــاح چپ آن زمان به 
حســاب مى آمد با داشتن سابقه نمايندگى 
ادوار مجلــس و مديريت يكى از نهادهاى 
انقالبى توانست جانشين هاشمى به عنوان 

رئيس مجلس سوم شود.
سومين نفرى كه به رياست مجلس شوراى 
اسالمى رسيد باز هم يك روحانى با عمامه 
سفيد و اين بار از جناح مقابل كروبى يعنى 
از جناح راست بود. على اكبر ناطق نورى كه 
او هم مثل هاشمى و كروبى سابقه عضويت 
در جامعه روحانيت مبارز را داشت، مثل 2

رئيس پيشين از مجلس نخست در پارلمان 
حاضر بود و عالوه بر آن در دولت نخست 
ميرحسين موسوى وزير كشور بود (1360
تــا 1364). در مجلس چهارم هم با وجود 
اينكه نفر نخست انتخابات، سيد على اكبر 
موسوى حســينى با 937 هزار و 302 رأى 
بود، ناطق با 487 هزار و 212 رأى به عنوان 
نماينــده تهران و يكــى از ليدرهاى جناح 
راست توانست با رأى نمايندگان به رياست 

مجلس چهارم برســد (خــرداد 1371 تا 
خرداد 1375). وي البته در انتخابات مجلس 
پنجم با 879 هزار و 893 رأى به عنوان نفر 
نخست تهران راهى مجلس شد و رياست 
اين مجلس را هم در دست گرفت (خرداد 

1375 تا خرداد 1379).
در مجلس ششم با وجود اين كه محمدرضا 
خاتمى با يــك ميليون و 226 هزار و 418

رأى به عنوان نفر نخســت تهران انتخاب 
شــد، اين مهدى كروبى بود كه با داشــتن 
سابقه نمايندگى و 3 سال رياست مجلس 
ســوم، يك بار ديگر هم در مجلس ششم 
(خرداد 1379 تا خرداد 1383) كه اكثريت 
مطلق آن را اصالح طلبان در دست داشتند 
به رياست پارلمان رسيد تا باز هم مشخص 
شود تنها داشتن رأى نخست در انتخابات به 

رياست نفر اول منجر نمى شود.
هــر چند اين ســنت در انتخابات مجلس 
هفتم شكســته شد و غالمعلى حداد عادل 
به عنوان كسى كه با 888 هزار و 276 رأى، 
نفر نخست تهران شده بود به رياست اين 
مجلس با اكثريت اصولگرا رســيد (خرداد 
1383 تا خــرداد 1387). حداد عادل البته 
مثل رؤساى پيشين مجلس سابقه نمايندگى 
مجلــس را داشــت و در مجلس اصالح 
طلب ششم نماينده پارلمان بود. وي پيش 
از نمايندگى بيشتر به فعاليت ها و مناصب 

فرهنگى اشتغال داشت.
سنت شكنى اصلى را البته على الريجانى 
در مجلس هشــتم انجام داد. وي بدون آن 
كه سابقه نمايندگى مجلس را داشته باشد 
بــا 239 هزار و 436 رأى به عنوان نماينده 
مردم قم راهى مجلس هشتم شد و با وجود 
اينكــه حداد عادل در آن دوره با 844 هزار 
و 230 رأى به عنوان نفر نخســت تهران و 
رئيس مجلس هفتم در آن مجلس حضور 
داشــت، اين الريجانى بود كه توانســت 
به رياســت مجلس هشــتم برسد (خرداد 

1387 تا خرداد 1391).

علــى الريجانى در مجالس نهم و دهم هم 
از قــم كانديدا شــد. در مجلس نهم مانند 
دوره هشــتم با وجود اينكه حداد عادل با 
يك ميليون و 133 هــزار و 809 رأى نفر 
نخست تهران شد، باز هم الريجانى با 270

هزار و 382 رأى از قم به مجلس راه يافت 
و به رياست اين مجلس هم رسيد (خرداد 

1391 تا خرداد 1395).
5 مدعى براى يك كرسى

حــاال و با برگزارى انتخابات دوم اســفند 
1398 و حضور نداشــتن امثال الريجانى 
و حــداد عادل در مجلــس و تعداد پايين 
نمايندگان اصالح طلب مجلس يازدهم، نام 
چند نفر از اصولگرايان به عنوان كانديداهاى 
بالقوه رياســت پارلمان آينــده به گوش 
مى رسد. پيش از انتخابات مجلس يازدهم 
شوراى ائتالف اصولگرايان با رياست حداد 
عادل تالش زيادى كرد تا جناح راست را 
به سرليستى محمدباقر قاليباف به وحدت 
برســاند اما اين موضوع با مخالفت جبهه 
پايــدارى به دبير كلى مرتضــى آقاتهرانى 
روبه رو شــد و تا يكــى دو روز مانده به 
انتخابات هم قرار بود ليســت هاى شوراى 
ائتــالف و جبهه پايدارى متفــاوت از هم 
باشند اما ترس از افتراق و احتمال شكست 
در انتخابات موجب شد تا دو طرف كمى 
از مواضع خود كوتاه بيايند و ليست شوراى 
ائتالف اصولگرايان با حضور كانديداهاى 

جبهه پايدارى ارائه شود.
در ايــن ميان قاليباف كــه با يك ميليون و 
265 هزار و 287 رأى به عنوان نفر نخست 
انتخابات به نمايندگى رسيده مدعى رياست 
مجلس است. هر چند الگوهاى رياست در 
ادوار پيشين نشان داد كه تنها رأى اول تهران 
بودن دليلى بر لزوم رياست نماينده منتخب 

نخواهد بود. 
آقاتهرانى نقطه برترى خود نسبت به قاليباف 
را داشتن سابقه نمايندگى در ادوار هشتم و 
نهم مجلس شوراى اسالمى مى داند. نكته اى 

كه قاليباف از آن بى بهره است. آقاتهرانى با 
868 هزار و 318 رأى نفر ســوم تهران شد 
و با دبير كلى جبهه پايدارى، تشــكيالت 
منسجمى را پشت ســر خود مى بيند ولى 
در گذشــته تنها در مجلــس نايب رئيس 
كميســيون فرهنگى بوده اســت و حتى 
نتوانسته به رياست يكى از كميسيون هاى 

پارلمان برسد.
از طرفى مصطفى ميرســليم با 892 هزار 
و 318 رأى به عنــوان نفر دوم تهران وارد 
مجلس يازدهم شــده اســت. وي هم از 
حزب قديمــى موتلفه مى آيــد ولى مثل 
آقاتهرانــى حاميان پر و پــا قرصى ندارد. 
ميرسليم هم مثل قاليباف سابقه نمايندگى 
مجلس را ندارد اما برترى او نســبت به 2
نفر پيشــين حضورش در دولت بوده زيرا 
از مرداد 1361 تا مرداد 1368 مشاور عالى 
رئيس جمهور و سرپرســت نهاد رياست 
جمهــورى در دوران رياســت جمهورى 
حضرت آيــت ا... خامنه اى بوده، در دولت 
مشاور  سمت  رفسنجانى  هاشمى  نخست 
تحقيقاتى رئيس جمهور را داشــته (مرداد 
1368 تا اســفند 1372) و ســابقه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى در دولت دوم 
هاشمى رفسنجانى (اسفند 1372 تا مرداد 
1379) را هم در كارنامه دارد و سال هاست 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است 
(اسفند 1375 تاكنون). اين سوابق مديريتى 
موجب شده كه ميرسليم هم براى خود در 
رسيدن به رياســت مجلس يازدهم حقى 

قائل باشد.
از ســوى ديگر يك نماينده تقريبا جوان تر 
نسبت به سايران، ســوداى الريجانى دوم 
شــدن را در سر دارد. عليرضا زاكانى كه با 
190 هزار و 422 رأى به عنوان نفر سوم قم 
راهى بهارستان شده سابقه نمايندگى ادوار 
هفتم تا نهم مجلــس را در كارنامه دارد و 
رئيس كميسيون ويژه برجام در مجلس نهم 
بوده اســت. زاكانى با سابقه رياست بسيج 
دانشــجويى در سال هاى گذشــته، سابقه 
مديريت دولتى ندارد اما رياست الريجانى 
از قم بر مجلس به اين موســس جمعيت 
رهپويان انقالب اسالمى نشان داده كه نبايد 

براى رياست بر مجلس يازدهم نااميد باشد.
در ايــن ميان يك نماينــده ديگر مى تواند 
مجلس  رياست  كانديداتورى  شگفتى ساز 
يازدهم باشد. محمدمهدى زاهدى كه با 90

هــزار و 714 رأى به عنوان نفر دوم كرمان 
راهى بهارستان شده تمامى ويژگى هايى كه 
هــر يك از 4 كانديداى پيشــين ندارند را 
دارد. از طرفى در ادوار نهم و دهم مجلس 
نماينده بوده درحالى كه هيچ كدام از 4 نفر 
پيشــين در مجلس دهم حضور نداشته اند 
و 2 نفر از آنها (قاليباف و ميرســليم) حتى 
سابقه نمايندگى مجلس را هم ندارند. وي 
در همين مجلــس دهم پس از محمدرضا 
عارف به رياســت كميســيون آموزش و 
تحقيقات مجلس رســيد تا سابقه رياست 
يك كميسيون را هم در كارنامه داشته باشد.
از ســوى ديگر زاهدى ســابقه فعاليت در 
دولت را هم دارد. وي در دولت نخســت 
محمود احمدى نژاد وزير علوم بود (1384

تا 1388) و مى تواند در ميان ديگر كانديداها 
(به جز ميرسليم) مدعى مديريت دولتى و 
وزارت هم باشد. او همچنين از سال 1388
تــا 1391 ســفير ايران در مالــزى بوده و 
برخالف ديگران سابقه ديپلماتيك هم دارد 
كه اين هم امتياز ديگرى نسبت به ديگران 

برايش به حساب مى آيد.
زاهدى از ســويى با توجه بــه وزارت در 
دوران احمــدى نژاد مى توانــد روى آراى 
نماينــدگان نزديك به وى حســاب كند 
و از ســوى ديگر ممكن اســت عالوه بر 
اصولگرايان، حمايت جبهه پايدارى را هم 
پشت ســر خود ببيند. شايد اين ويژگى ها 
باشد كه بتواند زاهدى را به عنوان كانديدايى 
بالقوه براى رياست و رقيبى جدى براى 4

مدعى ديگر بدل كند.
به هر حــال بايد تا 7 خرداد 1399 و زنگ 
آغاز مجلــس يازدهم منتظر ماند و ديد كه 
كدام يك از اين 5 نفر مى توانند گوى سبقت 
را از ديگر رقبا بربايند و به رياست مجلس 
يازدهم برســند. قاليباف با شــعارهايش؟ 
آقاتهرانــى بــا آرمانهايش؟ ميرســليم با 
سوالهايش؟ زاكانى با ادعاهايش؟ يا زاهدى 

با سوابقش؟

شـشـمـيـن رئـيـس مـجـلـس كـيـسـت؟
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بهداشتنكتهدانشگاه
آغاز مهلت مجدد ثبت نام كنكور 99 

از 12 اسفند
 مهلت مجدد ثبت نام براى داوطلبان كنكور 99 از 12 اسفندماه به صورت اينترنتى 

در سايت سازمان سنجش آغاز مى شود. 
مشــاور عالى سازمان  سنجش  آموزش  كشــور گفت: به منظور همراهى با آن دسته 
از داوطلبان متقاضى شــركت در كنكور سراسرى ســال 1399 رشته هاى با آزمون 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى كه در مهلت 16 تا 27 بهمن 98 موفق به ثبت نام 

نشدند، مهلت مجدد براى ثبت نام در نظر گرفته شد. 
حســين توكلى در گفت وگــو با مهر اظهار كرد: ثبت نام كنكور سراســرى ســال 
1399 براى پذيرش در رشــته هاى با آزمون دوره هاى روزانه، نوبت دوم (شــبانه )، 
نيمه حضورى، مجازى، پرديس خودگردان دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، 
دانشگاه پيام  نور، مؤسسات  آموزش  عالى  غيرانتفاعى  و همچنين رشته هاى تحصيلى 

با آزمون دانشگاه آزاد اسالمى صورت مى گيرد.

بازى پينگ ُپنگ موجب تسكين عالئم پاركينسون 
مى شود

يافته هاى مطالعاتى اوليه نشــان مى دهد بازى پينگ پُنگ براى افراد مبتال به بيمارى 
پاركينسون سودمند است. 

به گزارش مهر، بيماران مبتال به پاركينســون كه به مدت 6 ماه و هفته اى يك بار 
در برنامه بازى تنيس روى ميز شــركت كرده بودند شاهد بهبود عالئم بيماريشان 

بودند. 
بــازى پينگ پُنگ، ورزشــى هوازى اســت كه در جمعيت عمومــى موجب بهبود 

هماهنگى چشم و دست، تندشدن عملكردهاى غيرارادى و تحريك مغز مى شود. 
محققان دريافتند پس از 6 ماه، شركت كنندگان شاهد روند بهبود در گفتار، نوشتن با 

دست، لباس پوشيدن، بلند شدن از تخت و راه رفتن بودند. 
محققان دريافتند پس از 6 ماه، شركت كنندگان شاهد روند بهبود در گفتار، نوشتن با 

دست، لباس پوشيدن، بلند شدن از تخت و راه رفتن بودند. 

عطسه و آبريزش بينى نشانه هاى كرونا نيستند
عطسه و آبريزش بينى از نشانه هاى كرونا نيستند و مى توانند ناشى از سرماخوردگى 

يا آنفلوآنزا باشند. 
رئيس هيأت مديره جامعه پزشــكان داخلى ايران گفت: افراد جوان شــايد آلوده به 
ويروس كرونا باشــند و عالمتى از وجود اين بيمارى را نداشته باشند، اما در تماس 
با افراد مسن ممكن است آنها درگير اين بيمارى شوند، بنابراين رفت وآمدهاى غير 

ضرورى بايد حذف شود. 
ايرج خســرونيا در گفت وگو با ايرنا با بيان اين كه افراد مســن با مشاهده عالئم 
آنفلوآنزا يا كرونا ســريع به پزشك مراجعه كنند و اگر افراد مسن داراى عالئمى 
مانند ســرفه خشك و ضعف و بدن درد هســتند بايد هرچه سريع تر به پزشك 
مراجعــه كنند، زيرا در صورتى كه اين افراد مبتال به ويروس كرونا شــوند و به 
مراكز درمانى در نظر گرفته شده مراجعه نكنند و تحت درمان قرار نگيرند ممكن 

است، در سه روز فوت كنند.

معافيت موقت 6 ماهه براى مشموالن معتاد 
براى ترك اعتياد

 معافيت موقت 6 ماهه براى مشموالن معتاد، صرفا يكبار صادر مى شود و در صورت 
ترك اعتياد و ارائه گواهى از مراجع مربوط به خدمت سربازى اعزام مى شوند. 

رئيس ســازمان وظيفه عمومى ناجا گفت: تمامى مشموالن پيش از اعزام به خدمت از 
نظر وضعيت جسمانى و روانى توسط پزشــكان معاينه اوليه در سراسر كشور معاينه 
مى شوند تا مشمول بيمار به خدمت سربازى اعزام نشود. به گزارش ايسنا، تقى مهرى 
در اين باره اظهار كرد: براساس ماده 39 قانون خدمت وظيفه عمومى مشموالنى كه به 
موادمخدر اعتياد دارند و به هنگام معاينه اوليه شناسايى مى شوند، از سوى مراكز وظيفه 

عمومى براى ترك اعتياد به مدت حداكثر 6 ماه به مراجع مربوط معرفى مى شوند. 

آيا نانواها در معرض كرونا نيستند؟
 رعايت نكات بهداشتى براى پيشگيرى از شيوع كرونا در مشاغلى مانند نانوايى كه با 
تغذيه مردم به شكل مستقيم ارتباط دارد، بسيار ضروريست درحالى كه برخى به اشتباه 
گمان مى كنند نانوايى ها از آن جايى كه در معرض گرما هستند به كرونا مبتال نمى شوند. 
يك كارشناس بهداشت محيط گفت: با رعايت بهداشت در نانوايى ها مى توان اطمينان 
از سالمت نان را افزايش داد، با توجه به شيوع ويروس كرونا در جامعه، بهداشت نان 

از مهمترين مواردى است كه افراد بايد از آن آگاهى يابند. 
مهدى مهرانى در گفت وگو با ايرنا افزود: كاركنان نانوايى ها بايد از عالئم شايع ويروس 
كرونا كه تب، سرفه خشك و تنگى نفس است، آگاهى يافته و در صورت وجود چنين 

عاليمى در نانوايى حضور نيابند. 

 واريز عيدى مددجويان كميته امداد تا پايان هفته
 ميزان عيدى مددجويان كميته امداد مشــخص شــده و تا پايان هفته به حســاب 

سرپرستان خانوار واريز مى شود. 
مديركل حمايت هاى اجتماعى كميته امداد گفت: با توجه به نزديك شــدن به ايام عيد 

نوروز تمامى مددجويان كميته امداد عيدى دريافت مى كنند. 
مجتبى احمدلو در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: بر همين اســاس، مددجويان عادى 
و تبصره 14 كميته امداد براساس تصميمات اتخاذ شده، تا پايان هفته جارى عيدى به 

حساب سرپرست هاى خانوار واريز مى شود. 
وى يادآور شــد: يك ميليون و 550 هزار خانوار تحت پوشش كميته امداد هستند كه 

ميزان مبلغ عيدى آنها در سال 98، 110 ميليارد تومان محاسبه شده است. 

پذيرش بيماران كرونا در تمام بيمارستان ها 
 تعطيلى خدمات غيراورژانس 

تا اطالع ثانوى
 معاون درمان وزير بهداشت اعالم كرد كه تمامى بيمارستان هاى 
عمومى تحت پوشــش دانشــگاه هاى علوم پزشــكى از پذيرش و 
بسترى بيماران الكتيو تا اطالع ثانوى خوددارى كنند و آماده پذيرش 

بيماران مبتال به ويروس كرونا باشند. 
به گزارش ايســنا، قاســم جان بابايى در نامه اى خطاب به رؤســاى 
دانشــگاه ها و دانشكده هاى علوم پزشــكى سراسر كشور اعالم كرد 
كــه با توجه به ضرورت كنترل و مراقبــت بيماران مبتال به ويروس 
كرونا ، ضرورى اســت از روز شنبه دهم اسفند 1398 موارد ذيل در 

دانشگاه ها اجرا شود:
- تمامى بيمارســتان هاى عمومى تحت پوشــش آن دانشگاه اعم از 
دولتى، عمومى غيردولتى، خيريه و خصوصى (به جز تك تخصصى 
غيرمرتبط بــا درمان كرونا) از پذيرش و بســترى بيماران الكتيو تا 
اطالع ثانوى خوددارى كنند و آماده پذيرش بيماران مبتال به ويروس 

كرونا باشند. 
- تمامــى درمانــگاه و كلينيك هاى تخصصى اعم از دانشــگاهى و 
وابسته به ارگان ها (نيروى مسلح و سپاه، شهردارى، تأمين اجتماعى، 
آموزش وپــرورش و...) و خصوصى بايد براى پذيرش بيماران مبتال 
به ويروس كرونا فعال شــوند و مكلفنــد به صورت تمام وقت و در 
صورت نياز آن دانشــگاه به صورت شبانه روزى ارائه خدمت كنند. 
بديهى اســت بيمه هاى پايه و تكميلى مكلفند پوشــش هزينه هاى 

درمان بيماران در اين مراكز را بپذيرند. 
- در تمامى بيمارســتان ها كميته ترخيــص بيماران مبتال به ويروس 
كرونا متشــكل از رئيس بيمارســتان، متخصــص عفونى يا داخلى، 
متخصص بيهوشــى يا فوق ريه، تشكيل شــود و ترخيص بيماران 
بسترى را بر اساس سياست هاى مدون آن دانشگاه و در دستورالعمل 
ابالغى وزارت تبــوع روزانه 2 بار بررســى و تصميم گيرى نمايند 
از ظرفيت تخــت براى بيماران به نحو مطلــوب بهره برداى الزم به 

عمل آيد. 
- در تمامى بيمارســتان ها، كميته مراقبت ويژه براى ارزيابى بيماران 
بدحال و نيازمند مراقبت ويژه متشكل از فوق تخصص ICU، فوق 
تخصص ريه، متخصص بيهوشــى، عفونى، داخلى و پرستارى بسته 
به ظرفيت بيمارســتان تشكيل و سير بيمارى اين گروه از بيماران را 
ارزيابى و براى ارائه خدمات متناســب با هر بيمار آماده باشــند تا 
ارائه باالترين ســطح خدمات بر مبناى نيــاز به اين گروه از بيماران 

تأمين شود. 
ــكر از  ــن تش ــو، ضم ــات الكتي ــى خدم ــه تعطيل ــه ب ــا توج - ب
ــانى  ــا جان فش ــه ب ــدوم ك ــش و خ ــنل زحمت ك ــات پرس زحم
ــار  ــتند، انتظ ــز هس ــاران عزي ــه بيم ــت ب ــه خدم ــغول ارائ مش
مــى رود دســتور فرماييــد تمامــى كادر درمــان (پزشــك و 
ــترى  ــات (بس ــه خدم ــم ارائ ــتيبانى در تي ــتارى) و پش كادر پرس
ــازمان دهى  ــا س ــروس كرون ــه وي ــال ب ــاران مبت ــرپايى) بيم و س
ــته  ــو شايس ــه نح ــا ب ــات آن ه ــند و از زحم ــال باش ــده فع ش
ــه همكارى نكــردن و  ــا هرگون ــى شــود. بديهــى اســت ب قدردان
ــق  ــات در تمامــى رده هــاى پرســنلى مطاب ــه خدم تمــرد در ارائ

ــد.  ــد ش ــورد خواه ــررات برخ مق

ابرار: مشــكالت معيشــتى و ضعف عملكرد دولت منجر به كاهش 
مشاركت شد

 معيشت رو خيلى وقته ريختن
ايران: تنگى نفس نفت

 به خاطر ناياب بودن ماسكه!!
همدان پيام: قدرت گرفتن كرونا در سكوت مسئوالن

 آخه حرف بزنن كرونا پخش مىشه بيرون!!
ايسنا: تشكيل 5 كميته براى پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا 

 كميتهها هم افزايش يافتن!!
اعتماد: بازى خطرناك اردوغان

 كرونابازى به جاى ترقه بازى !!
همدان پيام: تماس تصويرى را جايگزين مالقات حضورى كنيد

 دست تكان داده به جاى حرف زدن!!
ابتكار: دولت زير تيغ بحران ها

 تيغش رو الكل زدن نمى بره
تجارت: مسكن اولويت ويژه مجلس يازدهم

 پس تا زمانى كه نمايندههاى جديد بيان مردم برن تو چادر؟؟!
قدس: چشم اميد اصناف به انصاف بانك ها
 چشم كافى نيست داد زدن هم نيازه!!

كيهان: تعطيلى كارخانه هيوندا در كره جنوبى و سقوط سهام داوجونز 
در آمريكا 

 و تاختو تاز كرونا در ايران!!
مردم ساالرى: مسئوالن احتمال وقوع سيل در 2 ماه آينده را پايش كنند 
 سيل پيش از كرونا، سيل پس از كرونا و سيل وسط كرونا، خالصه 

بعد هر اتفاق يه سيل!!
ابرار ورزشــى: گلمحمدى: دستشان به جام نمى رسد برخى حرف ها 

را مى زنند
 منظورت اينه كه مىگن جام برجام شد؟!!

ايسنا: ماجراى افزايش 50 درصدى فوق العاده شغل كاركنان دولت و 
اعتراض فرهنگيان

 يعنى فرهنگيان كاركنان ملتن؟؟!

افزايش آموزش دروس در شبكه آموزش 
از 10 نوبت به 14 نوبت

 شبكه اى تحت عنوان شــبكه اجتماعى دانش آموزان يا شبكه شاد 
ايجاد شده است كه ارتباط بين معلمان و دانش آموزان را برقرار مى كند. 
وزيرآموزش و پرورش اظهار كرد: هر روز صبح را با جلســه اى آغاز 
مى كنيم تا وضع آموزشــى را مرور كنيم كه در چه شرايطى هستيم و 

تالش ما اين است كه جريان آموزش استمرار پيدا كند. 
به گزارش مهر، محســن حاجى ميرزايى اظهار كرد: شبكه آموزش به 
كمك ما آمده است و 10 نوبت آموزش را در پايه هاى دوره اول و دوم 
ابتدايى، دوره نخست و دوم متوسطه، فنى حرفه اى و كاردانش پخش 
مى كند و از امروز اين 10 نوبت به 14 نوبت افزايش پيدا كرده اســت 

كه در 7 روز هفته جريان دارد. 
وى خاطرنشــان كرد: به نظر مى رسد با توجه به استقبال خوبى كه از 
ســوى دانش آموزان به عمل آمده است نيازمند اين هستيم كه فرصت 
آمــوزش را افزايش دهيم. با مديران صدا و ســيما گفت وگو كردم تا 
بتوانيم از ظرفيت شــبكه هاى ديگر آموزشــى و تلويزيونى هم براى 

توسعه فرصت هاى آموزشى استفاده كنيم. 
حاجى ميرزايــى با بيان اين كه امكانى را از طريق همراهى اپراتورهاى 
موجود در كشــور بر روى بســتر امن اينترنتى فراهم كرديم، گفت: 
شبكه اى تحت عنوان شبكه اجتماعى دانش آموزان يا شبكه شاد ايجاد 

كرديم كه ارتباط بين معلمان و دانش آموزان را برقرار مى كند. 
وزيــر آموزش وپرورش تصريح كــرد: با انجمن اوليــا و مربيان نيز 
گفت وگــو كرديم كه از ظرفيت 10 هزار مدرســى كه براى خانواده 
دارد و همچنين با وجود 370 مركز مشاوره، به خانواده ها كمك كند تا 

مراقب آموزش فرزندانشان باشند. 
حاجــى ميرزايى تأكيد كرد: براى معاونان آموزشــى مأموريتى تعيين 
كرديم كه دســتورالعملى را براى مشاركت مؤثر مديران و معلمان در 
اين فرايند آموزشى تدارك ببيند و ما بايد اطمينان پيدا كنيم كه در همه 
مدارس مديران اشراف كافى بر دانش آموزان دارند و ارتباط مناسبى را 

تحت نظارت مدير با دانش آموزان دارند. 

تدابير تأمين اجتماعى براى مقابله با كرونا 
در مراكز درمانى و ادارى سازمان

 پزشكان و عموم كاركنان بيمارستان ها و مراكز درمانى در شرايطى 
ســخت، كارى پرخطر را در زمينه خدمت رسانى به بيماران مبتال يا 
افراد مشكوك به ابتالى به ويروس كرونا برعهده دارند و ما زحمات 
و تالش هاى ارزشــمند و توام با فداكارى و اميدبخشى اين عزيزان را 

ارج مى نهيم. 
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى گفت: همكارى حداكثرى با وزارت 
بهداشــت وجود دارد و مديريت هاى درمان تأمين اجتماعى سراســر 
كشــور با دانشگاه هاى علوم پزشــكى براى ارائه خدمات درمانى به 

بيماران و ساير اقدامات در حال همكارى هستند. 
به گزارش ايسنا، مصطفى ساالرى اظهار كرد: سازمان نيز در اين مراكز 
آمادگى حداكثرى براى خدمت رسانى به بيماران و افراد مشكوك به 

ابتال وجود دارد. 
وى افــزود: بــه منظــور اتخــاذ تدابيــر الزم بــراى مقابلــه بــا شــيوع 
ــزات و  ــد تجهي ــراى خري ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــارى 200 ميلي بيم
امكانــات مصرفــى پيش بينــى شــده اســت كــه بــا تشــخيص 
معاونــت درمــان خريدهــاى الزم انجــام شــده و در اختيــار 

واحدهــاى درمانــى سراســر كشــور قــرار مى گيــرد. 
ســاالرى دربــاره اســتفاده  از نيروهــاى تخصصــى و غيــر تخصصــى 
ــراى  ــارات الزم ب ــت: اختي ــز گف ــاز ني ــورد ني ــازمان م ــارج س خ
به كارگيــرى موقتــى نيــروى تخصصــى و غيرتخصصــى بــه مديــران 
ــت و  ــده اس ــض ش ــور تفوي ــر كش ــى سراس ــان تأمين اجتماع درم
ــخصى  ــازوكار مش ــا س ــازاد ب ــتمزد م ــكان پرداخــت دس ــى ام حت

وجــود خواهــد داشــت. 
ــات  ــداوم اقدام ــزوم ت ــر ل ــى ب ــازمان تأمين اجتماع ــل س مديرعام
احتياطــى در مراكــز بيمــه اى و درمانــى ســازمان تأمين اجتماعــى 
ــرد و گفــت:  ــد ك ــا تأكي ــروس كرون ــا شــيوع وي ــه ب ــراى مقابل ب
تجهيــز مراكــز بــه مــواد ضدعفونــى و اســتفاده كاركنــان و 
مراجعه كننــدگان از ايــن مــواد و البتــه اتخــاذ تمامــى تدابيــر الزم 
ــه  ــه از هفت ــان ك ــدگان و كاركن ــى مراجعه كنن ــظ ايمن ــراى حف ب
ــارى  ــن بيم ــر اي ــل خط ــع كام ــا رف ــده اســت ت ــاز ش ــش آغ پي

ــد.  ــداوم ياب بايســتى ت
ــت مســتمر حــوزه  ــتيبانى و فعالي ــر پش ــد ب ــا تأكي ــن ب وى همچني
ــات  ــا از خدم ــت ت ــردم خواس ــازمان از م ــات س ــاورى اطالع فن

ــد. ــتفاده كنن ــازمان اس ــورى س غيرحض

 آمارها تا ظهر روز گذشــته از ابتالى 86 
هزار و 500 نفر به كرونا در جهان خبر مى دهد. 
بر اين اســاس تا كنون 978 مورد مثبت ابتال 
در ايران از طريق وزارت بهداشت منتشر شده 
كه متأســفانه از اين بين بيش از 50 مورد جان 

باخته اند.
با اينكه بارها از مســئوالن استانى درخواست 
ارائه آمار شــده بود اما كماكان بر ابتال و   مرگ 
2 همدانى تأكيد داشــتند تا اينكه ظهر ديروز 
از تريبون رســمى وزارت بهداشت ابتالى 5 
مورد مثبت در همدان قطعيت گرفت و معاون 
بهداشتى علوم پزشكى استان در مقابل پرسش 
خبرنگار ايرنا در چرايى دوگانگى آمار استان و 
وزارت بهداشــت اعالم كرد: آمار مرگ كرونا 
در همدان همچنان 2 نفر اســت و آمار مرگ 
3 همدانى وزارت بهداشــت اشتباه بوده زيرا 
يكى از اين افراد مربوط به استان مركزى است.
در همدان نيز اوضاع به رغم آنچه مســئوالن 
ســعى به نمايش آن دارند مطلوب نيســت و 
نشــانه هاى نفوذ اين ويروس روزبه روز بيشتر 
خود را در بين مردم نشان مى دهد تا جايى كه 
برخى منابع آگاه از افزايش تعداد بسترى هاى 
مبتال در بيمارستان سينا به عنوان مركز مبارزه با 

اين ويروس را خبر مى دهند.
با شرايط به وجود آمده مدير كل علوم پزشكى 
همــدان از فعاليت 16 ســاعته تمامى مراكز 
بهداشت و درمان اين استان و از 8صبح تا 12 

شب خبر مى دهد.
رشــيد حيدرى مقدم راحت ترين شيوه براى 
ضدعفونــى ســطوح را مخلوط كــردن 20 
سى سى وايتكس را با 980 سى سى آب مى داند 
كه با استفاده از آن مى توان تمامى سطوح را از 
ميكروب پاك و ضدعفونى كرد؛ همچنين اين 
محلول تا 3 ســاعت قابليت نگهدارى دارد و 
تمامى سطوح آلوده به ميكروب را ضدعفونى 

مى كند.
معاون بهداشــت علوم پزشــكى نيز در ستاد 
مبازره با اين ويروس گفت: شناســايى موارد 
ابتال به اين ويروس، رديابى موارد تماس ها و 
پيگيرى اطرافيان، به حداقل رساندن تماس هاى 
اجتماعــى، كاهــش جابه جايــى جمعيت و 
بهداشت محيط؛ شامل اماكن عمومى و مراكز 
تهيه و توزيع مواد غذايى در دستور كار است.

منوچهر كرمى بر اهميت حفاظت از كاركنان 
بهداشــت و درمان، مديريت بيماران، درمان 
دارويى پيشــنهادى با آغاز رژيم 3 و 4 براى 
موارد بسترى، مديريت بار مراجعان و فرايند 
ارجاع و كنترل مبــادى ورودى، ترمينال ها و 

اتوبوس ها را مورد تأكيد قرار داد.
با اينكه در بسيارى از استان ها خطر اين بيمارى 
بيش از چند روز است كه جدى تر گزارش شده 
اما در همدان همچنان شعار مسئوالن در خطر 
نبودن شهروندان از اين ويروس است متأسفانه 
آمارهاى پنهانى و پشت پرده در استان بيش از 
كرونا با جان و ســالمت مردم بازى مى كند و 
جالب آنكه در پاســخ به نقد رسانه ها از اين 
روند انگشــت اتهام به سوى وزارت بهداشت 

نشانه مى رود.
با اينكه گندزدايى در سطح شهر و چاره انديشى 
براى چگونه عمل كردن در جلوگيرى از شيوع 
اين ويروس بر عهده مديريت شهرى هر استان 
نهاده شده است اما شهردارى همدان در خواب 

به سر مى برد و روياهاى زيبا پاس مى دهد.
جالب آنكه بى تدبيرى شــهردارى در مقابله با 
اين ويروس كشنده در همدان كار به جايى برده 
است كه اســتاندار در ستاد استانى پيشگيرى، 
كنترل و هماهنگى مقابلــه باكرونا بى پرده از 

ضعيف عمل كردن اين نهاد سخن مى گويد.

 فعاليت شهردارى قابل قبول نيست
اســتاندار همدان با بيان اينكه بايد به شــكلى 
فوق العــاده و عزتمندانــه از كادر درمانــى و 
پزشكى استان قدردانى شود زيرا شمار زيادى 
از اين افراد بيش از 10 روز در قرنطينه بوده و به 
دور از خانواده خدمت رسانى مى كنند، گفت: 
هنگام برگزارى جشن پيروزى بر كرونا از اين 
افراد كه به مثابه يك رزمنده روزى زير بمباران 
شيميايى صدام و هم اينك زير بمباران ويروس 
خدمت رسانى مى كنند به طور شايسته قدردانى 
مى شود.ســعيد شــاهرخى با تأكيد بر اينكه 
اعضاى ســتاد استانى بايد همه تالش خود را 
به پيشگيرى و مقابله با اين ويروس معطوف 
كنند، گفت: بايد هر 24 تا 48 ســاعت جلسه 
ستاد پيشگيرى، هماهنگى و مقابله با ويروس 
كرونا تشــكيل شود.شــاهرخى با بيان اينكه 
مصوبات ستاد حكم ســالمت مردم را دارند 
و بايد به آن ها توجه ويژه شــود و اميدواريم 
نخستين اســتانى باشيم كه پيشگيرى و مقابله 
با ويروس كرونا را به نحو احســن انجام داده 
باشــيم، گفت: مقابله و پيشگيرى با ويروس 

كرونا بــه نوع هماهنگى و 
انجام امــور محوله به طور 

دقيق بستگى دارد.
كوچك ترين اهمال كارى در 
دستورات،  اجراى  و  انجام 
موجب به خطر افتادن جان 

مردم خواهد شد.
وى با تأكيد بر اينكه ســتاد 
ملــى پيشــگيرى از كرونا 
درباره تعطيلــى و آغاز به 
كار دانشــگاه ها و مدارس 
در  و  مى كند  تصميم گيرى 
اين باره اختيارى به استان ها 
داده نشــده است، بنابراين 
نبايد در اين زمينه سليقه اى 
و شخصى عمل كرد، گفت: 
آموزش وپرورش  كل  اداره 
شــدن  داير  اجــازه  نبايد 
بدهد  را  خصوصى  كالس 

زيرا با توجــه به تعطيلى مــدارس به منظور 
پيشگيرى از شــيوع ويروس كرونا داير شدن 

كالس هاى خصوصى توجيهى ندارد.
وى از داير شــدن تيم كنترل جاده اى خبر داد 
و با بيان اينكه هرچنــد نمى توان منع تردد به 
استان را ايجاد كرد اما مى توان با همكارى علوم 
پزشكى، هالل احمر و پشتيبانى نيروى انتظامى 
و راه انــدازى تيم كنترل جــاده اى، وضعيت 
مسافران ورودى به استان را بررسى كرده و در 
صورت مشكوك بودن به ويروس كرونا آنها 

را تحت نظر قرار داد، گفت: بازرســان نسبت 
به رصد فروشگاه ها و جلوگيرى از استفاده از 
چرخ و سبد براى خريد اقدام كنند و تا اطالع 
ثانوى نبايد اجازه استفاده شهروندان از چرخ و 

سبد در فروشگاه ها را داد.
شاهرخى بابيان اينكه مســئوالن پايانه ها بايد 
به نحوه ضدعفونى ترمينال هاى مســافربرى 
نظارت كنند، گفت: فعاليت شهردارى در امر 
مبارزه با ويروس كرونا قابل قبول نيســت و 

شهردارى و شوراى شهر بايد پاى كار باشند.
وى از كاهش ساعت كارى ادارات دولتى استان 
همدان خبر داد و گفت: در حال حاضر به نسبت 
شرايط كشور، كمترين ميزان اشغال تخت هاى 

بيمارستانى را در استان همدان داريم.
 داروخانه ها ماسك و 

مواد ضدعفونى كننده ندارند
با وجود آنكه متخصصان و پزشــكان شهر در 
رعايت اصول بهداشــت فردى تأكيد دارند و 
از مردم خواســتار حفظ نكات بهداشــتى در 
بيرون از منازل از جمله پوشــش دســت ها با 
دستكش و اســتفاده بيماران تنفسى از ماسك 
هســتند اما معــاون غذا و 
علــوم  دانشــگاه  داروى 
روز  ســينا  ابن  پزشــكى 
گذشــته بــه صراحت در 
گفت و گو بــا فارس اعالم 
سهميه  داروخانه ها  مى كند 
ماســك و مواد ضدعفونى 
ندارنــد و ايــن تصميم را 
نشأت گرفته از مقام عالى 
وزارت بهداشــت مى داند 
كه بخشنامه اى صادر كرده 
اســت مبنى بر اينكه فعال 
در داروخانه هــا اين اقالم 
فروخته نمى شود، پس آنها 
نيز نه اجازه فروش دارند و 
نه سهميه اى در اين زمينه به 

آن ها تعلق نمى گيرد.
بر همين اســاس است كه 
در  شــهر  گوش و كنار  در 
داروخانه شاهد فروش بسته هاى 5 تا 7 عددى 
دســتكش ها با قيمت هاى غيرواقعى كه گاه تا 
مرز 10 هزار تومان هم پيش مى رود هســتيم 
اگرچه همين تعداد هم به صورت زيرميزى و با 

كلى ترفندهاى بند پ اتفاق مى افتد.
اين در حالى اســت كه هواى ســرد و خشك 
اســتان مؤلفه مهمى در تشــديد بيمارى هاى 
تنفســى در بين مردم شــهر است و اين دقيقا 
يعنى زمينه مانور بيشــتر ويــروس كرونا در 

همدان مهيا مى شود.

 تشكيل قرارگاه مقابله با كرونا
اين روزها قــرارگاه مقابله با ويروس كرونا با 
همت دانشجويان علوم پزشكى همدان تشكيل 
شده كه در ســاير اســتان ها نيز اين قرارگاه 
به ترتيب شــكل مى گيرد تــا در كنار عوامل 
بهداشت و درمان مقابله با اين ويروس سريع تر 

انجام شود.
 تذكر پليس همدان 

به 17 عامل نشر اكاذيب درباره كرونا
از طرفــى فرمانده انتظامى اســتان همدان از 
برخــورد جدى بــا 17 تن از نشــردهندگان 
اكاذيــب دربــاره ويروس كرونــا در فضاى 
مجازى و شبكه هاى اجتماعى خبر مى دهد و 
تأكيد دارد كه عوامل پليس فتا به دنبال شــيوع 
كرونا با شدت و دقت بيشترى فضاى مجازى 

را رصد مى كنند.
بخشعلى كامرانى گفت: با توجه به اينكه ميدان 
اصلى شــهر همدان و سرويس هاى بهداشتى 
موجود در مركز شــهر بيشترين ميزان مراجعه 
را دارد بايــد براى ضدعفونى كردن اين اماكن 

اقدامات الزم را پيش بينى كرد.
وى ضدعفونــى كــردن اماكن پرتــردد نظير 
ســرويس بهداشتى، مســاجد به ويژه مسجد 
جامع و پاســاژها را خواستار شــد و افزود: 
مراكز بهداشتى بهترين ظرفيت و امكان براى 
پيشــگيرى از ورود مسافران آلوده به ويروس 

كرونا به همدان هستند.
 رژيم غذايى الغرى 

عامل افزايش ابتال به كرونا
رئيس گــروه بهبود تغذيــه جامعه معاونت 
همدان  پزشــكى  علوم  دانشــگاه  بهداشتى 
معتقــد اســت رژيم هــاى ســخت كاهش 
وزن امــكان ابتال به ويروس كرونا و ســاير 
ويروس هاى عفونى را افزايش مى دهد. آرزو 
كاوه ئــى در گفت وگو با ايرنــا بيان كرد: در 
شرايط سخت بحرانى نظير وضعيت كنونى 
كه احتمال شــيوع كرونا زياد اســت بايد از 
گرفتن رژيم هاى ســخت و خودسرانه براى 

كاهش وزن پرهيز كرد.
وى اضافــه كــرد: هر چند توصيــه معاونت 
بهداشــتى علوم پزشكى همدان به افراد دچار 
چاقــى و اضافه وزن تالش براى رســيدن به 
وزن مطلوب است اما وضعيت كنونى شرايط 

مناسبى براى تداوم غذايى نيست.
وى بيان كــرد: افراد داراى تــوان باال هنگام 
گرفتن رژيــم غذايى انرژى بــدن  آنها كمتر 
تحليــل مى رود امــا پيــروى از رژيم غذايى 
غيراصولى بــراى الغرى ميزان مصرف انرژى 
را افزايش مى دهد و سيستم ايمنى بدن در برابر 

بيمارى و ويروس آسيب پذير مى شود.

مبتاليان همدان 5 نفر شد

كمبود ماسك درداروخانه ها

براى  شــيوه  راحت ترين 
را  ســطوح  ضدعفونــى 
مخلوط كردن 20 سى سى 
980 بــا  را  وايتكــس 

سى ســى آب مى داند كه 
مى توان  آن  از  استفاده  با 
از  را  ســطوح  تمامــى 
ميكروب پاك و ضدعفونى 
كرد؛ همچنين اين محلول 
قابليت  ســاعت   3 تــا 
نگهــدارى دارد و تمامى 
ميكروب  به  آلوده  سطوح 

را ضدعفونى مى كند
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رقم هزينه زندگى كارگران
 مبناى مذاكرات دستمزد 99

 رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران با اشــاره به تعيين 
رقم هزينه سبد معيشــت كارگران گفت: از هفته هاى آينده هرگونه 
مذاكره براى تعيين دســتمزد ســال آينده كارگران بر اساس رقم 4

ميليون و 940 هزار تومان پيش خواهد رفت. 
ناصر چمنى با اشــاره به اعالم رقم سبد معيشت كارگران در كميته 
دســتمزد، درباره تأثيرگذارى آن بر تعيين دســتمزد كارگران گفت: 
ســال گذشته هزينه ســبد معيشــت كارگران 3 ميليون و 700 هزار 
تومان تعيين شــد و كارفرمايان و كارگــران و دولت روى اين عدد 
توافق كردند ولى اين رقم را به عنوان مبناى ورود به بحث دســتمزد 
قبول كردنــد و در نهايت حداقل حقوق يــك ميليون و 517 هزار 

تومان تصويب شد. 
وى به ايســنا گفت: كميته دستمزد شــوراى عالى كار در روزهاى 
گذشــته رقم هزينه سبد معيشت خانوارهاى كارگرى را 4 ميليون و 

940 هزار تومان تعيين كرد.
 اين رقم در طول هفته هاى آينده كه وارد مذاكرات دســتمزد ســال 
1399 مى شــويم مبنا قرار مى گيرد؛ به اين معنى كه اگر هزينه ماهانه 
زندگى كارگران حدود 5 ميليون تومان تعيين شده و مى خواهيم در 
مورد دســتمزد صحبتى بكنيم بايد بر اســاس رقم 4 ميليون و 940

هزار تومان جلو برويم. 
نماينده كارگران در شــوراى عالى كار دربــاره برخى ديدگاه ها 
نســبت به ريزش نيــروى كار بــا افزايش دســتمزد، گفت: اگر 
بخواهيم به اين حرف هاى غيرصحيح توجه كنيم نبايد هيچ ســالى 
حقوق كارگران را افزايش بدهيم. در جريان تعيين دســتمزد سال 
1398 كارفرمايان مى گفتند كه پس از عيد شــاهد ريزش نيروهاى 
كار خواهيــم بود ولــى بر عكس آن اتفاق افتــاد چون آمارهايى 
كــه از ادارات كار و تأمين اجتماعى اســتان ها گرفتيم نشــان داد 
كه درخواســت اخراج نيروى كار و به دنبال آن درخواســت بيمه 
بيــكارى پايين آمــده و تعداد بيمه شــدگان اجبارى و شــاغلين 

افزايش داشته است. 
چمنى افزود: شــايد برخى كارفرمايان با زير پا گذاشــتن قانون، 
سوءاســتفاده هايى كرده باشند و افزايش 400 هزار تومانى حقوق 
كارگران را لحاظ نكرده باشــند ولى كارگــر وقتى كار مى كند به 
اين اميد دارد كه با گرفتن حقش نسبتى از ارزش كارش را گرفته 
اســت. 12 ماه ســال كار نمى كند كه حقوقى بگيــرد كه برايش 
نمى صرفد و در شــرايط اقتصادى حاضر ســر كار بماند و توليد 

ملى را تقويت كند. 
به گزارش ايسنا، اعضاى كميته دستمزد شوراى عالى كار در آخرين 
نشســت خود پس از هفته ها بحث و بررســى، هزينه ماهانه زندگى 
خانوارهــاى كارگرى را تعيين و روى رقــم 4 ميليون و 940 هزار 

تومان به توافق رسيدند. 

اتفاق عجيب در بازار طال

 با اقدام ســرمايه گذاران براى فروش طال و تهيه نقدينگى به منظور 
پوشش ضرر در بازار ســهام، قيمت طال روز جمعه حدود 5 درصد 
ســقوط كرد كه بزرگترين كاهش قيمت يك روزه در 7 سال گذشته 

بود.
بهاى معامالت طال براى تحويل فورى 4/5 درصد كاهش يافت و در 
هزار و 568 دالر و 96 سنت بسته شد كه بزرگترين كاهش يك روزه 

از اواسط سال 2013 بود.
هــر اونس طال در بــازار معامالت آتى آمريكا 75 دالر و 80 ســنت 
معادل 4/6 درصد كاهش پيدا كرد و در هزار و 566 دالر و 70 سنت 
بسته شــد كه بزرگترين كاهش قيمت روزانه از 20 ژوئن سال 2013

بــود. قيمت طال براى كل هفته حدود 5 درصد كاهش نشــان داد كه 
بزرگترين كاهش هفتگى از هفته منتهى به 11 نوامبر ســال 2016 بود. 
ريزش قيمت سنگين روز جمعه رشد ماهانه طال را از بين برد و بهاى 

طال از پايان ژانويه تاكنون 1/3 درصد كاهش نشان داد.
طال دوشــنبه هفته گذشــته تا مرز هزار و 688 دالر و 66 ســنت كه 
باالترين قيمت 7 ســال گذشته بود، صعود كرده بود و در مسير ثبت 
رشــد هفتگى و ماهانه قرار داشــت كه ناگهان ورق بــراى اين فلز 
ارزشــمند برگشت. ضرر ســنگين بازار فلزات ارزشمند در پى افت 
900 واحدى شــاخص داوجونز اينداستريال اوريج در معامالت روز 

جمعه روى داد.
ســرمايه گذاران روز جمعه در بازار فلزات ارزشــمند به فروش اقدام 

كردند تا ضررشان در بازار سهام را پوشش دهند.
به گفته تحليل گران، نگرانى ها پيرامون گسترش سريع ويروس كرونا 
و تأثير منفى آن بر رشــد اقتصادى بازارهاى ســهام را متحمل ضرر 

سنگينى كرده است.
بر اساس گزارش رويترز، شيوع سريع ويروس كرونا نگرانى ها نسبت 
به همه گير شــدن اين بيمارى را برانگيخته اســت. 6 كشور نخستين 
موارد ابتال بــه ويروس كرونا را گزارش كرده اند و ســازمان جهانى 

بهداشت درباره شيوع آن در سراسر جهان هشدار داده است.
اين ويروس بازارهاى ســهام جهان را بــا بزرگترين كاهش هفتگى 
از ســال 2009 روبه رو كرد و حدود 6 تريليون دالر از ارزش بازار 

كاست.

بوى گرانى شيرينى در راه است
 شيرينى شــب عيد با درصدى افزايش قيمت نسبت به سال گذشته 

به مردم ارائه مى شود. 
رئيس اتحاديه قنادان همدان گفت: با توجه به اينكه استان هاى ديگر در 
طول سال 2 بار قيمت شيرينى را افزايش دادند اما در همدان قيمت گذارى 

مربوط به سال گذشته است و در طول سال افزايش نرخ ندشته ايم. 
محمــد ارغوان با بيان اينكه 300 واحد توليد شــيرينى در همدان فعال 
اســت، به تســنيم گفت: 5 هزار كارگر در اين كارگاه ها مشغول به كار 

هستند بنابراين بايد قيمت به گونه اى تعيين شود كه توليدكنندگان انگيزه 
توليد داشته باشــند و بتوانند حقوق و مزاياى كاركنان خود را پرداخت 

كنند. 
وى با تأكيد بر اينكه درصد زيادى از مواد اوليه توليد شــيرينى وارداتى 
اســت و هر روز هم قيمــت آن باال مى رود، تصريح كــرد: قيمت بايد 
به گونه اى باشد كه هم مناسب حال مردم و از طرفى هم به نفع توليدكننده 

باشد. 
ارغوان با بيان اين كه در روزهاى پايانى ســال شــاهد رشد كارگاه هاى 
زيرزمينى و غيرمجاز شيرينى پزى هستيم، ابراز كرد: اين كارگاه ها در ايام 

نزديــك به عيد و اوج مصرف مــردم فعاليت مى كنند و هيچ ضمانت و 
نظارتى هم براى سالمت محصوالتشان وجود ندارد. 

وى با تأكيد بر اين كه نحوه پخت و اســتفاده از مواد اوليه مرغوب براى 
توليد شــيرينى بسيار مهم اســت، افزود: متأســفانه واحدهاى توليدى 
غيرمجاز هيچ توجهى به ســالمت مردم نداشته و تنها به فكر منافع خود 

هستند. 
رئيس اتحاديه قنادان همدان با بيان اين كه مردم شيرينى مورد نياز خود را 
فقط از قنادى هاى معتبر و جوازدار تهيه كنند، ابراز كرد: هرگونه تخلف 

بهداشتى و گران فروشى از جانب قنادان را گزارش كنيد. 

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

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

برابر رأي شماره 1398/1476  مورخ 1398/11/30هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى اميرمحمد احمدى فرزند 
فيروز به شــماره شناسنامه 4000229605 صادره از اسدآباد در يك ونيم دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك قطعه زمين زراعى آبى به مساحت 23908/70 مترمربع در قسمتى از 
پالك 39 اصلى جهت الحاق به پالك 41 فرعى از 39  اصلي واقع در اســدآباد، روستاى 
موســى آباد خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى ســليمان فرزند عبدالرضا محرز 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 548)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27
كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 1398/1478  مورخ 1398/11/30هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى مسعود احمدى 
فرزند فيروز به شــماره شناسنامه 588 صادره از اسدآباد در يك ونيم دانگ مشاع از  
ششدانگ يك قطعه زمين زراعى آبى به مساحت 23908/70 مترمربع در قسمتى از 
پالك 39 اصلى جهت الحاق به پالك 41 فرعى از 39  اصلي واقع در اسدآباد، روستاى 
موسى آباد خريداري با واسطه از مالك رســمي آقاى سليمان فرزند عبدالرضا محرز 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 552)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27
كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شماره 1398/1477  مورخ 1398/11/30هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى سعيد احمدى فرزند فيروز 
به شــماره شناسنامه 2618 صادره از اســدآباد در يك ونيم دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين زراعى آبى به مســاحت 23908/70 مترمربع در قسمتى از پالك 39 
اصلى جهت الحاق به پالك 41 فرعى از 39  اصلي واقع در اسدآباد، روستاى موسى آباد 

خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى سليمان فرزند عبدالرضا محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 551)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت  ــاى عليرضــا عباســى داراى شــماره شناســنامه  254 ب آق
كالســه 111/604/98ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و 
چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان علــى طالعــى امجــد بــه شــماره شناســنامه  
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 91/09/23 در اقامت 1 در تاري

ــه: ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف حين الف
ــادره  ــنامه 7572 ص ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عل ــد فرزن ــى امج ــد طالئ  1- محم
ــى  ــد عل ــد فرزن ــى امج ــاهپور طالئ ــى 2- ش ــر متوف ــد 1358 پس ــار متول از به
ــى 3-  ــر متوف ــد 1350 پس ــار متول ــادره از به ــنامه 6762 ص ــماره شناس ــه ش ب
ــه شــماره شناســنامه 6763 صــادره از  ــى ب ــد عل ــى امجــد فرزن غالمرضــا طالئ
ــه  ــى ب ــد عل ــى امجــد فرزن ــى 4- حســين طالئ ــد 1351 پســر متوف ــار متول به
شــماره شناســنامه 145 صــادره از بهــار متولــد 1361 پســر متوفــى 5- محســن 
طالئــى امجــد فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 240 صــادره از بهــار متولــد 
ــه شــماره ملــى  ــد علــى ب ــى امجــد فرزن ــه طالئ 1364 پســر متوفــى 6- مرضي
ــى  ــى بهرام ــى 7- تاج ــر متوف ــد 1370 دخت ــار متول ــادره از به 4040137167 ص
ــد 1327 همســر  ــار متول ــادره از به ــنامه 4 ص ــماره شناس ــه ش ــدر ب ــد حي فرزن
ــك  ــور را در ي ــي درخواســت مزب ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب ــى. اين متوف
نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي 
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

ــف 508) گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م ال
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه شهرستان نهاوند
با اســتناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اســناد و امالك كشور تحديد حدود پالك 
15 فرعى از 1494 اصلى بخش يك حوزه ثبتى شهرســتان نهاوند بنا به درخواست 
آقاى سجاد احسانى احد از ورثه جعفر كوليوند به شماره وارده 98/14834- مورخ 

1398/12/07  به به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهى مى گردد.
نســبت به پــالك 15 فرعى 1494- اصلى بخــش يك قبًال يكبــار وقت تحديد 
اختصاصى طبق ماده 14 قانون ثبت داده شده و بنا به عدم مراجعه مالك از رديف 
تحديد حدود خارج و عمليات تحديدى انجام نشــده است. لذا طبق تقاضاى احد 
از ورثه جعفر كوليوند مالك ششدانگ پالك 15 فرعى از 1494 – اصلى بخش يك 
ثبت شهســتان نهاوند مجدداً در ريف تحديد حدود اختصاصى قرار گرفته و تاريخ 
تحديد حدود فوق روز شــنبه 1399/02/06 ساعت 9 صبح مى باشد. لذا مراتب به 
موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين پالك فوق الذكر به وســيله 
اين آگهى اعالم مى شود روز و ســاعت مقرر در آگهى در محل وقوع ملك حضور 
به هم رســانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يــا نماينده قانونى آنها در موقع 
تحديد حدود حاضر نباشــد تحديد حدود به عمل آمــده واخواهى طبق ماده 20 
قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقى رقبه مــورد تحديد تا يك ماه بعد از تنظيم 
صورتجلســه تحديد حدود از طريق اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند پذيرفته مى 

شود. (م الف433)
تاريخ انتشار: روز دوشنبه 1398/12/12

محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهى افراز 
برابر وارده شــماره 98/1210 مورخه 98/07/03 آقاى حسين تشكرى فرزند حسنقلى 
از اين اداره تقاضاى افراز ســهمى خود را به ميزان سه هزار مترمربع جهت يك واحد 

مرغدارى از پالك اصلى 192 واقع در بخش پنج همدان رزن قريه كل كبود را نموده.
آدرس اكثر مالكين را نيز اعالم ننموده اند اينكه به اســتناد ماده 18 آيين نامه اجرايى 
اسناد رسمى از كليه صاحبان حقيقى و حقوقى و مالكين مشاعى دعوت رأس ساعت 9 
صبح وقت ادارى روز سه شنبه مورخه 98/12/20 در محل وقوع حاضر تا مورد درخواست 
توسط نماينده و نقشه بردار اعزامى بازديد به عمل آيد ضمناً عدم حضور مالكين مشاعى 
و صاحبان حق مانع از عمليات افرازى نمى شــود چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد در 

همين روزنامه چاپ و مدت آن ده روز مى باشد. (م الف 116)
رضا شيرخانى خرم- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

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

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

برابر رأي شماره 1398/1475  و راى اصالحى شماره 1398/1479  مورخ 1398/11/30هيأت 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم اقدس 
احمدى فرزند محمد به شــماره شناسنامه 1111 صادره از اسدآباد در يك ونيم دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك قطعه زمين زراعى آبى به مساحت 23908/70 مترمربع در قسمتى از پالك 
39 اصلى جهت الحاق به پالك 41 فرعى از 39  اصلي واقع در اســدآباد، روستاى موسى آباد 

خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى سليمان فرزند عبدالرضا محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 546)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

كارت دانشجويى عليرضا شيرى فرزند حسين به شماره ملى 
3860939262 رشته عمران دانشگاه بوعلى سينا به شماره 

دانشجويى 9432980006 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

كارت دانشجويى ساره شرفى فرزند محمدهادى به شماره ملى 
3861061252 رشته رياضى و كاربردها دانشگاه بوعلى به شماره 
دانشجويى 9612117023 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

غزل اسالمي»
 تنها كشــوري كه 72 ساعت به ايراني ها 
فرصت داد تا محموله هاي دپو شده در پشت 
مرز را وارد كشــورش كند، عــراق بود. اما 
ديشب اين فرصت 72 ساعته به پايان رسيد، 
كه مجددا تصميم عراق به باز كردن مرزهاى 

رسمى غرب كشور شد.
در ارتباطــي كــه خبرنــگار همدان پيام با 
ابراهيم نقش بندي، تاجر و فعال در واردات 
و صادرات در مرز باشماق برقرار كرد وي 
گفت: ما در مرز باشــماق مستقر هستيم و 
به جز ايــن مرز، مرزهاي پرويزخان و حاج 
عمران هم در حدود 65 ساعت گذشته باز 
بوده و از اين طريق توانســته ايم حتي اقالم 
صادراتي مرزهاي ديگر را هم به اين 3 مرز 
منتقل و از اين طريق صادر كنيم. چون بقيه 
بوده اند.  بسته  هستند،  غيررسمي  كه  مرزها 
وي در ادامه گفت: كشــور عــراق  صبح 
يكشــنبه  مرزهاي مهران و شــلمچه را باز 
كرد و مهلت 72 ســاعته مرز كردستان هم 
كه ديشــب (يكشــنبه) به پايان رسيد اما با 
رايزنى هــاى صورت گرفته ورود ترانزيت 
به عراق بالمانع اعالم شــد كه اين خبر از 

طريق مرز باشــماق به تمام گمركات غربى 
اعالم شد.

ايــن تاجر ُكردزبان ادامه داد: تا جايي كه خبر 
دارم مرز همه كشــورها از جمله آذربايجان، 
تركيه، افغانستان، ارمنستان، تركمنستان بسته 

هســتند. به گفتــه نقش بنــدي، اغلب اقالم 
پياز  و  گوجه فرنگي  ســيب زميني،  صادراتي 
هســتند. وي افزود: مشــكلي كه داريم اين 
اســت كه امكاناتي براي انجام تست كاالها 

براي كرونا نداريم.

ــت:  ــده گف ــن صادركنن ــه اي ــور ك آن ط
عمــل  آزادي  اســفند   16 تــا  احتمــاالً 
كشــور  در  واردات   و  صــادرات  در 
شــرايط  ايــن  و  داشــت  نخواهيــم 
اســت. صادركننــدگان  بــراي  ســختي 

از سرگيرى صادرات به عراق

مرزهاى غرب كشور باز شد

 كمبــودي در كاالهــاي فروشــگاه هاي 
زنجيره اي نيست اما در ساعاتي كه مردم خريد 
مي كنند تا قفسه ها پر شود ممكن است برخي 

قفسه ها براي دقايقي خالي باشند. 
رئيس اتحاديه فروشگاه هاى زنجيره اى با تأكيد 
بر اينكه هيچ كمبود كااليى در فروشــگاه هاى 
زنجيــره اى وجود ندارد، در مورد داليل خالى 
ماندن قفســه ها در ساعاتى از روز توضيحاتى 

ارائه داد. 
به گــزارش ايســنا، در روزهاى گذشــته 
فيلم هايى در فضاى مجازى منتشــر شد كه 

نشان مى داد قفســه برخى كاالهاى اساسى 
كه  است  خالى  زنجيره اى  فروشگاه هاى  در 
در اين رابطه اميرخســرو فخريــان با بيان 
اين كه افزايــش تقاضــاى مايحتاج روزانه 
مردم موجب شده برخى قفسه ها با سرعت 
بيشــترى خالى شود، به ايسنا گفت: از يك 
اسفند خريد مردم از فروشگاه ها زياد شده 
اســت. براى مثال فروشــگاه هايى كه قادر 
هســتند حدود 3 هزار مشــترى را پوشش 
دهند با حــدود 10 هزار مشــترى مواجه 

شده اند. 

وى با تأكيد بــر اينكه هيچ كمبود كااليى در 
فروشــگاه هاى زنجيره اى وجود ندارد، اظهار 
كرد: به تازگى بــراى كاهش نگرانى مردم در 
اين زمينه اطالع رسانى هايى انجام شده است. 
همچنيــن از انبارهاى فروشــگاه زنجيره اى 
فيلمبردارى و در فضاى مجازى منتشر كرديم 
تا شهروندان اطمينان حاصل كنند كه كمبود 

كاال وجود ندارد. 
رئيــس اتحاديــه فروشــگاه هاى زنجيره اى 
همچنيــن در توضيح دليل خالى ماندن برخى 
قفسه هاى فروشــگاه هاى زنجيره اى گفت: با 

توجه به افزايش تقاضا در اين فروشــگاه ها، 
قفسه ها در ساعاتى از روز خالى هستند كه آن 
هم مربوط به زمانى است كه كاالها از انبار به 
قفسه منتقل مى شود؛ بنابراين كمبودى وجود 

ندارد. 
وى افزود: به نظر مى رســد شهروندان به دليل 
شيوع ويروس كرونا نگران هستند كه نتوانند 
پس از آن دوباره خريد كنند يا كارخانه ها براى 
توليد به مشكل بخورند، اما طبق اطالعات ما 
درحال حاضر كارخانه ها 3 شيفت توليد دارند 

و كمبود كاال وجود ندارد.

دليل خالى ماندن برخى قفسه هاى فروشگاه هاى زنجيره اى

مردم نگران كمبود كاال نباشند

بنزين سفر
 هنوز بالتكليف

 زمزمه هايــى مبنى بر تخصيص بنزين 
ســفر به مالكان خودرو از 2 ماه پيش به 
گوش مى رســيد، موضوعــى كه تاكنون 
تعيين تكليف نشده و منتظر مصوبه هيأت 

دولت است. 

درحالى كــه 5 روز پيــش نايــب رئيس 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه از تخصيص 
60 ليتر بنزين نوروزى به خودروها خبر 
داد، اما تاكنون هنوز مصوبه اى به شركت 
پخش فراورده هاى نفتى در اين باره ابالغ 
نشده و اين مسأله همچنان در بالتكليفى 

است. 
سخنگوى شركت ملى پخش فراورده هاى 
نفتــى در اين باره به ايســنا گفت: تا اين 

لحظه به ما چيزى ابالغ نشــده است و ما 
منتظر مصوبــه هيأت دولت در اين رابطه 

هستيم. 
فاطمه كاهى با بيان اين كه اگر اين موضوع 
مصوب شــود به تمام خودروها 60 ليتر 
به جز سهميه ماهانه تعلق مى گيرد، اظهار 
كرد: زمانى كه اين موضوع مشخص شود 
قطعا اطالع رســانى خواهيم كرد اما هنوز 

تكليف بنزين سفر مشخص نيست. 

ايــن در حالى اســت كه پيــش از اين 
ســخنگوى دولت و وزير نفت بار مالى 
اختصاص بنزيــن نــوروزى را 3 هزار 
ميليــارد تومان بر منابع يارانه عنوان كرده 
بودند و همچنين باتوجه به شرايط فعلى 
كشــور و تأكيد وزارت بهداشــت مبنى 
بر خوددارى مردم از انجام ســفر به نظر 
اجراى اين طرح در اين شــرايط منطقى 

نيست. 

از بامــداد روز جمعه 24 آبــان، بنزين 
سهميه بندى شــد و بر اين اساس قيمت 
بنزين معمولى سهميه اى (ماهانه 60 ليتر 
براى خودروهاى شــخصى) از قرار هر 
ليتــر هزار و 500 تومــان، قيمت بنزين 
معمولى غيرســهميه اى از قرار هر ليتر 3 
هزار تومان و قيمت بنزين ســوپر نيز از 
قرار هر ليتر 3 هزار و 500 تومان تعيين 

شد. 

كنتــرل مصرف ســوخت بــا توجه به 
ميانگين باالى مصرف ســوخت، افزايش 
توان صادرات، مبارزه با قاچاق ســوخت 
و اختصــاص منابع حاصــل از مديريت 
مصرف به مردم به ويژه اقشــار ضعيف و 
كم درآمد به صورت مستقيم و نيز كاهش 
آلودگى هوا در كالنشــهرها و شهرها از 
جمله اهداف اجراى طرح ســهميه بندى 

بنزين اعالم شده است.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
ً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  
لطفًا لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

@

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

@
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نخستين شكست فصل ليورپول ثبت شد
 شــاگردان يورگن كلوپ در ديدار برابر واتفورد انتهاى جدولى با 

3 گل شكست خوردند.
در ادامــه ديدارهاى هفته بيست وهشــتم ليگ برتر انگليس يك ديدار 
برگزار شــد كه در آن ليورپول صدرنشين در زمين واتفورد به ميدان 

رفت و با 3 گل شكست خورد.
نيمه نخست اين ديدار بدون گل به پايان رسيد و در نيمه دوم اسماعيل 
ســار 2 بار دروازه ليورپول را باز كــرد. در ادامه نوبت به تروى دينى 
رســيد كه گل سوم را به ثمر رساند و شكســت سنگينى در كارنامه 
ليورپولى ثبت شــود كه با تمام نفرات اصلى خــود در اين ديدار به 

ميدان رفت.
به اين ترتيب ليورپول نتوانســت به ركورد شكست ناپذيرى آرسنال 

در يك فصل برسد.

جشنواره گل بايرن 
در ديدارى عجيب و جنجالى

 بايرن مونيخ در روزى كه توانســت جشــنواره گل به راه اندازد با 
واكنش عجيب هواداران خود مواجه شد تا كام آنها پس از اين پيروزى 

تلخ شود.
در ادامه هفته بيست وچهارم رقابت هاى بوندسيگا 4 ديدار برگزار شد.

در حساس ترين بازى، بايرن مونيخ ميهمان هوفنهايم بود كه اين بازى 
2 بار به دليل جنجال هواداران بايرن متوقف شد.

هــواداران بايرن مونيخ پالكاردهايى عليه رئيس باشــگاه هوفنهايم در 
دست داشتند و عليه او شعار مى دادند كه داور بازى را متوقف كرد. با 
وجود آنكه بازى از سر گرفته شد اما هواداران بايرن دست بردار نبودند 
و بازيكنان مجبور به ترك زمين شــدند. در پايان اين ديدار پرگل اما 
جنجالى بايرن مونيخ توانســت در غياب لواندوفسكى جشنوار گل به 
راه اندازد و با 6 گل به پيروزى برسد. بايرن با پيروزى با 52 امتياز به 

صدرنشينى خود در جدول رده بندى ادامه داد.

 :AFC رئيس
براى حمايت از فوتبال هر تصميمى 

مى گيريم
 رئيس كنفدراســيون فوتبال آسيا در واكنش به لغو ديدارهاى مهم 
پس از شــيوع كرونا در آســيا گفت كه براى حمايــت از فوتبال هر 

تصميمى را خواهند گرفت.
به گزارش ايسنا، شيوع كرونا در آسيا و البته اروپا به يك معضل بزرگ 
تبديل شــده و رقابت هاى ورزشى را هم تحت تأثير قرار داده است. 
در فوتبال آسيا بازى هاى زيادى در ليگ قهرمانان آسيا به تأخير افتاده 

و حتى اين احتمال وجود دارد كه اين رقابت ها به كلى لغو شوند.
شيخ سلمان رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا گفت: اين شرايط استثنايى 
چالش هاى بزرگى را براى همه بــه وجود آورده و براى نجات دادن 
خانواده فوتبال نياز به كار روزافزون و تالش بســيار اســت. براى ما 

اولويت سالمت خانواده فوتبال و هواداران در همه نقاط آسيا است.
وى ادامه داد: كنفدراسيون فوتبال آسيا در اين روزهايى كه اين ويروس 
خطرناك وجود دارد هيچ كســى را به خطر نخواهد انداخت و تعليق 
بازى ها يك تصميم منطقى بود كه گرفتيم. كنفدراســيون فوتبال آسيا 
اميدوار است كه اين شرايط هرچه زودتر به پايان برسد تا وضعيت به 
حالت عادى خود برگردد و فوتبال بار ديگر بتواند شــادى و نشاط را 

بين مردم به وجود آورد. 

سيامند رحمان درگذشت
 قويترين مــرد پاراوزنه بردارى جهان 
كه ســابقه دو دوره كسب مدال طالى 
بازيهاى پارالمپيك را در كارنامه داشت 

بر اثر ايست قلبى درگذشت.
به گزارش خبرنگار مهر، سيامند رحمان 
قويترين مرد جهان شامگاه دبروز يكشنبه 
در سن 31 سالگى براثر ايست قلبى در 
بيمارستان نبى اكرم اشنويه جان باخت. 
يكى از اعضاى كادر پزشكى اين بيمارستان در گفتگو با  خبرنگار مهر 

خبر درگذشت اين ورزشكار پرافتخار پارالمپيك ايران را تاييد كرد.
اين ورزشكار پارالمپيكى ايران در بازيهاى پارالمپيك ريو با مهار وزنه 
310 كيلوگرمى نام خود را بر ســر زبان ها انداخت و توانست عنوان 

قويترين مرد دنيا را به خود اختصاص دهد. 
كســب دو مدال طالى پاراالمپيك 2012 لندن و 2016 ريو، پنج مدال 
طال و يك نقره مســابقات قهرمانى جهان و سه مدال طالى بازى هاى 
پارآســيايى 2010 گوانــژو، 2014 اينچئــون و 2018 جاكارتا جزو 

افتخارات اين ورزشكار است.

حدادى: 
به كسب دومين مدال در المپيك اميدوارم

 دارنده مدال نقره پرتاب ديســك در بازى هاى المپيك 2012 لندن 
خود را براى كســب يك مدال ديگر در بازى هاى المپيك توكيو آماده 

مى كند.
«احسان حدادى» پرتابگر ديسك و دارنده سهميه المپيك اين روزها در 
كمپ تمرينى كيش به سر مى برد و خود را براى حضور در تورنمنت هاى 

مختلف براى شركت در بازى هاى المپيك 2020 توكيو آماده مى كند.
وى در رقابت هاى دووميدانى ليگ الماس دوحه قطر با ركورد 66/78 

متر و كسب مقام سومى، دومين سهميه المپيك توكيو را كسب كرد.
 ركورد ورودى المپيك توكيو 66 متر است كه حدادى توانست ديسك 
را 78 سانتيمتر بيشتر از اين ورودى پرتاب كند. قهرمان پرتاب ديسك 
آسيا چندى پيش براى ششمين بار بر سكوى نخست قاره كهن ايستاد.

وى در بازى هاى آسيايى 2006 دوحه، 2010 گوانگژو، 2014 اينچئون 
و 2018 جاكارتا در پرتاب ديسك طال گرفت و در المپيك 2012 لندن 

هم نقره اى شد.

با صعود به فينال كاراته وان اتريش
حميده عباسعلى هم المپيكى شد

 نماينــده وزن 68+ كيلوگرم كاراته بانــوان ايران با صعود به ديدار 
نهايى ليگ جهانى كاراته وان اتريش، موفق به كسب سهميه المپيك شد.

به گزارش ايسنا، در پايان دومين روز از رقابت هاى ليگ جهانى كاراته 
وان در سالزبورگ اتريش، حميده عباسعلى نماينده وزن 68+ كيلوگرم 

بانوان ايران راهى ديدار نهايى شد.
حميده عباسعلى نماينده وزن 68+ كيلوگرم ايران در دور نخست مقابل 
الســاندرا استابلوا از بلغارستان 5 بر صفر پيروز شد و در دومين مبارزه 
نيز چنيز جمى از تونس را 3 بر صفر شكســت داد. وى سپس صوفيا 
برولتسوا از قزاقستان را 2 بر صفر برد و در نيمه نهايى نيز با برترى 4 بر 
3 مقابل ماريا تورس گارسيا از اسپانيا راهى ديدار فينال شد تا فيناليست 

كاراته ايران در اين رقابت ها باشد.

گوسپر: المپيك 2020 بايد لغو شود!
 عضو افتخــارى كميته بين المللى المپيك (IOC) خواســتار لغو 

المپيك 2020 توكيو شد.
به گزارش تســنيم، كوان گوســپر معتقد اســت با توجه به زمان كم 
باقى مانده تا آغاز المپيك 2020 در ژاپن و شيوع جهانى ويروس كرونا 

اين رقابت ها با تغيير نكردن شرايط بايد به صورت كامل لغو شود.
اين عضو افتخارى كميته بين المللى المپيك و نماينده اقيانوسيه گفت: 
مسأله لغو المپيك 2020 در ژاپن با توجه به شيوع ويروس كرونا بسيار 
جدى اســت. پيش از المپيك 2016 در ريودوژانيرو نيز خطر ويروس 
زيكا به ويژه براى زنان باردار وجود داشــت و مى توانست روى جنين 
تأثير بدى بگذارد. ما پيش از اين با بايكوت المپيك مسكو مواجه بوديم. 
ويروس كرونا با توجه به سرعت شيوع آن مى تواند خطرناك باشد. به 
همين دليل بايد خيلى جدى روى اين موضوع فكر كنيم. براى گرفتن 

تصميم نهايى 2 يا 3 ماه زمان داريم.
كوان گوســپر افزود: اگر شــرايط بهبود نيابد و واكسن نيز در دسترس 
نباشد با گسترس ويروس كرونا لغو برگزارى المپيك 2020 يك گزينه 
طبيعى اســت. ما درباره تعويق المپيك صحبت نمى كنيم و بايد درباره 
لغــو كامل آن تصميم بگيريم. بايد با حفــظ اميد، خودمان را آماده اين 

اتفاق كنيم.

وضعيت اضطرارى در محل برگزارى
 دوى ماراتن المپيك 2020

 با شيوع ويروس كرونا در ساپورو، وضعيت اضطرارى در اين شهر 
اعالم شد.

به گزارش فارس، شيوع ويروس كرونا موجب شد تا در ساپورو ميزبان 
مســابقات دوى ماراتن و پياده روى المپيك 2020 وضعيت اضطرارى 
اعالم شود. براســاس اعالم رويترز، منطقه شمالى ايالت هوكايدو روز 
جمعه وضعيت اضطرارى داشــت. از شــهروندان اين منطقه خواسته 
شــده تا پايان هفته در منزل بمانند. ساپورو يكى از بزرگترين شهرهاى 

هوكايدو به شمار مى رود.
بــا افزايش گرما در زمان بازى هــاى المپيك، كميته بين المللى المپيك 

مسابقات دوى ماراتن و پياده روى را به ساپورو منتقل كرد.

تكليف المپيك 2020 ارديبهشت ماه 
مشخص مى شود

 مشــاور رئيس كميته ملى المپيك از ابهاماتى كه همچنان با وجود 
تأكيد توماس باخ بر برگزارى بازى هاى المپيك 2020 توكيو در موعد 

مقرر وجود دارد، خبر داد.
به گزارش تســنيم، حسن رنگرز گفت: با توجه به وضعيت عجيبى كه 
اين روزها به دليل شــيوع ويروس كرونا در جهان ايجاد شده و به دنبال 
آن مســابقات ورزشى و گزينشــى هاى المپيك در رشته هاى مختلف 
تحت الشــعاع قرار گرفته اند، ابهامات زيــادى درباره برگزارى المپيك 

2020 توكيو در موعد مقرر ايجاد شده است.
بــا اين وجود توماس باخ رئيس كميتــه بين المللى المپيك در آخرين 
مصاحبه اش تأكيد كرد كه بازى هاى المپيك 2020 توكيو بدون تغيير در 
زمان تعيين شــده برگزار خواهد شد. مشاور رئيس كميته ملى المپيك 
گفت: به نظر مى رســد كــه برگزارى المپيك منوط به اين شــده كه تا 
ارديبهشت ميزان كنترل اين ويروس در سطح جهان بررسى شود و پس 
از آن تصميم گيرى نهايى اتفاق خواهد افتاد. اگرچه باخ تأكيد كرده در 
مسابقات در زمان مقرر برگزار خواهد شد، اما احتمال تعويق رقابت ها 
هم هســت و اين موضوع دور از ذهن نيســت. قطعاً اين مسأله نياز به 

بررسى دقيق وضعيت در ارديبهشت ماه دارد.

پاس به خوبى حمايت مالى شده  است
 حمايت از تيم فوتبال پاس هيچگاه مقطعى نبوده و تاكنون نيز به خوبى حمايت مالى 

شده  است.
مديــركل ورزش و جوانان همدان گفــت: در وضعيت تيم پاس جاى هيچ نگرانى بابت 
تداوم حمايت ها نيســت و همانند 20 هفته گذشــته اين تيم را تا پايان فصل به صورت 

همه جانبه حمايت مى كنيم.
محسن جهانشــير در ديدار با كانون هواداران باشگاه پاس همدان افزود: اين تيم تاكنون 
نتايج خوبى را در ليگ دســته 2 فوتبال كشور كسب كرده و مجموعه استان نيز حمايت 
همه جانبه از اين تيم داشــته است. وى افزود: هواداران نگران وضعيت مالى تيم نباشند و 

به طور قطع منابع مالى مورد نياز تأمين مى شود ضمن اينكه تاكنون پرداختى بسيار خوبى 
به پاس شــده است. جهانشــير افزود: هدف ما صعود تيم به جايگاه هاى باالتر است و با 

قدرت از تيم حمايت مى كنيم.
وى بيان كرد: به هر حال مشكالتى هم در مسير تيم پاس وجود دارد كه درصدد حل آن 
هستيم و تالش ما بهبودى شرايط تيم است. جهانشير افزود: از اعضاى تيم نيز مى خواهم 
كه با قدرت بازى هاى باقى مانده را ادامه بدهند و حمايت ما همچنان پابرجا خواهد بود.

رئيس كانون هواداران باشــگاه پاس همدان نيز ضمن قدردانى از حمايت دستگاه ورزش 
از اين تيم گفت: باتوجــه به موفقيت تيم در فصل جارى، هواداران حق دارند كه نگران 
وضعيت فعلى باشند. على صمدى افزود: تيم پاس نياز به حمايت به موقع دارد و در اين 

6 بازى باقى مانده تكليف تيم صعودكننده مشخص مى شود.
وى بيان كرد: فاصله پاس با صدر جدول تنها 5 امتياز اســت و مى توان با تزريق انگيزه 

مضاعف در تيم اين فاصله كم را جبران كرد.
صمدى خاطرنشــان كرد: هدف تيم پاس صعود مستقيم به ليگ دسته يك كشور است و 

اگر هم اين مهم اتفاق نيفتاد دست كم بايد زمينه حضور تيم در پلى آف مهيا شود.
وى افزود: جايگاه تيم پاس در رتبه دوم جدول گروه دوم تيم در حاشيه امنيت نيست و 
اگر حمايت ها به موقع صورت نگيرد چه بسا موجب دلسردى اعضاى تيم و افت روحى 
آنان شــود. صمدى افزود: بازى هاى پيش رو حكم فينال را براى پاس دارد و سرنوشــت 

يكساله تيم در همين چند بازى خالصه شده است.

 تيم شــهيد قندى: ســيد ميالد احمديان، 
على اسكندريان، محمدحسين دهقان، محسن 
تيمورى، محمود سوادكوهى، على اكبر رضايى، 
احســان گنجى (حســن نيازى 60)، محمد 
نوروزى، مهدى شــجاع، رضا بهمئى و رضا 

توكلى.
سرمربى: وحيد مظاهرى

تيــم شــهردارى: رســول مقصودلــو، على 
شاهسوند، محمد زارعى، محمد باالبند، محمد 
عباسى تبار، حسين كاظمى، اميرمحمد نسائى، 
كاظم صالحى، محمد كاظمى، على ابوالفتحى 

و على عسگرى (على خلج 70)
سرمربى: هادى گل محمدى

يزد ورزشگاه شهيد نصيرى هفته بيست ويكم 
رقابت هاى ليگ دسته دوم قهرمانى باشگاه هاى 

كشور جام آزادگان
در هفته بيســت ويكم ليگ دسته دوم 7 ديدار 
در شهرهاى مختلف انجام شد كه در يكى از 
اين ديدارها تيم شهردارى همدان در ورزشگاه 

شهيد نصيرى يزد ميهمان شهيد قندى بود.
شهردارى همدان كه با لشــكرى از بازيكنان 
غايب قدم بــه ميدان گذاشــت، فوتبال قابل 
قبولى را ارائه داد و بازيكنان جايگزين به خوبى 

جاى خالى بازيكنان ثابت را پر كردند.
در نيمه نخســت ايــن ديدار 2 تيــم، فوتبال 
پاياپايى را به نمايش گذاشــتند و خطر جدى 
دروازه ها را تهديد نكرد. در اين بازى شاگردان 
گل محمدى فوتبال روان و خوبى را به نمايش 

گذاشتند.
دردقيقه 40 بازى، دروازه شــهردارى تا آستانه 
باز شــدن پيش رفت اما واكنش زيباى رسول 
مقصودى شوت رضا بهمئى را به كرنر فرستاد.

در دقايق پايانى نيمه نخست، شهردارى كامًال 
بر توپ و ميدان حاكم شــد اما از اين برترى 
سودى نبرد و نيمه نخست، بدون گل مساوى 

به پايان رسيد.
نيمه دوم را شــهيد قندى هجومى آغاز كرد و 
در يكى از اين حمالت سنگربان شهردارى را 

تسليم خود كرد.
پس از اين گل شاگردان گل محمدى حمالت 
متعددى را روى دروازه شــهيد قندى تدارك 
ديدنــد كــه در يكى از ايــن حمالت محمد 
كاظمى در دقيقه 85 مى توانســت گل تساوى 
را به ثمر برساند كه ضربه وى با اختالف راهى 
اوت شــد و در نهايت ايــن ديدار با يك گل 
به سود شــهيد قندى تمام شد و شهردارى با 

شكست يزد را ترك كرد.
در ساير ديدارها استقالل مالثانى مقابل اترك 
بدون گل متوقف شد و خيبر خرم آباد نيز يك 
بر يك مقابل شهردارى بندر آستارا مساوى كرد 
تا از كورس رقابت با شهيد قندى عقب بمانند.

اميد گناوه با 3 گل كاســپين قزوين را مغلوب 
ســاخت و مــس نوين كرمــان نيــز 4 بر 2
شهردارى فومن را از پيش رو برداشت و 2 تيم 
آوالن كامياران و فــوالد نوين اهواز نيز بدون 

گل مساوى كردند.
در پايان هفته بيســت ويكم تيم شهيد قندى با 
42 امتياز صدرنشــين است و خيبر خرم آباد و 

استقالل مالثانى با 39 امتياز دوم هستند.
تيم شــهردارى همدان نيز با 2 پله سقوط، با 
28 امتياز در جايگاه هشــتم قرار گرفت و در 

انتهاى جدول نيز اترك بجنورد، كارون اروند 
خرم شــهر و شــهردارى فومن قرار دارند و 

كانديداى سقوط به دسته سوم هستند.

در ليگ دسته دوم كشور:

شكست شهردارى همـدان در يزد
شهيد قندى يزد يك............................................................................................... شهردارى همدان صفر

 هفته بيســت ويكم رقابت هــاى فوتبال 
قهرمانى باشگاه هاى كشور در ليگ دسته دوم، 
امروز با انجام 7 بازى در شهرهاى مختلف در 

گروه دوم دنبال مى شود.
در يكى از ايــن ديدارها تيــم فوتبال پاس 
همدان در ورزشگاه خالى از تماشاگر شهيد 
حاجى بابايى مريانج از ساعت 14:30 ميزبان 

نفت اميديه است.
پــاس كه هفته گذشــت تمرين درســت و 
حسابى نداشت و على قربانى، سرمربى اين 
تيم براى فشــار آوردن به مسئوالن و جلب 
حمايت مسئوالن تمرين را تعطيل و بازيكنان 
را مرخص كرد، امروز در شــرايطى حساس 

قدم به ميدان مى گذارد.
پــاس با قــرار گرفتــن در رده دوم جدول 
رده بندى جايــگاه مناســبى دارد و يكى از 
شــانس هاى صعود به دسته نخست به شمار 
مــى رود. اين تيم با آنكه امســال از ســوى 
مســئوالن خوب حمايت شده و باالى يك 
ميليارد هزينه كرده است، همچنان از بى پولى 

رنج مى برد. اين پول ميلياردى كه قســمت 
اعظــم آن صرف بدهى ها و تسويه حســاب 
شــده اســت، اين تيم را با چالــش بزرگى 

روبه رو كرده است.
تيم پاس يكى از 13 تيمى است كه فدراسيون 
فوتبال روى بدهى هايش زوم كرده اســت و 
اگر اين بدهى امروز و فردا پرداخت نشــود، 
عواقب سنگينى به دنبال خواهد داشت و پاس 
در خطــر جريمه، محروميت و حتى كســر 

امتياز قرار خواهد گرفت.
متوليــان پاس بايــد فكرى اساســى براى 
بدهى هاى تلمبار شده اين تيم بكنند و اجازه 
ندهند حــاال كه پــاس در يك قدمى صعود 
قرار دارد، با مســائل حاشيه اى روبه رو شود 
و زحمات چند ماهــه بازيكنان كادر فنى و 

تماشاگران از بين برود.
پاس در حالــى امروز به مصاف نفت اميديه 
مى رود كه به پيروزى و كســب 3 امتياز اين 
بازيكن ســخت نيازمند اســت و براى آنكه 
همچنــان در كورس قهرمانــى باقى بماند، 

محكوم به پيروزى است.
شاگردان على قربانى به رغم تمام كمبودها و 
نارسايى ها در زمين فوتبال نهايت تالش خود 
را مى كنند تا بدون كم كارى تا سرحد امكان 

به پيروزى دست پيدا كنند.
سفيدپوشــان همدانى در بــازى امروز نيز 
همچون ديدارهاى گذشــته با انگيزه قدم به 
ميدان مى گذارند و در ورزشــگاه بى  روح و 
خالى شــهيد حاجى بابايى به ديدار تيم ميانه 

جدولى نفت اميديه مى روند.
پاسى ها در غياب يار دوازدهم خود امروز به 
دنبال پيروزى است و اين ديدار مى تواند راه 

پاس را براى صعود هموار كند.
پاســى ها هرچنــد 5 امتياز از چــوكا عقب 
هســتند اما با اختالف 7 امتيازى از تيم سوم 
با خيالى آســوده و فارغ از استرس به ديدار 

نفت مى روند.
پاســى ها كه حاال احمد جمشــيديان را نيز 
به عنوان مدير فنى باالى سر دارند، با تركيبى 
منســجم قدم به ميــدان مى گذارند و با ارائه 

فوتبالــى زيبا به دنبال كســب 3 امتياز بازى 
خواهند بود.

امســال بهترين فرصت براى نماينده استان 
اســت تا خود را به ليگ يك برســاند و در 
راه رســيدن به اين هدف همه بايد يك دل و 

يك صدا اين تيم را حمايت كنيم.
همزمان با اين ديدار 6 بازى نيز در شــهرهاى 
ديگر دنبال مى شود. تيم صدرنشين رقابت ها 
چوكاى تالش با هدايت فرشاد پيوس، ميزبان 
شــهدى رزكان كرج اســت، تيم شهردارى 
ماهشهر نزديك ترين تيم به پاس در ديدارى 6

امتيازى به مصاف نفت وگاز گچساران مى رود، 
تيم انتهاى جدولى بعثت كرمانشــاه پذيراى 
ملى حفارى اهواز است، مس شهر بابك يكى 
ديگر از شانس هاى صعود به ميهمانى شهداى 
بابلسر مى رود و بازى حساس 2 تيم شهردارى 
بندرعباس و ايران جوان بوشهر در بندرعباس 

با هم ديدار مى كنند.
تمــام بازى ها رأس ســاعت 14:30 و بدون 

حضور تماشاگران برگزار مى شود.

در ليگ دسته دوم كشور

پاس به دنبال استخراج نفت در مريانج

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته بيست ويكم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

2442+2111813410شهيد قندى يزد 1
1739+2110922811خيبر خرم آباد 2
1239+2111642412استقالل مال ثانى 3
937+2110743324شهردارى بندر آستارا4
836+2110653022فوالد نوين اهواز 5
730+217953124ميالد مهر تهران 6
729+217862316مسن نوين كرمان 7
328+207761916شهردارى همدان 8
327+216962017اتحاد اوالن كامياران 9
124+215972221اميد پرسپوليس گناوه10
623-2165102127كاسپين قزوين 11
919-2147101829اترك بجنورد12
4110-2131171152كارون اروند خرمشهر 13
337-2014151750شهردارى فومن 14

اعزام بانوان ورزشكار 
همدان به مسابقات 
بين المللى لغو شد
 اعزام بانوان ورزشــكار استان همدان به 
مســابقات جهانى و انتخابى المپيك به دليل 

شيوع ويروس كرونا لغو شد.
معاون توســعه ورزش قهرمانــى ورزش و 
جوانان اســتان گفت: شيما صفايى ملى پوش 
تنيس روى ميز همدان قرار بود فروردين ماه 
به مسابقات جهانى كره جنوبى اعزام شود كه 
به دليل حفظ سالمت بازيكنان و ورزشكاران 
در مقابــل ويــروس كرونا به تعويــق افتاد. 
براســاس تصميم اتخاذ شــده، برگزارى اين 
رقابت ها به اوايل تيرماه ســال آينده موكول 

شد.
عباس قهرمانى به ايرنا اظهار كرد: همچنين 

به  همــدان  رويينگ  ملى پــوش  اعــزام 
رقابت هــاى انتخابــى 2020 المپيك توكيو 
لغو شــد. فدراســيون جهانى روئينگ اعالم 
كرد، رقابت هاى انتخابــى المپيك 2020 در 
قاره آسيا به ميزبانى كره جنوبى به دليل شيوع 
ويروس كرونا لغو شد. كيميا زارعى قرار بود 
در تركيب تيم ملى كشورمان به اين مسابقات 

اعزام شود.
وى افزود: فدراســيون جهانــى تغييراتى در 
برنامه مســابقات انتخابى خود ايجاد كرده و 
قرار است مســابقات انتخابى المپيك آسيايى 
و آخرين رقابت هاى جهانى انتخابى المپيك 
همزمان 27 ارديبهشــت ماه ســال آينده در 

سوئيس برگزار شود.
آرزو حكيمى، كيميا زارعى و شــيما صفايى 
3 بانوى ورزشــكار همدان از اميدهاى كسب 

سهميه المپيك به شمار مى روند.

سالن هاى كشتى 
همدان ضدعفونى شدند

 تمامى سالن هاى كشتى استان در راستاى 
پيشــگيرى از ويروس كرونا با محلول مورد 

تأييد مسئوالن بهداشت ضدعفونى شدند.
دبير هيأت كشــتى اســتان با اعالم اين خبر 
بــه ايرنا گفت: در اين طرح تمامى وســايل، 
ســرويس هاى بهداشــتى و دوش ها، در هاى 
ورودى، ديوارها، تشــك هاى كشتى و ساير 
بخش ها به طور كامل ضدعفونى و پاكسازى 
شدند. قاسم ربيعيان اظهار كرد: البته اين اقدام 
در ضدعفونى كردن سالن هاى كشتى ادامه دار 
اســت و نظارت الزم نيز از سوى كارشناسان 

بهداشت انجام مى شود.
وى افزود: پيشگيرى از ابتال به ويروس كرونا 
عزم همگانى را مى طلبد و هيأت كشتى استان 

در اين راستا برنامه ريزى الزم را دارد.
ربيعيــان خاطرنشــان كــرد: از هيأت هــاى 
كشــتى شهرستان ها خواسته شده تا نسبت به 
دوره هاى آموزشــى در راستاى پيشگيرى از 
ويروس كرونا نزد مربيان، داوران، كشتى گيران 
و ساير دست اندركاران ورزشى اقدام الزم را 

انجام بدهند.
وى افزود: هم اينك ســالن هاى كشتى سطح 
اســتان تعطيل است و نســبت به ضدعفونى 

كردن تمامى بخش ها اقدام مى شود.
ربيعيان يادآور شد: بيش از 5 هزار كشتى گير 
و مربى در ســطح اين استان فعاليت دارند و 
انتظار داريم با رعايت بهداشت فردى و توجه 
به هشدارهاى آموزشــى نسبت به پيشگيرى 

ويروس كرونا همكارى الزم را داشته باشند.
استان همدان داراى بيش از 50 سالن و خانه 

كشتى است.
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باباطاهر

قله  توليد داروهاى زيستى را فتح كرديم
 ايران به قله توليد داروهاى پيچيده زيستى رسيد. 

دبير ســتاد توسعه زيســت فناورى معاونت علمى و فناورى با بيان 
اين مطلب ادامه داد: قله اى كه تاكنون تنها پرچم چند كشور محدود 
توسعه يافته را در خود جاى داده بود. بنابر گفته مصطفى قانعى ايران 
توانست در شــرايط ســخت تحريم ها در كنار كشورهاى پيشرفته 

دارويى دنيا قرار گيرد. 
به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، توليد برخى 
داروهاى زيستى با فناورى پيچيده اى همراه است و كشورهاى زيادى 
هســتند كه توان دســتيابى به اين فناورى هاى پيچيده را ندارند. اما 
ايران با تالش متخصصان خود توانســت اين راه سخت را به خوبى 

طى كند. 

محقق ايرانى پرينتر سه بعدى براى 
جايگزين كردن ماهيچه ساخت

 يك محقق ايرانى پرينتر سه بعدى قابل حملى ساخته كه با توليد 
داربســت هاى زيســتى در محل جراحت به درمان و رشــد دوباره 

ماهيچه در بدن انسان كمك مى كند. 
به گزارش مهر، هنگامى كه ماهيچه هاى بــدن فرد به دليل بيمارى يا 
تصادف خســارت مى بيند، رشــد مجدد آن در محل آسيب چندان 
ساده نيست. درهمين راستا گروهى از محققان به رهبرى على تمايل 
به تازگى پرينتر3 بعدى قابل حملى ساخته اند كه به طور مستقيم روى 
بدن بيمار قالبگيرى را انجام مى دهد تا به درمان ماهيچه هاى آســيب 
ديده كمك كند. اين درحالى اســت كه به تازگى درباره داربست هاى 

زيستى مطالب مختلفى منتشر شده است. 

سيستم عامل گوگل سالمت كاربر را به دقت 
ردگيرى مى كند

 اجراى يك پژوهش توسط گوگل نشان مى دهد اين شركت به دنبال 
افزودن قابليت هاى تازه اى براى كنترل وضعيت سالمت و بهداشت به 
سيستم عامل «وير.او.اس» خود است. به گزارش ايسنا، سيستم عامل 
«وير.او.اس» گوگل درحال حاضر نيز داراى قابليت هاى متنوعى براى 
ارتقاى بهداشت و سالمت است. گوگل با خريد شركت فيت بيت بر 
اين قابليت ها افزوده و قصد دارد باز هم آنها را بيشتر كند. منابع نزديك 
به گوگل مى گويند اين شــركت يك بررســى و پژوهش جديد را با 
هدف پى بردن به نظر كاربران درباره خدمات بهداشت و سالمت «وير.

او.اس» به اجرا گذاشته و از همين رو مى توان پيش بينى كرد كه خدمات 
سيستم عامل مذكور در اين زمينه باز هم بيشتر شود. 

توليد الكترود درون قشرى 
براى تحريك مغز

 پژوهشگران كشــور موفق به توليد الكترودهاى درون قشرى در 
راستاى افزايش تعداد كانال هاى تحريك مغز و ثبت فعاليت هاى آن 
شــدند.  به گزارش مهر، محققان پژوهشكده مواد پليمرى دانشگاه 
صنعتى ســهند تبريز در جريان ساخت آرايه هاى الكترودى نفوذى، 
موفق به طراحى نوع جديدى از الكترودهاى درون قشــرى 4 ســاقه 
براى افزايــش تعداد كانال هاى تحريك و ثبت بــه ازاى يك مقدار 
مشخص كاهش يافته از پهناى ساق الكترود شدند. كيومرث جليلى 
مســئول اين تيم تحقيقاتى گفــت: اين الكترود متشــكل از 2 اليه 
با پوشــش فلزى اســت كه اين 2 اليه مى توانند به وسيله يك فيلم 

ديالكتريك از هم جدا شوند. 

كارخانه «ال.جى.ديسپلى» تعطيل شد
 به دليل ابتالى يك كارمند بانك بــه ويروس كرونا (كوويد 19) 
در نزديكى كارخانه توليد نمايشــگر «ال.جى.ديسپلى»، اين شركت 

توليدى خود را تعطيل كرده است. 
به گزارش مهر، سامســونگ تنها شــركت كره اى نيست كه با شيوع 
ويروس كرونا دچار مشكالتى شده است. شركت «ال.جى.ديسپلى» 
(LG Display) به طور موقت فعاليت در كارخانه توليد نمايشگر 
موبايل در شهر «گومى» را متوقف كرده است، زيرا يك كارمند بانك 

نزديك اين واحد به ويروس كوويد-19 مبتال شده است. 
 پيش بينى مى شود اين شــركت توليد خود را از 3 مارس (سه شنبه) 
از سر گيرد. با وجود اين «ال.جى» اعالم نكرده تعطيلى كارخانه چه 

تأثيرى روى توليدات موبايل خواهد داشت.

تا 2 هفته به موزه نرويد

 فعاالن موزه دارى در كمپينى از مردم خواســتند 
تــا 2 هفته به مــوزه نرونــد. در غيــاب وزارت 
ميراث فرهنگى برخى فعاالن مــوزه دارى به ايجاد 
گروهى بــراى حفظ ايمنى ســالمت موزه داران و 

بازديدكننده ها اقدام كردند. 
آنهــا با توجه به شــيوع ويروس كرونــا از آنجا كه 
موزه ها محل ارتباط و تماس اقشــار مختلف جامعه 
و گردشــگران داخلى و خارجى است براى باال بردن 
ضريب ايمنى در برابر گسترش اين ويروس و ترغيب 
مخاطبان براى اينكه مدتــى كمتر در موزه ها حضور 
داشته باشــند از همه موزه ها و موزه داران خواستند با 
شناخت شرايط موزه خود در زمينه هاى زير اقدام كنند:

1. تهيه دســتورالعمل هاى بهداشتى و نصب آنها در 
ورودى موزه و در منظر ديد مخاطبان.

2. تهيــه و در دســترس قراردادن مواد بهداشــتى و 
ضدعفونى كننده در فضاى عمومى موزه.
3. ضدعفونى كردن متناوب فضاى موزه.

4. محدود كــردن فضاهاى بازديدى كه امكان كنترل 
و ضدعفونــى آنها وجود ندارد، برخى موزه ها و ابنيه 
تاريخى بايد به تناســب شرايطشان اقدامات بيشترى 

انجام دهند.
5. موزه هايى كه تهويه مناسب ندارند، تعطيل كنند.

6. تشــويق مخاطبين بــا بازديد مجــازى با معرفى 
دسترسى هاى مجازى به موزه.

7. برگزارى رويدادهاى مجازى خالقانه در موزه.
8. پخش بازديد اليو با راهنمايى روايى در اينستاگرام.
9. ايجاد برنامه هايى با مشاركت استارتاپ هاى مجازى 

براى موزه ها.
10. برگزارى برنامه هاى خالقانه اى كه مخاطبان از راه 

دور تعامل كنند.
11. تالش كنند صف در ورودى يا خروجى موزه ها 

ايجاد نشود.
12. بســتن فروشــگاه ها، كافى شاپ، رســتوران و 

دستگاه هاى فروش موادغذايى و كتاب.
13. از دسترس خارج كردن تمامى دستگاه هاى تعاملى 

كه نياز به تماس مخاطب دارد.
14. تعطيلى مراكز مرمتى موزه ها به ويژه اســتفاده از 
لوپ چشمى، ميكروسكوپ كه تماس چشمى بدون 

محافظ دارد.
15. تعطيلى كتابخانه موزه ها به دليل امكان نداشــتن 

ضدعفونى كتاب ها.
16. دعوت مخاطبين به كاهش بازديد در 2 هفته آينده.

چه كسى جريمه لغو سفرها را پس از 
تاريخ هاى اعالم شده بدهد؟

 پرداخت كامل جريمه لغو پروازها تنها تا زمانى اســت كه ايرالين 
خارجى اعالم كرده ولى گردشگر سفرش را براى پس از آن تاريخ لغو 

مى كند و درخواست برگشت كامل پولش را دارد. 
يك فعال گردشگرى با عنوان اين مطلب گفت: مشكلى كه با ايرالين ها 
داريم اين اســت كه هر كدام از آنها زمانى را براى لغو پروازها تعيين 

كرده اند كه تنها در آن زمان بابت لغو جريمه اى دريافت نمى كنند.
 به عنوان مثال امارات تا 14 اســفند جريمــه نمى گيرد و يا تركيش يا 
قطر كه تا 10 مارچ فرصت داده اند ولى اعالم كرده اند كه براى پس از 
آن تاريخ تصميم گيرى و در نهايت اعالم خواهد شــد اما مسافر اكنون 

مى خواهند براى 21 مارچ پرواز و تورش را لغو كند. 
با ايرالين كه صحبت مى كنيم مى گويند كه زمان را مشخص كرده ايم، 
اگر براى پس از اين تاريخ لغو انجام شود بايد جريمه اش را بپردازيد. 
مســافر هم بخش نامه  هاى وزارت راه و ميراث فرهنگى را به ما نشان 

مى دهد كه گفته شده بايد جريمه لغو از مسافر گرفته نشود. 
به گزارش ايســنا،مديرعامل يكى از دفاتر خدمات مســافرتى كه در 
حــوزه ورودى و خروجى فعاليت مى كنــد، گفت: ما هم معتقديم كه 
بايد به همديگر در اين شرايط كمك كنيم اما به يك باره اطالع داده اند 
كه بايد جريمه اى از مردم گرفته نشود ولى نگفتند كه ما از كجا هزينه 
لغو را كه به مردم مى دهيم؛ جبران كنيم. آيا مسئوالن ايران قدرت دارند 
كه به ايرالين و يا هتــل خارجى بگويند پيش پرداختى كه ما مدت ها 

پيش به آنها داده ايم را برگردانند؟
آزاد احمدى گفت: ما بايد طبق جريمه اى كه در قراردادهاســت هزينه 
لغو تور و پرواز را از مســافر بگيريم چون ايرالين جريمه لغو تا يك 
تاريخ مشخصى از مسافر نمى گيرد براى پس از آن كه تكليفى مشخص 
نكرده اســت. ما از وزارت ميراث فرهنگى و وزارت راه مى خواهيم تا 

كمك كنند نه به ما فشار بيايد و نه به مردم. 
بخشــى از اين جريمه لغو را هم مسافر بپردازد بخشى از اين هزينه ها 
از عهده ما خارج اســت. مانند هزينه ويزا كه ديگر برنمى گردد. براى 
مســافرى از رم به بارسلون پرواز گرفته ايم اگر االن لغو كنيم براى آن 
ايرالين توجيهى ندارد چون مى گويد ما مشكلى نداريم مسافر بيايد و 
از پرواز اســتفاده كند. پس بايد جريمه لغو را پرداخت كنيم اما مسافر 

حاضر نيست اين جريمه را بپردازد. 
اين فعال گردشــگرى افزود: حاضريم براى همــكارى با ملت ايران 
بخشــى از هزينه ها را نگيريــم ولى االن همه ى بــار به دوش بخش 

خصوصى و آژانس داران افتاده است. 
شايد بهتر باشــد كه يا جريمه هاى لغو را كمتر كنند و يا اين كه اعالم 
كنند از اين تورها براى زمان ديگرى اســتفاده شود تا بتوانيم بخشى از 

اين خسارت ها را جبران كنيم. 
احمــدى بيــان كــرد: از مــاه آبــان تورهــاى ورودى نيــز لغــو 
ــا آپريــل 2021 شــده اند، حتــى تورهــاى گردشــگرى ورودى كــه ت
رزرو كــرده بودنــد نيــز سفرشــان را بــه ايــران لغــو كردنــد و يــا در 

نگه داشــته اند.  تعليــق 

■ دوبيتى باباطاهر 
دو چشمم درد چشمانت بچيناد                                 مبو روجى كه چشمم ته مبيناد
 شنيدم رفتى و يارى گرفتى                                       اگر گوشم شنيد چشمم مبيناد

■ حديث:
امام على(ع):

بهتريِن مردم ، كسى است كـه در تـنگ دستى اش ايثارگـر و شكيبا باشد.    
غرر الحكم : ج 3 ص 435 ح 5028
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■ قد  س1... .... خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى
■ قد  س2.....................تورنادو- مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1   خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى  
فلسطين 2................................................... 23نفر-

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

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

مطرب

 كرونا ايران را تبديــل به يك قرنطينه بزرگ در 
حوزه ســفر كرد. اگر متوليان امور گردشــگرى در 
سال هاى گذشته به واسطه سفرهاى پرحجم ايرانى ها 
به ويژه در آســتانه نوروز توقف وابســتگى به نفت 
را نشــانه اى از توسعه مى دانســتند و تالش داشتند 
با گنجاندن گردشــگرى در برنامه هاى كالن كشور 
سهم اين صنعت در توليد ناخالص ملى را برجسته 
كند، حاال با همه گيرى كرونا در كشور، گردشگرى 
چاره اى جز پنهان شدن در پس خبرهاى منفى ندارد. 
كرونا ســفرهاى داخلى ايرانى ها را حتى ســفر بين 
شــهرهاى نزديك به يكديگر را تعطيل كرد و حتى 
سفرهاى نوروزى را نيز لغو كرد. ساالنه بيش از 20
ميليون ايرانى به ســفرهاى نوروزى در داخل كشور 
مى رفتند و ميليون ها ايرانى ديگر سفرهاى خارجى 
در نوروز را در فهرست برنامه هاى ساليانه خود قرار 

مى دادند. 
حاال اما شــرايط به كلى تغيير كرده اســت. بيش از 
80 ميليون ايرانى بايد در خانه بمانند و فكر ســفر 
را تا اطالع ثانوى كه هنوز مشــخص نيست تا چه 
زمان ادامه داشته باشد از ســر بيرون كنند. احتمال 
مانــدگارى كرونــا در ايران حتى براســاس برخى 
اظهارات غيررسمى تا پس از سال 99 نيز پيش بينى 
شده است و اگر چنين باشد معناى آن تعطيلى تمامى 
مراكز تفريحى و مسافرتى كشور و ميلياردها تومان 

خسارت جبران ناپذير بر صنعت گردشگرى است. 
اگرچه دولت و وزارت بهداشت اعتقادى به قرنطينه  
كشور ندارد و اين شيوه را منسوخ شده اعالم مى كند، 
امــا كرونا به تدريج ايــران را تبديل به يك قرنطينه 
خودبه خودى و اعالم نشــده خواهــد كرد. صداى 
ميراث در اين زمينه گزارش داد، همين امروز مقامات 
اجرايى در اســتان گيالن از مســافران خواسته اند به 
دليل همه گيرى كرونا به اين استان سفر نكنند. معاون 
استاندارى گيالن حتى از رسانه ها خواسته است مردم 

را از سفر به اين استان منصرف كنند. 
 قم در قرنطينه داخلى

 شهرهاى ايران در رصد جاده اى
در قم هم شــرايط همين اســت. مقامات مسئول در 
كشور و مســئوالن استانى به اين نتيجه رسيده اند كه 
سفر به قم به صالح نيست. آن ها همچنين اعالم كردند 
كه حتى ساكنان شهر قم نيز كه تصميم به سفر خارج 
از اين شهر را داشته باشند بايد مورد تب سنجى قرار 
بگيرند تا در صــورت ابتالى آن ها به كرونا يا عالئم 
ابتال به بيمارى از اين شهر ممنوع الخروج شوند تا اين 
ويروس در كشــور فراگيرتر از آنچه حاال ايران را در 

خود فرو برده است، نشود. 
در استان مازندران نيز محدوديت جدى سفر از چند 

روز پيش اجرايى شــده اســت. مقامات اين استان 
جاده هاى مازندران را بــا اكيپ هاى درمانى كنترل 
كرده اند تا مســافران آلوده و مشــكوك به كرونا را 
از ورودى اســتان كه در همــان جاده هاى منتهى به 

مازندران به شهرهاى مبدا بازگردانند. 
از مســافران راهى مازندران نيز با جديت خواســته 
شده است از سفر غيرضرورى به اين استان تا اطالع 
ثانــوى خوددارى كنند تا مبادا عامل گســترش اين 

ويروس يا حتى مبتال به بيمارى شوند. 
از ديروز ورودى ديگر شــهرهاى ايــران از جمله 
پايتخت نيز رصد مى شود تا مبادا مبتاليان به ويروس 
كرونا و حتى موارد مشكوك به بيمارى قادر به ورود 

به شهرهاى و شيوع بيشتر كرونا در كشور شوند. 
 تشكيل ديرهنگام كميته كرونا 

در وزارت ميراث فرهنگى
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كه 
متولى اصلى سفر در كشور است در يك هفته گذشته 
در سكوت مطلق بود و تمامى تصميم گيرى ها را به 
وزارت بهداشت موكول كرده است. اما خود ترجيح 
داده اســت كه حتى با وجود درخواست هاى مكرر 
مقاصد گردشــگرى كشور و حتى مسئوالن وزارت 
بهداشــت هيچ پيامى مبنى بر ضرورت لغو سفر در 
كشــور مخابره نكند. اين رويكــرد البته با نقدهاى 
جدى از ســوى فعاالن صنعت گردشگرى كشور و 

رسانه ها مواجه شده است. 

وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
با گذشــت بيش از يــك هفته از شــيوع ويروس 
كرونا در كشــور تــازه به فكر ايجــاد كميته كرونا 
در آن وزارت خانه افتاده و برهمين اســاس بود كه 
ساعتى پيش معاون توسعه مديريت آن وزارت خانه 
از تشــكيل كميته كرونا در وزارت ميراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى خبر داده است. 
اين كميته ديرهنگام در شــرايطى آغاز به كار كرده 
است كه تمامى تورهاى ورودى و خروجى ايران به 
مقاصد گردشگرى داخلى و خارجى لغو و سفرهاى 
داخلى حتى تورهاى فروخته شــده براى سفرهاى 
نوروزى در كشــور به طور كامل از سوى خريداران 
بسته هاى گردشگرى ملغى شــده اند و ايرالين ها و 
شركت هاى خدمات مسافرتى كشــور حاال بايد با 
پس دادن پول مشــتريان طلبكار خود زيان بسيارى 

را متحمل شوند. 
 ايران در قرنطينه جهانى

ايران حاال به تدريج در آســتانه تبديل شدن به يك 
قرنطينه بزرگ گردشــگرى در جهان اســت. تركيه 
تمامى مرزهاى هوايى و زمينى خود با ايران را بسته 
است. عراق ديگر آن ميزبان هميشگى ايرانى ها نيست 
و از ورود ايرانى ها به كشورش به دليل ترس از شيوع 
كرونا در آن كشور جلوگيرى مى كند. امارات، كويت 
و عمان از شناســايى برخى مسافران مبتال به كرونا 
در ورودى كشورشــان خبر داده اند كه به ايران سفر 

كرده بودند. در اروپا ايرانى هاى ورودى به آن كشور 
به شدت مراقبت مى شوند و حتى برخى نيز از همان 
بدو ورود به قرنطينه هاى 14 روزه هدايت مى شوند 

تا شيوع بيشتر كرونا در سطح جهان رخ ندهد. 
مســافران ايرانى به مقصد آلمان، آذربايجان، هلند و 
انگلستان نيز بايد فرم سالمت به همراه داشته باشند 

و اثبات كنند كه آلوده به كرونا نيستند. 
 پايان سفر با جهش كرونا در كشور

وزارت بهداشت كشور اعالم كرده است كه اين هفته 
و روزهاى آينده اوج ابتال به ويروس كرونا است و 
بدين ترتيب آمار ابتال به كرونا و شناسايى مبتاليان به 

ويروس در ايران جهش خواهد يافت. 
ايران در وضعيت يك قرنطينه اعالم نشــده است و 
اين شرايط مشخص مى كند كه دليل هشدارها براى 
خوددارى از سفر و حتى تشكيل ديرهنگام و با تأخير 
كميته كرونا در وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتى، جهش باالى ابتال به كرونا براساس 
پيش بينى روز گذشته وزارت بهداشت كشور است. 
بــا افزايش جمعيت مبتاليان بــه ويروس كرونا در 
كشور، ضرورى ترين اقدام نه تنها خوددارى از سفر 
به نقاط مختلف كشــور كه حتى پرهيز از سفرهاى 
غيرضرورى داخل شهرى است تا ويروس مهاجمى 
كه بــدون نياز به رواديد و عبــور مرزى به صورت 
پنهان به كشــور وارد شده است، بيش از اين به آمار 

مبتاليان و كشته شدگان در ايران دامن نزند.

ايران؛ قرنطينه بزرگ گردشگرى

زباله هايى كه 
صنايع دستى 
مى شوند

 انباشــته شــدن حجم زيــادى از بطرى ها و 
كيســه هاى پالســتيكى در نزديكى فاضالب هاى 
«الگوس»،كالن شــهر نيجريه، ســبب شده تا يك 
هنرمند تجســمى به فكر تغيير دادن اين شــرايط 

بيفتد. 
به گزارش ايســنا، «آديمى امانوئــل» هنرمند 23
ســاله اى است كه شغل اصلى اش ساخت مجسمه 
اســت، اما از سال گذشته ســاخت كوله پشتى با 
جمع آورى زباله هاى پالستيكى را آغاز كرده است. 
اين هنرمند كه ساخت محصوالت جديد با استفاده 
از ضايعات پالســتيكى را روش مناسبى براى باال 
بردن آگاهى مردم نسبت به تأثيرات مخرب توليد 
پالستيك بر محيط زيســت مى داند، در ماه نوامبر 
خط توليد كيــف، كيف پول و جعبه هاى هديه اى 
را راه انداخــت كه با اســتفاده از 20 درصد چرم 

و 80 درصد زباله هاى پالستيكى 
ساخته مى شوند. 

پالســتيك هاى  قطعــات  وى 
استفاده شده اى همچون قطعات 
فريم هــاى عكــس را اغلب از 
جمع آورى  كوچك  كارگاه هاى 
متناسب  را  آن ها  سپس  مى كند، 
رنگ  محصوالتش  طراحــى  با 
مى كند، شــكل مى دهــد و به 
مى چســباند.  چرمى  كيف هاى 
كيف هاى او بين 8 الى 30 هزار 

دالر به فروش مى روند. 
زباله هاى پالستيكى شــامل كيسه هاى پالستيكى، 
بسته بندى هاى پالستيكى غذا و نوشيدنى در اغلب 
نقاط شهر «الگوس» است كه حدود 20 ميليون نفر 

جمعيت دارد. 
مجراهــاى آبى كه از اين شــهر بــه خليج «گينه» 
مى رســند نگرانى هاى بســيارى را درباره حجم 
زباله هاى پالســتيكى كه از اين شهر به دريا ريخته 

مى شود ايجاد كرده است. 
نيجريه نهمين كشور با بيشترين آلودگى درياها در 

اثر زباله هاى پالستيكى محسوب مى شود. 
قانون گذاران اين كشــور در تالشند تا قوانينى 
را براى غيرقانونى اعالم كردن توليد پالســتيك 
بــه تصويب برســانند. درحال حاضر اســتفاده 
از كيســه هاى پالســتكى در بســيارى از نقاط 
آفريقــا ممنوع شــده  اســت. «كنيــا» يكى از 
ســختگيرانه ترين قوانين جهان را براى توليد و 
يا فروش كيســه هاى پالستيكى دارد كه جريمه 
رعايــت نكردن آن تا 4 ماه زنــدان و مبلغ 40

هزار دالر را شامل مى شود. 

ايران»  ميــراث   100» كتــاب   
به عنوان نخســتين نسخه فارسى از 
مجموعه 10 جلدى «ايران 1001» 
در قالب پروژه پژوهشى در مجله 
ميــراث و گردشــگرى گيلگمش 
توســط انتشــارات «اگر» در 250

صفحه منتشر شد.  
به گــزارش مهــر، در مقدمه اين 
كتاب آمده است، كم نيستند كسانى 
كه درباره ايران هيــچ نمى دانند يا 

كم مى دانند. از ســويى ايران در نگاه آنها كه به اين 
كشور سفر كرده اند كشورى است كنجكاوى برانگيز، 
ناشــناخته و تا حدودى بكــر، داراى فرهنگى كهن 
و مؤثر در پيشــرفت تمدن و از ســوى ديگر ايران 
ميراث دار گنجينه ارزشمندى اســت كــه با تاريخ، 
فرهنگ ، هنر و ادبيات و بيش از همه قصه و افسانه 

عجين است. 
مجموعه 10 جلدى «ايران 1001»، در دست تدوين 

و انتشار است تا از اين پس به هزار 
و يك دليل پاسخ مناسبى براى سفر 
به ايران به گردشــگران كنجكاو از 

سراسر دنيا ارائه شود. 
«ايــران 1001»، جامع الحكاياتى از 
ميراث ملموس، ناملموس و طبيعى 
ايــران در باب هــاى مختلفى چون 
ميراث، مســيرهاى سفر، خوراك و 
نوشيدنى ها، جلوه هاى معمارى و... 
خواهد بود تا در آســتانه ســده نو 
شمسى (قرن 15 شمسى) بابى باشد براى شناخت هر 
آنچه از تاريخ، فرهنگ و هنر ايرانى ناگفته مانده است. 
در نخســتين جلد، ميراث ملموس شــامل ميراث 
جهانــى، قلعه ها، نيايشــگاه ها، آرامگاه ها و موزه ها؛ 
ميراث ناملموس شــامل آداب و رســوم و ســبك 
زندگى، لباس و صنايع دستى و ميراث طبيعى شامل 
پديده هاى طبيعــى، گياهان، جانوران و روســتاها 

معرفى شده اند. 

كتاب «100 ميراث ايران» منتشر شد


