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فوتبال تا اواسط 
فروردين تعطيل 
شد

تعداد مبتاليان 
به كرونا در 
نهاوند 2 نفر 
اعالم شد 

جاده هاى ورودى 
همدان ايمن 
نيستند

توزيع گوشت 
40 هزار تومانى 
در فروشگاه هاى 
همدان 
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امان از دالل كاسبان !
1- در گذشته كاســب ، حبيب خدا بود و جايگاه 
اجتماعــى خوبى داشــت و داســتان هاى زيــادى از 
پاكدســتى، پاك چشــمى و انصاف و عدل كاسبان در 
ادبيات منعكس شــده است.البته هنوز هم كاسبان ارج 
و قرب قديم را دارند اما گويا يكدستى گذشته از ميان 

اين صنف رفته است...

يادداشت

5

درسى از پدر حسنين(ع)
 فردا ســيزدهم رجب سالروز والدت باسعادت 
مــوالى متقيان حضــرت على(ع) اســت. مولود 
مســعودى كــه مولود كعبــه اســت. فاطمه بنت 
اسد(س) به دستور پروردگار خود اين فرزند را در 
داخل خانــه كعبه به دنيا آورد. وقتى كه ديوار خانه 

خدا شكافت و وارد آنجا شد...

يادداشت
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به جهان خرم از آنم 
كه جهان خرم از اوست

 نُقل تلخ ويروس كرونا اين روزها نقل مجلس مردم 
در ايران ما و بلكه در اقصى نقاط عالم شده است. شايد 
اين كرونا نقطه پايان تمام تلخى هايى باشد كه هموطنان 
ايرانى سال هاســت به لحاظ حوادث بى شــمار قهرى و 

آتش اندوزى هاى جهان خواران، مزه مزه مى كنند...

كرونا

مبتاليان كرونا از 4700 نفر گذشت
شناسايى 23 بيمار كرونايى 

درهمدان
 وزارت بهداشــت از شناســايى بيمار جديد مبتال به 
كوويد19 در كشور خبرداده واعالم كرد 913 بيمار تاكنون 

از آغاز شيوع كرونا بهبوديافته اند.
 به گــزارش وبدا پايــگاه خبرى وزارت بهداشــت تا 
كنون(جمعه 16 اسفند ماه) بسترى شدن حدود 16 هزار 
مورد مشــكوك به كروناويروس در بيمارستانهاى كشور 
ثبت شده اســت.  درهمين رابطه ســخنگوى كوزارت 
بهداشــت گفته اســت: از ظهر ديروزپنج شنبه تا امروز 
جمعه، 1234 بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشــور 
شناسايى شد و در مجموع تعداد اين بيماران در كشور به 
4747 نفر رسيد. متاسفانه در 24 ساعت گذشته، 17 بيمار 
مبتال به كوويد19 جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان بر اثر اين بيمارى به 124 نفر رسيد.
همچنين تعداد بهبود يافتگان بر اثر اين بيمارى در كشور به 
بيش از 913 نفر رسيد و در طول اين مدت، بيش از 15 هزار 

و 981 مورد مشكوك در بيمارستانها بسترى شده اند.

ايست 10 استان به مسافران نوروزى

اميرالمومنين(ع)
 برجسته ترين 

پدرمعنوى 
امت اسالم

■ استاد حوزه علميه همدان: 
در نظام اسالم همچون 
على(ع) قدم برداريم
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امام جمعه همدان:

درختكارى ضامن سالمت 
محيط زيست و جامعه است

■ آغاز كاشت 350 هزار نهال در همدان

كانال خبرى                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

ن هستيم
مراهتا

ه

به همدان
 نياييد

با تبريك ميالد مولودكعبه با تبريك ميالد مولودكعبه 
اميرالمومنيناميرالمومنين(ع) (ع) وپاسداشت روز پدروپاسداشت روز پدر

تعداد بيماران مبتال به كوويد19 به تفكيك استانها
1413تهران1
523قم2
424گيالن3
388اصفهان4
302البرز5
301 مازندران6
228مركزى7
176قزوين8
114 سمنان9
104 گلستان10
89 خراسان رضوى11
81 فارس12
80 لرستان13
75 آذربايجان شرقى14
63 خوزستان15
57 يزد16
50 زنجان17
42 كردستان18
40 اردبيل19
27 كرمانشاه20
25 كرمان21
23 همدان22
21 سيستان و بلوچستان23
19 هرمزگان24
18 خراسان جنوبى25
15 خراسان شمالى26
14 چهارمحال و بختيارى27
13 ايالم28
11 آذربايجان غربى29
6 كهگيلويه و بويراحمد30
5 بوشهر31

تعطيلى مدارس و 
دانشگاه ها 
تا پايان سال
 وزير بهداشــت از تعطيلى مدارس و دانشگاه ها تا 
پايان ســال و به تعويق افتادن زمــان برگزارى كنكور 

كارشناسى ارشد و دكترى خبر داد.
سعيد نمكى با تشريح مصوبات جديد ستاد ملى كرونا 
با بيان اينكه مقرر شــد تمامى دانشگاه ها و مدارس تا 
پايان سال تعطيل باشــند، گفت: البته اين به معناى آن 

نيست كه مردم بار سفر بسته و به تعطيالت بروند.
وى همچنين از به تعويق افتــادن زمان برگزارى كنكور 
كارشناسى ارشد و دكترى خبر داد و گفت: وزارت علوم 

بعدا زمان برگزارى اين 2 آزمون را اعالم خواهد كرد.
وى با بيان اينكه مردم دقت داشته باشند كه تعطيلى مدارس 
و دانشگاه ها تا پايان ســال به معناى سفر كردن نيست، 
گفــت: مردم در خانه بمانند و توصيه ها را جدى بگيرند. 
هرچند كه كرونا خطرناك تر از ويروس N۱H۱ نيست 
اما اين ويروس بســيار مسرى است و نبايد با شوخى و 

مسخرگى با چنين پديده اى روبه رو شويم.
به گزارش ايســنا، وى با بيان اينكه در اين تعطيلى ها 
سفر كار خطرناكى است زيرا سبب مى شود افراد آلوده 
از يك منطقه به نقطه ديگر روند و يا افراد سالم به نقاط 
آلوده پاى بگذارند، گفت: وزير راه گزارشى داده است 
كه تعداد زيادى خودرو در كشور جابه جا شده است و 

اين مسأله آلودگى را گسترش مى دهد.
 اجراى طرح ملى بسيج مبارزه با كرونا

وى همچنين از تصويب اجراى طرح ملى بسيج مبارزه 
با كرونا خبر داد و گفت: با همكارى ســازمان بسيج، 
ســازمان هاى مردم نهاد، هالل احمر، نظام پزشكى و... 
طرح ملى بســيج مبارزه با كرونا آغاز خواهد شــد و 
مطمئن هستيم كه اين، يكى از طرح هاى موفقى است 
كه مى تواند ما را در اســرع وقت نسبت به شناسايى، 

ايزوله و درمان افراد كمك كند.
 قرنطينه مســافران مشكوك در ورودى و 

خروجى شهرها 
وى با اعالم خبر تشديد كنترل اياب و ذهاب ها (تردد) 
در كشــور گفت: قرار شــد با همكارى استاندارى ها، 
پليس و بســيج آن ها نيز در كنــار همكارانمان اياب و 
ذهاب ها را كنترل كنند و اگــر در ورودى و خروجى 
شهرها به مسافران مشكوك برسيم قطعا آن ها را قرنطينه 
مى كنيم. با عرض معذرت اين افراد 14 روز در قرنطينه 
خواهند بود و تصور كنيد ممكن است تنها يك عضو 
خانواده داراى عالئم باشد و آن را به قرنطينه ببريم كه 

اين جدايى شب عيد مصيبت است.
با  برخــورد  چگونگى  كميتــه  تشــكيل   

كتمان كنندگان كرونا 
وى اعالم كــرد: قرار شــد درباره افــرادى كه دچار 
درگيــرى با ويروس كرونا هســتند اما كتمان مى كنند 
كميته اى تشــكيل شــود و برخورد قانونى با آن ها چه 

افراد حقيقى و حقوقى، احصاء شود.
 افت درآمد گردشگرى 

در كشور
وى با اشــاره به افت درآمد گردشــگرى در كشــور 
گفت:  خوشبختانه با توجه به دستو ر العمل هاى وزارت 
بهداشت تعداد شفايافتگان زياد است اما نياز داريم كه 
اين افراد پس از ترخيص از بيمارســتان در يك فضاى 
بينابينى قرار بگيرند، يعنى به عبارتى ديگر اين افراد پس 
از ترخيص از بيمارستان در يك محلى ديگر غير از خانه 
نگهدارى شــوند و پس از آن به خانه بروند كه يكى از 
اين فضاهاى بينابينى هتل و فضاهاى گردشگرى است 
كه در اختيار بخــش خصوصى قرار دارد كه بر همين 
اســاس به پيش خريد خدمت از بخش گردشگرى به 

عنوان پشتوانه مراكز درمانى اقدام مى كنيم.
 ارائه كوپن ســفر به مردم پس از اتمام 

بحران كرونا
وى بــا بيان اينكه اين هم ســبب حمايت و كمك از 
بخش خصوصى در حوزه گردشگرى صورت مى گيرد، 
گفت: البته قرار شد بعدا كوپن تسهيالتى به مردم داده 
شــود كه مردم نيز به ســفر بروند و كه موجب رونق 
گردشــگرى مى شود. پس از پشت ســر گذاشتن اين 

شرايط، اين اقدامات براى سالمت مردم الزم است.
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يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

امان از دالل كاسبان !
 1- در گذشــته كاسب ، حبيب خدا بود و جايگاه اجتماعى خوبى 
داشت و داستان هاى زيادى از پاكدستى، پاك چشمى و انصاف و عدل 

كاسبان در ادبيات منعكس شده است.
البته هنوز هم كاســبان ارج و قرب قديم را دارند اما گويا يكدســتى 
گذشته از ميان اين صنف رفته است و افرادى نادرست به اسم كاسب 
وارد اين حرفه شــده و كاسبى را به محل فرصت طلبى و كسب سود 

در هر شرايط تغيير داده اند.
2- زمانى جماعت كاســبان آن قدر انصاف داشتند كه معتمد محل و 
بــازار و امانــت دار مردم بودند و مردم در مواقع ســختى به آنها اتكا 
مى كردند و اين كاســبان بودند كه با اتحاد خود مشــكالت مردم را 

پيگيرى و از آنها مى كاشتند. 
البته هنوز هم رادمردان كاسب كم نيستند اما ديگر آن اعتماد پيشين به 
همه كسبه نيست و همان عده معدود، سكه اعتماد كاسبى را از رونق 

سابق انداخته اند.
3- زمانى احســاس شد كه كاسبان جديد به دليل بى اطالعى از احكام 
خريدوفروش و بى اطالعى از شــرعيات در بــازار ، چنان به حرام و 
حالل بى توجه شده اند كه در هر اتفاقى به دنبال سود حرام و غيرشرعى 
هســتند و از احتكار و داللى و خريدوفروش جنس نديده و كارهايى 

از اين دست ، ابايى ندارند.
اجبارى شدن كالس هاى آموزش شــرعيات در بازار هرچند آگاهى 
كاسبان را نسبت به احكام الهى افزايش داد اما برخى به اين كالس ها 

يا نيامدند و يا اثر مثبتى در افراد شركت كننده ديده نشد.
4- ايران را بهشت دالالن مى دانند، دالالنى كه خود را كاسب معرفى 

مى كنند و آبروى كاسبان واقعى را نيز برده اند.
رد پــاى دالالن در خريــد و احتكار كاالهاى اساســى، محصوالت 
كشاورزى تا پيش خريد خودرو با ربات، احتكار ارز و سكه و به تازگى 
احتكار ماسك و مواد ضدعفونى كننده و دستكش ديده مى شود و همه 
هم بر تأثير منفى آنها بر آبروى بازار و معيشــت مردم و اقتصاد كشور 
اذعان دارند اما رشــد اين طبقه از دالالن كاسب منفعت طلب روز به 
روز به صورت تصاعدى باالرونده است و گويا مانعى جدى هم براى 

ادامه فعاليت خود نمى بينند.
5- زمانى مســائل سياســى فحش جديدى را وارد ادبيات سياســى 
كشور كرد و آن كاســبان تحريم بود ، افرادى كه در شرايط تحريم با 
داللى، قاچاق كاال، بورس بازى در بازارها به ويژه سكه و طال ، كاسبى 

مى كردند و همچنان هم ادامه مى دهند.
اما اكنون با شيوع كرونا در جهان مشخص شد كه كاسبان منفعت طلب 
و از خدا بى خبر تنها محدود به شرايط تحريم نيستند و در هر شرايطى 
كاســبى خود را با آن شــرايط وفق داده و از التهاب جامعه پول پارو 

مى كنند و از برخوردها هم ترسى ندارند.
6- دالالن آگاهانه كاسبى را بدنام مى كنند اما كاسبان با انصاف هم اگر 
بخواهند فعاليت مستمر داشته باشند در مواقعى ناگزير به معامله با آنها 
هستند حتى دستگاه هاى دولتى نيز همچنان كه در نامه وزير بهداشت 
به رئيس شــوراى عالى امنيت ملى آمده است، ناگزير به خريد كاال از 

اين دالالن، آن هم به قيمتى چندين برابر قيمت عادى، هستند.
دالالن كاســب توانســته اند همه را به بازى در شــرايطى كه تحميل 
مى كنند، وادار كنند، نگاهى به بازارها از قبيل بازار ارز، ســكه و طال، 
ماسك و لوازم بهداشتى و شكر تأييدى بر اين موضوع است كه دالالن 
باال دستى دارند و شرايط بازار را آنها كه كاسبى را هم بدنام كرده اند، 
تعيين مى كنند و به نظر نظارت ها و برخوردها هم نمى تواند از گسترش 

اين ويروس مهاجم و خطرناك اقتصادى پيشگيرى كند.
7- شــرايط ويژه كشــور و تحريم ها به دليل شــفاف نبودن روابط و 
اطالعات و... زمينه فســاد و داللى اقتصادى و رصد دالالن كاسب را 
فراهم مى كند و شايد اين شرايط، دليل اصلى رشد اين رويكرد منفى 
اقتصادى و عالقه بيشتر فعاالن اقتصادى به اين رويكرد براى پيمودن 

راهى سخت براى رسيدن به ثروت در فاصله اى كوتاه تر باشد.
اما در اين شــرايط هم مى توان با كاربرد راهكارهايى دست دالالن را 
از كاســبى با آبروى بازارها و معيشــت مردم قطع كرد و مردم را به 
ثبات بازارها در نبود يا كم شدن فعاليت دالل هاى كاسب اميدوار كرد 
وگرنه با آبروى كســبه مؤمن و انقالبى از سوى دالالن كاسب بيشتر 

بازى خواهد شد.

كرونا به نهاوند هم رسيد
تعداد مبتاليان به كرونا در نهاوند 2 نفر اعالم شد 

 رئيس شبكه بهداشت  و درمان شهرستان نهاوند ظهر پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه 
بيان كرد: تعداد مبتاليان به كرونا با جواب نمونه گيرى مثبت، در نهاوند 2 نفر مى باشد.

 دكتر مومنعلى دارابى افزود: تاكنون 2 نفر از بيمارانى كه مشكوك به كرونا بوده اند بهبودى 
كامل حاصل شده و مرخص شده اند و در منزل تحت مراقبت و قرنطينه هستند.

 وى گفت: متأســفانه تعداد بيماران بسترى شده مشــكوك به كرونا در بيمارستان آيت ا... 
عليمراديان رو به افزايش است.

دارابــى عنوان كــرد: از مردم خواهش داريم در خانه هايشــان بمانند و با توجه به وجود 
بيمارى كرونا از هرگونه تجمع در ســطح شهر براى خريد، مراسم هاى مختلف عروسى، 

ختم، آرايشگاه ها و ... خوددارى كنند.
دارابى تأكيد كرد: از همشــهريان خواهشــمنديم ضمن حفظ خونسردى خود، در منازل 
بمانند و بهداشت فردى و عمومى را رعايت كنند و نيز از رفتن به سفر و پذيرش ميهمان 

شديدا خوددارى كنند.
وى با اشاره به اينكه تيم واكنش سريع شهرستان نهاوند به صورت ويژه در بحث پيشگيرى 
و مقابله با اين بيمارى ورود پيدا كرده است و با رستوران ها و مراكز تهيه غذا و هر عاملى 
كه سالمت جامعه را تهديد كند، برخورد مى شود، گفت: پمپ بنزين ها كه نسبت به انجام 

سوخت گيرى اجتناب مى كنند به محاكم قضائى معرفى مى شوند.
وى افزود: درباره دست فروشان خيابان قيصريه نيز دستور قضائى گرفته شده است كه براى 

پيشگيرى از شيوع ويروس جمع آورى شوند.

دارابى بيان كرد: طبق ابالغيه اتوبوس هاى حمل ونقل همگانى برون شهرى شهرستان نهاوند 
حق توقف  در ايستگاه هاى بين راهى به ويژه شهر قم را ندارند.

وى با اشــاره به توصيه ضرورى وزارت بهداشت درباره ويروس كرونا گفت: استفاده و 
تجويز هرگونه داروى كورتون دار براى بيماران ســرماخوردگى، آنفوالنزا و كورنا ممنوع 

است و سبب مرگ بيمار خواهد شد. 
تجمع در باغ بهشت نهاوند تا اطالع ثانوى ممنوع

رئيس شــبكه بهداشــت و درمان نهاوند گفت: با توجه به شــيوع ويروس كرونا و لزوم 
جلوگيرى از انتقال بيمارى و رعايت اصول بهداشــتى، برگزارى هرگونه مراسم، تجمع و 
يا مراجعه غيرضرورى به تمامى آرامســتان هاى ســطح شهر و باغ بهشت تا اطالع ثانوى 

ممنوع است.

امام جمعه همدان:

درختكارى ضامن سالمت 
محيط زيست و جامعه است

■ آغاز كاشت 350 هزار نهال در همدان

كاشت 6 هزار نهال در فامنين
 در هفته منابع طبيعى در شهرستان فامنين تعداد 5 هزار اصله صنوبر 
در بين روستائيان شهرستان براى غرس در مزارع و هزار اصله نهال هم 

براى كشت در سطح شهرستان درنظر گرفته شده است.
فرماندارفامنين در مراسمى كه به مناسبت روز درختكارى و آغاز هفته 
منابــع طبيعى با حضور جمعى از مديران شهرســتان در اداره ورزش 
و جوانان اين شهرســتان برگزار شد، ضمن گراميداشت اين مناسبت 
و تشــكر از فعاالن عرصه منابع طبيعى و بــا اعالم اين خبر گفت: با 
توجه به موقعيت اقليمى و جغرافياى شهرستان از جمله كمبود منابع 
آب و همچنيــن ارتباط موضوع با نياز و منافع كشــور و صيانت از 
محيط زيســت طبيعى و انســانى ضرورت دارد جديت الزم در اين 

زمينه صورت گيرد.
ســيد مجيد شماعى افزود: امروزه مفهوم شهرها بدون فضاي سبز در 
اشكال گوناگون آن، غيرقابل تصور است زيرا گسترش شهرها موجب 
تشــديد توسعه شهري بي رويه و ناپايدار شده كه تشديد آلودگي هاي 
محيطي از مهمترين آن ها به شمار مي آيد كه خود زمينه ساز از بين رفتن 

فضاهاي سبز درون شهري و تغيير كاربري اين گونه اراضي است.
گفتنى اســت در انتهــاى اين مراســم چند نهال توســط مســئوالن 

شركت كننده غرس شد.

به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست
مهدى ناصرنژاد»

 نُقــل تلخ ويروس كرونا اين روزها نقل مجلس مردم در ايران ما و 
بلكه در اقصى نقاط عالم شده است.

شــايد اين كرونا نقطه پايان تمام تلخى هايى باشد كه هموطنان ايرانى 
سال هاســت به لحاظ حوادث بى شــمار قهــرى و آتش اندوزى هاى 
جهان خواران، مزه مزه مى كنند و مردانه ايســتاده اند و تحمل مى كنند و 

به زندگى اميدوارند.
سالى را كه رو به پايان مى بريم، يكى از سخت ترين سال هاى حيات مردم 
كشــورمان در دهه هاى اخير است، سالى كه با سيالب هاى ويرانگر در 
چند نقطه شمال و جنوب و مركز كشور شروع شد و با زلزله هاى مكرر 
و برف و كوالك و حوادث متعدد در تمام ايام ســال همراه شــد و در 
كنار آن دشوارى هاى كمرشكن اقتصادى ناشى از تحريم هاى دشمنانه از 
سوى دولت هاى آمريكايى و اروپايى، مزيد بر علت بود، اما با وجود اين 
مردمان ايرانى به دنيا نشان دادند هويت و ريشه اى قوى و رونده دارند 
و در هر شرايطى مى توانند زندگى را آنچنان كه دوست دارند، بسازند و 

هر توسن چموش و سركشى را مقهور قدرت خود سازند. 
به راستى كه خارج از هر شعار و خيال پردازى و بزرگ نمايى كه چاشنى  
ســازوكارهاى اجتماعى در بين تمام ملت هاست، ايرانيان ثابت كردند 
در هر شرايطى روى پاى خود بايستند و در نوآورى ها و دستاوردهاى 

علمى با پيشرفته ترين كشورها به رقابت بپردازند.
حال اين ويروس كرونا با تمام كشــت و كشتارى كه به راه انداخته و 
خانواده هاى زيادى را در كشورمان عزادار كرده است وليكن هرچه بيشتر 
فشار مى آورد، دل هاى از هم گسسته ايرانى را به هم نزديك مى سازد و 
اگرچه مشتى عناصر بدطينت و شيطان صفت در اين شرايط فقط به فكر 
سودجويى خود و موج سوارى هستند، اما اينان نيز به چوب خدا گرفتار 
خواهند شد و روزگار لقمه هاى حرام را از حلقوم آنان بيرون مى كشد؛ 

دير يا زود دارد، سوخت وسوز ندارد!
شــايد اين كرونا پايان خوبى باشــد بر تمام سختى ها و ناماليمات كه 
هموطنان بى گناه ما تحمل كرده اند و تلخى هاى زيادى را مزه مزه كردند 

و آنانى هم كه كارى از دستشان برنمى آيد، به خدا واگذار كرده اند.
در يكى از همين گپ وگفت هاى كرونايى بود كه پسرم از من سؤال كرد: «آيا 
سخت تر از بيمارى و ايپيدمى ويروس كرونا هم بر مردم جهان وارد شده 
است!؟»، اگرچه جوان تحصيلكرده و كاربلد و مسئول و از نسل 1360 ها 
است، اما شايد برايش پيش نيامده و يا در ذهنش نباشد كه در برهه اى از 
تاريخ بشريت و در روزگارانى كه هيچ امكانات و زيرساخت هاى علمى و 
مقابله اى در دسترس بشريت وجود نداشته است و مردم به سختى زندگى 
مى كردند و در محاصره راهزنان و آشــوبگران محلى و تهاجم بيگانگان 
بوده اند، بيمارى هايى نظير وبا، طاعون و آبله و ويروس هاى كشــنده اى 
مثل سرخك، ديفترى و ده ها عامل مرگ ومير دسته جمعى ديگر، دنيا را در 
حيطه تاخت وتاز خود قرار داده و بارها فوج فوج از مليت هاى گوناگون 
را به زير خاك فرستاده است. بشريت پس از دادن تاوان سنگين و تحمل 
هزينه هاى گزاف سرانجام توانست راه مقابله با چنين بيمارى هاى كشنده 
و مســرى را پيدا كند و چون در عصر جديد تمام واكســن و داروهاى 
مؤثر براى درمان آن در دســترس جوامع بشرى است، نامى هم از آن به 
ميان نمى آيد و خوشبختانه نسل هاى امروزى كامًال از خيل ويروس هاى 
شناخته شــده و مرگبار مصون هستند و ديرى نخواهد پاييد كه ويروس 
كرونا هم توسط دانشمندان گردن  زده خواهد شد و شرش براى هميشه 
از ســر مردم كنده مى شود. چنين وقايعى و هر بالى آسمانى و دستاورد 
دنياى ماشــينى و عنان گسيخته، ما را به ياد آن شعر جاودانه شاعر بزرگ 
و شيرين زبان ايرانى مى اندازد كه: «به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از 

اوست/ عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست».
و سرانجام اينكه:

«ســعديا گر بكند ســيل فنا خانه عمر/ دل قوى دار كه بنياد بقا محكم 
از اوست».

1- رايزنى هــا براى جايگزينــى معاون عمرانى اســتاندار به اوج خود 
رسيده اســت. گويا عراقى در پايان سال از استاندارى جدا خواهد شد. 
گفتنى است انتخاب عراقى از مجموعه وزارت نيرو با توجه به مشكل آب 

در همدان بود و با آنكه مشكل مديريت شد اما كامل حل نشده است.
2-كسب وكارهاى غيرحضورى رونق گرفته است. گويا محافظت از 
كرونــا و ممانعت از حضور در اماكن جمعى دليل اين رونق اســت. 
گفتنى است اين رونق ممكن است متخلفان را وسوسه كند و همچنين 
ركود اين كسب وكارها افزايش كالهبردارى را نيز به دنبال داشته باشد 

كه نيازمند مراقبت از سوى دستگاه هاى مسئول است.
3-هيأت هاى مذهبى اســتان فعاليت هاى خــود را در فضاى مجازى 
افزايــش داده اند. گويا تعطيلى اجتماعات مذهبــى دليل اين تصميم 
بوده است. گفتنى اســت برخى مداحان نيز با حضور در بيمارستان ها 
براى افزايش روحيه معنوى بيماران كرونايى اقدام به مداحى كرده اند.

4- ترجمــه مطالب از زبان چينى در ايران افزايش يافته اســت. گويا 
بيشــتر اين مطالب توصيه هايى براى مقابله با كرونا اســت كه پس از 
ترجمه در فضاى مجازى منتشــر مى شوند. گفتنى است كثرت مطالب 
درست يا نادرســت درباره كرونا در فضاى مجازى كاربران را دچار 
ســرگردانى كرده و بهتر است متوليان در ارتباط با اين مطالب به ويژه 
ترجمه ها اعالم نظر كنند و كانال ارتباطى مطمئنى براى دريافت مطالب 

به مردم معرفى كنند.
5- بيمارى هاى پوســتى در جامعه در ناحيه دست ها درحال افزايش 
است . گويا استفاده از مواد ضدعفونى و الكل براى شستن دست ها و 
وسواس به شست وشو دليل اين اتفاق است. گفتنى است اجراى برخى 
تصميمات عمومى در ايران به دليل اطالع رسانى هاى نادرست معموال 

با عوارضى همراه است.

 از منظــر اســالمى درختــكارى يكى از 
حســنات بزرگ محسوب مى شــود، چراكه  
درختكارى ضامن ســالمت محيط زيست و 

جامعه است. 
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امــام جمعه 
همدان در مراســم كاشــت نهال به مناسبت 
روز درختكارى در همــدان گفت: دين مبين 
اسالم بسيار بر كاشت نهال تأكيد دارد و پيامبر 
اكرم(ص) بارها بر كاشت نهال و درختكارى 

در احاديث تأكيد كرده است.
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى 
افزود: درختكارى براى سالمت جامعه بسيار 
اهميت دارد و ما نبايــد از اين موضوع غافل 

شويم.
وى همچنين با اشاره به روايت ديگرى از پيامبر 
(ص) مبنى بر اينكه اگر در آســتانه قيامت هم 
قرار گرفتيد در حالى كه مشــغول درختكارى 
بوديــد آن درخت را در زمين بنشــانيد و آن 
را بكاريــد، گفت: اين حديــث توجه پيامبر 
(ص) به مسئله محيط زيست را نشان مى دهد 
كمااينكه در بسيارى موارد نيز پيامبر (ص) قطع 

كردن درختان را ممنوع مى كردند.
امام جمعه همدان با بيان اينكه اميدواريم مردم 
و كسانى كه نسبت به محيط زيست و محيط 
زندگى خود توجه دارند در اين زمينه نيز توجه 
بيشترى داشته باشند و اين سنت حسنه را اجرا 
كنند، گفت: هر كسى در خانه، محل كار و هر 
مكانى كه امكان پذير است مى تواند اين سنت 
حسنه درختكارى را انجام دهد تا استمرار يابد.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار همدان 

نيز گفت: كاشــت نهال براى سالمتى جامعه 
و نســل هاى آينده بسيار با اهميت و ضرورى 

است.
محمود رضا عراقى از برنامه ريزى براى كاشت 
ســاالنه هزار هكتار درختكار در استان همدان 
خبر داد و گفت: تا ســال 1400 قرار است در 
اســتان نهضت درختكارى را با اجراى ساالنه 

هزار هكتار درختكارى داشته باشيم.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان نيز 
گفت: امســال اجراى پويش ملى درختكارى 
همگانى براى ايرانى سرسبز در كشور اجرا شد 

و در اين استان از همه تشكل ها و دستگاه هاى 
اجرايــى مرتبط براى كاشــت نهال و درخت 

كمك گرفتيم.
اســفنديار خزايى افزود: با وجــود پيش بينى 
كاشــت درخت ســاالنه در هــزار هكتار از 
عرصه هــاى منابع طبيعى اما امســال دوبرابر 
اين رقم محقق شده و هزار هكتار نهال، 700
هكتار بذر و 300 هكتار صنوبر كاشــته شده 

است. 
وى بيان كرد: حدود نيمى از وســعت اســتان 
همــدان را عرصه هاى منابع طبيعى تشــكيل 

مى دهد كــه مســاحت 43 هــزار هكتار آن 
شــامل جنگل دست كاشت، اراضى جنگلى و 
ذخيره گاه جنگلى و 822 هزار هكتار آن مرتع 

است.
هفته منابع طبيعى از 15 اسفند آغاز و نخستين 
روز آن روز درختكارى نامگذارى شده است. 
روز پنجشنبه همزمان با آغاز هفته منابع طبيعى 
با غرس نهال در صداوســيماى مركز همدان 
توسط نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه 
شــهر همدان عمليات كاشت 350 هزار اصله 

نهال در اين استان آغاز شد.

آغاز كاشت گل هاى 
بهارى در فضاى سبز 
شهرى مالير

 شهردارى مالير با كاشت گل هاى بنفشه و 
بهارى به استقبال بهار مى رود.

شــهردار مالير اظهار كرد: در آســتانه سال نو 
و براى اجــراى طرح اســتقبال از بهار، ايجاد 
فضايــى دلپذير، زيبا و با طــراوت براى ورود 
ميهمان هاى نــوروزى و شــهروندان گرامى، 
گروه هاى گل كارى سازمان سيما، منظر و فضاى 
سبز شهرى شهردارى با كاشت گل هاى بهارى 
در اين ايام روح بهارى را براى شــهر به ارمغان 
مى آورند. حسين بابايى به اهميت اجراى طرح 
اســتقبال از بهار اشــاره كرد و گفت: عمليات 
گل كارى در ميادين، بلوارها و بوستان هاى سطح 
شهر با كاشت انواع گل از جمله شب بو، بنفشه، 

هميشــه بهار و انواع ديگرى از گل ها درحال 
انجام اســت. به گفته وى، سال گذشته بيش از 
3 ميليون نشاء بنفشــه، بيش از 15 هزار گلدان 
شب بو و حدود 200 هزار نشاء گل شب بو در 
سطح بوستان ها و پارك هاى مالير كاشته شد كه 
حجم بااليى از اين گل ها در نهالستان و گلخانه 
شهردارى توليد شد. بابايى در باره طرح استقبال 
از بهار افزود: رفع نقص آبنماها، شست وشــو 
و رنگ آميــزى مبلمان شــهرى، ســاماندهى 
نمازخانه ها، رنگ آميزى جداول ســطح شهر و 
نصب بيش از 50 المان مناســبتى نيز در دستور 
كار قرار دارد.وى گفت: بهسازى سرويس هاى 
بهداشــتى و بوســتان هاى سطح شــهر نيز از 
بوستان واليت آغاز شــد و عمليات بهسازى 
سرويس هاى بهداشتى اين بوستان به طور كامل 
انجام شده است و اين اقدام به ترتيب اولويت در 

ساير بوستان ها  نيز انجام خواهد شد.

پالك كوبى 19 هزار دام 
در سالجارى 
 تا اواخر بهمن ماه سالجارى تعداد 19 هزار 
شــماره گوش دام سبك و تعداد هزار و 400

شــماره گوش دام سنگين نصب و در سامانه 
هويت دام مركز اصالح نژاد ثبت گرديده است 
كه اميد است تا پايان سالجارى تعداد 40 هزار 
رأس دام سبك، تعداد 2 هزار و 500 رأس دام 
سنگين در شهرستان فامنين پالك كوبى انجام 
شود.مدير جهاد كشاورزى فامنين گفت: انجام 
تمامى امور مثل توزيع سبوس، امهال وام هاى 
دام، مجوز حمل، صدور پروانه و ... در قالب 
نصب شــماره گوش و ثبت در سامانه هويت 
دام انجام خواهد شــد.جعفر كاويانى دلشاد 
افزود: در پى قاچاق دام زنده از كشور در سال 
گذشته ســتاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز، شيوه نامه اى را با كمك كارشناسان ورزات 
جهاد كشاورزى و سازمان دامپزشكى كشور 
تنظيم كــرد كه در دى ماه 97 توســط دولت 
تصويب و اواخر سال 97 ابالغ شد. براساس 
اين شــيوه نامه هرگونه خريدوفروش و تغيير 
مالكيت دام بايد در سامانه هويت مركز اصالح 

نژاد و بهبود توليدات دامى نيز بهتر شود . 
وى  ادامــه داد: دامدارانى كه مبادرت به حمل 
دام مى كنند بايد از سازمان دامپزشكى و ساير 
ارگان ها  مجوز دريافت كنند. در همين راستا 
اداره بهبود توليدات دامى شهرستان با همكارى 
تعاونى دامداران شهرســتان، شــركت آرمان 
سبز و نظام صنفى كشاورزى و صندوق بيمه 
كشاورزى، اقدام به نصب پالك گوش دام ها  
كردند و اطالعات دام هاى پالك گذارى شده 
در ســامانه هويت دام و مركز اصالح نژاد و 

بهبود توليدات دامى ثبت شدند .

 در بارش هاى سيل آســاى ششــم و هفتم 
اســفند در بازديدهــا و ارزيابى هــاى ميدانى 
انجام شــده از اراضى ديم، آبى، باغات دچار 
آبگرفتگى شــده و در اماكن دامى و دام سبك 
ميزان خســارت ها  افزون بر 1 ميليارد و 488 

ميليون تومان برآورد شده است.
فرمانــدار فامنيــن بــا تأكيد بر اينكــه ميزان 
خسارت ها  نســبت به بارش هاى فرودين ماه 
ســالجارى چندان سنگين نيســت، افزود: در 
بارش هاى هفته گذشته 350 هكتار از اراضى 

آبى بيــن 20 تا 30 درصد بالغ بر 240 ميليون 
تومان شــامل 500 تن محصــول اراضى آبى 
گندم و جو، يونجه و در برخى از اراضى سير 

خسارت ديده اند.
مجيد درويشــى افزود: ميــزان اراضى ديم 
گندم و جو خســارت ديده اين شهرســتان 
در اثر بارندگى هاى شديد اخير 110 هكتار 

بيــن 30 تا 40 درصد بــا پيش بينى 80 تن 
محصــول و بــرآورد 220 ميليــون تومان 
خســارت مى باشــد. حــدود 25 هكتار از 
شــليل، گردو و آلو شهرستان  باغات هلو، 
نيز بين 50 تا 70 درصد بالغ بر 150 ميليون 

تومان دچار خسارت شده اند.
وى ادامه داد: تعداد اماكن دامى تخريب شده 

در اين بارش ها  52 واحد دامدارى ســنتى 
اســت و اين تعداد دامدارى ســنتى بين 60 
تا 100 درصد به دليل فرســوده بودن اماكن 
درمجمــوع افزون بــر 800 ميليــون تومان 

خسارت ديده اند.
درويشــى همچنين از تلف شدن 39 رأس دام 
سبك در اســدآباد خبرداد و گفت: خسارت 
تلف شدن اين نوع افزون بر 78 ميليون تومان 
اســت كه پرداخت خسارت ها  منوط به تأييد 

هيأت وزيران خواهد بود.

جاده هاى 
ورودى همدان 
ايمن نيستند
 درحالى كه بيشترين ميزان مرگ ومير ناشى 
از ســوانح جاده اى در 30 كيلومترى شــعاع 
ورودى شــهرها رخ مى دهــد اما نســبت به 

ايمن سازى آنها اقدامى نشده است.
رئيس پليس راه استان همدان گفت: در شمار 
متوفيان سوانح جاده اى در شهرستان همدان از 
37 نفر در 11 ماه ســال گذشته به 58 نفر در 
سالجارى رســيده است كه دليل اين افزايش، 
مغفول ماندن ايمن سازى شعاع 30 كيلومترى 

شهرها است.
رضا عزيزى در گفت وگو بــا ايرنا بيان كرد: 
چنــد راهكار بــراى كاهش ســوانح در 30

كيلومترى ورودى شــهرها پيش بينى شده كه 

ابتدا زمينه سازى براى كاهش سرعت و سپس 
تعديل شيب شيروانى و اختالف ارتفاع سطح 

جاده با شانه خاكى است.
وى بيان كرد: در شــعاع 30 كيلومترى همدان 
چنانچه راننده اى تخلف كند اسير مرگ خواهد 
شد زيرا اختالف ارتفاع جاده با زمين حاشيه اى 
موجب مى شود خودرو پس از خروج از مسير 

اصلى واژگون شود.
عزيزى از افزايش شمار متوفيان سوانح جاده اى 
در كبودراهنگ خبر داد و اظهار كرد: در مسير 
15 كيلومترى 3 راهى ويان تا پايگاه شهيد نوژه 
11 ماهه سالجارى 11 نفر فوت كردند كه دليل 
آن عرض كم و نبود نيوجرسى در وسط جاده 

است.
وى اضافــه كــرد: همچنين در جــاده قديم 
همدان- ساوه از محدوده پل فامنين تا گردنه 
دخان، شانه خاكى وجود ندارد و هرساله شمار 
زيادى از رانندگان و سرنشــينان خودروها در 

اين مسير جان خود را از دست مى دهند.

عزيزى توضيــح داد: با توجه بــه اينكه اين 
مسير شانه خاكى ندارد در صورت نقص فنى 
خودرو، راننده مجبور به پارك وســيله نقليه 
در سطح آسفالت مى شود كه با مسدود شدن 
بخشى از عرض جاده، احتمال بروز تصادف و 

مرگ راننده و سرنشينان افزايش مى يابد.
عزيــزى تأكيد كــرد: اگر به ايمنــى جاده ها 
رسيدگى شــود به طور حتم شــمار متوفيان 
حوادث ترافيكى روند نزولى خواهد داشت، در 
حالى كه امسال در زمينه ايمن كردن جاده هاى 
استان اقدام خاصى صورت نگرفته است. وى 
بيان كرد: در گردنه اسدآباد ساالنه 15 تن جان 
خود را از دســت مى دهند در صورتى كه اگر 
نيوجرسى در اين مسير قرار گيرد شمار متوفيان 

را مى توان به 2 نفر در سال كاهش داد.
عزيزى با بيان اينكه شــدت ســوانح جاده اى 
اين استان باال است، گفت: يكى از اصلى ترين 
داليل افزايش تصادف در همدان اين اســت 
كه ميانگين سرعت 5/5 كيلومتر بيشتر از نرم 

كشورى است و اين موضوع سبب شده شدت 
تصــادف افزايش يابد و در هر تصادف 2 تا 4

نفر جان خود را از دست بدهند.
وى بيان كرد: 11 ماهه ســال گذشته 312 تن 
در 266 فقره ســانحه رانندگــى جان خود را 
از دســت دادند، اين آمار در مدت زمان مشابه 
ســالجارى به 293 فقره تصادف با 359 فوتى 
رســيده كه 47 نفر معادل 15 درصد افزايش 

داشته است.
عزيزى بهترين راهكار براى كاهش ســرعت 
را نصب دوربين هاى ثبت تخلف ســرعت، 
ســرويس و تعميــر دوربين هــاى معيوب و 
جايگزين كردن دوربين هــاى جديد به جاى 

دوربين هاى سرقت شده، دانست.
عزيزى گفت: 11 ماهه ســال گذشــته 159

ميليون و 470 هزار تردد از جاده هاى اين استان 
انجام شده كه در 11 ماهه سالجارى اين رقم به 
168ميليون و 989 هزار تردد رسيده و اين آمار 

6 درصد افزايش داشته است.

خسارت ميلياردى به كشاورزى اسدآباد
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سيل به 6 هزار هكتار از اراضى نهاوند 
خسارت زد

 نهاوند-خبرنگارهمدان پيــام؛ در اثر بارش هاى فراوان و جارى 
شدن سيل در هفته گذشته خسارات عمده اى به زمين هاى زراعى و 

باغى در سطح شهرستان وارد شد.
سرپرســت جهادكشــاورزى نهاونــد گفت: عمده خســارت ها به 
بخش هاى زراعــى، باغى، دامى و منابع آبى، مزارع پرورش ماهى و 

تأسيسات و ادوات كشاورزى بوده است.
علــى كمالى نژاد بــه ميزان خســارات ريالى، به ســطح زمين هاى 
آســيب ديده ناشــى از ســيل اشــاره كرد و افزود: در اين بارش ها  
درمجموع 6 هزار و 504 هكتار از زمين هاى زراعى شهرستان دچار 
آســيب ديدگى شــد كه در نتيجه آن 29 هــزار و 152 تن محصول 

زراعى خسارت ديدند.
وى گفت: در اثر جارى شــدن ســيل 503 هكتــار از اراضى باغى 

به همراه هزار و 500 تن محصول دچار آسيب شد.
كمالى نژاد از وارد شدن خسارات زياد به مزارع پرورش ماهى گفت: 
در سطح شهرستان حدود 52 مزرعه پرورش ماهى وجود دارد كه به 
23 واحد از آنها كه در حاشيه رودخانه هستند خسارات كلى از 80

تا صددرصد وارد شده است.
ــيل 20 رأس دام ســبك  ــن س ــان اي ــفانه در جري وى گفــت: متأس
ــه 312 واحــد ســاختمان، تأسيســات و  و ســنگين تلــف شــد و ب
ادوات كشــاورزى بــه مســاحت 24 هــزار و 960 مترمربــع آســيب 

رســيده اســت.
كمالى نژاد گفت: در ســيل فروردين ماه نيز خسارات زيادى به بخش 
كشــاورزى، آب و خاك، رودخانه ها و پل هاى شهرســتان وارد شد 
كه به منظور جبران آن 6 ميليارد و 500 تومان به حســاب كشاورزان 

پرداخت كرديم.
وى در پايان افزود: به منظور حمايت از كشــاورزان آســيب ديده از 
ســيل 8 ميليارد تومان تســهيالت كم بهره بين كشاورزان شهرستان 

توزيع خواهد شد.

كشف 3 ميليارد ريال اقالم بهداشتي احتكارشده در مالير
350 هزار عدد دستكش و 7 هزار و  500 عدد ماسك احتكارشده به ارزش 3 ميليارد 

ريال در مالير كشف شد.
 فرمانده انتظامى مالير با اعالم اين خبر، افزود: به دنبال ابراز نارضايتي شهروندان از توزيع 
نشــدن اقالم بهداشتي در مراكز توزيع اين اقالم و در راستاي برخورد جدي و قانوني با 
محتكران كاالهاي بهداشــتي در ايامي كه همراه با شيوع بيماري كرونا در جامعه بوده با 
انجام چندين روز كار اطالعاتي دقيق و منســجم توســط مأموران تالشگر اداره نظارت 
بــر اماكن عمومي، كالنتري هاي 11 و 12 شهرســتان مالير و در هماهنگي به عمل آمده 

با دادســتان عمومي و انقالب شهرســتان از تعدادي داروخانه و واحد صنفي متخلف و 
انبارهاي مربوطه به صورت غيرمترقبه بازرسي شد.

به گزارش پايگاه خبرى پليس ، محمدباقر سلگى افزود: در اين مأموريت با تالش مجدانه 
مأموران، تعداد 350 هزار عدد دســتكش، هزار  عــدد انواع ژل هاي ضدعفوني كننده، 7
هزار و 500 عدد ماسك با برندهاي مختلف و خارجي، 500 ليتر محلول ضدعفوني كننده 
و 150 ليتر الكل طبي كشــف و تعداد 5 مكان نيز در اين ارتباط پلمب و تعداد 5 نفر نيز 
دســتگير شدند. وى در ادامه سخنان خود با اشــاره به اينكه ارزش كاالهاي احتكارشده 
حدود 3 ميليارد ريال برآورد شــده اســت، افزود: هر 5 متهم به منظور برخورد قانوني با 
تشكيل پرونده تحويل مراجع قضائي شدند.وى افزود: با كساني كه با نيازمندي هاي اقشار 

جامعه ســوداگري مي كنند برخورد جدي خواهد شد به ويژه در شرايطي كه شاهد شيوع 
ويروس كرونا و لزوم مقابله و پيشگيري همه جانبه با اين عامل بيماري زا هستيم.

ســلگى گفت: با هماهنگي هاي انجام شــده و ميداني دادســتان عمومي و انقالب، اداره 
تعزيــرات حكومتــي در كنار حافظان نظم و امنيت شهرســتان، محصوالت بهداشــتي 

احتكارشده بالفاصله در شبكه توزيع در اختيار عموم مردم قرار گرفت.
وى در ادامه افزود: شهروندان فهيم و فرهيخته ماليري بدانند كه خادمان مردم در نيروي 
انتظامي شهرســتان با محتكران اقالم مورد نياز بهداشــتي كه درصورت ايجاد اختالل در 
روند توزيع آن، سالمت مردم را به طور جدي در معرض خطر قرار خواهد داد، به شدت 

برخورد خواهند كرد.

بيمه نامه رازى خودرو پرايد به شماره بيمه نامه 31221621/98/000285 به 
شماره پالك 732/28/س49 به شماره موتور 5470410 به شمار شاسى 
NAS۴۱۱۱۰۰F۱۱۷۱۳۳۳ به نام زهرا اسماعيلى فرزند ابوالحسن به 
شماره شناسنامه 7140 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مناقصه

شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور

شــركت توســعه معدنــى و صنعتــى صبانــور (مجتمــع فــرآورى ســنگ آهــن همــدان) در نظــر دارد كليــه امــور مربــوط به ســرويس 
دهــى كاركنــان خــود در ســال 99 را از طريــق برگــزارى مناقصــه واگــذار نمايــد. لــذا بدينوســيله از كليــه شــركت هــا و افــراد 
واجــد شــرايط و صالحيــت دار دعــوت بــه عمــل مى گــردد از مورخــه 98/12/17 لغايــت 98/12/22 مــدارك موردنيــاز را بــه واحــد 
ادارى شــركت بــه آدرس كيلومتــر 45 جــاده همدان-ســنندج، ســه راهــى داشــبالغ، كيلومتــر 7 جــاده فرعــى اســدآباد شــركت 

صبانــور واحــد كنســانتره آقــاى حنيفــى تحويــل نماينــد. 
الزم به توضيح است كليه مدارك مى بايست به صورت پاكت در بسته تحويل گردد.

مدارك موردنياز : كپى سند مالكيت، كپى بيمه نامه، كپى معاينه فنى، كپى كارت خودرو، كپى گواهينامه، كپى كارت ملى و شناسنامه و تكميل 
فرم استعالم قيمت

جهت كسب اطالعات بيشتر، پيشنهاد قيمت و شرايط همكارى در ساعات ادارى با شماره 08133545403 تماس حاصل فرمايند.
خودروهاى مورد نياز 

1- مينى بوس  مدل 80 به باال
2- ون ايويكو يا هيوندا مدل باال

3- سوارى پژو يا سمند مدل 95 به باال
@bazarehamedan

اگر به دنبالاگر به دنبال
 آگهى هاى استخدامى هستيد  آگهى هاى استخدامى هستيد 

                                                  به                                                  به  كانال تلگرامى كانال تلگرامى 
                                                                                 زير  مراجعه نماييد                                                                                 زير  مراجعه نماييد

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

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

آگهي فراخـوان ( نوبت دوم)

شركت آب منطقه اى همدان

1- شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد در راستاي اجراي شيوه نامه شماره11102/100/98  مورخ 20/06/98 فعاليتهاي گردشگري و تفريحي 
در منابع و تأسيسات آبي و پيرامون آنها (ابالغى وزير محترم نيرو با نامه شماره 700/24269/98 مورخ 06/05/98 و الحاقيه هاى تكميلى آن) 
ارائه طرح اوليه به منظور سرمايه گذارى و بهره بردارى از پتانسيل هاى گردشگرى سدهاى اكباتان همدان، كالن مالير، سرابى تويسركان، نعمت 
آباد اسدآباد، شيرين سو كبودراهنگ، آبشينه همدان و شنجور رزن را در چهارچوب شيوه نامه فوق الذكر و برابر شرايط مندرج در اسناد مرتبط 
با اين فراخوان، به متقاضيان واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند طرح اوليه خود را براى هريك از سدهاى يادشده به اين شركت 

ارائه نمايند. 
2- مطابق شيوه نامه يادشده و الحاقيه هاى تكميلى آن، ارزيابى پيشنهادها به منظور انتخاب طرح اوليه توسط كميته هماهنگى گردشگرى آبى 

استان انجام و ارائه كننده طرح منتخب، موافقت اوليه اين كميته را دريافت خواهد كرد. 
3- ابالغ موافقت اوليه منوط به ارائه ضمانت نامه بند 9 اين فراخوان است و در صورت عدم ارائه ضمانت مذكور طرح دوم (در صورت تاييد توسط 

كميته) منتخب خواهد شد.  
4- ارائه كننده طرح منتخب بر اساس موافقت اوليه نسبت به انجام مطالعات تفصيلى و دريافت مجوزهاى قانونى اقدام خواهد كرد. موافقت اوليه 
داراى محدوديت زمانى بوده و در صورت عدم ارائه نتايج مطالعات و مجوزهاى قانونى در زمان مقرر شده، فاقد اعتبار بوده و اولويت يا حقى را 
براى متقاضى ايجاد نخواهد كرد. همچنين عدم ارائه نتايج مطالعات تفصيلى و مجوزهاى قانونى در زمان مقرر منجر به ضبط ضمانت نامه، به نفع 

كارفرما خواهد شد.  
5- نام و نشاني دستگاه كارفرما: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان، انتهاي خيابان جهاد، نرسيده به ميدان ماليات (بيمه)، تلفن: 

9-38220737(81 98+)  و فاكس: 38220225(81 98+)  
6- مدت اجراي كار: بر اساس مدل مالى، نوع سرمايه گذارى و توافق بين طرفين 

7- محل اجرا: ساختگاه و پيرامون سدهاى فوق الذكر 
8- صالحيت مورد نياز: شركتها، گروه هاى مشاركت و اشخاص حقيقى و حقوقى داراى توانايى مالى، تجربه و تخصص الزم  

9- نوع و مبلغ تضمين مرحله دريافت و انتخاب طرح : مبلغ تضمين انجام تعهدات انتخاب طرح، پنج درصد مبلغ برآورد مطالعه طرح (با تاييد 
كارگروه گردشگرى آبى استان) است كه قبل ابالغ پذيرش طرح اوليه از سوى كارفرما بايد توسط متقاضى سرمايه گذارى، به يكي از صورت هاي 

مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، به كارفرما تحويل گردد.  
 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 

ب: ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 
1394/09/22 هيأت محترم وزيران) 

الزم به ذكر است كه چك شخصي، چك مسافرتي و يا چك پول قابل قبول نمي باشد. 
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل شش ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه برآن 

ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود. 
شماره   به  سيبا  جاري  حساب  به  ريال  هزار (500,000)  پانصد  مبلغ  واريز  ضمن  مي توانند  شرايط  واجدين  وجه:  واريز  نحوه  و  اسناد  قيمت   -10
4001116404020914 (با شماره شباى  660100004001116404020914) تحت عنوان درآمد آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى 

ايران، نسبت به خريد اسناد از سايت اينترنتى شركت آب منطقه اى همدان به آدرس www.hmrw.ir  اقدام نمايند.  
11- مهلت خريد اسناد: از شنبه تاريخ 98/12/17 لغايت پايان وقت اداري دوشنبه مورخ 1399/01/25 

  www.hmrw.ir 12-  محل دريافت اسناد: مديريت قراردادهاى شركت آب منطقه اى همدان و آدرس اينترنتى شركت آب منطقه اى همدان
13- تاريخ و محل تحويل اسناد: متقاضيان پس از بررسى و تكميل اسناد پيشنهاد، حداكثر تا پايان وقت ادارى (ساعت13) مورخ 1399/02/25 

اسناد مربوط را تكميل و به دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند.   
14- ضمنا هزينه آگهى ها برعهده برنده مناقصه مى باشد.  

(م.الف1943)

فراخوان اعالم آمادگي انتخاب سرمايه گذاران براى ارائه طرح اوليه فعاليت هاي گردشگري در پيرامون منابع و تأسيسات آبي استان همدان  
جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان شماره  98/01- س 

آگهـى مناقصه عمومـى

 معاونت شهرسازى و معمارى  شهردارى همدان

 شهردارى همدان در نظر دارد خريد خدمات مشاوره اى مطالعات با مشخصات ذيل را از طريق فراخوان عمومى به مشاوران واجد صالحيت     
واگذار نمايد.

1.نام و نشانى كارفرما : شهردارى همدان- معاونت شهرسازى و معمارى 
آدرس : همدان ، ميدان عمار ، 35 مترى عمار - تلفن : 081-38201980

موضوع خدمات مشاوره  : ارزيابى و تهيه نقشه راه بازآفرينى بازار تاريخى همدان و طرح مرمت و احياء و ايمنى بازار تاريخى همدان
  (در محدوده محور پيشنهادى) 
2. محل انجام پروژه : شهر همدان

3. مدارك صالحيت و گواهينامه هاى الزم : گواهى نامه صالحيت داراى اعتبار از سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته هاى حفاظت و احيا بافتهاى 
تاريخى - فرهنگى ( حداقل پايه 2 ) يا حفاظت ، مرمت و احيا و بهره بردارى بناهاى تاريخى- فرهنگى ( حداقل پايه 2 ) .

4. مشاوران بايستى حداقل يك كار مشابه در محيط شهرى در پنج سال اخير  انجام داده باشند.
■ كارهاي مشابه به طرحهايى گفته مى شود كه قرارداد آن با عنوان كلى تهيه طرحهاى احياء ، مرمت، ساماندهى و بازآفرينى بازار سنتى يا بافت 

تاريخى مى باشد .
5. برآورد اوليه خدمات مشاوره: 4/500/000/000 ريال

6. اعتبار پروژه : اعتبار از محل منابع داخلى شهردارى همدان به صورت نقد و يا تهاتر از محل عوارض و جرايم ( شامل پروانه ساختمانى ، ماده 100 ، 
ماده 77 ) و امالك شهردارى مى باشد.

7. مدت انجام كار : 4 ماه شمسى خواهد بود.
8. حداقل امتياز ارزيابى كيفى قابل قبول 60 امتياز مى باشد.

9. تاريخ ارسال ، مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه : شركت كنندگان در فراخوان خدمات مشاوره مطالعات فوق ، حداكثر تا پايان ساعت ادارى روز  
چهارشنبه مورخ 98,12,28 كليه مدارك مناقصه خود را در قالب پاكتهاى الف ، ب و ج بصورت الك و مهر شده به دبيرخانه شهردارى مركزى همدان 

واقع در آرامگاه بوعلى ارسال نمايند.
10. مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه ( 100/000/000 ريال ) ضمانت نامه بانكى مورد تاييد كارفرما با اعتبار حداقل سه ماه به نفع شهرداري همدان

11. بديهى است حين انعقاد قرارداد به ميزان 10٪ مبلغ قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر 
دوم آزاد خواهد شد.

12. شهردارى در رد يا قبول يك  يا كليه پيشنهادها مختار مى باشد .
13. شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى مى باشد .

14. زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 99,01,17  ساعت 17,30 در شهردارى مركزى همدان خواهد بود .
15. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38201980-081 تماس حاصل نماييد . 

16. مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir  امكانپذير مى باشد . 
17. كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .( م.الف 1949)

تاريخ انتشار آگهى: 98/12/17

سپيده راشدى»
 تعطيلى مراسم ها، سينماها، موزه ها و 
ساير اماكن تفريحى و توقف كنسرت ها 
داستانى است كه اين روزها نمودش را 
در شهر مى توان ديد. جديدترين اتفاقى 
كه در ايــن روزهــاى كرونايى اتفاق 
افتاده تعطيلى جشنواره نوروزى مجتمع 

ادارى، تجارى سعيديه است. 
پيــش  ماه هــا  از  كــه  جشــنواره اى 
هماهنگى ها و برنامه ريزى هاى آن انجام 
شده بود كه با شور و اشتياق مردم براى 
برگزارى  شاهد  نوروزيشان  خريدهاى 
جشــنواره اين برج باشيم. جشنواره اى 
كــه تقريبا پايان هر فصــل براى ورود 

بــه فصل جديــد انجام مى شــد و در 
اين روزها همــواره برج حال و هواى 
خاصى داشــت. اما با ورود اين ميهمان 
ناخوانده به كشور اين مراسم لغو و به 
زمان ديگرى موكول شــده است. گويا 
كرونا آمده تا همه چيز را به هم بريزد تا 
جايى كه معلوم نيســت وضعيت مراكز 

خريد، بازار ها و تعطيلى يا بازگشــايى 
آنها در روزها و هفته هاى آينده  چگونه 

خواهد بود. 
در هميــن راســتا مدير ايــن مجتمع 
بــا  گفت وگــو  در  ادارى  تجــارى، 
همدان پيــام گفت: هر ســال در چنين 
روزهايى شــاهد برگزارى جشــنواره 
نوروزى بوديم و در پايان هر فصل اين 
مركز خريد رنگ وبوى ديگرى داشت و 
مشتريانى كه در برحه زمانى تعيين شده 
خريد كردند، مشتاقانه منتظر قرعه كشى 
بودنــد، نهــم و بيست وســوم اين ماه 
مرحله نخست و دوم قرعه كشى بود و 
طبق روال گذشته جوتايزى هم تدارك 
ديده بوديم امــا با وجود بيمارى كرونا 
همشــهريان  ســالمتى  حفظ  به منظور 
و جلوگيــرى از تجمع، جشــنواره را 
در حال حاضــر لغو و بــه زمان ديگرى 

موكول مى كنيم. 

2 در  داد:  ادامــه  نجفــى  حميــد 
و  داخلــى  فضــاى  گذشــته  هفتــه 
مــواد  بــا  خريــد  مركــز  خارجــى 
اتانــول  الــكل،  ضدعفونى كننــده 
روزانــه  صــورت  بــه  ژاول  آب  و 
در  ورودى  مى شــود.  ضدعفونــى 
مــاده ضدعفونى كننــده تعبيــه شــده 
ــاال و بــدون  ــا خلــوص ب اســت كــه ب
ضدعفونــى  به منظــور  حساســيت 
مراجعــان  بــراى  دســت ها  كــردن 
پيــش از ورود بــه پاســاژ اســتفاده 

 . د مى شــو
وى با تأكيد بر اينكه مكان هاى پرتردد 
مانند آسانســورها و پله برقى در روز 
افزود:  مى شــود،  ضدعفونى  چندبــار 
به منظــور فرهنگ ســازى و آشــنايى 
شــهروندان با امور بهداشتى در رابطه 
با اصول پيشــگيرى از بيمــارى كرونا 
شرايطى را فراهم كرده ايم كه كارشناس 

مســلط به اين حوزه موارد مربوطه را 
در ورودى برج به شــهروندان آموزش 

مى دهد. 
مديــر برج تجــارى، ادارى ســعيديه 
خاطرنشــان كرد: بنرهاى اطالع رسانى 
مربوط به نكات آموزشــى و پيشگيرانه 
وزارت بهداشت هم در برج نصب شده 
است. مغازه داران و تمامى پرسنل برج 
نيز موارد بهداشــتى را رعايت كرده و 
خود  مغازه هاى  ضدعفونى كردن  ضمن 
به صورت روزانه از ماسك و دستكش 

استفاده مى كنند. 
وى با بيان اينكه ركود اقتصاد كرونايى 
در بــازار بــرج هم بدون تأثيــر نبوده 
است، گفت: مغازه داران و فروشندگان 
را از لحاظ پرداخت اجاره بها همه جانبه 
كمــك مى كنيــم و اميدواريم به زودى 
شــاهد شكســت بيمارى و برگزارى 

جشنواره برج باشيم.

كـرونا 
جشنواره نوروزى 
برج سعيديه را تعطيل كرد

گزارش ويژه
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بايد از مجلس براى احقاق حقوق شهروندان 
بهتر استفاده شود

 بايد از فرصت مجلس براى احقاق حقوق شهروندان بهتر استفاده 
شــود. تقنين روزآمد و اثربخش، تسهيل كننده زيست حقوقى شايسته 
شهروندان اســت.  يك وكيل دادگســترى درباره وظيفه مجلس در 
امــر قانون گذارى گفت: مجلس يگانه مرجــع و ملجاء قانون  گذارى 
كشور اســت. در نظام تفكيك قوا، بحث صرفا محدود به اين نيست 
كه مجلس قانون وضع نمايد بلكه در مفهوم فراتر، هيچ شوراى عالى 
و مرجع حقيقى و حقوقى ديگرى نبايد وارد عرصه تقنين شــود. در 
اين ســاحت، اصِل عدم صالحيت جريان دارد بنابراين انحصار تقنين 
به اين معناســت كــه حكومت قانون با حكومــت از طريق قانون يا 
سوءاستفاده از قانون تمييز و تمايز يابد.  صمد زاهدپاشا در گفت وگو 
با ايسنا افزود: قوه مقننه هرچه منسجم تر و علمى تر اعمال شود، زيست 
اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى مردم توســعه مندتر خواهد بود. نقش 
مجلس همســو با نظام نمايندگى پويا و قوه مؤسس مردمى آن تبلور 
ابــراز و اختيار اراده عمومى اســت. منطقى كه مجلــس را تابع اراده 
عمومى و اختيار اكثريت شهروندان به مثابه وجدان نقاد و آزاد جامعه 
مى  پســندد، نمى تواند به تجويز طرق قانون گذارى خارج از انحصار 

مجلس نمايندگى تن دهد. 

صحت انتخابات 37 حوزه ديگر
 از سوى شوراى نگهبان تأييد شد

 به گزارش ايسنا، سخنگوى شوراى نگهبان در توييتر نوشت: "37 
حوزه ديگــر به حوزه هاى انتخابيه كه صحت آنان به تأييد شــوراى 
نگهبان رســيده بود اضافه شــد. "براســاس اين گزارش، عباسعلى 
كدخدايى پيش از اين گفته بود كه مجموع صحت انتخابات در 134 

حوزه انتخابيه از سوى شوراى نگهبان تأييد شده است. 

بايد واكنش مناسبى در برابر جنايت عليه 
مسلمانان هند نشان داد

 بايد با بهره گيرى از ظرفيت هــاى بين المللى، واكنش ديپلماتيك 
مناسبى در برابر جنايت وحشيانه عليه مسلمانان هند داشت. 

مصطفى كواكبيان عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى 
مجلس شوراى اسالمى در توييتر خود نوشت: در اين وانفساى مقابله 
با كرونا در زمينه حوادث منطقه با بهره گيرى از ظرفيت هاى بين المللى 
بايد واكنش ديپلماتيك مناسبى براى جنايت وحشيانه عليه مسلمانان 
هنــد و درگيرى نابخردانه در ادلب و عواقب توافق طالبان و امريكا و 

رفتار غير انسانى عليه پناهجويان رانده شده از تركيه داشته باشيم. 

مأموريت دشمنان تقويت اثرگذارى ويروس 
 كرونا است

 دبير شــوراى عالى امنيت ملى مى گويد مأموريت دشمنان ملت، 
تقويت اثرگذارى ويروس  كرونا با تضعيــف تاب آورى روانى مردم 
اســت.   به گزارش ايسنا، على شــمخانى در توييتر نوشت: بهداشت 
روانى مردم براى ضربه به ســالمت جسمانى آنها در معرض هجمه 
ناجوانمردانه رســانه هاى غربى، عبرى، عربــى قرار گرفته. مأموريت 
دشمنان ملت، تقويت اثرگذارى ويروس  كرونا با تضعيف تاب آورى 
روانى مردم است. دروغ بزرگ پنهان كارى، كليدواژه ضربه به بهداشت 

روانى ايرانيان است. 

گزارش جديد آژانس سياسى بود

 آخرين گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى از فعاليت هسته اى 
ايران تحت تأثير آمريكا و سياسى بود، اين در حالى است كه آمريكا 
و اروپا كه بازيكنان اصلى مذاكره هســته اى بوده به تعهداتشان پايبند 

نبودند. 
آژانــس بين المللى انرژى اتمى در آخرين گــزارش خود اعالم كرد 
كه ذخاير اورانيوم ايران به 5 برابر محدوديت خود در برجام رســيده 

است. 
طبــق اين گزارش، ذخاير اورانيوم غنى شــده ايــران به هزار و 21

كيلوگرم رســيده كه اين ميزان از ســقف توافق شده در برجام فراتر 
است. عالوه بر ذخاير، سطح اورانيوم غنى شده توسط ايران نيز فراتر 

از توافق صورت گرفته در برجام است. 
به گزارش ايرنا، عالوه بر اين آژانس مدعى شده ايران اجازه دسترسى 
به 3 مكان را فراهم نكرده و درباره پرســش هاى آژانس پيرامون مواد 

هسته اى اعالم نشده، همكارى قابل توجهى نداشته است. 
رافائل گروسى مدير كل آژانس 13 اسفند در گفت وگو با خبرگزارى 
فرانســه مدعى شــد كه آژانس بين المللى انرژى اتمى زنگ خطر را 
دربــاره فعاليت هاى هســته اى ايران به صدا درمــى آورد و از تهران 
مى خواهد درباره يك ســايت هســته اى غيرمرجع خــود در تهران 
شفاف ســازى كند. او ادعــا كرد كه ايران بايد تصميــم بگيرد كه به 

شيوه اى شفاف با آژانس همكارى كند و توضيحات الزم را بدهد. 
اياالت متحده آمريكا به صورت غيرقانونى از برجام خارج شد، اروپا 
نتوانســت به تعهداتش در قبال ايران عمل كند و جمهورى اسالمى 
نيــز در مقابل ضعــف اروپا اعالم كرد تعهدات خــود را به صورت 
گام به گام كاهش مى  دهد. به اين دليل كه ايران به اين باور رسيده بود 
كه هر تالشى براى حفظ برجام بايد توسط تمامى اعضاى كميسيون 
مشــترك بر جام صورت بگيرد. چون بــراى ايران ديگر قابل توجيه 
نيســت كه بخواهد به تنهايى بار حفظ برجام را به دوش بكشــد و 
همــه تعهدات خود را ذيل توافق هســته اى اجرايى كند و در مقابل 
كشورهاى اروپايى و ديگر اعضاى حاضر در برجام هيچ گونه تعهدى 

را انجام ندهند. 
امــا اروپا به جاى تالش براى اجــراى تعهداتش ايران را تهديد كرد 
مكانيســم حل اختالف را فعال مى كند و در نهايت در دى امسال ماه 
با اعمال تهديدهاى آمريكا اين اقدام را انجام داد. ايران نيز تأكيد كرد 
اگر اين روند به ارجاع پرونده هســته اى كشورمان به شوراى امنيت 
ســازمان ملل متحد منجر شــود، از معاهده منع گسترش تسليحات 
هســته اى (NPT) خارج خواهد شــد و ديگر با آژانس همكارى 

نخواهد كرد. 
اين در حالى است كه در تمام مدت اجراى برجام، سازمان بين المللى 
انــرژى اتمى حداقل در 15 گزارش فعاليت هســته اى ايران را تأييد 
و تأكيد كرد كه فعاليت ها بر اســاس رونــد مذاكره بوده و هيچگونه 

انحرافى صورت نگرفته است. 
پيــش از اين آژانــس تأييد مى كرد كه ايران بــه تعهدات خود عمل 
مى كنــد و بــا وجود كاهش تعهدات، دسترســى آژانــس به تمامى 
تأسيســات هسته اى مجاز اســت. در گزارش جديد آژانس گزارش 

شده كه ايران به 3 سايت هسته اى اجازه دسترسى نداده است. 
به نظر مى  رســد گــزارش جديد آژانــس انرژى اتمى بــا توجه به 
دروغ پردازى هاى رژيم صهيونيستى كه در سازمان ملل نمايشى عليه 
ايران را اجرا كرد و فشــار سياسى آمريكايى ها تدوين شده است در 
حالى كه گزارش آژانس بايد بر اساس اطالعات فنى و علمى باشد. 
آژانس بين المللى انرژى اتمى بايد در جايگاهى بى طرف باشــد كه 
تاكنون تا حد زيادى اينگونه بوده اســت در 16 سال گذشته با وجود 
نشــار آمريكا و رژيم صهيونيستى گزارش آژانس نشان داد كه ايران 
هميشــه از مقــررات آژانس تبعيت كرده و بــه تعهدات خودش در 

چارچوب آژانس انرژى اتمى متعهد بوده است. 
اما گزارش جديد آژانس بر اساس دروغ پردازى هاى رژيم صهيونيستى 

و فشار آمريكا تدوين شده و هيچ گونه ارزش فنى و علمى ندارد.
درحال حاضــر همــكارى جمهورى اســالمى ايران بــا آژانس يك 
همكارى كامل اســت، آژانس بين المللى انرژى هســته اى يك نهاد 
فراملى و بين المللى اســت كه بايد رفتار يكســانى در برابر كشورها 
داشته باشــد، اما درحال حاضر در برابر برخى كشورها سكوت و در 

برابر برخى نيز موضع گيرى غيرشفاف مى كند. 
جمهورى اســالنى ايران هيچ مشــكل براى ادامه بازرسى آژانس در 
چارچوب NPT ندارد. پيش از ارائه اين گزارش بارها آژانس اعالم 
كرده بود كه ايران به تمامى تعهدات خود در برجام عمل كرده است 
اما به نظر مى رســد اين گزارش تحت فشــارهاى سياسى آمريكا بر 

آژانس ارائه شده است. 
ايران در چند ســال گذشته نشــان داده هم اهل مذاكره است و هم 
پايبندى به توافق اما آمريكا و اروپا كه بازكنان اصلى مذاكره هسته اى 
بودند نه تنها به تعهداتشــان پايبنــد نبودند بلكه برعكس توافق عمل 
كردند. آژانس بين المللى انرژى اتمى بايد دســت از سياسى كارى نيز 

بردارد و در چارچوب وظايف ذاتى خود عمل كند. 
آژانس بين المللى انرژى اتمى به جاى اينكه كارها را به لحاظ فنى پيگيرى 
كند، مسائل را از جنبه سياسى پيش مى  برد، در گزارش جديد آژانس به 
كاهش تعهدات برجامى ايران اشاره شده ولى به بدعهدى آمريكايى ها و 
اروپايى ها اشاره اى نشده است. اين در حالى است كه اين گام ها با اطالع 
و حضور خود بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى برداشته شده است

حوادث گذشته با روح تمدن هند ناسازگار است
 رئيس مجلس شوراى اسالمى حوادث و تنش هاى گذشته در هند را با روح 
فرهنگ و تمدن ديرين اين كشــور ناسازگار خواند و از دولت هند خواست تا 
از تمامى ظرفيت ها، براى پايان دادن به حوادث اخير و حل و فصل تنش ها به 

شيوه مسالمت آميز اقدام كند. 
بــه گــزارش ايســنا، علــى الريجانــى بــا ابــراز نگرانــى از وقــوع حــوادث 
اخيــر در هنــد اظهــار كــرد: برداشــت و تصويــرى كــه از قانــون جديــد 
ــاد  ــر ايج ــود دارد، بيانگ ــد وج ــهروندى در هن ــوق ش ــه حق ــوم ب موس
ــى  ــن مســأله، نگرانى هاي ــراى مســلمانان اســت و همي ــى ب محدوديت هاي
را بــه وجــود آورده اســت. ايــن در حالــى اســت كــه مســلمانان، بخشــى 
ــن كشــور  ــد هســتند و در پيشــبرد و توســعه اي از فرهنــگ و جامعــه هن

ــد.  نقــش مهمــى دارن

جامعه بين الملل، با تمام ابزارها
 با ايران مقابله كند

 وزير مشاور سعودى در امور كشورهاى آفريقا ضمن ناديده گرفتن جنايات 
ائتالف اين كشــور در يمن، جمهورى اسالمى ايران را به حمايت از تروريسم 
متهم كرد و ادعاهاى هميشگى كشــور را عليه جمهورى اسالمى ايران تكرار 

كرد. 
به گزارش فارس، خبرگزارى رســمى سعودى به نقل از احمد بن عبد العزيز 
قطان گزارش داد كه از جمله خطرناك ترين نوع تروريســمى كه جهان عرب 
با آن روبه روســت، اقدامات نظام ايران از جمله تخطى هاى آشكار و مستمر از 

قوانين، منشورها و عرف بين الملل است. 
وى ادعا كرد كه ايران، تهديدى براى امنيت و ثبات كشورهاى عربى است و در 

مسائل داخلى آنان مداخله مى كند. 

پدافند هوايى سوريه موشك هاى شليك شده 
بر فراز قنيطره را رهگيرى كرد

 پدافند هوايى سوريه موفق به رهگيرى موشك هاى اسرائيلى بر فراز استان 
قنيطره شد. 

بــه گــزارش ايســنا، رســانه  دولتــى ســوريه بــه نقــل از يــك منبــع نظامــى 
اعــالم كــرد: "ســاعت 00:30 بامــداد روز پنجشــنبه، پدافنــد هوايــى ســوريه 
هواپيماهــاى جنگــى اســرائيل را كــه از ســمت شــمال فلســطين اشــغالى بــه 
ســمت صيــدا بــه پــرواز درآمــده بودنــد، رصــد كــرده و چنديــن موشــك را 
كــه از حريــم هوايــى لبنــان بــه ســمت منطقــه مركــزى ســوريه شــليك شــده 

بودنــد، رهگيــرى كــرده اســت."
اين منبع همچنين افزود: "تمامى اين موشــك ها با موفقيت رهگيرى و منهدم 

شدند."

 مجلس دهم در شــرايطى ماه هاى پايانى 
خــود را مى گذرانــد كه همچنــان مورد نقد 

سياسيون و حتى مردم است. 
عملكرد اين دوره از مجلس نه در ســالجارى 
بلكــه حتى پيش از آن نقد شــد. در اين ميان 
بســيارى از نماينــدگان كه عمدتــا از طيف 
اصولگرا هستند، موج انتقادها و حتى حمالت 
خود به پارلمان دهم را تا جايى پيش بردند كه 
علنا از زير سؤال رفتن سان و جايگاه مجلس 

سخن گفتند. 
شــايد آخرين مورد از ايــن انتقادهاى تند به 
مجلس دهم در انتخابات اخير بود كه به طور 
بى ســابقه اى با كاهش جدى مشاركت مردم 
همراه شــد و اتفاقا عملكرد ضعيف مجلس 
به عنوان عاملى مهم در ايــن اتفاق ارزيابى و 

تحليل شد. 
اينكه عملكرد مســئوالن از جمله نمايندگان 
مجلس مورد نقد قرار گيرد، امرى طبيعى است 
و محدود مجلس دهم نيســت، اما درباره اين 

دوره 2 نكته قابل تأمل است. 
يكى اينكه موج انتقادها پررنگ تر و بيشتر بود 
كه از نگاه افكار عمومى به مسائل و مشكالتى 
برمى گردد كه در اين دوره از مجلس مشاهده 

شد. 
نكته ديگر رفتارها و مواضع نمايندگانى است 
كه همــواره در مخالفت با فضــاى حاكم بر 

مجلس سخن گفتند. 
حال كه انتخابات مجلس يازدهم با ويژگى هاى 
منحصربه فرد خود برگزار شــده است، بيشتر 

نگاه هــا به اين دوره از مجلس اســت و البته 
نمايندگان منتقد مجلــس دهم كه براى دوره 
آينده نيز انتخاب شــده اند، به طور طبيعى بايد 
تالش كنند ضعف ها و كاســتى هايى كه بارها 

آن را مطرح كرده اند، جبران شود. 
مجلس يازدهم برخالف مجلس دهم يكدست 
به اصولگرايان سپرده شده و اين جريان نقش 
اصلى را در تصميمات خواهد داشت، هرچند 
اختالفات درونى بين آنها كه در ماه هاى اخير 
به ويژه نزديك انتخابات بروز و ظهور خاصى 

داشت چه بســا در مجلس نيز خود را نشان 
دهد و آنها نتوانند ائتالف خود را حفظ كنند، 
امــا از اين نكته نبايد غافل شــد كه عملكرد 
مجلس آينده هرچه باشد به پاى اصولگرايان 
نوشته خواهد شد و از اين جهت مجلسى كه 
از انتخابات با متوســط مشاركت پايين شكل 
مى گيــرد و نماينــدگان آن عمدتا از منتقدين 
جدى مجلس دهم هســتند، بايــد در مقابل 

جامعه پاسخگو باشد. 
اينكــه مجلس آينده چه رونــدى را در پيش 

خواهد گرفت تا مشكالت دوره دهم را نداشته 
باشد و بتواند در مسير پيشرفت حركت كند و 
مطالبات عمومى را پاسخ دهد، بايد منتظر ماند 
اما آنچه مســلم است افكار عمومى رفتارهاى 
نمايندگانى كه به ظاهر بــا نقد وضع موجود 
وارد عرصه شدند، مورد ارزيابى قرار خواهد 
داد تا مشخص شود پارلمان نشينانى كه عمدتا 
از نواصولگرايان مخالف وضع موجود هستند، 
چه راهكارهايى را براى عبور از چالش ها ارائه 

خواهند داد. 

 مســأله ادلب ســوريه و مناقشات ميان 
تركيه و ســوريه به اين زودى حل نمى شود. 
مذاكراتى پشــت پرده بين ايران و سوريه و 
روسيه و تركيه در جريان است كه نتيجه اش 
در مذاكراتى كه قرار اســت ميان اردوغان و 

پوتين انجام شود خود را نشان مى  دهد. 
يك اســتاد دانشــگاه در گفت وگو با ايسنا 
درباره تحوالت در سوريه تصريح كرد: آنچه 
مهم است اين است كه دولت سوريه مصمم 
اســت خاك خود را آزاد كند و ايران هم با 
اين تصميم همراهى مى كند و در دو ســه ماه 
گذشته به ويژه چند هفته گذشته پيروزى هاى 

چشمگيرى به دست آورده است. 
محمد مرندى در پاســخ به اين پرســش كه 
برخى معتقدند اردوغــان در حمالتى كه به 
خاك ســوريه داشته و كشــته هايى كه داده 
است تحقير شــده و براى جبران اين تحقير 
در داخل كشورش ممكن است دست به هر 

كارى بزند در اين ميان به نظر شــما نگاه و 
رويكرد ايران چيست؟ اظهار كرد: ايران مايل 
نيست اردوغان تحقير شود چون مشكالت را 
فقط بيشتر مى  كند اما تماميت ارضى سوريه 
برايش موضوع مهمى است. اگر راه حلى پيدا 

شود كه بتوان مشكالت به وجود آمده را حل 
كرد و در آن تحقير تركيه و اردوغان نباشــد 
قابل پذيرش است و حتما ايران در اين ميان 
ترجيح مى دهد اين راه حل انتخاب شــود اما 
معتقدم قضاياى سوريه به اين زودى ها تمام 

نمى شود. 
ــوريه  ــاى س ــرم پيروزى ه ــت: به نظ وى گف
ــه  ــه ك ــاى تركي ــده و نيروه ــر القاع در براب
همــرزم القاعــده هســتند مســير بحــران 
ــل دگرگــون  ــده را به طــور كام به وجــود آم

ــرده اســت.  ك
اين اســتاد دانشــگاه ادامه داد: اردوغان قول 
داده بود اهداف مستشــارى در ســوريه را 
هدف قرار ندهد و دليل شــهادت عده اى از 
سربازان سورى و مستشارى اين بود كه آنها 
انتظار نداشــتند تركيه بــه نيروهاى مقاومت 
حمله كند. با توجه به كمك هاى روســيه و 
ايران در ســركوب كودتاى تركيه اين رفتار 

بعيد بود. 
مرندى گفت: از يكى دو روز گذشــته تركيه 
هزينه كارهايش را مى  دهد و طبيعى اســت 
ضربات ســنگينى به تركيــه و القاعده وارد 

مى  شود. 

مسير پيش روى مجلس يازدهم 

ايران مايل نيست اردوغان تحقير شود

کاریطرح روز A کاریه         A ه        
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يادداشت

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

موضــوع  اول  هيــأت   1398/11/19 –  139860326006001661 شــماره  رأي  برابــر 
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه  ــات مالكان ــر تصرف ــك مالي ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
و بالمعــارض متقاضــى آقــاى رســول موســوى فرزنــد حســن بــه شــماره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــك ب ــى ي ــگ اعيان ــش دان ــر ش ــادره از مالي ــنامه 465 ص شناس
مســاحت 208/20 مترمربــع قســمتي از پــالك 2254 فرعــى از 52 فرعــى از 
ــرارداد اجــاره  ــر ق ــراز مالــك رســمى براب ــع در بخــش يــك مالي 2044 اصلــي واق
44612943/4/21 /97– 97/4/21 اداره اوقــاف و امــور خيريــه ماليرمحــرز گرديــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي 
ــت متقاضــي  ــند مالكي ــدور س ــه ص ــخاص نســبت ب ــه اش ــي ك ــود، در صورت مي ش
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
ــي  ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــك م ي
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

ــد شــد.(م الف 491) ــادر خواه ــت ص ــررات ســند مالكي ــق مق ــراض طب اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/17
محمدرضا امينى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهى دعوت از مجاورين
ــى  ــالك 2739- اصل ــدانگ پ ــك شش ــانى مال ــا حس ــاى محمدرض ــون آق چ
ــر درخواســت شــماره 6911/ن/98 مــورخ  ــد مى باشــد و براب بخــش يــك نهاون
ــن اداره  ــوق را از اي ــالك ف ــى پ ــند تك برگ ــدور س ــاى ص 1398/12/15 تقاض
ــى  ــه 1398/12/15 متقاض ــماره 6911/ن/98 مورخ ــه ش ــر نام ــد و براب نموده ان
ــن  ــه مالكي ــى ب ــد و دسترس ــن را نمى شناس ــه مجاوري ــد ك ــى مى باش مدع
ــه اســتناد كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص  ــذا ب ــدارد، ل ن
تعييــن طــول اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 
ــن  ــه مالكي ــه كلي ــرا ب ــمى الزم االج ــناد رس ــاد اس ــى مف ــه اجراي 18 آيين نام
ــنبه  ــخ چهارش ــه در تاري ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــالك فوق الذك ــن پ مجاوري
ــد،  ــع در نهاون ــك واق ــوع مل ــل وق ــاعت 9:30 در مح ــه 1399/02/17 س مورخ
بيــن ميــدان مــادر و 17 شــهريور، كوچــه شــهيد كيانــى حضــور يابنــد. بديهــى 
ــات  ــام عملي ــع از انج ــاعى مان ــن مش ــن و مالكي ــور مجاوري ــدم حض اســت ع
ــن  ــد در همي ــدد باش ــى مج ــه آگه ــاز ب ــه ني ــردد، چنانچ ــه بردارى نمى گ نقش

روزنامــه درج مى گــردد. 
(م الف 454)

محمدعلى جليلوند
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهى فقدان سند مالكيت
ــه  ــى مصــدق ب ــرگ استشــهاد محل ــا تســليم دو ب ــود شايســته ب ــاى محم آق
ــر وارده شــماره 98/29382-98/11/23 مدعــى  ــه 46 همــدان براب مهــر دفترخان
اســت كــه ســند مالكيــت ششــدانگ پــالك 13/1691 واقــع در حومــه/ بخــش 
ســه همــدان ذيــل ثبــت 43865 دفتــر 293 صفحــه 349 و بــه شــماره چاپــى 
ــر ســند 9930 مورخــه  ــده و براب ــه علــت ســهل انگارى مفقــود گردي 348156 ب

ــر 32 در بيــع شــرط اســت. 87/09/11 دفت
ــت  ــون ثب ــه قان ــاده 120 آيين نام ــه م ــى ب ــره الحاق ــتناد تبص ــه اس ــذا ب  ل
بدينوســيله آگهــى مى شــود تــا هــر كســى مدعــى انجــام معاملــه و يــا وجــود 
ســند مالكيــت نــزد خــود مى باشــد، از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى طــى مــدت 
10 روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيت 
و يــا ســند معاملــه، اعتــراض خــود را كتبــاً تســليم نمايــد. در صــورت انقضــاء 
مــدت واخواهــى و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل 
ســند مالكيــت ارائــه نگــردد، ســند مالكيــت المثنــى بــه نــام متقاضــى صــادر و 

تســليم خواهــد شــد. 
مراتــب فــوق بــر اســاس آخريــن اطالعــات سيســتم جامــع امــالك اســتخراج 

گرديــده اســت.(م الــف1952)
على زيورى حبيبى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك شهرستان همدان

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

مرگ ومير در كودكان مبتال به كرونا بسيار كمتر است
 مرگ ومير در كودكان زير 10 سالى كه به كرونا مبتال مى شوند بسيار كمتر است.

عضو كميته كشورى مقابله با كرونا گفت: كودكان زير 10 سال به دليل اينكه سيستم ايمنى 
بااليى دارند اگر به ويروس كرونا مبتال شــوند بدن آنها مقاوم بوده و مرگ و مير در آنها 
بســيار كمتر است. مسعود مردانى در گفت وگو با ايرنا آمار كودكان مبتال به كرونا را در 
كشــور بيان نكرد و اظهار كرد: مواردى از ابتالى كودكان زير 10 سال به اين بيمارى را 
داشــته ايم كه تحت درمان هستند. وى ادامه داد: عالئم بيمارى كرونا شامل تب، سرفه و 
تنگى نفس است و در موارد حادتر عفونت مى تواند به سينه پهلو پنومونى يا همان عفونت 
ريه يا مشكالت تنفسى منجر شود، عالئم بيمارى شبيه آنفوالنزا يا سرماخوردگى معمولى 

است و اگر كودكى اين عالئم را داشت بايد به مركز درمانى مراجعه كند.

اطالعيه بهزيستى درباره تمديد مهلت مجوز مراكز 
تحت پوشش تا تيرماه99

 ســازمان بهزيســتى كشــور با صدور اطالعيه اى از تمديد مهلت مجوز مراكز و 
مؤسســات تحت پوشــش تا تيرماه 99 خبر داد. به گزارش ايســنا، سازمان بهزيستى 
كشور در اطالعيه اى اعالم كرد: به منظور پيشگيرى از شيوع بيمارى كرونا و جلوگيرى 
از مراجعه حضورى صاحبان امتياز به ادارات بهزيستى در سراسر كشور، مهلت تمديد 
مجوز مراكز و مؤسســاتى كه از اســفند ماه سال جارى تا خرداد سال آينده بود با يك 
ماه تأخير و از تير ماه انجام خواهد شــد، بنابراين اين مراكز و مؤسسات در اين مدت 
مشكلى از جهت تمديد نخواهند داشت. در ادامه اين اطالعيه آمده است: الزم به ذكر 
است، مراكز و مؤسساتى كه فرآيند نظارتى مفتوح دارند شامل اين بخش نامه نمى شوند.

سامانه خودارزيابى الكترونيكى كرونا راه اندازى شد
 معاون بهداشــت وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى از راه اندازى سامانه 

خودارزيابى الكترونيكى ويروس كرونا خبر داد.
بــه گزارش ايرنا،  عليرضا رئيســى افزود: در اين ســامانه پس از ورود و پاســخ به 
پرســش هاى موجود، چنانچه فردى مشكوك به ابتال به ويروس كرونا شناسايى شود، 
پيگيرى مراقبتى از طريق واحدهاى بهداشــتى و درمانى به وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكى براى وى انجام خواهد شد.
وى ادامه داد: هموطنان پس از ورود به سامانه به نشانى salamat.gov.ir و تكميل 
پرســش نامه مربوط و ورود شــماره تلفن همراه، پيامكى در مورد وضع سالمتى خود 

دريافت خواهند كرد.

درسى از پدر حسنين(ع)
مظفرپور» فيض ا... 

 فردا سيزدهم رجب ســالروز والدت باسعادت موالى متقيان 
حضرت على(ع) اســت. مولود مســعودى كه مولود كعبه است. 
فاطمه بنت اســد(س) به دستور پروردگار خود اين فرزند را در 
داخل خانه كعبه به دنيا آورد. وقتى كه ديوار خانه خدا شكافت و 
وارد آنجا شــد، فرزند خود را به دنيا آورد و پس از 3 روز مادر 

و فرزند بيرون آمدند.
فقط همين ارزش براى على(ع) كافى است؛ زيرا در دنيا نخستين 
و آخرين فردى خواهد بود كه در كعبه متولد شده و در محراب 

عبادت مسجد كوفه به شهادت رسيده است.
از طرفى على همســر حضرت زهرا(س) و پدر حسنين است و 
اينها اهل كســاء هســتند و اهل بيت كه قرآن آنها را از هرگونه 

پليدى و رجس به دور داشته است.
پيامبر خــدا فرموده اســت:  «ان و علٌى ابواُه هــذه االّمه» من و 
على پدران اين امت هســتيم و همانگونــه كه در دعاى ندبه نيز 
مى خوانيم على(ع) و پيامبر از يك شــجره هستند و ساير امت از 

يك شجره ديگر.
گفتيم يكى از برترى هاى على(ع) اين اســت كه پدر حســنين و 

پدر زينبين است.
على بهترين پــدر براى فرزندانش اســت و فاطمه بهترين مادر 

براى آنها و سيده النساءالعالمين است.
در حديث منزلت پيامبر فرموده اســت: «اَنت منّى بمنزله هارون 

من موسى اّال انَّه ال نبى بعدى»
منزلت على براى من همچون منزلت هارون به موســى است اال 

اينكه پس از من پيامبرى نخواهد بود.
على(ع) مظهرالعجايب اســت و فرزندى مظهرالعجايب دارد كه 

اين پدر و پسر عالمى را حيران مى كنند.
مرحوم استاد شهريار چه خوب سروده است كه: بجز از على كه 

آرد پســرى ابوالعجايب/ كه علم كند به عالم شهداى كربال را».
در اين ســال ها وقتى عظمت مراسم اربعين حسينى را مى بينم، به 

عظمت اين پدر و پسر بيشتر پى مى برم.
و اما پدر زينب(س) امّ المصائب نيز مى باشــد كه چنين شيرزنى 
حادثه كربال را به تكامل رســانده و قيام حســينى را به سرمنزل 
مقصود رســانده اســت. ازدامن پاك على و فاطمه زينب به دنيا 
آمده اســت. زينبى كه به قول شاعر «كربال در كربال مى ماند اگر 

زينب نبود».
ــم  ــود، ك ــه ش ــه گفت ــر چ ــش ه ــى و فرزندان ــت عل از عظم
ــرم  ــاى ك ــوى تمام نم ــر الگ ــبط اكب ــام حســن(ع) س اســت. ام
كــه به حــق نيــز كريــم اهــل بيــت لقــب گرفتــه اســت و ايــن 
ــم از  ــتيم، مى تواني ــوكارى هس ــن نيك ــاهد جش ــه ش ــا ك روزه

ــم. ــراوان ببري ــاى ف ــنه بهره ه ــوى حس ــن الگ اي
ــت  ــر تربي ــالوه ب ــه ع ــت ك ــدرى الگوس ــى(ع) پ ــا عل و ام
و  شــيعيان  بــراى  نه تنهــا  را  نهج البالغــه  نيكــو  فرزنــدان 
ــته  ــادگار گذاش ــه ي ــان ب ــه جهاني ــراى هم ــه ب ــلمانان بلك مس
ــوق  ــوق كالم مخل ــى ف ــرآن و كالم ــه اخوالق ــى ك اســت. كتاب

و دون كالم خالــق اســت.
ــد  ــن ابى الحدي ــون «اب ــى چ ــندگان بزرگ ــه را نويس نهج البالغ
ــته اند و  ــرح نوش ــنت ش ــل س ــزرگ اه ــاى ب ــى» از علم معتزل
ــه االنســانيه»  ــاب «صــوت العدال «جــرج جــرداق» مســيحى كت
ــه  ــس از مطالع ــم پ ــد آن ه ــرت مى نويس ــاره آن حض را درب
ــه  ــان نهج البالغ ــت انس ــف اس ــه و حي ــه نهج البالغ 200 مرتب
را بخوانــد و نامــه 31 ايــن كتــاب گرانقــدر را كــه بــه 
فرزنــدش امــام حســن(ع) نوشــته شــده، نخوانــد. در نامــه 31

ــد: «...  ــن مى نويس ــن چني ــام حس ــه ام ــى(ع) ب ــه عل نهج البالغ
ــى  ــن بلكــه همــه جــان من ــاره ت ــا پ ــه نه تنه ــدم ك ــو را دي و ت
آنگونــه كــه اگــر آســيبى بــه تــو برســد، بــه مــن رســيده اســت 
و اگــر مــرگ بــه ســراغ تــو آيــد، زندگــى مــرا گرفتــه اســت. 
پــس كار تــو را كار خــود شــمردم و نامــه اى بــراى تــو نوشــتم 
ــو را در ســختى هاى زندگــى رهنمــون باشــد. حــال مــن  ــا ت ت

ــا نباشــم». ــده باشــم ي زن
پرداختــن به تمــام مطالب و زيبايى هاى ايــن نامه از فرصت و 
حوصله اين مقاله خارج اســت و پدران عزيز را به مطالعه كامل 

آن و توجــه به مضامين بلند تربيتى آن نامه دعوت مى كنيم.
على(ع) همچنين در حكمت 308 نهج البالغه مى فرمايد: «دوستى 
ميان پدران ســبب خويشــاوندى فرزندان است». و در حكمت 
399 نيــز مى فرمايد: «همانا فرزند را به پــدر و پدر را به فرزند 
حقى اســت؛ حق پدر به فرزند اين اســت  كه در همه چيز جز 
نافرمانــى خدا از پدر اطاعت كند و حــق فرزند بر پدر آنكه نام 
نيكو بر فرزندش انتخــاب كند. خوب تربيتش كند و او را قرآن 

بياموزد».
بايــد از اين جمالت گهربار، فرزنــدان و پدران درس ها بگيرند 
و حقــوق همديگر را آنچنان كه شايســته اســت، رعايت كنند. 
فرزنــدان نبايد احترام به پدر را خالصه كنند به يك روز و هديه 
دادن، بلكه در همه حــال آنگونه كه قرآن انتظار دارد و در چند 
جا و «بالوالدين احســانا» را تأكيد كرده اســت رعايت كنند. با 
كمال تأســف امروز جايگاه پدران در برخى برنامه ها و رفتارها 
ناديده گرفته مى شــود تا جايى كه برخى برنامه ها و سريال هاى 
تلويزيونى نيز همين شيوه كاســتن از جايگاه و ابهت پدر را در 
خانواده پيش گرفته اند كه بايد برگرديم به دســتورات دين و حق 

پدر خود را به جا آوريم.
در پايان اين مطلب مناســب دانستم به مناسبت اينكه امسال روز 
پدر را بدون حضور پدرم كه سايه سرم بود، برگزار مى كنم. يادى 
از زحمات آن مرحوم و همه پدران درگذشــته كشور بنمايم و به 
روح آنان درود فرستم. بياييد قدر پدر و مادرهاى خود را بدانيم. 

روز پدر بر همه پدران سرزمينم مبارك باد.

اعتماد: از سيل تا كرونا
  كى ميره اين همه راهو؟؟

اقتصاد پويا: كرونا ترمز قيمت خودرو را كشيد
 ولى پدال ها آلوده آلوده شدن!!

همــدان پيــام: هــدف از برگــزارى جشــنواره روســتا احيــاى 
محلــى  و  بومــى  بازى هــاى 

 لى لى بازى يه قول دوقول رونق گرفت!!
خراسان: با چالش هاى در خانه ماندن چه كنيم

 باال پايين بپريم مثل عمو پورنگ!!
ــاى  ــا در روزه ــه بانك ه ــردم ب ــه م ــى مراجع ــل اصل ــارت: دالي تج

ــازده كرون
 احتمال مى دن اشتباهى پول تو حسابشون اومده باشه!!

رسالت: كليد چينى تورهاى نوروزى
 از اين به بعد كليد تدبير رو چين مى سازه!!

آفتاب: مشاغلى كه با كرونا رونق گرفتند
 اشتغالزايى به اوج رسيد!!

همدان پيام: همدان توان توليد روزانه 100 هزار ماسك را دارد
 ماسك ناياب، به مرحله صادرات رسيد!!

ستاره صبح: احتمال سرشاخ شدن تركيه و روسيه در سوريه
ــردارى  ــت ازش بهره ب ــون شكس ــه شاخ هاش ــت باش  حواس

كــن
شــهروند: رئيــس ســازمان بهداشــت جهانــى بــا اشــاره بــه گســترش 

ــا گفــت وارد وادى ناشــناخته شــده ايم ويــروس كرون
 ايرانى ندارد، احتماالً تو اون وادى كرونا نيست

ايرنا: براى پيشگيرى از انتقال كرونا در نانوايى ها چه كنيم؟
 نخستين اقدام گرانى نان بود، بعدى را خدا به خير كند!!

ــا  ــراى كرون ــت ب ــارى وزارت بهداش ــرح بيم ــات ط ــنا: جزئي ايس
ــت؟ چيس

 دستكش بپوش، ماسك بزن
همدان پيام: زبان و قلم از تكريم پزشك و پرستار عاجز است

 كارى نداره مى تونيد براشون كف بزنيد!! 

مهلت شركت در كنكور 99 تمديد شد
 داوطلبان كنكور 99 تا ساعت 24 شنبه 17 اسفند 98 فرصت دارند 

تا در آزمون سراسرى ثبت نام كنند.
مشاور عالى ســازمان ســنجش گفت: ثبت نام كنكور سراسرى سال 
1399 براى پذيرش در رشــته هاى با آزمــون دوره هاى روزانه، نوبت 
دوم (شــبانه )، نيمه حضورى، مجازى، پرديس خودگردان دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالى، دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالى 
غيرانتفاعى و همچنين رشــته هاى تحصيلى با آزمون دانشــگاه آزاد 
اســالمى صورت مى گيرد. حســين توكلى در گفت وگو با مهر افزود: 
به منظور همراهى با آن دســته از داوطلبان متقاضى شركت در كنكور 
سراســرى سال 1399 رشــته هاى با آزمون دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى كه در مهلت 16 تا 27 بهمن 98 موفق به ثبت نام نشدند 
و همچنين متقاضيانى كه در اين مهلت موفق به دريافت كد ســوابق 
تحصيلى نشــده يا به هر دليل ديگر نتوانســته اند نسبت به ثبت نام در 

آزمون مذكور اقدام كنند، مهلت مجددى در نظر گرفته شد.

در بحران اخبار كرونا چگونه بر اضطراب 
خود غلبه كنيم؟

 در روزهايــى كه اخبار نگران كننده درباره بيمارى تمام رســانه ها، 
اذهان عمومى و... را در برگرفته اســت، گروهى كه ممكن اســت در 
معرض بيشترين آســيب روانى به دليل استرس هاى ناشى از اخبار بد 
قرار گيرند، ارائه دهندگان خدمت در شرايط بحران هستند. به گزارش 
ايسنا، با توجه به شرايط موجود به سبب بروز بيمارى كرونا، پيشگيرى 
و مديريت استرس براى ارائه دهندگان خدمات درمانى ضرورى است.   
نشانه هاى استرس را در خود بشناسيد. هر يك از ما به شكل متفاوتى 
به استرس و حوادث  ناگوار واكنش نشان مى دهيم. آگاهى به نشانه هاى 
جســمى  و ذهنى اضطراب نخســتين قدم در مديريت آن است. براى 
مثال تحريك پذيرى، عصبانيت و از كوره در رفتن، بى خوابى و كابوس، 
ترس، خســتگى، سردرد، عدم تمركز، اسپاسم عضالنى، تپش قلب، و 

حالت تهوع و ساير مشكالت گوارشى از عالئم اضطراب است. 

نيلوفر بهرمندنژاد »
■ دو پدر معنوى

 در برخــى روايــات، واژه اَب بــه معناى 
پدر، براى حضرت رســول(ص) و حضرت 
على(ع) و به معناى پدران معنوى امت اســالم 
آمده اســت. پيامبر اكرم(ص) فرمود: اَنا وعلٌى 
اَبَــَوا هِذه االَُمّهِ؛ من و علــى دو پدر اين امتيم. 
بنابراين، همان گونه كه پدر، اسباب پديد آمدن 
مادى و فيزيكى ماست و حقوق بسيارى بر ما 
دارد، آن دو بزرگوار، انگيزه پديد آمدن هويت 
دينى و معنوى ما هســتند و ما وام دار حقوق 
عظيم معنوى آنان هستيم. همان گونه كه در برابر 
پدران جســمانى خويش وظايفى چون فرمان 
پذيرى، فروتنى، محبت، سپاس مندى، احسان، 
بزرگداشت و... داريم، در برابر اين پدران معنوى 
نيز چنان وظايفى را بر عهده داريم. البته حقوق 
اين پدران معنوى بسيار گسترده تر و پاسداشت 
آن بسى سخت تر است؛ زيرا سعادت دنيايى و 
اخروى كه ره آورد اسالم است و زندگى ما را 
سرشار ساخته، همه دستاورد رنج ها، تالش ها و 
مجاهدت هاى آن عزيزان است. همچنين با از 
دست دادن پدر جسمانى، فرزند يتيم مى شود 
و در چرخه زندگى آفت ها مى بيند. با ُگسست 
معنــوى، اعتقادى و عملى از پدران معنوى نيز 

انسان، بى هدف، بى راهنما و بى پناه مى شود.
ســيزدهم رجب مصادف با ســالروز والدت 
موالى متقيان اميرالمومنيــن على(ع) به عنوان 
روز پدر نام گذارى شــده است. اين نام گذارى 
خجســته و مبارك همه ساله در سراسر ميهن 
عزيزمان به شادمانى و همچنين سپاسگزارى از 
تالش هاى خستگى ناپذير پدران گرامى سپرى 
مى گردد. طبيعتا و بنابر فرهنگ و ســنت هاى 
ارزشــمند ملى و ديرين ما به پاس قدردانى از 
اين تالش ها و كوشــش هاى خالصانه پدران 
گرامى هدايايى نيز در نظر گرفته شده و تقديم 

مى شود.
يكى از اساتيد حوزه علميه همدان در گفت وگو 
بــا همدان پيام دراين باره مى گويد: در اســالم 

پدر و مادر داراى شــخصيت بزرگى هستند و 
در اين رابطه قرآن كريــم و روايت اهل بيت 
سخنانى فرموده اند و شخصيت اين دو بزرگوار 
را پدر و مادر معرفى مى كنند. حال بحثى است 
آيا پدر داراى حق بيشــترى است يا مادر؟پدر 
از بُعد واليــى و قيوميت فرزند و مادر در بُعد 
عاطفى زحمات زيادى دارد كه هر يك ارزش 
بيشترى دارند.حجت االسالم والمسلمين محمد 
جوادى مى افزايد: البته بــه رهبران دينى خود 
نگاه مى كنيم پس از رسول گرامى اسالم(ص) 
كه نخستين آنها پدر امت على(ع) است و چون 
رسول گرامى اسالم به حضرت على فرمودند 
«يا على من و تو پدران اين امت هستيم». پس 
على(ع) از ديدگاه رسول اسالم پدر امت است 
و حــق پدرى و هدايت و رهبرى امت را دارد 
و اما ببينيم كه خود حضرت على(ع) عالوه بر 
اينكه پدر امت اســت، پدر فرزندان بالفصل 
خود چون امام حســن(ع) و امام حسين(ع) و 
حضرت زينب(ع) و ام كلثوم(ع) نيز هســت 

و خواهيــم ديد كــه آن حضرت نســبت به 
امام حســن(ع) و امام حســين(ع) و حضرت 
زينــب(ع) ام كلثــوم(ع) نهايــت عطوفت و 

مهربانى را دارا بوده است.
بنابراين در مى يابيــم كه براى هر كدام از آنها، 
اين پدر يك مشخصه ويژه اى را ذكر مى كند كه 
هر كدام از آنها در بُعد معنوى از اين مشخصه 
بهره  مى برند و مسئوليت خويش را هم دريافت 
مى كنند. مثًال نسبت به امام حسين(ع) كلمات 
فراوانى دارد از جمله اينكه: «حسين منى و انا 
من حسين». به حســين مى فهماند تو پاره تن 
منى، از منى و من هم از تو هستم وهدف من، 
دين من در جامعه توسط تو حفظ خواهد شد.

وى با اشاره به اين كه حضرت على(ع) نسبت 
به امام حســن(ع) و ديگر ائمــه هم هركدام 
سخنان جداگانه اى دارد معتقد است: اگر صلح 
امام حســن(ع) با معاويه نبــود و جنگ امام 
حســين(ع) با فرزند معاويه(يزيد) نبود، اسالم 
از ميان مى رفت، پوســيده مى شد و در نتيجه 

مى توان گفت هم صلح امام حسن(ع) با معاويه 
و همچنين جنگ امام حســين(ع) با يزيد يك 
وظيفه الهى بوده است كه هركدام اگر در جاى 
خود عمل نمى شد، قطعاً اسالم پايدار نمى ماند.

پــس از ايــن ســخنان كوتــاه درمى يابيــم 
اميرالمؤمنيــن(ع) ضمن اينكــه فرزندانش را 
بــاال مى برد و عزيز مى كرد، اما نمى خواســت 
متكــى بار بيايند بلكــه در آن وقتى كه آنها را 
عزيز مى كرد با همان عزت بار مسئوليت را به 
دوششان قرار مى داد، آنها هم با همان عزت آن 

مسئوليت سنگين را برعهده مى گرفتند.
اين اســتاد حوزه و دانشــگاه در پايــان ابراز 
اميدوارى كرد در ايامى كه روز پدر و 12 رجب 
نزديك مى شود، با توجه به اين امر مهم در نظام 
اسالم ما همچون على(ع) يا دست كم در راهى 
كه على براى فرزندانش قدم برداشت، ما هم قدم 
برداريــم و هم آنها را عزيز و با احترام نام ببريم 
و با عزت و احترام مســئوليت هاى سنگينى كه 

از طرف خدا براى آنها تعيين شده، نشان دهيم.

 همان طور كه طرح تحول سالمت به جاى 
بهداشــت و پيشــگيرى به درمــان پرداخت، 
سياســت غلط دفاع در 18 قدم به گل خوردن 

هر دفاع مستحكمى منجر خواهد شد.
هر چقدر تخت بيمارســتانى و ICU فراهم 
كنيم وقتى جمعيت بيمار ما از 10 درصد جامعه 
بيشتر شود، امكانات بيمارستانى كفاف نخواهد 

داد.
ايــن همان خطايــى بود كــه در طرح تحول 

سالمت هم رخ داد.
بازوى فعــال توليت ســالمت در اپيدمى ها، 
معاونت درمان نيست بلكه معاونت بهداشت 

است.
اصال خط مقدم جبهه، نبايد بيمارســتان باشد 
بلكه ويروس را بايد در كوچه پس كوچه هاى 

شهر مى زديم.
متأسفانه در اپيدمى كرونا هم به جاى پيشگيرى 

به درمان متمركز شديم.

سيستم به جاى خبر از اكتشاف دارو و واكسن 
يا اكيمو! بايد گزارش واقعى افزايش خط توليد 

ماسك، دستكش و ضدعفونى كننده مى داد!
مــا بايد به جاى افزايش تخت بيمارســتانى از 
افزايش دستگاه هاى ضدعفونى كننده اجتماعى 

حرف مى زديم!
به جاى واردات آمبوالنس بايد امروز ماشين هاى 
حمل زباله اســتاندارد و تجهيزات پاكســازى 

محيط وارد مى شد.
ما به اپيدميولوژيســت و متخصص بهداشت 
محيط نياز داشتيم نه فوق تخصص قلب و ريه.

سياســتى كه در طرح تحول سالمت به جاى 
باال بردن ســطح بهداشت مدارس و مساجد و 
خانوارها به رايگانى درمان پيشرفته متمركز شد 
امروز هم با رونويســى غلط از روى دستخط 
خودش به جاى ارائه آمار پيشگيرى از درمان و 

بهبود حرف مى زند.
خط مشــى توليت ســالمت غلط اســت كه 

ميدان دار اپيدمى كرونا به جاى معاونت بهداشتى 
ما معاونت درمان است!

شــما از هر تخصصى مصاحبــه روز به روز 
مى بينيد جز متخصصان عفونى، بهداشت محيط 
و اپيدميولوژيســت ها زيرا اين هــا نمى توانند 

غيرعلمى حرف بزنند.
14 روز پس از بروز اپيدمى هنوز ماسك و الكل 
و گان و ضدعفونــى كننده نداريم اما حرف از 

كشف نانوداروى درمانى مى زنيم!
دنيــا را نگاه كنيد با اصول بهداشــتى كرونا را 

كنترل كرد ما داريم ICU زياد مى كنيم!
گزارشات از چين را ببينيد چه حجم گزارش از 
ICU مى ديديد، چه حجم از بهداشت محيط؟
چه تعداد مدير سالمت در چين بيمار بودند؟

چرا در بين مديران كرونا شيوع پيدا كرد؟
زيرا به بهداشت اهميت نداديم!

مديران ما در فكر تهيه دارو و رزرو ICU براى 
خودشان بودند تا ماسك و الكل براى جامعه!

اگر ورودى بيمارستان ها با كنترل اپيدميولوژيك 
و بهداشت پايه افراد سالم آغاز نشود،

شما نمى توانيد 10 ميليون تخت فراهم كنيد.
از تخت هاى خانه ها استفاده كنيد...

با آبكش نمى شود از چشمه آب آورد!
بايد ورودى به بيمارستان ها را كم كنيد،

تمركز دوربين بر درمان غلط است.
اين همــان غلط مكرر طرح تحول ســالمت 

است.
خط مشى غلط در اپيدمى رسوا مى شود.

ســكان مديريت را هنوز مى شود به معاونت 
بهداشتى داد.

ندادن تجهيــزات حفاظتى به كادر درمان خط 
مقدم را شكســت زيرا حتى اينجا هم به جاى 
مين روبــى علمى فقط به خنثــى كردن مين با 

انفجار فكر كرديم!
هر داوطلبى كه با دست خالى روى مين شيرجه 

زد، يك سرباز مؤثر از دفاع كم شد...
بــازى را در محوطه جريمــه و 6 قدم خودى 

برديد، اينجا گل مي خوريم شك نكنيد!
40 درصد ابتالى جديد منشاء بيمارستانى دارد!

اپيدمــى را اپيدميولوژيســت درمان مى كند نه 
پرسنل بيمارستانى.

اميرالمومنين(ع)
 برجسته ترين پدرمعنوى امت اسالم

■ استاد حوزه علميه همدان: در نظام اسالم همچون على(ع) قدم برداريم

پيشگيرى هم قربانى درمان شد! 
■ يادداشت يك پزشك در نقد درمان كرونا 
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حركت مخالف طالى زرد و سياه
 ايران هفته پرالتهابى را پشت سر گذاشت و احتمال شدت يافتن اين 
جو ناآرام در هفته هاى آينده نيز وجود دارد. قرار گرفتن ايران در ليست 
سياه گروه ويژه اقدام مالى و اعالم شيوع كرونا در ايران مهم ترين عامل 
اين آشفتگى ها است. به اعتقاد فعاالن بازار، تبعات ورود ويروس كرونا 
به كشــور در رشد قيمت  ها مؤثر بوده و در صورت ادامه گسترش اين 

ويروس قيمت  ها با نوسان بيشترى مواجه خواهند شد. 
در هفته اى كه گذشــت نرخ دالر با رشد 9/2 درصدى از 14 هزار و 
380 به 15 هزار و 700 تومان رسيد كه اين بيشترين رشد قيمت اين 
دارايى در هفته هاى گذشــته است. سكه نيز با رسيدن به 6 ميليون و 
100 هزار تومان بيشترين رشد را (14/4درصد) به ثبت رساند. قيمت 
جهانى طال نيز در هفته گذشــته با رشد نوسانى 2/5 درصدى مواجه 
بود و طبق معمول تغييرات سكه بيشتر تحت تأثير نوسانات دالر بوده 

و اين 2 دارايى در ايران روند تقريبا مشابهى داشته اند. 
FATF همان گونه كه گفته شــد قرار گرفتن ايران در ليســت سياه

مهم ترين عامل افزايش نرخ طال و سكه در هفته گذشته بوده است. اگر 
تا پيش از اين ايران مى توانســت از طريق دورزدن تحريم ها مراودات 
مالى خود را انجام دهد، با قرار گرفتن در ليســت ســياه گروه ويژه 
اقدام مالى راه ارتباط تجارى با ساير كشورها به روى ايران بسته شد. 
طبق قوانين بين المللى همه كشــورها بايــد تراكنش هاى مالى افراد و 
نهادهاى وابســته به ايران را تحت نظر داشــته باشند و به اين ترتيب 
نه تنها براى افراد مشــكل ايجاد كرده بلكــه دور زدن تحريم ها را نيز 
غيرممكن مى كند. اگرچه اثر روانى اين موضوع از مدت ها پيش قيمت 
دالر و سكه را دستخوش تغيير قرار داده بود اما ورود فعاالن اقتصادى 
باانگيزه تقاضاى احتياطى ارز و سكه و همچنين نوسانات نرخ حواله 
درهم به رشــد بيشتر اين دو دارايى نســبت به هفته هاى اخير منجر 
شد. البته ناگفته نماند كه شيوع ويروس كرونا در كشور و بسته شدن 
مرزهاى ايران براى جلوگيرى از گسترش اين ويروس موجب شد كه 
راه هاى اندك ورود ارز به كشــور نيز محدودتر شده و همين نكته نيز 

نرخ سكه و دالر را تحت تأثير بيشترى قرار داد. 
شــاخص سهام نيز در هفته گذشته رشــد 9/4 درصدى داشته است. 
بهبــود وضعيت بورس كاال به دليل روند صعودى قيمت كاال در بازار 
جهانى و افزايش نرخ دالر در ســامانه نيما و شكســتن مرز 14 هزار 
تومانى در بــازار آزاد و در نتيجه افزايش انتظارات تورمى را مى توان 
از داليل اين رشــد دانســت. بازار بورس در هفته گذشــته به جاى 
تأثيرپذيرى از اخبار منفى مانند شيوع بيمارى كرونا و بازگشت ايران 
به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالى، تحت تأثير عوامل مثبتى همچون 
افزايش نرخ دالر و ورود جريان نقدينگى به بازار بورس قرار گرفت. 
لكــن تحليل گران انتظار دارند در هفته هاى آينده اثر منفى رخدادهاى 

گفته شده بيشتر خود را نشان دهد. 
قيمت نفت برنت و نفت خام آمريكا در هفته گذشته به ترتيب با 13/5

و 13/2 درصد كاهش بيشــترين ســير نزولى را در هفته هاى گذشته 
داشته اســت. درحالى كه كاهش اثرات منفى شيوع ويروس كرونا در 
چين به رشد ماليم قيمت نفت منجر شده بود، با گسترش اين بيمارى 
در بســيارى از كشــورها از جمله ايران و ايتاليا و برخى كشورهاى 
آسياى شــرقى، فعاليت هاى صنعتى در سرتاسر دنيا محدودتر شده و 

اين به مفهوم كاهش تقاضا و افت قيمت جهانى نفت است. 
همان گونه كه پيش تر گفته شــد قيمت جهانى طال در هفته گذشــته 
رشــد 2/5 درصدى داشته اســت. هر انس طالى جهانى از مرز هزار 
و 650 دالر گذشــت و در انتهاى هفته به حــدود هزار و 672  دالر 
رسيد؛ اين باالترين نرخ از ســال 2012 ميالدى است. يكى از داليل 
كاهش بهاى اين فلز گران بهــا، احتمال كاهش نرخ بهره فدرال رزرو 
به منظور افزايش اطمينان ســرمايه گذاران مى باشــد. از سويى برخى 
تحليل گران معتقدند با گسترش كرونا در آمريكا و ژاپن، ارزش جهانى 
دالر و ين كاهش يافته كه در نهايت به افزايش تقاضا و قيمت طال به 
عنوان يك دارايى امن منجر خواهد شد. اين در حالى است كه قيمت 
بيت كوين كه هفته گذشته در كانال 10 هزار دالر قرار داشت، در اين 
هفته به كانال 8 هزار دالر تنزل پيدا كرد. همچنين در هفته گذشــته با 
كاهش مبادالت تجارى ميان اروپا و آسيا به دليل شيوع ويروس كرونا 
و همچنين كاهش اعتماد سرمايه  گذران به اقتصاد آلمان، ارزش يورو 

در مقابل دالر آمريكا به پايين  ترين سطح در 3 سال گذشته رسيد. 
* جمال رزاقى

پارامترهاي افزايش قيمت خودرو
 از بين نرفته

 به اعتقاد يك كارشناس صنعت خودرو، به رغم اينكه شاخص هاى 
اقتصادى در شرايط مناسبى قرار ندارند و منتظر روال افزايشى قيمت 
خودرو در روزهاى پايانى ســال بوديم، ويروس كرونا، تأمين قطعات 
چينى و خطوط توليد خودروسازان را تا حدودى كاهش داد و سبب 
شد خريداران به جهت حفظ سالمتى خود خانه نشين شوند. اما نبايد 

فراموش كرد كه پارامترهاى افزايش قيمت خودرو از بين نرفته اند. 
در يك ماه گذشته بازار خودرو باال و پايين زيادى به خود ديد و پس 
از يك شــيب تند صعودى، از 2 هفته پيش مسير قيمتى خود را تغيير 
داد و كاهشى شد. حال باتوجه به اينكه روزهاى پايانى سال را پشت 
ســر مى گذاريم، رفتار بازار در روزهاى آينده كه هرساله در اين ايام 
شاهد افزايش تقاضا و به تبع آن افزايش قيمت ها بوديم، مبهم است. 

در اين زمينه يك كارشــناس صنعت خودرو در گفت  وگو با ايســنا، 
اظهار كرد: به رغم آنكه شكاف ميان عرضه خودرو و تقاضاى بازار به 
بيش از يك ميليون دستگاه رسيده است، گويا شركت  هاى خودروساز 
برخالف روزهاى پايانى ســال هاى گذشته، اين روزها انگيزه و رمق 

كافى براى شكستن ركوردهاى پيشين خود را ندارند. 
حســن كريمى سنجرى افزود: درواقع كمبود نقدينگى در شركت هاي 
خودروساز از يك سو و محدوديت هاي تأمين قطعه از چين و متعاقبا 
ترخيص آن ها از گمرك از سوى ديگر، خطوط توليد اين شركت ها را 
تاحدودى نسبت به ايام مشابه در سال هاى گذشته متوقف كرده است. 
اين كارشــناس صنعت خــودرو تأكيد كــرد: عالوه برايــن، اغلب 
شاخص هاى اقتصادى از جمله تورم، نرخ برابرى ارزش ريال در مقابل 
ارزهاى خارجى و نيز ميزان نقدينگى در كشــور از شرايط مساعدى 
برخوردار نيســتند؛ بنابراين با وجود اين شرايط انتظار مى رفت قيمت 
خودرو در روزهاى پايانى ســال افزايشى باشــد تا كاهشى. اما فقط 
يك دليل و آن هم عقب نشــينى خريداران خودرو و كاهش تقاضاى 
خودرو، بى اثر شدن تمامى پارامترهاى مؤثر در افزايش قيمت خودرو 

را به دنبال آورد. 
 فروشندگان بايد به ساز خريداران برقصند

كريمى ســنجرى با بيان اينكه به هر حال شــيوع ويــروس كرونا نيز 
بسيارى از برنامه  ريزى هاى معمول اجتماعى مردم را تغيير داده است، 
گفت: در شرايط فعلى مردم ترجيح مى دهند به جهت مصون ماندن از 
عواقب خطير بيمارى ناشى از ويروس، خود و خانواده خود را قرنطينه 
كنند. گويى مردم در يك تصميم درست و مطابق با دستور العمل هاى 
وزارت بهداشت تصميم گرفته اند تعطيالت پيش روى نوروزى را در 

خانه بمانند و از تردد در شهرها و مسافرت خوددارى كنند. 
وى ادامه داد: به همين دليــل بازار خودرو نيز رونق روزهاى ابتدايى 
اســفند خود را از دست داده اســت. درحالى كه تا پيش از اين تعادل 
منطقى بين عرضه و تقاضاى خودرو به ســمت كفه تقاضا ســنگينى 
مى  كرد، ويروس كرونا موجب شــد سنگينى كفه تغيير كند و اين بار 
اين فروشندگان خودرو هستند كه مجبورند به ساز خريداران برقصند. 
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: بايد بپذيريم شرايط كشور 
در حالت اضطرار قرار دارد. در اين شــرايط هيچ يك از پارامترهاى 
طبيعى اقتصاد درســت عمــل نمى كنند. اما نبايــد فراموش كرد كه 
فاكتورهــاى مؤثر در افزايش قيمت خودرو از بين نرفته  اند و فقط در 
شرايط فعلى بى اثر شده اند؛ بنابراين بيم آن مى  رود كه به محض عادى 

شدن اوضاع بازهم قيمت خودرو روندى صعودى پيدا كند. 

توزيع گوشت 40 هزار تومانى 
در فروشگاه هاى همدان 

 توزيع گوشت منجمد 40 هزار تومانى در تمام فروشگاه هاى زنجيره اى همدان آغاز شده 
است. 

رئيس اداره نظارت و بازرســى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: بر روى 
گوشت هاى 40 هزار تومانى عبارت معيشتى و وارداتى درج شده است، نوع ديگرى از گوشت 

منجمد نيز با قيمت كيلويى 45 تا 47 هزار تومان در سطح بازار موجود است. 
دارويوش صفارى با تأكيد بر اينكه گوشت به مقدار كافى در بين فروشگاه ها توزيع شده، به 
تسنيم گفت: با فروشــگاه هاى گران فروش و واحدهايى كه گوشت را عرضه نكنند برخورد 

مى شود. 
صفارى با بيان اينكه برنج پاكستانى هم به اندازه نياز مردم در بازار توزيع شده است، ابراز كرد: 

اين نوع برنج نيز با قيمت كيلويى 8 تا 8 هزار و 900 تومان در بازار عرضه مى شود. 
وى در بخش ديگرى از گفت وگو با بيان اينكه در روزهاى گذشــته بيشترين تخلفات كشف 
شده مربوط به احتكار و عدم عرضه لوازم بهداشتى و ضدعفونى كننده بوده است، گفت: اين 

كاالها از متخلفان گرفته شده و در سطح بازار توزيع مى شود. 

براى پيشگيرى از انتقال كرونا در نانوايى ها
 چه كنيم؟

 براى پيشــگيرى از انتقال كرونا در نانوايى ها بايد مواردى را رعايت كنيد؛ به طورى كه اوال 
كاركنان نانوايى ها بايد نســبت به عالئم بيمارى آگاه باشند و بدانند سرفه، تب و تنگى نفس 
از عالمت هايى اســت كه در بيمار مبتال به بيمارى كوويد-19، ديده مى شــود. بر اين اساس 

كاركنانى كه احتماال اين عالئم را دارند، نبايد در نانوايى حضور پيدا كنند. 
همچنين كاركنان نانوايى ها بايد از ماســك و دستكش در هنگام پخت نان استفاده كنند و از 
ورود افــراد متفرقه به داخل كارگاه نانوايى جلوگيرى كننــد. كاركنان نانوايى ها بايد هر نيم 
ساعت يك بار دست هايشان را به طور مكرر با آب و صابون بشويند و به طور روزانه تجهيزات 
و ســطوح نانوايى را ضدعفونى كنند، كاركنان نانوايى ها بايد به صورت روزانه استحمام كرده 

و لباس هاى كارشان را بشويند. 
در عين حال مشتريانى كه به نانوايى مى آيند، بايد فاصله يك مترى را از يكديگر حفظ كنند و 
بهداشت فردى را هم رعايت كنند. همچنين توصيه مى شود كه تا حد امكان از پول نقد استفاده 
نكنند، اما حتما بايد در نانوايى فردى مجزا براى دريافت پول از مشتريان حضور داشته باشد. 
بنابر اعالم ســتاد كشورى پيشــگيرى و مراقبت ويروس كرونا وزارت بهداشت، مردم اگر از 

رعايت موارد بهداشتى در نانوايى ها مطمئن نيستند، از نان صنعتى استفاده كنند. 

قيمت مصوب ماسك اعالم شد
 رئيس سازمان حمايت قيمت  ماسك N۹۵ وارداتى و ماسك 3 اليه را اعالم كرد. 
عباس تابش با بيان اينكه طرح ويژه بازرســى ســازمان آغاز شــده است، اظهار كرد: 
مجموع بازرســان ســازمان حمايت و اتاق اصناف 4 هزار و 200 نفر اســت كه اگر 
بخواهيم اكيپ هاى 2نفره براى بازرسى ها در نظر بگيريم 2 هزار و 100 گشت خواهيم 

داشت. 
به گزارش خبرآنالين، رئيس سازمان حمايت افزود: امسال براى نخستين بار از ظرفيت 
بســيج اصناف استفاده شد و تعداد تيم هاى بازرسى به 2 برابر و به رقم 4 هزار و 200 

تيم افزايش يافت. 
معاون وزير صمت بيان كرد: عالوه بر تيم هاى بازرســى، سامانه انبار و قيمت را نيز در 
ايــن بخش فعال كرديم و به صورت الكترونيكى كاالها را از مبدأ تا رســيدن به كف 

بازار رصد مى كنيم. 
تابــش درباره وضعيت ماســك و مواد شــوينده نيز تصريح كــرد: 5 قلم كاالى مواد 
ضدعفونى كننده، شوينده، دستكش، الكل و ماسك مشمول اعالم موجودى انبار هستند 

و دارندگان بايد آن را در سامانه اعالم موجودى ثبت كنند. 
رئيس ســازمان حمايت ادامه داد: در تمام واحدهاى توليدى اين اقالم، بازرس مستقر 
شده و بر اســاس تعريف قرارگاه مقابله با كرونا در مبادى توليد نظارت مى كنيم تا به 

هر ميزان توليد كه صورت گرفت با حواله اداره كل تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت 
تحويل شــبكه توزيعى كه اين وزارت خانه تعريف كرده داده شــود تا در سطح بازار 

پخش شود. 
وى با بيان اينكه شــيب توليد ماســك رو به افزايش است، افزود: توليد به صورت 3 
شــيفته و 4 شيفته در حال انجام اســت، براى واردات ماسك هاى 3 اليه و N۹۵ هم 

اقدام شده و به لحاظ تأمين مشكلى نخواهيم داشت. 
معاون وزير صنعت تأكيد كرد: قيمت ها اعالم شــده و هر فردى ماسك N95 را بيشتر 
از 15 هــزار تومان و ماســك 3 اليه را بيشــتر از 4 هزار و 100 تومــان عرضه كند، 

گران فروش است و با آن برخورد مى شود. 

آگهـى مناقصه

حجم عملياتواحدعمليات
1/885مترمكعبپى كنى

6/225مترمربعقالب بندى
293/000كيلوگرمآرماتوربندى
6/112مترمكعببتن ريزى
125/000مترمكعبخاكريزى
17/984مترمكعبزيراساس
8/168مترمكعباساس
11/000تنآسفالت

يك شركت معتبر راهسازى در نظر دارد عمليات احداث تقاطع 
غيرهمسطح بهار به اللجين را مطابق احجام جدول ذيل به صورت 

پيمانكارى واگذار نمايد.
از پيمانكاران واجد شرايط جهت ارائه قيمت دعوت به عمل مى آيد.

آدرس كارگاه: همدان، اللجين، ابتداى روستاى گنج تپه
تلفن تماس: 09187080366 - 081-34555108

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى مورخ 98/12/17

 روابط عمومى اداره كل زندانهاى استان همدان 

 اداره كل زندانهاى استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات خودروئى اداره كل و بازداشتگاه ، زندان مركزى همدان، اردوگاه كاردرمانى، كانون 
اصالح و تربيت ، زندان مالير ،زندان نهاوند  و زندان تويسركان را براى مدت يكسال شمسى از مورخه 1399/02/01 الى 1400/01/31 از طريق 

مناقصه عمومى واگذار نمايد لذا از افراد حقيقى و حقوقى واجد شرايط كه داراى سوابق مرتبط در اين زمينه و صالحيت الزم از مراجع رسمى كشور مى باشند 
و عضو  سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهى روز شنبه مورخه 98/12/17 به آدرس 
http://setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دانلود و از تاريخ 98/12/17 لغايت روزسه شنبه 98/12/27 پيشنهاد قيمت رادرسامانه فوق بارگذارى و به 
صورت دستى تا ساعت 9 صبح تحويل دبيرخانه اداره كل زندانها نموده و رسيد دريافت نمايند . ( تحويل دستى پاكت ضمانت نامه شركت در مناقصه يا ارجاع 

كار به دبيرخانه الزامى است)
زمان بازگشايى اسناد مناقصه  روز سه شنبه مورخ 98/12/27 ساعت 11 صبح مى باشد . 

(در صورت تمايل به دريافت اسناد بصورت دستى به آدرس همدان- ابتداى خيابان هنرستان اداره كل زندانهاى استان همدان –اداره امور مالى و پشتيبانى مراجعه شود.)
خودروهاى مورد نياز : خودروى سوارى پرايد ال 90 ، پژو پارس ، پژو 405 ، سمند – مينى بوس و ون  .و آمبوالنس بنز 

مبلغ پيشنهادى به تفكيك خودروهاى ليست پيوستى با سود مقطوع 7 ٪ بصورت ماهيانه و ساليانه اعالم نماييد . 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 700,000,000  ريال مى باشد كه بصورت يكى از بندهاى ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت دولتى از طرف پيمانكار ارائه مى گردد .

جهت واريزوجه نقد  حساب متمركز نزد بانك مركزى به شماره  4065013107730084  تمركز وجوه سپرده اداره كل زندانهاى استان همدان معرفى مى گردد. 
الزم به ذكر است شركت كنندگان مى بايست كليه اسناد مناقصه(محتويات هر سه پاكت الف- ب-ج) را در سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس 
http://setadiran.ir ثبت و بارگذارى نمايند و اسناد خود را به صورت دستى به دبيرخانه اداره كل تحويل نمايند.(شايان ذكر است درصورت عدم 

تمايل به تحويل اسناد به صورت دستى حتمًا پاكت ضمانت نامه شركت در مناقصه بايد به صورت دستى تحويل دبيرخانه اداره كل گردد.) 
شرايط 

1- مدل خودروهاى سوارى و آمبوالنس  از سال 1394 و به باال باشد 
2- مدل خودروى مينى بوس : از سال 1380 و  به باال باشد 

3- نوع خودروى سوارى : پژو 405 ، پژو پارس ، سمند و L90  و پرايد باشد .
4-نوع خودروى مينى بوس ، بنز  و اويكو و آمبوالنس بنز باشد . 

توجه: در صورت عدم درج اسناد در سامانه ستاد قيمت پيشنهادى فاقد اعتبار مى باشد.
  اطالعات فوق در پايگاه ملى  مناقصات به آدرس htpp.iets.mporg.ir   ثبت شده است و جهت كسب اطالعات به آدرس ابتداى خيابان هنرستان – اداره 

كل زندانهاى استان همدان مراجعه و يا با شماره تماس 08138260752 تماس حاصل فرماييد .

 بازار مسكن با كاهش شديد تعداد مشتريان 
و سقوط آزاد قراردادهاى منعقد شده روبه رو 
اســت، هرچند هنوز اين كاهش تقاضا تأثير 

خود را بر قيمت ها آشكار نكرده است. 
بــه گزارش خبرآنالين، با شــيوع كرونا بازار 
مســكن با كاهش شــديد تعداد مشتريان و 
متقاضيان روبه رو است. حاال مشاوران امالك 
مى گويند تعداد مشــتريان نه تنها كاهش يافته 
اســت بلكه كســانى كه خانه هايشان را براى 
فروش گذاشــته بودند نيز اعــالم كرده اند كه 
درحال حاضر از پذيرش مشــتريانى حضورى 

براى ديدن خانه معذورند. 
فعــاالن بــازار مى گويند بخش عمــده اى از 
فروشــندگان بر اين عقيده اند كه بهتر اســت 
برنامه فروش خــود را به پس از عيد موكول 
كنند اما آنچه شواهد نشان مى دهد بازار مسكن 
بهار خلوتى را در ســال آينده پيش رو خواهد 
داشت. به نظر مى رسد با توجه به خلوت بودن 
بازار مسكن طبق سنت هر ساله در ماه پايانى 
سال و پس از آن ماه آغازين سال، تأثير قيمتى 
اين خلوت شدن بر بازار در بهار سال آينده و 
در صــورت تداوم روند كاهش تقاضا خود را 

نشان دهد. 
 مسكن گران مى شود؟

 حسين عبده تبريزى در پاســخ به اين سؤال 
مى گويد تا پيش از اين براى رسيدن به جواب 
از اقتصاددانان مي خواستيم مدل سازى كنند اما 
با توجه به شرايط تحريم ، بايد سناريونويسى 
كرد و توضيــح داد در چــه وضعيتى قيمت 
مســكن چه تغييرى را تجربــه مى كند . بازار 
مســكن از دى ماه سال 1396 مترصد افزايش 
قيمت بود و در ســال 1397 انفجار قيمتى را 
پشت سر گذاشــت . هر چند در نيمه نخست 
سالجارى ركود بر اين بازار حاكم شده بود اما 

در نيمه دوم ، به ويژه پس از سهميه بندى بنزين 
قيمت ها تكانى آشكار خورد و رشد قيمت در 

بسيارى از مناطق اتفاق افتاد. 
برخى معتقدند افزايش قيمــت دالر زمينه را 
براى رشــد قيمت مسكن فراهم كرد حاال اما 
كاهش روزبه روز تعداد فروشــندگان و حتى 
خريداران، پايان سال عجيبى را براى اين بازار 

رقم زده است. 
 بازار مسكن به كدام سمت مى رود؟
پيش بينى هــا حاكى از آن اســت كه ثبات 
قيمت هــا در بــازار مســكن دوام چندانى 
نداشــته باشــد زيرا روزبــه روز از تعداد 
فروشــندگان بازار مسكن كاسته مى شود و 
تقاضا افزايش مى يابد و بــا افزايش تقاضا 
به احتمال زياد شاهد رشد دوباره قيمت ها 

در بازار مســكن خواهيم بــود و پيش بينى 
مى شــود مسكن، ســال 99 را گران تر آغاز 
كند. پيش بينى شــده اســت در سال آينده 
دريافــت ماليــات از واحدهاى مســكونى 
لوكس با قيمت بيــش از 10 ميليارد تومان 
در دســتور كار باشــد. در ايــن صــورت 
واحدهــاى لوكس با ركود بيشــتر بازار و 
كاهش خريد و فــروش و ديگر واحدها با 

افزايش تقاضا روبه رو خواهند شد. 
خريد مسكن ؛ گزينه سرمايه گذارى؟  

كارشناســان در پاســخ به اين ســؤال پاسخ 
كارشــناس  ميرمحمدى،  نمى دهند.  واضحى 
حوزه مســكن مى گويد بازار مســكن ديگر 
بــا افزايــش انفجــارى قيمــت حداقل در 
ميان مدت روبه رو نيســت و همين امر سبب 

مى شــود مشــتريان واقعى يا به عبارت بهتر 
مصرف كنندگان واقعى وارد بازار شــوند. در 
اين ميان مى توان اميد داشــت كه قيمت ها به 

سمت تعادل برود.
 البتــه بى ترديد در ماه هاى اوليه پس از پايان 
كرونا، ممكن است كمى تقاضا افزايش يابد و 
اين افزايش تأثير خود را بر بازار مسكن به جا 
بگذارد اما بى ترديد ســال آينده سال انفجار 
قيمت مســكن نخواهد بود. ايــن پيش بينى 
البتــه در وضعيت كنونى و در صورت تداوم 
شرايط فعلى اعتبار دارد و بايد در نظر داشت 
هر تغييــرى در وضعيت تحريــم، برقرارى 
كانــال مالى ايران و اروپــا و البته خروج از 
ليســت ســياه FATF مى تواند اين روند را 

تغيير دهد.

بازارى كه زودتر از موعد سوت و كور شد

سال 99
 مسكن به استراحتگاه ركود مى رود؟

درخواست از وزير ارتباطات براى كاهش 
هزينه هاى خريد اينترنتى

 قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نامه اى به وزير 
ارتباطات، پيشــنهاداتى از جمله افزايش پهناى باند و كاهش هزينه هاى 
خدمات اينترنتى براى ترغيــب مصرف كنندگان به خريد اينترنتى ارائه 

كرده است. 
به گزارش ايســنا، در اين نامه كه از ســوى مــدرس خيابانى به آذرى 
جهرمى ارسال شــده، ابتدا به راهكارهايى براى حمايت از بخش هاى 
مختلف از شــبكه تجارى و كسب و كارهاى آسيب ديده پرداخته شده و 
از جمله حمايت از كسب و كارها براى كاهش فشار هزينه اى در شرايط 
كاهش فروش و درآمد، بهبود زيرساخت هاى مرتبط با فروش و توزيع 
كاال و خدمــات و كمك به مصرف كنندگان بــراى تأمين پايدار موارد 
مصرفى به صورت ايمن از حيث ريســك ويروس كرونا عنوان شــده 

است. 
در ادامــه اين نامــه يكى از برنامه هاى وزارت صمت در راســتاى 
اهداف ياد شــده، ترويــج اســتفاده از زيرســاخت هاى تجارت 
الكترونيكــى بــراى خريدو فــروش كاال و خدمات عنوان شــده 
اســت و به گفته قائــم مقام اين وزارت خانــه، "درحال حاضر اين 
زيرســاخت تا حد مطلوبى در كشــور ايجاد شده و با شرايط پيش 
آمده لزوم بهره گيرى هرچه بيشــتر از اين زيرســاخت، حمايت از 
كســب وكارهاى فعال در اين حوزه و ترغيب مصرف كنندگان براى 

خريد اينترنتى، داراى اهميت ويژه است". 
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باقرى به طور رسمى مربى تيم ملى شد
 كريم  باقــرى كاپيتان پرافتخار و اســبق تيم ملى پس از ديدار با 
دراگان اسكوچيچ سرمربى تيم ملى فوتبال كشورمان به طور رسمى به 

كادر فنى تيم  ملى اضافه شد. 
باقرى و اسكوچيچ در اين ديدار درباره مسائل مختلف و آماده سازى 
تيم ملى به منظــور ادامه رقابت هاى مقدماتى جــام جهانى 2022 با 

يكديگر گفت وگو كردند. 
باقرى پس از ديدار با اســكوچيچ سرمربى تيم ملى گفت: خدمت به 
تيم ملى افتخار بزرگى اســت و من خودم را سرباز تيم ملى مى دانم. 

همه با هم براى موفقيت  تيم ملى تالش مى كنيم. 
همچنين اسكوچيچ با تشــريح برنامه هاى تيم ملى عنوان كرد: براى 
موفقيت تيم ملى همه در كنار هم  هســتيم و با برنامه ريزى، انسجام، 
اتحاد و صرف انرژى  باال بايد تالش كنيم دل مردم عزيز كه صاحبان 

اصلى تيم ملى هستند شاد شود. 

تيم هاى نيمه نهايى جام حذفى آلمان 
مشخص شدند

 4 تيم بايرن مونيخ، فرانكفورت، ساربروكن و لوركوزن به مرحله 
نيمه نهايى جام حذفى باشگاه هاى آلمان رسيدند. 

تيم هاى فوتبــال بايرلوركوزن و فرانكفورت با برترى مقابل حريفان 
خود به مرحله نيمه نهايى جام حذفى باشگاه هاى آلمان رسيدند. 

در ادامه يك چهارم نهايى ليگاپوكال، تيم بايرلوركوزن در خانه خود 
مقابل يونيون برلين به برترى 3 بر يك دســت يافت و راهى مرحله 

بعدى شد. 
تيم فرانكفورت نيز در بازى خانگى مقابل وردربرمن به پيروزى 2 بر 

صفر دست يافت واين تيم هم راهى نيمه نهايى شد. 
پيــش از اين، بايرن مونيخ و ســاربروكن به مرحلــه نيمه نهايى جام 

حذفى باشگاه هاى آلمان راه يافته بودند. 

تمرين استقالل 10 روز تعطيل شد
 پس از لغو تمامى مسابقات فوتبال كشور تا فروردين سال آينده، 

تمرينات تيم استقالل نيز 10 روز تعطيل شد. 
پيرو دســتور ستاد ملى مبارزه با كرونا، مســابقات ليگ هاى فوتبال 
كشــور در رده هاى برتر، دسته يك، دوم و ســوم تا پايان اسفندماه 

سالجارى به تعويق افتاد. 
با توجه به تعطيلى ليگ برتر فرهاد مجيدى تصميم گرفت تمرينات 

استقالل را 10 روز تعطيل كند. 
تيم فوتبال استقالل در روزهاى گذشته تمرينات خود را در مجموعه 

ورزشى انقالب برگزار كرده است. 
بديهى است برنامه جديد مسابقات فوتبال باشگاهى از سوى سازمان 

ليگ فوتبال ايران متعاقبا اعالم خواهد شد. 

ديدار ناپولى - اينترميالن به تعويق افتاد
 براســاس اعالم مقامات منطقه كامپانيــا، ديدار تيم هاى ناپولى و 

اينترميالن در مرحله نيمه نهايى كوپا ايتاليا به تعويق افتاد. 
به دنبال افزايش چشمگير شــمار تلفات ويروس كرونا در ايتاليا در 
چند روز گذشــته، ديگر ديدار مرحله نيمه نهايى مابين يوونتوس و 
آ.ث ميالن لغو شــود و حاال ديدار ناپولى و اينتر نيز به تعويق افتاده 

است. 
با توجه به شــرايط بحرانى حاكم بر ايتاليا، هنوز زمان جديدى براى 

برگزارى اين 2 ديدار اعالم نشده است. 

رسن: كرونا موجب شد آشپزى ياد بگيرم
 باتوجه به شــيوع كرونا هافبك عراقى تيم فوتبال پرســپوليس 
سعى مى كند آشپزى ياد بگيرد و به همه مردم هم پيشنهاد مى كند از 

غذاهاى خانگى استفاده كنند. 
هافبك تيم فوتبال پرســپوليس با اشــاره به شرايط اين روزهاى تيم 
فوتبال پرسپوليس به ايرنا، گفت: با توجه به اينكه برگزارى مسابقات 
هنوز مشــخص نيســت، ما تمريناتمان را به صــورت عادى دنبال 

مى كنيم. 
بشــار رسن در رابطه با شــيوع ويروس كرونا خاطرنشان كرد: 
اين اتفاقى اســت كه رخ داده و من هم سعى مى كنم به غير از 
مــوارد ضرورى و رفتن به تمرين، خانه را ترك نكنم. اميدوارم 
هرچه زودتر دوباره شــرايط عادى حاكم شــود. حتى در اين 
شــرايط خودم تالش مى كنم آشــپزى ياد بگيرم و از غذاهاى 

كنم.  استفاده  خانگى 

هر 4 نماينده عربستان 
خواستار لغو ليگ قهرمانان آسيا

 نماينده هاى عربســتان در ليگ قهرمانان آســيا خواستار لغو اين 
رقابت ها در فصل جارى شدند. 

به گزارش ايســنا، ويروس كرونا موجب شده اســت تا ادامه ليگ 
قهرمانان آســيا در هاله اى از ابهام باشــد. قرار است كه روز يكشنبه 
كنفدراسيون فوتبال آسيا جلسه اى را در امارات با حضور نماينده هاى 

غرب آسيا برگزار كند. 
پيش از اين جلسه سران 4 باشــگاه عربستانى يك جلسه را برگزار 

كردند. آنها خواستار لغو فصل جارى ليگ قهرمانان آسيا شدند. 
برخى منابع نزديك به اين 4 باشگاه نوشتند كه آنها با برگزارى هفته 
سوم مرحله گروهى در روزهاى 18 و 19 ماه مى  موافق هستند و به 
اين ترتيب مرحله حذفى هم ماه آگوســت برگزار شود كه اين زمان 

آغاز فصل جديد ليگ عربستان است. 

لغو اعزام ژيمناستيك به مسابقات باكو

 طبق اعالم رســمى دبير كميتــه ملى المپيك ايــران برنامه اعزام 
ملى پوشان ژيمناستيك هنرى بزرگســاالن به مسابقات كسب سهميه 

المپيك باكو لغو شد. 
به گزارش ايسنا، كيكاووس سعيدى، دبيركل كميته ملى المپيك درباره 
اعزام ملى پوشــان ژيمناستيك ايران به مسابقات كسب سهميه المپيك 
باكو اظهار كرد: ملى پوشــان ژيمناســتيك به مسابقات كسب سهميه 
المپيك باكو اعزام نخواهند شــد و در عوض به مسابقات بعدى كه در 

قطر برگزار مى شوند خواهند رفت. 
ســعيدرضا كيخا و مهدى احمدكهنى 2 ملى پوش ايران براى كســب 
ســهميه المپيك 2020 در استانبول در حال تمرين هستند. كيخا يكى 
از شــانس هاى اصلى ايران براى المپيكى شــدن است كه در صورت 
برگزارى اين مسابقات و اعزام نشــدن او ممكن است شانس المپيك 

براى او كمرنگ شود. 
همچنين مسابقات باكو تاكنون به دليل شيوع ويروس كرونا لغو نشده 
و بايد ديد كه فدراســيون جهانى ژيمناســتيك دربــاره برگزارى اين 

مسابقات چه تمهيداتى را مى انديشد. 
كيخا در مســابقات ملبورن كه يكى از مســابقات مهم به منظور كسب 
امتيازهاى الزم براى كســب سهميه المپيك بود موفق شد در مقام دوم 
بايســتد.   كيخا بــا اين نتيجه و با توجه به امتيازاتى كه كســب كرده 
است يكى از اميدهاى ايران براى كسب سهميه المپيك به شمار مى رود. 
تكليف كسب سهميه المپيك او در 2 رويدادى كه در آينده در باكو و 
قطر برگزار مى شود مشخص خواهد شد كه بنابر گفته دبير كميته ملى 

المپيك حضور ملى پوشان در باكو لغو شده است. 

مجوز براى اردوهاى ورزشى همدان 
صادر نمى شود

 رئيس كميته گردشگرى ورزشى هيأت همگانى همدان گفت: هيچ 
مجوزى براى اعزام اردوهاى ورزشى اين استان در سطح كشور صادر 

نمى شود. 
غالمرضا رضايى بــه ايرنا اظهار كرد: فعاليت اردوهاى گردشــگرى 
ورزشــى بدون گرفتن مجوز قانونى ممنوع است و با توجه به شيوع 

ويروس كرونا هيچ مجوزى تا اطالع ثانوى صادر نمى شود. 
وى افزود: كميته گردشــگرى ورزشى يكى از كميته هاى زيرمجموعه 
فدراســيون ورزش هاى همگانى كشور است و چارچوب مشخص و 
قانونى دارد.  رضايى خاطرنشــان كرد: باتوجه به هشــدارهاى صادره 
مبنى بر شيوع ابتال به كرونا در سطح استان هاى كشور، اعزام اردوهاى 

ورزشى به هيچ عنوان به صالح نيست. 
وى بيــان كرد: در صورت هرگونه تخلــف در اين زمينه به طور قطع 
برخورد خواهد گرفت.  رئيس كميته گردشگرى ورزشى همدان افزود: 
البته تمامى فعاالن عرصه گردشگرى ورزشى به قانون احترام گذاشته و 

تاكنون هيچ گونه گزارشى مبنى بر تخلف رؤيت نشده است. 

معاون اجتماعى انتظامى استان:
ممنوعيت هرگونه فعاليت اماكن و سالن هاى 

ورزشى در همدان
 معاون اجتماعى انتظامى استان از ممنوعيت هرگونه فعاليت اماكن و 
سالن هاى ورزشى به دليل شيوع بيمارى كرونا در استان همدان خبر داد. 
حسين بشرى به مهر گفت: به منظور پيشگيرى از شيوع بيمارى كرونا و 
بنابر درخواست اداره كل ورزش و جوانان فعاليت اماكن و سالن هاى 

ورزشى در استان همدان ممنوع است. 
وى افزود: بازرســان اداره اماكن پليس امنيت عمومى استان همدان با 
تشــديد بازرسى از اين گونه مكان ها با متخلفان برخورد و در صورت 

مشاهده نسبت به پلمب اقدام خواهند كرد. 
معــاون اجتماعى انتظامى اســتان همــدان اضافه كــرد: اين تصميم 
به منظور حفظ ســالمت و تأمين امنيت روانى شهروندان گرفته شده 
و از ســرگيرى فعاليت اماكن و ســالن هاى ورزشى در استان، مجدداً 

اطالع رسانى خواهد شد. 

 صعود PSG به فينال جام حذفى فرانسه
 پارى ســن ژرمن با پيروزى قاطع برابر ليون فيناليست جام حذفى 

فرانسه شد. 
به گزارش ايسنا، پارى ســن ژرمن در نيمه نهايى جام حذفى فرانسه به 

مصاف ليون رفت و پيروزى پرگلى را به دست آورد. 
در اين ديدار ليون گل نخســت بازى را در دقيقه 11 به ثمر رساند اما 
در نهايت اين پارى سن ژرمن بود كه 5 گل به ثمر رساند تا با نتيجه 5

بر يك به فينال راه پيدا كند. 
ستاره پارى سن ژرمن در اين ديدار كيليان امباپه بود كه توانست 3 گل 
به ثمر رساند. نيمار و سارابيا هم زننده ديگر گل هاى تيم پاريسى بودند. 

پارى سن ژرمن در فينال بايد به مصاف برنده رن و سن آتين برود. 

نحوه صعود وسقوط در ليگ دسته دوم
 از ســوى مسئول برگزارى مسابقات ليگ دسته دوم كشور نحوه صعود و سقوط تيم هاى حاضر در 

رقابت هاى دسته دوم در فصل جارى اعالم شد.
مهرداد شــفيعى راد با اعالم اين مطلب به دى اسپرت بيان كرد: بر اساس مصوبه هيأت رئيسه فدراسيون 
فوتبال و سازمان ليگ نحوه صعود و سقوط تيم ها در رقابت هاى ليگ دسته دوم به شرح زير خواهد بود:
1. در پايان مسابقات تيم هاى نخست هر گروه (درمجموع 2 تيم) به مسابقات ليگ دسته يك بزرگساالن 

و ديدار فينال ليگ دسته دوم در فصل 99-98 صعود مى كنند.
2. در پايان مسابقات، تيم هاى دوم هر گروه در يك ديدار رفت و برگشت (پلى آف) به مصاف يكديگر 

خواهند رفت كه برنده مجموع اين 2 ديدار به عنوان تيم ســوم صعودكننده به ليگ يك در فصل آينده 
تعيين خواهد شد.

3. در پايان مسابقات تيم هاى سيزدهم و چهاردهم هر گروه (درمجموع 4 تيم) به رقابت هاى ليگ دسته 
سوم سقوط خواهند كرد.

4. در پايان مسابقات، تيم هاى سوم تا دوازدهم هر گروه (در مجموع 20 تيم) + 3 تيم سقوط كننده 
از ليگ دســته يك در فصــل 99- 98  همراه با تيم بازنده ديدار رفت و برگشــت پلى آف ليگ 
دســته دوم (بند2) به عالوه 4 تيم صعودكننده از مرحله دوم ليگ دســته سوم بزرگساالن از فصل 
99-98 در مســابقات فصــل آينده ليگ دســته دوم (فصــل 1400 - 1399) درمجموع 28 تيم 

داشت. خواهند  حضور 

 مســابقات فوتبال قهرمانى باشــگاه هاى 
كشور در دسته هاى مختلف تا 14 فروردين ماه 

تعطيل شد.
به دنبال گسترش ويروس كرونا و عزم كشور 
براى مقابلــه با اين ويروس، ســتاد مقابله با 
ويــروس كرونا دســتور بر تعطيلــى تمامى 
مســابقات ورزشى داد و فوتبال كشورمان نيز 
در دســته هاى مختلف، ليگ برتر، دسته يك، 
دســته دوم و دسته ســوم تا 14 فروردين ماه 

تعطيل شد.
ســازمان ليگ فوتبال كشور با تبعيت از ستاد 
مبارزه با كرونا، تمامى مسابقات پيش بينى شده 
فوتبال را لغو و زمان شروع مجدد رقابت ها را 
در صورت مهار اين ويروس، 14 فروردين ماه 

اعالم كرد.
رقابت هــاى فوتبال باشــگاهى بــه روزهاى 
حساس و سرنوشت ســاز خود رسيده و اين 
تعطيلى تأثير مستقيم بر روند آماده سازى تيم ها 
خواهد گذاشت و رقابت ها از نظر فنى با افت 

شديدى رو به رو خواهند شد.
به دنبال اين تعطيلى، باشــگاه هاى كشور نيز 
چند روز به بازيكنان خود اســتراحت دادند 
اما در صدد هســتند از هفته پايانى اسفندماه 

تمرينات آماده سازى خود را آغاز كنند.
هنوز شروع مجدد مسابقات در هاله اى از ابهام 
قرار دارد و معلوم نيست آيا تا 14 فروردين ماه 
اين ويروس ناشــناخته كنترل خواهد شد يا 
ســتاد مبارزه با اين ويروس بــاز هم رأى به 

تعطيلى مسابقات خواهد داد.
باشــگاه ها بايد مجدداً تمرينات بدن سازى را 
در دســتور كار قرار دهند و با رعايت مسائل 
بهداشتى تمرينات خود را منسجم دنبال كنند 
كه مشــكالتى را براى تيم ها به همراه خواهد 

داشت.
بازيكنان خارجى شــاغل در ليگ كشــور از 
اين فرصت اســتفاده كرده و خواهان خروج 
از كشور هســتند و اين در شرايطى است كه 
هيچ تضمينى براى بازگشت آنها وجود ندارد 
و بيمارى كرونا بهانه اى براى برنگشــتن آنها 
خواهد بود و اين باشــگاه ها را دچار چالش 
مى كنــد و ضرر و زيان هنگفتى را نصيب آنها 

خواهد كرد.
اين تعطيلى تيم ها را از شــرايط مســابقه دور 
خواهد كرد و بر مشكالت تيم ها خواهد افزود.
در اســتان همدان نيز 2 تيم پاس و شهردارى 
درگير اين تعطيلى هستند. پاس كه در كورس 
رقابت براى صعود قرار دارد، معلوم نيست با 
اين تعطيلى يك ماهه چه سرنوشتى را داشته 

باشد و احتماالً با دورى از شرايط مسابقه افت 
خواهد كرد.

شــرايط  همدان  شــهردارى  فوتبال  تيــم 
بهتــرى دارد. ايــن تيــم در ميانه جدول 
قرار دارد و شــانس بــراى صعود ندارد و 
با توجه به ســقوط 2 تيم شهردارى فومن 
و اروند خرمشــهر در امنيــت كامل قرار 
دارد و بازيكنان ايــن تيم با خيالى راحت 

بروند. تعطيالت  به  مى توانند 
پاس بازى هاى حساسى پيش رو دارد و شايد 

از اين تعطيلى يبشتر متضرر شود.
به هر حال ســالمتى جامعه و ورزشــكاران 

اهميت بااليى دارد.
ســازمان ليگ اعالم كرده كه رقابت هاى ليگ 
را از 14 فروردين ماه آغاز كند اما باز هم هنوز 

معلوم نيست در اين تاريخ بازى ها برگزار شود 
يا نه.

با اين شرايط بايد انتظار داشت كه مسابقات در 
ماه مبارك دنبال شود و اين در شرايطى است 
كه برخى اســتان ها از نظر نور مشــكل دارند 
و احتماالً ســازمان ليگ را بــا چالش تازه اى 

روبه رو خواهد كرد.
با توجه به تعويق مسابقات انتخابى جام جهانى 
و ليگ قهرمانان آســيا، فدراسيون اين فرصت 
را دارد كــه مســابقات را در فرورديــن  و 

ارديبهشت ماه دنبال كند.
تعويق مســابقات تقويم فدراسيون فوتبال را 
براى ســال آينده نيز با مشكل روبه رو خواهد 
كرد كه نياز به يك برنامه ريزى دقيق اســت تا 

فوتبال متضرر نشود.

6 راهكار پزشكى ورزشى براى مقابله با 
ويروس كرونا اطالع رســانى شده كه انتظار 
رعايت و اجراى آن را از سوى ورزشكاران 

داريم. 
دبير هيأت پزشــكى ورزشى همدان به ايرنا 
اظهار كــرد: در موارد بهداشــت غذايى از 
مصرف  ضمن  تا  خواســته ايم  ورزشكاران 
نكــردن ســبزيجات خام، غــذاى پخته و 

ميوه هاى شسته شده را استفاده كنند. 
خسرو اصله بيان كرد: در سفرهاى ورزشى 
نيز ورزشكاران بايد ماسك، گواهى سالمت 
پزشــك و ضدعفونى كننــده الكلى همراه 

داشته باشند. 
اصلــه خاطرنشــان كرد: در دســتورالعمل 
بهداشت تنفســى نيز حاضرنشدن در اماكن 
عمومى، اســتفاده از دســتمال يا آرنج در 

هنگام عطسه و سرفه تأكيد كرد. 
وى با تأكيد بر حضور نيافتن در پارك ها نيز 
گفت: در اين صورت رعايت فاصله مناسب 
بين 1/5 تا 2 متر و اســتفاده از دســتكش 
هنگام ورزش با تجهيزات ورزشــى مهم و 

ضرورى است. 
دبير هيأت پزشــكى ورزشى همدان يادآور 
شــد: هر چند دســتور به تعطيلى باشگاه ها 
صادر شــده اما در صورتى كــه تصميم به 
كردن  ضدعفونى  عالوه بر  شــد،  بازگشايى 

وســايل و محيط، تهويه هوا نيز بسيار مهم 
است. 

وى بــا تأكيد بر اينكه ورزشــكاران بايد به 
افزايــش ايمنى خــود توجه كننــد، گفت: 
خواب كافى، حفظ آرامش، فعاليت ورزشى 
منظــم، تعذيه ســالم و مانــدن در منزل را 

توصيه مى كنيم. 
اصله افــزود: ايــن 6 راهكار مبــارزه در 
مقابل ويروس كرونا اســت كــه به تمامى 

ورزشكاران اطالع رسانى شده است. 
 ورزشــكاران همگانى از فعاليت 

بدنى خوددارى كنند
رئيس هيأت ورزش هــاى همگانى همدان 
نيز گفت: ورزشــكاران همدانى از هرگونه 

فعاليت بدنى گروهى و انفرادى در فضاهاى 
بسته و روباز تا اطالع ثانوى خوددارى كنند 

زيرا تبعات سنگين دارد. 
هادى ســبزوارى نيز اظهار كرد: با توجه به 
سرعت باالى شــيوع ويروس كوويد 19 و 
انتقال آن از طريق هوا و مجارى تنفســى از 
هرگونه فعاليت ورزشى به صورت گروهى 

بايد خوددارى كرد. 
سبزوارى بيان كرد: همچنين هرگونه تجمع 
ورزشــى در فضاهــاى باز يا بســته افراد 

بيشترى را به اين بيمارى ابتال مى كند. 
وى بــا قدردانى از همكارى باشــگاه هاى 
ورزشى سطح اســتان در تعطيلى فعاليت ها 
گفت: مديران باشــگاه ها اغلــب از همان 

شــروع شــيوع ويروس همكارى الزم را 
داشــتند و برخى نيز قبل از صدور اطالعيه، 
به صورت خودجوش به تعطيلى باشــگاه 

اقدام كردند. 
رئيس هيأت ورزش هــاى همگانى همدان 
يادآور شد: اين هيأت با تشكيل كميته ستاد 
مطلوب  اطالع رسانى  راستاى  در  پيشگيرى 
در ايــن زمينه فعاليت گســترده خود را از 
هفته پيش شــروع كرده و همه روزه نسبت 
به موارد مورد تأييد ستاد كشورى پيشگيرى 
از كرونا به نشر مطالب در شبكه هاى وابسته 

به هيأت در فضاى مجازى اقدام مى كنند. 
وى با بيان اينكه تمامى دوره هاى آموزشــى 
اعم از داورى و مربيگرى هيأت ورزش هاى 
همگانى نيز به سال آينده موكول شد، گفت: 
اين اقدام در راســتاى پيشگيرى از ويروس 

كرونا انجام شده است. 
ســبزوارى خاطرنشــان كــرد: همچنيــن 
ايستگاه هاى ورزش صبحگاهى سطح استان 

را نيز تعطيل اعالم كرده ايم. 
وى با اشــاره به اينكه هيأت ورزش هاى 
همگانى بيشــترين جامعه ورزشــكار را 
در ســطح اين اســتان دارا است، گفت: 
قالب  در  ورزشــكار  هزار   25 از  بيــش 
رشــته هاى زيرمجموعــه ايــن هيــأت 

مى كنند.  فعاليت 

31 باشگاه ورزشى 
متخلف همدان نقره 

داغ مى شوند
31 باشگاه ورزشــى متخلف اين استان 
به دليل بى توجهى به دســتور تعطيلى و ساير 
موارد بهداشــتى در راســتاى پيشگيرى از 

ويروس كرونا نقره داغ مى شوند. 
مديركل ورزش و جوانان اســتان اظهار كرد: 
بازرســى از 120 باشــگاه ورزشــى توسط 

كارشناســان انجام شــد و 31 باشــگاه از 
دستورها و قانون سرپيچى كردند كه در اسرع 
وقت با اين باشگاه ها برخورد قاطع مى شود. 
محسن جهانشير افزود: به دليل پيشگيرى از 
شيوع ويروس كرونا، طبق ابالغى كه وزارت 
بهداشت براى دستگاه ورزش استان ها ارسال 
كرد، تمامى باشــگاه ها و اماكن ورزشى در 
سطح استان همدان را تا 20 اسفندماه جارى 

تعطيل كرديم. 
وى افــزود: واحدهــاى بازرســى و امور 
جوانــان  و  ورزش  كل  اداره  باشــگاه هاى 

همدان در اين زمان حساس نظارت ويژه اى 
بر تعطيلى تمامى اماكن ورزشــى دارند و در 
همين راستا در روزهاى اخير 4 گروه مأمور 
نظارت بر باشــگاه هاى ورزشى شهر همدان 

شدند. 
جهانشــير با تأكيد بر اينكه باشــگاه ها نبايد 
خالف قوانين اقدام كنند، گفت: باشــگاه ها 
در قبال سالمت ورزشكاران مسئول هستند 
بنابراين تمامى آنها موظف هستند كه در امر 
نظارت با اداره كل ورزش اســتان همكارى 

كنند. 

وى افــزود: در تأمين ســالمت مردم با هيچ 
فردى تعــارف نداريم و هر باشــگاهى كه 
قوانيــن را رعايت نكنــد به طور قطع پلمب 

خواهد شد. 
مديــركل ورزش و جوانــان همدان يادآور 
شــد: پيش از تعطيلى مكان هاى ورزشــى، 
و  شــهروندان  آگاهــى  افزايــش  بــراى 
ورزشــكاران درباره ويروس كرونا، توزيع 
و نصب پوســترهاى آموزشى پيشگيرى با 
موضوع ويروس كرونا در اماكن ورزشــى 

انجام شد. 

فوتبال تا اواسط فروردين تعطيل شد

6 راهكار براى ورزشكاران در مقابله با كرونا

ورزش تا پايان سال 
تعطيل شد

 ســتاد مقابله با ويروس كرونا در ورزش 
كشــور با صــدور اطالعيه شــماره 5 خود 
تمامى اماكن، باشگاه هاى ورزشى، مسابقات 
و ليگ هــاى مختلف و همچنيــن تمرينات 

ورزشى باشگاه ها در سراسر كشور را تا پايان 
سال تعطيل اعالم كرد. 

در اطالعيه اين ســتاد آمده اســت: با توجه 
به گزارش هاى ســتاد ملى مقابلــه با كرونا 
مبنى بر ادامه شــرايط موجود درباره شــيوع 
ايــن بيمارى و لــزوم اقدامات پيشــگيرانه، 
تمامى رويدادهاى ورزشــى سراسر كشور از 

جمله ليگ هاى فوتبال، تمام اماكن ورزشــى 
و تمرينات تيم هاى باشــگاهى تا پايان سال 

تعطيل است. 
ســتاد مقابله بــا ويروس كرونــا در ورزش 
كشــور در اين اطالعيه تأكيد كــرد: بديهى 
اســت تصميمات مقتضى درباره فعاليت هاى 
ورزشــى فروردين ماه پس از بررسى شرايط 

روز در اطالعيه هاى بعدى اعالم مى شود. 
اين ســتاد به ورزشــكاران و عمــوم مردم 
شريف ايران توصيه كرد برحسب توصيه هاى 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از 
مسافرت هاى غيرضرورى خوددارى كرده و 
به پويش"در خانه مى مانيم و ورزش مى كنيم"

بپيوندند. 
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باباطاهر

درمان ضايعات نخاعى با سيستم رهاكننده 
دارويى دوتايى

 محققــان با تحقيقات خود به سيســتم رهاكننده دارويى دوتايى 
رســيدند كه با گســترش آن، در آينده براى درمان ضايعات نخاعى 

استفاده خواهد شد. 
بــه گزارش مهر، وقتى آســيبى به نخــاع وارد مى شــود، در ناحيه 
صدمه ديده واكنش هاى پاتولوژيك و التهابى اتفاق مى افتد كه به ايجاد 
محيط مهارى و تحليل رفتن آكســون ها منجر مى شــود و در نهايت 

ناتوانى حركتى ايجاد مى كند. 
به همين دليل، اســتفاده از درمان هاى تركيبى كه جنبه هاى مختلف 
آســيب را هدف قرار مى دهند مؤثرتر از درمان هايى اســت كه تنها 

بازسازى بافت ناحيه آسيب ديده را تسهيل مى كنند. 

نقش چشمگير فضاى مجازى و شبكه ملى 
اطالعات در شكست ويروس كرونا

 دبير شــوراى عالى فضاى مجازى بر نقش چشمگير فضاى 
مجازى و اهميت شبكه ملى اطالعات در مواجهه، كنترل شيوع 
و شكست مشــكالت جهانى همچون ويروس كرونا در كشور 

كرد.  تأكيد 
به گزارش مركز ملى فضاى مجازى، ســيد ابوالحســن فيروزآبادى 
گفت: مردم با برقرارى ارتباطات و تعامالت خود بر بستر شبكه ملى 
اطالعات و بهره منــدى از فرصت هاى فضاى مجازى براى مقابله و 
كنترل ويروس جهانى كرونا نشان دادند كه مى توان از اين فضا براى 
كاهش ارتباط مســتقيم و تعامل چهره به چهره انســان ها براى رفع 

نيازهاى فردى استفاده بهينه كرد. 

ماسك هاى آئينى و كاركردهاى آن 
در فرهنگ آفريقايى

 ماســك هاى آئينى و تشــريفاتى يكى از ويژگى هاى اساسى در 
فرهنگ و هنر سنتى مردمان آفريقاى غربى و زير صحرا است.

بــه گزارش مهر، رايزن فرهنگى در غنا در اين باره تشــريح مى كند، 
درحالى كه مفاهيم خاص مربوط به ماسك ها در فرهنگ هاى مختلف 
بســيار متفاوت اســت، اما برخى ويژگى هاى فرهنگى مشترك در 
فرهنگ هاى آفريقايى متداول اســت. به عنوان مثال، ماسك ها به طور 
معمول در فرهنگ آفريقايى مفاهيمى مذهبى و معنوى دارند و از آنها 
در رقص هاى آئينى و رويدادهاى اجتماعى و مذهبى استفاده شده و 
جايگاه ويژه اى نيز به هنرمندانى كه در توليد و اســتفاده از آنها نقش 

ايفا مى كنند، اختصاص داده مى شود.

شارژرى كه در 200 كشور قابل استفاده 
است

 يكى از چالش هاى اســتفاده از وسايل برقى در حين سفر، شارژ 
كردن آنها است. اما يك وســيله ارزان قيمت 25 دالرى مى تواند به 

حل اين مشكل كمك كند. 
به گزارش نيواطلس، يك شركت تجارى شارژرى را توليد كرده كه 
داراى پورت ها، دوشــاخه ها و گزينه هاى مختلف براى شارژ وسايل 
برقى است و با انواع گوشى ها و تبلت ها و لپ تاپ ها سازگار است. 
اين شارژر نياز به همراه داشتن تعداد زيادى شارژر را براى تأمين برق 
انواع وسايل برقى برطرف مى ســازد. بهره مندى از 6 مخزن اتصال، 
2 پــورت USB و كابل ميكــروUSB از مزاياى اين محصول 25

دالرى است. 

اعتبار صورت حساب ميان دوره تلفن ثابت 
2 برابر شد

مديرعامل شــركت مخابرات ايران از افزايش دوبرابرى ميزان اعتبار 
كاركرد هزينه ميان دوره مشتركان تلفن ثابت خبر داد. 

به گزارش شــركت مخابرات ايران، مجيد صــدرى گفت: به منظور 
كاهش مراجعات حضورى به دفاتر مخابراتى و جلوگيرى از شــيوع 
ويروس كرونا، از چهارشنبه 14 اسفندماه جارى تا پايان فروردين ماه 
1399، ميزان اعتبار كاركرد هزينه ميان دوره تلفن ثابت مشــتركان 2 

برابر مى شود. 
وى ادامــه داد: به اين ترتيب ميــزان اعتباركاركرد هزينه تلفن ثابت 
مشتركان اعتبارى از 30 هزار به 60 هزارتومان و مشتريان وديعه دار از 

80 هزار به 160 هزارتومان افزايش مى يابد. 

عودت بيش از 70 ميليارد تومان هزينه سفر
 بيش از 70 ميليارد تومان هزينه ســفر هموطنان از ســوى فعاالن 
گردشگرى عودت داده شد. معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى با اعالم اين خبر گفت: در اجراى مصوبات 
ســتاد ملى مديريت بيمارى كرونا با همــكارى و همراهى مديران و 
كاركنان تأسيسات گردشگرى تاكنون بالغ بر 70 ميليارد تومان از وجوه 
پرداختى توســط مردم و گردشگران، حسب درخواست آنان براى لغو 

سفرهاى خود، برگردانده شده است. 
ولى تيمورى گفت: ضمن تشكر از همكارى خانواده صنعت گردشگرى 
كشــور از هموطنان عزيز و گردشــگران نيز درخواست كرد شرايط 
اقتصادى خاص فعاالن گردشگرى را نيز در اين مقطع مدنظر قرار داده 
و در صورت امكان به جاى دريافت نقدى وجوه خود، سفر را به زمان 
مناســب ترى موكول كنند. معاون گردشــگرى خاطرنشان كرد: با اين 
حال تأسيســات گردشگرى با رعايت اخالق حرفه اى، دستورالعمل ها 
و بخش نامه هاى ابالغى از سوى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى را با دقت و جديت عمل كنند. تيمورى در پايان سازوكار 
ملى اعالم شــده از جمله استمهال تسهيالت بانكى، ماليات، حق بيمه 
كارفرمايــى و همچنين قبوض حامل هاى انرژى فعاالن و تأسيســات 
گردشگرى از جمله حوزه گردشگرى را مؤثر اعالم كرد كه به زودى با 

تكميل آن مسير عبور از اين بحران ترسيم مى شود. 

لغو روزانه 7 تا 8 هزار بليت قطار
 همزمان با شيوع ويروس كرونا، روزانه 7 تا 8 هزار بليت قطار لغو 

و استرداد مى شود. 
عضو هيأت مديره انجمن شــركت هاى حمل و نقــل ريلى با بيان اينكه 
مســافرانى كه پس از تاريخ 3 اسفند به خريد بليت قطار اقدام كنند در 
صورت لغو، جريمه از آنها دريافت نخواهد شــد، گفت: مسافرانى كه 
پيش از تاريخ ســوم اســفند ماه نيز بليت قطار خريدارى كرده باشند، 
در صورت كنســلى يا اســترداد، بدون كســر جريمه، مبلغ بليت آنها 
بازگردانده خواهد شــد اما بازگرداندن مبلغ كســر شده به پس از 16

فروردين سال آينده موكول شده است. 
به گزارش مهر، محمد رجبى ادامه داد: بيش از 25 هزار بليت همزمان 
با شــيوع ويروس كرونا لغو شده و روزانه 7 تا 8 هزار بليت قطار لغو 

و استرداد مى شود. 
ــام  ــرد: تم ــد ك ــا تأكي ــى رج ــل ريل ــركت حمل و نق ــل ش مديرعام
شــركت هاى حمل و نقــل ريلــى از جملــه شــركت حمل و نقــل 
رجــا آمــاده همــكارى بــا وزارت بهداشــت اســت و بــا وجــود آنكــه 
ــا در  ــده، ام ــركت ها وارد ش ــن ش ــه اي ــاردى ب ــارت هاى ميلي خس
ــات  ــركت ها اقدام ــن ش ــا اي ــروس كرون ــيوع وي ــع ش ــورت رف ص
ــد داد.  ــام خواهن ــوروزى انج ــافران ن ــى مس ــراى جابه جاي الزم را ب
ــوروز  ــام ن ــى مســافران در اي ــراى جابه جاي ــح كــرد: ب رجبــى تصري
ــع  ــا رف ــم ب ــدارد و اميدواري ــود ن ــودى وج ــا كمب ــكل ي ــچ مش هي

ــم.  ــادى بازگردي ــت ع ــه حال ــم ب ــا بتواني ــروس كرون ــيوع وي ش
وى با تأكيد بر اينكه براى جبران خسارت ها به هيچ عنوان قيمت هاى 
بليت قطار گران نخواهد شد، توضيح داد: روزانه تمام واگن هاى قطار 
به صورت كامل با محلول هاى ضدعفونى كننده گندزدايى و ضد عفونى 

مى شوند. 
مديرعامل رجا اظهار كرد: خوشــبختانه امسال براى ايام نوروز كالس 
تمامــى قطارها ارتقــا يافته و از لحاظ رعايت نظافت و بهداشــت بر 
اساس پروتكل هاى وزارت بهداشت قوانين بهداشتى رعايت مى شود. 
عضو هيأت مديره انجمن شــركت هاى حمل و نقــل ريلى تأكيد كرد: 
شــركت هاى حمل و نقل ريلى اقدامات قابل توجهى براى نوسازى در 
دســتور كار قرار داده بودند و حدود 500 دســتگاه با به صورت كامل 

نوسازى شده است. 

■ دوبيتى باباطاهر 
بدنياى دنى كى ماندنى بى                                          كه دامان بر جهان افشاندنى بى
دال يا ويلنا هم خواندنى بى همى ال تقنطوا خوانى عزيزا  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كه درختى بكارد و يا آبراهى حفر كند كه كسى در آن بر او پيشى نگرفته باشد و يا زمين 
مرده اى را آباد كند ، آن زمين ، به حكم خدا و رسولش ، از آِن او است .    
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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

 بخــش خصوصى با بخش نامــه وزارت ميراث 
فرهنگى درباره برگشــت هزينه سفرهاى لغو شده 
مشــكل دارند چون مســافران تفــاوت جريمه و 
خسارت لغو ســفر را نمى دانند و در بخش نامه هم 

توضيحى درباره آن داده نشده است. 
وزارت ميراث فرهنگى پــس از اينكه كرونا خوب 
توانســت دور ايران بچرخد و صنعت گردشــگرى 
را منفعــل كند، يك بخش نامه اى پــس از مصاحبه 
وزير راه و شهرســازى دربــاره برگرداندن جريمه 
لغو پروازها به مســافران ارائه كــرد با اين مضمون 
كه: «فعاالن و تأسيســات گردشگرى در چارچوب 
بند يــك ماده 13 تصويب نامه حقوق شــهروندى، 
مفاد قــرارداد گشــت هاى داخلــى و خروجى و 
ماده 12 شــيوه نامه اجرايى ذخيــره اتاق و ابطال آن 
در واحدهــاى اقامتى، چنانچه كســى از تاريخ يك 
اســفندماه ســالجارى تا اطالع ثانوى، گردشگرى 
درخواســت انصراف از سفر كند، تمامى تأسيسات 
گردشگرى و دفاتر خدمات مسافرتى و گردشگرى 
بدون هيچ گونه جريمه اى نســبت به استرداد وجوه 

دريافتى از گردشگران اقدام مى كنند.»
امــا ايــن بخش نامه با چند مشــكل روبه رو شــد. 
آژانسداران، هتلداران و فعاالن گردشگرى به آن خرده 
گرفتند كه بخش نامه ناقص است، درصورتى كه انتظار 
مى رفــت تأخير چنــد روزه وزارت ميراث فرهنگى 
به دليــل بررســى شــرايط و بخش نامــه اى با كار 
كارشناسى بسيار باشد اما اين اتفاق نيفتاد و در نهايت 
بخش نامه اى صادر شد كه خيلى ها را عصبانى كرد و 

آن را عجوالنه دانستند. 
هتلداران كه همان اول موضع خود را نشان دادند و 
اعالم كردند كه نه تنهــا جريمه لغو رزرو اتاق را از 

مسافران مى گيرند بلكه 
دولت  تا  هستند  منتظر 
اعالم شرايط فوق العاده 
كند، امــا جالب اينجا 
بود كه پــس از اعالم 
شــرايط اضطرارى باز 
هم بر نظر خود ماندند 
و جريمــه لغــو را به 
در  ندادنــد مگر  مردم 
برخــى مــوارد كه آن 
استاندار  دستور  به  هم 
ميراث  مديــركل  يا  و 
بوده  استان ها  فرهنگى 

است. 
اعالم  هم  آژانس داران 
هزينه هايــى  كردنــد: 
از  خيلى  كــه  كرده ايم 

آنها به خودمان هم برنمى گردد چه برسد به اينكه آن 
را بــه مردم برگردانيم اما اين بخش نامه ما را مجبور 
مى كند تا از جيب خودمان به مسافر، پول لغو تور را 
بدهيم. آن هم مســافرى كه اين بخش نامه را پرينت 
گرفته و جلوى در آژانس مى ايســتد و مى گويد كه 
معاون گردشگرى كشور گفته است هزينه لغو تورها 

را به مسافران برگردانيد. 
 پيشــنهادى كه مى توانست جلوى ضرر 

مسافر و مؤسسات گردشگرى را بگيرد
اين مشــكل با كمى تغييــر در بخش نامه و يا حتى 
اصالح پس از آن و يا افزودن چند تبصره قابل حل 
بود. يكى اينكه در اين بخش نامه آمده است چنانچه 
از تاريخ يك اسفندماه ســالجارى تا اطالع ثانوى، 

گردشگرى درخواست انصراف از سفر كند، تمامى 
تأسيســات گردشــگرى و دفاتر خدمات مسافرتى 
و گردشــگرى بدون هيچ گونه جريمه اى نسبت به 
استرداد وجوه دريافتى از گردشگران اقدام مى كنند. 
اســتفاده از واژه تا اطالع ثانــوى برخى افراد را بر 
اين واداشــته تا بتوانند ســفرهاى عيد نوروز و يا 
پس از آن را هم لغو كرده و درخواســت برگشت 
هزينه از آژانس داران را داشــته باشــند درحالى كه 
مى شد تاريخ مشــخصى را تعيين كرد تا هم مردم 
و هم آژانسداران و هتلداران وضعيت لغو تورها را 
مى دانســتند و در آن تاريخ درخواست خسارت و 

جريمه مى كردند نه بيشتر. 
از طرفــى در اين بخش نامه آمده كــه جريمه لغو 
بــه مردم برگردانده شــود و نه خســارت. اين دو 

واژه از هم متفاوت است. گاهى فعاالن گردشگرى 
هزينه هايى مى كنند كه از عهده آنها هم خارج است 
مانند هزينه ويزاى مســافران. اگر مسافرى سفرش 
را لغــو كند، در واقــع اين هزينه جزو خســارت 
محســوب مى شــود كه بايد هزينه آن را به آژانس 
بپــردازد. اين موضــوع هم مى شــد در بخش نامه 
معاونت گردشگرى قيد شود تا مردم بدانند بخشى 
از هزينه ها جزو خســارت اســت و بايد آن را به 

آژانس دار برگردانند. 
مراكز اقامتى نيز ممكن اســت در برخى موارد اين 
هزينه هــا را در جايى خرج كرده باشــند كه امكان 
برگشــت آن نيســت مانند هزينه كرد براى تعمير 
تأسيسات، خريد مايحتاج و... كه اين موضوع هم با 
ارائه اســناد قابل حل بود. تنها كافى بود كه در اين 

بخش نامه عبارت «لغو ســفر با كسر هزينه هاى غير 
قابل اجتناب» درج مى شد. 

 هتلداران به طور  رســمى ســرپيچى از 
بخش نامه را اعالم كردند

بخــش خصوصى مانند هتلدران و آژانســداران از 
لحن دســتورى اين بخش نامه كه بدون گرفتن نظر 
آنها تهيه و ابالغ شــده عصبانى و ناراحت شــدند 
تــا جايى كه هتلداران از ايــن فرصت بهره برده و 
در نامــه اى به وزير ميراث فرهنگــى از بخش نامه 
معاونــت گردشــگرى گاليه كرده و نوشــتند: آيا 
معاونت گردشــگرى شــرايط موجــود را مى داند 
و تمامــى جوانب را در نظر گرفته اســت يا صرفًا 

اقدامى براى رفع مسئوليت انجام داده است؟
جامعه هتلــداران از اين فرصت اســتفاده كرده تا 
دوباره درخواســت بســته حمايتى كننــد و به ياد 
مســئوالن وزارت ميراث فرهنگــى بياورند كه در 
زمان عيد يــك هتلدار به تعدادى از ســيل زدگان 

غذاى رايگان داده است!
در واقع معاونت گردشــگرى بــراى اينكه بتواند 
اين بخــش خصوصــى را هم همراه خــود كند، 
مى توانست در بخش نامه ابالغى خود راهكارهايى 
هم ارائــه كند تا هتلداران و آژانســداران را به راه 
خدمت به مردم بياندازد نــه آنكه در اين وضعيت 
موضع انتقادى بگيرند. درواقع معاونت گردشگرى 
مى بايســت اعالم مى كرد هتلدار و يا آژانس دار به 
مردم تا يك ســال فرصت اســتفاده از خدماتشان 
را بدهنــد، به عنوان مثال اگر كســى االن تورش 
و يا رزرو اتاقش را لغــو مى كند بتواند در مدت 
ســال 99 با نرخ سال 98 از خدمات آن دفتر و يا 
هتل اســتفاده كند و يا اينكه سفرشان را به زمان 
ديگــرى موكول كنند. اما چنين پيشــنهادى نه از 
سوى وزارت ميراث فرهنگى و نه مديران جوامع 

نشد.  مطرح  گردشگرى 
حتى مى شــد در جلسه اى با بخش خصوصى براى 
برون رفت از اين وضعيت پيشــنهادات را گرفت و 
در اين بخش نامه از مفاد آن هم استفاده كرد. اتفاقى 

كه در ظاهر هم نيفتاد. 

چند ايراد به بخش نامه لغو سفر

جريمه لغو سفر با خسارت فرق دارد

ايست 10 استان به مسافران نوروزى

به همدان
 نياييد

 مســئوالن 10 اســتان اجــراى تدابيــر ويــژه 
ضدكرونايــى براى نــوروز 99 را اســتارت زدند. 
براســاس تصميم اتخاذ شده در اين استان ها، عرضه 
انواع اقامتگاه رســمى و غيررســمى به مسافران با 
هدف «پيشــگيرى از سرايت بيشــتر كرونا» ممنوع 
است. ايست نوروزى به مسافرت هاى داخلى عمدتا 
به استان هاى «پرســفر در تعطيالت نوروز» مربوط 
است. مطابق آنچه در ستادهاى استانى مقابله با كرونا 
به تصويب رســيده اســت، عوامل عرضه خدمات 
گردشگرى بايد به جاى تسهيل اسكان مسافران، تا 

حد امكان سختگيرى كنند. 
مديران محلى و مســئوالن دولتى 10 استان كشور 
روزهــاى اخيــر با تشــريح آخريــن تصميمات 
ســتادهاى اســتانى مبارزه با ويروس«كرونا»، از 
لغو برنامه هاى ميزبانى مســافران نوروزى 99 خبر 
دادند. براساس آنچه در ستادهاى استانى مبارزه با 
كرونا و پيشگيرى از ســرايت بيشتر اين ويروس 
در حداقل 10 اســتان كشــور به تصويب مقامات 
محلى رســيده اســت، اجاره هتل، خانه مسافر و 
توريســتى-تفريحى  اقامتگاه هاى  عرضه  همچنين 
دســتگاه هاى دولتى به مســافران در ايام عيد 99

ممنوع است. ايست استان ها به سفرهاى نوروزى 
با هدف جلوگيرى از موج دوم «تشــديد ابتال به 
كرونــا» صورت مى گيرد و ابعــاد اين نوع اعمال 
قانون در بازار گردشــگرى مختص عيد به حدى 
بزرگ اســت كــه مطابــق بخشــى از مصوبات 
ســتادهاى اســتانى مبارزه با كرونا و پيشگيرى از 
سرايت بيشــتر اين ويروس، برپايى هر نوع چادر 
و ايجــاد فضــاى كمپينگ در ســطح خيابان هاى 
شهرهاى توريســتى نيز ممنوع اعالم شده است. 
عالوه بر اين همچنين اســكان مســافران نوروزى 

در مدارس نيز ممنوع شــده است. استان هايى كه 
درحال حاضر توسط مســئوالن استانى ممنوعيت 
ســفر به آنها اعالم شده است شــامل مازندران، 
بويراحمد،  و  كهگيلويــه  هرمــزگان،  اصفهــان، 
خراســان رضوى، اردبيل، قزويــن، ايالم و چهار 

محال بختيارى است. 
در همين راستا معاون وزير بهداشت گفت: سفر به 
شهرهاى شمالى ايران 20 درصد افزايش يافته  است، 
عالوه بر آن احمدحســين  زادگان استاندار مازندران 
از مردم خواســت تا اطالع ثانوى به اين استان سفر 
نكنند؛ براى مقابله با اين وضعيت از استقرار پايگاه 
آزمايش كرونا به منظور پايش ســالمت مسافران در 

مبادى ورودى اين استان نيز خبر داد. 
جامعه هتلداران اســتان مازندران نيــز به دنبال اين 
شرايط، بخش نامه اى صادر كرد و از هتل ها خواست 
از پذيرش مســافران شــهرهايى كه ويروس كرونا 
در آنها شــيوع پيدا كرده مانند قم، مشــهد يا تهران 
خوددارى كنند. عالوه بر آن بهره برداران خانه مسافرها 
در برخى شــهرهاى استان مازندران، پذيرش مسافر 
را ممنوع كرده اند. ستاد اســتانى مبارزه با كرونا در 
مازندران براى كاهش ضريب احتمال شيوع بيمارى، 
چادرخوابى براى مســافران و گردشگران را ممنوع 
كرد. ســتاد مبارزه بــا بيمارى كرونــا در مازندران 
به منظــور جلوگيرى از اقامت احتمالى مســافران و 
گردشــگران تصميماتى گرفته است؛ زيرا با وجود 
اعالم رسمى آماده نبودن استان براى پذيرش مسافر و 
گردشگر در نوروز 99 عده اى همچنان برنامه ريزى 
كرده و بار ســفر بسته اند تا عالوه بر سالمتى خود و 
خانواده شان، سالمتى شهروندان مازندرانى را هم به 
خطر بيندازند. در همين راســتا استاندار مازندران با 
اشــاره به اينكه هتل ها و واحدهاى اقامتى را براى 
مسافران ممنوع اعالم كرديم و خانه هاى مسافر هم 
در اختيــار آنان قرار نمى گيــرد، گفت: نصب چادر 

براى استقرار مسافران ممنوع شده است. 
عباس رضايى اســتاندار اصفهان نيــز عنوان كرد: 
امسال امكان پذيرش و اســكان مسافر نوروزى در 
قالب كمپ، مدارس، ورزشــگاه ها، مهمانســراها، 

مســافرخانه ها و امثال آن وجود ندارد. همه ساله در 
اصفهان براى جذب مسافران بيشتر در ايام نوروزى 
ستاد تسهيل مسافران نوروزى در اين استان فعاليت 
مى كرد ولى امســال به واسطه شرايط به وجود آمده، 
اين ستاد فعاليت خود را به سمت پيشگيرى از ورود 
مسافر به اصفهان در ايام نوروز معطوف خواهد كرد. 
وى گفت: براســاس آخرين تصميمات مقرر شــد 
تعدادى ترمواسكن در ورودى فرودگاه و همچنين 
زندان مركــزى اصفهان به منظور پايش و غربالگرى 
مســافرانى كــه از طريــق فــرودگاه وارد اصفهان 
مى شــوند يا مى خواهند از اصفهان خارج شوند و 
همچنين افرادى كه در زندان اصفهان هستند، نصب 
شود. ســعيد ناجى، رئيس ستاد اســتانى مديريت 
بيمارى كرونا در هرمزگان گفت: ثبت نام و پذيرش 
ميهمانان نوروزى براى اسكان در مدارس استان لغو 
شــده است و عالوه بر آن نصب چادر در سواحل و 
پارك هاى سراسر اين استان با پشتيبانى ستاد استانى 

مديريت بيمارى كرونا ممنوع شده است. 
يكــى از مكان هايى كه كرونــا موجب تعطيلى آنها 
شده است بازارها و اماكن فروش است كه در آبادان 
و بوشــهر نيز با دستور مســئوالن استانى بازارهاى 
سرپوشيده به منظور جلوگيرى از انتشار اين ويروس 
تعطيل شــده است. مديرعامل ســازمان منطقه آزاد 
اروند و فرمانداران آبادان و خرمشــهر ضمن تأكيد 
بر ضرورت پايش و كنتــرل بيمارى ويروس كرونا 
در مبادى ورودى اين منطقه اعالم كردند: بازارهاى 
سرپوشــيده آبادان و خرمشــهر براى جلوگيرى از 
انتشار ويروس كرونا تا اطالع ثانوى تعطيل شدند. 

هــادى زارع پور، مديــركل آمــوزش و پرورش 
از  پيشــگيرى  به منظــور  كهگيلويه وبويراحمــد 
شيوع ويروس كرونا اســكان و پذيرش مسافران 
و ميهمانان نوروزى در مدارس اين اســتان براى 
نوروز امســال ممنوع شــده اســت. عليرضا رزم 
حســينى، اســتاندار خراســان رضوى نيز عنوان 
كرد: مردم شــريف خراســان رضوى براى مقابله 
با ويــروس كرونا حتما همراهى الزم را داشــته 
باشند، به عالوه اينكه واقعا وجود اين ويروس در 

ســطح جامعه را جدى بگيرند. با توجه به شرايط 
خاص شــيوع ويروس كرونا در تعطيالت نوروز 
امسال اكبر بهنام جو اســتاندار اردبيل عنوان كرد: 
در تعطيالت عيد امســال پذيرش مسافر نخواهيم 
داشت و بايد از ورود مســافران به استان اردبيل 

براى گردش و تفريح جلوگيرى شود. 
مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
قزوين عنــوان كرد: پذيرش مســافر در مراكز اقامتى 
اســتان قزوين به منظور پيشگيرى از ويروس كرونا تا 
اطالع بعدى ممنوع شد كه اين تصميم براساس مصوبه 
كارگروه استانى ستاد پيشگيرى از ويروس كرونا اتخاذ 
و اجرايى شده است. عليرضا خزائلى گفت: واحدهاى 
اقامتى قزوين موظف شــده اند تا ضمن ارائه خدمات 
مناسب به ميهمانان پذيرش شده، همه نكات و موارد 
بهداشتى مربوط به پيشگيرى از ويروس كرونا را تا زمان 

خروج آنان رعايت كنند. 
وى با اشــاره به دســتورالعمل هاى ارائه شــده به 
تأسيسات گردشگرى براى رعايت نكات بهداشتى 
به منظور پيشــگيرى از ويروس كرونــا، اظهار كرد: 
دستورالعمل ابالغ شده از سوى معاونت گردشگرى 
كشــور با هــدف پيشــگيرى از شــيوع و ابتالى 
گردشــگران داخلى و خارجى به ويــروس كرونا 
تدوين شــده و اجراى آن ضرورى است. همچنين 
به منظور نظارت بر نحوه اجراى اقدامات پيشگيرانه 
و رعايت دســتور العمل هاى بهداشــتى ابالغ شده، 
تيم هاى نظارتى ســتاد اجرايى خدمات سفر استان 
به صورت روزانه از تأسيسات گردشگرى بازديد و 

بازرسى مى كنند. 
مديريت اداره ميراث فرهنگــى مهران گفت: در پى 
شــيوع ويروس كرونا براى رفاه حال همشــهريان 
گرامــى و ســالمتى مــردم اداره ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى شهرستان مهران با كمك 
اداره شــبكه بهداشت و درمان و نيز اداره نظارت بر 
اماكن عمومى در طول هفته گذشته تمامى واحد هاى 
اقامتى شهرســتان را از حضور مســافران زائران و 
گردشگران غيربومى (اعم از ايرانى و خارجى) تخليه 
كرده و با كسانى كه از اين امر تمكين نكنند برخورد 

قانونى صورت خواهد گرفت. 
ميثم عليزاده افزود: درحال حاضر هيچ واحد اقامتى 
در شهرستان مهران پذيرش مسافر و گردشگر ندارد 
و اداره ميراث فرهنگى شهرســتان مهــران كماكان 
پيگير اين قضيه است. عســگر زمانى، رئيس اداره 
اوقاف وامور خيريه شهرســتان شهركرد نيز در اين 
راستا گفت: با وجود اينكه امامزاده هاى مركز استان 
ضدعفونى مى شــوند اما تا اطالع ثانوى، پذيرش و 
اسكان مسافر و زائر در سوئيت ها و زائرسراهاى بقاع 

متبركه ممنوع اعالم شده است. 
  به همدان نياييد

تصميــم گيران اســتانى در همدان بر آن شــدند تا 
همدان هم به استانهايى بپيوندد كه نوروز 99 ميزبان 
گردشگران نباشــد . آنچه از بررسى شرايط موجود 
بر مى آيد اين اســت كه برخى جاذبه هاى پرمسافر 
همدان كــه در عرصه ملى و بيــن المللى پر آوازه 
هستند امسال در همدان پذيراى گردشگر نخواهند 

بود .
اين تصميم عصر پنج شــنبه گذشته  پس از تشكيل 
جلســه اى با حضور مســئوالن و مديــران حوزه 
گردشگرى به فعاالن و تاسيسات گردشگرى اعالم  

شد .
 تا كنون مســئوالن 10 اســتان اجراى تدابير ويژه 

ضدكرونايى براى نوروز 99 را آغازكرده اند.
 در چهارمين ســتاد اســتانى پيشــگيرى، كنترل و 
هماهنگــى مقابله بــا كرونا ويروس توصيه شــد 

هموطنان از سفر به استان همدان خوددارى كنند.
 اســتاندار درايــن رابطــه گفت: بــه منظور حفظ 
سالمت مردم و كنترل ويروس كرونا، در ايام نوروز 
از پذيرش مســافر و گردشــگر در اســتان همدان 
معذوريم و هيچ گونه اســكانى در استان نداريم و  
مهمانسراهاى ادارات، مدارس و ستاد اسكان استان و 

خانه مسافرها از پذيرش مسافر ممنوع هستند.
سيدسعيد شاهرخى افزود: مهمانسراى هيچ دستگاه 
دولتى به هيچ عنوان نبايد فعال باشــد و هيچ يك از 
ستادهاى اسكان دولتى از جمله  آموزش و پرورش، 

تربيت بدنى و شهردارى نبايد فعال شوند.


