
 2020 مـــى    2   1441 رمضـــان   8   1399 مـــاه  ارديبهشـــت   13 شـــنبه  
ــان  ــا  3000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3744  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

C M

خبر

4

ران
اي

صاد
اقت

6

خبر

2

تشكيل 145 
پرونده كرونايى 
در همدان

پروژه هاى 
شهردارى 
منطقه يك 
تأثيرگذار و 
اثر بخش است

آيا چين در حال 
پيروز شدن 
است؟
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با كرونا شوخى نكنيم
 1- همه گيرى كرونا در جهان شــرايط 
سختى را براى زندگى ايجاد كرده و سبك 
زندگى تجربه نشده اى را به همگان تحميل 
كرد. ســبكى كــه بر محدوديــت، ايجاد 
فاصلــه، رعايت پروتكل هــا و ماندن در 

خانه استوار است...

خانه هاى تاريخى همدان خارج از ريل فهرست ملى در يك قدمى نابودى هستند

حال ناخوش خانه شريفى درجوالن

t

بازگشت همه به سوى اوست

جناب آقاى 

دكتر محمـود رضا رسولى 
مدير كل 

دامپزشكى استان همدان
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر گراميتان را خدمت 

حضرتعالى تسليت عرض نموده و از خداوند رحمان براى آن 
مرحوم علو درجات و  براى جنابعالى و ساير بازماندگان صبرجزيل 

مسئلت مى نماييم.

صنايع غذايى پـاد

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر عليرضا قره گوزلو 

مجموعه مرغدارى و گاودارى 
خدايار محمدى خسروى و كاركنان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس على دولو 

كيانى 
 مديرعامل تعاونى دامداران شهرستان نهاوند 

معاونت محترم بهبود توليدات دامى 
سازمان جهاد كشاورزى استان همدان

سمت  در  حضرتعالى  شايسته  انتصاب  احترام  با 
را  دارد  شما  كارآمدى  و  تعهد  از  نشان  كه  جديد 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است 
عرصه  اين  در  خدمت  راه  در  متعال  ايزد  پناه  در 

موفق و سربلند باشيد.

مديريت طيور و زنبور عسل 
سازمان جهاد كشاورزى استان همدان 

با احترام انتصاب شايسته جنابعالى 
در سمت جديد را صميمانه تبريك و 
تهنيت عرض نموده اميد است در پناه 

الطاف الهى در راه خدمت همواره موفق 
و مويد باشيد. 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مجيد مسلمى راد 

مديرعامل و هيأت مديره شركت تعاونى كشاورزى 
دامداران شهرستان رزن

مدير سازمان تعاون روستايى 
استان همدان 

كارآمدى و توانمندى مديران هر مجموعه پيشرفت و 
آبادانى جامعه را رقم خواهد زد.

انتصاب شايســته حضرتعالى كه نشــان از درايت و 
توانمنــدى كارى جنابعالى دارد را صميمانه تبريك و 
تهنيت عرض نموده اميد است در سايه الطاف الهى در 

راه خدمت موفق و سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس على دولو

مجموعه مرغدارى و گاودارى 
خدايار محمدى خسروى و كاركنان

معاونت محترم بهبود توليدات دامى 
سازمان جهاد كشاورزى استان همدان

سمت  در  حضرتعالى  شايسته  انتصاب  احترام  با 
جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و 
از زحمات و خدمات دلسوزانه جناب آقاى مهندس 
را  تشكر  و  تقدير  كمال  تصدى  زمان  در  نظرپور 
داريم اميد است در پناه الطاف الهى در راه خدمت 

همواره موفق و سربلند باشيد.

چشمه ساِر زالل زندگى با كار جال و روشنى مى يابد و 
كارگران، پيشگامان اين حياِت بديع و نشاط آفرينند

كار مايه حيات زندگى استكار مايه حيات زندگى است

بارک باد بارک باده کار و کار  ه کار و کار 
روابط عمومى شركت بتون صنعت بريس

یابان ۱۲۱۲ وار یم  وعی ب ی  ک  یابان دان  وار یم  وعی ب ی  ک  دان 

نيمه شباذان مغرب غروب آفتاب اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح تاريخ قمرى تاريخ روز 
20:1500:29 19:56 13:14 06:32 05:02 1 رمضان 1399/2/6 شنبه 

20:1600:29 19:57 13:14 06:31 05:00 2 رمضان 1399/2/7 يكشنبه 
20:1700:29 19:58 13:14 06:30 04:59 3 رمضان 1399/2/8 دوشنبه 
20:1800:28 19:59 13:13 06:28 04:58 4 رمضان 1399/2/9 سه شنبه 
20:1900:28 20:00 13:13 06:27 04:56 5 رمضان 1399/2/10 چهارشنبه 
20:1900:28 20:00 13:13 06:26 04:55 6 رمضان 1399/2/11 پنجشنبه 

20:2000:27 20:01 13:13 06:25 04:53 7 رمضان 1399/2/12 جمعه 
20:2100:27 20:02 13:13 06:24 04:52 8 رمضان 1399/2/13 شنبه 

20:2200:27 20:03 13:13 06:23 04:51 9 رمضان 1399/2/14 يكشنبه 
20:2300:27 20:04 13:13 06:22 04:49 10 رمضان 1399/2/15 دوشنبه 
20:2400:26 20:04 13:13 06:21 04:48 11 رمضان 1399/2/16 سه شنبه 
20:2500:26 20:05 13:13 06:20 04:47 12 رمضان 1399/2/17 چهارشنبه 
20:2500:26 20:06 13:12 06:19 04:46 13 رمضان 1399/2/18 پنجشنبه 

20:2600:26 20:07 13:12 06:18 04:44 14 رمضان 1399/2/19 جمعه 
20:2700:25 20:08 13:12 06:18 04:43 15 رمضان 1399/2/20 شنبه 

20:2800:25 20:08 13:12 06:17 04:42 16 رمضان 1399/2/21 يكشنبه 
20:2900:25 20:09 13:12 06:16 04:41 17 رمضان 1399/2/22 دوشنبه 
20:3000:25 20:10 13:12 06:15 04:39 18 رمضان 1399/2/23 سه شنبه 
20:3000:25 20:11 13:12 06:14 04:38 19 رمضان 1399/2/24 چهارشنبه 
20:3100:24 20:12 13:12 06:13 04:37 20 رمضان 1399/2/25 پنجشنبه 

20:3200:24 20:12 13:12 06:13 04:36 21 رمضان 1399/2/26 جمعه 
20:3300:24 20:13 13:12 06:12 04:35 22 رمضان 1399/2/27 شنبه 

20:3400:24 20:14 13:12 06:11 04:34 23 رمضان 1399/2/28 يكشنبه 
20:3500:24 20:15 13:12 06:11 04:33 24 رمضان 1399/2/29 دوشنبه 
20:3500:24 20:15 13:12 06:10 04:32 25 رمضان 1399/2/30 سه شنبه 
20:3600:24 20:16 13:13 06:09 04:31 26 رمضان 1399/2/31 چهارشنبه 
20:3700:23 20:17 13:13 06:09 04:30 27 رمضان 1399/3/1 پنجشنبه 

20:3800:23 20:18 13:13 06:08 04:29 28 رمضان 1399/3/2 جمعه 
20:3800:23 20:18 13:13 06:07 04:28 29 رمضان 1399/3/3 شنبه 
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مبارزه با كرونا
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يوسف عليزاده:

پاس با اين شرايط 
تا 50 سال ديگر هم 
ليگ برترى نمى شود

شت
ددا

اين روزها قيمت پول يا
چند است!

  هميشه گفته اند پول حالل تمام مشكالت 
است و به عبارتى، پول بر هر دردى دوا است. 

به همين دليل است كه همه دوست دارند...

5

تعداد بسترى و مرخصى مبتاليان برابر شد

ثبت 818 بيمار كرونايى در همدان
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يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

با كرونا شوخى نكنيم
 1- همه گيرى كرونا در جهان شــرايط ســختى را براى زندگى 
ايجاد كرده و سبك زندگى تجربه نشده اى را به همگان تحميل كرد. 
سبكى كه بر محدوديت، ايجاد فاصله، رعايت پروتكل ها و ماندن در 
خانه استوار است و همچنان گريزى از زندگى بر اين سبك نيست.

البتــه قرنطينه و اســتفاده از ابــزار و نيروهاى نظامــى براى اعمال 
محدوديت و نگه دارى مردم در خانه از روش هاى برخى كشــورها 
در مقابلــه با ويروس كرونا بوده كه در ايــران اين روش مربوط به 

دوران وسطى خوانده شد و به آن عمل نشد.
2- كرونــا ويروس ناشــناخته اى اســت و به هميــن دليل تمامى 
كشــورهاى درگير ابتدا به پيشــگيرى و قطع زنجيــره انتقال همت 
گماردند و البته هر يك ســبكى متفاوت از ديگرى دارند و بيشتر با 

روش آزمون و خطا پيش مى روند.
اين تفاوت سبك ها دليلى شده تا كرونا به آزمون توانمندى بهداشتى 
و درمانى كشــورها تبديل شود و هر كشــورى تالش داشته باشد، 
عملكرد بهترى ارائه كند و در يافته هاى جديد از ديگران پيشتر باشد.

3- ايران در مقابله با كرونا عملكرد خوبى داشــته و با همت مردم، 
پزشــكان، پرستاران و كادر درمان و تدابير ستاد ملى مقابله با كرونا، 
توانسته ضمن كنترل شيوع بيمارى به دستاوردهايى در افزايش توليد 
كاالهاى بهداشــتى و صادرات آنها و همچنيــن تجربه هاى موفق و 
منحصر به فرد درمان بيمارى دســت يابد كه البته هنوز اين تالش ها 

ادامه دارد.
تمامــى ايــن توفيقــات كــه در ســايه همدلــى مــردم بــا كادر درمــان 
ــه  ــكا ب ــا ات ــا ب ــا و تنه ــار تحريم ه ــرايط فش ــده در ش كسب ش

ــت. ــى رخ داده اس ــات داخل ــته ها و امكان داش
ــداد  ــى تع ــار نزول ــب و آم ــت مناس ــون در وضعي ــران اكن 4- اي
ــروس  ــيوع وي ــان ش ــى پاي ــن به معن ــا اي ــرار دارد ام ــاران ق بيم

ــت. نيس
وزيــر و ديگــر مســئوالن مرتبــط بهداشــت و درمــان همــه اذعــان 
دارنــد كــه نمى تواننــد زمــان پايــان يافتــن شــيوع ويــروس 
و بى خطــرى آن را اعــالم كننــد يــا نمى داننــد كــه واكســن 
پيشــگيرى يــا داروى آنچــه زمانــى ســاخته خواهــد شــد و 
ــه  ــدن در خان ــر رعايــت پروتكل هــاى بهداشــتى و مان ــان ب همچن

ــد. ــد دارن تأكي
ــى  ــدا برخ ــران، از ابت ــا در اي ــده ت ــى ش ــم دليل ــايد تحري 5- ش
مســئوالن به دنبــال عادى ســازى شــرايط بودنــد و درنهايــت 
ــتر  ــايى بيش ــى و بازگش ــذارى اجتماع ــرح فاصله گ ــراى ط ــا اج ب
ــور از  ــروج كش ــه ســمت خ ــرايطى ب ــالغ ش ــا اب كســب وكارها ب
ــا  ركــود اقتصــادى و تأثيرپذيــرى منفــى اقتصــادى بيشــتر از كرون

ــد. رفتن
هرچنــد ايــن طــرح بــه شــرط رعايــت مــردم اجــرا شــد امــا كمــى 
امكانــات در پاســخ بــه فاصله گــذارى به ويــژه در حمل ونقــل 
ــر  عمومــى و مشــكالت زيرســاختى دولــت الكترونيــك دليلــى ب
افزايــش نگرانى هــا بــا فــرض عــادى شــدن شــرايط شــده اســت.

6- ستاد ملى مقابله با كرونا در تصميمى ديگر كشور را با رنگ هاى 
ســفيد، زرد و قرمز تقسيم بندى كرده اســت اما درباره رفتار در اين 

مناطق هنوز جمع بندى مشخصى وجود ندارد.
برخى برگزارى اجتماعات در مناطق سفيد را بدون مشكل مى دانند 
و برخى ســفيد بودن منطقه اى را دليل بــر پايان كرونا در آن منطقه 
ندانســته و خواســتار رعايت بيشتر توصيه ها و دســتورالعمل هاى 
بهداشتى توسط مردم آن مناطق براى پيشگيرى از تغيير رنگ منطقه 

مى شوند.
در اين ميان برخى مســئوالن منطقــه اى نيز تالش دارند منطقه خود 
را زودتر به رنگ ســفيد رسانده و اين ركورد و توفيق را در كارنامه 

عملكردى خود ثبت كنند.
ــان  ــان در جه ــا همچن ــون مشــخص اســت، كرون 7- آنچــه اكن
ــر  ــا آن درگي ــران ب ــه اي ــورها از جمل ــد و كش ــوالن مى ده ج
هســتند و زمــان پايــان ايــن شــرايط مشــخص نيســت و 
و  بهداشــتى  توصيه هــاى  بــا  مى تواننــد  تنهــا  كشــورها 
ــتفاده از  ــون اس ــاى چ ــت طرح ه ــردم در رعاي ــردن م ــراه ك هم
ــگيرى از  ــى و پيش ــذارى اجتماع ــتكش، فاصله گ ــك و دس ماس
ترددهــاى غيرضــرورى راه را بــر انتقــال ايــن ويــروس و نــرخ 

ــد. ــتر آن ببندن ــيوع بيش ش
در اين شــرايط شوخى با كرونا و كم ديدن قدرت تخريبى و شيوع 
اين بيمارى از هيچ كس پذيرفتنى نيســت؛ زيرا نتيجه آن بازگشت 
به شــرايط آمار صعودى بيماران و فشــار بر كادر درمان، پرستاران 
و پزشــكان فداكارى خواهد بود كه در خط مقــدم مبارزه و مقابله 

قرار دارند.

مسموميت 65 همدانى بر اثر مصرف الكل
 65 نفر از ابتداى اسفند سال گذشته تاكنون بر اثر مصرف الكل در اين استان مسموم 

شدند.
مدير اورژانس پيش  بيمارســتانى دانشــگاه علوم  پزشــكى همدان گفت: بيشترين ميزان 
مســمويت ها مربوط به شهرســتان همدان با 34، مالير 14 و نهاوند 6 نفر و سهم مابقى 

شهرستان ها بين يك تا 2 نفر است.
حبيــب ا... معصومى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه 61 نفر از اين تعداد از بيمارســتان 
مرخص شدند، افزود: هرچند اين افراد از بيمارستان ترخيص شدند اما مصرف الكل براى 

برخى از آنها عارضه هايى همچون تارى ديد و نابينايى به همراه داشته است.
وى ادامه داد: 61 نفر از افراد بســترى در بيمارســتان ها به دليل استفاده از اتانول و 4 تن 

به دليل استفاده از متانول مسموم شده بودند.
معصومى بيان كرد: 4 تن از افراد به دليل مصرف بيش از حد و مسموميت شديد جان خود 
را از دست دادند كه طبق بررسى هاى انجام شده، تعدادى از روى جهل و ناآگاهى، عده اى 

براى سرگرمى و افرادى هم براى پايان دادن به زندگى اقدام به مصرف متانول كردند.
وى گفت: به دنبال تبليغ نادرست تأثير مصرف الكل در پيشگيرى از ابتال به ويروس كرونا، 
افرادى به نوشيدن اين ماده اقدام كردند كه اين اقدام آنها عوارض جبران ناپذير و غيرقابل 

بازگشت بر روى بدنشان داشته است.

مدير اورژانس پيش  بيمارســتانى و رئيس حوادث دانشــگاه علوم  پزشكى همدان افزود: 
عده اى افراد ســودجو نيز به تركيب ماده اى با الكل صنعتى و بى رنگ كردن و فروش آن 
به عنوان اتانول اقدام كردند كه استفاده از اين محلول به دليل خاصيت جذب شدن حتى از 

طريق پوست عوارضى به همراه داشت.
معصومى افزود: متانول به تنهايى سمى نيست بلكه در بدن تبديل به متابوليت ثانويه يعنى 
اسيد فرميك مى شود كه براى بينايى به شدت سمى است و همچنين مى تواند به مرگ افراد 
منجر شود. وى از شهروندان خواست توصيه ها و هشدارهاى وزارت بهداشت را رعايت 
كنند و به هرگونه مطالب و توصيه هاى منتشــره از سوى منابع نامعلوم در فضاى مجازى 

توجهى نداشته باشند.

رئيس شوراى اسالمى شهر همدان:

پروژه هاى شهردارى منطقه يك 
تأثيرگذار و اثر بخش است

پاسداشت مقام معلم
ضرورتى هميشگى است 

 امسال در شــرايطى به اســتقبال هفته بزرگداشــت مقام معلم 
مى رويم كه معلمــان و دانش آموزان در مــدارس حضور ندارند و 

محيط هاى آموزشى و كالس هاى درس صفاى هر سال را ندارند.
شــيوع ويروس منحوس كرونا سبب شده تا مدارس تعطيل شوند و 
در چنين روزهايى كه دانش آموزان با شــور و حال خاصى خود را 
آماده قدردانى از معلمان دلسوزشان مى كردند، تنها به ارسال پيام در 

فضاى مجازى يا تماس تلفنى اكتفا كنند.
مهم ترين ويژگى هفته معلم امسال، تجلى جلوه هاى زيبايى از ايثار و 
فداكارى انســان هاى فرهيخته اى است كه اتفاقا بيشترين نقش را در 
جامعه دارند و ركن اصلى دســتگاه تعليم و تربيت به عنوان زيربناى 

توسعه هستند.
در بيش از 2 ماه اخير شاهد حركت ها و اقدامات ارزشمندى توسط 

معلمان بوده ايم كه به سختى مى توان آن را تحليل كرد.
شكل گيرى پويش «مدرسه تعطيل است، اما آموزش جريان دارد» در 
بين معلمان عزيز نشان داد كه براى آنها مهم ترين دغدغه و اولويت، 
تعليم و تربيت آينده سازان جامعه است و اين جريان حتى با تعطيلى 

مدرسه نيز بايد استمرار داشته باشد.
اســتفاده حداكثرى از فضاى مجازى، توليد محتواهاى آموزشــى، 
تماس هاى تلفنى، تهيه بســته هاى آموزشى و حتى حضور فيزيكى 
با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در مناطقى كه دسترسى به اينترنت 
امكان پذير نيســت يا خانواده ها از امكانات كافى برخوردار نيستند، 
از جمله حركت هايى است كه در راستاى پويش مذكور نمود داشته 

است.
به جرات مى توان گفت همت واالى معلمان سبب شد تا هم جريان 
آموزش به رغم تعطيلى مدارس متوقف نشود و هم تجربه موفقى از 
توليد محتواهاى آموزشى و ارائه آموزش هاى مجازى به دست آيد.

هفته معلم فرصت گران بهايى اســت بــراى بازخوانى اين تجارب 
ارزشمند و تالش هاى ماندگار از يكسو و از سوى ديگر قدردانى و 

تجليل از كسانى كه واژه زيباى معلمى را براى آنها به كار مى بريم.
مگر مى توان ســختى ها و مشقت هاى كســانى را كه در مسير تعليم 
و تربيــت متربيــان مجاهدانه تــالش مى كنند و با عشــق و عالقه 
وصف ناپذيــر جريان آموزش را اســتمرار بخشــيده اند، به راحتى 

توصيف كرد.
پاسداشت مقام معلم نه فقط يك عبارت ساده، بلكه ضرورتى است 
كه همواره بايــد مورد توجه قرار گيرد و محدود به يك روز و يك 
هفته نباشد؛ زيرا سعادت و پيشرفت حقيقى جامعه به دست معلمان 

رقم مى خورد.

1- بخش هاى خدماتى برخى مراكز بهداشــتى استان اعالم احتمالى 
وضعيت ســفيد را دليلى بــر جدى نگرفتن كرونا و عادى ســازى 
فعاليت ها قلمداد كرده اند. گويا در يكى از بيمارستان ها در روزهاى 
گذشته، كارت پارك براى پيشگيرى از انتقال ويروس به دليل دست 
به دست شــدن توســط صاحبان خودروها به آنها داده نمى شده و 
براى دريافــت هزينه پاركينگ، ســاعت ورود و خروج خودرو از 
پاركينگ ثبت مى شده اما اين روزها كارت هاى مذكور به بهانه سفيد 
شــدن وضعيت دست به دست مى شود. گفتنى است در شرايطى كه 
كرونــا همچنان در جامعه حضور دارد و اعالم وضعيت ســفيد هم 
دليلى بر رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى نيست، بايد هم فاصله 
اجتماعى جدى گرفته شــود و هم نكاتى كه موجب انتقال احتمالى 
ويروس مى شــود، به ويژه در اماكن بهداشتى و بيمارستانى بيشتر از 

هر جاى ديگر رعايت شود.
2-ماســك در همدان تبديل به اشــانتيون خريد برخى كاالها شده 
است. گويا فروشندگان براى جذب مشترى بيشتر اين اقدام را تبليغ 
نيز مى كنند. گفتنى است با توليد خوب ماسك در كشور به نظر بازار 

اين محصول در داخل به ثبات نسبى رسيده است.
3- بــاز هم مشــكالت در هنگام برداشــت محصــول، گريبانگير 
كشــاورزان شــده اســت. گويا پس از زيان پيازكاران از برداشت 
محصول اين بار نوبت گوجه كاران اســت تــا اين وضعيت را براى 

چندمين بار تجربه كنند. 
گفتنى اســت كشــاورزان ايران به داليلى از جمله نبود نظام كشت 
كنترل و سياســتگذارى شده در كشور هرســاله در فصل برداشت 

به جاى سود، زيان مى بينند.
4- نشســت وحدت اصولگرايان براى مجلس يازدهم برگزار شده 
اســت. گويا در اين نشســت محمدباقر قاليباف، مرتضى آقاتهرانى، 
سيدرضا تقوى، على نيكزاد، حميدرضا حاجى بابايى، سيدمحمدرضا 
ميرتاج الدينى و البته عليرضا زاكانى و سيدمصطفى ميرسليم حضور 

داشته اند. 
گفتنى اســت در اين نشســت درباره اولويت هاى مجلس يازدهم، 
رياســت مجلس، نــواب رئيس، رياســت كميســيون هاى مهم و 
فراكسيون هاى مجلس يازدهم بين بزرگان و سردمداران اصولگرايان 

در مجلس آينده توافق شده است.
5- ســازمان مديريت باز هم مصوبه افزايــش حقوق را كامل اجرا 
نكرده اســت. گويا اين سازمان هنوز تكليف افزايش حقوق بيش از 
15 درصدى دريافت كنندگان حقوق زير 6 ميليون تومان را مشخص 
نكرده است. گفتنى  اســت گويا اين نوع افزايش ها براى تبليغات و 
تهيه خوراك براى اطالع رسانى هاى رئيس سازمان با ژست حمايت 
از كاركنان بــا دريافتى كمتر و ايجاد عدالــت در پرداخت ها انجام 

مى شود.

 اعضاى شوراى اســالمى شهر و معاونان 
شهردارى همدان به مناســبت روز شوراها از 
پروژه هاى در حال اجراى ســطح منطقه يك 

بازديد كردند.
رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان در اين 
ديدار با اشاره به اينكه درآمدهاى شهردارى با 
توجه به كاهش ساخت وسازها در شهر كاهش 
شهردارى  خوشــبختانه  گفت:  اســت،  يافته 
منطقه يك توانسته است با افزايش درآمدهاى 
كوششى نسبت به ادامه اجراى پروژه ها موفق 

عمل كند.
كامران گردان، عنــوان كرد: پروژه هايى كه در 
اين منطقه انجام شــده اند بســيار تأثيرگذار و 
اثربخش هســتند كه از جمله آنها مى توان به 
پروژه هاى بازگشــايى معبر در بلوار شــهيد 
فهميــده و پارك آكســايا، تعبيــه مخزن آب 

در بلــوار ارم، پروژه هــاى پياده روســازى و 
استانداردسازى كه اقدامى اساسى و زيربنايى 

است، اشاره كرد.
در ايــن بازديــد اعضاى شــوراى اســالمى 
شــهر همدان از پروژه هاى پياده روســازى و 
استانداردسازى خيابان بوعلى، پياده روسازى و 
استانداردسازى بلوار شهيد اسالميان، عمليات 
تخريــب و تعريض بلــوار شــهيد فهميده، 
بازگشايى معبر پارك آكسايا، پروژه بافت تاالر 
ميانى تاالر همايش هــاى بين المللى و قرآنى 
و عمليات ســاخت مخــزن آب در بلوار ارم 
بازديد كردند و از نحوه اجرا و سرعت اجراى 
پروژه ها اظهار اميدوارى كردند تا در سالجارى 
نيز شهردارى منطقه يك همدان بتواند با ارائه 

كارنامه اى مناسب سال را به پايان برساند. 
مدير منطقه يك شــهردارى همــدان نيز در 

ادامه اين برنامه، با ارائه گزارشى از پروژه هاى 
در حــال اجرا گفت: پروژه هــاى مهمى را با 
حمايت هاى اعضاى شــوراى اسالمى شهر و 
شهردار همدان اجرا كرديم كه اين پروژه ها با 

پيشرفت قابل توجهى همراه هستند.
مســعود دهبانــى صابــر افزود: اجــراى 95 
پــروژه عمرانى را با اعتبــار 84 ميليارد تومان 
در دســتوركار قرار داديم كه با تالش تمامى 
همكاران در ســطح منطقه، توانســتيم درصد 

زيادى از پروژه ها را به سرانجام برسانيم.
وى بيان اينكه 117 هزار متر مربع پياده روسازى 
در دستوركار شهردارى منطقه يك بوده است، بيان 
كرد: در تمامى پروژه ها مبحث استانداردسازى با 
اســتفاده از قوانين و ضوابط مشخص و مصالح 
باكيفيت انجام شده است و هدف اين منطقه در 
پروژه هاى پياده روسازى را رسيدن به ايده آل هاى 

شهرى دانست كه بتواند جواب گوى احتياجات 
تمامى افراد اين شهر از جمله كم توان جسمى، 

نابينايان، كم بينايان و .. باشد.
وى با اشــاره به ســاخت يكى از بزرگ ترين 
مخازن نگهدارى آب استان در بلوار ارم عنوان 
كرد: هدف از اجراى اين پروژه بهينه ســازى 
مصرف آب، افزايش ســرانه فضاى ســبز و 

نگهدارى مناسب محيط زيست است.
دهبانــى صابر با تشــكر از اعضاى شــوراى 
اسالمى شهر عنوان كرد: عمليات زيرسازى و 
آسفالت بلوار شهيد فهميده پس از خاكبردارى 
كامل ساختمان آغاز خواهد شد و با بازگشايى 
كه در معبر خيابان پرستار و پارك آكسايا انجام 
خواهد شد، شهروندان همدانى مى توانند بدون 
مشــكل ترافيك از چهارراه پژوهش و بلوار 

شهيد فهميده تردد كنند.

 سال گذشــته براى 6 هزار و 507 نفر در 
شهرستان همدان شغل ايجاد شد.

فرماندار شهرســتان همدان در دومين جلسه 
كارگروه اشتغال و ســرمايه گذارى شهرستان 
همدان همزمان به صــورت ويدئوكنفرانس از 
تحقق 105 درصدى تعهد اشــتغال شهرستان 
همدان در سال 98 خبر داد و اظهار كرد: سال 
گذشته شهرســتان همدان 6 هزار و 211 نفر 

تعهد اشتغال داشت كه براى 6 هزار و 507 نفر 
شغل ايجاد شد.

حسين افشارى افزود: در سال گذشته 4 هزار 
و 400 نفر بيمه شده قطعى داريم كه قبال بدون 
سابقه بيمه اجبارى بوده اند كه معادل 68 درصد 

از كل اشتغال ايجاد شده است.
وى، تصريــح كرد: دســتگاه هاى اجرايى كه 
بيشــترين ميزان تحقق تعهد اشتغال را داشتند 

به ترتيب صنعت معدن و تجارت، كميته امداد، 
راه و شهرسازى و شهردارى، ميراث  فرهنگى، 
جهاد كشاورزى و پارك علم و فناورى بودند.

وى با اشاره به تعهد اشتغال 6 هزار و 296 نفر 
براى سال 99 شهرستان همدان افزود: با عنايت 
به ركود حاصل از شرايط ويروس كرونا براى 
تحقق سهم اشتغال بخش مسكن و گردشگرى 

بايد تمركز و تالش بيشترى انجام شود.

افشــارى با بيــان اينكه اســتعالم طرح ها از 
دســتگاه هاى اجرايــى و اســتعالمات بيــن 
دســتگاهى بايد در حداقل زمان قانونى انجام 
پذيرد، گفــت: تمركز آمــوزش مهارت هاى 
فنى وحرفه اى بايد متناسب با مشاغل مورد نياز 
شهرستان و استان باشد و دستگاه هاى اجرايى 
در اين زمينه مشــاغل مورد نياز را به آموزش 

فنى وحرفه اى اعالم كنند.

تعداد بسترى و مرخصى مبتاليان 
برابر شد

ثبت 818 
بيمار كرونايى 
در همدان

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان 
با بيان اينكه ميزان بسترى و مرخصى بيماران 
مبتال به كرونا در همدان وضعيت تعادلى دارد 
از ثبت 818 مورد مثبت كرونا در اين اســتان 

خبر داد.
ابراهيم جليلى در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به وضعيت بيمارى كرونا در استان اظهار كرد:  

قبال ميزان بســترى بيماران در بيمارســتان ها 
رونــد صعــودى ماليمى داشــت امــا فعال 
وضعيت تعادلى به خود گرفته اســت؛ يعنى 
تعداد بيمارانى كه بســترى مى شوند با تعداد 

مرخصى ها تقريباً مساوى است.
وى با اشــاره به اينكه تعداد بيماران سرپايى 
افزايش يافته اما ميزان بسترى به تعادل رسيده 
اســت گفت: معموال 40 تا 50 نفر و حداكثر 
60 نفر موارد مشــكوك در بيمارستان بسترى 
و تقريباً به همين ميزان هم مرخص مى شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان با 
بيان اينكه در اين چنــد روز اخير روند ثابتى 
را در بخش بسترى شاهد هستيم، خاطرنشان 
كــرد: در 24 ســاعت گذشــته از مجمــوع 
بيمارســتان هاى  اورژانس  بــه  كه  مراجعانى 

سرپايى استان مراجعه كردند، 130 نفر داراى 
عالمت مشــكوك به بيمارى كرونا بودند كه 
تعدادى درمان ســرپايى شده اند. وى با اشاره 
به اينكه 43 نفر از مجموع 130 نفر از بيماران 
بسترى شــده اند، گفت: در 24 ساعت گذشته 
65 نفر از بيماران از بيمارســتان هاى اســتان 
مرخص شــده اند. جليلى بيان كرد: از ابتداى 
آغــاز بيمارى كرونا در اســتان 2 هزار و 904
نفر با عاليم مشــكوك به مراكز درمانى استان 
مراجعــه كرده اند كه در مجموع آزمايش 818

نفر مثبت شده و تحت درمان قرار گرفته اند.
 درخواســت همدان به اجراى طرح 

«پالسمادرمانى»
وى در ادامه با اشــاره به اينكه 14 بيمارستان 
بــراى اجراى طرح پالســمادرمانى توســط 

وزارت بهداشت مشخص شــده اند كه هنوز 
تحقيقات انجام مى شود، اظهار كرد:  همدان نيز 
درخواست اجراى اين طرح را داده كه موضوع 

در حال بررسى است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان با 
تأكيد بر اينكه بايد از طريق وزارت بهداشت و 
سازمان انتقال خون هماهنگى  الزم انجام شود 
و مجوز اجرا صادر شود، افزود:  پيگير اجراى 
اين طرح در استان هستيم و خوشبختانه توان 

اين كار نيز وجود دارد.
وى با اشــاره به اينكه هنــوز نمى توان گفت 
چه زمانى اين طرح در اســتان اجرا شــود و 
در روزهــاى آتى بــه نتيجه نهايــى خواهيم 
رســيد، بيان كرد:  بالفاصله با دريافت مجوز 

اطالع رسانى الزم انجام خواهد شد.

 مدير نقاهتگاه صخره نوردى با اعالم 
آمادگى خادمان و مراقبان ســالمت براى 
مقابله بــا كرونا گفت: تاكنون در شــهر 
همدان به بازگشايى نقاهتگاه ها نياز نبوده 

است.
بهزاد ايمنى در گفت وگو با فارس با بيان 
روبه روى  صخره نوردى  نقاهتــگاه  اينكه 
مجتمع آموزشى درمانى بعثت قرار دارد، 
اظهــار كرد: پــس از آغاز شــيوع كرونا 
در اواخر اســفندماه قرار بر اين شــد كه 
درصورت نيــاز بيمارســتان ها به مراكز 
نقاهتگاهــى اين مراكــز فعاليت خود را 

آغاز كنند.
براى  نقاهتگاهــى  مراكــز  افــزود:  وى 
بيمارانى كرونايى آماده شــده كه پس از 
خروج آنان از بيمارستان براى تكميل 14
روز دوره درمانشــان ادامــه درمان را در 

نقاهتگاه سپرى كنند.
ايــن عضو هيأت مديره نظام پرســتارى 
همدان كه مديــر نقاهتگاه صخره نوردى 
نيز هســت، يادآور شــد: پرونده بيماران 
كرونايى در سيســتم HIS باز اســت و 
درصورت نياز بيمارســتان بــه نقاهتگاه 
ارجاع و ادامه رونــد درمان در نقاهتگاه 

انجام مى شود.
وى افزود: طبق بخشنامه وزارتى نقاهتگاه 
مى تواند با توجه به شــرايط حاد بيمارى 
بيمارانــى را كه از مراكز جامع ســالمت 
تشخيص كرونا دريافت مى كنند و مكانى 
براى مراقبت از خود ندارد را در نقاهتگاه 

مراقبت كند.
ايمنى با بيان اينكه تاكنون در شهر همدان 
به بازگشايى نقاهتگاه ها نياز نبوده است، 
گفت: مقرر شــد نقاهتگاه صخره نوردى 
از 15 فروردين مــاه راه انــدازى و آماده 
شــود و هم اكنــون حــدود 70 تخت با 

سى.پى.آر،  اتاق  شــامل  كامل  تجهيزات 
دستگاه شوك و دستگاه ساكشن و ديگر 

تجهيزات موردنياز آماده شده است.
وى خاطر نشــان كــرد: در نقاهتگاه با 
دانشــگاه  پرســتارى  دفتر  هماهنگــى 
علوم پزشــكى همدان بــراى تعداد 20
نفر پرســتار و 40 بهيار و كمك پرستار 
برنامه ريزى شده تا درصورت نياز طبق 
فهرســت آنكالى نيروها از 48 ســاعت 
پيش فراخوان شــده و آمــاده پذيرش 

بيمار  شوند.
مدير نقاهتگاه صخره نوردى با اشــاره به 

روند كاهشى در استان همدان خاطر نشان 
كرد: تعداد بيماران بد حال مبتال به كرونا 
و مرگ ومير ناشــى از اين بيمارى كاهش 

يافته است.
وى با قدردانى از همكارى بين بخشــى 
مناســب در حــوزه مقابلــه بــا كرونا 
خاطر نشــان كــرد: بــراى راه انــدازى 
تخت  يكســرى  صخره نوردى  نقاهتگاه 
از ســپاه دريافــت شــد، همچنين پتو 
و ملحفــه از هالل احمــر و براى ايجاد 
رختكن تميز نيز پارتيشــن هاى الزم از 
در  همدان  بين المللى  نمايشــگاه  طريق 

گرفت. قرار  اختيار 
راه انــدازى  اينكــه  بيــان  بــا  ايمنــى 
بــار  هيــچ  صخره نــوردى  نقاهتــگاه 
ــكى  ــوم پزش ــگاه عل ــراى دانش ــى ب مال

ــا قدردانــى از  همــدان نداشــته اســت، ب
ــات،  ــن امكان ــران در تأمي مشــاركت خي
يــادآور شــد كــه تعميــرات بــرق و 
سيســتم گرمايشــى و سرمايشــى توســط 

ــد. ــام ش ــران انج ــى از خي يك
و  خادمــان  آمادگــى  اعــالم  بــا  وى 
مراقبــان ســالمت بــراى مقابلــه بــا كرونا 
ــر جليلــى معــاون  ضمــن تشــكر از دكت
ــى  ــر طــوس كيان ــان دانشــگاه، دكت درم
مســئوالن نقاهتگاه هــاى اســتان همــدان، 
مهنــدس طهماســبى و مولــود شــعبانپور 
ــراز  ــتارى دانشــگاه، اب ــر پرس ــر دفت مدي
اميــدوارى كــرد كــه بــا رعايــت فاصلــه 
ــت ها  ــب دس ــتن مرت ــى و شس اجتماع
ــا  ــارى كرون ــه بيم ــالى ب ــش ابت و كاه

ــگاه نباشــد. ــه نقاهت ــازى ب ني

اشتغالزايى براى 6 هزار و 507 نفر در شهرستان همدان

فعًال نيازى به بازگشايى نقاهتگاه ها در همدان نيست
 كاهش فوتى هاى نـاشى از كـرونــا
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مدارس روستايى اسدآباد آموزش مستقيم 
را از سر مى گيرند

 مــدارس روســتايى بــدون 
دسترســى به اينترنت اســدآباد، 
ســر  از  را  مســتقيم  آمــوزش 

مى گيرند. 
فرماندار شهرســتان اســدآباد با 
اعالم ايــن خبرگفــت: مدارس 
روستايى ســطح شهرستان كه به 
اينترنت دسترسى ندارند، از هفته 
آينده بــا رعايــت فاصله گذارى 

هوشمند تحت آموزش مستقيم قرار خواهند گرفت.
مجيد درويشــى با بيان اينكه اين تعداد روســتاى بدون دسترسى به 
اينترنت واقع در مناطق كوهســتانى، انگشت شــمار و زير 30 خانوار 
جمعيت دارند، تصريح كرد: در 180 شــهر كشور وضعيت ويروس 
كرونا سفيد شده اســت و درصورتى كه اسدآباد هم جزو اين شهرها 
باشد، با اعالم اين امر نمازجماعت و نمازجمعه طبق روال گذشته در 

شهرستان برپا مى شود.
درويشــى همچنين از تهيه 8 هزار ماسك توسط جمعيت هالل احمر 
براى بيماران سخت درمان شهرستان خبر داد و يادآور شد: اين تعداد 
ماســك با همكارى دانشــكده علوم پزشكى اســدآباد، بين بيماران 

سخت درمان شهرستان توزيع مى شود.
وى در ادامه با اشــاره به اجراى مرحله نخست طرح مواسات 
2 هزار بســته حمايتى توســط  مؤمنانه در اســدآباد با توزيع 
داراى  اسدآباد  شهرستان  درحال حاضر  كرد:  خاطرنشــان  سپاه 
هــزار و 200 نفــر كارگر ســاختمانى روزمزد اســت كه در 
راســتاى حمايت از كارگران اسامى آنها ثبت شده و از طريق 
بنياد مســتضعفان بــراى توزيع كمك هاى مؤمنانــه از آنها نيز 

شد. خواهد  حمايت 
فرماندار اســدآباد در پايان تصريح كرد: گــروه جهادى فرهنگيان در 
هنرستان حسابى شهر اسدآباد درحال توليد گان و بسته هاى بهداشتى 
هستند و 15 هزار ماسك مختص دانش آموزان شهرستان كه امتحانات 

حضورى دارند، توليد كرده اند.

سفال اللجين روى دست توليدكنندگان 
مانده است 

 با توجه به شــيوع كرونا، كارگاه ها و فروشــگاه هاى شهر جهانى 
سفال تعطيل شد و اجناس آنها در كارگاه ها تلنبار شده است.

 رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اللجين گفت: كرونا 
كارگاه ها و فروشگاه هاى سفال را بسيار متضرر كرده است. كارگاه ها 
و فروشــگاه ها از همان روزهاى ابتدايى شيوع كرونا تعطيل شدند و 
اكنون پس از 2 ماه درحال باز شدن هستند اما بعيد مى دانيم كه بتوانند 

در چند ماه آينده نيز رونقى داشته باشند.
محمدرضــا قادرى در گفت وگــو با فارس و با بيان اينكه بســيارى 
از اجناس با نماد موش براى ســال 99 توليد شــده بــود، افزود: اين 
اجناس قرار بود نوروز امســال در فروشگاه ها فروخته شود كه به دليل 
شيوع كرونا فروشگاه ها و كارگاه ها تعطيل شد و اجناس روى دست 

توليدكنندگان ماند.
وى با تأكيد بر اينكه در حال حاضر اجناس در كارگاه ها دپو شده است، 
بيان كرد: فروش ســفال در گرو رونق گردشگرى بود كه كرونا مانع 

رونق هر 2 شد.
 قادرى با بيان اينكه 90 درصد اجناس اللجين تزئينى است، خاطرنشان 
كرد: مردم با شرايط اقتصادى كنونى، ديگر دنبال اجناس تزئينى نيستند 

و ايام عيد نوروز هم كه نتوانستند خريد كنند.
وى دربــاره چگونگى حمايت از هنرمندان و صنعتگران نيز بيان كرد: 
ميزان ضرر وارده به كارگاه ها و فروشــندگان سفال به سازمان ميراث 

فرهنگى اعالم شده و در آينده ترتيب اثر داده مى شود.

 چرا دولت به كســانى كه كارمند هســتند وام بيشترى پرداخت 
مى كند و بيشتر به اين قشر رسيدگى مى كند، ولى به كارگران هيچ گونه 
بهايى داده نمى شــود؟ دولت فكر مى كند يك ميليون تومان وام آن هم 
با سود، همه مشكالت مردم حل مى شود؟ وقتى مشكالت مردم حل 

مى شود كه دولت قشر كارگر را درك كند.
* كارگرى از شهر اللجين

 از ابتداى اســفندماه تا امروز قيمت گوشــى هاى موبايل نزديك 
به2 برابر شده است.

قيمت يك مدل گوشــى كه در ابتداى اسفندماه نزديك به يك ميليون 
و600 هزار بود، حاال نزديك به 3 ميليون و100هزار تومان شده است. 
چرا هيچ واكنشــى به افزايش 2 برابرى قيمت گوشى در بازار نيست. 

قيمت گوشى موبايل حباب دارد.
*جمعى از فروشندگان گوشى موبايل در همدان

 مردم اســتان همدان به طور واضح در جريان اهداف بورس قرار 
نگرفته اند.

برنامه مشــخصى در استان براى استفاده از رويكرد مثبت مردم به بورس 
ديده نمى شود. گويا برخى استان ها در شناسايى واحد هاى توليدى به منظور 
ارائه سهام آنها در بورس موفق تر عمل كرده اند. گفتنى است به كارگيرى 
نقدينگى در جامعه به نفع توليد از كاركردهاى مهم بورس اســت. انتظار 

مى رود مسئوالن مربوطه در اين باره اطالع رسانى بيشترى داشته باشند.
*جمعى از بازاريان همدان

اجراى فاز دوم نصب نيوجرسى و روشنايى 
محور كبودراهنگ به ويان

 كل مســير 12/5 كيلومتر است و با توجه به اينكه در اين محور در 
سال هاى گذشته تصادف هاى زيادى كه به فوت چندين نفر از هم وطنان 
ما منجر شــده بود، عمليات ساخت نيوجرسى و روشنايى با سرعت و 

جديت بيشترى آغاز شد. 
فرماندار شهرستان كبودراهنگ در بازديد ميدانى از اين طرح كه به همراه، 
بخشدار مركزى و رئيس اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى انجام شد، 
بــا بيان اين مطلب ادامه داد: فاز نخســت در ســال 97 با 1/6 كيلومتر 
روشــنايى و نيوجرسى نصب شد و اعتبارى حدود يك ميليارد و 100

ميليون تومان هزينه برداشــت و در دهه فجر سال گذشته فاز نخست 
نصب نيوجرسى وروشنايى محور كبودراهنگ به ويان با اعتبارى بالغ بر 
يك ميليارد و 37 ميلون تومان، با حضور معاون محترم سياسى و امنيتى 

و اجتماعى استاندار همدان به بهره بردارى رسيد.
حجت ا... مهدوى افزود: فاز دوم 2 كيلومتر و 800 متر است كه نيوجرسى 
آن حدود يك ميليارد و 200 ميليون تومان قرارداد بســته شــده است، 
عمليات اجرايى آغاز شده و در حال تكميل شدن است و روشنايى آن 
نيز به همان طول با قراردادى به مبلغ 2 ميليارد و 100 ميليون تومان بسته 

شده و قسمتى از شبكه نيز انجام شده است.
مهدوى خاطرنشان كرد: پس از تكميل فاز دوم در مجموع در كل مسير 
حدود 8/5 كيلومتر نيوجرســى انجام شــده و 4 كيلومتر از مسير باقى 
مى ماند و درباره روشــنايى در كل 6/5 كيلومتر روشنايى انجام مى شود 
و 6 كيلومتر باقى مى ماند كه براى تكميل ادامه پروژه با قيمت سال 98

و بدون درنظر گرفتن افزايش قيمت براى نيوجرسى 2 ميليارد تومان و 
براى روشــنايى 4/5 ميليارد تومان اعتبار الزم است كه در مجموع 6/5

ميليارد است كه به حول قوه الهى در آينده نزديك انجام خواهد شد.

شناسايى 1200 كارگر آسيب ديده از كرونا 
در اسدآباد

ــتان  ــا در شهرس ــيب ديده از كرون ــزد آس ــاختمانى روزم ــر س ــزار و 200 كارگ  ه
اســدآباد شناســايى شــدند.

ــزد  ــران روزم ــايى كارگ ــى و شناس ــه بررس ــدآباد در جلس ــتان اس فرماندارشهرس
ســاختمانى بــا اعــالم ايــن خبــر گفــت: حمايــت از كارگــران ســاختمانى و فصلــى 

ــت. ــا اس ــارى كرون ــى از بيم ــده ناش ــرايط پيش آم ــا در ش از اولويت ه
ــاختمانى  ــى و س ــران فصل ــه معيشــت كارگ ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــى ب ــد درويش  مجي

وابســته بــه مــزدى اســت كــه روزانــه دريافــت مى كننــد، افــزود: متأســفانه از اواخــر 
ســال گذشــته كــه بــا بحــران كرونــا مواجــه شــديم، اشــتغال آن هــا دچــار مشــكل 
و متوقــف شــد كــه ايــن امــر بــه اقتصــاد آنــان آســيب وارد كــرده و از ايــن جهــت 

ــد. ــرار گيرن الزم اســت كــه ايــن قشــر زحمت كــش مــورد حمايــت ق
درويشــى اظهــار كــرد: در راســتاى حمايــت از كارگــران روزمــزد ســاختمانى، 
ــاد  ــق بني ــود و از طري ــت مى ش ــا ثب ــى آنه ــاب بانك ــماره حس ــامى و ش اس
ــه  ــف اتحادي ــداد و صن ــه ام ــى كميت ــا هماهنگ ــور و ب ــتضعفان كل كش مس
ــه  ــن قشــر زحمت كــش ب ــت از اي ــدارى در حماي ــرى فرمان ــران و پيگي كارگ

ــان كمــك خواهــد شــد. آن

آگهـى مزايـده عمومى   

محمدارغوان- رئيس اتحاديه صنف قنادان و آجيل فروشان همدان

 اتحاديه صنف قنادان و آجيل فروشان همدان در نظر دارد پيرو صورتجلسه هيات مديره اتحاديه 
مورخ 98/12/15 و مجوز شماره26/1418/ه/99 مورخ 99/2/10 اتاق اصناف همدان

 سرقفلى يكباب مغازه عادى به نشانى همدان خيابان بوعلى، پاساژ هما، طبقه اول، واحد 32 جنب مغازه خياطى آقاى على جعفرى ممتاز به كد پستى 
6515633356 به متراژ حدودا 16  مترمربع را از طريق مزايده عمومى واگذار نمايد. 

■ مهلت ارائه پيشنهادات از تاريخ شنبه 99/2/13 به مدت 7 روز كارى تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/2/20 مى باشد كه بايد پاكت پيشنهادى را 
بصورت مهر و موم شده در ساعات ادارى  به دفتر اتحاديه قنادان و آجيل فروشان همدان واقع در همدان خيابان ميرزاده عشقى روبروى تاالر حافظ مجتمع 

فرهنگى آموزشى وليعصر(عج) طبقه دوم واحد 6 دفتر اتحاديه قنادان و آجيل فروشان همدان تحويل داده و رسيد دريافت نمائيد. 
■  قيمت پايه در نظر گرفته شده براى كل يكباب مغازه  فوق به متراژه حدودا 16 مترمربع  2/250/000/000 ريال مى باشد معادل دويست و بيست و پنج ميليون 
تومان تمام  كه  متقاضيان شركت كننده در مزايده بايد مبلغ 50/000/000 ريال را به عنوان تضمين شركت در مزايده به صورت چك تضمينى بانكى در وجه 
اتحاديه صنف قنادان و آجيل فروشان همدان از بابت تضمين شركت در مزايده عمومى، در ساعات ادارى تحويل دفتر اتحاديه قنادان و آجيل فروشان همدان  
و يا به يكى از اعضاى هيئت رئيسه محترم  اتاق اصناف همدان نموده و رسيد دريافت نمايند. به پيشنهادات افرادى كه چك تضمينى در مزايده را تا پايان 

وقت ادارى 99/2/20تحويل نداده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
■  اتحاديه صنف قنادان و آجيل فروشان همدان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. 

 زمان بازگشايى پاكت هاى پيشنهادى:  راس ساعت 8:30 دقيقه صبح روز يكشنبه مورخه 99/2/21 در محل اتاق اصناف همدان  واقع در ميدان آرامگاه بوعلى 
كوچه شهيدان نفيسى اتاق اصناف طبقه اول دفتر هيئت رئيسه با حضور هيئت مديره اتحاديه قنادان و آجيل فروشان و هيئت رئيسه اتاق ميباشد، حضور 

متقاضيان در جلسه بازگشايى پاكت بالمانع است، 
نكته مهم : مغازه مذكور به طور عادى  به برنده مزايده واگذار مى گردد و به طور عادى فقط طى يك نامه ادارى به مالك محترم پاساژ هما، شركت سنگر سازان 
نور همدان معرفى ميگردد، كليه مسئوليت  آن اهم از حقوقى، جزايى و قانونى از نظر دريافت سند از مالك و ساير موارد قانونى به عهده برنده مزايده بوده و 
تمامى هزينه ها واگذارى صفر تا صد به عهده خريدار (برنده مزايده) ميباشد. فقط  10 درصد سهم مالك (شركت سنگرسازان نور همدان) از طرف فروشنده 
پرداخت ميگردد، خريدار(برنده مزايده) بايد تمامى هزينه هاى مربوط به اين مغازه را اعم از شهردارى، دارايى، ماليات، عوارض، بيمه تامين اجتماعى، انشعابات 

آب، برق، گاز، تلفن و چه حال و در آينده پرداخت كند.
 اين اتحاديه هيچ گونه تعهدى مبنى بر پرداخت مبلغى بابت اين مغازه ندارد.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى - نوبت اول
خريد 150 تن پودر پلى آلومينيوم كلرايد (پك) به شماره ج/99/104

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد 150 تن پودر پلى آلومينيوم 
كلرايد (پك) مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه اقدام نمايد.

متقاضيان مى توانند با ارائه درخواست كتبى و فيش واريزى به مبلغ 500/000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 
بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت ادارى از مورخ 1399/2/13 لغايت 1399/2/18 به دفتر قراردادهاى اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه 

را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 448/100/000 ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ تضمين شركت در مناقصه سپرده، 

تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 واريز و يا چك بانكى تضمينى در وجه شركت 
تهيه و يا از مطالبات قطعى تأييد شده نزد شركت بلوكه نمايد و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكى و يا گواهى مطالبات 

قطعى تأييد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاى فاقد سپرده، فاقد امضاء، مشروط و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود سپرده هاى مخدوش، 

سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و نظاير آن، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است، مهلت عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/2/29 و محل تحويل دبيرخانه 

شركت آب و فاضالب مى باشد. پاكات مورخ 1399/2/30 ساعت 9 در كميسيون مناقصه در محل شركت بازگشايى خواهد شد.
محل دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها، همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت 

ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

سايت شركت www.hww.ir مى باشد.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

سپيده راشدى »
 درابتداى شــيوع ويروس كرونا و تعطيلى 
مدارس دانش آموزان كم وبيش از ادامه تحصيل 
جا ماندند و اغلب از طريق رسانه ها درس هاى 
خود را پيگيرى مى كردند، اما ساعات مختلف 
برنامه هاى آموزشى و اينكه بچه ها با اين نوع 
از آمــوزش خو نگرفته بودند والدين را دچار 
مشــكالتى كرد كه بســيارى از والدين حتى 
راضى به بازگشايى مدارس بودند كه با ظهور 
سامانه نوپاى «شاد» و آموزش آنالين مشكالت 
عرصه جديد آموزش تا حدى حل شــد، البته 
اين موضوع براى كسانى كه مشكل دسترسى 
به اينترنت داشــتند و يا دانش آموزانى كه در 
روســتاهاى دورافتاده به دليل نبود تلفن همراه 
اندرويد دسترسى به سامانه شاد را نداشتند از 
آموزش محروم ماندند. از حيطه دانش آموزان 
و مشكالت تحصيلى شان كه بگذريم معلمان 
حق التدريســى را در سطح شهرستان مى بينيم 
كه به دليل نداشــتن حقوق ثابــت در بحران 

كرونا حــق و حقوقى را دريافت 
نكردند وآسيب هاى ناشى از كرونا 
آموزش  شد؛اما  دوچندان  برايشان 
را فداى معيشت نكردند. آن هايى 
كه تدريس را تنهــا به كتاب هاى 
آمــوزش  و پــرورش خالصــه 
نكردند و جانانه پاى كار ايستادند 
ودر اين دوران كرونايى روســفيد 

بيرون آمدند و اكنون موعد رســيدگى به حق 
و حقوقشان است.

رئيس آموزش و پرورش شهرستان تويسركان 
در پاسخ به اين شــرايط گفت:حق و حقوق 
معلمــان حق التدريس در تويســركان به هيچ 
وجه قطع نمى شــود چون آموزش قطع نشده 

است.
 معلمان حق التدريس جذب مى شوند
جواد اسدبيگى ادامه داد: شهرستان تويسركان 
داراى 49 معلم آزاد و حق التدريسى است كه 
تعــدادى از اين معلمــان آموزش يار نهضت 

سوادآموزى هستند و تعدادى 
نيز معلمــان حق التدريس در 
طبق  هستند.  دبستانى ها  پيش 
از  انجام شــده  مصوبه هــاى 
وزارت كشور مبنى بر جذب 
قرار  حق التدريــس،  معلمان 
آزمونى  شهرســتان  در  بــود 
براى معلمان حق التدريس كه 
شــامل آموزش ياران نهضت ســوادآموزى و 
معلمان پيش دبستان بود، برگزار شود كه طبق 
اين آزمون معلمانى كه امتياز بيشــترى دارند 
به تدريج سهميه بندى مى شــوند و به صورت 
رسمى و پيمانى جذب شوند. اما به دليل كرونا 
اين آزمون به زمان ديگرى موكول شده است.

 تدريــس خودجــوش معلمان در 
فضاى باز

اســدبيگى با تأكيد بر اينكه با پرداخت شهريه 
مدارس پيش دبســتانى و غيردولتى توســط 
والدين شهريه معلمان نيز حق و حقوق خود را 

دريافت مى كنند، تصريح كرد: در هر روستايى 
كــه دانش آموزان امكان دسترســى به فضاى 
مجــازى را ندارند به طور مــداوم برنامه ها و 
ساعات تدريس توسط معلمان ارسال مى شود 
كه از طريق صداوسيما پيگيرى كنند. گروهى 
ديگــر از معلمان نيز به صورت خودجوش در 
فضاى باز و با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 

تدريس مى كنند.
 تحويل درس نامه ها به دانش آموزان

درس نامه هايى تهيه شــده است كه معلمان 
محتــواى آموزشــى را بــه در خانه هــاى 
به صــورت  و  مى برنــد  دانش آمــوزان 
پرســش و پاسخ به ســؤاالت و مشكالت 
دانش آموزان رســيدگى مى شــود. در واقع 
هيچ دانش آموزى از آموزش محروم نمانده 
است. تمامى مدارس شهر تويسركان برنامه 
شاد را نصب كرده اند به طورى كه در مقطع 
ابتدايى 100 درصد، در مقطع متوسطه اول 
و متوســطه دوم 90 درصد در اين ســامانه 

ثبت نــام كرده اند. و آموزش در شهرســتان 
تويســركان به صورت صددرصدى در حال 

است. انجام 
 قدردانى از مسن ترين و جوان ترين 

معلم شاغل
 در ســال گذشــته از تمامى مدارس ســطح 
شهرســتان در هفته معلم بازديد و از معلمان 
قدردانى شــد مى آمد. در مراسم بزرگداشت 
هفته معلم ســال گذشــته از مسن ترين معلم 
زن ومرد با حدود 100 ســال ســن قدردانى 
شــد. اما امسال از مسن ترين مرد و زن شاغل 
و جوان تريــن مــرد و زن شــاغل قدردانى 
مى شــود. اجراى برنامه هاى فرهنگى به منظور 
بزرگداشــت روز معلم نيز در فضاى مجازى 
از طريق سامانه شاد و كانال هاى مجاز داخلى 
برنامه هاى فرهنگى و تجليل از دانشــجويان 
دانشــگاه فرهنگيان به منظور گرايش بيشــتر 
به اين دانشــگاه باعنوان «جشن ستارگان» در 

دستور كار است. 

4 معلم نمونه استانى 
نهاوند در هفته معلم 
تجليل مى شوند 
 با توجه به شــرايط خاص امسال براى 
معرفــى 4 ســهميه معلم نمونه اســتانى، 
همكارانى كه در 5 ســال گذشــته داراى 
رتبه هاى برتر علمى در ســطح كشــور يا 
استان شده اند به اســتان معرفى شده و از 
آنها در هفتــه معلم تجليل به عمل خواهد 

آمد.
شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مديــر 
مناســبت  بــه  كــرد:  اظهــار  نهاونــد 
گراميداشــت هفتــه مقــام معلــم 4 ســهميه 
معلــم نمونــه اســتانى بــراى ايــن شهرســتان 
منظــور شــده كــه همزمــان بــا آغــاز هفتــه 

معلــم معرفــى مى شــوند.
محمدحســين دارايــى بــا بيــان اينكــه 
امســال بــا توجــه بــه شــرايط ويــژه كرونــا 
مراســم خاصــى بــه مناســبت هفتــه معلــم 
ــود،  ــزار نمى  ش ــتان برگ ــطح شهرس در س
هفتــه  گراميداشــت  به منظــور  افــزود: 
ــد مطهــر  ــى مرق ــار روب ــم، مراســم غب معل
ــاى  ــت پروتكل ه ــا رعاي ــهيد ب ــان ش معلم
ــان  ــا حضــور جمعــى ار كاركن بهداشــتى ب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــن اداره برگ اي
دارايى افزود: امســال با توجــه به فعاليت 
آموزشــى معلمان در فضاى مجازى كه در 
ســامانه «شــاد» صورت مى گيرد، در هفته 
معلــم از تعدادى از معلمــان و مديران كه 
فعاليت هاى چشــمگيرى در اين باره دارند، 

قدردانى مى شود.

پيشرفت 60 درصدى 
عمليات اجرايى تصفيه خانه 
آب شرب تويسركان
 عمليات اجرايى تصفيه خانه آب شــرب 
شهرســتان تويســركان 60 درصد پيشرفت 

فيزيكى دارد.
به گــزارش مهــر، مديرعامل شــركت آب 
 منطقــه اى همدان گفت: ايــن طرح با هدف 
تأمين آب آشاميدنى شــهرهاى تويسركان و 
ســركان، كاهش هزينه تمام شده توليد آب و 
كاهش اســتفاده از ســفره هاى آب زيرزمينى 
در حال ســاخت است. منصور ستوده افزود: 
با بهره بــردارى از اين تصفيه خانــه، نياز آبى 
شهرهاى تويسركان و سركان تا جمعيت 100

هزار نفرى تأمين خواهد شد. وى افزود: خط 

انتقال آبرسانى آب شرب از تصفيه خانه تا شهر 
تويسركان 95 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.

ســتوده همچنين از پيشــرفت 90 درصدى 
تصفيه خانه آب شــرب شهرستان مالير خبر 
داد و مبلغ ســرمايه گذارى اوليه اين پروژه را 
400 ميليــارد ريال اعالم كــرد و افزود: دوره 
بهره بردارى از طرح 25 سال است و تاكنون به 

ميزان 90 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
وى با اعالم اينكه طول خط انتقال آبرســانى 
از سد كالن به شهرســتان مالير به طول 38

كيلومتر به اتمام رسيده است، افزود: ظرفيت 
ساالنه حجم آب تصفيه شــده اين پروژه 12
ميليون متر مكعب خواهد بود كه با اجراى خط 
انتقال آب و ساخت مخازن آب داخل شهر به 
ظرفيت 20 هزار مترمكعب عهده دار تأمين آب 

شرب شهر مالير خواهد بود.

روى سفيد حق التدريسى ها در دوران كرونايى

آموزش فداى معيشت نشد
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امنيت ملى ايران تهديد شود پايگاه هاى 
آمريكايى را هدف قرار مى دهيم

 ايران هرگز آغازگــر هيچ جنگى نخواهد بود اما اگر امنيت ملى 
ايران تهديد شود، پايگاه هاى آمريكايى در منطقه را با موشك هدف 

قرار مى دهد.
به گزارش فارس، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو 
با الجزيره تأكيد كرد: «تهديد ترامپ درباره حمله به قايق هاى نيروى 

دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى صرفا تبليغاتى است»
محســن رضايى گفت: «ما هرگــز آغازگر هيچ جنگــى با آمريكا 
نخواهيم بود، اما پايان هر جنگى كه واشنگتن ممكن است آغاز كند 

با تصميم ايران رقم خواهد خورد.

كامال به برجام و قطعنامه 2231 پايبنديم
 وزارت امور خارجه فرانســه در واكنش بــه تالش هاى جديد 
آمريكا براى تمديد محدوديت هاى تســليحاتى ســازمان ملل عليه 
كشورمان تأكيد كرد: پاريس كامال به توافق هسته اى و قطعنامه 2231

شوراى امنيت پايبند است.
به گزارش ايســنا، وزارت امور خارجه فرانســه در پاسخ به سؤالى 
دربــاره موضع اين كشــور درباره پايان تحريم فروش ســالح هاى 
متعارف به ايران در ســال 2020 كه در برجام درج شــده اســت و 
اينكه آيا فرانسه خواهان تمديد اين تحريم است؟ تأكيد كرد: فرانسه 
عميقًا متعهد به توافق وين و قطعنامه 2231 شــوراى امنيت سازمان 

ملل است.
اين وزارتخانه در ادامه پاســخ خود افزود: رفع تحريم تســليحاتى 
ســازمان ملل در ماه اكتبر (مهرماه 99) كه در قطعنامه 2231 تعيين 
شــده است، مى تواند پيامدهاى اساسى براى امنيت و ثبات منطقه اى 

داشته باشد.
وزارت امورخارجه فرانســه همچنين تصريــح كرد: تحريم اتحاديه 
اروپا مطابق با شرايط توافق وين پس از سال 2020 و تا اكتبر 2023، 
به همراه تحريم ســازمان ملل درباره فناورى ها و تجهيزات بالستيك 

همچنان ادامه خواهد داشت.

دولت و مجلس برنامه  مناسبى 
براى جهش توليد تدوين كنند

 كار و توليد تحت الشــعاع شيوع بيمارى كرونا قرار گرفته است، 
تدوين برنامه مناســب از ســوى دولت و مجلس در راستاى جهش 
توليد با درنظر گرفتن سالمت كارگران و توجه به امنيت شغلى آنها 

ضرورى است.
به گزارش ايسنا، رئيس فراكسيون نمايندگان واليى مجلس در بيانه اى 
اظهار كرد: كارگران پيشگامان توسعه جامعه هستند و نشاط و حيات 

كشور در گرو تالش، توان دست و بازو و گوهر انديشه آنهاست.
حميدرضا حاجى بابايى در ادامه گفت: دولت و مجلس بايد كارگران 
را دريابند و با شناســايى نيازهــا و فرصت هاى توليد و برنامه ريزى 
براى اســتفاده از منابع داخلى، با نظارت دقيــق اجازه ورود كاالى 

خارجى را كه در داخل توليد مى شود، به كشور ندهند.

مردم، حاكميت و رسانه ها در كنار يكديگر 
با كرونا مبارزه كنند

 ما چاره اى جز ادامه زندگى با كرونا نداريم پس بايد فاصله گذارى 
اجتماعى و رعايت اصول بهداشتى را همواره در زندگى مان رعايت 

كنيم تا دوباره با شيوع گسترده كرونا مواجه نشويم.
يك عضو كميســيون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با ايسنا 
با بيان اينكه نقش رســانه ها به  ويژه صداوسيما را در آموزش مردم 
براى پيشــگيرى و رعايت مداوم اصول بهداشتى تأثيرگذار خواند و 
گفت: مردم، حاكميت و رسانه ها بايد در كنار يكديگر با كرونا مبارزه 
كنند. ســبك زندگى مردم تغيير كرده است و بايد همچنان اين روند 
ادامــه پيدا كند كه مهم ترين آن رعايت اصول بهداشــتى اوليه يعنى 

شستن دست ها است.
همايون هاشمى افزود: اجراى فاصله گذارى اجتماعى نيز نكته بسيار 
مهمى در زندگى اجتماعى مردم اســت. اين بايد سرلوحه كار باشد 
تــا ضمن انجام امور روزانه از ابتــال به كرونا جلوگيرى كنيم، چون 

با رعايت نكردن اين موارد احتمال شيوع مجدد كرونا وجود دارد.

ترامپ، آمريكا را از لحاظ سياسى و اقتصادى 
تضعيف كرده است

 ايجاد جناح بندى ها در ميان كشور هاى جهان در دوران جنگ سرد را 
شايد بتوان آغازى بر ايجاد اتحاد بيشتر ميان آمريكا با اروپا و همچنين 
تبديل شدن آمريكا به عنوان ابرقدرت در جهان دانست. پس از فروپاشى 
شوروى و پايان جنگ سرد، آمريكا همچنان به عنوان رئيس بلوك غرب 

نقش كدخدايى را براى ساير كشور ها ايفا كرد.
در ســال هاى اخير اياالت متحده آمريكا بيشتر سياست هاى خود را در 
جهت منافع خود و متحدانش اتخاذ مى كرد و از ســوى ديگر با ديگر 
رقباى اقتصادى و سياســى خود سر ســازش بيشترى داشت و در كل 
با اتخاذ سياســت هايى به اصطالح انگليسى، رقبا و متحدان خود را در 

راهبرد منافع خود هدايت مى كرد. 
از لحاظ سياســى، سياستى كه باراك اوباما رئيس جمهور اسبق اياالت 
متحده در رابطه با خاورميانه اتخاذ كرده بود كامال در راســتاى اهداف 
سياسى و اقتصادى اين كشور بود و حتى توافق برجام در زمان مناسب 

و براى جلب اعتماد از دست رفته اين كشور در منطقه بود.
پس از آخرين دوره انتخابات رياست جمهورى آمريكا و انتخاب دونالد 
ترامپ به عنوان رئيس جمهور شرايط براى اياالت متحده و متحدانش 

تغيير كرد. 
 اروپا

ترامپ در سال 97 با وجود تمام مخالفت ها از سوى كشور هاى اروپايى 
و چين، از برجام خارج شد. اين مسأله بيش از پيش ناكارآمدى اروپاى 
بدون آمريكا را به جهان امروز نشــان داد. با فرض بر راســتى ادعاى 
اروپايى ها در حفظ برجام عمال اروپا نتوانست جاى خالى آمريكا را در 
برجام پر كند و ايران در مقابل با اين بدعهدى يا ناتوانى اروپا دست به 

كاهش تعهدات برجامى خود زده است.
حتى در مســأله اخير كه پامپئو وزير خارجه آمريكا از مخالفت  درباره 
لغو تحريم فروش تسليحات به ايران در شوراى امنيت صحبت مى كند، 
بازهم با مخالفت برخى كشورهاى اروپايى نظير روسيه و فرانسه روبه رو 
شده است. اروپايى كه در اين روزهاى كرونايى مى توان گفت اقدامات 
مؤثرى در رابطه با ايران (كمك هاى مالى، انجام نخستين معامله تجارى 

از طريق كارگروه مالى اينستكس و ...) انجام داده است. 
 روسيه و چين

آمريكا با اعمال 34 ميليارد دالر تعرفه گمركى بر واردات كاالهاى چينى 
در ســال 2018 جنگ تجارى بزرگى را با چين آغاز كرده است كه به 
تنش هاى زيادى از قبيل اقدامات و تهديدات نظامى اين 2 كشور عليه 

يكديگر منجر شده است. 
از سوى درگير كشورهاى نظير ايران و روسيه به دليل چالش هاى متفاوت 
خود با آمريكا و منافع مشــترك آسيايى خود در اين چالش هاى نظامى 
كنار چين ايستاده و رزمايش مشــترك دريايى چين، روسيه و ايران را 

انجام دادند.
از آخرين اين اقدامات مى توان به سه شنبه هفته گذشته و پرواز 2 فروند 
بمب افكن «تى يو 22 ام» وزارت دفاع روســيه بر فراز يك ناوشــكن 
آمريكايى مستقر در درياى بالتيك كه به گفته اين وزارت خانه به منظور 

رصد تحرك اين ناوشكن آمريكايى انجام شد نيز اشاره كرد.
 خاورميانه 

برخالف اوباما كه بر خروج نيروهاى نظامى آمريكا از عراق و افغانستان 
تأكيد مى كرد، ترامپ در منطقه خاورميانه نه تنها در راستاى تنش زدايى 
كارى انجــام نداد بلكه برعكس با ايجــاد برخى درگيرى ها، تنش هاى 
منطقه اى خاورميانه را تا ســطح جهانى نيز افزايش داد. پس از چندين 
مرتبه اقدامات نظامى آمريكا عليه ايران در دى ماه ســال گذشــته با به 
شهادت رساندن سردار سليمانى توسط آمريكا و بمباران پايگاه نظامى 
آمريكا توسط ايران، شروع يك جنگ تمام عيار در سطح منطقه اى و حتى 

جهانى را هشدار مى داد. 
پــس از ايجاد درگيرى ايران و آمريكا در خاك عراق، مجلس و دولت 

عراق خواستار خروج نيروهاى نظامى آمريكا از عراق شده اند.
از ســوى ديگر تقابل نفتى اخير عربستان با روسيه به ضرر آمريكا تمام 
شــد، تاجايى كه برخى مقامات آمريكايى، عربستان را به جنگ نفتى با 

آمريكا متهم كرده اند.
 ظهور ابر قدرت هاى جديد

همانطور كه گفته شد ترامپ پس از راه يافتن به كاخ سفيد با اقداماتى 
كه انجام داد دشمنان زيادى براى خود و اياالت متحده تراشيده است و 
اين مسأله سبب ايجاد اتحاد در ميان رقباى سياسى و اقتصادى آمريكا 

با يكديگر شده است.
اقدامات رئيس جمهور آمريكا و اتفاقاتى نظير شيوع ويروس كرونا كه 
اقتصاد جهانى را تحت تأثير خود قرار داده اســت، تحليل گران سياسى 
و اقتصادى را به اين مضمون ســوق مى دهد كه تحليلى مبنى بر تغيير 

ابرقدرت در جهان داشته باشند. 
اين مســأله به اندازه اى محتمل شده اســت كه در گزارش خبرگزارى 
بى بى سى مبنى بر ابرقدرت هاى آينده از چين به عنوان نخستين قدرت 
جهانى ياد مى كند و نام آمريكا را حتى جزو 5 كشور برتر سال هاى آينده 
نمى برد. شــايد بتوان اقدامات اخير ترامپ در مقابله با شيوع ويروس 
كرونــا را محكم ترين ضربه به اعتبار وى در حوزه داخلى دانســت. از 
آخرين اقدامات اين ريئس جمهور در مقابله با ويروس كرونا مى توان 
به سخنرانى وى درباره تزريق مواد شوينده به بدن انسان ها براى از بين 
بردن اين ويروس اشاره كرد كه همين مسأله موجب اقدام برخى مردم 
به تزريق مواد شوينده از جمله وايتكس شد كه تعداد زيادى از اين افراد 

كشته يا به دليل مسموميت راهى بيمارستان شدند. 
با اين حال انتخابات رياست جمهورى آمريكا نزديك است و «جو بايدن» 
رقيب اصلى ترامپ در اين انتخابات، طبق آمار نظرســنجى ها شــانس 
بيشترى براى پيروزى دارد. با وجود مخالفت هاى بايدن با سياست هاى 
ترامپ و وعده هاى انتخاباتى وى در پى اصالح عملكرد رئيس جمهور 
كنونى آمريكا احتمال تغيير شــرايط كنونى اقتصادى و سياسى در دنيا 
مــى رود.  با وجود ايــن، اقدام براى تنش زدايى و جلب اعتماد ســاير 
كشور ها پس از ترامپ عمال بايدن درصورت عالقه به انجام وعده هاى 

انتخاباتى خود، كار دشوارى را پيش رو خواهد داشت.

هرگونه حمله موشكى آمريكا را پاسخ مى دهيم
 مسكو هرگونه حمله با استفاده از موشك هاى بالستيك زيردريايى آمريكا را 
حمله با تسليحات اتمى تلقى مى كند، بنابراين با يك حمله تالفى جويانه پاسخ 

آن را خواهد داد.
به گزارش فارس، ســخنگوى وزارت امور خارجه روســيه در يك كنفرانس 
خبرى تصريح كرد: اقدام آمريكا در اســتقرار زيردريايى  حامل موشــك  هاى 
بالستيك با كالهك هاى هســته اى كم قدرت يك گام خطرناك است كه منجر 

به بى ثباتى مى شود.
ماريــا زاخــارووا همچنين ادامــه داد: ما مقالــه اى كــه در 24 آوريل (پنجم 
ارديبهشت) در وب ســايت رسمى وزارت خارجه آمريكا قرار گرفته بود و به 
موضوع ايجاد كالهك هاى هسته اى كم قدرت w76-2 و استقرار آن در برخى 

از زيردريايى هاى تريدنت اين كشور اشاره داد، مالحظه كرديم. 

شهرستان هاى سفيد به زودى معرفى خواهند شد
 خوشــبختانه با اجراى اســتانداردهاى درمانى و همكارى خوب مردم در 

رعايت توصيه هاى بهداشتى شاهد روند نزولى بيمارى در كشور هستيم.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در جلسه رؤساى كميته هاى تخصصى ستاد 
ملى مقابله كرونا، افزود: براساس گزارشى كه مسئوالن كميته هاى درمانى، امنيتى 
و اجتماعى در اين جلسه دادند، براساس شاخص هاى تعيين شده، شهرستان هاى 
ســفيد به زودى معرفى خواهند شد و شرايط بازفعاليت مشاغل، كسب وكارها، 

اماكن مذهبى و به طور كل تعديل محدوديت ها اعالم خواهد شد.
حجت االاسالم والمســلمين حســن روحانى اظهار كرد: اميدواريم با رعايت 
پروتكل هــا از ســوى مــردم، بتوانيم ظرف 2 هفتــه آينده يا نهايتــاً تا پايان 
ارديبهشت ماه مشاغل و مراكز پر رفت وآمد و پرتجمع را به شرط تحقق شرايط 

الزم بازگشايى كنيم.

آمريكا مشاركتى در برجام ندارد
 نماينده دائم ايران در ســازمان ملل متحد در واكنش به تكاپوى پمپئو براى 
تمديد محدوديت هاى تســليحاتى ايران گفت كه آمريكا هيچ ادله اى بر اينكه 

همچنان مشاركت كننده در برجام است، ندارد.
به گزارش ايرنا، مجيد تخت روانچى در توئيتر شــخصى خود نوشــت: پمپئو 
ادعا مى كند كه طبق قطعنامه 2231 شــوراى امنيت ســازمان ملل، آمريكا يك 
«مشــاركت كننده» اســت، در حالى كه قطعنامه 2231 به «مشاركت كنندگان در 

برجام» اشاره دارد.
وى ادامه داد: او (پمپئو) اشــاره به «برجام» را حذف مى كند زيرا رئيس اش در 
8 مه 2018( هجدهم ارديبهشت 1398) «توقف مشاركت آمريكا در برجام» را 
اعالم كرد. به اين دليل، آمريكا هيچ ادله حقوقى براى اينكه «مشــاركت كننده» 

است، ندارد.

آگهــى تغييــرات شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه 
ــت 2734 و  ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامى خ ــركت س ــدان ش هم
شناســه ملــى 10861132533 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
ــل  ــات ذي ــورخ 1398/12/12 تصميم ــاده م ــوق الع ــى ف عموم

اتخــاذ شــد : 
مبلــغ  بــه  انباشــته  ســود  محــل  از  شــركت  ســرمايه 
69/554/091/235ريــال و از محــل مطالبــات حــال شــده 
ــغ  ــال ، از مبل ــغ 101/443/958/765ري ــه مبل ــهامداران ب س
35/001/950/000ريــال منقســم بــه 3/500/195 ســهم بــا 
ــم  ــال منقس ــغ 206/000/000/000 ري ــه مبل ــى ب ــام 10/000 ريال ن
ــاده  ــت و م ــش ياف ــى افزاي ــام 10/000ريال ــا ن ــه 20/600/000 ب ب
ــاده  ــد : م ــالح ش ــل اص ــرح ذي ــه ش ــركت ب ــنامه ش 6 اساس
ــم  ــال منقس ــغ 206/000/000/000 ري ــركت مبل ــرمايه ش 6 : س
ــه ارزش 10/000 ريــال  ــام عــادى ، هريــك ب ــا ن ــه20/600/000 ب ب

ــت .  ــده اس ــت ش ــاً پرداخ ــه تمام ــد ك ــى باش م
(827176) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مالير

ــدان  ــگاه هم ــتوريزه پ ــير پاس ــركت ش ــرات ش ــى تغيي آگه
شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 5420 و شناســه ملــى 
10861132607 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق 

العــاده مــورخ 98/12/26 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 
ــارت  ــون تج ــى قان ــه اصالح ــاده 161 اليح ــره 2 م ــق تبص طب
، ســرمايه شــركت از محــل مطالبــات حــال شــده بــه 
ــغ  ــه مبل ــدى ب ــال) و آورده نق ــون ري ــغ ( 79/680 ميلي مبل
(320ميليــون ريــال) از مبلــغ 120/000/000/000 ريــال بــه 
ــاده مربوطــه  ــال افزايــش يافــت وم مبلــغ 200/000/000/000 ري
دراساســنامه بشــرح ذيــل اصــالح گرديــد: مــاده 5: ســرمايه 
شــركت مبلــغ 200/000/000/000 ريــال منقســم بــه200/000/000 
ســهم بــا نــام عــادى هريــك بــه ارزش 1000 ريــال مــى باشــد 

ــده اســت .  ــًا پرداخــت ش ــه تمام ك
(829009) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها
و موسسات غيرتجارى همدان

 سال جديد براى چين به طرز وحشتناكى 
آغاز شــد. وقتى كه يك ويروس تنفسى در 
شــهر ووهان گســترش يافت اراده مقامات 
حزب كمونيســت بر پنهان كــردن آن بود. 
برخى پيش بينى مى كردند اين ممكن اســت 
چرنوبيل چين باشــد. آنها اشتباه مى كردند. 
پس از قصور اوليه، حزب حاكم چين سريعا 
يــك قرنطينه نفس گير و شــديدى را اعمال 
كــرد. اين تعطيلى به نظر مى رســد كه نتيجه 
مثبتى داشــت. موارد جديــد ابتال به بيمارى 
كوويد 19 به تعداد بســيار كمى كاهش يافته 
اســت. كارخانه ها در حال بازگشايى هستند. 
محققان در حال آزمايش واكســن هاى نامزد 
در داخل آزمايشــگاه ها هستند. در عين حال 
تعداد رســمى مرگ ومير به وســيله انگليس، 
فرانسه، اســپانيا، ايتاليا و آمريكا بسيار فراتر 

رفته است.
چيــن اين اتفــاق را به عنوان يــك پيروزى 
قلمداد مى كند. يك پويش تبليغاتى گســترده 
بيــان مى كند كه چين اپيدمــى اش را به مدد 
قوانين تك حزبى قوى تحت كنترل در آورده 
اســت. چين مى گويد درحال حاضر با عرضه 
بسته هاى پزشــكى شــامل تقريبا 4 ميليارد 
ماسك در بازه زمانى ابتداى مارس تا چهارم 
آوريل در بين مردم جهــان، درحال نمايش 
خيرخواهى اش اســت. قربانيانش براى بقيه 
جهان زمــان خريده اند تا آماده شــوند. اگر 
برخــى حكومت هاى  غربــى نتوانند از اين 
فرصت به درســتى اســتفاده كنند، اين نشان 
مى دهــد كه سيســتم هاى حكومتى هاى آنها 
در مقايســه با چين چقدر فرومايه هســتند. 
برخى مانند ناظران نگران سياســت خارجى 
در غرب استدالل مى كنند چين برنده فاجعه 
كوويد 19 است. آنها هشدار مى دهند كه اين 
فراگيرى نه تنها به عنوان يك فاجعه انســانى، 
بلكه به عنوان يك نقطه چرخش ژئوپولوتيك 
از ســمت آمريكا به ســمت چيــن در يادها 
خواهد ماند. اين نگاه تاحدى ظاهرا در حال 
جوانه زدن است. رئيس جمهور آمريكا ظاهرا 
تمايلى به در دست گرفتن رهبرى جهان در 
مواجهه بــا اين ويروس را ندارد. رؤســاى 
جمهور پيشين آمريكا مبارزه با ويروس هاى 

ايدز و ابوال را رهبرى كردند.
ترامپ قول داده است به دليل طرفدارى هاى 
جانبدارانه سازمان بهداشت جهانى از چين، 
مانع از پرداخت بودجه به اين سازمان شود. 
بــا وجود اين مرد در كاخ ســفيد كه ادعاى 
«قدرت مطلق» مى كند اما مى گويد مسئوليت 
كار را اصال به عهده نمى گيرد، چين شــانس 

بيشترى براى طنازى خواهد داشت.
ــق نشــود؛  ــال، ممكــن اســت موف ــا اين ح ب
ــراى  ــى ب ــچ راه ــون هي ــل، چ ــك دلي ــه ي ب
ــا ركــورد چيــن در  ــه اينكــه آي ــردن ب پــى ب
ــا  ــه ادع ــه ك ــد 19 آنگون ــا كووي ــه ب مواجه
ــر،  ــا خي ــت ي ــوده اس ــمگير ب ــد چش مى كن
وجــود نــدارد تــا چــه برســد اقداماتــى 
ــش  ــاى رقيب ــات حكومت ه ــى اقدام به خوب
ماننــد تايــوان و كره جنوبــى انجــام داده 
باشــد. همچنيــن خارجى هــا نمى تواننــد 
بررســى كننــد كــه آيــا مقامــات امنيتــى چين 
ــا  ــاران و فوتى ه ــداد بيم ــار تع ــان آم در بي

ــت  ــك حكوم ــر، ي ــا خي ــتند ي ــادق هس ص
شــركت هايش  از  مى توانــد  خودكامــه 
بخواهــد كــه كار خــود را آغــاز كننــد 
مصرف كنندگانــش  از  نمى توانــد  امــا 
ــد.  ــا را بخرن ــه محصــوالت آنه ــد ك بخواه
تــا زمانى كــه همه گيــرى غوغــا مى كنــد، 
بســيار زود خواهــد بــود كــه بدانيم آيــا مردم 
بــه ســتايش چيــن به خاطــر كنتــرل بيمــارى 
ــراى  ــا اينكــه آن را ب ــان خواهنــد داد و ي پاي
ــه در  ــكانى ك ــراردادن پزش ــار ق ــت فش تح
ووهــان بــراى نخســتين بــار هشــدار دادنــد، 

ــرد. ــد ك ــذه خواهن مؤاخ
مانع ديگر پروپاگانداى زمخت و زننده چين 
است. سخنگويان در چين صرفا رهبران خود 
را ســتايش نمى كنند، برخى همچنين به دليل 
ضعف عملكرد آمريكا به خــود مى نازند و 
تئورى توطئه حيوانى در ارتباط با اينكه اين 
ويروس يك سالح بيولوژيك آمريكا است را 
ترويج مى دهند. براى چند روز آفريقايى هاى 
ســاكن گوآنژو يك دفعه از منازلشان اخراج 
و از ورود به هتل منع شــده و ســپس براى 
اســكان در خيابان ها مورد آزار و اذيت قرار 
گرفتند، ظاهرا به اين دليل كه مقامات محلى 
بيم آن را داشــتند كه ممكن است آنها مبتال 

باشند.
وكشــور هاى ثروتمند بــه انگيزه هاى چين 
EU مشكوك هستند .ماگريث وستيگر رئيس

competition  از دولت ها مى خواهد در 
شركت هاى اســتراتژيك سرمايه گذارى كنند 
تا مانع از آن شــوند چين از آشــفتگى بازار 
بهــره ببرد و آنهــا را ارزان به دســت آورد. 
مهمتر اينكه، ايــن فراگيرى مباحثى را ايجاد 
كرده اســت كه نبايد براى تأميــن كاالها و 
خدمات ضــرورى از هواكش هــا گرفته تا 
شبكه هاى 5 گيگ به چين تكيه شود. سازمان 
تجارت جهانى انتظــار دارد مبادالت جهانى 
در كوتاه مدت بيــن 12 تا 32 درصد كاهش 
پيدا كند. اگر آن تبديل به يك عقب نشــينى 
بلندمدت از جهانى شــدن، بشود (چيزى كه 
پيــش از كوويد 19 يك نگرانى بود) به چين 
به اندازه هر جاى ديگر خسارت خواهد زد.

مهمتر از اينكه آيا كشــور ها تمايل دارند كه 
چين جاى آمريكا را بگيرد اين اســت كه آيا 
اين كشــور تمايلى به اين كار دارد يا خير؟ 
مطمئنا چين به دنبال آن نيست كه نقاط قوت 
آمريكا (يك  شــبكه گســترده از متحدان و 
گروه هايى از بازيگــران خصوصى با قدرت 
نرم جهانى، از گــوگل گرفته تا نتفليكس و 
هاروارد و مؤسســه گيتس) را بازتوليد بكند. 
هيچ نشانه اى دال بر اينكه به دنبال رهبرى به 
آن ترتيبى كه به داخل بحران ها در سرتاســر 
سياره زمين كشيده شود، همچنانى كه آمريكا 
از جنگ جهانى دوم بوده است، وجود ندارد.
اين كه اين كشــور در مســابقه براى واكسن 
چگونه عمل خواهــد كرد يك محك به جاه 
طلبى هاى آن خواهد بود. اگر اين كشور زودتر 
به آن دست يابد اين موفقيت مى تواند تبديل 
به يك ســكو براى همكارى جهانى شــود. 
امتحان ديگر تسويه بدهى هاى كشور هاى فقير 

خواهد بود. 
در 15 آوريل گروه 20 كه شامل چين است به 
كشور هاى بدهكار عضو اجازه دادند تا تسويه 
بدهى هايشــان را تا 8 ماه بــه تأخير بيندازند. 
درگذشــته چين بر سر بدهى ها پشت در هاى 
بســته و به صورت 2 طرفــه (اژدها با موش) 
به منظور به دست آوردن امتيازات سياسى چانه 

زده است.
اگر تصميم گروه 20 معنايش اين اســت كه 
دولت مســتقر در جين پينگ درحال حاضر 
تمايل دارد با كشــور هاى بدهكار همكارى 

كند، معنايش اين است كه اين كشور حاضر 
است براى به دست آوردن يك جايگاه جديد 

پول بپردازد.
شايد چين به هرحال به رهبرى جهان تمايل 
كمترى داشــته باشــد اگر اطمينان پيدا كند 
از اينكه قدرت هاى ديگــر نتوانند و جرأت 
نكنند مانع آن بشــوند. هدفش اين است كه 
به تدريج جايــگاه دالر را تا جايگاه يك ارز 
ذخيره تضعيف كند و سخت در حال تالش 
اســت تا ديپلمات هايــش را در جايگاه هاى 
تأثيرگذار در شــخصيت هاى چندجانبه قرار 
دهد به طورى كه آنهــا در جايگاه هايى قرار 
گيرند تا بتواند قوانين بين المللى را در ارتباط 
با حقوق بشــر و اداره اينترنت تعريف كنند. 
يــك دليل بــراى اينكه موضع گيــرى آقاى 
ترامپ در برابر ســازمان بهداشــت جهانى 
براى آمريكا بد باشــد، اين است كه ممكن 
است سبب شــود تا چين براى اين موقعيت 

مناسب تر به نظر برسد.
جاه طلبى هــاى  چيــن  قانون گــذاران 
گســترده را همــراه بــا يــك تولــد محتاطانــه 
اداره  در  كــه  گســترده اى  وظايــف  بــا 
ــر  ــارد نف ــت 1/4 ميلي ــا جمعي ــورى ب كش
دارنــد، تركيــب مى كننــد. آنهــا نيــاز ندارنــد 
تــا يــك نظــم بين المللــى جديــد مبتنــى بــر 
قانــون را از ابتــدا ايجــاد كننــد. آنهــا ممكــن 
اســت ترجيــح دهنــد تــا بــه ســتون لــرزان 
نظمــى كــه پــس از جنــگ جهانــى دوم بــه 
ــه  ــكا ايجــاد شــده اســت، ادام وســيله آمري
دهنــد به طورى كــه يــك چيــن درحــال 

ــف نشــود. ــور متوق ظه
بهتريــن راه بــراى مقابله با ايــن فراگيرى و 
اثرات اقتصادى اش يــك راه حل بين المللى 
اســت؛ همچنين اســت بــراى جنايت هاى 
سازماندهى شــده و تغييرات آب و هوايى. در 
دهه 1920 مشخص شد زمانى كه ابرقدرت ها 
خودخــواه مى شــوند و تــالش مى كنند از 
مشــكالت ديگران بهــره ببرند چــه اتفاقى 
مى افتد. براى چيــن تقويت چنين بينش هاى 
بى روح رفتارهاى يك ابرقدرت ممكن است 

يك تراژدى باشد نه يك پيروزى.
* ترجمه : مهدى خان بابائى نوا
منبع : مجله اكونوميست 18آوريل 2020 ص7

آيا چين در حال پيروز شدن است؟
■ تأثيرات ژئوپولوتيك كوويد 19  بلندمدت و تأسف بار خواهد بود

 با صــدور مجوز فروش ســهام عدالت در بورس 
تا حد زيادى دغدغه دولت بابت كاســته شــدن منبع 
درآمدى خانوارها از بين مى رود و اين اقدام گشــايش 

بزرگى است.
به گزارش ايسنا، معاون اول ريئس جمهور در سخنانى 
در نشست با معاونان و مديران ارشد وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى اظهار كــرد: 50 ميليون نفر 
صاحب ســهام عدالت هستند كه 5 ميليون و 800 هزار 
نفر از آنها كه عضو كميته امداد و نهادهاى از اين دست 
هستند كه سهامشان با توجه به تخصيص 50 درصدى 

10 تا 12 ميليون تومان ارزش دارد.
اسحاق جهانگيرى گفت: دولت در 3 سال گذشته براى 
هر ســهم 170 تا 200 هزار تومان سود پرداخت كرد و 
امروز كه مجوز توزيع عادالنه و فروش اين سهام صادر 
شــده و قطعاً دارايى 40 تــا 50 ميليونى يك خانواده 4

تــا 5 نفره در اين مقطع مى توانــد به لحاظ اقتصادى به 
آنها كمك كند كه ما توصيه مى كنيم مردم اين ســهام را 
نفروشــند. وى ادامه داد: با صدور مجوز فروش سهام 
عدالــت در بورس تا حد زيــادى دغدغه دولت بابت 
كاســته شــدن منبع درآمدى خانوارها از بين مى رود و 
اين اقدام گشايش بزرگى است كه دولت بايد به سرعت 

بخش فروش آن را فعال كند.

مجوز فروش سهام عدالت دغدغه دولت را 
براى كاهش درآمد خانواده ها كم مى كند
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نيش و نوش

يادداشت

ابتال به كرونا ايمنى مادام العمر ايجاد نمى كند
 يكبار ابتال به عفونت ها و سرماخوردگى هاى ناشى از ويروس خانواده كرونا، ايمنى 
مادالعمر ايجاد نمى كند. يك متخصص بيمارى هاى عفونى گفت: ويروس كرونا عامل 
بيمارى زايى اســت كه به تازگى شناسايى شده، به همين دليل هيچ گونه ايمنى از پيش 
براى آن در انســان وجود ندارد. عبــاس حقانى در گفت وگو با ايرنا افزود: افراد بيمار 
ممكن است در طول سال مجددا به اين عفونت ها مبتال شوند، شواهد ابتالى مجدد به 
ويروس كرونا هم تاكنون اندك بوده و اين موضوع نيازمند مطالعات دقيق ترى اســت. 
وى ادامه داد: محدود بودن گزارش هاى ابتالى مجدد در اين دوره كوتاه و تالش هايى 
كه براى تهيه واكسن كوويد 19 در جريان بوده، بيانگر آن است كه اميد به ايجاد ايمنى 

نسبى به دنبال ابتال و يا دريافت واكسن آن وجود دارد

ورود 20 هزار نيرو به مدارس تا مهر 99 
براى شغل معلمى

 بيش از 20 هزار نفر از مســير دانشــگاه فرهنگيان تا مهر 1399 آماده شغل معلمى 
خواهند شد.به گزارش ايســنا، آمار دقيق و معتبر فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان در 
مهرماه 1399 براى پيوستن به دستگاه آموزش  و پرورش در مجموع 20 هزار و 790 معلم 
خواهند بود كه به تفكيك زير است: 8 هزار و 740 نفر ورودى 1395 از دانشجو معلمان 
پيوسته امسال در مهر1399در 31 استان و در 16 رشته فارغ التحصيل و سر كالس درس 
مى روند. 12 هزار و50 مهارت آموز ماده 28 كه هفته گذشــته اسامى نهايى آن ها توسط 
 RFP وزارت آموزش  و پرورش اعالم و ابالغ شد بايد با 3 پودمان و يك برنامه جامع

آموزش ديده و در مهرماه 1399 در16 رشته و در 31 استان به كار گرفته شوند.

خطر اعتياد كمتر از كرونا نيست
 دادستان كل كشور با بيان اينكه خطر اعتياد كمتر از شيوع كرونا نيست، گفت: اغلب 
مبتاليان به بيمارى كرونا، افراد ميانسال به باال هستند اما اغلب افرادى كه اعتياد دارند، 
جوانان هســتند. به گزارش مهر، حجت االسالم محمدجعفر منتظرى گفت: دنيا امروز 
متأسفانه آلوده مسائل اخالقى و اجتماعى شده است. اينكه فكر كنيم اين آلودگى ها اثر 
وضعى ندارد، اشتباه است. يكى از ريشه هاى اصلى كرونا، عملكرد خود بشريت است 

و بايد اين را بدانيم كه اگر بال و فتنه بيايد همه را درگير مى كند.
وى گفت: چه كســى تصور مى كرد كشورى كه بيشترين آمار تلفات را در زمينه كرونا 
داشته، كشورى باشد كه ادعاى پيشرفته بودن و سرمايه گذارى داشت و خود را كدخدا 

مى دانست. تا به امروز بيشترين تلفات گريبانگير آمريكا بوده است.

اين روزها قيمت پول چند است!
مهدى ناصرنژاد »

  هميشه گفته اند پول حالل تمام مشكالت است و به عبارتى، پول 
بر هر دردى دوا اســت. به همين دليل اســت كه همه دوســت دارند 
پولدار باشــند و خيلى ها هم به محض اينكــه ياد مى گيرند روى پاى 
خود بايستند به هر درى مى زنند تا هرچه زودتر به پول برسند و همين 
دسته هستند كه معموالً راه هاى اشتباهى را براى پولدار شدن انتخاب 
مى كنند و براى رسيدن به هدف بر هيچ كس و هيچ چيز رحم نمى كنند. 
اينان همان دســته اند كه خيانت، اصلى ترين شيوه كارشان است و در 
مواقع بحران هاى شديد براى كشور و ملتشان زمينه هاى الزم را براى 
سودجويى ها و پولدار شدن خود فراهم مى كنند و فرقى ندارد بحران 
جنگ شديد و تحميلى و 8 ساله براى كشورشان باشد، يا سيل و زلزله 
نيمى از كشور را ويران سازد و ميليون ها انسان هموطن آواره يا گرسنه 

و در معرض انواع بيمارى ها قرار بگيرند. 
براى آدم  هاى فرصت طلب و پول پرســت خيــل بيكارى هاى جوانان 
مملكت بر اثر شرايط دشوار اقتصادى و تحريم هاى همه جانبه دشمنان 
كشــور و مردم و در پى آن هــزاران معضل و فاجعــه بر اثر همين 

بيكارى ها مهم نيست!
براى آن دســته از آدم هاى مجنون پول و قدرت پوشــالى و بى اعتبار 
پولى، حتى بحران ويروس كرونا كه شــالوده هاى ســالمت، اقتصاد، 
فرهنگ و عزت نفس يك كشــور و ملت را تهديد مى كند، فقط يك 

فرصت طاليى است و تازه موقع كارهاى مجرمانه شان است.
اينان همان دسته اى هستند كه مى خواهند يك شبه به همه  چيز برسند و 
به قول معروف راه صد ساله را يك شبه طى كنند!. مى دانيم هر چيزى 
براى خود قيمتى دارد، قيمت هرچه را هم با پول مى پردازند اما همين 
پــول كذايى هم براى خودش قيمتى دارد و نكته اخالقى اينجاســت 
كه به چه قيمتى مى شــود پولدار شــد!؟ اما آيا واقعاً پول حالل تمام 
مشــكالت اســت يا هركس چنين حرفى گفته و چنين باورى دارد، 

شوخى تلخى با ما و شما داشته است؟!
واقعاً چه چيزى را مى توان با پول خريد؟! شــايد بشود با كم و بيش 
پول ترحم و وسوسه هاى نفسانى و شيطانى مزدورى را خريد! اما آيا 
عشق و محبت، وفادارى، پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و هر عزيزى 

را مى شود با تمام پول هاى دنيا خريدارى كرد؟!
در چنيــن دنياى غريب و نابرابر و رقابت و خصومت بين دســته و 
گروه هاى پولدار و بى پول، اگر پاى انصاف و عدالت هم در ميان باشد 
و هر بنده خدا ســهمى از ذخاير و صندوقچه هاى پولى داشته باشد، 
هيچ مشــكلى الينحل باقى نمى ماند و هر كس كليدى براى گشودن 
قفل هاى بســته زندگى پيش خود خواهد داشت، اما دريغا كه هرگز 
اينچنين نيست و اين نوع بشر يك ضرب المثل كار خراب كنى هم بلد 
اســت كه مى گويد، از هركس نخورده است بگير و بده به آن كس كه 
خورده است! چون آدم هايى كه ياد گرفته اند چگونه بخورند، هيچ وقت 
سير نمى شوند و دائم چشمشان دنبال مال و اموال ديگران خواهد بود!

ايــن يك تصور محال اســت، ولى چه خوب مى شــد، آدم هاى روز 
زمين و حداقل مردم جامعه خودمان هيچ وقت براى پولدار شــدن و 
رسيدن به مال و منال و لذت هاى كاذب زندگى عليه يكديگر نبوديم 
و با هم بوديم و براى هم مى خواســتيم. در چنين صورتى هيچ وقت 
هيــچ دوز و كلك و مردم فريبى اتفاق نمى افتاد. امانت دارى و اعتماد 
عمومى و گذشت و فداكارى به اوج مى رسيد. اگر دنيا چنين عادالنه 
تقسيم مى شد، كسى در روى زمين و حداقل در همين جامعه ايرانى و 

مسلمان محتاج ديگران نمى ماند.
و هركس به اندازه خود و الاقل براى مشــكالتى كه با پول قابل حل 
و فصل مى بود، درمانده و محتاج نمى ماند و مجبور نمى شد از طريق 
نامتعارف و خالف دنبال كليد و شاه كليد براى باز كردن قفل هاى بسته 

روزگار سياه خود باشد!
امــروزه در دنياى ما طــرز تفكرهاى غلط و تحليل هاى نادرســت 
از نظام هســتى، انسان ها را به دســته هاى مختلف تقسيم كرده است 
درصورتى كه همه با هر طرز تفكر و ايده و توانايى جســمى و علمى 
دنبال همان شاه كليد حل مشكالت و خوشى ها و ناخوشى هاى خود 
هستند، رقابت سالم اصًال وجود ندارد و همه با هم حسادت مى كنند 
و براى بيــرون كردن ديگران از ميدان رقابت ســر راه همديگر چاه 
مى كنند و زيرآب هم را مى زنند و از راه هاى ناصواب به ثروت اندوزى 
اشــتغال خالف دارند. يك اهل حساب و كتاب به راحتى مى تواند با 
رقم نقدينگى ها و ميزان جمعيت كشور خودمان يك تناسب ساده در 
بياورد و ســرانه هر ايرانى را اعالم كند. قطعاً سهم هر ايرانى بيشتر از 
تمام نيازهايش خواهد بود و به هر كس آنقدر مى رسد كه هيچ مشكل 
پولكى براى خود باقى نگذارد. شــايد در چنين حالتى هيچ راز سر به 
مهرى در جامعه نماند و هيچ مشكل حل نشده اى نيز در البه الى انبوه 
پرونده هاى دعاوى حقوقى و كيفرى و جنايى دادگاه ها و سازمان ها و 

ادارات گوناگون از نظرها پنهان نماند!

ايرنا: كرونا سرباز اشكانى را از گود درآورد 
  چه گنج هايى زير سر كرونا بوده؟!

جام جم: سال تحصيلى آسان 
 كرونا هم دانش آموزان را آزمايشگاهى كرد!!

همدان پيام: چاله بى كارى عميق تر شد 
 شنيده ها مى گن كرونا داره شغل ايجاد مى كنه !!

صنعت: همه عليه قاليباف 
 اين هم فوايد حمايت از دوست؟!

شهروند: 100 پزشك و پرستار جان باختند 
 تالقى قِّران پزشكان و جوجه ها!!

ابرار اقتصادى: پرداخت بيمه بيكارى در انتظار تخصيص بودجه 
 اين هم يك بهانه براى گرفتن سود!!

همدان پيام: گم شدن عدالت اجتماعى در طرح شاد
 گم نشده، مثل هميشه مونده تو جيب پولدارا!!

جوان: تنور بورس براى تأمين مالى بودجه جارى 
 بدون شرح!!

اصالحات: سرى را كه درد نمى كند دستمال نمى بندند
  اين دستمالى كه مى خوان ببندن تب رو از بين مى بره!!

ايسنا: چرخ گردشگرى با كرونا نمى چرخد 
 اين هم از ويروسى همه فن حريف !!

همدان پيام: بزرگداشت روز معلم به صورت مجازى
  با يه دســت تكون دادن كار همه چى جبران مى شه باز بگو 

كرونا بده!!
 تسنيم: جنگ نابرابر كارمندان بانك ها با كرونا 

 كرونا وارد گاوصندوق ها شد!!
جام جم: سال 99 از اقتصاد نفتى جدا مى شويم 

 كال امسال سال متاركه ناميده شده !!
ايران: دست مزد كارگران زير خط معيشت 

  اسم كارگر رو هميشه زير خط مى نويسن!!
فارس: خارج شدن برخى بيمارستان ها از سرويس كرونا 

  مگه كرونا برگه شونو امضا كرده؟؟

تجربه جديد معلمان
 دوازدهم ارديبهشت به مناسبت شهادت استادى فرهيخته كه انديشه 
مطهرش موجب ريختن خون مطهرش به وسيله گروهى كج انديش با 
انديشه ناپاك گروه موسوم به فرقان گرديد، روز معلم نامگذارى شده 
است. شهيدى كه قداست قلم كه خداوند در قرآن كريم به قلم و آنچه 
مى نويسند قســم ياد كرده را با قداست خون شهيد در هم آميخت و 
ارزش باالي معلمى و اهل قلم را با مقام رفيع شهادت پيوند زد. استاد 
شــهيد مرتضى مطهرى كه امام راحل پاره تن خود نام بردند و درباره 
آثار قلمى آن شــهيد جمله اى استثنايى فرمودند كه آثار استاد مطهرى 
بدون استثنا همه اش خوب است. نكته مهم اين است كه افرادى چون 
استاد مطهرى و شهيدان رجايى و باهنر و امثالهم پاى درس استادان و 
معلمان بزرگ تربيت يافته و به درجه رفيع معلمى و استادى رسيده اند 
شــهيدان مطهرى و باهنر در پاى درس اساتيد بزرگ خود همانند امام 
راحل و عالمه طباطبايى بزرگ درس فقه و فلســفه و عرفان و اخالق 
نشسته اند، پس  نكته نخست اين بود كه هيچ فردى به منصب و مقامى 
نمى تواند رســيد مگر با داشتن معلم، حتى معلم شدن بيش از هر كار 
ديگر به معلمى نياز دارد و بايد مقام معلم در جامعه در نخســتين ها و 
برترين ها باشــد، چه به لحاظ جايگاه و شــغل معلمى و چه به لحاظ 
اقتصادى و درآمد، مگر على(ع) نفرمود: «من علمنى حرفا فقد صيرنى 
عبدا» و يا امام حسين(ع) پاداش معلمى كه به فرزندشان علم آموخته 
بود آنگونه با عزت و عظمت دادند، معلمى امروزه در تمام دنيا شغلى 
بسيار شريف است اصوال هركس هر شــغلى انتخاب مى كند از پاى 
درس معلم است، شيوه هاى معلمى در دنياى امروز متفات گشته است 
و اصل تعليم و تربيت اليتغير است؛ اصلها ثابت و فر ها فى السماء است 
به ويژه در تعليم و تربيت اســالمى در نظام مقدس اسالمى كه بر پايه 
آموزه هاى دينى و قرآنى شكل گرفته است و چه نيكوست در اين بهار 
قرآن، ماه مبارك رمضان فرزندانمان را تربيت قرآنى كنيم و در شرايط 

ويژه كرونايى كه در خانه و در كنارمان هستند. 
فرصت زيادى در اختيار آنهاست تا با كتاب خدا مأنوس شوند؛ امسال 
شــرايط ناشــى از كرونا و تعطيلى مدارس تجربه جديدى پيش پاى 
معلمان عزيز كشــور قرار داده است و آن روى آوردن به آموزش هاى 
از راه دور و آموزش در فضاى مجازى است كه مى تواند آموزش هاى 
رسمى و حضورى را در آينده متحول كرده و تحت تأثير خود قرار دهد 
و تهديد كرونا در زمينه آموزش و پرورش به فرصت هاى جديد تبديل 

شود اگرچه منزل بس دراز است و مقصد ناپديد! 

نيلوفر بهرمندنژاد »
 پزشكان و پرستاران و كادر درمان، بى شك 
قهرمانان اين روزهاى مردم ايران هستند، زنان 
و مردان بى ادعايى كه به قيمت جانشــان پاى 
ســالمتى و حفظ جان مردم ايستاده اند، اما در 
ايــن ميان هم از تالش پرســنل زحمت كش 
مراكز بهداشت، بهورزان كه پابه پاى پزشكان و 
پرستاران در خط مقدم مبارزه با كرونا به منظور 
پيشــگيرى از به خطر افتادن سالمتى تك تك 
هموطنــان عزيز در تمامى مناطق شــهرى و 
روســتايى و حتى مناطق دوردست، مشغول 
خدمت رسانى هســتند، نمى توان چشم پوشى 

كرد.
salamat.gov.ir راه اندازى سامانه 

براى ارزيابى سالمت
مدير شــبكه و سالمت مركز بهداشت استان 
همــدان در اين بــاره بيان كــرد: عمده ترين 
مشــكلى كه در بحث كرونا وجود داشــت 
ترس و نگرانى بيشــتر كاركنان قرار گرفتن 
در معرض اين ويروس بود، به دليل شــدت 
واگيردار بــودن اين بيمارى مكانيســم هاى 
ارائــه خدمت در اين مــدت تغيير پيدا كرد 
و بيشــترين هــدف ما اين بــود كه حضور 
مراجعه كننده در مراكز بهداشــتى كمتر شود، 
در اين صــورت احتمــال آلودگــى و انتقال 

بيمارى هم كمتر مى شد.
طاهــره عزيزى در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
گفت: اصلى تريــن روش براى پذيرش افراد، 
تمــاس تلفنى بود كــه با شــماره 4030 با 
مخاطبان در تماس بودند، كارشناسان حاضر 
و مســتقر در اين سامانه افراد را از اين طريق 
غربالگرى مى كردند و با توجه به پيگيرى هاى 
الزم، اكثريــت جمعيت تحت پوشــش خود 
كه حــدود 95٪ بود، توســط كاركنان مراكز 

بهداشت غربالگرى مى شدند.
 وى در ادامــه افــزود: وزارت بهداشــت 
براى ارزيابى ســالمت مردم و جلوگيرى از 
ازدحــام مردم و همچنين بــه جاى مراجعه 
حضورى بــه مراكز درمانى، ســامانه اى به 
پس  كرد؛  طراحى   salamat.gov.ir نام 
از ورود بــه ســامانه درصورت شناســايى 
هرگونه عالئم، پرســنل مربوطه موظف بود 
با پيگيرى هاى مجدد شــرايط جســمى آن 
بيمار را بررســى كند و با انجام غربالگرى، 
رعايت دستورات بهداشت فردى و قرنطينه 
خانگــى، زنجيره انتقال ويــروس كرونا و 

ايجاد بيمارى را قطع كنند. 
عزيزى عنوان كرد: يكى از عمده ترين وظايف 
واحد بهداشت محيط، ارائه آموزش هاى الزم 
در زمينــه ضدعفونــى و گندزدايى محيط و 
گاهى لوازم مورد اســتفاده در محل كار افراد 
بود، كــه در اين رابطه آمــوزش به صاحبان 
مشــاغل عمومى و آموزش فــردى و نصب 
پوستر در مكان هاى مختلف استان انجام شد.

وى در پايان گفت: به هر حال به دليل شرايط 
ســخت اين بيمارى، خيلى از افــراد به دليل 
نگرانى و تــرس از ابتال به ايــن ويروس به 
مراكز بهداشتى براى واكسيناسيون كودكان و 
مراقبت هــاى مربوطه مراجعه نمى كردند ولى 
اكنون بايد اين اطمينــان را به آنها بدهيم كه 
شرايط كنترل شده است و مى توانند درصورت 

نياز بدون هيچ ترس  و نگرانى مراجعه كنند.
 نقش مؤثر كاركنان بهداشت 

در تأمين سالمت 
مديرگروه پيشــگيرى و مبارزه با بيمارى هاى 
واگيردار در اين بــاره نيز بيان كرد: درخصوص 
گروه هاى بيمــارى واگير، همكاران ما از همان 
بدو بيمارى كه در بهمن ماه از كشــور چين به 
كشور ما وارد شد كارهاى خود را آغاز كردند، 
نيروهاى مراكز بهداشت از پايين ترين سطح يعنى 
خانه هاى بهداشت تا ستاد شهرستان ها در بحث 

پيشگيرى و كنترل بيمارى نقش مهمى داشتند.
 سيد جالل الدين بطحايى درباره نمونه بردارى 
از افراد مشــكوك به ويــروس كرونا گفت: 

درحال حاضر هــم اگر افــرادى همچنان از 
كشورهاى ديگر وارد كشور شوند، بيماريابى 
و شناســايى مى شــوند؛ به محــض اينكــه 
آزمايشــگاه موارد مثبت ويروس را در افراد 
اعالم كند 2 مشاوره و پيگيرى هاى الزم براى 

توصيه هاى بهداشتى انجام مى شود.
 وى افزود: يكــى ديگر از وظايف ما نظارت 
بر مراكزى است كه به صورت تجمعى وجود 
دارد، ايــن مراكز شــامل مراكــز تخصصى 
مانند بهزيســتى كه مكانى براى ســالمندان، 
عقب مانــدگان و بيمــاران اعصــاب و روان 
اســت، به طور مرتــب مراقبت و سركشــى 
مى شــود. عالوه بر وظايفى كه خود بهزيستى 
انجام مى دهــد، همكاران ما هــم به صورت 
منظــم مراقبت مى كننــد، اگر احياناً كســى 
عالئمى داشته باشــد بالفاصله نمونه گيرى و 
پيگيرى هاى الزم انجام مى شود و جداسازى 
صورت مى گيرد تا افراد آســيب پذيرى كه در 

اين مراكز هستند، دچار مشكل نشوند.
 بطحايى تأكيد كرد: يــك گروه ديگر كه در 
آينده نزديك مــا در خدمت آنها خواهيم بود 
گروه عشاير هستند كه با توجه به اينكه از نيمه 
ارديبهشت ماه وارد اســتان مى شوند كارهاى 
اوليــه و مراقبت ها را در بدو ورود به اســتان 
ازجمله غربالگرى از لحاظ تب ســنجى هاى 
الزم را انجــام مى دهيــم و اگــر در بين آنها 
كسانى مشكوك يا مبتال به اين بيمارى باشند، 
شناسايى مى شوند و مراقبت هاى الزم درباره 

قرنطينه شدن انجام مى گيرد؛ چون اين ها جزو 
جمعيت ســيار هستند و تبادالت محصوالت 
غذايى بين آن ها انجام مى شود، تحت نظارت 

و مراقبت قرار مى گيرند.
يكى از كاركنان خانه بهداشت نيز در اين باره 
گفت: ما به عنــوان مراقبان ســالمت، كارى 
كه انجــام مى دهيــم به اين صورت اســت 
كه كســانى كه با عالئم كرونا به بيمارســتان 
مراجعه مى كنند درصورت مثبت بودن نتيجه 
آزمايش، بيمارستان اســم اين اشخاص را به 
مركز بهداشت شهرســتان مى فرستد و مركز 
بهداشت محل زندگى آن فرد با مركز بهداشت 
منطقــه هماهنگى هاى الزم را براى پيگيرى و 
مراقبت هــاى ويژه با ما تمــاس مى  گيرد كه 
ما به صورت تلفنى شــرايط جســمى بيمار 
را در رابطــه با مصرف دارو ســؤال مى كنيم 
و بررســى هاى الزم را در ايــن زمينه انجام 

مى دهيم. 
 بهرامى در ادامه بيــان كرد: درحال حاضر در 
اين ايام هم پرســنل به ويژه مراقبان سالمت 
براساس شــماره تلفن هاى موردنظر در خانه 
بهداشــت با افراد تمــاس مى گيرند و به طور 
مرتب عالئم ســالمتى آنها را چك مى كنند و 
درصــورت بروز هرگونه عالئم، آن ها را ثبت 
مى كننــد و به مراكز 16 ســاعته كه درواقع 3

مركــز به نام مركز امام حســين(ع) در خضر، 
مركز كمال آباد در هنرســتان و مركز مريانج، 

ارجاع داده مى شوند.

رونمايى از تالش هاى مراقبان سالمت 
در خط مقدم مبارزه با كرونا

جهان پساكرونا 
چگونه است؟
 عضو هيــأت علمى مركز تحقيقات رفاه 
اجتماعــى بــا تأكيد بر ضــرورت توجه به 
مؤلفه هــاى اجتماعى، فرهنگــى، اقتصادى، 
سياســى و ســاير ابعاد در دوران پساكرونا، 
ضمن تشــريح تغييرات حاصل شده در اين 
مؤلفه ها و پيش بينى رفتار اقشــار و سطوح 
پســابحران،  دوران  در  جامعــه  مختلــف 
راهكارهايى براى كاهش آســيب ها در اين 

دوران مطرح كرد.
اســتاد  قره قانــى،  محمــدى  محمدعلــى 
جامعه شناســى دانشــگاه علوم بهزيستى و 
توانبخشى در گفت وگوى تفصيلى با ايسنا، 
ابتــدا با اشــاره به تبعات اقتصــادى بحران 
كرونا،  اظهار كرد: در اقتصاد پساكرونا نحوه 
توليد، مصــرف، روابط كااليى انســان ها و 
نقش اجتماعى كاالهــا و خدمات با جامعه 
دچار تغييــرات معنايــى و مفهومى عميق 
خواهد شد؛ يعنى ميزان اهميت و نقش كاال 
در زندگــى، نــوع كاال و اولويت آن، ميزان 
حساسيت و نياز به كاال، ويژگى ها و قدرت 
افراد نسبت به كاال و همچنين قدرت كاال در 

جامعه روشن و مشخص مى شود.
وى تقســيم بندى و طبقه بندى كاالها را از 
ويژگى هــاى اقتصادى دنيــاى پس از كرونا 
دانست و گفت: احتماال كاالهاى تجمالتى و 
زينتى حداقل براى مدتى اهميت خود را از 
دست داده و در عوض كاالهاى استراتژيك 

مصرفــى و نيازهاى اوليه به ويــژه نيازهاى 
مرتبط با سالمت جاى آن را مى گيرند.

 اقتصــاد پســاكرونا، اقتصــادى 
انسانى تر خواهد بود

وى ادامــه داد: به نظــر مى رســد اقتصــاد 
پســاكرونا اقتصاد انســانى ترى خواهد بود، 
يعنى مناسبات اقتصادى و كااليى در خدمت 
انسان است، به عبارتى تا پيش از اين كااليى 
شدن انسان اهميت داشت، اما در جهان پس 
از كرونا انســانى تر شدن كاال جلوه بيشترى 

خواهد داشت.
محمــدى بــا بيــان اينكــه جهــان در اقتصــاد 
پســاكرونا ناگزير از شــفافيت بيشــتر و مبارزه 
ــوارى و  ــاد، رانت خ ــا فس ــدى ب ــى و ج علن
ــاد  ــه داد: اقتص ــود، ادام ــد ب ــالس خواه اخت
پســاكرونايى بايــد اقتصــاد چابــك و صريحى 
باشــد، يعنــى مثــل گذشــته نمى  توانــد تنبــل 
ــا  ــد ب ــن نمى  توان ــد، همچني ــال باش و بى ح
ــز  ــع و مراك ــه مراج ــبت ب ــتى نس رودربايس
ــه رانــت و  خــاص عمــل كــرده و نســبت ب
ــاد  ــن اقتص ــد. اي ــاوت باش ــالس بى  تف اخت
ــام  ــا نظ ــى ب ــفافيت و هماهنگ ــر از ش ناگزي
ــود و اين همــه  ــل خواهــد ب اقتصــاد بين  المل
ــهروندان  ــع ش ــت مناف ــاً در جه ــر دقيق تغيي

اتفــاق خواهــد افتــاد.
 تغيير مؤلفه  هاى فرهنگى جوامع در 

جهان پساكرونا
اين عضو هيأت علمى دانشــگاه با اشاره به 
مؤلفــه دوم يعنى مباحــث فرهنگى، اظهار 
كرد: قطعا نگرش، بينش و ايمان ما در جهان 
پساكرونا دچار تغيير و تحول بنيادين خواهد 

شد. جهان هستى، جهان معنا، هستى شناسى 
و معرفت شناســى انسان پساكرونايى آنچنان 
كه در هنگامه كرونا هم مى بينيم دچار تغيير 

و تحوالت جدى و دامنه دار مى شود.
به اعتقاد وى، در جهان پســاكرونا با نوعى 
انســان بى  محابا نســبت به مراجع ارزشى 
و هنجــارى مواجه خواهيم بــود كه معناى 
زندگــى  اش در دوران كرونــا و تحت تأثير 
تجربه  هاى شخصى از بحران و بى معنايى ها 
و مخاطرات دچار تحول شده و با مضامين و 
موازين پيش از كرونا نمى توان با وى مواجه 
شد. يعنى كرونا بر نحوه تفكر هستى  شناسانه 
و معرفت  شناســانه انسان ها حتى در زندگى 
روزمــره و همچنين در انســان معمولى هم 
تأثير تدريجى و شــگرفى بــر جاى خواهد 

گذاشت.
 تحول و دگرگونى نهاد خانواده در 

دنياى پس از كرونا
محمدى در ادامــه گفت وگو توجه به مقوله 
اجتماعى در دوران پساكرونا را مؤلفه بعدى 
عنوان كــرد و گفت: نهاد خانــواده پس از 
كرونا دچار تحول و دگرگونى شــده است؛ 
پيش از اين مى  گفتيــم خانواده نهاد مقدس 
و مأمنى براى افراد اســت امــا اين تعريف 
با كمى تغيير روبه رو شــده است. بر مبناى 
گزارش هاى رســمى، اختالفات و تنش  در 
خانواده ها 5 برابــر افزايش پيدا كرده و اين 
مسأله كاركرد و كارآمدى خانواده ها را دچار 
اختالل خواهد كــرد. از اين طريق تغييرات 
دامنه  دار مفهومى و عملى در حوزه خانواده 
را شاهد خواهيم بود كه خود منشأ تغييرات 

در وضعيت اعضاى اين نهاد شامل كودكان، 
جوانــان، زنان و مردان خواهد بود كه به هر 
2 صورت مثبت و منفى جلوه خواهد كرد و 
نقش سياست اجتماعى در جامعه پساكرونا 

را متذكر مى  شود.
اجتماعى  تبعات  كاهش  مداخالت   

پساكرونا
ايــن اســتاد دانشــگاه بــا بيــان اينكه در 
حــوزه اجتماعى مبحث ســالمت فيزيكى، 
اجتماعــى و روانى اهميــت خاص خود را 
پيــدا مى كند،  ادامه داد: مطمئنا بشــر متوجه 
اشــتباهات و نقاط ضعف خود خواهد شد 
و ســرمايه گذارى ويــژه اى در اين بخش ها 
خواهــد كــرد. ثروتمنــدان به ايــن نتيجه 
مى رسند كه بايد براى سالمت انسان اعم از 
فقير و غنى گام بردارند و اين پيام مهم كرونا 
بود كه هيچ كس از اين آسيب در امان نيست.

 پيام مهم كرونا چه بود؟
بــه اعتقــاد وى، پيام كرونا چيــزى بود كه 
جنبش هاى اجتماعى مدت ها در پى ارســال 
آن بودنــد، جوامع بدون تقويت ســالمت 
اجتماعــى و مؤلفه هاى وابســته به آن مانند 
همبستگى و انسجام، مشاركت و همكارى، 
ســازگارى و تــاب آورى، شــبكه  روابط و 
حمايت، اعتماد و ســرمايه اجتماعى، امكان 
مقابله بــا بيمارى و ويروس، بالياى طبيعى، 
جنگ و حــوادث و بحران هــا را نخواهند 
داشــت. به عبــارت ديگر بدون ســالمت 
اجتماعى و آفرينش جامعه  اى ســالم، ثابت 
شده كه هيچ امرى از امور حكمرانى مطلوب 

پيش نخواهد رفت.

جايگزين هاى نمك ريسك بيمارى هاى 
قلبى و عروقى را كاهش مى  دهند

 محققان دريافتند تأثيرات جايگزين هاى نمك در كاهش فشارخون 
مى  تواند از مرگ ناشــى از بيمارى هاى قلبى عروقى از جمله ســكته 

پيشگيرى نمايد
به گزارش مهر، 30 درصد از مرگ هاى جهانى در سال ناشى از بيمارى 
قلبى عروقى هستند كه فاكتور اصلى آن، فشارخون باال ناشى از مصرف 
رژيم غذايى پرنمك است. مطالعات مقدماتى مربوط به بيمارى كوويد 
19، حاكى از رابطه بين فشــارخون باال و ريسك باالتر ابتال به بيمارى 
كوويد 19 هم اســت. به گفته محققان، جايگزينى نمك غنى شــده از 
پتاسيم به جاى نمك خانگى معمولى مى تواند نجات دهنده جان افراد 
باشــد. استفاده از جايگزين هاى نمك عالوه بر كاهش مرگ و ميرهاى 
مرتبــط با بيمارى قلبى عروقى، موجــب كاهش نرخ ابتالء به بيمارى 

مزمن كليوى هم مى شود.

كمك 450 ميليون تومانى رهبر انقالب 
به زندانيان جرايم غيرعمد

 رهبر معظم انقالب به ســنت هر ساله به منظور حمايت از زندانيان 
جرايم غيرعمد مبلغى معادل 450 ميليون تومان به ستاد ديه اهدا كردند.

مديرعامل ستاد ديه كشور گفت: به دليل پيشگيرى از شيوع ويروس 
كرونا در رمضان امســال اگرچه توفيق برپايى جشن هاى گلريزان را 
نداشــتيم اما با وجود اين خيران خداجــو از وضعيت نزديك به 6

هزار محكوم غيرعمد غافل نبوده و در قالب آئين هاى مجازى هميار 
اين مجموعه بوده اند، رهبر انقالب نيز به رســم هر ساله خودشان با 
اهداى مبلغى بالغ بر 450 ميليون تومان چراغ اين ســنت حســنه را 

روشن فرمودند.
به گزارش مهر، ســيد اسدا... جواليى با اعالم اين خبر اظهار كرد: طبق 
گزارش معاونت مالى ســتاد ديه معظم له در دهه اخير با اهداى مبلغ 2

ميليــارد و 563 تومان زمينه آزادى بيش از 700 زندانى بدهكار مالى و 
محكوم به پرداخت ديه ناشى از تصادفات رانندگى را فراهم كرده اند.
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اقتصاد ايران چگونه از بحران كرونا 
امان پيدا مى كند؟

 با شــيوع ويروس كرونا و همه گير شدن آن، اقتصاد مريض و 
نحيف ايران نيز مانند ديگر كشــورها در امان نماند و دچار آسيب 

مجدد شد.
اينكه بخواهيم بگوييم كه دولت هاى ديگر چه اقدامات حمايتى انجام 
داده اند، در قبال موضوع آســيب ديدگى اقتصادى چندان قياس خوبى 
نيســت، چون وضعيت اقتصاد تحريمى ايران بر كسى پوشيده نيست 
و دولــت روزهاى خوبى را تجربه نمى كنــد. نمى توان حمايت هاى 
دولت هاى كشــورهاى ديگر را از دولت كنونى انتظار داشــت، زيرا 
اقتصاد كشور با نرخ بيكارى 18 درصدى و تورم 44 درصدى و رشد 

اقتصادى صفر درصدى مواجه بوده است.
همه فعاالن بخــش خصوصى و بنگاه هاى تجارى بر اين موضوع كه 
خودشان بايد فكرى به حال خود كنند، اتفاق نظر دارند و در عمل به 
وظيفه مسئوليت اجتماعى شركتى خود تقريبا خوب عمل كردند و به 

حمايت يكديگر پرداختند.
■ پيشنهاد مشــخص اينجانب به دولت در چند مورد زير خالصه 

مى شود:
1. دولت با وعده هاى غيرعملياتى و كارشناسى نشده با هدف حمايت، 
موجب ضرر و زيان مضاعف به نگهبان ها نشود؛ يعنى اگر نمى تواند 
كمك شــايان ذكر و چشم گيرى انجام دهد پس از ايجاد دست انداز و 

مانع در پيش پاى آن ها بپرهيزد.
اگر با مثالى بخواهم توضيح دهم، موضوع اســتمهال اقساط بانكى كه 
در اسفندماه براى حمايت از كســب وكارها بيان شد، به تازگى بانك 

مركزى اعالم كرد كه فقط اقساط وام قرض الحسنه را شامل مى شود.
سؤال اينجاست، كدام يك از بانك ها و مؤسسه مالى، وام قرض الحسنه 

به كسب وكارها داده بود كه حال در دريافت آن مهلت بدهد.
همين موضوع موجب پرداخت نكردن اقساط بنگاه ها شد و حال بايد 
با جريمه ديركرد، اقســاط خود را پرداخت كنند و اين موضوع يعنى 
با يك وعده نسنجيده هزينه اضافى بر دوش بنگاه ها وارد شده است.

2. با توجه به كاهش شــديد قيمت نفت و وصول نشدن درآمد نفتى 
دولت، به دليل تحريم هاى يك جانبه عليه كشور، تنها منبع درآمد دولت 
امسال ماليات است. دولت در دريافت ماليات با كسى شوخى ندارد و 
به اين تعطيلى بنگاه ها هيچ توجهى نمى كند و حق خود را مى ســتاند. 
پس اگر نمى تواند، وعده بخشش و تخفيف ندهد و موضوع استمهال 

را به معناى واقعى اجرا كند كه نوعى التيام است نه درمان.
3. پس دولت به جاى وعده هاى تو خالى و يا پول پاشى از طريق وام 
و تزريــق نقدينگى كه گمان تورم را نيز در بر دارد، بهتر اســت براى 
بنگاه ها بستانكارى ايجاد كند؛ يعنى معكوس عمل كند. بستانكارى در 

تأمين اجتماعى، بستانكارى در ماليات و ... .
4. دولت تسهيل گرى كند، يعنى رفع موانع در دريافت مجوزها و اعالم 
نكردن بخشنامه هاى خلق الساعه بهترين عملكرد و حمايت از جانب 

دولت مى تواند باشد.
* سعيد اشتياقى

قيمت ميوه هاى نوبرانه همدان 
رو به كاهش است

 بــا عرضــه بيشــتر ميوه هــاى نوبرانــه در همــدان در روزهــاى آينــده شــاهد كاهــش 
قيمــت ايــن نــوع ميوه هــا خواهيــم بــود.

ــار همــدان گفــت: در روزهــاى نخســتى كــه ميوه هــاى  رئيــس اتحاديــه ميــوه و تره ب
ــا  ــتيم ام ــا هس ــوع ميوه ه ــن ن ــاالى اي ــت ب ــاهد قيم ــود ش ــازار مى ش ــه وارد ب نوبران

ــد. ــز تعديــل مى ياب ــع بيشــتر شــود قيمــت ني هرچــه توزي
رضــا البــرزى بــا بيــان اينكــه درحال حاضــر شــاهد كاهــش قيمــت ميوه هــاى نوبرانــه 

و توزيــع بيشــتر آن در بــازار هســتيم، بــه تســنيم گفــت: تــوت فرنگــى، گوجــه ســبز، 
ــازار  ــته وارد ب ــاى گذش ــه در روزه ــه اى اســت ك ــاى نوبران ــون از ميوه ه ــى و مل طالب

شــده و به تدريــج شــاهد كاهــش نــرخ آن هســتيم.
وى افــزود: مثــال قيمــت هــر كيلــو تــوت فرنگــى و گوجــه ســبز 20 هــزار تومــان 

اســت امــا در روزهــاى آينــده شــاهد شكســته شــدن ايــن قيمــت خواهيــم بــود.
ــويم  ــر مى ش ــال نزديك ت ــرم س ــاى گ ــه روزه ــه ب ــه هرچ ــان اينك ــا بي ــرزى ب الب
ــزى  ــاى پايي ــع ميوه ه ــرد: توزي ــح ك ــود، تصري ــازار مى ش ــترى وارد ب ــاى بيش ميوه ه

ــد. ــد آن ندارن ــراى خري ــى ب ــردم تمايل ــده و م ــر ش ــز كمت ني
ــزان  ــه مي ــوط ب ــوه مرب ــذارى مي ــل قيمت گ ــن عام ــه مهم تري ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب

عرضــه و تقاضــا اســت، اظهاركــرد: هرچــه ميــزان عرضــه كاال بيشــتر باشــد قيمــت 
ــود. ــر مى ش آن كمت

 قارچ هاى فله اى نخريد
رئيــس اتحاديــه ميــوه و تره بــار همــدان در بخــش ديگــرى از گفت وگــو بــا تأكيــد بــر 
اينكــه در ايــن فصــل ميــزان رشــد قارچ هــاى ســمى خــود رو زيــاد اســت، ابــراز كــرد: 

از مــردم مى خواهيــم در خريــد قــارچ مصرفــى خــود دقــت كننــد.
البــرزى بــا بيــان اينكــه هيــچ تضمينــى بــراى ســالمت قارچ هــاى فلــه اى كــه بــه مــردم 
ــاى بســته بندى شــده و  ــد قارچ ه ــزود: ســعى كني ــدارد، اف عرضــه مى شــود وجــود ن

داراى برچســب خريــدارى كنيــد.

فراخوان  تجديد مناقصه عمومى شماره 99/75

اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان

1-مناقصه گزار: شركت سهامى پشتيبانى امور دام كشور- اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان به شناسه ملى 14002771736 و شماره 
اقتصادى 411113673771 - به نشانى:همدان - جاده تهران - شهر جورقان - سردخانه دولتى بوعلى - اداره كل پشتيبانى امور دام استان 

همدان- كد پستى 99813- 65199 تلفن: 1-34373960 نمابر 34373829
2-موضوع مناقصه: واگذارى مديريت و راهبرى مجتمع انبارى علوفه اداره كل پشتيبانى دام استان همدان از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به 

شماره فراخوان 2099001014000347
شناسه  و   IR  900100004001039806370564 شماره  حساب  به  نقدى  وجه  واريزى  فيش  اصل  كار:  ارجاع  فرايند  در  شركت  تضمين  نوع   -3
907203965100000000000000000017 بانك مركزى به نام سپرده خزانه دارى كل با ضمانت بانكى به نام مناقصه گزار (كليه بانك ها به جز بانك سرمايه، ايران 
زمين) و يا اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت) را ضمن درج در 

سامانه ستاد در پاكت الف الك و مهر شده تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1399/2/25 به مناقصه گزار تسليم گردد.
4-مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 300,000,000 (سيصد ميليون ريال) به نام اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان 

5- زمان دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاى مالى
5-1- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 14 روز دو شنبه تاريخ 1399/2/15

5-2- مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 13روز پنج شنبه تاريخ 1399/2/25
5-3- مهلت تحويل پاكت الف محتوى اصل تضمين تا ساعت 13روز پنج شنبه تاريخ 1399/2/25

5-4- زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 2/27/ 1399  واقع در نشانى مناقصه گزار 
مركزى  بانك  حساب  شماره  به  استرداد  (غيرقابل  ريال   500000 مبلغ  واريز  از  پس  مى توانند  مناقصه  در  شركت  متقاضيان  اسناد:  6-خريد 
٣١٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٣٩٨٠۴٠٠۶٠٨٧ IR شناسه 377039865203900800000000000173 به نام خزانه دارى كل از طريق سامانه ستاد) در زمان مهلت 

دريافت اسناد (رديف 1-5 آگهى) به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
7- فيش رسيد پرداخت مبلغ 500000 ريال خريد اسناد به همراه پاكت الف به دبيرخانه كميسيون معامالت استان تحويل گردد.

است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس به  دولت (ستاد)  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  مناقصه  برگزارى  مراحل   -8
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،  مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه تاريخ 1399/2/10 مى باشد.
9-ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 - (م الف 148)
كميسيون معامالت 

تاريخ چاپ اول: پنج شنبه 1399/2/11- تاريخ چاپ دوم: شنبه 1399/2/13  

شاورزی ھاد  وزارت 
ور  ور دام  ی ا با ی  ھا  

دان تان  ا

عطا شعبانى راد »
 ســال ها پيش در ايام نوجوانى تجربه 
نزديك كارى غيررســمى در يك محيط 
كارگاهى، نگاه مرا در مورد قشر زحمتكش 
و شــريف «كارگر» تغيير داد، بچه هايى كه 
خروس خــوان و گاه در تاريكى پيش از 
طلوع به كارگاه مى آمدند و پس از تاريكى 
آفتاب با صورت و دستانى سياه از روغن 

و دوده به خانه مى رفتند.
آن روزهــا قانون درست وحســابى براى 
حمايــت از اين قشــر وجود نداشــت و 
در زمان حضور بازرســان، افرادى كه به 
خواســت و اصرار خود بدون بيمه حاضر 
به فعاليت شده بودند بايد گوشه اى پنهان 
مى شدند كه شغل خود را از دست ندهند، 
بماند كه تنها امكانات ايمنى و بهداشــتى 
مجموعه، يكى 2 تا عينك جوشــكارى و 
چند دستكش مستعمل و تعدادى چسب 

زخم بود.
اين روزها اگرچه وضع نسبت به آن سال ها 
بسيار بهتر شده اما وضعيت كارگران از نظر 
دستمزد متناسب با تورم كه قدرت خريد 
حداقل هــا را براى خانــواده آن ها فراهم 

آورد، هنوز با ايده آل فاصله بسيار دارد.
كارگران به عنوان موتور محركه توليد و رونق 
اقتصادى، چيز زيادى نمى خواهند، خواسته 
آنها را به زبانى ساده مى توان اين گونه بيان 
كرد «فردى كه كار مى كند و عرق مى ريزد 
نبايد بــراى حقوق خود التمــاس كند و 
شرمنده شود» و اين خواسته دقيقاً مطابق با 
مضامين آموزه هاى پيامبر اكرم(ص) و ائمه 

هدى درباره «كار» نيز هست.
كارگران شــريف كشــور حق دارند در 
محيطــى ســالمت و ايمــن كار كنند و 
تجهيــزات كافى براى حفاظت از خود در 

اختيار داشته باشند تا حتى االمكان حادثه اى 
در محيــط كار براى آنهــا رخ ندهد و در 
زمانى هم كه حادثه رخ داد بيمه مناســب 
و مستحكمى پشــتوانه آنها باشد و بدون 
چوب الى چرخ گذاشتن و مالنقطى شدن 
در تبصره هاى قانونى و هزارتوهاى ادارى، 
بتوانند كمك مالى الزم براى گذران دوران 
نقاهت و هزينه هاى كمرشــكن درمان را 

دريافت كنند.
 راندمــان باالتر بــا كارگرانى 

شادتر
در يك فيلم مستند آمريكايى، كارگردان به 
ســراغ برخى صنايع موفق اروپايى رفته و 
وضعيت كارگران آنها را با كارگران آمريكا 
كارگران  برخــوردارى  مى كند،  مقايســه 
اروپايى از امكاناتى مانند اســتخر رايگان، 
ماساژ، تعطيالت ساالنه به هزينه دولت و 
كار هفته اى 5 يــا 4 روز موجبات تعجب 
و سؤال كارگردان آمريكايى مى شود و به 
نمايندگى از صنايع ســرمايه محور آمريكا 
از صاحبــان صنايــع موفقى ماننــد «فابر 
كاستل» ســؤال مى كند با اين همه هزينه 
كه براى كارگران مى كنيد آيا ســودى هم 
براى خودتان باقى مى ماند؟ پاسخ مديران 
اروپايى جالب اســت، آنها نمودارهايى را 
نشان مى دهند كه پس از اختصاص هزينه 
به سالمت و شــادابى كارگران، بازدهى و 
ســودآورى مجموعه چندبرابر شده و اين 
به سادگى نشان مى دهد نيروى انسانى كه از 
كار خود راضى و به محل كار تعلق خاطر 
داشته باشد تمام ابتكار و توان خود را براى 

پيشبرد مجموعه به ميدان خواهد آورد.
از آن سو كارگرانى كه دائم در تالش براى 
خنثى كردن ضربه هاى ســخت زندگى و 
هزينه هاى كمرشــكن اجاره و بهداشت و 

درمان و ساير موارد هستند در مرور زمان 
فرسوده شده و انگيزه هاى خود را از دست 
مى دهنــد و كارفرما مجدد بايد هزينه هاى 
بسيار بيشترى براى جايگزينى و آموزش 

نيروهاى جايگزين آنها متقبل شود.
يارى  بــه  چگونه  ارگونومــى   

بهره ورى مى آيد؟
امروزه در محيط هــاى كارى «ارگونومى» 
براى توجه مضاعــف به وضعيت روحى 
و جســمى كارورزان و كارگــران مدنظر 
قرار گرفته است، چنانكه ارگونومى ضمن 
كاهِش آســيب هاى شــغلى و هزينه هاى 
خدمات درمانى، كاربردى فراتر از محيط 
كار دارد، بهــره ورى و كيفيــت محصول 
يا خدمات را افزايــش مى دهد و حتى بر 
زندگى شخصى  و سالمتى نيروى كار هم 

تأثير مى گذارد.
ارگونومى علم راحت كردن كارهاســت، 
مى كند.  كارآمد  را  همه چيــز  درعين حال 
اگر خوب فكر كنيد به اين نتيجه مى رسيد 
كه هرچــه كارها راحت تر انجام شــوند 
در واقع بهره ورى بيشــتر مى شــود، پس 
ارگونومى يعنى ايجاد راحتى و بهره ورى 

بيشتر.
ارگونومى يعنى يــك كارمند جديد نبايد 
ساعت ها به دنبال ميز كامپيوتر خالى بگردد 
و هــر روز اين بار روانى را بر دوش خود 
حمل كند كه جايى براى نشســتن ندارد، 
ارگونومى يعنى آنقــدر تعداد كارگران در 
واحد سطح افزايش نيابد كه افراد در دست 
و پاى هم باشند و هنگام غذا خوردن هم 
نتوانند ساعتى خلوت بدون حضور ديگران 
داشته باشند، ارگونومى يعنى اگر خبرنگار 
مجبور است سال ها آرنج و مچ دست خود 
را خم كند تا به صورت ايستاده ميكروفن يا 

ضبط صوت را مقابل دهان مصاحبه شونده 
بگيرد، براى او پايه و استندى تهيه كنيد كه 
به ســبب آرتروز مفاصل، نيروى كار ماهر 

خود را از دست ندهيد.
راحتى فيزيكى در اســتفاده از يك قطعه، 
احساس خوشايندى به كاربر مى دهد. اگر 
از كار كردن با چيزى خوش تان نيايد، قطعًا 
به آن دســت نمى زنيد و درنتيجه آن را به 

ابزارى بى مصرف تبديل مى كنيد.
پيشگيرى  براى  تايپيست  يعنى  ارگونومى 
از درد مچ دســت بتوانــد از صفحه كليد 
ايــن  در  كنــد،  اســتفاده  ارگونوميــك 
صفحه كليد انحنايى وجود دارد كه متناسب 
با فرم دســت و انگشتان اســت، بنابراين 
دست هنگام كار طوالنى كمتر تحت فشار 
قرار مى گيرد، همچنين ارگونومى به شــما 
مى گويد در هنگام تايپ كردن يا انجام كار 
طوالنى با مچ دست، ســاعد را روى ميز 
يا دســته صندلى تكيه دهيد و در فواصل 
زمانى 30 تا 45 دقيقه، كار را متوقف كنيد 
و حركات كششى مچ دست را انجام دهيد 
كه البته اگر كارفرما شرايط ورزش جمعى 
همگانى را فراهم كرده باشــد پيشاپيش از 

يك ارگونومى خوب بهره مند شده ايد.
بين  معلق  بى حفــاظ  كارگران   

زمين و آسمان
حال يــك ارگونومى خوب را مقايســه 
كنيد بــا صحنه هايى كه گاهى در ســطح 

شــهر مى بينيم كارگرانى بر روى داربست 
در ارتفاع چند ده مترى بدون كاله ايمنى، 
بدون طناب نگهدارنده، بدون كفش ايمن 
و زانوبند و ساير ملزومات، در حال جوش 
دادن قطعه اى يا ســوار كردن بخشــى بر 

بخش ديگر يا درحال تخليه بار هستند.
مثــال ســاده در ايــن زمينــه هــزاران 
فارغ التحصيل رشته بهداشت محيط هستند 
كه بيشتر در امورى غيرمرتبط فعال شده اند 
و در هنــگام بروز بحرانــى مانند پاندمى 
كرونا، به جــاى افراد كارآزموده نيروهايى 
بدون هيچ گونه آموزش ايمنى به كارگيرى 
شده و حوادث مختلفى از قطع دست تا پا 
رخ مى دهد كه امنيت روانى گذر از شرايط 

بد را مخدوش مى سازد.
مقوله HSE به عنوان بهداشــت ايمنى و 
حرفه اى، مصداق هاى بارزى دارد كه براى 
ما ايرانى ها، تراژدى پالســكو كه منجر به 
صدها ميليارد تومان خســارت و شهادت 
ده ها تن از آتش نشــانان فداكار شد، تنها 
HSE يك جنبــه رعايت نكردن الزامات

در ايمنى محيط كار و حفاظت از پرســنل 
است.

بر مبناى قانون تمامى كارگاه هاى مشمول 
خانوادگى)  كارگاه هــاى  كار(حتى  قانون 
دربــاره مباحث ايمنى و حفاظت فنى بايد 

مورد بازرسى قرار گيرند.
به اســتناد ماده 61 آئين نامــه حفاظت و 

بهداشــت عمومى در كارگاه هــا، كارفرما 
موظف اســت در سال 2 دست لباس كار 
رايگان در اختيار كارگر بگذارد، لباس كار 
بايد متناسب با نوع كار باشد و طورى تهيه 
شــود كه كارگر بتوانــد به راحتى وظايف 
خود را انجــام دهد و موجب بروز حادثه 

نگردد.
به استناد ماده يك آئين نامه وسايل حفاظت 
فــردى، مصوب شــوراى عالى حفاظت 
حفاظت  وســايل  انتخاب  به منظور  فنى، 
فردى متناسب با نوع كار، كارفرما مكلف 
به شناســايى و ارزيابى شــرايط محيط 
كار براى تشــخيص و كنترل خطرات و 
همچنين به اســتناد ماده 2 آئين نامه بايد 
وســايل حفاظت فردى متناســب با نوع 
مخاطــرات احتمالى و محيــط كار را به 
تعداد الزم تهيــه و به صورت رايگان در 

اختيار كارگران قرار دهد.
به  هر روى در اين مجال به دنبال آن بوديم 
كه بار ديگر اهميت آموزش ايمنى و توجه 
به بهداشــت محيط كار و استفاده از ابزار 
ارگونوميك در ارتقاى بهره ورى و ممانعت 
از هزينه هاى بزرگ تر را يادآور شــويم تا 
شايد روزى تعداد كمتر مرگ و نقص در 
محيط هاى كارى كشــور را شاهد باشيم و 
از اين ناحيه هزينه هاى كالن بهداشــت و 
درمان و پوشــش خانواده افراد مصدوم و 

جان باخته نيز كاهش يابد.

زمان تعيين تكليف افزايش حقوق 
بازنشستگان مشخص شد

 مشــاور معاون بيمه اى ســازمان تأمين اجتماعى اعالم كرد: براى 
افزايش حقوق بازنشســتگان رايزنى هاى الزم با هيأت وزيران انجام 
خواهد شــد و نحوه و ميــزان پرداخت افزايش حقوق هــا تا پايان 

ارديبهشت ماه تعيين تكليف مى شود.
نحوه ارائه خدمات در ايام كرونا و تأكيد بر ارائه خدمات غيرحضورى 
از يك ســو و ارائه ديگر تســهيالتى كه اين نهاد براى كارفرمايان و 
كارگاه ها درنظر خواهد گرفت در كنار افزايش حقوق بازنشستگان از 
جمله مهم ترين سؤال هايى است كه در اين روزها اذهان عمومى را به 

خود مشغول كرده است.
 ارائه خدمات غيرحضورى به بازنشستگان

مشــاور معاون بيمه اى مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى در اين 
رابطه به ايرنا گفت: در 2 مــاه اخير نگارش و برنامه ريزى براى 
ارائــه خدمات غيرحضورى به بازنشســتگان و مســتمرى گيران 
انجام شــد كه در مراحل پايانى قرار دارد. ليــال متعارفى افزود: 
با توجه به وضعيت كرونا، درخواســت بازنشســتگى مشموالن 
تأمين اجتماعى به صورت غيرحضورى ارائه و مورد بررسى قرار 

مى گيرد.
متعارفى بيان كرد: در سامانه تأمين اجتماعى فرم مربوطه درج مى شود 
و افراد متقاضى مى توانند از اين طريق مشخصات خود را تكميل كنند 
و در اختيار سازمان تأمين اجتماعى قرار دهند. اميد است اين سامانه 

تا اواسط ارديبهشت ماه فعال و در دسترس عموم قرار گيرد.
 تسهيالت تأمين اجتماعى به كارگاه ها

مشــاور معاون بيمه اى مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى با اشاره 
به مصوبه اى كه بنا دارد تا تســهيالت بيمه اى بــه برخى كارگاه ها 
ارائــه دهد، اظهار كرد: بخشــنامه اى در حوزه بيمــه مبنى بر اينكه 
كارگاه هايى كه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت مشخص كرده، صادر 
شد تا تســهيالت ويژه اى به مشــموالن تعلق گيرد، از جمله اينكه 
ليست هاى بيمه اسفند، فروردين و ارديبهشت اين مراكز به صورت 
7 درصد حق بيمه دريافت شــود و همان مبلغى است كه از كارگر 
دريافت مى شــود و 20 درصد باقى مانده نيز در تيرماه تعيين تكليف 

خواهد شد.
 تصويب افزايش حقوق بازنشستگان؛ به زودى

مشــاور معاون بيمه اى ســازمان تأمين اجتماعى در پايان با اشاره به 
تعيين تكليف افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى گفت: در 
رابطه با افزايش حقوق بازنشســتگان نيــز رايزنى هاى الزم با هيأت 
وزيران انجام خواهد شد و نحوه و ميزان پرداخت افزايش حقوق ها تا 

پايان ارديبهشت ماه مشخص مى شود.

 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
همدان از تخصيص 3 هــزار و 690 ميليارد 
ريال تسهيالت ايجاد اشتغال پايدار در مناطق 

روستايى و عشايرى همدان خبر داد.
به گــزارش بــازار، احمــد توصيفيــان در 
نخستين جلســه كارگروه اقتصاد، اشتغال و 
ســرمايه گذارى اســتان همدان در سالجارى 
گفت: بر اساس نتايج طرح آمارگيرى نيروى 
كار مركز آمار ايران نرخ بيكارى استان همدان 
در زمســتان 1398 با كاهــش 1/3 درصدى 
نسبت به فصل زمستان سال 97 به 9/3 درصد 

رسيده است.
وى با بيان اينكه مركز آمار ايران ميانگين نرخ 
بيكارى 4 فصل سال گذشــته استان همدان 
را 7/4 درصد اعالم كرده اســت، گفت: نرخ 
مشــاركت اقتصادى با 0/8 درصد افزايش به 
45/5 درصد رسيده و نرخ بيكارى نسبت به 
سال گذشته 0/9 درصد كاهش نشان مى دهد.

اســتان  ســال 97  بيكارى  نرخ   
همدان 8/3 درصد بوده است

توصيفيان با بيان اينكه نرخ بيكارى ســال 97
استان همدان 8/3 درصد بوده است، گفت: بر 
اين اساس استان همدان پس از استان خراسان 

جنوبى در جايگاه دوم قرار دارد.
وى درباره طرح تسهيالت اشتغال پايدار در 
مناطق روســتايى و عشايرى نيز گفت: سهم 
استان همدان از 4 مرحله تخصيصى مبلغ 3

هزار و 690 ميليارد ريال است.
وى گفت: از اين ميزان بانك كشاورزى يك 
هزار و 653 ميليارد ريال، توسعه تعاون 679
ميليارد ريال، پست بانك 641 ميليارد ريال و 
صندوق كارآفرينى اميد 717 ميليارد ريال را 
تخصيص داده اند و عملكرد استان همدان در 
جذب تسهيالت 4 هزار و 346 ميليارد ريال 
معادل 118 درصد سهميه با پيش بينى اشتغال 

6 هزار و 577 نفر بوده است.
مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان افزود: بانك كشــاورزى 131 درصد، 
صندوق كارآفرينى اميــد 121 درصد و بانك 
توسعه تعاون و پست بانك 100 درصد تحقق 
سهميه را داشــتند كه اين امر برآيند تعامل و 
همكارى خوب دستگاه هاى اجرايى، كميته هاى 
فنى استانى و شهرستانى و حمايت استاندارى و 
فرماندارى ها در سال رونق توليد بوده و استان 
همدان در سال رونق توليد موفق بوده و مصمم 

در تحقق جهش توليد است.

بهره ورى درگرو بهبود 
ايمنى و سالمت كارگران

 پس از شــيوع ويروس كرونا براى متخلفان در 
حوزه تهيه و توزيــع كاالى قاچاق و احتكار اقالم 
بهداشتى در اين اســتان 145 فقره پرونده قضايى 

تشكيل شد.
دبير ستاد قاچاق كاال و ارز استاندارى همدان گفت: 
پس از همه گيرى ويروس كرونا در كشور و استان، 
قاچاق اقالم مرتبط با پيشــگيرى از شيوع ويروس 
كرونا به ويژه اقالم بهداشتى شدت بيشترى گرفت.

حبيب موميوند به ايرنا گفــت: در اين بين عده اى 
دنبال احتكار اقالم بهداشتى براى گران كردن آن و 
برخى نيز دنبال قاچاق اين قبيل مواد مورد نياز مردم 

بودند، البته تدابيرى براى پيشگيرى از جلوگيرى از 
كمياب شدن اقالم بهداشتى در استان انجام شد.

وى توضيح داد: اولويت توزيع اقالم بهداشتى ابتدا 
كادر ســالمت و درمان كه در خط مقدم مبارزه با 
كرونــا و مراقبت از بيماران قــرار دارند و در ادامه 
كارگران فعــال در واحدهاى توليدى و پاكبان ها و 

سپس عامه مردم بودند.
موميوند افزود: ســپس در نشســت هاى مشترك 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونت غذا و 
دارو علوم پزشكى و مســئوالن ديگر دستگاه هاى 
مرتبط مقرر شــد كه نياز استان به اقالم بهداشتى با 

مديريت اين 2 سازمان در واحدهاى صنعتى همدان 
توليد و تأمين شود.

وى اظهــار كرد: عوامــل انتظامى نيــز برخورد با 
قاچاقچيان را با شــدت بيشترى دنبال كرده است، 
به گونه اى كه از ابتداى اسفند تاكنون موفق به كشف 
167 هزار عدد ماســك، 43 هزار عدد دســتكش، 
83 هزار ليتــر ضدعفونى كننده و 17 هزار عدد ژل 

مختص ضدعفونى شدند.
دبير ستاد قاچاق كاال و ارز استاندارى همدان ادامه 
داد: در اين راســتا 36 متهم در اين استان دستگير، 
چندين دستگاه خودرو توقيف و 6 واحد نيز به دليل 

ارتكاب تخلف صنفى پلمب شدند.
موميوند با بيان اينكه اولويت ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال در زمان همه گيرى كرونا جلوگيرى از قاچاق 
اقالم بهداشــتى و سالمت محور بوده است، گفت: 
ميزان تخلف در اين بخش، نيمه نخســت اسفند 
افزايش يافت اما با گذشــت زمان آمار كشفيات و 
ميزان تخلف ها تا حد قابل توجهى كاهش داشــته 

است.
به گفتــه كيانــوش جهانپور ســخنگوى وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى تا روز دهم 
ارديبهشت امسال مجموع مبتاليان به ويروس كرونا 
در كشــور به 93 هزار و 657 نفر رسيده كه از اين 
تعداد 73 هزار و 791 نفر از بيماران، بهبود يافته و 
مرخص شدند و شمار جان باختگان اين بيمارى به 

5 هزار و 957 نفر رسيده است.

تخصيص 370 ميليارد تومان تسهيالت 
به روستاييان و عشاير

تشكيل 145 پرونده كرونايى در همدان
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پيگيرى رقابت هاى سرى A غيرمحتمل است
 وزير ورزش ايتاليا معتقد اســت به دليل پاندمى كوويد-19، ادامه 

رقابت هاى سرى A ، غيرمحتمل است.
ايتاليا نهم مارس ســالجارى به عنوان بخشــى از قرنطينه سراسرى در 
راســتاى محدود كردن شيوع ويروس كرونا، ســرى A را به حالت 

تعليق درآورد.
«وينچنزو اســپادافورا» گفت: احتمال ادامه سرى A  به شكلى فزاينده 
كم است؛ اگر جاى رؤساى باشــگاه ها بودم روى فصل آينده تمركز 

مى كردم.
فرانســه و هلند پيش تر فصل فوتبالى خود را تمام شده اعالم كرده اند 
و اين در حالى است كه ليگ برتر جزيره، بوندسليگا و سرى آ از تمايل 

خود براى اتمام ليگ خبر داده اند.
وى افزود: تصميماتى كه در فرانسه و هلند گرفته شده است، مى تواند 

الگويى براى ايتاليا و تمام اروپا باشد.

تعويق توكيو ميليون ها دالر هزينه دارد
 تعويــق المپيك توكيو 2020 ميليون ها دالر براى كميته بين المللى 

المپيك هزينه دارد
رئيس كميته بين المللى المپيك با عنوان اين مطلب گفت: تعويق يك 
ساله المپيك توكيو به دليل شيوع ويروس كرونا، براى اين نهاد جهانى 

ميليون ها دالر هزينه در بردارد.
«توماس باخ» در نامه اى خطاب به جنبش المپيك اظهار كرد: از همين 
حــاال مى دانيم كه بايد بار ميليون ها دالر هزينــه تعويق المپيك را به 

دوش بكشيم.
وى در ادامه هشــدار داد كه كميته بين المللى المپيك در عين حال كه 
به تعهدات مالى خود در قبال توكيو پاى بند اســت، احتماال مجبور به 

كاهش هزينه خواهد شد.
باخ افزود: عالوه بــر اين بايد خدماتى را كه به طور معمول براى اين 
رويداد فراهم مى كنيم، مورد بازنگرى قرار دهيم. آى اوســى همچنان 
نسبت به مسئوليت ها و سهم خود از بار عملياتى و همچنين هزينه هاى 

ناشى از تعويق اين رويداد متعهد است.
كميته بين المللــى المپيك كه به طور تقريبى يك ميليارد دالر اندوخته 
دارد، با اتخــاذ تصميمى تاريخى، المپيك توكيو را كه قرار بود از 24
جوالى 2020 آغاز شــود، به 23 جوالى تا 8 آگوست 2021 موكول 

كرد.

بازگشت احتمالى پوچ به ليگ جزيره 
 ســرمربى آرژانتينى و سابق تاتنهام مورد توجه باشگاه نيوكاسل و 

مالك احتمالى و متمولش قرار گرفته است.
چنــد روزى اســت گمانه زنى هاى زيادى براى ســرمربى بعدى اين 
تيم مطرح شــده است. اســتيو بروس گويا در فصل آينده جايى در 
برنامه هاى باشگاه ندارد و حاال جدى ترين شخصى كه به نيمكت اين 

باشگاه وصل شده، كسى نيست جز مائوريتسيو پوچتينو.
سرمربى آرژانتينى و اسبق تاتنهام گويا با پيشنهاد اغواكننده 19 ميليون 
يورويى روبه رو شــده و ممكن است خيلى زود دوباره به ليگ جزيره 
برگــردد. پيش از پوچتينو، نام نفراتى چون رافا بنيتز، مكس آلگرى و 
ژســوس مطرح شده بود و حاال بايد ديد درنهايت چه كسى سكاندار 

سفيدمشكى ها خواهد شد.

ناكامى دروگبا در انتخابات فدراسيون 
فوتبال ساحل عاج

 كاپيتان ســابق تيم ملى فوتبال ساحل عاج در انتخابات فدراسيون 
فوتبال كشورش بازنده شد.

به گزارش ســاكرنت، ديديه دروگبا، مهاجم ســابق تيم ملى فوتبال 
ساحل عاج كه دوران موفقى را در ليگ برتر انگليس و چلسى داشت 
و توانست 4 قهرمانى در ليگ و يك قهرمانى در ليگ قهرمانان اروپا را 

كسب كند براى انتخابات فدراسيون فوتبال كشورش نامزد شده بود.
رقيب او در اين انتخابات سارى دياباته رئيس سازمان ليگ ساحل عاج 
بود و درنهايت در اين رأى گيرى كه به صورت اينترنتى انجام شــد، از 
بين 14 رأى، 11 رأى به دياباته رسيد و 3 رأى نيز سفيد بود تا دروگبا 
بدون حتى يك رأى شكســت سختى در انتخابات رياست فدراسيون 

فوتبال ساحل عاج داشته باشد.

استراماچونى پيشنهاد تيم ملى را رد كرد

 سرمربى سابق استقالل با رد پيشنهاد سرمربى گرى تيم ملى ايران، 
براى كادر فنى اين تيم آرزوى موفقيت كرد.

به گزارش ايســنا، در روزهاى اخير مطالبــى پيرامون حضور آندره آ 
استراماچونى روى نيمكت تيم ملى در فضاى مجازى منتشر شده كه با 
تكذيب فدراسيونى ها همراه بود. با اين حال وكيل آندره آ استراماچونى 
با انتشــار مطلبى در فضاى مجازى تأكيد كرد اســتراماچونى پيشنهاد 

سرمربى گرى تيم ملى ايران را رد كرده است.
استراماچونى ضمن رد اين پيشنهاد، براى كادر فنى فعلى تيم ملى ايران 

آرزوى موفقيت كرده است.

خسارت 3 ميلياردى كرونا به ورزش همدان
 شيوع ويروس كرونا و تعطيلى فعاليت هاى ورزشى 3 ميليارد تومان 

به ورزش اين استان خسارت زد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم اين خبر به خبرنگار ما گفت: 
طبق دســتورالعمل ستاد ملى پيشگيرى و مقابله با كرونا، فعاليت تمامى 
اماكن ورزشــى خصوصى و دولتى كشور از 10 اسفند سال گذشته لغو 
شده و همين مسأله خسارت مالى فراوانى به بخش ورزش استان تحميل 

كرده است.
محســن جهانشيرافزود: 400 باشگاه ورزشى در استان فعاليت دارند كه 
حداقل 5 نفر نيرو دارند كه حدود 2 هزار نفرمســتقيم يا غيرمستقيم از 

باشگاه دريافتى دارند.
وى بيان كرد: بخشــى از اين ضرر و زيان با اهداى وام 8 ميليون تومانى 
جبران مى شود اما در كل خسارتى بالغ بر 3 ميليارد تومان بر باشگاه هاى 

استان تحميل شده است.
جهانشير خاطرنشان كرد: در راستاى حمايت از فضاهاى ورزشى واگذار 
شده به بخش خصوصى، اجاره بهاى اين مكان ها در 2 ماه اخير دريافت 
نشد و ادامه بخشودگى در موضوع اجاره  بهاى بيش از 300 مكان ورزشى 
متعلق به اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان بستگى به وضعيت 

كنترل بيمارى كرونا در روزهاى آينده دارد.
وى يادآور شد: همچنين مدارك 400 باشگاه براى بررسى الزم به وزارت 
ورزش و جوانان ارسال شده تا با دريافت تسهيالت تعيين شده، بخشى 

از خسارت هاى وارد شده آنها جبران شود.
وى در پايان گفت: بنا بر اعالم ستاد ملى پيشگيرى و مقابله با كرونا اماكن 
ورزشــى استان همدان تا 15 ارديبهشت و تمامى فعاليت ها و مسابقات 
ورزشى نيز تا پايان ارديبهشت  تعطيل است و در روزهاى آتى ستاد ملى 

مبارزه با كرونا درباره چگونگى بازگشايى اين اماكن نظر خواهد داد.

23 قهرمان جذب وزارت ورزش شدند
 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش و جوانان از جذب 23

قهرمان ورزشى در اين وزارت خانه خبر داد.
 ژاله فرامرزيان با اعالم اين خبر به ايرنا گفت: اين نهاد ورزشــى تالش 
كرده تا ساير دستگاه ها هم در جذب قهرمانان ورزشى همراهى كنند اما 

اين اتفاق در دستگاه هاى ديگر روند مطلوبى نداشته است.
وى ادامه داد: ســال گذشــته حدود 35 مورد قهرمان به وزارت ورزش 
مراجعه كردند كه درخواست جذب آنها به دستگاه ها ارسال شده بود. اما 
از ايــن تعداد 23 نفر كه مربوط به وزارت ورزش بوده جذب كرديم كه 
امســال از حضور آنها در ادارات كل ورزش و جوانان استان ها بهره مند 
هستيم. فرامرزيان افزود: متأسفانه از ساير دستگاه ها با توجه به منابع آنها 
و اينكه مى توانند قهرمانان را جذب كنند يا نه، پاسخ مناسبى ارائه نشده 
اســت و فقط وزارت ورزش از اين مســأله استقبال كرده است به دليل 
اينكه خودمان متولى آن هستيم و تالش كرديم ساير دستگاه ها هم اين 

همراهى را داشته باشند.

استقاللى ها پولدار شدند
 به دنبال فراهم شدن منابع مالى موردنياز، بخشى از مطالبات بازيكنان 

استقالل در 2 مرحله پرداخت شد.
با پيگيرى هاى احمد سعادتمند، منابع مالى به منظور پرداخت بخشى از 

قرارداد بازيكنان و ساير اعضاى باشگاه استقالل تهيه شد.
مبلغ 10درصد از مبلغ قرارداد اعضاى كادر فنى، پزشــكى، تداركات و 
بازيكنان اســتقالل به حساب آنها واريز شــد. چند روز پيش بازيكنان 
اســتقالل در بيانيه اى واحد كه در صفحات مجازى خود منتشر كردند، 

اعتراض خود را نسبت به شرايط مديريتى اين باشگاه نشان دادند.

حق پخش تلويزيونى در اليحه بودجه 99 
 پس از 40 ســال تبصره اى را در اليحه بودجه 99 براى دريافت حق 

پخش تلويزيونى گنجانده شد.
وزير ورزش و جوانان كشور با اعالم اين خبر گفت: اقتصاد ورزش در 
ايران به نسبت خيلى از كشــورها تفاوت دارد به طورى كه تازه پس از 
40 ســال كه صدا و سيما زير بار حق پخش به عنوان يكى از منابع مهم 
ورزش نمى رفت، توانســتيم حق پخش را در قالب تبصره اى در بودجه 

99 بگنجانيم.
مســعود ســلطانى فر افزود: در اين تبصره وزارت ورزش و جوانان 
30 درصد و صدا و ســيما 70 درصد درنظر گرفته شــده اســت كه 
اميــدوارم عزم و اراده الزم در صدا و ســيما بــراى اجراى اين مهم 

وجود داشته باشد.

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

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

ــون  ــر رأي شــماره 139860326034001651  مــورخ 1398/12/21 هيــأت موضــوع قان براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــي امــام علــى نامــور فرزنــد حســينعلى بــه شــماره شناســنامه 22 صــادره از قروه 
ــع تحــت پــالك 1/12215  ــه مســاحت 115/27 مترمرب ــه ب ــاب خان در ششــدانگ يــك ب
واقــع در همــدان حومــه بخــش 2 خريــدارى مع الواســطه از بهرامعلــى زيادينــى محــرز 
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد.  از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس بديه

ــد شــد.(م الف 9) ــت صــادر خواه ــررات ســند مالكي مق
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/2/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/28
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى 
بدين وسيله به متعهد

-رضا خدرى فرزند على محمد متولد 1355/9/1 شماره ملى 3961816424 شماره شناسنامه 540 به نشانى: نهاوند، خيابان 17 شهريور، جنب بانك صادرات 
ضامنين:

-مرتضى سيف نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1335/6/4 به شماره ملى 3961679703 شماره شناسنامه 309 به نشانى: نهاوند، دهنوا- تپه قلندران 
سعيد جهانيان نام پدر: نصرت اله تاريخ تولد: 1358/1/1 شماره ملى 3962474439 شماره شناسنامه 18 به نشانى: نهاوند ابوذر موبايل باران 

على محمد خدرى نام پدر: على تاريخ تولد 1339/11/7 شماره ملى 3962394737 شماره شناسنامه 21 به نشانى: نهاوند، خيابان 17 شهريور، جنب داروخانه 
ابالغ مى گردد كه بانك ســپه شعبه مركزى نهاوند به استناد قرارداد بانكى به شــماره 148404913 مورخ 1384/12/16 جهت وصول مبلغ 1013647342 ريال موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير الى يوم الوصول (اصل طلب 
200000000 ريال – ســود 36000000 ريال، خسارت تأخير تأديه 777647342 ريال و خســارت تأخير روزانه 155178 ريال) به انضمام 5٪ حقوق دولتى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 
9800631 در اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند واحد اجرا تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/12/15 مأمور اداره پست، آدرس آقايان سعيد جهانيان و مرتضى سيف و رضا خدرى و على محمد خدرى شناسايى نگرديده و 
كليه اوراق عيناً اعاده گرديده اند، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه 

روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى طبق مقررات جريان خواهد يافت.(م الف 518)
محمدعلى جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

تأكيد استان بر ميزبانى جام باشگاه هاى كشتى جهان
 روز گذشته در جلسه مسئوالن استان با رئيس سازمان ليگ فدراسيون كشتى بر ميزبانى 

همدان در مسابقات جام باشگاه هاى كشتى جهان تأكيد شد.
سيدســعيد شاهرخى استاندار، محسن جهانشير رئيس اداره كل ورزش  و جوانان استان، 
افشــارى فرمانــدار، آزادبخت معاون سياســى امنيتى، نادرى مديــركل امور اجتماعى، 
حميدرضا يارى رئيس هيأت كشــتى استان و عبدالمهدى نصيرزاده رئيس سازمان ليگ 
كشور گرد هم آمدند و در راستاى تيم دارى همدان در ليگ برتر كشتى آزاد و ميزبانى جام 

باشگاه هاى جهان تبادل نظر كردند.

در اين جلسه استاندار موافقت و حمايت خود از حضور همدان در ليگ برتر كشتى آزاد 
كشــور در قدردانى از زحمات بزرگان و نام آوران كشتى استان و ميزبانى از رقابت هاى 

كشتى باشگاه هاى جهان اعالم كردند.
شاهرخى در اين نشست اظهار كرد: استان همدان سهم بزرگى در افتخارات تاريخ كشتى 
كشور دارد و به نوابغ اين رشته از جمله برادران جوكار، گودرزى، سعدى نژاد، ابراهيمى، 
ميرزايى، لطيفى، سلطانى، رضايى منش، مالمير، بيگلربيگى و ساير پيشكسوتان و بزرگان 

به خود مى بالد.
كشتى همدان حق بزرگى بر گردن فدراسيون و جامعه كشتى كشور دارد و بايد به دوران 

اوج خود بازگردد.

وى افزود: كشتى ريشه تاريخى در ورزش همدان دارد و نشان از منش پهلوانى بزرگانى 
دارد كه تاريخ پرافتخار را براى كشور در ميادين مهم بين المللى رقم زده اند.

مديركل اداره ورزش و جوانان اســتان نيز افزود: كشــتى در سال 98 براى ورزش استان 
همدان با نتايجى كه به دست آورد آبرودارى كرد و اميدواريم سال 99 را موفق تر از سال 

گذشته پيش برود و بدرخشد.
رئيس هيأت كشتى اســتان نيز از استاندار درخواست تخصيص منابعى از اعتبارات 
اســتان براى حمايت از كشتى پايه اســتان و راه اندازى ليگ هاى استانى در تمامى 
رده هاى ســنى با حمايت اسپانســر و توليدكنندگان شهرســتانى از كشــتى همان 

شهرستان را داشت.

 فوتبال را از كى و از كجا آغاز كرديد؟
فوتبــال را از تيم بهزيســتى و بــا حضور در 

مدرسه فوتبال اين باشگاه آغاز كردم.
 چگونه با فوتبال و باشگاه بهزيستى 

آشنا شديد؟
برادر بزرگم بازيكن بهزيســتى بود و من نيز 
همــراه وى در تمرين شــركت كــردم كه با 
اســتقبال هادى گل محمدى مربى بهزيســتى 
مواجه شــدم و وى مرا به حضور در مدرسه 
فوتبال تشويق كرد و دنياى فوتبالى ام آغاز شد.

 شــما به اردوى تيم هــاى ملى نيز 
دعوت شديد در اين باره بيشتر توضيح 

دهيد؟
من متولد 69 هستم و در 10 سالگى به اردوى 
تيم ملى زير 11 سال دعوت شدم و در رده هاى 
مختلف زير 11 سال زير 12 سال، زير 13 سال 
و زير 14 ســال و نوجوانان زير 16 ســال در 
اردوى تيم ملى بودم و در مسابقات مقدماتى 
نوجوانان آسيا زيرنظر محمد احمدزاده فيكس 
بازى كردم و براى مسابقات نوجوانان مقدماتى 

جام جهانى در قطر در تركيب تيم بودم.
 در اين اردوهــا با چه بازيكنانى كه 
اكنون از فوتباليست هاى معروف هستند 

هم دوره بوديد؟
زمانــى كه من در اردوى تيــم ملى نوجوانان 
بودم بازيكنانى چون كريم انصارى فرد، بختيار 
رحمانى، احسان حاج صفى، كاوه رضايى و... 

همبازى بودم.
 به تيم ملى جوانان نيز دعوت شدى؟
در زمانى كه نناد نيكوليچ كروات هدايت تيم 
ملــى جوانان را به عهده داشــت به اين اردو 

دعوت شدم.
 چطور شد كه راهى فوالد شدى؟

در اردوهاى تيم ملى با 5 پيشــنهاد از ســوى 
تيم هاى ليگ برترى روبه رو شــدم ســپاهان 
و ذوب آهن از اصفهان، فوالد و اســتقالل از 
خوزستان و برق شيراز خواهان من شدند اما 
به دليل رفاقتى كه بــا بختيار رحمانى و كاوه 
رضايى داشتم و توجه ويژه فوالد به بازيكنان 
پايه راهى اين تيم شــدم و 3 ســال براى رده 

جوانان اين باشگاه توپ زدم.
حضــورم در تيم ملى و فــوالد در مطبوعات 
استان بازتاب داشــت و انگيزه مرا دوچندان 

كرد.
  داستان انتقالت به پاس 

چگونه رقم خورد
از همدان در همان سال نخست على خلف و 
سيروس ركنى با من تماس گرفتند و خواهان 
حضــورم در پاس همدان شــدند كه پس از 
رايزنى كاظم اوليــاى مديرعامل وقت پاس با 
مديران فوالد رضايت نامه من صادر شد و به 

جمع سبزپوشان همدانى پيوستم.
 نخســتين روز حضــورت در پاس 

چطور بود؟
وينگــو بگوويــچ و مرحــوم منصورخــان 
پورحيــدرى در نخســتين جلســه تمريــن 
اطالعاتى از مــن گرفتند و چون وينگو خود 
ســال ها در فوالد كار كرده بود متوجه شد كه 
از آكادمى فوالد به پاس پيوســتم، در آن روز 
در كنار محمد علــوى بازى درون تيمى كردم 

و وينگو مرا پسنديد و با پاس قرارداد بستم.
 از نخســتين بازى خود در تركيب 

پاس بگوييد؟
در تيم پاس با وريا غفورى كاپيتان حال حاضر 
اســتقالل هم پســت بودم، در برابر ابومسلم 

در همدان به ميــدان رفتم كه خداداد عزيزى 
تيم مشــهدى را هدايت مى كرد، خيلى انگيزه 
داشتم در نيمه دوم به بازى رفتم و روى گلى 
كه به ثمر رســانديم تأثير داشــتم و نخستين 
بازى رســمى خــود را تجربه كــردم در اين 
بازى اســترس بااليى داشــتم كه با راهنمايى 

پورحيدرى فقيد كمى ترسم ريخت.
 روند روبه رشدى داشتى و بازى هاى 
خوبى به نمايش گذاشتى به ويژه مقابل 
سپاهان، چرا اين روند تداوم نداشت؟

پــس از نخســتين بازى بــا اســتقبال عالقه مندان 
روبــه رو شــدم كه برايم تازگى داشــت متأســفانه 
ــى و نداشــتن مشــاور خــوب  ــل جوان ــه دلي ب
تــوى بــاد ايــن بــازى خوابيــدم و مغــرور شــدم 
ــازى  به طــورى كــه خــود را مســتحق ثابــت ب
كــردن مى دانســتم در بــازى بــا بــرق و پيــش از 
بــازى خــود را در تركيــب تيــم مى ديديــم امــا 
وقتــى بــه من فرصــت بــازى نرســيد خــودم را 
باختــم. در نيمــه دوم بــا روحيــه اى نــه چنــدان 
مطمئــن قــدم بــه ميــدان گذاشــتم كــه در دقايق 
ــچ خــورد و 2 ســال از  ــم پي ــازى پاي ــى ب پايان

فوتبــال دور شــدم.
 دوران مصدوميت چگونه گذشت؟

وقتى مصدوم شدم روزهاى سختى را سپرى 
كــردم. من كه غرق در امضــا دادن و عكس 
گرفتن بودم و بســيار مغرور شده بودم وقتى 
پس از مصدوميت كســى حالم را نپرســيد 

افسرده شدم و روحيه ام را باختم.
 در بازگشت مجدد به فوتبال ديگر 

نتوانستيد عليزاده سابق باشيد، چرا؟
برگشت من همراه با روزهاى پايانى و اخراج 
منصوريان همراه شــد و پس از آن نيز مدير 
روستا كمتر به من ميدان داد. در زمان مالحى 
نيز اصًال بــه جوانان اهميت ندادند و محمود 

ياورى اعتمادى به جوانان نداشت.
پيشنهاد  ديگر  تيم هاى  از  پاس  در   

داشتيد؟
زمانى كه در پاس بودم آلومينيوم هرمزگان صد 
ميليون به من پيشــنهاد داد كه به خاطر پاس 

قبول نكردم.

 چه عوامى سبب سقوط پاس شد؟
سقوط پاس فوتبالى نبود، متأسفانه تبانى برخى 
از تيم ها ســبب سقوط پاس شــد؛ دالل ها در 
سرنوشــت پاس تأثير داشتند و پس از آن نيز 
مديريت  هاى غلط موجب شد كه پاس تا دسته 
سوم سقوط كند و اين براى ما واقعاً تلخ بود.

 آيا ما زيرساخت هاى الزم براى ليگ 
برترى را داشتيم؟

يكى از داليل ســقوط پاس اين بود كه ما در 
مديريت و پشتيبانى در حد و اندازه ليگ برتر 
نبوديم و چون پشــتيبان و آكادمى درست و 
حسابى نداشتيم، نتوانستيم سرپا باشيم. در اين 
سال ها خروجى پاس با سرمايه هاى ميلياردى 
تنها چند بازيكن انگشت شــمار بود، درحالى 
اگر آكادمى خوب داشــتيم مى توانستيم نتايج 

بهترى را رقم بزنيم.
 يك بار شانس حضور در پلى اف و در 
يك قدمى ليــگ برتر بوديم چرا صعود 

نكرديم؟
در ديــدار پلى اف با ذوب آهــن اگر حمايت 
مى شــديم، مى توانســتيم دوباره به ليگ برتر 
صعود كنيم و درحالى كه ذوبى ها براى صعود 
پاداش هاى بزرگى را درنظر گرفتند. در اردوى 
پاس و پيش از بازى محمدعلى آزاد استاندار 
وقت، به جاى آنكه روحيه ما را افزايش دهد، 
گفت: مــا عالقه اى به حضــور در ليگ برتر 
نداريم و اين ســخنان چون آب سردى بود بر 

پيگر تيم و اين دليل بزرگى براى ناكامى بود.
 با اين شــرايط آينده پاس را چطور 

مى بينيد؟
همدان با اين شرايط تا 50 سال ديگر هم رنگ 
ليــگ برترى بودن را نخواهد ديد، متأســفانه 
بازيكنــان بومى را فــرارى دادند چــرا بايد 
بازيكنانى چون على آبادى، عاشورى تبريزى، 
گلزارى، رضايى و سلمانى در خارج از استان 
توپ بزنند. متأسفانه ســاختار مديريتى پاس 
خوب نيســت و تا اين ساختار اصالح نشود، 

موفق نخواهيم بود.
فوتبالى ات  خاطره  شــيرين ترين   

چيست؟
حضــور در تركيب پاس در بازى نخســت 
شــيرين ترين خاطره من اســت و آن بازى و 
اتفاقات پــس از بازى هميشــه به عنوان يك 

خاطره شيرين در ياد من مى ماند.
 و تلخ ترين خاطره

بازى با برق و مصدوميت در دقيقه 95 بازى 
 آينده فوتبالى  خود را چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
در بازى گرى به دليل مســائل و حواشــى كه 
به وجود آمد، مصدوميت و غرور نتوانستم به 
آنچه مى خواستم برسم اما قصد دارم دوره هاى 
مربيگرى را دنبــال كنم و از ايــن راه بتوانم 
توانايى هاى خودم را نشــان دهم و انشــاءا... 
روزى در كســوت مربيگرى بتوانم دين خود 

را به پاس ادا كنم.
 چه توصيه اى به جوانان داريد؟

توصيه ام به جوانان و نوجوانان اين اســت كه 
هر چقدر رشد و پيشرفت مى كنند سر به زير 
باشند و اجازه ندهند غرور و مسائل حاشيه اى 

آنها را به بى راهه ببرد.
 و حرف آخر 

پــدر و مادرم بــراى من زحمــات زيادى 
كشــيدند و جا دارد كه از اين طريق تشكر 
ويژه اى از خانواده ام داشــته باشــم به ويژه 

پدر زحمتكشــم كه نتوانستم زحمات 
وى را جبران كنم. همچنين از هادى 
گل محمدى نخســتين مربى ام و ساير 
مربيــان تشــكر مى كنــم و در پايان 
نيز تشــكر ويــژه اى از همدان پيام و 
خبرنگارش كه در شكوفايى من نقش 

پررنگى داشت، دارم.

يوسف عليزاده:

پاس با اين شرايط تا 50 سال ديگر هم 
        ليگ برترى نمى شود

پس از نخســتين بازى، 
با اســتقبال عالقه مندان 
برايم  كه  شــدم  روبه رو 
متأسفانه  داشت،  تازگى 
نداشتن  و  جوانى  به دليل 
مشاور خوب توى باد اين 
بازى خوابيــدم و مغرور 

شدم

غرور و نداشتن مشاور 
عامل ناكامى من شد 

سليمان رحيمى »
 مصطفى يوســف عليزاده نخستين بازيكن بومى پاس بود كه در نخستين سال انتقال اين تيم به همدان در ليست پاس قرار گرفت و 

نخستين همدانى بود كه در ميان بزرگان آن زمان پاس فرصت بازى پيدا كرد.
اين جوان نوپا كاخ آرزوهايش را روى حباب هاى نامطمئن فوتبال بنا نهاد و مى خواست كه روزى براى خود فوتباليست بزرگى باشد اما 
چرخ روزگار به مراد اين جوان پايين شهرى خوب نچرخيد و با يك آسيب ديدگى سخت و بى مهرى مربيان سبب شد كه خيلى زود اين 

كاخ آرزوها فرو بريزد و آينده فوتبالى اش به سراب تبديل شود.
عليزاده از همان كودكى با فوتبال  انس گرفت و درحالى كه تنها 8 سال سن داشت نزد يكى از مربيان سازنده استان به آموزش الفباى فوتبال 

پرداخت و خيلى زود به اردوهاى تيم هاى ملى دعوت شد و زيرنظر مربيان بزرگى آموزش فوتبال را فرا گرفت.
دنياى فوتبال اين بازيكن بومى، با فراز و نشيب هاى زيادى همراه شد؛ وى چون سال ها در تركيب تيم پاس بوده و به نقاط ضعف و قوت 

اين تيم آشناست، اطالعات وى از اين تيم مى تواند ره گشا باشد.
يوسف عليزاده پس از مصدوميت و پشت سر گذاشتن ناماليمات، فصل گذشته به باشگاه شهردارى پيوست تا يار و ياور مربى اوليه خود 
هادى گل محمدى باشد و الحق نيز به عنوان يك بازوى قوى در كنار گل محمدى براى شهردارى تالش كرد هر چند در طول فصل فرصت 

حضور در تركيب اين تيم را پيدا نكرد اما با روحيه اى باال در كنار اين تيم بود و راهنماى جوانان و نوجوانان تيم شهردارى بود.
همكار ما با اين فوتباليست با اخالق همدانى گفت وگويى انجام داده كه با هم مى خوانيم.
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باباطاهر

جزيره اى كه از «كرونا» 
در امان ماند

 از زمان شــيوع ويروس «كرونا»  تاكنون هيچ مورد ابتال 
به اين ويروس در جزيره توريســتى «آلينگدو»، تنها جزيره 

درياى شرقى كره جنوبى گزارش نشده است. 
براســاس متنــى كــه «لى ســانگ كــى»، مديــر گروه 
رســانه اى «آســيا ان» در اختيار ايســنا قرار داده اســت، 
«آلينگــدو»(Ulleungdo) جزيره اى در درياى شــرقى 
كره جنوبى با 72/9 متر مربع مساحت و حدود 10 هزار نفر 
جمعيت است كه تنها جزيره درياى شرقى «ُكره»  محسوب 

مى شود. 
كره اى هــا جزيره «آلينگدو» را به عنوان برترين نمونه محيط 
زيست پاك محسوب مى كنند. 100 روز پس از آغاز شيوع 
ويــروس «كوويد 19»  در كره جنوبى، هيچ فردى تاكنون در 

جزيره «آلينگدو» به اين ويروس مبتال نشده است. 
تا روز بيست و هشتم آوريل شمار مبتاليان ويروس «كرونا» 
در كره جنوبى  10 هزار و 752  نفر و شمار جان باختگان در 
اثر ابتال به اين ويروس 244 نفر گزارش شده است. ميانگين 
مرگ در اين كشــور 2/27 درصد است كه از ميانگين ساير 

كشورها پايين تر است. 
به لطف سياســت هاى فرماندار اين جزيره، رعايت اصول 
بهداشتى توسط ساكنان و كاهش شمار ورود و خروج، حاال 
هيچ مورد مبتال به ويــروس «كرونا» در «آلينگدو» گزارش 

نشده است. 
از آنجا كه اين جزيره به «جئونسانگنام» ـ استانى با بيشترين 
آمــار جان باختــگان در اثر ابتــال به ويــروس «كرونا» در 
كره جنوبى ـ تعلق دارد، پديده «ثبت صفر مورد مبتال و صفر 
مورد مرگ»  در جزيره «آلينگدو» ارزشمندتر جلوه مى كند. 

شــمار مبتاليان به ويروس «كرونا» در كره جنوبى  كه به طور 
كامل بهبود يافته اند تا روز بيســت و هفتم آوريل از 90 نفر 
به 8 هزار و 854 نفر افزايش يافته  است. به عالوه تاكنون از 
608 هزار و 514 نفر در كره جنوبى آزمايش «كرونا» گرفته 
شــده كه نتيجه 588 هزار و 559 نفر از آن ها منفى و نتيجه 

9 هزار و 203 نفر از آن ها هنوز در دست بررسى است. 
از آنجايى كه به نظر مى رســد روند شيوع ويروس «كرونا» 
در كره جنوبــى تحت كنتــرل درآمده اســت، مقامات اين 

كشــور قصد دارند فعاليت هاى اجتماعى همچون مسافرت 
و بازگشــايى مدارس را از ماه «مــى» افزايش دهند. به اين 
ترتيب انتظار مى رود گردشگران داخلى و خارجى از جزيره 
«آلينگــدو» كه يكى از مقاصد گردشــگرى مهم كره جنوبى 

محسوب مى شد، بازديد كنند. 
جزيــره  «آلينگــدو» در 217 كيلومترى شــهر «پوهانگ» و 
178 كيلومترى شهر « گانگ نئونگ»  محل برگزارى المپيك 

زمستانى 2018 واقع شده است. 
به دليل وجود جاذبه هاى گردشــگرى متعدد در «آلينگدو»، 
ســاالنه بيش از 400 هزار نفر از اين جزيره بازديد مى كنند؛ 
ايــن در حالى اســت كه هنوز اســتفاده از خدمات هوايى 
براى اين جزيره امكان پذير نيست، اما مسئوالن اين جزيره 

برنامه اى براى ساخت يك فرودگاه در نظر دارند. 

كروناى زشت روزهاى عادى را غيرعادى كرد 
 اين روزها ســوژه شــدن «كرونا» از رســانه ها فراتر رفته و به موضوع 
انشاى كودكان و نوجوانان تبديل شده است. «اميرعلى مصطفى» دانش آموز 
كالس ششم ابتدايى از استان كرمانشاه انشاى خود را با موضوع كرونا براى 

«همدان پيام» ارسال كرده است كه در ذيل مى خوانيد. 
«هر روز از خواب بيدار مى شــديم و خيلى عادى آماده مى شديم و با خيال 
راحت راهى مدرســه مى شديم و در ميان سر و صداى همكالسى ها روز را 

سپرى مى كرديم.»
واقعا شــايد پيش نمى آمد دســت هايمان را هم در طول روز داخل مدرسه 
بشــوييم . به هم تغذيه تعارف مى كرديم و به لقمه هاى همديگر هم ناخنك 

مى زديم. آن روزها فكر نمى كرديم كه چقدر در آرامش هســتيم و توجهى به نعمت بزرگ ارتباط با همديگر 
نمى كرديم.  تا اينكه يكباره همه چيز مشكوك شد؛ زمين، هوا، نفس كشيدن، غذا خوردن، دست دادن، روبوسى 

كردن، بغل كردن همكالسى و... 
ديگر واژه كرونا، قرنطينه، الكل و ماسك آنقدر عادى و ضرورى شد كه جاى همه چيزهاى عادى زندگيمان را 
گرفت. يك بيمارى ويروسى كوچك اما بدشكل توجه همه را جلب كرد و با آمدنش همه ما را از هم دور كرد. 

بعضى از افراد بيمار شدند و بهبود يافتند و برخى ديگر نيز متأسفانه فوت كردند. 
به دليل نجات از اين بيمارى مجبور شديم از هم دور بمانيم و در خانه هايمان بمانيم و حتى عيد سال 99 به ديد 
و بازديد هم نرفتيم و با تلفن احوال همديگر رو پرسيديم، مدرسه هايمان تعطيل شد و تا حاال به مدرسه نرفته ايم 

و در خانه قرنطينه هستيم، درس هايمان را با تلويزيون و اينترنت مى بينيم و ياد مى گيريم.
هيچ كس حتى فكر نمى كرد كه تمام مدرســه ها تعطيل باشــند و ما در خانه بمانيم و جايى نرويم، شايد همه 
فكر مى كردند كه مثل سال هاى پيش آجيل مى خرند و ديد و بازديد مى روند و بچه ها فكر مى كردند كه باخيال 
راحت بازار مى روند و پوشــاك و لباس نو براى ســال جديد مى خرند، ولى اوضاع خوب پيش نرفت و تمام 

فكرها غلط از آب درآمد. 
حاال هم از بين رفتن كروناى زشت به آرزوى شب ها و روزهايمان تبديل شده است. حاال ديگر اين ماسك هاى 
سفيد اجازه نمى دهند حتى لبخندهاى همديگر را ببينيم. حاال بوى تند الكل ضدعفونى جاى همه بوهاى خوب 
بهار را گرفته است و حاال اصال درس خواندن در خانه را دوست نداريم و اميدواريم هرچه زودتر مدرسه ها باز 
شوند و همه همكالسى ها پس از مدت ها همديگر را بغل كنيم و دست هاى يكديگر را فشار دهيم و قول دهيم 

مواظب سالمت يكديگر باشيم.» 

قدردانى تنها به كادر پزشكى محدود نشود
ابوعطا »

 اكنون كه با تالش خستگى ناپذير كادر بهداشت و درمان، اخالق 
ســگ كرونا كمى بهتر شــده، جا دارد از همكارى صميمانه برخى 
آقايــان غيور قدردانى كنيم كه پيش از كرونا حتى يك ســاعت هم 
در خانــه نبودند و در ايام قرنطينه مجبور شــدند قيد خانه آن يكى 
را زده در خانــه يكى از عياالت متحده حضور به هم رســانده، بار 
ديگر با خانواده و فرزندان آشــنا شــده و حتى دقايقى نقش چهارپا 
را براى فرزندان صغيــر خويش بازى كنند تا از اين طريق مانع رخ 

دادن پيك دوم شوند. 
در همين حــوزه حتمًا بايد از صبورى بانوانــى ياد كنيم كه  به رغم 
كم رنگ شــدن مش و بالياژ خود و از بين رفتن مانيكور و پدى كور 
ناخن هاى دســت و پا، با سبيل هايى مردانه و روانى به غايت پريش، 
به امر پخت و پز روى آورده و با گذاشتن استورى ناخن هاى شكسته 
و پخت و پز شــيرينى و كيك هاى ســوخته در اين ايام ما را بسى 

مشعوف نمودند.
احســنت به اين شور و حضور شــما بانوان غيور آريايى، اكنون تا 
فرصت هست بشــتابيد و آرايشگاه ها را كه 2 روز است باز شده اند 
از شدت هجوم بتركانيد و ترافيكى در خيابان ها ايجاد كنيد كه جهان 

در برابر شما كرنش كند.
در اين ميــان فراموش نكنيم ناقالن بى تربيت، ببخشــيد بى عالمتى 
بودنــد كه از روز نخســت كه همگان از هيبت كرونا به خودشــان 
ترســيده بودند تا همين امروز، شــجاعانه عرصه ميهمانى، پارتى و 
باغ بــازى را ترك نكرده با جان فشــانى خود ملتــى را دلگرم كرده، 

استمرار زندگى در روزهاى سخت را به ما يادآور شده اند.
اكنون كــه بــا فعاليت شــبانه روزى عناصر سســت عنصر و عوامل 
معلوم الحــال، كرونا از طبقات ضعيف به طبقات متوســط رســيده 
و مقدارى شــيب آن كاهنده شــده جا دارد تشــكرى هــم كنيم از 
جهانگردانى كه در ايام شــيوع با ســفر به اقصى نقاط كشور موفق 
شــدند پراكنش متوازن را در بحث ويــروس محقق كرده و عدالت 

كرونايى را در تمام كشور سارى و جارى كنند.
در هميــن زمينه حتمــًا بايد از مبارزات جانانه تعــدادى از جوانان 
قوى هيكل با ســبيل از بناگوش دررفته ياد كنيم كه با مسخره كردن 
ماســك زدن پيرترها و بيماران «ضرب المثل از ماسك كه بر ماسك» 

را تجلى دوباره ببخشيدند.
همچنيــن از آن جا كــه «معتادها نمى گيرن» يا اگــر بگيرن بى صدا 
مى گيرن از عموم ادامين برخى پيوج (جمع مكسر پيج) تشكر ويژه 
داريم كه با اشاعه چنين مطالبى، زمينه گرايش افراد ساده دل به اعتياد 
و پيك زدن هاى منجر بــه پيك مرگ در اثر متانول را فراهم آورده، 

جناب ويروس را از اقدامات خود دچار بهت و حيرت نمودند.
به هــر روى در همين ســياهه از عموم نوشــندگان، خورندگان و 
استعمال كنندگان فضوالت حيوانات چهارپا و دوپا به هر نحو، كمال 
امتنان را داريم كه با اقدامات خود شهاب سنگ را دچار حالت تهوع 
كرده او را از آمدن به زمين منصرف نمودند، ضمنًا خواهشــمنديم با 
توجه به كاهش قيمت نفت نسبت به چيز شتر، از خوراندن روزى ده 
ليوان آب به افراد خانواده اكيداً پرهيز نموده با فروش چيز قاطى دار 

مردم را دچار يأس فلسفى نكنيد.
در پايــان حتمًا بايد از تالش برخى مســئوالن و نهادهاى مالى هم 
تشكر كنيم كه با پشتكارى مثال زدنى در ايام قرنطينه اعصاب و روان 
مردم را درنورديده و با ارســال مكرر پيامك هاى سررسيد پرداخت 
قبض و اقســاط، حديث وصلت با اجداد ما آغازيدند تا بدان جا كه 
شــاعر فرمود «ز دســت دولت و بانك هر دو فرياد كه هر چه اين 

نداند آن دهد ياد».
رحم ا... من قرأ فاتحه مع الصلوات

■ دوبيتى باباطاهر 
بوره يكدم بناليم و بسوجيم                                     از آنرويى كه هر دو تيره روجيم
ته بلبل حاش هللا مثل مو نى                                 نبو جز درد و غم يك عمر روجيم

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

سه چيز از حقيقت هاى ايمان است : انفاق كردن در حال تنگدستى، انصاف به خرج دادن 
با مردم و دانش بخشى به طالب دانش .
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 خانه اى به جــا مانده از دوره قاجار، خانه اى كه در 
دورانى توسط ارتش انگليس تبديل به اقامتگاه سربازان 

اين كشور شد. 
فيلم مهره ريزان به كارگردانى رضويان در آن ســاخته 
شــده اســت، صاحب الگوى معمارى كامال اصيل و 
قاجارى است. در پشت ايوان ستوندار آن يك تاالر 5 
درى قرار دارد و در طرفين تاالر تختگاه هايى قرارداد 
كــه در انتهاى هر يك پله ارتباطــى به طبقه دوم قرار 

گرفته است. 
اين توصيفات نگارنده شما را بس تا بدانيد چه داشته 
ارزشــمندى زير آسمان شهر جاى خوش كرده است. 
اما اميد آن اســت كه به همين تصوير ذهنى اكتفا كنيد 
و پيگير مســير دسترســى به اين خانه نشــويد، زيرا 
قطع به يقين شما هم مانند ما از حضور در خانه در حال 
احتضار شريفى در منطقه جوالن در شهر همدان متأثر 

خواهيد شد. 
خانه حاج غالمحســين شريفى واقع در محله جوالن 
و در مجاورت خانه ابراهيم شــرفى قرار گرفته است. 
سبك معمارى اين خانه «سبك اواخر قاجار» است و 
برعكس بسيارى از خانه هاى قديمى همدان كه به دليل 
تهميدات اقليمى كوچك و فشرده هستند بسيار بزرگ 
و با شكوه است و از معدود خانه هايى است كه بسيارى 
از عناصر يك خانه قاجارى را دارا مى باشد و متأسفانه 
به دليل مكان خاصى كه در انتهاى كوچه بن بست دارد 
اصال شناخته شده نيست. اين خانه نه نام و نشانى در 
ليست آثار ملى دارد نه ردپايى از آن در آثار تاريخى و 

ارزشمند پيداست. 
گويا مالكان خانه حاال ايران نيستند و خانه بدون سكنه 
در يــك قدمى تنهايى لحظه هاى ويران شــدن را در 
صورت به ثبت ملى نرســيدن و مرمت نشدن انتظار 

مى كشد. 

از جمله مشخصات بارز اين خانه ايوان رفيع در سمت 
شمال حياط است كه دو ستون چوبى نيز در اين ايوان 
جاى گرفته است، البته اين ستون ها حاال به جاى اتصال 

ايوان به سقف نقش زمين شده اند. 
يكى از تمايزات سبك اواخر قاجار در معمارى همدان 
با سبك قاجارى معمارى گرم و خشك تلفيق بخش 
زمستان نشــين و تابستان نشــين در خانه هاى همدان 
اســت، به طورى كه ايوان تابستانى با اُرسى خانه بخش 
زمستان نشين تلفيق شــده و در جبهه شمالى بنا قرار 
گرفته  اســت. با قرارگيرى ايوان در جبهه شــمالى و 
ممــاس بر حياط و قرارگيرى تاالر در پشــت آن، در 
فصل زمســتان كه زاويه تابش خورشيد مايل تر است 
آفتاب به راحتى به درون تاالر نفوذ مى كند و در فصل 
تابســتان نيز كه زاويه تابش عمودتر است بخشى از 
ايوان در ســايه قرار مى گيرد و مى تــوان از ايوان نيز 
بهره مند شــد. خانه حاج غالمحسين شريفى دقيقا از 

همين ويژگى برخوردار است. 
آثار باســتانى و بناهاى تاريخى هر كشــور پيشينه آن 
كشور به حســاب مى آيد كه اين آثار داراى ارزش و 
اهميت فراوانى هســتند و هر شخصى موظف است 
براى حفظ اين تمدن چند هزار ســاله تالش  بسيارى 

انجام دهد. 
چگونگى حفظ هويت تاريخى در شهرهاى مدرن يا 
شهرهاى در حال پيشرفت، دغدغه اى است كه نه تنها 
در ايران بلكه در كشــورهاى ديگر نيز وجود دارد. در 
تمام شهرهاى معاصر كه به سرعت پيشرفت مى كنند 
بيشترين نگرانى ها در نگهدارى از هسته هاى تاريخى 
شهرهاســت كه بايد بتوانيم ميان اين دو مسأله  داشتن 
شهر مدرن  و حفظ بناهاى تاريخى تعادل ايجاد كنيم. 

حكايت بافت ها و بناهاى تاريخى همدان چه آنها كه 
شــانس ملى شدن را دارند و چه آنها كه به بهانه ثبت 

ملى نشدن ذره ذره جان مى دهند حاال بيشتر از هر چيز 
دوســتداران ميراث فرهنگى و رسانه ها را آزرده خاطر 

كرده است . 
مرمت و حفاظت از اين خانه ها، موضوعى اســت 
كــه به زمــان و دوره خاصى محدود نمى شــود و 
همواره مســئوالن ميراث فرهنگى و مديران شهرى 
با درجه اى شــدت و ضعف بــه آن پرداخته اند. در 
راســتاى مرمت، حفاظت و صيانــت از بافت ها و 
بناهاى تاريخى نيز اقداماتى گاه مقطعى و در برخى 
موارد اقدامات مداوم و برنامه ريزى شده در اين باره 

انجام شده است. 
نحوه نگهدارى، مرمــت و حفاظت از بافت تاريخى 
به ويژه بناهاى تاريخى كه در تملك شهروندان حقيقى 
قرار دارد؛ موضوعى است كه در سال هاى اخير مورد 
اقبال ويژه مسئوالن و دست اندركاران حوزه ميراثى و 

مديريت شهرى قرار گرفته است. 
مالــكان بناهاى واجد ارزش فرهنگــى، تاريخى اگر 
خواســتند كاربرى متناسب با شــأن بنا به يك بناى 
تاريخــى بدهند، با همكارى و هماهنگى شــهردارى 
به رغم اينكه مسكونى يا غيرتجارى باشد، مى توان براى 
احيــاى بناهاى داراى ارزش فرهنگى، تاريخى، پروانه 

تجارى صادر شود. 
اگــر مالكان بناها بدانند؛ بــراى احياى چنين بناهايى 
وام هاى ارزان قيمت نيز از سوى سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى در نظر گرفته شده است كه 
از آن وام ها نيز مى توانند بهره مند شــوند شــايد اقبال 
بيشــترى به ثبت ملى شــدن بناها و حفظ آنها نشان 
دهند، اما ماجرا اينجاســت كه آن ها خيلى از واقعيات 

را نمى دانند. 
نبود اطالع رســانى دقيق براى چگونگى بهره مندى از 
مزاياى ثبت ملى بودن بنا از جمله مواردى اســت كه 

مانعى براى پاى كار ماندن مالكان بناهاى تاريخى شده 
است. 

اينجا الزم است عنوان كنيم مالكان مى توانند به ميراث 
فرهنگى استان مراجعه كنند و در حوزه معاونت ميراث 
از راهنمايى هاى بيشــترى در اين زمينه بهره مند شوند 
شايد به اين شكل كمتر شاهد تخريب بناها در غفلت 

مسئوالن و ندانم كارى مالكان باشيم. 
براى اثبات اين ادعا بيراه نيست اگر به بناهاى داراى 
كاربــرى منطقى و داراى درآمــد در پايتخت ايران 
اشــاره كنيم شايد الگويى براى صاحبان اين خانه ها 

در همدان باشد. 
برخى بناهاى تاريخى تهران امروز به هتل، رستوران و 
يا كافه تبديل شده اند كه از آن جمله مى توان به «كافه 
موزه لوگانته» در باغ مــوزه قصر، «كافه طرفه» در باغ 
موزه مقدم، خانه قديمى فرهنگ و هنر واژه در خيابان 

انقالب اشاره كرد. 
اى كاش در همدان هم ظرفيت بهره گيرى از خانه هاى 
تاريخى براى نشــان دادن غنــاى فرهنگى و معمارى 
ايرانى اصيل رقم خورد چه بســا داغ تخريب خانه ها 

اينگونه بر دل سنگينى نكند. 

 مراكــز اقامتى اســتان همدان با 
داشــتن حجــم زيــادى از هزينه ها 
از زمان شــيوع كرونــا به تعطيالت 
اجبارى كرونايــى رفتند و نوروزى 
كه اميد درآمدهايشان بود را در سايه 
تاريك شيوع ويروس سپرى كردند. 
هتل ها و مراكز اقامتى و گردشگرى 
در اســتان همــدان پيش از شــيوع 
ويروس كرونا بيشترين فعاليت خود 
را در زمينه پذيرش گردشــگران در 

نيمه نخست سال داشتند. 
با شيوع ويروس كرونا، به رغم اعالم 
رســمى اغلب هتل ها و مراكز اقامتى 
اســتان همدان با شــناخت شرايط 
پيش آمده در كشــور، براى تعطيلى 
فعاليت هــاى خود براى قطع زنجيره 
انتقال ويروس، اعالم آمادگى كردند. 
تعطيلى هتل ها و مراكز گردشــگرى 
موجب شــد تا رفت و آمد و ورود 
گردشگران و مســافران به استان به 
پايين ترين ســطح خود كاهش پيدا 
كنــد.  در كنار هتل ها و مراكز اقامتى 
همدان كه به چرخه فعاليت بازگشتند 
عليصدر  سياحتى  شركت  مديرعامل 
اعالم كــرد: مجتمع اقامتى عباس آبادِ 
شهر همدان كه در زمان شيوع كرونا 
براى حفظ سالمت مردم به صورت 

داوطلبانــه اعالم تعطيلى كرد از فردا 
به چرخه فعاليت باز خواهد گشت. 
از روز هــاى اخير با اعالم رســمى 
از ســوى اســتاندار همدان، هتل ها 
و مراكز اقامتى ســطح اســتان طبق 
به  مجاز  ابالغى،  دســتورالعمل هاى 

فعاليت هستند. 
مهدى مجيدى تأكيــد كرد: مجتمع 
اقامتى عباس آباد نيز در جنوب غربى 
شــهر همدان كه در دامنه كوهستان 
الوند و بــر روى تپه اى به همين نام 
قرار گرفته است آماده پذيرش دوباره 

گردشگران خواهد بود. 
وى گفــت: مجتمع اقامتى عباس آباد 
كه از يك طرف مناظر زيباى شــهر 
و از طرفــى ديگر چشــم اندازهاى 

بى نظيرى از طبيعــت گنجنامه را به 
شــما هديه مى دهند از اوايل اسفند 
ماه 1398 تا 10 ارديبهشــت 1399 
اســت.  نداشــته  فعاليتى  هيچگونه 
حاال به مناســبت ماه مبارك رمضان، 
پذيرش ميهمانان براى اقامت در 34 
ويــالى عباس آباد بــا تخفيف ويژه 

انجام خواهد شد. 
الزم به ذكر است، در كشور بسيارى 
از فعاليت هــا در حوزه كســب و كار 
و به ويژه گردشــگرى به دليل شيوع 

ويروس كرونا تعطيل شد. 
پس از تعطيلى تمامى مراكز تفريحى، 
اقامتى و گردشــگرى در كشور آنها 
براى حفظ ســالمت مــردم بومى و 
گردشگران ورودى از پذيرش مسافر 

و گردشگر محروم شدند. 
در اســتان همدان نيز اين اتفاق افتاد 
و در آستانه تعطيالت نوروز بسيارى 
از هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، خانه 
مســافرها و واحدهاى بوم گردى و 

اقامتى تعطيل شدند. 
ايــن توقف فعاليــت تا بــه امروز 
نيز با وجود برداشــته شــدن برخى 
محدوديت هــا همچنــان ادامه دارد، 
اما كمابيش شــاهد ورود واحدهاى 
اقامتى به چرخه فعاليت در اســتان 
همــدان همزمان با ديگر اســتان ها 
هســتيم.  با توجه به مصوبات ستاد 
مبارزه با بيمارى كرونا، فعاليت تمام 
مراكز تاريخى، گردشــگرى، اقامتى 
و خدماتى اســتان همدان از روز 28 
اسفند ســال گذشته متوقف شد و با 
شيوع اين ويروس، ظرفيت اقامت در 

استان همدان به صفر رسيد. 
همچنان متوليان امور گردشگرى در 
استان بر اين باورند؛ با توجه به ادامه 
همه گيرى ويروس كرونا، الزم است 
مــردم كماكان در خانه بمانند و فقط 
براى انجام كارهاى ضرورى و ضمن 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى توصيه 
شده در طرح فاصله گذارى اجتماعى 

از منزل خارج شوند.

خانه هاى تاريخى همدان خارج از ريل فهرست ملى در يك قدمى نابودى هستند

حال ناخوش 
خانه شريفى درجوالن

 هتل ها و مراكز اقامتى با رعايت پروتكل بهداشتى فعال شدند 
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