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به عقب برنمى گرديم
 ايــن جمله شــايد در ايران شــعارى 
تبليغاتــى از رئيس جمهور باشــد، اما در 
جهان كرونــازده امروز، به شــعار اصلى 
طرفــداران مردم ســاالرى و دغدغه آنها 
تبديل شده است.با انتشار كرونا در جهان، 

شرايط براى اعمال...

يك مسيرياب ايرانى تحليل كرد

مسير همدان 
شلوغ ترين جاده نوروز

درسالروزگراميداشت 
روزارتش برگزارشد

رزمايش
مدافعان وطن 
ياوران سالمت

هشدار رئيس پليس فتا به شهروندان:

كالهبرداري آنالين افزايش يافت
■ در خريدهاي آنالين از اشخاص كاال را حضوري ببينيد

6

8

2

اطال ع رسانى ،آموزش و تحليل وظيفه اى كه به آن معتقد هستيم

« همدان پيام» همراه با مدافعان سالمت
■ توليد بيش از 3600 محتوا با موضوع كرونا در 2 ماه گذشته
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
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 هر اندازه دامنه و گســتره فعاليت كرونا در همدان بيشــتر 
مى شــود انگار ارتباط مستقيم بيشــترى از آن با تعداد اخبار و 

گزارشات منتشرشده در رسانه ها احساس مى شود.
اگرچه در روزهاى نخستين حمله اين ويروس به استان سعى 
شده بود تا از اعالم رسمى و رسانه اى آن جلوگيرى شود اما در 
مدت زمانى كوتاه كه عمر آن حتى به 24 ساعت هم نرسيد با 
ورود جدى رسانه ها، مسئوالن دريافتند كه نه تنها انكار واقعيت 
و جلوگيرى از انتشــار خبرى مثبت شــدن حضور كرونا در 
همدان راه حل درمان اين بيمارى نيست بلكه با كمك گرفتن از 
ظرفيت رسانه هاى پرنفوذ و پرمخاطب است كه مى تواند سطح 

آگاهى شهروندان را براى مقابله با كرونا باال ببرند.
در اين ميان اما برخى تصميمات احساسى و به دور از تدبير از 
جمله اعــالم قطره چكانى اطالعات مربوط به بيماران كرونا و 
حتى بيمارستان هاى درگير با اين بيمارى در همدان از عواملى 

بود كه اجازه نداد اخبار با شفافيت بيشترى منتشر شود.
در اين شرايط نه تنها در استان ما كه در سراسر كشور، كم نبود 
تعداد رســانه هايى كه مستقل و بدون هيچ پشت پرده خاصى، 
خود را نســبت به مخاطبان و سالمت مردم مسئول دانستند و 
پاى كار آمدند و با تالشى غيرقابل توصيف در مسير همراهى 

و همدلى مدافعان جبهه سالمت گام برداشتند.
نام مجموعه فرهنگى رســانه اى همدان پيام با144 پرســنل در2 
مجموعه رسانه اى وچاپى به عنوان بزرگترين مجموعه فرهنگى 
مطبوعاتى غرب كشــور، بى اغراق در بين اين رســانه ها نه تنها 
توانست نام همدان را يك بار ديگر درخشان كند بلكه در موارد 
بســيارى اين رسانه خط شكن بوده و خبرگزارى ها، روزنامه ها و 
هفته نامه هاى مختلف همدان را در يك جريان سازى خبرى وارد 
ميدان كرد و سبب شــد تا امروز در همدان عملكرد رسانه ها در 
ابعاد مختلف همراه با نقد ها و پيشــنهاد هاى متفاوت در ارتباط با 

كرونا نمره قابل قبولى كسب كند.
در روزهايى كه بمباران خبر هاى مديريت شــده از رسانه هاى 
معاند عليه عملكرد كرونا در كشــور و حتــى در مواردى از 
استان همدان مورد هجمه قرار مى گرفت، همدان پيام موفق شد 
در 3 حوزه روزنامه، ســايت و كانال خبرى خود به سهمى كه 

در بضاعت داشــت وارد حمله و حتى مقابله با اخبارى شود 
كــه نا اميدى را در جامعه تقويت مى كرد اما اين ادعا به آن معنا 
نيســت كه همدان پيام از بيان حقيقت هــا و آنچه مردم انتظار 

انتشار آن را از روزنامه مورد اعتماد خود داشتند سر باز زند.
بر اين اساس در بيش از 58 روز گذشته اين مجموعه فرهنگى 
خود را هر روز و هر لحظه در كنار مدافعان سالمت مردم قرار 

داد و با انتشار بيش از 65 گزارش، 336 خبر، 10 مصاحبه، 40 
مورد يادداشــت، 10 مورد عكس يك و 10 مورد تيتر يك در 
جبهه روزنامه چاپى از روز نخســت شيوع بيمارى در همدان 
تا پايان اســفندماه به ميدان آمد، البته ناگفته پيداســت كه اين 
عملكــرد در 2 حوزه ســايت خبرى و كانــال همدان پيام نيز 

مشهود است.
بر همين اساســدرتعطيالت نوروزى با فعاليت مســتقيم بيش 
از نيمى از پرســنل مجموعه، مســتند بر آخريــن آمار تاكنون 
بيش از 300 عنوان خبــر، 30 خبر بين المللى، 37 خبر داخلى، 
60 خبر شهرســتان، 70 خبر اجتماعى، 50 خبر اقتصادى، 30 
خبر فرهنگى، 36 خبر گردشــگرى، 45 خبر ورزشى، 24 خبر 
گوناگون، 54 مورد يادداشــت، 18 مــورد گزارش و 10 مورد 
تحليل خبرى در كنار گزارشات تصويرى در سايت همدان پيام 

منتشر شده است.
خوشبختانه با دارا بودن خبرنگارانى فعال و كاربلد در اين مجموعه 
نه تنها همدان پيام در روزهاى تعطيل نوروز كار خود را پايان نداد 
بلكه در فضاى مجازى و كانال خبرى روزنامه به انتشــار اخبار، 
گزارش ها و تحليل هاى متفاوتى اقدام كرد تا در كنار آگاهى بخشى 

به ماندن بيشتر شهروندان در خانه كمك كند.
بر همين اساس تاكنون 130 مورد گزارش، 1600 عنوان خبر، 
456 گزارش تصويرى، 52 مورد يادداشت، 150 فيلم آموزشى 
و بهداشــتى، 95 مورد طنــز را در كانال خبرى خود منتشــر 
كرده اســت، از طرفى با اعالم تعطيلى روزنامه هاى چاپى در 
فروردين ماه، همدان پيام به چاپ ديجيتالى روزنامه اقدام كرد و 
با شيفت بندى و دوركارى پرسنل خود پاى كار آمد تا با چاپ 
5 نسخه ديجيتالى اين روزنامه در مسير اهداف خود در مبارزه 
با كرونا كه همانا حفظ ســالمتى مــردم و همراهى با مدافعان 

سالمت است، قدم بردارد.
در همين راســتا انتشــار ويژه نامه اختصاصى پيام مادستان با 
موضــوع كرونا بخش ديگرى از فعاليــت همدان پيامى ها در 
راستاى مبارزه با اين ويروس منحوس بود تا همراه با مدافعان 
ســالمت در پشت جبهه  مبارزه با كرونا وظيفه اطالع رسانى و 

آموزشى خود را ايفا كند.
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به عقب برنمى گرديم
 اين جمله شــايد در ايران شعارى تبليغاتى از رئيس جمهور باشد 
اما در جهان كرونا زده امروز، به شعار اصلى طرفداران مردم ساالرى و 

دغدغه آنها تبديل شده است.
با انتشار كرونا در جهان، شرايط براى اعمال قدرت دولتها افزون تر از 
اختيارات قانونى آنها فراهم شــده و اكثر دولتها به بهانه حفظ سالمت 
و بهداشــت مردم، روش هاى تصميم گيرى مرسوم در دموكراسى را 

كنار گذاشته اند.
اين نوع رفتارها كه در برخى كشــورها مانند آمريكا ، رئيس جمهور 
را در مقام ســلطان قرار داده است تا بارها به تصميمات سلطانى وى 

اعتراض شود و به او يادآورى شود كه سلطان نيست.
تعطيلى مجلس در ايران به دليل درصد شيوع باالى كرونا در مجلس 
و ابتالى نمايندگان به كرونا، نوعى عقب نشــينى از مردم ساالرى بود 
و پــس از آن نيز حضور كمرنگ نمايندگان در رســانه ها و واكنش 
نداشــتن به تحديد آزادى ها و حركات فراتر از قانون، بستر را براى 

تداوم شرايط بى توجهى به مردم ساالرى، در سايه كرونا فراهم كرد.
در اســتان نيز همواره برخى مديران عالقه بسيارى به رفتار سلطانى 
دارند و اســتان را جزيى از اموال سلطانى خود دانسته و اگر در پيش 
از كرونا اين رفتار ها را به نفع مردم ســاالرى پنهان مى كردند بعد از 
كرونا از صدور فرامين سلطانى و هياهوى دورباش و كورباش به رسم 

سالطين ، خشنود هستند.
متاســفانه رياكارى و خود را عين انقالب جازدن از سوى اين مديران 
دليلى شــده تا رفتارهاى سلطانى آنها در مواقعى در پوشش رياكارانه 
دفاع از انقالب ناديده گرفته شــود و دستگاه هاى نظارتى هم ورودى 
بر استفاده هاى نامشروع اين گروه از مديران از بيت المال اعم از خانه 
هاى ســازمانى، خودرو دولتى براى سفر و به كارگيرى راننده و ... به 

عنوان خدم و حشم و اشتغال غير مجاز در مناصب نداشته باشند.
اما بايد توجه داشت كه ايران مردم ساالرترين كشور منطقه و به زعم 

بسيارى كشورى يكتا در پياده كردن نظام مردم ساالرى دينى  است.
اين دستاورد براى ايرانى ها به آسانى حاصل نشده است و تاريخ نشان 
مى دهد كه ايرانى ها براى كسب مردم ساالرى دينى، سالهاى طوالنى 

مبارزه و فداكارى داشته اند.
برخــى امضاى قانون مشــروطيت را آغــاز روند تغيير از اســتبداد 
ســلطانى به آزادى مردم ساالرى دينى قلمداد مى كنند هر چند تاريخ 
مردم ساالرى ايران سرشار از اين فراز و فرودهاست اما اگر اين تاريخ 
هم مبنا قلمداد شــود ، ايران در دســتيابى به مردم ساالرى از بسيارى 

كشورهاى مدعى پيشروتر است.
كرونا در ايران نبايد عاملى براى به عقب بازگشــتن و عدول از قانون 
شــود و به همين دليل برخى اقدامات و تصميمات اين روزها نيازمند 

تجديدنظر و بازگشت به مسير قانونى است.
در اين مســير، مجلس به عنــوان بازوى نظارتى مردم بر مســئوالن 
اجرايى نقش اصلى را در پيشــبرد مردم ساالرى و پيشگيرى از توقف 
آن با تحديد آزادى هاى مصرح در قانون اساســى بويژه گردش آزاد 

اطالعات و حق دسترسى به اطالعات دارد.
نمايندگان از اين منظر با توجه به سوگند و ميقاقى كه براى پاسدارى از 
مردم ساالرى دينى و آرمان هاى آن در چارچوب قانون اساسى، امضا 

كرده اند، نقش اصلى و مسئوليت ويژه دارند.
انتظار مى رود نمايندگان مجلس هر نوع تصميمى كه در ســايه كرونا 
گرفته شــده و تحديدكننده آزادى ها و تهاجمى به مردم ساالرى براى 
عقب راندن آن است را بررسى و در اين تصميمات، به نفع آزادى هاى 

قانونى و مردم تجديد نظر كنند.
از نمايندگان اســتان نيز انتظار مى رود اجازه ندهند مردم ساالرى در 
اســتان تحديد شود و برخى مديران رفتار سلطانى و فراتر از قانون از 

خود بروز دهند و همه را امربر خود بدانند.
نمايندگان بهتر است در دفاع از مردم ساالرى گام هاى شفاف بردارند 
و نظارت خود را با پيگيرى سؤاســتفاده سلطانك هاى استان از بيت 

المال با رفتارهاى رياكارانه و قطع اين سؤاستفاده ها كامل كنند.
باور كنيد در آســتانه پايان قرن سيزدهم شمسى از اولين توفيق مردم 
ايران در راه مردم ســاالرى كه همگان بر آن توافق دارند، قريب 115 
سال گذشته است و مردم ساالرى دينى امروز در چارچوب جمهورى 
اسالمى، نتيجه تالش هاى مردمى است كه به استبداد سلطانى نه گفتند 
و اكنون هم به عقب باز نخواهند گشــت و سلطانك هاى امروز استان 
هم كارى از پيش نخواهند برد به شــرط آنكــه نمايندگان از خواب 
كرونايى بيدار شــوند و از مردم ساالرى با تمام توان با كمك رسانه ها 

و مردم دفاع كنند.

شهروندان همدانى اهداى خون را به ماه رمضان 
موكول كنند

 مســئول واحد جذب اداره  كل انتقال خون همدان از شــهروندان خواست به منظور 
پيشــگيرى از كمبود خون مورد نياز بيماران در ماه مبارك رمضان، اهداى خون را به اين 

ماه موكول كنند. 
فاطمه يادگارى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: همه ســاله با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان 
ميــزان اهداى خــون روند نزولــى دارد، بنابراين اداره كل انتقال خــون از اهداكنندگان 

مى خواهد در اين ماه مبارك نسبت به اهداى خون اقدام كنند. 

وى اظهار كرد: در ماه مبارك رمضان پرســنل انتقال خون همدان در 2 شــيفت صبح و 
بعدازافطار در خدمت مراجعه كنندگان هستند و نوبت بعدازظهر در اين ماه تعطيل است. 
مســئول واحد جذب اداره  كل انتقال خون همدان يادآورى كرد: پس از شــيوع ويروس 
كرونا آمار مراجعه براى اهداى خون به دليل ترس از ابتال به اين ويروس روند كاهشــى 

داشت و فراخوان هاى پيامكى و تلفنى صورت گرفت. 
يادگارى افزود: البته انتقال خون به منظور پيشــگيرى ابتال پرنســل و مراجعه كنندگان به 
ويــروس كرونا روزانه در چند نوبت به گندزدايى و ضدعفونى محيط داخلى و پيرامونى 
اين مجموعه اقدام كرده است و امكانات بهداشتى مورد نياز در اختيار اهدا كنندگان قرار 
داد.  وى ادامه داد: همچنين سايت اينترنتى براى نام نويسى شهروندان و پرهيز از ازدحام 

در مركز انتقال خون و اتالف وقت آنها پيش بينى شد و شهروندان پيش از مراجعه به مراكز 
نســبت به ثبت نام و دريافت  nobatdehi. ibto. ir انتقال خون با مراجعه به ســايت
وقت به صورت اينترنتى اقدام كردند.  مســئول واحد جذب اداره  كل انتقال خون همدان 
اظهار كرد: پس از فراخوان هاى صورت گرفته، به ويژه از ســوى رســانه ملى خأل كمبود 
خون رفع شــد و هم اينك همه گروه هاى خونى و پالكت ها به اندازه كافى ذخيره شــده 
است، بنابراين به مراجعه كنندگان توصيه مى شود كه ماه رمضان براى اهداى خون مراجعه 
كنند.  يادگارى خاطرنشان كرد: 34 هزار و 276 نفر در استان همدان سال گذشته نسبت 
به اهداى خون اقدام كردند كه 813 نفر از اين تعداد بانوان بودند و اين آمار نسبت به سال 

گذشته تاحدودى كاهش داشته است. 

اطال ع رسانى ،آموزش و تحليل وظيفه اى كه به آن معتقد هستيم

همدان پيامهمدان پيام همراه با مدافعان سالمت
■ توليد بيش از 3600 محتوا با موضوع كرونا در 2 ماه گذشته

براى نخستين بار در غرب كشور
پذيريش دانشجوى ارشد مهندسى پزشكى 

در دانشگاه صنعتى همدان
 رئيس دانشــگاه صنعتى همــدان گفت: با توجه به شــرايط و 
پتانســيل هاى دانشــگاه صنعتى همدان، وزارت علــوم تحقيقات و 
فناورى با ايجاد رشته مهندسى پزشكى در مقطع كارشناسى ارشد در 
گرايش بيوالكتريك در اين دانشــگاه موافقت كرد و دانشگاه صنعتى 
همدان از ترم اول سال 1399-1400 در مهرماه پذيراى دانشجويان 

و عالقه مندان به اين رشته خواهد بود.
ختن لــو گفــت:  هــم اكنــون حــدود 300 دانشــجو در ايــن رشــته 
ــه  ــى همــدان مشــغول ب در مقطــع كارشناســى در دانشــگاه صنعت
تحصيــل هســتند كــه بــا اضافــه شــدن مقطــع كارشناســى ارشــد، 
تــالش مــا برآن اســت تــا فرصــت ادامــه تحصيــل و ترقــى 
ــعه و  ــكى را توس ــى پزش ــته مهندس ــه در رش ــجويان منطق دانش

ــم. ــهيل كني تس
ــتفاده  ــم اس ــك، عل ــش بيوالكتري ــكى گراي ــى پزش ــته مهندس رش
ــوزه  ــى در ح ــى و الكترومغناطيس ــى، مغناطيس ــول الكتريك از اص
ــى اســت  ــت متخصصان ــته تربي ــن رش پزشــكى اســت. هــدف اي
ــرق  ــوزه ب ــى در ح ــه و مهندس ــوم پاي ــرى از عل ــا بهره گي ــه ب ك
و كامپيوتــر بتواننــد از عهــده تجهيــز، نگهــدارى و طراحــى 

دســتگاه هاى پزشــكى برآينــد.

فرماندار همدان:
سرمايه گذار ميدان بار جديد
 طبق زمانبندى عمل نكردند

 فرماندار شهرســتان همدان از پروژه ميدان بار جديد شهر همدان 
بازديد كرد و گفت: پيشرفت فيزيكى پروژه متناسب با تفاهم و قرارداد 

منعقد شده توسط سرمايه گذار طرح نيست.
حسين افشارى در سال جهش توليد بدون اطالع قبلى از پروژه ميدان بار 
جديد شــهر همدان بازديد كرد تا از نزديك ميزان پيشرفت فيزيكى و 

اقدامات انجام شده را مشاهده كند.
فرماندار همدان با ابراز گله مندى از ســرمايه گذار طرح يادآور شد: به 
استناد جلسه اى كه دى ماه سال گذشــته با حضور سرمايه گذار طرح، 
شهردارى و شوراى اسالمى شهر برگزار و تفاهم و قرارداد اوليه تنظيم 
شــد، مجرى طرح نتوانسته در مدت زمان تعيين شده تعهدات خود را 
عملياتى كند. در اين بازديد پيمانكار طرح اظهار كرد: 150 ميليارد ريال 
از سرمايه گذار طلبكار است كه تاكنون اقدامى براى پرداخت صورت 

وضعيت هاى پيمانكار به عمل نيامده است.

نظارت جدى بر بى خطرسازى پسماندهاى 
كرونايى در همدان

 كارشناسان اداره كل حفاظت محيط زيست با شيوع ويروس كرونا 
نظارت  بر فرايند بى خطرسازى پسماندهاى ويژه و بيمارستانى را بيشتر 

كردند. 
معاون محيط زيســت انســانى اداره كل همدان در گفت و گو با ايرنا 
اظهار كرد: بر اساس قانون مديريت پسماند، پسماندهاى ويژه از جمله 
پزشكى و بيمارستانى نيازمند مديريت خاص و ويژه هستند، بنابراين 
بايد طبق روال گذشــته 100 درصد بى خطرسازى شده سپس تحويل 

شهردارى شود. 
به گزارش ايرنا، عادل عربى بيان كرد: با توجه به قرار گرفتن در شرايط 
خاص به ويژه شــيوع ويروس كرونا در كشــور و استان بنابراين بايد 
بى خطرسازى پسماندهاى بيمارســتانى و پزشكى با حساسيت باال و 

نظارت دقيق و بهترى صورت گيرد. 
معــاون محيــط زيســت انســانى اداره كل حفاظت محيط زيســت 
همدان اظهار كرد: بيشتر بيمارســتان هاى اين استان مجهز به دستگاه 
بى خطرسازى پسماند هستند، البته نواقصى هم وجود داشت كه براى 

رفع آنها همكارى و مداراى الزم با متوليان صورت گرفت. 
عربى ادامه داد: شركت خصوصى (آســا) كه پيشتر تأييدهاى الزم را 
دريافت كرده است، در صورت بروز مشكل فنى در بيمارستان ها براى 
بى خطرسازى پســماند ويژه، مى تواند در اين زمينه مساعدت الزم را 

انجام دهد. 
وى گفــت: به منظــور اهميــت پيشــگيرى از ورود پســماندهاى ويــژه 
بــه طبيعــت در ايــن روزهــا كــه درگيــرى ويــروس كرونــا هســتيم، 
ايــن موضــوع بــه دادســتان همــدان اعــالم شــده و دادســتان هــم آن 
ــالغ  ــوم پزشــكى اب ــه دانشــگاه عل ــه نهادهــاى مســئول از جمل را ب

كــرده اســت. 
معاون محيط زيست انســانى اداره كل حفاظت محيط زيست همدان 
ادامه داد: پزشــكان فعال در مطب هــا و همه مراكز درمانى خصوصى 
و آزمايشگاه ها نيز مكلف به بى خطرسازى پسماندهاى ويژه شدند كه 
در اين راســتا مى توانند با تعامل سازمان نظام پزشكى و انعقاد قرار داد 
با شركت پيمانكارى خصوصى نسبت به جمع آورى و بى خطرسازى 

اقدام شود.  

1- كرونا بازار كالس هاى خصوصى آموزشى را داغ كرده است. گويا 
والدين از ترس عقب نماندن درســى و آموزشى دانش آموز خود تن 
به اين كالس ها مى دهند. گفتنى اســت اين موضوع نشــان مى دهد، 
روش هاى پيش بينى شــده آموزشــى در فضاى مجازى و تلويزيون 

والدين را اقناع نكرده است.
2- گزارش دالرى ديوان محاســبات به پرونده اى جديد براى دولت 
تبديل شــده است. گويا رئيس قوه قضاييه دستور رسيدگى به گزارش 
ديوان محاســبات درباره دالرهاى گم شــده در شعبه اى ويژه را داده 
است. گفتنى است دولت بازنگشن قريب 5 ميليارد دالر براى كاالهاى 

اساسى را رد كرده و اين گزارش را نادرست خوانده است.
3- طرح دوفوريتى نمايندگان براى احقاق حق آن دسته از نمايندگانى 
كه عليه آن ها گزارش خالف واقع داده شده است، با واكنش سخنگوى 
شوراى نگهبان مواجه شده است. گويا وى اين طرح را در ميانه شرايط 
كرونايى كشور، بى موقع دانســته و خواستار اضافه شدن اعالم داليل 
ردصالحيت از ســوى نمايندگان به رســانه ها پس از اعالم شــوراى 
نگهبان،  شده است. گفتنى است نمايندگان رد صالحيت شده مجلس 

دهم گزارش خالف واقع را دليل اصلى ردصالحيت خود مى دانند.
4- امــكان كاهش حقوق مديران براى كمك به مقابله به كرونا افزايش 
يافته است. گويا پس از اختصاص يك پنجم حقوق نمايندگان و ده درصد 
حقوق شهردار و اعضاى شوراى شهر همدان، احتماال مديران استان هم 
حركتى مشابه انجام دهند. گفتنى است پس از كرونا دستگاه هاى اجرايى 
اســتان با دوركارى و روش هاى امن ارائه خدمت داده اند و بسيارى از 

جلسات و برنامه هاى مديران ديگر برگزار نمى شود.
5- درباره نحوه مشاركت دادستان ها در ستادهاى استانى مقابله با كرونا 
از رئيس قوه قضاييه ســوال شده است. گويا اين سوال در پى اجراى 
بدون مخالفت خواسته هاى مديران اجرايى در برخورد با انتقاد كنندگان 
از آنها توسط استانداران پرسيده شده است. گفتنى است در اين سؤال 
اين نوع اقدامات و تعريف دادستان به عنوان زيرمجموعه استاندارى ها 

مخالف اصل تفكيك و استقالل قوا ارزيابى شده است.

قرارگاه «مواسات» 
فعاليت هاى مردمى  را 

منسجم مى كند
 امام جمعه همدان با اشاره به شكل گيرى 
قرارگاه «مواســات» گفت: هدف از تشكيل 
اين قرارگاه استفاده از ظرفيت هاى مردمى و 
انسجام بخشــى به فعاليت هاى مردمى در امر 

مقابله با ويروس كرونا است.
به گزارش مهر، حجت االســالم والمسلمين 
حبيب ا... شــعبانى در ديدار اعضاى انجمن 
فرهنگى ثارا... از اقدامــات مردمى در زمينه 
مقابله بــا كرونا قدردانى كــرد و گفت: در 

شــرايط فعلى ايجاد انســجام در بين نيروها 
ضرورى است.وى با تأكيد بر اينكه وحدت، 
عامل موفقيت در كارهاست و اگر انسجام در 
انجام امور رخ دهد نتيجه موفقيت آميز خواهد 
بود، گفت: قرارگاه مواسات با دستور شوراى 
سياســت گذارى ائمه جمعه و توســط ائمه 

جمعه تشكيل شده است.
امام جمعه همدان با اشــاره به شــكل گيرى 
قرارگاه «مواســات» گفت: هدف از تشكيل 
اين قرارگاه استفاده از ظرفيت هاى مردمى و 
انسجام بخشــى به فعاليت هاى مردمى در امر 

مقابله با ويروس كرونا است.
وى بــا تأكيــد بــر لــزوم جلوگيــرى از 

موازى كارى ها عنوان كــرد: درصورت نبود 
انســجام بين نيروها شاهد آن هستيم به همه 
كسانى كه بايد مساعدت شود، شايد به نحو 

احسن اقدام انجام نشود.
وى تصريــح كرد: مواســات از ســنت هاى 
دينى و سيره اهل بيت است و كمك مؤمنانه 
به معناى آن اســت كه ايمــان در اين كمك 

دخالت دارد.
شــعبانى با اشــاره به اهميت شناسايى دقيق 
اقشار كم برخوردار، عنوان كرد: گذران زندگى 
در شــرايط فعلى ســخت اســت اما برخى 
خانواده هــا تحت پوشــش نهادهاى حمايتى 
هســتند و با وجود اين مســتمرى ها زندگى 

آنها مى گــذرد، بنابراين بايد توجه قرارگاه به 
خانواده هايى باشــد كه با شرايط سخت ترى 

مواجه هستند.
وى ادامه داد: آنچه موجب نگرانى شده وجود 
اقشارى است كه داراى درآمد روزانه هستند 
و از منبــع ثابتى برخوردار نيســتند و پس از 

شيوع اين بيمارى دچار مشكل شده اند.
امام جمعه همدان با تأكيد بر اينكه قرارگاه 
مواسات بايد براى شناسايى اين افراد وارد 
ميدان شــود، گفت: بعضى اقشار در جامعه 
تنها نگاهشــان به عيد و بساط پهن شده در 
خيابان بود كه امروز با مشكل جدى مواجه 

شده اند.

 همزمانــى روز ارتش و پنجــاه و نهمين 
روز مبارزه با كرونا در ايران، ارتشيان را برآن 
داشت كه به جاى آيين بزرگداشت اين روز، 
رژه خدمت به ملت را در اقصى نقاط كشور 
انجــام دهند تا بار ديگر تداعى كننده شــعار 

«ارتش فداى ملت» باشند.
نزديك دو ماه از اعالم رســمى ورود كرونا 
به ايران مى گــذرد، اگر چه از ابتدا نيروهاى 
مســلح با تشــكيل قرارگاه امام رضا (ع) به 
فرمان فرمانــده كل قوا همه توان انســانى، 
تجهيزاتى و پزشــكى خــود را مقابله با اين 
ويروس منحوس به ميدان آوردند اما رزمايش 
روز گذشــته از روحيه انقالبــى و فداكارى 
ارتش خبر داد كه با گذشت چهار دهه هنوز 

كمرنگ نشده است.
ديروز "رژه سالمت" واحدهاى زيرمجموعه 
ارتــش جمهورى اســالمى ايران در اســتان 

همدان به مناســبت 29فروردين"روز ارتش"
در محــل تيــپ 316 زرهى شــهيد قهرمان 
باحضور اميررضا خدايى فرمانده پايگاه سوم 
شــكارى شــهيد نوژه ،امير نورخدا شاكرمى 
فرمانــده تيپ316 زرهى شــهيدقهرمان ،امير 
شهداى  پدافند  زادفرمانده  محمدرضاصادقى 
سوباشى منطقه همدان و چند تن از مسئوالن 

استان برگزار شد.
پيام رئيس جمهورى در مراسم،قرائت و رژه 
ســالمت يگان هاى ارتش جمهورى اسالمى 
به دستور اميررضاخدايى ارشد نظامى آجا در 

منطقه  آغاز شد.
فرمانــدار شهرســتان همدان دراين مراســم 
بــا گرامى داشــت ياد و خاطــره امام راحل 
وشــهداى ارتش،روزارتش را به دالورمردان 

غيور ارتشى تبريك گفت.
حسين افشارى با اشاره جانفشانى ها و نقش 

آفرينــى ارتش قهرمان درهمــه عرصه ها به 
ويژه حوادث طبيعى سالهاى اخيرتقدير كرد .
ســپس از يگان هاى جنگ نوين و بهداشت 
وسالمت نيروى هوايى، زمينى و پدافندارتش 

مستقر در محل بازديد بعمل آمد. 
فروردين ماه سال 1358 بود كه امام خمينى (ره) 
در حمايت از نيروهاى ارتش روز 29 فرورين 
را روز ارتش نامگذارى كرد و در پيامى تاريخى 
نوشت: «اكنون ارتش در خدمت ملت و اسالم 

است و ارتش اسالمى است».
با وجود گذشت 41 سال از اين پيام تاريخى 
بنيانگذار جمهورى اســالمى ايــران، ارتش 
بارهــا در عرصه هاى مختلف اثبات كرده كه 
در خدمت اســالم و ملت هستند و وفادارى 
خود را به جمهورى اســالمى نشان داده اند و 
ديــروز با تدبير ارتش، رژه خدمت با شــعار 
«مدافعان وطن و ياوران ســالمت» جايگزين 

رژه اقتدار در سراسر كشور شد و نمونه هايى 
بيمارســتان هاى  رفع آلودگى،  تجهيــزات  از 
ســيار، خودروهاى طراحى و بهينه شــده و 
ارتش  كاركنان  مومنانــه  كمك هاى  همچنين 
براى امدادرســانى به ملت شــريف ايران در 

مبارزه با ويروس كرونا به نمايش درآمد.
ايــن رژه همزمان بــا همــدان در 24 مركز 
اســتان برگــزار و يگان هاى حاضــر در اين 
رژه، بالفاصلــه پس از عبور از جايگاه، براى 
رفع آلودگــى و ضد عفونى معابر و همچنين 
اقدامــات مردم يارى بالفاصلــه به مناطق كم 

برخوردار و دورافتاده اعزام شدند.
همچنين مســئوالن اســتان  در پيــام هايى، 
رشادت هاى ارتشيان در دفاع از كيان اسالمى 
را ستودند و از نيروهاى مسلح و بويژه ارتش 
به عنوان تكيه گاه ملت در روزهاى ســخت 

ياد كردند.

درسالروزگراميداشت روزارتش برگزارشد
رزمايش مدافعان وطن، ياوران سالمت
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خبر دهياران

دهياران در خط مقدم مقابله با كرونا 
در روستاها

 دهيارى ها نقش مؤثرى در كنترل و پيشــگيرى از شيوع كرونا در 
روســتاها دارند و با ارائه خدمات، نقش به ســزايى در حفظ سالمت 

روستاييان ايفا مى كنند.
بخشدار جوكار با بيان اين مطلب در نشست مشورتى دهياران بخش 
جوكار ضمن تشكر از دهياران و شوراهاى اسالمى روستا در راستاى 
انجام اقدامات مؤثر و قابل توجه در زمينه كنترل و پيشگيرى از ويروس 
كرونا اظهار كرد: تشــكيل جلسات ســتاد مقابله با ويروس كرونا در 
روســتاها به صورت منظم براى هماهنگى برنامه هــا، اقدامات و ارائه 
گزارش به مراجع مربوطه و همچنين توســعه پوشش بيمه هاى الزم 
براى دهياران و كاركنان دهيارى نظير بيمه هاى  مسئوليت  مدنى و ساير 

موارد از جمله اقدامات دهيارى ها در اين زمينه است.
فرهاد جهانيان با بيان اينكه پس از شيوع ويروس كرونا رعايت نكات 
ايمنى براى به  كارگيرى تجهيزات و ماشــين آالت مورد اســتفاده در 
پاكســازى، تنظيف و گندزدايى روســتا بيش از پيش مورد توجه قرار 
گرفت ، تأكيد كرد: براى دســتيابى به اين هدف در روستاها، استفاده 
از تجهيزات ايمن و داراى اســتانداردهاى الزم در انجام امور مربوطه 
از ســوى دهيارى ها موردتوجه قرار گرفته اســت؛ همچنين استمرار 
هماهنگى و همكارى با دســتگاه هاى ذى ربط در پاكســازى معابر و 
اماكن عمومى روستا با بهره گيرى از مواد شوينده و بهداشتى استاندارد 
نيز اعمال شــده اســت. وى در ادامه افزود: كمك به فرهنگ سازى و 
آموزش روســتاييان در جهت رعايت بهداشــت فردى و عمومى و 
تأكيد بر برگزار نكردن اجتماعات و مراســم هاى فرهنگى و ورزشى 
در روســتا نيز مورد تأكيــد قرار گرفت. دهيــاران همچنين اقدامات 
آموزشى و بهداشتى را به روستاييان از طريق نصب موارد آموزشى در 
اماكن عمومى به ويژه مســاجد، ساختمان دهيارى و در مجامع روستا 
اطالع رسانى كرده اند.  وى با اشاره به همكارى با خانه بهداشت و همه 
مراكز درمانى در ســطح بخش درباره اطالع رسانى مناسب در موارد 
مرتبط به ساكنان روستا نيز خاطرنشــان كرد: موارد مشكوك ابتال به 

كرونا به مراكز درمانى و خانه هاى بهداشت اعالم مى شود.
جهانيــان با بيان اينكه نظارت و تأكيد بر رعايت بهداشــت در اماكن 
عمومى روستا بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است، گفت: نظارت 
بر رعايت اصول بهداشتى در آرامستان ها و غسالخانه هاى روستايى بر 
اساس مفاد دســتورالعمل هاى ابالغى و بهره گيرى از ظرفيت خيّران 
براى تأمين و توزيع تجهيزات و اقالم بهداشتى در روستا نيز از اقدمات 
دهياران در زمينه مبارزه و مقابله با ويروس كرونا در روستاها است. 

بخشــدار جوكار تأكيد كرد: هماهنگى با سازمان هاى مردم نهاد براى 
استفاده از توان تخصصى و ارتباطات موجود آنها براى كمك به انجام 
وظايف دهيارى ها از ديگر اقدمات دهيارى هاست و همچنين كمك به 
فرهنگ ســازى و آموزش روستاييان با كمك هيأت هاى انديشه ورز و 

نخبگان روستا نيز مورد توجه قرار گرفته است.
وى در پايان گفت: بهره گيرى از ظرفيت تفاهم نامه همكارى مشترك 
با ســازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر براى اســتفاده از نيروهاى 
داوطلب هالل احمر براى پاكســازى روســتا و هماهنگى با نهادهاى 
مردمى نظير پايگاه بسيج روستا براى اطالع رسانى و اعالم راهكارهاى 
مقابله با شيوع بيمارى و اقدامات قابل انجام و همكارى و هميارى با 
دهيارى ها و روستاييان از ديگر اقدامات دهيارى ها در زمينه مبارزه و 

مقابله با كرونا در سطح روستا در كشور است.

دكل مخابراتى هلور سفلى اسدآباد 
افتتاح مى شود

 معاون عمران و برنامه ريزى فرماندارى شهرستان اسدآباد از افتتاح 
دكل مخابراتى روستاى هلور ســفلى اين شهرستان در آينده نزديك 
خبــر داد و گفت: اين دكل مخابراتى با صــرف اعتبارى افزون بر 2
ميليارد تومان كل منطقه جلگه را به وسعت 100 كيلومتر تحت پوشش 

قرار خواهد داد.
ليال اميدى با اشاره به پوشش و آنتن دهى و اينترنت ۴G نبود آنتن دهى 
منطقــه جلگه، موجب نارضايتى مردم منطقه بود كه با راه اندازى دكل 

در 2 هفته آينده اين مشكل براى هميشه مرتفع مى شود.
اميــدى درگفت وگو با ايرنا با اشــاره به بازديد، بررســى و جانمايى 
مدارس 4 روســتاى ماوا، قاضى مردان، چارق و ســميران با حضور 
مديركل نوســازى مدارس اســتان همدان تصريح كرد: اين مدارس 
2 كالســه، جز مدرســه يك كالســه چارق در بهمن ماه سال گذشته 
كلنگ زنى شــده اند و براى ساخت به اعتبارى افزون بر يك ميليارد و 

600 ميليون تومان نياز دارد.

اختصاص 2 دستگاه آمبوالنس اسپرينتر 
315 به پايگاه هاى اورژانس كبودرآهنگ

 مدير حوادث دانشگاه علوم پزشكى همدان در نشست با مسئوالن 
بهداشــتى كبودراهنگ از زحمات پرسنل 115 قدردانى كرد و گفت: 
امســال عالوه بــر اختصاص 2 دســتگاه آمبوالنس اســپرينتر 315، 
پايگاه هاى اورژانس 115 آبمشــكين و ساختمان جديد شيرين سو به 

بهره بردارى مى رسد.
 حبيب معصومى در ادامه افــزود: ك1پاركنان اورژانس 115 در خط 

مقدم مقابله با بيمارى كرونا، شبانه روز در خدمت مردم هستند.
 احمدى رئيس شبكه بهداشت و درمان كبودراهنگ هم در اين نشست 
با اشــاره به اينكه مراكز بهداشــتى و بيمارستان ها خط مقدم مبارزه با 
ويروس كرونا هســتند، گفت: شبكه بهداشت و درمان با بسيج تمامى 
امكانات و كاركنان به صورت شــبانه روزى براى ريشــه كنى ويروس 

كرونا و مراقبت از مبتاليان انجام وظيفه مى كنند.
داوود مرادى مدير اورژانس 115 شهرســتان هم گزارشى از عملكرد 
اورژانس پيش بيمارســتانى ارائه كرد و افزود در حال حاضر شهرستان 
يك پايگاه شــهرى مركز پيام و 7 پايگاه جــاده اى دارد كه در صورت 
راه اندازى پايگاه آبمشكين 9 پايگاه اورژانس پيش بيمارستانى خواهيم 

داشت.
در پايــان پس از بازديد ســاختمان جديد پايگاه شــهرى و مركز پيام 
فوريت هاى پزشــكى شهرستان از مدير شــبكه بهداشت و درمان و 

كاركنان 115 با اهدا لوح تجليل شد.

رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد
تجهيز نقاهتگاه هاى اسدآباد به 200 تخت

 دانشــكده علوم پزشــكى اســدآباد پس از انتزاع از دانشگاه علوم 
پزشــكى مسير ســختى را پشت ســر گذاشته اســت در اين مدت، 
هتلينگ هاى بيمارســتان، اتاق RF ام.آر.آى - محوطه ســازى، با 99
درصد پيشــرفت ساختمان دانشكده بهداشت در حال تكميل است و 
پروژه ملت كه آماده بهره بردارى است از مهمترين پروژه هاى عمرانى 
دانشــكده به شمار مى رود و اكنون نقاهتگاه هاى اسدآباد به 200 تخت 

بيمارستانى مجهز مى شوند.
رئيس دانشــكده علوم پزشــكى اســدآباد با بيان اين مطلب گفت: 
بيمارســتان قائم(عج) در تكريم ارباب رجوع و رعايت حقوق بيمار 
بســيار خوب عمل كرده است اين مركز درمانى در اعتباربخشى نمره 

قابل قبولى كسب كرده است.
وى با اشــاره به اينكه توانســته ايم پزشــكان عمومى و متخصص را 
به دانشــكده اضافه كنيم، افزود: به لطف زحمات معاون آموزشــى و 
همكاران آنها، امروز بار علمى دانشكده ارتقا يافته و توانستيم 5 عضو 

جديد هيأت علمى را جذب كنيم.
بهنام رضا مخصوصى خاطرنشــان كرد: مراجعات بيماران شهرهاى 
مجاور به شهرســتان و به بيمارســتان حضرت قائم(عــج) به دليل 
زحمــات همكاران در اين حوزه، نشــان از ارتقاى ســطح خدمات 
درمانى دانشكده است. دانشكده علوم پزشكى اسدآباد در طرح فشار 
خون توانست رتبه بااليى در سطح دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 
كســب كند كه اين مهم حاصل زحمات همكاران در حوزه بهداشت 

بود.
مخصوصى با بيان اينكه اسدآباد نخســتين شهرستان استان بود كه با 
اعالم هشدار جهانى روز 13 بهمن سال گذشته نخستين جلسه سالمت 
و امنيت غذايى با موضوع كرونا را تشكيل داد، افزود: با ورود كرونا به 
اسدآباد آمادگى كامل وجود داشت و يكى از اقدامات مهم، ايزوله كردن 

ترياژ تا بخش هاى بسترى بيمارستان بود.
وى استفاده از پهپاد كشاورزى براى گندزدايى و ابتكار نصب پرده هاى 
گندزدا در مبادى ورودى شهر و بيمارستان را از ابتكار دانشكده علوم 
پزشــكى اسدآباد دانســت و گفت: در طول اين مدت توانستيم تمام 
مناطق پرتراكم را لكه گذارى كنيم و غربالگرى توسط معاونت بهداشت 
و كارشناســان آن حوزه، در مناطق مربوطه با حساسيت باالترى اقدام 

شد.
رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد در گفت وگو با فارس و با اشاره 
به اينكه از پيش و حين شــيوع كرونا اقدامات بسيار مناسب و خوبى 
انجام شــده است، افزود: از بهترين همراهان ما در اين مسير سخت و 

پرفراز و نشيب، معاون درمان دانشكده بود.
در مدت  Cover All مخصوصى با اشــاره به اينكه پوشــيدن لباس
12 تا 18 ســاعت كار بسيار دشوار و طاقت فرسايى است و همكاران 
ما در اين روزها جانفشــانى مى كنند، گفت: به كاركنان، رياست و تيم 
مديريتى بيمارستان و به ويژه پرستاران ايثارگر خسته نباشيد و خداقوت 

عرض مى كنم.

كشف 2000 قطعه مرغ قاچاق در بهار
 مأموران يگان امداد انتظامى شهرستان بهار با پايش محورهاى مواصالتى و اجراى ايست و 
بازرسى مقطعى موفق به كشف 2 هزار قطعه مرغ قاچاق و بدون مجوز از يك دستگاه كاميون 
اسكانيا شدند. كارشناسان، ارزش مرغ هاى كشف شده را 600 ميليون ريال ارزيابى كرده اند، 2

نفر متهم در اين باره با تشكيل پرونده به مراجع صالحه قضائى معرفى شدند.
2/5 كيلوگرم هروئين كشف شد ■

فرمانده انتظامى شهرســتان بهار بر عــزم جدى پليس در مبارزه بــا اخالل گران اقتصادى و 
قاچاقچيان كاال در سال جهش توليد تأكيد كرد و از كشف 2 كيلو و 450 گرم هروئين در يك 

عمليات ضربتى در محورهاى مواصالتى اين شهرستان خبر داد.

بزرگعلــى نورى گفت: در پى تالش ها و اشــراف اطالعاتى كاركنــان پليس مبارزه با مواد 
مخدر شهرســتان بهار و با همــكارى عوامل پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان، يك باند 
قاچاق مواد مخدر كه قصد انتقال مواد مخدر از استان هاى غربى به استان همدان را داشت، 

شناسايى شد.
وى درگفت وگــو با مهر افزود: با هوشــمندى مأموران و در يــك اقدام عملياتى ضربتى و با 
همكارى پليس راه كرمانشاه- همدان خودرو متهمان در ورودى شهرستان همدان شناسايى و 

در بازرسى از آن، 2 كيلو و 450 گرم هروئين با لفافه كشف شد.
فرمانده انتظامى شهرستان بهار گفت: 3 متهم در اين زمينه دستگير و به مراجع قضائى معرفى 
شدند، پليس با استفاده از تمام امكانات و اقتدار با سوداگران مرگ كه در خريد و فروش مواد 

مخدر نقش دارند با جديت برابر قانون برخورد مى كند

 رئيس اتاق اصناف اسدآباد:
 قيمت زولبيا و باميه 20 درصد افزايش يافت 

 بر اســاس تصميمات گرفته شــده و نزديك شدن به ماه مبارك رمضان 
قيمت زولبيا و باميه در اسداباد 20 تا 25 درصد افزايش دارد.

رئيس اتاق اصناف شهرستان اسدآباد افزود: قيمت زولبيا از كيلويى 15 هزار 
تومان به 18 هزار تومان و باميه به 20 هزار تومان افزايش يافته است.

موسى رضا غفارى ادامه داد: قيمت انگشت پيچ  از كيلويى 10 هزار تومان به 
12 هزار تومان در ماه مبارك رمضان افزايش يافته است. غفارى از شهروندان 
اسدآبادى خواست تخلفات را با شماره هاى 33126554 و 124 بازرسى در 

ميان بگذارند.

بيمه نامه شركت رازى خودرو آريسان شماره بيمه نامه 
31221566/98/000173 شماره پالك ايران 18- 251ق19 شماره موتور 
0027788J118 شماره شاسى NAAB 66 9PE 662838GV به نام 
محمد مهدى گمار مكربى به شماره شناسنامه 3860930486 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهي دعوت به همكارى 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان 
بــر  نظــارت  و  طراحــى  جهــت  دارد   نظــر  در 
ــا  ــود ب ــداث خ ــال اح ــى در ح ــاى عمران پروژه ه
ــذا  ــد.  ل ــكارى نماي ــرايط هم ــد ش ــين واج مهندس
ــه رزومــه كارى  متقاضيــان مــى تواننــد جهــت ارائ
ــك  ــدت ي ــه م ــى ب ــاپ آگه ــخ چ ــود  از تاري خ
هفتــه بــه محــل شــركت  واقــع در ماليــر روســتاى 
ــرورى  ــت و دامپ ــت و صنع ــركت كش ــان ش آورزم
ــب  ــت كس ــد. جه ــه نماين ــدان مراجع ــگاه هم پ

ــاى : ــماره تلفنه ــا ش ــتر  ب ــات بيش اطالع
1-32463690-081 تماس حاصل نماييد.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم 99/1/30) 

 روابط عمومى اداره كل زندانهاى استان همدان

 اداره كل زندانهاى استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات تعمير ونگهدارى تاسيسات مكانيكى و برقى زندان مركزى همدان ،اردوگاه كاردرمانى ،كانون 
اصالح وتربيت ، زندان مالير ، زندان تويسركان ، زندان نهاوند ، بازداشتگاه موقت وامورخدمات ساختمان اداره كل را براى مدت يكسال شمسى از تاريخ 
1399/2/1 الى 2/1/ 1400 از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد لذا از شركت هاى  واجد شرايط  كه داراى سوابق مرتبط در اين زمينه و صالحيت  الزم از 
مراجع رسمى كشور ( اداره كار وامور اجتماعى )مى باشند دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه شنبه مورخ 

99/2/7  به آدرس ذيل مراجعه نمايند.ف 1/25  
    www.setadiran.ir : محل دريافت اسناد : سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس ■

■ آخرين مهلت تحويل اسناد : پايان وقت ادارى مورخ 99/2/17  به دبيرخانه اداره كل تحويل و زمان بازگشايى 99/2/18  مى باشد .
■ مبلغ برآورد اوليه : 12/264/191/167 ريال ( دوازده ميليارد ودويست و شصت و چهار ميليون ويكصدو نود ويك هزارو يكصدو شصت و هفت ريال ) . 

■ مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 500/000/000 ريال ميباشد كه  بصورت يكى از بندهاى ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتى از طرف پيمانكار ارائه 
ميگردد . ضمنا شماره حساب جارى 2171315610007 بنام  تمركز وجوه سپرده جارى اداره كل زندانهاى استان همدان جهت واريز وجه نقد  تضمين ميباشد.
ضمناً شركت كنندگان مى بايست كليه اسناد مناقصه (محتويات هر سه پاكت الف ، ب ، ج ) مناقصه را در سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس : 
www.setadiran.ir  ثبت و بارگذارى نمايند و اسناد خود را طبق شرايط  مناقصات به اداره كل تحويل نمايند . در صورت عدم درج اسناد در سامانه فوق 

قيمت شركت كنندگان از اعتبار ساقط ميگردد. 
جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38260182 اداره فنى و عمرانى  اداره كل تماس حاصل فرماييد .

(م الف68)

 گروه شهرستان: بخشى كه 
هم مى تواند شغل ايجاد كند، 
نقش آفرينى،  توســعه  در  هم 
كاهش واردات محصول مؤثر 
باشد و بى نيازى و خودكفايى 
نيــز در توانــش اســت اما 
برنمى آيد.  پسش  از  به تنهايى 
رشد اقتصادى، توليد ناخالص 
داخلى هم حرف براى گفتن 
دارد. بهبــود امنيت غذايى و 
بســيارى از ايــن قبيل موارد 
را مى تــوان به عنوان خروجى 
بخش كشــاورزى برشمرد و 
متصور بود؛ امــا اين مهم در 
گرو حمايت از توليد و دفاع 
از كشــاورزان و بهره برداران 
بخش كشــاورزى و ... است. 

نام گذارى ســالجارى به نام «جهش توليد» از 
سوى مقام معظم رهبرى نيز فصل الخطاب و 
سرلوحه كار مسئوالن اســت. مديران بخش 
كشاورزى مادســتان نيز همپاى ديگر مديران 
بايد مســلح به مبانى و اصول علمى در زمينه 
توليد و ... و ارتباط و تعامل با كشــاورزان و 
حمايت و پشتيبانى در نگه داشت محصوالت 
تا برداشــت، فرصت را غنيمت بشمارند و در 
كنار حفاظت از منابع طبيعى و ســرمايه هاى 
ملــى، بيش از پيــش در كشــاورزى پايدار و 
شــكوفا و به منصه ظهور رساندن مواردى كه 
ابتدا به آن اشاره شد در كشور نقش ايفا كنند.

 همدان پيام در گفت وگو با مديران، كشاوران و 
كارشناسان اين بخش و اقدامات اين حوزه را 

رصد كرده است كه در ادامه مى خوانيم:
 برداشت محصوالت گلخانه اى 

در شرايط جوى نامساعد 
در  كبودراهنگ  شهرســتان  كشاورزى  مزارع 
بارندگى هاى اخير نســبت به ســال گذشته 
به مراتب خســارت كمترى داشتند. سطح زير 
كشت غالت شهرستان شامل جو، گندم و كلزا 
اســت اما بخش عمده آن يعنى جو و گندم، 
حدود 120 هزار هكتار به خود اختصاص داده 
است. با جارى شدن آب هاى سطحى، برخى 
اراضى كه كنار سيل بندها بودند، آسيب ديدند. 
به داليل شرايط جوى شهرستان در حال حاضر 
هيچ گونه محصولى از مزارع جز كشــت هاى 
گلخانه اى در ســطح شهرســتان برداشــت 

نمى شود.
خسارت ها و سرمازدگى هاى شهرستان بيشتر 
در روستاى طاســران، اورقين و اميرآباد بوده 
است. بارش تگرگ در شهرستان كبودراهنگ 
نســبت به ديگر شهرستان ها بسيار كمتر بوده 
و به ســبب همين امر مزارع اين شهرســتان 
كبودراهنگ  ديده اســت.  كمترى  خســارت 
داراى باغ انگور زيادى اســت، همچنين اين 
شهرســتان 27 واحد گلخانه اى دارد كه خيار، 
گوجه فرنگى، فلفــل دلمه عمده محصوالت 
اين گلخانه هاســت كه در طول سال برداشت 

مى شود.
  توليد 275 هزار تن سيب زمينى در 

بهار
شــش هزار هكتار از اراضى شهرســتان بهار 
به كشت ســيب زمينى اختصاص يافته است. 
شهرســتان بهار به عنــوان قطــب توليد اين 

محصــول و به منظور صــادرات و عرضه به 
سراســر اســتان، توليد 275 هزار و600 تن 
سيب زمينى در سال زراعى جارى را در دستور 
كار قرار داده است. از ديگر محصوالت بهاره 
و تابستانه شهرستان بهار توليد 3 هزار و 500
تن چغندرقند با ســطح زيركشت 70 هكتار 
اســت. اختصاص 250 هكتار از مزارع براى 
كشت ذرت با پيش بينى توليد 17 هزار و 500

تن و اختصاص هزار و 916 هكتار با پيش بينى 
51 هزار و 882 تن صيفى جات و سبزيجات 
در بهار كشت مى شود. همچنين به دليل تگرگ 
و بارش هاى اخير ميزان خســارت وارده در 
بخش كشاورزى با 800  هكتار زمين زراعى، 
168 ميليون ريال و در زمينه محصوالت باغى 

ميزان خسارت هزار و 540 تن است.
  مقام نخست نهاوند در كشاورزى 

شهرســتان نهاوند به دليل آب وهواى مساعد، 
بارندگى هــا و موقعيــت جغرافيايى مطلوب 
يكى از قطب هاى اصلى كشــاورزى اســتان 
اســت كه در توليد بســيارى از محصوالت 
زراعى و باغى در استان مقام نخست را دارد. 
در نهاوند بيــش از 70 هزار هكتار زمين قابل 
كشت به صورت ديم و آبى وجود دارد از اين 
ميزان حدود 50 هزار هكتار آن زيركشت انواع 

محصوالت كشاورزى قرار مى گيرد.
از عمده تريــن محصــوالت توليــدى بخش 
كشاورزى اين شهرستان مى توان به گندم، جو، 
ذرت، كلزا، آفتابگردان، گشــنيز، چغندرقند، 
لوبيا و نخود، خيار، سيب، هلو و شليل، انواع 

آلو، گردو و گيالس اشاره كرد.
در اثــر بارش تگرگ و وزش باد شــديد در 
نهاوند بيش از 31 ميليارد تومان خســارت به 
باغات وارد شــد. اين خســارات در 2 بخش 
مــزارع و باغات شهرســتان بوده كه ســبب 
شكســته شدن شــاخه هاى درختان و ريزش 
گل بوته ها شــده است. در حوزه زراعى عمده 
خســارات به مزارع گندم، جو، كلزا، گشــنيز 
و چغندر و در حوزه باغــى به درختان بادام 
و زردآلــو بوده اســت كه بر اســاس برآورد 
كارشناســان بيش از 31 ميليــارد تومان دچار 

خسارت شده اند. 
در مجمــوع بيش از 600 هكتــار از باغات و 
بيش از 8 هزار هكتار از مزارع اين شهرستان در 
اثر بارش تگرگ در روزهاى گذشته خسارت 

ديده اند.

  رزن در صادرات رازيانه پيشتاز است
بيــش از 95 درصد رازيانه كشــور حدود 5

هزار تن در شهرســتان رزن توليد مى شــود. 
اين شهرســتان قطب توليد رازيانه كشــور 
اســت، تالش بــراى برندســازى رازيانه و 
صادرات اين محصول در اولويت اســت. در 
سالجارى جشنواره گياهان دارويى و رازيانه 
در شهرســتان رزن برگزار شد، از آنجايى كه 
رازيانه با شرايط آب وهوايى منطقه سردرود 
سازگارى زيادى دارد، بيش از 2 هزار هكتار با 
توليد هزار تن رازيانه در روستاهاى سردرود 
براى اين محصول اختصاص داده شده است. 
باتوجه به بارش تگرگ و سرما در چند روز 
اخير باغ هاى بادام، زردآلو و كشــت كلزا در 
شهرســتان دچار آسيب شده است كه از اين 
ميران بيشترين خســارت مربوط به باغ بادام 
با 60 درصد خســارت است. در مجموع باغ 
بادام شهرســتان رزن 230 هكتار و به ميزان 
248 تن خســارت ديده اســت. بــه ترتيب 
باغ هاى زردآلو با 55 درصد و كشت كلزا 40

درصد هركدام به ميزان هزار و 54 و 96 تن 
خسارت ديده اند.

 اجراى طرح سرشاخه كارى درختان 
گردو در باغ هاى فامنين

در اجــراى اين طــرح حدود هــزار و 280
پيوندك بر درختان گردو پيوند خواهد شــد. 
در حال حاضر بذرى بــودن باغ هاى گردوى 
شهرستان، تنوع زياد در محصول از نظر شكل، 
رنگ و ســاير خصوصيات و باردهى كم اين 
درختان موجب شــده اســت تا كشاورزان با 
زحمت و رنج فراوان محصول كمى به دست 
آورند. اين در حالى اســت كه با اســتفاده از 
روش هاى جديــد در توليد محصول مى توان 
بهره ورى را تــا حدود زيادى بــاال برد و بر 
مشــكل غلبه كرد. امروزه با توجه به اصالح 
و معرفى ارقــام تجارى گردو، دســتيابى به 
تكنيك هاى مختلف پيوند و سرشــاخه كارى 
امــكان اصــالح و جايگزينى ايــن باغ ها با 
ارقام تجارى با كيفيت مطلــوب وجود دارد 
به صرفه ترين  مقرون  يكى از  سرشاخه كارى  و 
راه هــاى تغيير باردهــى و افزايش بهره ورى 
باغ هــاى گردو اســت؛ اولويت كشــاورزى 
فامنين اســتفاده از كود تقويتى و سرك است، 
ازآنجايى كه اســتفاده از كود سرك سبب رشد 
بهتر محصول و همچنين خوش رنگ شــدن 

كشاورزى  مى شود،  محصول 
فامنين اســتفاده از اين كود را 
در اولويت قرار داده اســت. 
در مجموع فامنين داراى 370
هكتار باغ مثمر دارد كه شامل 
زردآلو، گندم آبى، گندم ديم، 

يونجه و ذرت است.
ميــزان خســارت وارده بــر 
شهرســتان  محصــوالت 
به ترتيــب جو آبى و ديم 5 تا 
7 درصد، باغات تك هسته اى 
گلــدار 60 درصــد و مزارع 
5 درصد اســت. نياز به ذكر 
است كه كشــت 500 هكتار 
چغندرقند در مــزارع فامنين 

آغاز شده است.
مبارزه  مالير  اولويت    

با آفات و علف هاى هرز 
رصــد و پايش كارشناســان كشــاورزى با 
بازديد از مزارع و بررســى وضعيت گياهان 
از لحاظ آفات، به ويژه آفت سن مرتب انجام 
مى شــود و راهكارهاى متناسب را در اختيار 
كشــاورزان قرار مى دهند، مبارزه با آفات و 
بيمارى ها و علف هرز از اقدامات اولويت دار 
جهاد كشــاورزى مالير در اين فصل ســال 
اســت. ميزان خسارت تگرگ به محصوالت 
كشــاورزى ماليــر زمانى كــه محصوالت 
هســته دار از فاز رويشــى وارد فاز زايشــى 
شــده بودند و در اين مرحله از رشد گياهان، 
سبب آسيب فراوانى به محصوالتى از جمله 
بادام، گردو، آلبالــو، زردآلو، آلو، انگور، هلو 
و ... شــد. طبق برآوردهاى انجام شــده به 2
هزار و 475 هكتار از باغات مالير خســارت 

وارد شد.
چغندرقند  هكتار   2300 اختصاص   

در اسدآباد
سطح كشت محصوالت بهاره بالغ بر 15 هزار 
هكتار، شــامل محصوالتى چون چغندرقند، 
ســيب زمينى، گوجه فرنگــى، ذرت، خيار، 
هندوانه و... اســت، همچنين بالغ بر3 هزار و 
500 هكتار از اراضى به كشت نخود و عدس 
اختصاص يافته است. در حال حاضر كشت 
محصول چغندرقند با  2 هزار و 300 هكتار 
و نخود و عدس در حال انجام است. با توجه 
به رقابتى كه علف هــاى هرز در جذب آب 
و عناصــر غذايى با گياه زراعى دارد ســبب 
كاهش قابل توجه كميت محصول مى شــود، 
كنترل به موقع و مناسب سبب افزايش توليد 
در واحد ســطح خواهد شد، در حال حاضر 
عمليــات كنترل و مبارزه بــا علف هاى هرز 
در حــدود 2 هزار و 500 هكتــار از مزارع 
غالت شهرستان اســدآباد انجام شده است؛ 
تاكنون در هــزار و 200 هكتار از مزارع زير 
كشت، مبارزه با سن غالت انجام شده است. 
پيش بينى مى شــود 60 هزار تــن گندم و45

هزار تن جو برداشت شود. 
مبلغ خســارت وارده به محصوالت زراعى 
و باغــى بالغ بر 650 ميليارد ريال اســت كه 
محصــوالت زراعى خســارت ديده شــامل 
گندم، جو، كلزا، ســير، شبدر، نخود، يونجه 
و محصوالت باغى شــامل گردو، بادام، آلو، 

زردآلو و شليل است.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

مى گويند اوضاع كشاورزى مادستان خوب است

برنامه جهش توليد 
براى محور توسعه استان
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يادداشت ميهمان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326001001056  مــورخ 1398/12/19هيأت اول/ دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همــدان - ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى مجتبى طاليى 
منش فرزند على به شماره شناسنامه 2188 صادره از همدان در ششدانگ عرصه يك قطعه باغ 
به مساحت 3178/29 مترمربع در قســمتى از پالك باقيمانده 2 اصلي واقع در حومه بخش سه 
همدان به نشانى عباس آباد، فخرآباد، جنب امامزاده فخرالدين، خريداري از مالك رسمي آقايان 
جعفر پنبه اى و وراث محمد صدرايى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 41)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15

على زيورى 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

ــت  ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــون  ــوع قان ــأت اول/دوم موض ــورخ 1398/11/17هي ــماره 139860326001000911  م ــر رأي ش براب
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــك تصرف ــه ي ــدان - ناحي ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت واح
متقاضــي آقــاى محمــود ســيفى فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 1044 صــادره از همــدان در 
ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ عرصــه يــك قطعــه بــاغ بــه مســاحت 30667 مترمربــع در 
قســمتى از پــالك باقيمانــده 2 اصلــي واقــع در حومــه بخــش ســه همــدان بــه نشــانى همــدان 
راه عباس آبــاد خريــداري از مالــك رســمي آقايــان جعفــر پنبــه اى و محمــد رضــوى صدرايــى 
محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــي  ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش آگه
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 از تاريــخ تســليم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد 

(57 شــد.(م الف 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15
على زيورى حبيبى- رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

برابــر رأي شــماره 139860326009000399 مورخــه 98/11/5 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد  تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ــد  ــى فرزن ــا وحدت ــاى رض ــارض آق ــه و بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــتان فامني ــي شهرس ثبت
يوســف بــه شــماره شناســنامه 1548 صــادره از فامنيــن بــه شــماره ملــي 5029297898 
در اعيانــى نــود و پنــج شــعير و يكصــد و شــش دويســت و دهــم شــعير مشــاع بانضمــام 
عرصــه هفتــاد و شــش شــعير و هفتــاد و ســه يكصــد و پنــج شــعير مشــاع از نــود و شــش 
ــع و هشــتاد  ــه مســاحت چهارصــد و ده مترمرب ــه ب ــاب خان ــك ب ــگ ي ــعير شــش دان ش
ــدان  ــج هم ــش پن ــع در بخ ــي واق ــالك 108 اصل ــمتي از پ ــع قس ــدم مترمرب ــت ص و هف
ــت.  ــده اس ــرز گردي ــى مح ــف وحدت ــمي يوس ــن رس ــداري از مالكي ــان خري ــي زرق اراض
ــه 15 روز آگهــي مي شــود،  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ل
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 از تاريــخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك م

شــد.(م الف2)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

ــت  ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1398/12/24 هي ــماره 1398/1607 م ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد  تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي خانــم صفيــه 
ــدآباد در ششــدانگ  ــادره از اس ــنامه 734 ص ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد ابراهي حســنى فرزن
ــي  ــالك 1458 اصل ــع در قســمتى از پ ــه مســاحت 75/46 مترمرب ــاب ســاختمان ب يــك ب
ــا واســطه از مالــك رســمي ورثــه آقــاى اكبــر آزاد محــرز  واقــع در اســدآباد خريــداري ب
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل گردي
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك آگهــي مي شــود، در صورت
ــاه  ــدت دو م ــه م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولي ــد از تاري اعتراضــي داشــته باشــند مي توانن
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.(م الف 7) ــد ش ــادر خواه ــت ص مالكي
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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 
ــد ســند رســمي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

ــون  ــأت اول/دوم موضــوع قان ــورخ 1398/12/22هي ــر رأي شــماره 139860326001001071  م براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان ناحيــه يــك تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــاى 
رضــا يدالهــى فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه 100 صــادره از همــدان در ســه دانگ مشــاع 
ــع در قســمتى از پــالك  ــه مســاحت 30667 مترمرب ــاغ ب از  ششــدانگ عرصــه يــك قطعــه ب
ــاد  ــه نشــانى همــدان راه عباس آب ــه بخــش ســه همــدان ب ــده 2 اصلــي واقــع در حوم باقيمان
خريــداري از مالــك رســمي آقايــان جعفــر پنبــه اى و محمــد رضــوى صدرايــى  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 اعتراضي 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 از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 55)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15
على زيورى حبيبى- رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي حصر وراثت
آقــاى يوســف امينــى گلبــرداراى شــماره شناســنامه  67 بــه شــرح دادخواســت كالســه 
11/98ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح 
ــخ 98/12/12  ــنامه  4 در تاري ــماره شناس ــه ش ــى ب ــداوردى امين ــادروان خ ــه ش داده ك
ــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه  در اقامتــگاه دائمــى خــود ب

منحصــر اســت بــه: 
ــد 1357  ــنامه 1249 متول ــماره شناس ــه ش ــداوردى ب ــد خ ــر فرزن ــى گلب ــهربانو امين 1-ش
فرزنــد متوفــى 2-ســكينه طينتــى سرشــت فرزنــد مطلــب علــى بــه شــماره شناســنامه 
ــه شــماره  ــد خــداوردى ب ــد 1333 همســر متوفــى 3-مرضيــه امينــى گلبــر فرزن 7 متول
شناســنامه 31 متولــد 1361 فرزنــد متوفــى 4-نرگــس امينــى گلبــر فرزنــد خــداوردى بــه 
ــد  ــر فرزن ــى گلب ــى 5-يوســف امين ــد متوف ــد 1358 فرزن ــنامه 1250 متول ــماره شناس ش
خــداوردى بــه شــماره شناســنامه 67 متولــد 1364 فرزنــد متوفــى 6-حســين امينــى گلبر 
فرزنــد خــداوردى بــه شــماره شناســنامه 27 متولــد 1360 فرزنــد متوفــى 7-حافــظ امينــى 
گلبــر فرزنــد خــداوردى بــه شــماره شناســنامه 4040127919 متولــد 1370 فرزنــد متوفــى 
8-احمــد امينــى گلبــر فرزنــد خــداوردى بــه شــماره شناســنامه 1112 متولــد 1354 فرزنــد 
متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي 
مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ 

نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف33)
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سناريوهاى پيش رو براى پايان سال 
تحصيلى در مدارس و دانشگاه ها

 كميســيون آموزش مجلس در آخرين جلســه با وزير آموزش و 
پرورش براين موضوع توافق كرد كه تا آخر فروردين ماه تكليف زمان 
پايان سال تحصيلى و به دنبال آن تاريخ دقيق امتحانات نهايى مدارس 
و دانشگاه ها مشخص شود، چون زمان برگزارى كنكور 20 روز پس 

از پايان امتحانات نهايى است. 
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 
گفت: از طــرف ديگر با توجه به ارائه 80 درصد از مطالب درســى 
به دانش آموزان مشــكلى براى پايان سال تحصيلى وجود ندارد، كما 
اينكه اين نخستين بارى نيست كه كشور با چنين شرايط روبه روست 
اوايل انقالب و در 8 ســال دفاع مقدس بارها چنين شرايط اضطرارى 

پيش آمده است. 
ميرحمايت ميرزاده درباره وضعيت امتحانات دانشگاه ها هم گفت: از 
وزارت علوم خواسته ايم كه تعيين تكليف كند. در اين باره حذف ترم 
را اختيارى كرده اند، ولى قرار شــد اختيارات را به دانشگاه ها بدهند، 
چون شرايط در كل كشور يكسان نيست، بنابراين تفويض اختيارات 

تصميم درستى است. 

آماده گسترش همكارى با ايران
 براى مبارزه با كرونا هستيم

 وزير امور خارجه چين در تماس با همتاى ايرانى خود بر آمادگى 
پكن درباره گســترش همكارى با تهران براى مبارزه با ويروس كرونا 

تأكيد كرده است.
به گزارش فارس، وانگ يى گفت: چين و ايران به عنوان دو شــريك 
راهبردى با بهره مندى از درك و حمايت دوجانبه، در مبارزه قدرتمند 
در برابر بيمارى «كوويد-19» به يكديگر كمك كرده و فصل جديدى 

را در همكارى هاى خود رقم زدند.
وى افــزود: مردم ايران، بــا مديريت دولت اين كشــور عليه اين 
همه گيرى متحد شده اند و كاهش شيب منحنى ابتال در ايران نشان 
مى دهد كه اقدامات كنترلى و پيشــگيرانه در اين كشور نتيجه مثبتى 

داده  است.
وانگ يى افزود، چين آماده اســت تا همكارى  با ايران براى مبارزه با 
شــيوع ويروس كرونا را ادامه داده و تمام ظرفيت الزم براى كمك به 

تهران را به كار گيرد.
وى تأكيد كرد: ويروس كرونا دشمن مشترك نسل بشر است و چين 
به عنوان نخستين كشــور گزارش دهنده شيوع اين بيمارى، اطالعات 
الزم را به اشــتراك گذاشته و همكارى با جامعه بين الملل را به شكلى 
شــفاف به انجام رسانده است و سهم به سزايى در مبارزه جهانى عليه 

همه گيرى آن داشته است.

به مناسبت يكصدمين روز شهادت سردار سليمانى
ترور سردار شهيد سپهبد سليمانى

 از ديدگاه حقوق بين الملل 
 ترور كور، ناجوانمردانه و وحشيانه 
ســردار بزرگ ايران و اســالم شــهيد 
بزرگوار حاج قاسم سليمانى و همراهان 
ايشــان با دستور مستقيم رئيس جمهور 
منفور اياالت متحــده آمريكا در خاك 
كشور عراق؛ هنگامى كه ايشان به دعوت 
رســمى مقامات بلندپايه عراق و براى 
مأموريت سياسى حامل صلح و دوستى 
با همســايگان به اين كشــور عزيمت 
نموده اند، نقض فاحــش حاكميت عراق- قانون اساســى آمريكا- تمامى 
هنجارها- قواعد و مقررات حقوق بين الملل و در رأس آن منشور ملل متحد 

است كه به برخى از آنها مى پردازيم.
1-اياالت متحده آمريكا با ترور يك مقام بلندپايه در يك كشــور ثالث كه با 
آن در جنگ نيست، فرمان اجرايى جرالدفورد -كه پس از جنگ ويتنام امضا 
شد - را نقض كرد كه بر اساس آن آمريكايى ها نبايد دست به ترور كسى در 

خاك كشور ثالث بزنند.
2-بر اســاس مفاد قطعنامه 3314 ملل متحد، توســل به زور عليه كشور يا 
مقامات كشور ها به هر نحوى، مصداقى از مفهوم «توسل به زور» مندرج در 

ماده 39 منشور ملل متحد است.
3-تعقيب كيفرى ترامپ و ساير دست اندركاران به عنوان جنايتكار بين المللى 

در ديوان بين المللى كيفرى الهه.
توضيح اينكه: عمليات مسلحانه نيروهاى آمريكايى در خاك عراق «تجاوز» 
محسوب مى شــود و دولت عراق مى تواند با كمك نيروهاى ايرانى به دفاع 
مشــروع عليه آمريكا مبادرت كند. به عالوه اين اقــدام، طبق بند 2 ماده 5
اصالحى اساسنامه ديوان بين المللى كيفرى مصوب 2010 جنايت محسوب 
مى شود و رئيس جمهور آمريكا كه مستقيماً دستور اين عمليات را صادر كرده 
است و ساير دست اندركاران آن، جنايتكار بين المللى قلمداد مى شوند و قابل 

تعقيب كيفرى هستند.
4- اقدام به شــهادت سردار ســليمانى- چهره بين المللى مقاومت و ژنرال 
ضدتروريســم- و همراهانش در خاك عراق توسط جنايتكاران آمريكايى، 
مغاير حقوق بين المللى، توسل به زور، حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق 

بين الملل بشر است.
اقدامات حقوقى در ســطح بين الملل كه مى توان به انجام آنها مبادرت كرد، 

عبارتند از:
1-اقدام به عنوان تجاوز مســلحانه و طرح مسئوليت كيفرى فردى در قالب 

اساسنامه ديوان بين المللى كيفرى.
توضيح اينكه: اين امر مستلزم تطبيق عناصر مادى و معنوى جنايت تجاوز با 
عمل منتسب به دونالد ترامپ به عنوان متهم اصلى اين پرونده است. دولت 
جمهورى اسالمى ايران ضمن آنكه از حقوق اقدام متقابل عليه دولت آمريكا 
برخوردار است مى تواند قضيه را به مراجع بين المللى به ويژه «مجمع عمومى 
سازمان ملل متحد» و «شوراى حقوق بشر» ارجاع دهد. دولت عراق در قبال 
درخواست از آمريكا، براى خارج كردن نيروهايش از عراق و امتناع آمريكا 
از اين امر، از حق دفاع مشــروع برخوردار اســت و امتناع آمريكا مى تواند 
عملى تجاوزكارانه محسوب شود. بنا به درخواست دولت عراق، دولت ايران 
مى تواند در قالب حق دفاع مشروع جمعى موضوع ماده 51 منشور سازمان 

ملل متحد به يارى عراق بشتابد.
2-تنظيم شكايت و ارســال آن به دادستان ديوان كيفرى بين المللى مبنى بر 
نقض قواعد آمره حقوق بين الملل يعنى: «منع توســل به زور»، «اقدام جرم 
منجر به تجاوز» و «منع سلب خودسرانه حق حيات»، به منظور آغاز تحقيقات 

مستقل و بى طرفانه و گزارش به شوراى امنيت.
3-نامه به دبيركل محترم سازمان ملل متحد- آنتونيوگوترش- مبنى بر تشكيل 
جلسه  شوراى امنيت داّل بر محكوميت اقدام تجاوزكارانه و تروريستى دولت 
آمريكا و درصورت امكان تشــكيل مجمع عمومى ســازمان ملل متحد. در 
مجمع عمومى برخالف شوراى امنيت، آمريكا نمى تواند از حق وتو استفاده 

كند. 
4-اقامه دعوا بر اســاس مفاد «كنوانســيون 1973 جلوگيــرى و مجازات 
جرايم عليه اشخاِص تحت حمايت بين المللى» از جمله مأموران و سفيران 
ديپلماتيك، با رعايت تشــريفات مندرج و رويه قضايى ايجادشده بر اساس 

عهدنامه مّودت 1955.
5-لحاظ كردن  مسئوليت بين المللى كشــورها و در اينجا كشور متجاوز-
آمريكا- بر حسب مفاد مندرج در «طرح مسئوليت بين المللى دولت 2001» 
كه در سطح جهان به عرف بين المللى تبديل شده است، نيز قابل بررسى است 
و آن عبارت از «اقدام متقابل» است. با اين وصف دفاع مشروع در قالب اقدام 
متقابل حاوى 3 شــرط: فوريت- ضرورت و تناسب- بايد باشد. عالوه بر 
پيگيرى هاى سياسى و حقوقى دولت جمهورى اسالمى ايران و در رأس آن 
وزارت امور خارجه، مجلس شوراى اسالمى و در رأس آن كميسيون امنيت 
ملى و سياســت خارجى و همچنين قوه قضاييه و در رأس آن ستاد حقوق 

بشر، همان طوركه رياست محترم قوه ى قضاييه اعالم كرده است.
پيگيرى اين مسأله- ترور چهره بين المللى مقاومت شهيد سپهبد حاج قاسم 
سليمانى- مرتبط با هويت ملى و انقالبى ما است و تمامى اركان نظام در اين 
راستا داراى مسئوليت هستند. شكايت خانواده هاى محترم شهيدان اين ترور 

ناجوانمردانه نيز داراى اهميت است.
حمالت موشكى جمهورى اسالمى ايران به آمريكايى ها در2  پايگاه هوايى 
عين االســد در غرب بغداد و پايگاه الحرير اربيل در اقليم كردستان عراق –
كه در هماهنگى كامل با مقامات عراقى صورت گرفت- تنها گوشــه اى از 
انتقام سخت سپاه پاسداران انقالب اسالمى در قبال شهادت فرمانده گرانقدر 
نيروى قدس سپاه است. انتقام اصلى خروج كامل نيروهاى متجاوز آمريكايى 
از منطقه غرب آســيا اســت كه آغاز اين مهم نيز با تصويب اكثريت قاطع 
نمايندگان پارلمان عراق مبنى بر خروج نيروهاى آمريكايى از عراق زده شد. 
انشــاءا... اين امر به زودى در تمامى منطقه و جهان عملياتى خواهد شــد و 
جهان صلح و آرامش را پس از خروج آمريكا و متحدانش - از مناطق سخت 

سلطه- تجربه خواهد كرد.
نگارنده: على ضيافتى- كارشناس ارشد حقوق بين الملل 
فروردين 1399

آمريكا براى حمايت از دولت جديد عراق 
شرط گذاشت

 مشاور رئيس جمهور آمريكا در امور غرب آسيا اعالم كرد كه با شرط و شروط، 
از دولت جديد اين كشور حمايت خواهد كرد. به گزارش فارس، گابريل صوما ضمن 
بر شمردن چند شرط براى حمايت آمريكا از دولت «مصطفى الكاظمى» مأمور تشكيل 
كابينه در عراق گفت كه يكى از اين شروط «احترام به حاكميت عراق» است. مشاور 
ترامپ در اين ارتباط گفت، هر كسى كه به عنوان نخست وزير كشور عراق انتخاب 
مى شود، بايد شروطى را رعايت كند تا از حمايت آمريكا برخوردار شود، فرقى هم 
نمى كند كه نخست وزير مصطفى الكاظمى باشد يا هر شخصيت ديگرى. وى با اشاره 
به شروط آمريكا مدعى شد كه مهمترين شرط اين كشور ابتدا آن است كه دولت عراق 
به تمايالت مردم اين كشور پاسخ دهد و خواسته هاى تظاهرات كنندگان را قبول كند و 

همچنين مسئوالن قتل و ربايش تظاهرات كنندگان را بازخواست كند. 

امسال با ويروس هاى كرونا و تحريم 
در جنگ هستيم

 امســال سال سختى اســت؛ هم با ويروس تحريم و هم ويروس كرونا در 
جنگ هســتيم، اما تمام تالش خود را مى كنيم كه سختى مردم را بكاهيم. براى 
همه مردم دنيا هم ســال ســختى است، اما براى ما بيشــتر.  به گزارش ايسنا، 
رئيس جمهور در ارتباط مستقيم تلويزيونى با بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبى 
پرند، گفت: مردم ما مطمئن باشند همه بخش ها، نهادها و شركت هاى خصوصى 
و دولتــى آنى نبــوده كه كار خود را متوقف كنند و با همه دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى كار خود را ادامه مى دهند.  حسن روحانى اميدواريم راه خدمت به 
مردم و جامعه و بهبود اوضاع زندگى آنان همواره ادامه داشــته باشد و از همه 
شــهداى راه خدمت به مردم هم تقدير مى كنيم و به خانواده هاى آنان تسليت 

مى گوييم و اميدواريم راه آنان ادامه داشته باشد. 

دبيركل سازمان ملل همچنان خواهان برطرف 
شدن تحريم ها است

 آنتونيو گوترش همچنان خواستار برداشته شدن تحريم هاى يكجانبه به منظور 
مقابله مؤثر بر همه گيرى كوويد-19 اســت. به گزارش ايرنا، سخنگوى دبيركل 
ســازمان ملل متحد اين مطلب را در پاسخ به اين سؤال مطرح كرد كه «دبير كل 
سازمان ملل و ســاير ارگان هاى اين سازمان بارها تاكيد كرده اند كه تحريم ها بر 
ظرفيت كشورهايى چون ايران در پاسخ به بيمارى همه گير كوويد-19 تأثير دارند، 
اما اياالت متحده سياست هاى خود را تغيير نداده است. همچنين، ما شاهد عمل 
مشابهى عليه سازمان جهانى بهداشت هســتيم. آيا دبيركل برنامه اى براى اقدام 
عملى در اين زمينه دارد؟اســتفان دوجاريك افزود: موضع دبيركل درباره تحريم 
خيلى روشــن بوده است. وى تأكيد كرده اســت كه تحريم ها بسيار روشن بر 
ظرفيت كشورها در پاسخ به بحران كوويد-19 اثر داشته اند و بايد برداشته شوند. 

 ســخنگوى شــوراى نگهبان نســبت به 
ارائه يك طرح دوفوريتى توســط شمارى از 
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در جلسه 

علنى اخير مجلس واكنش نشان داد. 
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى شــوراى 
نگهبــان، عباســعلى كدخدايــى در صفحه 
شــخصى خود در اينســتاگرام نوشــت: در 
خبرها آمده بود كه مجلس پس از تعطيالت 
كرونايى و غيركرونايى، جلســه علنى داشت 
و ناگهان يك طرح 2فوريتى مطرح شــد كه 
همگان را به تعجب واداشــت. وسط بحران 
كرونا چــه چيز واجب تــر از اصالح قانون 
انتخابــات!؟ انتظارى كه 4 ســال به پاى آن 
نشســته بوديم! اول خيال كردم وظيفه ناتمام 
مجلس يعنى اصالح قانون انتخابات و اجراى 
سياست هاى كلى آن موضوع 2فوريتى است! 

اما زهى خيال باطل!
وى در ادامه نوشــت: احقاق حق آن دسته از 
نمايندگانــى كه عليه آنها مثًال گزارش خالف 
واقع داده شــده اســت! موضوعى حياتى و 
ضرورى براى كشــور آن هم در اين وانفساى 
كرونايى! آنقدر مهم كه ســاير مصوبات مورد 
نياز كشور به تأخير افتد و حقوق از دست رفته 
احتمالى آن 75 نماينده كه از اوجب واجبات 
شناخته شده اولويت يابد و البته كه فى التأخير 
آفات؟ حــاال كارى نداريم چرا در بيان تعداد 
نمايندگان رد صالحيت شده هميشه عدد 90
و 80 تكرار مى شــود؟ منظور خاصى در ميان 

است؟
سخنگوى شوراى نگهبان افزود: نمى دانم، ولى 
يكى نيســت از اين ها بپرسد االن كه جلسات 
علنى داريد از نمايندگان ردصالحيت شــده 

خواسته شود دست خود را باال بگيرند و يك 
نفر ديگر شمارش كند، قطعاً از 75 نفر باالتر 
نخواهد رفت. اين نه بــه تعبير وزير معزول، 
كروناى شــوراى نگهبان اســت و نه به تعبير 
نماينده مجلس دهم، عذاب الهى آن هم به دليل 
رد صالحيت نمايندگان! صرفا يك شــمارش 

ساده از 1 تا 75 است. 
كدخدايــى ادامه داد: ما در شــوراى نگهبان 
البته موافق هســتيم كه هر كس ادعاى كذبى 
به نمايندگان و غير نمايندگان وارد كرد، بايد 
در محاكم پاســخگو باشد؛ هم قانون داريم و 
هــم مى توان دوباره بر آن تأكيد كرد؛ اما از آن 
طــرف طراحان اين طرح هم قول دهند وقتى 
مطالب برايشان روشن شد و داليل آن هم نه 
در يك، كه بعضاً در چند جلسه توضيح داده 
شده از توسل به اين مقام و آن مقام خوددارى 

كرده و از حاشيه ســازى پرهيز كنند. خودتان 
بــه مردم حوزه انتخابيه بفرماييد كه داليل چه 

بوده است! 
وى در پايان اظهار كرد: شــايد بهتر باشد يك 
بند ديگر به اين 2 فوريتى اضافه شــود كه هر 
نماينــده پس از اســتماع دالئل رد صالحيت 
خود موظف باشــد در يك جلسه انتخاباتى 
آنهــا را بيان و يا در رســانه ها منتشــر كند!؟ 
الحاق ايــن بند هم زحمت مــا را در مقابل 
سؤال خبرنگاران محترم كم مى كند كه هميشه 
پاسخ مى دهيم قانون، ما را از انتشار داليل رد 
صالحيت منع كرده است و هم نشان مى دهد 
كــه نمايندگان محترم به دنبــال اصالح قانون 
انتخابــات براى اصالح روند جارى انتخابات 
هستند! در اين صورت 2 فوريتى آنها نيز قابل 

توجيه خواهد بود. 

مقابله با كرونا
به همكـارى دولت 
و مجلس نياز دارد

 بايــد براى مقابله بــا كرونا برنامه 
ويــژه و خاصى داشــت كــه اين به 
همــكارى دولت و مجلس شــوراى 
اسالمى همه اركان نظام نياز دارد. اگر 
امروز كشور را حداقل به مدت يك ماه 
كامل قرنطينه نكنيم، بعدها با خسارات 
بيشترى روبه رو هستيم، منتهى قرنطينه 
كل كشــور به مقدمــات و تداركات 
زيادى نياز دارد. ســخنگوى كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
در گفت وگو با ايسنا با تأكيد بر اينكه 
مقابله بــا كرونا به همــكارى دولت 
و مجلس و همــه اركان نظام نيازمند 
اســت، گفت: بســيارى از مشاغل به 

مى كنند؛  كسب  درآمد  روزانه  صورت 
يعنى اگر كار آنها تعطيل باشد درآمدى 
نخواهد داشــت. از آن طرف اقشــار 
آســيب پذير و يارانه بگير در شــرايط 
فعلى بايد مــورد حمايت قرار گيرند، 
به ويــژه جامعــه كارگرى كــه درآمد 
و زندگى شــان به فعاليــت بنگاه هاى 
اقتصادى وابسته است كه وقتى تعطيل 
شــوند آنها هم امكان پرداخت حقوق 
ندارند. اينها همه نشان مى دهد كه بايد 

مجلس شوراى اسالمى و دولت دست 
به دســت هم داده و تدارك مناسبى را 
براى اداره زندگى مردم پيش بينى كنند.  
حسين نقوى حسينى خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر در برخى شهرها همچون 
تهران مردم به خطرات انتقال ويروس 
عواقبى  كــه  هســتند  كم توجه  كرونا 
خواهد داشــت. اگر اين كم توجهى ها 
ادامه پيدا كند كشــور ســال ها درگير 

كرونا خواهد ماند. 

اعمال شفافيت در اقتصاد بهاى 
سنگينى در سياست دارد

 مشــاور رئيس جمهور با اشاره تلويحى به همزمانى 
عرضه  بخشى از سهام «شستا» در بورس با انتشار گزارش 
تفريغ بودجه ســال 1397 از ســوى ديوان محاسبات، 
اظهار كرد كه اعمال شــفافيت در اقتصاد بهاى سنگينى 

در سياست دارد. 
به گزارش ايسنا، حســام الدين آشنا در حساب كاربرى 
خود در توئيتر با اشاره به عرضه بخشى از سهام شركت 
ســرمايه گذارى تأمين اجتماعــى «شســتا» در بورس و 
همچنين انتشــار گزارش تفريغ بودجه ســال 1397 از 
سوى ديوان محاسبات، نوشت: اعمال شفافيت در اقتصاد 
بهاى ســنگينى در سياســت دارد. ورود بخشى از سهام 
«شستا» به بورس بى هزينه نيست. پاسخ صريح و سريع 
بانك مركزى به گزارش ديوان محاســبات، كه پيش از 
تصويب در كميسيون بودجه در صحن علنى قرائت شد، 
مى تواند تا حدى اطمينان عمومى به خط مشى ضدفساد 

دولت را تضمين كند. 

واكنش كدخدايى واكنش كدخدايى 
به يك طرح به يك طرح 

دوفوريتى دوفوريتى 
مجلسمجلس
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امكان بازگشايى دانشگاه ها تا پايان 
خردادماه ضعيف است

 رئيــس كارگــروه آموزش هــاى الكترونيكــى وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى با اعالم اينكه امكان بازگشــايى مراكز آموزش 
عالى تا پايان خردادماه 99 بســيار ضعيف است و دانشگاه ها بايد 
براســاس برنامه ريزى هاى فعلى پيش برونــد، گفت: هنوز در اوج 
شــيوع ويروس كرونا هســتيم و اگر خوابگاه ها آغاز به كار كنند، 

فاجعه اى ديگر اتفاق خواهد افتاد. 
بــه گزارش ايرنــا، على اكبر صفوى خاطرنشــان كــرد: اتاق هاى 
خوابگاه هــا ظرفيتى بين 4 تا 8 نفر دارنــد و اگر هر خوابگاه بين 
500 تا 2 هزار دانشجو داشته باشد، با فرض سم پاشى و غربالگرى 
روزانه، باز هم امكان ابتالى يك دانشجو به كرونا و شيوع آن ميان 

ساير دانشجويان وجود دارد. 
وى افزود: بنابراين دانشــگاه ها بايد تا اطالع ثانوى با همين روند 
آموزش هاى مجازى پيش روند و امكان بازگشايى كالس ها تا پايان 

خرداد ماه ضعيف به نظر مى رسد. 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

يادداشت

آغاز جريمه خودروهاى بدون معاينه فنى
 از 15 ارديبهشت ماه

 معاون اجتماعى پليس راهنمايى و رانندگى ناجا اعالم كرد كه در راســتاى كاهش 
مراجعات به مراكز معاينه فنى، خودروهاى بدون معاينه فنى تا 15 ارديبهشت ماه جريمه 

نخواهند شد و از روز 15 ارديبهشت اعمال مقررات مى شود. 
عين ا... جهانى در گفت وگو با ايســنا، در اين باره گفت: با تدابير رياست پليس راهور 
ناجا و در راستاى كاهش مراجعات به مراكز معاينه فنى و جلوگيرى از ازدحام جمعيت 
از اواخر سال گذشته تصميم برآن شد كه خودروهاى بدون معاينه فنى تا 15 ارديبهشت 

ماه جريمه نشوند. 
وى جريمه نشدن خودروهاى بدون معاينه فنى را تصميمى كشورى اعالم كرد.

مديريت شهرى به مسئوليت اجتماعى خود آگاه باشد
 مديريت شهرى در اين روزهاى كرونايى بايد بيش از گذشته به مسئوليت اجتماعى 

خود آگاه باشد و در اين مسير گام بردارد. 
رئيس شــوراى عالى استان ها گفت: در شوراى عالى اســتان ها براى برقرارى عدالت 
منطقه اى و كاهش نابرابرى ها وظيفه جدى بر عهده داريم. در اين بحران الزم است تا 

شهردارى ها مجددا در ارائه خدمات اجتماعى شان بازبينى داشته باشند. 
 به گزارش ايرنا، مرتضى الويرى افزود: در حين و پس از بحران كرونا، برخى اقشــار 
آسيب بيشترى خواهند ديد. اتخاذ سياست هايى كه شهروندان را به رعايت اصول ايمنى 
و بهداشــتى تشويق كند، به صورتى كه آن ها اطمينان حاصل كنند كه پس از كرونا، به 
حال خود رها نمى شوند و بسته هاى حمايتى براى آن ها طراحى و اجرايى خواهد شد .

مصوبه تعيين ضريب حقوق به فرهنگيان ابالغ شد
 معاون برنامه ريزى و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، مصوبه هيأت وزيران 
درباره تعيين ضريب حقوق، حداقل و حداكثر حقوق كارمندان شــاغل مشمول قانون 

مديريت خدمات كشورى را به ادارات كل ارسال كرد. 
بــه گزارش مهر، على الهيار تركمن، دربــاره تعيين ضريب حقوق، حداقل و حداكثر 
حقوق كارمندان شــاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشورى، گفت: با توجه به 
اين مصوبه، ضريب حقوق ســال 1399 شاغالن مشــمول قانون مديريت خدمات 
كشورى، به ميزان 2 هزار و 438 ريال و ضريب حقوق مقامات و هم طرازان موضوع 
ماده 71 قانون مديريت خدمات كشــورى نيز به ميزان 2 هــزار و 300 ريال تعيين 

شده است. 

بايد و نبايدهايى درباره فاصله گذارِى 
اجتماعِى ضدكرونايى

 فاصله گذارى اجتماعى شــامل اقداماتى اســت كه براى كاهش 
تعامالت اجتماعى بين مردم انجام مى گيرد. اين اقدامات براى متوقف 
كردن يا كاهش ســرعت شيوع بيمارى هاى عفونى قابل انتقال هنگام 

همه گيرى بيمارى هاى واگير انجام مى شوند. 
به گزارش ايســنا، هدف از فاصله گــذارى اجتماعى، كاهش احتمال 
تماس بين افراد داراى عفونت و ســاير افراد ســالم اســت تا انتقال 
بيمــارى، عوارض و مرگ و مير را به حداقل برســاند. درحال حاضر 
انتشار بيمارى كرونا در بيشتر كشورها رشد باال و تصاعدى دارد. حفظ 
فاصله اجتماعى موجب مى شود موقعيت هاى آلوده كننده كمترى پديد 

بيايد و امكان سرايت بيمارى به حداقل برسد. 
بنابر اعالم انجمن علمى آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ايران، 

اصول كلى فاصله گذارى اجتماعى عبارتند از: 
■ حداقل 1/5 متر فاصله را در هر شرايط در محيط بيرون رعايت كنيد. 

■ صحبت رو در رو را تا حد امكان كاهش دهيد. 
■ در حين صحبــت رو در رو با رعايت فاصله، رو به پايين صحبت 

كنيد تا ريزقطره ها مستقيما به سمت فرد مقابل پرتاب نشود. 
■ تا حد امكان از وسايل مشترك استفاده نكنيد. 

■ در راهروها و پياده روها حداكثر فاصله را با ديگران داشته باشيد. 
■ از حضور در مكان هاى پر ازدحام خوددارى كنيد. 

■ كارهاى مربوط به خريد، بانكى و ادارى را در ســاعات شلوغ انجام 
ندهيد. 

■ تا آنجا كه ممكن است از خانه بيرون نرويد. 
در مكان هاى عمومى هم: 

■ دفعــات خروج خــود از خانه را تا حد امكان محــدود كنيد و در 
خانه بمانيد. 

■ اقالم مورد نياز خود را تا حد امكان، از طريق تلفن سفارش دهيد. 
■ در صورت اقدام به خريد از فروشگاه ها، مغازه ها و نانوايى ها سعى 
كنيــد اين كار را در غير از ســاعات پرازدحام انجــام دهيد و تا حد 
ممكــن فاصله 1/5 تــا 2 مترى خود را با ديگر مشــتريان و صاحب 

مغازه حفظ كنيد. 
■ اگر مدرســه فرزندانتان تعطيل شــده اســت آن ها را بــه پارك يا 

مكان هاى تجمع نبريد. 
■ نگذاريد احساس اينكه «من كه سالم هستم» شما را فريب دهد. 

■ از دست دادن، در آغوش كشيدن و روبوسى خوددارى كنيد. 
■ فاصله فيزيكى 1/5 تا 2 متر با افراد را هنگام صحبت كردن با آن ها 

رعايت كنيد. 
■ در زمان هاى خلوت بيرون برويد و از مكان هاى شلوغ دورى كنيد. 
■ رعايت فاصله درباره سالمندان و افراد داراى بيمارى هاى مزمن چه 

در داخل منزل چه بيرون از منزل، الزامى است. 
■ اگر بيمارى در بيمارستان داريد از رفتن به مالقات پرهيز كنيد. 

■ از شــركت در هرگونه مراسم و شــرايط حضور تعداد زياد مردم 
امتناع كنيد. 

■ هرگونه مراسم ضرورى بايد با حداقل تعداد افراد و با رعايت فاصله 
حداقل 1/5 متر انجام گيرد. 

■ در خانه ورزش هاى مناسب كششــى و هوازى انجام دهيد و يا از 
كالس هاى ورزشى آنالين استفاده كنيد. 

■ درصورتى كه تمايل به ورزش كردن در خارج از منزل داشته باشيد 
از مكان هاى پر ازدحام هنگام ورزش كردن و پياده روى بپرهيزيد.

■ ترجيحا از غذاهاى آماده اســتفاده نكنيد. اگر مجبور هستيد غذاى 
آماده مصرف كنيد سفارش دهيد و در منزل تحويل بگيريد. از فردى 
كه غذا را آورده بخواهيد همان پشــت در غذا را بگذارد تا خطر ابتال 

براى هردوى شما كاهش يابد. 
■ تعداد افرادى كه در آسانســور سوار مى شــوند بايد محدود باشد. 
فاصله را در داخل آسانســور حفظ كنيد. رو در روى هم قرار نگيريد 

بلكه پشت به هم قرار بگيريد و صحبت كنيد. 
■ اگر از قبل، نوبت ويزيت پزشــك يا دندانپزشــك داريد از ايشان 

بخواهيد كه در صورت امكان قرار ويزيت به تعويق بيفتد. 
■ براى پرهيز از تماس نزديك و طوالنى مدت با ديگران، در زمان هاى 

خلوت از اتوبوس استفاده كنيد. 
■ در داخل اتوبوس سعى كنيد تا حد ممكن فاصله مناسب را با ديگر 

مسافران حفظ كنيد. 
■ زمانى كه مى خواهيد ســوار تاكسى شويد، سعى كنيد سوار تاكسى 

بدون مسافر شويد. عقب بشينيد و پنجره را باز كنيد. 
■ تا حد امكان از مسافرت هاى غير ضرورى بپرهيزيد. 

جوان: گزارش تفريغ بودجه
 خواهش مى كنم فرمول هاى رياضى رو قاطيه سياست نكنيد 

خراسان: بمب هاى خبرى بودجه 97
 نكنه از اقوام كروناست؟ 

شرق: احمدى نژادى هاى مجلس به دنبال صندلى رياست 
 احتماال صندلى مجلسش ميخ داره!
دنياى اقتصاد: كرونا با ما چه خواهد كرد؟

 جرأت دارى از خودش بپرس!! 
اصالحات: پيمان 180 نماينده مجلس آينده با قاليباف براى رياست

ــا  ــا ب ــه ي ــره كن ــا مذاك ــا كرون ــا ب ــوان ي ــاال مى خ  احتم
ــيل؟ ــا س ــا ب ــپ ي ترام

كيهان: اشعه ايكس كرونا تصوير چند بعدى سياسى
 گويا مى خوان با اين اشعه سوراخ اليه اُزن رو ببندن!!
تسنيم: دولت براى فعاليت هاى داللى ماليات سنگينى مى بندد

 به نظر مياد از اين به بعد ماليات رو با شتر پرداخت كنن!!
اعتماد: نقشه امارات براى بهبود رابطه با ايران در پساكرونا

 اگه تا اون موقع كرونا نقشه رو نجوييده باشه!
شهروند: فقرا در همه گيرى ها بيشتر صدمه مى بينند!!

 بدون شرح!
مردم ساالرى: اعزام مشموالن سربازى با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
 غذا رو تو خونتون بخوريد، دســتاتونو بشوريد، بيايد پادگان 

ماسك بدوزيد.
خبر ورزشى: ليگ را با نظارت پزشكى برگزار كنند

 ليگ استرليزه مى شود!!
آفتاب: قدرت كشندگى كرونا 10 برابر بيشتر از آنفوالنزا 
 با هم رقابت كنن شايد ترامپ بهشون جايزه بده

همشهرى: داستان ويروس تاجدار به روايت پزشك سياستمدار 
 نكنه داره رو تاج هاش برنامه ريزى مى كنه؟؟

مهر: وعده خريد 500 دســتگاه اتوبوس در يك ماه شــوخى با افكار 
عمومى 

 خنداندن مردم هم يكى از ضروريات هاى اين روزهاست 

راهى كه رسانه ها  رفته اند
 تالش ها و خدمات فعاالن عرصه هاى مختلف براى مقابله با كرونا 
و جلوگيرى از تشديد آسيب ها به قدرى پررنگ و چشمگير است كه 

از عنوان جهادى براى نشان دادن اين فعاليت ها استفاده شده است.
 اين جهادگــران بى مدعا در بخش هاى مختلــف از جمله درمان و 
بهداشــت، خدمات عمومى، آموزش هاى مجازى و غيرحضورى و... 
خوش درخشــيده اند؛ به گونه اى كه هــر روز جلوه اى از نمايش ايثار 

و فداكارى اين عزيزان را همراه با خالقيت و ابتكار شاهد هستيم.
در ميان اين اقشــار بايد از اصحاب رســانه ياد كنيــم كه به صورت 
شبانه روزى در تالشــند تا مجاهدت هاى تالشگران عرصه مبارزه با 
كرونــا را به گونه اى به  تصوير بكشــند و انعكاس دهند كه در تاريخ 

ثبت شود.
امروز كم نيســتند خبرنگارانى كه ساعت ها در بخش هاى بيمارستانى 
حضــور دارند تا روند درمان بيمــاران و تالش هاى مجاهدان عرصه 

مبارزه با اين ويروس منحوس را پوشش دهند.
اطالع رســانى دقيق و به موقع از برنامه ها و اقدامات، آگاهى بخشى به 
جامعه و تبيين مسائل براى افكار عمومى از جمله دغدغه هاى فعاالن 
رسانه اى است. اصحاب رسانه همان هدفى را دنبال مى كنند كه جامعه 
به دنبال آن اســت يعنى شكست ويروس كرونا و عبور از بحرانى كه 

دنيا را فرا گرفته است.
رســانه ها هميشه و در عرصه هاى مختلف نقش آفرين بوده اند و اينك 
در يك بزنگاه تاريخى كه يك مســأله بهداشتى به يك چالش جدى 
در عرصه هاى مختلف سياسى، اجتماعى و اقتصادى تبديل شده است، 

نقش رسانه ها معناى ديگرى به خود گرفته است.
امروز جلوه هاى ايثار و فداكارى محدود به قشر خاصى نيست، هرچند 
شــايد بهتر اين باشــد كه فعاالن عرصه درمان را پيشگامان مبارزه با 
بيمارى كرونا خواند، اما مگر مى شــود طرح ها و برنامه هاى مهم ستاد 

مقابله با كرونا را بدون رسانه ها پيش برود.
اصحاب رســانه در كانون اين مقابله و مبارزه هستند؛ هدفگذارى آنها 
همان نقطه اى است كه مصونيت كامل و سالمتى پايدار جامعه را نشان 

دهد و خبرى از ويروس مرگبار كرونا نباشد.

 لطفا خودتان را معرفى كنيد ؟
من پرهام ايرانپور، 14 ساله از استان همدان و 
حافظ 23 جز از قرآن كريم هســتم و تصميم 
دارم كــه با تالش و پشــت كار خود بتوانم 7 
جز باقى مانده را هــم حفظ كنم و پس از آن 
شروع به تفسير مفاهيم قرآن، صحيفه سجاديه 

و نهج البالغه كنم.
 آقاى ايرانپور از چه زمانى بينايى را 

از دست داده ايد؟
من در ســن 2 ســال و 8 ماهگى دچار يك 
ضايعه مغزى شــدم كه همين ضايعه جلوى 
بينايى ام را گرفــت و چون اين توده در جاى 
بدى بود و نوع آن مشخص نبود پزشكان قادر 
به درمان آن نشــدند و از من قطع اميد كردند 
و حدود 2 يا 3 ســال پس از آن موضوع براى 
زيارت به مشهد مقدس راهى شديم و در آنجا 
با معرفى يك پزشــك عمل جراحى را انجام 

دادم كه خوشــبختانه با موفقيت به سرانجام 
رســيد و حالم بهبود پيدا كرد، ازآن سال ها تا 
به اآلن حدود 8 ســال است كه تحت درمان 

هستم.
 از كى به فعاليت هاى قرآنى مشغول 

شديد؟
من به دليل اينكه تحت درمان بودم، در ســن 
8 ســالگى وارد دوره پيش دبســتانى شدم و 
در همان دوره موفق به يادگيرى 18 ســوره 
از قرآن كريم شــدم و ايــن ادامه پيدا كرد و 
از همــان دوران بچگى عشــق و عالقه من 
به قرآن بيشــتر و بيشــتر شــد و با كمك و 
آموزش هاى خوب خانم همايونفر در ســال 
اول دبســتان شــروع به حفظ قرآن كردم و 
رهنمودهاى ايشان بود كه عشق  و عالقه من 
به اهــل بيت و قرآن كريم را بيشــتر كرد و 

موجب رشد و ايمانم شد.

قــرآن را كه ادامه دادم روز به روز احســاس 
مى كردم كه دوستانم بيشتر شدند، بيشتر مورد 
لطــف و عنايت خداوند قــرار گرفتم و تأثير 
مثبتى هم بر روى هوشــم داشت كه قادر به 
حل كردن ذهنى ضرب هاى چند رقم در چند 
رقم شدم و همه اين ها را لطف و عنايت خدا 

نسبت به خودم مى دانم.
 آقاى ايرانپور چه انتظارى از مردم 

و مسئوالن داريد؟
بيشترين خواسته و انتظار من از مسئوالن اين 
اســت كه به جامعه قــرآن و بچه هايى كه در 
حوزه قرآن فعاليت دارند، توجهى بيشــترى 
بكنند و ارزش و اهميت بيشــترى براى اين 
كودكان و نوجوانان قائل باشــند، متاســفانه 
برخى افراد قرآن را فراموش كردند، اما ناگفته 
نماند كه افراد خيرى هــم بوده اند كه در اين 
زمينه كمك هاى بســيارى به مــن كرده اند و 

با توجه به اينكه در ســطح استان همدان 30 
شعبه واحد جامعه قرآن براى واحد خردساالن 
برقرار اســت، اما خانه هايى كه فعاليت دارند 
اجاره ى آن ها ســنگين اســت و تنها خواسته 
اصلى من اين است كه مكان بهتر و جديدترى 

را براى افراد جامعه القرآن در نظر بگيرند.
 بزرگترين آرزو و خواســته شما از 

خداوند چيست ؟
آرزوى من از خداوند ظهور حضرت صاحب 
الزمان(عج) و شفاى تمام كودكان سرطانى كه 
زندگى خود را در بيمارستان سپرى مى كنند، 
اســت و اميــدوارم خداوند هرچه ســريعتر 

سالمتى را به  آن ها بازگرداند.
من در صورتى دوســت دارم بينايى ام برگردد 
كه بتوانم با اين چشم امام زمان را ببينم، سرباز 
امام زمان باشم و كارهاى خير بكنم؛ جز اين 

باشد بينايى را نمى خواهم.

 رئيس انجمن روانشناســى تربيتى ايران 
ضمن تشــريح دليل بروز اختالف زوجين 
در ايام قرنطينه از ديدگاه روانشناسى، چند 
راهــكار براى ايجاد آرامش ميان زوجين را 

تشريح كرد. 
فريبرز درتاج در گفت وگو با ايســنا، با بيان 
اينكه با شــيوع ويروس كرونــا ، قرنطينه 
خانگى در ايران و سراســر دنيــا به عنوان 
ســاده  ترين و بهتريــن روش بــراى حفظ 
سالمتى مطرح شده اســت، مى گويد: اين 
خانه  نشينى ممكن است مورد استقبال برخى 
زوج  ها و خانواده  ها باشــد، اما در اكثريت 
جامعه به يك منبع استرس و اختالف تبديل 
شده است. اين مشكالت نه تنها زندگى حال 
حاضر را تحت تأثير قرار داده، بلكه مسأله 
اصلى اثراتى اســت كه در دوران پساكرونا 

ايجاد خواهد كرد. 
به گفتــه وى، محققان هشــدار داده  اند كه 
متأسفانه به زودى شــاهد موجى از جدايى 
زوجين خواهيــم بود، بدون اين كه اقدامى 
براى تحكيم روابط خود انجام داده باشــند 
كه داليل مختلفى در بــروز اين اختالفات 
و تعرضات خانوادگى نقش دارند. بررسى 
Lancet شــواهد منتشر شــده در مجله

نشــان مى دهد كه قرنطينــه مى تواند اثرات 
روانشــناختى منفى از جمله عصبى شدن، 
اضطراب، وسواس، سردرگمى و در برخى 
موارد عالئم استرس پس از سانحه را داشته 
مدت زمــان طوالنى  باشــد. عواملى مثل 
قرنطينه، فرســودگى در مراقبت و رابطه با 
فرزندان، ترس از بيمارى، خســتگى، منابع 
اطالعاتى ناكافى، مشكالت اقتصادى، ضرر 
مالــى و اطمينان نداشــتن از آنچه روز بعد 
چه اتفاقى خواهد افتاد، استرس قرنطينه را 

افزايش مى  دهد. 
معاون پژوهشى ســازمان نظام روانشناسى 
و مشاوره كشــور ادامه مى دهد: دكتر جان 

گاتمــن، پژوهشــگر و روانشــناس نيز از 
اصطالح ســيالب بــراى توصيــف آنچه 
در شــرايط اســترس باال در ذهن ما اتفاق 
مى  افتد، استفاده كرده است. هنگامى كه در 
شرايط استرس هستيم، عملكرد سيستم  هاى 
فيزيولوژيكى بدن به ويژه قشــرهاى جلوى 
مغز، يعنى بخشى از مغز كه مسئوليت حل 
مســائل پيچيده را بر عهده دارنــد، تقريبًا 
مختل مى  شــود كه اگر ايــن ترس موجب 
اســترس و اضطراب افراد شــود، احتماالً 
در رابطه آنها با شــريك زندگى شــان تأثير 

مى  گذارد. 
درتاج با تأكيد بــر اينكه ترس و اضطراب 
نقش مهمــى در درگيرى  ها و تعارضات ما 
دارد، معتقد اســت: هنگامى كه احســاس 
ترس يا اضطراب مى  كنيم، سيســتم عصبى 
مــا در حالت تحريك پذيــرى بيش از حد 
(overdrive) قــرار مى  گيرد كه موجب 
مى  شود ما در حالت جنگ (حمله) يا گريز 
(فرار) در رابطه با شــريك خود و ســاير 
اعضاى خانواده قرار گيريم. در اين حالت، 
سخت است كه بتوانيم با آنها به روشى در 
دسترس، پاسخگو يا منطقى برخورد كنيم. 

وى توضيح مى دهد: در اين حالت، بيشــتر 
تمايل داريم از روى احساسات عمل كنيم. 
زمانى كه سيســتم عصبى مــا بيش از حد 
تحريك مى  شود ما دچار طغيان احساسات، 
هيجانــات و عواطف مى  شــويم و در اين 
حالت، رفتار ما به گونه  اى مى  شــود كه يك 
طغيان عاطفى را نيز در شــريك زندگى مان 
ايجاد مى كند و همين موجب مى  شود هر دو 
نفر اعمال و رفتارشان از كنترل خارج شود. 
رئيس انجمن روانشناسى تربيتى ايران يكى 
ديگــر از داليل اختالفات بيــن زوجين را 
«درگيــرى درباره نحوه مديريت فرزندان و 
كار كــردن» مى داند و ادامه مى دهد: در اين 
دوران كه فرزندان به مدرســه نمى  روند و 

تمام مدت در خانه هستند «درگيرى درباره 
نحوه مديريت فرزنــدان و كار كردن» بين 

زوجين پُررنگ تر شده است. 
وى با اشــاره به اينكه معموالً وظيفه نحوه 
مديريت فرزندان و كار كــردن براى زنان 
بيشتر است، مى افزايد: زيرا زنان غالبًا خود 
را والد "پيش فرض" مى  دانند. همه كارهاى 
جســمى و روحــى را بدون شــناخت و 
نارضايتى  بنابراين  مى  دهند،  انجام  پشتيبانى 
والد مادر رو بــه افزايش مى  رود. از طرف 
ديگر تهديد و ركود اقتصــادى كه با بروز 
كرونا ايجاد شــده است، براى والد پدر كه 
نقش نــان  آور خانواده را بــر عهده دارد و 
فشار جدى محســوب مى  شود و موجبات 
نارضايتــى والد پدر را نيــز فراهم مى  كند 
و ايــن نارضايتى به صــورت اختالفات، 
تعارضــات و كشــمكش  هايى بين زوجين 

بروز مى  كند. 
درتاج ناهماهنگى دو والد در مسائل مربوط 
بــه فرزندان را يكى ديگــر از عوامل بروز 
اختالفات بيــن زوجين عنــوان مى كند و 
بيان مى كند: ممكن اســت يكى از والدين 
درباره اينكــه بچه  ها بايــد از خانه خارج 
شــوند و به معاشــرت بپردازند، پافشارى 
كند و والد ديگر اين كار را براى ســالمتى 
فرزندانــش خطرناك بدانــد، اين اختالف 
نظرها، ناهماهنگى  هــا و حمايت نكردن دو 
والــد از يكديگــر هم به رابطــه والدين و 
هم به فرزندان، آســيب مى  زند، كه در اين 
موارد حتمًا الزم اســت كه والدين از يك 

دستورالعمل پيروى كنند. 
رئيس انجمن روانشناســى تربيتى ايران به 
زوجين در اين ايام قرنطينه پيشنهاد كرد كه 
اين شرايط را به عنوان يك «دعوت» بدانند؛ 
دعوتى كه در آن بايد رفتارها و روابط خود 
را بــراى بهتر شــدن تغيير دهنــد. از خود 
بپرســيد، «آيا اين بهانه اى براى فعال كردن 

رفتارهاى مخرب و ناآگاهانه است يا مانعى 
بــراى غلبه بر آنها؟» كــدام يك را انتخاب 
كدام  هر  شناختى  «انعطاف پذيرى  مى كنيد؟ 
از زوجين، ويژگى اســت كه بسيار به آنها 
كمك خواهد كرد»؛ يعنى توانايى تشخيص 
اينكه راه حل هاى بالقــوه زيادى براى حل 
مشكالت و كاهش درگيرى ها وجود دارد. 

اين روانشــناس توصيه كــرد: نفس عميق 
بكشــيد. همة ما تحت استرس شديد قرار 
داريــم، بنابراين نخســتين قدم شــناخت 
چگونگــى زندگى دلهره آور امروز اســت. 
تنفــس عميق بــه آرام كردن سيســتم هاى 
عصبــى ما كمك مى كند و مــا را از حالت 
گريز يا جنگ به حالت تفكر آگاهانه، مرتبط 
و پاسخگو منتقل مى كند. به يكديگر كمك 

كنيد تا با احساسات هم كنار بيايند. 
وى بــا بيان اينكــه قرنطينه احساســات 
زيــادى از عصبانيت تا ترس را برانگيخته 
مى  كند، معتقد اســت: ممكن اســت اين 
احساســات را مانند امــواج تجربه كنيد. 
ممكن اســت يك دقيقــه بخنديد و فقط 
مدت كوتاهى گريه كنيد. اين احساســات 
طبيعى اســت، اما وقتى با چنين وضعيت 
بسيار اســترس زا و ناآشــنا به نام قرنطينه 
روبه رو هســتيد، به يكديگــر كمك كنيد 
تا بر اين چرخه هيجان ســوار شويد، نه 
اينكه احساسات شــريك زندگى خود را 
به  بشــماريد.  كوچك  و  بگيريــد  ناديده 
جــاى گفتــن جمالتى مثل «تــو بيش از 
حد ترسيدى» يا «هيچ چيز براى ترسيدن 
وجود نــدارد» به يكديگــر، بگوييد «من 
مى دانــم اين يــك وضعيت ترســناك و 
نگران كننده است و تو را درك مى  كنم...». 
صرف دانستن اينكه شما در حال درك و 
گوش دادن به شــريك زندگى تان هستيد، 
مى  تواند احساس شفقت و همدلى زيادى 

براى شريك زندگى تان ايجاد كند. 

چرا در قرنطينه دعوا مى كنيم؟

چند راهكار براى ايجاد آرامش

دنياى شيرين دنياى شيرين 
روشن دل قرآنىروشن دل قرآنى

نيلوفر بهرمندنژاد »
  چشم دل باز كن كه جان بينى، آن چه 

ناديدنى است آن بينى
بــا اندكى توجه دربــاره نعمت هايى كه 
خداوند در اختيار ما انســان ها قرار داده 
اســت كه هر كدام از آنهــا از اهميت و 
جايگاه وااليى برخوردار هســتند به يكى 
از برترين نعمت ها كه نعمت «ســالمتى 

و صحت جســم و جان» است، مى رسيم، 
در  نيز  علــى(ع)  متقيان  موالى  چنان چه 
ُة اَفَضُل  حَّ اين باره چنيــن فرموده اند: «اَلصِّ

النَِّعِم؛ سالمتى بهترين نعمت است.»
دربين ما افرادى هستند كه ممكن است 
بنا بــر حكمت و تقديــر الهى يكى از 
اين ارزش ها را نداشــته باشند، خود را 
تســليم اين سرنوشت كرده اند و با اين 

مشكل دســت و پنجه نرم مى كنند. اگر 
يك نفر داراى يك عجز و ناتوانى است 
معنايش اين نيست كه ديگر نمى تواند از 
مهارت هاى ديگرش استفاده كند، پرهام 
قصه ما پسرى 14 ساله است كه به رغم 
نابينــا بودنش، همت كــرده و با توجه 
موفق  اســتعدادهايش،  و  مهارت ها  به 
شده اســت كه 23 جز از قرآن كريم را 

حفظ كند و پشــت چشم هاى بسته 
چشم هاى  قشــنگى  به  را  دنيا  مى تواند 

ببيند. باز 
حــال نيز روزنامه به اســتعدادها و نبوغ 
اين نوجوان اشــاره داشته و خبرنگار ما 
به گپ وگفت صميمانه اى با اين نوجوان 
روشــن دل پرداخته اســت كــه با هم 

مى خوانيم؛

ورزش بازدارنده اصلى سرطان كبد است
 محققان استراليايى مى گويند ورزش مى تواند به توقف سرطان كبد 

كمك كند. 
نتايج مطالعات نشان مى دهد ورزش از شروع زودهنگام سرطان كبد در 

موش ها پيشگيرى مى كند. 
به گزارش مهر، ســرطان كبد از جمله سرطان هاى ُكشنده است كه نرخ 
بقا 5 ساله آن 18 درصد است و از اين لحاظ با سرطان ريه قابل مقايسه 
است.  سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «نتايج مطالعه ما نشان 
مى دهد، ورزش مى تواند به طور كامل از شروع زودهنگام سرطان كبد در 

افراد آسيب پذير پيشگيرى كند.»
محققان در اين مطالعه بر ســرطان كبد ناشى از بيمارى كبدى مرتبط با 

چاقى و ديابت نوع2 تمركز كردند. 
آنها دريافتند ورزش موجب كاهش شدت بيمارى كبد چرب و كاهش 

شروع JNK۱، مولكول سيگنال دهنده مرتبط با استرس، مى شود. 
محققان اذعان دارند كه ورزش به ويژه براى افراد داراى اضافه وزن مبتال 

به ديابت نوع2 بسيار مفيد است.  
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 به دنبال انتشار فايل صوتى احمد جمشيديان مدير 
فنى باشگاه پاس همدان، شاهد واكنش هايى از سوى 
اهالى فوتبال استان بوديم و همگى طرفين را به وفاق 

و همدلى دعوت كردند.
درحالى كه ويروس كرونا تمام ورزش دنيا را به كما 
برده اما حواشى فوتبال همواره وجود دارد و خواسته 

و ناخواسته برخى بر اين حواشى دامن مى زنند.
در چند روز گذشته مدير فنى پاس كه از وضعيت مالى 

حاكم بر تيم شاكى بود با عصبانيت رئيس هيأت فوتبال 
استان را به باد انتقاد گرفت كه اهالى فوتبال واكنش هايى 
نسبت به صحبت هاى جمشــيديان داشتند و با حمايت از 
صوفى خواهان وفاق و يكدلى در فوتبال اســتان شــدند 

كه به اختصــار به چكيده اى از انها اشــاره مى كنيم و اين 
درحالى است كه عباس صوفى رئيس هيأت فوتبال براى حفظ 
آرامش سكوت كرده و حتى در تماس خبرنگار ما راضى به 

پاسخگويى نشد و خواستار آرامش در پاس شد.

خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

دبيركل اى اف سى:
رقابت هاى فوتبالى آسيا تا پايان انجام 

خواهد شد
 رقابت هــاى مهم فوتبالــى قاره كهن با وجــود پاندمى كرونا در 
ســالجارى به پايان خواهد رسيد اما شايد بازى ها پشت درهاى بسته 

برگزار شود.
دبيركل كنفدراســيون فوتبال آسيا (اى اف ســى) با اعالم اين مطلب 
به خبرگزارى فرانســه گفت: هر 2 تورنمنت كه تيم هايى از سرتاسر 
آسيا، آســياى مركزى و خاورميانه در آن حضور دارند، به دليل شيوع 

كوويد-19 دست كم تا پايان ژوئن به حالت تعليق درآمده اند.
«داتو ويندسور جان» با اشاره به اينكه تاريخ هاى جديد ادامه رقابت ها 
احتماال تا پايان آوريل مشــخص مى شــود، گفت: هر 2 تورنمنت در 

سالجارى به اتمام خواهند رسيد، هنوز فرصت داريم.
با وجود اين، اين مقام ارشــد گفت: «اگر خواســته مقامات بهداشتى 
برگزارى بازى ها بدون حضور تماشــاگر باشد» اين كار انجام خواهد 

شد.
وى افزود: اى اف ســى به داليل ورزشــى و به منظور عمل به تعهدات 

تجارى، مصمم است تا هر 2 تورنمنت را ادامه دهد.
اظهارات وى در حالى مطرح شــده اســت كه اى اف سى روز گذشته 
اعالم كرد كه تمامى رقابت هاى برنامه ريزى شده براى ماه مه و ژوئن، 

تا اطالع ثانوى به تعويق افتاد است.

دنيزلى: 
در تبريز نمى توانستم در خيابان راه بروم

 اســتقبال هــواداران تراكتــور در تبريز از من بســيار زياد بود و 
نمى توانستم در خيابان راه بروم.

ســرمربى ســابق تيم تراكتور تبريز در مصاحبه با يكى از رسانه هاى 
تركيه  درباره دوران حضورش در تبريز صحبت كرد و اظهار داشــت: 
از روزى كه به تبريز رفتم مورد استقبال هواداران اين تيم قرار گرفتم. 
نمى توانســتم در خيابان راه بروم و يا به بازار بــروم زيرا آنها من را 

دوست داشتند و مى خواستند عكس يادگارى بگيرند.
مصطفى دنيزلى در ادامه افزود: جايگاه فوتبال در تبريز بسيار متفاوت 
اســت. آنها با فوتبال زندگى مى كنند. آنها ما را بسيار دوست دارند. از 
روزى كه رفتم از بچه ها تا ســالمندان ابراز عالقه مى كردند و اين من 
را بسيار خوشحال مى كرد. تراكتور مختص يك شهر نيست و تيم يك 
منطقه به حســاب مى آيد. آنها طرفــداران فراوانى دارند. اگر به تبريز 
رفتيد نخستين جايى كه بايد برويد، بازار است اما من وقتى خواستم به 
اين مكان بروم موفق نشدم داخل شوم زيرا ازدحام جمعيت زياد بود 

و ابراز عالقه فراوانى به من شد.
دنيزلــى در پايان گفت: پيش از تبريز من در تهران هم مربيگرى كرده 
بودم. وقتى آن زمان كار مى كردم تراكتور در سطح نخست فوتبال ايران 
نبود. بايد در جام حذفى به مصاف تراكتور در تبريز مى رفتيم. پيش از 
سفر پرسيدم كه آيا استقبالى از اين بازى خواهد شد؟ به من گفتند كه 
براى هر بازى در دسته دوم حدود 3 تا 4 هزار نفر به ورزشگاه مى آيند. 
وقتى بازى فرا رسيد اصال  از ديدن آن جمعيت باورم نمى شد. پس از 
آن به من گفتند كه خيلى از آن افراد حاضر در ورزشگاه به خاطر من 

به استاديوم آمده بودند.

در بحبوحه اتهامات مطرح شده عليه قطر؛
بالتر: آمريكا مى تواند به جاى سال 2026

 از جام جهانى 2022 ميزبانى كند
 رئيس اسبق فدراسيون بين المللى فوتبال (فيفا) در بحبوحه اتهامات 
جديد مطرح شــده عليه قطر، معتقد است كه آمريكا مى تواند به جاى 

سال 2026، سال 2022 از جام جهانى ميزبانى كند.
كشور كوچك حاشيه خليج فارس قرار است در دسامبر 2022 ميزبان 
اين تورنمنت باشــد؛ رويدادى بزرگ كه براى نخســتين بار در ژوئن 
و جوالى برگزار نخواهد شــد اما آماده سازى هاى اين كشور به دليل 
اتهامات فساد مالى مطرح شده عليه آن درباره پرداخت رشوه و كسب 

امتياز ميزبانى با جنجال هايى روبه رو شده است.
«ســپ بالتر» به نشــريه بيلد آلمان گفت: آلمان مى تواند ميزبان جام 
جهانى باشد اما اين بدان معنا است كه اين تورنمنت پس از سال 2018

بار ديگر در اروپا برگزار خواهد شــد. بنابراين اروپا گزينه نخســت 
نخواهد بود.

آمريكا به همراه مكزيك و كانادا امتياز ميزبانى از جام جهانى 2026 را 
كسب كرده  است؛ تورنمنتى كه با 48 تيم برگزار خواهد شد اما بالتر 

پيشنهاد جلو انداختن ميزبانى آمريكا را مطرح كرد.
وى افزود: آمريكا مى تواند به جاى سال 2026، در سال 2022 ميزبان 
جام جهانى باشــد. آنها توانايى اين كار را دارند، قرار نيست موشك 
به فضا بفرستند. ژاپن نيز مى تواند ميزبانى را برعهده بگيرد؛ آنها حتى 

براى جام جهانى 2022 پيشنهاد داده بودند.
بالتر ادامه داد: خوشبختانه جام جهانى 2022 با 32 تيم برگزار خواهد 
شد، بنابراين فرآيند آماده سازى بيشتر و بزرگ تر از جام جهانى 2018

نخواهد بود.
بالتر از ســال 1996 تا سال 2015 رياست فيفا را برعهده داشت و در 
حال سپرى كردن محروميت 6 ســاله خود به جرم تخلفات اخالقى 

است.

از كاهش وزن در شرايط قرنطينه 
پرهيز كنيد

 افــراد عادى از كاهش وزن در شــرايط قرنطينه پرهيز كنند، زيرا به 
ضعف و كاهش ايمنى بدن منجر شــده و مى توانــد عواقبى را در پى 

داشته باشد.
در شرايط فعلى كه افراد مجبور به ماندن در خانه هستند، ممكن است با 
افزايش وزن مواجه شوند.  اخبار مختلفى كه در رابطه با ويروس كرونا 

منتشر مى شود، مى تواند به بروز استرس در افراد منجر شود.
راهكارهايى كه در كشورهاى مختلف دنيا وجود دارد و سازمان بهداشت 
جهانى هم پيشنهاد مى كند اين است كه افراد بايد سيستم ايمنى بدن را با 
خوردن و نوشيدن مواد سالم و مقوى تقويت كرده و از مصرف زياد مواد 

قندى داراى كربوهيدرات پرهيز كنند.
شــدت و نوع ورزش با توجه به شــرايط به وجود آمده متفاوت است 
و حداقل زمان پيشــنهادى براى انجام وزرش براى افراد باالى 65 سال 
روزانه به مدت 30 دقيقه و براى كمتر از 65 ســال روزانه يك ســاعت 
اســت، اما بايد توجه كرد توان جسمى افراد با يكديگر متفاوت است و 
ايــن مدت زمان براى افراد با توانايى هاى مختلف، تفاوت دارد بنابراين 

بهترين شدت براى فعاليت هاى ورزشى شدت متوسط است.
افــرادى كه بايد در خانه دوركارى كنند، مى توانند جداى از توصيه هاى 
ورزشى معمول پس از نشستن به مدت 30 دقيقه با چند حركت كششى 
ساده نشــاط و شــادابى خود را افزايش دهند، با اين كار مى توان مانع 
از بروز بيمارى هاى مختلف و صدمات عضالنى- اســكلتى كه به دليل 

نشستن يا سرپا ايستادن به مدت طوالنى مى شود، شد.
بايد نكاتى را در حين ورزش كردن مدنظر داشت، با شكم پر و يا معده 
خالى نبايد به انجام فعاليت ورزشــى اقدام كنيم. براى ورزش كردن در 
محيط خانه نياز است تا محل مورد نظر از تهويه هواى مناسب برخوردار 
باشد، نبايد سطح مكان مورد نظر لغزنده و ُسر باشد كه مى توان با استفاده 
از كفش ورزشــى مناسب از زمين خوردگى و بروز آسيب هاى احتمالى 

پيچيدگى مچ پا يا زانو جلوگيرى كرد.
با توجه به دسترسى نداشــتن به وسايل ورزشــى حرفه اى، بيشتر افراد 
مجبور به انجام حركات ورزشى ساده متناسب با تحمل وزن بدن هستند، 
در ضمن پياده روى در منزل، دويدن نرم، دويدن با درجا زدن، اســتفاده 
از كشــش هاى ورزشى كه حركات ورزشى زيادى را مى توان انجام داد 
و حركات قدرتى مانند شــناى سوئدى، دراز و نشست و طناب زدن از 
جمله حركات ورزشى مناسب براى ايام در خانه ماندن است كه مى تواند 
موجب سوزاندن چربى سطح بدن و به سوزاندن كالرى هاى اضافى بدن 
منجر شــود. ورزش كردن در روز به افزايش سالمت جسمانى و ذهنى 
افراد منجر مى شود، اين تحركات روزانه موجب تقويت سيستم ايمنى و 
سالمت بدن نيز مى شــود و بايد درنظر داشت كه بيمارى سراغ افرادى 
مى رود كه داراى سيستم ايمنى ضعيفى هستند اما در مجموع اگر به طور 
ميانگين در روز 45 دقيقه به انجام تحركات ورزشى بپردازيم اين امر در 

سالمت افراد مفيد خواهد بود.
الزم است كه توجه داشته باشيم در برخى شرايط خاص ورزش توصيه 
نمى شود؛ براى مثال براى افراد داراى عالئم تب و سرفه و نيز بيمارى هاى 
گوارشى ورزش توصيه نمى شود بلكه استراحت و تغذيه مناسب مى تواند 

راهكار مناسبى براى اين افراد باشد.
افرادى كه به صورت حرفه اى به فعاليت هاى ورزشــى مشغول هستند، 
نياز اســت تا معيارهايى را در نحوه استفاده از برنامه هاى رژيم غذايى و 
نوع فعاليت ورزشــى رعايت كنند، شدت و نوع تمرين هاى اين افراد با 
افراد عادى متفاوت اســت، به دليل اينكه افراد حرفه اى داراى تمرينات 
اختصاصى هســتند و نياز است تا اين موارد را از طريق مربى هاى خود 
دريافت كنند. الزم است افراد عادى از كاهش وزن در اين شرايط پرهيز 
كنند، زيرا به ضعف و كاهش ايمنى بدن منجر مى شود كه خود مى تواند 

عواقبى را در پى داشته باشد.
افراد مى توانند از مصرف مواد حاوى كربوهيدرات و چربى پرهيز كنند، 
توصيــه كرد: مصرف اين مواد به افزايش وزن منجر مى شــود اما افراد 
مى توانند با مصرف مواد پروتئينى، ميوه و سبزيجات تازه سالمتى، شادابى 

و نشاط خود را در كنار فعاليت منظم ورزشى در منزل حفظ كنند.
* سجاد مؤمنى
 عضو هيأت علمى دانشكده علوم ورزشى دانشگاه بوعلى سينا 
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پيشخوان

صوفى مانع از انحالل تيم شهردارى شد
 اگر حمايت هاى صوفى شــهردار همدان نبود تيم فوتبال شهردارى منحل شده بود و 

حضور يك شهردار ورزشى براى همدان غنميت است.
ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان با اعالم اين مطلب گفــت: در اين مقطع اصال 
نمى شود به فوتبال فكر كرد و به طور قطع سالمتى انسان ها از هر چيزى با ارزش تر است و 
اميدواريم هرچه زودتر اين بيمارى ريشه كن شود، در اين شرايط آماده نگه داشتن بازيكنان 
براى همه تيم ها بســيار سخت اســت و تنها از طريق شبكه هاى مجازى پيگير تمرينات 

بازيكنان در منازل شان هستيم.

هادى گل محمدى سرمربى شهردارى افزود: در نيم فصل نخست امتيازات بسيار خوبى 
كسب كرديم اما در نيم فصل دوم مشــكالت بسيارى از جمله اشتباهات داورى، نبود 
زمين تمرين به دليل شرايط آب و هوايى و تقويت نكردن تيم كمى ما را دچار مشكالت 

كرد.
وى خاطرنشــان كرد: ما در حال حاضر يك بازى عقب افتاده نســبت به تيم هاى باالى 
جدول برابر شــهردارى فومن داريم، همچنين 3 امتياز اروند خرمشهر در نيم فصل دوم 
هم براى ما هنوز محســوب نشــده و با اين امتيازات جايگاه خوبى در جدول خواهيم 

داشت.
گل محمدى با اشــاره به مسائل مالى تيم فوتبال شــهردارى بيان كرد: واقعاً كم لطفى هاى 

زيادى نســبت به رئيس هيأت صورت گرفته، اگــر حمايت هاى صوفى نبود اين تيم در 
اين فصل منحل شــده بود، بودن ايشان براى فوتبال همدان نعمت بسيار بزرگى است و 
به جرأت مى توان گفت باشگاه شهردارى در تمام رده هاى سنى بهترين باشگاه در غرب 

كشور است.
وى با بيان اينكه بنده 5 ســال اســت در اين تيم مســئوليت دارم، گفت: مســائل مالى 
در اين باشــگاه شــايد كمى دير يا زود شــود اما تيم فوتبال شــهردارى همدان يكى از 
خوش حســاب ترين باشگاه هاى ايران در تسويه حســاب هاى مالى است، در اين شرايط 
كه همه تيم ها به دليل مشــكالت مالى و شرايط حاكم بر جامعه درگير هستند اما درصد 
ديگرى از مطالبات بازيكنان با پيگيرى هاى شخص شهردار به زودى پرداخت خواهد شد.

چراغ سبز سانه
 به بايرن مونيخ

 مديــر برنامه هــاى هافبــك آلمانى 
منچستر سيتى تأكيد كرد كه اين بازيكن 
دوست دارد پيراهن بايرن مونيخ را برتن 
كند. به گزارش ايسنا، لروى سانه هافبك 
آلمانى منچســتر سيتى مدت ها است كه 
مورد توجه باشگاه بايرن مونيخ قرار گرفته 
است. به نظر مى رسد كه اين بازيكن هم 
باتوجه به نيمكت نشينى در سيتى، دوست 
دارد كه به بوندســليگا برگردد تا پيراهن 

بايرن را بر تن كند.
مدير برنامه هاى اين بازيكن گفت: بايرن 
مونيخ تنها باشــگاهى در آلمان است كه 
سانه مى تواند در آن حضور داشته باشد. 
او بر اين باور است كه مى تواند در بايرن 
مونيخ موفق شــود و به آنچه مى خواهد 

دست پيدا كند.

چراغ سبز بشار رسن 
به السد و ژاوى

 بازيكن عراقى پرسپوليس تأكيد كرد 
كه دوســت دارد راهى السد قطر شود تا 

شاگرد ژاوى شود.
به گزارش روزنامه الوطن، بشــار رسن 
يكى از بازيكنــان كليــدى و تأثيرگذار 
پرســپوليس اســت كه توانســته است 

عملكرد درخشانى از خود نشان دهد.
عملكــرد خــوب اين بازيكــن عراقى 
در پرســپوليس ســبب شــده است تا 

پيشنهادهاى زيادى داشته باشد.
بشار در اين باره گفت: السد از تيم هاى 
بزرگ است و با شرايطى كه اين تيم دارد 
نمى توان پاســخ منفى داد. السد عملكرد 
درخشانى داشته است و سرمربى بزرگى 

مثل ژاوى را دارد.
روزنامه عكاظ عربســتان هم نوشت كه 
هافبــك عراقى پرســپوليس از يك تيم 
عربستانى پيشنهاد دارد و احتمال حضور 

او در ليگ اين كشور هم وجود دارد.

برانكو: از 2 تيم مصرى 
پيشنهاد داشتم

 ســرمربى تيــم ملى فوتبــال عمان 
تأكيد كرد كه با پيشــنهاد 2 تيم الزمالك 
و پيراميدز مصر مواجه شــده اما آنها را 
رد كرده است. برانكو ايوانكوويچ پس از 
تجربه تلخــى كه در االهلى عربســتان 
داشت راهى عمان شد تا هدايت تيم ملى 

فوتبال اين كشور را برعهده گيرد.
وى به تايم اسپورت گفت: الزمالك چند 
ســال پيش چندبار با من مذاكره داشت 
و با پيراميدز هم مذاكراتى داشــته ام اما 

درنهايت به هر 2 تيم پاسخ منفى دادم.
برانكو ادامه داد: مربيگرى كردن در قاره 
آفريقا يك چالش خاص اســت. در اين 
قاره آداب و ســنت هاى متعددى وجود 
دارد. تيم هاى مثل مصر، تونس و الجزاير 
و مراكش ســابقه حضور در جام جهانى 

را هم دارند و عملكرد خوبى داشته اند.

كرونا كارگران جام جهانى 
2022 را در هم نورديد

 تعدادى از كارگران جام جهانى 2022
قطر به ويروس كوويد 19 مبتال شدند كه 
همين نگرانى هاى زيادى را به وجود آورد.

به گزارش ايسنا، قطر يكى از كشورهايى 
است كه شمار مبتاليان ويروس كرونا در 
آن به شكل نگران كننده اى در حال افزايش 
است. يكى از اعضاى سنديكاى كارگرى 
جــام جهانى 2022 قطر فــاش كرد كه 
5 نفر از كارگرانى كه در حال ســاخت 
زيرساخت ها و ورزشگاه هاى قطر براى 
جام جهانى 2022 هســتند، به ويروس 

كوويد 19 مبتال شده اند.

 نبايد با صحبت هاى بى جا 
آب به آسياب دشمن بريزيم

مديركل ورزش و جوانان اســتان در واكنش 
به صحبت هاى جمشيديان اظهار كرد: بارها 
از بســيارى از افراد و كارشناســان فوتبال 
شنيده ام كه احمد جمشيديان به واسطه عباس 
صوفى وارد جرگه مربيان فوتبال شده و اگر 
حمايت هاى ايشان در سخت ترين شرايط از 
جمشيديان نبود اصال امكان مربى شدن وى 

وجود نداشت.
محسن جهانشــير افزود: ما نبايد در مقطعى 
كه صوفى يكى از گزينه هاى اصلى رياســت 
فدراســيون فوتبال اســت بــا صحبت هاى 
بى جاى خود آب به آســياب دشمن بريزيم 

و به نوعى دشمن شاد كن شويم.
وى با بيان اينكه در حال حاضر جمشيديان از 
طرف ما هيــچ ابالغى براى فعاليت در پاس 
ندارد، گفت: درباره افترايى كه ايشــان وارد 
كــرده اصال پولى در حســاب هيأت فوتبال 
استان نيامده كه بخواهيم راجع به آن صحبت 

كنيم.
جهانشــير خاطرنشــان كرد: در شرايطى كه 
تيم فوتبال پــاس وضعيت خوبى در جدول 
دارد و در 2 سال گذشته اين تيم ازنظر مالى 
يكى از بهترين ســال هاى خود را پشت ســر 

گذاشته چرا بايد حاشيه درست كنند.
وى با بيان اينكه بايد همــه از كانديداتورى 
عباس صوفى در انتخابات رياست فدراسيون 
فوتبــال حمايت كنيم، بيان كرد: اگر ايشــان 
به عنوان رئيس فدراســيون فوتبــال انتخاب 
شوند افتخارش براى تمام استان همدان است 
و نبايد در اين شــرايط بحرانى آب به آسياب 
دشــمن بريزيم و جو فوتبال استان را متشنج 
نشان دهيم و بايد همه كمك كنيم تا اتفاقات 

خوبى براى فوتبال استان رقم بخورد.
 مدير مالى هيأت فوتبال: 

هيچ پولى در اختيار هيأت قرار نگرفته 
است

مدير مالى هيأت نيز با اشاره به صحبت هاى 
احمد جمشــيديان مربى مستعفى تيم فوتبال 

پــاس همدان گفت: از زمــان انتقال پاس از 
سال 86 تا به امروز تأمين منابع مالى اين تيم 
توسط اســتاندارى و اداره ورزش و جوانان 
بــوده اســت و به دليل اينكــه اداره ورزش 
به دليل منــع قانونى نمى تواند مســتقيم اين 
پول را واريز كند به حســاب هيأت فوتبال 
اســتان واريز و ســپس با نظارت دســتگاه 
ورزش و درخواســت باشــگاه دقيقًا همان 
مبلغ به حساب تيم فوتبال پاس همدان واريز 

مى شده است.
عليرضا باللى افزود: هيأت فوتبال هيچ گونه 
دخل و تصرفى در نحوه هزينه كرد اين پول 
در باشــگاه پاس نداشته و نظارت خرج كرد 
برعهــده اداره ورزش و هيــأت مديــره و 

مديرعامل پاس بوده است.
وى افزود: اين يك ميليارد مصوب شــوراى 
اسالمى شهر همدان بوده كه تا به اين لحظه 
هيچ پولى واريز نشده و درصورت واريز نيز 
با نظــر اداره كل ورزش و جوانان پرداخت 

خواهد شد.
باللى خاطرنشان كرد: جمشيديان با اين ادعا 
كــه هيأت فوتبال اســتان 800 ميليون آن را 
با نظر خــود مى خواهد هزينه كند، عالوه بر 
افترا به تشويش اذهان عمومى پرداخته و در 
شرايطى كه تيم پاس شرايط خوبى دارد اين 

تيم را وارد حاشيه كرده است.
وى با بيان اينكه در گذشــته ايشان در يك 
فايل صوتى اعالم كردنــد كه هيأت فوتبال 
از منابــع داخلــى خود به كمــك تيم پاس 
مى پردازد، بيــان كرد: اكنون ايشــان امروز 
حرف هاى ديگرى را مطــرح مى كنند كه ما 

قضاوت را به هواداران واگذار مى كنيم.
مديرمالــى هيــأت فوتبال اســتان همدان 
عنــوان كرد: ما براى كمــك به پاس بارها 
از منابــع مالــى داخلى خودمان اســتفاده 
كرديم و با نظر مدير كل ورزش و جوانان 
از خيران ورزشــى نيز قــرض كرده ايم كه 
400 ميليــون تومان قرض شــده كه اعالم 
كردنــد درصــورت واريز پــول ابتدا اين 
قرص هــا پرداخــت و مابقى به حســاب 

پاس واريز شــود. از ســال 86 تا 90 نيز 
بالــغ بر 250 ميليون تومــان هيأت فوتبال 
خرج  خود  داخلــى  هزينه هاى  از  اســتان 
هزينه برگزارى مســابقات تيم فوتبال پاس 
همدان كرده است، و ما از بسيارى از حق 
و حقوق خود مانند حق خروج بازيكن از 
اســتان و ... نيز به خاطر كمك به اين تيم 

كرده ايم. گذشت 
 تفاوت از زمين تا آسمان
 از بندر ماهشهر تا همدان

در يكى از پايگاه هاى معتبر ورزشــى خبرى 
منتشــر شــد كه هيأت فوتبال بندر ماهشهر 
به دليــل پرداخت نكردن مطالبات تيم فوتبال 
شــهردارى ماهشــهر به اين هيأت ورزشى 
از اين تيم شــكايت كرده اســت كه با اين 
شكايت فدراسيون فوتبال اين تيم را محكوم 

به پرداخت 6 ميليارد ريال كرده است.
تيم فوتبال شــهردارى ماهشــهر بايد تمامى 
هزينه هــاى عوامــل اجرايــى، برگــزارى 
عمومى،  روابط  جمع كن ها،  توپ  مسابقات، 
حراســت و اجاره زمين مسابقه را به هيأت 

فوتبال بندر ماهشهر پرداخت كند.
حــال مى خواهيــم با اشــاره به ايــن خبر 
مقايسه اى داشته باشيم با هيأت فوتبال استان 
همدان كه از اعتبارات داخلى خود نيز براى 
رقيب شهردارى ماهشهر در ليگ دسته دوم 
فوتبال كشــور يعنى تيم فوتبال پاس هزينه 
مى كند. جالب اســت بدانيــد هيأت فوتبال 
استان همدان بابت عوامل اجرايى مسابقات 

از تيم فوتبال پاس ريالى دريافت نمى كند.
امــا در اين ميان ســرمربى مســتعفى پاس 
به جاى متشــكر بودن از رئيس هيأت فوتبال 
اســتان كه الحق واالنصاف در اين سال ها از 
هيچ كارى براى حمايت از پاس چشم پوشى 

نكرده وى را متهم مى كند.
اگر سرانگشتى به شهرهاى مختلف ايران كه 
در ليگ هاى مختلف فوتبال تيم دارى مى كنند 
هم ســر بزنيد شــايد هيچ هيأت فوتبالى را 
پيدا نكنيد كه به اين شــكل از باشگاه خود 

حمايت كند.

مدير 
وى 
اقق

كما 
سته 

 مالى 
فوتبال 
ش هايى

مايت از 
 شــدند 

كنيم و اين 
 براى حفظ 
ما راضى به 

حواشى كرونايى در فوتبال استان شيوع كرد

واكنش 
اهالى فوتبال 

به افشاگرى 
جمشيديان

پس از نظر كارشناسان و هواداران؛

بيرانوند در آسيايى 
چهارم شد!

 كنفدراســيون فوتبال آســيا پس از رأى گيرى از 
كارشناســان و هواداران، برترين بازيكنان آســيايى 

حاضر در تاريخ جام جهانى را اعالم كرد.

آســيا  فوتبال  كنفدراســيون  مهر،  گــزارش  به 
در روزهاى گذشــته يك نظرســنجى را براى 
انتخــاب بهتريــن بازيكــن آســيايى تاريــخ 
جام هــاى جهانى برگزار كرد. اين نظرســنجى 
و  كارشناســان  برخى  از  هــواداران،  عالوه بر 

گرفت. صورت  هم  مربيان 
پــارك جى ســونگ از كره جنوبى، تيــم كيهيل از 
استراليا، سامى الجابر از عربستان، كيسوكه هوندا از 

ژاپن و عليرضا بيرانوند از ايران 5 گزينه كنفدراسيون 
آسيا براى نظرسنجى بودند.

در نظرســنجى هواداران، بيرانوند در رتبه نخست 
ايســتاد و پس از او به ترتيب هوندا، ســامى الجابر، 

پارك جى سوگ و تيم كيهيل قرار گرفتند.
بيرانوند در نظرسنجى كارشناسان در رتبه پنجم قرار 
گرفت. از ديد كارشناســان پارك جى سونگ، تيم 
كيهيل، ســامى الجابر، كيسوكه هوندا اول تا چهارم 

شدند.
كنفدراســيون فوتبال آســيا ضمن انعكاس اين 2 
نظرسنجى، به انتشــار نتيجه نهايى نظرسنجى اقدام 
كرد كه از مجموع نظرات كارشناســان و هواداران 

صورت گرفت.
در نتيجــه نهايى به ترتيب پارك جى ســونگ، تيم 
كيهيل، ســامى الجابر اول تا سوم شدند و هوندا و 

بيرانوند مشتركا در رده چهارم قرار گرفتند.

پاداش ويژه مجيدى 
براى مسعود ريگى و آرش رضاوند

 ســرمربى اســتقالل به دليل عملكرد خوب آرش رضاوند و مسعود 
ريگى در تمرينات مجازى، پاداش ويژه اى درنظر گرفته است.

به گزارش باشــگاه استقالل، در پايان دور نخســت تمرينات انفرادى 
آمادگى جسمانى تيم فوتبال اســتقالل، مسعود ريگى و آرش رضاوند 
به دليل بهترين اجرا و گزارش عالى مورد تشــويق كادر فنى تيم فوتبال 
استقالل قرار گرفتند و توسط فرهاد مجيدى براى اين 2 بازيكن پاداش 

ويژه اى درنظر گرفته شد.
تمرينات آبى پوشان با جى پى اس و نظارت فرهاد مجيدى و دستيارانش 
انجام مى شود. هر دور از اين تمرينات غيرگروهى 3 روزه است و صرفا 

يك آمادگى حداقلى براى شروع تمرينات گروهى خواهد بود.

تور دو فرانس به تعويق افتاد
 تور دو فرانس مشــهورترين تور دوچرخه ســوارى جهان به تعويق 
افتاد. به گزارش ايسنا، تور دو فرانس مطرح ترين تور دوچرخه سوارى 
جهــان در ماه جوالى برگزار نمى شــود و تاريخ جديــد برگزارى آن 
مشخص شد. بر اين اساس اين تور بين 29 آگوست تا 20 سپتامبر (8 تا 

30 شهريور) برگزار مى شود.
اين تور پيش از اين قرار بود 27 جون تا 19 جوالى (7 تا 29 تير) برگزار 
شــود. پس از پايان جنگ جهانى دوم براى نخستين مرتبه است كه اين 
تور در ماه جوالى به پايان نمى رسد. اكنون به دليل شيوع ويروس كرونا 

برگزارى آن به ماه آگوست موكول شده است.
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 تنهــا پس از گذشــت يــك هفته از ركورد پيشــين مشــاركت 
ســرمايه گذاران براى خريد سهام عرضه اوليه صبا، چهارشنبه گذشته 

عرضه اوليه شستا ركورد جديدى را در بورس ايران ثبت كرد.
دومين عرضه اوليه بازار سرمايه ايران در سال 99 كه بزرگ ترين عرضه 
تاريخ بورس ايران نيز محســوب مى شد با عرضه 8/3 درصد از سهام 
شركت سرمايه گذارى تأمين اجتماعى(شستا) در بورس انجام شد كه 

تعداد 2 ميليون و 60 هزار نفر در اين عرضه مشاركت داشتند.
آخرين ركورد مشاركت ســهامداران در عرضه اوليه، مربوط به سهم 
صبا (شــركت ســرمايه گذارى صبا تأمين) بود كه هفته گذشته كه 1
ميليون و 930 هزار و 838 نفر، خريدار عرضه اوليه اين سهم بودند.

خوش بينى به بازار ســرمايه نســبت به ديگر بازارها از جمله ملك، 
خودرو، ارز و طال ســبب اســتقبال قابل توجه سرمايه داران از بورس 

شده است.
نرخ رو به رشــد صدور كدهاى معامالتى، افزايش قابل توجه ارزش 
معامالت خرد، افزايش ميزان مشــاركت در عرضه  اوليه ها و همچنين 
شــدت پول هاى ورودى به بازار سرمايه، تداوم رشد بورس را نشان 
مى دهند، به طورى كه كارشناســان پيش بينى مى كنند امســال نيز بازار 
بورس، سرمايه قابل توجهى را به خود جذب كند و حتى سهامداران 
قديمى بــورس نيز معتقدند فعال بايد در اين بــازار ماند زيرا وجود 
خريدار اين بازار را جذاب كرده و ريسك ريزش سهام را تحمل پذير 

كرده است.
البته حمايت دولت از مشاركت سرمايه گذاران در بورس را نبايد از 
نظر دور داشــت، عرضه اوليه صبا و ابرهلدينگ شستا را مى توان از 
مصاديق عزم دولت براى حمايت از بورس در ســالجارى به شــمار 
آورد كه در صورت موفقيت اين اســتراتژى ، ضمن درآمد زايى براى 
دولت ســيل نقدينگى به مسير درســتى هدايت شده و شركت هاى 
عرضه شــده در بــورس به عنوان بخــش خصوصــى مى توانند با 
بهره گيرى از اين فرصت توســعه يابند كه درنهايت ســبب توسعه 

اقتصاد كشور خواهد شد.

دستورالعمل خريد تضمينى گندم ابالغ شد
 مديــر ســازمان تعــاون روســتايى اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه دســتورالعمل خريد 
تضمينــى گنــدم ابــالغ شــد، گفــت: بــا توجــه بــه بارندگى هــاى مطلــوب ســال زراعــى 
ــدان رشــد چشــمگيرى  ــتان هم ــدم در اس ــد محصــول گن ــد اســت تولي ــارى، امي ج

داشــته باشــد.
مجيــد مســلمى راد بــا بيــان اينكــه دســتورالعمل خريــد تضمينــى گنــدم ابــالغ شــده 
و بايــد طبــق آن گنــدم از كشــاورزان خريــدارى شــود گفــت: پيــش بينــى مى شــود  
امســال از 410 هــزار تــن ســطح زيــر كشــت گنــدم آبــى و ديــم در اســتان بيــش از 

750 هــزار تــن گنــدم برداشــت شــود.
 وى ادامــه داد: ســال گذشــته بيــش از 400 هزارتــن گنــدم مــازاد كشــاورزان بــا نــرخ 
ــتان  ــدم اس ــن گن ــزار و 750 ت ــان 211 ه ــن مي ــه از اي ــد ك ــدارى ش ــى خري تضمين

ــع آورى شــد. ــتايى جم ــاون روس توســط شــركت هاى تع
ــه  ــدم ب ــد گن ــاون روســتايى خري ــه شــبكه تع ــز برنام ــزود: امســال ني مســلمى راد اف

ــازاد كشــاورزان اســتان اســت. ــدم م ــزان بيــش از 50 درصــد گن مي
در  مويرگــى  پراكندگــى  به دليــل  روســتايى  تعاونى هــاى  شــبكه  گفــت:  وى 
ــه  ــق ب ــون متعل ــد و چ ــدم را دارن ــى گن ــد تضمين ــى خري ــتان تواناي ــطح اس س
ــه ايــن  ــه تحويــل گنــدم مــازاد خــود ب خــود كشــاورزان هســتند، آنهــا تمايــل ب

دارنــد. شــركت ها 
ــى محصــوالت كشــاورزى از  ــاى حمايت ــه انجــام خريده ــن ب مســلمى راد همچني
ــه  ــازار از جمل ــرايط ب ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــاره ك ــت اش ــوى دول س
ــت  ــد و عرضــه يــك محصــول و افــت شــديد قيمــت، دول ــزان تولي افزايــش مي
ــود  ــتور كار خ ــى را در دس ــاى حمايت ــاورزان خريده ــت از كش ــور حماي به منظ

قــرار مى دهــد.
وى افــزود: ســال گذشــته محصــول گوجه فرنگــى بــا مــازاد توليــد مواجــه شــد كــه 
بــا ورود دولــت و انجــام خريــد حمايتــى در اســتان همــدان نيــز 516 تــن محصــول 

خريــدارى و بــه كارخانجــات فــرآورى ايــن محصــول تحويــل داده شــد.

مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم) 
شركت خدمات حمايتي كشاورزي  استان همدان

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

  
شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهاد كشاورزى در نظر دارد  امورحفاظت فيزيكى خود را از طريق برگزاري مناقصه 
مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه   . نمايد  دولت(ستاد)واگذار  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  شرايط  واجد  پيمانكاران  به  اى  مرحله  يك  عمومي 
از"دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد" از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى(توكن) را جهت  شركت 

در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره  فرآخوان و تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه:  2099001539000001 روز  پنجشنبه  مورخ 99/1/28  ساعت 8 صبح

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس : ميدان امام حسين - ابتداى خيابان اراك
3-هزينه خريداسناد مناقصه:مبلغ 500,000ريال مى باشد كه از درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد.

4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز  پنجشنبه  مورخ  99/1/28  لغايت  ساعت 19:00 روز     سه شنبه مورخ 99/2/2
5- آخرين مهلت ارائه پاكت هاى پيشنهادى-بارگزارى در سامانه بصورت PDF-: تا ساعت 19:00  روز شنبه  مورخ 99/2/13

*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 45روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.
6-تاريخ گشايش پيشنهاد ها:روز  يك شنبه مورخ  99/2/14  ساعت  10:00   درسالن جلسات استان مى باشد.

حساب   شباى  شماره  به  واريزى  فيش  يا  و  بانكى  ضمانتنامه  صورت  دو  به  كه  است  ريال  مبلغ  570/000/000   كار:  ارجاع  فرآيند  تضمين  نوع  و  7-مبلغ 
IR250100004001039704005791 نزد بانك مركزى از طريق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واريز 30كاراكترى 362039765263500650000000000006 

قابل ارائه مى باشد.
8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع (الف)عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بايستى 
بصورت فيزيكى و در پاكت دربسته و ممهور ، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز  شنبه  مورخ  99/2/13به دبيرخانه كميسيون معامالت مناقصه گزار در آدرس 

فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت شود.
■ ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 22-08132646720 به  آدرس اينترنتى شركتwww.assc.ir وآدرس پايگاه ملى 

اطالع رسانى مناقصات http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.
- شماره تماس پشتيبانى سامانه :  27313131و41936-021  ، دفتر ثبت نام در سامانه( اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان همدان به شماره 08132520716

( م الف 64)

شماره:  55/36/99/104   تاريخ99/1/28 شاورزی   ھاد  وزارت 

آگهى تجديد مزايده بهره بردارى 
از جايگاه CNG شهردارى فامنين

شهردارى فامنين

شهردارى فامنين در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 855 مورخه 97/11/23 از شوراى اسالمى شهر بهره بردارى از جايگاه CNG  را طى مدت يك 
سال به اشخاص حقيقى يا حقوقى واجد الشرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان مى توانند در صورت تمايل براى شركت در مزايده از طريق مراجعه حضورى به 

امور مالى شهردارى فامنين و جهت اطالعات بيشتر به سايت اينترنتى  www.famenincity.ir  مراجعه نمايند.
1-متقاضيان مى بايستى مبلغ 500,000,000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكى سه ماهه ، اسناد خزانه بى نام و يا واريز نقدى 
به حساب شماره 0105755046007 شهردارى فامنين نزد بانك ملى ايران شعبه فامنين واريز نمايندو در پاكت الف ضمانت نامه بانكى ، اسناد خزانه بى نام 
و يا فيش واريزى و در داخل پاكت ب مدارك فنى و تخصصى و نيز رزومه كارى و در پاكت ج برگه پيشنهاد قيمت را قرارداده و حد اكثر تا تاريخ 99/02/13 
از طريق پست پيشتاز به آدرس : همدان ، فامنين شهردارى فامنين به كد پستى 6561617166 ارسال نمايند و يا به صورت حضورى به دبيرخانه شهردارى 
فامنين نمايندو رسيد دريافت نمايند. متذكر مى گردد درج اطالعات فردى به صورت كامل ، آدرس ، تلفن و نيز مبلغ پيشنهادى به صورت ماهيانه به عدد و 

حروف در فرم پيشنهاد قيمت ارسالى توسط متقاضيان الزامى است.
1- داشتن اطالعات فنى و تخصصى در زمينه CNG  و نيز دارا بودن مجوز فعاليت مورد تاييد از شركت پخش فراورده هاى نفتى شركت گاز خود  و يا شركت 

گاز استان همدان جهت شركت كنندگان الزامى مى باشد.
2- به پيشنهاد هاى مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- چنانچه نفر اول برنده مزايده از انجام قرارداد و معامله منصرف شود، سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد ، بديهى است در مورد نفرات دوم و 
سوم نيز به همين صورت خواهد بود.

4- كليه هزينه هاى مزايده اعم از هزينه هاى درج آگهى در روزنامه ، كارشناسى و غيره به عهده برنده مزايده مى باشد.
5- شهردارى فامنين در رد و يا قبول پيشنهاد ها مختار است.

6- پرداخت كليه هزينه هاى آب ، برق ، گاز و تلفن جايگاه ، حقوق و مزاياى كاركنان به كار گرفته شده، هزينه هاى جارى كارگاه CNG  و غيره به عهده 
برنده مزايده خواهد بود.

7- زمان دريافت اسناد مزايده از تاريخ 99/01/30 لغايت 99/02/10  مى باشد
8- مهلت قبول و ارسال پيشنهادات تا تاريخ 99/02/13مى باشد.

9- تاريخ تشكيل كميسيون معامالت يكشنبه  مورخ 99/02/14 راس ساعت 10 صبح در محل شهردارى تشكيل مى گردد.
10- كليه شرايط و مشخصات در اسناد مزايده موجود مى باشد كه بايد به تاييد شركت كننده رسيده و در پاكت ب به همراه ساير اسناد ارسال گردد.

11- متقاضيان مى بايست داراى ظرفيت مجاز و داراى تاييديه ظرفيت از شركت پخش و فراورده هاى نفتى را در پاكت ب ارائه نمايد.
12- جهت اطالعات بيشتر با شماره 4-08136822020 تماس حاصل فرماييد.

13- مبلغ پايه بدون احتساب ارزش افزوده مى باشد و به مبلغ پيشنهادى 9٪ ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
(م الف 4)

مبلغ سپرده شركت در مزايده ( ريال )مبلغ برآورد اوليه به صورت ماهيانه به ريال ( قيمت پايه )عنوان
CNG 396,000,000500,000,000بهره بردارى از جايگاه

آگهي حصر وراثت
آقاى على يارى داراى شماره شناسنامه  790 به شرح دادخواست كالسه 111/12/99ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اكبر يارى به شماره شناسنامه  4200 در تاريخ 

1399/1/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 
1-متقاضى گواهى حصر وراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفى 

2-محمدعلى يارى فرزند اكبر به شماره شناسنامه 40040295358 صادره از همدان متولد1375 پسر متوفى 
3-مريم يارى فرزند اكبر به شماره شناسنامه 153 صادره از بهار متولد1364 دختر متوفى 
4-فاطمه يارى فرزند اكبر به شماره شناسنامه 12 صادره از بهار متولد1359 دختر متوفى 

5-مرضيه قربانى فرزند رمضان به شماره شناسنامه 49 صادره از بهار متولد1343 همسر متوفى 
6-افســر نجفى فرزند شــيرمحمد  به شماره شناسنامه 2427 صادره از بهار متولد1312 مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 

وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 32)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

غزل اسالمى »
 خريد و فروش كاالهاي دســت دوم معموال هر 
سال از دي ماه رونق مي گيرد و تا پايان اسفندماه ادامه 
مى يابد، اما پس از آن با كمي افول مواجه مي شــود؛ 
زيرا مردم سعي دارند به هر روشي كه شده وسايلي 
كه موردنيازشان نيست را چه از طريق سمساري ها 
و آشــنايان و چه از طريق ســايت هايي مانند ديوار 
و شيپور و كانال هاي تلگرامي مختلف بفروشند. اما 
آنچه بايد براي مردم قابل توجه باشد خريد و فروش 
در بســترى امن است. يعني خريدار تا كاال را نديده 
و از صحت بودن آن اطالع نيافته پولي به حســاب 
فروشــنده واريز نكند و فروشنده نيز نبايد ابتدا كاال 
را براي خريدار ارســال كند و منتظر دريافت وجه 
آن بماند، بلكه معامله بايد به صورت حضوري انجام 

شود و به پايان برسد.
امســال به دليل شــيوع ويروس كرونا بســياري از 
خريدها يا به صورت آنالين انجام شد و يا به پس از 

كاهش و كنترل اين بيماري موكول شد. 
خريد و فروش كاالهاي دست دوم نيز به شدت نزول 
كــرد؛ اما در مواردي كه قصد انجام معامله مي شــد 
براي رعايــت فاصله اجتماعي مردم ســعي كردند 
برخي خريدهاي دست دوم آنالين خود را هم بدون 

بازديد انجام بدهند اما در مواردي نتيجه اين روش به 
افزايش مشكالت و كالهبرداري منجر شد.

خبــر رئيس پليس فضاى توليــد و تبادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى استان همدان درباره كالهبرداري 
7 ميليــون توماني يك فرد از طريق ســايت ديوار 

هشداري است كه مردم بايد آن را جدي بگيرند.
فيروز ســرخوش نهاد به ايرنا اعالم كرد: پس از بروز 
ويروس كرونا، آمار پرونده هاى كالهبردارى از طريق 

خريدهاى آنالين افزايش داشته است. 
وي گفته: به تازگى شهروندى با مراجعه به پليس فتا 
مدعى شد كه براى خريد لباسشويى به سايت ديوار 
مراجعه كرده و پس از ديدن تصوير يك لباسشــويى 
با صاحب آن تماس گرفتــه كه صاحب كاال هم از 
خريدار درخواســت 3 ميليون تومان بيعانه كرده و 
مالباختــه اين ميــزان پول را به حســاب فرد واريز 
كرده اما پس از گذشــت چند روز خبرى از تحويل 
لباسشويى نشده است. بنابراين خريدار با فروشنده 
لباسشويى مجددا تماس گرفته اما متوجه مى شود كه 
شماره اين فرد از دســترس خارج شده است، پس 
براى پيگيرى موضوع با در دســت داشتن مرجوعه 
قضايى به پليــس فتا مراجعه كرد، كه پرونده آن نيز 

تشكيل شد. 

طبق گزارشي كه رئيس پليس فتا اعالم كرده، به دنبال 
پيگيرى فنى و تخصصى كارشناسان پليس فتا، فرد 
كالهبردار كه جوان 27 ســاله اســت شناسايى و با 
هماهنگى مقام قضايى متهم در يك عمليات پليسى 

دستگير و به پليس فتا منتقل شد.
به گفته وي، متهم انگيزه خود از اين كار را كســب 
منافع مالى با بهره گيرى از ســاده لوحى افراد عنوان 
و در بازجويى اوليه به 7 ميليون تومان كالهبردارى 
از 4 نفــر با اين شــيوه اعتراف كرد بــا وجود اين، 

تحقيقات پليس همچنان ادامه دارد.
اكنون برخــي گزارش هــاي مردمــي و همچنين 
گفت وگــوي رئيس پليــس فتا نشــان مي دهد كه 
كالهبــردارى از طريق فــروش اينترنتى كاال با اين 
شيوه كه بيعانه اي براي فروش كاال دريافت و سپس 
تلفن همراه خود را از دسترس خارج مى كنند رو به 

افزايش است. 

در اسفند 98 خانمي در تماس با خبرنگار همدان پيام 
اعالم كرد كه در يكــي از كانال هاي فروش كاال كه 
به تازگي عضو شده بود آبميوه گيري سفيدرنگي براي 
فروش عرضه شــده بود كه وي با شخص فروشنده 
مذاكرات كوتاهي انجام داده كه قرار بر خريد شــده 
اســت.  اين خانم جوان ادامــه داد: از آنجا كه اين 
آبميوه گيــري نو بــود و قيمت آن نســبت به بازار 
حدود يك پنجم بود وقتي صاحب كاال درخواســت 
بيعانــه كرد من پول آن را كــه 300 هزار تومان بود 
به طــور كامل پرداخت كردم كه تا پيش از رســيدن 
من، آبميوه گيري را به كسي ديگر نفروشد. اما پس از 
واريز پول، آي دي وي از تلگرام پاك شــد و شماره 

تلفن نيز در دسترس نبود.
وي گفت: احساس كردم اين خانم نيازمند بوده كه 
براي 300 هزار تومــان چنين اقدامي كرده به همين 
دليل موضوع را پيگيري نكردم اما لطفا اين موضوع 

را اطالع رساني كنيد چون ممكن است تعداد زيادي 
از مردم از طريق فضاي مجازي، كاالي دســت دوم 
خريداري كنند و با چنين مشــكلي مواجه شوند و 

مال خود را ببازند.
طبق هشدارهاي مكرر پليس، در صورت خريد كاال 
و خدمات از طريق سايت هاى حراج آنالين، ديوار و 
شيپور و ديگر سايت ها و كانال ها، مسئوليت هرگونه 
ســهل انگارى و كالهبردارى در خريد و فروش بر 

عهده خريدار و مشترى است.
پيش از واريز هر مبلغى به حســاب فروشنده كاال و 
خدمات بايد اصالت كاال توســط خريدار رؤيت و 
تأييد شــود، يعنى فرايند خريد كاال در بستر حقيقى 
باشد. شهروندان درصورت مشاهده موارد مشكوك 
مراتب را از طريق سايت رسمى پليس فتا به نشانى 
Cyberpolice.ir بــه بخــش مركــز امداد و 

فوريت هاى سايبرى اعالم كنند.

هشدار رئيس پليس فتا به شهروندان:

كالهبرداري آنالين 
افزايش يافت

■ در خريدهاي آنالين از اشخاص كاال را حضوري ببينيد

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراي 
اســالمي از تشكيل جلســه با رئيس ســازمان برنامه 
و بودجه كشــور خبــر داد و گفــت: موضوع حقوق 
دانشــجومعلمان در اين نشســت مطرح و مقرر شد، 
پيگيرى هــاي الزم براى توقف كاهــش 45 درصد از 

حقوق دانشجومعلمان صورت گيرد.
حميدرضا حاجى بابايى تأكيد، كرد: همچنين ارائه اليحه 
نظام رتبه بندى معلمان براســاس ماده 63 قانون برنامه 
ششم كشور به مجلس مطرح شد و دكتر نوبخت از اين 

پيشنهاد استقبال كرد.
رئيس فراكسيون فرهنگيان، به بررسى اعمال 50 درصد 

فوق العاده شــغل فرهنگيان نيز اشاره كرد و گفت: اين 
موضوع نيز طرح شــد و به ويژه فرهنگيان با سابقه باال 

مورد تأكيد و در دستور كار بررسى قرار گرفت.
حاجي بابايي لزوم حمايت دولت به ويژه سازمان برنامه 
و بودجه از دانشگاه فرهنگيان نيز را نيز مورد تأكيد قرار 
داد و راهــكار نجات آموزش و پرورش را تقويت اين 
دانشگاه برشــمرد و طرح موضوع دانشگاه پيام نور را 

بى ربط تلقى كرد.
وي گفت: دكتر نوبخت درباره همه درخواســت هاى 
مطرح شــده ديدگاه مثبتى دارد و قرار اســت پيگيرى 

شود

 مشتركان آب و فاضالب در روستاهاى استان همدان 
نيز از اين پس مى توانند همانند مشــتركان آب شهري، 
با شــماره 122 تماس و از خدمــات مركز ارتباطات 
مردمى بهره مند شوند. به گزارش روابط عمومى آبفاى 
استان همدان، مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
همدان با اعالم اين خبر گفت: به دنبال يك پارچه سازى 
شــركت هاى آب و فاضالب در اســتان همدان، مركز 
ارتباطات مردمى اين شــركت با شــماره تلفن 122 با 
فراهم كردن بســتر هاى ارتباطى مناسب از اين پس در 
خدمت مشتركان آب و فاضالب روستايى نيز مى باشد.

سيدهادى حسينى بيدار افزود: پيش از اين شماره تلفن 

1523 ويژه مشتركان روستاهاى تحت پوشش شركت 
آب و فاضالب اســتان براى اعالم حوادث و ارتباط با 
شركت است كه با اقدامات انجام شده شماره 122 نيز 
در اختيار ايشان قرار گرفته و به صورت 24 ساعت در 

شبانه روز آماده خدمت رسانى است.
وى افــزود: اعالم حوادث و اتفاقات و اعالم شــماره 
پرونده از سوى مشتركان، دريافت شكايات و پيشنهادها 
از جملــه خدمات قابل ارائه از ســوى مركز ارتباط با 
مشتركان است. نياز به ذكر است كه تعداد 777 روستا 
در ســطح استان همدان تحت پوشش خدمات شركت 

آب و فاضالب استان همدان است.

شماره تلفن خدمات آب روستايي 
تغيير كرد

■تلفن 122 پاسخگوى مشتركان آب و فاضالب شهري و روستايى 

حاجي بابايي خبر داد:
توقف كاهش 45 درصدي 
حقوق دانشجو معلمان
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باباطاهر

33 سال پيش از ميالد در چنين روزى 
گشايش نخستين كتابخانه 

عمومي جهان
 نخستين كتابخانه عمومي (پابليك اليبراري) در 
جهان كه هر باســوادي حق داشت به آن دسترسي 
داشــته باشــد، 19 آپريل ســال 33 پيش از ميالد 
(2036 ســال پيش) در شــهر رم گشايش يافت و 
ظرف 509 سال (تا ســال 476 ميالدي) شمار اين 

نوع كتابخانه در قلمرو روم به رقم 26 رسيد. 
 پيش از رومي ها؛ ســومري ها، آشوري ها، بابلي ها، 
ايرانيــان و. . . داراي كتابخانــه بودنــد، ولي اين 
كتابخانه ها در دســترس همگان نبــود كه كتابخانه 
سفالي آشــوري ها معروفترين آنها است. در ايران، 
مطالــب عمومــي را كــه هركس مي توانســت به 
آن مراجعه كند بر ســنگ حــك مي كردند از قبيل 

سنگ نوشته بيستون. 
نخســتين كشــوري كه در جهان به ايجاد مؤسسه 
تأليــف و ترجمه كتاب همت گماشــت ايران بود 
كــه 15 قرن پيــش، در دوران حكومت خســرو 
انوشــيروان، چنين مركزي داير شد و ترجمه كليله 
و دمنه از سانســكريت به فارسي يكي از كارهاي 

آن بود. 
با وجــود اين، دايره المعارف كتاب كتابخانه مرو را 
كه به همت ســامانيان تأسيس شده بود و تا حمله 
چنگيزخان داير بــود بزرگترين كتابخانه عمومي و 
مركــز تأليف و ترجمه كتاب جهان قديم به شــمار 
آورده است كه روزانه در آن دست كم 400 محرر 
كتاب ها را تكثير (رونويسي) مي كردند. همين مركز 
به احيا زبان و ادب فارســي كمك بسيار كرد. طرز 
كار كتابخانه مرو الگوي جهــان امروز قرار گرفته 

است. 

147 سال پيش در چنين روزى
 ناصرالدين شاه 
به اروپارفت

 ميــرزا حســين خان مشــيرالدوله، صدراعظم 
ناصرالدين شــاه قاجار، در نخستين سال صدارتش 
كوشــيد براي آشنايي شــاه با مظاهر تمدن اروپا و 
ايجاد زمينه هاي مناســب براي اجــراي برنامه هاي 
مورد نظر خود در ايران زمينه هاي ســفِر شاه قاجار 
را به اروپا فراهم ســازد. پــس از انجام مذاكرات 
با رؤساي كشــورهاي اروپايي، امپراتور اتريش و 
دولت هاي آلمان، فرانسه، بلژيك، سوئيس و ايتاليا 
آمادگي خود را براي پذيرايي از شــاه ايران اعالم 
كردند. تا اينكه در اين روز موكب شاهانه از تهران 
به طرف گيالن حركت كرد و به ســمت مســكو 

پايتخت روسيه به راه افتاد. 
اين ســفر چنديــن ماهه، اگرچه به اميد مشــاهده 
ترقيات دولت هاي اروپايي و رغبت يافتن به اجراي 
اصــول تمدن و نظام جديد زندگــي در ايران بود، 
عمًال نتيجه خوبي نداد. زيرا شاه را مأيوس ساخت 
و فاصله ميان تمدن شــرق و غرب را آن قدر زياد 
يافت كه نه تنها اميد رسيدن به پاي دولت هاي بزرگ 
را از او ســلب كرد، بلكه او را آماده جلوگيري از 
تأسي به اروپاييان و حتي مسافرت به اروپا گرداند. 
در ايــن ميان، اصــرار و تهديد روس هــا و نفوذ 
درباريــان بي اطالع، ســودجو و تطميع شــده و 
بي حقيقتي انگليســي ها كه به لباس دوستي در پي 
بســط نفوذ خود و تضعيف ايران بودند و سياست 
دولت بزرگ كه فقط نفع خود را مي خواســتند، از 

عوامل تأييد نظر شاه بود. 
بــا ايــن همه، دو ســفر ديگر شــاه نيــز، براي 
خوشــگذراني بود نه يافتــن راه ترقي. همچنين 
ايــن  كمرشــكن  و  سرســام آور  هزينه هــاي 
مسافرت هاي بيهوده، موجب عقب ماندگي هرچه 
بيشتر مملكت، فقر سراســري و وابستگي بيشتر 

به اجانب مي شد. 
در ايــن ميان، دربار قاجار بــراي تهيه مخارج اين 
خوشــگذراني ها، مجبور بود كه به بيگانگان دست 
نياز دراز كند و امتيازهاي وطن فروشانه اي را به آنان 
واگذار كند كه بيش از پيش، اقتصاد ايران را درهم 
مي كوبيد. امتيازاتي كه برخي از آنها، تا بيش از 60 

سال نيز ادامه داشت. 

جهش توليد و حقايق پشت پرده اقتصاد 
گردشگرى و فرهنگى

 وقتى مقام معظم رهبرى شــعار هر سال را اعالم مى كنند، هر قشر و 
صنفى برآن مى شوند تا در راستاى اين هدف مسير تعالى خود را دريابند. 
اما در اين اوضاع كرونايى كه اقتصاد جهانى نيز در آستانه ركود و رشد 

منفى قرارگرفته، جهش توليد چگونه ممكن است؟ 
پاسخ را بايد در حقايق پشت پرده اقتصاد ايران جست وجو كرد؛ حقايقى 

كه در تحليل هاى عمومى و رسانه اى اغلب ناديده گرفته مى شوند. 
 خاك حاصلخيز ايران زمين

آن قدر به نفت وابســته ايم و آن قدر بشكه هاى نفت را ديده ايم كه باقى 
اقتصاد به چشممان نمى آيد. 

در اين اقتصاد چشــم ها را بايد شست! ايران و به ويژه همدان در بخش 
باغدارى و محصوالت كشــاورزى يكى از برترين ها در جهان اســت 
كه مى تواند موجب جذب گردشگر بســيارى در عرصه اكوتوريسم و 

طبيعت گردى شود.
به گزارش فارس، محصوالت بســيارى هستند كه با خاك حاصلخيز، 
آب وهوا و اقليم اســتان همدان سازگارند؛ فقط برنامه اى بزرگ تر، بهتر 
و بهينه تر مى خواهيم براى رونق بيشــتر باغدارى و افزايش محصوالت 
زراعى. عالوه بر آن به گسترش صنايع تبديلى در اين عرصه نياز داريم تا 

به واسطه همين برند بتوانيم همدان را به جهان بشناسانيم.
 هنر همدانى ها با مشتريان جهانى

همدانى ها در توليد بخش اعظمى از صنايع دستى ايران اعم از منبت كارى 
و ســفالگرى، در جهان خواهان دارند. همين االن بيش از 2 ميليون نفر 
در حوزه صنايع دستى ايران شاغلند و همين هنرهايى كه داريم به تنهايى 

مى تواند بسيار بيش از اين ها شغل در ايران ايجاد كند. 
 ارزش هاى اقتصادى تماشايى همدان

گردشــگرى همدان ظرفيتى بالقوه است؛ تماشاى زيبايى هاى طبيعى و 
ميراث كهن ايرانيــان در قرون متمادى، خواهان زياد دارد. بنابر ارزيابى 
ســازمان جهانى گردشــگرى (UNWTO) كشــور ايــران رتبه 10 
جاذبه هاى تاريخى و باســتانى و رتبه 5 جاذبه هــاى طبيعى را در ميان 
كشورهاى جهان دارد و همدان از ســال 2018 جايگاه ويژه اى در اين 
عرصه پيدا كرده است. ايران همين حاال ساالنه حدود 8 ميليون گردشگر 
دارد، اغلبشــان با اهداف فرهنگى و زيارتى به ايران سفر مى كنند، ولى 
تعداد گردشگران ايران چقدر بايد باشد؟ مجلسى ها و دولتى ها افزايش 
تعداد گردشــگران خارجى تا ســاالنه 20 ميليون نفــر را هدف گذارى 
كرده اند، ولى ظرفيت گردشــگرى ايران بيش از اين حرف هاســت و 
كارشناسان اقتصاد مى گويند گردشگرى به تنهايى مى تواند بخش عمده 
مشــكل اشتغال در ايران را رفع كند. براى مقايسه، وضعيت گردشگرى 
كشور همسايه، تركيه را در نظر بگيريد كه سال 2018 بيش از 40 ميليون 
گردشــگر و سال 2019 بيش از 52 ميليون گردشگر داشت و براى سال 
2023 جذب 70 ميليون گردشگر خارجى را هدف گذارى كرده است. 

بازديد از آثار تاريخى ايران همواره جزو انتخاب هاى اصلى گردشگران 
حرفه اى و آماتور در سراسر دنيا قرار دارد.

هر گردشــگر خارجى به طور ميانگين هزار و 400 دالر ارزآورى براى 
ايران دارد. همين االن نيز گردشــگرى به صورت مســتقيم و غيرمستقيم 
زمينه اشتغال بيش از يك ميليون و 300 هزار شغل را مهيا كرده است و 
با چند برابر شدن اين تعداد مى توان به جنگ بيكارى رفت. براى رونق 
گردشگرى چه مى توان كرد؟ از همه مهم تر تبليغات متنوع براى معرفى 
جاذبه هاى گردشــگرى ايران به خارجى ها و كمــك به رونق صنعت 

هتلدارى. 
 هنر و فرهنگ پول ساز!

ايــران در حوزه فرهنگ و هنر ظرفيت هاى بزرگــى دارد. هنر ايرانى ها 
در جهان زبانزد اســت و در دنياى امروز كــه هنر با صنعت و تجارت 
پيوند دارد، هنر مى تواند در توســعه اقتصادى ايران سهمى بزرگ داشته 
باشد. هنرهاى ايرانى زيادند و هنر هفتم هم هست؛ ايران يكى از معدود 
كشورهاى دنياست كه صنعت ســينما دارد. فيلم هاى ايرانى در سراسر 
دنيا مشــترى دارد و به دليل رعايت مسائل مذهبى و شئون اخالقى در 
توليدات ســينمايى و نمايشى، كشورهاى اســالمى و بسيارى ديگر از 
كشورهاى جهان مى توانند مقصد و هدفى براى صنعت فيلم ايران باشند. 
همين صنعت سينما در هند بخشى از اقتصاد است و بخشى از اشتغال. 
توليد بازى رايانه اى، نرم افزارهاى چندرسانه اى و انواع محتواى ديجيتال 

در ايران صنعتى نوپاست كه به حمايت هاى گسترده دولتى نياز دارد. 
هنگامى كه فرهنگ و هنر با اقتصاد همراه و همگام شــده و به صنعت 
تبديل شود، فرصت هايى براى تبادل فرهنگى، معرفى ارزش هاى اخالقى 
و عقاليى، تأكيد بر ارزش هاى مشــترك با ســاير ملل و مهم تر از همه 
تأثيرگذارى عمومى و رسانه اى در جهان ايجاد مى كند و به پيشرفت هاى 
همه جانبه تر منجر شود. در سال هاى اخير جوانان ايرانى در حوزه توليد 
محتواى ديجيتال، نرم افزارهاى چندرسانه اى، بازى هاى رايانه اى و... نيز 
خوش درخشــيده اند و اين حوزه فرهنگ و هنر كه با فناورى نيز پيوند 
دارد به راحتى مى تواند بخشى از روند توسعه ايران و گره گشاى گوشه اى 

از مشكالت اقتصاد باشد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
شوانم خواب در مرز گالن كرد                                   گلم واچيد و خوابم را زيان كرد
باغبان ديد كه مو گل دوست ديرم                                هزاران خار بر گل پاسبان كرد

■ حديث:
امام على(ع):

هر كس نّيتش نيكو باشد، پاداشش فراوان و زندگى  اش خوش مى شود و دوست داشتنش 
[بر ديگران ] الزم مى آيد .
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روش هاى 
پيشگيرى از ابتال 
به ويروس كرونا 
چيست

 دربــاره روش هاى پيشــگيرى از ابتال 
به ويــروس كرونا، مطالب زيادى مطرح و 
رسانه اى شده است، اما خوب است موارد را 
در اين زمينه به نقل از متخصصان و اساتيد 
اين حوزه به صورت كارشناســى و مستند 
پيگيرى و اجرا كنيم، در اين راســتا موارد 

زير را به نقل از شــقايق يزدانى نيشابورى، 
استاديار گروه ميكروبيولوژى دانشگاه علوم 
پزشكى آزاد اسالمى تهران كه در سخنرانى 
با عنوان «نگاهى به ويروس كروناى جديد» 
در روزهــاى اخير ارائه داده اســت را در 
اختيار شــما مخاطبان قرار مى دهيم؛ موارد 
زير گزيده اى از اين سخنرانى علمى است. 
■ دســت هايتان را مكرر با آب و صابون به 
مدت 20 ثانيه بشــوييد. اگر آب و صابون 
نداريد از ضدعفونى كننده هاى حاوى الكل 
اســتفاده كنيد. دهان و بينى تــان را هنگام 
عطسه يا سرفه ديگران بپوشانيد و از تماس 
محافظت نشده با حيوانات وحشى و اهلى 

خوددارى كنيد. 

■ در تجمعات انبوه حتماً از ماسك استفاده 
كنيد و فاصله يك مترى با كسانى كه عالئم 
بيمارى دارند را رعايت كنيد. هنگام سرفه يا 
عطسه دستمال جلوى دهان گرفته و سپس 
آن را در ســطل زباله بيندازيد. ســطوحى 
كه لمس مى شــود را ضدعفونى كنيد و در 
مكان هاى شــلوغ و حمل ونقل عمومى از 

لمس وسايل و سطوح عمومى بپرهيزيد. 
■ سعى كنيد دستكش يك بار مصرف همراه 
داشته باشيد و گوشت و تخم مرغ را كامال 

بپزيد و هنگام بيمارى در خانه بمانيد. 
■ در صــورت ابتــال به ويــروس كرونا 
فعاليت هاى خارج از خانه را محدود كنيد و 
به جز دريافت مراقبت هاى پزشكى به محل 

كار مدرســه يا محل هاى عمومى نرويد. از 
حمل ونقل عمومى استفاده نكنيد و در يك 
اتاق متفاوت با افراد ديگر در خانه بمانيد. 

■ ويروس هــا با اندازه كــم خود مى توانند 
جهان را آلوده كنند. در 15 سال اخير كتاب 
ويروس شناسى حوزه هاى ناشناخته زيادى 
دارد كه نشــان دهنده عملكرد هوشمندانه 

ويروس ها است. 
نانومترى  اندازه هــاى  بــا  ويروس هــا   ■
مى توانند تمام سلول هاى حيوانات، انسان ها 
و گياه ها را تحت تأثير قرار دهند، همچنين 
ويروس ها هوشــمند و به روز هســتند و 
مى توانند بسيارى از ارگان هاى بدن انسان 

را آلوده كنند. 

■ بسيارى از حيوانات به عنوان منبع ويروس 
كرونا شــناخته شده اند. اين ويروس داراى 
تاج هايى است كه شبيه تاج خورشيد است 
و نام اين ويروس از همين موضوع گذاشته 

شده است. 
■ تب باال، كوتاه شدن تنفس از جمله عالئم 
ويروس كرونا است. ويروس كرونا تنها ريه 
انســان را درگير نمى كند؛ پس از ريه، كليه 

فرد مبتال شده به كرونا از كار مى افتد. 
■ افراد مبتال به سرطان، ام اس، افراد داراى 
مشكالت ريوى، كليوى و افرادى كه پيوند 
داشته باشند بيشتر در معرض ويروس كرونا 
قرار دارند. كودكان نيز مبتال به اين ويروس 
مى شوند، اما آمار نشان مى دهد افراد باالى 

60 ســال 80 درصد ابتال به اين بيمارى را 
شامل شده اند. 

■ اكنون نيازى نيست مردم عادى از ماسك 
استفاده كنند. افراد بايد فاصله يك مترى با 
افرادى كه عالئم ســرماخوردگى دارند را 

رعايت كنند. 
■ استفاده از ماســك هاى n۹۵ براى ويروس 
كرونا مناســب اســت. اكنون بيمارستان هاى 
كشــور آماده باش هستند. ماسك هاى جراحى 
تنها 2 ساعت و ماسك هاى n۹۵ تنها 8 ساعت 
كارايى دارند. درمانى بــراى ويروس كرونا و 
بسيارى از ويروس ها نداريم؛ ويروس ها وابسته 
به سلول هستند، از همين رو ساخت واكسن و 

درمان براى ويروس ها سخت است. 

 يكى از مسيرياب هاى آنالين ايرانى ارزيابى كرد: 
ميزان ســفرها در نوروز، 71 درصد كاهش داشــته 

است. 
اين مسيرياب آنالين بومى كه نتيجه بررسى هاى خود 
از ميزان تردد و ســفر بيش از 4 ميليون كاربر را در 
فاصله 20 اسفندماه 98 تا 20 فروردين ماه سال 99 در 
اختيار خبرگزارى ايسنا قرار داده، به اين جمع بندى 
رسيده است كه ميزان ســفرها در نوروز 99 نسبت 
به مدت زمان مشابه سال گذشته، 71 درصد كاهش 

داشته است. 
وزارت راه و شهرســازى نيز پيش از اين، با انتشار 
اطالعــات مربوط بــه ميــزان اســتفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومى و جاده اى، از كاهش 94 درصدى 
ســفرهاى ريلى، 75 درصدى ســفرهاى جاده اى با 
ناوگان حمل ونقل عمومى و 70 درصدى ســفرهاى 

هوايى در نوروز 99 خبر داده بود. 
اين نقشه و مسيرياب كه معموال از نقشه هاى گوگل 
براى مسيريابى استفاده نمى كند و نقشه هاى متن باز 
OSM (ســامانه اطالعات جغرافيايى تحت وب يا 
Web GIS ) را استفاده مى كند، با پيش بينى كاهش 
سفرهاى بين شهرى با شــيوع ويروس كرونا، از 23 
اسفندماه شروع به سنجش سفرها و ترسيم نمودار و 
مقايسه ســفرهاى بين شهرى در نوروز 98 با نوروز 

99 داشته است. 
 روز اوج و افت سفرها

داده هــاى اين مســيرياب گــزارش مى دهد كه 25 
اســفند، روز اوج مسافرت ها بوده است و نسبت به 
ســال گذشته، سفرهاى بين شــهرى تنها 36 درصد 
كاهش داشته است. هرچند پس از ورود به سال 99 
و نزديك شــدن به نيمه دوم تعطيالت، سفرها روند 
نزولــى پيدا كرد، به گونه اى كه در روز 13 فروردين، 
حجم سفرهاى بين شــهرى 84 درصد كمتر از سال 

گذشته بوده است. 
موج دوم كاهش ســفرها نيز از هشتم فروردين آغاز 
شد، زمانى كه براى نخستين بار طرح فاصله گذارى 
اجتماعى اجــرا و محدوديت هاى شــديدى براى 
ترددهاى غيرضرورى وضع شد. از سوى ديگر روز 
13 فروردين، كم ســفرترين روز در جاده هاى كشور 
بوده اســت. اين موضوع ارتباط مستقيمى با تشديد 
محدوديت ها در تردد بين اســتانى و اعمال جريمه 

500 هزار تومانى دارد. 
 شلوغ ترين و خلوت ترين 

جاده ها
امــا شــلوغ ترين و خلوت ترين 
شــريان هاى اصلى كشــور كدام 

جاده ها بوده اند؟ 
اين نقشــه و مســيرياب، ميزان 
كاهــش ســفرهاى بين شــهرى 
در بــازه  زمانى 23 اســفند تا 16 

فرورديــن مــاه در 9 محور اصلى كشــور را براى 
يافتن اين پاســخ بررسى كرده و به اين نتيجه رسيده 
اســت كه محور اصفهان ـ يزد بــا 89 درصد كاهش 
ترافيك، كرج ـ چالوس با 88 درصد كاهش ترافيك، 
اصفهان ـ شيراز با 86 درصد كاهش، 3 محورى بوده اند 
كه بيشترين افت ترافيك را به نسبت تعطيالت سال 

گذشته تجربه كرده اند. 
در مقابــل محور تهران ـ همــدان 59 درصد كاهش 
ترافيك داشته و شلوغ ترين جاده كشور در اين دوران 
لقب گرفته است. اين احتمال مطرح است كه انتشار 
آمارهاى تفكيك شــده ى اســتانى از سوى وزارت 
بهداشــت و وجود آمار پاييــن مبتاليان به كرونا در 
همدان، موجب شلوغى بيشتر در جاده ى اين استان 
و سوق يافتن مسافرت ها به اين شهر شده باشد. اين 
موضوع را وزير ارتباطات براســاس ميزان مصرف 
اينترنت در توئيتى نيز تأييد كرد، هرچند كه مقامات 

استان همدان آن را تكذيب كردند. 
 خلوت ترين و شلوغ ترين مكان ها

اين نقشه و مســيرياب، طرح رعايت فاصله گذارى 
اجتماعى را در 8 شهر بزرگ ايران نيز بررسى كرده 

اســت كه شامل گستره ى 
در  مردم  حضور 

يى  محل ها
ننــد  ما

بانك، ايســتگاه اتوبــوس، داروخانــه، پمپ بنزين، 
بيمارســتان، مســاجد، مراكز دولتى محلى، پارك و 
ســوپرماركت ها اســت. ميزان مراجعه به اين مراكز 
در بازه زمانى 20 اســفندماه تــا 20 فروردين روى 
نمــودار اجرا شــده و ميزان كاهش آن نســبت به 
ميانگيــن مراجعه بهمن ماه، زمانــى كه روال عادى 
زندگى برقرار بود، محاسبه شده است. براساس اين 
اطالعات، مراجعه به جايگاه هاى سوخت در سراسر 
ايران، كمترين كاهش را داشته است. در واقع تعداد 
مراجعه كاربران اين مســيرياب بــه پمپ بنزين ها 
تنها 49 درصد كاهش داشــته است. از سوى ديگر 
به دليل شيوع كرونا و تعطيلى ها، مساجد 79 درصد 
كاهش مراجعه داشــته اند.  اما نمودارهاى مربوط به 
تهران نشان مى دهد مساجد با 78 درصد و ادارات و 
سازمان ها با 77 درصد كاهش مراجعه، خلوت ترين 
نقاط شهرى بوده اند و با آن كه مراكز خدمات درمانى 
46 درصد كاهش مراجعه داشته است، اما شلوغ ترين 

نقاط پايتخت بوده اند. 
«جواد عامل»، مديرعامل اين نقشــه و مســيرياب 
آناليــن درباره اين داده هــا و تحليل ها توضيح داد: 
نخستين تالش ما براى مقابله با كرونا، ارائه ى 
اليــه ى آنالين محل هاى پرتردد روى 
نقشــه ى «نشــان» بود تا افراد 
پرخطر  محل هــاى  بتوانند 
و شــلوغ را تشــخيص 
گوگل مپــس  دهنــد. 
در روزهاى گذشــته 
گزارشــى از رونــد 
تردد  كاهش  يا  رشد 
در برخــى مكان هــا 
را بــراى بيش از 130 

كشور منتشر كرد كه ايران به دليل تحريم در بين اين 
كشورها جايى نداشــت. به هر حال گزارش گوگل 
موارد خوبى بــراى يادگرفتن داشــت. در گزارش 
گــوگل روندهاى كلى هر كشــور در كنار گزارش 

جزئى و تفكيكى شهر به شهر ارائه شده بود.
 بر همين اساس ما هم در كنار گزارش كلى سفرهاى 
نــوروزى، روندهاى مراجعه كاربــران به مكان هاى 
مختلف شــهرى در اين مدت را هــم گنجانديم و 
البته مثل هميشه سعى كرديم فقط كپى نكنيم، بلكه 

جزئيات و ايده هاى متفاوت ترى را هم ارائه بديم. 
وى يادآور شــد كه ايــن گزارش براســاس تعداد 
كاربرانى كه با اين برنامه در جاده ها مسيريابى كردند 
ارائه شــده اســت كه نكات جالبى را درباره سفرها 
آشكار مى كند. مطمئنم افراد خبره مى توانند جزئيات 
و نتايج بيشترى را از اين گزارش  براى تصميم گيرى 

استخراج كنند. 
عامل با تأكيد بر اينكه حريم خصوصى كاربران اين 
مســيرياب حفظ شده اســت، گفت: كاربران براى 
استفاده از اين نقشه و مسيرياب، نياز به ارائه ى هيچ 
اطالعات هويتــى ندارند و بدون نيــاز به الگين يا 
داشتن حساب كاربرى مى توانند از تمام قابليت هاى 
نقشه و مسيرياب استفاده كنند. ساختن يك حساب 
كاربرى و ورود به آن، كامال اختيارى اســت و صرفا 
به كاربر كمك مى كند تا بتواند نقشه را شخصى سازى 
و اطالعات مورد نظر خود را براى آينده ذخيره سازى 
كند. با اين حال باز هم براى الگين كاربر را ملزم به 
ارائه شــماره موبايل نكرده ايم و كاربر براى ثبت نام 
صرفا به يك آدرس ايميل نياز دارد. نكته مهم تر اينكه 
در مجموع، كمتر از 10 درصد كاربران وارد حساب 
كاربرى مى شــوند و بيش از 90٪ به شــكل كامال 

ناشناس از سيستم استفاده مى كنند. 

كرونا هنرمندان آسيب پذير 
صنايع دستى را زمين مى زند

 در روزهاى شــيوع كرونا هنرمندان آســيب پذير 
هنرمندانى  به  نســبت  بدترى  وضعيت  صنايع دســتى 
دارند كه در طبقه متوســط جامعــه فعاليت مى كردند. 
نايب رئيس باشــگاه صنايع دستى گفت: ما مى خواهيم 
فــرش و صنايع دســتى را با وحدت رويــه اى همراه 
كنيم تا مطالبات هــردو بخش را پيگيرى كنيم. اكنون 
بيشترين دغدغه ما مشــكالت ناشى از شيوع بيمارى 
كرونا و تأثير آن روى صنايع دســتى و فرش است كه 
درصدد رفع آن هســتيم. اكنون صادرات صنايع دستى 
و فرش متوقف شــده و فروش داخلــى نيز به صفر 

رســيده است. ما بخش هاى توليد، فروش و صادرات 
صنايع دســتى را داريــم كه هر كدام بــه چند بخش 
تقسيم مى شــوند؛ يك قشر افرادى هســتند كه شايد 
تأثيرى از ايــن موضوع نگيرند، اما بخشــى از افراد 
در حد متوسط هســتند كه اگر زمان ماندگارى كرونا 
بيشــتر شود دچار آســيب خواهند شد و بخش ديگر 

و بســيار مهم هم آسيب پذيران اين صنعت هستند. 
به گزارش مهر، حســين بختيارى، نايب رئيس باشــگاه 
صنايــع دســتى ايــران مى گويــد: دو حــوزه فرش و 
صنايع دستى به شدت دچار التهاب ناشى از كرونا شده اند 
و دولت با كمك هاى يك ميليون تومانى به حداقل 30 نفر 
در هر اســتان، مسلماً نمى تواند حامى آنها شود. متأسفانه 
يكى از گرفتارى ها اين اســت كه دولتى ها با غيردولتى ها 

هم فكرى نمى كنند. اگر بدنه دولتى امكانى هم در اختيار 
داشــته باشــد، آن را با همفكرى و برنامه ريزى مناسب 

توزيع نمى كند. 
دو قشــر توليدكننده داريم؛ يكى افرادى كه در كارگاه ها 
كار مى كردند و ديگرى افرادى كه انفرادى فعاليت داشتند. 
توليدكننده كارگاهى اوضاع بهترى دارد، درست است كه 
سفره اش گسترده تر است، اما وضعيت آنها بهتر از افرادى 
است كه در خانه هاى خود دچار روزمرگى شده بودند و 
كارشان را روزانه ارائه مى كردند. مثل كارگرى كه روزمزد 
بوده اســت. بايد براى هنرمندان صنايع دســتى و فرش 
بســته هاى حمايتى ويژه اى در نظر گرفته شود. خيلى از 

اين افراد بيمه نبوده اند. 
با همت مجمــع هنرمندان صنايع دســتى، بنياد تعاون و 

رفاه هنرمندان صنايع دســتى و فرش را تشكيل مى دهيم 
تا ساختارى حمايتى ايجاد شود. با اين صندوق در طول 
دوران بحــران مى توان از ذخاير آن اســتفاده كرد. دولت 
مى تواند بخشــى از آن را بر عهــده بگيرد، هنرمندان نيز 
در آن مشــاركت كنند و ســاالنه برنامه ريزى شود تا در 
چنين بحران هايى به كمك هنرمندان بيايد. هنرمندان بايد 
بتوانند روى پاى خودشــان بايستند؛ تجربه نشان داده كه 
اگر وضعيت ما به اينجا رسيده به دليل سوعملكرد مديران 

بوده است. 
اين باشگاه زيرنظر كميسيون ملى يونسكو در ايران، قرار 
اســت مسائل حوزه صنايع دستى را در بخش تشكل ها و 
سازمان هاى مردم نهاد مديريت كند. اعضاى آن نيز بيشتر 

مديران تشكل هاى صنايع دستى هستند. 

يك مسيرياب ايرانى تحليل كرد
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