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مبارزه بى پايان با فساد
 1- در شــرايطى كه كرونا بســيارى از 
مــردم ايران را از بــدو ورود نگران ابتال و 
تبعات بعدى كرده بــود، نامه هايى از وزير 
بهداشت خطاب به رئيس جمهور به عنوان 
رئيس شــوراى عالى امنيــت ملى و وزير 
صنعت منتشر شد كه حكايت از سودجويى 
كرونايى عده اى بدون ترس از قانون داشت!

آگهى مزايده فروش كليه اموال منقول و غيرمنقول كارخانه خانه سازى همدان

دفتر هماهنگى امور كارخانجات

1- نام و نشانى مزايده گذار: سازمان ملى زمين و مسكن به نشانى: تهران، ميدان ونك، خيابان شهيد خدامى، چهارراه نيروى انتظامى، شماره 56، تلفن: 
www.nlho.ir :88770997 نمابر: 88795475 و نشانى يارانه اى

2- موضوع مزايده: مزايده فروش كليه اموال منقول و غيرمنقول كارخانه خانه سازى همدان (به صورت نقد) يا (نقد و اقساط).
تبصره: هر متقاضى حقيقى يا حقوقى فقط مى تواند با انتخاب يكى از دو روش پيشنهادى در مزايده شركت نمايد.

3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده جهت فروش نقدى: مبلغ تضمين شركت در مزايده مبلغ 6,100,000,000 ريال مى باشد كه شرايط واريز در اسناد 
مزايده شرح داده شده است.

4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده جهت فروش اقساطى: مبلغ تضمين شركت در مزايده مبلغ 9,100,000,000 ريال مى باشد كه شرايط واريز در اسناد 
مزايده شرح داده شده است.

5- شرايط: كليه مراحل برگزارى مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد قيمت و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 

امضاء الكترونيكى را جهت شركت در مزايده محقق سازند.
در ضمن مزايده گران مى بايست پس از بارگزارى اسناد درخواستى در سامانه فوق، نسبت به تحويل فيزيك اسناد مذكور در مهلت مقرر به اداره كل حراست 

(دبيرخانه محرمانه) سازمان به آدرس مندرج در بند يك اقدام و رسيد دريافت نمايند.
6- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد مزايده:

متقاضيان شركت در مزايده مى توانند از ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخه 98/12/26 تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخه 99/01/09 با مراجعه به سامانه 
(ستاد) به آدرس ذكر شده در بند (5) نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.

7- محل، زمان و مهلت تحويل اسناد مزايده:
متقاضيان شركت در مزايده پس از دريافت اسناد و تكمل آنها بايد مدارك، مستندات و قيمت پيشنهادى را حداكثر تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخه 

99/01/25 در سامانه (ستاد) به آدرس ذكر شده در بند (5) بارگذارى نمايند.
8- محل و زمان بازگشايى پاكت هاى حاوى اسناد مزايده:

كميسيون مزايده در ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخه 99/01/26 در محل سالن جلسات واقع در طبقه ششم به نشانى مندرج در بند (1) جهت بازگشايى 
پاكت هاى دريافتى از مزايده گران تشكيل مى گردد.

در ضمن مزايده گران مى توانند اززمان دريافت اسناد مزايده تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخه 99/01/20 جهت بازديد از كارخانه مذكور به آدرس مندرج 
در شرايط مزايده مراجعه نمايند.

اطالعات تماس سامانه www.setadiran.ir جهت انجام مراحل عضويت: 021-41934

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامىاگر به دنبال آگهى هاى استخدامى

هستيد به هستيد به كانال تلگرامىكانال تلگرامى  زير مراجعه نماييدزير مراجعه نماييد

براى عضويت در براى عضويت در  كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيامكانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام
  لطفًا   لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964    ارسال  نماييد.ارسال  نماييد.
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معاون نظارت و بازرسى سازمان صمت استان خبر داد

بحران در بازار ماسك و الكل
■ مديركل تعزيرات: متخلفان بيش از 100 ميليون تومان جريمه شده اند

گفت وگو با زن كارآفرين موفق در توليد قارچ

از كارگرى تا كارآفرينى 
■ با راه اندازى كسب  وكار خودكفا باشيم

تمرين براى المپيك در روزهاى كرونايى

دختر پينگ پنگ باز همدانى 
در پاركينگ تمرين مى كند

شت
ددا

اطالعات درست كرونايا
 براى مردم كدام است؟

 با گذشت نزديك به يكماه از اعالم رسمى 
ورود ويروس كشــنده «كوويد 19» به ايران، 
هم اينك گسترش اين ويروس در كشورمان به 

اوج خود رسيده است...
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همدستى ترقه و كرونا 
براى مرگ آدم ها

عطاى 
چهارشنبه سورى 

را به كرونا ببخشيد
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

مبارزه بى پايان با فساد
 1- در شــرايطى كه كرونا بســيارى از مردم ايران را از بدو ورود 
نگــران ابتال و تبعات بعــدى كرده بود، نامه هايى از وزير بهداشــت 
خطاب به رئيس جمهور به عنوان رئيس شــوراى عالى امنيت ملى و 
وزير صنعت منتشــر شد كه حكايت از ســودجويى كرونايى عده اى 

بدون ترس از قانون داشت!
 اين بدترين اتفاقى است كه در يك كشور در شرايط بحرانى مى تواند 
رخ دهد و عده اى به جاى كمك به حل بحران با ســودجويى به دنبال 
ايجاد بحران كمبود اقالم الزم بهداشتى و درنهايت در خطر افتادن جان 

مردم و كادر درمان و امنيت عمومى باشند.
2- بخشى از اين وضعيت به نقص بحران توزيع و امكان رصد كاال از 
مواد اوليه تا توليد و توزيع برمى گردد اما جداى از اين، فساد و عالقه 

افرادى به انجام فساد در هر شرايطى را نمى توان منكر شد.
فسادى كه دامنه آن به جمع محدودى برنمى گردد و گستره جامعه اى 
را درگير سودجويى فسادانگيز خود كرده و امنيت را هدف قرار داده 

است و به همين دليل بايد با آن بى امان مبارزه شود.
3- اين نخســتين بار نيست كه در بحران ها برخى به منفعت خود فكر 

مى كنند و به دنبال سودجويى از بحران هستند.
در بحران ســيل يا زلزله افرادى چادرهــاى هالل احمر را كه بايد در 
اختيار بحران زدگان باشــد به راحتى در فضــاى مجازى به چند برابر 
قيمــت عرضه مى كردند و افرادى هم كاالهاى موردنياز ســيل زدگان 
را احتكار كرده بودند تا با افزايش تقاضا يا قيمت بيشــترى به فروش 

برسانند!
اما فساد و ســودجويى كرونايى از نوع ديگرى بود و امنيت روانى و 

بهداشتى جامعه و امنيت عمومى جامعه را هدف قرار داده بود.
4- برخــى در اجتماع ايران گويا بويى از انســانيت نبرده اند و در هر 

شرايطى تنها سود خود را جستجو مى كنند.
افرادى كه در شهرهاى درگير با كرونا در فضاى مجازى تبليغ فروش 
ماشــين با پالك شهرهاى شمالى داشتند يا عده اى تبليغ حمل مسافر 
به شــهرهايى چون همدان را با خودروى شخصى داشتند، اين افراد 
در كنار محتكران اقالم بهداشــتى، فروشــندگان قاچاق اين كاالها و 
شايعه سازان براى سودجويى قرار مى گيرند و بايد آنها را با انسانيت و 

مفاهيم بشردوستى آشنا كرد.
5- در ايران شرايط همواره براى فعاليت واسطه اى كه فسادانگيز است، 
وجود دارد و اين موضوع دليلى مى شــود تا دالالن در هر شــرايطى 
فضاى كار خود را ايجاد كنند و فعاليت هاى فاســد خود را ادامه داده 
و توسعه دهند. تحريم ظالمانه، به توسعه و افزايش اين دسته از افراد 
در جامعه كمك كرده است تا مردم هم تحريم ها را تحمل كنند و هم 
فشارهاى مضاعفى كه اين افراد با ســودجويى هاى آلوده به فساد بر 

زندگى مردم تحميل مى كنند.
6- همه مســئوالن از مبارزه با فساد ســخن مى گويند و در عمل هم 

كم وبيش به آن عمل مى كنند.
در دوره جديد قوه قضائيه نيز مبارزه با فســاد پررنگ تر دنبال مى شود 
و پرونده هاى بســيارى از فعاليت ها و سودجويى فسادآلود باز هستند 
و دادگاه ها برگزار مى شود و نتايج آن مردم را اميدوار به كاهش فساد 

كرده است.
اما واقعيت آن اســت كه بايد در كنار مبارزه با فســاد، زيرســاختى 
كه به بروز فســاد منجر مى شــود، از بين برود وگرنه باز هم فســاد 
تكرار مى شود و دادگاه هاى فاسدان همواره با اين حجم زياد برقرار 

خواهد بود.
7- كرونا و علنى شدن فسادهاى سودجويان در نامه وزير بهداشت به 
رئيس شوراى امنيت ملى كشور فرصت خوبى است تا براى يك بار، 
موضوع سودجويى فسادآلود از بحران ها، حل شود و امكان تكرار آن 
با تدابيرى همچون افزايش مجازات و تنبيه عبرت آلود فاسدان حداقل 

كاهش يابد.
در ايــن زمينــه گزارش اقدامات انجام شــده نه درباره كشــفيات و 
محتكــران بلكه درباره افرادى كه قصد معامله كالن با ســود هنگفت 
با عوامل وزارت بهداشــت را داشــته اند، مى تواند آغازگر راهى نو از 
افشاگرى ها و ســوتزنى هاى مسئوالن درباره فساد و مبارزه هميشگى 
با آن باشــد زيرا كرونا تمام خواهد شــد اما امكان بروز بحران هاى 
بعدى در كشور وجود دارد و بايد از افزايش بحران هاى فسادانگيز در 

بحران هاى اصلى پيشگيرى كرد.

كرونا شوخى ندارد، در خانه بمانيد
 بارها و بارها پزشــكان و كارشناسان اعالم كردند، كنترل و شكست بيمارى كرونا راه 
ديگرى جز در خانه ماندن ندارد؛ نمى شود كه مهمانى، مسافرت و گردش برويم و كرونا 

هم نگيريم. 
از روزى كه پاى ويروس كرونا به كشور باز شده تعدادى از هموطنان مبتال و از اين تعداد 
برخى درمان و متاســفانه شمارى نيز جان باخته اند. در اين ميان برخى از نخبگان عرصه 

پزشكى را از دست داده ايم كه جاى تأسف دارد.
به رغم اين كه از گوشه كنار كشور خبرهاى دلخراشى از ابتالى هموطنان به كوويد 19 از 
تريبون هاى رســمى به گوش مردم مى رسد، باز هم شاهد اين هستيم كه عده اى متأسفانه 

اين بيمارى را جدى نگرفته اند.در اين ميان بيشــترن نقد را ميتوان به برخى محتوى هاى 
فضاى مجازى و حتى برخى برنامه هاى تلويزيونى كرد،  برخى رسانه ها و حتى عده اى از 
مردم گويا  اين بيمارى را شوخى گرفته اند، درصورتى كه بارها و بارها شنيده ايم و گفته اند  
اين بيمارى با هيچ كس شــوخى ندارد و نكته تلخ اينجاست كه در يك شيب ماليم اين 

بيمارى  سبب جان باختن تعدادى از مردم مى شود.
بسيارى از پزشــكان متخصص اين روزها خطاب به برخى افراد كه ترسى از مبتالشدن 
ندارند، با بيان اينكه اين افراد متأســفانه موضوع را جدى نمى گيرند، خطاب به اين افراد، 
هشــدار داده اند. به راســتى بايد گفت؛ هموطن عزيز ممكن است شما به هر دليل به اين 
بيمارى با عاليم خفيف مبتال شــده و كرونا را به سايرين منتقل كنيد، لحظه اى درنگ و 
تفكر كنيد كه شــايد فرد بعدى كه شما اين ويروس را به او منتقل مى كنيد، نتواند از اين 

بيمارى جان ســالم به در ببرد. كارشناسان مى گويند، اگر مردم اصول و موارد بهداشتى را 
رعايت نكنند با معضل و همه گيرى بزرگى روبه رو خواهيم شــد. در حال حاضر كشور 
در دوره پيك بيمارى به ســر مى برد و در اين بحران نبايد به مسافرت، دورهمى و خريد 
فكــر كنيم. به طور قطعى بايد گفــت:  همه افراد بايد در خانه بمانند، زيرا در محيط هاى 
اجتماعى به يقين انتقال انجام مى شــود و ممكن است همه آنقدر خوش شانس نباشند كه 

اين بيمارى را به راحتى از سر بگذرانند.
بيمارى در همه جاى كشور شيوع پيدا كرده و هيچ نقطه اى امن نيست، همه بايد در منزل 
بمانند، نخســتين توصيه به افرادى كه تب و ســرفه دارند اين است كه در منزل بمانند و 
خودقرنطينگى انجام دهند، مايعات بنوشند، مســكن استفاده كنند و درصورتى كه تنگى 

نفس داشتند، مى توانند به پزشك مراجعه كنند.

در روزهايى كه گردشگرى با كرونا دست وپنجه نرم مى كند 

 نوزدهمين مديرعامل عليصدر معرفى شد

تعطيلى روزبازارها و بساط گستران 
در همدان

 فعاليت روزبازارها و بساط گســتران از 26 اســفندماه در همدان 
ممنوع اعالم شده است. 

فرماندار همدان با اعالم اين خبر  گفت: در راستاى تدابير پيشگيرانه 
بــراى كاهش شــيوع كروناويروس از فعاليت تمامــى روزبازارها و 
بساط گســتران در سطح شهر همدان و شــب بازار پياده راه بوعلى با 
همكارى اداره پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى همدان و 
فرماندهى انتظامى شهرســتان همدان جلوگيرى به عمل خواهد آمد. 
حســين افشارى از تمامى بساط گســتران خواست در راستاى حفظ 
سالمتى خود و شهروندان همدانى همكارى الزم را به انجام رسانند و 
اضافه كرد: با توجه به درخواست هاى مكرر مردم با متخلفان برخورد 

قانونى صورت خواهد گرفت.
افشــارى از همه اصناف غيرضرورى هم خواست تا به منظور حفظ 
ســالمت جامعه در روزهاى منتهى به پايان ســال واحدهاى صنفى 

خود را تعطيل كنند. 
وى همچنين از همه مردم درخواســت كرد تــا تنها براى خريدهاى 
ضــرورى از خانه خارج شــده و تا جايى كه ممكن اســت در خانه 
بماننــد. فرماندار همــدان در پايان بيان كرد: تدابير الزم براى شــب 
چهارشنبه آخر سال نيز درنظر گرفته شده است و با هرگونه تجمعى 

به اين مناسبت برخورد خواهد شد.

اطالعات درست كرونا براى مردم كدام است؟
مهدى ناصرنژاد»

 با گذشــت نزديك به يكماه از اعالم رسمى ورود ويروس كشنده 
«كوويد 19» به ايران، هم اينك گســترش اين ويروس در كشورمان به 
اوج خود رسيده است و كشور يكپارچه در حال مبارزه با كرونا است. 
رسانه هاى سراسرى و محلى نيز در كنار مردم و سازمان ها و نهادهاى 
مســئول براى ســركوب ويروس كرونا نقش ذاتى خود را به عهده 
گرفته اند و قاعدتاً شبكه هاى تلويزيونى ايران به لحاظ دامنه نفوذى كه 
بين قشرهاى مردم دارند، بيشترين برنامه هاى خبرى و آموزشى خود 
را به ترويج آگاهى عمومى نســبت به ويروس كرونا و نحوه مقابله با 

آن اختصاص داده اند. 
دعوت از پزشكان متخصص بيمارى هاى عفونى به شبكه هاى مختلف 
و تشــكيل ميزگردها و نشست هاى كارشناسى در تمام مدت فعاليت 
شبانه روزى شــبكه ها و در بين برنامه هاى گوناگون به صورت زنده و 
ضبط شده از جمله شــرح وظايف رسانه ملى براى آگاهى بخشى به 
مردم است و البته كه البه الى تمام برنامه ها، بخش آگهى هاى بازرگانى 
و تبليغاتى نيز چاشنى ميان برنامه هاى آموزشى درباره ويروس خطرناك 
«كوويد 19» است كه اغلب هر بيننده اى را به ياد همان فروش اجبارى 
اجناس غيرضرورى و تفننى همراه كاالهاى اساســى در فروشگاه ها 

به ويژه در دوران جنگ تحميلى و توزيع كاالهاى كوپنى مى اندازد!
از حــق نگذريم كــه خروجى بيشــتر گفت وگوها و نشســت هاى 
كارشناسى و تخصصى رسانه ملى درباره بيمارِى رو به گسترش كرونا 
بسيار كارآمد و موردنياز مردم در اين شرايط بحرانى است و مخاطبان 
بى شمارى از اليه هاى اجتماعى را جذب كرده است؛ وليكن محتوا و 
موضوع هاى مطرح  در بسيارى از اين برنامه ها يا تضادبرانگيز است و 
يا در قواره درك برخى مردم با ســطح آگاهى و سن وســال متفاوت، 

نيست!
تعدد پزشــكان متخصص و كارشناسان علوم بهداشتى و بيمارى هاى 
عفونى در برنامه هاى مختلف رســانه ملى براى آگاهى بخشى عمومى 
نســبت به همه گيرى كرونا يا «كوويد 19» بسيار قابل توجه و درخور 
دســت مريزاد اســت وليكن توصيه و نظريه هاى ارائه شده در برخى 
موارد آنقدر زياد است كه دســته بندى اين همه اطالعات براى مردم 
عادى در عمل دشوار مى نمايد و امكان سوءبرداشت هاى آن هم وجود 

دارد كه مى تواند گمراه كننده و خطرآفرين باشد.
در واقع وقتــى در نظريه پردازى هاى كارشناســانه و متعدد، بيماران 
كرونايى به دسته هاى 20 درصدى و 80 درصدى و درصدهاى ديگر 
تقســيم بندى مى شوند و اينكه چه دســته هايى دقيقاً بايد خوددرمانى 
كنند يا در قرنطينه هاى خانگى قرار بگيرند يا به مراكز درمانى مراجعه 
كنند، سردرگمى هايى بين مردم كه با نشستن پاى تلويزيون مى خواهند 
اطالعات و آگاهى خود را نســبت به ويروس شناخته نشده كرونا و 
اين بيمارى كه داروى خاصى براى درمان آن كشــف نشده است، باال 

ببرند، ايجاد مى كند!
همچنين در اين مدت گذشــته كه كرونا در كشورمان شايع شده است، 
آنقــدر توصيه هاى تغذيه اى و اينكه پيش از بيمــارى چه نوع غذاها و 
ويتامين هايى مصرف شــود و در حين بيمارى چگونه بايد بدن بيمار 
تقويت شود، باال و گوناگون است كه بينندگان و شنوندگان رسانه هاى 
ملى گيج شده و از روى ناچارى همان روش هايى كه خودشان از پيش 
بلد بوده اند و از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها آموخته اند، استفاده مى كنند!

با وجود اين و بدون شــك بر اثر اطالع رسانى هاى گسترده رسانه اى 
و توصيه مسئوالن در حال حاضر بيشتر مردم به اين باور رسيده اند كه 
اگر مى خواهند به ويروس كرونا مبتال نشوند، بايد در خانه هاى خود 
بمانند و اســتراحت كنند. وليكن متأسفانه افراد زيادى هم هستند كه 
شــايد به اين باور نرسيده اند و خطر را جدى نگرفته اند و بدون شك 
هيچ توصيه اى و اطالع رسانى از مجارى رسمى و حقيقى هم راه غلط 

آنان را كج نخواهد كرد!

1- شوخى با كرونا توسط ايرانى ها به استفاده از جلوه هاى ويژه رسيد. 
گويا در جديدترين نوع دست انداختن كرونا و شوخى با وضعيتى كه 
براى زندگى ايرانى ها ساخته، كليپ هاى بارش بادمجان در شهرهاى 
ايران با استفاده از فناورى و جلوه هاى ويژه ساخته و منتشر شده است. 
گفتنى است برخورد طنز با پديده هاى جدى از ويژگى هاى هم ميهنان 

است.
2- آمدن به بالكن و خواندن آوازهاى مشــهور و ملى در مجتمع هاى 
مسكونى رو به گسترش است. گويا افرادى كه براى مقابله با كرونا در 
خانــه مانده اند با اين روش هم تفريح جمعى جديدى را تجربه و هم 
همبستگى خود را در برابر اين ويروس اعالم مى كنند. گفتنى است اين 
شيوه ابتدا در ايتاليا اجرا شده و اكنون در كشورهاى درگير با ويروس 

كرونا با استقبال مواجه شده است.
3- برخى شــركت هاى توليــدى، مديــران وزارتخانه هــا به عنوان 
عيدى توزيع بن بين داشــته اند. گويا يكى از اين شركت ها با سرمايه 
بازنشستگان اداره و وابسته به صندوق بازنشستگى است. گفتنى است 
اين نــوع اقدامات خاصه خرجى و تملق بــوده و نيازمند برخورد با 

تصميم گيران از سوى نهادهاى نظارتى است.
4- خريدهاى اينترنتى و غيرحضورى در استان در حال افزايش است. 
گويا شرايط خريد ميوه به نرخ دولتى براى عيد هم به صورت اينترنتى 
در استان فراهم شده است. گفتنى است از تأثيرات مثبت كرونا در سبك 

زندگى مردم، استفاده كاربردى تر از اينترنت براى انجام امور است.
5- برخى دانشــگاه هاى علوم پزشــكى اعالم كرده اند كه ديگر آمار 
روزانــه در ارتباط با كرونا اعالم نمى كنند. گويا مازندران اين را اعالم 
كرده اســت. گفتنى است اعالم شــده، اين تصميم براساس پروتكل 

سازمان جهانى بهداشت و وزارت بهداشت بوده است.

 شــركت ســياحتى عليصدر با هدف ارائه 
خدمات بيشــتر و بهتر به بازديدكنندگان غار 
عليصدر و جذب بيشــتر گردشگران داخلى 
و خارجى در ســال 1370 با همكارى سازمان 
ايرانگــردى و جهانگردى، ســازمان هميارى 
شــهردارى هاى اســتان و شــهردارى همدان 

تأسيس شد.
بــا الحــاق مجتمــع تفريحــى عباس آباد به 
شــركت ســياحتى عليصدر در سال 1380 و 
ســرمايه گذارى در  شركت تله كابين گنجنامه 
اين شــركت بــه مهم ترين شــركت فعال در 
صنعت گردشــگرى اســتان تبديل شــد و با 
درآمدزايــى از غار عليصــدر و تپه عباس آباد 
زيرســاخت هايى نيز در اطراف اين 2 جاذبه 

مهم گردشگرى استان ايجاد كرد.
با توجه به جايگاه تأثيرگذار شــركت سياحتى 
عليصدر در توسعه گردشگرى استان همواره 
تغييرات مديريتى در اين شــركت مورد توجه 
رســانه ها و فعاالن گردشــگرى همدان بوده 
اســت. در حال حاضر 28 ســال از تأســيس 
شــركت ســياحتى عليصدر مى گذرد و اين 

شركت تاكنون 
18مديرعامل را به خود ديده است .

روز گذشته نوزدهمين مديرعامل در حالى كه 
گردشگرى با كرونا دســت وپنجه نرم مى كند 
كار خود را (به صورت غيررسمى تا برگزارى 

مراسم توديع معارفه) شروع كرد.
در ســوابق اين مجموعه گردشــگرى سوابق 
مديريتــى مديران عامل بيان گر آن اســت كه 
حسن اسالميان با 66 ماه مديريت در شركت 
عليصدر ركورد حضور در رأس مديريت اين 

شركت را به خود اختصاص داده است.
وى درحالى در ســال 83 به عنوان مديرعامل 
شــركت ســياحتى عليصدر منصوب شــد 
كه ســابقه مديريتى مهمــى در كارنامه خود 
نداشت و با مدرك كارشناسى علوم اجتماعى 
پيش از انتصاب در اين مســئوليت براى مدتى 
رياســت امور ادارى شــركت لرد همدان را 

برعهده داشــت.  اســالميان پس از 5 سال و 
6 ماه مديريت در شــركت سياحتى عليصدر 
عاقبت در اســفندماه سال 92 جاى خود را به 
حميدرضا يارى داد. يارى از مديران با ســابقه 
اســتان همدان بود و پيش از انتصاب به عنوان 
مديرعامل شركت، ســابقه مديريت نمايشگاه 
بين المللــى همدان، مديركلى تعــاون و قائم 
مقامى اداره كل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 

استان را در كارنامه خود داشت.
يارى از اسفندماه سال 92 تا ارديبهشت ماه سال 
98 بــر صندلى مديرعاملى شــركت عليصدر 
تكيه زد و در 5 ســال مديريــت خود در اين 
شركت با ساخت 3 رستوران در محوطه غار، 
ساخت ويالهاى مجتمع تفريحى گردشگرى 
عباس آباد، محوطه ســازى در اين جاذبه مهم 
گردشگرى اســتان، ايجاد بازارچه در محوطه 
غار عليصدر و ايجــاد پاركينگى با ظرفيت 2
هــزار خودرو در محدوده غار كارنامه نســبتا 

موفقى از خود به جا گذاشت.

 يارى رفت، درويشى آمد
يارى نيز در 22 ارديبهشت ماه امسال جاى خود 
را به مجيد درويشى داد. درويشى كه از مديران 
مطرح شهردارى همدان بود با سابقه معاونت 
خدمات شــهرى، معاونت مالــى و اقتصادى 
شهردارى همدان، مديريت شهردارى منطقه 4
شهردارى همدان، شهردارى شهر تويسركان و 
عضويت در شــوراى اسالمى شهر تويسركان 
فقط 2 ماه نشستن بر پشــت ميز مديرعاملى 

شركت سياحتى عليصدر را تجربه كرد.
وى در تاريخ 16 تيرماه امسال با حكم استاندار 
به عنوان فرماندار شهرســتان اسدآباد منصوب 
شد تا مســئوليت مهم ترى را در استان همدان 

برعهده بگيرد.
 تقوى مديرعامل شــركت سياحتى 

عليصدر شد
پس از رفتن درويشــى از شركت عليصدر در 
تاريخ 16 تيرماه اين شــركت بدون مديرعامل 
اداره مى شد و در اين مدت در فضاى مجازى 

از گزينه هاى متعددى از جمله مهدى مجيدى، 
مديرعامل ســازمان هميارى  شــهردارى هاى 
استان به عنوان جانشــين درويشى در شركت 
عليصــدر نام برده شــد، اما برخــالف تمام 
شــايعات دوم مرداد 1398 غالمحسين تقوى، 
به عنوان هجدهمين مديرعامل شركت سياحتى 
عليصدر منصوب شد. در مديت مدير عاملى 
تقــوى برنامه ريزى هاى شــركت ســياحتى 
عليصدر روى خط ممتــد و بدون هيچ تغيير 
و تحولى پيش رفت. از سوابق تقوى مى توان 
به معاونت جهادكشــاورزى اســتان، رياست 
شوراى اسالمى شهر مالير و رياست سازمان 

نظام مهندسى شهرستان مالير اشاره كرد.
و باالخره روز گذشــته در يك سكوت خبرى 
كه بهانه آن را به دســت كرونا سپرده اند مهدى 
مجيدى كــه پيش از ايــن مديرعامل هميارى 
شــهرداريها و عضــو هيــأت مديره اســت 
نوزدهمين مديرعامل شركت سياحتى عليصدر 

شد. 

100 اخطاريه كتبى براى مسافرخانه هاى 
متخلــف در همــدان صادر شــده اســت.  
و  گردشــگرى  فرهنگى،  ميــراث  مديركل 
صنايع دســتى اســتان همدان با عنوان اين 
مطلب، گفت: 10 باب از اين خانه مسافرها 

پلمب شده است.
علــى مالمير با بيــان اينكــه صنعتگران و 
هنرمنــدان همدان تا پايان خرداد ســال 99

نيازى بــه تمديد پروانــه ندارند، گفت: در 
راستاى پيشگيرى و مقابله با بيمارى ناشى از 
ويروس كرونا در محيط هاى ادارى و حفظ 
سالمتى هنرمندان و صنعتگران اين استان و 

به منظور جلوگيرى از مراجعات غيرضرورى 
تمامــى كارت هاى شناســايى، پروانه توليد 
كارگاهــى و انفرادى صنعتگران و هنرمندان 
اين شهرستان تا پايان خرداد سال 99 نيازى 

به تمديد ندارند.
وى همچنيــن عنــوان كــرد: بــا توجه به 
مصوبات كميته مقابله بــا كرونا و تأكيدات 
اســتاندار همدان مبنى بر ممانعت از فعاليت 
منازل استيجارى و خانه مسافرها در همدان 
2 اكيپ توســط كارشناسان كميته رسيدگى 
به شــكايات ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتى اســتان همدان و اداره اماكن 

فرماندهى انتظامى اســتان همــدان مبنى بر 
نپذيرفتن مســافر در خانه مسافرهاى استان 
همدان، در هفته گذشته 100 اخطاريه كتبى 
صادر و 10 باب از اين خانه مسافرها به دليل 

بى توجهى به اخطار صادره پلمب شد.
مالميــر افزود: به دليل جلوگيرى از انتشــار 
ويروس كرونا پذيرش مســافر توسط خانه 
مســافرها ممنوع بوده و در صورت وصول 
گزارش و يا مشــاهده اين موضوع توســط 
ميراث  اماكن؛  اداره  مشــترك  گشــت هاى 
فرهنگى و گردشــگرى و بهداشت عالوه بر 
پلمب واحــد؛ براى متصدى مربوطه پرونده 

قضائى تشكيل خواهد شد.
وى افزود: به منظور اطالع رسانى نيز چندين 
پارچــه نوشــته در مبادى ورودى شــهر و 
مكان هاى تردد مســافران و خانه مســافرها 

نصب شده است.
و  گردشــگرى  فرهنگى،  ميــراث  مديركل 
صنايع دستى اســتان همدان افزود: همچنين 
براى تمامى خانه مسافرهاى مجاز از طريق 
پيامك پيام هاى مرتبط ارســال و با همكارى 
رســانه ها نيز در برنامه هاى مختلف شماره 
تلفن اطالع رسانى از تخلفات به مردم ابالغ 

شده است.

امام جمعه همدان:

مقابله با ويروس 
كرونا نيازمند 
همراهى مردم است

 امام جمعه همدان بابيــان اينكه مقابله با 
ويروس كرونا نيازمند همراهى مردم اســت، 
گفت: بايد از موازى كارى در فعاليت ها پرهيز 

شود.
شعبانى  حبيب ا...  والمسلمين  حجت االسالم 
در ســتاد استانى پيشــگيرى از كرونا ضمن 
تقدير از خدمات صورت گرفته توســط اين 
ســتاد، اظهار كرد: در روزهاى گذشته ستاد 
پيشگيرى در اســتان همدان داراى عملكرد 
خوبى بوده و بايد از اين اقدامات تشكر كنيم.
وى با بيان اينكه دغدغه همه ما اين است كه 
اين مشكل هرچه زودتر برطرف شود، افزود: 
پيگيرى ها و اختالف ســليقه ها نشــان دهنده 
وجود دغدغه مندى ها و تالش براى پيشــبرد 

كارها است.
وى با اشــاره بــه ضرورت هــاى اجتماعى، 
فرهنگى و ســنتى موجود در كشور، همانند 

ايام عيد، خاطر نشان كرد: شايد درباره برخى 
آداب و ســنن موجود بين مردم نتوانيم آن را 
100 درصد مديريت كنيم، بنابراين اگر كامًال 
موفق نشديم برخى رفتارهاى جامعه را كنترل 
كنيم اين دليل بر ضعف مسئوالن نيست زيرا 
بايد به ياد داشته باشيم كه شرايط زمانى كه در 
ايام نوروز هست بسيار سخت است و مردم 

به اين آداب و رسوم عادت كرده اند.
وى فرهنگ ســازى در جامعه را كار بســيار 
ســختى عنوان كرد و گفــت: مردم همراهى 
خوبى دارند در عين حال به برخى از برنامه ها 
و رســوم عادت كرده اند بنابراين بايد تالش 
بيشــترى براى تغيير و كنتــرل اين عادت ها 
انجام دهيم تا با كمترين خسارت از اين برهه 
عبور كنيم.به گــزارش مهر، نماينده ولى فقيه 
در اســتان همــدان اســتفاده از فرصت هاى 
به وجود آمده را مهم دانســت و گفت: امروز 
با فرصت هايى همچون فروشگاه هاى اينترنتى 
و آموزش هاى آنالين مواجه هســتيم كه بايد 
بتوانيم با اســتفاده صحيح از آن، در كنترل و 

پيشگيرى از اشاعه بيمارى بهره ببريم.
وى با اشــاره به پيام رهبــر معظم انقالب به 
ستاد كل نيروهاى مسلح، يادآور شد: توجه به 

احتمال جنگ بيولوژيكى يك احتمال عقاليى 
است كه بايد نســبت به آن نيز توجه داشته 
باشيم. حجت االســالم والمسلمين  شعبانى 
خواســتار همراهى مردم با ســتاد پيشگيرى 
شد و گفت: در شرايط فعلى نيازمند همراهى 
مردم به ويژه در بحث خلوت شدن بازارها و 

پرهيز از برگزارى تجمعات هستيم.
وى با تشــريح اهداف ســتاد مردمى مقابله 
با كرونا در اســتان همدان بيــان كرد: يكى 
از موضوعاتى كه در اين ســتاد تأكيد شــده 
آن است كه ســتاد مردمى بايد كامًال با ستاد 
استانى هماهنگ باشــد و كسى حق مستقل 
عمل كردن را ندارد و در فعاليت ها نيز بايد از 

موازى كارى پرهيز شود.
امام جمعه همــدان با بيان اينكه ظرفيت هاى 
مردمى، در خدمت ستاد استانى است، تأكيد 
كرد: بنــده از جانب حوزه علميــه و امامان 
جماعت عرض مى كنــم كه همه در خدمت 
ســتاد هســتند و اين آمادگى در بين طالب، 
روحانيــون و هيئات حســينى وجود دارد تا 
براى خدمت به بيماران بسترى در بيمارستان 

حاضر شوند.
وى در ادامــه با بيان اينكه فتواى تمامى فقها 

اين اســت كه تمامى افراد فوت شــده بر اثر 
كرونا بايد تغســيل شوند، اظهار كرد: تغسيل 
اموات با رعايــت تمام پروتكل ها توســط 

طالب آموزش ديده انجام خواهد شد.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان توجه به 
ذهنيت جامعه را بســيار مهــم عنوان كرد و 
گفت: از آنجايى كه موضع گيرى هاى ســتاد 
پيشــگيرى با ذهنيت جامعه تفسير مى شود و 
دشمن نيز در فضاى مجازى مطالبى را مطرح 
مى كند كه بر ذهن مردم اثر مى گذارد، بنابراين 
بايد در تصميم گيرى ها ذهنيت جامعه را هم 

درنظر داشت.
وى تصريــح كــرد: قم هراســى، حمله به 
مقدسات و كارهايى از اين دست، كار دشمن 
است بنابراين نبايد اجازه دهيم دشمن با اتهام 
زدن، به بهانه ويروس كرونا به مقدســات ما 

حمله كند.
امــام جمعه همدان در پايان با تأكيد بر اينكه 
ستاد پيشگيرى در موضوع جلوگيرى از ترس 
و اضطراب هم بايد ورود كند، ابراز داشت: به 
خاطر داشته باشيم كه نبايد از اثرات دعا غافل 
شويم، زيرا استغفار، دعا و توسل به حضرت 
حق به عنوان مبدا تحوالت بسيار مهم است.

مديركل ميراث فرهنگى همدان خبرداد:

پلمب 10خـانه مسافـر در همدان
■ مردم تخلف ها را گزارش دهند
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خبر خبر

 نسخه شهروندى براى شكست كرونا
در حالى به روزهاى پايانى ســال 98 نزديك مى شويم كه اين روزها 
به نوروز 99 از جنس كرونا گره خورده و سال جديد را متفاوت تر از 

نوروزهاى ديگر بايد تجربه كنيم.
جنــس نــوروز 99 از جنس رفت وآمد و ديده بوســى و صله رحم و 
مســافرت نوروزى نبوده و خبرى از ميهمانان نوروزى و كفش هاى 
چيده شــده در حياط خانه مادربزرگ و پــدر بزرگ ها و آتش بازى 
جمعى چهارشنبه ســورى و عيدى گرفتن اسكناس هاى تا نخورده و 
تازه نيســت و توفيق اجبارى نصيب شــده و بايد در خانه قرنطينه و 
براى ســالمت خود و ديگران براى مدتى از ديدار اقوام و دوستان تا 

اطالع ثانوى معذور بود.
كرونــا اين ميهمــان ناخوانده اگر بخواهيم كه كنگــر نخورد و لنگر 
نيندازد، بايد كمى شــكل نوروز و سال جديد را برخالف تمايل خود 
و ديگــران متفاوت آغاز كنيم و به نوعى با «دورى و دوســتى» موقت 
ســال جديد را به اقوام از طريق تلفن و پيام رسان هاى فضاى مجازى 
تبريك و شادباش بگوييم و سالى پر از سالمت و تندرستى، موفقيت 

و شادكامى را براى آنها آرزو كنيم.
اين روزها مســئوالن كشور، اســتان و شهرســتان برآن هستند تا 
براى حفظ ســالمتى مردم با راهكارهاى مختلــف به كمك ديگر 
دســتگاه هاى ذى ربط در امر مقابله و پيشــگيرى و كنترل ويروس 
كرونــا و كروناســتيزى گام هاى مؤثــرى بردارنــد، گندزدايى و 
ضدعفونى مراكز و محل هاى پرتردد، وســايل نقليه همگانى، عابر 
بانك هــا، گندزدايى ســاختمان ادارات، فروشــگاه ها، نانوايى ها، 
تعطيل كردن موقت هفته بازارها و جمع آورى دستفروشان، تعطيلى 
هتل ها، ســفره خانه ها و خانه هاى بومگردى و مكان هاى مهمانپذير 
و روســتاهاى گردشــگرى از جمله اقداماتى بوده كه در شهرستان 
اســدآباد انجام گرفته و باتوجه به توصيه پزشكان بر رعايت اصول 
بهداشتى و تأكيد بر خارج نشــدن غيرضرورى از منزل و تردد در 
مكان هاى پرتردد از مردم درخواست مى شود كه به پويش «در خانه 
بمانيم» بپيوندند و براى ريشــه كنى اين ويروس بدذات با در خانه 
ماندن قطع كننده زنجيره انتقال و سرايت ويروس كرونا باشند اما در 
اين بين هنوز هم بســيارى از شهروندان به اين كمپين نپيوسته اند و 

براى اين تردد داليل خاص خود را دارند.
يكى از شــهروندان اســدآبادى گفت: به عنوان نماينده بيمه پاسارگاد 
مشغول به فعاليت هســتم و به خاطر همين مسأله و واريزى كه براى 
بيمه افراد دارم، بيشتر به بانك مراجعه مى كنم و براى انجام برخى امور 
مراجعه به بانك ضرورت دارد اما متأسفانه برخى مردم به دليل برخى 
كارهاى غيرضرورى كه مى توانند پس از عادى شدن شرايط نيز انجام 
دهنــد، به بانك مراجعه دارند كــه همين امر موجب تجمع و معطلى 
بســيارى در بانك ها شده و با توجه به شرايط و وضعيت موجود نياز 
اســت مردم نيز مراعات كنند و براى امور غيرضرورى به بانك ها در 

راستاى حفظ سالمت و امنيت خود و ديگران مراجعه نكنند.
به گزارش ايســنا، قانع با بيان اينكه مردم نيز در يك بســيج همگانى 
دوش به دوش مسئوالن بايد براى مقابله و پيشگيرى و كنترل ويروس 
كرونا مشــاركت داشته باشــند، افزود: عالوه بر نداشــتن ترددهاى 
غيرضرورى مردم در سطح شهر، الزم است موارد بهداشتى نيز توسط 
افرادى كه در داخل شــهر به دليل ضرورت تردد دارند رعايت شود و 
از انداختن ماســك و دستكش هاى يكبار مصرف خود بر روى زمين 
خوددارى كنند زيرا اين امر خود آسيبى جدى به سالمت و تندرستى 

مردم در بحث شيوع ويروس كرونا خواهد بود.
شهروند اسدآبادى ديگرى هم با بيان اينكه خريد منزل را خود انجام 
مى دهد، گفت: با توجه به شــرايط موجــود، خريد خود را به تنهايى 
انجام مى دهم و از آوردن كودك خردســالم به بيرون از منزل و بازار 
خوددارى مى كنم زيرا اگر قرار باشــد هر يك از افراد كه به ناچار در 
بيرون از منزل تــردد دارند با همراه بيرون بيايند به طور قطع با حجم 
باالى ترددها و تراكم مواجه خواهيم بود و كنترل و پيشگيرى بيمارى 

را سخت تر مى كند.
وى افزود: خريد اينترنتى اقالم روزانه در قالب هايپرماركت ها مى تواند 
نقش مؤثرى در كاهش حجم تردد مردم در ســطح بازار داشته باشد 
و اين امر كمك بســيار بزرگى براى پيوستن مردم به كمپين «در خانه 

بمانيم» خواهد بود كه در اين رابطه جاى خريد اينترنتى خالى است.
محمدى هم در حالى كه نان خريدارى شــده خود را در داخل نايلون 
بر دست دارد، تصريح كرد: نانوايى ها از جمله صنوفى هستند كه براى 
تأمين قوت روزانه مردم بايد فعاليت داشــته باشــند و تعطيلى بردار 
نيســت اما متأسفانه در برخى نانوايى ها هنوز هم براى خريد نان پول 
نقد دســت به دست مى شود و بدون دستگاه كارتخوان هستند كه نياز 
است در اين رابطه با توجه به شرايط پيش آمده نسبت به تهيه دستگاه 
اقدام كنند و نبايد انتظار داشته باشيم كه حتماً رعايت موارد بهداشتى 
در رابطه با جلوگيرى و كنترل ويروس كرونا در مصوبه مسئوالن امر 
اجبارى شود، بلكه مردم در هر صنف و شغلى بايد نكات بهداشتى را 
رعايت كنند و همگام با اقدامات انجام شده توسط دستگاه ها مردم هم 

مشاركت داشته باشند.
جعفرى هم كه سوپرماركت دارد، ديروز آخرين روز فعاليتش بود زيرا 
قصد داشت به كمپين «در خانه بمانيم» بپيوندد، خاطرنشان كرد: اگرچه 
امسال از ديد و بازديد عيد خبرى نيست اما مى توان با كمى ابتكار ايام 

در خانه ماندن را به اوقات خوشى مبدل كرد.
وى بيان كرد: در اين ايام چه خوب است كه خانواده ها كمى از فضاى 
مجازى فاصله گرفته و چون گذشــته ها كه خبرى از تلگرام و اينستا 
نبود، دوباره با اعضاى خانواده در كنار يكديگر باشند و ديد و بازديد 

اقوام و دوستان را به عادى شدن شرايط موكول كنند.
در پايان اينكه در شــرايط ناخوشــايند كنونى كه تنها به كشــور ما 
منحصر نيســت، الزم است مردم نيز براى كمك به خود، پرستاران و 
پزشكان و مسئوالن امر مقابله و پيشگيرى از ويروس كرونا پا به ميدان 
گذاشــته و با رعايت موارد بهداشتى و تردد كمتر در اماكن عمومى و 
پرجمعيت و پيوستن به پويش «در خانه بمانيم» اين ميهمان ناخوانده 

دوست نداشتنى را شكست داده و نابود كنند.

كشف بيش از 24000 عدد انواع مواد 
محترقه خطرناك در كبودراهنگ

 كبودراهنــگ- حميدى- همدان پيام: فرمانده انتظامى شهرســتان 
كبودراهنگ از كشف بيش از 24 هزار عدد انواع مواد محترقه خطرناك 

از 3 واحد صنفى شهرستان خبر داد.
مجيد گلى در تشــريح اين خبر گفت: طرح مبــارزه با مواد محترقه 
خطرناك توســط مأموران انتظامى شهرستان به مرحله اجرا درآمد و 
مأموران پليس اطالعات و امنيت شهرســتان موفق شدند در بازرسى 
از 3 واحــد صنفى متخلف 14 هــزار و 890 عدد انواع  مواد محترقه 
خطرناك خارجى را كشف و ضبط و 5 نفر را در اين باره دستگير كنند 

كه ضمن تشكل پرونده تحويل مراجع قضايى شدند.
گلى با بيان اينكه خانواده ها بايد در اين ايام بيشتر مراقب فرزندان خود 
باشــند كه با انجام رفتارهاى پرخطر شادى را در آستانه نوروز به كام 
خود و ديگران تلخ نكنند، در خاتمه گفت: شهروندان هرگونه موارد 
خريدوفروش مواد محترقه خطرناك را از طريق شماره تلفن 110 به 

پليس اطالع دهند.

80 درصد روند مقابله با كرونا 
بر عهده مردم است

 بيش از 80 درصــد روند مقابله با ويروس كرونا را مردم عهده دار 
هســتند، از اين رو تقاضا داريم در منزل بمانيد و حتى االمكان از خانه 

خارج نشويد.
فرماندار شهرســتان درگزين باعنوان اين مطلب از مردم شهرســتان 
درگزين به دليل به وجودآمدن فضاى همدلى و وحدت براى مقابله با 
ويروس كرونا سپاسگزارى كرد و از مسافران خواست فعًال از آمدن به 

شهرستان خوددارى كرده و از سفرهاى نوروزى اجتناب كنند.
ع لى اصغر ناظرى پور با تأكيد بــر اينكه از مردم تقاضا داريم به منظور 
حفظ ســالمت خود از شركت در مراسم پنجشنبه آخر سال خودارى 
كنند، ادامه داد: تمام دهياران و بهورزان در روســتاها درگير موضوع 

مقابله با ويروس كرونا هستند.

برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم در چهارشنبه آخر 
سال

 مالير- خبرنگار همدان پيام: با برهم زنندگان نظم و امنيت اجتماعى در چهارشنبه آخر 
سال قاطعانه برخورد مى شود.

فرمانده نيروى انتظامى شهرســتان مالير در نشست خبرى و در جمع خبرنگاران گفت: با 
برهم زنندگان نظم و امنيت اجتماعى در چهارشــنبه آخر سال قاطعانه برخورد مى شود. به 

همين منظور بام مالير تا اطالع ثانوى بسته است.
محمدباقر سلگى افزود: در سال 98 به نسبت مدت مشابه پارسال شاهد كاهش 12 درصدى 
انواع ســرقت ها بوده ايم و 150 ســارق حرفه اى و سابقه دار نيز شناسايى و دستگير شدند. 

سلگى به افزايش 24 درصدى دستگيرى سارقان اشاره و بيان كرد: كشف بيش از 20ميليارد 
تومان كاالهاى قاچاق خارجى و افزايش ميزان 40 درصدى كشفيات، افزايش 22/8 درصدى 
دســتگيرى قاچاقچيان كاالهاى خارجى، افزايش بيش از 8 درصدى شناسايى و دستگيرى 
متهمان جرائم اقتصادى و كالهبردارى، افزايش 60 درصدى دســتگيرى اراذل و اوباش و 
كشف سالح گرم و سرد از آنها بخشى از عملكرد فرماندهى انتظامى شهرستان مالير بوده 

است.
وى به افزايش كشــف انواع مواد مخدر اشاره كرد و افزود: افزايش 28 درصدى دستگيرى 
افراد معتاد متجاهر و افزايش 6/3 درصدى تعداد تماس هاى تلفنى به پليس را شاهد بوده ايم.

وى به افزايش كشف انواع مواد محترقه خارجى و قاچاق به تعداد 45 هزارو 972 عدد اشاره 
و خاطرنشان كرد: امسال 1/6 درصد تهيه و ساخت مواد محترقه دست ساز و آتش زا توسط 

افراد فرصت طلب و سودجو در مالير كاهش داشته است.
وى همچنين به ضدعفونى كردن معابر و اماكن عمومى مالير توســط ماشين هاى انتظامى 
اشاره كرد و گفت: اكيپ هاى بازرسى ما 24 ساعته در ورودى و خروجى هاى شهرستان در 

حالت آماده باش هستند.
ســلگى افزود: به صورت مســتمر و روزانه با حضور پزشك بهدارى انتظامى مالير تمامى 
پرســنل و ســربازان پادگان معاينه و اتاق ها و اماكن ما ضدعفونى مى شوند و تاكنون هيچ 

گزارشى نشده است.
وى هم چنين به سوداگران مواد بهداشتى هشدار داد و افزود: با توجه به اينكه وجود اقالم 
بهداشــتى در زمينه پيشگيرى به بيمارى كرونا بســيار مكثر است، بنابراين در اين صورت 

هرگونه احتكار اين اقالم، برخورد قاطعانه پليس را با محتكركنندگان در پى دارد.

 رئيس شــبكه بهداشــت و درمان نهاوند 
از كمك 100 ميليون ريالى خيرين ســالمت 
نهاوندى براى تهيه ملزومات پزشــكى در اين 

شهرستان خبر داد.
به گزارش مهر، مؤمنعلــى دارابى اظهار كرد: 
در روزهاى گذشــته با هدف غلبه هرچه بهتر 
كادر درمان شهرستان نهاوند بر ويروس كرونا 
و تمركز هرچه بيشتر بر درمان بيماران؛ خيرين 
سالمت شهرستان نهاوند نسبت به اختصاص 
مبالغى براى تهيه كاالهاى پزشكى اقدام كردند.

وى با اشاره به اينكه پيش از اين حميد جهانيان 
عضو مجمع خيرين سالمت نهاوند مبلغ 620

ميليون ريال براى تأمين موارد مصرفى همچون 
ماسك و دســتكش اهدا كرد، گفت: در ادامه 
اين اقدام خداپســندانه وحيــد خزايى عضو 
شوراى شــهر نهاوند مبلغ 40 ميليون ريال و 
آقايان تركاشوند، نوروزى و متين هر يك 20

ميليــون ريال براى خريــد ملزومات مصرفى 

پزشكى به شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
نهاوند اهدا كردند.

دارابــى افــزود: با خريد ملزومــات مصرفى 
بهداشتى گوشه اى از كمبودهاى مواد مصرفى 

پزشكى برطرف مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: مواد مصرفى از الزامات 
شهرســتان نهاوند اســت و همت و هميارى 
خيرين ســالمت براى خريد اين اقالم نقش 
مؤثرى در جبران كمبودهاى آن خواهد داشت.

 از چگونگى آغاز به كار خود توضيح 
دهيد؟

حدود 2ســال پيش و از زمانى كه همســرم 
فوت كرد و سرپرســت خانوار شدم، تالش 
براى امرارمعــاش و هزينه هاى 2 فرزندم كه 
يكى از آنها محصل و ديگرى دانشجو است، 
بر دوش خودم قرار گرفت. ابتدا از كارگرى 
در گلخانه كاشــت گوجه شروع كردم و در 
اين گلخانه با تجربه هايى كه به دســت آوردم 
به صورت خودجوش وعالقه به كار كاشت و 
بهره ورى از محصوالت، افكارم را به ســمت 
مركز فنى وحرفه اى اســدآباد سوق داد كه با 
راه اندازى كسب وكار خودكفا باشم، پيشنهادم 
را در زمينــه راه انــدازى گلخانــه در حوزه 
برادران مطرح كردم و با استقبال آنها روبه رو 
شــدم؛ در ابتدا كار خود را بــا توليد خيار و 
گوجه آغاز و توت فرنگى آغاز كردم و حدود 
9 ماه است كه توليد قارچ را هم به اين مركز 

اضافه كرده ام.
 چرا توليد قارچ را انتخاب كرديد؟

مدتى بود كه به فكر توليد قارچ بودم، با تحقيق 
در اين زمينــه، تمايل بخش خصوصى، اينكه 
كار كم هزينه و در عين حال ســودآور اســت 
و از قــارچ به عنــوان جايگزين گوشــت در 
همه غذاها مى توان اســتفاده كرد و از ارزش 
غذايــى بااليى برخوردار اســت از خردادماه 
امســال با همكارى خانم طيبه زمانى در مركز 
فنى و حرفه اى خواهران شهرستان، توليد قارچ 

را شروع كرديم.
 درباره كارگاه توليدى قارچ خودتان 

توضيح دهيد.

در بدو ورود به كارگاه و پيشــنهاد توليد قارچ 
به دليل آنكه كارگاه متروك بود و شرايط توليد 
را نداشــت با مخالفت هاى بســيارى روبه رو 
شــديم اما با عزم جدى شروع به گندزدايى و 
ســم زدايى كرديم، اكنون حدود 80 درصد از 

فاكتورهاى يك سالن ايده ال را دارد.
هزينه  چقدر  خــود  توليدات  براى   
كرديــد و آيــا از ارگان و اداره اى هم 

حمايت شديد؟
بــراى توليد قارچ حــدود 3 ميليون تومان 
هزينه كرده ايم كه همه شــخصى بوده و از 
طــرف فنى و حرفه اى اســتان همدان ازنظر 
مــكان و هزينه هــاى آب و بــرق و گاز 
حمايت شده ايم؛ هزينه اوليه براى 500 متر 
6 تا 7 ميليون اســت. توليد قارچ به گونه اى 
اســت كه در برداشت اوليه هزينه هاى خود 
را پوشــش دهــد و برداشــت هاى بعدى 
فقط ســود است، اين كار ســريع بازخورد 
دارد و زودتــر به هزينه اوليــه برمى گردد. 
اما از مســئوالن انتظــار داريم از طرح هاى 
خوداشــتغالى حمايــت كنند تا ســالن به 

شود. تجهيز  بيشترى  امكانات 
 چــه مدت زمان مى بــرد كه قارچ 

توليد شود؟
در ابتــدا پــس از تهيه كمپوســت قــارچ و 
جايگذارى آنها در قفســه ها دماى سالن را به 
حدود 25 درجه تنظيــم مى كنيم، در اين دما 
كم كم دانه هاى موجود در كمپوســت شروع 
به ريشــه زنى مى كنند. پــس از 14روز كه 75

درصد بستر سفيد شد روى آن را با خاك هاى 
ضدعفونى شــده مى پوشــانيم. هفته اى 2 بار 

قارچ كــش با آب آبيارى بــراى جلوگيرى از 
بيمارى به بسترها زده مى شود، در كل پرورش 

قارچ حدود 2ماه و نيم زمان مى برد.
 در حال حاضر چند نفر مشــغول به 

كار هستيد و بازار هدفتان كجاست؟
در حال حاضر به صورت مداوم به همراه خانم 
زمانــى كارگاه را هدايت مى كنيــم اما روزانه 
به 12 نفــر آموزش توليد انــواع محصوالت 
را مى دهيــم براى فروش با مرغ فروشــى ها و 
ســردخانه ها قرارداد بستيم. در مجموع 2 تن 
قارچ كاشتيم و روزانه حدود 50 كيلو قارچ به 

مغازه ها ارسال مى كنيم.
 در پايــان اگــر صحبتــى داريد 

بفرماييد؟
بنده از نقطه صفر و از كارگرى شــروع كردم 
تنها توصيه من به جوانان اســت كه صرفا به 
فكر پشت ميز نشينى نباشند، با كمترين هزينه 
هم مى توانند براى خود سرگرمى و درآمدزايى 
ايجاد كنند، هــم اينكه كارآفرين باشــند در 
پايــان هم از خانم فاطمه ســهرابى مســئول 
فنى و حرفه اى خواهران و آقاى خزايى تشكر 

مى كنم.

گفت وگو با زن كارآفرين موفق در توليد قارچ

از كارگرى 
تا كارآفرينى 
■ با راه اندازى كسب  وكار خودكفا باشيم

سپيده راشدى  »
 امروزه زنان بســيارى هســتند كــه در حوزه هاى توليدى و صنعتى بــه انحاى گوناگون 
نقش آفرينى مى كنند. زنانى كه براى كمك به چرخه اقتصاد زندگى مردانه وارد عمل مى شوند 
و نه تنها خســتگى آنهــا را از پاى درنمى آورد بلكه روزبــه روز مصمم تر پا به عرصه فعاليت 
مى گذارند. باتوجه به وظايف ذاتى رسانه در معرفى اين زنان در راستاى خودباورى و ارتقاى 
توانمندى هاى آنها و توجه به ترويج فرهنگ كارآفرينى وخودكفايى به عنوان راهكار برون رفت 
از ركود اشتغال، عملى كردن ايده زنان خانه دار و اعتقاد به اينكه كارمند نباشيد، كار بيافرينيد 
پاى حرف هاى «الفت بهمنى سير» يكى از زنان توليدكننده در شهرستان اسدآباد نشستيم كه در 

ادامه خواهيد خواند.

رئيس شبكه بهداشت و درمان نهاوند خبر داد:

كمك 100 ميليون ريالى خيرين 
نهاوندى براى تهيه ملزومات پزشكى
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يادداشت

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

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

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

رسمي آقاى سليمان فرزند عبدالرضا محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 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 ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 546)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

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

عبدالرضا محرز گرديده است. 
لذا بــه 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 باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 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 ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 551)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12

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

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقــاى محســن مــرادى هرمــز  بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق 
ــى  ــماره 98/31787- 98/12/11 مدع ــر وارده ش ــه 46 براب ــر دفترخان ــه مه ب
اســت كــه ســند مالكيــت چهــار دانــگ پــالك 276 فرعــى از 19 اصلــى واقــع 
در حومــه/ بخــش 3 همــدان بــه شــماره مسلســل 743519 ذيــل ثبــت 23592 
ــه  ــذا ب ــده ل ــود گردي ــهل انگارى مفق ــت س ــه عل ــه 196 ب ــر 126 صفح دفت
ــيله  ــت بدينوس ــون ثب ــه قان ــاده 120 آيين نام ــه م ــي ب ــره الحاق ــتناد تبص اس
ــند  ــود س ــا وج ــه و ي ــام معامل ــي انج ــس مدع ــر ك ــا ه ــود ت ــي مي ش آگه
ــزد خــود باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت ده روز  مالكيــت ن
بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت 
و يــا ســند معاملــه اعتــراض خــود را كتبــًا تســليم نمايــد. در صــورت انقضــاء 
مــدت واخواهــي و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل 
ســند مالكيــت ارائــه نگــردد، ســند المثنــى بــه نــام متقاضــى صــادر و تســليم 
ــالك  ــع ام ــات سيســتم جام ــن اطالع ــاس آري ــر اس ــب ب ــد. مرات ــد ش خواه

تهيــه و گــزارش شــده اســت. 
(م الف 1992) 

على زيورى حبيبى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك شهرستان همدان

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

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

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

عبدالرضا محرز گرديده است. 
لذا بــه 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 باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 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 ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف552)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12

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

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

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

برابــر رأي شــماره 139860326001001016  مــورخ 1398/12/10هيــأت اول/ دوم موضــوع قانون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــك صرف ــه ي ــدان - ناحي ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت واح
متقاضــي خانــم فــرح بختيــارى فرزنــد يوســف بــه شــماره شناســنامه 976 صــادره از بهــار 
در يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 185/78 مترمربــع در قســمتى از پــالك 13 اصلــي واقع در 
حومــه بخــش ســه همــدان بــه نشــانى: شــهرك وليعصــر، ايســتگاه ســوم، كوچــه حســينيه 
خاتم االنبيــا خريــداري از مالــك رســمي آقــاى عباســعلى باشــباغى محــرز گرديــده اســت. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 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 ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 1931)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27
على زيورى- رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

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

فرزند عبدالرضا محرز گرديده است. 
لذا بــه 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 باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 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 ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 548)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27
كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 
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كرونا و حق دسترسى به اطالعات 
 ضرورى است كه در شرايط حساس شيوع كرونا، دولت ها از پشت 
نقاب حفظ امنيت و نظم عمومى بيرون آمده و با عمل به تكليف قانونى 
خود مبنى بر اطالع رسانى به جا و شفاف به شهروندان، از به وجود آمدن 

فجايع بيشتر جلوگيرى كنند.
سيده طاهره حسينى وكيل دادگســترى و كارشناس ارشد حقوق در 
يادداشــت خود نوشته اســت: در پايان ماه دسامبر مسئوالن سالمت 
عمومى چين به ســازمان جهانى بهداشــت اعالم كردند كه ويروس 
جديد و ناشناخته اى سبب نوعى بيمارى با عالئمى شبيه به ذات الريه 
در شهر ووهان شده است. آن ها فوراً تشخيص دادند كه اين ويروس 
از خانواده  ويروس كرونا است و به سرعت در حال تكثير و راه يابى به 
بيرون از شهر ووهان است. شايد در پايان ماه دسامبر به جز شهروندان 
و مقامات چينى كمتر كسى بود كه به ابعاد گسترده اين خبر توجه كند 
اما طولى نكشيد كه اين ويروس، مرزهاى جغرافيايى را در نورديد و 
بدون توجه به نژاد، فرهنگ، زبان، جايگاه اقتصادى و اجتماعى، گريبان 
ميليون ها انسان را در عرصه جهان گرفت و هزاران نفر را قربانى كرد. 
پس از پيدايش ويروس و پس از گزارش نخســتين تلفات در چين و 
حتى در ايران، بســيارى از مردم عادى، سياستمداران و نيز نهادهاى 
نظارتى بين المللــى دولت هاى درگير را متهم بــه پنهان كارى درباره 
اين ويروس كردند. در واقع ســئوال اساســى در اين باره اين بود كه 
آيا دولت ها حق دارند كه در مواقع بحرانى كه حق حيات و ســالمت 
شهروندان در خطر است از افشاى اطالعات و گزارش ها پرهيز كنند؟ 
آيا شهروندان و نهادهاى ناظر بين المللى مى توانند دولت ها را به خاطر 
اطالع رسانى نكردن در زمينه شيوع يك بيمارى در زمان آغاز آن، مورد 
بازخواست قرار دهند؟  دسترسى به اطالعات به عنوان يك حق بنيادين 
بشرى نخســتين بار در قطعنامه 59 مجمع عمومى سازمان ملل متحد 
در سال 1946 به رسميت شناخته شد. در آن قطعنامه چنين آمده بود:

«آزادى اطالعات، يك حق بنيادين بشــرى است و سنگ بناى تمامى 
آزادى هايى است كه سازمان ملل خود را وقف آن كرده است. آزادى 
اطالعات مســتلزم حق جمع آورى، انتقال و انتشار اخبار در هركجا، 
بدون قيدوبند هست. آزادى اطالعات، عامل اصلى هر تالش جدى، 

جهت ارتقا صلح و پيشرفت جهان است.»
اعالميه جهانى حقوق بشــر در ماده 19 عنــوان مى كند كه: «هر كس 
حق آزادى عقيده و بيان را داراســت، اين حق مســتلزم آن اســت 
كه شــخص از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابى نداشته و در كسب 
اطالعات و انتشار آنان به تمام وسايل ممكن و بدون مالحظات مرزى 
آزاد باشــــد.» در ســال 1966 با تصويب ميثــاق بين المللى حقوق 
مدنــى و سياســى، دربند 2 از ماده ى 19 بــر اهميت اين حق صحه 
گذارده شــد. با گذشت زمان مفهوم موسع حق دسترسى به اطالعات 
دستخوش تغييراتى شــد. اوالً حق بر اطالعات تنها شامل آزادى در 
تحصيل اطالعات بوده و منصرف از مواردى نظير انتقال و انتشار آنها 
است و دوم فقط اطالعاتى در اين چارچوب مطمح نظر قرار ميگيرد 
كه در اختيار مؤسســات وابسته به حكومت بوده و يا كاركرد عمومى 
دارند. در كنوانســيون دسترســى به مدارك رسمى كه در سال 2009

ميالدى در ترومســو نروژ، توسط شوراى اروپا تهيه شد، اين نهاد در 
معناى دسترسى به مدارك نگهدارى شده نزد مقامات دولتى، منحصر 
شد. محدوديت هاى وارد بر آزادى اطالعات در اسناد حقوق بشرى نيز 
ريشه دوانيده اند. براى مثال بند 3ماده 19 ميثاق حقوق مدنى و سياسى 
اشعار مى دارد كه اعمال مقررات مندرج درماده 18 و 19، از جمله حق 
دسترسى آزاد به اطالعات ممكن است تابع محدوديت هاى معينى شود 
كه در قانون تصريح شده باشد و براى امور ذيل ضرورت داشته باشد:

الف- احترام به حقوق يا حيثيت ديگران
 ب- حفــظ امنيت ملى، نظم عمومى يا ســالمت عمومى، يا اخالق 

عمومى 
بدون شــك اعمــال محدوديت بر حق اطالع بايــد داراى توجيه 
منطقى و عقالنى باشد. در هرحال اين محدوديت ها بايد ضرورت 
قانونى داشــته باشد و مقام عمومى بايد صالحيت خود را در زمينه 
اين محدوديت ها با ذكر دليل و ضرورت آن اثبات نمايد. بار اثبات 
همواره بر دوش دولت ســنگينى مى كند. به همين خاطر است كه 
به درســتى گفته شده است كه شهروندان ضرورتى براى اثبات حق 
در دسترسى آزاد به اطالعات ندارند، بلكه به عكس اين حكومت ها 
هســتند كه بايد داليل اعمال محدوديت بر دسترسى به اطالعات 

را اثبات كنند.
با توجه به موارد فوق، مى توان چنين نتيجه گرفت: 

اول: حق دسترســى به اطالعــات و به طور دقيق تر حــق بر اطالع، 
يك حق بشــرى است كه همه انسان ها به واســطه انسان بودنشان از 
آن بهره مند هســتند. در هر جامعه دموكراتيك كه شفافيت در اركان 
حكومتى الزمه تداوم آن است، حق بر دسترسى به اطالعات، ضرورتى 
انكار ناپذيراســت كه با آزادى بيان، زندگى شــرافتمدارانه و كرامت 

انسانى ارتباط تنگانگى پيدا مى كند. 
دوم : در مقابــل حق مردم براى مطلع شــدن، اين تكليف نهادهاى 
حاكميتى ملى و ســازمان هاى بين المللى است كه اطالعات الزم را 
در اختيار مردم قرار دهند. هرگونه اعمال محدوديت در دسترســى به 

اطالعات نيازمند اثبات ضرورت و تناسب است. 
حال كه بالى كرونا دامنگير بيشتر كشورهاى جهان شده است، اين حق 
انســان ها و شهروندان است كه از تمامى اطالعات مربوط به پيدايش 
و شــيوع اين ويروس مطلع گردند. به نظر مى رسد اگر اثبات شود كه 
دولت چين در اطالع رسانى نكردن به موقع عمداً يا سهواً كوتاهى كرده 
باشد، اين موضوع در تناقض آشكار با حق دسترسى به اطالعات است 
و مى تواند موجد مسئوليت بين المللى براى دولت چين باشد؛ به ويژه در 
اين برهه از زمان كه ويروس كرونا تبديل به موضوعى بين المللى شده 

و حق حيات هزاران نفر را نقض و تهديد كرده است. 
بنابراين ضرورى اســت كه در اين شرايط حساس، دولت ها از پشت 
نقاب حفظ امنيت و نظم عمومى بيرون آمده و با عمل به تكليف قانونى 
خود مبنى بر اطالع رسانى به جا و شفاف به شهروندان، از به وجود آمدن 

فجايع بيشتر جلوگيرى كنند.

مردم به طور جدى از سفرهاى نوروزى و 
ديدوبازديد خوددارى كنند

 در شرايط كنونى بحث قرنطينه خانگى بايد با جديت دنبال شود و 
مردم از ترددهاى غيرضرورى پرهيز كنند.

رئيس فراكســيون پاسخگوى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با 
ايسنا، با تأكيد بر ضرورت توجه مردم به توصيه هاى بهداشتى و ماندن 
در خانه، بيان كرد: يكى از اقدامات خوبى كه براى مقابله با كرونا انجام 
شد تشكيل ستاد مقابله با كرونا بود. بر اساس منحنى سازمان بهداشت 
جهانى تا هشــتم فروردين ماه آمار مبتاليان به اين ويروس در داخل 
كشور اوج خواهد گرفت و مى تواند شيوع گسترده اى داشته باشد. در 
اين بازه زمانى بايد به طور جدى انجام اقدامات پيشــگيرانه و رعايت 

دستورالعمل هاى بهداشتى در اولويت باشد.
علــى بختيار در ادامــه با بيان اينكه «مردم بايــد از ابعاد مختلف اين 
بيمارى آگاه شــوند» اظهار كرد: در گام نخســت به طور جدى مردم 
بايد از رفتن به ســفرهاى نوروزى خوددارى كنند و ديدوبازديدهاى 
نوروزى را كنار بگذارند. از ســوى ديگر بحث قرنطينه خانگى بايد 
با جديت دنبال شــود و مردم از ترددهــاى غيرضرورى پرهيز كنند. 
در بعضى از شــهرها كه ميزان آلودگى باالست بايد دستورالعمل هاى 
ويژه اى اجرا شود. وى در ادامه تأكيد كرد: مهم ترين مطالبه اين است 
كه چرا قانون مديريت بحران كه توســط مجلس تصويب و از سوى 
رئيس جمهور ابالغ شده است درباره بحران كرونا اجرايى نشده است.

موالوردى خواستار حمايت از پويش 
رفع تحريم هاى ايران شد

 معاون پيشــين امور زنان و خانواده رئيس جمهورى در حســاب 
توئيترى خود با انتشــار طومارى خواستار حمايت كاربران از پويش 

رفع تحريم هاى آمريكا عليه ايران شد.
«شهيندخت موالوردى» با انتشار طومارى آنالين در حساب توئيترى 
خــود با تذكــر (MENTION) به وزارت خزانــه دارى آمريكا از 
كاربران خواســت با ورود به يك پيوست (LINK) نام نويسى كرده 
و طومار (گروه آمريكايى ضدجنــگ كدپينك) عليه تحريِم يكجانبه 

آمريكا را امضا كنند.
دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشــر زنان شــب گذشته توئيت 
طيبه سياوشــى نماينده مردم تهران و 2 تن از همكارانش در مجلس 
شوراى اســالمى را بازنشــر كرد كه در آن خطاب به جامعه جهانى 
آمده است: «مردم ايران تحت شديدترين تحريم ها قرار دارند به يرغم 
همكارى جهانى بــراى مهار ويروس كرونا، ايرانيــان با تحريم هاى 
مالى روبه رو هســتند كه دسترســى آنها به دارو و اقالم مورد نياز را 
غيرممكن كرده است. زمان آن فرا رسيده است كه جامعه بين الملل عليه 

تحريم هاى غير انسانى دولت اياالت متحده موضع بگيرد.»
به رغم ادعاهاى آمريكا مبنى بر تحريم نبودن دارو تحريم هاى غيرانسانى 
آمريكا مانع دسترســى كشورمان به دارو و اقالم بهداشتى براى بهبود 
مبتاليان و پيشــگيرى با ويروس كرونا شــده است. به همين منظور 
حسن روحانى رئيس جمهورى در نامه اى به همتايان خود، آنها را از 
ايجاد مانع شــديد تحريم هاى آمريكا بر تالش هاى ايران در مبارزه با 
ويروس كرونا آگاه كرد و از آنها خواست رعايت اين تحريم ها را كنار 
بگذارند.  محمدجواد ظريف وزير امور خارجه نيز در نامه اى به آنتونيو 
گوترش دبيركل ســازمان ملل متحد، تأكيد كرد كه اين نهاد جهانى و 
كشــورهاى عضو، به تحريم هاى غيرانسانى اياالت متحده عليه ايران 

توجه نكنند و در ادامه خواست كه تحريم ها برداشته شود. 

مبارزه با كرونا 
وارد مرحله حساسى شده است

 چين خواستار لغو فورى تحريم ها عليه ايران در شرايط كنونى شد.
به گزارش ايلنا، ژان شــوانگ ســخنگوى وزارت خارجه چين خواستار لغو 

تحريم ها عليه ايران در شرايط كنونى شد.
وى در ادامه گفت: در حال حاضر، دولت و مردم ايران در حال مبارزه با كرونا 
هستند و اين مبارزه وارد مرحله حساسى شده است. حفظ تحريم هاى يكجانبه 

عليه ايران در اين دوره فقط اوضاع را تشديد مى كند.
به گفته اين ديپلمات، اين محدوديت ها نه تنها مغاير با روحيه بشردوستى است 
بلكه تأثير جدى بر توانايى ها و تالش هاى ايران در مبارزه با بيمارى كرونا دارد.

وى افزود: چين از طرف هاى درگير مى خواهد تا بالفاصله تحريم هاى مربوطه 
را از ايران بردارند.

جلسات علنى مجلس براى اتخاذ تدابير الزم 
تشكيل شود

 نماينده پيشين مجلس شوراى اسالمى با اشاره به شرايط اضطرارى حاكم بر 
كشور به دليل انتشار ويروس كرونا، برگزارى جلسات علنى مجلس با حضور 
نمايندگان براى كمك به پيشــگيرى از تلفات، آسيب ها و اتخاذ تدابير الزم را 
خواستار شد. عباس قائدرحمت در گفت وگو با ايرنا، با اشاره به نقش و جايگاه 
مجلس در فرايند تصميم گيرى ها در كشور اظهار كرد: بر اساس اصل 63 قانون 
اساسى، كشور نبايد در هيچ زمانى بدون مجلس باشد تا بتواند به وظايف قانونى 
خــود اعم از وظايف تقنينى و نظارتى عمل كند. وى افزود: يكى از مواردى كه 
ضرورت مداخله و حضور مؤثر و هوشمندانه مجلس شوراى اسالمى را ايجاب 
مى كنــد مطابق ماده 156 قانون آئين نامــه داخلى مجلس در تدوين و تصويب 

طرح هاى داراى فوريت در شرايط خاص حاكم بر كشور است.

هنوز فرصت تمديد پيمان كاهش تسليحات 
تهاجمى وجود دارد

 پيمان آغاز كاهش تسليحات هسته اى دوجانبه 2 بار ميان مسكو و واشنگتن 
امضا شد. 

به گزارش ايرنا، مدت پيمان استارت 2 نيز سال 2021 به پايان مى رسد. آمريكا 
با وجود نگرانى روســيه از نرســيدن به توافق جديد يا استارت 3 راه خود را 
مى رود و مدعى است كه زمان آن فرارسيده كه چين هم به اين پيمان بپيوندد.

سفير جديد آمريكا در مسكو: هنوز فرصت براى رسيدن به توافق براى تمديد 
پيمان استارت (كاهش تسليحات تهاجمى راهبردى) با روسيه و چين به پايان 
نرســيده است. جان ساليوان اظهارات اميدواركننده و البته تكرارى مطرح كرده 
است، آن هم اينكه زمان از دست نرفته اما چين هم بايد به همراه روسيه و آمريكا 

يك طرف ديگر ميز مذاكره بنشيند.

 جبــران عقب افتادگــى دانش آمــوزان از 
تحصيــل الزم اســت، كالس ها چــه از 16 
فروردين و چه پس از آن تشكيل شود به همان 
نســبت كالس هاى جبرانى برگزار مى شــود 
اما آغاز ســال تحصيلى آينده همان آغاز مهر 

خواهد بود.
رئيس جمهورى روز گذشــته در جلسه ستاد 
ملى مقابله بــا كرونا گفت: در مجموع آمار و 
ارقامى كه در جلســه گفته شد، اميدواركننده 
است ولى باز هم به تبع از توصيه خودِ وزارت 
بهداشــت و درمــان، مجددا خدمــت مردم 
بســيار عزيز و بزرگوار توصيه مى كنم، همان 
توصيه اى كه آنها مى كنند «در خانه بمانيد»، اين 
به عنوان يك شعار امسال ما باشد و خداوند در 
اجراى اين دستور بهداشتى براى زندگى ما در 
آغاز سال ان شــاءا... خير و بركت و رحمت 

قرار بدهد.
به گــزارش ايرنــا، حســن روحانى ضمن 
قدردانى از رهبر انقالب اسالمى براى تشكيل 
قرارگاه نيروهاى مســلح براى مقابله با كرونا، 
گفت: رهبــر معظم انقالب كه لطف كردند و 
قرارگاهى را تعيين كردند كه ستاد كل نيروهاى 

مسلح فرماندهى  آن را بر عهده دارد.
رئيس جمهورى با اشاره به حضور استانداران 
در اين جلسه از طريق ويدئو كنفرانس گفت: 
استانداران با رؤساى دانشگاه هاى پزشكى بار 
ســنگينى بر دوش دارند و در همه اســتان ها 
تالش جمعــى و همگانى بــراى پيروزى بر 
اين ويــروس خطرناك صورت گرفته و ادامه 

خواهد داشت.
روحانى گفت: بــه همه مردم توصيه مى كنيم 
حتى االمــكان از خانــه خارج نشــوند يا به 
ســفر نروند و اگر هم ضرورتى هست همه 

دســتورالعمل ها و پروتكل هاى بهداشــتى را 
رعايت كنند. از كســبه و شاغالن در دولت و 
بخش خصوصى كه در اين روزها شــبانه روز 
فعــال هســتند آنها هــم دســتورالعمل ها و 

پروتكل هاى بهداشتى را مراعات كنند.
 وزارتخانه هاى بهداشــت و كشور 
از فردا مســيرهاى غربالگرى را اعالم 

مى كنند
وى افزود: وزارتخانه هاى بهداشــت و كشور 
از فردا خروجى ها و جاده ها را در اســتان هاى 
مختلــف اعــالم مى كنند و مردم با وســايل 
تب ســنج كنترل مى شــوند. اگر مــوردى را 
تشخيص دادند كه فردى بايد از جامعه جدا و 
قرنطينه شود و به خانه برگردد و حتى بعضى 
موارد بايد به مراكز درمانى مراجعه كند، ديگر 
نمى گذارند ادامه مســير دهد و آن ماشين را 

برمى گردانند. 
رئيس جمهورى تأكيد كرد: از مردم خواهش 
مى كنيم كه با عوامل اجرايى همكارى كنند و 
اگر گفته مى شــود كه ادامه سفر هم به ضرر 
خودشان و هم مردمى اســت كه در مسير و 

مقصد هســتند، همكارى كنند زيرا همه اين 
كارها براى اين اســت كه ســريعتر بتوانيم از 
شــرايطى كه اين ويروس براى ما ايجاد كرده 
عبور كنيــم و به يك جامعه كامال ســالمت 

برگرديم.
 مركز ملى فضاى مجازى با كسانى 

كه الزم است، برخورد مى كند
روحانى گفت: تصميمات خيلى خوبى درباره 
تبليغات در فضاى مجــازى و هماهنگى بين 
رسانه ها و دستگاه ها و  بخش هاى تبليغاتى و 
رســانه هاى گروهى و مسئوليت هايى كه بايد 
داشته باشند، گرفتيم. مسئوليت فضاى مجازى 
به عهده مركز ملى فضاى مجازى قرار گرفت 
كه با حضور ارگان هاى مختلفى كه در مصوبه 
امروز مشــخص شــده اســت، به طور منظم 

جلسات را تشكيل مى دهند.
 روزنامه ها و فعاالن فضاى مجازى 

كمك كنند
رئيس دولت دوازدهم بــا بيان اين كه پليس 
فتا هــم در اين رابطه فعال اســت، گفت:  از 
روزنامه ها و كســانى كــه در فضاى مجازى 

فعالنــد، مى خواهــم كمك كننــد. با كمك 
همگانى، مى شــود از اين شرايط عبور كرد و 
آموزش و نصحيت مردم را در شــرايطى كه 
بايد آگاهى و همكارى شــان با بخش درمان 

بيشتر شود، در دستور كار قرار دهند.
دوم  كرونا  ســتاد  بعدى  جلســه   

فروردين برگزار مى شود
روحانى با بيان اينكه بحث درباره دانشگاه ها 
طوالنى شــد و قرار شد در جلسه بعدى كه 
شنبه، دوم فروردين تشكيل مى شود، دوستان 
پيشنهادات خود را بياورند، خاطرنشان كرد: 
دانشجويان مانند همه ســاله تعطيالت دارند 
ولى مقامــات دولتى مســئول، وزرا، هيأت 
وزيران و اعضاى اين جلســه تعطيالتى در 
ايام عيد نخواهيم داشــت. همه سركار خود 
هستيم. البته نيروهاى مسلح هميشه پاى كار 

هستند. 
وى افــزود: مــا در دفترمــان و مــردم در 
خانه هايشان و با همديگر كار را پيش مى بريم. 
در ايام تعطيالت نوروز هم جلسات ستاد ملى 
مقابله با كرونا را خواهيم داشت و هرگاه الزم 

باشد، حضور خواهيم داشت. 
روحانى با اشــاره به جلسه خود با فعاالن 
حــوزه اقتصادى گفت: مواردى را تصويب 
براى اصنافى كه كسب وكارشان ازنظر چك 
و ماليات و... دچار مشــكل شــده بودند، 
تصويــب كرديم كــه مســئوالن اقتصادى 
به صورت ريز بــراى مردم اين مصوبات را 
توضيح مى دهند. آنهايى كه براى بهداشــت 
و درمــان هرگونه كمكــى مى كنند، چه در 
بخــش دولتــى و چه در بخــش نيروهاى 
ماليات  بخــش  در  آنها  هزينه هاى  مســلح 

مورد قبول قرار مى گيرد. 

روحانى:

«در خانه بمانيد» شعار امسال ما باشد

پيشنهادهاى مركز 
پژوهش هاى مجلس براى 
مديريت تبعات كرونا
 مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى 
در گزارشى ضمن بررسى آثار اقتصادى شيوع 
ويروس كرونا، پيشــنهادهايى براى مديريت 

تبعات آن ارائه كرد.
دفتر مطالعات اقتصــادى مركز پژوهش هاى 
مجلس شــوراى اسالمى در گزارشى باعنوان 
بررسى آثار اقتصادى و پيشــنهادهايى براى 
مديريت تبعات آن اعالم كرد: به نظر مى رسد 
بيشترين آسيب ناشى از ورود اين ويروس را 
بخش خدمات و زيربخش هاى آن در مقايسه 

با ســاير بخش ها و اقتصاد شهرى در مقايسه 
با اقتصاد روســتايى و نيز كارگران در مقايسه 
با كارفرمايان و گروه هاى آسيب پذير و شاغل 
در بخش غيررسمى شهرى در مقايسه با ساير 

خانوارها متحمل خواهند شد.
بر اساس اين گزارش هرگونه سياستى كه براى 
كنترل شيوع كرونا به اجرا گذاشته مى شود بايد 
به طور هم زمان به بررسى آثار اقتصادى آن نيز 
بپردازد و در مقابل هرگونه سياست حمايتى از 
كسب  وكارها و مردم كه صورت مى گيرد، بايد 
به طور همزمان معطوف به آن باشد كه سياست 

اجرايى به كنترل شيوع كرونا نيز كمك كند.
مركز پژوهش هاى مجلس اضافه كرد: شــرط 
اصلى بــراى كنترل شــيوع كرونــا، كاهش 

حداكثرى تعامالت اجتماعى غيرضرورى در 
يك ماه آينده خواهد بود. الزمه اين امر تعطيلى 
بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى غيرضرورى 
است كه البته هزينه هاى اقتصادى را به اقشار 
مختلف تحميل خواهد كرد. در اين خصوص 
بايد توجه داشت كه ادامه اين تعطيلى (تعطيلى 
بنگاه هاى اقتصادى و ادارات) پس از نيمه آغاز 
فروردين مى تواند تبعات اقتصادى سنگينى در 
پى داشته باشد، اما استفاده از فرصت تعطيالت 
نوروزى مى تواند تا حدى اين هزينه را كاهش 

بدهد.
اين گزارش با اشــاره به شيوع كرونا در چين 
ادامــه داد: همزمانى2  هفته خانه نشــينى در 
بسيارى از شهرها و تعطيالت سال جديد، تا 

حدودى هزينه اقتصادى قرنطينه را كاهش داد. 
بنابراين تعطيالت عيد، به كمك كنترل كرونا 
خواهد آمد، اما هم زمان با آن بايد سياست هايى 
براى جبران درآمدهاى كاهش يافته و همچنين 
تحريك تقاضا به اجرا گذاشــته شــود. بنابر 
گزارش مركــز پژوهش ها، شــوك كرونا از 
طرفى يك شــوك به عرضه نيروى كار است 
(به دليل سياســت هاى قرنطينــه خانگى كه 
براى كنترل شــيوع بيمارى ضرورى است) و 
از طرفى شــوك به تقاضاى كاالها و خدمات 
(هم از جهت كاهش تقاضاى كل و به تعويق 
افتادن خريدهاى غيرضرورى و هم از جهت 
جابه جايى تقاضا بين صنايع مختلف) قلمداد 

مى شود.
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يادداشت

آگهي فقدان سند مالكيت 
معصومــه مــرادى هرمــزى بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق 
بــه مهــر دفترخانــه 46 برابــر وارده شــماره 98/33318- 98/12/24 
ــالك  ــاع پ ــگ مش ــه دان ــى س ــت اعيان ــند مالكي ــه س ــت ك ــى اس مدع
4/1973 واقــع در حومــه/ بخــش 3 همــدان ذيــل ثبــت دفتــر الكترونيكــى 
ــت  ــه عل ــى 466903 ب ــه شــماره چاپ شــماره 139720326001003558 و ب
ــر 15  ــى 177475 دفت ــند رهن ــر س ــده و براب ــود گردي ــى مفق اسباب كش
ــاده 120  ــه م ــي ب ــره الحاق ــتناد تبص ــه اس ــذا ب ــت ل ــرط اس ــع ش در بي
ــس  ــر ك ــا ه ــود ت ــي مي ش ــيله آگه ــت بدينوس ــون ثب ــه قان آيين نام
ــزد خــود باشــد از  ــا وجــود ســند مالكيــت ن ــه و ي مدعــي انجــام معامل
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــدت ده روز ب ــي م ــي ط ــن آگه ــخ انتشــار اي تاري
امــالك مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه 
اعتــراض خــود را كتبــاً تســليم نمايــد. در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــي 
ــند  ــل س ــه اص ــراض چنانچ ــورت اعت ــا در ص ــراض و ي ــيدن اعت و نرس
مالكيــت ارائــه نگــردد، ســند المثنــى بــه نــام متقاضــى صــادر و تســليم 
خواهــد شــد. مراتــب فــوق بــر اســاس آخريــن اطالعــات سيســتم جامــع 

ــده اســت.  ــالك اســتخراج گردي ام
(م الف 1991)

على زيورى حبيبى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك شهرستان همدان

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

بهداشتنكتهدانشگاه
اسامى معرفى شدگان رشته هاى پرديس دانشگاه 

فرهنگيان اعالم شد
 اســامى معرفى شدگان چندبرابر ظرفيت رشته هاى تحصيلى پرديس هاى دانشگاه 
فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسرى سال 1398 اعالم شد. در اطالعيه 
ســازمان سنجش آموزش كشور آمده اســت: پيرو اطالعيه 23 بهمن 1398 به اطالع 
تمامى داوطلبانى كه اســامى آنان به عنوان معرفى شدگان چندبرابر ظرفيت رشته هاى 
تحصيلى پرديس هاى دانشــگاه فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسرى 
سال 1398 اعالم شده است مى رســاند، برنامه زمانى و محل انجام مراحل مصاحبه، 
معاينه و يا ساير مراحل مختلف  گزينش  معرفى شدگان ازطريق اطالعيه اى كه در تاريخ 
22 ارديبهشــت 99 در پايگاه اطالع رسانى اين سازمان درج مى  شود اعالم و به اطالع 
معرفى شدگان خواهد رسيد. بر اين اساس، همه معرفى شدگان  الزم  است  براى  انجام  
مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل مختلف  گزينش  در تاريخ هاى  مقرر به  آدرس  

تعيين  شده  (كه در اطالعيه 22 ارديبهشت ماه 1399 درج خواهد شد) مراجعه  كنند.

سشوار و اتو ضدعفونى كننده نيستند
 با توجه به شــواهد موجود ادعايي بر مؤثربودن وســايلي چون سشــوار، اتو 
و بخارشــوي براى ضدعفوني كردن وجــود ندارد؛ بنابراين توصيه مي شــود از 
روش هايي همچون استفاده از محلول هاي ضدعفوني و... براى پيشگيري از انتقال 

كرونا استفاده كنيد. 
ــات  ــي تحقيق ــه مل ــت و مؤسس ــكده بهداش ــالمت نيوز، دانش ــزارش س ــه گ ب
ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران، راهنمــاي «آيــا از وســايل گرمايشــي 
ــايل  ــردن وس ــي ك ــراي ضدعفون ــوان ب ــو و بخارشــوي مي ت ــد سشــوار، ات مانن

ــرد.  ــرد» را منتشــر ك ــه اســتفاده ك خان
ويــروس كرونــا ذاتا سرمادوســت بوده و در دماهــاي پايين بهتر زنــده مي ماند. 
براساس پاسخ هايي كه ســازمان جهاني بهداشت به برخي سؤاالت داده، استفاده از 
خشــك كن هاي برقي در سرويس هاي بهداشتي براي از بين بردن اين ويروس كافي 

نيست؛ اما استفاده از آنها مانعي ندارد. 

مصرف داروهاى ضد التهابى در دوران شيوع 
ويروس كرونا توصيه نمى شود

 مقامات فرانســوى نســبت به مصرف داروهاى ضد التهابى و تشــديد بيمارى 
كوويد-19 هشدار دادند.

به گزارش ايسنا، مقامات فرانسوى هشدار دادند كه مصرف گسترده داروهاى بدون 
نسخه ضد التهابى ممكن است كروناويروس را تشديد كند.

وزير سالمت فرانسه در پيامى توئيترى نوشت: مصرف داروهاى ضد التهابى همچون 
ايبوپروفن و كورتيزون مى تواند فاكتورى در تشــديد عفونت باشد. در شرايط بروز 
تب مصرف استامينوفن توصيه مى شود. همچنين در صورت مصرف داروهاى ضد 

التهابى بهتر است با پزشك مشورت شود.
 مقامات بهداشــت و درمان تاكيد كردند كه مصرف داروهاى ضد التهابى براى افراد 
مبتال به بيمارى هاى عفونى به عنوان عامل خطرزا شناخته شده  زيرا واكنش سيستم 

ايمنى بدن را ضعيف مى كند.

مهلت پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايى 
در 10 رسته فعاليت زيان ديده

 معاون بيمه اى ســازمان تأمين اجتماعى از برنامه اين ســازمان براى مساعدت در 
دريافت ليســت و حق بيمه 10 رســته فعاليت زيان ديده از كرونا خبر داد.به گزارش 
مهر، مهرداد قريب اظهار كرد: براســاس دستور ادارى ابالغ شده به واحدهاى اجرايى 
سازمان تأمين اجتماعى، كارفرمايان مشمول نسبت به ارسال ليست حقوق و مزد ماهيانه 
مربوط به ماه هاى اسفند 98، فروردين و ارديبهشت 99 بدون پرداخت حق بيمه سهم 
كارفرمايى (20 درصد حق بيمه ســهم كارفرمايى) اقــدام مى كنند و پس از اتمام دوره 
ياد شده درتير ماه 99 مى توانند در صورت ناتوانى پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايى 

ماه هاى ياد شده نسبت به پرداخت تدريجى و تا حداكثر پايان سال 99 اقدام كنند.

10 هزار تخت نقاهتگاهى در كل كشور آماده 
پذيرش بيماران است

 وزير بهداشــت در نشســت ســتاد ملى مديريــت بيمارى كرونا كــه با حضور 
رئيس جمهورى و از طريق ارتباط ويدئو كنفرانس با اســتانداران سراسر كشور برگزار 
شد، افزود: حدود 10 هزار تخت نقاهتگاهى در كل كشور آماده پذيرش بيماران است 

و تا هفته آينده احتماال اين ظرفيت به 15 هزار تخت خواهد رسيد. 
به گزارش ايلنا، ســعيد نمكى ادامه داد: تعدادى از اين تخت ها در استان هاى اصفهان، 
گلســتان، مازندران، گيالن مهيا شــد و بيماران در آن ها بسترى هستند و در خراسان 
رضوى هم به همت اســتاندار اين استان، تعداد قابل توجهى تخت نقاهت گاهى آماده 

شده و درصورت نياز استفاده مى شود.

درگيرى مراكز بهزيستى 7 استان با كرونا
 كمبود شديد اقالم بهداشتى

 رئيس كميته پيشــگيرى از بيمارى هاى واگيردار سازمان بهزيستى كشور از كمبود 
شديد ماسك، دستكش، گان و شيلد صورت در مراكز تحت پوشش اين سازمان خبر 

داد، بر اين اساس مراكز بهزيستى در 7 استان كشور درگير بيمارى كرونا هستند.
محمد نفريه در گفت وگو با ايرنا افزود: در مراكز تحت پوشش بهزيستى در 24 استان 
كشــور و همچنين كيش، هيچ گونه مورد ابتال مشاهده نشده است اما مراكز بهزيستى 
در 7 اســتان كشــور درگير بيمارى كرونا هستند كه اقدامات پيشگيرانه و درمانى آغاز 
شــده است. وى گفت: بسيارى از مراكز تحت پوشش بهزيستى شديدا با كمبود اقالم 

بهداشتى مانند ماسك، دستكش، گان و شيلد صورت، دست به گريبان هستند.

اى دل غمديده حالت به شود دل بد مكن
فيض ا... مظفرپور »

  ديشــب تفألى به حضرت حافظ زدم و اوضاع كنونى و آينده را 
از لسان الغيب طلب كردم كه اين شعر معروف آمد:

«يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور/ كلبه احزان شود روزى 
گلستان غم مخور

اى دل غمديده حالت به شود دل بَد مكن/ وين سر شوريده باز آيد 
به سامان غم مخور»

و بقيه ابيات اين غزل زيبا كه سراسر اميد است و آرامش يا در غزل 
ديگر كه مى گويد: «رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند/ چنان نماند 

و چنين نيز نخواهد ماند».
نوروز ســال 99 را در حالى به اســتقبال مى رويم كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا در كشــور و در جهان تحوالت عظيمى در حال رخ 
دادن است و ممكن است بحران اقتصادى بزرگى پس از پايان بحران 
كرونــا در جهان اتفاق بيفتد و از ســقوط بورس هاى جهانى گرفته 
تا ســقوط بى سابقه قيمت نفت و ســقوط ارزهاى ديجيتال از قبيل 
بيت كوين گرفته تا توقف بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى در جهان 
و بروز پاره اى مشكالت ديگر به تبع مشكالت اقتصادى كه در كشور 
عزيزمان نيز مشهود است، همه و همه دست در دست هم داده اند تا 

نوروزى متفاوت را در پيش رو داشته باشيم. 
نوروزى كه در آن به جاى مســافرت بايــد در خانه بمانيم و به جاى 
كار و فعاليت بايد اســتراحت كنيم. نوروزى كه به جاى ديدوبازديد 
و ميهمانــى بايد از هــم فاصله بگيريم و از دور ســالم و عليك و 

احوالپرسى و مصافحه كنيم.
در بيشتر مواقع به جاى مالقات هاى حضورى و ديدوبازديدهاى كنار 
هم، از دور و به وســيله تلفن و فضاى مجازى با همديگر در ارتباط 

باشيم.
گسترش و انتشار ويروس كرونا در جهان و به ويژه كشور عزيزمان 
را مى تــوان به فتنه يا همان آزمايــش الهى تعبير كرد. كما اينكه در 
قرآن در برخــى موارد اوالد و اموال انســان را تعبير به فتنه كرده 
است. در احاديث نيز داريم كه در فتنه هاى آخرالزمان بايد به قرآن 
پناه برد. هيچكس منكر علم پزشــكى كه درمان جسم و بدن را در 
دســتور كار خود قرار دارد، نيســت ولى بايد درمان هاى روحى و 
روانــى را كه امــروزه در دنيا از آن به معنويــت درمانى يا مذهب 
درمانى نيز نام مى برند، در كنار درمان هاى جسمى مورد توجه قرار 
داد. آرامشى كه امروز آرزوى بشر است به وسيله معنويت و به ويژه 
توجه و توســل به قرآن و اهل بيت در دستور كار قرار دارد؛ زيرا 
خــود قرآن اطمينان و آرامش را در يــاد خدا مى داند و مى فرمايد: 
«الذين تطمئن قلوبهم بذكرا... اال بذكرا... تطمئن القلوب». كســانى 
كه قلب هاى آنان در ســايه ذكر و ياد خدا آرام مى گيرد. آگاه باشيد 

و بدانيد كه قطعا با ياد خدا دل ها آرام مى شود.
ــِكينََة فِي  يا در ســوره مباركه فتح نيز مى فرمايد: «ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَّ
َع إِيَمانِهِْم...». خداوند كســى است  ُقُلوِب الُْمْؤمِنِيَن لِيَْزَداُدوا إِيَمانًا مَّ
كــه نازل مى كند آرامش را در قلب هاى مؤمنيــن تا ايمانى به ايمان 

آنها افزوده گردد.
و ده هــا و بلكه صدهــا آيه و حديث در اين زمينــه وجود دارد كه 
همگى نشــان مى دهد دعا و ياد خدا مايه آرامش است و در برخى 
جاها نيز به عنوان شــفا از آن تعبير شده اســت كما اينكه در دعاى 
شــريف كميل مى خوانيم «يا من اسمه دواء و ذكره شفاء». اى كسى 

كه اسمش دوا و ذكر و يادش شفاست.
در اين روزهاى سخت و بحران هاى عظيم و در حالى كه قرار است 
در فرصــت تعطيالت عيد و تعطيالت متصل به آن در پيش و پس از 
نوروز همراه خانواده ها در خانه بمانيم. چه ســالحى بهتر از قرآن و 
اهل بيت و توكل و توسل داريم، كه حافظ فرموده است: «راهرو گر 

صد هنر دارد، توكل بايدش».
بياييــد در اين فرصت تعطيالت در كنار خانــواده به بچه ها مطالعه 
به ويــژه مطالعه آيات قرآن و آيات الهى كه همان كائنات اســت را 
يــاد بدهيم و بدانيــم آفريننده حكيم و خــداى مهربان تر از مادر ما 
را فراموش نكرده اســت. همواره در كنار ماست مگر خود نفرموده 
اســت «و نَْحُن أَقَْرُب إِلَيِْه مِْن َحبِْل الَْورِيِد». به او (انسان) نزديك تر 
از رگ گــردن هســتيم. پس اين خداى رحمــان و رحيم و عليم و 
حكيم از مشــكالت ما آگاه اســت و راه را براى غلبه بر مشكالت 

باز گذاشته است. 
بياييــم در كنــار هم و به كمك همديگــر و در حالى كه نوروز 
مــاه مهربانى و صفا و صله ارحام اســت، دســت همديگر را 
بگيريــم و با توكل به خدا بر مشــكالت از جمله اين ويروس 
منحــوس كرونا غلبه كنيم و دعــا كنيم كه صاحب اصلى جهان 
هرچه زودتر ظهور كنند و به چشــم منتظران به جمالش روشن 

ان شاءا... گردد. 
ل لَِوليَِّك الَفَرج»  «اَلّلُهَمّ َعِجّ

شهروند: شاهد شلختگى مديريت هستيم
 لباس مديرا مرتبه، پروندهها پاره شده كه اونم مهم نيست!!

خبر ورزشى: همه مسابقات ورزشى تعطيل شد
 به جاى مسابقه  خونههاتونو دستمال بكشيد

ايران: جاده فرياد مى زند نيا
 دستاش ديده مىشه ولى صداش نمياد!!

شهروند: تمهيدى براى كاهش حضور نيروى كار در روزهاى كرونايى 
پيش بينى نشد 

 كارگران در تبصره ظلم قانون كشور!! 
اصالحات: روحانى شخصاً در قراردگاه فرماندهى سالمت مستقر شود

 هنوز كه خبر كرونا رو نشنيده !!
قدس: تيز كردن شاخ گاو شيرده!!

 گرگ ها مراقب شكمشون باشن، مراقب باشيد شيرشون خشك نشه 
تجارت: سازمان هواپيمايى متهم رديف اول ورود كرونا به كشور

 بالهاى آلوده پرها را ريخت!!
كسب وكار: صف هاى هيجانى فروش در بورس

  نكنه براى خريد كرونا صف وايسادن
ابتكار: اعتماد در بستر بيمارى 

 بيماريش از كرونا هم بدتره، درمان نداره
اعتماد: كرونا شاخ مسكن را شكست 

 شاخ، گرون قيمته دفنش كنيد بعدها به درد مى خوره 
تجارت: كرونا، ميهمان نوازى مردم استان ها را از بين برد

 بدون شرح 
ايران: كرونا، بارى اضافه بر دوش باربرهاى بازار 

 احتماالً براى اين اضافه كارى حقوق پرداخت بشه 
جام جم: جشنواره سينمايى تلويزيون براى روزهاى قرنطينه 

 هنرنمايى پشت ماسك 
جوان: سينما در پساكرونا با بليت هاى نيم بها 

 اگر زنده باشيم 
خراسان: مهار كرونا در چين، قرنطينه در ايتاليا 

 افزايش در ايران 

شهرها براى مقابله با كرونا خلوت شوند
ــراى  ــهرها را ب ــت  ش ــرده اس ــالم ك ــدان اع ــتاندار هم  اس
مقابلــه بــا ويــروس كرونــا بايــد خلــوت كننــد و در ايــن راســتا 
فرمانــداران از همــه ابزارهــا بــراى كاهــش تــردد شــهروندان در 

معابــر بايــد اســتفاده نماينــد.
در حالى كه شــيب ابتال به كرونا هــر روز صعودى تر از پيش در 
همدان پيش مى رود و توانســته بيش از 130 تن را مبتال كند حاال 
سيدسعيد شاهرخى در نشســت اعضاى ستاد استانى پيشگيرى، 
كنترل و هماهنگى مقابله بــا ويروس كرونا در همدان بيان كرد: 
اين اســتان براى مقابله بــا ويروس كرونا در آمــاده باش 100

درصدى قرار دارد.
وى افزود: فرمانداران و مديران دستگاه هاى اجرايى نيز آماده باش 
بــوده و نبايد محل كار خود را ترك كننــد همچنين فرمانداران 
اجازه دفن عادى متوفيان مشــكوك بــه ويروس كرونا را ندهند 

زيرا موجب انتشار ويروس مى شود.
وى خواســت تا از منزل خارج نشــوند زيرا نداشتن ارتباط در 
جامعه و رعايت اصول بهداشتى مهمترين و بهترين راهكار قطع 

زنجيره انتشار ويروس است.
شــاهرخى ادامــه داد: از ظرفيــت ائمــه جمعــه، روحانيت و 
شــخصيت هاى بانفوذ استفاده شــود و از مردم خواسته شود از 

منزل خارج نشوند.
وى اظهار كرد: مســدود كردن ورودى و خروجى هاى استان در 
اختيار ســتاد استانى نيســت، بلكه با تصميم ستاد ملى و دستور 
شخص رئيس جمهورى انجام مى شود با وجود اين از ستاد ملى 
كنترل و مبارزه با كرونا خواســته ايم كه خروجى استان هايى كه 

بيشترين آلودگى را دارند، مسدود شود.
وى درباره تأمين كاالهاى اساســى نيز گفت: هيچ گونه كمبود و 
مشــكلى در تأمين ارزاق موردنياز مردم وجود ندارد و به اندازه 
كافى ذخيره شده است، همچنين نظارت جدى بر نحوه تأمين و 

توزيع اقالم بهداشتى و حفاظتى وجود دارد.

 امسال برخالف سال هاى گذشته نه خبرى 
از صداى بمب اســت نه ترقه، دستفروش ها 
هم به ندرت در بساطشان فشفشه يا هر چيزى 
كه يادآور رســيدن چهارشنبه آخر سال باشد 

ديده مى شود.
پايان اســفند و آغاز فرورديــن همواره براى 
ايرانيان با ســنت ها و رسم و رسومى خاصى 
همراه است از چهارشنبه سورى و ديدوبازديد 
نوروز گرفته تا ســيزده  به در همه به نوعى در 

كنار هم بودن و باهم بودن خالصه مى شود. 
بســيارى از اين رسم و رســومات ايرانى در 
طول تاريخ به دســت فراموشى سپرده شده و 
برخى از آنها در گذر زمان دستخوش تغييرات 
اساســى قرار گرفته است اما خصلت خوب 

دورهمى خود را از دست نداده اند.
چهارشنبه ســورى يكى از جشــن هاى ايران 
باستان محسوب مى شــود كه متأسفانه چند 
سالى است بيشتر رســوم زيباى اين شب به 
ياد ماندنى جاى خــود را به صداهاى مهيب 
و وحشــتناك داده اســت، صــداى ترقه و 
نارنجك هاى دست ســاز كه گاهى به قيمت 
جان ســازنده آن تمام مى شــود كه هرساله 
گوشزد دورى از رفتارهاى پرخطر در رسانه ها 

از شهروندان خواسته مى شود.
يادگارهاى به جا مانده از آتش چهارشنبه سورى 
سال گذشته مستند بر آمار اورژانس استان، 44 
مصدوم است كه از مجموع آسيب ديدگان 4 
مورد آسيب جدى از ناحيه چشم بوده است 
كه 3 مورد در بيمارســتان هاى همدان تحت 
درمان قرار گرفتند و يك مورد به درخواست 
خانواده آسيب ديده به بيمارستان فارابى تهران 

اعزام شد.
بر اســاس همين آمار، بيشــترين آسيب ها از 
ناحيه دســت، صورت و چشــم ناشى شده 
اســت؛ حال با ورود كرونا بايد گفت امسال 
تمام حــرف و حديث چهارشنبه ســورى به 
رفتارهاى پرخطــر آن تمام نمى شــود، اين 
روزها با توجه به شيوع كرونا، مأموريت هاى 

كادر درمــان بيــش از پيش شــده و آن ها را 
به شــدت درگير مسأله كرونا كرده است اما با 
فرا رسيدن چهارشنبه سورى و حوادث ناشى 
از سهل انگارى ها در اين روز، به نظر مى رسد 
نگرانى فشــارى مضاعف را براى كادر درمان 
مراكز درمانى در همدان به وجود آورده است 
كه تنها توجه به اهميت در خانه ماندن است 
كه مى تواند شــدت آسيب هاى اين روز را به 
حداقل برساند تا در شرايط كرونايى حاضر، 
چهارشنبه سورى امسال غوز باال غوزى براى 

اورژانس و بخش درمان نشود
بر همين اساس به نظر مى رسد در اين شرايط 
اگر حوادث چهارشنبه سورى نيز اتفاق بيفتد 
كار بيمارســتان ها و كادر درمان دوبرابر شده 
و كار را تاجايى پيــش مى برد كه تخت هاى 
بيماران  ورودى هاى  جوابگوى  بيمارســتانى 

نخواهد بود.
در هميــن راســتا رئيــس روابط عمومــى 
علوم پزشــكى همدان  با اشــاره بــه اينكه 
چهارشنبه سورى ســالجارى با شيوع بيمارى 
كرونــا، در يك بــازه زمانى قــرار گرفته اند، 
در گفت و گــو بــا همدان پيام، اظهــار كرد: 
در حال حاضــر از زمــان شــيوع بيمــارى 
كرونــا، مأموريت ها درباره انجــام اقدامات 
پيش بيمارســتانى افزايش پيدا كــرده زيرا از 
طرفــى مأموريت هــاى مربوط بــه بيمارى 
كوويد19 و انتقــال بين بيمارســتانى انجام 
مى شــود و از سوى ديگر اورژانس در برخى 
مواقــع به افرادى كه به دليــل ابتال به بيمارى 
كرونا در خانه قرنطينه شدند و نياز به دريافت 
خدمات پزشكى يا انتقال به بيمارستان دارند 

نيز خدمت رسانى مى كنند.
دكتر محمد طاهرى، ادامه داد: بيمارســتان ها 
نيز تقريبا تمام ظرفيت هاى خود را به بيماران 
كرونايى اختصاص داده اند عالوه بر اين ها ما 
به صورت روزانه مصدومان و بيماران ديگرى 
نيز داريم كه به علل ديگرى به بيمارســتان ها 
منتقل مى شوند و  بايد به آن ها خدمات ارائه 

كنيم.
وى تأكيد كرد:  اگر قرار باشــد مثل سال هاى 
گذشته در روز چهارشنبه سورى شاهد حوادثى 
مثل ســوختگى و قطع عضو و .. باشيم با اين 
وضعيت كار بيمارستان ها افزايش بسيارى پيدا 
مى كند و با اين شرايط شايد امكان هماهنگى 

به حداقل ممكن مى رسد.
طاهرى گفت: اين موضوع را هم بايد درنظر 
بگيريم كه اگر فردى كه دچار ســوختگى يا 
قطع عضو شده است به بيمارستان منتقل شود 
در معرض خطر ابتال به بيمارى قرار مى گيرد 
عالوه بر اين موضــوع بايد اين را هم درنظر 
داشــت كــه درصورتى كه شــهروندان براى 
برگزارى مراسم چهارشنبه سورى دورهم جمع 
شــوند احتمال ابتالى آن ها افزايش مى يابد، 
زيرا ممكن است هر يك از آن ها ناقل بيمارى 

باشند اما عالمتى نداشته باشند.
طاهرى افزود: همه اين مسائل نشان مى دهد 
كه امســال با توجه به شــرايط، مردم نبايد از 
خانه ها بيرون بروند و چهارشنبه سورى نبايد 
برگزار شود. عالوه بر اين ها ديدوبازديد عيد 
نيز  نبايد انجام شود و افراد مى توانند به صورت 
اينترنتى يكديگر را ببينند تا اين مشكالت حل 
شــود و در آينــده همه با ســالمت در كنار 

يكديگر حضور پيدا كنند.
وى با بيــان اينكه ايــن ايام كه بــا بيمارى 
كوويد19 دســت وپنجه نرم مى كنيم فرصت 
مناسبى براى برگزارى مراسم چهارشنبه سورى 
و انجام ديدوبازديدهاى نوروز نيست، گفت: 
ما به صورت روزانــه تمام اقدامات خود را با 

حداكثر ظرفيت انجام مى دهيم؛ امدادرسانى  به 
بيماران و مصدومان، خريد تجهيزات موردنياز 
براى خدمت رسانى به افراد و.. انجام مى دهيم 
و واقعا بايد در اين شــرايط كمك كنيم تا بار 

اضافى بر كادر درمان تحميل نشود.
متخصــص  يــك  خصــوص  هميــن  در 
ويروس شناســى نيز به خبرنــگار ما گفت: 
ويــروس كرونا از طريق زخم هاى پوســتى 
انتقال نمى يابد، شايع ترين راه انتقال ويروس 
كرونا از طريق تنفســى اســت كه به شدت 
مســرى محســوب مى شــود بر اين اساس 
ويروس كرونا از طريق ذرات تنفســى انتقال 
پيدا مى كند كه بيشتر از طريق عطسه و سرفه و 
نزديكى تماس با افراد مبتال اين اتفاق مى افتد.

وى كه خواســتار حفظ نام خود بود، گفت: 
با افزايش مرگ وميرهاى كرونايى و هشــدار 
درمانى كه درباره اين بيمارى در بيمارستان هاى 
استان وجود دارد اگر كسى چهارشنبه سورى 
يك نفرى اجرا كند مشكلى ندارد، اما معموال، 
چون چهارشنبه ســورى بهانه اى براى دورهم 
جمع شــدن و وقــت بيشــترى را در كنار 
عزيزانمان سپرى كردن است، كه سبب شيوع 

بيشتر ويروس كرونا مى شود.
وى تأكيد كرد: تنها راه مقابله با بحران كرونا 
در خانه ماندن اســت به همين دليل اگر مردم 
سالمتشــان برايشــان اهميت دارد بايد دقت 
كنند كه چهارشنبه ســورى امسال غير از تمام 
خطراتى كه همه ساله بوده االن بحث اجتماع 
افــراد را دارد كه وقتى كنــار هم قرار بگيريد 

سبب انتشار بيشتر اين ويروس مى شويد.

 رئيس كميته اپيدميولوژى ســتاد مقابله با 
كرونا مدعى است اگر 25 درصد، ايزوالسيون 
بيماران را داشــته باشــيم اين اپيدمى تا آخر 
ارديبهشت، و اگر اين رقم به 40 درصد برسد 
در هفته آغاز فروردين ماه كرونا كنترل مى شود.

به گزارش ايســنا، دكتر على اكبر حق دوست، 
با اشــاره به اينكه بيمارى كوويد 19، نوپديد 
اســت، تصريح كرد: با توجه به نوپديد بودن 
ايــن بيمارى، راه درمان، عالئــم و رفتار اين 
ويروس را نمى  شناســيم و نمى  دانيم در آب 

و هواهاى مختلف چگونه عمل خواهد كرد.
وى در ادامه با بيان اينكه اين نوع بيمارى ها از 
جمله كرونا، به رفتارهاى فردى بسيار وابسته 
هستند، ادامه داد: اگر رفتارهاى فردى اصالح 
نشــود، نمى توان پيش بينى كرد كه اوج اين 

بيمارى يا افول آن در چه ماهى است.

معاون آموزشــى وزارت بهداشــت تصريح 
كرد: بر اســاس محاسبات عددى و رفتار اين 
ويروس در ديگر كشورها و برخى شهرهاى 
ما، به نظر مى  رسد با همراهى مردم و جديت 
مسئوالن، در فروردين ماه 99، بتوانيم از قله اين 

بيمارى عبور كنيم.
حق دوســت با اشــاره به اينكــه در 10 روز 
گذشته، اتفاقات خوبى درباره مقابله با ويروس 
كرونا افتاده است، گفت: براى اينكه بتوانيم اين 
بيمارى را كنترل كنيم، بايد رابطه مبتاليان به 
ويروس كرونا را با افراد حساس مستعد آلوده 

شدن به اين ويروس، كم كنيم.
وى گفــت: مهمترين راه درمــان مبتاليان به 
بيمارى كرونا، آرامش، اســتراحت و خواب 

كافى است.
حق دوست با اشاره به اينكه شيوه هاى مقابله با 

بيمارى كرونا در كشورهاى مختلف با توجه 
به مسائل اقتصادى و جمعيتى و آب وهوايى و 
نوع زندگى مردم، متفاوت اســت، گفت: هر 
كشورى بايد براساس فرهنگ و موقعيت خود 
بــا اين بيمارى مقابله كند، اما اصول مبارزه با 

اين بيمارى يكسان است.
وى با تأكيد بر اينكه خطر اين بيمارى، واقعى 
و جدى است، افزود: اين بيمارى، گروه سنى 
و جنســيت نمى  شناسد، هركســى كه براى 
سالمتى خود نگران اســت و براى ديگران، 
احترام بيشترى قائل است، بايد به دستورات 

بهداشتى بهتر عمل كند.
وى افزود: نتايج مدل ســازى ها حاكى از آن 
است كه اگر 25 درصد، ايزوالسيون بيماران 
را داشته باشيم، اين اپيدمى تا آخر ارديبهشت، 
گرفتارمان مى  كند و اگر اين رقم به 40 درصد 

برسد، در هفته آغاز فروردين، كنترل مى  شود و 
رسيدن به اين رقم، كار سختى نيست.

بنابر اعــالم وبدا، حق دوســت گفت: براى 
جلوگيرى از ســفرها، عالوه بــر ابزارهاى 
بايــد  قطعــاً  اطالع رســانى،  و  تشــويقى 
محدوديت  هايى هم قائل شويم. مطمئناً مردم 
با درايت و فهمى كه دارند، شــرايط را درك 
و قبول مى  كنند كــه در اين صورت، صالح 
نيست از قوه قهريه استفاده شود. البته قطعا بايد 
تمهيداتى انديشيده شود و اگر كسى نخواهد 
در چارچوب مربوطه رفتــار كند، نيروهاى 

قهريه و انتظامى بايد با او برخورد كنند.
وى افزود: تصميماتى براى ورود و خروج از 
اســتان  هايى كه منطقه قرمز محسوب شدند، 
گرفته شــد و هتل هــا و تفرجگاه ها پذيراى 

مسافران نيستند.

همدستى ترقه و كرونا براى مرگ آدم ها

عطاى 
چهارشنبه سورى را 
به كرونا ببخشيد

با ايزوالسيون 40 درصدى بيماران، كرونا در هفته آغاز فروردين كنترل مى شود
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ارز

واردات اتانول آزاد شد
 مديركل دفتر صادرات و واردات وزارت صمت از لغو ممنوعيت 

واردات اتانول خبر داد.
به گزارش ايســنا، سعيد عباســپور با بيان اين مطلب توضيح داد: با 
توجه به شــيوع ويروس كرونا و ضرورت ايجاد تمهيدات الزم براى 
مقابله با گســترش آن در شرايط حســاس كنونى و تأمين اقالم مورد 
نياز، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى واردات اتانول براى 
واحد هاى    توليدى آزاد شــد. وى ادامه داد: واحد هاى    توليدى تحت 
نظارت ســازمان حمايت و وزارت بهداشت مى توانند براى استفاده و 

توليد مواد ضدعفونى كننده اقدام به واردات اتانول كنند.
عباسپور همچنين توضيح داد: بانك مركزى موظف به تأمين ارز مورد 
نياز و گمرك هم موظف به ترخيص اين اقالم از گمركات كشور براى 

مقابله با كرونا است.

براى خريد گوشت چه نكاتى را بايد 
رعايت كنيم؟

 رئيس اتحاديه گوشــت گوسفندى درباره نكاتى كه بايستى حين 
خريد گوشت توسط مشترى و فروشندگان در اين ايام رعايت شود، 

توضيحاتى ارائه داد.
على اصغر ملكى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: ذبح گوشت زير نظر 
دامپزشك صورت مى گيرد و پس از آن گوشت 24 ساعت در پيش سرد 
قرار گرفته و اگر بار ميكروبى داشــته باشد از بين مى رود و پس از آن 

به مغازه ها منتقل مى شود.
وى با بيان اينكه خوشــبختانه ويروس كرونا بين انسان و دام مشترك 
نيست، افزود: البته ما به اعضاى اتحاديه گوشت گوسفندى توصيه هاى 
   الزم را كرده ايم. به فروشــندگان گوشت توصيه كرده ايم كه بهداشت 
فــردى را رعايــت كرده و تا حد امكان حين انجام كار از ماســك و 
دستكش اســتفاده كنند. همچنين از مردم نيز درخواست مى كنيم كه 
داخل مغازه ازدحــام نكنند و اگر به صورت حضــورى براى خريد 
گوشــت مراجعه كردند حتما خارج از مغازه بايســتند تا سفارششان 
آماده شــود. وى اضافه كرد: همچنين از مغازه داران نيز درخواســت 
كرديم كه اگر امكان خريد غيرحضورى وجود دارد، اين اقدام را انجام 
دهند؛ يعنى مردم به قصاب گوشت مورد نظر خود را سفارش دهند و 

قصاب نيز گوشت را برايشان بفرستد.
به گفته وى مشتريان تا جايى كه امكان دارد نبايد وجه نقد بپردازند و 
براى پرداخت هزينه اقالم خريدارى شده حتما از كارت بانكى استفاده 
كنند. ملكى با بيان به اينكه توقف صادرات گوشت گوسفند سبب شد 
كه گوشــت گوسفند در كشور باقى بماند، اظهار كرد: در يكى 2 روز 
گذشته كه مردم نگران قرنطينه بودند، تقاضا براى گوشت گوسفندى 
باال رفت، ولى همان طور كه مســئوالن هم اعالم كردند قرنطينه اتفاق 

نخواهد افتاد.

توضيحات همتى درباره تحركات 
سفته بازان در بازار ارز

 رئيــس كل بانك مركزى در مورد عمليات روانى ســفته بازان 
براى اعالم نرخ هاى بــاال در كانال هاى خود در فضاى مجازى و 
مديريــت بانك مركزى براى ثبات بازار ارز يادداشــتى در صفحه 

اينستاگرام خود منتشر كرد.
در متن ياداشــت عبدالناصر همتى آمده است: در روزهاى پايانى 
امسال با توجه به اثرات شيوع ويروس كرونا عمًال تقاضاى واقعى 
و مؤثرى براى ارز (اسكناس) در صرافى ها وجود ندارد و نرخ ارز 
براى واردكنندگان، با عرضه قابل توجه صادركنندگان غير نفتى و 
بانك مركزى در سامانه نيما (فقط در اسفند ماه بيش از 1/5 ميليارد 

دالر) روند نزولى به خود گرفته است.
اما، خالى فروشان و سفته بازان كه از مدت ها پيش، با اميد زياد براى 
بــاال رفتن نرخ ارز در بازار، معامالتى داشــته اند تالش مى كنند با 
عمليات روانى و اعالم نرخ هاى باال، در كانال هاى خود در فضاى 
مجازى، معامالت فردايى خود را سودآور كنند و يك گروه ديگر 
نيز تالش مى كنند از فرصت آربيتراژ، به دليل اختالف قيمت واقعى 

و فردايى، بهره مند شوند.
صرافى هاى بانكى كه تاكنون در كنار و همراه بانك مركزى بوده و 
وظيفه بازارسازى را بر عهده دارند، امروز به درستى تصميم گرفتند 
بــدون تغيير قابل توجه نرخ خريد ارز، براى از بين بردن آربيتراژ، 
نرخ فــروش خود را افزايش داده و به تدريج آن را به نرخ تعادلى 
برگردانند. بانك مركزى، در 2 ســال گذشته با مديريت اصولى و 
علمى و توجه جدى به عوامل شــكل دهنده عرضه و تقاضاى ارز، 
به رغم طوفان حوادث طبيعى، سياسى، نظامى، روانى و تبليغاتى و 
در شرايط اعمال فشار حداكثرى دولت آمريكا توانسته است ثبات 
بازار ارز را حفظ كند واز اين پس نيز سياســت خود را با قدرت 

هرچه بيشتر ادامه خواهد داد.
 تير خالص كرونا بر پيكر لير

در خبر ديگري برخى كارشناســان نسبت به بروز بحران ارزى در 
تركيه هشدار دادند.

ــر دالر  ــر در براب ــش ارزش لي ــال پي ــنا، 2 س ــزارش ايس ــه گ ب
ــه كمتريــن ســطح خــود رســيد و از آن زمــان تاكنــون بانــك  ب
مركــزى و دولــت ايــن كشــور مجبــور بــه تزريــق ده هــا ميليــارد 
ــن  ــادى اي ــات اقتص ــتن از تبع ــراى كاس ــا ب ــه بازاره دالر ارز ب
ــا  ــزى ب ــك مرك ــز بان ــر ني ــوى ديگ ــدند. از س ــران ارزى ش بح
روى كار آمــدن رئيــس جديــد و بــدون توجــه بــه توصيه هــاى 
   كارشناســان نــرخ بهــره را بــه ســرعت كاهــش داد تــا بــه تحقــق 
هــدف تــورم تــك رقمــى در كوتاه تريــن زمــان ممكــن كمــك 

كنــد.
بــا وجود كاهش ســريع نرخ بهره، نرخ بهره دســت كم در 3 ماه 
اخير مجددا ســير صعودى به خود گرفته است و با كاهش هرچه 
بيشتر نرخ بهره توسط بانك هاى    مركزى جهان، شركت هاى ترك 
با فراموش كردن تجربه تلخ پيشين اقدام به استقراض هاى سنگينى 
كرده اند كه حــاال اين بدهى به ويژه در بخش خصوصى در زمانى 
كه تجارت خارجى و فعاليت هاى داخلى در اين كشور تحت تاثير 
شــيوع ويروس كرونا در جهان با كاهش محسوســى هراه شده، 
مى توانــد مقدمه اى بر پيدايش يك بحــران ارزى جديد در تركيه 

باشد.
در ماه ژانويه كســرى تراز حســاب تجارى تركيه به 1/8 ميليارد 
دالر افزايش يافت و اين در حالى اســت كه با كاهش چشــمگير 
درآمدهاى توريستى، تركيه ازنظر منابع ارزى در تنگنا قرار گرفته 

است و اين وضعيت روزبه روز بدتر مى شود.
نرخ برابرى دالر تا پايان معامالت هفتگى به 6/27 لير رســيد كه 
اگرچــه هنوز فاصله زيادى با نرخ 7/2 لير 2 ســال پيش دارد اما 
اختالف آن با متوسط 5/6 لير سال پيش نيز كامال مشخص است. 
تخمين زده مى شــود كه با تداوم روند كنونى بانك مركزى مجبور 
به تزريق دست كم 15 درصد از ذخاير ارزى خود به بازارهاى ارز 

براى كنترل اوضاع شود. 
در شــرايطى كه تركيــه براى حفاظت از نرخ برابــرى لير نياز به 
افزايش نرخ بهره دارد، سياست فعلى بانك مركزى كامال بر خالف 
اين مســير حركــت مى كند و به نظر مى رســد مقامات مصمم به 

تك رقمى كردن نرخ تورم تحت هر شرايطى هستند.

پيامك  هشدار قطع برق را جدى نگيريد!
ــان  ــا پاي ــتركان ت ــرده مش ــالم ك ــرو اع ــه وزارت ني ــى ك  در حال
ــد،  ــت دارن ــود مهل ــرق خ ــوض ب ــراى پرداخــت قب ارديبهشــت ماه ب
امــا بعضــا پيامــك هشــدار قطــع بــرق بــراى عــده اى ارســال مى شــود.
چنــدى پيــش شــركت توانيــر اعــالم كــرد بــه آن دســته از مشــتركان 
خانگــى و تجــارى كــه درخواســت اســتمهال هزينه هــاى بــرق 
مصرفــى دارنــد، تــا پايــان ارديبهشــت ماه مهلــت پرداخــت داده 
ــد  ــرق مى توانن ــان ب ــه متقاضي ــن اعــالم شــد ك خواهــد شــد. همچني

ــا  ــد. ب ــت كنن ــط پرداخ ــتى را در 3  قس ــعابات درخواس ــه انش هزين
ــراى برخــى از مشــتركان  ــرق ب ــن پيامــك هشــدار قطــع ب وجــود اي

ارســال مى شــود.
مصطفــى رجبــى مشــهدى، ســخنگوى صنعــت بــرق دربــاره چرايــى 
ايــن مســأله بــه ايســنا گفــت: ايــن پيامــك به صــورت سيســتمى بــراى 
ــرق هيــچ كــدام از مشــتركان به دليــل  مشــتركان ارســال مى شــود و ب

نپرداختــن قبــوض قطــع نخواهــد شــد.
ــا  ــود را ب ــكارى خ ــت هم ــرق نهاي ــت ب ــه صنع ــان اين ك ــا بي وى ب
ــرد:  ــار ك ــت، اظه ــد داش ــوض خواه ــت قب ــراى پرداخ ــتركان ب مش

خواهــش مــا از مشــتركانى كــه توانايــى پرداخــت دارنــد ايــن اســت 
ــد. ــدام كنن ــوض خــود اق ــه پرداخــت قب ــه نســبت ب ك

ــامل  ــن موضــوع ش ــه اي ــن ك ــان اي ــا بي ــرق ب ــت ب ــخنگوى صنع س
ــور از مصــارف  ــود، گفــت: منظ ــز مى ش ــتركان تجــارى ني ــال مش ح
آمپــرى كــه در اطالعيــه منتشــر شــده آمــده بــود، مشــتركانى 
هســتند كــه ميــزان مصــرف بــرق آنهــا كــم اســت كــه شــامل حــال 
ــا  ــوپر ماركت ه ــا، س ــون مغازه ه ــك همچ ــارى كوچ ــتركان تج مش
ــال  ــامل ح ــهيالت ش ــن تس ــود و اي ــاى كوچــك مى ش ــا توليدى ه ي

ــد. ــد ش ــى دارد، نخواه ــد كاف ــه تولي ــه اى ك كارخان

 معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان بــا تأكيد بر 
اينكه متأسفانه در بخش ماسك، الكل و مواد 
ضدعفونى كننــده در بازار بحران وجود دارد، 
گفت: 40 واحد توليدى در استان همدان براى 
توليد ماســك معرفى شدند كه در حال حاضر 
6 واحد در همدان به منظور توليد ماسك خط 
توليد را تغيير داده اند و روزانه 40 هزار ماسك 

فقط توسط يك واحد توليد مى شود.
داريــوش صفارى بــا بيان اينكــه واحدهاى 
توليد ماســك در شهرستان هاى استان همدان 
راه اندازى شــده اســت، اظهار كرد: 4 واحد 
مالير، يــك واحــد در بهــار و 2 واحد در 
كبودراهنگ و ســاير شهرســتان ها راه اندازى 

شده است تا نياز استان را تأمين كنند.
 وى به ايسنا گفت: 14 هزار دستكش التكس 
احتكارى به دانشــگاه علوم پزشكى تحويل 
داده شده و 8 هزار ماسك احتكارى بين مردم 
توزيع شده است، 6 هزار ليتر الكل تقلبى و 10
هزار ژل ضدعفونى كننده و تعداد قابل توجهى 
اسپرى ضدعفونى احتكار شده بود كه كشف و 
در بيمارستان ها و بين مردم توزيع شده است.

 جريمه يك ميلياردى متخلفان طرح 
كرونا در همدان

مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان از 
تشكيل 186 فقره پرونده تخلف با محكوميت 
يك ميليارد و 211 ميليون و 638 هزار و 500

ريالى در قالب طرح كرونا در سطح استان خبر 
داد. 

عليرضا حســن پور گفت: طــرح نظارت بر 
تســهيل عرضه ملزومات بهداشــتى در قالب 
طرح كرونا از ســوم اســفندماه آغاز شده و 

همچنان ادامه دارد.
وى افزود: با همكارى ســاير مراجع نظارتى 

تاكنــون 587 واحد مرتبط شــامل داروخانه، 
تجهيزات پزشــكى، عطارى، لوازم ساختمانى 
و ... توســط 123 اكيپ در سطح استان مورد 
بازرسى قرار گرفته و 186 فقره پرونده تخلف 
با محكوميت يك ميليارد و 211 ميليون و 638

هزار و 500 ريال تشكيل شده است. 
به گزارش روابط عمومى تعزيرات حكومتى 
اســتان همــدان، وى اظهار كــرد: واحدهاى 
شناســايى شــده توســط گشــت مشترك 
تعزيرات حكومتــى تخلفاتى از قبيل احتكار، 
گرانفروشــى، امتناع از عرضه كاال، عرضه و 
فــروش كاال خارج از ضوابط تعيينى دولت و 

... مرتكب شده اند.
تلفــن  كــرد:  خاطرنشــان  پايــان  در  وى 
32523442 اداره كل، تلفــن گويــاى 124 و 

www.124.irسازمان صنعت، معدن  سامانه 
آماده دريافت  t١٣۵.ir و تجارت و تارنماى

گزارشات مردمى است. 
تعطيل  عيد  ايام  در  فروشــگاه ها   

نيستند
سخنگوى ستاد تنظيم بازار نيز اعالم كرد: همه 
دســتگاه هاى اجرايى كــه كار تأمين و توزيع 
اقالم اساسى را در سطح كشور انجام مى دهند 
از جمله ســازمان دامپزشكى، گمرك و ساير 
دســتگاه هاى عضو ســتاد تنظيم بازار در ايام 
عيد حضور فعاالنه خواهند داشت و حتماً به 
صورت شيفتى موارد كارى مرتبط را پيگيرى 
مى كنند تا زمينه تأميــن حداكثرى انواع اقالم 
كااليى در سطح كشور فرآهم شده و در اختيار 

مردم قرار گيرد.

محمدرضــا كالمى گفت: ســاير عوامل مؤثر 
در شــبكه توزيــع كاال در كشــور همچون 
ســوپرماركت ها،  زنجيره اى،  فروشــگاه هاى 
نانوايى هــا، واحدهاى عرضه مواد پروتئينى و 
نيز اصنافى كه كاالهاى ضرورى مردم را توزيع 
مى كنند، به هيچ عنوان تعطيلى پذير نيستند و با 
اعالم آمادگــى، حتماً با حداكثر توان خدمات 

مورد نياز مردم را ارائه خواهند كرد.
طبق اخبار منتشــر شــده در همدان عالوه بر 
فعاليت روزانه نانوايى ها، 20 نانوايى از 26 تا 
29 اسفند تا ســاعت 11 شب پخت خواهند 
داشــت. 45 واحد نانوايى نيز در ايام نوروز تا 
ساعت 10 شب پخت مى كنند و ساير صنوف 
از جمله ميوه و تره بــار تمام ايام نوروز فعال 

خواهند بود.

معاون نظارت و بازرسى سازمان صمت استان خبر داد

بحران در بازار ماسك و الكل
■ مديركل تعزيرات: متخلفان بيش از 100 ميليون تومان جريمه شده اند

 رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان گفت: 
هيچ گونه كمبــودى در زمينه عرضه مرغ در 

بازار همدان وجود ندارد.
جواد عاشــورى اظهاركرد: با توجه به اينكه 
در روزهاى پايانى سال به سر مى بريم ميزان 
تقاضاى مردم براى خريد مرغ بيشــتر شده و 

بازار در حال خروج از ركود است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر روزانه 80 تن 
مرغ گرم وارد بازار مى شود، به تسنيم گفت: 
پيش بينــى مى كنيم در روز هاى    آينده با توجه 
به افزايش تقاضا، ميزان عرضه روزانه به 120

تن هم برسد.
وى بــا تأكيد بــر اينكه در ماه هاى گذشــته 
وضعيت جوجه ريزى بســيار خوب بوده و 

مرغ حتى بيــش از مقدار نياز در بازار وجود 
دارد، افزود: هر كيلــو مرغ گرم با قيمت 11

تا 12 هزار و 900 تومان به فروش مى رود.
عاشــورى با بيــان اينكه در ايــام تعطيالت 
نوروزى هم تعدادى از فروشــگاه هاى سطح 
شــهر به صورت شيفت و كشــيك هستند، 
تصريح كرد: براى پيشــگيرى از شيوع كرونا 
قطعه بندى مرغ و ماهى توسط خرده فروشان 

ممنوع اعالم شده است.
وى در بخش ديگرى از گفت وگو به وضعيت 
بازار تخم مرغ اشاره كرد و اظهار كرد: قيمت 
هر كيلو تخم مرغ نيز در مرغدارى 7 هزار و 
500 تومان و در خرده فروشــى نيز 8 هزار و 

600 تومان است.

 دبير كانون انبوه سازان كشور با بيان اينكه 
در نيمه دوم امسال با رشد قيمت آهن آالت 
و مصالح ســاختمانى مواجــه بوديم، گفت: 
رشد هزينه هاى    توليد تأثير خود را بر قيمت 
مسكن در سال آينده نشان مى دهد و حداقل 

افزايش قيمت معادل نرخ تورم خواهد بود.
فرشــيد پورحاجت اظهار كرد: ســال 1398
اتفاقات عجيب و غريبى در بخش مســكن 
افتاد. در يك برهه ركود بود و برهه اى ديگر 
ركود همراه با افزايش قيمت و در مقطعى هم 

رونق همراه با افزايش قيمت را شاهد بوديم. 
به هــر صورت تورم در هــر مقطعى وجود 
داشت؛ زيرا هزينه توليد مسكن افزايش پيدا 

كرد.
وى به ايسنا گفت: با وجود آنكه طرح اقدام 
ملــى را جوابگوى نياز نهفته بازار مســكن 
نمى دانــم، صرف نظر از ايــن كه دولت توان 
انجام اين كار را دارد يــا ندارد، حداقل اين 
حســن را براى دولت داشــت كه با ثبت نام 
بيش از يك ميليون نفر متوجه تقاضاى پنهان 

بازار مسكن شدند.
اين كارشــناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: 
طبق برآورد مركز پژوهش هاى مجلس، كشور 
با حدود 4 ميليون كســرى مسكن در بخش 
تقاضــاى واقعى مواجه اســت كه طرح هاى 
   دولتى جوابگوى اين نياز نخواهد بود و صرفًا 
بايد شرايط و امكانات براى بخش خصوصى 
فراهم باشــد اما هيچ اراده اى از سوى دولت 
و مجلس براى ايجاد مشــوق ها، تسهيالت و 
انگيزه ســرمايه گذارى براى بخش خصوصى 

ديده نمى شود.
پورحاجت با بيان اينكه سال 1389 برآورد 
هزينــه مســكن مهر به حــدود 300 هزار 
تومان در هر متر مربع مى رسيد، تأكيد كرد: 
در حال حاضر هزينه اى كه فقط دستگاه هاى 
خدمات رسان مثل شهردارى، نظام مهندسى 
و نهادهــاى مالياتى از ســازندگان دريافت 
مى كنند هزينه توليد مســكن را مترى 700

هزار تومان افزايش مى دهــد. به اين مبالغ 
هزينه زمين، مصالح ســاختمانى و دستمزد 
را اضافــه كنيد. بنابراين دولــت نمى تواند 
مســكن ملى را با قيمت مناســبى به دست 

برساند. متقاضيان 
پورحاجت تصريح كرد: در نيمه دوم ســال 
1398 قيمت آهن آالت و مصالح ســاختمانى 
رشــد قابل توجهى داشــت. تنها در يك ماه 
گذشــته فوالد با رشد قيمت مواجه بود و به 
حــدود 6 هزار و 500 تومان در هر كيلوگرم 

رســيد. اين هزينه هــا در قيمت تمام شــده 
واحدهاى مســكونى در ســال آينده خود را 

نشان مى دهد.
وى سياســت هاى    بانكى را در بخش مسكن 
ناكارآمد دانســت و گفت: در تمام دنيا براى 
بخش هاى    توليدى، تســهيالت و مشوق هاى 
   ويژه قائل مى شــوند اما سيســتم بانكى در 
ايران كمترين توجه را به حوزه مســكن دارد 
و هزينــه پول در اين بخش را به شــدت باال 

برده است.
 پيش بينى قيمت مسكن 

در سال 1399
دبير كانون انبوه سازان درباره پيش بينى قيمت 
مسكن در ســال 1399 گفت: اگر هيچ نوع 
تالطمــى در بازارهاى مــوازى از جمله ارز 
و طال نداشته باشــيم حداقل افزايش قيمت 
مســكن معادل نرخ تورم خواهــد بود كه با 
توجه به تورم بيش از 200 درصد در 2 سال 
گذشته شــاهد دور شدن متقاضيان واقعى از 
بازار مســكن خواهيم بود و عمًال با توجه به 
نرخ باالى سود بانكى، هيچ يك از تسهيالت 

فعلى جوابگوى نياز اين گروه نيست.
بــه گفتــه پور حاجت، كاهش نرخ ســود و 
افزايش مدت بازپرداخت وام هاى بانكى براى 
هر 2 بخش عرضه و تقاضا يكى از اقدامات 
فورى براى برون رفت از ركود بخش مسكن 
اســت كه دولت بايد در ســال 1399 به آن 

توجه كند.

بازپس دادن بليت قطارهاى مسافرى از 
طريق تماس با تلفن شماره 1539

ــفير  ــا و س ــافرى رج ــى مس ــل ريل ــركت هاى حمل ونق  ش
ــروز  ــان از دي ــالمت آن ــظ س ــافران و حف ــاه مس ــور رف به منظ
ــق  ــا را از طري ــت قطاره ــترداد بلي ــفندماه) اس ــنبه (26 اس دوش

ــد. ــام مى دهن ــز انج ــن 1539 ني تلف
ــا  ــى ب ــافرى ريل ــركت هاى مس ــن ش ــنا، اي ــزارش ايس ــه گ ب
ــخ 26  ــح تاري ــاعت 10صب ــد: از س ــر افزودن ــن خب ــالم اي اع
ــا و  ــركت هاى    رج ــافران ش ــدام از مس ــر ك ــفندماه 98 ه اس
ــد  ــود را دارن ــاى خ ــترداد بليت ه ــه اس ــل ب ــه تماي ــفير ك س
ــن  ــا تلف ــا مشــتريان ب ــاط ب ــامانه ارتب ــق س ــد از طري مى توانن
1539 تمــاس و به صــورت تلفنــى نســبت بــه اســترداد اقــدام 
ــاعت  ــرف 48 س ــر ظ ــود را حداكث ــت خ ــه بلي ــرده و وج ك

ــد. دريافــت كنن
متقاضيــان اســترداد هنــگام تمــاس مى بايســت «شــماره ســريال 
ــه  ــى) ك ــراه» (موبايل ــن هم ــماره تلف ــادره»، «ش ــاى    ص بليت ه
ــماره كارت  ــن «ش ــد همچني ــت كرده ان ــت ثب ــد بلي ــگام خري هن
بانكــى» يكــى از افــرادى كــه بليــت بــه نــام ايشــان صــادر شــده 

اســت را جهــت تطبيــق و اســترداد وجــه اعــالم كننــد.

ميزان رضايت شغلى در كشورهاى مختلف
 باالترين رضايت شــغلى كشــورهاى عضو اتحاديه اروپا مربوط به 

نروژ است.
به گزارش ايســنا، مركز آمار اتحاديه اروپا در گزارشــى اعالم كرد كه 
به طور متوســط 24/6 درصد شــاغالن در 27 كشور عضو اين اتحاديه 
كامال از شــغل خود راضى هستند و اين در حالى است كه 16/9درصد 

شاغالن نيز از شغل خود ناراضى هستند. 
 باالترين رضايت شغلى

به طور كلى ساكنين كشورهاى منطقه اسكانديناوى از شغل خود بسيار 
راضى هســتند تا جايى كه 4 كشور از 6 كشور داراى بيشترين رضايت 
شغلى مربوط به اين منطقه هستند: 41/8 درصد نروژى ها، 41/4 درصد 
فنالندى ها، 40/2 درصد اتريشــى ها، 38/4 درصــد ايرلندى ها و 35/1

درصد سوئدى ها گفته اند كه از شغل خود كامال راضى هستند.
 كمترين رضايت شغلى

به مانند ســال هاى گذشــته كشورهاى جنوبى و شــرقى اروپا كماكان 
كمترين رضايت شغلى در ســطح اتحاديه اروپا را دارند. 36/6 درصد 
بلغارها گفته اند كه از شــغل خود ناراضى هستند كه بيشتر از هر كشور 
ديگرى در ســطح اتحاديه اروپا محسوب مى شود. اين ميزان نارضايتى 
از شــغل در يونان 29/6 درصد، اسلواكى 25/4 درصد، كرواسى 24/5

درصد و ليتوانى 23/9 درصد اندازه گيرى شده است.
 رضايت شغلى در ديگر كشورهاى اروپايى

در بين ديگر كشــورهاى اروپايى، 34/2 درصد شــاغلين سوييسى از 
كار خــود كامال راضــى و 7/5 درصد ناراضى بوده انــد. اين رقم براى 
شــاغالن انگليســى به ترتيب 29 درصد و 19/5 درصد، آلمانى ها 25
درصد و 20/9 درصد، هلندى ها 20/8 درصد و 7/8 درصد، فرانسوى ها 
20/7 درصــد و 14/4 درصــد و ايتاليايى ها 18/9 درصد و 13/2درصد 

اندازه گيرى شده است.
اتحاديه اروپا شــامل 27 كشور بلژيك، آلمان، اســتونى، ايرلند، يونان، 
اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، قبرس، لتونى، ليتوانى، لوكزامبورگ، مالت، هلند، 
اتريش، پرتغال، اســلوونى، اسلواكى، فنالند، بلغارســتان، مجارستان، 

لهستان، دانمارك، سوئد، كرواسى، جمهورى چك و رومانى است.
تخمين زده مى شود تا پايان ماه دسامبر 15 ميليون و 475 هزار مرد و زن 
در ســطح اتحاديه اروپا بيكار باشند كه از اين تعداد، 12 ميليون و 251

هزار نفر ساكن كشورهاى عضو منطقه يورو بوده اند. 

هيچ كمبودى در عرضه مرغ وجود ندارد
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پى اس جى براى «نيمار» به بارسا عدد داد
 جدايى «نيمار» از پارى ســن ژرمن براى باشگاه فرانسوى قطعى 
اســت و با توجه به اينكه اين تيم برچسب قيمتى خود را نيز روى 
مرد برزيلى چسبانده است، حاال مى توان فوق ستاره جنجالى سلسائو 

را در يك قدمى بازگشت به نيوكمپ تصور كرد.
«لئوناردو» مدير ورزشــى پى اس جى، از ماه هــا پيش تصميم گرفته 
اســت كه رضايتنامه نيمار را به دستش بدهد اما از نگاه وى، «كيلين 

امباپه» به هيچ عنوان حق ترك پارك دوپرنس را ندارد.
اين خبــر از ســوى «جولين لــوران» خبرنگار شــبكه تلويزيونى 
اى اس پى ان منتشــر شــده است؛ كســى كه از برچسب قيمتى 150
ميليــون يورويى پى اس جى براى نيمار خبر داده كه البته از انتظارات 

بارسا و وكالى مرد برزيلى كمى پايين تر است.
بارســلونا همچنان به تحقق اين خريد تمايل دارد؛ انتقالى كه براى 
«جــوزپ ماريا بارتومئو» در اولويت بوده و عــالوه بر اين، «ليونل 

مسى» را راضى خواهد كرد.

تمرينات استقالل تا اطالع ثانوى 
تعطيل شد

 تمرينات تيم فوتبال استقالل هم تا اطالع ثانوى تعطيل شد.
با توجه به شــرايط كنونى كشــور و به منظور جلوگيرى از شــيوع 
ويروس كرونا، با تصميم مســئوالن اســتقالل، تمرينات اين تيم تا 

اطالع ثانوى تعطيل و برگزار نخواهد شد.
تمرينات تيم فوتبال استقالل در حالى تا اطالع ثانوى تعطيل شد كه 
با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت، تمام فعاليت هاى ورزشى 
تا اطالع ثانوى به حالت تعليق درآمده و ليگ برتر فوتبال هم حداقل 

تا پايان فروردين ماه برگزار نمى شود.

19 كشورى كه كرونا فوتبال
 آنها را تعطيل نكرده است

 در حالى كه در بيشتر نقاط جهان مسابقات فوتبال لغو شده است، 
در برخى كشورها همچنان اين رقابت ها با جديت پيگيرى مى شود.

اگر امروز يك روز عادى بدون كرونا بود شــاهد فوتبال هاى زيادى 
در نقــاط مختلف جهان بوديم. تاتنهام و منچســتر يونايتد در ليگ 
جزيره به مصاف هم مى رفتند. در سرى آ چند ديدار تماشايى برگزار 
مى شــد و در فرانسه نيز پاريســن ژرمن بايد رو در روى نيس قرار 

مى گرفت و ...
اما شيوع ويروس كرونا بسيارى از مسابقات را لغو كرده و مشخص 
نيست چه زمانى شاهد ادامه رقابت هاى فوتبال خواهيم بود. امروز و 
امشب در 44 كشور مسابقات فوتبال لغو شد. از كشورهاى شناخته 
شــده چون انگليس، اســپانيا، ايتاليا و آلمان بگيريد تا كشــورهاى 

ناشناخته اى چون قبرس، استونى، هند، اسلواكى، تايلند و ...
در مجمــوع در 44 نقطه متفاوت دنيا بازى هاى فوتبالى كه قرار بود 
به انجام برســد، لغو شد كه اسامى آنها بدين ترتيب است: انگليس، 
اسپانيا، آلمان، ايتاليا، فرانسه، هلند، پرتغال، آمريكا، كلمبيا، دانمارك، 
پرو، ســوئيس، اتريش، آذربايجان، بلژيك، بوســنى، بلغارســتان، 
كرواســى، قبرس، چك،  اكوادور، مصر، استونى، گرجستان، يونان، 
هنــد، ژاپن، التويــا، لتونى، مالــت، مولداوى، مراكــش، مقدونيه، 
پاراگوئه، لهستان، رومانى، عربستان، اسكاتلند، اسلواكى، كره جنوبى، 

سوئد، تايلند و اروگوئه.
با اين حال در برخى كشــورها همچنان فوتبال در جريان اســت و 
بازى ها برگزار مى شود. روسيه و تركيه سردمداران اين قضيه هستند 
و 16 كشور ديگر نيز در اين قضيه مشابه هستند. كشورهاى آمريكاى 

جنوبى چون شيلى، آرژانتين و برزيل مسابقات را ادامه مى دهند.
در آسيا ويتنام، مالزى، سنگاپور، ازبكستان، اندنزى و تايلند بازى ها 
را تعطيل نكرده اند. كشــورهاى آفريقايى چون الجزاير و غنا نيز كار 
خود را امــروز پيش مى برند. اوكراين و قزاقســتان هم به عنوان 2 

كشور اروپايى همچنان بازى ها را پى مى گيرند.
اســامى كشــورهايى كه امروز مســابقات فوتبال را برگــزار كرده 
يا مى كنند به شــرح زير اســت: روســيه، تركيه، مكزيك، استراليا، 
ازبكستان، برزيل، شيلى، الجزاير، آرژانتين، بالروس، كاستاريكا، غنا، 

گواتماال، اندونزى، قزاقستان، مالزى، سنگاپور، اوكراين و ويتنام.

در صورت ادامه تعطيلى ليگ هاى فوتبال به دليل 
ويروس كرونا

4 سناريوى فيفا براى معرفى قهرمان ليگ ها
 فدراســيون بين المللى فوتبال فيفا درصورت اعالم پايان ليگ ها 

به دليل كرونا 4 سناريو براى مشخص كردن تيم قهرمان دارد. 
بــه گزارش ايســنا، ويروس كرونــا تقريبا همه كشــورهاى جهان 
را گرفتار خود كرده اســت و به معضلى بزرگ تبديل شــده است. 
معضلى كه ورزش جهان و به ويژه فوتبال را نيز گرفتار كرده اســت. 
ليگ هــاى مختلف در سراســر جهان تحت تأثير ايــن ويروس قرار 

گرفته اند و تعطيل شده اند.
باتوجه به اينكه ممكن اســت اين ويروس تــا يكى 2 ماه آينده نيز 
نابود نشود اين احتمال زياد است كه پايان ليگ هاى فوتبال كشورها 

نيز اعالم شود.
فيفا براى مشــخص كردن تيم قهرمان در صورت اعالم پايان ليگ ها 

4 سناريو تعيين كرده است:
1 - پايان اعالم ليگ بدون آن كه تيم قهرمان مشخص شود.

2- ســناريوى دوم اينكه در صورت اعالم پايان ليگ، قهرمانان نيم 
فصل نخست به عنوان قهرمان ليگ انتخاب شود.

3- ســناريوى سوم اين است كه قهرمان فصل پيش به عنوان قهرمان 
فصل جارى هم انتخاب شود.

4 - ســناريوى چهارم هم اين اســت كه جام قهرمانى به تيمى داده 
شود كه تا پيش از تعطيلى ليگ صدرنشين بوده باشد.

كميته  بين المللى المپيك تعطيل شد
 كميتــه بين المللى المپيك (IOC) در اقدامــى به منظور مقابله با 
شــيوع گســترده ويروس كرونا، ضمن تعطيل كردن موزه المپيك، 

درهاى اين مقر را نيز به طور كامل بست.
بيــش از 500 نفر در محــل كميته بين المللى المپيك مشــغول به كار 
هستند كه به دليل اعالم وضعيت اضطرارى بين المللى در شيوع كرونا 
از آنها خواسته شده تا از منزل و به صورت دوركارى به فعاليت خود 
ادامه دهند. محدوديت اعمال شــده براى موزه المپيك تا 2 هفته آتى 

ادامه خواهد داشت.
انجمن كميته هاى ملى المپيك (ANOC ) نيز كه در لوزان مســتقر 
اســت از كارمندان خود خواســته اســت تا با حضور در خانه ها و 

به صورت دوركارى به فعاليت بپردازند.

4 سهميه براى ورزشكاران  نابينا و كم بينا 
در پارالمپيك

 تــا امروز تنها 4 ســهميه پارالمپيك توكيو از ســوى كميته ملى 
پارالمپيك مورد تأييد قرار گرفته كه اميدوارم اين تعداد ســال آينده 

توسط ورزشكاران دووميدانى افزايش پيدا كند.
تا امروز 2 ســهميه در رشــته دووميدانى و 2 سهميه در جودو براى 
شركت در بازى هاى پارالمپيك توكيو از سوى كميته ملى پارالمپيك 
مورد تأييد قرار گرفته و هنوز وضعيت ســاير سهميه هاى كسب شده 
در رشــته دووميدانى نابينايان و كم بينايان مشــخص نيست و منتظر 

تأييد نهايى از سوى كميته ملى پارالمپيك هستيم.
اگــر حضور فوتبال 5 نفره در توكيو از ســوى كميته ملى پارالمپيك 
مورد تأييد قرار مى گرفت مى توانســتيم در رشــته هاى دووميدانى، 
جــودو و فوتبال 5 نفــره در پارالمپيك توكيو حضــور پيدا كنيم كه 
متأسفانه اين شرايط از سوى كميته ملى پارالمپيك فراهم نشد و تنها 

با 2 رشته در توكيو شركت خواهيم كرد.

 IOC مكاتبه كميته ملى المپيك با
 به دنبال طرح درخواست فدراسيون تنيس روى ميز از فدراسيون 
جهانى اين رشــته مبنى بر حفظ امتياز المپيكى بازيكنان تا مشخص 
شدن سهميه هاى المپيك، كميته ملى المپيك هم با IOC وارد مذاكره 

شد.
به گزارش مهر، به دليل شــيوع ويروس كرونا كه لغو پروازهاى ايران 
به خارج از كشــور و پذيرفته نشــدن بازيكنان ايران در رقابت هايى 
بين المللى مانند تور جهانى قطر و عمان را موجب شــد، فدراسيون 
تنيس روى ميز در نامه اى به فدراســيون جهانى پيشنهادى در رابطه 
با امتيــاز بازيكنان ايران در رنكينگ جهانى مطرح كرد مبنى بر اينكه 
به دليل مشكالت ايجاد شــده، امتياز رنكينگ بازيكنان كشورمان كه 
پس از 12 ماه حذف مى شــود تا المپيك 2020 ژاپن باقى مانده و از 

بازيكنان ايران كسر نشود.
اين پيشــنهاد از آنجا مطرح شده كه برخى از ســهميه هاى المپيكى 
تنيس روى ميز از طريق رنكينگ جهانى مشــخص مى شوند و نوشاد 
عالميان هم از اميدهاى ايران براى كسب سهميه از اين راه است. اين 
در حالى اســت كه غيبت در تورهاى جهانى اخير تأثير منفى در اين 

زمينه خواهد داشت.
در همين راستا كميته ملى المپيك هم رايزنى هايى با كميته بين المللى 
المپيك (IOC) داشته اســت تا از طريق اين نهاد ناظر بر المپيك و 
توزيع سهميه هاى آن هم پيشنهاد تنيس روى ميز ايران پيگيرى شود.
تنيــس روى ميز ايران در ادوار گذشــته بازى هــاى المپيك همواره 
نماينده داشــته است. نوشــاد و نيما عالميان همراه با ندا شهسوارى 

نمايندگان ايران در المپيك 2016 ريودوژانيرو بودند.

تأكيد ژاپنى ها به برگزارى به موقع 
بازى هاى پارالمپيك 

 مســئوالن برگزاركننده بازى هاى پارالمپيك 2020 توكيو در ژاپن 
در ايميلــى به كميته ملى پارالمپيك ايران بــر برگزارى به موقع اين 

دوره از بازى ها تأكيد كرده اند.
به گزارش مهــر، برگزارى بازى هاى المپيــك 2020 توكيو در بازه 
زمانى از پيش تعيين شــده يعنى 3 تا 19 مردادماه سال آينده چالشى 
اســت كه به دليل شيوع ويروس كرونا براى برگزاركنندگان اين دوره 
بازى ها در كميته بين المللى المپيك (IOC) و كميته ملى پارالمپيك 

ژاپن كه ميزبان بازى هاست، ايجاد شده است.
در اين زمينــه گمانه هاى زيادى مبنى بر برگزارى به موقع بازى ها يا 
تأخير در آن مطرح شده اگرچه قرار است تصميم گيرى نهايى در ماه 

مِى توسط IOC اتخاذ و اعالم شود.
ــورد بازى هــاى المپيــك  ــرى در م ــه تصميم گي ــه هرحــال هرگون ب
ــد  ــرار ده ــر ق ــم تحت تأثي ــك را ه ــاى پارالمپي ــد بازى ه مى توان
ــان  ــك در هم ــس از المپي ــه پ ــا 2 هفت ــن بازى ه ــه اي ــژه ك به وي
توكيــو برگــزار مى شــود. اگرچــه بــر اســاس ايميلــى كــه از ســوى 
ــى  ــه مل ــه كميت ــو ب ــك توكي ــاى پارالمپي ــدگان بازى ه برگزاركنن
ــرى در  ــچ تغيي ــرار نيســت هي ــده، ق ــال ش ــران ارس ــك اي پارالمپي

ــود. ــاد ش ــا ايج ــن بازى ه ــزارى اي ــان برگ زم
در ايميل ارسالى از سوى ژاپنى ها اين گونه تأكيد شده كه تا به امروز 
هيچ احتمالى مبنى بر تغيير در زمــان برگزارى بازى هاى پارالمپيك 

مطرح نشده و تصميمى هم گرفته نشده است.
اين در حالى اســت كه تا به امروز برگــزارى برخى رويدادهاى 
گزينشــى پارالمپيــك در رشــته هاى مختلف ماننــد دووميدانى، 
تيراندازى و وزنه بردارى به دليل شــيوع ويروس كرونا لغو شــده 
اســت. موضوعى كه مورد مشابه آن در مورد رقابت هاى گزينشى 
المپيك ســبب ايجاد ابهاماتى دربــاره برگزارى به موقع بازى هاى 

است. شده  المپيك 

نيمه تمام ماندن ليگ به منزله برگزار نشدن 
آن است

 نيمه تمام ماندن ليگ حتى اگر تنها يك بازى هم از آن مانده باشد، 
به منزله برگزار نشدن آن ليگ است.

وكيــل بين المللــى فوتبــال كشــورمان بــا اشــاره بــه شــرايط فوتبــال 
ايــران و تعليــق فوتبــال به دليــل جلوگيــرى از شــيوع ويــروس كرونــا 
ــوان  ــوز نمى ت ــت:  هن ــابقات گف ــدن مس ــه كاره مان ــال نيم و احتم
ليــگ را نيمه تمــام دانســت. از طرفــى هيــچ ليــگ حرفــه اى تاكنــون 

بــه هيــچ دليلــى نيمه تمــام نمانــده اســت. البتــه فكــر نمى كنــم ايــن 
اتفــاق رخ دهــد و پــس از آنكــه بــه ســالمت از ايــن اوضــاع عبــور 

ــه مى شــود. ــم، ليــگ از ســر گرفت كردي
غالمرضــا رفيعى به ايرنا گفــت: تا كنون ليگ هايى بــوده كه به دليل 
ســيل، زلزله، بيمارى و تحوالت سياســى متوقف شده  و پس از آرام 
شــدن شرايط دوباره از سر گرفته شده اند اما هيچ ليگ معتبرى تاكنون 

نيمه كاره نمانده است.
وى افزود: در پاســخ به اين پرســش كه اگر ليگ نيمه تمام بماند چه 
تصميمى گرفته مى شــود؟ اظهار كرد: اگــر به هر دليلى ليگ نيمه تمام 

بماند به منزله آن است كه آن ليگ اصال برگزار نشده است. براى اينكه 
ليگ پايان بيابد و تيم قهرمان، نايب قهرمان، و تيم هاى سقوط كننده به 
ليگ دســته اول و صعودكننده به ليگ برتر مشخص شوند، بايد تمام 

مسابقات به انجام برسد.
رفيعى تأكيد كرد: حتى اگر شرايط به نحوى باشد كه تيمى در صورت 
واگذار كردن تمام بازى هاى باقى مانده اش، باز هم قهرمان شود و يا در 
سوى مقابل تيمى درصورت پيروزى در تمام بازى هاى باقى مانده اش، 
باز هم به ليگ پايين تر ســقوط كند، همچنان نمى توان نتيجه آن ليگ 

را مشخص كرد.

■ قسمت نخست
 تمرينات ايزومتريك كه امكان انجام آن در 
خانه وجود دارد، بيشــترين ميزان فعال سازى 
عضالت را براى شــما ايجاد مى كنند و نياز به 

صرف هزينه و تجهيزات نيز ندارد.
در اين روزهاى كه به دليل وجود يك ويروس 
ناخوانده به نام كرونا مجبور هســتيم در خانه 
بمانيم بهتر اســت از زمان خود بهتر اســتفاده 
كنيم و يكى از كارهاى مفيد ورزش كردن است، 
البته در نظر داشــته باشيد كه ورزش به خودى 
خود به عنوان يك تيغ دولبه است و اگر درست 
ورزش نكنيم و يا اصــول آن را رعايت نكنيم 
نه تنها مزيت نيســت بلكه به آسيب هم منجر 
مى شود اما اگر درست انجام شود بهترين روش 
درمان و پيشگيرى از آسيب ها است و به تقويت 

سيستم ايمنى بدن نيز منجرمى شود.
يكى از بهتريــن ورزش ها و تمرين هايى كه در 
اين روزها و در شــرايط محيط خانه مى توانيم 
انجام دهيم تمرين هاى ايزومتريك اســت؛ اين 
نوع ورزش براى ســالمتى كلــى به ويژه براى 
عضالت فوق العاده است و بايد بدانيم كه برخى 
از بزرگ ترين طرفداران تمرين هاى ايزومتريك 
وزنه برداران و بدن ســازان هستند زيرا مزاياى 
مختلف زيادى براى تمام عضالت بدن شــما 
دارد و ايــن تمرينات نياز به تجهيزات خاصى 
ندارد و وقت شما را نمى گيرد و حتى در حين 
مطالعه و يا حتى تماشاى تلوزيون مى توان اين 

تمرينات را انجام داد.
 تمرين هاى ايزومتريك چيست؟

در ايــن نوع تمرينات بــدون اينكه عضو بدن 

را حركــت دهيم عضله هاى آن عضو را تا حد 
امكان منقبــض مى كنيم؛ به عنوان مثال مى تواند 
منقبض نگه داشتن عضالت پا در حالت خاص 
مانند يك اســكوات و يا فشار آوردن به سمت 

ديوار باشد. 
با افزايش ســن عضالت بدن تحليل مى روند 
و با رســيدن به ســن 40 ســالگى و كاهش 
عضــالت، تحرك و انعطاف پذيرى آن ها نيز از 
بين مى روند و فعاليت بدنى سخت تر مى شود، 
در اين شــرايط تمرينــات ايزومتريك بهترين 
نوع ورزش محســوب مى شــود زيرا ســبب 
افزايش قدرت و اســتقامت عضالت مى شوند 
و تمرينات ايزومتريك راهى عالى براى حفظ 
يا بازيابى قدرت عضالنى، استقامت و تحرك 
شما در مقابل افزايش سن است و هرچه پيرتر 
مى شويد، اين نوع تمرينات اهميت بيشترى پيدا 
مى كند، بنابراين حتما بايد در اسرع وقت آن ها 

را شروع كنيد.
 فعالسازى عضالت

يكى از بزرگ ترين مزايايى كه در انجام تمرينات 
ايزومتريك وجــود دارد اين اســت كه آن ها 
بيشــترين ميزان فعال ســازى عضالت را براى 
شما ايجاد مى كنند و فعال سازى عضله به معنى 
به كارگيرى واحدهاى حركتى بيشتر در عضله 
اســت و هرچه واحدهاى حركتى بيشترى در 
عضله درگير شوند، در نتيجه عضالت شما بهتر 
و قوى تر خواهند بود و مطالعات اخير نشان داده 
است كه تمرينات ايزومتريك با شدت بيشينه، 
در مقايســه با انواع ديگر از تمرينات، 5 درصد 
بيشتر واحدهاى حركتى را به كار مى گيرند؛ به 

عبارت ديگر، تمرينات شديد ايزومتريك حدود 
95 درصد از عضله هاى شما را به كار مى گيرد.

 توانبخشى عضالت
قطعا آنچه بايد به آن اشــاره شود اين است كه 
تمرينات ايزومتريك مى توانند دوره ريكاورى 
عضالت را به شدت كاهش دهند و پس از اينكه 
عضالت يا مفاصل آســيب ديده، به ويژه پس از 
اينكه عمل جراحى را پشــت ســر گذاشتيد، 
عضالت شما براى بهبودى نياز به زمان دارد؛ با 
اين حال اين بدان معنى نيست كه عضالت شما 

نياز به استراحت خيلى زياد دارند.
مطمئنا، عضالت شــما به اســتراحت احتياج 
دارنــد، اما براى برگشــت به حالــت پيش از 
آســيب بايد عضالت را تمرين داد. تمرينات 
ايزومتريك راهى عالــى براى احياى عضالت 
و مفاصل شــما به آرامى و بدون ايجاد فشــار 
بيش از حد در آن ها است.  تمرينات ايزومتريك 
براى افرادى كه در مرحله بهبودى از مشكالت 
مفصلى هستند، بسيار مناسب است به اين دليل 
كه تمرينات ايزومتريــك نيازى به حركت در 
مفاصل ندارد، بنابراين مى توانيد عضالت خود 
را تقويــت كنيد در حالى كه مفاصل خود را در 
معرض خطر قرار نمى دهيد. همچنين تمرينات 
ايزومتريك براى افرادى كه از مشكالت مفصلى 
و استخوانى رنج مى برند يا افرادى كه پير هستند 
و ديگر نمى توانند ورزش شــديد انجام دهند، 

ايده آل است.
 تقويت عضالت

يكــى از بهترين بخش هــا دربــاره تمرينات 

ايزومتريك اين اســت كه آن ها به بهبود قدرت 
عضالنــى و افزايــش حجم عضــالت كمك 
مى كنند، به ايــن دليل كه اين نــوع تمرينات 
موجب افزايش تنش اســت عضله ها در حين 
انجام انقباض مى شوند هنگامى كه عضله هاى 
شــما براى مدت طوالنى تحت تنش مى مانند، 
مواد شيميايى و تركيبات مختلفى در عضالت 
وجود دارد، كه ســبب رشــد و تقويت عضله 

مى شود.
هرچه عضالت بيشتر تحت تنش باشند، جريان 
خون در آن عضله پايين تر اســت و اين عوامل 
رشــد عضالت به مدت طوالنى ترى در داخل 
عضالت شما باقى مى مانند، بنابراين رشد عضله 
بيشتر مى شود و نشان داده شده است كه انجام 
تعداد زيــاد انقباضات ســبب افزايش قدرت 
عضالت خواهد، همچنين نشــان داده شــده 
است كه نگه داشتن انقباضات به مدت طوالنى به 

افزايش حجم عضالت كمك مى كند.
نكته عالــى درباره تمرينــات ايزومتريك اين 
اســت كه آن ها به زمان زيادى براى اجرا نياز 
ندارند، اگر مى خواهيد مقايسه كنيد، بايد بدانيد 
كه تمرينات قلبى و عروقى، تمرينات مربوط به 
كاهــش وزن و وزنه بردارى همه مدت طوالنى 
طول مى كشند تا اثربخشى خود را نشان دهند، 
اما درباره تمرينات ايزومتريك اين طور نيست و 
اين تمرينات را مى توانيد حين مطالعه يا ديدن 

تلويزيون نيز انجام دهيد.
*على شريف نژاد
 سرپرست پژوهشگاه تربيت بدنى و علوم ورزشى

 با توجه به شــيوع كرونا و در پيش 
توكيو  المپيك  انتخابى  مسابقات  بودن 
دختر پينگ پنگ باز همدانى در پاركينگ 

خانه تمرينات خود را دنبال مى كند.
به گزارش ايســنا، شيما صفايى يكى از 
پينگ پنگ بازان جوانى همدانى است كه 
با تالش، خود را به سطح نخست ايران 
رسانده اســت. اين ورزشكار كه هنوز 
17 ســال دارد توانسته عنوان قهرمانى 
2 دور از 2 دور تور ايرانى بزرگساالن 
را به دســت بياورد. عــالوه بر اين در 
به  اعزام  بــراى  انتخابى  رقابت هــاى 
مسابقات كسب سهميه المپيك 2020 
ديگر پينگ پنگ بازان را شكست داد تا 
همراه با ندا شهســوارى براى المپيكى 

شدن تالش كند.
صفايــى درباره فعاليت در اين رشــته 

ورزشــى بيان كرد: نزديك 8 سال است كه در 
رشته تنيس روى ميز فعاليت مى كنم و 6 سالى 
مى شود كه به صورت حرفه اى مسابقه مى دهم. 
دراين مدت مقام هاى نخست هوپس نوجوانان 
و  جوانان و نخست بزرگساالن را در كارنامه 

ثبت كرده ام و عضو تيم ملى هم هستم.
وى به داليل پيشرفت خود در سال هاى اخير 
اشاره كرد و گفت: دليل اولم حمايت هاى پدر 
و مادر بوده و در كنار آن حمايت هاى مربيان، 
مسئوالن استان همدان و فدراسيون تأثير زيادى 
داشته اســت. عالوه بر اين اعزام به اردوهاى 
برون مرزى و ســختى هاى زيادى كه كشيده ام 

سبب شده به چيزى كه مدنظرم بوده، برسم.
اين بازيكن همدانى درباره انتخاب شدن براى 
اعزام به مســابقات كسب سهميه المپيك بيان 
كرد: خوشبخانه براى مسابقات كسب سهميه 
المپيك انتخاب شــدم و با توجه به اينكه تنها 

يك نفر در آســياى ميانه بــه المپيك راه پيدا 
مى كند، اميدوارم نماندگان ايران آن سهميه را 
كسب كنند. خوشبختانه االن وضعيت خوبى 
دارم اما به دليل شيوع كرونا تمريناتم با مشكل 
مواجه شــده و حتى اردوهاى تيم ملى هم از 
سوم اسفندماه لغو شده است. عالوه بر آن همه 
سالن هاى خصوصى و عمومى بسته شده اند، با 
اين حال در پاركينگ خانه مان ميز گذاشته ام و 

تمريناتم را ادامه مى دهم.
وى درباره آرزوهاى ورزشــى خود گفت: در 
ايران باالتر از مقام نخست بزرگساالن نداريم 
كه خوشــبختانه به آن رسيده ام، آرزوى فعلى 
من كسب ســهميه المپيك توكيو است و اگر 
اين اتفاق بيفتد، آرزوهايم بزرگ تر و تالشــم 

بيشتر مى شود.
صفايى مســائل مالى را يكى از ســختى هاى 
خود براى اعزام هــاى برون مرزى عنوان كرد 

و گفت:  قيمت دالر افزايش پيدا كرده است 
و از نظر مالى ســختى هايى وجــود دارد، تا 
جايى كــه هزينــه اعزام به مســابقات فنالند 
را اداره آموزش وپــرورش و هيأت اســتان 
دادند. عالوه بر اين ســختى هاى ديگرى مثل 
رفت وآمــد و پيش بردن همزمــان درس و 
ورزش هم وجود دارد اما خوشبختانه تا االن 

خوب كار كرده ام.
او در مورد شــرايط درسى خود بيان كرد: در 
رشــته تجربى و مقطع دهم درس مى خوانم. 
كسانى كه ورزش اولويتشان است، نمى توانند 
به اندازه آنهايى كــه درس خواندن را مهم تر 
مى دانند، پيشــرفت كنند؛ اولويت نخست من 
پينگ پنگ اســت اما تا جايى كه بتوانم هر 2 را 

باهم پيش مى برم.
صفايى به بهتريــن و بدترين خاطره خود در 
سال 98 اشاره كرد وگفت: در 3 دور مسابقات 

جوانــان كشــور و 2 دور مســابقات 
بزرگســاالن، مقام نخســت را كسب 
كردم كه واقعا برايم شيرين بود. گاهى 
در جريان مسابقات عقب مى افتادم اما 
جبران مى كردم كه برايم لحظات خوبى 
بــود. تلخ ترين خاطره ام به مســابقات 
بزرگسالن در كرج برمى گردد كه اول 

نشدم.
اين پينگ پنگ باز درباره وضعيت تنيس 
روى ميز بانوان ايــران اظهار كرد: در 
دسته دوم جهان هستيم و اميد داريم تا 
در مسابقات قهرمانى جهان كه سال 99 
برگزار مى شــود، در جمع 32 تيم قرار 
بگيريم تا در ســال هاى بعد كه دسته ها 
برداشته مى شود بازهم امكان شركت در 

مسابقات جهانى را داشته باشيم.  
وى مشــكل تنيس روى ميــز بانوان 
ايران را آمادگى جســمانى دانســت و گفت: 
مــا ازنظر تكنيكى حتى گاهى از كشــورهاى 
سطح باال بهتر هستيم اما بزرگ ترين ضعفمان 
آمادگى جســمانى و روحى و روانى اســت. 
بــا اين حال در تيــم ملى يــك روز در ميان 
بدنســازى داريم. خانم نعمتى چند سال پيش 
مربى آمادگى جسمانى و بدنسازى مان بود اما 
اكنون ايرانمنش سرمربى تيم ملى تنيس روى 
ميز بانوان كــه در تربيت بدنى تخصص دارد، 
برنامه مى دهد. موضوع ديگر به شــرايط مالى 
برمى گردد؛ از آنجايى كه هزينه اعزام ها باالست 
در مسابقات كمترى شركت مى كنيم اما اگر اين 
مشكل وجود نداشت شايد االن رتبه نخست 

آسياى ميانه بوديم.
صفايــى در پايــان از خانــواده خــود، اداره 
آموزش وپرورش همــدان، هيأت تنيس روى 

ميز همدان و مسئوالن فدراسيون تشكر كرد.

تمرين براى المپيك در روزهاى كرونايى

دختر پينگ پنگ باز همدانى 
در پاركينگ تمرين مى كند

ورزش در خانه براى مقابله با كرونا

با تمرين هاى ايزومتريك شاداب شويد
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باباطاهر

استاد دانشگاه:
يادآورى سنت هاى الهى براى 

ايجاد آرامش سهم من در مقابله 
با كروناست

 استاد معارف دانشگاه صنعتى شريف معتقد است 
ترويج ايمان و يادآورى ســنت هاى الهى در اين ايام 
كه مردم درگير ويروس كرونا هســتند، مى تواند در 

ايجاد آرامش و حل مشكالت بسيار راه گشا باشد.
حجت االســالم محمد طهماســبى ضمن بيان اين 
مطلب به نحوه مواجهه افراد مؤمن با مشــكالت و 
سختى ها اشــاره كرد و گفت: رفتار و برخورد افراد 
مؤمن و كافر در مواجهه با مشــكالت و بيمارى ها 
داراى شــباهت و تفاوت هايى است؛ شباهت رفتار 
آنان اين است كه هردو براى درمان آن بيمارى و رفع 
مشكل تالش مى كنند و به دنبال راهكار مى گردند و 

احتياط هاى الزم را انجام مى دهند.
به گزارش ايرنا، وى در بيان تفاوت هاى اين 2 گروه 
با استناد به آيه 80 سوره شعراء اظهار كرد: حضرت 
ابراهيم(ع) در محاّجه بــا كافران مى گفت «هنگامى 
كه مريض مى شــوم، خدا شفايم  مى دهد.» يعنى يك 
مؤمن، هم بيمارى را از خدا مى بيند و هم شــفا را، 
درحالى كه يك كافر همه چيز را معلول عوامل طبيعى 

مى داند.
دســتيار محتوايى رئيس ســازمان تبليغات اسالمى 
افزود: اين نوع ديدگاه اثرهاى فراوانى در روح و رفتار 
انســان مؤمن دارد. چون مؤمن اوال به دليل احساس 
تكليف، به بهترين نحو ممكن، دستورالعمل هاى الزم 
را انجام مى دهد و حتى در شرايط نااميدى نيز دست 
از تالش و انجام وظيفه براى درمان و رفع مشكل بر 
نمى دارد.  دوم مشكالت و بيمارى، مؤمن را از لحاظ 
روحى خيلى كمتر اذيــت مى كند. زيرا همه چيز را 
تحت اراده خدا مى بيند و هر مشكل و باليى را يك 
امتحان به شمار مى آورد، سوم از مشكالت و بيمارى 
پلى به ســمت خدا و رشد و تعالى بيشتر مى سازد. 
يعنى فقط براى او مشكل نيست، بلكه منافع زيادى 

كسب مى كند.
طهماســبى افزود: نكته چهارم اين اســت كه انسان 
مؤمن در شــرايط ســخت مشــكالت و بيمارى ها 
مى تواند فداكارى كند و به ديگران خدمت رســانى 
داشته باشد نه اين  كه همه چيز را براى خود بخواهد.

اين كارشناس مذهبى افزود: نكته پنجم اين كه مؤمن 
به خاطــر دعا و مناجاتى كه عالوه بر تالش خودش 
انجام مى دهد، يارى خدا شــامل حالش مى شــود و 
طبق حكمت الهى زودتر به نتيجه مى رسد درحالى كه 
انسان هاى كافر از همه  اين ويژگى ها بى بهره است. به 
همين دليل ترويج ايمان و يادآورى سنت هاى الهى 
در اين ايام، مى تواند در آرامش مردم و كمك به حل 

مشكالت بسيار راه گشا باشد.
مقابله با بحران نيازمند عزم همگانى است. بدون يك 
اراده جمعى معطوف به مواجهه مؤثر با بيمارى امكان 
رهايــى از زنجيره انتقال آن وجــود ندارد. برهمين 
اساس و به ابتكار ايرنا و روزنامه ايران پويشى براى 
فراخوان عمومى به مسؤوليت پذيرى جمعى در برابر 

كرونا به راه افتاده است.

«كرونا» 50 ميليون شغل در بازار توريسم را 
زمين گير كرد

 شــوراى جهانى سفر و گردشــگرى (WTTC) يك نهاد پيشرو در 
بازار گردشگرى جهان بر خطر از بين رفتن ميليون ها شغل در حوزه سفر 
و گردشگرى به دليل شيوع كرونا هشــدار داده است. براساس اعالم اين 
شوراى جهانى حداكثر 50 ميليون شغل در خطر نابودى قرار دارند. شيوع 
كوويد-19 تهديدى جدى براى صنعت توريسم محسوب مى شود، زيرا 
به لغو هزاران پرواز بين المللى و به تعليق درآمدن برخى شركت هاى بيمه 
مســافرتى براى مشتريان جديد منجر شده است. آمارهاى جديد شوراى 
جهانى گردشگرى نشان مى دهد در سال 2020 بخش گردشگرى در جهان 

حدود 25 درصد كاهش در حجم گردشگر خواهد يافت.
بــا توجه به افزايش لغــو پروازها و رويدادهاى بين المللى در مقياســى 
گســترده، نگرانى جامعه جهانى از ادامه روند صعودى خسارت بر بازار 
گردشگرى افزايش يافته است. بازار توريسم به صورت گسترده تحت تأثير 
شــيوع ويروس كرونا قرار گرفته است، زيرا بسيارى از كشورها به منظور 
مهار گســترش آن محدوديت هاى مسافرتى گسترده اى را لحاظ كرده اند. 
شركت كشتى كروز، پرنسس كروز، تمامى عمليات ها را به مدت 60 روز 
به حالت تعليق درآورد. زيرا پس از آزمايش 21 مسافر آن مبتال به ويروس 
كرونا بودند. همچنين شــركت هاى هواپيمايى بريتيش ايرويز، ايزى جت 
و نوروين اير به دليل شــيوع كرونا پروازهاى خــود را لغو و قطع كردند. 
شركت هواپيمايى كورين اير نيز هشدار داد كه ويروس كرونا حتى بقاى 
آن را تهديد مى كند. دولت اســتراليا نيز بر كاهش 25 درصدى پروازهاى 
بين المللى تأكيد كرده اســت. همچنين تعداد مسافران شركت هواپيمايى 
چين در ماه گذشته 84/5 درصد كاهش يافته است و شيوع ويروس كرونا 
در اين كشور بر اقتصاد آن تأثيرات منفى بسيارى گذاشته است. براساس 
اعالم مقامات چينى اين امر به افت 21 ميليارد يوآن (35/ 2 ميليارد پوند) 

در درآمد هواپيمايى اين كشور منجر شده است.
كارشناســان عرصه گردشگرى از سفر نكردن گردشــگران چينى ابراز 
نگرانى كردند، زيرا بخش عظيمى از توريســت هاى كشــورهاى جهان 
مســافران چينى بودند. در انگليس در سال 2019 حدود 4 ميليون و 150 
هزار نفر توريست چينى به اين كشور سفر كردند. همچنين توريست هاى 
چينى مبلغى معادل 1680 پوند يعنى 3 برابر بيشــتر از ديگر گردشگران 
متوسط در انگلستان هزينه مى كردند. باتوجه به همه گيرى ويروس كرونا 
در حدود 150 كشــور جهان، سفرها به شكل فزاينده اى به سمت كاهش 
يافتن پيش مى روند و اين ويروس منجر به محدوديت سفرها، لغو و تعليق 
آنها مى شود. دولت آمريكا به منظور مهار گسترش ويروس كرونا بسيارى 
از ســفرها از مقصد اروپا را به مدت 30 روز به تعليق درآورد و بسيارى 
از ايرالين ها به دليل كاهش بيش از حد توريست از اروپا، كشورهايى مانند 
اتريش، بلژيك، جمهورى چك، دانمارك، استونى، فنالند، فرانسه، آلمان، 
يونان، مجارستان، ايسلند، ايتاليا، لتونى، ليختن اشتاين، ليتوانى، لوكزامبورگ، 
مالت، هلند، نروژ، لهســتان، پرتغال، اسلواكى، اسلوونى، اسپانيا، سوئد و 
ســوئيس امكان لغو و به تعليق درآمدن تمامى پروازهاى اين شركت هاى 

هوايى وجود دارد.
خطوط هوايى در سراســر جهان با شيوع ويروس كرونا پروازهاى خود 
به ويژه در كشــورهاى چين و ايتاليا كه بيشــتر در معرض ويروس قرار 
گرفته اند را كاهش داده و بســيارى از خدمــات را متوقف كرده اند. آنها 
همچنين خدمات داخلى و ساير مسيرها را به دليل كاهش گسترده تقاضا 
لغو كرده اند. خطوط هوايى همچون يونايتد، جت بلو و دلتا انعطاف پذيرى 
بيشترى نسبت به رزروهاى جديد ايجاد كرده اند و از دريافت هزينه برخى 
ســفرها در مارس خوددارى كرده اند. شركت دلتا لغو پروازهاى خود بين 
آمريكا و چين را تا 31 مه تمديد كرده اســت. همچنين خدمات به ژاپن، 
ايتاليا و كره جنوبى نيز به شدت تحت تأثير قرار گرفته است. خطوط هوايى 
ديگر، از جمله بريتيش ايرويز، لوفت هانزا، ايرفرانس، كاتاى اقيانوس آرام، 
قانتاس، امارات و ... نيز خدمات مشابهى را كاهش داده يا به حالت تعليق 
 (IATA) در آورده اند. براساس اعالم انجمن بين المللى حمل ونقل هوايى
خطوط هوايى جهان با بحران خسارات 113 ميليارد دالرى روبه رو است.
به همين منظور شــوراى جهانى ســفر و گردشــگرى خواهان حمايت 
دولت ها از اين صنعت با برداشتن 5 گام شده است. از مهم ترين اقدامات 
دولت ها براى حمايت بازار گردشگرى مى توان به حذف يا تسهيل دريافت 
ويزا درصورت امكات و كاهش هزينه ها، برداشتن موانع غيرضرورى در 
بنادر و فرودگاه ها مانند مشكالت گمركى، كاهش ماليات مسافران به ويژه 
مسافران هوايى و تشويق انگيزه هاى سفر براى گرشگران و افزايش بودجه 
ارتقاى مقاصد سفر اشاره كرد. ماليات بر سفر به ويژه سفرهاى هوايى در 
بيش از 40 كشــور جهان دريافت مى شود و در بين كشورها باتوجه  به 
قوانين ماليات آن كشــور بين 2 تا 10 درصد متغير است. ماليات سفر 
در اين كشورها به منظور تأمين زيرساخت هاى گردشگرى و هواپيمايى 
آن مورد اســتفاده قرار مى گيرد. ميزان ماليات سفرهاى هوايى داخلى 
كمتر از سفرهاى بين المللى اســت و همچنين ميزان ماليات برخى از 
شهرهاى پربازديد بيشــتر از ديگر شهرهاى آن كشور است. در ايتاليا 
ميزان كل ماليات بر سفر بين 3/5 تا 8 دالر است، اما براى سفر به ونيز 

اين مبلغ به 11/5 دالر مى رسد.

■ دوبيتى باباطاهر 
همه زيبا به چشم ديگران بى هزاران الله و گل در جهان بى  
آالله ى مو به زيبايى درين باغ          سرافراز همه آالليان بى

■ حديث:
امام صادق(ع):

هر كس خوبى بكارد، خشنودى درو مى كند و هر كس بدى بكارد، پشيمانىمى چيند، هر كس 
هر چه بكارد، همان را ِدرو مى كند.     
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 بهار از راه رســيد و كمتر كسى اين روزها در 
سايه شوم كرونا، شكوفه هاى رنگارنگ درختان و 
ياس هــاى معطر كوچه پس كوچه ها را از نزديك 

حس مى كند.
هرســال اين روزها ســيماى شــهرها، خيابان ها 
و كوچه هــا رنــگ ديگرى بود حتــى رنگ نگاه 
مردم فرق داشــت و هر كســى به نحــوى پر از 
جنب وجوش و مشــغول آماده كــردن خود براى 

رفتن به استقبال بهار بود.
شــب عيد مهم ترين روزهــاى درآمدى خيلى از 
كسب وكارها محســوب مى شد اما امسال باوجود 
ويروس كرونــا نه تنها بعضى از شــغل ها رونقى 
ندارد بلكه بعضى شغل هاى شب عيدى نيز ردپايى 
از آن ديده نمى شــود حتــى نى لبك و فلوت زدن 
نوازنده هاى خيابان هاى خلوت نمى تواند شــوقى 

در مردم به وجود بياورد.
هرســاله ايــن روزها در قــدم به قــدم خيابان ها 
بــا انبوهــى از ظرف هاى ماهى قرمز، ســبدهاى 
رنگارنگ ســبزه و گل هاى ســنبل روبه رو بوديم 

ولى امسال جاى آن ها خالى است.
بهار، جوش و خروشــى در طبيعت است كه هر 
ســال با زيبايى خود، كشــور ما را بيش از هميشه 
زيباتر مى كند و اينك پويش «ســهم من در مهار 
بحران كرونا» مى تواند حركتى خودجوش و ملى 
باشد تا بهارهاى آينده را همچون گذشته با شور و 

شوق براى خود و فرزندانمان داشته باشيم.
مســعود خليلى، يك روانشناس در باره اين پويش 
ملى و به عنوان يك شــهروند مســئول مى گويد: 
مــردم با اســتفاده از زيبايى هــاى طبيعت و بهار 
دلپذيــر مى توانند با تزريق آرامش به روح و جان 
خود،  اســترس و اضطراب ايــن روزها را از دور 
كنند تا بتوانند بهتر و بيشتر با اين بيمارى بجنگند.
به گــزارش ايرنــا وى افزود:  مــن به عنوان يك 
شهروند ايرانى تمام تالش خود را به كار مى بندم تا 
با انجام توصيه هاى بهداشتى پزشكان و مسئوالن 
امر در شكســت كرونا نقشى داشته باشم تا هرچه 

سريعتر آرامش به كشور بازگردد.
 هرســاله اين روزها شــاهد شــور و شوقى در 
بازار بوديم ولى سايه شــوم كرونا اين اشتياق را 
از مردم گرفته و فقط شــايد به عنوان يك عادت 
هرساله بدون اينكه تمايلى به خريد داشته باشند، 
به خيابان هــا مى آيند در حالى كه بايد به توصيه ها 

گوش فرادهند و در منزل بمانند.
ولى حفظ جان تك تك افراد جامعه خيلى مهمتر 
از اين ها اســت و مــادران خانــواده مى توانند با 
نشــاط آفرينى و ارائه برنامه هــاى متنوع در منزل، 
كانونى گرم تشكيل بدهند تا ديگر اعضاى خانواده 
را از بيرون رفتن از منزل منصرف كنند و من تمام 
تالشــم را براى ســالمت درون خانوادگى به كار 

خواهم گرفت.
 تمام مردم خود را در شكســت كرونا 

سهيم كنند
يكى از راه هاى شكست كرونا از نگاه برخى مردم 
سهيم شدن تك تك افراد جامعه در اين امر است.

يكــى از بانوان كارمند نيز مى گويــد: من به عنوان 
يك كارمند موظف هستم كه براى اجراى وظايفم 
در محل كار حضور يابم ولى در محل كار ســعى 
مى كنم تمام نــكات بهداشــتى را رعايت كنم تا 

خدمت خود را در حد قابل قبول به مردم داشــته 
باشم.

مژگان رضايى با بيان اينكه در روزهاى تعطيل كه 
در منزل هستم به جز مواقع ضرور از منزل بيرون 
نمى آيم، افزود: مردم در آستانه عيد نوروز هستند 
و بايد براى اين روزها برنامه هاى جايگزين داشته 
باشــند كه از جمله اين برنامه هــا انجام كارهاى 
عقب افتاده در ســال و همچنين مطالعه مى تواند 

برنامه بسيار مفيدى باشد.
وى اظهار كرد: اين روزهــا در گروه هاى فضاى 
مجازى انباشتى از مطالب درباره كرونا ارائه شده 
و مردم در اين موضــوع بمباران اطالعاتى ضد و 
نقيض شــده اند ولى مى توان با استفاده از ظرفيت 
فضاى مجازى برنامه هاى جالبــى براى مردم در 

تعطيالت داشت.
رضايى افزود: در اين شــرايط خاص صداو سيما 
مى تواند برنامه هاى جذابى داشــته باشد و با اين 
برنامه هــا محدوديت ها را براى مــردم كم كند و 
نبايد گذاشــت مردم از در خانه ماندن خســته و 

افسرده شوند.
اين بانو گفت: ما افرادى هستيم كه ماهانه حقوق 
ثابتــى داريم ولى بايد با كنترل و مبارزه با بيمارى 
كرونا،  اين بحران را براى كارگرانى كه به صورت 
كارمزد درآمــد دارند، شكســت داد و هرچقدر 
مســائل بهداشــتى را رعايت نكنيم، اين مســير 

طوالنى تر مى شود.
 خــوددارى از رفت وآمدهاى تفريحى و 

غيرضرورى
يك پژوهشگر شــهرى نيز مهم ترين وظيفه خود 
را تشريح، تبيين و نشــر نتايج پژوهشى عمومى 
خود براى آگاهى مردم و شــهروندان و خانواده 
عنوان كرد و گفت: ويروس كرونا در تمامى كشور 
پخش شده است و سرعت شيوعش نيز روزبه روز 
بيشتر مى شــود و يكى از نگرانى هاى بزرگ فعلى 
شيوع گسترده اين ويروس در شهرهاى پرجمعيت 
ايران است كه فعاليت مردم در كنار يكديگر در آن 

شهر ها بيشتر است.

پويا پارسا با بيان اينكه حمل  ونقل عمومى محيطى 
بسيار مناسب براى انتقال ويروس ها است، افزود: 
ويروس ها عمدتا در پى فرود قطرات ترشــحات 
ناشــى از عطسه و سرفه روى سطوحى كه كاربرد 

مشترك دارند، منتقل مى شوند.
وى اظهار كرد: به همين دليل اســت كه مقامات 
دستور داده اند تا سطوح داخلى مترو، اتوبوس ها و 

ايستگاه ها ضدعفونى شود.
پارســا گفت: محل دومى كه اين روز ها كمتر به 
آن اهميت داده مى شــود اداراتى است كه مراجعه 
مردمى به آنها باال است و مى تواند جمعيت زيادى 
به خود جذب  كنند و شــرايط مناسبى براى انتقال 
ويروس ايجاد مى كنند و به همين خاطر است كه 
شيوع ويروس كرونا سبب اخالل در آن ها خواهد 
شد از جمله اين ادارات به شهردارى ها و بانك ها 

و ... مى توان اشاره كرد.
اما سؤال اين اســت كه وظيفه شهروندان درباره 

جلوگيرى از اين بيمارى چيست؟
وى افــزود: در گام نخســت شــهروندان بايد 
بدانند هرچه تجمعات گســترده تر باشــد امكان 
انتقــال اين بيمــارى بيشــتر اســت و بايد از 
اجتمــاع دورى كــرد ضمن اينكه شــهروندان 
بايد مراجعات غيرضــرورى خود را به صورت 
رفت وآمد هاى  از  و  بدهنــد  كاهش  خودجوش 

ادارى و تفريحى خوددارى كنند.
اين پژوهشگر با بيان اينكه ضدعفونى هاى فردى 
در سطح شهر مى تواند گام دوم شهروندان باشد، 
ادامــه داد: شــهروندان مى توانند بــا به كارگيرى 
امكانات فردى محيط زندگى و ساختمان و محل 
ســكونت خود را ضدعفونى كننــد و اين اقدام 

مى تواند گام دوم در محدود كردن بيمارى باشد.
وى گام ســومى كــه شــهروندان بايــد براى 
جلوگيــرى از گســترش بيمــارى بردارنــد را 
انتقال زباله ها به صورت پاك شــده به سطل هاى 
زباله شــهرى دانســت و گفت: ايــن اقدام به 
اين معناســت كه هــر خانواده بايد ســطلى را 
مخصوص دســتكش ها و ماســك ها و مواردى 

كــه امكان انتقال ويروس در آن بيشــتر اســت 
مشخص كند و مواردى كه امكان آلودگى در آن 
موجود اســت را با امكانات موجود ضدعفونى 
كرده و در پالســتيك هاى مجزا گذاشته و سپس 

آن ها را به ســطل هاى زباله شهرى منتقل كنند.
پارســا افزود: ايــن اقدام گامى بــزرگ در حفظ 
محيط زيست از آلودگى هاى اين ويروس به شمار 

مى آيد.
وى افــزود: در گام آخر شــهروندان بايد يك 
آموزگار بــراى خانواده خود باشــند و درواقع 
يكى از مهم تريــن مبانى مبارزه با ويروس كرونا 
افزايش آگاهى عمومى دربــاره اقدامات مهمى 
نظير شستن كامل دســت ها است و اين آگاهى 
در هر منزل و خانواده مى تواند شيوع را محدود 
كند و خانواده و شهر را از گسترش اين بيمارى 

نمايد. محفوظ 
 سخن پايانى

بيش از يك ماه اســت كه پاى كرونا به كشــور ما 
باز شــده و ســخن اول و آخر هر فرد و خانواده 
اى در نخستين خوش وبش هايشان از اين بيمارى 

منحوس است.
اين بيمارى در كنار معضالتى كه در كشور از لحاظ 
مرگ ومير داشته و نگرانى ها و همچنين سودجويى 
بعضى افراد از موقعيت پيش آمده، فضاى همدلى 
و تعاون به وجود آمده اســت، فضايى كه جهاد و 
ايثار و از خودگذشــتگى را همچون دوران دفاع 

مقدس به نمايش گذاشته است.
گذر از اين بحران نيز نياز به صبر، شــكيبايى در 
كنار تبعيت از توصيه هاى كارشناســان و مسئوالن 

امر دارد.
 از ابتداى شيوع بيمارى كرونا تاكنون هزار و 170 
بيمار مشكوك و كرونايى در بيمارستان هاى استان 
البرز بسترى شده اند و 110 نفر نيز جان باخته اند.

ويروس كرونا، نخســتين بار در شهر ووهان چين 
شناسايى شد تاكنون به بيش از 150 كشور سرايت 
كرده و ســازمان بهداشــت جهانى را برآن داشته 

است تا وضعيت فوق العاده اعالم كند.

سهم من در مهاركرونا سين هشتم نوروز 99

كرونا فقط براى همسايه نيست
 «ويروس» تنها سوغات مسافران امسال

 «مســدود شــدن محورهــا، در خانــه بمانيــم و ســفر نكنيــم» از مطالبه هــاى 
ــه آن بى تفــاوت هســتند و تصــور  ــان عــده اى نســبت ب ــوده كــه همچن ملــى ب

ــرد. ــد ك ــر خواه ــارى چمــوش ديگــران را درگي ــن بيم ــد، اي مى كنن
رونــد رو بــه رشــد شــمار مبتاليــان بــه ويــروس كرونــا در مازنــدران حاكــى از 
آن اســت كــه همچنــان عــده اى قابــل توجــه بــه مطالبه هــا و پويش هــاى ملــى 

بــراى ســفرنكردن و در خانــه مانــدن بى تفــاوت هســتند.
ــير  ــه مس ــت ك ــافرانى اس ــراژ مس ــل وي ــان مح ــدران همچن ــاى مازن جاده ه

پايتخــت را بــه عشــق ديــدن جاذبه هــاى شــمال ســپرى مى كننــد تــا نــوروز را 
در ســواحل خــزر باشــند، ايــن وضعيــت درحالى اســت كــه مســئوالن و مــردم 
ــه روى مســافران غيربومــى  ــدران خواســتار مســدود شــدن ايــن محــور ب مازن

هســتند.
طــرح مســدود شــدن مســيرهاى منتهــى بــه مازنــدران اگرچــه يــك روز اجــرا 
شــد امــا ســرانجام ســتاد ملــى مقابلــه بــا كرونــا ايــن مصوبــه را رد كــرد و بــه 
ــنجى در  ــرح تب س ــراى ط ــافران و اج ــا و مس ــرل خودروه ــت و كنت محدودي

مبــادى ورودى اســتان بســنده كــرد.
 راه هاى مازندران همچنان به روى كرونا باز است 

مســدود نشــدن محورهــاى ارتباطــى مازنــدران بــه روى مســافران در پــى شــروع 

ــه محــور  ــه محــور برخــى اســتان هاى كشــور از جمل ــا درحالى اســت ك كرون
ــدود  ــا مس ــگيرى از كرون ــل پيش ــهر به دلي ــتان بوش ــز در اس ــم – ري ــم ج قدي
شــده اســت و بســته شــدن راه هــاى مازنــدران همچنــان در حــد آرزو و مطالبــه 

باقــى مانــده اســت. 
ــراى بســته  ــدران ب ــردم مازن ــه م ــه خواســت و مطالب ــى ب ــر بى توجه ــالوه ب ع
ــا عزيمــت  ــا بى توجهــى ب شــدن محورهــاى ارتباطــى، برخــى مســافران نيــز ب
بــه ســمت مازنــدران، كرونــا را بــه ســوغات مى آورنــد. ايــن وضعيــت 
درحالى اســت كــه تمامــى زيرســاخت هاى گردشــگرى و اقامتــى مازنــدران در 
ــوروز و تعطيــالت، تعطيــل اســت و اســتاندار از مســافران و مــردم خواســته  ن

ــد. ــز كنن ــه اســتان و ســفرهاى درون اســتانى پرهي ــا از ســفر ب اســت ت

هتل ها نبايد براى 
جذب گردشگر 
تبليغ كنند
 هتل ها فعاليــت محدود آن هم براى ميهمانان و 
همراهان بيماران دارند اما نبايد تبليغ ســفر داشــته 
باشــند. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 

گردشگرى همدان باعنوان اين مطلب گفت: با شيوع 
ويروس كرونا در كشــور و طبق مصوبه ستاد ملى 
مبارزه با اين بيمارى سفرهاى نوروزى نيز تعطيل شد 

و استان ها مكلف به نپذيرفتن مسافر شدند.
على مالمير افزود: اما در اين ميان هنوز برخى هتل ها 
فعال هســتند و دليل كار خود را نيز ابالغ نشدن از 
ســوى ســازمان ميراث فرهنگى و جامعه هتلداران 

عنوان مى كنند.
وى گفــت: هتل هايــى كه داراى مجــوز از ميراث 

فرهنگى هســتند هنوز محدوديتى براى فعاليت آنها 
از سوى ما ابالغ نشده است.

مالمير گفت: ممكن اســت سفرهاى ضرورى اتفاق 
بيفتــد كه نياز به اقامت در هتل باشــد. به طور مثال 
همراهان يك بيمار نياز به اقامتگاه داشــته باشند كه 

بايد در هتل اقامت كنند.
وى در پاسخ به اينكه ايا اين مسأله در همه استان ها 
در حال انجام اســت، تصريح كرد: ميراث فرهنگى 
در ســتاد مركــزى مقابله با كرونا مســئول ورزش 

گردشــگرى اســت، پيش بينى كردند مراكزى كه از 
استانداردهاى الزم برخوردار باشند و بتوانند ضمن 
رعايت بهداشت اسكان داشته باشند، بايد اقامت هاى 

ضرورى را پاسخ دهند.
وى بــا بيان اينكه هنوز ابالغ رســمى براى تعطيلى 
هتل ها داده نشده است، گفت: البته ما تأكيد و توصيه 
كرديم هتل ها هيچ گونه تبليغات مشوق سفر نداشته 

باشند.
وى بــا بيان اينكــه هيچ هتلى به عنــوان پايلوت 

اقامت مســافران در زمان ضرورى انتخاب نشده 
اســت و عمــًال نمى توانيم يك هتــل خاص را 
بــراى اين كار انتخاب كنيم، گفت: آن دســته از 
هتل هايى كه به دليــل نبود صرفه اقتصادى تمايل 

دارند. تعطيلى  به 
مالمير يادآور شد: مخالفتى با تعطيلى هتل ها نداريم 
اما به ميراث فرهنگى اعالم كنند كه چه هتلى تعطيل 
است تا در جريان قرار بگيريم كه تاكنون فقط يكى از 

هتل ها اعالم تعطيلى كرده است.


