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بازيگرى غيربومى ها 
در سپهر سياسى استان

 1- مدتى اســت در همدان بحث بومى و 
غيربومى بسيار داغ است و از انتصابات مديريتى 
گرفته تا پيمان هاى پيمانكارى، اســتخدام هاى 
كارگرى و كارشناســى نســبت به استفاده از 

غيربومى ها حساسيت هايى مشاهده مى شود.

بازار خدمات مسافرتى تنش زا شد 

ويروس بالتكليفى در گردشگرى

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

از طرف خـانواده 

ــا  ــت ، چه روزه ــه ات گذش ــرواز ناباوران ــال از پ چهارس
ــه  ــى ك ــم و شــب هاي ــذر كردي ــت گ ــال خاطرات ــا خي ب

ــرد . ــازه ك ــان را ت ــته م ــتنت داغ دل شكس نداش
چهارميــن ســالگرد جوانمــرگ عزيزمــان مســلم خزائــى 
ــى  ــر گرام ــى ) و همس ــن اجتماع ــابق تامي ــد س (كارمن

ــم. ــا را گرامــى مــى داري شــان  بنفشــه مدرســى ني

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

گزارشى از اخاذى 
به بهانه تست 
كرونا نداشتيم

شهرســتان  انتظامى  فرمانــده   
همدان معتقد است تاكنون گزارشى 
مبنى بر اينكه افرادى به بهانه تست 
كرونا به منازل مردم ورود كرده و 

اخاذى كنند، نداشتيم.
اخبارى منتشر  به گزارش فارس، 
شــده مبنى بر اينكه عده اى شياد 
و كالهبــردار به همراه چند خانم 
مجهز به ماســك و دســتكش به 
بهانه تست كرونا با نامه جعلى از 

وزارت بهداشت به ساختمان هاى 
مى كنند  مراجعه  همدان  مسكونى 
و به شــكل غافلگيرانــه با مواد 
بيهوشى ساكنان را بيهوش و اقالم 
ارزنده آنها را به ســرقت مى برند 
كــه بــراى صحت و ســقم اين 
مسأله به ســراغ فرمانده انتظامى 

شهرستان همدان رفتيم.
جمشيد باقرى با بيان اينكه تاكنون 
در اين باره گزارشى به پليس نشده 
اســت، اظهار كــرد: مى تــوان از 
مركز بهداشــت نيز مسأله را جويا 
شــد اما ما تاكنون به اين موضوع 

برنخورده ايم.
وى بيــان كرد: اگر مصداقى عنوان 

كنيد پيگيرى الزم را انجام خواهيم 
داد.

معــاون اجتماعــى پليس اســتان 
همدان نيز در اين زمينه به خبرنگار 
فارس گفت: برابر اعالم مســئوالن 
بهداشت، هيچ گروه يا فردى براى 
تســت كرونا به در منــازل اعزام 

نمى شوند.
حســين بشــرى با بيان اينكه اگر 
افرادى اقدام به اين كار كنند قطعا 
بدون مجوز و بــا اهداف مجرمانه 
خواهد بود، اظهار كرد: تا اين تاريخ 
در همدان گزارشى مبنى بر حضور 
افراد در محله هــا و منزل افراد به 

پليس گزارش نشده است.

مديريت بحران نهاوند
 زمين گير شد

احمدحسين فالحى نماينده منتخب همدان و فامنين:

بيكارى و اقتصاد نامناسب
 ريشه مشكالت مردم است
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بازار
كرونا زده! 

 مديركل  امور مالياتى استان همدان 
از اعالم مهلت و شــرايط بخشــودگى 
جرايم قابل بخشــش مالياتــى تا پايان 

سالجارى  خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل امور 
مالياتى اســتان همدان، محمد دلشادى  
با اشاره به بخشنامه رئيس كل سازمان 
امور مالياتى كشور  در باره بخشودگى 
جرايم مالياتى قابل بخشــش  موضوع 
مــاده 169 مكرر  قانــون ماليات هاى 
مستقيم مصوب 27 بهمن1380 و مواد 
169، 190، 193، 197 و 199  قانــون  
ماليات هاى مســتقيم و مواد 22 و 23
قانون ماليات بــر ارزش افزوده، عنوان 
كــرد: در اجراى مقــررات  ماده 191

قانــون ماليات هاى مســتقيم،  مؤديان 
محتــرم مالياتى در صــورت پرداخت  
مانده  بدهى  قطعى شــده خود تا پايان 
سالجارى (اعم  از اصل بدهى و جرايم 
غيرقابل بخشــش)، در ايــن مرحله به 

عنوان مؤدى خوش حساب تلقى شده و 
جرايم مالياتى مربوطه مورد بخشودگى 

قرار خواهد گرفت.
محمد دلشادى افزود:  با  توجه  به  مفاد  
بخشنامه مذكور،  همچنين  مؤديانى كه  
داراى بدهى  قطعى شــده  تا  تاريخ 30

مهر1398بوده و مطابق مفاد بخشــنامه 
فوق نســبت به پرداخــت آن تا پايان 
ســالجارى اقدام نكنند، به موجب ماده 

191 قانون ماليات هاى  مستقيم به عنوان 
مؤدى خوش حســاب تلقى نشــده  و 
جرايم آنها در راســتاى ماده فوق الذكر 

قابل بخشودگى نخواهد بود.
ميــزان  كــرد:  نشــان  خاطــر  وى 
بخشــودگى جرايــم قابــل بخشــش 
بــراى مؤديــان واحدهــاى توليــدى 
داراى پروانــه بهره بــردارى و پروانــه 
ــط،  ــع ذى رب ــدى از مراج ــب تولي كس

معــادل 90 درصــد و بــراى ســاير 
ــادل 80 درصــد مى باشــد. ــان مع مؤدي

محمد دلشــادى افزود: اين  بخشودگى 
بيشــتر به  منظور  حمايــت از فعاالن 
اقتصادى در سال رونق توليد و با توجه 
به شرايط خاص اقتصادى كشور صادر 

شده است.
وى در پايــان با تأكيد بــر اينكه پايان  
فرصت   آخرين  ســالجارى،  اسفندماه  
بخشــودگى  جرايــم  قابل بخشــش  
موضوع برخى مواد  قانون  ماليات هاى 
مستقيم  و  قانون ماليات بر ارزش افزوده 
است، اضافه كرد:  مؤديان محترم مالياتى 
به اين موضوع  به عنــوان يك فرصت 
ويژه نگاه كرده، زيرا در ســال هاى آتى 
جرايم         بخشــودگى  شاهد  منوال  بدين 
مالياتى نخواهيم بود، بنابراين الزم است 
فعاالن  اقتصــادى به ويژه فعاالن عرصه 
توليــد، از ايــن فرصت ويــژه، نهايت 

استفاده را ببرند.

اعالم شرايط بخشودگى جرايم قابل بخشش مالياتى 
تا پايان سالجـارى

اختصاص 60 ليتر بنزين 
نوروزى به خودروها

 نايب رئيس كميســيون تلفيــق اليحه بودجه  از 
مصوبه كميســيون براى اختصــاص 60 ليتر بنزين 

نوروزى به خودروها خبر داد.
على اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به جلســه صبح امروز كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
اظهار كرد: براساس مصوبه كميسيون مقرر شد براى 
تعطيالت نوروز 60 ليتر بنزين به سهميه كارت هاى 

سوخت اضافه شود.
به گفته وى كارگروه كميســيون تلفيق روز گذشــته 
براى اعمال اصالحاتى در بودجه ســال 1399 تشكيل 
جلسه داده بود و كميسيون تلفيق در جلسه امروز اين 

اصالحات را مورد بررسى و تصويب قرار خواهد داد.
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بازيگرى غيربومى ها 
در سپهر سياسى استان

 1- مدتى است در همدان بحث بومى و غيربومى بسيار داغ است 
و از انتصابات مديريتى گرفته تا پيمان هاى پيمانكارى، اســتخدام هاى 
كارگرى و كارشناسى نسبت به استفاده از غيربومى ها حساسيت هايى 

مشاهده مى شود.
در انتخابات هم اين موضوع چالشى براى داوطلبان بود كه در مواجهه 
با نيروهاى بومى و غيربومى به نفع كدام وارد عمل مى شوند و ديدگاه 

آنها در اين زمينه چيست؟
2- همدان را اســتانى مهاجرپذير و مهاجرفرست مى دانند، استانى كه 
ســرمايه هاى انسانى آن عمدتا براى كار، اســتخدام و مديريت از آن 
مهاجرت مى كنند و خود پذيراى مديران و مردمان اســتان هاى بيشتر 
همجوارى اســت كه ارتقا و رشــد خود را در استان همدان جستجو 

مى كنند و اكثرا هم در هر عرصه اى هستند، موفق اند.
اين شرايط همدان را در وضعيتى قرار داده كه موفقيت نيروهاى خود 
را در بيرون از اســتان ببيند و هر همدانى پس از رشدى معقول براى 
تداوم رشــد و پيشــرفت، چاره را در مهاجرت از استان و خروج از 

همدان ببيند.
3- مى گويند بومى و غيربومى در كالن شهر معنى ندارد و اين بزرگى 
و جاذبه هاى كالن شــهر است كه افراد را فارغ از زادگاه و بوم به خود 

فرا مى خواند و شرايط تأثيرگذارى متقابل فراهم مى شود.
طرفداران اين موضوع كه شــاخص بومــى و غيربومى را با تكيه بر 
توســعه نگاه ها و توانمنــدى افراد و نگاه كالن شــهرى رد مى كنند، 
معتقدند در همدان مانند تهران، قم و ديگر كالنشــهر ها بحث بومى 
ديگر بى معناســت و اين نياز كالنشهر و توان افراد است كه شرايط را 
براى آنها رقم مى زند البته اين گروه به كالن شــهرهايى مانند تبريز كه 
همچنان بحث بومى و غيربومى در آنها داغ است، به عنوان نقيصه اين 

ديدگاه بى توجه هستند.
4- برخى براين باورند كه همدان كالن شهر نشده و هنوز در ابتداى راه 
كالن شهرى است و اگر هم كالن شهر شود معنى آن دادن حق بومى ها 
به غيربومى ها نيست و بايد امكانات استان در هر حوزه اى در اولويت 
واگذارى به بومى ها باشد وگرنه شهر دچار بى تفاوتى و محافظه كارى 

نسبت به فرصت ها براى سرمايه هاى انسانى بومى شده است.
در اين ديدگاه در هر شرايطى نيروى بومى بر غيربومى ارجحيت دارد 
و اين حق نيروهاى بومى است كه در بوم و استان خود از امكانات و 
فرصت هاى رشــد و توسعه بهره مند بوده و بر آن اثر داشته باشند، در 
اين ديدگاه فعاليت غيربومى ها در هر حوزه اى نشانى از محافظه كارى 
و بى تفاوتى بومى هاســت كه خطرناك اســت و بايد از بى تفاوتى و 

محافظه كارى خارج شوند.
5- انتخابات گذشــته همدان نشــان داده كه غيربومى هــا به 2 نوع 

مى خواهند بر آن تأثير داشته باشند.
نــوع اول، داوطلبى در انتخابات اســت كه با توجــه به حق انتخاب 
مــردم، اين مردم هســتند كه تصميم به قبول يــا رد داوطلب با رأى 

خود مى گيرند.
اما نوع دوم، شــرايطى است كه غير بومى ها با يافتن يكديگر و جمع 

كردن افراد بومى بى تفاوت، قصد تأثيرگذارى بر انتخابات را دارند.
در اين روش اين گروه مى توانند ابزار دست تصفيه حساب هاى داخلى 

و بومى ها با هم نيز باشند.
6- مردم همدان در انتخابات ها معموال به توانايى افراد رأى مى دهند و 

در اين راه بحث بومى و غيربومى شاخص اصلى آنها نيست.
رأى به افرادى از اســتان هاى همجوار در دوره هاى پيشين انتخابات 
مجلس و اين دوره و انتخابات شــوراها و خبرگان، نشان مى دهد كه 

مردم استان در مواقعى غيربومى ها را بر بومى ها ترجيح داده اند.
7- در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى، نماينده دوم 
همدان چهره اى غيربومى و اصالتا از استان مركزى است كه البته سال ها 

در همدان زندگى مى كند و فعاليت تبليغى و تحقيقى و علمى دارد.
فالحى اكنون نماينده مردمى است كه مى خواهند استانى توسعه يافته 
داشته باشند و جوانان آنها بيكار نباشند و از سرمايه هاى انسانى استان 

به خوبى استفاده شود.
عملكرد فالحى نشــان خواهــد داد كه وى به كدام ديــدگاه درباره 
غيربومى ها باور دارد و چگونه دين شــهر و مردم استان همدان را در 

پيشرفت خود ادا خواهد كرد.

ازدحام جمعيت براى خريد عيـد مى تواند 
عامل انتشار ويــروس كــرونا باشد

 عضو كميســيون اجتماعى مجلس، با اشاره به تالش دولت و وزارت بهداشت براى 
كنترل بيمارى كرونا ضمن اشاره به اينكه موفقيت در اين زمينه در گروى بسيج ملى است 
از مردم خواســت تا زمان وجود خطر از ازدحام براى خريد عيد و سفرهاى غيرضرورى 

بپرهيزند.
زهرا ساعى در گفت وگو با  خانه ملت، در مورد ضرورت توجه به وضعيت آسيب ديدگان 
اجتماعى و ارائه خدمات آموزش پيشگيرى از ابتال به بيمارى كرونا به آنها، گفت: ويروس 
كرونا به دليل مقاومت باال خطرناك اســت و اين امكان وجود دارد كه تا 14 روز خود را 

نشــان ندهد و فرد ناقل آن باشــد، از سوى ديگر سرعت انتشار آن موجب بروز رعب و 
وحشــت در سطح جامعه شده است و انتشار اخبار كذب و منابع چندگانه اى كه در اين 

زمينه اطالع رسانى مى كنند هم به اين معضل دامن زده است.   
وى، ادامه داد: يكى از مهمترين اقداماتى كه بايد براى ممانعت از انتشار اين ويروس انجام 
شود، آموزش است، اما رسانه ملى به خوبى به اين مهم نپرداخته است، در حالى كه كشور 
چين براى مقابله با اين بيمارى انتشــار كليپ هاى آموزشــى از طريق رسانه ها و فضاى 

مجازى را در اولويت اقدامات خود قرار داده است.
ســاعى خاطرنشــان كرد: هم اكنون بســيارى از افراد نحــوه مراقبت از خود و 
اطرافيانشــان در مقابلــه با اين بيمــارى را نمى دانند، از ســوى ديگر برخى هم 
در بــازار اقدام به احتكار لوازم بهداشــتى مورد نياز براى پيشــگيرى از ابتال به 

اين بيمارى اعم از الكل، ماســك، دســتكش و ژل ضدعفونى كننده مى كنند. وى 
با يادآورى اينكه بروز اين مشــكالت در اين شــرايط حســاس بيانگر مديريت 
ضعيف بحران اســت، افزود: بحران تنها در زمان وقوع سيل و زلزله نيست، بلكه 
هــر گاه يك بيمارى خطرناك همچون كرونا هم شــيوع پيــدا كند، اين مديريت 
ضعيــف و موازى كارى دســتگاه هاى مربوطه و ســاير بخش هايى كه موظف به 

فرهنگســازى هستند، مشهود است. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، تصريح كرد: البته روزهاى اخير رئيس جمهور به اين 
موضوع ورود پيدا كرده و ســتادى را تشكيل داده كه به خوبى در اين زمينه عمل كرده 
اســت، ضمن اينكه تشكيل اين ستاد موجب تالش مضاعف وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكى براى كنترل اين بيمارى هم شده است

مسئوالن شهرى مى گويند

همدان آبگرفتگى نداشت

اعالم نحوه توزيع سهميه مازاد بنزين 
ايثارگران در هفته آينده

 مديركل تســهيالت بنياد شهيد معتقد است نحوه و جزئيات توزيع 
سهميه مازاد بنزين ايثارگران هفته آينده تعيين و اعالم خواهد شد.

محمود تبريزى در گفت وگو با مهر، از تعيين ســهميه بنزين ايثارگران 
خبر داد و گفت: پس از گران شــدن بهاى بنزين در كشــور، مطالبات 
زيادى از ســوى جمعيت ايثارگر و به دنبال آن نمايندگان مجلس براى 
افزايش ســهميه بنزين اين عزيزان مطرح شد. زيرا به دليل محدوديت 
جسمى اين قشــر امكان استفاده از وســايل حمل و نقل عمومى براى 
آنها كم تر اســت و به سهميه بيشترى براى بنزين وسيله نقليه شخصى 

خود نياز دارند.
مديــركل تســهيالت بنيــاد شــهيد تصريــح كــرد: بــه هميــن منظــور و 
ــا موافقــت شــركت ملــى پخــش فرآورده هــاى نفتــى، مقــرر شــد  ب
تــا ميــزان ســهميه جانبــازان و معلــوالن از ماهانــه 60 ليتــر بــه 100 
ــوخت هاى  ــى كارت س ــراى تمام ــع ب ــد. در واق ــش ياب ــر افزاي ليت
ــه  ــز خواهــد شــد البت ــازاد واري ــر بنزيــن م ــه 40 ليت ــازى ماهان جانب
ــه جــاى 100 ليتــر، 70 ليتــر دريافــت  خودروهــاى دوگانــه ســوز ب

خواهنــد كــرد.
ــا مســئوالن  ــز ضمــن جلســه ب ــده ني ــه آين ــرد: در هفت ــراز ك وى اب
مربــوط، نحــوه توزيــع ســهميه بنزيــن مــازاد ايثارگــران و جزئيــات 
ديگــر آن تعييــن خواهــد شــد پــس از ايــن جلســه نيــز جزئيــات را 

بــه جامعــه ايثارگــرى اعــالم خواهيــم كــرد.

كرونا هم باشد زندگى همچنان جارى است
مهدى ناصرنژاد»

 با وجود وحشتى كه ويروس كرونا در بين مردم ايجاد كرده است 
و نگرانى ها نسبت به گسترش اين بيمارى موجب اختالل در بسيارى 
از فعاليت هاى معمول از جمله تشكيل كالس هاى درسى مدارس و 
دانشــگاه ها و همچنين برگزارى مســابقه هاى ورزشى در كشورمان 
شده است، وليكن قشــرهاى مردم با هوشيارى و آمادگى هاى الزم 
برابر تهاجم ويروس كرونا همچنان به رفع و رجوع كارهاى روزانه 

زندگى خود در جامعه اشتغال دارند.
همان گونه كه پزشــكان و كارشناسان كانون هاى درمانى و بهداشتى 
توصيــه مى كنند، تنها شــرط الزم براى ايمن مانــدن از آلودگى به 
ويروس كرونا، فقط و فقط رعايت بهداشت فردى و اجتماعى است. 
در اين ارتباط خوشــبختانه اين اطمينان خاطر وجود دارد كه جامعه 
پزشكى و دست اندركاران بخش هاى درمان و بهداشت با آماده باش 
صددرصد، مواظب ســالمتى جامعه هستند و موارد آلوده به بيمارى 
ويروس كرونا را زير ذره بين هاى آزمايشــگاهى در سراســر كشور 
قرار داده اند. اما وظيفه مردم در اين شــرايط اين است كه با احساس 
مســئوليت شديد شخصى از هيچ مشــاركتى براى عقب راندن اين 
اپيدمى خطرناك و كشــنده در هر جا و هر مشــغله اى كه هســتند، 
دريغ نكنند. در اين باره همان گونه كه اشــاره شد، رعايت بهداشت 
شخصى براى حفظ سالمت خود و خانواده در اولويت اول است اما 
وظيفه مهم و بسيار بسيار خداپسندانه و انسانى هر فرد ايرانى و بلكه 
تمام انســان ها روى كره خاكى كه گرفتار اين اپيدمى جهانى هستند، 

دغدغه مند بودن نسبت به سالمتى كل جامعه است. 
اكنون در اين اوضاع و احوال نگرانى مردم، بيشتر از ناحيه بيرون از 
خانه و كيفيت ســالمتى مايحتاج روزانه است كه بيرون از خانه و از 

مجارى توليد و توزيع جامعه تأمين مى شود. 
خوشبختانه ما مردم مسلمان به تقوا و پاكيزگى شخصى بسيار متعهد 
و پايبند هســتيم و خود را شديداً مقابل مردم و بهداشت و سالمتى 
كلى جامعه مســئول مى دانيم و به همين دليل، هســتند بسيارى از 
مردم شــريف و متدين و باتقوا كه بــدون وضو كار روزانه خويش 
را شــروع نمى كنند و خدمت به مردم را بــراى خود نوعى عبادت 
مى دانند و روزى حالل از خداوند منان طلب مى كنند. حال بگذريم 
از كار خالف و جرايم غيرانسانى معدود آدم هايى كه در اين شرايط 
دشوار به هم نوعان خود رحم نمى كنند و با گران فروشى چند برابرى 
لوازم بهداشتى و ضدعفونى كننده به سوداگرى ناجوانمردانه مشغول 
هســتند، وليكن در مقابل چنين افراد انــدك، اكثريت توليدكننده و 
توزيع كننده و كاسب و خرده فروش با نيت خيرى كه دارند، اوضاع 
و احوال كنونى را به ميدانى براى آزمايش وجدان و انسانيت خويش 
قرار داده اند و قصد دارند در اين فرصت گران كه ممكن اســت در 
تمام زندگى و دوران عمر فقط يكبار دست دهد، رضايت خداوندى 

را جلب نمايند.
بــه هر حال و به َكرم توجه خدا و تالش و خدمت صادقانه مديران 
و مســئوالن و زحمتكشان حوزه بهداشت و درمان و تك تك مردم، 
اين بال هم از ســرمان رفع مى شــود و به قول معروف «زمستان هم 
تمام مى شود و روسياهى براى ذغال مى ماند» و چه انسان هاى بزرگ 
و قابل تقدير و احترام هســتند آنان كه در تهيه و توليد و پخت وپز 
و فرآورى به ويژه مواد غذايى براى جامعه، رعايت تمام بهداشــت و 
ســالمتى فردى و اجتماعى را در درجه اول اهميت و اولويت قرار 
مى دهند و اينگونه اســت كه «زندگى در ايــران ما همچنان جارى 

است».

1- يارانه صرفه جويى ســوخت به كالن شــهر همدان پرداخت نشده 
اســت. گويا اين يارانه براى توسعه قطار شــهرى در كالن شهرها از 
سوى وزارت نفت به كالن شهرها پرداخت مى شود. گفتنى است قطار 
شهرى همدان در مرحله مطالعه است كه دريافت اين يارانه ها مى تواند 

راه اندازى آن را تسريع كند.
2- زمزمه هايى از گرانى نان شــنيده شده اســت. گويا دوبرابر شدن 
قيمت نان آزادپز از ســال 99 با افزايش قيمت آرد آزادپز اجرا خواهد 
شد. گفتنى است بحث گرانى نان مدت ها است در جامعه مطرح است 

و موافقان و مخالفانى دارد.
3-پيشنهاد امهال در پرداخت اقساط تسهيالت بانكى در حال بررسى 
اســت. گويا اين پيشــنهاد به دنبال شــيوع كرونا و ركود در بازار و 
كسب و كارها و احتمال قطعى عقب افتادن اقساط تسهيالت مشتريان 
بانكى ارائه شــده اســت. گفتنى است بر اســاس اين پيشنهاد اقساط 

تسهيالت بانك ها در حوزه كسب وكار به مدت 3 ماه امهال مى شوند.
4-برخى مدارس غيرانتفاعى حقوقى براى روزهاى تعطيل به معلمان 
قراردادى خود نمى دهند و تعطيلى مدارس به زيان مالى اين دســته از 
معلمان منجر شده است. گويا اين نوع مدارس در پرداخت عيدى به 
معلمان قراردادى هم آئين نامه خاصى ندارند و سليقه اى و مبلغ اندكى 
به عنوان عيدى به معلمان پرداخت كرده اند.گفتنى است جوانانى كه در 
مدارس غيرانتفاعى به عنوان معلم قراردادى حق التدريس فعاليت دارند، 
دريافتى چندانى نداشــته و وضعيت بيمه و آينده شغلى مشخصى هم 
ندارند و اين وضعيت نيازمنــد ورود آموزش و پرورش به عنوان نهاد 
متولى و نمايندگان، براى ساماندهى و توجه به اين قشر زحمت كش 

است.
5- يكى از منتخبان مجلس يازدهم اســتان بــه ديدارهاى عمومى و 
جمعى خود با مردم ادامه مى دهد. گويا وى چندان به دستورالعمل هاى 
مقابله با كرونا كه بر پرهيز از ديدارهاى جمعى تأكيد دارد، باور ندارد. 
گفتنى اســت رعايت نكات بهداشتى و دستورالعمل ها مهمترين عامل 

پيشگيرى از شيوع بيمارى كرونا در جامعه است.

پروين سليمى »
 پرداخت نخستين وام به مستمرى بگيران 
صندوق به مناســبت چهل ويكمين سالگرد 
شكوهمند انقالب اسالمى در دهه مبارك فجر 
98 پرداخت شد كه تعداد 16 هزار خانوار در 
كشور و 705 خانوار در استان همدان وام 30

ميليــون ريالى بدون ضامن از بانك صادرات 
دريافت كردند و خبر خوش ديگر اين است 
كه سامانه الكترونيكى صندوق بيمه عشايرى 

به سامانه هاى سبا متصل شد. 
در ايران نظام بيمه  آنقدر اهميت دارد كه اصل 
اسالمى  جمهورى  اساسى  قانون  بيست ونهم 
نيز به آن اختصاص يافته اســت. عالوه بر آن 
در قانون ساختار نظام جامع رفاه و برنامه هاى 
چهارم، پنجم و ششم توسعه هم اجراى بيمه 
در ســطح جوامع روستايى و عشايرى مورد 

تأكيد قرار گرفته است. 
ارائــه خدمــات بيمه به كاهش فقــر، بهبود 
زيرساخت هاى اقتصادى و در نتيجه توسعه 
اقتصــادى و اجتماعــى بخش كشــاورزى، 
روستايى و عشــاير مى انجامد. در اين باره، 
دولت جمهورى اســالمى مصمم است تا با 
اجتماعى براى  رويكرد گســترش بيمه هاى 
كاهش فاصله طبقاتى جمعيت روســتايى و 
شهرى، محروميت، گسترش عدالت اجتماعى 

گام هاى مؤثرترى بردارد. 
مدير صنــدوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشــاير اســتان همــدان در 
گفت وگو بــا همدان پيام انتخاب كد درآمدى 
نســبت به توان مالى هر فــرد و عضويت از 
سن 18 سالگى را فرصت مناسبى دانست كه 
همه افراد بدون بيمــه بتوانند از مزاياى بيمه 

بازنشستگى اين صندوق استفاده كنند. 
مهدى سماواتى گفت: همه افراد مى توانند به 
نســبت توان مالى يكــى از 8 كد را به عنوان 
ســطح درآمدى انتخاب و به صورت ساالنه 

يــك بــار آن را پرداخت كننــد و دولت به 
ازاى مبلغ پرداختى توســط فــرد 2 برابر آن 
را به عنوان ســهم دولت در حمايت از افراد 
روســتايى و عشــايرى به صندوق پرداخت 

مى  پردازد. 
سماواتى جامعه هدف اين صندوق را ساكنان 
روســتا و مناطق عشــايرى، افراد ساكن در 
شهرهاى زير 20 هزار نفر و شاغالن فصلى، 
شهرهايى  كشــاورزان  زنبورداران،  قاليبافان، 
با جمعيت بــاالى 20 هزار نفر برشــمرد و 
افزود: رانندگان برون شــهرى در روستاها و 
شــهرهاى زير 20 هزار نفر، زنان سرپرست 
خانوار بهزيســتى تمامى مشــاغل وابسته به 
كشــاورزى، كاركنــان مراكز دامپزشــكى و 
شــاغالن صنايع دســتى مى توانند عضو اين 

صندوق شوند. 
وى افــزود: بازنشســتگى، ازكارافتادگــى، 
مستمرى فوت به بازماندگان از مزاياى اصلى 
صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان 
و عشــاير محسوب مى شــود. هر زن و مرد 
براى عضويت با سن 18 لغايت 50 سال و با 
همراه داشتن مدارك شناسنامه اى با حضور در 
كارگزارى رســمى صندوق در سراسر استان 

مى تواند نسبت به ثبت نام خود اقدام كند. 
ســماواتى گفت: براى تكريم ارباب رجوع و 
آشنايى روستاييان و عشاير عزيز از صندوق 
و مزاياى آن در مناطق و بخش هاى مختلف، 
كارگزارانى ايجاد شده است و صندوق استان 
همدان موفق شد تا ابتداى مردادماه سال 96

وضعيت تمامى كارگزاران استان را مشخص 
و تعــداد 48 كارگــزارى را در طرح تطبيق 

كارگزاران در مناطق استان فعال كند. 
سماواتى همچنين افزود: كارگزاران مسئوليت 
اطالع رسانى، ثبت نام و تمديد افراد در مناطق 
تحت پوشش را برعهده دارند. افراد مشمول 
با مراجعه به دفاتر كارگزارى اطالعات خود 

را در سامانه صندوق ثبت مى كنند. 
مدير صنــدوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روستاييان و عشاير اســتان همدان 2 مسأله 
بــراى صندوق در ســال 98 را بســيار مهم 
دانســت و درباره جذب جوانان در صندوق 
گفت: بايســتى در اين باره فرهنگ سازى و 
اطالع رسانى درستى صورت گيرد تا جوانان 
در سنين پايين تر نســبت به بيمه خود اقدام 

كنند. 
وى خاطرنشــان كرد: يكى از اقدامات جدى 
ايــن صندوق بيمه زنان خانه دار اســت زيرا 
بسيارى از بانوان به دليل بيمه شدن سرپرست 
خانواده از بيمه خــود در اين صندوق امتناع 
مى كنند و صندوق روستايى عشايرى فرصت 
مناســبى اســت كه خانواده ها مى توانند از 2
حقوق بازنشستگى در خانواده استفاده كنند. 

وى ادامه داد: ســال 98 بــا انعقاد تفاهم نامه 
5 جانبه كشــورى براى حمايت از توســعه 
روستاها و اشــتغال پايدار فى مابين صندوق 
بيمــه اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و 
عشاير و معاونت توسعه كارآفرينى و اشتغال 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، صندوق 
كارآفرينى اميد، بانك توســعه تعاون، بانك 
كشاورزى و پست بانك مقرر شده افرادى كه 
درخواست استفاده از وام اشتغال روستايى را 
دارند و مشمول عضويت در صندوق هستند 
با معرفى افراد توســط بانك بــه كارگزاران 
رســمى از خدمات بيمه اى صندوق بهره مند 

مى شوند. 
ســماواتى گريزى نيز به تعــداد افراد تحت 
پوشــش زد و افزود: صندوق بيمه روستايى 
عشايرى استان همدان بيش از  صد هزار نفر 
را تحت پوشــش دارد كه تعــداد 75 هزار و 
163 بيمه شده روســتايى، 2 هزار و 25 نفر 
بيمه شــده عشــايرى، هزار و 192 نفر بيمه 
شــده كميته امداد امام(ره) و هزار و 947 نفر 
بيمه شده زنان سرپرست خانوار بهزيستى و 
بيش از 20 هزار نفر ســاير گروه هاى بيمه اى 

صندوق را تشكيل مى دهند. 
 وى افزود: تعداد 4 هــزار و 230 خانوار از 
مزاياى مستمرى ماهانه بازنشستگى پيش از 
موعد، فوت و ازكارافتادگى صندوق بهره مند 
هســتند كه از اين تعداد هزار و 424 خانوار 
در اجراى طرح بازنشســتگى پيش از موعد 
مصوب مجلس شوراى اسالمى در سال 96

مشمول دريافت مستمرى ماهانه شده ند. 
ســماواتى در ادامه ميانگين جذب كشورى 
در سال 98 در مناطق روستايى را 24 درصد 
دانســت كه از ايــن تعــداد ميانگين جذب 
صندوق اســتان همدان 35 درصد هست كه 
نســبت به ميانگين كشورى 11 درصد باالتر 
اســت و تعداد جامعه مشمول استان همدان 
297 هزار نفر لحاظ شــده است و صندوق 
اســتان از نظر تعــداد ثبت نام در ســال هاى 
93، 94 و 97 رتبه ســوم كشور و در برخى 
از شــاخص ها رتبه دوم كشــور را به خود 

اختصاص داده است. 

مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير استان همدان:

صندوق روستايى به اعضا حقوق بازنشستگى مى دهد
■ با عضويت در صندوق بيمه روستايى و عشايرى از حقوق مستمرى بازنشستگى، ازكارافتادگى بهره مند شويد

 در بارش هــاى ديــروز 
آبگرفتگى ناشى از آب هاى 
نداشتيم  همدان  در  سطحى 
فاضالب  پس زدگــى  بلكه 
منازل در برخى از نقاط شهر 

رخ داده است.
مديــر خدمــات شــهرى 
شهردارى با اشاره به آمادگى 
كنترل  در  همدان  شهردارى 
با  كــرد:  اظهار  بارش هــا، 
بارش هاى  اينكــه  به  توجه 
شــديدى در همدان توسط 
پيش بينــى  هواشناســى 
در  آمادگى  اين  بود،  شــده 
شهردارى ايجاد شده بود و 
خوشبختانه با اصالحاتى كه 
در شبكه صورت گرفته بود، 

آبگرفتگى معابر و منازل در اين شــهر به طور 
چشمگيرى كاهش يافت.

خانجانى در گفت وگو با ايســنا، تصريح كرد: 
چند مــورد جزئى آبگرفتگى به ســامانه 137 
شــهردارى گزارش شــده بود كــه البته اين 
آبگرفتگى ناشــى از پس زدگــى فاضالب در 
حياط و سرويس هاى بهداشتى منازل همكف 

در برخى نقاط شهر همدان بود.
وى با بيان اينكه بيــش از 30 مورد اصالحات 
شبكه انتقال آب هاى سطحى انجام شده است، 
يادآور شــد: در ســالجارى بيش از 30 مورد 
اصالح شــبكه جمع آورى آب هاى سطحى در 
بلوار ارتش، شــهرك فرهنگيان، شهرك مدنى، 
بلوار چمران، بلوار شهيد رجايى، بلوار مطهرى 
و بلوار صياد شــيرازى صورت گرفته است و 

برخى هنوز هم ادامه دارد.
مدير خدمات شهرى شــهردارى همدان بيان 
كرد: تمامــى رودخانه ها، نهرهــا، دريچه ها و 
شبكه هاى آب كنترل شــده است به طورى كه 
550 نفر وظيفه نگهدارى شــبكه هاى آب هاى 

سطحى را برعهده داشتند.
وى با تأكيد بر اينكه مشكل عمده اى در زمينه 

آبگرفتگى معابر در شهر همدان نداشتيم، افزود: 
در هنگام بارش آبگرفتگــى جزئى در برخى 
از نقاط طبيعى اســت زيــرا در برخى از نقاط 
بارش ها بيش از ظرفيت جوى ها بوده و به دليل 
عدم كشش جوى آب به معابر جارى شده اما 
خوشبختانه به منازل مسكونى و تجارى آسيب 

نرسيده است.
خانجانى با اشاره به بارش برف همدان گفت: با 
آمادگى كامل تمام سطح شهر همدان برف روبى 
شــده البته در برف روبى اولويت اول با معابر 

شريانى و اصلى است.
وى خاطرنشان كرد: يكى از مشكالت نيروهاى 
شــهردارى در برفروبــى معابــر خودروهاى 
پارك شده است كه موجب مى شود برف روبى 
به صــورت كامل انجــام نشــود، بنابراين از 
شهروندان تقاضا داريم در هنگام بارش برف از 

پارك خودروها در معابر خوددارى كنند.
در  حادثه ديده  به 216  امدادرسانى   

استان همدان
در بارش هاى 2 روزه در استان همدان، 77 منزل 
دچار آبگرفتگى شده و 216 نفر حادثه ديده در 
اين بحران توسط هالل احمر مورد درمان قرار 

گرفتند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان 
با بيان اينكه خوشــبختانه در جاده هاى استان 
همدان امدادرســانى خاصــى صورت نگرفته 
است، افزود: در 5 شهرستان مالير، تويسركان، 
اســدآباد، نهاوند و كبودراهنگ 77 منزل دچار 

آبگرفتگى شدند.
بهــروز كارخانه اى نيز در گفت وگو با ايســنا، 
افزود: از 77 منزل آســيب ديده، 57 مورد در 4 
روستاى نهاوند بوده كه 216 نفر در اين جريان 

آسيب ديدند.
وى خاطرنشان كرد: يكى از تيم هاى هالل احمر 
به تعداد 32 نفر در پلدختر مستقر شده و 140 
دســتگاه چراغ والر به زلزله آذربايجان ارسال 

شده است.
وى بــا بيــان اينكه هــالل احمــر در حوزه 
اطالع رســانى و آموزش هــاى پيشــگيرى از 
ويروس كرونا به خوبى وارد شده است، تأكيد 
كــرد: مردم همواره نگاه ويــژه اى به داروخانه 
هالل احمر داشــته و انتظــار دارند اقالمى كه 
در ســاير داروخانه ها يافت نمى شود، در آنجا 
پيــدا كنند از ايــن رو انتظار مى رود دانشــگاه 

علوم پزشكى در تجهيز اقالم 
كرونا،  بــا  مقابله  بهداشــتى 
مساعدت بيشترى با داروخانه 

هالل احمر داشته باشد.
 از امروز دماى همدان 
زيرصفر  درجه  تا 5  به 4 

مى رسد
پيــش  مركــز  كارشــناس 
همدان  استان  بينى هواشناسى 
از كاهش محسوس دما و آخر 
همدانى ها  براى  سرد  هفته اى 

خبر داد.
محمدحســن باقرى شــكيب 
نيز در تشــريح وضعيت دما 
و بــارش در آخر هفته اظهار 
گذشته  ســاعت  در 48  كرد: 
با فعاليت سامانه بارشى قوى 
در سطح استان همدان شاهد بارش هاى خوبى 
بوديم و تا ظهر ديروز هم بارش ها به صورت 

ضعيف و خفيف ادامه داشت.
وى از خروج ســامانه بارشــى در بعدازظهر 
ديروز خبر داد و افزود: بيشترين بارش هاى 2 
روز گذشته مربوط به شهرستان نهاوند با 118 
ميلى متــر و كمترين ميزان بارش در ايســتگاه 
هواشناسى همدان-فرودگاه با 63 ميلى متر ثبت 

شده است.
باقرى شــكيب با بيان اينكه ميزان بارندگى در 
شهرستان تويســركان 116 ميلى متر، ايستگاه 
دانشــگاه بوعلى 75 ميلى متر و در ساير نقاط 
استان نيز بارش ها بيشــتر از 65 ميلى متر بوده 
اســت، خاطرنشــان كرد: صبح فــردا كاهش 
محســوس دما پيش بينى شــده و دماى استان 
حداقل به 4 تا 5 درجه زيرصفر خواهد رسيد.

كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان 
با بيان اينكه در24 ساعت گذشته نهاوند با 8 درجه 
سانتى گراد گرم ترين و گل تپه با منفى يك درجه 
سردترين نقطه استان بوده است، گفت: تغييرات 
دمايى همدان در 24 ساعت گذشته بين صفر تا 7 

درجه سانتى گراد بوده است.
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خبر خبر

خسارت بارندگى دراسدآباد نداشتيم
 فرماندار شهرستان اسدآباد از تلف شدن 25 رأس گوسفند در يكى 
از واحدهاى سنتى روســتاى دهنوش اين شهرستان بر اثر بارش هاى 

شب گذشته خبر داد.
مجيــد درويشــى در گفت وگــو با ايســنا، اظهــار كرد: بــا وجود 
اطالع رســانى هاى انجام شده از طريق رســانه ها و فضاى مجازى در 
رابطه با اقدامات پيشگيرانه به منظور مواجهه با بارش هاى سيل آسا هفته 
جارى به دامداران و كشاورزان متأسفانه يكى از واحدها و اصطبل هاى 
روستايى در روستاى دهنوش به دليل سنتى بودن و شدت باران شب 
گذشته تخريب شده و بر اثر اين تخريب تعداد 25 رأس از گوسفندان 

اين واحد سنتى تلف شده اند.
وى در ادامه با بيان اينكه بر اثر شــدت بارش هاى سيل آسا در اواسط 
شب گذشته(سه شــنبه) 3 روستاى نصرت آباد، دولت آباد و نجف آباد 
دچار آبگرفتگى شــده بودنــد، افزود: با حضور بــه موقع آبگرفتگى 
اين روســتاها با همكارى مديريت بحران شهرســتان و معاون عمران 
و برنامه ريزى فرماندارى و بخشــدارى و دستگاه هاى مديريت بحران 

مرتفع شد.
درويشى خاطرنشان كرد: خوشبخانه خسارت هاى بارش باران سيل آسا 
در شهرستان چندان نبوده و تاكنون گزارشى در رابطه با خسارت ها در 

اين شهرستان گزارش نشده است.
وى در پايان اعالم كرد: اليروبى هاى نقاط حادثه خيز و حساس انجام 
شده و رودخانه هاى شهرستان از نقش مؤثرى در خسارت هاى جزئى 

بارش هاى شب گذشته برخوردار بوده است.
 آبگرفتگى 200 هكتار از اراضى كشاورزى اسدآباد

مدير جهادكشاورزى شهرستان اسدآباد هم از آبگرفتگى 200 هكتار از 
اراضى كشاورزى شهرستان بر اثر بارش هاى سيل آسا در 2 روز گذشته 
خبر داد و اظهار كرد: درحال حاضر ميزان خسارت وارده به اين اراضى 

تا زمان فروكش كردن آبگرفتگى مشخص نخواهد بود.
سقراط بيرنگ نجف آباد، خسروآباد و پيرشمس الدين را از جمله اراضى 
كشاورزى دچار آبگرفتگى در اين روستا برشمرد و افزود: در صورتى 
كه ظرف 2 روز آينده آبگرفتگى موجود در اين اراضى فروكش كند به 

اين اراضى خسارتى وارد نخواهد شد.
بيرنگ اضافه كرد: بيشتر اراضى كه بر اثر بارش هاى 2 روز اخير دچار 

آبگرفتگى شده اند، در اين اراضى نفوذپذيرى آب پايين است.
اين در حاليست كه فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: در بارندگى هاى 
سيل آساى 2 روز گذشته در اسدآباد خوشبختانه هيچ خسارت و حادثه 
اى وجود نداشــته و گزارش نشده اســت. وى با اشاره به بازديدهاى 
ميدانى از وضعيت بارش هاى سيل آســا در ســطح شهر و روستاهاى 
اسدآباد اظهار كرد: تمامى اعضاى مديريت بحران شهرستان در آمادگى 
كامل به سر برده و تمامى نقاط حادثه خيز شهرستان تحت كنترل قرار 
دارند و هيچگونه مشــكل خاصى وجود ندارد و در صورت وقوع هر 

گونه مشكل خاصى به موقع براى مرتفع شدن امر اقدام خواهد شد.
درويشــى با بيان اينكه درحال حاضر آب ناشى از بارش هاى باران در 
سطح رودخانه هاى شهرستان با حجم قابل توجهى به صورت روان در 
حركت قرار دارد، يادآور شد: امسال در مواجهه با مواقع بحران احتمالى 
ســيل به منظور اقدامات پيشــگيرانه 37 كيلومتر از نقاط حادثه خيز و 
حساس رودخانه هاى سطح شهرستان اليروبى شدند كه برخى از اين 

رودخانه ها بيش از 40 سال بود كه اليروبى نشده بودند.

سد كالن مالير سرريز كرد
 در بارندگى هاى دو روز گذشــته در مالير سد كالن با ظرفيت 45

ميليون مترمكعب ذخيره آب، سرريز كرد. 
 مدير امور منابع آب شهرســتان مالير اظهار كرد: در شهرستان مالير 
در 2 روز گذشته 107 ميليمتر بارندگى به ثبت رسيده است و ظرفيت 
سد كالن با حجم 45 ميليون مترمكعب، صد درصد تكميل شده است. 
محمد مظفرى با بيان اينكه در راستاى كنترل وضعيت پيش از شروع 
بارندگى ها با خروج آب براى ذخيره باران در سد كالن ظرفيت سازى 
شــده اســت، افزود: با توجه به تكميل ظرفيت سد، اكنون از دريچه 
تحتانى 10 متر مكعب در ثانيه و از سرريز 20 متر مكعب در ثانيه آب 
خارج مى شود.  وى در گفت وگو با همدان پيام خاطرنشان كرد: سرريز 
سدها بر اســاس سيالب چندين هزارساله طراحى مى شود تا توانايى 
عبور سيالب ها را داشته باشد؛ بر اين اساس سد كالن 840 مترمكعب 

در ثانيه ظرفيت خروجى از قسمت سرريز را دارد. 
مظفرى در ادامه به نقش مؤثر ســد كالن در مديريت سيالب ها اشاره 
كرد و گفت: ســد كالن پيك سيالب ها را در شــاخه اصلى روخانه 
حرم آباد كنترل كرد و از وقوع سيالب در روستاهاى پايين دست سد 
به ويژه روســتاهايى مركز دشت كه در ارتفاع كمترى قرار دارند مانند 

شوشاب، سلطانيه، جيجان رود و اسكنان جلوگيرى كرد. 
مدير امور منابع آب در پايان از مردم خواست: با توجه به بارندگى هاى 
گذشــته و طغيان رودخانه ها از تردد و توقف در حاشــيه مسيل ها و 

رودخانه ها خوددارى كنند. 

آغاز عمليات ساخت پارك هزار و 404 
مترمربعى شهر اسدآباد

 شــهردار اســدآباد از آغاز عمليات ســاخت پارك هزار و 404
مترمربعى در اين شــهر خبر داد و گفــت: اين پارك با هدف افزايش 
سرانه فضاى سبز و ايجاد روحيه نشــاط و شادابى در شهروندان در 

شهرك شهيد خزاعى شهر در دست ساخت است. 
عليرضا فعله گرى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه ايجاد پارك ها 
و فضاى ســبز در محالت زمينه هاى مساعد و مناسبى براى تفريح و 
سرگرمى اهالى و خانواده ها فراهم مى كند، افزود: تالش بر آن است كه 
اين پارك هزار و 404 مترمربعى تا تابستان سال آينده آماده بهره بردارى 

و استفاده اهالى اين شهرك شود. 
وى در ادامه با اشاره به اينكه در سالجارى 50 هزار بوته انواع گل هاى 
فصلى، درخت و درختچه توســط واحد فضاى سبز شهردارى شهر 
خريدارى و كاشته شده است، تصريح كرد: درحال حاضر با احتساب 
30 هكتارى پارك زائر، فضاى سبز شهر اسدآباد به 75 هكتار افزايش 

يافته كه مى توان گفت از نظر سرانه ف 
فعله گرى همچنين از فعال شــدن كارگاه جوشكارى شهردارى شهر 
اســدآباد خبر داد و تصريح كرد: در راســتاى رونــق توليد داخل و 
صرفه جويى هزينه هاى شهردارى شهر در حال حاضر ساخت المان هاى 
تزئينى براى بلوارها و ميادين شهر براى استقبال از نوروز 99 در دست 
ســاخت قرار دارد.  وى خاطرنشــان كرد: اين المان ها در طرح هاى 
مختلف گل هاى بهارى، هفت ســين و باكس هاى گل با جانمايى الزم 
براى استقبال از نورروز در سطح ميادين و بلوارهاى سطح شهر نصب 

مى شوند. 

عامل برداشت اينترنتى غيرمجاز در مالير دستگيرى شد
 فرمانده انتظامى شهرســتان مالير از دســتگيرى عامل برداشــت غيرمجاز 5 ميليون 
ريالى اينترنتى در اين شهرســتان خبر داد و گفت: به دنبال دريافت شــكوائيه اى از يكى 
از شــهروندان مبنى بر برداشت غيرمجاز 5 ميليون ريالى از حساب شخصى وى، بررسى 

موضوع توسط مأموران پليس فتا در دستور كار قرار گرفت. 
محمدباقر سلگى در گفت وگو با ايسنا، افزود: با انجام اقدامات فنى و تخصصى، مخفيگاه 
فرد برداشــت كننده وجه شناسايى و نامبرده دستگير و با تشكيل پرونده به مرجع قضايى 

تحويل شد. 

وى ضمن هشدار به افراد فرصت طلبى كه در فضاى مجازى درصدد برداشت غيرمجاز از 
حساب ساير كاربران هستند، گفت: اشرافيت پليس نسبت به هر اقدام مجرمان در فضاى 
مجازى صددرصد اســت و در صورت انجام هرگونه فعــل مجرمانه در فضاى مجازى 

توسط مأموران و كارشناسان پليس فتا شناسايى و دستگير مى شوند. 
ســلگى در ادامه از دستگيرى 13 ســارق و كشف 18 فقره سرقت در 72 ساعت گذشته 
در اين شهرســتان خبر داد و گفت: طرح مبارزه با سارقان با اعزام گشت هاى هدفمند به 
نقاط از پيش تعيين شــده و هماهنگى دستگاه قضايى در 72 ساعت گذشته در شهرستان 

مالير اجرا شد. 
وى بيان كرد: در اين راستا مأموران كالنترى 12 يك سارق مغازه، يك سارق دوچرخه، 3 

سارق داخل خودرو، يك سارق سيم برق و يك سارق منزل را شناسايى و دستگير كردند. 
سلگى خاطرنشان كرد: بر همين اساس، مأموران كالنترى 11 با كشف يك موتورسيكلت 
سرقتى، يك سارق انبارى را با اعتراف به 6 فقره سرقت، يك سارق قطعات داخل خودرو 
با 4 فقره ســرقت و مأموران پاسگاه سامن يك سارق موتورسيكلت مسروقه را به همراه 

سارق دستگير كردند. 
فرمانده انتظامى مالير تصريح كرد: در اجراى اين طرح، مأموران پليس آگاهى سارق يك 
دســتگاه خودروى نيسان را دســتگير كردند كه در بازرسى از منزل وى، 5 دستگاه ضبط 
خودرو به همراه قطعات ديگر خودرويى كشف و هر 13 متهم با تشكيل پرونده تحويل 

مرجع قضايى شدند. 

آگهي مناقصه عمومى

شركت معدن كار باختر (سهامى خاص)

شركت معدن كار باختر در نظر دارد عمليات بارگيرى و حمل ماده معدنى 
باباعلى تقريبى  حجم  به  سال 1399  در  را  خود  آهن  سنگ  معادن  باطله  و 

پيمانكاران  به  شهرك(2,700,000تن)  و  (1,500,000تن)،گاللى(820,000تن) 
واجد شرايط واگذار نمايد. از متقاضيان محترم دعوت به عمل مى آيد پس از 
هماهنگى با سرپرستان به شرح ذيل، نسبت به بازديد از پروژه ها و دريافت 
اسناد و تحويل آن ظرف مدت 10روز پس از تاريخ درج آگهى به آدرس مربوط 

مراجعه نمايند.
(اسناد مناقصه از سايت www.madankarbakhtar.ir نيز قابل دريافت 

مى باشد)
■ واحد باباعلى: واقع در كيلومتر 35 جاده همدان-سنندج، روستاى باباعلى، 

معدن سنگ آهن باباعلى، تلفن: آقاى مهندس خوش سيما 09108111007
■ واحد گاللى: واقع در قروه، سه راهى وينسار، كيلومتر 15 جاده سنقر، روستاى 

گاللى، معدن سنگ آهن گاللى، تلفن: آقاى مهندس عباسى 09191349024
■  واحد شهرك: واقع در بيجار، حسن آباد ياسوكند، روستاى سراب، معدن 

سنگ آهن شهرك، تلفن: آقاى مهندس خليلى 09187018208

مناقصه ماشين آالت و سرويس كاركنان

شركت معدن كار باختر

شركت معدن كار باختر در نظر دارد فعاليت هاى سال 1399 خود در واحد باباعلى به شرح جدول ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

از متقاضيان محترم دعوت به عمل مى آيد پس از هماهنگى با سرپرست واحد باباعلى(همدان، كيلومتر 35 جاده سنندج، 3كيلومترى روستاى باباعلى، 
معدن سنگ آهن باباعلى) آقاى مهندس خوش سيما 09108111007 نسبت به بازديد، دريافت اسناد و تحويل آن ظرف مدت 10روز پس از تاريخ درج آگهى 

به آدرس مربوط مراجعه نمايند.
(اسناد مناقصه از سايت www.madankarbakhtar.ir نيز قابل دريافت مى باشد)

واحدعملياتتعدادمدلدستگاه مورد نياز
روزانهآبپاشى مسيرهاى تردد ماشين آالت101چرخ-18000ليترىكاميون آبپاش

روزانهتداركات-تراك سرويس2ظرفيت حداقل 1تنوانت
روزانهسرويس كاركنان212نفرهمينى بوس
روزانهريگالژ مسيرهاى تردد و برفروبى1معادل كوماتسو705گريدر

اصالحيه آگهى مزايده شماره 5098050308000003

 سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان

بدينوسيله آگهى مزايده سازمان مديريت پسماند به شماره 5098050308000003 كه در تاريخ 1398/12/06 چاپ گرديده است ، به شرح 
ذيل اصالح مى گردد . در ضمن ساير بندهاى مزايده مذكور به قوت خود باقى خواهد بود . 

ف
مبلغ پايهمحل پيمانمدت پيماننوع پيمانشرح كارردي

(24 ماهه)  به ريال
مبلغ سپرده شركت مزايده 

(ريال)

1

امتياز جمع آورى ضايعات 
(پسماندهاى)

خشك شهر همدان
و بهره بردارى از  كانكسهاى 

جمع آورى ضايعات مناطق 2 و3

مناطق 2 و 3  24 ماهمزايده
15/600/000/000

( پانزده ميليارد و ششصد 
ميليون) ريال 

780/000/000
(هفتصد و هشتاد ميليون )

ريال

2

امتياز جمع آورى ضايعات 
(پسماندهاى)

خشك شهر همدان
و بهره بردارى از  كانكسهاى 
جمع آورى ضايعات مناطق1و4

مناطق 1 و 4  24 ماهمزايده
10/800/000/000

( ده ميليارد و هشتصد 
ميليون ) ريال

540/000/000
( پانصد و چهل ميليون ) ريال

تاريخ چاپ اصالحيه آگهى : 1398/12/08 
(م الف 1908)

(آگهى مزايده مرحله اول اجاره يك واحد مسكونى 
عرصه و اعيان وقف و تاالر پذيرايى باران)

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير

دارد  نظر  در  مالير  شهرستان  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره 
وقف)  اعيان  و  (عرصه  مسكونى  آپارتمان  واحد  يك 
موقوفات و تاالر پذيرايى باران را از طريق آگهى مزايده 
روز  از  مى توانند  متقاضيان  لذا  نمايد.  واگذار  اجاره  به 
ادارى  وقت  پايان  لغايت   98/12/08 مورخه  پنجشنبه 
مزايده  در  شركت  جهت   98/12/24 مورخه  شنبه  روز 
و يا جهت كسب اطالعات بيشتر، اخذ اطالعيه و آگاهى از 
ساير شرايط مزايده به واحد اجارات اداره اوقاف و امور 
خيريه شهرستان مالير واقع در بلوار شهيد بهشتى، جنب 
درياچه كوثر مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 33345560 
و 33345510 داخلى 222 يا 214 تماس حاصل فرمايند.

(م.الف495)

آگهــي مناقصه آتشبـارى

شركت معدن كار باختر( سهامى خاص)

در  خود  هاى  فعاليت  دارد  نظر  در  باختر  كار  معدن  شركت 
سال 1399 در واحدهاى باباعلى، گاللى و شهرك را به شرح 

جدول ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

وجود  عدم  به  توجه  با  شهرك  واحد  در  اينكه  *توضيح 
مى  مصرف  يكبار  صورت  به  آتشبارى  ناريه،  مواد  انبارك 

باشد و "هزينه انباردارى" ندارد.
از متقاضيان محترم دعوت به عمل مى آيد پس از هماهنگى با سرپرستان به شرح ذيل، نسبت به بازديد از پروژه ها، دريافت اسناد و تحويل آن ظرف مدت 

10روز پس از تاريخ درج آگهى به آدرس مربوط مراجعه نمايند. 
■ واحد باباعلى: واقع در كيلومتر 35 جاده همدان-سنندج، روستاى باباعلى، معدن سنگ آهن باباعلى، تلفن: آقاى مهندس خوش سيما 09108111007

■ واحد گاللى: واقع در قروه، سه راهى وينسار، كيلومتر 15 جاده سنقر، روستاى گاللى، معدن سنگ آهن گاللى، تلفن: آقاى مهندس عباسى 09191349024
■ واحد شهرك: واقع در بيجار، حسن آباد ياسوكند، روستاى سراب، معدن سنگ آهن شهرك، تلفن: آقاى مهندس خليلى 09187018208

(اسناد مناقصه از سايت www.madankarbakhtar.ir نيز قابل دريافت مى باشد)   

خدماتپيمانكار

قبول مسئوليتشركت داراى صالحيت اجراى موضوع
كليه خدمات خريد تا تحويل مواد
عمليات انباردارى و آتشكارى

ساير موارد الزم

معصومه كمالوند »
 هنوز آثار برجاى مانده از خســارت هاى 
ســيل فرورديــن 98 و ارديبهشــت 94 در 
روســتاها و مناطق شــهرى نهاوند ترميم و 
جبران نشــده اســت كه بارش هاى سه شنبه 
گذشــته مجدد بحــران را در همــان مناطق 
خودنمايــى كرد و چنــد موقعيت جديد هم 

اضافه و تكرار شد. 
به مسكن روستايى، زيرساخت هاى شهرى و 
اراضى كشاورزى و سايت هاى پرورش ماهى 
بيشترين آســيب و خسارت هاى مالى تحميل 

شد. 
بارش هاى سه شنبه گذشــته در اغلب مناطق 
شهرستان زندگى روزانه مردم را زمين گير كرد 
و بيش از 50 روســتاى شهرستان را با انسداد 
مسيرهاى مواصالتى كه دراثر طغيان رودخانه ها 

سرريز شده بود، مواجه كرد. 
روستاهايى از جمله ليالن، باالجوب، عسگرآباد 
و گنبدكبود، ســردوران در بخش زرين دشت، 
فيازمان، گرد چم، ده حيدر، باباقاسم، تازناب ها 
در بخش مركزى و روستاهاى شهرك، زرينى، 
دولت آباد، كمالوند، تاريك دره، شــريف آباد، 
گيوكى در بخش خزل و حسين آباد، مهين آباد 
و شهر گيان در بخش گيان با بيشترين بحران و 
آبگرفتگى مواجه بوده است؛ به طورى كه اغلب 
خانه هاى مردم در اين مناطق تخليه و اهالى و 
ساكنان آن به خانه هاى اقوام انتقال داده شدند. 
و آب همچنان در بســيارى از خانه هاى مردم 
جوالن مى دهد و اغلب هم به دليل فرسودگى و 
بافت قديمى قابل سكونت نيست و بازگشت 
مجدد به آن فاجعه بار و به قيمت جان ساكنان 

تمام خواهد شد. 
اما آنچه در اين بحــران قابل توجه بود اينكه 
نهاوند فروردين 98 همين شــرايط را مجدد 
تجربه كــرده بود امــا اقدامــى در موقعيت 
پســابحران انجام نشد و موضوع جدى گرفته 
نشــد حتى يك امكانات به تجهيزات بحران 
افزوده نشد كه مجدد در بحران سه شنبه ليالن 
زرين دشت و شهرك خزل و ده حيدر مركزى 
و شــهر گيان و.... در براى بار چندم در سيل 
محاصره نشــوند و آب خانه هاى اهالى را به 

تسخير خود نكشاند. 
مديريت هاى بحرانى كه در شهرستان آنچنان 

كه بايد مديريت نمى شــوند و عمل نمى كنند 
حتى جلسات شهرستانى آن يا برگزار نمى شود 
يا بــا مصوبات بالاجرا و مديريت جلســه با 
معاونت عمرانى به كما مــى رود تا در بحران 

ديگر باز دست به يقه شهرستان شود. 
براى بحران سه شــنبه، 3 جلسه در 24 ساعت 
انجام شــد كه تا وقتى نامى از مديران استانى 
بحران و حضورشــان در شهرستان نيامده بود 
برخى بخشــداران و شــهرداران طبق معمول 
غايب جلســه بودند و در نهايت روز پس از 
بحران هم تلفن برخى بخشداران خاموش بود. 

 خسارت3 ميلياردى
به زيرساخت هاى شهرى گيان

شــهردار گيان درباره آخريــن وضعيت اين 
شــهر و برخى روســتاهاى گيان در بحران 
سه شــنبه مى گويــد: 500 پرونده از ســيل 
فروردين به داليل مختلف پشــت در سامانه 
بسته ماند و همان خانه ها هم در اين بحران 
با مشــكل مواجه شد تا حدى كه ساكنان به 
تــرك منزل و مراجعه بــه خانه هاى اقوام و 

نزديكان اقدام كردند. 
به گفتــه على جالليان 3ميليارد خســارت به 
زيرساخت هاى شــهرى وارد شد و به نوعى 
مى شــود از خســارت 10ميلياردى در بخش 

گيان گفت. 

 موقعيت خطرناك 40 خانه 
در حريم تپه گيان

به گفته وى حدود 40 منزل مسكونى اطراف تپه 
گيان به دليل قرار گرفتن در حريم اجازه ساخت 
و ســاز از جانب ميراث ندارند و خانه هايى با 
قدمت 30 تا 50 سال در اين موقعيت قرار دارد 
كه شرايط بسيار سختى از لحاظ فيزيكى دارند 

و زندگى در آن مرگ آور است. 
نبود نقشــه هوايى، دفع آب هاى سطحى و تن 
ندادن مردم به عقب نشــينى ها، رعايت نكردن 
حريم هاى ساخت وساز و حتى تردد در زمان 
بحران، امداد رسانى را براى خودروها با مشكل 

مواجه كرده است. 
 خســارت بيش از 400 مســكن 

شهرگيان
جاللــى با بيان اينكــه به حــدود400 واحد 
مســكونى در شــهر گيان خســارت باالى 
70درصد وارد شده است، گفت: شب بحران 
125 خانــه از آبگرفتگى خالى شــد اما قابل 

سكونت هم نيست. 
 ساخت وسازهاى غيرمجاز 

در حريم رودخانه
مقابلــه ساخت وســازهاى غيرمجــاز حريم 
رودخانه ها به رغم تذكرها و جلسات متعدد اما 
اجرا نشد تا در بحران سه شنبه شب باز هم در 

مناطقى از جمله دهنو دامن گير شهر شود. 
مديريت بحران شهرســتان نهاونــد از تخليه 
8منــزل مســكونى در روســتاى فيازمان و 

شاطرآباد شهر نهاوند خبر داد. 
على قيصرى همچنين بيشــترين خسارت ها 
را مربوط به زيرســاخت هاى شهرى، مسكن 

روستايى و بهش كشاورزى عنوان كرد. 
 خسارت 300ميلياردى 

به كشاورزى و شيالت
سرپرست جهادكشاورزى نهاوند هم از خسارت 
300ميلياردى سيل به زيرساخت هاى كشاورزى، 

اراضى و بخش شيالت شهرستان خبر داد. 
 مديريت بحران با دست خالى

هرچند جلسه سوم مديريت بحران شهرستان 
نهاوند در 24 ساعت گذشته با حضور مديران 
بحران اســتان به دستور استاندار انجام شد، اما 
مديريت با دست خالى در بحرانى كه پشت سر 
گذاشته كارى از پيش نبرد و خسارت هاى قابل 
توجهى را براى شــهر برجاى گذاشت، وقتى 
بــراى مديريت بحران در روســتاهاى بخش 
مركزى و زرين دشت با فاصله هاى بيش از 20
كيلومترى از هم همه دست به دامن يك بيل و 
تجهيزات نداشته بودند تا هر زمان بحرانى رخ 
دهد بــه مقابله برايند، اتفاقات اين چنينى دور 

از باور نيست.

مديريت بحران نهاوند
 زمين گير شد
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 14 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر رأي شماره 139860326007001130 مورخه 1398/10/25 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى  آقاى ابراهيم محمدى تشكريان فرزند محرمعلى به شماره شناسنامه 4 صادره از بهار در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ يك واحد بره پروارى به مساحت 2979/24 مترمربع پالك 149 فرعى از 175 اصلى واقع در اراضى روستاى قره آغاج حوزه ثبتى بهار 
بخش چهار همدان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى آسف طالبى قانع محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 

صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 460)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/8

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى دعوت از مجارين 
چون آقاى امير گودرزى مالك شــش دانگ پالك 4409- اصلى بخش يك نهاوند مى باشد و برابر درخواست شماره 6712/ن/98 مورخ 1398/12/01 
تقاضاى صدور ســند تك برگى پالك فوق را از اين اداره نموده اند و برابر نامه شــماره 6712/ن/98 مورخه 1398/12/01 متقاضى مدعى مى باشد كه 
مجاورين را نمى شناســد و دسترسى به مالكين ندارد. لذا به استنا كد 914 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى در خصوص تعيين طول اضالع و مساحت دار 
كردن اســناد مالكيت و همچنين ماده  18 آيين نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به كليه مالكين مجاورين پالك فوق الذكر ابالغ مى گردد كه 
در تاريخ پنجشــنبه مورخ 1399/02/04 ساعت 9:30 در محل وقوع ملك واقع در نهاوند، كمربندى، پايين تر از ميدان 17 شهريور دهفول راه حضور 
يابند. بديهى اســت عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعى مانع از انجام عمليات نقشه بردارى نمى گردد. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد در همين 

روزنامه درج مى گردد. 
(م الف 230)

محمدعلى جليلوند
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

مان
پارل

اب
حز

ا

لل
 الم

ين
ب

بايد مجلس را به جايگاه واقعى خود رساند
 بايد مجلس را به جايگاه واقعى خود رساند و اين مهم مستلزم يك 

آسيب شناسى شجاعانه است.
يك وكيل دادگســترى دربــاره اهميت قانونگــذارى به عنوان وظيفه 
مجلس، گفــت: نظام نمايندگى در مجلس كارآمد متجلى مى شــود. 
مجلس سمبل نظام نمايندگى پوياست و هر قدر مقتدرتر و اثربخش تر 
باشد، مى تواند زمينه تحقق خير عمومى و منافع شهروندان را تسهيل 

كند و توسعه دهد.
محمدصالح نقره كار در گفت وگو با ايسنا، افزود: اگر مجلس واقعا بر 
مبناى رقابت صحيح، ســالم و آزادانه نه رانتى يا حامى پرورانه مستقر 
شــود، مبناى موازنه قدرت و تعادل قوا خواهد بود. هرگونه خللى در 
ســازماندهى، تركيب بندى و يا كاركرد مجالس نمايندگى مترادف با 

اخالل در ماهيت و كيفيت و گوهر دموكراسى است.
نقره كار ادامه داد: در نظام هاى رياستى همچون ايران شـــأن مجلس 
به مثابه مصدر وضع قانون نقش هدايت گر و خط مشــى گذار را دارد. 
اگر مجلس عصاره مردم باشد، آنچه از كاركرد و رويكرد آن تحصيل 
مى شــود، مقبول آحاد مردم اســت و در مسير خير عمومى و منفعت 

همگانى تحليل مى شود.
وى تصريح كرد: اگر مجلس نماينده قدرت حاكم باشد، بديهى است 
كه فقــط روتوش كننده قدرت و نقش يك ويترين براى موردپســند 
ســاختن قوه تقنين براى نهاد قدرت خواهد بــود. نمايندگان آزاده و 
دلواپس حقوق ملت مى كوشــند از فرصت تقنين وفق نظام نمايندگى 
در مسير تبلور اراده عمومى حسن استفاده كنند. كميسيون هاى خاص 
اعم از تحقيق و اصل 90 و آئين نامه و كميسيون هاى تخصصى 13گانه 
جملگــى تالش مى كننــد، اراده مردم و صداى مردم باشــند و اراده 

عمومى را نمايندگى كنند نه امر و پسند صاحبان قدرت را.
اين وكيل دادگسترى با بيان اينكه مفهوم نظام نمايندگى در 3 حركت 
متجلى است، گفت: اينكه قدرت از مردم براى مردم و به وسيله مردم 
اعمال شود و اگر در هر 3 حركت چنين رخ نداد؛ اين سامانه، عملكرد 
معيوب دارد. اگر مجلس كاركرد تنقيح و تدوين قوانين را به درســتى 
انجام نداد يا موجب شد تراكم و تعدد و ناهمگونى قوانين و موازين 
موضوعه تصوير واضحى براى شهروندان براى تنظيم كنش آنها ذيل 
حكومت قانون فراهم نكند؛ بايد افســوس خورد كه كارنامه مجلس 
تاريك بوده اســت و اگر نگاه توسعه و اصالح نظام حقوقى بر مبناى 
احترام به حقوق انســانى و تكريم حقوق بشــر و حريم خصوصى و 

مالكيت خصوصى داشت، بايد به آن باليد.

طرح پيشنهادى سناتورهاى آمريكايى 
براى صلح با ايران

 واشــنگتن پست در گزارشــى به طرح پيشــنهادى سناتورهاى 
آمريكايى براى توافق با ايران پرداخت.

به گزارش ايلنا، طرحى براى توافق با ايران به ابتكار ليندسى گراهام و 
باب منندز در حال شكل گيرى است.

طرح آن ها به طور اساســى اين اســت كه اياالت متحده همزمان يك 
توافق اتمى جديــد به ايران و نيز كشــورهاى پيرامون خليج فارس 
پيشــنهاد مى كند. در بخشــى از اين توافق ايران و كشورهاى خليج 
فارس به سوخت اتمى براى اهداف غيرنظامى دسترسى پيدا مى كنند 
و مســأله از ضمانت بين المللى برخوردار است. در مقابل هم ايران و 
ديگر كشورهاى منطقه غنى سازى را كنار مى گذارند؛ تحريم ها برداشته 
مى شــود و ايران و آمريكا مى توانند بر سر ميز مذاكره بروند تا به يك 
توافقى جامع برســند و برنامه موشــكى و حمايت ايران از تروريسم 

متوقف شود.
هم چنين ســناى آمريكا اين توافق را به تصويب خواهد رســاند و به 
معاهده تبديل خواهد شد؛ درنتيجه براى ايران اين تضمين وجود دارد 

كه رئيس جمهور بعدى از توافق بيرون نخواهد رفت.
ليندسى گراهام در اين باره گفت: سخت است اعضاى سنا راضى شوند 

اما ترامپ به دنبال تغيير رژيم نيست و خواهان ديپلماسى است.
باب منندز هم با تمجيد از اين طرح گفت: در صورت اجرايى شــدن 

اين طرح، شايسته جايزه صلح نوبل است.

خوشحالى از رنج مردم شرم آور است
 مارك دوبوويتز رئيس البى FDD كه از شيوع ويروس كرونا در 
ايران و محدود شــدن صادرات غيرنفتى ايران ابراز خوشحالى كرده 

بود، واكنش معاون وريز خارجه ايران را برانگيخت. 
ســيد عباس عراقچى در توئيتى خطاب به مدير انديشكده راستگراى 
بنياد دفاع از دموكراسى هاى آمريكا نوشت: خوشحالى از شيوع كرونا 

و خوشحالى از ديدن رنج مردم واقعا شرم آور و غيرانسانى است.
در توئيت عراقچى آمده است: حداقلش اين است كه مارك دوبوويتز 
فهميد كه تحريم هاى اقتصادى آمريكا تأثير نداشته و تأثير آن كمتر از 

كرونا بوده است.
 مارك دوبوويتز رئيس البى صهيونيستى FDD از شيوع و گسترش 
ويروس كرونا در ايران ابراز خرســندى كرده و گفته است: «ويروس 
كرونا كارى كرده كه تحريم هاى اقتصادى آمريكا نمى تواند؛ صادرات 

غيرنفتى ايران را قطع كنيد.»

هرگونه تصميم گيرى درباره تعطيلى
 با ستاد ملى مبارزه با كرونا است

 هيــچ تصميمى براى قرنطينه محل يا شــهرى مطرح نيســت، 
تصميم گيرى درباره تعطيلى و يــا ايجاد هرگونه محدوديت به دليل 

ويروس كرونا با ستاد ملى مبارزه با كرونا است.
رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه هيچ تصميمى براى قرنطينه محل يا 

شهرى مطرح نيست و مردم به شايعات توجه نكنند.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم والمســلمين حسن روحانى اظهار 
كــرد: مثل همه حوادثى كه گاه و بى گاه كشــور با آن مواجه شــده 
و ملــت و دولت در كنار هم و با همــكارى و برخورد هماهنگ از 
آن عبور كرده اند، مســأله مواجه شدن با ويروس كرونا هم از همين 

روال پيروى مى كند.
وى يادآورشــد: خوشــبختانه در عــرض يك الــى 2 هفته اخير، 
تالش هاى بســيار خوبى در كشور هم در بخش پيشگيرى و هم در 
بخش تشخيص و هم در بخش قرنطينه افراد و هم در بخش درمان، 

انجام گرفته است.
وى افزود: نيازمند يك برخورد عالمانه با اين مســأله هستيم و بايد 
رفتار تخصصى و جدى داشــته باشيم. به همين دليل هم مسئوليت 
امر به ستادى واگذار شده كه رئيس اين ستاد وزير بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكى است.
ــار و  ــور، هــم از لحــاظ آم ــن در همــه ام ــى گفــت: بنابراي روحان
ارقامــى كــه بايــد بــه مــردم منتقــل شــود و هــم توصيه هايــى كــه 
مــردم بايــد گــوش كننــد و هــم مراكــزى كــه بــراى تشــخيص و 
ــه  ــه ب ــدون توج ــز ب ــد به صــورت متمرك ــود دارد باي ــان وج درم

شــايعات بــه ســخنان ايــن مركــز توجــه شــود.
وى در عين حال گفت: البته براى عبور از اين مســأله ممكن اســت 
به يك، 2 و يا 3 هفته زمان نياز داشــته باشــيم. گزارش هايى كه تا 
ديشب وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى در جلسه ستاد 

ملى مبارزه با كرونا داد، اميدواركننده بودند.
 ظرف مدت كوتاهى كيت هاى تشــخيصى را در اختيار 

بيمارستان ها قرار مى دهيم
رئيــس جمهورى ادامــه داد: امروز هم گزارشــى دريافت كردم كه 
كيت هاى تشــخيص را كه از خارج و از طريق ســازمان بهداشــت 
جهانى(WHO ) وارد مى كرديم " كه البته همچنان به روند آن ادامه 
مى دهيم " توســط متخصصان داخلى ما هم اين كيت توليد شده و 

درحال آزمايش است.
 روحانــى اظهــار كــرد: همــه مراحــل اوليــه ايــن كيت هــا مثبــت 
ــردا  ــروز و ف ــرف ام ــت ظ ــوده اســت و در نهاي ــول ب ــل قب و قاب
كــه بــه تأييــد نهايــى رســيد، مى توانيــم در مــدت كوتاهــى صدهــا 
ــم و  ــد كني ــت را تولي ــن كي ــا از اي ــى ميليون ه ــت، حت ــزار كي ه
ــردم  ــه م ــم ك ــرار دهي ــور ق ــتان هاى كش ــه بيمارس ــار هم در اختي
خيالشــان راحــت باشــد. اگــر مــوردى، شــكى و ترديــدى وجــود 
ــى  ــه تشــخيص نهاي ــد ب ــا بتوانن ــز م ــى پزشــكان عزي دارد به راحت

برســند.
 حضور در اجتماعات غيرضرورى را كاهش دهيم

وى با بيان اين كه ما در جامعه هستيم و همه در كنار هم يك خانواده 
هســتيم، اظهار كرد: البته همان طور كه توصيه شده است، حضور در 
اجتماعاتى كه نياز و ضرورى نيســت بايد كاهش دهيم يا قطع كنيم. 
همان طــور كه برخى برنامه هــا و فوق برنامه ها را قطع كردند به دليل 

اينكه مراقبت بيشتر شود.
روحانى با تأكيد بر اينكه در مراقبت و در امر بهداشتى نبايد كوتاهى 
كنيم، افزود: وزارتخانه ها و دســتگاه هاى توليدى ما براى اينكه اقالم 
الزم را در اختيــار مردم بگذارند بايد همه توان خودشــان را به كار 

بگيرند.
روحانــى در بخــش ديگرى از ســخنانش گفت: خوشــبختانه در 
روزهاى اخير نيروى انتظامى و تعزيرات با احتكاركنندگان برخورد 
خوبى داشــتند باز هم اين برخوردها بايد ادامه پيدا كند و نگذاريم 
كه عدد كوچكى از مردم بخواهند از اين امور سوءاســتفاده كنند تا 
از اين مسأله به خوبى عبور كنيم و مسأله را بتوانيم به پايان برسانيم.
وى ادامه داد: مســأله مهم تر از مسأله ويروس كرونا، ويروس ترس 
و اضطراب و ترديد و بى اعتمادى در ميان مردم اســت. اين ويروس 
بدتــر از آن ويــروس اســت و نبايد در مردم ترديد و وحشــت و 

اضطراب ايجاد كنيم، اين هم ويروسى است.
 به هيچ عنوان  آمار را كم و زياد نمى كنيم

ــواد  ــى، م ــواد غذاي ــه م ــرد: هم ــان ك ــورى خاطرنش ــس جمه رئي
اوليــه، حتــى شــوينده ها هــم كــه ايــن روزهــا مقــدارى كــم بــوده 
ــر  ــا و ذخاي ــد شــد و در انباره ــران خواه ــده جب ــاى آين در روزه
ــته  ــر نداش ــن نظ ــى از اي ــه نگران ــردم هيچ گون ــود دارد و م وج

باشــند.
 وى اضافه كرد: البته همه بايد به طور فردى مراقبت كنيم دستورهاى 
بهداشــتى را همان طور كه توصيه مى شود، مراعات كنيم. صداوسيما 
هم به عنوان مرجعى اســت كه بايد به مردم آموزش داده و اطالعات 

الزم را به مردم دهد.
روحانــى در ادامه تصريح كرد: به هيچ عنوان آمارى كه وجود دارد، 
نــه كم مى كنيم نه زياد مى كنيم و نه بزرگ نمايى و نه كوچك نمايى 

مى شود.

كاهش مشاركت در انتخابات به دليل نااميدى از 
كارآمدى مجلس بود

 دليل نارضايتى مردم و آنچه موجب شــد حضورشان در انتخابات مجلس 
يازدهم كاهش يابد، عدم اقدام مؤثر مجلس نسبت به دولت بود.

عضو هيأت رئيسه مجلس افزود: مشاركت نكردن مردم در انتخابات مجلس به 
اين معناست كه مردم احساس شان اين بود كه نهاد مجلس كارآمدى خود را از 
دست داده است. سيد اميرحسين قاضى زاده هاشمى اظهار كرد: وقتى مجلسى 
تماشاچى و نسبت به موضوعات منفعل مى شود، مردم به آن پشت مى كنند و يا 

مى گويند چه ارزشى دارد ما برويم و در انتخابات شركت كنيم.
قاضى زاده خاطرنشــان كرد: اينكه دولت عملكرد مطلوبى نداشــت و مجلس 
مقتدرانــه در برابر دولت رفتار نكرد، موجب شــد مــردم حضور پررنگى در 

انتخابات مجلس نداشته باشند.

مجلس آينده واقعيت هاى كشور را درك كند
 كمك به اقدامات مناسب در شــرايط نابسامان تحريم ها از جمله وظايف 
مجلس يازدهم اســت. يك عضو حزب مردم ســاالرى گفت: مجلس آينده به 
لحاظ سياسى تركيب خاصى دارد، عمدتا از اصولگرايانى با گرايشات مختلف 
تشكيل شده است. از آنجايى كه بيشتر راه يافتگان اصولگرا هستند، نگرانى هايى 

وجود دارد كه مجلس يازدهم شبيه مجلس نهم باشد.
داريوش قنبرى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: عملكرد مجلس نهم مطلوب 
نبود و اميدواريم اين مجلس راه اصولگرايان پيشــين را ادامه ندهد و راه تقابل 

با جهان را در پيش نگيرد.
قنبرى گفت: اميدوارم مجلس آينده واقعيت هاى كشــور را درك كند. كمك به 
اقدامات مناسب در شرايط نابسامان تحريم ها از جمله وظايف مجلس يازدهم 

است.

تحريم هاى جديد آمريكا عليه اشخاص و نهادهاى 
حامى ايران

 وزارت امور خارجه آمريكا روز سه شــنبه با صدور بيانيه اى مدعى شد كه 
13 شــخص و نهاد را كه از برنامه موشــكى ايران حمايت كرده اند، در ليست 

تحريم هاى خود قرار داده است.
به گزارش ايسنا، اين وزارتخانه روز گذشته از تحريم چند فرد و نهاد خارجى 

در چين، عراق، روسيه و تركيه خبر داده است.
وزارت خارجه آمريكا مدعى شــده كه تحريم هاى جديد اشخاص و نهادهايى 
را در تركيه و چين هدف قرار مى دهند كه حامى برنامه موشكى ايران بوده اند.

در اين بيانيه آمده اســت كه اياالت متحده 13 فرد و نهاد را در چين، ســوريه، 
عراق و تركيه در راستاى منع اشاعه هسته اى ايران، سوريه و كره شمالى تحريم 

كرده است.

محمد ترابى»
 در طول تاريخ چندين هزار ساله ايران، شهر 
همدان كه با اســامى متفاوتى مانند «هگمتانه» 
شناخته مى شــد، به دليل مجاورت با پايتخت 
حكومت هاى مختلف همچون تبريز، اصفهان، 
تهــران و ... و نيز همجوارى با راه ابريشــم از 

اهميت ويژه اى برخوردار بوده  است.
با اين حال بر كسى پوشيده  نيست كه همدان 
نســبت به ظرفيت هايى كه دارد و يا نســبت 
به جايگاهى كه در گذشــته از لحاظ تجارى 
و اقتصادى داشــته، اكنون از لحاظ اقتصادى 
و توسعه شــهرى چنانچه كه شايسته است، 

پيشرفت نكرده است.
شــهر همدان در بحث صنعت و اشتغال زايى 
دچار مشكالت اساسى است، تا حدى كه در 
مقايسه با شــهرهاى اطراف خود مانند اراك، 
ســاوه و اصفهان از جايگاه بســيار پايين ترى 
برخوردار اســت. از ســوى ديگــر همدان 
به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن شناخته شــده 
و ظرفيت هاى بااليى در زمينه گردشگرى براى 

كسب در آمد و توسعه شهرى دارد.
از اين رو اشــخاص صاحب منصب در شــهر 
همدان از مســئوليت بااليى برخودار هستند 
تا اين شــهر تاريخى را به جايگاه اصلى خود 
در سطح كشورى و بين المللى برسانند. يكى از 
اين مناصــب تاثيرگذار در زمينه توســعه و 
مردمى  منتخب  نمايندگان  شهرمان،  پيشرفت 

در مجلس شوراى اسالمى است.
با احمدحســين فالحى نماينده منتخب مردم 
همدان و فامنيــن در يازدهمين دوره مجلس 
شــوراى اســالمى گفت وگويى كرديم كه در 

ادامه مى خوانيد: 
فالحــى با بيان اينكه پيام مــا پيام خدمت به 
مردم است، اظهار كرد: ما دنبال اين هستيم كه 
بتوانيم در اين 4 ســال گره اى از كار مردم باز 
كنيــم و اولويت هاى ما يكى در بحث اقتصاد 
و ديگرى اشــتغال است. ريشــه بسيارى از 
مشــكالت مردم در اين 2 حيطه اســت. البته 
اين ها مقدمه است براى رسيدن به آرمان هاى 
انقالب نظام اســالمى كه بتوانيم زودتر به اين 

آرمان ها برسيم.
وى با اشــاره به اينكه در بررســى حوزه هاى 
مختلف چه در عرصه هاى سياسى، فرهنگى و 
... خيلى از اين مشكالت بازخورد مشكالت 
اقتصادى و اشــتغال اســت، افزود: بسيارى 
از مشــكالت فرهنگى ما ريشــه در مسائل 
اقتصــادى دارد، برخى معضــالت اجتماعى 
مانند اعتياد ريشــه در نبود اشتغال و اقتصاد 
مناســب داشــته كه متأســفانه وضع در اين 
زمينه بحرانى مى باشــد. بايد اين مشكالت را 
به صورت موضعــى و اضطرارى حل كنيم و 
زير ســاخت هايى براى اين مشكالت تعريف 
كنيم تا بعدا اساســى تر و ريشــه اى تر به آن 
بپردازيــم.  نماينده منتخب مــردم همدان و 
فامنين در مجلس شــوراى اســالمى با تأكيد 
بر اينكه برنامه هاى من كارگروه محور اســت، 
ادامه داد: براى اينكه با مردم ارتباط مســتمر 
داشــته باشم، بتوانم از تمام ظرفيت ها استفاده 
كنم، از مشــكالت مردم خبر داشــته باشم و 
بتوانم با فراغ بال مشــكالت را در قالب طرح 
و برنامه دنبال كنــم به صورت كارگروه محور 
عمل خواهم كــرد و در هر حوزه كه مربوط 

به كميســيون هاى مختلف مجلس است بنده 
كارگــروه را در اختيار خواهم داشــت تا در 
ريزه كارى هــا رابط بين مردم و من باشــند. 
هرچند كه ارتباط مستقيم با مردم هم دارم ولى 
اين كارگروه ها به صورت تخصصى عمل كنند 

تا بتوانيم به نتيجه مطلوب برسيم. 
اين عضــو جبهه پايدارى با اشــاره به اينكه 
فراينــده انتخابات اين دوره از لحاظ ســطح 
مشاركت مردمى كمى پايين بود ولى از لحاظ 
كيفيتى سطح كيفى بااليى داشت و خوشبختانه 
به تشــكيل يك مجلس انقالبى منجر شــده 
اســت، گفت: البته گاليه مردم در اين زمينه 
كه اگر عده اى نيامدند و مشاركت تا اندازه اى 
پايين بود، گاليه به عمكرد دولت است و اين 
مشاركت پايين كه در بعضى مناطق اتفاق افتاد 
بايد دولت پاسخگو باشد. اميدواريم به اينكه 

اين مجلس بتواند اميد را به مردم بازگرداند.
منتخــب يازدهميــن دوره مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه خيلى از اين كانديداها 
ظرفيت هاى اين شهر هستند و بسيار جوانان 
پرانرژى، صاحب فكر، با برنامه و با تفكرات 
ارزشى هســتند، افزود: قطعا من با اين افراد 

تعامل خواهم داشــت و نشستى را با حضور 
اين دوســتان ترتيــب داده ايم تــا بتوانيم از 

ظرفيت هاى اين عزيزان استفاده كنيم.
فالحى در پايان خطاب به اصحاب رسانه اظهار 
كرد: من از رســانه ها خواهش مى كنم كه كمك 
كنند تا مشــكالت مردم را به مسئوالن مربوطه 
انعكاس دهند. رســانه ها مى توانند سخنگوى 
واقعى مردم باشــند. صرفا از طرف دولت مردان 
و مســئوالن حرف نزنند و مشكالت واقعى را 
منعكس كنند. به خواســت مقام معظم رهبرى 
نقش مطالبه گرى را چه از مجلس و چه از دولت 
داشته باشند. بنده اگر امروز خودم را در معرض 
رأى مردم قرار داده ام بايد پاســخگوى عملكرد 
4 ســاله خود در مجلس باشــم و اگر عملكرد 
مطلوب را نداشــتم 4 سال ديگر اعالم شود كه 
بنده نمى توانم دوباره حضور پيدا كنم. رسانه ها را 

بلندگوى مطالبه گرى مردم مى بينم.
فالحــى به عنوان نماينــده منتخب يازدهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى در حوزه انتخابيه 
همدان-فامنيــن با 48 هــزار و 246 رأى از 
211 هزار و 352 رأى ماخوذ شــده از بين 55

كانديداى حاضر انتخاب شد.

 يازدهميــن دوره انتخابــات مجلس از 
جهــات مختلف با دوره هــاى پيش تفاوت 
داشت و موجب شد در فضاى سياسى جامعه 
نوع خاصــى از انتخابات مجلس را شــاهد 

باشيم.
گذشته از تركيب كانديداها، فضاى رقابت ها 
و ميزان مشــاركت مردم، تبليغات داوطلبان 
نمايندگى مجلس در اين دوره شكل متفاوتى 
به خود گرفت، اگرچه نقاط اشتراكى با دوره 
پيش داشــت، امــا ابزارها و شــيوه هايى كه 
كانديداها به كار گرفتند، شــرايط جديدى را 

رقم زد.
رفتار كانديداهــا و داوطلبان مجلس يازدهم 
به گونه اى بود كه ما بيش از آنكه شاهد تبليغات 
فيزيكى و محيطى باشــيم، در فضاى مجازى 
و نشست هاى رســانه اى، دانشگاهى و البته 

عمومى، شاهد تالش داوطلبان بوديم.
اين وضعيت نشــان داد كه جامعه به سمت 
تغيير در ســبك و ســياق تبليغات انتخاباتى 
حركت كرده و از روش هاى سنتى و قديمى 

تا حدودى فاصله گرفته است. 
البته اين شكل از تبليغات(محيطى و فيزيكى) 
همچنان وجود داشت، اما به قدرى كاهش يافته 
بود كه كامال نشــان مــى داد اولويت اصلى 
كانديداها نيست و آنها به شيوه هاى مدرن ترى 

روى آورده اند.

با تمــام اين احــوال دربــاره بهره گيرى از 
ظرفيت هاى جديد و تأثيرگــذارى بر افكار 
عمومى اما و اگرهايى وجود دارد و مشخص 
نيســت رفتار انتخاباتى مردم بــه چه ميزان 

معلول چنين شيوه هايى بوده است.
نكته ديگرى كه نبايد از آن غافل شد، نوع نگاه 
افكار عمومى به تبليغات و البته ايجاد شــور 
و نشــاط انتخاباتى در فضاى عمومى جامعه 

توسط كانديداها و داوطلبان است.
در روزهايــى كه تبليغات شــكل گرفت و 
رقابت ها ادامه داشــت، روندى بسيار آرام از 
رقابت ها را شاهد بوديم و در فضاى رسانه اى 
بارها عنوان شــد كه هنوز تنور انتخابات داغ 
نشده اســت و اين در حالى بود كه تبليغات 

كانديداها ادامه داشت.

البته در روزهاى منتهــى به انتخابات قدرى 
فضا تغييــر كرد و جامعه مهيــاى انتخابات 
پرشــور شــد، اما اينكه تبليغات كانديداها 
چقدر توانست اين شور را ايجاد كند، تخمين 

مشخصى نمى توان زد.
يكى از اشكال مهم در رقابت هاى انتخاباتى، 
مناظــره كانديداهاســت كه فرصتــى براى 
شناخت بيشتر از تفكر، توانمندى و نوع نگاه 

يك كانديدا به مسائل گوناگون است. 
مناظره هاى انتخاباتى كه مى تواند تبليغات را 
ابعاد تازه اى بخشــيده و رقابت ها را تشديد 
كنــد، در اين دوره از انتخابات خيلى پررنگ 
نبود و برخالف انتظار، كانديداها نتوانســتند 
به خوبى از اين شيوه استفاده كنند و حداقل در 
سطح استان به يكى دو نشست دانشگاهى آن 

هم در سطح كوچك محدود شد.
موضوع ديگر در تبليغات كانديداها برنامه ها، 
شعارها و گاهى وعده هاى انتخاباتى آنها بود.

درباره برنامه ها بايد گفت كه برخالف انتظار 
افكار عمومى برنامه محورى در بين كانديداها 
خيلى چشمگير نبود و بيشتر داوطلبان برنامه 
مشــخصى نداشتند، هرچند در اظهارات آنها 
مســائل اقتصادى نمود بيشــترى داشت، اما 

تقريبا برنامه خاصى معرفى نگرديد. 
شعارهاى نامزدهاى انتخاباتى نيز عمدتا جنبه 
كليشه اى داشت و بحث متفاوتى عنوان نشد؛ 
به گونه اى كه مردم عبارت ها و عناوينى را در 
اين شعارها مشاهده كردند كه بيشتر آنها را در 

گذشته نيز شاهد بودند.
در مجمــوع تبليغــات كانديداهاى مجلس 
يازدهــم از جهــات مختلفى بــا دوره هاى 
گذشــته فرق داشــت و نامزدهاى انتخابات 
تالش كردند از شــيوه ها و ابزارهاى جديد 
و متفاوتى استفاده كنند، اما چون برنامه ريزى 
خاصى براى آن نداشتند، خيلى نتوانستند از 
ظرفيت هاى موجود بهــره ببرند، هرچند در 
مواردى شــاهد طرح مباحث خوبى از سوى 
كانديداها بوديم و آنها سعى داشتند، جايگاه و 
وظايف يك نماينده را در سطح قانون گذارى 
و نظارت ببينند و وعده هاى غيرعملى به مردم 

ندهند.

احمدحسين فالحى نماينده منتخب همدان و فامنين:

بيكارى و اقتصاد نامناسب
ريشه مشكالت مردم است

تأملى بر تبليغات كانديداهاى مجلس يازدهم 
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نيش و نوش

 حذف انتظار10 روزه 
براى دريافت دفترچه اين بيماران

 مديرعامل سازمان بيمه ســالمت درباره پوشش بيمه اى خدمات براى مبتاليان به 
ويروس كروناتوضيحاتى ارائه داد.

طاهر موهبتى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه طبق اظهارات متخصصان، ويروس 
كرونا داراى درمان خاصى نيست، گفت: البته براى تشخيص بيمارى برخى آزمايشات 

از بيمار گرفته مى شود كه تمام اين آزمايشات تحت پوشش بيمه است. 
وى افزود: از طرفى با توجه به اينكه سيســتم تنفسى مبتاليان به ويروس كرونا آسيب 
ديده اســت معموال اگر به تشخيص پزشك نياز به دســتگاه تنفسى و بسترى آنها در  

ICUباشد، اين دست خدمات نيز داراى پوشش بيمه اى هستند.

ابالغيه پليس اماكن درباره لغو مراسم تاالرها
 براى كرونا

 معــاون نظارت بــر اماكن پليس امنيت عمومى پايتخت تأكيــد كرد كه باتوجه به 
احتمال شيوع ويروس كرونا تمامى تاالرهاى پذيرايى موظف به بازگرداندن مبلغ بيعانه 

براى موارد كنسلى مراسم ها هستند.
به گزارش ايســنا، نادر مرادى دراين باره گفت: به دنبال احتمال شيوع ويروس كرونا و 
لزوم انجام اقدامات پيشــگيرانه برخى افرادى كه براى مراسم هاى خود اقدام به رزرو 
تاالر كرده بودند تصميم به لغو اين مراسم ها گرفته اند كه در اين باره در نامه اى به اتاق 
اصناف ابالغ شد كه اتحاديه تاالرداران موظف هستند كل مبلغ بيعانه اى كه براى رزرو 

دريافت كرده اند، بازگردانند.

درخواست 154 سردفتر براى توقف اسكن اثر انگشت 
در دفاتر اسناد رسمى

 154 ســردفتر از سراسر كشــور در پى انتشار اخبار نگران كننده از شيوع گسترده ويروس 
كرونا، با امضاى نامه اى از هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران درخواست كرده اند، مسئوالن 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نسبت به توقف اسكن اثر انگشت سردفتران و مراجعان ولو 
به صورت موقت اقدامات الزم را معمول دارند.در نامه درخواست اين افراد آمده است اسكنر 
اثر انگشت كه به وسيله دفاتر اسناد رسمى در ثبت آنى اسناد استفاده مى شود و نظر به توصيه ها 
و اخطارهاى جدى كارشناســان به منظور پيشگيرى از آسيب جدى  انتظار دارد در چارچوب 
پروتكل هاى بهداشــتى با قيد فوريت رايزنى هاى الزم با مسئوالن سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور نسبت به توقف اسكن اثر انگشت سردفتران و مراجعان ولو به صورت موقت انجام دهند.

با واژه هايى از نسل گريه
هم غصه از شهادت امام هادى(ع) 

ناله سر مى دهيم
 درست سِر ساعت اتفاق، ســرخ ترين ضجه ها برمى خيزد، شيون 
پديد مى آيد و جهان با دهمين موقعيت غم بار از امامت روبه رو مى شود 

و زمين چون سرگشته اى مويه كنان، مى گردد. 
امروز را، لباس هاى سياهِ بر تن، خوب مى فهمند. پارچه هاى عزاى بر 

ديوار درك مى كنند كه چه نورى از ميان ما پر زده است. 
آسمان نيز با ابرهاى گريه زا، شعله ورى خويش را عيان كرده است و با 

اين نهضت جهانى مصيبت، هم سو شده است. 
غمى در دل ها روييده كه اگر بر همه اشــيا تقســيم كنند، باز وسيع تر 
است در دســتان امروز، مرثيه هاى طوالنى به چشم مى خورد. سوگ 
ســرودهايى كه چنين مى گويند: عزيِز ديگرى نداشته ايم كه از دست 
برود. پس بايد خون گريســت در اين اندوه. در رثاى دهمين پيشواى 
پارسايان، شعرها همه از نسل گريه اند؛ گريه هاى سپيد كه ِگرد مزارش 

حلقه ماتم زده اند. در سينه ما غم است. 
دهمين پرچم مشــكى، نشانه اى از عزا است بر ســردرِ بستان سراى 
امامت، امروز، روز وداع با بهار هدايت گرى اســت، پاييز پُر زخم در 

مسير زندگى، بايد نشست و مطابق رسم غم، چكيد. 
امام على النقى مشــهور به امام هادى(ع) امام دهم شيعيان جهان است 
كه در نيمه ذى حجه ســال 212 هجرى قمرى در شهر صريا (حومه 

مدينه) به دنيا آمد. 
پدرشان امام جواد(ع) و مادرشان سمانه نام دارد. حضرت هادى(ع) در 
8 سالگى، پس از شهادت پدر بزرگوارشان عهده دار مقام امامت شدند 
و پس از 33 سال امامت، در سن 41 سالگى در سامرا در زمان خالفت 

معتز به شهادت رسيدند. 
نكته مهم در شهادت امام هادى(ع) اين است كه حضرت در سامرا به 
ســبب كنترل بسيار شديد و خفقان حاكم و منع دوستان و شيعيان از 
ديدار با حضرت و عقوبت سخت متخلفان، حتى نزديكترين ياران امام 

نيز از حال و وضع امام(ع) بى خبر يا بسيار كم اطالع بودند. 
متوكل وجود امام هــادى(ع) را خطر بزرگى براى حكومت خويش 
احساس مىكرد، از اين رو، تصميم گرفت تا با 2 روش همزمان در يك 
اقدام، از بحرانى تر شدن اوضاع جلوگيرى كند. يكى حمله به ياران امام 
و نابود كردن آثار شيعيان به گونه اى كه قبر مطهر امام حسين(ع) را نيز 
تخريب كرد و دوم دوركردن امام از مدينه كه پايگاه سازمان تشيع بود.

ايشان نيز مانند امامان پيشين به مرگ طبيعى از دنيا نرفت بلكه در زمان 
معتز مســموم شد، بر اين اساس منابع معتبر و مورخان شيعه شهادت 

حضرت را در ماه رجب سال 254 هجرى قمرى مىدانند. 
مرحوم آيت ا... مرعشى نجفى، شهادت حضرت(ع) را در روز دوشنبه 
ســوم رجب ســال 254 هجرى قمرى مىدانــد. اگرچه برخى منابع 
شهادت حضرت را در ماه جمادى الثانى يا 27 رجب نيز ذكر كردهاند.

اعالم تعطيلى مدارس 
توسط وزارت بهداشت

 بنا بر گفته وزير آموزش وپرورش در صورت لزوم و اعالم وزارت 
بهداشت ممكن است در برخى مناطق تعطيلى مدارس اجرايى شود و 
در آموزش وپرورش در درجه اول مأموريت داريم كه آگاهى هاى الزم 

را به دانش آموزان بدهيم و مدارس را مجهز كنيم.
به گزارش ايســنا، محسن حاجى ميرزايى با اشاره به تعطيالت مدارس 
براى پيشــگيرى و كنترل ويروس كرونا، اظهاركرد: روش هاى آموزش 
مجازى را طراحى كرده ايم و آمادگى خودمان را به سرعت باال مى بريم 
تا اگر مدارس در برخى مناطق ناگزير شــد به دستور وزارت بهداشت 
تعطيالت طوالنى مدت ترى داشته باشند، دانش آموزان از آموزش محروم 

نمانند.
 وى افزود: پله به پله همراه با بررســى ها و تصميم گيرى هاى وزارت 
بهداشــت پيش مى رويم و در هر مرحله تصميــم خواهيم گرفت كه 
مدرســه ها در كدام شهرها براى دانش آموزان خطرى دارند يا نه. گزينه 
تعطيلى بلندمدت به هرحال روى ميز است و در صورت لزوم و اعالم 

وزارت بهداشت ممكن است در برخى مناطق اجرايى شود.
حاجى ميرزايى در پاسخ به اين سؤال «تصميم شما براى ادامه روند كار 
مدارس چيست؟»،گفت: توصيه من اين است كه ابتدا توجه داشته باشيم 
بــا تمام امتيازاتى كه فضاى مجازى دارد، گاهى پديده ها را غيرواقعى و 
نادرست منعكس مى كند و موجب نگرانى در افراد و خانواده ها مى شود. 
ما باالخره با اين پديده روبه رو شده ايم كه پديده مهمى است و بايد به 

آن توجه كرد.
وى با بيان اينكه هنوز نمى دانيم قلمروى اين پديده كجاست و نمى دانيم 
چه افرادى و در چه ســطحى مبتال شده اند، خاطرنشان كرد: مجموعه 
وزارت بهداشت تمام تالشــش را مى كند كه كنترل هاى الزم را داشته 
باشد و خدمات الزم را ارائه كند. ما در آموزش وپرورش در درجه اول 
مأموريت داريم كه آگاهى هاى الزم را به دانش آموزان بدهيم و موظفيم 
مدارس را مجهز كنيم. حاجى ميرزايــى اظهار كرد: روش هاى آموزش 
مجازى را طراحى كرده ايم و آمادگى خودمان را داريم به ســرعت باال 
مى بريم تا اگر مدارس در برخى مناطق ناگزير شــد به دستور وزارت 
بهداشــت تعطيالت طوالنى مدت ترى داشته باشــند، دانش آموزان از 

آموزش محروم نمانند و سرويس هاى الزم آموزشى به آنها داده شود.
وى تاكيد كرد: مردم مطمئن باشند تشخيص اينكه كجا الزم است مدرسه 
تعطيل شود بر اساس تصميم دولت بر عهده وزارت بهداشت است تا 
هرجايى كه احساس خطر كرد، وارد عمل شود. به محض اينكه اعالم 
شود ما هم اعالم خواهيم كرد و مدارس را تعطيل مى كنيم. اگر هم حس 
شــد خطرى بچه ها را تهديد نمى كند ما تالش مان اين است كه محيط 

مناسب ترى را در خود مدرسه براى بچه فراهم كنيم.

همدان پيام: حاجى بابايى يكه تاز فالحى پديده
 نماينده شانديز رو هم معرفى كنيد
جام جم: با اعصاب مردم بازى نكنيد

 بازى فكرى جديد
هدف ورزشى: دياباته سال بعد بر مى گردد

  رفته واكسن كرونا بياره؟؟!
هدف اقتصادى: تنظيم بازار شب عيد

  بى اعتماد مردم به تنظيم ها!!
كيهان: قيمت ها ثبات پيدا مى كند اگر دولت نظارت را جدى بگيرد

 نظارت، آزمايشگاهى كه هر روز قربانى مى گيرد!!
كسب وكار: پرواز، شاخص بازار سرمايه

 بدون شرح
قدس: هفته آينده بازار محصوالت بهداشتى اشباع مى شود

 اين عمل تهديده يا تشويق؟؟
مهر: پرستارمخصوص افراد ديابتى تربيت مى شود

 رشته پرستارى تشخيص ديابت 
تجارت: گرانى در اوج، دولت در خواب

 قرص خواب تو جامعه زياد توليد مى شه!!
آفتاب اقتصادى: كره هيچ قطعه لوازم خانگى به ايران ارسال نمى كند

 جهيزيه نوعروس ها بين ايران و كره معلقه؟؟!
اصالحات: بــى كارى و فقر يكى از مهمتريــن عوامل ناهنجارى هاى 

اجتماعى است
 اين موضوعات مربوط به تورقوزآباده ما از اين مشكالت نداريم!!

شهروند: بودجه 99 مردود شد
 مگه مى شه  بدونه آزمون نمره داد؟؟!

همدان پيام: 48 درصد متقاضيان همدان واجد شرايط مسكن ملى هستند
 خانه سازى در همدان!!
شهروند: مشت درمانگر

 كرونا را با مشت فرارى بديد!!
مردم ساالرى: تشكيل ستاد مبارزه با كرونا

 ستادها افزايش مى يابند!!

دانشجويان مشمول واجد شرايط تا پايان 
سال براى معافيت تحصيلى اقدام كنند

 جانشــين رئيس ســازمان وظيفه عمومى ناجا بر اين باور اســت 
دانشــجويان مشــمول واجد شــرايطى كه تاكنون معافيت تحصيلى 
دريافت نكرده اند و بدون مجوز در دانشــگاه ها مشــغول به تحصيل 
هســتند تا پايان سال فرصت دارند براى درخواست معافيت تحصيلى 

اقدام كنند.
به گزارش ايلنا،  رحمان عليدوست اظهار كرد: در برخى موارد مشاهده 
مى شود برخى مشموالن به دليل آگاهى نداشتن از ضوابط و مقررات نحوه 
صــدور معافيت تحصيلى، با ممنوعيت ادامه تحصيل از ســوى وظيفه 
عمومى مواجه شــده اند و هم اكنون نيز در دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالى سراسر كشور مشغول به تحصيل هستند كه اين سازمان در راستاى 
مســاعدت به اين عزيزان و رفع مشكل آنان حداكثر تا پايان سالجارى 
فرصت داده تا نســبت به ثبت درخواست خود از طريق دفاتر خدمات 

الكترونيك انتظامى پليس+10 اقدام كنند.
وى ادامه داد: دانشــجويان مشــمولى كه در فرصت در نظر گرفته شده 
بــراى دريافت معافيت تحصيلى اقدام نكنند با محروميت ادامه تحصيل 

مواجه مى شوند.
جانشــين رئيس ســازمان وظيفه عمومى ناجا تصريح كرد: مشموالن 
غيرغايبى كه در مقاطع مختلف دانشگاهى پذيرفته مى شوند، مى بايست 
با تكميل برگ درخواســت معافيت تحصيلى از ســوى دانشگاه، براى 
دريافت معافيت تحصيلى به يكى از دفاتر پليس+10 شهرســتان محل 
تحصيل مراجعه و پس از بررســى وضعيت تحصيلى دانشجو از سوى 
وظيفه عمومى شهرستان محل تحصيل، معافيت تحصيلى براى آن مقطع 

صادر مى شود.

آگهي ارزيابى كيفى- نوبت دوم 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه:
 گازرسانى به صنايع شهرستان نهاوند فاز 2 

طريق  از  را  مذكور  پروژه  عمليات   دارد  نظر  در  همدان  استان  گاز  شركت 
مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه12/626/707/000 (دوازده ميليارد و ششصد و 

بيست و شش ميليون و هفتصد و هفت هزار) ريال مى باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 631/335/000 (ششصد و سى و يك 

ميليون و سيصد و سى و پنج هزار) ريال مى باشد .
3-  مدت اجراى پروژه 300 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  متقاضيان   -4
www.setadiran.ir باشند

متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهى به مدت 7 روز از مورخ 
به  كيفى  ارزيابى  اسناد  دريافت  به  نسبت  دارند  مهلت  98/12/06ساعت 15 
 www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركاتى  سامانه  سايت 

مراجعه نمايند.
شنبه  سه  روز   15 ساعت  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  تحويل  تاريخ 

1398/12/27 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسى مى باشد.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 ،دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

شركت ملــى گــاز ايران 
شركت گاز استان همدان (سهامى خاص )

مناقصه شماره 67-98 يك مرحله اى - شماره مجوز: 1398,7483

 19 كشته در 9 روز، آمارها درحال افزايش 
است، براساس آنچه وزارت بهداشت در روز 
گذشته اعالم كرد تا ظهر ديروز 44 نفر ابتالى 
قطعى  شــان به كرونا، تأييد شده است و 44 
مبتالى جديد كــه از اين تعــداد 15 نفر از 
استان قم، 9 نفر استان گيالن، 4 نفر در تهران، 
يك نفر اســتان مركزى، 3 نفر در خوزستان، 
2 نفــر در سيســتان و بلوچســتان، يك نفر 
در اســتان كرمانشــاه، يك نفــر در اردبيل، 
يــك نفر در مازندران، يك نفر در لرســتان، 
2 نفر فارس، يك نفر اســتان ســمنان، 2 نفر 
كهگيلويه وبويراحمــد و يــك نفر هرمزگان 

هستند.
در نهمين روز از انتشــار نخستين خبرها از 
ابتال به ويروس كرونا در ايران خبرها حكايت 
از آغاز توزيع هزاران پك بهداشتى حاوى ژل 
ضدعفونى و ماســك در قم دارد با اين حال، 
هنــوز خبــرى از قرنطنيه كردن قم نيســت. 

وزارت بهداشت موافق قرنطينه نيست.
اين در حالى اســت كه عضو كميسيون امنيت 
ملى مجلس شوراى اســالمى نسبت به اين 
موضوع گاليه دارد و مى گويد: چرا برنامه اى 
براى قرنطينه شــهر قم وجود ندارد. شــهر 
قم منشــأ صادرات ويروس به تمام كشــور 
اســت، وزارت بهداشــت تالش مى كند با 
صحبت، تذكر و اطالع رســانى به ويژه در قم 
شــهر را مديريت كند، اما يكسرى از مردم به 
صحبت هاى وزارت بهداشــت هيچ اعتنايى 

ندارند.
با اينكه وزير بهداشــت در روزهاى گذشته 
چندين بار مخالفتــش را با قرنطينه كردن قم 
اعالم كرده اســت اما در فاصله اى نه چندان 
دور از مركز اين ويروس، اعالم رســمى خبر 
مرگ يك نفر مبتال در همدان مردم را هراسان 

كرده است.
 بهبود 3 بيمار مبتال به كرونا 

در همدان
با اين حــال مدير روابط عمومى دانشــگاه 
علوم پزشــكى ابن ســينا از بهبود 3 بيمار 
مبتال بــه كرونا در همدان خبر و هشــدار 
مى دهد موردى به نام تست كرونا درمنازل 

نداريم.
محمد طاهرى در گفت وگو با فارس با اشاره 
به اقدامات صورت انجام شــده درباره كنترل 
بيمارى كرونا در پاســخ به وضعيت تعطيلى 
مدارس اظهــار كرد: احتمــال دارد مدارس 
همــدان هفته آينــده نيز تعطيل شــود، البته 
وضعيت فردا در جلســه هيأت رئيسه مجلس 

مشخص خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه تاكنون در استان همدان يك 
مورد فوتى در اثر ابتال به كرونا داشتيم، گفت: 3 
مورد مشكوك هم بسترى شده اند كه بهبود يافته 

و از بيمارستان مرخص خواهند شد. 
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى 
ابن ســينا با بيان اينكه برنامه روتين درمان 

را داريــم و با مراجعه افراد به بيمارســتان 
بهبــود نيز مى يابنــد، افــزود: نه تنها 3 نفر 
شــايد افرادى هم مشــكوك بــه ابتال به 
اين ويــروس بوده اند و بهبــود يافته و به 
ســطح جامعه برگشته اند و اين يك شرايط 

روزمره و روتين است.
وى با تأكيد به اينكه تنها راه ممكن پيشگيرى 
خودمراقبتى اســت، گفت: مردم از شســتن 
مرتب دست ها غافل نشــوند و از تجمع در 

ترددهاى  و  عمومى  اماكنى 
غيرضرورى پرهيز كنند.

انتشــار  درباره  طاهــرى 
اينكه  بــر  مبنى  اخبــارى 
عــده اى شــياد بــه بهانه 
جعلى  نامه  با  كرونا  تست 
از وزارت بهداشــت بــه 
مسكونى  ســاختمان هاى 
و  مى كنند  مراجعه  همدان 
را  ساكنان  بيهوشى  مواد  با 
بيهوش و اقالم ارزنده آنها 
بيان  مى برند،  سرقت  به  را 
صحت  چيزى  چنين  كرد: 

ندارد.
وى با بيان اينكه هيچ تيمى 
از عوامل بهداشــت نيز در 
منــازل حضــور نيافته اند، 

گفت: به مردم هــم اطالع خواهيم داد به هر 
فردى اطمينان نكنند.

به  نســبت  همــدان  راننــدگان   
ضدعفونى وسايل نقليه آموزش ديدند

مديرگروه ســالمت محيــط و كار معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 
حمل ونقل  نــاوگان  خودروهاى  راننــدگان 
عمومــى داخل شــهرى و بين شــهرى اين 
اســتان درباره نحوه و چگونگــى گندزدايى 
و ضدعفونى وســيله نقليه و تجهيزات خود 

آموزش ديدند.
ليدا رفعتى بيان كرد: تاكسى داران و رانندگان 
اتوبس هــاى بين شــهرى به دليــل ارتباط با 
مســافران مختلــف در روز دربــاره نحوه 
ضدعفونى كردن داخل خودرو آموزش داده 

شد.
افــزود:  بهداشــتى  معــاون  كارشناســان 
اتوبوس هاى درون شهرى نيز توسط شهردارى 
هر روز ضدعفونى مى شــود و كارشناســان 
بهداشــت محيط بر روند 
دقيق  نظــارت  گندزدايى 

دارند.
رفعتى بيان كرد: ساده ترين 
و در دســترس ترين ماده 
براى گندزدايى تجهيزات، 
لباس و سطوح به ويژه در 
منــازل و محيط هاى كار 
رستوران ها،  نظير  كوچك 
خودروها  و  غذاخورى ها 
محلول 5 درصد وايتكس 

است.
راستا  اين  در  افزود:  وى 
ميلى ليتر   100 مى تــوان 
يك  معــادل  وايتكــس 
ظرف  داخل  را  فنجــان 
يــك ليترى تيره همچون 
بطــرى دلســتر ريخته و بطــرى را از آب 
ســرد پُر كنيم سپس يك دستمال نخى را با 
محلول آغشته كرده و با استفاده از دستكش 

فقط يكبار بر روى سطوح بكشيم.
ــتى در  ــاى بهداش ــم ه ــرد: تي ــار ك وى اظه
ــاى  ــدارها و توصيه ه ــع هش ــن پرتجم اماك
ــاق  ــوار الص ــر روى در و دي ــتى را ب بهداش
قليان ســراها  فعاليــت  همچنيــن  كردنــد، 
ــر اين صــورت پلمــب  ــوده در غي ــوع ب ممن

ــوند. ــى ش م

در  قليــان  عرضــه  ممنوعيــت   
چايخانه هاى همدان

رئيس اتحاديه چايخانه داران شهرستان همدان 
نيز گفــت: به دنبال ممنوعيت عرضه قليان در 
چايخانه هاى همدان هيچ نگرانى براى انتقال 
كروناويــروس وجود نــدارد و فعاليت 47 

چايخانه بدون تعطيلى ادامه خواهد داشت.
ناصر قره باغى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به شــيوع بيمارى كرونا و ابالغ دستورالعمل 
جمع آورى قليان ها اظهار كرد: عرضه قليان در 
چايخانه ها و قهوه خانه هاى شهرستان همدان 
از مدت ها پيش ممنوع بــوده و تاكنون هيچ 
مجوزى براى راه اندازى قليان سرا از اتحاديه 

و ميراث فرهنگى دريافت نشده است.
وى با تأكيد بر اينكه در صورت عرضه قليان 
در چايخانه ها، اماكن و ساير مراكز بهداشتى با 
آنها برخورد خواهد شد، افزود: در حال حاضر 
فقط 47 واحد از چايخانه ها در همدان مجوز 

داشته و تحت نظارت هستند.
رئيــس اتحاديه چايخانه داران شهرســتان 
همدان بــا بيان اينكه ســالمت مردم براى 
براى ما در اولويت قرار دارد، خاطرنشــان 
كــرد: در صورتى كه از ســوى اين اماكن 
تخلفى صورت گيرد كه ســالمت مردم را 
تهديد كند با بســتن مكان بــا آنها برخورد 

خواهيم كرد.
قره باغى در پاســخ به اين سؤال كه اكنون در 
بسيارى از چايخانه هاى همدان قليان عرضه 
مى شــود، گفت: عرضه قليان در چايخانه ها 
غيرقانونى اســت و مجوزى از اتحاديه براى 

اين كار صادر نشده است.
وى در پايان اعالم كــرد: به دنبال ممنوعيت 
عرضه قليان در چايخانه هــاى همدان، هيچ 
نگرانى براى انتقــال ويروس كرونا از طريق 
قليان وجود ندارد و 47 چايخانه شهرستان به 

فعاليت خود ادامه خواهند داد.

آمارها رو به افزايش است

شهرها در تسخير«كرونا»!

در  و  ســاده ترين 
دسترس ترين ماده براى 
تجهيزات،  گندزدايــى 
لباس و ســطوح به ويژه 
در منــازل و محيط هاى 
نظيــر  كوچــك  كار 
رستوران ها، غذاخورى ها 
 5 محلول  خودروهــا  و 

درصد وايتكس است
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FATF فرار بورس از تله شكست كرونا و
 هفته نخست اســفند با استرس، نگرانى و بد اقبالى در ايران آغاز 
شد. مهمان ناخوانده «كرونا» با ســرعت باور نكردنى از قم به تهران 
رســيد و پس از درگير كردن شمارى از شهروندان به عرصه تجارت 

منطقه اى ايران سرايت پيدا كرد. 
اما اتفاق دوم در پاريس رخ داد آنهم در اجالس نهاد موسوم به گروه 
اقــدام مالى يا FATF و بازتاب هاى اين اتفاق بالفاصله در بازارهاى 

ايران نمايان شد. 
FATF پــس از چند بار فرصت دهى به ايران و بى اعتنايى نهادهاى 
تصميم گير و كالن كشــور، اين بار نام جمهورى اسالمى را به ليست 
ســياه خود برد. تصميمFATF سيســتم بانكى و مالى ايران را ملزم 
مى كند تا طبق اســتانداردهاى جهانى قوانين مربوط به شــفافيت و 

پولشويى را به طور كامل اجرا كند.
درحالى كه اتفاق نخست يعنى ورود كرونا به ايران، ماهيت غافلگيرانه 
داشــت و مثل يك شوك فضاى زندگى و اقتصاد ايران را تحت تأثير 
قرار داد. اتفاق دوم يعنى تصميم FATF كامال پيش بينى شــده بود و 
نظام اقتصادى و بانكى ايران خود را براى اين تصميم آماده كرده بود. 
عبدالناصــر همتى رئيس كل بانك مركزى كســى كــه در خط مقدم 
مواجهه بــا FATF قرار دارد، در چند گفت وگو و يادداشــت خود 
عملكرد يك ساله بانك مركزى را شاهد گرفت و بر اين اساس اطمينان 
داد كه تصميم گروه FATF مشــكل جدى براى تجارت خارجى و 

بازار ارز ايران نخواهد گذاشت. 
به اين صورت بود كه بازار بورس ايران و ميليون ها سهامدار آن صبح 
شنبه سوم اســفند را با دلهره و نگرانى آغاز كردند. اين موج استرس 
نخســتين عاليم و نتايج خود را در افت 12 هزار واحدى شــاخص 

بورس و منفى شدن سهم ها نشان داد. 
درحالى كه بســيارى از ســهامداران خرده پا به سمت فروش هجوم 
مى بردند به فاصله 2 ســاعت اتفاقى عجيب و شايد كم سابقه در بازار 
بورس رخ داد. شاخص كل در چرخش مهم از فاز منفى خارج شد و 

دوباره مسير صعود را در پيش گرفت. 
راز اين چرخش بزرگ و فرار بورس از يك ريزش شديد چه بود؟ اين 
سؤال اكنون موضوع بحث جدى كارشناسان بازار سرمايه شده است. 
نخســتين دليل را مى توان در ســخن ســكاندار نظــام بانكى ايران، 
FATF عبدالناصر همتى جست وجو كرد آنجا كه گفت: انرژى منفى

پيش از اين در بازار تجارت و اقتصاد ايران تخليه شده است و بنابراين 
تصميم اجالس پاريس چندان اتفاق غيرمنتظره به حساب نمى آيد. 

دوميــن اتفاقى كه امــروز مانع از ريزش بورس شــد، نقش، آفرينى 
«حقوقى ها» بود. ماه اســفند به صورت عرفى در بازار ســرمايه ايران 
به عنوان «ماه عرضه حقوقى ها» نام گرفته اســت. اما حقوقى ها امروز 
بيش از عرضه و فروش نگاه خود را به سمت تقاضا و خريد معطوف 
كردند و همين اقدام موجب شد تا كفه معامالت در بازار امروز بورس 
متعادل شود. عامل سوم، ورود و حضور نقدينگى باال در بازار بورس 
است كه موجب شــده بازار سرمايه ايران در روزهاى پرحادثه اسفند 
همچنان رنگ بهارى به خود گيرد. در اين ميان نظرسنجى يك مؤسسه 
معتبر اقتصادى نيز بر اين امر مهر تأييد نهاد كه سهامداران هفته نخست 
اسفند را ســهامداران با رنگ سبز و منحنى صعودى شاخص سپرى 

خواهند كرد. 
اما در بازار همجوار بورس، يعنى بازار ارز، هنوز نشانى از آرامش ديده 
نمى شود و پيش بينى بانك مركزى در اين بازار هنوز محقق نشده است 
تا جايى كه امروز تب fatf و كرونا دست به دست هم دادند تا قيمت 

دالر را تا استانه كانال 15 هزار باال رود.
بازار بورس پيچ ســخت سوم اســفند را در حالى به سالمت پشت 
سرگذاشــت كه خبرهاى تازه از تجارت منطقه اى و داد و ستد ايران 
با همسايگانش چشم انداز روزهاى آينده اقتصاد ايران را دشوار كرده 
اســت. خبرهايى كه حكايت از اين دارند كه برخى كشورهاى منطقه 
اعم از عراق، تركيه، كويت و امارات هراســان از ورود كرونا به بستن 
مرزها، توقف پروازها و محدودكردن مبادالت اقتصادى با ايران روى 
آورده اند اگرچه گفته مى شــود سفرها و ديپلمات هاى ايران مذاكرات 
گسترده اى را براى از سرگيرى پروازها و باز ماندن مرزهاى هوايى و 

دريايى آغاز كرده اند.
آنچه به بازار بورس مربوط مى شــود، امروز شــاخص كل روى عدد 
481 هزار واحد قرار گرفت. روى نمودار تحليلى شاخص بورس در 
روزهاى آينده در محــدوده 493 هزار تا 500 هزار واحد با مقاومت 
روبه رو خواهد شــد كه چند عامل مى تواند موجب شكســته شدن 
ايــن مقاومت و پرواز بورس به باالتر از 500 هزار واحد شــود اولى 
همپوشانى بورس و دالر است و دومى عملكرد حقوقى ها است كه با 

پرهيز از عرضه بيشتر فرصت رشد و صعود را از بازار سلب نكنند. 
* سيدحميدرضا علوى
 كارشناس بازار سرمايه

مطلبى  در  خصوصى سازى  سازمان   
به 35 ابهام اصلى ســهام عدالت پاسخ 
داده و اعالم كرده كه بر اساس آخرين 
اطالعات مأخوذه ارزش ســهام عدالت 

هر مشمول حدود 8 برابر شده است. 
به نقل از سازمان خصوصى سازى، 

عدالت  ســهام  كســانى  چه   
مشــمول  گروه هايى  چــه  دارند؟ 
سهام عدالت شــدند؟ چرا؟ مرجع 
عدالت  سهام  مشمولين  تشخيص 

كجا بوده؟
مشــمولين سهام عدالت در مقاطع گذشته 
براســاس مصوبات ســتاد مركزى توزيع 
ســهام عدالت در 18 گروه تعيين شده اند 
و نهادهاى متولى اين گروه ها نيز در ستاد 
مزبور مشــخص شــده اند كه در نهايت 
براســاس اطالعات مأخــوذه از نهادهاى 
مذكور ســهام عدالــت به ايــن گروه ها 
تخصيص داده شــده است. درحال حاضر 
بيــش از 49 ميليون نفر مشــمول ســهام 

عدالت هستند. 
برگه هاى  كه  كســانى  همه  آيا   
سهام دار  دارند  را  عدالت  ســهام 

محسوب مى شوند؟ 
خير، برگه هاى سهام عدالت مالك نيستند. 
اشخاصى كه با در دست داشتن برگه هاى 
دعوت نامه ســهام عدالت و ساير مدارك 
الزم تشــريفات ثبت نام را در بازه زمانى 
تعيين شــده (تا پايان اســفندماه 1394) 
انجام داده و مشــخصات آنها در ســامانه 
سهام عدالت درج شده باشد مشمول سهام 

عدالت هستند. 
 ارزش ســهام عدالــت چقدر 

است؟
ارزش ســهام عدالت تمامى مشــمولين 
مطابق ميزان اعالمى در صورت حســاب 
مندرج در ســامانه سهام عدالت به نشانى 
www. samanese. ir متفاوت بوده 

است. 
 آيا برگه هاى سهام عدالت قابل 

خريدوفروش هستند؟
خير- برگه هاى سهام عدالت بدون هرگونه 

ارزشى هستند. 
 آيا امكان انتقال سهام عدالت از 
پدر به فرزندان و يا برعكس وجود 

دارد؟
خيــر، درحال حاضــر در حالتى كه هردو 
در قيد حيات باشــند چنين امكانى وجود 

ندارد. 
چگونه  عدالت  ســهام  ســود   

پرداخت مى شود؟
به صورت ســاليانه پرداخت مى شود. پس 
از برگــزارى مجامع عمومى 49 شــركت 

شركت ها  از  ســود  دريافت  سرمايه پذير، 
و مشــخص شدن ســود قابل تقسيم بين 

مشمولين پرداخت مى شود. 
 شماره شــبا براى سود را كجا 

بايد ارائه بدهيم؟
مشموالن مى بايســتى با مراجعه به سامانه 
 www. اينترنتى ســهام عدالت به نشانى
اطالعــات  ثبــت  و   samanese. ir
شناسنامه اى نســبت به ثبت شماره شباى 

بانكى اقدام كنند. 
 تاكنون چه مقدار سود مربوط به 

سهام عدالت واريز شده است؟
پس از پايان دوره ده ســاله؛ سود عملكرد 
ســال 1395، 1396، 1397 شــركت هاى 
سرمايه پذير بين مشــمولين سهام عدالت 

تخصيص و پرداخت شده است. 
كسانى كه تا كنون سود دريافت 

نكرده اند چه بايد بكنند؟
تمامى مشــمولين ســهام عدالــت براى 
دريافت ســود ســهام عدالت مى بايستى 
نسبت به ثبت شــماره شباى بانكى خود 
در سامانه اينترنتى سهام عدالت اقدام كنند. 
در  شــبا  شــماره  زمانى كه  از   
سامانه وارد شد تا زمان واريز سود 

چقدر طول مى كشد؟
شماره شــباهاى بانكى اعالمى مشمولين 
ســهام عدالت پس از اســتعالم از بانك 
مركزى و اخذ تأييديه در ســامانه درج و 
در ليست واريزى سود سهام عدالت قرار 

مى گيرد. 
 ســهام افراد پس از فوت چه 

مى شود؟
وراث متوفيان با مراجعه به دفاتر پيشخوان 
دولت الكترونيك و ارائه مدارك شناسايى 
و گواهى حصر وراثت مى توانند نسبت به 
تسهيم و انتقال سهام بين وراث اقدام كنند. 
 ارزش ســهام عدالت در بازار 

چقدر است؟
درحال حاضر به دليل عدم آزادسازى، سهام 
عدالــت قابليت معامله ندارد. بر اســاس 
آخريــن اطالعات مأخوذه ارزش ســهام 

عدالت هر مشمول حدود 8 برابر است. 
 ثبت نــام جديد براى ســهام 

عدالت كى آغاز مى شود؟
درحال حاضر تمام سهام قابل تخصيص به 
گروه هاى هدف واگذار و نهايى شده است 
و سهمى براى واگذارى به افراد جديد از 

سبد سهام عدالت امكان پذير نيست. 
بهزيســتى  مددجويان  چــرا   

سهام شان 2 برابر بقيه است؟
بر اســاس مفــاد آئين نامه ســهام عدالت 
مشموالن 2 دهك پايين درآمدى "نهادهاى 
تحت حمايت بهزيستى و كميته امداد امام 

(ره)" شــامل احتساب 50 درصد تخفيف 
در بهاى واگذارى و به صورت اقساط 10 

ساله بوده اند. 
 آيا كســانى كه بسته معيشتى 
هم  عدالت  سهام  مى كنند  دريافت 

مى توانند بگيرند؟
بســته معيشــتى ارتباطى به سهام عدالت 

ندارد. 
 سود سهام عدالت شامل ماليات 

مى شود؟
ماليات مربوط به سود سهام عدالت پيش 
از اين توســط شركت هاى ســرمايه پذير 
محاســبه، كســر و پرداخت شده است و 

ماليات جديدى ندارد. 
 چه تعــداد از افراد از ســهام 
عدالتشــان خبر ندارند؟ بيشتر چه 

كسانى هستند؟

از 49 ميليون نفر مشــمول سهام عدالت 
500هزار  و  ميليون   41 حــدود  تاكنون 
نفر با مراجعه به ســامانه اينترنتى سهام 
شباى  شــماره  ثبت  به  نســبت  عدالت 
حدود  ضمنًا  نموده انــد.  مراجعه  بانكى 
2/5 ميليون نفر نيز از مشــموالن در قيد 

نيستند.  حيات 
 آيا شــماره تلفن و شماره شبا 
بايد حتماً به نام فرد مشمول باشد؟

شــماره شــباى بانكى بايد حتمــاً به نام 
خود مشمول باشــد. همچنين در سامانه 
درحال حاضر الزامى نسبت به ثبت شماره 
تلفن خود مشمول وجود ندارد ولى براى 
اقدامات و اطالعيه هاى بعدى ثبت شماره 
تماس خود مشــمول هم ضرورى به نظر 

مى رسد. 
 براى اطالعات بيشــتر به كجا 

مراجعه كنيم؟
مشموالن سهام عدالت در اقصى نقاط ايران 
براى اطالع از آخرين اخبار و اطالعيه هاى 
الزم صرفاً به سامانه اينترنتى سهام عدالت 
 www. samanese. نشــانى  بــه 
ir مراجعه و كســب اطــالع نمايند. يا با 
شماره تلفن 83338-021 تماس گرفته و 

سؤاالت خود را مطرح كنند. 
سهام  براى  شهرســتان ها  در   

عدالت به كجا بايد مراجعه كرد؟
درحال حاضر نيازى به مراجعه حضورى 
نيست. مشموالن سهام عدالت در اقصى 
نقاط ايــران براى اطالع از آخرين اخبار 
ســامانه  به  صرفًا  الزم  اطالعيه هــاى  و 
 www. اينترنتى سهام عدالت به نشانى 
samanese. ir مراجعــه و كســب 
اطالع نمايند. يا با شماره تلفن 83338-

021 تمــاس گرفته و ســؤاالت خود را 
مطرح كنند. 

 ســهام عدالت از چــه زمانى 
قابليت خريدو فروش پيدا مى كند؟

اليحــه ســاماندهى ســهام عدالــت در 
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــتور كار مجل دس
قــرار دارد. بديهــى اســت كــه در صورت 
تصويــب و ابــالغ اليحــه مذكــور ســهام 
عدالــت قابليــت خريدوفــروش پيــدا 

ــرد.  ــد ك خواه
 سود سهام عدالت هر چند وقت 

يكبار واريز مى شود؟
ســود سهام عدالت هر سال يك بار واريز 

مى شود. 
توسط  عدالت  ســهام  ســود   
شــركت ها در چــه زمانــى واريز 

مى شود؟
سود شركت ها ظرف مهلت قانونى مندرج 
در قانون تجــارت (به مدت 8 ماه پس از 
برگزارى مجامع عمومى ساليانه) دريافت 

و براى توزيع تخصيص مى يابد. 

2 گرانفروش ديگر معرفي شدند
 پس از دســتگيري يكي از دستفروشــان در مركز شهر همدان توسط مأموران نيروي 
انتظامي به خاطر گرانفروشي ماســك، 2 واحد صنفي كه ماسك را گران مي فروختند نيز 

توسط نظارت و بازرسي سازمان صمت به مراجع قانوني معرفي شدند. 
شــخصي كه هر ماسك را 10 هزار تومان مي فروخت دوشنبه شب بازداشت شد و سپس 

پرونده او در دادگستري به جريان افتاد. 
روز گذشــته هم معاون بازرسى و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
از شناسايي و معرفي 2 واحد صنفى به مراجع قانوني خبر داد و گفت: اين افراد ماسك را 

گران تر از نرخ قانونى به مردم مى فروختند، كه راهى مراجع قانوني شدند. 
داريــوش صفارى بيان كرد: در پى شــيوع ويروس كرونا در همــدان و افزايش تقاضاى 
مردم براى خريد اقالم بهداشــتى، با كمبود ماســك در داروخانه ها و تجهيزات پزشكى 

مواجه شديم. 
وى به ايرنا گفت: برخى صنوف از اين فضاى ملتهب سوءاســتفاده كرده و ماســك را با 
قيمت هايى بيش از تعرفه معين شده به مصرف كنندگان عرضه كردند كه تخلف آنها مورد 

پيگيرى قرار گرفت. 
معاون ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: تاكنون 2 گرانفروش ماســك در 
سطح شهر همدان شناسايى و پرونده تخلف آنها به مراجع قضايى ارسال شد تا مجازات 

شوند. 
صفارى خاطرنشان كرد: به زودى با اقداماتى كه از سوى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان صورت گرفته مشــكل كمبود ماســك در اين استان جبران مى شود و مردم بدون 

دغدغه اقالم بهداشتى را مى توانند تهيه كنند. 
وى با بيان اينكه نظارت و بازرسى از صنف لوازم بهداشتى و تجهيزات پزشكى به شدت 
ادامه دارد، از مردم خواســت در صورت مشــاهده هرگونه تخلف با سامانه 124 تماس 

بگيرند. 
در روزهاى گذشته اقالم بهداشتى همچون ماسك، ژل ضدعفونى و الكل در همدان ناياب 

شده و اين در حالى است كه كرونا تاكنون در اين شهر يك قربانى گرفته است. 

آگهى مزايده واحدهاى عرصه و اعيان وقف و تاالر ياس (مرحله دوم)

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير

ليست واحدهاى مسكونى و تجارى و تاالر ياس
آدرسپاركينگكاربرىواحدطبقهمساحت تقريبىرديف

قيمت پايه مزايده 
اجاره بهاء ماهيانه 

به نرخ عادله
7/000/000ميدان جهاد، جنب فروشگاه رفاه-تاالر و رستوران ياس-در دو طبقه1395
خيابان قائم مقام، بعد از كوجه محمدى، مجتمع نداردمسكونى1اول280

احسان
700/000

خيابان قائم مقام، بعد از كوچه محمدى، مجتمع نداردمسكونى3دوم380
احسان

650/000

خيابان قائم مقام، بعد از كوچه محمدى، مجتمع نداردمسكونى4دوم480
احسان

650/000

خيابان قائم مقام، بعد از كوچه محمدى، مجتمع نداردمسكونى5سوم580
احسان

600/000

خيابان شهيد رجايى، جنب ساختمان پزشكان نداردمسكونى2اول690
اوقاف، نرسيده به حسينيه سيدالشهدا

800/000

خيابان شهيد رجايى، جنب ساختمان پزشكان نداردمسكونى8سوم790
اوقاف 

650/000

بر بلوار جانبازان، مجتمع پيوند 1 ساختمان نداردمسكونى1همكف885
شماره 1

500/000

بر بلوار جانبازان، مجتمع پيوند 1 ساختمان نداردمسكونى1همكف985
شماره 2

500/000

450/000بر بلوار جانبازان، مجتمع پيوند 1نداردمسكونى3اول1085
500/000بر بلوار جانبازان، مجتمع پيوند 1نداردمسكونى4دوم1185
450/000بر بلوار جانبازان، مجتمع پيوند 1نداردمسكونى5دوم1285
730/000خيابان اميركبير، جنب استاديوم تختىنداردتجارى17همكف1319
550/000جنب تاالر باران-مسكونى1اول1480
1/000/000شهرك وليعصر، كوهستان 6وياليىمسكونى7اول15250
250/000ميدان جهاد، جنب فروشگاه رفاه-تجارى5همكف1625

با توجه به اينكه اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير در نظر دارد تعدادى از واحدهاى مسكونى و تجارى (عرصه و اعيان وقف) و تاالر ياس واقع در 
ميدان جهاد موقوفات (شادروان سيف الدوله، طيبه آغاكيانى و عزيزمحمدى را از طريق آگهى مزايده به اجاره واگذر نمايد بدينوسيله ليست واحدهاى مورد 
نظر با قيمت كارشناسى شده به شرح ذيل  اعالم مى گردد لذا واجدين شرايط مى توانند از روز پنجشنبه مورخ 98/12/08 لغايت پايان وقت ادارى روز شنبه 
98/12/24 جهت شركت در مزايده به واحد اجارات اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير واقع در بلوار شهيد بهشتى، جنب درياچه كوثر مراجعه نمايند. 
الزم به ذكر است كميسيون مزايده فوق رأس ساعت 12 ظهر رو يكشنبه 98/12/25 برگزار خواهد گرديد. ضمناً متقاضيان محترم مى توانند جهت كسب 

اطالعات بيشتر و اخذ اطالعيه با شماره تلفن هاى 33345560 و 33345510 تماس حاصل فرمايند.

(م.الف496)

غزل اسالمي »
 تــا يــك روز مانده به اعالم وجــود كرونا در 
همدان، بازار شــلوغ بود و حضــور تعداد باالي 
جمعيت تردد را ســخت كرده بود. اما از روزي كه 
مردم متوجه وجود ويروس كرونا در همدان شدند 
ترددهــاي خود را در بازار به حداقل رســاندند و 
اغلب مــردم خريدهاي عيد و غيرضروري خود را 

به پس از بحران كرونا موكول كردند. 
هرچنــد كــه ويــروس كرونــا بــراي اغلــب مــردم 
ــد  ــي ندارن ــاري خاص ــتند و بيم ــالم هس ــه س ك
ــب  ــا اغل ــد ام ــاب نمي آي ــي به حس ــر بزرگ خط
آنهــا به خاطــر پــدر و مــادر، كــودكان و اطرافيــان 
ــال  ــن ح ــا اي ــد. ب ــات مي كنن ــود مراع ــار خ بيم
استرســي كــه مــردم از ويــروس كرونــا بــه خــود 
وارد مي كننــد بــه بحرانــي تبديــل شــده كــه 
ــر  ــا را تحــت تأثي بخــش بزرگــي از زندگــي آنه
ــي  ــه هــم تنــش روان ــدر ك ــرار داده اســت، آنق ق
ــبي  ــي از كار و كاس ــم بخش ــد و ه ــدا كرده ان پي

ــد.  ــود را از دســت داده ان خ
يكي از لباس فروشــي هاي شــهر مي گفت: اقتصاد 
درســت و حســابي نداريم و مردم در طول سال 
توان خريد زياد ندارند حاال هم كه دم عيد است و 
مردم مي خواهند خريد كنند كرونا آمد و كسي بازار 
نمي آيــد. اين ويروس معلوم نيســت تا چه زماني 

بماند ولي هرچي كه هست چين يك ماه است كه 
درگير آن است. 

يكي از مس فروش هــاي داخل بازار هم مي گفت: 
در 4 روز گذشــته هر روز از تعداد مشتري هاي ما 
كم شــده و تا ظهر روز گذشته ديگر مشتري از ما 

خريد نكرده است. 
خانــم ديگري هم كــه معلم اســت، مي گفت: ما 
براي عيد به هيچ وجه آجيل و شيريني و شكالت 
نمي خريــم فقط ميــوه مي خريم. چــون ميوه را 

مي توانم ضدعفوني كنم اما بقيه را نمي شود. 
زن خانه داري هم مي گفت: مي خواستم فرش هايم 
را بدهم قاليشويي اما مي ترسم كارگران بيايند و به 
وســايل ديگر خانه ام دست بزنند و بچه هايم كرونا 
بگيرند. هرچند كه 2 سال است فرش ها را نداده ام 
به قاليشويي و خيلي كثيف هستند اما مي گذارم پس 

از عيد مي دهم براي شستشو ببرند. 
خانــم ديگري هم مي گفت: روز شــنبه كمي طال 
خريــده ام خيلي نگرانم كه آلــوده به اين ويروس 
بوده باشند. آن زمان از كرونا خبر نداشتم و هرچه 
خريدم بدون اينكه بشــورم از خودم آويزان كردم، 

حاال خيلي نگرانم. 
مرد جوان ديگري كه كارخانه دار اســت، مي گفت: 
نمي شود خريد نكنيم اما سعي مي كنم كمتر خريد 
كنم و خيلــي از اقالم را كال نمي خــرم. اما وقتي 

مي خــرم  ميــوه 
همســرم لگن ميوه 
را مــي آورد جلوي 
در و همــه ميوه و 
ســبزي ها را داخل 
مي كنم  خالــي  آن 
را  پالســتيك ها  و 
داخل  مي گــذارم 
آشــغال.  ســطل 
همسرم همه ميوه ها 
ضدعفونــي  را 

مي كند و با خيال راحت استفاده مي كنيم. 
اما يك ســوپر ماركتي مي گفت: مــا كه مجبوريم 
مــدام با مردم صحبت كنيم و پول و كاال رد و بدل 
كنيم كرونــا گرفتنمان هم با خداســت. مي گويند 
هــر چقدر هم بهداشــت را رعايــت كنيد باز هم 
مي گيريد. نمي دانم، من كه خودم و خانواده ام را به 
خدا ســپرده ام، فقط ديگر به هيچ وجه غذاي بيرون 

نمي خريم. 
خانمــي هم مي گفت: براي بچه هايم مي خواســتم 
لباس عيد بخرم اما فكر مي كنم امسال اصال نتوانيم 

بازار برويم. 
مرد جواني هــم مي گفت: ما 11 تا بچه ايم كه 3 
نفرمان همدان نيست، مادرمان هم پير و مريض 

اســت. در اين مدت كه متوجه كرونا شــده ايم 
ديگر به خانه مادرم نرفته ايم چون همه ما شاغل 
هستيم و با افراد زيادي ارتباط داريم. مادرم هم 
چون حتي يك دقيقه نمي تواند تنهايي را تحمل 
كند تقسيم بندي كرده ايم هر كداممان در ساعتي 
به مادرم زنــگ مي زنيم و حدود يك ســاعت 
صحبت مي كنيم كه احساس تنهايي نكند. نوه ها 
هم زنگ مي زنند و تا زماني كه مادرم احســاس 
خســتگي نكند بــا او تلفني حــرف مي زنيم تا 

خوابش ببرد. 
در كل تقريبا تمام ســاعت هايي كه بيدار اســت و 
دوست دارد با ما حرف مي زند. خريدهايي هم كه 
الزم دارد را مي خريــم مي گذاريم دم در و خودش 
هم تمام نكات شست وشــو را رعايت مي كند. اما 

اقالمي مانند مرغ و گوشــت با اينكه احتياج دارد 
نخريديم و از فريزر خودمان برايش برديم. 

زن جواني هم مي گفت: هر كســي بهداشــتش را 
رعايت كند و دســتش را زياد بشــورد و كمتر به 
خارج از خانه تردد كند كافي ا ست، چون استرس 
داشــتن خود نوعي بيماري است و احتمال كرونا 

گرفتن را هم باال مي برد. 
همه اين رفتارها ممكن اســت درســت باشد و يا 
غلط باشد اما داشتن ذهني منطقي موجب مي شود 
تا مردم برخى اقالم را بي رويه خريد نكنند و برخي 
كاالها را هم تا زمان وجود كرونا در شهر، بي دليل 
از ســبد خريد خــود حذف نكنند. چــون چنين 
رفتارهايي ويروس كرونــا را به بحراني جدي در 

اقتصاد و روان مردم تبديل مي كند. 

بازاركرونا زده! 

پاسخ به 23 ابهام سهام عدالت

ارزش هر برگ سهام 8 برابـر شده است

مدير بورس منطقه اى همدان:
76 درصد از معامالت بورس همدان مربوط 

به فروش سهام بوده است
24 درصــد از معامالت اين هفته بــورس همدان مربوط به خريد 

سهام و 76 درصد نيز مربوط به فروش سهام بوده است. 
مدير بورس منطقه اى همدان گفت: در هفته جارى بيش از 35 ميليارد 
و 700 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش تقريبى 245 هزار ميليارد ريال 

در تاالرهاى بورس اوراق بهادار در كل كشور معامله شد. 
على اســكندرى به مهر گفت: اين هفته در بورس منطقه اى همدان هم 
تعداد 121 ميليون و 634 هزار و 421 ســهم متعلق به 329 شركت به 
ارزش 1330 ميليارد و 977 ميليون و 666 هزار و 280 ريال مبادله شد. 
وى افــزود: 24 درصــد از معامالت اين هفته بــورس همدان مربوط 
به خريد ســهام و 76 درصد نيز مربوط به فروش ســهام بوده است. 
اســكندرى يادآور شد: شاخص كل بورس در هفته جارى معادل 524

هزار و 394 واحد بود كه نسبت به هفته گذشته 45 هزار و 640 واحد 
افزايش يافت. 
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گوارديوال: بايد ليگ قهرمانان را فتح كنيم
 سرمربى منچسترسيتى با بيان اينكه تيمش بايد فاتح ليگ قهرمانان 
اروپا شــود، گفت: در اين مســير همه حريفان دشوار هستند و الزم 

نيست چندان به قرعه فكر كنيم. 
«پپ گوارديوال» در نشست خبرى در مادريد گفت: تيم بزرگى داريم 
و بازيكنانم بخت زيــادى براى قهرمانى در اروپا دارند و مى دانيم كه 
اين آخرين چالش نخواهد بود. اشتياق براى پيروزى بايد در ما وجود 

داشته باشد چون بدون آن پيروزى غيرممكن است. 
ايــن مربى در مــورد محروميت تيمش از حضــور در ليگ قهرمانان 
اروپــا در 2 فصل آينــده توضيح داد: اين حــق را داريم كه تقاضاى 
فرجام خواهى كنيم و به مديران باشــگاه اعتماد دارم. لياقت قهرمانى 
را داريم، اما اگر به اين مهم نرســيديم، بايد واقع بين باشيم. بايد قوى 
باشيم، كيفيت و شانس داشته باشيم. شانس در اين مرحله مهم است 

ولى ما نمى توانيم روى آن كنترل داشته باشيم. 
وى افزود: فصل گذشته برخى تصميم هاى داورى، سؤال برانگيز بود. 
يك تيم بايد در جريان بازى تمركز بســيار بااليى داشــته باشد و به 

برنامه اش وفادار بماند ولى كمى شانس هم الزم است. 

سرپرست باشگاه استقالل استعفا كرد
 اسماعيل خليل زاده از سمت سرپرستى باشگاه استقالل كناره گيرى 

كرد. 
اسماعيل خليل زاده پس از اســتعفاى اميرحسين فتحى با حكم وزير 

ورزش و جوانان به سمت سرپرست باشگاه استقالل منصوب شد. 
اعضاى هيأت مديره باشــگاه استقالل در جلسات گذشته خود براى 

انتخاب على فتح ا... زاده به عنوان مديرعامل به توافق رسيده اند. 
در جلســه اى كه در روزهاى گذشته برگزار شد، خليل زاده، از فتح ا... 

زاده درخواست كرد تا سمت مديرعاملى استقالل را عهده دار شود. 
در صوتى كه مشــكل خاصى پيش نيايِد، فتح ا... زاده بار ديگر سكان 

باشگاه استقالل را برعهده خواهد گرفت. 

بايرن در لندن كار چلسى را تمام كرد
 تيــم فوتبال بايرن مونيخ آلمان با برترى 3 بر صفر مقابل چلســى 

انگليس، كار شاگردان «فرانك لمپارد» را در همان لندن تمام كرد. 
در ادامه دور رفت از مرحله يك هشــتم نهايى ليــگ قهرمانان اروپا، 
چلسى انگليس در ورزشگاه «اســتمفوردبريج» شهر لندن به مصاف 
بايرن مونيخ آلمان رفت و مقابل حريف قدرتمند خود با نتيجه سنگين 

3 بر صفر مغلوب شد. 
هرچند چلسى ميزبان اين ديدار بود، اما بايرن مونيخ تسلط بيشترى بر 

توپ و ميدان داشت و حريف را مجبور به عقب نشينى كرد. 
در دقيقه 51، بايرن مزد بازى خوب خود را گرفت و «سرگئى گنابرى» 

پس از همكارى عالى با «لواندوفسكى»، دروازه چلسى را گشود. 
تنهــا 3 دقيقه پس از آن؛ «گنابرى» با عبور از بين مدافعان چلســى و 

ضربه اى مناسب، گل دوم خود و تيمش را به ثمر رساند. 
آتش بازى نماينده آلمان ادامه داشت و در دقيقه 76 «آلفونسو ديويس» 
مدافع كنارى بايرن با حركاتى انفرادى و پاس تماشــايى موجب شد 
تا «لواندوفســكى» به آسانى، گل ســوم تيمش را درون دروازه ميزبان 

جاى دهد. 
در نهايت تيم تحت هدايت «فرانك لمپارد» با شكست سنگين خانگى 

3 بر صفر مواجه شد تا اميدى براى ديدار برگشت نداشته باشد. 

تساوى ناپولى و بارسلونا
 ديدار تيم هاى ناپولى ايتاليا و بارســلوناى اسپانيا با تساوى يك بر 
يك همراه شد تا همه چيز براى تعيين تيم صعودكننده به بازى برگشت 

در نيوكمپ كشيده شود. 
سه شنبه شــب در ادامــه دور رفت از مرحله يك هشــتم نهايى ليگ 
قهرمانان اروپا، ناپولى ايتاليا در ورزشــگاه «ســن پائولو» شهر ناپل از 
تيم مدعى بارســلوناى اسپانيا ميزبانى كرد كه اين بازى با تساوى يك 

بر يك به اتمام رسيد. 
اين ديدار با حفظ توپ بازيكنان بارســلونا آغاز شد، اما اين تيم توان 

چندانى براى ايجاد موقعيت گلزنى در خط حمله نداشت. 
در دقيقه 30 تعلل «جونيور فريپو» مهاجم بارســلونا و پاس مناســب 
«زيلينســكى» به «دريس مرتنز» رسيد تا اين مهاجم بلژيكى با شوتى 
تماشايى از پشت محوطه جريمه، گل نخست اين ديدار را براى ناپولى 

به ثمر برساند. 
بارسلونا كه «جوردى آلبا» و «ســرخيو روبرتو» مدافعان كنارى خود 
را به دليل مصدوميت در اختيار نداشــت، نمى توانست از جناحين به 
دروازه ناپولى نزديك شــود و از طرفى تجمــع هافبك ها و مدافعان 
ميزبان سبب شد تا بارسلونا در عمق نيز، فرصت چندانى ايجاد نكند. 
در دقيقه 56 حركت تيمى بازيكنان بارســلونا و پاس «نلسون سمدو» 
به «آنتوان گريژمان» رســيد تا اين مهاجم فرانسوى كار را به تساوى 

يك بر يك بكشاند. 
در نهايت اين بازى با تســاوى به اتمام رســيد تــا همه چيز به بازى 

برگشت در ورزشگاه نيوكمپ كشيده شود. 

لغو ليگ برتر فوتبال بانوان
 ديدارهــاى هفته نوزدهــم ليگ برتر فوتبال بانوان به دليل شــيوع 

ويروس كرونا لغو شد. 
به گزارش ايسنا، قرار بود هفته نوزدهم ليگ برتر فوتبال بانوان جمعه، 
9 اسفند ماه برگزار شود اما به دليل شيوع ويروس در كشور لغو شد. 

مربيان، بازيكنان و داوران پيــش از اين به برگزارى بازى ها اعتراض 
داشــتند و حتى داوران ابالغ هاى خــود را به كميته داوران برگردانده 

بودند كه در نهايت بازى ها لغو شد. 

تكليف المپيك تا 3 ماه ديگر مشخص مى شود
 كميتــه بين المللى المپيك تــا 3 ماه ديگر در رابطــه با برگزارى 

بازى هاى توكيو 2020 تصميم گيرى خواهد كرد.
به گزارش ايســنا، كميته بين المللى المپيك «IOC» درحال بررســى 
شــرايط چگونگى برگزارى بازى هاى المپيك توكيو 2020  (از بيست 
و چهارم جوالى تا نهم آگوســت) به دليل شيوع ويروس كرونا است. 
قديمى ترين عضــو «IOC» در يك مصاحبه اعالم كرد تا 3 ماه آينده 
يك تصميم جامع در اين رابطه گرفته خواهد شــد. ديك پوند گفت: 
برخى اتفاق ها بايد رخ دهند. بايــد امنيت، غذا و هتل ها افزايش پيدا 
كنند. رســانه ها در اينجا حضور دارند تا تحقيقات خود را انجام دهند. 
اگر تأييد شــود در اين محل امنيت وجود نــدارد آن وقت نبايد اين 

بازى ها برگزار شود.
وى افزود: اين جنگ جديد است و بايد با آن مقابله كرد. مردم خواهند 
پرســيد كه آيا همه چيز كامل كنترل شده است تا بتوان به توكيو رفت 

يا نه؟
پوند در ادامه خواســتار آرامش شــد و گفت: به نظرم المپيك برگزار 
مى شــود. اين تصميم خيلى خيلى بزرگى خواهــد بود و تا زمانى كه 

اطالعات قابل اعتماد نباشد نمى توان تصميم گيرى كرد.
سازمان جهانى بهداشت دوشنبه اعالم كرد جهان بايد براى يك شيوع 
گسترده آماده باشد. براى پيشگيرى از شيوع اغلب رقابت هاى ورزشى 
نه تنها در چين، بلكه در كشورهايى همچون ژاپن با 160 مبتال تعطيل 
شــد. ايتاليا با 322 مبتال و 11 كشته و ايران با 95 مبتال و 15 فوتى از 
ديگر كشورهايى هستند كه تالش مى كنند اين ويروس را كنترل كنند.  
كميته برگزارى المپيــك توكيو 2020 هرگز به برگزارى يا تعويق اين 

بازى ها شك نكرده است.
اين كميته اعالم كرد: آماده سازى ها در راستاى برگزارى المپيك به روال 
عادى پيش مى روند. كميته بين المللى المپيك و كميته برگزارى بازى ها 
همكارى مى كنند تا مسابقاتى امن براى ورزشكاران و تماشاگران فراهم 

شود.

پرواز پرسپوليس  به دوبى لغو شد
 با وجود اينكه مسئوالن باشگاه پرســپوليس براى اعزام تيمشان به 

دوبى، بليت تهيه كرده بودند، اما اين پرواز لغو شد. 
به گزارش ايســنا، تيم پرســپوليس قرار بود روز جمعــه با پرواز 065
هواپيمايى ماهان عازم دبى شود و به همين منظور بليت ها براى كاروان 
تيم صادر شــده بود اما ديروز لغو پرواز و كنســل شدن بليت پرواز به 

باشگاه پرسپوليس اعالم شد. 
با توجه به اين موضوع باشــگاه پرسپوليس مراتب لغو پروازها و كنسل 

شدن بليت پرواز را به كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم كرد. 

اساس نامه مورد تأييد نيست؛
انتخابات فدراسيون فوتبال به تعويق افتاد

 فدراســيون بين المللى فوتبال در نامه اى بــه ايران ضمن وارد كردن 
ايراداتى به اساس نامه فدراسيون كشــورمان خواستار تعويق انتخابات 

تعيين رئيس اين فدراسيون شد. 
به گزارش مهر، درحالى كه قرار اســت انتخابات فدراسيون فوتبال روز 
25 اســفند برگزار و در آن رئيس، نواب رئيس و اعضاى هيأت رئيسه 

مشخص شوند، با نامه فيفا اين انتخابات به تعويق خواهد افتاد. 
فدراســيون بين المللى فوتبال كه از مدت ها پيش، بررســى اساس نامه 
فدراسيون ايران را در دستور كار قرار داده بود، در اين نامه تأكيد كرده كه 
اساس نامه فدراسيون فوتبال ايران مورد تأييدش نيست و بايد اصالحات 
آن انجام شود.  با ارسال اين نامه به فدراسيون فوتبال ايران، انتخابات روز 

25 اسفند لغو و به زمان ديگرى موكول خواهد شد. 

16نامزد رد صالحيت مى شوند!
 احتمال دارد 16 نامزد حضور در انتخابات رياست فدراسيون فوتبال، 

نواب و اعضاى هيأت رئيسه به دليل بدهى مالياتى رد صالحيت شوند. 
بــه گزارش ورزش 3، گروه بررســى صالحيت نامزدهــاى انتخابات 
فدراسيون فوتبال پرونده همه نامزدها را براى اداره ماليات فرستاده است 
كه از جمع كسانى كه براى احراز رياست، نواب و اعضاى هيأت رئيسه 
در انتخابات فدراسيون فوتبال شــركت كرده اند، 16 نامزد داراى بدهى 
مالياتى هستند كه يكى از اين جمع نامزد رياست فدراسيون فوتبال است. 
گفتنى است 59 نفر براى حضور در انتخابات رياست فدراسيون فوتبال 
ثبت نام كرده اند. در صورتى كــه اين 16 نامزد به دليل بدهى مالياتى رد 
صالحيت شوند تعداد نامزدهاى حاضر در انتخابات فدراسيون فوتبال به 
43 نفر خواهد رسيد كه البته اين احتمال وجود دارد برخى هم پيش از 

آغاز مجمع عمومى از سمت خود استعفا كنند. 
قرار است نتيجه بررسى صالحيت نامزدهاى انتخابات فدراسيون فوتبال 
در هفته جارى اعالم شــود تا آنها فرصتى براى اعتراض داشته باشند. 
مجمع عمومى فدراسيون فوتبال به بهانه انتخاب رئيس، نواب و اعضاى 

هيأت رئيسه 25 اسفند در تهران برگزار مى شود. 

«كرونا» ليگ فوتبال عراق را 
بدون تماشاگر كرد

 مســابقات ليگ فوتبال عراق به دليل ويروس كرونا بدون تماشاگر 
برگزار مى شــود.  به گزارش مهر، با اعالم فدراسيون فوتبال عراق هفته 

سوم مسابقات ليگ اين كشور بدون تماشاگر برگزار مى شود. 
اين تصميم به دليل جلوگيرى از شــيوع ويروس كرونا در كشور عراق 

گرفته شده است.

سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان:
كميته داوران در هفته هاى پايانى ليگ نظارت بيشترى 

كند
 سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان از كميته داوران فدراسيون فوتبال درخواست كرد 
در هفته هاى پايانى ليگ دســته دوم فوتبال كشور با توجه به حساسيت  مسابقات نظارت 

بيشترى صورت گيرد. 
هادى گل محمدى با اشــاره به باالرفتن حساسيت مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال كشور 
گفت: درحال حاضر گروه ما به 2 دسته تقسيم شده است، تيم هايى كه براى بقا مى جنگند 
و تيم هايــى كه تالش مى كنند تا صعود كنند به همين دليــل تمام بازى ها حكم مرگ و 

زندگى را دارد. 
وى خاطرنشــان كرد: با توجه به حساســيت بســيار باالى مســابقات، از كميته داوران 
درخواست داريم كه از داوران باتجربه تردر اين هفته ها استفاده كنند و نظارت بيشترى بر 
مسابقات داشته باشد زيرا ما چند هفته از تصميمات داوران ضربه خورديم و نبايد زحمات 

يك تيم با يك سوت اشتباه از بين برود. 
ــان  ــه حمايــت از ايــن تيــم بي ــا اشــاره ب ــال شــهردارى همــدان ب ســرمربى تيــم فوتب
ــران  ــم مدي ــترى داري ــت بيش ــه حماي ــاز ب ــه ني ــا ك ــن هفته ه ــم در اي ــرد: اميدواري ك
ــاى  ــا و قرارداده ــان پاداش ه ــه بازيكن ــن روحي ــراى باالرفت ــد و ب ــا نگذارن ــا را تنه م
ــان تأثيرگــذار  ــه بازيكن ــر پرداخــت شــود. حمايــت به موقــع در روحي ــان زودت بازيكن

ــود.  خواهــد ب

 اهالى فوتبــال توقف برگزارى ليگ برتر 
همزمان با شيوع ويروس كرونا را خواستار 
هســتند اما ســتاد مقابله با اين ويروس در 
ورزش به داليل ناگفته، اعالم كرده كه امكان 

چنين اتفاقى وجود ندارد. 
به گزارش ايســنا، با ادامه شــيوع ويروس 
كرونا و افزايش شــمار مبتاليان و كشتگان 
به وسيله اين ويروس مهلك، برخى ادارات، 
مؤسســات و اماكن مهم از جمله مدارس و 
دانشــگاه ها تعطيل شدند تا هرگونه عبور و 
مرور غيرضرورى در ســطح شهرها كاسته 

شود. 
بــا اين وجود مســأله برگزارى مســابقات 
ليگ برتر همچنان به قوت خود باقى اســت 
و ايــن موضوع پس از جنجالى كه در بازى 
سپاهان و پرسپوليس به وجود آمد، تبديل به 

پرونده اى مهم در فوتبال ايران شده است. 
تداوم اين مســأله در فوتبــال ايران، اكنون 
صداى مربيــان، مديــران و بازيكنان را در 
آورده و عده اى فوتبال باشــگاهى در ايران 
را با كشــورهايى ماننــد ايتاليا و كره جنوبى 
مقايســه مى كننــد كه در وضعيت مشــابه، 
تصميم به لغو مسابقات خود گرفته اند اما در 
ايران كه شمار كشــته شده ها بيش تر است، 
مسئوالن خواستار برگزارى مسابقات بدون 

حضور تماشاگران هستند. 
نكتــه اى كه در اين تصميــم براى برگزارى 
مى رسد،  به نظر  عجيب  بســيار  مســابقات 
حضــور عوامل متعــددى در برگزارى يك 
مســابقه و مسافرت تيم ها از شهرى به شهر 
ديگر و قرارگرفتــن در اماكن عمومى مانند 
هواپيما، اتوبوس، ترمينال، هتل، ورزشگاه ها 

و تماس افراد با يكديگر است. 
به طور كلى جداى از شــرايط دشوار براى 
تأمين وضعيت بهداشــتى ايمــن براى تمام 

نفرات، بايد در نظر داشــت كــه برگزارى 
يك مســابقه فوتبال مختص به 22 بازيكن 
نيست و بيش از 200 نفر به طور مستقيم در 

برگزارى يك ديدار سهيم هستند. 
فرهــاد مجيــدى، ســرمربى اســتقالل كه 
نســبت به بازى بــدون تماشــاگر تيمش 
به دليل بازى نكردن ســپاهان و پرسپوليس 
معترض اســت، به لغو مســابقات در ايتاليا 
اشــاره كرده و خطاب به مســئوالن گفت: 
ارزش جان انســان ها از فوتبال و ليگ برتر 
و ليگ قهرمانان آســيا خيلى خيلى بيش تر 
اســت. به عنوان يك عضو از جامعه فوتبال 
مى خواهم كه به ســالمتى بازيكنان، مربيان، 
داوران و ساير مســئوالن اهميت بدهند. با 
اين حجم از نگرانــى خانواده هاى بازيكنان 

نمى توان سفر كرد. 
درحالى فرهاد مجيــدى از نگرانى خانواده 
فوتباليســت ها نسبت به ســفر بازيكنان از 
شــهرى به شهر ديگر گفته است، كه همكار 
او يعنــى جواد نكونام، ســرمربى فوالد نيز 
نســبت به برگزارى مســابقات در شرايط 

كنونى اعتراض كرده است. 
نكونــام نيــز همانند مجيــدى توجهات را 
به وجــود آلودگى در امــكان عمومى مانند 
فــرودگاه و هواپيما منعطف كــرده و گفته 
است: مگر داخل هواپيما و جاهاى عمومى 
آلودگى نيســت؟! مگر مربيــان، مديريت و 
كادر تيم جزو مردم نيستند؟ مگر بازيكنان و 
مربيان و مسئوالن يك تيم، آدم آهنى هستند!

اعتراضات به همين جا خالصه نمى شــود 
و سرآسيايى، ســرمربى شهر خودرو مشهد 
نيز به حضــور عوامل متعددى در برگزارى 
يك بازى اشــاره كرده و گفــت: اگر قرار 
باشد به دليل خطر كرونا، بازى بدون حضور 
هواداران برگزار شود، شايد بهتر باشد فعال 

مســابقات لغو شــود چون اين جا در كنار 
سالمتى هواداران، سالمتى بازيكنان، چارت 
اجرايى برگــزارى مســابقه و... نيز مطرح 

است. 
سعيد آذرى، مديرعامل فوالد خوزستان هم 
با اشاره به وضعيت كنونى و ضرورت حفظ 
سالمتى همه افراد جامعه، از ادامه برگزارى 
ليــگ انتقاد كــرده و گفته «فوتبــال به چه 

قيمتى»؟
ادامه اعتراضات اهالــى فوتبال به برگزارى 
مسابقات در شرايط كنونى به جامعه داورى 
كه مسئول قضاوت مسابقات هستند، رسيده 
است اما به جاى مردان، بانوان دست به كار 
شدند و در آستانه برگزارى ليگ برتر بانوان، 
جمعى از داوران ابالغ كميته داوران را پس 
فرستادند و حاضر به قضاوت نيستند. برخى 
از آن هــا براى قضاوت هر مســابقه بايد به 
وسيله هواپيما و وسيله نقليه راهى شهرهاى 

مختلف شوند. 
درحالى كه موج اعتراضات اهالى فوتبال باال 
گرفته و خيلى ها خواهان لغو مسابقات براى 
كاهش نگرانى خانواده ورزشكاران و عوامل 
برگزارى مســابقات هستند، سخنگوى ستاد 
مقابله با ويروس كرونــا در ورزش تنها به 
اين جمله اكتفا كرده كه نمى توانند به زودى 
درباره فوتبــال تصميم گيرى كنند اما درباره 
ساير فدراسيون ها به مرور تصميمات گرفته 

مى شود. 
او هيــچ توضيــح ديگرى نداده اســت كه 
چرا مســابقات فوتبال لغو نمى شــود اما در 
اين تصميم گيرى كه مســئوالن فدراســيون 
فوتبال و ســازمان ليگ هم حضور داشتند، 
بدون شك مسأله فشردگى مسابقات در نظر 
گرفته شده است و آن ها خواستار برگزارى 

رقابت ها هستند. 

مســئوالن فدراســيون فوتبــال خواســتار 
برگزارى مســابقات هستند و بر اين باورند 
كه اگر هواداران به ورزشگاه ها نروند، ساير 
عوامل برگزارى مســابقه به ويروس كرونا 
آلوده نخواهند شد اما چه تضمين يا شرايط 
ويژه اى براى آن ها در نظر گرفته شده است؟

برگزارى يك مســابقه، مســتلزم برگزارى 
جلســات هماهنگى پيش از مســابقه نظير 
جلسات شوراى تأمين و نشست هاى خبرى 
و هماهنگى ميان تيم ها است و افراد از اقشار 
مختلف و از محيط هــاى گوناگون گرد هم 
مى آيند و دور هم مى نشينند كه ممكن است 
در اين ميان هر فرد آلوده اى وجود داشــته 

باشد. 
كاركنان ورزشگاه، مسئوالن امنيتى، پزشكان، 
نيروهاى امدادى، داوران و ناظران، بازيكنان، 
مربيان و عوامل وســايل حمل ونقل در يك 
مسابقه به طور مســتقيم نقش ايفا مى كنند و 
هر لحظه امكان تماس يك فرد آلوده با ساير 

نفرات وجود دارد. 
قرار گرفتن ورزشــكاران و مــردم در كنار 
همديگر در يك پرواز هواپيما يا در يك هتل، 
اين خطر را تشديد مى كند كه يك فرد آلوده 
در ميان ورزشــكاران يا مردم، موجب انتقال 
ويروس كرونا كه از فردى به فرد ديگر شود 

كه سرعت شيوع بسيار بااليى دارد. 
در پايان به نظر مى رســد سياست برگزارى 
مســابقات فوتبال داخلى به هــر قيمتى كه 
براى بهانه ندادن به دست كشورهاى عربى 
براى بازى نكردن با تيم هاى ايرانى در داخل 
كشور است، همانند يك شمشير دولبه عمل 
مى كند زيرا حتى اگر يكى از فوتباليست هاى 
ايرانى به ويروس كرونا آلوده شوند، شرايط 
تيم هاى ايرانى براى بازى با تيم هاى خارجى 

به مراتب سخت تر مى شود. 

اعتراض فوتبالى ها به برگزارى ليگ برتر

 تيم فوتبــال جوانان شــهردارى نماينده 
اســتان در رقابت هاى ليگ مناطق كشور در 
رشــت در دومين بازى خود از روز ســوم 
مســابقات با نتيجه 3 بر يك از ســد حريف 

خود عاشوراى تبريز گذشت. 
شــاگردان على احمد فرخى مهر با يك بازى 
يك طرفــه و كامــال هجومى در هــر 2 نيمه 
مســابقه و كنتــرل بــازى در دقايق مختلف 
بازى توانســتند نتيجه را به نفع خود به پايان 

برسانند. 
گل هاى جوانان شــهردارى را در اين ديدار 
مرتضــى صفرى 2 گل و مهدى خانى به ثمر 
رساندند. تيم شهردارى در بازى نخست خود 

به تساوى رسيده بود. 
ــت  ــدان روز نخس ــهردارى هم ــان ش جوان
تيــم  بــا  دوم  روز  و  داشــت  اســتراحت 
ــاوى  ــك مس ــر ي ــك ب ــت ي ــپيدرود رش س
كــرد، تيــم شــهردارى تــا دقيقــه 90 از تيــم 
ســپيدرود جلــو بــود كــه دقيقــه 90 گل 

ــرد.  ــت ك ــاوى را درياف مس
ايــن رقابت ها قرار بــود به ميزبانــى ياران 
كــوروش در نهاوند برگزار شــود كه به دليل 

ضعف مالى حمايت نكردن مسئوالن نهاوندى 
از ياران كوروش ايــن تيم از حضور در اين 
رقابت ها انصراف داد و ميزبانى مســابقات به 

سپيدرود رشت محول شد. 

در رقابت هاى فوتبال جوانان منطقه 2 كشور 
در رشت تيم هاى سپيدرود رشت، شهردارى 
همدان، نــود اروميه، شــهداى نوير گيالن، 
شــهردارى اردبيل و راهيان عاشوراى تبريز 

شركت دارند. 
تيم شــهردارى همدان با كسب 4 امتياز از 2

بازى به همراه سپيدرود ميزبان در رده نخست 
جدول قرار دارد. 

 معاونــت ورزشــى، ســازمان فرهنگى 
همدان  شــهردارى  ورزشــى  و  اجتماعــى 
بــا برنامه ريــزى مناســب يكــى از برترين 
آكادمى هاى فوتبال شهر همدان را در اختيار 

دارد. 
مديــر آكادمى تيم هــاى فوتبال شــهردارى 
همدان گفت: وجود امكانات مناسب از جمله 
زمين چمن، سالن ورزشى و استخر در حوزه 
معاونت ورزشى ســازمان فرهنگى اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى همدان موجب شده تا 

آكادمى ما در استان حرف نخست را بزند. 
هــادى بلورى نويــن اظهار كــرد: همچنين 
فعاليت مربيان باتجربه اســتان ســطح كيفى 
آكادمى فوتبــال شــهردارى را افزايش داده 

است. 
وى با بيان اينكه اســتقبال از مدارس فوتبال 

شهردارى در تابســتان بى نظير است، گفت: 
هر ساله تابستان بيش از 500 نفر در مدارس 

فوتبال شهردارى همدان ثبت نام مى كنند. 
از ايــن تعداد پــس از پايان فصل تابســتان 
مستعدترين آنها براى حضور در تيم هاى پايه 

شهردارى جذب مى شوند. 
بلورى نوين با اشاره به قهرمانى تمامى رده هاى 
سنى شــهردارى در سطح اســتان همدان بيان 
كرد: امسال نيز تيم هاى نونهاالن، زير 15 سال، 
نوجوانان و جوانان شهردارى همدان توانستند به 
مقام قهرمانى استان دست پيدا كنند. اين تيم ها به 
مسابقات مناطق كشور اعزام شدند كه در آنجا 

هم شاهد درخشش آنها بوديم.
وى با اشــاره به درخشــش تيم هــاى پايه 
شــهردارى همــدان در ليــگ مناطق گفت: 
تيــم فوتبــال نونهاالن شــهردارى همدان با 

مجيد  و  خدابخشــى  محمود  ســرمربيگرى 
محبى در ليگ مناطق در شهرســتان دهلران 
توانســتند نتايج درخشــانى كسب كنند. اين 
تيم در 3 بازى نخســت توانست 3 پيروزى 

كسب كند و پيش از پايان مسابقات صعود و 
قهرمانى خود را جشن بگيرد. 

بلورى نويــن با اشــاره به تيم زير 15 ســال 
شــهردارى همدان گفت: تيم زير 15 ســال 
شهردارى با سرمربيگرى مجيد لطيفى و رضا 
قمرى در شهرســتان ايالم قدم به رقابت هاى 
ليگ مناطق گذاشــتند. اين تيــم نيز پيش از 
پايان مسابقات توانست با پيروزى هاى خود 
ضمن صعود، قهرمانــى خود را نيز در گروه 

خود جشن بگيرد. 
مديــر آكادمى تيم هــاى فوتبال شــهردارى 
همدان با اشاره به تالش هاى آكادمى فوتبال 
بيــان كرد: بايد از تمامى مربيان تشــكر كنم. 
به طــور قطع با حضور اســتعدادهاى ناب و 
درخشان در تيم هاى پايه شهردارى روزهاى 

خوبى در انتظار فوتبال همدان خواهد بود. 

برد قاطع شهردارى در ليگ مناطق 

مدير آكادمى تيم هاى فوتبال شهردارى همدان:

آكادمى فوتبال شهردارى در همدان بى نظير است
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باباطاهر

واكسن احتمالى كرونا 
براى آزمايش ارسال شد

 شركت «مدرنا» واكسن احتمالى خود براى مقابله با ويروس كرونا 
را تكميل كرده و آن را براى آزمايش هاى نهايى ارائه كرده است. 

به گزارش مهر، همزمان با تداوم گســترش ويروس كرونا در نقاط 
مختلف جهان، يك واكسن آزمايشى براى مهار اين ويروس خطرناك 

در راه است. 
اين واكســن توسط شــركت «مدرنا» در كمبريج توليد شده و براى 
آزمايش در اختيار مؤسســه ملى آلرژى و بيمارى هاى عفونى آمريكا 

قرار گرفته است. 
واكسن يادشده mRNA-1273 نام دارد و مرحله نخست مطالعاتى 

آن در آمريكا تكميل شده است. 

توليد موتور سبك و ساده راكت با 
مدل سازى رايانه اى

 مهندســان دانشــگاه واشــنگتن از توليد نوع جديدى از موتور 
راكت هاى فضايى با استفاده از مدل سازى رايانه اى خبر داده اند. 

به گزارش ايســنا، مزيت استفاده از اين روش كاهش هزينه ساخت، 
ساده تر شدن فرايند ساخت موتور و افزايش بهره ورى آنهاست. 

موتــور جديد كه موتور احتراقى دوار نام گرفته، با طراحى يك مدل 
رياضى و تبديل آن به مدلى رايانه اى ساخته شده و از ثبات و پايدارى 

مناسبى براى انجام مأموريت هاى فضايى پرچالش برخوردار است. 
موتور يادشــده شباهت هاى زيادى به موتورهاى جت پالس دارد كه 
پيش از اين در موشك هاى «كروز وى 1» آلمان در زمان جنگ جهانى 

دوم هم مورد استفاده قرار گرفته بود. 

كاغذى با قابليت اتصال به اينترنت 
ساخته شد

 محققان ژاپنى يك كاغذ با قابليت اتصال به اينترنت ابداع كرده اند 
كه مى تواند اطالعات را به طور بى سيم به دستگاه هاى مختلف منتقل 
كند.  به گــزارش مهر، محققان در ژاپن نوع جديدى از كاغذ حافظ 
محيط زيست و متصل به اينترنت ابداع كرده اند كه ضخامت آن فقط 

يك ميليمتر است. 
اين اختــراع «كاغذنانو » نام گرفته و محققــان معتقدند با كمك آن 

مى توان طيف وسيعى از اطالعات را در طبيعت جمع آورى كرد. 
اين پروژه در انســتيتو ISIR دانشــگاه اوزاكا و به رهبرى تاكاشى 
كازوگا دانشجوى مقطع دكترى انجام شده است. كاغذ نانوى مذكور 

سطحى صاف و بافتى مشابه پالستيك دارد. 

محققان چينى واكسن خوراكى براى كرونا 
ساختند

 محققــان چينى يــك واكســن خوراكى براى ويــروس كرونا 
ساخته اند، محقق ارشد اين پژوهش 4 دوز از آن را مصرف كرده و تا 

به حال عوارضى نداشته است. 
به گزارش مهر، «هوانگ جينهاى» اســتاد دانشــگاه تيانجين و رهبر 
اين پروژه اســت. او خود 4 دوز از اين واكســن را مصرف كرده و 
هيچ عوارضى نداشته است.  دانشگاه تيانجين اكنون به دنبال شركاى 

تجارى است تا آزمايش هاى بالينى واكسن را انجام دهد. 
در اين فرايند مخمر «ساكارومايســس ســرويزيه» خوراكى به عنوان 
حامل اســتفاده شــده كه پروتئين اســپايك ويروس كرونا را هدف 

مى گيرد و آنتى بادى هايى براى مقابله با كوويد 19 مى سازد. 

عملكرد بهتر باترى خودرو با اكسپندرهاى 
باترى حاوى نانوذرات

 يك شــركت ايرانى به منظــور بهبود عملكرد باتــرى خودرو، 
اكســپندرهاى باترى حاوى نانوذرات ســولفات باريم را توليد و به 
بازار عرضه مى كند. به گزارش ســتاد توســعه فنــاورى نانو، باترى 
خودرو برخالف بســيارى از باترى هاى رايج، قابل شارژ بوده و در 
طول كاركرد خودرو، به صورت متناوب شــارژ مى شــود. الكترود و 
الكتروليت 2 بخش بســيار مهم در باترى ها است كه تماس پيوسته 
واكنش گرهــا با الكترود و الكتروليت نقش مهمى در عملكرد باترى 
دارد. اين شركت توليدى مواد شيميايى اكسپندر حاوى نانوذرات به 
بازار عرضه مى كند كه مى تواند مساحت سطحى الكترودها را افزايش 

داده و در نهايت موجب بهبود كارايى باترى شود. 

معاون گردشگرى كشور اعالم كرد:
سازوكار لغو احتمالى برنامه هاى سفر 

گردشگران
 معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
در بخش نامه اى به ادارات كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
استان هاى كشور، ســازو كار لغو احتمالى برنامه هاى سفر گردشگران را 

اعالم كرد. 
بــه گزارش وزارت ميراث فرهنگــى، در بخش نامه ابالغى ولى تيمورى 
به مديران كل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى استان ها آمده 
است: «رعايت حقوق مردم و حفظ امنيت و آرامش روانى جامعه به ويژه 
گردشگران، همواره در زمره اولويت هاى اصلى صنعت گردشگرى بوده و 
خوشبختانه فعاالن اين صنعت و مديران تأسيسات گردشگرى با رعايت 
اخالق حرفه اى ، رضايتمندى مسافران و گردشگران را بر ساير ملزومات 

ترجيح مى دهند. 
در همين راستا با توجه به شرايط خاص روزهاى گذشته، ضمن تأكيد بر 
رعايت الزامات "دستورالعمل پيشگيرى و كنترل شيوع ويروس كرونا در 
تأسيســات گردشگرى" به شماره 983400/78379 مورخ 4 اسفندماه 98 
و به منظور رعايت حقوق متقابل مردم، فعاالن و تأسيسات گردشگرى در 
چارچوب بند يك ماده 13 تصويب نامه حقوق شــهروندى، مفاد قرارداد 
گشــت هاى داخلى و خروجى و ماده 12 شيوه نامه اجرايى ذخيره اتاق و 
ابطال آن در واحدهاى اقامتى، چنانچه از تاريخ اول اسفندماه سالجارى تا 
اطالع ثانوى، گردشگرى درخواست انصراف از سفر كند، تمامى تأسيسات 
گردشــگرى و دفاتر خدمات مسافرتى و گردشــگرى بدون هيچگونه 

جريمه اى نسبت به استرداد وجوه دريافتى از گردشگران اقدام مى  كنند. 
با توجه به نبود امكان پيش بينى دامنه تبعات و آثار شــرايط موجود، الزم 
است فعاالن و مديران تأسيسات گردشگرى از ايجاد هرگونه تعهد الزام آور 
براى سفرهاى نوروزى هموطنان عزيز خوددارى كرده، ضمن اطالع رسانى 
و توجيه دقيق شرايط حاكم در مبدأ و مقصد سفر، تمهيدات الزم را براى 
اعمال هرگونه لغو احتمالى و باز گرداندن وجوه گردشگران در قراردادهاى 
كارى خود با ارائه كنندگان خدمات گردشگرى در داخل وخارج از كشور، 

مدنظر قرار دهند.»
معاون گردشــگرى در پايان در اطالع رسانى موضوع به نحو شايسته، به 
تمامى تأسيسات گردشگرى و دفاتر خدمات مسافرتى و گردشگرى تحت 
پوشش در آن استان را در دستور كار ادارات كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 

و صنايع دستى قرار داد. 

در چهل و هفتمين نشست ستاد مركزى هماهنگى خدمات 
سفر تأكيد شد

آمادگى تأسيسات گردشگرى براى جلوگيرى از 
شيوع كرونا

 چهل و هفتمين نشست ستاد مركزى هماهنگى خدمات سفر، با حضور 
مديران و نمايندگان دستگاه هاى عضو اين ستاد در معاونت گردشگرى 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با محوريت مديريت 

بحران كرونا در گردشگرى استان ها برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى، در اين نشســت با توجه به شيوع ويروس 
كرونا در اســتان هاى مختلف كشور يكى از مهم ترين موضوعاتى كه در 
دستور كار اعضاى ســتاد قرار گرفت، راهكارهاى جلوگيرى از شيوع 

كرونا بود. 
مســئول دبيرخانه ســتاد اجرايى در اين نشســت با اشــاره به آمادگى 
تأسيسات گردشــگرى و هتل ها براى جلوگيرى از شيوع كرونا گفت: 
در اين باره تمهيدات الزم انديشــيده شده و مديران هتل ها و تأسيسات 
گردشــگرى و پرسنل اين مراكز براى جلوگيرى از شيوع كرونا آمادگى 
دارند.  فريدون محمدى به خدمات ســفر به شــيوع ويروس كرونا در 
اســتان هاى مختلف و تأثيرات احتمالى آن بر صنعت گردشگرى اشاره 
كرد و افزود: مطمئن هستم كه با همكارى همه دستگاه ها و بخش دولتى 
و خصوصى اين مشكل رفع خواهد شد و نگرانى بابت شيوع كرونا در 

تأسيسات گردشگرى نخواهيم داشت. 
وى همچنين به آمادگى ستاد خدمات سفر براى ارائه خدمات شايسته و 
پاسخگويى آنالين به مسافران و گردشگران خبر داد و گفت: «به همين 
منظور ســتاد خدمات ســفر با حضور مديران و نمايندگان دستگاه هاى 
عضو از 28 اسفند 98 تا 16 فروردين 99 در معاونت گردشگرى تشكيل 
مى شود.   وى افزود: مديران و نمايندگان دستگاه هاى عضو ستاد مركزى 
هماهنگى خدمات ســفر با حضور در محل اين ستاد به صورت آنالين 
و در 2 شــيفت روز و شب به ســؤاالت، انتقادات و شكايات احتمالى 
مسافران كه از طريق ســامانه 09629 به اين ستاد اعالم مى شود، پاسخ 

مى دهند و موضوعات را رسيدگى مى كنند. 
 در ادامه اين نشست دبير و اعضاى ستاد درباره زمان برگزارى رزمايش 
بزرگ ترافيكى و خدمات سفر باهم به گفت و گو پرداختند و در نهايت 

مقرر شد اين رزمايش 26 اسفند برگزار شود. 

■ دوبيتى باباطاهر 
مو كه يارم سر يارى نديره                                                    مو كه دردم سبكبارى نديره
همه واجن كه يارت خواب نازه                                     چه خوابست اينكه بيدارى نديره

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

رجب را «ماه ريزاِن خدا» ناميده اند؛ چون در اين ماه، رحمت بر اّمت من، به شّدت فرو 
مى بارد.    
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 اين روزها حــال مراودات گردشــگرى خوب 
نيســت. بين هر 3 ضلــع بازار ســفرهاى نوروزى، 
مســافران، آژانس ها و خدمات دهنده ها، تنش ايجاد 
شده است. شيوع قابل توجه ويروس «كرونا» در ايران 
موجب تنش در بازار خدمات مسافرتى و گردشگرى 

شده است. 
در شــرايط فعلــى برخــى مســافران به دليل ترس 
مبتالشــدن به بيمارى كرونا قصد لغو ســفر خود را 
دارند كه همين امر موجب ايجاد تنش و چالش ميان 

آژانس هاى هواپيمايى و مسافران شده است. 
مســافران نوروزى در تورهاى داخلى و خارجى در 
روزهاى گذشــته براى لغو سفرهاى از پيش ثبت نام 
شــده خود با آژانس هاى گردشگرى مربوط تماس 
گرفتــه يا مراجعه حضــورى داشــته اند؛ اما به دليل 
آنچه «مقاومت عوامل خدمت دهنــده در مقصد» از 
سمت واسطه هاى بازار گردشــگرى اعالم مى شود، 
با درخواست لغو سفر مراجعه كنندگان مخالفت شده 

است. 
مديران تورهاى مســافرتى به دليــل اينكه نمى توانند 
مبالغ دريافتى از مشــترى را از شــركت هاى ريلى و 

هواپيمايــى و همچنين از هتل هــا دريافت كنند در 
مواجهه با درخواســت لغو برنامه سفر مشتريان نيز 

پاسخ روشنى ندارند. 
محمد اســالمى، وزير راه و شهرسازى در اين باره 
عنــوان كــرد: لغو بليــت هواپيما و قطــار به دليل 
شــيوع بيمارى كرونا، هزينه اى براى مردم ندارد و 
شــركت هاى هواپيمايى و راه آهن، مجاز به دريافت 
هزينه اى براى لغو بليت ها نيســتند. با وجود اينكه 
روز گذشته وزير راه و شهرسازى اين پيام را خطاب 
به شــركت هاى خدمات حمل  ونقل اعالم كرد، اما 
همچنان افرادى كه سفر خود (داخلى و خارجى) را 
لغو كرده اند موفق به دريافت هزينه بليت هواپيما و 

قطار خود از آژانس هاى مسافرتى نشده اند. 
مديران دفاتر مســافرتى در گفت وگوهاى رسانه اى 
عنوان كردند: اين امر تنها خبر و صرفا اعالم وزير راه 
و شهرسازى است و هنوز سيستم ها باز نشده و اجازه 
برداشت وجه را به ما نمى دهد تا ما مبالغ دريافتى از 
مسافران را به آنها بازگردانيم. بنابراين ضرورت دارد 
كه همزمان با انتشــار اين خبر دسترسى به سيستم  ها 
براى بازگرداندن وجوه نيز فعال شــود تا از درگيرى 

ميان دفاتر مسافربرى و مسافران جلوگيرى شود. در 
همين راســتا حرمت ا... رفيعــى، رئيس هيأت مديره 
انجمــن صنفى دفاتــر خدمات مســافرت هوايى و 
جهانگــردى ايران نيز گفــت: ايرالين ها نيز موظف 
هســتند پول دفاتر را به آنهــا بازگردانند. پيش بينى  
مى شــود دامنه شــيوع كرونا براى تعطيالت عيد نيز 
همچنان وجود داشــته باشد؛ بنابراين براى تعطيالت 

عيد 99 نيز تصميماتى خواهيم گرفت. 
برخى مســافران نوروزى نيز درحال حاضر به دليل 
ترس ابتال بــه ويروس كرونا قصد لغو ســفرهاى 
خود را دارند كه در ميان آنها هم عالوه بر بليت هاى 

عــادى، بليت هاى چارترى نيز وجود دارد، از همين 
رو آنها نيز با آژانس هاى مسافرتى براى بازگرداندن 
هزينه هاى خود كه شامل هزينه بليت، هتل و... است 
تنش هايى دارند. رئيــس هيأت مديره انجمن صنفى 
دفاتر خدمات مســافرت هوايى و جهانگردى ايران 
در اين باره نيز عنوان كرد: احتماال اغلب ســفرهاى 
ايام عيد كنسل مى شود. همچنين درباره هزينه هتل  
براى ســفرهاى خارجى در حال رايزنى با وزارت 
امور خارجه هســتيم تا بتوانيــم اين هزينه را نيز به 
دفاتر بازگردانده و همچنين آنها نيز آن را به مسافران 

پرداخت كنند. 

از سوى ديگر برخى مديران دفاتر خدمات مسافرتى 
عنوان كردنــد: افرادى كه به لغو ســفر خود اقدام 
مى كننــد طبق قرارداد با آنها عمــل مى كنيم درواقع 
اگر در قرارداد درصدى براى كنسلى ذكر شده باشد 
كســر خواهيم كرد و اگر هم در اين باره در قرارداد 
چيزى عنوان نشــده باشــد؛ بنابراين كل مبلغ را به 

مسافر بازمى گردانيم. 
عالوه بــر آن درباره بليت هاى چارتــرى نيز برخى 
آژانس هــاى مســافرتى اعــالم كردند كــه هزينه 
بليت هــاى چارترى به هيــچ عنوان به مســافران 

بازگردانده نمى شود. 

 مهم ترين خط هوايى سنگاپور به دليل جلوگيرى 
از شــيوع بيشــتر ويروس كرونــا پروازهايش را به 
سراسر جهان و به مقاصدى همچون نيويورك، لندن، 
فرانكفورت، توكيو و سيدنى كاهش داد. سيمين ثقفى 
از خبرنگاران گردشــگرى كــه در عرصه بين المللى 

فعاليت دارد در يادداشتى نوشت : 
بيشتر از يك ماه از اعالم فراگيرى ويروسى به نام كرونا 
در چين مى گذرد. ويروسى كه هرچند به سرعت و در 
اثر پنهانكارى اوليه گسترده شد ولى به سرعت، كمى 
بيشتر تحت كنترل درآمد اما همچنان قربانى مى گيرد. 
شــيوع ويروس كرونا درســت زمانى اتفاق افتاد كه 
بيشترين تعداد گردشگران چينى به نقاط مختلف دنيا 
سفر مى كردند از اين رو بسيارى از مهمترين مقاصد 
سفر آنان تحت تأثير اين ويروس قرار گرفت. مسئوالن 
اين كشورها كه همچنان نشانه ها و تزئينات استقبال 
از گردشــگران چينى را در فرودگاه ها و مراكز اصلى 
شهرهاى خود دارند، هرچند به نظر مى رسد از كاهش 
سفر چينى ها شده به شدت نگران هستند و در مواردى 
بــا گروه ها يا پيام هايى همراهى خــود را با چينى ها 
نشان دادند اما بيشــتر از آن به فكر امن نگاهداشتن 
كشور هايشــان براى مردم خود و ديگر گردشگران 
هستند تا چنددرصد باقيمانده از گردشگران ورودى 

خود را از دست ندهند. 
 يكى از اين مقاصد سنگاپور است. 

ســنگاپورى ها پس از چين دومين كشورى بودند كه 
بيشترين تعداد مبتال به ويروس كرونا در آن گزارش 
شــد. هرچند در هفته گذشته كره جنوبى و پس از آن 

ايران از آن سبقت گرفتند. 
تا به حال تعداد 89 مورد ابتال به ويروس در اين كشور 
مشاهده شده كه 51 مورد آن بهبود يافته و تاكنون هيچ 

مورد مرگى گزارش نشده است. 
تايلند  كرونازده ى  گردشگرى  از  روايتى   

و سنگاپور
سنگاپورى ها قوانين ســختگيرانه اى را در اين زمينه 
اعمال كردند. اين كشــور ورود افرادى را كه از چين 
به اين كشور سفر مى كنند محدود كرده همچنين افراد 
مشكوك و خانواده هايشان را در قرنطينه جدى قرار 
داده و تــالش كرده تا با ايجاد امكانات عمومى براى 
كنترل سالمتى و بهداشتى افراد و در اختيار قرار دادن 
ماســك هاى رايگان به خانواده ها از ورود و گسترده 
شــدن ويروس جلوگيرى كند. همچنين اعالم شده 
با توجه به تكنولوژى پيشرفته كنترل ارتباطات، افراد 

مرتبط با فرد مبتال نيز كنترل و شناسايى مى شوند. 
با توجه به موارد تماس نزديك با مبتاليان تعدا 2 هزار 
و 812 نفر در قرنطينه قــرار گرفتند كه از اين تعداد 
908 نفر هنوز دوره قرنطينه را مى گذرانند و بقيه پس 

از گذراندن دوره به خانه هايشان بازگشته اند. 
و شــايد به دليل اعمال اين قوانين سختگيرانه است 
كه سازمان گردشــگرى سنگاپور به افرادى كه قصد 
سفر به اين كشور را دارند اما نگران ابتال به ويروس 
كرونا هســتند، اطمينان مى دهد كه تمام تالشش را 
براى در امان نگاه داشتن گردشگران از ويروس انجام 
داده اســت. در گزارش ها آمده كه از زمان آغاز شيوع 
ويروس در ماه ژانويه، روزانه 20 هزار گردشــگر به 

اين كشور وارد شــده اند. در گذشته، به طور معمول 
20 درصد گردشگران ســنگاپور را چينى ها تشكيل 

مى دادند. 
چين بزرگترين بازار هدف ســنگاپور در گردشگرى 
است و در ســال 2019 تعداد 3/1 ميليون گردشگر 
چينى به اين كشور سفر كرده اند اما حاال دولت تخمين 
زده اســت كه تعداد گردشگرانش به ويژه از چين، تا 

پايان سالجارى 30 درصد كاهش يابد. 
مهم ترين خط هوايى سنگاپور، اعالم كرده كه به دليل 
جلوگيرى از شيوع بيشتر ويروس كرونا پروازهايش 
را به سراسر جهان و به مقاصدى هم چون نيويورك، 
لندن، فرانكفورت، توكيو و ســيدنى كاهش مى دهد. 
مقامات سنگاپورى هم چنين تأكيد كرده اند كه مطلع 
هستند كه ممكن است امكان انتقال ويروس از طريق 
مسافرانى كه از فرودگاه بين المللىchangi سنگاپور 
گذر مى كنند وجود داشته باشند بنابراين نهايت كنترل 
را در اين فرودگاه كه يكى از شلوغ ترين فرودگاه هاى 
دنيــا و يك گذرگاه اصلى براى بســيارى از خطوط 

بين المللى دنياست، انجام مى دهند. 
مقامات ســنگاپورى گفته اند كه تــالش دارند تا با 
اخبار نادرســتى همچون تعطيلى مدارس يا خلوت 
شــدن فرودگاه ها كه به غلط از چگونگى مبارزه آنان 
با ويروس كرونا منتشر مى شود، مبارزه كنند زيرا اين 
اطالعات نادرست بر روى برنامه سفر افراد تأثيرگذار 
است. گفته مى شــود هيچ يك از رويدادهاى مهمى 
كه قرار اســت در سالجارى در سنگاپور برگزار شود 

تاكنون به تعويق نيافتاده است. 
به نظر مى رسد اين كشور 5/8 ميليون نفرى قصد دارد 
تا همچنان خود را مقصدى جذاب براى گردشگران 
از سراســر جهان نگاه دارد. مقصدى كه تنها در سال 
2019 توانست ميزبان 19/1 ميليون نفر شود و درامدى 

19 بيليون دالرى نصيب اقتصادش كند. 
 تايلند

اما كشــور تايلنــد نيز با ميزبانى حــدود 11 ميليون 
گردشــگر چينى در ســال 2019، يكى از مهمترين 
مقاصد سفر چينى هاست و حاال اين كشور 35 مورد 

ابتال به ويروس كرونا را گزارش كرده كه از ميان آنها 
15 نفر بهبود يافته اند. 

گردشگرى تايلند نيز آسيب مهلكى از شيوع ويروس 
كرونا ديد و براســاس اعالم وزير گردشــگرى اين 
كشــور انتظار مى رود تا با كاهش 50 درصدى تعداد 
گردشگران يعنى 20 ميليون نفر در نيمه نخست سال 
2020 روبه رو شود. سهم گردشگران چينى در اقتصاد 

گردشگرى تايلند 27/6 درصد است. 
 همچنين پيش بينى شده در طول 3 ماه نخست سال 
اقتصاد گردشگرى اين كشور يك ضرر 75 بيليون باتى 
را متحمل شود. (بات واحد پول تايلند است و هر يك 

ميليون بات تقريبا معادل 32 هزار دالر است) 
هرچند بنابر نظر كارشناســان درست است كه چين 
بــا آغاز به كار دولت جديد تايلند به عنوان شــريك 
شماره يك تايلند به شمار مى آيد و با شرايط پيش آمده 
آسيب هاى زيادى به اقتصاد اين كشور وارد مى شود، 
اما گردشــگرى تايلند به تنهايى نيز در طول 2 سال 
گذشته با چالش هاى جدى و بحران زايى روبه رو بوده 
از فعاليت بيشتر نيروهاى مخالف دولت و تيراندازى 
يك نظامى به مردم و كشتن 29 نفر غيرنظامى در يك 
مكان عمومى تا مشكالتى كه براى گردشگران چينى 
در يكى از جزيره هاى اين كشور پيش آمد و به مرگ 

حدود 50 نفر از آنان منجر شد. 
اما با تمام اهتمامى كه دولت تايلند در حفظ همراهى 
با دولت چين و افزايش تعداد گردشــگرانش از اين 
كشــور انجام مى دهد، حاال ناچار است ورود آنان را 
محدود كرده و در مبادى ورودى گواهى سالمتى آنان 
را كنترل كند كه اين مســأله چندان براى گردشگران 
چينى مطلوب نيســت.  از طرفى گردشــگران ديگر 
كشورها در تايلند، ترجيح مى دهند به ديدار مناطقى 
كه گردشــگران چينى در آن فراوانند نروند. چالش 
ديگرى كه شرايط جديد نهاد گردشگرى تايلند را با 
آن روبه رو كرده، ضرورت سرمايه گذارى براى جذب 
گردشگر از ديگر بازارهاست تا اقتصاد گردشگرى اين 

كشور به گردشگران چينى وابسته نشود. 
اما از ديگرسو، دولت تايلند با تأكيد بر انجام اقدامات 

امــدادى براى حمايــت از فعاالن گردشــگرى اين 
كشــور، در پى تأثيرات منفى شيوع كرونا، به اجراى 
سياست هاى حمايتى مالى از جمله وام هاى كوتاه مدت 
يا مشوق هاى مالياتى و آموزش هايى براى جبران مالى 
خســارت هاى وارده ناشــى از ويروس كرونا، اقدام 
كرده اســت.  وزير گردشگرى اين كشور درحالى كه 
اميدوار است تا ماه آپريل وضعيت بهتر شود، اولويت 
كشــورش را امنيت مسافران مى داند و از سويى نهاد 
گردشگرى تايلند را موظف مى كند تا تمام تالش خود 

را براى جبران اين خسارت انجام دهد. 
در اين راســتا، هتل ها و اقامتگاه هــا درحال كاهش 
هزينه هايشان هستند و از استخدام هاى غيرضرورى 
خوددارى مى كنند.  اما از اقداماتى كه نهاد گردشگرى 
تايلند بــراى اقدامــات عمومى انجام داده اســت؛ 
راه اندازى وب سايتى است كه مى تواند افراد مشكوك 
به ابتال به ويروس را با پركردن پرسش نامه اى كنترل 
كرده و براســاس نتايج حاصله از پاســخ ها به 3 رده 
بى خطــر، كم خطر و پرخطر دســته بنــدى كرده و 
توصيه هايى براى آنان داشته باشد. اين نهاد از كاربران 
خواسته تا صادقانه به سؤاالت پاسخ دهند تا بتوانند در 
پيشگيرى و كنترل شيوع ويروس مؤثرتر عمل كنند. 

افرادى كه اطالعات درستى در اختيار اين سايت قرار 
ندهند براســاس قانون جرايم كامپيوترى، مجازات 
مى شوند.  در اين وب سايت به گردشگران بين المللى 
و عموم مــردم توصيه شــده از خــوردن غذاهاى 
نيم پخته پرهيز كنند، از قاشــق غذاخورى اســتفاده 
كنند، دست هاى خود را بشويند، در هنگام حضور در 
مكان هاى شلوغ از ماسك استفاده كنند و از تماس با 

چشم ها، بينى و دهانشان پرهيز كنند. 
تلفن هايــى نيز بــراى تماس با بخش هــاى كنترل 
بيمارى ها، مركــز نهاد گردشــگرى تايلند و پليس 

توريست اين كشور اعالم شده است. 
در محافل عمومى اين كشور نيز امكانات كنترل تب 
و گزارش موارد مشــكوك ابتال وجود دارد همچنين 
مايعات ضدعفونى كننده دســت ها در دسترس مردم 

قرار دارد. 

بازار خدمات مسافرتى تنش زا شد 

ويروس بالتكليفى 
در گردشگرى

گردشگرى برون مرزى با كرونا چه مى كند؟ 

روايتى از گردشگرى كرونازده ى تايلند و سنگاپور 


