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فرجام نافرجام 
رسانه اى هاى 
استاندارى
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 در خدمت توليد كنندگان گرامى است در خدمت توليد كنندگان گرامى است
 جنـاب آقــايتبريك و تهنيت

مهندس حامد صادقى

روزنامه همدان پيام

انتخاب شايسته جنابعالى را به عنوان
دبير شوراى شهر همدان  

تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم .
اميد است در سايه ايزد منان همواره پيروز و سربلند 

باشيد.

كرونا 7 ميليارد 
به عليصدر 
ضرر زد

امروزبه نام زمين پاك 
نامگذارى شده است

روح تازه 
درطبيعت 

با حفظ 
محيط زيست 

 مســئول بسيج ســازندگى سپاه 
انصارالحســين(ع) اســتان همدان از 
آغاز رزمايش «مواســات مؤمنانه امام 
حســن مجتبــى(ع)» از روز چهارم 
ارديبهشت ماه امســال در همدان خبر 
داد و گفت: تاكنــون 28 هزار و 400
خانوار آســيب ديده از كرونا در استان 

شناسايى شده است.
على قراباغــى در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اقدامات بسيجيان و جهادگران 
اســتان در حوزه مقابله با كرونا اظهار 
كرد: از ابتداى اســفندماه با ورود اين 
ويروس به كشــور اقدامات مقابله اى 
مختلف  نهادهاى  و  سازمان ها  توسط 

انجام شده است.
وى در ادامــه با اشــاره بــه حضور 
درخشــان مردم همــدان در مقابله با 
كرونا گفت: مردم اين اســتان پيش از 
آغاز رزمايش «كمك مؤمنانه» 4 ميليارد 
و 300 ميليون تومان بــراى مقابله با 
كرونا و كمك به ديگران اهدا كردند. 
قراباغى گفــت: از زمان ورود بيمارى 
كرونا تــا 23 فروردين بســيجيان و 
جهادگران فعاليت هايى را انجام داده اند 
كه مى توان به 5 هزار و 254 عمليات 
روزانه در سطح استان براى ضدعفونى 

و گندزاديى اشاره كرد.
وى با بيان اينكه اين عمليات 40 هزار 
و 384 نفرروز نيروى جهادى را وارد 

ميدان كرده كه در 39 هزار 234 نقطه 
رفع آلودگى شــده است، افزود: انجام 
ايــن اقدامات با نظــارت و همكارى 
دانشگاه علوم پزشــكى، شهردارى و 
ســتاد مقابله با كرونا در استان انجام 
شده است.قراباغى در ادامه سخنانش 
از انجــام 10 رزمايش با نــام «دفاع 
بيولوژيك عليه كرونا» خبر داد و افزود: 
در هر شهرســتان يك رزمايش انجام 

شده است.
 بالغ بــر يك ميليون و 374

توزيع  اســتان  در  ماسك  هزار 
شده است

قراباغى با اشــاره به اينكــه بالغ بر 
يك ميليون و 374 هزار ماســك در 
اســتان توزيع شــده كه تعدادى نيز 
اهدا شــد، گفت: 7 كارگاه در استان 
گان هاى يكبار مصرف و اوتوكالو را 
توليد كردند و بيش از يك هزار مورد 
از اين اقالم نيز تحويل بيمارستان ها 
شــد. وى با اشــاره به توزيع 162

هزار جفت دســتكش بين نيازمندان 
و مصــرف 462 هــزار ليتــر مواد 
ضدعفونى كننــده از آموزش بهيارى 
در بيــن بســيجيان داوطلــب براى 
به كارگيــرى آنهــا در مواقع بحرانى 
خبــر داد و گفــت: 18 هزار و 365
مورد اردوى جهادى تا پنجشنبه هفته 
گذشــته انجام شــده كه فعاليت 60

هزار و 47 نفرروز را شامل مى شود.
به گزارش فارس، مســئول ســازمان 
بسيج سازندگى استان همدان با اشاره 
به نهضــت غربالگرى با مشــاركت 
وزارت بهداشــت و ســازمان بسيج 
افــزود: 51 گروه يعنــى 263 نيروى 
بسيجى در اســتان كار غربالگرى را 

انجام دادند.
 شماره حساب شاخص سپاه 

براى دريافت كمك مردمى
وى بــا اشــاره بــه اينكــه شــماره 
حســاب هايى در ســطح اســتان و 
شهرســتان ها براى كمك هاى مردمى 
اعالم شده است، گفت: شماره حساب 
شــاخص ســپاه براى دريافت كمك 
و   3810351150454451 مردمــى 
كارت 6273817010039570 شماره 

بانك انصار است.
وى از شناسايى 28 هزار و 400 خانوار 
در ســطح اســتان تاكنون خبر داد و 
گفت: اين افراد زير پوشش بهزيستى و 
كميته امداد نيستند اما به خاطر بيمارى 

كرونا آسيب ديده اند.
قراباغى با بيان اينكه از 23 فروردين ماه 
تاكنون توسط تشكيالت قرارگاه تقريبا 
2 ميليارد تومان جمع آورى شده است، 
افزود: كمك ها نقدى يا به صورت كاال 
بوده كه برخى نيز قول تحويل كاال را 

داده اند. 

چهارم ارديبهشت  آغاز رزمايش «مواسات مؤمنانه» در همدان

 28 هزار و 400 خانوار 
آسيب ديده از كرونا شناسايى شد
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بايكوت رسانه ها را بشكنيد
 اردشير مظاهرى »

 با رخ نمايى كرونا تقريباً از اواسط اسفندماه گذشته 
عمليات منع حضور خبرنگاران در جلسه ها، نشست ها 
و مصاحبه هاى خبرى از ســوى دستگاه هاى مختلف 
كليد خورد. البته اين تصميم ستاد استانى كرونا را بايد 
اقدامى مســئوالنه براى حفظ سالمت اهالى رسانه و 
به ويژه خبرنگاران قلمداد كرد و تالش شد با تشكيل 
كميته اطالع رسانى كرونا، اين خأل تا حدودى جبران 
شــود كه در اين راســتا نيز طبق معمول توجه بيشتر 
به دوربين صداوسيما معطوف گرديد و ساير رسانه ها 
نيز ناچار شدند به نحوى ديگر به اطالع رسانى درباره 
رويدادهاى مختلــف جامعه و كم و بيش تحليل آنها 

اقدام كنند.
به هرحال آنچه كرونا به عنــوان زيان مادى و معنوى 
تاكنون بر رسانه ها وارد كرد براى هميشه در گوشه اى 
از ذهن ماندگار تاريخ ثبت شده و قطعاً تصوير تلخى 
در اذهــان فعاالن حال و آينده ايــن عرصه به يادگار 

خواهد گذاشت.
از سويى اگر نگوييم رسانه ها در صف نخست مبارزه 
بــا كرونا بودند اما دور از آن هم نبودند و احســاس 
مســئوليت خبرنگاران و فعاالن رســانه در اين باره 
ســبب شد كه اين طيف عالوه بر اطالع رسانى، خود 
نيز از اطالعات و حساســيت كافى درباره شيوه هاى 
پيشــگرى و مقابله برخوردار گرديده و به ويژه امروز 
با گذشت حدود 2 ماه از طرح موضوع كرونا مى توان 
گفت: حساسيت الزم در جامعه ايجاد شده و درصد 
قابــل توجهى از مردم خود را بــه رعايت ضوابط يا 
به عبارتــى فاصله گــذارى اجتماعى مقيــد مى دانند 
و مى توان اذعان داشــت بلوغ فكرى اهالى رســانه 
و خبرنگاران نيز به حدى رســيده اســت كه كميته 
اطالع رســانى ستاد اســتانى كرونا با هماهنگى خانه 
مطبوعــات زمينه حضور خبرنگاران در جلســه هاى 
تصميم گيرى را با اتخاذ سازوكارهاى الزم پيش بينى 

كنند.
بديهى اســت آنچه امروز از سوى برخى دستگاه ها و 
نهادها به عنوان خبر در فضاى مجازى منعكس يا براى 
رسانه ها ارسال مى شود صرفاً در بر گيرنده خط مشى و 
سياست هاى جارى دستگاه هاست و اين در حالى است 
كه خروجى جلســه هاى تصميم گيرى مى تواند عالوه 
بر بار خبرى خود، قابل تحليل و نقد كارشناسى باشد 
كه قرنطينه سبب شــده فعًال خبرنگاران از آن محروم 

بمانند. 
نكتــه پايانى اينكه به گفته رئيــس جمهور و مقامات 
بهداشتى، كرونا شايد ماه ها و سال ها ميهمان ناميمون 
ما باشــد كه اين موارد به عالوه اجراى طرح هوشمند 
فاصله گــذارى اجتماعــى ايجاب مى كنــد بايكوت 
رســانه ها نيز شكسته شود و زمينه حضور خبرنگاران 

در جلسه هاى تصميم گيرى استان فراهم گردد.

200 ميليون قطعه براى محصوالت بهداشتى و دارويى 
در همدان ليبل توليد شد

سربـازان پشت جبهه 
مبـارزه با كـرونا

■ چاپخانه همدان پيام همراه با مدافعان سالمت 
عليه ويروس مرگ مى جنگد
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فرجام نافرجام رسانه اى هاى استاندارى
 شــايد از نظر بيشــتر صاحبنظران حضور افراد رســانه اى در هر 
مجموعه اى، امتياز، اعتبار و امكانى براى مديران و آن دســتگاه براى 
درك بيشتر رسانه، فعاالن رســانه اى و تعامالت و ارتباطات بيشتر با 
رسانه ها و اطالع رسانى روان و بى حاشيه باشد، اما نگاهى به وضعيت 
فعلى رسانه اى هاى شاخص شاغل در استاندارى حكايت از نادرستى 

اين نظريه، حداقل در مجموعه استاندارى دارد.
وضعيت اين افراد نشــان مى دهد كه مجموعه نتوانســته يا نخواسته 
از توانايى آنها حتى در اطالع رســانى حرفه اى بهره مند شود و تمامى 
آنها به حاشــيه رفته اند. اين وضعيت اين تصور را تقويت مى كند كه 
رسانه اى بودن در برخى مجموعه ها ورود به محدوده ممنوعه بوده و 

كاركنان نبايد فعاليت رسانه اى داشته باشند.
اين روند بر فعاليت رســانه اى افراد رســانه اى كه مى خواهند ارتقاى 
ادارى داشته باشند نيز تأثير داشته و از نفود قلم آنها در افكار عمومى 
كاسته است. در ميان همكاران رسانه اى در استاندارى بررسى وضعيت 
6 فعال رســانه اى كه روزگارى از فعاالن پــركار اين عرصه بودند و 
امروز تحت شــرايط ادارى كه در آن گرفتار آمده اند، فعاليت چندانى 

ندارند، قابل تأمل است.
■ سيد حسن قشمى

قشمى كه دكتراى علوم سياسى دارد، مدير مسئول روزنامه سپهر غرب 
است اما تنها در مدت زمانى كوتاه در روابط عمومى استاندارى براى 
فعاليت هم راستا با تخصص اطالع رسانى به كار گرفته شد و در نهايت 
اكنون كارشناس اداره كل پدافند غيرعامل است كه در آنجا نيز تاكنون 
از رسانه و توان وى براى گسترش فرهنگ پدافند بهره اى گرفته نشده 

است.
■ سعيد رادمنش

رادمنش با بيدارگر كه مدير مســئول آن اســت زمانى نمى گذاشت، 
كســى بخوابد اما پس از حضور در اســتاندارى بيدارگر سرنوشتى به 

جز شبه خواب نداشت.
وى كارشناس ارشد حقوق است و با آنكه به طرفدارى از اين دولت 

مشهور است اما بيشتر از كارشناسى ديده نشده است.
وى مدتى در روابط عمومى اســتاندارى بوده اما پس از آن، كار مرتبط 

با اطالع رسانى و رسانه به او سپرده نشده است.
■ مسلم مخفى

مخفى از ابتدا رسانه اى نبود اما حضور چندباره وى در مديريت روابط 
عمومى اســتاندارى وى را به سمت مديريت رسانه تسنيم در همدان 
سوق داد، مديريتى كه امكان ارتقاى ادارى پس از آن از وى سلب شد 

و ديگر در موقعيت هاى ادارى پيشرفتى نداشت.
وى كه كارشــناس ارشــد فقه و حقوق اســت، در نهايت با افزايش 
ســختى هاى كار در استاندارى، مأموريت به دفتر نماينده ولى فقيه در 

استان را برگزيد تا در آنجا آرمان هاى خود را جست وجو كند.
■ اسدا... ربانى مهر

ربانى مهر كه خود را كارشناس ارشد مديريت بين الملل معرفى مى كند، 
در ابتدا به دليل فعاليت هاى رســانه اى به ويژه در هفته نامه همدلى كه 
مديرمســئول آن اســت، به نفع نيكبخت كه قرابتى نيز با وى داشت، 
توانست مديركل روابط عمومى شــود و انتقال دائم خود از آموزش 
و پرورش به وزارت كشــور و اســتاندارى را رقم بزند اما اين دوران 
خوش براى او دوامى نداشت تا همچون ديگر رسانه اى هاى استاندارى 
از فعاليت اطالع رســانى كنار گذاشته شــود و امروز معاون اداره كل 

بازرسى استاندارى باشد.
هرچند به نظر مى رســد با اصرار وى بر فعاليت رسانه اى و حاشيه اى 
به زودى از اين سمت نيز خواهد رفت، هرچند ممكن است توصيه هاى 

نيكبخت سرنوشت ادارى ديگرى براى او رقم بزند.
■ رضا وليان تابش

وليان تابش شــانس آن را داشــته كــه بيش از تمام رســانه اى هاى 
استاندارى در روابط عمومى به فعاليت تخصصى خود در حوزه خبر 
و اطالع رســانى بپردازد اما اين فعاليت كه از سال 90 شروع شده بود 
در سال 98 با جايگزينى فاطمه بازوند كه سابقه اى از فعاليت رسانه اى 
نــدارد، به جاى او پايان يافت تا او نيز دوران انزواى رســانه اى ها در 

استاندارى را آغاز و اين دوران را تجربه كند.
وى كارشــناس ارشد علوم سياسى است و با آنكه زمانى قلم وى در 
رسانه هاى استان به ويژه همدان پيام شناخته شده و تأثيرگذار بود اكنون 
بر اســاس مستندات سامانه خبرنگاران كشور، عضو دفتر روزنامه كار 

و كارگر است.
■ فاطمه حبيبى 

حبيبــى كه در زمان نيكبخت مشــاور رســانه اى وى بود، رياســت 
روابط عمومى اداره كل دارايى و سرپرســتى اداره كل روابط عمومى 
استاندارى با حفظ سمت معاونت فرماندارى كبودراهنگ را نيز تجربه 
كرد امــا از اين پيش تر نرفت و در نهايت پيش بينى مى شــود او هم 
همچون ديگر رسانه اى هاى اســتاندارى در فعاليت هاى اطالع رسانى 

به كار گرفته نشود.
او كارشناس ارشد علوم سياسى است و سابقه عضويت در هيأت مديره 

خانه مطبوعات را نيز داراست.
آنچــه در ايــن دوره از اســتاندارى بــا دوره هــاى ديگــر قابــل تمايــز 
اســت، نداشــتن مشــاور رســانه اى رســمى توســط اســتاندار اســت، 
ــانه ها از  ــا رس ــتر ب ــر و بيش ــاط بهت ــراى ارتب ــتانداران ب ــتر اس بيش
همچنــان  شــاهرخى  امــا  مى بردنــد  بهــره  رســانه اى  مشــاور 

ــدارد. ــده ن ــناخته ش ــمى و ش ــاورى رس مش
در كنار اين خانه مطبوعات نيز در حمايت از رســانه اى هاى شــاغل 
در اســتاندارى كارنامه قابل قبولى ندارد و بيشــتر در تحوالت نقش 
تماشاچى و همراه ساكت را ايفا كرده و حتى از صدور بيانيه هايى ساده 

براى دفاع از عملكرد رسانه اى ها امتناع كرده است.
اين بى تحركى و همراهى ها دليلى شــده تا افرادى كه سابقه رسانه اى 
ندارند بازيگر عرصه اطالع رســانى شــوند و احسان شهابى به عنوان 
مديرى حرفه اى همواره براى حضور در روابط عمومى اســتاندارى 

گزينه نخست باشد.

توزيع 2 هزار و 122 سبد غذايى
 از سوى هالل احمر همدان

 تيم هاى هالل احمر در قالب طرح فرشتگان رحمت به توزيع 
2 هزار و 122 ســبد و بسته حمايتى و معيشــتى در اين استان 

اقدام كردند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان گفت: ارزش سبدها 
و بسته هاى غذايى توزى  شده در مناطق محروم توسط تيم هاى 

هالل احمر 286 ميليون و 200 هزار تومان برآورد شده است.

بهروز كارخانه اى در جمــع خبرنگاران اظهار كرد: همچنين 35 
هزار و 305 بسته و اقالم بهداشتى و 69 هزار و 751 عدد ماسك 
در مجموع بــه ارزش حدود 450 ميليــون تومان در اين مدت 
زمان به صورت رايگان توسط جمعيت هالل احمر همدان توزيع 

شده است.
وى درباره فعاليت ها و اقدام هاى انجام شده در راستاى پيشگيرى 
از اپيدمى كرونا توضيح داد: ارائه آموزش هاى ويژه كرونا به 190

تن از كاركنان، 478 تن از اعضا و داوطلبان و 6 هزار و 220 تن 
از عموم مردم صورت گرفت.

كارخانــه اى افزود: 833 تن از داوطلبان جمعيت هالل احمر به 
ضدعفونى و گندزدايى 682 معبر و خيابان اين استان به مسافت 
هــزار و 750 كيلومتر اقدام كرده اند؛ همچنين 159 مســجد، 12
اتوبــوس، 2 گرمخانــه و يك زندان و 188 مورد ســاير اماكن 

عمومى ضدعفونى و گندزدايى شدند.
وى افزود: در راســتاى توليد ماســك، دســتكش و لباس هاى 
ســرهمى توســط داوطلبان جمعيت هالل احمر 3 كارگاه فعال 
شــده كه موفق به توليد 50 هزار عدد ماسك و يك هزار جفت 

دستكش شدند.

در دومين روز از هفته سالمت كرونايى

قهرمانى پرستاران و پزشكان 
ماندگار مى شود

مسجد و خانه پدريم آرزوست
مهدى ناصرنژاد »

 در آستانه ماه مبارك رمضان قرار داريم. مردم مسلمان كشورمان 
هر سال در چنين ايامى كه دهه كرامت و غبارروبى مساجد نام دارد، 
با شست وشــو و نظافت كلى در و ديــوار، صحن و فضاى عمومى 
مسجدهاى محل زندگى و فعاليت هاى اجتماعى خود، براى ورود به 
مــاه پرفيض و بركت رمضان و ميهمانى خدا و يك ماه عبادت كامل 

و خالص آماده مى شوند.
با اين حال و با وجود اينكه بيمارى و ويروس به اصطالح كرونا در 
چند ماه اخير با آلوده ســاختن محيط زندگى جهانيان، همه چيز را از 
مردم گرفته است، وليكن قلب هاى مؤمنان هنوز با خداست و مسجد 
در هــر كوى و برزن و محل ايرانيان، خانــه اميد مردم براى فرار از 

ناماليمات روزگار و لحظه هاى قرار و آرامش است. 
مساجد از شــروع آلوده ســازى ويروس كرونا در كشورمان، براى 
مراقبت از جان مردم و جلوگيرى از تجمع عمومى، تعطيل شده اند، 
امــا هنوز در مواقــع صبح، ظهر و عصر با پخــش صداى روح نواز 
مؤذن ها و گلبانگ نماز از گلدســته هاى مسجد محل، دل ها به سوى 
خالق معبود به پرواز در مى  آيد و به راســتى كه هر انسان خوشدل و 
خداجو براى روزهاى خوب و لحظه هاى ملكوتى جماعات در كنار 

مردمان فرشته سيرت و پاك نهاد دلتنگ شده است.
ما ايرانيان به آداب و رســوم و داشــته هاى ارزشمند خود زنده ايم. 
يكى از اين داشــته هاى بســيار حياتى سرنوشت ساز كه ارزش هاى 
معنوى آن فراتر از اعداد و ارقام مادى اســت خانه هاى پدرى است 
كــه در گذر زمان و مكان ارتباط بيــن فرزندان يك خانواده و بلكه 
چند نســل را برقرار مى كند و روزى كه ســرانجام اين خانه پدرى 
به داليل گوناگون از هم بپاشــد، دل هــاى آن خانه هم ناگزير از هم 
دور خواهند شد، مساجد براى مردم مسلمان به ويژه ما ايرانيان كه به 
ســنت هاى شيرين خود مى باليم، در واقع همان خانه پدرى است كه 
مردم يك محل را دور هم جمع مى كند و به بهانه هاى نماز و مراسم 
و نزديكى با خدا و قرب الهى دل هاى اهالى قديمى و جديد محل را 

به هم نزديك مى سازد. 
ــگاه هســتند،  ــًا پاي ــران اســالمى واقع مســاجد در جــاى جــاى اي
خانــه و پايگاهــى كــه بــدون هيــچ مانــع و چشم داشــتى بــه روى 
ــم و  ــاى مه ــگاه تصميم ه ــاز اســت و تجلي ــدا ب ــدگان خ ــه بن هم
دفــاع از حريــم نامــوس و ارزش هــاى ملــى، ميهنــى، دينــى و تمــام 
ــو،  ــان هاى خداج ــن انس ــاز بي ــكوه و سرنوشت س ــاى باش رابطه ه

يكــدل و همــراه اســت. 
يادمان باشد، اگرچه بسيارى از ما خانواده هاى ايرانى به ويژه زنان و 
مردان جوان كه تازه پاى به جاده بلند زندگى مشــترك مى گذارند، 
شايد هنوز خانه و سرپناه مستقل و ملكى براى خود نداشته باشيم، 
وليكــن در هر محل و گذرگاهى يك خانــه وجود دارد كه متعلق 
به همه اســت و هيچكس نمى تواند ادعا كند آن خانه از اوست و 
ديگران را بيرون كند! آن خانه ســهم هر بنده خواســت و هر دل 
آشــفته و بى قرار در حريم آن خانه بــا لختى تأمل و توكل به قرار 
و آدم مى رســد اين خانه خودى و بى قفــل و بى قل و غش همان 
مسجد باصفا، دلگشا و صميمى است كه با كرم خداوندى، هميشه 
آباد و برقرار اســت و هيچ كرونايى هم نمى تواند پاى انسان را از 
آن ببرد. مســاجد در هر زمان ما را به سوى خود و حريم امن الهى 

مى خوانند.

1- برخى روستاها از جمله روســتاهاى بخش زرين دشت نهاوند، 
مراســم عروســى هاى شــلوغ در اين هفته داشــته اند. گويا برخى 
آيين هاى عروســى ها كه مقــرر بود در ايام نوروز برگزار شــود، با 
اين تصور كه كرونا ديگر به اتمام رســيده، در اين روزهاى پيش از 
رمضان برگزار شده است.گفتنى است انتظار مى رود مسئوالن مرتبط 
به ويژه بخشداران با احساس مسئوليت بيشترى در اين زمينه ها فعال 
شــوند و تدابير الزم را با مشاركت شــوراهاى روستايى و دهياران 
بينديشــند و عمل كنند؛ زيرا بازگشت موج ابتالى كرونا با شل كن، 
سفت كن هايى كه احساس عمومى را به بى خيالى سوق مى دهد، دور 

از انتظار نخواهد بود.
2-كاسبى هاى يواشكى همچنان ادامه دارد. گويا برخى صنوف كه 
مجوز فعاليت ندارند همچنان در حال كاسبى يواشكى هستند. گفتنى 
اســت وانمودى به تعطيلى مغازه و كركره نيمه پايين از ويژگى هاى 

كاسبى يواشكى است.
3-درباره ورود كشور به دوره ترســالى بين صاحبنظران اتفاق نظر 
نيســت. گويا برخى بر پايان دوران خشكســالى و ورود كشور بر 
دوران ترســالى با توجه به حجم بارش ها و ديگر شــاخص ها نظر 
دارند. گفتنى اســت برخى نيز حجم بارش ها را ناشى از تغيير اقليم 

ارزيابى مى كنند.
4- تمايل به تمديد قراردادهاى اجاره در شرايط كرونا افزايش يافته 
اســت. گويا با نزديك شــدن به فصل اجاره خانه و اسباب كشى اين 
تمايل نمايان شــده است. گفتنى است مســئوالن مرتبط و نهادهاى 
حمايتى بــراى تمديد قراردادها و پيشــگيرى از افزايش نامتعارف 

اجاره ها هنوز برنامه اى ارائه نداده اند.
5- وضعيت شهريه دانشگاه هاى آزاد و مراكز غيرانتفاعى و مدارس 
غيردولتى با توجه به شــيوع كرونا و تعطيلى آنها در سال تحصيلى 
جارى مشخص نيست. گويا تمايلى به بازگشت شهريه مدت تعطيلى 
به جز هزينه آموزش مجازى، از ســوى اين نهادها به دانشجويان و 
والدين دانش آموزان وجود ندارد. گفتنى است شهريه ها در سالجارى 
با افزايش حاصل از تورم از دانشــجويان و والدين دانش آموزان اين 

مراكز دريافت شده است.

 هفته سالمت هر ســاله با نخستين روز از 
ارديبهشــت آغاز مى شود و تا يك هفته با سر 
فصل هايى مختلف و مرتبط با حوزه سالمت و 
درمان سعى در افزايش توجه به اين مؤلفه مهم 

در بين عموم دارد.
حاال هم كه كرونا عضو جدا نشــدنى از تمام 
خدمات درمانى و بهداشتى شده است، امسال 
كادر درمان و مســئوالن بهداشــت و سالمت 
كشــور اين هفته را با شعار «حمايت همگانى 

از مدافعان سالمت» آغاز كرده اند.
از روزى كــه آمار ابتال به ويروســى منحوس 
و شــوم در همدان باال رفت و اعالم شــد كه 
روزانه به طور ميانگين بين 8 تا 9 مورد جديد 
مبتال به كرونا در اســتان ثبت مى شود تا همين 
حاال كه به نظر مى رســد نمودار بيماران مبتال 
روندى ثابت پيدا كرده اســت حجم بااليى از 
پرسنل بيمارســتان ها، پزشكان و پرستاران در 
بخش هاى مختلف و ســطوح درمانى در حال 

ارائه خدمت هستند.
جبهه درمانى اســتان از روزى كه كرونا شيوع 
گرفته است به شدت درگير موضوعات مختلفى 
از جمله افزايش بار بيماران و مراجعان ورودى 
بــه بيمارســتان ها و مراكز درمانــى، افزايش 
فعاليت هاى تشخيصى كلينيكى و پاراكلينيكى، 
افزايش نياز به خدمات مراقبت بيمارســتانى، 
تغيير كاربرى برخى از آنها براى ارائه خدمات 
ويژه به بيماران كرونايى، افزايش تماس كادر 
درمــان با بيمــاران و احتمــال آلودگى آنان، 
افزايش سرعت استهالك تجهيزات تشخيصى 
و درمانى و خرابى زودتر از موعد آنها، افزايش 
ساعات كار كادرهاى درمانى و عوارض مرتبط 
با كار بيش از حد توان مانند خســتگى مفرط 
و مزمن، افزايش خطاهاى پزشــكى، افزايش 
تخلفات درمانى و افزايش انتظارات جامعه از 

پزشكان شده است.
اين شرايط در حالى اســت كه بخش زيادى 
از پزشــكان، رزيدنت ها، پرستاران و بهياران 
در معرض فرســودگى شــغلى قرار دارند از 
طرفى افزايش روند بيمارى ســبب شــده تا 
كادر درمانى خود بــه خدمات گيرندگان اليه 
درمانى تبديل شــوند، بنابراين از دست رفتن 
پزشك و پرســتارِ متخصص ظرفيت و توان 
اليــه درمانى را در همدان تــا حدود زيادى 

تحت تأثير قرار داد.
حــاال در آغازين روزهاى هفته ســالمت، بنا 
بر گفته روابط عمومى علوم پزشــكى همدان 
امروز، روز « پزشــكان، پرســتاران و خانواده 
نظام ســالمت در مقابله بــا كرونا» نامگذارى 

شده است.
محمد طاهرى در گفت و گو با همدان پيام گفت: 
هفته سالمت از ابتدا تا هفتم ارديبهشت است 
و دوشنبه اول ارديبهشــت نخستين روز اين 
هفته به نام «بهورزان و خانواده بهداشت كشور 
در مقابله با كرونا، سه شــنبه دوم ارديبهشت « 

پزشكان، پرستاران و خانواده نظام سالمت در 
مقابله با كرونا» و چهارشنبه سوم ارديبهشت به 
نام «آموزش، پژوهش، فناورى و توليد ملى در 

مقابله با كرونا» نامگذارى شده است.
وى افزود: همچنين پنجشنبه چهارم ارديبهشت 
به نام « هماهنگى و همكارى بين بخشــى در 
مقابله با كرونا»، جمعه پنجم ارديبهشت به نام « 
روحانيون، نهادهاى دينى و همدلى مؤمنانه در 
مقابله با كرونا»، شــنبه ششم ارديبهشت به نام 
« مردم، همياران سالمت و مشاركت اجتماعى 
در مقابله با كرونا» و يكشنبه هفتم ارديبهشت 
به نام « هر رسانه يك پايگاه سالمت در مقابله 

با كرونا» نامگذارى شده است.
وى همچنين تأكيد كرد: از شيوع بيمارى تا به 
امروز بيش از 9 هزار و 769 پرسنل بيمارستان 
اعم از پزشــك، پرســتار، كادر آزمايشگاهى، 
كارشــناس بهداشــت و ... در بيمارستان هاى 
اســتان در حال مبارزه با اين ويروس ناميمون 
هســتند كه توانســتند خدمات ارزشمندى را 
انجام دهند كه از جمله آن استفاده از پالسماى 
بيماران بهبوديافته براى بيماران بدحال مبتال به 

ويروس كرونا در جهت بهبود بيمارى است.
وى با بيان اينكه از اســفندماه ســال گذشته 
تاكنون بيش از 2 هزار نفر با عالئم حاد تنفسى 
به مراكز درمانى استان مراجعه كرده اند، افزود: 
از اين تعداد تســت 700 نفر به ويروس كرونا 
مثبت اعالم شده كه بر اساس آن بيش از 500 
نفر از بيماران پس از مداوا از بيمارســتان هاى 

استان ترخيص شده اند.
عضو هيأت علمى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان همچنين باقدردانــى از زحمات كادر 
درمانى و فعاليت هاى صورت گرفته براى مهار 
اين بيمارى اظهار اميــدوارى كرد: با زحمات 
شبانه روزى فعالن اين عرصه، بهبودى هرچه 
سريعتر مبتاليان به اين بيمارى و همچنين خبر 
ســاخت واكسن و درمان قطعى اين بيمارى و 
به ثمر رسيدن تالش و كوشش محققان و پژو 
هشگران در آزمايشــگاه هاى كشور را شاهد 

باشيم.
حاال كه دامنه كرونا در همدان با همت و اراده 
افرادى كه تمام تالششان كم كردن سايه شوم 
اين بيمارى اســت تا حــدودى بيمارى مهار 
شــده و وارد وضعيت ثابتى شده است، نبايد 
سختى ها و كشمكش هاى پرسنل درمان را در 

اين مسير ناديده گرفت.
ف. م يكى از پرســتارانى است كه اين روزها 
بى وقفه در بخش آى سى يوى بيمارستان سينا 
فعاليت دارد، مى گويد: از زمانى كه كرونا آمده، 
فشار كارى بر روى كاركنان بيمارستان بسيار 
زياد شده اســت بر همين اساس در روزهايى 
كه با شلوغى بيماران همراه بود، در بيمارستان 
ما تعداد تخت هاى آى سى يو را افزايش دادند 
و سبب شــد تا با كمبود تخت و نيرو مواجه 

شويم.
وى افزود: متوسط ســنى بيمارانى كه در اين 
مدت داشــته ايم از 25 ســال تا 80 سال بوده  
كه البته بيمارانى با ســن پايين تر بهتر به درمان 
جــواب مى دهند و اميد به بهبود شــان خيلى 
بيشــتر بود اما آنان كه بيمارى زمينه اى دارند، 
متأســفانه شرايطشــان خوب نيست و با همه 
تالش هايى كــه مى كنيم، خيلى از اين بيماران 

جان سالم به در نمى برند. 
يكى از متخصصان عفونى بيمارستان نيز معتقد 
اســت حجم كار روزانــه اش چندين و چند 
برابر شــده اســت. وى كه خواستار حفظ نام 
خود است، مى گويد: در روزهايى كه مريضى 
شيوع چند برابرى در همدان داشت، خيلى از 
همكاران مان نمى توانستند كار كنند، تعدادى از 
آنها افسردگى گرفته اند و تعدادى هم مبتال به 
ويروس شدند، اين است كه من تقريبا 3 هفته 
است كه در 2 شيفت مجبور به ويزيت هستم و 
كار بيشترى را متحمل مى شوم؛ با اين حال هر 
روز اميدواريم كه با خبر اتمام اين طلسم شوم 

مواجه شويم و جشن سالمتى بگيريم.
اين شــرايط در حالى است كه معاونت درمان 
علوم پزشــكى همدان با بيان اينكه بيش از 9

هزار نفر از پرسنل درمانى و بيمارستان همدان 
درگير مبارزه با ويروس كرونا هســتند، گفت: 
394 متخصص، 483 پزشك عمومى، 387 نفر 
دستيار و انتر و 3 هزار و 915 پرستار در حال 
ارائه خدمات به بيماران مبتال و افراد مشكوك 

به بيمارى در استان هستند.
ابراهيــم جليلى در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
افزود: در راســتاى مبارزه با كرونا 910 نفر در 
به صورت  استان  آزمايشگاه هاى  و  راديولوژى 
مستمر در حال رسيدگى به موارد مشكوك و 

مبتاليان كرونا بوده اند.
ســوپروايزر آموزش سالمت بيمارستان بعثت 
نيز در راســتاى خدمات دهى مدافعان سالمت 
در اين بيمارســتان در مبــارزه با كرونا گفت: 
به دنبال شــيوع بيمــارى كرونا در اســتان و 
شــدت واگيرى اين بيمارى آموزش همگانى 
براى باال بردن ســطح اطالعات عموم درباره 
راه هاى انتقال، پيشگيرى، درمان، نحوه استفاده 
صحيح از ماسك و دستكش يكى از نخستين 
و اساسى ترين اقدامات مختلفى است كه انجام 
شــده است و در همين راســتا واحد آموزش 
ســالمت بيمارســتان بعثت به برنامه ريزى و 
اجــراى آموزش هاى عمومى بــراى كنترل و 

پيشگيرى ويروس كرونا اقدام كرده است.
طيبى تأكيد كــرد: آموزش هاى همگانى براى 
مراجعان بــه درمانگاه، همراهــان و بيماران 
بسترى در بخش هاى درمانى، پرسنل از جمله 

اين اقدامات است.
وى همچنيــن بــه ارائــه خدمات مشــاوره 
خانواده ها  اســترس  كاهش  براى  روانشناسى 
در اين بيمارستان اشــاره كرد و افزود: پخش 
فيلم هاى آموزشى از طريق تلويزيون سالن هاى 

درمانگاه،
قــرار دادن فايل هاى آموزشــى در ســايت 
بيمارستان واحد آموزش بيمار و تهيه و توزيع 
پمفلت هاى آموزشى از ديگر اقدامات آموزشى 
بيمارستان بعثت در راستاى مقابله با ويروس 

كرونا در همدان بود.

زمان حمايت از 
حاجى بابايى است

 ميدرضا حاجى بابايى اگرچه فرزند استان 
همدان اســت اما سابقه حضور و تالش هاى 
وى در مجلس و وزارت آموزش و پرورش 
از او چهره اى ملى ســاخته تا امروز يكى از 
گزينه هاى اصلى رياســت مجلــس يازدهم 

باشد.
نگاهى به ســوابق رقباى احتمالى وى هم اين 
نظر را كه آنها سابقه فعاليت پارلمانى و قدرت 

چانه زنى و رايزنى و اثرگذارى حاجى بابايى در 
مواقع حساس و مهم را ندارند، تأييد مى كند.

اما دنياى سياســت بر اساس شاخص ها پيش 
نمى رود و عوامل ديگرى چون رايزنى هاى با 
وعده و وعيد و عارى از اخالق كه متأســفانه 
برخــى رقبــاى حاجى بابايى به آن متوســل 

شده اند، در تحوالت آن مؤثر است.
 هرچند بخشــى از انتظــارات افكار عمومى 
اســتان از حاجى بابايى در مقــام نمايندگى 
محقق نشــده و در زمان مناسب به آن ورود 
خواهيم كرد، بايد توجه داشت كه اكنون زمان 

حتى نقد حاجى بابايى در اســتان و توســط 
همدانى هــا و نيروهاى دلســوز غيرهمدانى 
نيســت و زمان حمايت كامل از حاجى بابايى 
براى كســب افتخارى براى اســتان و كشور 
فرا رســيده اســت و نبايد تحليلگران اجازه 

ميدان دارى پيدا كنند.
در واقع شــرايط براى كسب رياست مجلس 
براى اســتان همــدان فراهم اســت و اندكى 
همت بــراى حمايت از ســوى تمامى افراد 
مؤثر، گروه ها و نماينــدگان دارد تا با رايزنى 
با نمايندگانى كه مى خواهند رئيس مجلس را 

انتخاب كنند، رأى آنها براى رياســت مجلس 
يازدهم، با اقنــاع صورت گرفته، حاجى بابايى 

باشد.
در ايــن راه اين صــداى حمايــت نبايد در 
استان بماند و بايد سراســر ايران را فراگرفته 
و رايزنى ها در سطحى ملى با نمايندگان انجام 
شــود تا به يارى خدا هم مجلس به رئيســى 
آگاه، پارلمانى و تخصصى برســد، هم خيال 
مــردم از نظارت و ارتقــاى جايگاه مجلس و 
توجه واقعى به مردم و صيانت از مردم ساالرى 

راحت شود.

يادداشت روز 

آغاز توزيع درسنامه هاى آموزشى 
دوره ابتدايى 

 مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان از آغاز توزيع درســنامه هاى آموزشــى براى 
دانش آموزان دوره ابتدايى اســتان همدان خبر داد. محمد پــورداود در بين خبرنگاران، اظهار 
كرد: در راستاى توسعه آموزش هاى غيرحضورى و به منظور بهره مندى تمامى دانش آموزان از 
اين آموزش ها، بسته هاى آموزشى در قالب درسنامه براى استفاده دانش آموزانى كه به اينترنت، 

فضاى مجازى و شبكه آموزش سيما دسترسى ندارند، تهيه شده است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل آموزش و پرورش اســتان ، وى با بيان اين كه درسنامه هاى 
آموزشى بر اساس برنامه ريزى صورت گرفته براى دانش آموزان ارسال مى شود، افزود: همچنين 
سى دى هاى آموزشى حاوى برنامه هاى آموزشى پخش شده از شبكه آموزش سيما و محتواهاى 

توليدشده توسط همكاران استان براى دانش آموزان ارسال خواهد شد.

36  قاچاقچى اقالم بهداشتى در همدان دستگير شدند
 به دنبال شيوع كرونا و افزايش نظارت هاى تيم هاى مبارزه با قاچاق كاال 36 قاچاقچى اقالم 

پزشكى و بهداشتى در اين استان شناسايى و دستگير شدند.
رئيس پليس آگاهى استان همدان گفت: با تالش تيم هاى مبارزه با قاچاق كاال پليس آگاهى و 
همراهى 314 تيم از ديگر سازمان هاى مسئول، 153 هزار و 183 عدد انواع ماسك و دستكش 

كشف شد. 
به گزارش ايرنا، على اســدبيگى بيان كرد: همچنيــن با اجراى طرح مقابله با قاچاق تجهيزات 
پزشــكى و بهداشتى 301 هزار و 57 ليتر انواع محلول و ژل ضدعفونى كننده كشف و ضبط و 

براى متخلفان 33 پرونده قضايى تشكيل شده است.
وى ادامه داد: در جريان اجراى اين طرح هزار و 514 مغازه مورد نظارت و بازرسى قرار گرفتند 

كه 239 باب مغازه به دليل تخلف صنفى با دستور مقام قضايى پلمب شدند.



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  2 ارديبهشت ماه 1399  شماره 3735

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

خبر

150 اثر نقاشى با موضوع كرونا 
به كتابخانه هاى نهاوند ارسال شد

 به دنبال فراخوان مسابقه نقاشى با موضوع كرونا، بيش از 150 اثر از 
سوى كودكان و نوجوانان از طريق فضاى مجازى دريافت شده است.

مســئول كتابخانه هاى عمومى نهاوند گفت: زمان برگزارى مســابقه 
نقاشى ادامه دارد كه پس از پايان مسابقه، بهترين آثار انتخاب و پس از 

پايان كرونا در مراسمى از برگزيدگان تجليل خواهد شد.
ميالد امينيان با بيان اين مطلب گفت: با توجه به تعطيلى كتابخانه هاى 
عمومى شهرستان، نهاد كتابخانه هاى عمومى استان، به منظور گسترش 
فرهنگ مطالعه برنامــه كتابخوانى را از طريق فضايى مجازى به اجرا 
گذاشــت كه نقش مهمــى در پر كردن اوقات فراغــت مردم در ايام 

قرنطينه ايفا كرد.
وى افزود: فايل كتاب خاطرات ســردار حاج ميرزا سلگى در فضاى 

مجازى قرار گرفت و بخشى از اين كتاب نيز روخوانى شد.
امينيان گفت: همچنين برنامه «يك دقيقه مطالعه از يك كتاب» و معرفى 
آن توســط يك راوى از ديگر برنامه هايى بود كه در اين ايام از طريق 

فضاى مجازى اجرا شده است .
وى از برگزارى همين جشــنواره كتابخوانى رضوى از طريق فضاى 
مجازى خبر داد و گفت: امســال دهمين جشنواره كتابخوانى رضوى 
با توجه به شــرايط ويژه كرونا به صورت مجازى برگزار مى شود كه 
چندين كتاب با موضوع فرهنگ رضوى معرفى و در دســترس عموم 

گذاشته شده است.

توزيع بسته هاى آموزشى بين دانش آموزان 
روستايى و عشاير اسدآباد 

 مديــر اداره آموزش و پرورش شهرســتان اســدآباد از طراحى 
بســته هاى آموزشى در اين شهرســتان خبر داد و گفت: به زودى اين 
بسته هاى آموزشــى طراحى شده بين دانش آموزان روستايى و عشاير 

شهرستان توزيع خواهد شد. 
غالمرضا همايى لطيف در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: استقبال خوبى 
از شــبكه اجتماعى دانش آموزان (شــاد) در شهرستان اسدآباد شده و 
والدين مديريت بسيار مناسبى در رابطه با اين شبكه اجتماعى داشته اند 

كه قابل تقدير است. 
وى با بيان اينكه از اول ارديبهشت ماه مدارس ابتدايى شهرستان رسمًا 
در شبكه اجتماعى دانش آموزى (شاد) كار خود را آغاز مى كنند، افزود: 
درحال حاضر براساس بازديدهاى انجام شده 85 تا بيش از 90 درصد 
دانش آموزان اسدآبادى عضو شبكه اجتماعى شاد هستند و معلمان و 
مدارس آمادگى الزم و صددرصدى براى فعاليت در اين شبكه دارند.

همايى لطيف خاطرنشــان كرد: در برخى نقاط روســتايى كه احتمال 
مشكل ضعيف بودن اينترنت وجود دارد، با پيگيرى فرماندار شهرستان 

در تالش هستيم كه مشكل اينترنت مرتفع شود. 
وى با تأكيد بر اينكه خانواده دانش آموزانى كه احتماالً به شــبكه شاد 
و يا اينترنت دسترســى ندارند، نگران اين موضوع نباشــند، تصريح 
كرد: دانش آموزان اين خانواده ها به راحتى مى توانند از شبكه آموزشى 

تلويزيون استفاده كنند

فعاليت 6 هزار كارگاه صنايع دستى 
در تويسركان 

 بيش از 8 هزار هنرمند در 6 هزار كارگاه صنايع دستى اين شهرستان 
مشغول به كار هســتند. 26 درصد كارگاه هاى صنايع دستى استان در 
اين شهرســتان قرار دارد. فرماندار تويســركان گفت: امسال با ايجاد 
بازارچه هاى فروش، برگزارى جشنواره هاى صنايع دستى و باال بردن 
كيفيت صنايع دستى شهرستان دنبال رونق توليد و افزايش درآمد براى 

فعاالن در رشته هاى صنايع دستى هستيم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســيد رســول حسينى افزود: 
مهم ترين صنايع دســتى شهرستان تويسركان مبل و منبت، گليم بافى، 
جاجيم بافى، حكاكى روى سنگ، معرق، معرق كارى، رودوزى هاى 

سنتى، كتيبه كارى، چرم دوزى، قلم زنى و چهل تكه دوزى است.

كشف 216 رأس دام قاچاق در كبودراهنگ 
 مأمــوران مبارزه با قاچاق كاال و ارز شهرســتان كبودراهنگ حين 
كنترل خودرو هاى عبورى در محور اصلى به 2 دستگاه كاميون كه از 
استان هاى غربى به سمت مركز كشور در حال حركت بودند، مشكوك 

و آن ها را متوقف كردند.
فرمانده انتظامى استان همدان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت :در بازرسى از اين كاميون ها، 216 رأس گوسفند قاچاق و بدون 
مجوز كشف و 2 متهم در اين  باره با تشكيل پرونده به مرجع قضائى 

معرفى شدند.
بخشعلى كامرانى صالح با اشاره به اين كه برابر نظر كارشناسان ارزش 
احشام كشف شده، 6 ميليارد و 500 ميليون ريال برآورد شده است، از 
شــهروندان خواست هرگونه اخبار درباره تردد احشام غيرمجاز را به 

مركز فوريت هاى پليسى 110 گزارش دهند.

 در اين روزها كه همه مى خواهند فاصله هوشــمند رعايت شود. 
ديوار تاكسيداران از همه كوتاه تر است. حدود 7 تا 10 روز است كه به 
گفته تاكسيرانى قرار شد كه به تاكسى ها پالستيك و دستگاه كارتخوان 
بدهد، ولى تابه حال خبرى نشده و در جواب پيگيرى مى گويند هنوز 
نرسيده مگر پالستيك هم از خارج وارد مى شود تا االن حدود 200 نفر 
از رانندگان در سراســر كشور آلوده شدند و چندين نفر فوت كرده اند 
پس اين عوارض تاكســى كه رانندگان هر دو ســال يكبار پرداخت 
مى كنند در قبال چه خدماتى است. اين در حالى است كه در شهرهاى 
ديگر اين خدمات در حال اجراســت مســئوالن همدان هميشه يا به 

خواب رفته اند يا اينكه عرضه كار ندارند.
جمعى از تاكسيداران همدان

  هنوز خبر ثبت نام اينترنتى ســيم كارت سرپرســت خانوار براى 
دريافت وام يك ميليونى يارانه به شهرســتان هاى همدان نرسيده مردم 

همچنان با تجمع در پست بانك ها خدمات مى گيرند. 

 تا زمانى كه ســازمان جهاد كشاورزى، كشاورزان مناطق محروم را 
حمايت نكند همچنان شاهد مهاجرت مردم از روستا ها خواهيم بود، 
با وجود مشــكالت فراوان كه مهاجران از روستاها در حاشيه شهرها 
ايجاد كرده اند مســؤالن كشــور هيچگونه تدابيرى براى پيشگيرى از 
مهاجرت روستاييان به شهر ها را ندارند و اين معضل هر ساله افزايش 
مى يابد كه درصد بااليى از مشــكالت شهرها از همين مهاجرت هاى 
بى رويه از روســتا به شهر است. مســؤالن تا چه زمانى مى خواهند به 
ايــن بى اعتنايى ها ادامه دهند، درصورتى كه روســتاها در حال خالى 

شدن هستند. 

 با وجود اعالم احتمالى بروز موج اپيدمى كرونا در اســتان همدان 
توسط مسئوالن بهداشتى استان؛ از مديران ارشد همدان عاجزانه تقاضا 
داريم چاره اى براى پيشگيرى از شيوع اين بيمارى بينديشند، زيرا مردم 

در ماه رمضان توان مقابله با بيمارى را نخواهند داشت. 

 مردم در اين روز هاى شــيوع ويــروس كرونا مراقب كاله بردارى 
درخريدهاى آنالين باشند.

 مدتى پيش، از يك پيج اينستاگرام لباس سفارش دادم، هزينه لباس و 
پست را نيز پرداخت كردم اما ديروز كه سفارش به دستم رسيد چيزى 
نيســت كه سفارش داده بودم، به صفحه اينستاگرامى آنها پيام دادم كه 
اشتباه ارســال كرده ايد اما صفحه شخصى من را بالك كردند. لطفا به 
مردم اطالع رسانى كنيد، اين روزها كه خريدهاى آنالين به دليل كرونا 
زياد شــده اســت از صفحات مجازى غيرمعتبر خريد نكنند تا دچار 

مشكالت مشابه نشوند.

16 كيلوگرم ترياك در فامنين كشف شد
 پليــس مبارزه با مواد مخدر در يك عمليات موفق به كشــف 16

كيلوگرم ترياك در فامنين شد. فرمانده انتظامى استان همدان گفت: پس 
از دريافت اخبارى مبنى بر انتقال يك محموله مواد مخدر از استان هاى 
جنوبى به سمت شهرســتان فامنين بررسى اطالعاتى اين موضوع در 

دستور كار قرار گرفت.
بخشعلى كامرانى صالح بيان كرد: تيم هاى پليس مسير هاى احتمالى تردد 
خودروى حامل مواد افيونى را رصد كرده و نسبت به رصد اين مسيرها 
و اجــراى طرح هاى الزم براى به دام انداختن قاچاقچى تدابير الزم را 

اتخاذ كردند.
 وى افزود: پس از ورود كاميون حامل مواد افيونى به حوزه استحفاظى 
فامنين، در يك اقدام ضربتى خودرو توقيف و راننده اين وسيله نقليه 

دستگير شد و مأموران خودرو را به مقر انتظامى منتقل كردند.
كامرانى صالــح در گفت وگو با ايرنا ادامه داد: 16 كيلوگرم مواد مخدر 
از نوع ترياك كه به صورت حرفه اى در داخل كاميون جاســازى شده 
بود توســط عوامل انتظامى كشــف و متهم با تشكيل پرونده تحويل 
مرجع قضايى شــد. سال گذشــته 5 هزار و 500 كيلوگرم مواد مخدر 

در همدان كشف شد .

بهشت زهرا ريشه اى ساماندهى مى شود
 طرح هايى مهم براى اصالح و نوســازى بهشت  زهرا تدوين شده 
است. در گام نخســت ميدان بهشت زهرا براى روان تر شدن ترافيك 
در روزهاى پرتردد كوچك تر شــده اســت، بر اين اســاس ساخت 
مكانى مســقف براى اقامه نماز ميت، ساخت غسالخانه به روز، به طور 
تفكيك شــده بين اموات آقا و خانم، ساخت نمازخانه، خريد يخچال 
بــراى نگهدارى اموات و راه اندازى دفتر ادارى در مكانى به وســعت  

هزار و 300 مترمربع آغاز شده است.
شهردار اسدآباد گفت: غسالخانه فعلى نيز براى كمك به حل مشكالت 
در روزهــاى بحرانى باقــى مى ماند، از اين پس و بــا انتصاب يكى از 
نيروهاى خوب شهردارى، مديريت بهشت زهرا رسميت گرفته و داراى 
تشكيالت خواهد شد. عليرضا فعله گرى با بيان اينكه ساخت پاركينگ، 
بهســازى فضاى سبز و بهسازى مسير بهشــت زهرا نيز در دستور كار 
است، ادامه داد: وظيفه مسئول آرامستان پيگيرى و انجام امورات جارى 
اين نقطه اســت. وى با تأكيد بر اينكه شــهردارى اسدآباد براى مبارزه 
با كرونا همچنان پاى كار اســت، افزود: گندزدايى و ضدعفونى ادارات 

مختلف و سطح شهر به صورت روزانه در حال انجام است.

توليد بيش از 40 ويديوى 
آموزشى و سرگرمى در اسدآباد

 مســئول كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اسدآباد از توليد بيش از 40 ويديو 
برنامه آموزشــى و سرگرمى كودكان و نوجوانان توسط مربيان كانون پرورش فكرى اين 
شهرســتان خبر داد و اظهار كرد: اين ويديوهاى آموزشى و سرگرمى به صورت فيلم هاى 
90 ثانيه تا 3 دقيقه اى بوده كه توســط مربيان كانون پرورش فكرى شهرستان توليد شده 

است. 
مژگان هادى با اشاره به شيوع ويروس كرونا خاطرنشان كرد: مربيان و كارشناسان كانون 
اســتان همدان با توليد بيش از 450 ويديوى آموزشــى و سرگرمى به صورت جهادى و 

داوطلبانه در دو بخش ملى و اســتانى از اسفندماه سال گذشته به خدمات رسانى مجازى 
مشغول هستند و در واقع با دوركارى رسالت خود را انجام مى دهند. 

ــتان  ــان اس ــى مربي ــاى آموزش ــه فايل ه ــان اينك ــا بي ــا و ب ــا ايرن ــه ب وى در مصاحب
 hamedan. گفــت:  مى شــود،  منتشــر  كانــون  خبــرى  ســايت  در  همــدان 
kanoonnews. ir بــه آدرس omid. kpf. ir كانــون پــرورش ايــن كار بــا هــدف 
خدمات رســانى فرهنگــى بــه كــودكان و نوجوانــان در مناطــق محــروم و حاشــيه اى 
شــهرها تشــكيل شــده كــه در اســتان همــدان و شهرســتان اســدآباد نيــز بــه همــت 
ــى در  ــاب و كتابخوان ــوزه كت ــژه در ح ــى به وي ــاى فرهنگ ــون فعاليت ه ــان كان مربي
ــد  ــون پيــك امي ــد اكن ــن فرآين ــه اي ــزار شــده و در ادام ــاط روســتاها برگ اقصــى نق

ــه اســت. ــانى پرداخت ــه خدمت رس ــم ب ــاز ه ــازى ب مج

 معصومــه كمالوند- خبرنــگار همدان 
پيام: پروژه شــركت فوالد مباركه اصفهان 
در شهرســتان نهاوند با اعتبار 200 ميليارد 
تومان و اشــتغال زايى بيــش از 200 نفر، 
ارديبهشــت ماه با حضور وزير صنعت و با 
رعايت فاصلــه اجتماعى كلنگ زنى خواهد 
شــد. اين پروژه قرار بود ســال گذشــته 
كلنگ زنى شود كه با شهادت قاسم سليمانى 

و هماهنگ نبودن استاندار، لغو شد.
نماينده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيــان اين مطلــب و در جمع 
رســانه ها با اشــاره به اينكه همچنان پيگير 
مسائل و مشــكالت شهرستان هستيم و بر 
ميثاق يادشــده در راســتاى انجام وظايف 
ادامه  كــرد،  نخواهيم  كوتاهى  نمايندگــى 
داد: اميدوارم اين پروژه ها تعطيل نشــود تا 

خدمات دهى به مردم نيز قطع نشود.
حســن بهرام نيا بابيان اينكه محور نهاوند - 
آورزمان يكى از محورهاى پرتردد شهرستان 
است، گفت: پيش از آغاز سالجارى با توجه 
به اينكه منبعى براى تزريق پول نداشــت با 
پيگيرى هاى صــورت گرفته مقدمات تهاتر 
امالك پيمانكار در يكى از استان هاى كشور 
را فراهم آورديم تا عمليات اجرايى متوقف 

نشود.
نماينده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى با اشــاره بــه مطالبــه مردمى و 
شــعبان،  نهر  درباره  نهاوندى  كشــاورزان 
گفت: خوشــبختانه در پيگيرى هايى كه در 
دى ماه ســال گذشته انجام شــد، از آنجاكه 

اين پروژه داراى اعتبار 800 ميليون تومانى 
بود پيمانكار آن انتخاب و عمليات اجرايى 
ساماندهى نهر شعبان از پل گوشه آغاز شده 

است.
ســاماندهى  بحــث  در  گفــت:  وى 
ــد در حال حاضــر  فاضــالب شــهرى نهاون
ــارد  ــار 22 ميلي ــا اعتب ــهر ب ــد ش 80 درص
شــبكه گذارى  پوشــش  تحــت  تومــان 
فاضــالب قرارگرفتــه كــه 10 كيلومتــر 

ــت. ــرا اس ــت اج ــز در دس ــر ني ديگ
بهرام نيا با اشــاره به پروژه هاى در دســت 
اجرا و بهره بردارى حوزه ورزش و جوانان 
شهرســتان نهاوند، گفت: اســتخر شهرك 
طالقانى نهاونــد با اعتبار 3/5 ميليارد تومان 
از محــل اعتبارات وزارت نفت و اســتانى 
داراى حدود 60 درصد پيشــرفت فيزيكى 
اســت. در حال حاضر سالن باستانى نهاوند 
در مجموعه ورزشــى عليمراديــان نهاوند 

آماده بهره بردارى است.
وى با اشاره به اينكه عمليات ساخت خانه 
اميد بازنشســتگان نهاوند به اتمام رســيده 
و در آينــده نزديــك با حضور مســئوالن 
بهره بــردارى مى شــود، گفــت: در حوزه 
بهداشت و درمان مركز جامع سالمت شهر 
فيروزان با پيگيرى هايى كه انجام شد توسط 

بنياد علوى ساخته شد.
وى بــا بيــان اينكه اين پروژه قــرار بود با 
حضور وزير بهداشت به بهره بردارى برسد 
اما به ســبب شرايط جوى به وجود آمده در 
آخرين سفر وزير بهداشت به استان همدان 

ممكن نبود، گفت: اين پروژه نيزبه زودى به 
بهره بردارى خواهد رسيد.

بهرام نيا با اشــاره به اتمــام عمليات نصب 
آيــت ا...  بيمارســتان  ام.آر.آى  دســتگاه 
قدوســى، گفت: پس از نصب نرم افزارهاى 
موردنياز بــراى مركز ام.آر.آى نهاوند مورد 

بهره بردارى رسمى قرار خواهد گرفت.
وى با اشــاره به دريافت مجوز ساخت 76 
كيلومتر از محورهاى روســتايى شهرستان 
نهاوند، گفــت: در حال حاضر از اين ميزان 
55 كيلومتر اجرايى شــده است كه ازجمله 
ايــن پروژه ها مى توان به پــروژه نهاوند - 
گيــان، نهاوند - برزول - فارســبان، دهنو 

عليا - راوند و توانه - اسدآباد اشاره كرد.
بهرام نيا با اشــاره به اينكــه محورنهاوند - 
فيروزان، ايســتگاه دوم راه آهــن نهاوند و 
محور دهفول بــه نهاوند نيز تأمين اعتبار و 
در دست اجرا هستند، گفت: انتظار مى رود 
مســئوالن شهرستان در راســتاى به نتيجه 

رساندن اين پروژه اقدام كنند.
وى افــزود: در حــوزه ميــراث فرهنگى 
و گردشــگرى نيز با توجه به مشــكالت 
عديــده در منطقه دوخواهــران و همچنين 
درخواست هاى مكرر مردم اين محله وزير 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
و همچنين بررســى هاى كارشناسان مربوط 
پس از 50 سال مجوز ساخت وساز در اين 
منطقــه براى مردم و حســينيه دوخواهران 

صادرشده است.
بهرام نيا خاطرنشان كرد: در راستاى جذب 

گردشــگر هرچه بيشــتر در ســراب هاى 
شهرستان و ايجاد محيط آرام توأم با امنيت 
12 ميليــارد تومان اعتبار در ســراب هاى 
شهرســتان براى ساخت ســكوى نشيمن، 
روشــنايى و ... از محل اعتبــارات دولتى 

جذب شده هزينه شده است.
نماينده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اسالمى، تصريح كرد: درباره كاهش فاصله 
استفاده  بر  عالوه  شهرســتان  عقب ماندگى 
از توان دولــت از ظرفيت بنياد بركت براى 
ساخت 6 مدرسه در شهرستان استفاده شد 
كه در اين راســتا 3 مدرسه روستاهاى گل 
حيدر، كهريز ســليم، شهرك خزل افتتاح و 
جهان آباد، سهران و وراينه در دست  ساخت 

است.
وى در ادامه با اشــاره به مســقف شــدن 
ورودى بازار ســنگ ميل نهاوند تا چهارسو 
با اعتبــار 350 ميليون تومان، گفت: تاكنون 
150 ميليــون تومان از اعتبار جذب شــده 

هزينه شده است.
بهرام نيا با اشــاره به فعاليــت معدن طالى 
نهاوند و همچنين پروژه ســد گرين، گفت: 
پروژه كارخانــه چغندرقند نهاوند نيز براى 
حمايــت از ســرمايه گذار رايزنى هاى الزم 
براى دريافت 400 ميليارد تومان انجام شده 
حال حاضر نيز پروژه بزرگ ترين  در  است. 
گلخانــه چندمنظــوره هيدروپونيك غرب 
كشــور بــا اعتبــار 80 ميليارد تومــان با 
ســرمايه گذارى بخــش خصوصى در حال 

ساخت است.

 سپيده راشدى»
 چند ماهى اســت كه ويروسى منحوس 
از جهــان قربانى مى گيرد. بســيارى هم 
اكنون مشــغول زورآزمايى با آن هستند. 
يكــى از قربانى ها، صنعت گردشــگرى 
بوده كه ضربه ســهمگينى بــر پيكره آن 
وارد شده است. گردشگرى مادستان هم 
از اين موضوع مســتثنى و مصون نبوده 
و خســارات زيادى در اين زمينه متحمل 
شده اســت، به طورى كه براى مدت ها در 
اقيانوس متالطم بحران ناشى از آن گرفتار 
خواهد بود. قرار بــود بزرگ ترين پارك 
آبى غرب كشور در شهرستان رزن، اواخر 
سال گذشته به بهره بردارى برسد و نقشى 
در گردشــگرى و جذب گردشگر براى 
مادســتان ايفا كند كــه كرونا با حضور 
خود در كشــور و در پى آن در استان و 
شهرستان ها تاج خود را بر سر گردشگرى 
اين منطقه نيز گذاشت و اين پروژه بزرگ 

را تا اطالع ثانوى به كما برد. 
خبرنگار همدان پيــام گفت وگويى را با 
رئيس ميراث فرهنگى شهرســتان رزن و 
درگزين در اين باره داشــته كه در ادامه 

مى خوانيد.
رئيس ميــراث فرهنگى شهرســتانهاى رزن 
و درگزيــن گفت: پارك آبــى دلفين رزن و 
درگزيــن به عنوان نخســتين پــارك آبى در 
غرب كشور در راســتاى حمايت از ورزش 
و تفريح سالم در ســال 1394كلنگ زنى شد 
و در ســال 1395با مجوز از ميراث فرهنگى 
آغاز به ساخت كرد، اما با ورود اين ويروس 
ناخوانده به كشــور با پيشرفت فيزيكى 100

درصد افتتاح نشد.
شــهروز كهيايى بــا تأكيد بــر اينكه پارك 
آبــى با ميــزان اشــتغال زايى 60 نفر آماده 
افتتــاح و بهره بــردارى بــود، افــزود: در 
برنامه هاى انجام شــده، قرار بود اين پروژه 
به دســت وزير ميراث فرهنگ، گردشگرى 
و صنايع دســتى كشور و مسئوالن استانى و 
شيوع  به دليل  اما  گردد،  افتتاح  شهرســتانى 
ويروس كرونا نه تنها افتتاح نشد بلكه منجر 

به خساراتى هم شد.
كهيايى بــا بيان اينكه با درآمــد 50 ميليونى 
اســفندماه و استقبال خوب مردم شهرستان و 
گردشگران آماده بهره بردارى مالى بيشترى در 
ايام نوروز بوديم، تصريح كرد: پروژه مذكور 

اوايل اسفندماه 98 با به كارگيرى اشتغال بين 
35 تا 50 نفر به صورت آزمايشــى كار خود 
را آغاز كرد تا در نوروز 99 شــاهد استقبال 
گردشــگران باشــد و به دليل شيوع ويروس 
كرونا موجــب تعطيلى و تعديــل نيروهاى 
پروژه شــد. ســرمايه گذار دچار خســارت 

ميلياردى و با چك هاى برگشتى مواجه شد.
وى افزود: ســاخت اين پروژه با مساحت 4
هزار و 500 مترمربع با ســرمايه گذارى بخش 
خصوصى به مبلــغ 13 ميليارد تومان به اتمام 
رسيده اســت. مجموعه پارك آبى دلفين يك 
مركز تفريحى و سرگرمى با پيشرفت فيزيكى 
100 درصدى نخســتين پارك آبى در غرب 
كشــور خواهد بود كه شامل اتاق نمك، سالن 
ماساژ، استخر، بدن ســازى، بيليارد، رودخانه 
آرام، سرســره هاى آبى، حمام ســنتى، پارك 
كودكان، كافى شاپ اســت. از محل اعتبارات 
توســعه روســتايى مبلــغ 2 ميليــارد تومان 
تسهيالت روســتايى و از محل منابع داخلى 
مبلــغ 600 ميليون به منظــور تمكيل و تجهيز 

پروژه اختصاص داده شده است.
وى بــا اشــاره به ســد گونلو كــه از ديگر 
جاذبه هاى گردشــگرى شهرستان رزن است، 
بيان كــرد: روســتاى گونلو از روســتاهاى 
دهســتان خرقان در بخش مركزى شهرستان 
رزن اســت. اين روســتا چون در قســمت 
غربى كشــور واقع است، داراى زمستان هاى 
سرد و تابستان هاى خنك و خوش آب وهوا 

است، بسيارى از گردشگر ها در فصل بهار و 
تابســتان به منظور تفريح و ماهيگيرى به اين 

روستا مى آمدند.
وى با تأكيد بر اينكه ســد گونلو در آينده اى 
نزديك بــه بزرگ ترين مجمتــع تفريحى و 
گردشــگرى تبديل خواهد شــد، گفت: اين 
مجتمع شامل هتل، هتل آپارتمان، سوئيت هاى 
اقامتى مجموعه ورزشــى، مجموعه سالمتى، 
سالن  كافى شاپ،  فست فود،  سنتى،  رستوران 

تشريفات و اجتماعات خواهد بود.
رئيــس ميــراث فرهنگى شهرســتان رزن با 
اشاره به اينكه اين منطقه محافظت شده براى 
ماهيگيرى اســت، تشريح كرد: قايق موتوري 
و پدالى، جت اســكى، اسب و كايت سوارى 
محدوده  و  منطقــه  ايــن  ظرفيت هــاى  از 
محافظت شده نيز براى شنا با فضاى كنسرت 
ساحلى با ليزر شوى آبى پذيراى گردشگران 

خواهد بود. 
كهيايى با بيان اينكه، اين مجموعه با پوشش 
بــراى  سكوهايي  و  زيبا  درختان  و  گياهان 
استراحت به تعداد 80 عدد پيش بينــى شده 
است، ادامه داد: اين طرح با هدف اشتغال زايى 
در منطقــه، رونــق كســب وكارهاى مرتبط، 
افزايش ســطح رفاه در منطقه، جلوگيرى از 
مهاجرت اهالى، كمك به رونق صنايع دستى و 
جذب سرمايه ساخته خواهد شد. اين پروژه 
با حجم سرمايه گذارى 56 ميليارد تومان در 3
فاز پيش بينى شده است. مراحل ادارى صدور 

مجوز و بررســى طرح مطالعاتــى پروژه در 
دست بررسى و اقدام است.

وى بــا تأكيــد بر اينكــه طرح گردشگري 
گونلو در ايام نوروز امســال مى توانســت 
مناطق  بهترين  و  بزرگ    ترين  از  يكي 
معرفي  ايران  حتي  و  استان  گردشگري 
در  ديگرى  گردشگرى  مجتمع  گفت:  شود، 
مسير روستاى فارســجين با سرمايه گذارى 
14 ميليــارد تومــان، پروژه كاشــت 140

نــوع گياهان دارويى، برگــزارى دوره هاى 
انگيزه  به منظــور  دهياران  براى  آموزشــى 
براى ايجاد اقامتگاه هــاى بوم گردى، ايجاد 
سايت ســازكاموا و نمايشــگاهى در بحث 
كاشــى كارى  كارگاه  افتتاح  صنايع دســتى، 
7 رنــگ بــا ســرمايه گذارى 700 ميليون 
تومان و بهره بــردارى از هتل پارك ملت با 
بخش  سرمايه گذارى  و  شهردارى  مشاركت 
خصوصــى از جمله برنامه هايى اســت كه 
پــس از عبور از تونل كرونا در شهرســتان 

انجام خواهد شد.
نخســتين قربانى كرونا صنعت گردشــگرى 
اســت و بيشــترين آســيب ها بــه بدنه اين 
صنعت وارد شده اســت كه با بررسى ميزان 
خســارت ها در حوزه هاى مختلف مادستان، 
اين موضوع قابل استناد است، اميدوار هستيم 
طبق گفته وزير گردشــگرى خســارت هاى 
واردشــده به گردشــگرى و صنايع دستى در 

پساكرونا جبران شود.

پارك آبى دلفين رزن درُكما

 پروژه فوالد مباركه اصفهان 
ارديبهشت ماه در نهاوند كلنگ زنى مى شود
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اگر آمريكا اميد دارد در شرايط كنونى تن به 
مذاكره با آنها بدهيم، خيال باطلى است

 ايران آمادگى مذاكره مجدد با آمريكايى ها را ندارد، اگر اميد دارند 
ايران در شرايط كنونى تن به مذاكره با آنها بدهد، خيال باطلى است. 

به گزارش فارس، ســخنگوى وزارت خارجه در نشســت خبرى با 
رسانه ها در پاسخ به سؤالى درباره تعهدات اروپا نيز گفت: اينستكس، 
مقدمــه اى براى اجراى تعهدات ديگرى كــه اروپايى ها در قبال ايران 
پس از خروج غيرقانونى آمريكا از برجام داشــتند و آنها براى اجراى 
تعهداتشان عنوان كردند نيازمند سازوكار مالى هستند. ما از راه اندازى 
اين كانال مالى اســتقبال كرديم ولى اعــالم كرديم اين همه تعهدات 
اروپايى ها نيست و بايد همه تعهدات 11 گانه از جمله در زمينه انرژى، 

حمل ونقل، بيمه و... را اجرا كنند. 
عبــاس موســوى درباره طرح ايــران براى همــكارى منطقه اى بين 
ايران و كشــورهاى عضو شــوراى همكارى خليج فارس در شرايط 
كنونى نيــز گفت: از جمله اتفاقات خــوب و فرصت هايى كه كرونا 
در كنار تهديدها عليه ما در دنيا داشــته، قدرى نزديك شــدن مواضع 
و ديدگاه هاى كشــورهاى مختلف و تغيير اولويت هاى كشــورهاى 
مختلف در اين زمينه بوده است و ما رگه هايى از اين تغيير اولويت ها 

و جهت گيرى ها را در منطقه خود شاهد هستيم. 
وى درباره تالش مقامات آمريكايى براى تمديد تحريم تســليحاتى 
ايران به رغم اينكه مهر ماه پايــان مى يابد و اينكه آيا طرف آمريكايى 
اين امكان را دارد كه مجددا تحريم هاى تسليحاتى را عليه ايران تمديد 
كند؟ پاســخ داد: خير و اظهار كرد: اين هم از عجايب روزگار و طنز 
جالب روزگار اســت كه دولت قانون شــكنى كــه از برجام خارج و 
قطعنامه 2231 شوراى امنيت را كه رأى داده بود نقض كرده همچنان 
پيگيــر مفاد و موضوعات آن اســت و همچنان بــه نقض خود ادامه 
مى دهد و ديگران را وادار مى كند قطعنامه مشــروع شوراى امنيت را 
نقض كنند سخنگوى وزارت خارجه تصريح كرد: دليلى ندارد شوراى 
امنيت بــه نقض مقررات قطعنامه 2231 تن دهد و اين درخواســت 
آمريــكا اقدام گزاف و خالفى اســت. آمريكايى ها خيلى نبايد نگران 

وضعيت ما در اين زمينه باشند. 

فساد ادارى، قوانين و ضرورت اصالحات
 پر واضح اســت اين ســؤال 
كــه در سيســتم ادارى كشــور 
ميزان فســاد تا چه اندازه است، 
نمى تواند  دقيقــى  پاســخ  قطعا 
داشــته باشــد؛ زيرا در اســاس 
مقوله اى قابل  اندازه گيرى نيست، 
به طورى كه بخشى از فساد پنهان 
مى ماند و تنها بخشى از آن كشف 

مى شود. 
همچنيــن به اين دليل كه فســاد 

داراى ابعاد گونانى دارد كه بعضا قابل تبديل به اعداد و ارقام نيســتند. 
اما در سال هاى اخير فســاد مالى در سطوح باال هم به لحاظ رقم و هم 
به لحاظ سطوح سازمانى كه فساد در آنها شكل مى گيرد، به مسأله اى مهم 
در كشور تبديل شده است. مسأله اى كه به لحاظ حقوقى و سياسى توجه 
افراد ذى ربط را مى طلبد تا با بررسى كارشناسى و موشكافانة بستر هاى 
مربوط نســبت به بهبود وضعيت اقدام كنند. به زعم نگارنده فرهنگ، 
ســاختار ها و قوانين حاكم بر نظامات ادارى كشور مواردى هستند كه 
درصورت توجه جدى و كارشناســى و به شرط اخالص، مى توانند تا 

حد قابل توجهى از حجم فساد ادارى و به ويژه در ابعاد مالى بكاهد.
راحت طلبــى، رفاه طلبى، فردگرايى و ... كــه روزبه روز در فرهنگ ما 
بيشتر جا باز مى كنند، به نظر مى رسد خود عامل مهمى در بروز فساد در 
شكل كنونى باشند؛ چيزهايى كه در مذهب ما مذموم بوده و به تعبيرى 
انسان را در پيمودن مسير معنوى زمين گير مى كنند و به رغم تأكيدات 
دين اسالم بر پرهيز از چنين رفتارهايى، مى بينيم كه اين ضدارزش ها 
در ميان مردم و حتى گاهى در ميان مذهبى هاى جامعه نيز با ســرعت 
پيش رونــده اى در زمين فرهنگ جامعه ايرانــى مى تازند. كه به زعم 
نگارنده برنامه هاى شبكه هاى گوناگون ماهواره، شبكه هاى اجتماعى 
در فضاى اينترنتى كه توليدات كشورهاى مادى گرا هستند و همچنين 
برخى برنامه ها تلويزيونى و نيز تالش براى تشــكيل زندگى اشرافى 
در برخى مسئوالن كشــور محرك هاى فرهنگ مورد اشاره هستند و 
بنابراين الزم اســت دست اندركارانى كه وظيفه ذاتى در اين باره دارند 
از قانونگذار گرفته تا اسالم شناسان، جامعه شناسان و فرهنگ شناسان تا 
پيش از آنكه خيلى دير شــود فكر چاره اى كنند و مانع از ادامه مســير 

جامعه در يك مسير انحرافى بشوند.
درارتباط با قوانين نيز بايد اعتراف كرد گاهى قوانينى وجود دارند كه 
بسترساز فساد هســتند، البته بسيار واضح است كه هدف از تصويب 
آنها اشــاعه فساد نيســت اما در عمل ممكن است فساد در زير سايه 
آنها تن پرورى كند؛ به نظر مى رســد قوانين موجود مرتبط با استخدام، 
انتصاب، انتقال و جابه جايى افراد و البته از منظر ديگر قدرت مديريت 
سازمان ها و وزارتخانه ها و دستگاه هاى اجرايى در تصميم گيرى امور 
مرتبط با موارد مورد اشــاره مى توانند به ترويج فســاد در نظام ادارى 
كشــور كمك كنند. پر واضح اســت به ميزانى  كه مديريت مجموعه 
در چينش نيروهاى زيرمجموعه اش داراى اختيار باشــد و به تعبيرى 
تشــكيل باند دهد، به همان ميزان فســاد ممكن است در آن مجموعه 
رشــد كرده و به عملكرد آن آســيب وارد كند. نياز به ذكراست كه، 
اول، هميشه اين گونه نيست كه اين توان در جهات منفى به كار گرفته 
شود و به زعم نگارنده عمدتا اين اختيارات در جهات منافع سازمانى 
قــرار دارد، اما از آنجايى كه برخى اتفاقات كمش هم زياد اســت و با 
ســازوكار فعلى تصميماتى گرفته مى شود كه از عدالت به دور است و 
نيز مديران ســازمان نيز ممكن است در انتخاب هاى خود دچار خطا 
شوند، اصالح قوانين مرتبط با نيروى انسانى در حوزه هاى مورد اشاره 
ضرورتى اجتناب ناپذير اســت. درضمن همان طورى كه اشــاره شد 

فرهنگ فردگراى حاكم، ضرورت امر را چند چندان مى كند.
دوم، ضــرورت مهم ديگــر اصالحات قوانين مدنظــر، بهره ورى در 
سازمان هاســت. به فرض آنكه سيستم ادارى كشور كامال در سالمت 
مالى و اخالقى به ســر مى برد اما افزايش بهره ورى در اين مجموعه ها 
الــزام ديگر تقويت رويكرد حرفه اى گرايى در آنهاســت. هرچه تأثير 
ســليقه و ارتباطات غيررسمى در تعيين مشــاغل و پست هاى افراد 

كم رنگ تر شود، قطعا اميد به بهره ورى بيشتر افزايش مى يابد.
ســوم، تأكيد بر اصالح سيستم جارى به معناى صفر كردن اختيارات 
مديران در افراد زيرمجموعه خود نيســت. به هرحال ممكن اســت 
مديرى بتواند با افرادى، بهتر كار را پيش ببرد اما آنچه مدنظر اســت، 
اين است كه اختيار مديران در به كارگيرى نيروى انسانى چه در حين 
ورود و چه در درون سيســتم بايد داراى يك سازوكار حرفه اى باشد؛ 
چيزى كه هم اكنون با وضعيت ممكن و البته مطلوب بسيار فاصله دارد.

در پايان پيشنهاد مى شود تشكلى متشكل از قانونگذاران، جامعه شناسان، 
فرهنگ شناسان، اسالم شناسان، اساتيد و دانشمندان و اهل فن مرتبط با 
نظام ادارى و چالش هاى مورد اشاره ايجاد و نسبت به بهبود وضعيت 

موجود اقدامات مؤثر صورت گيرد.
* مهدى خان بابائى نوا

بايدن رئيس جمهور شود
 ايران و چين، بر آمريكا تسلط پيدا مى كنند

 اگر «جو بايدن» پيروز انتخابات شــود، ايران و چين، بر آمريكا تسلط پيدا 
مى كنند. به گزارش فارس، رئيس جمهور آمريكا روزگذشــته در يك نشست 
خبرى با اشاره به انتخابات آمريكا گفت: اگر جو بايدن پيروز شود؛ ايران، چين، 
كانادا و مكزيك، آمريكا را مال خودشان مى كنند و شما ديگر كشورى نخواهيد 
داشــت.  دونالد ترامپ مجددا تأكيد كرد كه مايل اســت با ايران كار كند، اما 
به نظر مى رســد آنها منتظر دولت بعدى هســتند. حدس مى زنم كه جان كرى 
نمى خواهد كه آنها اكنون توافق كنند. آنها (ايرانى ها) احتماال تصور مى كنند كه 
مى توانند صبر كنند.  وى در پاســخ به ســؤالى در زمينه حمايت از اعتراضات 
خيابانى در برخى ايالت هاى آمريكا نيز گفت: شما اجازه داريد اعتراض كنيد. 

من طرفدار همه هستم. 

ظريف با رئيس جمهور و وزير خارجه سوريه 
ديدار كرد

 وزير امور خارجه ايران كه به منظور ديدار با مقامات ســوريه به دمشق سفر 
كرده است، روزگذشته با «بشاراالسد» رئيس جمهور سوريه ديدار كرد. 

بــه گزارش اداره كل اطالع رســانى و امور ســخنگويى وزارت امور خارجه، 
همچنين محمدجواد ظريف با معاون نخست وزير و همتاى سورى خود، «وليد 

المعلم» ديدار كرد و درباره موضوعات مختلف به گفت وگو پرداخت. 
عباس موســوى، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران در نشست خبرى اعالم 
كرد: ظريف در اين سفر يك روزه با بشاراالسد، رئيس جمهور و وليد المعلم، 
وزير امور خارجه سوريه ديدار و درباره روابط دوجانبه، تحوالت منطقه و نيز 
آخرين تحوالت سياســى و ميدانى مبارزه سوريه عليه تروريسم گفت وگو و 

تبادل نظر خواهد كرد. 

نخستين درس كرونا، تقويت ساختارهاى 
مبارزه با بحران است

  يكــى از عبرت هاى دولت بايد تقويب ســاختارهاى مبــارزه با حوادث 
غيرمنتظره باشد.  

يك عضو كميســيون اجتماعى مجلس در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: كرونا 
يك هشدار براى همه بود؛ هم براى مسئوالن و هم براى مردم. نخستين درس 
كرونا براى كشــور ما اين بود كــه به ما فهماند كه در مبارزه با پيشــامدهاى 
غيرمترقبه، ضعيف هستيم؛ البته ما اين ضعف را در مبارزه با سيل و زلزله درك 

كرده بوديم، اما كرونا به طور جدى ترى ما را درگير اين ماجرا كرد. 
محمدرضا بادامچى درباره درس هاى سياسى و بين المللى كرونا، گفت: ما نه تنها 
در داخل كشور بلكه نيازمند همكارى و هميارى در سطح برون مرزى هستيم. 

همه كشورها نيازمند ارتباط و مراوده بيشترى با يكديگر هستند. 

دريافت به موقع روزنامهدريافت به موقع روزنامه
 با تيم مجرب توزيع در سراسر استان با تيم مجرب توزيع در سراسر استان

        سبـد فـرهنگى        سبـد فـرهنگى
 همراه با  همراه با همدان پيامهمدان پيام
9999

# كروناـ راـ  شكستـ  مى دهيم

 ديوان محاسبات كشــور ساالنه با بررسى 
حساب ها و اسناد مربوط به دستگاه هاى دولتى 
گــزارش تفريغ بودجه را تهيــه مى كند كه در 
آن نحوه و ميزان هزينه ســازمان ها، پروژه ها و 
پيشرفت آنها بر اساس اليحه بودجه مشخص 

است.
رئيس ديوان محاسبات در جلسه علنى سه شنبه 
هفته گذشــته 26 فروردين، گــزارش تفريغ 
بودجــه 97 را قرائت كــرد و اعالم كرد كه بر 
اساس رسيدگى ها اشخاصى حقيقى و حقوقى 
هستند كه ارز 4200 تومانى را گرفته اما وارداتى 
نداشته اند. البته اين گزارش با تأخير قرائت شد 
كه دليل اين تأخير را عادل آذر شرايط كرونايى 
اعالم كرد كه سبب شده است اين گزارش در 
قالب 4 بخش منابع و مصارف، تبصره ها و ماده 

واحده و نظارت و پيش بينى ها تهيه شود.
 جدال روحانى و آذر بر ســر تفريغ 

بودجه 97
به گزارش ايرنــا، رئيس جمهور در واكنش به 
انتشار اين گزارش با اشاره به اينكه دولت، قوه 
قضاييه و قوه مقننه و همچنين نهادهاى نظامى 
و انقالبى و فرهنگى از بودجه استفاده مى كنند، 
گفت: نظارت ما بايد نظارت عام باشد، نه اينكه 
همه نظارت را روى يك دســتگاه بگذاريم و 
ســايرين را فراموش كنيم. اين دستگاه نظارتى 
ديوان محاسبات براى همه آنهايى است كه از 

بودجه دولت استفاده مى كنند. 
حسن روحانى همچنين با انتقاد از نحوه اعالم 
گزارش تفريغ بودجه ســال 1397 از ســوى 
ديوان محاسبات كشــور خاطرنشان كرد: يك 
ســازمان نظارتى پيش از تهيه يك گزارش مگر 
با مسئوالن دولتى قهر است؟ اين گزارش را كه 
خود مســئوالن دولتى به او دادند؛ اين سازمان 
بايد با مسئوالن دولتى صحبت كند و بگويد كه 

مى خواهم چنين گزارشى را منتشر كنم.
به گزارش تســنيم، رئيس ديوان محاسبات در 
واكنش به ســخنان رئيس جمهور در بيانيه اى 
اعالم كرد: گــزارش تفريغ بودجــه 97 در 4 
اسفند سال گذشته به صورت خيلى محرمانه با 
جزئيات به رئيس جمهور محترم منعكس شده 
بود، ولى به محض اطالع رسانى عمومى، ادعا 

كرد همه چيز صددرصد غلط است.
آذر در اين بيانيه گفت: كه برخى اعضاى كابينه 
و به ويژه مســئوالن بانك  مركزى و ســازمان 
برنامه و بودجه نيز با انتشار اخبار و بيانيه هاى 
بى بنيان، به تشــويش اذهان عمومى پرداختند. 
تيتر خودساخته و هدفمند «گم شدن دالرها» را 
جعل كردند و سپس آن را 100٪ غلط شمردند! 
توپخانه رسانه اى دولتيان هم همچنان در حال 

بمباران افكار عمومى است.
وى در ادامه اظهار كرد: در صحن علنى مجلس، 
هيچ گونه اشاره اى به «گم شدن حتى يك دالر» 
نشده است. بلكه آنچه به صراحت آمده است، 
انجام ندادن تعّهدات اشخاص حقيقى و حقوقى 
گيرنده ارز، در مجموع به مبلغ 4/8 ميليارد دالر 

مبنى بر وارادات كاال مى باشد. 
به گزارش ايسنا، دفتر رئيس جمهور در پاسخ به 
اظهارات رئيس ديوان محاسبات كشور بار ديگر 
گــزارش تفريغ بودجه را ناقص و انتشــار آن را 
يكسويه خواند و تأكيد كرد: اين ادعا كه گزارش 
مذكور براى رئيس جمهور ارسال شده و ايشان 
هيچ واكنشى هنگام دريافت گزارش نشان نداده اند، 
نادرست است. رئيس جمهور به محض رؤيت 
رونوشت اين گزارش، بالفاصله دستورات الزم را 
صادر كردند و خواستار بررسى و گزارش شدند و 

پيگيرى ها جريان داشت.
دفتر رئيس جمهور بــا تأكيد بر اينكه «بخش 
مربوط به تخلفات احراز شــده هم به دستگاه 
قضايى معرفى شده است و تعدادى از متخلفان 
در بازداشــت و منتظر محاكمه و صدور حكم 
هستند»، افزوده است: اشكال اساسى اين نحوه 
گزارش، در اين خطاى راهبردى بوده اســت 
كــه از يك اقدام اســتراتژيك در تأمين امنيت 
اقتصادى و امنيت غذايى و پايين نگه داشــتن 
قيمــت كاالهاى اساســى، يك تصــور منفى 
براى نظام ايجاد كــرده و به جاى آنكه معدود 
سوءاســتفاده كنندگان از اين سياست را مورد 
تخطئه قرار دهد، سياست اصلى كشور را براى 
تأمين ارزان كاالى اساسى مورد حمله قرار داده 
و كل سيستم ارزى و تجارى كشور را زير سؤال 
برده و براى معاندان نظام خوراك فراهم كرده 

است.
به  تعزيــرات  و  دادســتان  ورود   

ماجراى گم شدن 4/8 ميليارد دالر 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در هفته 
گذشته رئيس ديوان محاسبات كشور گزارشى 
دربــاره «تأمين ارز به نرخ دولتى 4200 تومانى 
براى واردات كاال هاى اساســى و غيراساســى 
در ســال 97» كه بابت آن بيش از 4 ميليارد و 
820 ميليــون دالر بالتكليف مانده و برخالف 
گذشت بيش از يك سال به واردات كاال منجر 
نشده اســت، به دفتر رئيس قوه قضاييه ارسال 
كرده كه ابراهيم رئيســى پس از مشــاهده اين 
گزارش، بالفاصه به دادســتانى تهران دستور 
داده است موضوع به صورت ويژه در يك شعبه 

اختصاصى مورد بررسى قرار بگيرد.
شنبه 30 فروردين دادســتانى تهران، در پاسخ 
به گزارش مذكور اعالم كرد: مطابق ســوابق و 
پرونده هاى موجود دادســتانى تهران از اواخر 
ســال 1397 و به ويژه پيگيرى هــاى ويژه در 
ســال 1398 امر نظارت و پيگيرى نســبت به 
نحــوه تخصيص ارز دولتى را در دســتور كار 
قرار داده، و درباره انحرافات و فســاد هاى رخ 
داده در اين زمينــه، پرونده هاى متعدد قضايى 
تشكيل شده است كه برخى از اين پرونده هاى 
با صدور كيفرخواست و ارسال به دادگاه، منتهى 
به صدور حكــم قطعى گرديده و برخى ديگر 
همچنان در حال رسيدگى و انجام تحقيق است.
در قســمت ديگرى از اين گزارش دادستانى 
تهــران آمده اســت: در موضوع وارد نشــدن 
كاال در قبــال تخصيص 4/8 ميليــارد دالر به 
اشــخاص، تعدادى واردات كاال ها انجام شده 
و رفع تعهدات ارزى صورت گرفته اســت و 
نســبت به باقيمانده يا واردات در حال انجام 
بوده كه به اقتضاى كاال هاى ســفارش داده شده 
و يا شــرايط تحريم، امر واردات با مشكالت 
و موانع و تأخير مواجه اســت و يا متأســفانه 
اشخاص دريافت كننده مرتكب تخلف و جرم 
شده اند و ارز دريافتى را در بازار آزاد فروخته و 
كااليى را وارد كشور نكرده اند كه اين اشخاص 
شناسايى، تعقيب قضايى آن ها انجام شده و در 

حال رسيدگى است.
پس از گزارش تفريغ بودجه 97 و واكنش هاى 
گوناگون به ايــن موضوع پــاى تعزيرات به 

ماجراى 4/8 ميليارد دالر ارز دولتى باز شد.
سخنگوى سازمان تعزيرات يكشنبه درباره اين 
پرونــده گفت مــاده 10 و 11 قانون تعزيرات 
حكومتى تكليف اين پرونده ها و نحوه رسيدگى 
به آن را در اختيار ســازمان تعزيرات حكومتى 
قــرار داده و بــا پيگيرى هاى مســتمر رئيس 
ســازمان، كميته اى در سازمان شكل گرفته كه 
به صورت هفتگى روند رســيدگى به پرونده ها 

رصد مى شود.
ياسر رايگانى در ادامه گفت: كه از سال 1396

سازمان تعزيرات درگير پرونده هاى ارزى بوده 
و در 4 تا 5 روز گذشــته اظهارنظرهايى درباره 
اين ارزهاى دولتى شد كه بعضا بخشى از اين 

صحبت ها ناشى از بى اطالعى بوده است.
به گزارش ايســنا، ارائه گــزارش جديد ديوان 
محاسبات از تفريغ بودجه، در حالى حاشيه ساز 
شده كه نمونه اين جريان در دوره هاى گذشته 
با گزارشــى از عادل آذر تكرار شده بود. در هر 
حال ماجرايى كه حدود 2 سال پيش اتفاق افتاده 
بود و گزارش ديوان محاســبات از نگاه دولت 

مبهم و قابل تأييد نبود.
 گزارش تفريــغ بودجه 97 امروز 
در نشســت كميسيون برنامه و بودجه 

مجلس 
به گزارش فارس، سخنگوى كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس از جلسه امروز اين كميسيون 
با رئيس ديوان محاسبات درباره گزارش تفريغ 

بودجه 97 خبر داد.

محمد خدابخشــى در گفت وگــو اظهار كرد: 
پيرو گزارش ارائه شــده از سوى رئيس ديوان 
محاسبات كشور در جلسه علنى هفته گذشته 
مجلس درباره تفريغ بودجــه 97 كه با برخى 
حواشــى همراه بوده است، كميسيون برنامه و 
بودجه امروز در جلســه اى بــا آقاى عادل آذر 
رئيس و فياض شــجاعى دادســتان ديوان به 

بررسى اين گزارش خواهد پرداخت.

حواشى و واكنش ها نسبت به تفريغ بودجه 97 

يك دالر هم گم نشده 
فقط 4/8 ميليارد دالر نيست

چيزى به نام عادى شدن شرايط نداريم
 غربالگــرى ما از مرز 72 ميليون نفر گذشــت و وارد مرحله دوم از 
طريق تست هدفمند و رســيدن به افراد در تماس با مبتاليان شده ايم. 
الزم اســت يادآور شوم كه ما اساســا چيزى به نام عادى شدن شرايط 
نداريم و همچنان بايد مراعات كنيم. در اين دوره ناگزير از زندگى همراه 

با فاصله گذارى و رعايت دستورالعمل هستيم. 
روزگذشته سخنگوى دولت در يك نشست خبرى اظهار كرد: دولت هم 
بايد با پيامدهاى منفى مستقيم و غيرمستقيم كرونا از جمله فقر، بيكارى 
و ركود مبارزه كند و اين در حالى اســت كه آثار تحريم ها اين مبارزه را 

سخت تر و پيچيده تر كرده است. 
بــه گزارش ايرنا، علــى ربيعى ادامــه داد: امروز در دنيــا هيچ جامعه 
كرونازده اى را نداريم كه با چنين شــرايط ظالمانه و غيرانسانى روبه رو 
شده باشــد. بنابراين اتخاذ سياســت فاصله گذارى فيزيكى هوشمند، 
راه حلى براى پاسخگويى به اين معضل جهانى چند جانبه بوده است كه 
ضمن پاســدارى از سالمت جان و روان جامعه، مانع از به خطر افتادن 

ساير شئونات زندگى و زيست اجتماعى شود. 



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  2 ارديبهشت ماه 1399  شماره 3735

5

خبر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

ارائه آموزش هاى تربيت بدنى و سالمت 
از طريق تلويزيون و شبكه شاد

 وزير آموزش و پرورش با اشاره به تعطيلى مدارس با بيان اينكه ما از موضوع تربيت 
بدنى و سالمت محصالن غافل نشده ايم، گفت: دانش آموزان، آموزش هاى تربيت بدنى 

و سالمت را از طريق تلويزيون و شبكه شاد فرا مى گيرند.
به گزارش ايسنا، محسن حاجى ميرزايى، اظهار كرد: بيمارى كرونا گرفتارى هاى زيادى 
را براى دانش آموزان به وجود آورده و امر آموزش را با اختالل مواجه كرده اســت، ما 
موظفيم تدبير كنيم و اجازه ندهيم آموزش دانش آموزان آسيب ببيند.وى افزود: يكى از 
آموزش هايى كه مورد نياز جامعه است، تربيت بدنى و تحرك جسمى است كه هم در 

سالمت جسمى و هم در قواى ذهنى و هم در يادگيرى درس ها مؤثر است.

اختصاص يارانه ويژه «خريد كتب درسى» 
براى خانوارهاى آسيب ديده از كرونا

 پيشنهادى از سوى سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى براى يارانه خريد كتاب 
درســى خانوارهاى آســيب ديده از كرونا به  وزير آموزش و پرورش داده شده است.

رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى گفت: پيشنهادى از سوى اين سازمان 
مبنى بر در نظر گرفتن يارانه ى ويژه مهرماه 99 از محل منابع مديريت كرونا براى تأمين 
بخشى از هزينه هاى خريد كتاب درسى خانوار آسيب ديده از كرونا اختصاص يابد، به 
وزير آموزش و پرورش ارائه و قول مساعد و پيگيرى داده شده است.به گزارش ايسنا، 
حجت االســالم والمسلمين على ذوعلم افزود: درصورت تصويب اين پيشنهاد، به طور 
ميانگين براى 15 تا استان برحسب وضعيت استان ها يارانه اى قائل بشويم كه بين 30 تا 

70 درصد قيمت پشت جلد كتاب هاى درسى را شامل شود..

پرداخت كمك معيشتى زنان سرپرست خانوار 
در اولويت قرار گيرد

 سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى با اشاره به مشكالت معيشتى 
زنان سرپرست خانوار در بحران كرونايى كشور از مراجع ذى ربط خواست كه پرداخت 

كمك معيشتى اين افراد در اولويت قرار گيرد.
ســيده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: به دنبال مشكالت معيشتى و 
اقتصادى نامه نگارى هايى در اين باره داشــته ايم و اين افراد را به ســازمان بهزيستى و 
كميته امداد معرفى كرده ايم، ولى هنوز اقدامى نشده كه به موضوع مطلوبى منتج شود. 
ما اين درخواست را داريم كه پرداخت كمك معيشتى زنان سرپرست خانوار در اولويت 

قرار گرفته و هرچه سريع تر انجام شود.

خطر انتقال كرونا در پمپ بنزين ها 
را جدى بگيريد

 با شــيوع ويروس كرونا و توصيه هاى اكيد به حضورنداشتن در 
اماكــن عمومى پرتجمع، يكى از اماكنــى كه حضور در آن نيز مانند 
رفتن به فروشــگاه براى خريد روزانه، در مواقعى ضرورى اســت، 

حضور در جايگاه هاى عرضه سوخت است.
به گزارش ايســنا، جايگاه هاى عرضه سوخت از ابتدا به دليل استفاده 
مكرر افراد از وســايل مشترك، دغدغه مردم و كارشناسان بهداشتى 
بود؛ زيرا تماس دســت فرد آلوده به ويروس كرونا با نازل سوخت، 
در باك خودرو، دســتگاه خودپرداز و... احتمال ابتالى ســايران به 
بيمارى را ســهولت مى بخشد. اين در حالى اســت كه نمى توان از 
تجمعات نزديــك در برخى جايگاه هاى ســوخت غافل بود و چه 
بســا كه اين امر نيز ممكن است سبب انتقال ويروس كرونا از طريق 

تنفس شود.
شناســايى دقيق راه هاى انتقال عامــل ايجادكننده بيمارى كوويد19، 
نقــش مهمى در كنتــرل آن دارد. راه هــاى انتقال ويــروس كرونا 
هنوز به طور دقيق مشــخص نشــده اســت، ولى به عنوان يك اصل 
كلى، ويروس هاى تنفســى به طور عمــده از طريق ريز قطرات يا از 
طريق ســرفه، عطسه و يا لمس اشيا آلوده منتقل مى شوند. بر اساس 
دانسته هاى كنونى اين بيمارى از يك طيف ماليم تا شديد با عالئمى 
همچون تب، سرفه و تنگى نفس مى تواند بروز پيدا كند و در موارد 
شديدتر ممكن اســت به ذات الريه، نارسايى كليه و مرگ فرد مبتال 

منجر شود.
انتقال ويروس كرونا از انســان به انســان از طريق ســرفه، عطسه، 
تخليه ترشــحات بينى و دهان اســت. همچنيــن راه ديگر انتقال، 
تماس دست ها با محيط و سطوح آلوده به ويروس مانند تجهيزات، 
دســتگيره در ها، ميز و صندلى، نرده پله هــا، پريز و كليدهاى برق و 
تمامى وســايلى كه به  طور عمومى و مشترك استفاده مى شود، مانند 

اسكناس، اسناد و نظاير آن است.
از اين رو در ادامه و بنابر اعالم معاونت بهداشــت وزارت بهداشت، 
برخــى از مهمترين نكاتى كه در جايگاه هاى عرضه ســوخت بايد 

رعايت شود، در زير مى آيد:
  متصديــان جايــگاه، بــراى كاهــش تمــاس در هنــگام محــاوره 
بــا مراجعه كننــدگان، ضمــن رعايــت فاصلــه حداقــل يــك متــرى، 
ــتكش  ــد ماســك مناســب و دس ــردى مانن ــايل حفاظــت ف از وس

اســتفاده كننــد.
  شست وشــوى مرتب دست ها با آب و صابون و يا با استفاده از 

مواد ضدعفونى كننده بر پايه الكل بسيار توصيه مى شود.
  دريافت وجه نقدى و پرداخت غير الكترونيكى در جايگاه هاى 
سوخت نبايد صورت گيرد؛ زيرا ممكن است يكى از راه هاى انتقال 

بيمارى باشد
  درباره عمليات ســوخت گيرى خــودرو در پمپ هاى  بنزين و 
جايگاه ســوخت، بهتر است مراجعه كنندگان شخصا نسبت به باز و 
بســته كردن در باك خودرو و همچنين كشيدن كارت اقدام كنند و 

متصديان جايگاه، عمليات سوخت گيرى را انجام دهند.
  اســتفاده از دستمال كاغذى هنگام عطسه يا سرفه الزامى است؛ 
البته درصورتى كه دستمال وجود نداشت، مى توانيد از قسمت داخلى 

آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده كنيد.
■ نظافت و گندزدايى دســتگيره، درها، نرده پله ها، ســرويس هاى 

بهداشتى در هر شيفت كارى انجام شود.
■  ابزار و تجهيزات نظافت و گندزدايى ســرويس هاى بهداشتى بايد 

از ساير قسمت ها مجزا باشد.
■  هنگام گندزدايى قسمت ادارى جايگاه، بايد خالى از افراد بوده و 
درها و پنجره هاى آن باز گذاشته شده و سيستم تهويه روشن باشد. 
بايد توجه كرد كه محلول هاى گندزدا بر پايه كلر بايد روزانه تهيه و 
اســتفاده شوند. بايد توجه كرد كه كارايى محلول پس از 24 ساعت 

كاهش مى يابد.
  در صورت وجود رختكن و حمام در جايگاه، استفاده از وسايل 

بهداشتى شخصى از سوى پرسنل جايگاه ضرورى است.
  در نمازخانــه  جايگاه عرضه ســوخت به ويژه جايگاه هاى بين 
شــهرى از لوازم مشترك اعم از مهر، تسبيح، ســجاده و ... استفاده 
نكنيد. همچنين رعايت فاصله حداقل يك مترى بين افراد نمازگذار 

ضرورت دارد.
 نيروهاى خدماتى جايگاه عرضه سوخت در هنگام نظافت بايد 

از لباس حفاظتى، ماسك و دستكش استفاده كنند.
  از اســتعمال دخانيات به دليل تأثير آن بر تضعيف سيستم ايمنى 

بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ويروس خوددارى كنيد.
  صفحــه كليد دســتگاه پمپ بنزيــن و دســتگاه كارتخوان يا 

تجهيزات نظير آن در هر شيفت كارى بايد گندزدايى شود.
  متصديــان جايگاه از خوردن و آشــاميدن در زمان حضور در 

شيفت كارى خوددارى كنند.
ــتمل و  ــه مش ــاى اولي ــه كمك ه ــن، جعب ــپ بنزي ــل پم ■  در مح
حداقــل بــر مــواردى شــامل يــك جفــت دســتكش يكبــار مصرف، 
ــده  ــاده ضدعفونى كنن ــك شيشــه م ــواد شست وشــوى چشــم، ي م
ــك  ــد، ي ــك رول بان ــدد گاز، ي ــت، 4 ع ــل جراح ــت و مح پوس
پمــاد ســوختگى،  يــك عــدد قيچــى، پنبــه بــه مقــدار كافــى و 10

عــدد چســب زخــم بــراى حفــظ ســالمت شــاغالن و پيشــگيرى 
از ابتــالء ايــن افــراد بــه ويــروس كرونــا اســت.

■  كارفرما موظف است حداقل به ازاى هر شيفت يك ماسك تنفسى 
مناســب در اختيار كاركنان قرار داده و كاركنان ملزم به اســتفاده از 

آن هستند.
■  صحت انجام مراحل و فعاليت هاى كنترل و مراقبت سالمت محيط 

و كار برعهده كارفرمايان جايگاه ها است.
■  به دليل شــرايط ويژه و خطر شــروع بيمارى كوويد- 19 تمامى 
مراحل ارائه شده در اين راهنما تا رفع بحران و استقرار شرايط عادى 

براى تمامى كارفرمايان الزم االجراست.

ايران ورزشى:  داستان 52 روز قرنطينه كرونايى
 احتماال به غارنشينى برگرديم

شرق: از دلتنگى و تنهايى تا تغيير سبك زندگى 
 تو اين اوضاع بيكارى اينم يه شغله

ايران: تقسيم غنائم در دوران كرونا 
 روش جديد زرنگى

اعتماد: آزمون و خطاى پالسمادرمانى براى مبتاليان كوويد
 انتقال آزمايشگاه از مدارس به بيمارستان

جوان: سرريز سدها و فروكش كرونا 
 گويا كرونا از رعد و برق مى ترسه!

خراسان: وقتى رنگ آبى دخترانه و صورتى پسرانه مى شود، پسربچه ها 
عاشق عروسك بازى مى شوند

 از آثار رنگ باختن  اليه اوزونه
 شرق: سرنوشت دالرهاى گم شده چه شد

 به تاريخ پيوست
اصالحات: رفتار دولت تابعى از فشارهاى فضاى مجازى شده است 

 تو فضاى مجازى مى شه هر قولى داد و عمل نكرد
كيهان: كرونا ترافيك تهران را قفل كرد

 نگران نباش كليد داريم همه قفل ها رو باز مى كنه
مردم ساالرى: ايرانى ها در صدر خريداران ملك در تركيه

 بدون شرح
ايرنا: تغيير هميشگى سبك زندگى در عصر كرونا

  كرونا به زندگى ها تنوع بخشيد 
همشهرى: صف بيكاران طوالنى تر شد
 تو نوبت استخدام دوخت ماسكن

شهروند: رئيس جمهور: همچنان به شعار در خانه بمانيم معتقد باشيم 
 به شكم هاى گرسنه چى؟

جوان: سهم و نقش ما در جهان پساكرونا 
 كرونا تازه به دنيا اومده اينطورى بگى بهش برمى خوره

همدان پيام: تپه نوشيجان بايد حصاركشى شود
 نكنه تاريخ كرونا بگيره؟

مشاركت 65درصدپرستاران براى 
خدمت رسانى به مبتاليان كرونا

 معاون پرستارى وزير بهداشت از مشاركت 65 درصد پرستاران در 
مراكز درمانى براى ارائه خدمات به بيماران كرونا خبر داد.

به گزارش فارس، مريم حضرتى، اظهار كرد: سال 2020 سال پرستار و 
ماما اعالم شد و هدف نشان دادن نقش اين افراد بود.

وى ادامه داد: بيش از 65 درصد از پرســتاران در حوزه بيماران كرونا 
فعاليت داشته اند. ضمن اينكه 142 هزار و 905  هزار بيمارى كرونا در 

بيمارستان بسترى بودند مشاوره و آموزش الزم را گرفته اند.
معاون پرستارى وزير بهداشت با بيان اينكه 405 مركز مشاوره مراقبت 
در منــزل فعاليت مى كننــد، گفت: 3 هزار و 54 نفــر داوطلب گروه 
پرستارى مشاركت داشتند؛ ضمن اينكه  4 هزار و 456 نفر نيز خارج 
از روال بروكراتيــك جذب و مجوز اســتخدام 3 هزار نيروى جديد 

گرفته شده كه بخشى از آن مربوط به پرستاران است.

معاف از رزم ها در ارديبهشت به سربازى 
اعزام نمى شوند

 رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا اعالم كرد كه تمامى مشموالن 
معاف از رزم كه داراى برگه اعزام به خدمت در ارديبهشت ماه امسال 

هستند، در اين ماه به سربازى اعزام نخواهند شد.
تقى مهرى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به تدابير سازمان وظيفه 
عمومى ناجا و نيروهاى مسلح براى اعزام به سربازى، گفت: همانطور 
كه پيش از اين هم اعالم شده در ارديبهشت ماه امسال اعزام سربازان 
به مراكز آموزش نظامى انجام خواهد شــد كه در اين ميان با توجه به 
شيوع ويروس كرونا در ايران و جهان تمهيدات ويژه اى براى سالمتى 
ســربازان اتخاذ شــد كه از جمله آن انجام چندين مرحله غربالگرى، 
ضدعفونى محيط هاى داخل پادگان، نظارت بيشتر بر موارد بهداشتى 
و ... است. وى ادامه داد:  در همين راستا نيز تصميم برآن شد تا تمامى 
مشموالن معاف از رزم كه داراى برگه اعزام به خدمت در ارديبهشت 
ماه امسال هســتند، در اين ماه به آموزشى اعزام نشوند، تا اگر خداى 

نكرده نگرانى بابت برخى مشكالت خود دارند، رفع شود. 

آگهي حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت كالســه  ــنامه  353 ب ــماره شناس ــاى حســن دســجردى داراى ش آق
14/99/112 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه 
شــادروان محمدرضــا دســجردى بــه شــماره شناســنامه  23 در تاريــخ 88/3/5 در اقامتــگاه 
ــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت  دائمــى خــود ب
بــه: 1-ثريــا يوســفى فرزنــد علــى متــود 1346 بــه شــماره شناســنامه 746 همســر متوفــى 
2-محبوبــه دســجردى فرزنــد محمدرضــا متولــد 1368 بــه شــماره شناســنامه4040049993 
فرزنــد متوفــى 3-زهــرا دســجردى فرزنــد محمدرضــا متولــد 1363 بــه شــماره 
ــد  ــد محمدرضــا متول ــد متوفــى 4-طاهــره دســجردى فرزن شناســنامه4051823334 فرزن
ــا  ــد محمدرض ــجردى فرزن ــن دس ــى 5-حس ــد متوف ــنامه3 فرزن ــماره شناس ــه ش 1361 ب
ــد  ــجردى فرزن ــجاد دس ــد متوفى6-س ــنامه353 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد 1366 ب متول
ــى  ــى  7-عل ــد متوف ــنامه40400331941 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد 1377 ب ــا متول محمدرض
ــد  ــنامه10400422181 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد 1382 ب ــا متول ــد محمدرض ــجردى فرزن دس
متوفــى  اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي 
مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ 

نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف50)
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آگهي حصر وراثت
ــه  ــت كالس ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  1 ب ــماره شناس ــت داراى ش ــى هم ــر واثق ــاى صاب آق
112ح/12/99 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده 
ــخ 99/1/20 در  ــنامه  1029 در تاري ــماره شناس ــه ش ــت ب ــى هم ــجاد واثق ــادروان س ــه ش ك
اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر 

اســت بــه: 
1-صابر واثقى همت فرزند سجاد به شماره شناسنامه 1 متولد63/1/9 پسر متوفى

 2-خديجــه واثقــى همــت فرزنــد ســجاد بــه شــماره شناســنامه 175 متولــد66/1/10 دختــر 
فى متو

 3-فاطمــه واثقــى همــت فرزند ســجاد بــه شــماره شناســنامه 4040185390 متولــد71/11/17 
ــر متوفى  دخت

4-عفــت محمــودى فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 1236 متولــد1341/7/3 همســر 
ــت  ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب ــى اين متوف
ــزد او  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي آگه
باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر 

خواهــد شــد. 
(م الف 49)
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ــه شــماره  ــواد ويســتا شــركت ســهامى خــاص ب ــراروش م ــرات شــركت ف آگهــى تغيي
ثبــت 12784 و شناســه ملــى 14006620913 بــه اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مورخه 

98/12/17 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 
1- ســمت اعضــاء هيئــت مديــره بــه قــرار ذيــل تعييــن گرديدنــد: آقــاى مهــدى پورعبدلى 
ســردرود بــه شــماره ملــى 1375129465 بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره آقــاى هومــن 
نوربقايــى بــه شــماره ملــى 3875539656 بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره آقــاى 
احمــد قــادرى حميــدى بــه شــمارملى 4051468801 بــه ســمت مديــر عامــل و عضــو هيئت 

ه  ير مد
ــروات ،  ــفته ، ب ــك ، س ــل چ ــركت از قبي ــدآور ش ــادار و تعه ــناد و اوراق به ــه اس 2- كلي
قراردادهــا و عقوداســالمى بــا امضــاء احمــد قــادرى حميــدى همــراه بــا مهــر شــركت معتبر 

مــى باشــد. 
ــتان  ــدان ، شهرس ــتان هم ــه آدرس : اس ــدان ب ــى درهم ــركت از آدرس قبل ــانى ش 3- نش
ــازى) ،  ــه (شهرس ــران ، كوچ ــاده ته ــه ج ــدان، محل ــهر هم ــزى ، ش ــدان ، بخــش مرك هم
ــن آورى ،  ــم و ف ــارك عل ــالك 0 ، ســاختمان پ ــى ، پ ــوار ســردار شــهيد حســين همدان بل
G04 ، طبقــه همكــف ، واحــد R3-1باكدپســتى 6513939611 تغييريافــت ومــاده مربوطــه 

ــد.  ــنامه اصــالح گردي دراساس
(819443) 

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

نيلوفر بهرمندنژاد »
 22 آوريل مصادف با 2 ارديبهشــت روز 
جهانى زمين پاك است، اين روز يادآور نياز 
انسان ها به داشتن آسمانى آبى و زمينى پاك 
است، روز زمين پاك توسط جان مك مونل 
در دهه 60 ميالدى براى داشــتن طبيعت و 
محيط زيستى ســالم تر, نامگذارى شد از آن 
روز هر ســاله مراسمى براى بزرگداشت اين 

روز و محيط زيست برگزار مى شود.
با توجه به نقش مهم محيط زيســت ســالم 
در زندگى امروزه، فرهنگ ســازى و رعايت 
بهداشت فردى و عمومى براى جلوگيرى از 
شيوع انواع بيمارى ها و آسيب هاى اجتماعى 
نقش به ســزايى داشته اســت و بسيارى از 
مردم جهان به پاكســازى محيط اطراف خود 
مى پردازند و براى مراقبت و پاكيزه نگه داشتن 

محيط قدمى برمى دارند.
بــراى حفــظ محيط زيســت و كره زميــن 
راهكارهايــى وجــودارد كــه مى تــوان به 
صرفه جويى در كاغذ، كاشت انواع درخت ها، 
صرفه جويــى در  آب، اولويــت قــرار دادن 
وســايل نقليه عمومى، توجه بيشتر به محيط 
اطراف محل ســكونت و مديريــت زباله ها 
اســت كه با رعايت هريك از موارد بيشترين 
تــالش را براى حفــظ ســالمتى و پاكيزه 

نگهداشتن محيط زندگى خود داشته باشيم.
مديركل محيط زيســت اســتان همــدان در 
گفت وگو با همدان پيام بيان كرد: در هرصورت 
كرونا يك بحث بهداشتى است، در مديريت 
پسماندهاى بيمارستانى هم حجم و هم توليد 
اين پسماندها تأثيرگذار بوده است و هرچند 
كه توســط وزارت بهداشــت و شهردارى با 
مديريت خوبى روبه رو بوده است، پيش بينى 
مكان هايــى براى دفن ايــن زباله ها هم انجام 
گرفته است كه به ازاى هر نفر روزانه 700 الى 

800 گرم توليد زباله داريم.
محســن جعفرى نژاد با تأكيد به اهميت روز 
جهانــى زمين پــاك درباره ى پســماند هاى 
صنعتى، بيمارســتانى و عــادى پرداخت و 
اظهار كرد: ميزان توليد پســماندهاى عادى 
به طور چشــمگيرى افزايش داشــته است و 
بحث قانون حفاظــت از خاك و ارزش هاى 
منابع خاكــى به ويژه در حوزه كشــاورزى 
تكاليفى را در 10 دســتگاه اجرايى من جمله 

محيط زيست، جهادكشاورزى مشخص كرده 
اســت كه در بحث مصرف ســم و كودهاى 
كشــاورزى و مديريــت منابــع مى توانــد 

تأثيرگذار باشد.
وى عنــوان كــرد: نگرانى هــاى مربوط به 
پراكنش  و  پالستيكى  پسماندهاى  ماندگارى 
آن ها كه چهره ى منابــع طبيعى را مخدوش 
كرده اســت و حتما بايد در الگوى مصرف 
ما مدنظر قرار گيرد و مديريت شــود. مردم 
و مســئوالن بايد توجه جدى داشــته باشند 
تا آگاهى هــاى عمومى در اين زمينه افزايش 
پيدا كند و نگاه درستى به منابع طبيعى داشته 

باشيم.
 يكى از بيشــترين فوايد بازيافت، 

صرفه جويى در منابع طبيعى است
سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري 
همدان نيز بيان كرد: با رهاســازى ماسك ها 
و دستكش ها، خطر انتقال ويروس كرونا در 
فضاى عمومى بيشــتر مى شود كه همين امر 
خطرات بهداشــتى را به دنبال خواهد داشت 
كه از نظر اصول بهداشــتى و زيست محيطى 

مغايرت دارد. 
حسين ســيبى با اشاره به اپيدمى كرونا و در 
رابطه با موضــوع بازيافت زباله ها گفت: در 
همــدان از مجموع زباله هاى خانگى كه قابل 

بازيافت هســتند، 80 درصــد زباله  تر و 20
درصد زباله خشك هستند كه توسط عوامل 
بازيافتى حدود 10٪ يا 12٪ به صورت كامال 
دســتى و غيرمكانيزه بازيافت مى شوند و 80

درصــد باقى مانده در محــل دفن صحيح و 
بهداشتى مدفون مى شوند.

يك فعال اجتماعى و عضو تشكل مردم نهاد 
و محيط زيست در اين باره گفت: همكاران ما 
از فعاالن محيط زيست هستند و در زمينه هاى 
گوناگــون بــراى تمرين افــكار عمومى و 
آگاهى بخشى مردم بيانيه هاى مختلفى داده اند 
و همچنين با توجه بــه اينكه هر فردى بايد 
بهداشــت  خود را در قالب جديد بهداشت 
عملى كند تعريف جديدى ارائه شــد كه با 
توجه به بحران هاى اپيدمى كه رخ داده است 
عالوه بر بهداشت فردى بايد بهداشت عمومى 
را رعايت كنيم و اين مسئوليت پذيرى را بايد 
توســعه دهيم تــا بتوانيم قوانيــن مربوط به 
رعايت بهداشــت فردى و بهداشت عمومى 

به حداكثر برسانيم. 
عباس حاجيلــو افــزود: درحال حاضر يك 
تصور خيلى بدى بين بيشــتر شهروندان به 
وجود آمده اســت كه به يك تفكر همگانى 
تبديل شــده اســت كه هر كس فقط به اين 
فكر اســت كه خودش به اين ويروس مبتال 

صحنه هايى  شاهد  متأسفانه  اين روزها  نشود، 
هســتيم كه آثار منفى بر روى محيط زيست 
گذاشــته است، به طور مثال فردى در هنگام 
ترك از خانه دســتمال  كاغــذى خود را در 
كوچه رها مى كند و ماســك مصرف شده را 
بدون رعايت مسائل بهداشتى كنار خيابان يا 
در جوى آب رها مى كند و همين  امر موجب 
شــيوع بيشــتر كرونا و همچنين آلوده شدن 
محيط زيســت مى شود و انجمن مردم نهادى 
هم در اين رابطه، همكارى مســاعدى را از 

مردم به صورت حداكثرى نمى بيند.
وى با اشــاره به اينكه هر ســاله پاكســازى 
زباله ها توسط افراد مردم نهاد انجام مى شود و 
امسال هم با كمك چند تا گروه جمع آورى و 
پاكسازى محيط زيست شهرى از پسماندها و 
زباله ها انجام شــده است، گفت: اين گروه ها 
بــا رعايت ايمنى، به جمع آورى ماســك ها، 
اقدام  پالســتيكى  دســتكش هاى التكس و 

كردند.
 وى در پايان افزود: شــرايط همدان با توجه 
به كاهش ترددها، رفــت و آمدها و مراجعه 
نكردن به تفرجگاه ها و طبيعت  مناسب است، 
به طور كلى مى تــوان گفت ماندن در خانه ها 
و قرنطينه شــدن ســبب شــد كه طبيعت و 

محيط زيست هم نفسى بكشد.

امروزبه نام زمين پاك نامگذارى شده است

روح تازه درطبيعت با حفظ محيط زيست 
■ مديركل محيط زيست استان همدان: ماندگارى پسماندهاى پالستيكى چهره منابع طبيعى را مخدوش كرده است

 مجموع جان باختگان به 5209هزار نفر 
رسيد

تاكنــون 83 هزار و 505 نفر در كشــور به 
كرونا مبتال شدند كه از اين تعداد 5 هزار و 

209 جان خود را از دست داده اند.
ســخنگوى وزارت بهداشت گفت: از روز 
يكشنبه تا ظهر روز دوشنبه يك ارديبهشت 
و براساس معيارهاى قطعى تشخيصى هزار 
و 294 بيمار جديد مبتال به كوويد در كشور 

شناسايى شد.
به گزارش ايســنا،  جهانپور افزود: مجموع 
بيماران كوويد19 در كشــور به 83 هزار و 

505 نفر رسيد.

به گفته وى، متأســفانه در طول 24 ساعت 
گذشته، 91 بيمار كوويد19 جان خود را از 
دست دادند كه تا امروز 5 هزار و 209 نفر 
از بيمــاران، جان باختــه و ديگر در بين ما 

نيستند.
جهانپــور ادامــه داد: تا امــروز 59 هزار و 
273 نفر از بيماران، بهبود يافته و ترخيص 
شده اند و  3 هزار و 389 نفر از بيماران مبتال 
به كوويد19 در وضعيت شديد اين بيمارى 

تحت مراقبت قرار دارند.
وى افزود: تاكنون 353 هزار و 12 آزمايش 
تشــخيص كوويد19 در كشور انجام شده 

است.

كنكـور  ثبت نـام  مجـدد  مهلـت   
ارديبهشـت  اول  از  ارشـد 99  كارشناسـى 
مـاه آغـاز شـده اسـت و امـكان ثبت نـام و 
ويرايـش اطالعـات تـا چهارشـنبه فراهـم 

اسـت.
تغييـر  بـه  توجـه  بـا  مهـر،  گـزارش  بـه 
تاريـخ برگـزارى آزمون كارشناسـى ارشـد 
مجـددى  فرصـت  سـال 1399،  ناپيوسـته 
اطالعـات  ويرايـش  و  ثبت نـام  بـراى 

شـد. گرفتـه  نظـر  در  داوطلبـان 
در  كننـده  ثبت نـام  داوطلبـان  تمامـى 
آزمـون كارشناسـى ارشـد ناپيوسـته سـال 
رشـته هاى  در  پذيـرش  بـراى   1399

عالـى  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 
دولتـى و غيردولتـى و همچنيـن دانشـگاه 
آزاد اسـالمى و بيسـت و پنجميـن المپيـاد 
علمـى- دانشـجويى كشـور مى تواننـد در 
ايـن فرصـت مجـدد نسـبت بـه ثبت نـام 
جديـد و يا ويرايـش اطالعات خـود اقدام 

. كنند
همچنين افرادى كه در مهلت مقرر موفق به 
ثبت نام نشده اند نيز مى توانند در تاريخ اول تا 
سوم ارديبهشت ماه 99 با مراجعه به سايت 
سازمان ســنجش آموزش كشور به نشانى
www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام 

جديد اقدام كنند.

شناسايى 1294 بيمار جديد 
مبتال به كوويد19 در كشور

مهلت مجدد ثبت نام كنكور ارشد 
آغاز شد
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139860326005000934 مورخــه 1398/12/8 هيــأت اول موضــوع قانون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك نهاونــد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي ســجاد 
ــه شــماره ملــى 3962683674  ــه شــماره شناســنامه 63 و ب ــد خســرو ب خزايــى فرزن
ــع  ــاحت 27128/71 -مترمرب ــه مس ــاغ ب ــه ب ــك قطع ــدانگ ي ــد شش ــادره از نهاون ص
قســمتى از پــالك يــك اصلــي واقــع در بخــش چهــار حــوزه ثبتــى شهرســتان نهاونــد 
اراضــى روســتاى كنــگاور كهنــه بــا حقابــه طبــق مقــررات قانــون توزيــع عادالنــه آب از 
نهــر كنــگاور كهنــه زمين هــاى معــروف بــه دودانگــى حقــوق ارتفاقــى نــدارد خريــداري 
از مالــك رســمي كوچــك محســنى تصرفــات مالكانــه متقاضــى نســبت بــه مــورد تقاضا 
محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــه صــدور ســند مالكيــت  15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت 
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت  ــاه اعتــراض خــود را ب دو م
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 468)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/2

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/17
محمدعلى جليلوند- رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

برابــر رأي شــماره 139860326007001370 مورخــه 1398/11/28 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــى  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
خانــم فــردوس فرهــادى فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 14724 صــادره از بهــار در 
شــش دانــگ يــك بــاب ســاختمان تجــارى- مســكونى در حــال احــداث بــه مســاحت 
213/27 مترمربــع قســمتي از پــالك 11003 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بهــار بخــش 
ــه غيبــى محــرز  ــدارى مع الواســطه از مالــك رســمى آقــاى لطف ال چهــار همــدان خري
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف23)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/2/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/16

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابــر رأي شــماره 139860326007001459 مورخــه 1398/12/14 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــى  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
ــادره از  ــنامه 12384 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد عزت ال ــى فرزن ــه نعمت ــم رحيم خان
ــع  ــه مســاحت 326/74 مترمرب ــاب ســاختمان ب ــى شــش دانــگ يــك ب بهــار در اعيان
پــالك 11023 فرعــى از 1431 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بهــار بخــش چهــار همــدان 
خريــدارى بــا قولنامــه عــادى از غالمرضــا بهــارى وغيــره  محــرز گرديــده اســت. لــذا 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 34)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/2/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/16

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

ــوع  ــأت اول موض ــه 1398/11/28 هي ــماره 139860326007001372 مورخ ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي  ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق قان
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
متقاضــى خانــم رقيــه نــورى فرزنــد يحيــى بــه شــماره شناســنامه 13192 صــادره از بهار 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــگ يــك ب ــگ مشــاع از شــش دان ــار دان ــى چه در اعيان
ــار  ــع در به ــى واق ــى از 139 اصل ــى از 1451 فرع ــالك 11015 فرع ــع پ 157/15 مترمرب
ــن محــرز  ــى مزي ــاس واثق ــادى از الي ــه ع ــا قولنام ــدارى ب ــدان خري ــار هم بخــش چه
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 30)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/16

هادى يونسى عطوف
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

چند سؤال درباره آينده بازار ارز
 اگر بخواهيم اوضاع ارز در كشــور را بررسى كنيم، دو پارامتر را 
 بايد در نظر بگيريم؛ يكى وضعيت پول ملى است و قوت و ضعف آن 
و روند قوى شدن يا ضعيف شدن آن و ديگرى اينكه ببينيم عرضه و 

تقاضاى ارز در چه وضعيتى قرار دارد. 
وقتى صحبت از بازار ارز در ســال 99 مى كنيم، در وهله نخست بايد 
ببينيم وضعيت پول خودمان يعنى ريال ايرانى چگونه اســت؟ برآورد 
نرخ تورم در مقايسه با نرخ توسعه چه مى گويد؟ نرخ بهره تعيين شده 
رسمى در مقايسه با نرخ بهره براى پول هاى ديگر چه نسبتى را نشان 

مى دهد؟
با بررســى اين پارامترها وضعيت تومان تا اندازه اى براى ما روشــن 
مى شــود. در ايران باال و پايين رفتن نرخ تورم و به تبع آن نرخ بهره 
كامال در اختيار دولت اســت، يعنى سياست هاى بانك مركزى است 
كه تعيين مى كند در ســال چه مقدار اسكناس جديد بايد چاپ شود 
و حجم پول چه مقدارى افزايش يابد و توســط بانك هاى كشــور با 
دادن بهره هاى غيرمتكى به توليد، چه مقدار خلق پول بدون پشــتوانه 

صورت گيرد. 
راجع به عرضه ارز هم تا اندازه زيادى باز نقش دولت ملموس است، 
زيرا بيش از 80 درصد از عرضه ارز در كشــور كامال در اختيار بانك 
مركزى اســت و تــازه در آن 20 درصد ديگر هم باز سياســت هاى 
دولت كامال تأثير دارد. راجع به تقاضا هم اين دولت اســت كه اعمال 
سياســت هاى خود مى تواند آن را هدايت و كنترل كند كه گاهى هم 
كنترل مى كند و البته گاهى كنترل مصرف ارز به صدمه زدن به ساختار 

توليدى كشور هم منجر شده است. 
عالوه بر موارد فوق يك كار ديگر هم از سوى بانك مركزى در كشور 
ما در حال انجام است كه زيان آن عالوه بر فشردن گلوى اقتصاد كشور 
موجب صدمات اخالقى به جامعه هم مى شود و آن ادامه سياست چند 

نرخى بودن براى ارز است. 
با توجه به مواردى كه عرض كردم، حاال ببينيم در سال 99 دولت چه 
سياستى را مد نظر قرار خواهد داد، آيا از نرخ تورم در كشور خواهد 
كاســت؟ آيا نرخ بهره در كشــور به نرخ هاى جهانى نزديك خواهد 
شــد؟ آيا با كنترل واردات بى رويه و گسترش توليد، نرخ بيكارى در 
كشور كم خواهد شد؟ آيا سوبسيدها و يارانه هاى غير هدفمند متوقف 
خواهند شد؟ آيا تعديل مالياتى صورت خواهد گرفت؟ آيا تزريق ارز 
با نرخ هاى غيرواقعى و گوناگون بــا بهانه هاى مختلف پايان خواهد 

يافت؟
جواب اين ســؤاالت مى تواند ما را به آينده كشــور اميدوار كند و يا 
اميدوارى ها را كمرنگ تر كند. اينكه اميد چه نقشــى در اقتصاد دارد، 
بايــد عرض كنم اميدوارى به پويايى يــك اقتصاد، خودش مى تواند 
موجب پويايى آن شــود، مثال اگر مردم به اين باور و اميد برسند كه 
كارخانه دارى و توليد در ســال آينده سودآور خواهد بود، خود اين به 

ساخت كارخانه در كشور كمك مى كند. 
به عبارتى، ســرمايه ها از محل واسطه گرى و داللى به سمت توليد 
و كشــاورزى كوچ مى كنند و خــود اين موجب ايجاد كار از يك 
طــرف و باال رفتن توليدات از ســوى ديگر مى شــود. وقتى كار 
ايجاد شــود، يعنى نرخ بيــكارى كاهش يافته، وقتــى توليد زياد 
شــود، يعنى نياز به واردات كمتر شده و احتماالً صادرات مقرون 
به صرفه مى شــود. اين موجب ارزآورى براى كشــور از يك سو 
و صرفه جويى در مصرف ارز از ســوى ديگر مى شود و خود اين 
روند هر روز به بهتر شــدن وضعيت اقتصاد كمك مى كند و البته 

نااميدى درست عكس اين عمل مى كند. 
*على اصغر سميعى
 رئيس اسبق كانون صرافان

نظارت تعزيرات همدان بر بازار در ماه رمضان 
تشديد مى شود

 در آســتانه شــروع ماه رمضان، طرح نظارتى ضيافت 99 با همكارى چندين دستگاه 
اجرايى و با هدف پيشگيرى از وقوع تخلف آغاز شد.

مديركل تعزيرات حكومتى همدان گفت: به دنبال شروع طرح نظارتى ضيافت 99 نظارت 
تعزيرات بر بازار اين استان در ماه رمضان تشديد مى شود. 

عليرضا حسن پور ادامه داد: با توجه به اينكه تعزيرات حكومتى به عنوان ركن قضايى بازار 
مكلف به رسيدگى به پرونده ها و صدور حكم است، با در پيش بودن ماه رمضان و افزايش 

تقاضاى عمومى ميزان نظارت نيز افزايش مى يابد. 
وى بيــان كرد: در اين ماه تقاضا براى خريد برخى اقالم از قبيل مواد لبنى، قند و شــكر، 
خرما، مواد پروتئينى، برنج، روغن، زولبيا و باميه بيشتر مى شود، بنابراين نظارت و كنترل 

بر بازار با رويكرد پيشگيرانه صورت مى گيرد. 
حســن پور اظهار كرد: تلفن 32523442 اداره كل تعزيرات حكومتى، تلفن گوياى 124، 
ســامانه ١٢۴.ir.www ســازمان صنعت، معدن و تجارت و تارنماى t١٣۵. ir آماده 

دريافت گزارش هاى مردم درباره تخلف هاى احتمالى است. 
سال گذشــته 16 هزار 635 پرونده تخلف در تعزيرات حكومتى استان همدان رسيدگى 

و مختومه شد. 

 «مركز چاپ و بســته بندى همدان» 
براي كمك به سالمت مردم و همراهي 
با مدافعان ســالمت در كنترل ويروس 
كرونــا، در ايام نوروز هــم به فعاليت 
خود ادامــه داد. ايــن چاپخانه با 62
پرسنل شــاغل از اول فروردين 99 با 
نفره،  كشــيك 18  شيفت  به كارگيري 
ليبــل  و لفاف هاي بســته بندي مربوط 
به توليدات دارويي، الكلي، بهداشــتي 
و شوينده هاي مرتبط با كرونا را چاپ 

كرد. 
مديران و كارگران اين چاپخانه در كنار 
مدافعان سالمت، پرستاران و پزشكان، 
به كار توليد در راستاي كنترل ويروس 
كرونا پرداختند كه نتيجــه اين اقدام، 

چــاپ 200 ميليون قطعــه ليبل براي 
اقالم توليدي كارخانه هاي فعال در ايام 

نوروز بود. 
اگر چاپخانه هايي كه ليبل و بسته بندي 
توليد مي كنند در اين ايام تعطيل بودند، 
كشور با كمبود اقالم بهداشتي، الكلي 
و شــوينده مواجه مي شد، چون هيچ 
كااليي بدون ليبل و بســته بندي امكان 

توزيع در بازار ندارد.
اين چاپخانه از زمان شيوع كرونا تمام 
مراحل بهداشــتي و ضدعفوني را در 
محل كار و در برابر نيروي كار انساني 
رعايــت كرده اســت و تــا پايان اين 
ويروس مردم را همراهي خواهد كرد.

ــدان»  ــته بندى هم ــاپ و بس ــز چ «مرك

شــيفت بندي  و  فعاليــت  عالوه بــر 
ــش  ــالت، پي ــام تعطي ــف در اي مضاع
از  بســياري  كــه  هنگامــي  ايــن  از 
ــراي  ــي ب ــدي و صنعت ــاي تولي واحده
ــدادي از  ــتگي، تع ــا ورشكس ــه ب مقابل
نيروهــاي كار خــود را تعديــل كردنــد، 
بــه تعــداد كارگــران و پرســنل چاپخانه 
اضافــه كــرد. اكنــون نيــز بــراي تحقــق 
گام هــاي  توليــد»  «جهــش  شــعار 
ــود  ــداف خ ــق اه ــراى تحق ــي ب بزرگ
مبنــي بــر كاهــش 10 درصــدي واردات 

ــت. ــته اس ــور برداش ــل در كش ليب
«مركز چــاپ و بســته بندي همدان» 
بزرگ تريــن مركــز چــاپ و بنــگاه 
كشــور،  غــرب  در  كارآفرينــي 

است  همدان پيام  روزنامه  زيرمجموعه 
كه داراي خطوط مختلف چاپ با 200

عنوان چاپ نشريات محلي و منطقه اي 
غرب كشور، ماشين آالت و تجهيزات 
چاپ افســت ورقي، واحد ليتوگرافي، 
خط كامل صحافــي اتوماتيك و خط 
توليــد ليبل و خدمــات جانبي را دارا 

است.
اين چاپخانه مدرن ترين ماشــين آالت 
ليبل كشــور بــا تكنولــوژي اروپايي 
را دارد كــه هــدف آن از اســتفاده از 
دســتگاه هاي بــه روز، تحقق شــعار 
ســال و جلوگيري از خــروج ارز در 
حوزه چاپ، توليــد ليبل و لفاف هاي 

بسته بندي از كشور است.

مجازات سخت 
در انتظارگران فروشان 

رمضان
 معــاون هماهنگــى امــور اقتصادى 
اســتاندارى همــدان با تأكيــد بر نظارت 
و كنترل بــازار در ماه مبــارك رمضان و 
جلوگيــرى از افزايــش بى رويــه قيمت 
اجناس گفت: با تخلف هاى صنفى به ويژه 

گران فروشى به شدت برخورد مى شود. 
ظاهر پورمجاهــد در كارگروه تنظيم بازار 
استان اظهار كرد: گشت هاى بازرسى براى 

رصد و پايش بازارهاى سراســر استان در 
ماه رمضان تقويت شده و در كمترين زمان 

به تخلف ها رسيدگى مى شود. 
به گزارش ايرنا، وى افزود: براى رفاه حال 
مردم و جلوگيرى از تضييع حقوق آنان با 
كسى تعارف نداريم و از خطاهاى بازاريان 
به ويژه گران فروشان چشم پوشى نمى كنيم. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
همدان بــا بيان اينكه برخــى واحدهاى 
صنفــى با رانت و رابطه از زير بار تخلف 
و جرائم خود فرار مى كنند، گفت: با اين 
افراد برخوردهاى شــديدترى مى شود تا 

بازار به آرامش برسد. پورمجاهد از تأمين 
اقالم مورد نياز مردم براى ماه رمضان خبر 
داد و گفت: گوشــت قرمز و مرغ، برنج، 
شــكر، روغن و خرما به ميزان الزم براى 
مصرف در اين ماه تهيه شده و با هدف 
تثبيــت و جلوگيــرى از افزايش قيمت 
در فروشــگاه هاى معتبر اســتان توزيع 

مى شود. 
وى تقويت و گســترش فروشــگاه هاى 
اينترنتى استان را ضرورى دانست و افزود: 
برخى فروشــگاه هاى بزرگ مانند رفاه و 
فروش  راه اندازى  براى  تعهداتى  كوروش 

اينترنتى داده انــد كه بدعهدى كرده و بايد 
پاسخگو باشند. 

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
همــدان تأكيد كرد: برخى زيرســاخت ها 
براى خريد غيرحضورى و تشويق مردم به 
ماندن در خانه فراهم شده است، اما كافى 
نيست و بايد براى گسترش و نهادينه كردن 
اين فرهنگ زمينه هاى بيشترى فراهم شود. 

 اقالم مورد نياز مردم همدان 
براى ماه رمضان تهيه شد

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان از تهيه كاالهاى اساســى براى ماه 

رمضان خبر داد و گفت: برنج، گوشــت 
قرمــز ، مــرغ منجمــد، شــكر، خرما و 
روغن نباتى به ميزان مورد نياز براى استان 

تهيه و با آغاز ماه رمضان توزيع مى شود. 
حميدرضا متين اظهار كرد: هزار و 131 تن 
برنج هندى و پاكســتانى، هزار و 131 تن 
شــكر، 566 تن گوشت مرغ منجمد، 229
تن گوشــت قرمز، هزار و 121 تن روغن 
و2 هزار و 263 تن خرما در دو نوع براى 
ماه رمضان خريدارى و در انبارهاى استان 

نگهدارى مى شود. 
وى افــزود: اين اقالم با نرخ ســتاد تنظيم 

بــازار به فروش مى رســد و از ابتداى ماه 
رمضان آمادگى توزيع آنها را داريم. 

متيــن گفــت: كاالهاى ياد شــده فقط از 
طريق فروشگاه هاى زنجيره اى و بزرگ در 
سراسر اســتان توزيع مى شود و در اختيار 

مصرف كنندگان قرار مى گيرد. 
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان يادآورى كرد: تمــام اقالم به ويژه 
خرما از جنــس مرغوب و بــا كيفيت و 
در عين حال با قيمت مناســب تهيه شده 
تا براى مصرف كننــدگان مقرون به صرفه 

باشد. 

 به واحدهاي آســيب ديده از ويــروس كرونا به ازاي 
هر كارگر 12 ميليون تومان تســهيالت اعطا مي شود. اين 
پرداخت در صورتي انجام مي شود كه واحدها فعال باشند.

معــاون وزير صنعت گفت: مجموع تســهيالت كرونايى 
براى بنگاه ها 52 هزارميليارد تومان اســت كه در صورت 
تصويب ســتاد ملى به هر بنگاه اقتصــادى فعال، به ازاى 
هر نفر شاغل، 12 ميليون تومان تسهيالت اعطا مى شود. 

بــه گزارش وزارت صمت، افشــار فتح الهى، معاون امور 
حقوقــى، مجلــس و اســتان هاى وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت درباره نحــوه اعطاى تســهيالت حمايتى به 
بنگاه هاى آســيب ديده از كرونا اعالم كــرد: مجموع اين 
تســهيالت 52 هزار ميليارد تومان اســت كه در صورت 
تصويب ســتاد ملى به هر بنگاه اقتصــادى فعال، به ازاى 

هر نفر شاغل، 12 ميليون تومان تسهيالت اعطا مى شود. 
وى افزود: دولت بنابر شرايط به وجود آمده پس از شيوع 
كرونا و براى حفظ اشتغال واحدها و بنگاه هاى اقتصادى 
و همچنيــن تأمين ســرمايه در گردش آنهــا، تصميم به 

پرداخت اين تسهيالت گرفته است. 
وى افــزود: كســب و كارهايــى كه مشــمول اين طرح 
مى شــوند، شــامل حوزه هاى مختلــف از جمله بخش 
گردشگرى، هتل ها و مســافرخانه ها، حوزه هاى توليدى، 
صنوف و شــركت هاى پخــش اقالم مورد نيــاز مردم، 
باشــگاه هاى ورزشــى و فرهنگى هنرى و.... اســت كه 
به تشــخيص دســتگاه هاى مرتبط از اين طــرح بهره مند 

مى شوند. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آئين نامه اى 

براى اين موضوع پيش بينى شــده اســت كه در نخستين 
فرصت به تصويب ســتاد ملى مبارزه با كرونا مى رسد و 

اطالع رسانى مى شود. 
فتح الهــى گفت: كســب و كارهاى زيــادى در اين ايام 
به نوعى آسيب ديدند و شرايط آنها مورد توجه قرار گرفته 
تا آن دسته از كسب و كارهاى آسيب ديده از شيوع كرونا، 
البته به جز بنگاه هاى بزرگ كــه محدوديت هايى در اين 
طرح براى آنها وجود دارد، در اولويت پرداخت تسهيالت 

قرار گيرند. 
فتح الهــى افزود: حمايت از بنگاه هاى كوچك و كســب 
و كارهايى كه تعداد شــاغالن آنها به ســبب تعداد باالى 
اين بنگاه ها زياد اســت، براى حفظ اشتغال افراد است و 
به گونه اى اســت كه ارقام اختصاص يافته به خود بنگاه ها 

مبلغ پايينى است. 
وى تصريــح كرد: شــرايط اوليه مشــموليت هــر بنگاه 
اقتصادى و هر كسب و كارى براى دريافت اين تسهيالت 

فعال بودن آنها در طول سال 98 است. 
معاون امور حقوقى، مجلس و اســتان هاى وزارت صمت 
افزود: اين بنگاه ها بايد از زمان ابتداى اســفند سال 98 و 
همزمان با شــيوع بايد بيمارى كرونا، تعديل نيرو نكرده 
باشند و در ســالجارى نيز با اين نيروها قرارداد همكارى 
امضا كنند و اين شرايط عمومى اجراى اين طرح است. 

فتح الهى افزود: ميزان رقم اعطايى بنابر پيشــنهاد كارگروه 
اوليه اســت و آئين نامه اجرايى آن مراحــل اوليه تدوين 
خود را مى گذراند و بايد به تأييد نهايى ســتاد ملى برسد؛ 
پيش بينى شده اســت به ازاى هر نفر 12 ميليون تومان به 

بنگاه ها در قالب تسهيالت پرداخت شود. 
معاون وزير صمت تصريح كرد: تكليف شــده است، هر 
بنگاه معادل 50 تا 70 درصد تسهيالت دريافتى را با توجه 
به شرايط، بايد به عنوان دستمزد به شاغل مربوطه پرداخت 
كند و مابقى مبلغ نيز در قالب سرمايه در گردش در بنگاه 

اقتصادى مربوطه مورد استفاده قرار گيرد. 
فتح الهى افزود: حتى جرايم و محدوديت هايى نيز مدنظر 
اســت و در صورتى كه بنگاهى اين تسهيالت را دريافت 
و در محلى خارج از طرح استفاده كند، از خدمات بانكى 
و ســاير خدمات به نوعى محروم شده و محدوديت هايى 
متوجه آن خواهد شــد و نرخ ســود تســهيالت نيز در 
صــورت تخلف افزايــش خواهد يافــت و جرايمى نيز 

متوجه بنگاه متخلف خواهد بود. 

200 ميليون قطعه براى محصوالت بهداشتى و دارويى در همدان ليبل توليد شد

سربازان پشت جبهه مبارزه با كرونا
■ چاپخانه همدان پيام همراه با مدافعان سالمت عليه ويروس مرگ مى جنگد

فعاليت «مركز چاپ و بسته بندي همدان» در تعطيالت كرونايي
ليبل و  بسته بندىنوع چاپ1
200 ميليون قطعهتعداد چاپ2
18 نفرتعداد كارگران شيفت3
62 نفرتعداد كارگران شاغل4

پـرداخت
 12ميليون تومان 

وام به ازاى 
حفظ اشتغال هر 
نيروى كار فعال
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تعويق المپيك 
به كام ورزش استان

ورزش در خانه فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ورزشگاه برايتون ميزبان كرونايى ها شد
 باشــگاه برايتون انگليس اعالم كرد ورزشــگاه خانگى خود را 
براى مقابله با ويروس كرونا در اختيار اين بيماران قرار داده است. 

برايتون سومين باشگاه انگليسى است كه ورزشگاه خود را در اختيار 
بيماران كرونايى قرار مى دهد. پيش از اين ورزشگاه باشگاه تاتنهام و 

منچسترسيتى نيز ميزبان بيماران كرونايى شده بودند. 
در اين ورزشــگاه 32 جايگاه تســت كرونا گذاشته شده و 50 كادر 

پزشكى براى معاينه افراد مأمور شدند. 

گالدياتورها از حقوق 4 ماه خود 
چشم پوشى مى كنند

 براســاس تأييد باشگاه آ. اس رم ايتاليا، بازيكنان و كادر فنى اين 
تيم حاضر در ســرى آ توافق كردند كه به منظور كمك به باشگاه در 
مســير مقابله با بحران كوويد19، بــراى مدت 4 ماه حقوق دريافت 

نخواهند كرد. 
سرى آ ايتاليا از نهم مارس تعليق شده است و مشخص نيست كه آيا 

اين رقابت ها از سر گرفته خواهد شد يا خير. 
بر اين اســاس، باشگاه رم با انتشــار بيانيه اى اعالم كرد كه بازيكنان 
و كادر فنــى آن از حقوق و دســتمزدى كه طبق برنامه اوليه و پيش 
از شــيوع ويروس كرونا قرار بود در فاصله ماه مارس تا پايان فصل 

يعنى ماه ژوئن دريافت كنند، صرف نظر خواهند كرد. 
اين باشــگاه عالوه بر اين، اعالم كرد كه بازيكنان اين تيم دســتمزد 
ســاير پرســنل باشــگاه را كه دولت ايتاليا آنان را به منظور حصول 
اطمينــان از دريافت درآمد ماهانه منظم، تحت پوشــش طرح تور 

نجات اجتماعى قرار داده است، افزايش خواهند داد. 

مانچينى: فوتبال مى تواند مرهم زخم مردم 
ايتاليا باشد

 «روبرتو مانچينى» مقامات ايتاليا را نســبت به از سرگيرى فوتبال 
به عنوان راهى براى بازگرداندن شادى و نشاط به مردم اين كشور در 
دوران پاندمى كرونا تهييج كرد و اطمينان داد كه ريسك كرونا براى 

بازيكنان و خدمه فوتبالى در پايين ترين سطح قرار دارد. 
تعطيلــى فوتبال و ورزش در ايتاليا بيش از يك ماه به طول انجاميده 
و برنامه ها براى ادامه تمرينات از چهارم ماه مه در دســتور كار قرار 

گرفته و انتظار مى رود بازى ها نيز مابين 27 تا 31 مه آغاز شود. 
مانچينى در اين باره گفت: اميدوارم خيلى زود بتوانيم به روال عادى 

برگرديم و اين روزها تنها به يك خاطره وحشتناك تبديل شود. 
وى افزود: ورزش ارزشــى اجتماعى بااليى دارد و به مردم نشــاط 

بخشيده و در سطح روانشناختى به كشور كمك مى كند. 
ســرمربى تيم ملــى ايتاليا تأكيد كرد: به نظر مــن تماس در ورزش 
خطرناك نيست. مى توانيم تعداد موارد مبتال را تك به تك بشماريم 
به ويژه در ســطح حرفــه اى. زمين فوتبال هم وســعت زيادى دارد 
و بــراى تمريــن هر بازيكن فضــاى كافى وجــود دارد به ويژه در 
باشــگاه هايى كه براى تيم هاى خود چندين و چند زمين و مجموعه 

تمرينى دارند. 
وى گفــت: بگذاريد فوتبال را ادامه دهيم و خواهيد ديد كه ورزش 
به كمك كشــور خواهد آمد. به محضى كه درباره امنيت بهداشتى و 
يا بهبودى 500 بازيكن ســرى آ اطمينان حاصل و ثبات برقرار شود، 

آنگاه ديگر هيچ خطرى وجود نخواهد داشت. 

باشگاه ناپولى مهياى عقد قرارداد 5 ساله 
با سردار آزمون است

 يك رســانه ايتاليايى مدعى شــد باشــگاه ناپولى قرارداد خريد 
سردار آزمون در نقل وانتقاالت تابستانى 2020 را آماده كرده است. 

به گزارش تســنيم، باشــگاه ناپولى همچنان در تالش براى جذب 
ســردار آزمون، مهاجم تيم زنيت روســيه است. اين باشگاه حتى با 
آماده كردن قراردادى 5 ساله براى نهايى شدن اين انتقال گام خواهد 

برداشت. 
اين در حالى اســت كه سردار ايرانى پيشنهادهايى نيز از باشگاه هاى 

انگليسى دارد كه شاخص ترين آن پيشنهاد باشگاه آرسنال است. 
يك سايت ايتاليايى اعالم كرد سردار آزمون مهاجم تيم ملى فوتبال 
ايران كه تيم ناپولى به شــدت خواهان عقد قرارداد با او است، از تيم 

انگليس نيز پيشنهاد دارد. آرسنال 
ســردار آزمون مهاجــم ايرانى تيم 

فوتبال زنيت سنت پترزبورگ 
روســيه پس از عملكرد خوبى كه در سال هاى اخير 
در ليگ روسيه داشــته، به يكى از سوژه هاى نقل و 

انتقاالت اروپا تبديل شده است. 
هرچند باشــگاه ناپولى ايتاليا سفت و سخت دنبال 
جذب آزمون است، اما با مطرح شدن پيشنهادات 
انگليســى از جمله اورتون، لسترسيتى و وستهام، 
نقل و انتقال اين مهاجم 25 ســاله ايران وارد فاز 

تازه اى شده است. 
باشــگاه زنيت ســن پترزبورگ براى فروش 
احتمالى ســردار آزمون در فصل تابســتان 
درخواســت حداقل 35 ميليــون يورويى 
خواهد داشــت. قــرارداد آزمــون با اين 
باشــگاه در ســال 2022 ميالدى خاتمه 

خواهد يافت. 

فعاليت بدنى در خانه 
براى مقابله با كرونا(1)

 به منظور حفظ وضعيت جسمانى و روانى مناسب در زمان شيوع 
ويــروس كرونا، در فضاى محدود خانه مى تــوان فعاليت هاى بدنى 

ساده و ايمنى را انجام داد. 
فعاليت بدنى هم در ســالمت جسمى و هم سالمت روحى ما نقش 
دارد و از آنجايــى كه درحال حاضر بســيارى از مردم جهان به دليل 
بيمــارى همه گيــر كوويــد 19 در خانه هاى خود قرنطينه هســتند، 
WHO اروپــا يك راهنما براى كمك به مــردم براى انجام فعاليت 
بدنى ســاده و ايمن در فضاى محدود خانه تهيه كرده اســت و اين 
راهنما همچنين برخى چالش هاى جســمى مربــوط به كار در خانه 
را در نظــر مى گيرد و نكاتى درباره نحوه ادغام فعاليت بدنى در امور 

روزمره خانه را نشان مى دهد. 
WHO ميزان مناسب فعاليت بدنى از نظر 

سازمان بهداشــت جهانى 150 دقيقه فعاليت با شدت متوسط يا 75 
دقيقه فعاليت بدنى با شــدت باال يا تركيبى از هر دو را در هفته براى 

بزرگساالن توصيه مى كند. 
در طــول روز دوره هــاى كوتاه فعاليــت بدنى را در نظــر بگيريد؛ 
دوره هاى كوتــاه فعاليت بدنى به توصيه هاى ورزشــى هفتگى (كه 
پيش تر اشاره كرديم) اضافه مى شود، براى حفظ فعاليت روزانه شما 
ممكن اســت از تمرين هاى پيشــنهادى كه در زير اشاره شده است 
به عنوان الگو اســتفاده كنيد. رقصيدن، بازى كردن با كودكان و انجام 
كارهاى خانگى مانند نظافت و باغبانــى راه هاى ديگرى براى فعال 

بودن در خانه است. 
راه رفتــن در فضاهــاى كوچك، پياده روى و يــا راه رفتن در محل 
مى تواند به شما كمك كند تا فعال باشيد. در هنگام مكالمه تلفنى، به 
جاى نشســتن در خانه، بايستيد يا قدم بزنيد. اگر تصميم داريد براى 
پيــاده روى يا ورزش به بيرون برويــد، حتما حداقل يك متر از افراد 

ديگر فاصله داشته باشيد. 
بــراى رســيدن بــه ســطح ســالمتى مطلــوب، همچنيــن مهــم اســت 
كــه بــه يــاد داشــته باشــيد كــه غــذاى ســالم بخوريــد و آب كافــى 
ــزان  ــا مي ــد، ام ــادى مصــرف كني ــبزيجات زي ــوه و س ــيد. مي بنوش
مصــرف نمــك، شــكر و چربــى خــود را كاهــش دهيــد. از غــالت 

كامــل اســتفاده كنيــد. 
 نمونه اى از تمرينات ورزشى در خانه

WHO اروپا براى كمك و راهنمايــى افراد در انجام فعاليت بدنى 
در خانــه، مجموعه اى از نمونه هاى تمرينــات بدنى خانگى را آماده 

كرده است. 
 حركت تماس زانو با آرنج

زانــوى يك پا خود را با آرنج طــرف مخالف لمس كنيد. ريتم خود 
را پيدا كنيد. ســعى كنيد اين كار را براى يك تا 2 دقيقه انجام دهيد، 
ســپس 30 تا 60 ثانيه اســتراحت كنيد و تا 5 بــار ديگر همين كار 
را تكــرار كنيد. اين تمرين بايد ضربان قلب و ريتم تنفس شــما را 

افزايش دهد. 
 پالنك

ــه  ــد، به طورى ك ــرار دهي ــن ق ــم روى زمي ــود را محك ــاعد خ س
آرنج هــا زيــر شــانه ها قــرار گيرنــد. باســن را هم ســطح ســر نگــه 
داريــد. 20 تــا 30 ثانيــه (يــا در صــورت امــكان بيشــتر) در هميــن 
حــال باقــى بمانيــد، 30 تــا 60 ثانيــه اســتراحت كنيــد و تــا 5 بــار 
ايــن كار را تكــرار كنيــد. ايــن تمريــن عضــالت شــكم، بازوهــا و 

ــد.  ــت مى كن ــا را تقوي پاه
 كشش پشت 

گوش هاى خود را با نوك انگشتان دست لمس كنيد و تنه را از زمين 
بلند كنيد و پا را روى زمين نگه داريد. دوباره قســمت باالى بدن را 
پايين بياوريد، اين تمرين را 15 بار يا بيشــتر انجام دهيد، 30 تا 60

ثانيه اســتراحت كنيد و تا 5 بار ديگر تكرار كنيد. اين تمرين موجب 
تقويت عضالت پشت شما مى شود. 

ادامه دارد

1

2

3

4

پيشخوان
حمايت همه جانبه دستگاه ورزش

 از ورزش قهرمانى
 حمايــت همه جانبه از ورزش قهرمانى و واگــذارى تمامى اماكن 
ورزشــى دولتى به بخش خصوصى و ... از مــواردى بود كه مديركل 
ورزش و جوانان اســتان همدان در بازديــد از اداره ورزش و جوانان 

شهرستان مالير مطرح كرد. 
مديركل ورزش و جوانان اســتان همــدان در بازديد از اداره ورزش و 
جوانان شهرســتان مالير در سال جديد با سرپرســت و كاركنان اداره 

ورزش و جوانان اين شهرســتان ديدار كرد.  محســن جهانشير در اين 
ديدار گفت: امســال نگاه ويژه اى به ورزش داريم و بايد از داشته هاى 
ورزش به نحوه احســن اســتفاده كنيم و در بحث حمايت از ورزش 
قهرمانى از هيچ تالشــى مضايقه نخواهم كرد و همكارى هاى الزم را 
انجــام مى دهم.  وى در ادامه صحبت هاى خود گفت: ورزش متكى به 
اشخاص نيســت و هيأت هاى ورزشى بايد تالش خود را در پيشرفت 
ورزش و جذب اسپانســر انجام دهند و حمايت از ورزش وظيفه ذاتى 
ماست و تالش خود را مى كنيم تا با برنامه ريزى منظم حمايت هاى خود 

را از ورزش داشته باشيم. 

جهانشير در ادامه با اشــاره به واگذارى اماكن ورزشى دولتى به بخش 
خصوصى گفت: از طريق فراخوان و اطالع رســانى هاى به موقع تمامى 
اماكن ورزشى دولتى تحت پوشش اين اداره به صورت شفاف به بخش 
خصوصى واگذار و تالش براى ترغيب هيأت هاى ورزشــى به شركت 
در اين فراخوان ها انجام خواهد شــد.  مديركل ورزش و جوانان استان 
همدان حمايت و همكارى كامل خود را از درخواســت هيأت فوتبال 
كه با حضور مصطفى فراهانى در جلسه ديدار فوق مبنى بر حضور تيم 
فوتبال اين شهرستان در ليگ دسته 3 كشور ارائه شد، اعالم كرده است 

و از اين اقدام هيأت فوتبال ابراز رضايت كردند. 

انتصاب دبير هيأت 
هاكى استان همدان

 بــا ابالغى از ســوى مديركل اداره 
همــدان  اســتان  جوانــان  و  ورزش 
سرپرســت دبيرى هيأت هاكى همدان 

مشخص شد.
اســتان  هاكى  هيــأت  پيشــنهاد  بنابر 
و صــدور ابالغيه از ســوى محســن 
جهانشــير، امير چهاردولى به ســمت 
استان  هاكى  هيأت  دبيرى  سرپرســت 

همدان منصوب شد.

10 درصد از مبلغ 
قرارداد استقاللى ها 
پرداخت مى شود

 باشــگاه اســتقالل مبلغ 10 درصد 
از قــرارداد اعضاى اين تيم را پرداخت 

مى كند.
باشــگاه اســتقالل به زودى و پس از 
گذراندن مراحــل ادارى، ده درصد از 
مبالغ قــرارداد كادر فنى، سرپرســتى، 
پزشــكى، بازيكنان و ساير اعضاى تيم 

را پرداخت خواهد كرد.
منابع مالى مــورد نياز براى اين منظور 
تهيه شــده و پس از واريز به حســاب 
خزانه باشــگاه اســتقالل، مبالغ مزبور 
توســط واحد مالى به حســاب آبى ها 

پرداخت مى شود.

ميليچ: منتظرم به ايران 
برگردم

 مدافع كروات تيم فوتبال اســتقالل 
گفت: اطالعى از پرداختى ها از ســوى 
باشــگاه اســتقالل نــدارم و پولى نيز 
دريافت نكرده ام، اما براى بازگشت به 

ايران لحظه شمارى مى كنم.
هروويه ميليچ، در واكنش به شــايعاتى 
كه درباره فســخ قراردادش با استقالل 
مطــرح شــده اســت، تصريــح كرد: 
نمى دانــم چرا اين شــايعات منتشــر 
مى شــود. من بازيكن استقالل هستم و 
منتظرم بحران ويروس كرونا تمام شود 
تا برگردم و تمام محبتى را كه هواداران 

استقالل در حقم داشتند، جبران كنم.

بخشى از مطالبات 
دياباته و ميليچ 

پرداخت شد
 مسئوالن باشگاه استقالل بخشى از 
مطالبات «هرويه ميليچ» و «شيخ دياباته» 

را پرداخت كردند.
روزهايى كه به دليل شيوع ويروس  در 
كرونا مسابقات ليگ برتر تعطيل است 
«هرويه ميليچ» و «شــيخ دياباته» خارج 

از ايران به سر مى برند.
باشــگاه استقالل بخشــى از مطالبات 
ايــن 2 بازيكــن را پرداخــت كرد تا 
شايعاتى كه درباره جدايى شان از جمع 
آبى پوشــان مطرح مى شود، خاتمه پيدا 

كند.
قرار اســت به زودى با اين دو بازيكن 

تسويه حساب مالى شود.

سليمان رحيمى »
 سال گذشــته به رغم تالش ورزشكاران 
اســتان همدان و حمايــت مديركل ورزش 
و جوانان در كسب ســهميه المپيك 2020 
توكيو ناكام بوديم و نتوانستيم نماينده اى در 

اين رقابت ها داشته باشيم.
محســن جهانشــير در ابتداى حضور خود 
در مديريت ورزش اســتان وعــده داد كه 
15 درصــد كاروان اعزامى ورزش كشــور 
به المپيك را ورزشــكاران همدانى تشكيل 
خواهنــد داد كه اين وعده متأســفانه عملى 
نشد و قهرمانان استان نتوانستند در آوردگاه 
انتخابى بازى هاى المپيك 2020 ســهميه اى 

كسب كنند.
در ادوار گذشــته و از المپيــك 2004 آتن 
همــواره ورزش اســتان نماينده داشــت و 
حتى در المپيك 2004 آتن در رشته كشتى، 
مسعود مصطفى جوكار كشتى گير ماليرى تا 
ديــدار پايانى پيش رفت و به مدال نقره اين 
مســابقات اكتفا كرد تا تنها مدال آور ورزش 
اســتان در ادوار المپيك باشــد و افتخارى 

بزرگ براى ورزش استان رقم زد.
در المپيك هاى 2008 پكــن 2012 لندن و 
2016 ريــو نيز ورزش اســتان نمايندگانى 
داشــت، اما در المپيك 2020 پس 16 سال 

ورزش استان نتوانست سهميه كسب كند.
شيوع كوويد 19 و اخالل در نظم مسابقات 
ورزش جهان موجب شد تا برگزاركننده هاى 
ايــن رويداد بزرگ جهانــى تصميم بگيرند 
مســابقات المپيك را يك ســال به تعويق 
بيندازند تا پس از فروكش كردن اين كروناى 

منحوس رقابت ها دنبال شود.
تعويــق مســابقات المپيــك 2020 به كام 
ورزش استان شــد و حاال قهرمانان ورزش 
اســتان با انگيزه اى مضاعف در رقابت هاى 
انتخابى المپيك شــركت مى كنند تا بتوانند 

براى استان سهميه كسب كنند.
5 ورزشــكار اســتان شــانس بااليى براى 
شــدن  پارالمپيكى  و  المپيكى 
دارنــد و مديريت ارشــد 
اســتان اولويت نخست 
خود را كســب سهميه 
المپيــك و پارالمپيــك 
قرار داده اســت و در راه 
رسيدن به اين هدف بزرگ از 
هيچ تــالش و حمايتى 
دريغ نخواهد كرد.

ورزشكاران 
اســتان و 

رشــته هايى كه شانس كسب سهميه المپيك 
را دارند با روحيه اى بيشتر تمرينات فشرده 
خانگى خود را آغــاز كرده اند تا به محض 
فروكش كردن كرونا در تمرينات شركت و 
خود را براى حضور پرقدرت در رقابت هاى 

انتخابى آماده كنند.
در ورزش قايقرانى، اميد نخســت استان به 
توان آرزو حكيمى بسته است و اين قايقران 
خوب استان كه تجربه حضور در المپيك را 
نيز در كارنامه خود دارد، اميدوار اســت تا 
بتواند مجدداً حضــور در بزرگترين رويداد 
ورزش جهــان را تجربه كند و براى خود و 

ورزش استان افتخار كسب كند.
حكيمى كه اين روزها از قايق سوارى محروم 
اســت در منزل با انجــام تمرينات هوازى 
تالش مى كند تا ميزان آلودگى جسمانى خود 
را حفظ كند تا به محض شــروع تمرينات 
بتوانــد خود را به مرز آمادگى برســاند و با 

قدرت در مسابقات شركت كند.
ورزش اســتان اميــد زيــادى دارد كه اين 
قايقران خــوب مجوز حضــور در المپيك 

2021 را كسب كند.
ديگر قهرمان اميدوار اســتان شــيما صفائى 
پديده پينگ پنگ كشــور اســت، صفائى كه 
پله هاى رشــد و ترقــى را خيلى زود پيمود 
از پديده هاى پينگ پنگ كشــور و از مدعيان 
حضور در المپيك به شــمار مى رود و سال 
گذشــته نتايج قابل قبولى كسب كرد. شيما 
صفائى در مسابقات انتخابى شركت خواهد 
كرد و در صورت كســب مقام مسافر توكيو 

خواهد شد.
صفائى تمرينــات خــود را در منزل انجام 
مى دهــد و به دليل در دســترس بــودن ميز 
پينگ پنگ در منزل تــالش مى كند تا ميزان 
آمادگــى خود را حفــظ كنــد و بتواند در 
مسابقات انتخابى براى استان كسب سهميه 

كند.
يكى ديگر از اميدهاى ورزش اســتان براى 
حضــور در المپيك 2021 رشــته كشــتى، 
حضور قهرمانى چون مسعود كمروند است.

دالور نهاوندى كه سال گذشته در مسابقات 
قهرمانى كشور و انتخابى جام جهانى پهلوان 
تختى خوش درخشــيد و كشتى هاى زيبايى 
را به نمايش گذاشــت با بدشانسى بزرگى 
روبه رو شــد و با مصدوميتــى كه برايش به 
وجود آمد عمًال شــانس حضور در انتخابى 

تيم ملى را از دست داد.
هيچكس به اندازه مسعود كمروند از تعويق 
المپيك خوشحال نشد، زيرا حاال اين جوان 
شايســته اين فرصت را دارد تا با تمرينات 
منســجم و حضور پرقدرت در مســابقات 
قهرمانى كشور نظر مثبت كادر فنى تيم ملى 
كشــتى آزاد را به سوى خود جلب 

كند و با غلبه بر اردونشــينان شانس حضور 
در المپيك را پيدا كند.

رابطه خوب هيأت كشتى استان با فدراسيون 
نايب  مصطفى جــوكار،  حضور مســعود  و 
رئيس كشــتى اســتان در كادر فنى تيم ملى 
بزرگســاالن اين نويد را مى دهــد كه براى 
حضــور كمرونــد در اردوى تيــم ملى راه 
هموار شــود و اين كشــتى گير 74 كيلويى 
اســتان بتواند يك بار ديگر شــانس خود را 

براى المپيكى شدن بيازمايد.
مديريت ارشــد ورزش اســتان از قهرمانان 
اســتان براى رســيدن به تيم ملى و حضور 
در المپيك تمام قــد حمايت مى كند و حاال 
با اين شــور و شوق و ايجاد انگيزه مى توان 
به المپيــك 2021 اميدوار بــود كه باز هم 
قهرمانان اســتان در تركيب كاروان اعزامى 
كشــور به المپيك جايگاهى داشته باشند و 
همچون المپيك هاى گذشته حضور فيزيكى 

قابل قبولى داشته باشيم.
در رقابت هاى پارالمپيك 2021 نيز شــانس 
حضــور دو ورزشــكار دونــده را داريم، 
حميد اســالمى و وحيد على نجمى قهرمان 
دووميدانى اســتان بخت نخست حضور در 

پارالمپيك را دارند.
اســالمى كه ســال گذشــته با مصدوميت 
روبه رو شــد و حضور در مسابقات انتخابى 
را از دســت داد حــاال با بهبــودى كامل و 
تعويق پارالمپيك اين شــانس را دارد كه در 
رقابت هاى انتخابى حضور داشــته باشد و 
بتواند ويزاى سفر به ژاپن را به دست آورد.

با اين حال تعويق المپيــك و پارالمپيك به 
كام ورزش استان شــد كه اميدواريم از اين 
فرصت به دســت آمده ورزشــكاران استان 
نهايت بهره را ببرند و بتوانند در اين رخداد 

بزرگ جهانى حضور پررنگى داشته باشند.

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

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شماره: 55/36/99/156    تاريخ 99/2/1 شاورزی   ھاد  وزارت 

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهاد كشاورزى در نظر دارد  امورخدماتى و پشتيبانى خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
يك مرحله اى به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد)واگذار نمايد . كليه مراحل برگزارى مناقصه از "دريافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پيشنهاد " از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى(توكن) را جهت  شركت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره  فراخوان و تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه:  روز 2099001539000002   مورخ 1399/2/1    ساعت 8 صبح

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

4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخ  99/2/1  لغايت ساعت 19:00 روز شنبه     مورخ 99/2/6   
5- آخرين مهلت ارائه پاكت هاى پيشنهادى-بارگزارى در سامانه بصورت PDF-: تا ساعت  19:00  روز سه شنبه  مورخ 99/2/16

*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 30روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.
6-تاريخ گشايش پيشنهاد ها:روز چهارشنبه  مورخ   99/2/17  ساعت 10:00 درسالن جلسات استان مى باشد.

شباى  حساب  شماره  به  واريزى  فيش  يا  و  بانكى  ضمانتنامه  صورت  دو  به  كه  است  ريال    405/600/000 مبلغ    كار:  ارجاع  فرآيند  تضمين  نوع  و  7-مبلغ 
IR250100004001039704005791 نزد بانك مركزى از طريق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واريز 30كاراكترى 362039765263500650000000000006 قابل ارائه 

مى باشد.
8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع (الف)عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بايستى بصورت 
فيزيكى و در پاكت دربسته و ممهور ، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز  سه شنبه  مورخ 99/2/16  به دبيرخانه كميسيون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذكر 

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

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

( م الف 86)

برداشت. 
اين در حالى اســت كه سردار ايرانى پيشنهادهايى نيز از باشگاه هاى 

انگليسى دارد كه شاخص ترين آن پيشنهاد باشگاه آرسنال است. 
يك سايت ايتاليايى اعالم كرد سردار آزمون مهاجم تيم ملى فوتبال 
ايران كه تيم ناپولى به شــدت خواهان عقد قرارداد با او است، از تيم 

انگليس نيز پيشنهاد دارد. آرسنال 
ســردار آزمون مهاجــم ايرانى تيم 

فوتبال زنيت سنت پترزبورگ 
روســيه پس از عملكرد خوبى كه در سال هاى اخير 
در ليگ روسيه داشــته، به يكى از سوژه هاى نقل و 

انتقاالت اروپا تبديل شده است. 
هرچند باشــگاه ناپولى ايتاليا سفت و سخت دنبال 
جذب آزمون است، اما با مطرح شدن پيشنهادات 
انگليســى از جمله اورتون، لسترسيتى و وستهام، 
ســاله ايران وارد فاز  نقل و انتقال اين مهاجم 25

تازه اى شده است. 
باشــگاه زنيت ســن پترزبورگ براى فروش 
احتمالى ســردار آزمون در فصل تابســتان 
ميليــون يورويى  درخواســت حداقل 35
خواهد داشــت. قــرارداد آزمــون با اين 
ميالدى خاتمه  باشــگاه در ســال 2022

خواهد يافت. 

ورزشــكار اســتان شــانس بااليى براى  5
شــدن  پارالمپيكى  و  المپيكى 
دارنــد و مديريت ارشــد 
اســتان اولويت نخست 
سهميه  خود را كســب
المپيــك و پارالمپيــك 
قرار داده اســت و در راه 
رسيدن به اين هدف بزرگ از 
هيچ تــالش و حمايتى 
دريغ نخواهد كرد.

ورزشكاران 
اســتان و 

يكى ديگر از اميدهاى ورزش اســتان براى 
حضــور در المپيك 2021 رشــته كشــتى، 
حضور قهرمانى چون مسعود كمروند است.
دالور نهاوندى كه سال گذشته در مسابقات 
قهرمانى كشور و انتخابى جام جهانى پهلوان 
تختى خوش درخشــيد و كشتى هاى زيبايى 
را به نمايش گذاشــت با بدشانسى بزرگى 
روبه رو شــد و با مصدوميتــى كه برايش به 
وجود آمد عمًال شــانس حضور در انتخابى 

تيم ملى را از دست داد.
هيچكس به اندازه مسعود كمروند از تعويق 
المپيك خوشحال نشد، زيرا حاال اين جوان 
شايســته اين فرصت را دارد تا با تمرينات 
منســجم و حضور پرقدرت در مســابقات 
قهرمانى كشور نظر مثبت كادر فنى تيم ملى 
كشــتى آزاد را به سوى خود جلب 
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
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litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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باباطاهر

افزايش 25 درصدى تخت هاى اقامتى 
برنامه همدان براى جهش توليد

 مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى همدان از 
افزايش 25 درصدى تخت هاى اقامتى استان خبر داد و گفت: رسيدن 

به 5 هزار تخت، برنامه راهبردى ما در سال جهش توليد است.
علــى مالميــر در جلســه جهــش توليــد اســتان اظهــار كــرد: افزايــش 
ــا ايجــاد  ــه ب ــه اى اســت ك ــى برنام ــاى اقامت 25 درصــدى تخت ه
ــال  ــان به دنب ــل آپارتم ــردى و هت ــل، بومگ ــل هت ــاتى از قبي تأسيس

تحقــق آن هســتيم.
وى با بيان اينكه هم اينك 4 هتل در حال ســاخت داريم، افزود: سال 
گذشــته با ســاخت 19 هتل در همدان موافقت كرده ايم و در حال 

گذراندن مراحل نخستين كار هستند.
مالمير افزود: افزايش تخت هاى اقامتى را از ســال 94 در دستور كار 
قرار داده ايم و اكنون به رقم 4 و هزار و 43 تخت رســيده ايم و خود 

را براى رسيدن به رقم 5 هزار آماده مى كنيم.
به گفته مالمير با ساخت هتل هاى يادشده مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد 
تومان ســرمايه گذارى در استان انجام مى شــود كه كارى كم نظير در 
عرصه توســعه گردشــگرى اين منطقه محسوب مى شود و بى ترديد 

تأثير شگرفى در اشتغال و توليد دارد.
بــه گــزارش ايرنــا، وى افزايــش تخت هــاى اقامتــى را زيرســاختى 
مهــم بــراى بــاال بــردن ميــزان توقــف و مانــدگارى گردشــگران در 
ــن راســتا ســرمايه گذاران را  ــرد: در اي ــد ك همــدان دانســت و تأكي
مــورد حمايــت ويــژه قــرار داده و بســته هاى تشــويقى بــراى آنهــا 

ــم. ــر گرفته اي درنظ
اســتان همدان هزار و 800 اثر تاريخــى، فرهنگى و طبيعى دارد كه 
از اهميــت و جايگاه ويژه اى برخوردار هســتند و با توجه به همين 
اهميــت هزار و4  اثر از اين آثار در فهرســت آثار ملى ايران به ثبت 

رسيده است.

■ دوبيتى باباطاهر 
طبيبم آوريد دردم كريد چار دلم زار و دلم زار و دلم زار  
كره در مون دردم را بناچار طبيبم چون بوينه بر موى زار  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

انسان هيچ جرعه اى ننوشيد كه نزد خدا از جرعه خشمى كه براى رضاى خدا فروخورد بهتر 
باشد.

[نهج الفصاحه، ح2628]   
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مريم مقدم  »
 پاى كرونا كه وسط باشد ديگر فرقى نمى كند كه 
در ديار شما بزرگ ترين غار آبى جهان جاى خوش 
كرده اســت يا بلندترين بــرج و بارو و جذاب ترين 
جاذبه جهانى ...، هرچه باشــد از حجم سنگين اين 
بيمارى خوفناك براى عرض اندام پا پس مى كشد. 

امسال جاى خالى بالغ بر 600 هزار گردشگر نوروز 
در غار عليصدر و يك ميليون و 500 هزار مســافر 
در ســايت تفريحى عباس آباد موجب شــد پيشانى 
گردشــگرى همدان دچار 7 ميليارد تومان خسارت 

شود.
شــيوع بيمارى كرونا همه مشاغل و صنايع در جهان 
و ايران را دچار لطمه اقتصادى و خسارت كرد و در 
اين ميان جاى ضربه ســيلى ناشى از خسارات وارده 
به صنعت گردشگرى بر صورت اين صنعت جهانى 
ســرخ تر از بقيه ضربات است و كشور ايران و به تبع 
آن اســتان نيز از زنجيره خسارات وارد آمده در امان 

نبوده و نيست. 
شيوع ويروس كوويد 19، صنعت گردشگرى را نيز 
به عنوان يكــى از 3 صنعت پردرآمد در كنار نفت و 
خودروسازى دچار تعطيلى و خسارات فراوانى كرد، 
خســاراتى كه به دليل تداوم شــيوع بيمارى كرونا و 
تعطيلــى ادامــه دار صنعت گردشــگرى در ايران و 
جهان، همچنان برآورد قطعى خســارات را با چالش 

روبه رو كرده است. 
در شــرايطى كه صنعت گردشــگرى به عنوان يكى 
از 3 صنعت پردرآمد در جهان ســودآور، ارزآور و 
موردتوجه همه كشــورهاى دنيا قرار داشت، كرونا 
و شيوع آن تمامى مشــاغل مستقيم و غيرمستقيم با 
اين صنعت را دچار چالش جدى كرد و تهديداتى از 
جمله بيكارى نيروى انسانى متخصص، ورشكستگى 
ســرمايه گذاران، افت درآمد گردشــگرى و توقف 
پروژه هاى گردشگرى را براى اين صنعت تا آينده اى 

نامعلوم به ارمغان آورد. 
در شــرايطى كه با توجه به امنيت خاطرى كه براى 
گردشــگران خارجى در ايران ايجاد شده بود، طبق 
اعالم ســازمان جهانى گردشــگرى در سال گذشته 
ايــران رتبــه دوم دنيا در ســرعت رشــد صنعت 

گردشگرى را كســب كرد و در مسير رشدى سريع 
قرار گرفته بود، در كنار صنعت گردشــگرى جهان 

متحمل خسارات فراوانى در اين زمينه شد.
همدان با محوريت جذب گردشگر در غرب كشور 
چند ســالى مقصد گردشگران داخلى و حتى برخى 
تورهاى خارجى قرار گرفته بود و همين امر موجب 
شده بود كه صنعت گردشگرى يكى از پايه هاى مهم 

اقتصاد استان همدان باشد. 
نه تنها ميلياردها دالر ســرمايه گذارى انجام شده در 
حوزه صنعت گردشــگرى دچار خسران شده و در 
معرض تهديد جدى ناشــى از شــيوع كروناست، 
بلكه ارتباط نزديــك و مؤثر اين صنعت با صنايع و 
بخش هايى مانند صنايع دســتى و ميراث فرهنگى نيز 

مشكالت و خسارات مشابه را داشته است. 
شــيوع كرونــا و ضــرورت ايجــاد محدوديت  در 
همــه فعاليت ها از جمله ســفر و اقامــت در حالى 
رقم خورد كه آغاز ســال نو شمســى و عيد نوروز 
به عنوان يكى از مهم ترين دوره هاى ســفر در ايران 
و البته همدان محســوب مى شــود، اما كسادى بازار 

و حضور گردشــگران چندان حال و روز خوشى را 
براى صنعت گردشــگرى اين اســتان و شاغالن آن 

فراهم نكرد. 
 ضرر 7 ميليارد تومانى شركت عليصدر 

از شيوع كرونا
مديرعامل شــركت ســياحتى عليصدر در توضيح 
روزهــاى كرونازده در عليصدرگفت: شــيوع كرونا 
موجب شد شركت عليصدر 7 ميليارد تومان متضرر 

شود. 
مجيد مجيدى با اشــاره به وضعيت شركت عليصدر 
در ايام كرونا اظهار كرد: با تعطيل شدن غار عليصدر 
طبيعتًا مســافرى نيز پذيرش نمى شد اما 150 نفر از 
نيروهاى شركت بايد مديريت مى شدند تا بتوانند از 

امتياز بيمه بيكارى بهره مند شوند.
وى ادامــه داد: اگــر پيگيرى نمى شــد، اين نيروها 
نمى توانســتند از بيمه بيكارى استفاده كنند اما طبق 
مذاكراتى كه با استاندارى و تأمين اجتماعى و ديگر 
دستگاه هاى مرتبط صورت گرفت اين افراد توانستند 

در ليست بيمه بيكارى قرار گيرند.

وى درباره وضعيت بهره برداران شــركت عليصدر 
نيز افــزود: بايد حق بهره بردارانــى هم كه تعطيل 
شده بودند، مدنظر مى بود؛ بنابراين روند پرداختى 
بهره برداران به شــركت عليصدر نيز كسر خواهد 

شد.
مجيدى با اشاره به اينكه در حمايت از كارگران بسته 
معيشــتى به ارزش 500 هزار تومــان براى كارگران 
زيرمجموعه شركت واريز شــد، افزود: مازاد بر آن 
وام قرض الحســنه اى نيز پيگيرى شد تا به آنها اعطا 
شود و در فروردين و ارديبهشت به آنها تعلق گيرد.

وى با بيــان اينكه درصورت نبــود كرونا پيش بينى 
درآمــد 7 ميليارد تومانى براى عليصدر داشــتيم اما 
محقق نشــد، گفت: بــا صرفه جويى و غنيمت پيش 
رفتيم كه اميدواريم با شيب ماليمى كه ستاد مقابله با 
كرونا در پيش مى گيرد، بتوانيم جذب مســافر داشته 

باشيم.
مجيدى به هماهنگى هاى شــركت عليصدر با مراكز 
بهداشت و درمان و تعيين پروتكل هايى براى رعايت 
مسائل بهداشتى همراه با بازگشايى غار اشاره كرد و 

گفت: با رعايت اين پروتكل هــا اميدواريم ماه هاى 
آينده بتوانيم بدون ازدحام، حضور مســافران در غار 

عليصدر را شاهد باشيم.
مجيدى با بيــان اينكه پروتكل هاى بهداشــتى در3 
بخش پرســنل، بومى هاى عليصدر و توريســت ها 
مشخص مى شود، خاطرنشــان كرد: در حال حاضر 
و با توجه به شــيوع اين بيمــارى نمى خواهيم براى 
رونق گردشگرى حركت جهشى داشته باشيم و آرام 

و آهسته پيگيرى مى كنيم.
وى بــا تأكيد بر اينكه امســال تبليغــات نداريم و 
ســالمتى مردم براى ما مهم اســت، يادآور شد: اگر 
هم در ماه هاى آينده مسافرى به غار بيايد، با ظرفيت 

حداقلى كار مى كنيم تا سالمتى كسى به خطر نيفتد.
مجيدى بيان كــرد: در حال حاضر نگهدارى فضاى 
ســبز، بهبود وضعيــت تجهيــزات و... همــراه با 
ضدعفونى در حال انجام اســت و در ادامه نيز چنين 
اقداماتــى انجام خواهد شــد. وى ضمن دعوت از 
كســانى كه توان ســرمايه گذارى در غار عليصدر را 
دارند، گفت: اين موضوع ظرفيتى اســت كه مغفول 

مانده بود.
مجيدى افــزود: ســرمايه گذاران مى توانند در طرح 
جامع عليصدر كه تابســتان آماده مى شود، بر اساس 

اين طرح ورود كنند. 
وى خاطرنشــان كرد: سال گذشــته 600 هزار نفر 
از اماكن و مجموعه هاى شــركت بازديد داشتند كه 
اميدواريم امسال نيز مجدد اين بازديدها رونق گيرد.

مجيدى با اشــاره به اينكه از سال 89 دستورالعملى 
توســط هيأت وزيران ابالغ شــده مبنى بــر اينكه 
نگهــدارى و حفاظت از عليصدر بــر عهده ميراث 
فرهنگى باشد، گفت: بر اساس همين تفاهم نامه مقرر 
شــد تنها ميراث فرهنگــى در ورودى و داخل غار، 
نقش حفاظتى و نظارت داشته باشد و فضاى بيرونى 

غار با عليصدر است.
وى درباره تپه عباس آباد بــا عنوان «بام همدان» نيز 
گفــت: در محوطه اين منطقه تأكيد داريم از ظرفيت 
بخش خصوصى اســتفاده شود كه اتاق فكرى هم از 
معماران و افراد صاحب سليقه تشكيل شده تا بتوان 

فضاى مجتمع را تغيير داده و جذاب  تر كرد.

معافيت مالياتى 2 سالـه 
راه نجات گردشگرى 

ايران است
 كرونا صنعت گردشگرى ايران را به يك تعطيلى 2 ماهه كشاند و 

به نظر مى رسد اين تعطيلى همچنان ادامه داشته باشد.
دولت براى حمايت از اين صنعت، پرداخت وام 12 درصدى را اعالم 
كرد و وزارت ميراث فرهنگى نيز بســته اى حمايتى براى اين صنعت 
را به دولت پيشــنهاد داد كه هنوز تصويب نشده است. در اين زمينه 
جمعى از كارشناســان و فعاالن حوزه گردشگرى معتقدند اين بسته 
حمايتى هرچند يك گام مثبت اســت اما نمى تواند بحران جدى اين 
صنعت را حل كند و درصورتى كه حمايت ها جدى تر نشود كرونا به 

بيكارى هزاران نفر در اين صنعت منجر خواهد شد.
 خسارت بى سابقه به گردشگرى

مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى همدان در اين 
زمينه با بيان اينكه شيوع بيمارى كرونا موجب توقف فعاليت تمامى 
بخش هاى خدمت رســان در اين زمينه در ماه هاى اسفند و فروردين 
يعنى دوران اوج مسافرت شده است، افزود: هنوز نمى توان رقم دقيقى 

از خسارت واردشده را اعالم كرد. 
على مالمير افزود: اين حجم از تعطيلى و فعاليت نداشــتن تأسيسات 
گردشگرى و مشاغل مرتبط با حوزه گردشگرى تاكنون بى سابقه بوده 
و به همين دليل بايد برآورد خســارات وارده به صورت كارشناسى و 

حساب شده بررسى و اعالم شود. 
وى بــا بيان اينكه طبق اعالم وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 

صنايع دستى مقرر شده است كه كســب وكارهاى حوزه گردشگرى 
به صورت ويژه از حمايت دولت برخوردار شــوند، ادامه داد: شيوع 
بيمارى ويروســى كرونا و تبعات ناشى از آن آثار منفى گسترده اى بر 
صنعت گردشگرى به همراه داشته است كه در پى كاهش سفرها و لغو 
رزروهاى مسافران، سرمايه گذاران حوزه گردشگرى خسارت فراوانى 

متحمل شده اند. 
مالميــر گفت: براســاس نامه ابالغ شــده از ســوى اداره كل نظارت 
و ارزيابــى گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، تمامى تأسيســات 
 www. myst. mcth. ir گردشگرى با مراجعه به سامانه اينترنتى
درباره تكميل فرم برآورد خسارت به صورت روزانه اقدام و موارد را 

به همراه مستندات درخواستى از طريق اين سامانه ارسال كنند. 
وى افزود: حمايت از ســرمايه گذاران در اين بخش با توجه به حجم 
زياد سرمايه درگير در اين صنعت مورد توجه دولت قرار دارد و الزم 
است كه مالكان واحدها و تأسيسات گردشگرى هرچه زودتر در اين 

رابطه اقدام كنند. 
 وام راهكارى ناكارآمد

نايب رئيس جامعه هتلداران ايران نيز از وجود 80 هزار نيروى شاغل 
در صنعــت هتلدارى كشــور خبر داد كه بخش زيــادى از كاركنان 
هتل هاى بزرگ از ارديبهشت ماه به تدريج كار خود را از دست مى دهند 

و 40 هزار نيروى شاغل در بخش هتلدارى بيكار  مى شوند. 
شــهرام شــيروانى، به ارائه وام 12 ميليون تومانى با سود 12 درصد 
براى حفظ 3 يا 4 ماهه نيروهاى شــاغل در صنعت هتلدارى و مدت 
بازگردان 2 ســاله اين مبلغ نيز اعتراض كرد و گفت: ما نيز به دولت 
اعالم كرده ايم كه در اين شــرايط تسهيالتى تأثير دارد كه مدت زمان 
بازگردان آن 5 ســاله باشــد و با دوره تنفس 6 ماه يا يك سال و البته 

نرخ بهره تك رقمى باشد. 

شــيروانى اعالم كرد: چنين تســهيالتى به درد هتلــداران و بخش 
گردشــگرى نمى خورد و هتلدارها در نامه مشــترك با شركت هاى 
خدمات مسافرتى اين موضوع را به وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى اعالم كردند. وى گفت: هيچ هتلدارى حاضر به گرفتن 
اين وام نيست و معتقد است نه تنها مشكلى از صنعت هتلدارى حل 

نمى كند كه بار مضاعف بر مشكالت اين صنعت است. 
به گفته شــيروانى، اين مبالغ در شــرايطى پرداخت مى شــود كه در 
اسفندماه سال98 هتل ها و هتل آپارتمان هاى كشور هزار ميليارد تومان 
از درآمد خود را از دســت دادند و در فروردين ماه ســال 99 نيز اين 
خسارت به 2 هزار ميليارد تومان رسيد. هزار و 250 هتل در كشور با 
ظرفيت حدود صد هزار تخت وجود دارد كه از اسفند ماه سال گذشته 

و فروردين ماه سال99 ظرفيت تمامى آنها خالى ماند. 
به گفته نايب رئيس جامعه هتلداران ايران، اوج تعديل نيرو در بخش 
هتلدارى و بيكارى در اين بخش در ارديبهشت ماه رقم مى خورد و تا 

40 هزار نيروى شاغل در هتل ها كار خود را از دست مى دهند. 
شــيروانى گفت: هتل ها با آنكه تعطيل شدند ولى هزينه هاى جارى 
بابت نگهدارى فضاى سبز، آب، برق و... دارند. ضمن آنكه هر 2 روز 
يك بار به دليل خالى ماندن ظرفيت، بايد سمپاشــى شوند تا از ورود 
حشرات موذى به داخل اتاق ها جلوگيرى شود. برق محوطه نيز بايد 
روشن بماند و همه اين هزينه ها در شرايطى تحميل مى شود كه هتل ها 
امسال حتى يك ريال هم تا به امروز درآمد نداشته اند. بنابراين شرايط 
به گونه اى اســت كه هتل ها را ناچار به سمت تعديل پرسنل كشانده 

است و دولت بايد براى اين موضوع چاره انديشى كند. 
 تحمل دو سوم خسارت كرونا در گردشگرى

رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى همدان هم با بيان اينكه 
دو سوم خسارت ناشى از كرونا به صنايع، به صنعت گردشگرى وارد 

شده است، گفت: با توجه به اينكه بيمارى كرونا و شيوع آن در آستانه 
تعطيالت نوروزى به كشــور ما رسيد بيشترين خسارت ناشى از آن 
در حوزه سفر و گردشگرى رقم خورد و اين امر به بخش خصوصى 

سرمايه گذار در اين حوزه بيشترين آسيب ممكن را وارد كرد. 
مرادى پور افزود: لغو تمامى تورهاى مســافرتى و گردشگرى و رزرو 
واحدهاى اقامتى، حذف سفرهاى نوروزى و مسائل مربوط به آن در 
كشــور و به ويژه در استان هايى مانند همدان كه در اين حوزه فعاليت 

گسترده اى دارند، خسارات سنگينى به بار آورده است. 
وى ادامه داد: با توجه به وضعيت موجود براى ارزيابى خسارات وارد 
آمده به صنعت گردشگرى و صنايع وابسته و نيز اعالم بسته حمايتى 
از اين بخش، ستاد ملى مقابله با كرونا بايد اين موضوع را در اولويت 
دهــد.  مرادى پور گفت: تا زمانى كه از اين بحران عبور كنيم حمايت 
از صنعت گردشــگرى نيازمند عزم و تصميم گيرى ملى توسط ستاد 
ملى مقابله با كروناســت.  وى افزود: ادامه وضعيت به همين منوال، 
چشــم انداز فعاليت و سرمايه گذارى در حوزه گردشگرى را در سال 
آينده تاريك مى كند.  به هر ترتيب بخش گردشــگرى كشور متأثر از 
تبعات شيوع كرونا در ايران تاكنون بيش از 4 هزار ميليارد تومان زيان 
ديده است و اكنون براساس اخبارى كه رسيده است، احتمال مى رود 
60 هزار نيروى شــاغل در بخش هتلدارى و شــركت هاى خدمات 
گردشــگرى در ارديبهشت ماه امسال شغل خود را از دست بدهند و 
ارديبهشت  ماه ســال 99 به فصل سياه گردشگرى براى شاغالن اين 

صنعت تبديل شود. 
دولت 75 هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكى براى حمايت از مشاغل 
آســيب ديده در طوفان شيوع كرونا در ايران و با نرخ سود 12 درصد 
به شرط تعديل نشدن نيروهاى بخش هاى آسيب ديده اختصاص داده 
اســت كه اين تصميمات شــاكله فعاليت در گردشگرى را با آسيب 

جدى روبه رو كرده است.
 راهنمايان گردشگرى بدون بيمه بيكارى

يك راهنماى گردشــگرى نيز راهنمايان گردشــگرى كشور را - كه 
تعداد آنها تا 10 هزار راهنما اعالم مى شــود - از جمله گروه هايى در 
صنعت گردشــگرى مى داند كه هيچ كس مسئوليت بيكارى آنها را در 

دوران كرونا نمى پذيرد.
 بــه گفته «مهديه جهانگير»  يكى از داليل اين شــرايط نبود كارفرما 
براى راهنمايان گردشگرى است. وى نداشتن بيمه را يكى از مهم ترين 

معضالت اين گروه در دوران كرونا مى داند. 
جهانگير مى گويد: «بسيارى از كاركنان آژانس هاى گردشگرى يا بيكار 
شده اند يا اينكه كارفرمايان، آنها را به مرخصى بدون حقوق فرستاده اند 
اما چون بيمه هســتند حداقل مى توانند در اين دوران از بيمه بيكارى 
اســتفاده كنند ولى حتى اين شــرايط هم براى راهنمايان گردشگرى 
وجود ندارد.» وى كارفرماى راهنمايان گردشــگرى را وزارت ميراث 
فرهنگى مى دانــد اما مى گويد: تاكنون شــاهد حمايتى از راهنمايان 

گردشگرى از سوى اين وزارتخانه نبوده است.
جهانگير بهار ايرانى را مهم ترين فصل كارى راهنمايان گردشــگرى 

مى داند كه با آغازكرونا از بين رفته است. 
وى مى گويد: «هيچ كس مسئوليت ما را نمى پذيرد و ما جز يك كارت 

راهنماى گردشگرى چيزى در دست نداريم.»
*دست دولت زير تيغ است 

معاون ســرمايه گذارى و امور مجلس وزارت ميــراث فرهنگى، در 
واكنش به انتقادهايى كه به بسته حمايتى گردشگرى در بحران كرونا 
شــده به ايسنا مى گويد: گردشــگرى تنها صنعتى نيست كه از شيوع 
ويروس كرونا، متحمل زيان سنگين شــده است، بخش هاى زيادى 

متضرر شده اند.

سايه «كرونا» بر سر «يخچال ميرفتاح»
 مرمــت يخچــال تاريخى «ميرفتــاح» كه بر اثــر بارش هاى 
سيل آســاى سال گذشته فرو ريخت اين بار به دليل شيوع كرونا به 
تعويق افتاده است، اما طبق وعده مسئوالن به زودى كار مرمت اين 

بناى تاريخى آغاز خواهد شد. 
شهرســتان مالير با ثبت 2 اثر جهانى انگور و منبت به عنوان شهر 

جهانى انگور و شهر جهانى مبل و منبت شناخته مى شود.
مالير با بيش از 400 اثر تاريخى، فرهنگى، تفريحى و دست ســاز 
از شهرستان هاى ديدنى كشور اســت، از اين آثار حدود 200 اثر 
ثبت ملى اســت كه يكى از مهم تريــن آثار تاريخى مالير، يخدان 
(يخچال) ميرفتاح است؛ يادگارى از دوران قاجار و در 2 كيلومترى 

جاده مالير به بروجرد.

ايــن يخچال فرم گنبــدى پلكانى دارد، همان طور كــه از نام آن 
برداشت مى شود، سازنده آن شخصى به نام ميرفتاح بوده است، در 
ســاخت يخچال ميرفتاح از مصالح خشت، سنگ نتراشيده و آجر 
اســتفاده كرده اند. براى در امان ماندن يخچال از گرماى هوا از 2 
رديف خشــت براى عايق بندى بنا استفاده شده و سطح خارجى 
يخچال ميرفتاح را با خاك رس سفيدى پوشانده بودند تا بنا جذب 

گرماى كمترى داشته باشد.
براى ورود به يخچال يك در براى ريختن يخ به درون بنا و درى 
براى ورود وجود داشته است. يخچال ميرفتاح ارتفاعى حدود 12 
متر از سطح تا گنبد و 4 متر ارتفاع از سطح تا منبع ذخيره يخ دارد.
در جريان بارش هاى سيل آســاى فروردين سال گذشته «يخچال 
ميرفتاح» تنها بناى خشتى استان و تنها يخچال در غرب كشور زير 
فشار بارش ها تاب نياورد و فرو ريخت. بارش هاى سال گذشته به 

تعدادى از بناهاى تاريخى همدان خسارت هايى وارد كرده بود، اما 
صدمه اى كه به يخچال ميرفتاح وارد شد بسيار جدى بود.

از سال گذشته تاكنون هنوز اين بناى تاريخى مرمت نشده است، 
البته مســئوالن قول مساعد تأمين اعتبار را براى مرمت آن داده اند، 
با اين اوصاف مردم مالير منتظرند هرچه سريع تر يخدان ميرفتاح 

دوباره بازسازى و مرمت شود.
 125 ميليون تومان براى بازسازى يخچال ميرفتاح 

اختصاص يافت
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى مالير 
در اين زمينه در گفت وگو با فارس با اشــاره به اينكه ســال 
گذشــته بر اثر باران هاى سيل آسا يخچال ميرفتاح فرو ريخت 
و آســيب جدى ديد، اظهار كرد: مســئوالن ميــراث فرهنگى 
اســتان در بازديدهايى كه از اين اثر داشتند قول تأمين اعتبار 

را براى بازسازى آن دادند.
ابراهيم جليلى با بيان اينكه از ســتاد مديريت بحران 125 ميليون 
تومان براى بازســازى اثر اختصاص يافت كه براى حصاركشى، 
خريد آجر و آهك هزينه شــد، گفت: امسال نيز از رديف متوازن 
توســط فرماندار 300 ميليون تومان براى اين امر اختصاص پيدا 
كرد. وى با اشــاره به اينكه 220 ميليون تومان آن تخصيص داده 
شــده و با پيمانكارى معتبر قرارداد بسته شــده است، گفت: در 
حال حاضر با توجه به شــرايط موجود و وضعيت شــيوع كرونا 
مشــكالتى براى آغاز كار وجود دارد اما به زودى كار مرمت اين 

بناى تاريخى آغاز مى شود.
جليلى افزود: از مسئوالن ملى و استانى مى خواهيم كه اعتباراتى را 
در اين زمينه هرچه زودتر اختصاص دهند، اگر اعتبارات به دست 
ما برسد امسال شاهد مرمت و تكميل اين اثر تاريخى خواهيم بود.

كرونا 7 ميليارد به عليصدر ضرر زد
■ 15 پرسنل شركت سياحتى بسته معيشتى 500 هزارتومانى دريافت كردند


