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تأثير كرونا در تسريع 
مجازات جايگزين زندان

 يكى از تصميمات مهمى كه براى كنترل 
كرونا در كشور اتخاذ شد، تصميم به اعطاى 
مرخصــى به زندانيان با در نظر گرفتن نوع 
اتهام و شرايط حضور آنها در اجتماع بود. 

اين تصميم كه به خالى شدن...

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

ناله و فغان همسايه پشت آوار خانه تاريخى 

 سرنوشت جنانى 
هر روز دست به دست مى شود

شهردار خبر داد:
آغاز فعاليت محدود 
حمل و نقل عمومى

■ تاكسى ها فقط حق جابجايى 
3 مسافر را دارند

مى گويند 20هزار شغل ايجاد كرده ايم

آمار استان دستورى يا واقعى؟
اصول بهداشتى را شديدتر كنيد

موج جديد كرونـا 
در راه است
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استقبال قهرى از مطبوعات 
در روز بازگشايى

 همچنان كه پيش بينى مى شد كه مطبوعات 
در دوران بازگشــايى شــرايط سخت ترى را 

تحمل كنند...
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تأثير كرونا 
در تسريع مجازات جايگزين زندان

 يكى از تصميمات مهمى كه براى كنترل كرونا در كشور اتخاذ شد، 
تصميم به اعطاى مرخصى بــه زندانيان با در نظر گرفتن نوع اتهام و 

شرايط حضور آنها در اجتماع بود. 
اين تصميم كه به خالى شــدن زندان ها از مجرمان جرايم مالى، ديه و 
جرايم خرد منجر شــد، زندان را براى نگهدارى زندانيان خطرناك و 
مجرمان سابقه دارى كه براى تأمين امنيت جامعه، حتما بايد در زندان 

نگهدارى شوند، فراهم كرد. 
البته اتحاد خطرناك اين دســته از مجرمــان اعتراض هايى براى فرار 

زندانيان را سامان داد كه اخبار آنها پيش از اين منتشر شده است. 
مجموع شــرايط حاكم بر زندان ها پــس از كرونا، حكايت از آن دارد 
كه كرونا اجراى تصميم مهم جايگزينى حكم زندان را تســريع كرده 
و اكنــون تمامى احكام زندانى كه مى توانند پــس از كرونا به احكام 

جايگزين تبديل شوند، مشخص شده اند. 
در كنار اين، شــرايط نگهدارى از زندانيان خطرناك و ســابقه دار در 

زندان خالى از متهمان عادى نيز مشخص شده است. 
در اين ســال ها يكى از انتقادات به نظام دادرسى، سريع الصدور بودن 
حكم زندان براى تمامى متهمان بود و اين اقدام موجب شــده بود تا 
اقدام اندك قضاتى كه از احكام جايگزين به جاى حكم زندان استفاده 

مى كردند، در جامعه بازتاب بسيارى پيدا كند. 
در واقع اين نوعى فرهنگسازى بود تا همگان بدانند الزم نيست افراد 
براى هر نوع جرمى به ويژه جرم هاى ساده تر به زندان بروند و شرايط 

زندان و انگ زندانى و سوءسابقه را تحمل كنند. 
در جامعــه ايرانى معمــوال نگاه خوبى به فردى كــه زندان را تجربه 
مى كند، وجود ندارد و بيشتر افراد از وى فاصله مى گيرند و در بيشتر 
مواقع، شــرايط پس از زندان، فرد آزاد شــده را به سوى جرم و فساد 

برده و بازگشت وى به زندان را با جرمى خطرناكتر تسهيل مى كند. 
در اين شــرايط، احكام جايگزين فرصتى را ايجاد مى كرد تا فرد هم 
تنبيه شــود و هم با بودن در جامعه مسير اصالح و خدمت به جامعه 

و همنوع را طى كند. 
اكنــون كرونا شــرايطى را ايجاد كرده كه زندانى هــاى معمولى و در 
مســير اصالح با بازگشت به جامعه در قالب مرخصى حتى از احكام 
جايگزيــن نيز برخوردار نشــوند، اما بتوانند خــارج از زندان دوران 

محكوميت خود را سپرى كنند. 
در واقع كرونا بر ضرورى نبودن باقى ماندن بســيارى از زندانى ها در 
زندان و الزم بودن تبديل احكام آنها به احكام جايگزين تاكيد كرده و 
اين مهم را كه در اصالحات رئيس قوه قضاييه نيز هست، اثبات كرده 
است.  با اين اوصاف بهتر است احكام جايگزين زندانيان به مرخصى 
آمده به شــرط مرتكب نشــدن جرم در اين مدت، صادر و بر صدور 
احكام مشابه براى مجرمانى با جرم مشابه در آينده تأكيد شود تا زندان 
تنها مخصوص جرايم خطرناك و افرادى باشــد كه راه ديگرى براى 

تنبيه آنها نيست. 

ايستگاه غربالگرى كرونا در بيمارستان آتيه 
راه اندازى شد

 رئيس بيمارستان آتيه همدان از راه اندازى ايستگاه غربالگرى بيمارى 
كرونا در اين مركز درمانى خبر داد. 

سميرا نورى امروز در گفت وگو با فارس در همدان با اشاره به اقدامات 
انجام شــده در بيمارســتان آتيه به منظور مقابله با كرونا اظهار كرد: تمام 
تــالش ما مهار بيمارى كروناســت و در اين راســتا به صورت هفتگى 

تشكيل كميته پيشگيرى و مقابله با اين بيمارى را در برنامه داريم. 

وى به تفكيك و جداسازى كامل درمانگاه آبى (افراد مشكوك به كرونا) 
درمانگاه ســبز (مراجعان سالم) با مســيرهاى ورودى جداگانه در اين 
بيمارســتان اشاره كرد و گفت:  ايجاد ايستگاه غربالگرى بر اساس كنترل 
تب و SPO٢ مراجعان به بيمارستان و هدايت بيماران براساس نتيجه 

به دست آمده به درمانگاه هاى سبز و آبى مورد توجه است. 
رئيس بيمارستان آتيه همدان با اشاره به تهيه وسايل حفاظت فردى براى 
كادر درمان بيمارســتان شامل شيلد محافظ، گان، كاله، ماسك ٩۵N و 
ماســك پزشكى، كاله و دســتكش التكس به تعداد كافى گفت: 6 عدد 
دستگاه براى سنجش اكســيژن در خون (SPO٢) مراجعان تهيه شده 

اســت.  وى با بيان اينكه بخش كرونا بيمارستان آتيه از ساير بخش ها با 
16 تخت به صورت كامل جداســازى شده است، خاطرنشان كرد: براى 

بخش كرونا بخش پشتيبان نيز در نظر گرفته ايم. 
نورى از تهيه داروهاى مورد نياز بيماران كرونايى ســخن گفت و افزود:  
ضدعفونى و گندزدايى تمام سطوح بيمارستان به صورت منظم در دستور 

كار است. 
وى از نصب تونل گندزدايى در قســمت ورودى كادر درمان بيمارستان 
خبر داد و گفت: اجراى دستورالعمل هاى وزارت بهداشت درباره كنترل 

بيمارى كرونا مورد توجه ماست.

اصول بهداشتى را شديدتر كنيد

موج جديد كرونا در راه است

برگزارى پويش دانش آموزى
 «با هم در كنار مدافعان سالمت» در همدان

 معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش استان همدان از برگزارى 
پويــش دانش آموزى «با هــم در كنار مدافعان ســالمت» به صورت 

مجازى در همدان خبر داد. 
ياســر نانكلــى در گفت وگو با فــارس از برگزارى جشــنواره هاى 
دانش آموزى به صورت مجازى در اســتان خبــر داد و اظهار كرد:  با 
توجه به شيوع بيمارى كرونا در كشور و تعطيلى مدارس برنامه هايى را 
به صورت مجازى براى ارتباط بيشتر با دانش آموزان برگزار مى كنيم. 

وى با اشــاره به اينكه در كنار آموزش دروس، جشــنواره هايى براى 
ايجاد نشاط و سرگرمى به صورت مجازى برگزار مى شود، گفت: در 
دوره پيش دبستانى با توجه به اقتضاى سنى كودكان كه بيشتر اهل بازى 

هستند، جشنواره «بازى و يادگيرى» را برگزار خواهيم كرد. 
معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش اســتان همدان با بيان اينكه 
دانش آموزان اين دوره توسط مربيان هدايت مى شوند و بازى هايى را 
انجام مى دهند، افزود: اين بازى ها با هدف يادگيرى و نيز ايجاد شادى 

و نشاط در بين دانش آموزان پيش دبستانى است. 
وى با اشــاره به اينكه دانش آموزان فيلم 3 دقيقه اى براى مربيان خود 
ارســال مى كنند، افزود: مربيان بازى هاى برگزيده را براى ما ارســال 
مى كننــد و ما آنها را داورى خواهيم كــرد و جوايزى را به برترين ها 

اهدا خواهيم كرد. 
نانكلى با بيان اينكه مهلت ارســال آثار تا 28 فروردين است كه البته 
قابــل تمديد خواهد بود، گفت:  اميدواريم هرچه زودتر بيمارى كرونا 
برطرف شود و دانش آموزان به محيط آموزشى برگردند، اما اگر روند 
بيمارى طوالنى و تعطيالت تمديد شود، امكان اينكه يك هفته ديگر 

مهلت براى ارسال آثار باشد، وجود دارد. 
وى با اشــاره به اينكه پويش ديگرى به منظــور تكريم و قدردانى از 
مدافعان سالمت راه اندازى كرده ايم، خاطرنشان كرد:  با ورود كرونا به 
كشور پزشكان و پرستاران جان خود را به خطر انداخته و در مقابله با 
اين بيمارى از هيچ تالشى دريغ نمى كنند كه پويشى در تكريم از اين 

قشر راه اندازى شده است. 
معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش اســتان همدان با اشــاره به 
اينكه پويش «با هم در كنار مدافعان ســالمت» مختص دانش آموزان 
دوره ابتدايى برگزار مى شــود، بيان كرد:  ترويــج فرهنگ قدردانى از 
زحمات و فداكارى هاى پزشــكان و پرستاران كه در خط مقدم جبهه 
ســالمت در حال خدمت هســتند، در بين دانش آموزان دوره ابتدايى 

بسيار مهم و ضرورى است. 

سالى كه نكوست از بهارش پيداست!
استقبال قهرى از مطبوعات 

در روز بازگشايى
 همچنان كه پيش بينى مى شــد كه مطبوعات در دوران بازگشايى 
شرايط سخت ترى را تحمل كنند، نشانه هاى اين پيش بينى در نخستين 
روز بازگشايى مطبوعات در شرايط فاصله گذارى اجتماعى با استقبال 

قهرى و شديد برخى مسئوالن هويدا شد. 
در نخستين روز بازگشــايى اين استقبال در حضور يك خبرنگار در 
دادگاه براى پاسخگويى در ارتباط با يك شكايت و دريافت شكايت 
يك دستگاه اجرايى مهم استان از يك هفته نامه فعال محلى، نمايان شد. 
اين اســتقبال نشان داد كه مطبوعات امسال عالوه بر مراقبت در برابر 
كرونــا، افزايش تاب آورى برابر تحريم و تكانه هاى اقتصادى و تالش 
مضاعف بــراى تأمين حقوق پرســنل در اين شــرايط، بايد به فكر 
استخدام وكيل و نماينده حقوقى هم باشند وگرنه بايد پاشنه كفش را 
كشيده و پس از هر احضاريه پله هاى دادگسترى را براى دفاع از خود 

باال و پايين كنند تا شايد شرايط تغيير كند. 
ياد باباطاهر بخير كه در موارد مشابه زمزمه كرده است:

ته كه نوشم نه اى نيشم چرايى
ته كه يارم نه اى پيشم چرايى

ته كه مرهم نه اى بر داغ ريشم
نمك پاش دل ريشم چرايى

1-  داروى يكى از پژوهشــگران همدانى در آخرين مراحل آزمايش 
بــراى تأييد قــرار دارد. گويا اين داروى استنشــاقى نتايج خوبى در 
آزمايش ها به دســت آورده است. گفتنى است اين پژوهشگر همدانى 

درگذشته نيز دستاوردهايى در زمينه دارويى داشته است.
2- نگرانى ها از گســترش كرونا در اســتان با اعالم آمار افزايشى آن 
بيشتر شــده است. گويا اين نگرانى ها بيشتر مربوط به رعايت نكردن 
فاصله گذارى هــا، محدوديت هــا و نكات بهداشــتى اســت. گفتنى 
اســت اعالم وضعيت بهتر اســتان نسبت به ساير اســتان ها، در اين 

بى توجهى هاى رفتارى تأثير داشته است.
3- تكميــل كنارگذر  هاى همدان در اولويت قرار گرفته اســت. گويا 
نبود كنارگذر از داليل اجرا نشــدن مطلوب ممنوعيت تردد مسافران 
به همدان بوده است. گفتنى اســت از مزاياى تكميل اين كنارگذرها 
وارد نشدن ماشين هاى سنگين به شهر همدان و پيشگيرى از ترافيك و 

تصادفات اين نوع خودروها در ورودى هاى همدان است.
4- رايزنى ها براى رياست كميســيون هاى مجلس يازدهم آغاز شده 
اســت. گويا تا كنون نامى از نماينده هاى اســتان همدان در رايزنى ها 
مطرح نيست. گفتنى است حضور نمايندگان استان در كميسيون هاى 

مهم در تسريع توسعه استان مؤثر خواهد بود.
5- تركيب شــوراى عالى كار تغيير مى كند؛ گويا اين اقدام با پيگيرى 
فراكسيون كارگرى مجلس انجام خواهد شد. گفتنى است تغيير تركيب 
شــوراى عالى كار در اعتراض به مصوبه افزايش حقوق كارگرى اين 

شورا انجام خواهد شد.

 طبق آمار روزانه وزارت بهداشت و درمان، 
به طور متوسط در هر ساعت 98 نفر در ايران 
مبتال به كرونا مي شوند و بين 5 تا 6 نفر در اين 
مدت جان خود را از دست مي دهند و البته هر 

ساعت حدود 87 نفر بهبود مي يابند. 
اين در حالي اســت كه آمار روز گذشته اي كه 
معاونت بهداشــت علوم پزشــكى همدان در 
اختيار همدان پيام گذاشــت از افزايش شمار 

بهبوديافته گان در استان حكايت مي كرد. 
دكتر منوچهر كرمى در گفت و گو با همدان پيام 
گفت: تا بعدازظهر روز گذشــته، 619 نفر در 
همــدان مبتال به كرونا شــده اند و 461 نفر از 
بيمارستان ترخيص شده اند، اين در حالى است 
كه همچنان شمار قربانيان با عدد 60 نفر خود 

را ثابت نگهداشته است. 
 نگراني از ازدحام مردم و شــلوغى 

بازار
وى همچنيــن بــا اشــاره بــه تأثيــر طرح 
فاصله گذارى اجتماعى عنوان كرد: براســاس 
r شاخص سرايت پذيرى و محاسبه شاخص

مى توان گفت خوشبختانه اثرات قابل توجهى 
از طرح فاصله گذارى اجتماعى ايجاد شــده 
و شــاهد اين ادعا آن است كه همه گيرى در 
استان همدان موج افزايشى و با شيب گسترده 
نداشته و به شكلى كنترل شده موارد افزايش 

را شاهد بوده ايم. 
معاون بهداشتى دانشــگاه افزود: اصناف ملزم 

به دريافت كــد رهگيرى از ســامانه وزارت 
بهداشت براى انجام فعاليت هستند و بازرسان 
با افرادى كه از اين قانون يعنى دريافت مجوز 
سالمت از سامانه وزارت بهداشت سرباز كنند، 

برخورد جدى مى كنند. 
كرمى تأكيد كرد: روند افزايش ابتال در برخى 
روزها با شيب ثابت طى شده و به هيچ عنوان 
شيب تند و افزايشــى پيدا نكرده كه اين مهم 

در اثر غربالگــرى فعال و پيگيرى ها در حوزه 
بهداشت و همچنين راه اندازى مراكز 16ساعته 

استان ايجاد شده است. 
وى همچنيــن تأكيد كــرد: رعايــت نكات 
بهداشتى در اجتماع اعم از محل خريد، محل 
كار و... ضرورت تداوم روند مقابله با ويروس 
كرونا است و نحوه حضور در ادارات و اماكن 
عمومى بايد با رعايت اين نكات به ويژه شستن 

دست و استفاده از ماسك در اماكن پر ازدحام 
همراه باشد. 

وى دربــاره موج جديد كرونا در كشــور نيز 
يادآور شــد: تنها راه ايمن مانــدن همدان از 
شــيوع موج دوم اين ويروس، رعايت نكات 
بهداشــتى و فاصله گذارى هاى اجتماعى است 
كه مى تواند از تجمع و تردد هاى غير ضرورى 

جلوگيرى كند. 

مرخصى زندانيان 
تا پايان فروردين

 با شــيوع بيمــارى كرونــا در همدان 
چون ســاير نقاط كشور افزايش نگرانى از 
سرنوشــت زندانيان شرايط براى مرخصى 
آنها در زندان فراهم شــد و ســبب شد تا 
تعداد زيــادى از زندانيــان بتوانند از اين 

كنند.  استفاده  شرايط 
اگرچــه ايــن تصميــم بــا ناهنجــارى و 

شورش هايى در زندان هاى مختلف كشور از 
جمله پارسيلون خرم آباد، اليگودرز در استان 
لرســتان، تبريز، ســقز در كردستان و همدان 
همراه بود، اما خوشــبختانه بــا اجراى آن از 
شيوع گســترده اين بيمارى در بين زندانيان 

جلوگيرى شد. 
حاال در خبرها به گوش مى رسد كه اگرچه به 
طور غير رســمى اين روزها كرونا در همدان 
در ســايه فعاليت هاى اقتصادى شــهر نفس 
مى كشد، اما زندانيان مرخصى هايشان تا پايان 

ماه تمديد شده است. 

از همين روز دادســتان عمومــى و انقالب 
اســالمى همدان در گفت و گو با همدان پيام 
درباره تمديد مــدت زمان مرخصى زندانيان 
مى گويد: مهلت مرخصــى زندانيان تا پايان 
فروردين تمديد شــده است و اگر قرار باشد 
مدت زمان بيشــترى بــه آن اختصاص يابد 
مســتلزم دستور كشــورى و ابالغ سراسرى 

است. 
حسن خانجانى با اشاره به اينكه تعداد زيادى 
از زندانيان در سراسر كشور و به تبع آن استان 
همدان از اين طرح استفاده كرده اند، بيان كرد: 

پس از شيوع و همه گير شدن كرونا در استان 
همدان، براى جلوگيرى از شــدت واگيردار 
بــودن اين بيمــارى در زندان ها، با مرخصى 
بيش از 2 هزار و 600 زندانى موافقت شــده 

است. 
وى با بيان اينكه مرخصى شــامل افرادى كه 
جرائم خشن دارند نشد، افزود: ساير زندانيان 
در صورت تأمين شرايط الزم مى توانند از اين 
امكان بهره مند شوند، هرچند حدود 550 تن 
از زندانيان همدان به دليل فراهم نكردن وثيقه 

نتوانستند به مرخصى بروند. 

 به ظاهر همه از شلوغى خيابان ها و بازار 
از روز شــنبه تعجب كرده اند، به ويژه پس از 
خلوتــى روزهاى تعطيلــى فروردين ماه كه 
مســئوالن اعالم كردند تنهــا راه براى مبارزه 
بــا اين ميهمان ناميمــون، قرنطينه و در خانه 

ماندن است. 
حاال اما پزشــكان و مســئوالن علوم پزشكى 
هشــدار مى دهنــد، رفتارى كــه از روز 23

فرورديــن در بين بازاريان و مــردم خود را 
نشــان مى دهد، اگر با همين منوال ادامه يابد 
و تجمعات و تردد هاى غيرضرورى را در پى 
داشته باشــد مى تواند كرونا را جابه جا كند و 

به خانه ها ببرد. 
اين شــرايط به خوبى گواه آن است كه حاال 

پس از حدود 2 ماه از حضور اين ويروس در 
سطح شهر همدان، مردم ديگر مانند روزهاى 
نخســت نگران و هراس از ابتال ندارند و اين 
سبب شــده تا عادت به زندگى كرونايى در 

سطح شهر نهادينه شود. 
از طرفى در همدان همچون ديگر نقاط كشور 
اقتصاد و معيشــت مردم دستخوش تغييرات 
و چالش هاى عجيبى و غريبى شــده اســت، 
اگرچــه اقتصاد ما پيش از كرونــا با ركود و 
تورم همراه بود اما كرونا آن را تشــديد كرد 
و شــايد بتوان گفت اين روزها پس از كرونا 
تعداد افرادى كه معيشت چالش دارى را بايد 
پشت سر بگذارند بيش از گذشته شده است. 
با اين حال به جز اعالم وام يك ميليون تومانى 

كــه حتى به صــورت كمــك بالعوض هم 
نيست، به هر خانوار يارانه بگير هيچ جزئيات 
ديگرى از بسته هاى حمايتى دولت از مردم به 

چشم نمى خورد. 
اين مى شود كه با وجود تأكيد به خانه ماندن 
و بازگشــايى مشــاغل كم خطــر از روز 23
فرورديــن ماه در همدان چيــزى بالغ بر 90

درصد مشــاغل و صنوف فعاليــت خود را 
از ســر گرفته اند و توجيه كارشان هم تأمين 
معيشت و پرداخت هزينه هاى جارى زندگى 

روزمره خود است. 
اگرچه نبايــد فراموش كرد كه امرار معاش و 
تأمين حمايت هاى مالــى خانوارها از اصول 
اوليه هر شــهر و جامعه محســوب مى شود، 

اما پزشــكان همدانى نگران از ايجاد تجمع، 
تردد و مراوده هاى غير ضرورى هســتند كه 
مى تواند كرونا را همچنان ناميمون در همدان 

ميهمان كند. 
بر اين اســاس به نظر مى رســد در يك اتاق 
فكر با در نظر گرفتن شرايط اقتصادى جامعه 
عالوه بر اينكه بر مؤلفه اقتصادى استان تمركز 
مى شود، ســالمت و عبور از بحران كرونا در 
همدان كه حــاال با همكارى مــردم و كادر 
درمانى تقريبا روزهاى بهترى را ســر مى كند 
را نيز مورد توجه جدى قرار داد، تا اين استان 
بتواند از موج دوم بيمارى كه ممكن اســت 
گريباگيرش شــود با كمترين تلفات جانى و 

مالى عبور كند. 

تحليل 

عرض اندام معيشت در مقابل سالمت

130 كيلومتر از طول رودخانه هاى استان 
همدان اليروبى شد

 تاكنون بيش از 130 كيلومتر از طول رودخانه هاى اســتان همدان 
با هدف كاهش احتمالى خسارات ناشى از سيل اليروبى شده است. 

به گزارش روابط عمومى شــركت آب منطقــه اى همدان، مديرعامل 
شركت آب  منطقه اى همدان با بيان اين مطلب گفت: پيمانكار در نقاط 
مختلف استان همدان در حال انجام فعاليت است و در مجموع تاكنون 
بيش از 130 كيلومتر از نقاط اولويت دار رودخانه هاى ســطح اســتان 

همدان اليروبى شده است. 
منصور ســتوده افزود: پس از مطالعه مشاور و هماهنگى هاى الزم با 
مديران ادارات منابع آب شهرســتان هاى تابعــه و بازديدهاى ميدانى 
و اســتفاده از ظرفيت شــوراها و دهياران روســتاها و نيز همكارى 
فرمانداران، ابتدا نقاط اولويت دار شناسايى و عمليات اجرايى اليروبى 

انجام شده است. 

 مديــركل امور تربيتى، مشــاوره و مراقبت 
وزارت  اجتماعــى  آســيب هاى  برابــر  در 
آموزش وپرورش با اعالم اينكه شــبكه شــاد 
براى مشاوران و معاونان پرورشى مدارس نيز 
مانند يك معلم كه تعريف شده است، تعريف 
مى شود و همه فعاليت هاى پرورشى مدارس از 

آن طريق ادامه پيدا مى كند، خبر داد.
به گزارش ايسنا، مسعود شكوهى گفت: وظيفه 
تاريخى و ذاتى معاونت پرورشــى و فرهنگى 
كه غنى سازى اوقات فراغت دانش آموزان است 
ايجــاب مى كند همدوش بخــش آموزش در 

شبكه شاد حضور فعال داشته باشد.
وى ادامــه داد: جلســه اى در مركــز فناورى 
اطالعات با حضور مســئوالن و مديران شبكه 
شــاد برگزار و مقرر شــد همه مواردى را كه 
معاونت پرورشى و فرهنگى مى خواهد در بستر 

اين شبكه داشته باشد، ايجاد شود.
شــكوهى افزود: شــايد تا پيش از اين رخداد 
كمتر كسى فكر مى كرد آموزش وپرورش بتواند 
از بســتر فضاى مجازى براى آموزش هايى از 
اين دست استفاده كند و ويروس كرونا با توجه 

به تمام بدى ها و مشــكالتى كه داشــته است 
اين دست اقدامات را مى توان از همان مواردى 
برشــمرد كه تبديل تهديد به فرصت است و 
آموزش وپرورش اين تهديد را به يك فرصت 

جديد تبديل كرد.
وى افزود: دقت داشــته باشــيم كه براى بهتر 
شدن اين شبكه هم بايد خودمان فعاالنه در آن 
حضور داشته باشيم و هم ساير افراد ذى نفع را 

ترغيب كنيم حضورى فعال داشته باشند.
شــكوهى حضــور دانش آمــوزان در محيط 
مدرسه را نشاط آور دانست و ادامه داد: تعامل 
دانش آموزان با يكديگر و از طرف ديگر تعامل 
دانش آموزان با معلمان و كادر مدرسه عالوه بر 
آموزنده بودن، نشاط آور و شادى بخش است و 
حضور در محيط مدرسه دانش آموزان را شاد و 
بانشاط مى كند. وى ادامه داد: حال كه تدريس 
از طريق تلويزيون و شــبكه هاى مجازى انجام 
مى شــود و انعطاف الزم را نــدارد، آن روحيه 
شــاد و پرنشــاط در بين دانش آمــوزان كمتر 
ديده مى شــود و حضور طوالنى مدت در منزل 
(قرنطينه) نيز خود مزيد بر علت اســت. پس 

بايد آن روحيه شاد و پرنشاط را به دانش آموزان 
بازگردانيم. شــكوهى گفت: شــبكه شاد براى 
مشــاوران و معاونان پرورشــى مــدارس نيز 
مانند يك معلم كه تعريف شــده است تعريف 
مى شود و همه فعاليت هاى پرورشى مدارس از 

آن طريق ادامه پيدا كند.
در ادامه احمد فراهانــى، رئيس گروه تجزيه، 
تحليل، طراحى و توســعه سيســتم هاى منابع 
انسانى و پشــتيبانى فرايندهاى سازمانى گفت: 
شبكه شاد معمارى كالنى دارد ولى در شرايط 
فعلى بيشترين هدفى كه دارد ايجاد زيرساخت 
تعامل بين اجزاى آموزشى مدرسه يعنى مدير، 

معلم و دانش آموز است.
وى ادامه داد: فعال شرايط حضورى براى انجام 
فعاليت هاى آموزشى و پرورشى فراهم نيست 
و بايد از شــرايط غيرحضورى استفاده شود، 
دانش آموزان در گذشته در مدرسه و با حضور 
در كالس درس با معلم و عوامل مدرسه تعامل 

داشتند و آموزش مى ديدند.
فراهانى افزود: مهمترين نگرانى خانواده ها درز 
اطالعات دانش آمــوزان و مدارس بود و چون 

شبكه شاد مختص خود آموزش وپرورش است 
اين نگرانى برطرف شــده اســت و اطالعات 
دانش آموزان و مدارس قرار نيســت به  جايى 
ارائه شــود و همه آنها در امنيت كامل خواهند 
بود. در شبكه شاد كالس در حكم گروه تعاملى 
تعريف مى شــود و مشــابه آن را ما در ساير 

پيام رسان ها نيز مى بينيم.
وى در ادامه گفت: به دليل فعاليت هاى متفاوتى 
كــه معاونت پرورشــى و فرهنگــى دارد اين 
شــبكه قابليت تســرى براى همه فعاليت هاى 
اين معاونــت را دارد؛ يعنــى قابليت افزودن 
دارالقرآن ها، كانون هاى فرهنگى تربيتى و ساير 
موارد را دارد و همان فضا را به صورت مجازى 
بــراى آنها فراهم مى كند و ارتباطات خود را با 

كمترين محدوديت مى توانند دنبال كنند.
به گــزارش روابط عمومى و امــور بين الملل 
معاونت پرورشــى و فرهنگى، فراهانى اظهار 
كرد: در حال حاضر نســخه اندرويد و آى.او.

اس اين شبكه فراهم شده است و نسخه تحت 
وب نيز در حال طراحى است كه به زودى ارائه 

خواهد شد.

اطالعات دانش آموزان و مدارس به جايى داده نمى شود
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مسأله اين است 
در خانه بمانيم يا نمانيم

 زهرا اميرى»
 از روزهــاى نخســت درگيرى با ويروس كرونــا، بارها و بارها از 
رســانه هاى مختلف به در خانه ماندن تأكيد و گفته شده است كه تنها 
راه قطع زنجيره همه گيرى اين بيمارى، در خانه ماندن است. بحث هاى 
زيادى هم برسر قرنطينه كردن يا نكردن شهرها وجود داشت. پس از كش 
و قوس هاى فراوان در روز 26 اسفند ماه تصميم برآن شد كه صنف هاى 
غيرضرورى، كســب وكارهاى خود را تعطيل كنند تا از تردد مردم در 
معابر شهر جلوگيرى شود تا زنجيره انتقال اين بيمارى كمتر شود. پس از 
گذشت يك ماه از تعطيلى اصناف، رئيس جمهور در جلسه ستاد مبارزه 
با كرونا خبر از بازگشــايى اصناف كم خطر با رعايت دستورالعمل هاى 
بهداشتى مى دهد و روز شنبه 23 فروردين ماه بيشتر اصناف فعاليت خود 
را آغاز مى كنند. با وجود دستور بازگشايى اصناف، رسانه ها همچنان به 
در خانه ماندن توصيه مى كنند، وزيربهداشت همچنين از مردم مى خواهد 
تا در خانه هاى خود بمانند تا زنجيره انتقال اين بيمارى قطع شود. پس 
از گذشت حدود يك ماه از تعطيلى صنوف غيرضرورى، در شهرستان 
مالير نيز همزمان با سراسر كشور طرح بازگشايى صنوف كم خطر انجام 

شد و شهر دوباره رنگ و بوى شلوغى و تكاپو گرفت. 
اما ازآنجايى كه ماندن در خانه و رعايت بهداشــت مهمترين عامل قطع 
زنجيره اين بيمارى اســت، بازشدن بازارها و مراكز خريد تضادى را با 
شعار در خانه بمانيم ايجاد كرده است. حاال دغدغه حفظ جان و سالمتى 
مردم از يك سو، دغدغه مسائل اقتصادى و ركود كسب و كارها از سوى 
ديگر موجب شــده است تناقض هايى در اين تصميم ديده شود. مردم 
نيز اســتقبال خوبى از اين بازگشايى داشتند و اين بازگشايى را به منزله 
پايان قرنطينه و عادى شدن اوضاع مى دانستند. بازگشايى مجدد اصناف 
در روز نخســت در شهرستان مالير نشان از عادى شدن اوضاع داشت 
و تردد هاى بيش از حد و اســتفاده از حمل ونقل عمومى و تجمع هاى 

صورت گرفته شايد زنگ خطرى براى شيوع بيشتر اين بيمارى باشد. 
در باره اين موضوع با يكى از شــهروندان گفت وگو كردم، وى درباره 
بيرون آمدن خود گفت: مسئوالن استان مى گويند وضعيت استان همدان 
ســفيد است و همه چيز تحت كنترل است، به همين دليل من هم براى 

انجام كارهاى روزمره به بيرون آمده ام. 
اما اعالم نشدن آمارمبتاليان اســتان همدان و شهرستان مالير با انتقاد 
مردم از مسئوالن همراه بود، يكى ديگر از شهروندان خطاب به مسئوالن 
گفت: مسئوالن با مردم غريبه هستند و آن ها را در جريان آمارهاى ابتال 
به ويروس كرونا نمى گذارند، زيرا در همه استان ها اين آمارها روزانه به 

تفكيك شهرستان ها اعالم مى شود. 
يكى از كســبه ها درباره شــرايط فعلى گفت: ما هم مثل همه مردم از 
بيمارى كرونا مى ترسيم و با اين بيرون آمدن ممكن است حتى سالمتى 
خانواده هــاى خود را به خطر بياندازيم، ولى چه كنيم كه دغدغه كرايه 
مغازه، قســط و خريد مايحتاج روزانه بيشتر ازاين به ما مجال در خانه 

ماندن نمى دهد. 
يكى ديگر از كســبه ها از مسئوالن خواست كه تا جايى كه امكان دارد 
دولت حمايت هاى الزم را از كسبه اى كه دچار ركود شده اند، انجام دهد. 
رئيس اداره صنعت معدن و تجارت شهرســتان مالير نيز با اشــاره به 
رعايت دســتورالعمل هاى بهداشــتى توسط كســبه گفت: اگر مردم 
شــاهد رعايت نكردن اين دستورالعمل ها توسط كسبه بودند، مى توانند 
شــكايت هاى خود را با ســامانه 124 و يا با اداره بهداشــت و درمان 

شهرستان مالير درميان بگذارند. 
كامران زنگنه در پايان درباره فعاليت اصناف پرخطر افزود: فعال تصميمى 
براى بازگشايى اين اصناف گرفته نشده و تصميمات بعدى متعاقبا اعالم 

خواهد شد. 

كمك 300 ميليون تومانى 
پزشكان نهاوند به بخش درمان 

 با مساعدت پزشكان نهاوند 300 ميليون تومان وجه نقد براى خريد 
تجهيزات پزشكى در اختيار بيمارستان هاى نهاوند قرار گرفت.

مسئول ســازمان نظام پزشكى نهاوند اظهار كرد: با توجه به نياز مبرم 
كادر درمانى شهرستان نهاوند، تجهيزات پزشكى براى ارائه خدمات به 
بيماران كرونايى در بيمارستا ن هاى شهرستان مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.
غالمرضا مسعودى گفت: پزشكان شهرستان نهاوند در راستاى اجراى 
سوگندنامه خود مبنى بر اينكه هميشه و در همه حال در كنار مردم باشند، 

در شرايط كنونى به كمك مدافعان سالمت آمده اند.
مســئول سازمان نظام پزشكى شهرستان نهاوند در مصاحبه با فارس از 
اقدامات ايمنى صورت گرفته در مطب پزشكان براى پيشگيرى از انتقال 
كرونا گفت: همزمان با شروع سال جديد و آغاز به كار پزشكان بخش 
خصوصى، به منظور آرامش خاطر پزشكان و بيماران به خريد دستكش، 
ماسك و وســايل ضدعفونى كننده براى مطب پزشكان اقدام كرديم و 

تجهيزات مورد نياز در اختيار آنان قرار داده شد.
وى با تأكيد بر تالش جمعى براى مقابله با ويروس منحوس كرونا گفت: 
كرونا، ويروسى است كه فقط و فقط با تالش همگانى كه مهمترين آن 
خودمراقبتى است، ريشه كن مى شود، بنابراين در صورت رعايت فاصله 
اجتماعى، جلوگيرى از ترددهاى غيرضرورى در سطح اماكن عمومى و 

با عزم همگانى مى توان بر اين ويروس نامبارك غلبه كرد.

 فاصله گذارى هوشمند ســبب سردرگمى كسبه شده است. گويا 
بازگشايى يا ادامه تعطيلى براى كسبه روشن نيست. گفتنى است برخى 
صنوفى كه بايد تعطيل باشــند، به بازگشــايى محل كسب خود اقدام 

كرده اند، از مسؤالن درخواست داريم نظارت بيشترى داشته باشند.

 منزل مســكونى در محله دوخواهران نهاونــد، كوچه زيبا در اثر 
بارندگى هاى اخير در حال تخريب است؛ مسؤالن لطفا فكرى به حال 

اهالى اين خانه كنند. 

  تاكســى ها مصوبه حركت با 3 مسافر را رعايت نمى كنند. گويا 
ركود كارى و كاهش درآمد در اين روزها دليل اين بى توجهى اســت. 
گفتنى است تسريع در پرداخت بسته هاى حمايتى مى تواند در اجراى 

بهتر مصوبات كنترل كرونا مؤثر باشد. 

واحدهاى پلمب شده با رعايت اصول 
بهداشتى فك پلمب مى شوند

 در شهرســتان كبودرآهنــگ، 40 واحــد مختلف كــه در طرح 
فاصله گذارى اجتماعى در رعايت نكردن دســتورات ســتاد مقابله با 
ويروس كرونا پلمب شــده بودند، بــا دريافت تعهد كتبى و رعايت 
اصول بهداشــتى فك پلمب شــده و فعاليت خود را مى توانند آغاز 

كنند. 
فرمانــدار كبودرآهنگ با بيان ايــن مطلب و با تأكيــد براجرا طرح 
فاصله گذارى هوشــمند، افزود: در اين طرح تردد خودروهاى بومى 
در داخل اســتان بالمانع است كه در همين راستا در 2 ورودى گل تپه 
و شيرين سو كه با اســتان هاى زنجان و كردستان هم مرز هستند، تيم 
ايست بازرســى به صورت فعال مانع از ورود خودروهاى غير بومى 
به شهرســتان مى شوند.  حجت ا... مهدوى در ادامه با اشاره به حضور 
گســترده خيران و جهادگران عرصه ســالمت، خاطرنشان كرد: مردم 
شهرســتان كبودراهنگ تاكنون 800 ميليون ريال براى ضد عفونى و 
گندزدايى 127 روســتاى شهرستان و توليد بيش از 30 هزار ماسك و 

لباس پيش بيمارستانى كمك كرده اند. 
وى افــزود: فعاليت ادارات در اين شهرســتان نيز طبق مصوبات ملى 
و اســتانى ســتاد مبارزه با كرونا از 23 فروردين ماه با حضور دو سوم 

كارمندان هر اداره و دستگاه اجرايى ادامه پيدا مى كند. 
فرمانــدار كبودراهنگ بــه نحوه چگونگى فعاليــت مجدد اصناف و 
مشــاغل كم خطر و ضرورى اشاره كرد و گفت: اصنافى كه در ليست 
صنوف پرخطر قرار نگرفته اند، مى توانند به شرط رعايت دستورالعمل 
و موازين بهداشتى و همچنين فراگيرى آموزش هاى الزم براى فعاليت 
يا ثبت نام در ســامانه سالمت از روز شــنبه 23 فروردين ماه فعاليت 

داشته باشند. 
وى با تأكيد بر اينكه عادى تر شدن فعاليت ها و باز شدن مغازه ها دليل 
پايان بيمارى كرونا نيســت، بيان كرد: همشــهريان براى پيشگيرى از 
شيوع ويروس كرونا بايستى همچنان فاصله گذارى اجتماعى را رعايت 

كنند و تا جايى كه ضرورت ندارد از منزل خارج نشوند. 
وى در پايان خاطرنشان كرد: با رعايت تمامى دستورالعمل هاى اصول 
بهداشــتى و اجراى مصوبات ستاد ملى، استانى و شهرستانى مديريت 
مقابله با ويروس كرونا، بيشــترين برنامه ريــزى و تمهيدات الزم در 
راستاى حفظ سرمايه انسانى به منظور پيشگيرى و قطع زنجيره انتقال 

ويروس با قوت بيشترى به صورت شبانه روز انجام خواهد شد. 

كشف باند فساد در يكى از اداره هاى مالير
20متهم شناسايى شدند

 بــر اســاس گزارشــات دريافتــى بــه دادســتانى، يــك بانــد فســاد ســازمان يافته در يكــى 
از ادارات شهرســتان ماليــر كشــف شــد، بيــش از 20 متهــم تاكنــون در پرونــده شناســايى  

شــده اســت و چنــد تــن از متهمــان هــم از كاركنــان همــان اداره هســتند. 
ســعيد احمدى فــر بــا اعــالم ايــن خبــر و بــا تأكيــد بــر اينكــه ايــن افــراد بــا اســناد جعلــى 
ــد، افــزود: تســهيالت برخــالف مجوزهــاى  ــه دريافــت تســهيالتى بانكــى اقــدام كرده ان ب
ــراى  ــى ب ــرايط قانون ــدام ش ــان هيچ ك ــوده و متهم ــص آن ب ــاره محــل تخصي ــى درب قانون

ــته اند.  ــهيالت را نداش ــت تس درياف
احمدى فــر افــزود: براثــر ايــن اقــدام مجرمانــه مبلغــى حــدود 20 ميليــارد ريــال به صــورت 
نامشــروع از ســوى متهمــان گرفتــه شــده اســت. متهمــان بــه دادســرا احضــار و هم اكنــون 
چنــد از تــن از آن هــا بــا قــرار تأميــن متناســب روانــه زنــدان شــده اند و بازجويــى از ســاير 

متهمــان در دســت اقــدام اســت. 
ــژه  ــان به وي ــا مجرم ــاتى ب ــه مماش ــدون هيچ گون ــى ب ــتگاه قضاي ــرد: دس ــد ك وى تأكي
ــورد  ــد، برخ ــت درازى مى كنن ــال دس ــه بيت الم ــه ب ــخاصى ك ــادى و اش ــدان اقتص مفس
خواهــد كــرد. در راســتاى منويــات مقــام معظــم رهبــرى و رياســت قــوه قضائيــه، برخــورد 

ــا اســت.  ــى كارى م ــاى اصل ــدان اقتصــادى يكــى از اولويت ه ــا مفس ــع ب قاط

فراخوان مناقصه عمومى شماره 99/75 - نوبت دوم

 اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان

1-مناقصه گزار: شركت سهامى پشتيبانى امور دام كشور- اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان به شناسه ملى 14002771736 و شماره 
اقتصادى 411113673771

به نشانى:همدان - جاده تهران - شهر جورقان - سردخانه دولتى بوعلى - اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان- كد پستى 99813- 65199 
تلفن: 1-34373960 نمابر 34373829

2-موضوع مناقصه: واگذارى مديريت و راهبرى مجتمع انبارى علوفه اداره كل پشتيبانى دام استان همدان از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به شماره 
فراخوان 2099001014000070

شناسه  و   IR900100004001039806370564 شماره  حساب  به  نقدى  وجه  واريزى  فيش  اصل  كار:  ارجاع  فرايند  در  شركت  تضمين  نوع   -3
907203965100000000000000000017 بانك مركزى به نام سپرده خزانه دارى كل با ضمانت بانكى به نام مناقصه گزار (كليه بانك ها به جز بانك سرمايه، ايران زمين) 
و يا اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت) را ضمن درج در سامانه 

ستاد در پاكت الف الك و مهر شده تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1399/2/7 به مناقصه گزار تسليم گردد.
4-مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 300,000,000 (سيصد ميليون ريال) به نام اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان 

5- زمان دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاى مالى
5-1- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 14 روز پنج شنبه تاريخ 1399/1/28

5-2- مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز يك شنبه تاريخ 1399/2/7
5-3- مهلت تحويل پاكت الف محتوى اصل تضمين تا ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 1399/2/7

5-4- زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 2/8/ 1399  واقع در نشانى مناقصه گزار 
مركزى  بانك  حساب  شماره  به  استرداد  (غيرقابل  ريال   500000 مبلغ  واريز  از  پس  مى توانند  مناقصه  در  شركت  متقاضيان  اسناد:  6-خريد 
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شاورزی ھاد  وزارت 
ور  ور دام  ی ا با ی  ھا  

دان تان  ا

كارت دانشجويى سهره مرادى   با شماره ملى 
3770207793  و شماره دانشجويى 9112281033 رشته 
حسابدارى  دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود شده است 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بيمه نامه رازى خودرو پژو 405 به شماره بيمه نامه 
31220780/98/000455 به شماره پالك 645/16ص44 به 
شماره شاسى 82005222 و شماره موتور 2005682مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بيمه نامه نوين  خودرو ام وى ام 110S شماره بيمه نامه 
98/03/2476/2476/3006235 شماره پالك 18-329س14 شماره 

موتور G 007359 شماره شاسى H 1007406 به نام ولى نورى به شماره 
ملى 3872654779 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

معصومه كمالوند »
 تــا ديــروز مــادران اين خاك پشــت 
جبهه هــا، ياريگر مردان جنــگ و دفاع از 
سرزمينشــان بودند، كنار تنور داغ دلبستگى 
و ارادت به ميهن ساعت ها مى نشستند و نان 
مى پختند تا مردانشــان آنسوتر جان به كف 

گرفته، مدافع خاك باشند!
و امروز فرزندان همــان مادران، ميراث دار 
نيكبختى و يارِى روزگارِ ســختى شــده اند 
و در گروهــى به نــام «بانــوان جهادگــر 
نهاوندى» در بحبوحه بحــران كرونا براى 
حفظ ســالمت مردم نهاوند بــا تهيه لوازم 
و تجهيزات بهداشــتى، جهاد و ايثارگرى را 

پيشه گرفته اند. 
گهواره  هاى امام در مقابله با كرونا

ــه  ــتند ك ــى هس ــان ياران ــوان هم ــن بان اي
در  بــود؛  فرمــوده  امــام(ره)  حضــرت 
بــا  امــروز  حــاال  هســتند،  گهواره هــا 
ــته اند  ــا خاس ــى به پ ــى و انقالب ــى دين تربيت
و  شــهيد  پــدران  راه  ادامه دهنــده  تــا 
ــان  ــظ ج ــود در حف ــن خ ــادران پاكدام م
و كيــان مردمــان سرزمينشــان باشــند و در 
جبهــه ديگــرى از دفــاع، رشــادت و ايثــار. 
. حضــور دارنــد. ايــن بــار بانــوان جهادگــر 
نهاونــدى در جبهــه پيشــگيرى و مقابلــه بــا 

ــد. ــدان آمده ان ــه مي ــا ب ــروس كرون وي
 قدردانى رهبرى از بانوان جهادگر 

نهاوندى
مقــام معظم رهبــرى در نيمه شــعبان كه 
از رســانه ملى با مردم ســخن گفتند و از 
بانوان نهاونــدى بابت اين اقدامات جهادى 
در بحث مقابله با شــيوع ويــروس كرونا، 
قدردانى كردند و افزودند: در نهاوند عده اى 
از بانــوان كــه در زمان دفــاع مقدس نان 
مى پختند و براى جبهه مى فرســتادند، براى 

مهار بيمارى فعال شده و كمك مى كنند.
همين نــگاه پر لطف مقــام معظم رهبرى 
بــه اقدامات جهادگرانه ايــن گروه نيرويى 
مضاعف و خونى تازه در شــريان خدمت 
آنها دميد تا با انرژى و شــوق بيشترى پا به 

ركاب خدمت باشند و ادامه دهند. 
 فعاليت 35 بانوى دفاع مقدس در 

كارگاه 
در كنــار جوانانى كــه در ايــن كارگاه ها 
فعالنــد، 35 بانوى نهاونــدى كه در دوران 

دفاع مقدس در پشتيبانى از جبهه ها فعاليت 
داشــتند در اين كارگاه ها فعاليت مى كنند و 
در تهيه و توليد تجهيزات، مواد ضدعفونى 

و ماسك فعاليت دارند.
 كارگاه ها در 4منطقه شهرســتان 

فعال است
مســجد  شــامل  نهاونــد  منطقــه   4 در 
محمديــه، آســتان شــاهزاده محمــد(ع)، 
ــت»  ــش زرين دش ــه از بخ ــتاى «توان روس
ــن  ــد اي ــران نهاون ــه خواه ــوزه علمي و ح
ــادى  ــرارگاه جه ــارت «ق ــا نظ ــا ب كارگاه ه
بقيــه ا...» روزانــه در 2 نوبــت صبــح و 
ــهروندان  ــالمت ش ــظ س ــراى حف عصــر ب
در مقابــل ويــروس كرونــا فعاليــت دارنــد. 
 قدردانى رهبــرى پاداش بزرگى 

براى گروه جهادى ما بود
مســئول گروه جهادى بانوان نهاوند درباره 
ايــن موضوع گفت: قدردانــى رهبر معظم 
انقــالب نيرو و قدرت جهادگــران نهاوند 
را چنــد برابر كــرد و قدردانى رهبر معظم 
انقالب از فعاليت مخلصانه بانوان نهاوندى، 
پاداش اين اخــالص در عمل بود كه براى 

سالمت هموطنان تالش مى كنند. 
 در آزمــون كرونــا تا شكســت 

ويروس، جهادگرانه فعاليم
حيــدرى بــا اتــكا بــه فرمايشــات رهبــرى 

مبنــى بــر اينكــه «بحــث كرونــا هــم يــك 
ــا  ــرت آق ــت: از حض ــت» گف ــان اس امتح
ــان  ــه ايش ــم و ب ــكر مى كني ــه تش صميمان
ــتيم و  ــه هس ــا درصحن ــه م ــم ك مى گويي
ــاز  ــه ني ــى ك ــا جاي ــه دارد و ت ــاد ادام جه
ــه  ــود ادام ــادى خ ــت جه ــه فعالي ــد ب باش
مى دهيــم؛ بــا ســخنان رهبــر انقــالب 
روحيــه مــا چنــد برابــر شــد و بــا تــالش 
ــه  ــود ادام ــه كار خ ــى ب ــرژى مضاعف و ان

مى دهيــم. 
 از لطــف حضرت آقــا صميمانه 

تشكر مى كنيم
حيدرى درباره لحظه شــنيدن خبر جريان 
قدردانــى رهبرى از گروه جهــادى بانوان 
نهاوندى از رسانه ملى گفت: پس از سخنان 
رهبر انقالب اعضاى گروه در تماس با من 
بودند و احساس خوشحالى و شوق عجيبى 
مى كردند، با اينكه تا آن روز مســئولى از ما 
احوالى نگرفته بــود، اما فعاليت و خدمات 
گروه از زبان حضرت آقا و در كشور اعالم 
شــد و هنوز باورمان نمى شود موال و رهبر 
عزيزمان از كار ما قدردانى كرده اند و امروز 
جبهه ما اينجاست و همه ما پشتيبان مدافعان 
سالمت و كادر درمانى بيمارستان ها هستيم. 
ماســك  هزار  از 40  بيش  توليد   

تاكنون

مســئول گــروه جهــادى بانــوان نهاونــد بــا 
ــا پشــتيبانى  ــات ب ــن اقدام ــان اينكــه، اي بي
ــد انجــام  و حمايــت ســپاه و بســيج نهاون
ســپاه  توســط  هــم  آن  اوليــه  مــواد  و 
ــر  ــوان جهادگ ــن مى شــود، گفــت: بان تأمي
نهاونــدى در كارگاه هــاى موجــود بــه توليد 
ــت  ــه در نهاي ــد ك ــدام مى كنن ــك اق ماس
توزيــع آن هــم از طريــق بســيجيان در 
ــد انجــام مى شــود.  مناطــق مختلــف نهاون
ــا اعــالم اينكــه محــل فعاليــت  حيــدرى ب
ــاهزاده  ــدس ش ــتان مق ــن كارگاه در آس اي
در  گفــت:  اســت،  نهاونــد  محمــد(ع) 
كارگاه هــاى 4 گانــه نهاونــد تاكنــون بيــش 
ــت و  ــده اس ــك توليدش ــزار ماس از 40 ه
ــرار  ــاس هــم هســتيم و ق ــد لب ــاده تولي آم
ــن  ــا اي ــل كرون ــت كام ــا شكس ــت ت اس
همچنــان  كارگاه  و  ادامــه دار  اقدامــات 

ــد.  ــال باش فع
  جبهه امروز مــا، مقابله با كرونا 

است
اين بانوى جهادگــر نهاوندى گفت: امروز 
جبهه ديگرى است و همه پاى كار هستند و 
بانوانــى كه در دوران دفاع مقدس نبودند با 
ديدن رفتار ايثارگرانه بزرگان و باسابقه  هاى 
خدمت، به كمك آمدنــد و كنار ما فعاليت 

دارند

بانوان نهاوندى درخط مقدم كرونا

 جــاده ترخين آبــاد و چشــمه قنداب 
شهرســتان اســدآباد از جاده هــاى پرتردد 
شهرستان اســت كه ســاالنه در اين جاده 
شاهد حوادث ناگوار زيادى هستيم، اصالح 
جاده هاى فرعى حادثه خيز در دســتور كار 

قرار گرفته است. 
ــب  ــن مطل ــان اي ــا بي ــدآباد ب ــدار اس فرمان
ــاى  ــكل راه ه ــع مش ــراى رف ــه داد: ب ادام
ــاى  ــه راه ه ــتان از جمل ــتايى شهرس روس
ــداب و به منظــور  ــاد و چشــمه قن ترخين آب

جلوگيــرى از واژگونــى خودروهــا و رفــع 
مشــكالت در ايــن راه هــاى روســتايى 
در كوتاهتريــن زمــان ممكــن جاده هــا 

مى شــوند.  اصــالح 
مجيد درويشــى خاطرنشــان كرد: راه بين 

مزارع چشــمه قنداب كه از سنوات گذشته 
وجود داشته و بخشــى از آن تصرف شده 
است، بر اســاس مســتندات نقشه هوايى 
ســال 48 از طريق جهاد كشاورزى و منابع 
طبيعــى، ميزان متــراژ جــاده از دو طرف 

مشخص مى شود كه با ترسيم جاده بر روى 
نقشــه، ميزان تصرف اين مسير مشخص و 
براساس نامه اى از طريق جهاد و بخشدارى 

به دادستانى اعالم مى شود. 
درويشــى با تأكيد بر اينكه اين مسيرها راه 
عمومى براى استفاده همه مردم است، گفت: 
در جريــان روند طرح بازســازى جاده ها 
به ويژه مســير روســتاها اصــالح فرهنگ 
ساخت و روكش آسفالت راه هاى روستايى 

مد نظر است. 

 فرماندار اسدآباد: 
راه هاى ترخين آباد و چشمه قنداب

 اصالح مى شود
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منبع: ايرنا

كانادا روند تحليل اطالعات جعبه  سياه 
هواپيماى اوكراينى را به تعويق انداخت

 كانــادا به ايران اعالم كرد كــه روند بارگذارى و تحليل اطالعات 
جعبه هاى سياه هواپيماى اوكراينى براى مدتى نامحدود به تعويق بيفتد.
به گزارش ايسنا، كانادا در اين هفته به ايران اعالم كرد كه پيش برد روند 
بارگذارى و تحليل [اطالعات] جعبه هاى سياه هواپيماى اوكراينى كه 
چندماه پيش در ايران به اشتباه مورد هدف قرار گرفته بود و در پى آن 
176 تن از هم وطنان و شهروندان ديگر كشورها جان خود را از دست 
دادنــد، به مدت نامحدود به تعويق بيفتد. يــك مقام ايرانى اعالم كرده 
است كه نمايندگانى از 8 كشور دعوت شده بودند به آزمايشگاهى در 
اروپا بروند تا روند بارگذارى اطالعات را آغاز كنند، اما اين كشورها 
درخواســت كردند كه اين امر به دليل بيمارى همه گير كرونا به تعويق 
بيفتد. در حال حاضر، برنامه ريزى ســفر براى برخى كشورها به دليل 
كوويد-19 غيرممكن است. يك مقام كانادايى نيز تأييد كرد كه ايران 
قاطعانه پاسخ داده است كه سفر كردن در حال حاضر غيرممكن است 

و احتماال در فرصت ديگرى انجام مى شود.

واحد يكم نيروگاه بوشهر براى امور دوره اى 
به طور موقت متوقف مى شود

 نيروگاه اتمى بوشهر بر اساس برنامه ريزى فعاليت ساالنه به منظور 
تعويض ســوخت، انجام بازرســى و تعميرات دوره اى به طور موقت 
متوقف مى شود. به گزارش ايســنا، معاون سازمان انرژى اتمى اظهار 
كرد: طبق برنامه ريزى انجام  شــده و هماهنگى صورت گرفته با شبكه 
سراسرى برق كشور، فعاليت توليد برق نيروگاه اتمى بوشهر به  منظور 
انجام عمليات تعويض سوخت ساليانه نيروگاه، بازرسى ها و تعميرات 
دوره اى از روز يكشنبه 24 فروردين  ماه سالجارى متوقف خواهد شد.

محمود جعفرى تأكيــد كرد: يكى از هدف هاى اجراى برنامه تعويض 
سوخت در زمان كنونى اين است كه با توكل به الطاف الهى، نيروگاه 

در اوج مصرف برق كشور در تابستان در مدار توليد باشد.

فاصله گذارى هوشمند نيازمند 
نظارت جدى است

 خــروج از شــرايط فعلى كشــور مســتلزم توجه دقيــق به امر 
فاصله گذارى هوشمند و نظارت جدى بر آن است، فاصله گذارى مؤثر 
و مداوم همراه با تقويت بخش بهداشت و درمان كشور به منظور انجام 
تســت حداكثرى و بيماريابى 2 موضوع اصلى اســت كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد.يك عضو كميسيون فرهنگى مجلس در گفت وگو با 
ايسنا، گفت: جلوگيرى از گسترش شيوع ويروس  نيازمند توجه الزم 
به موضوع فاصله و نداشتن تحرك غيرضرورى است، اگرچه در جهان 
هنوز به رويكرد مشخصى در اين باره دست پيدا نكرده ايم، ولى در اين 
آزمون و خطا بايد ضمن تالش براى عادى ســازى شرايط اقتصادى، 

فاصله گذارى اجتماعى هم رعايت شود.
اصغر مسعودى  اظهار كرد: فاصله گذارى مؤثر و مداوم اجتماعى همراه 
با تقويت بخش بهداشت و درمان كشور به منظور انجام تست حداكثرى 
و بيماريابى 2 موضوع اصلى اســت كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين 
ويروس قوى و ضعيف، پير و جوان، فقير و ثروتمند نمى شناسد هركه 
حضور بيشترى در خارج از خانه داشته باشد امكان ابتالى بيشترى هم 
دارد، عقل و منطق آدمى مى گويــد كه افراد فاصله گذارى اجتماعى را 

رعايت كنند و حضور خود در خارج از خانه را به حداقل برسانند.

روحانى: 
شرايط در ماه رمضان هم اينگونه باشد 

اجتماعاتى نخواهيم داشت
 اگر شــرايط كشور در ماه رمضان به همين صورت باشد كه حاال 
داريم ديگر اجتماعاتى نخواهيم داشــت و در اين زمينه صداوسيما 
بايد اين خــأل را پر كند. اگر تغييرى در اين زمينه ايجاد شــد البته 
اطالع رسانى مى شود اما وزارت بهداشت براى خود دستورالعمل هايى 

دارد كه بايد رعايت شود.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در جلسه ستاد مديريت و مقابله با 
كرونا، گفت: با پروتكل ها اين كار هم در زمان مناسب انجام خواهد 
شد. همه وســايل نقليه عمومى بايد در آغاز و پايان كار ضدعفونى  
شوند، در شهرها هم بايد راننده ها از دستكش و ماسك استفاده كنند 
و مســافران هم بايد به اندازه صندلى ها سوار شوند نه بيشتر از آن و 

اين كارى است كه انجام خواهد شد.
حسن روحانى با بيان اينكه وزارت بهداشت اگر همه آمارها و ارقام 
نزولى نباشــد همچنان نگرانى خواهد داشــت، گفت: اين اصل كار 
آنان اســت و كارشناسان بهداشــتى حق دارند تا زمانى كه به نقطه 
مطلوب نرسيديم و آمارها همگى نزولى نشده است، نگران باشند و 

سخت گيرى ها ادامه داشته باشد.
وى افزود: با بيان اينكه زمانى كه ما هيچ الزام و اجبار و سخت گيرى 
نداشتيم با زمانى كه اين كارها را انجام داديم تفاوت عميقى در رفتار 
مردم نديديم، گفت: در اين زمينه آمارى ارائه شــد كه نشان مى داد 
در اين 2 بازه زمانى مردم رفتارهاى مشــابهى داشته اند و اين نشان 
مى دهد كه آنچه با زبان به مردم ما گفته مى شــود را رعايت مى كنند 
و در اين زمينه نياز به بگيروببند نيســت، اين نشان از فرهنگ باالى 
مــردم ما دارد و آمار ارائه شــده در اين زمينه واقعــًا خوب و قابل 

توجه بود.
رئيس جمهور با اشــاره به مصوبه دولــت در زمينه رفت وآمدهاى 
بين شهرى در درون اســتان ها گفت: برخى فرمانداران كه تردد بين 
شهرستان ها در درون استان ها را تاكنون ممنوع كرده بودند از امروز 
تردد بين شهرســتان ها در استان ها آزاد اســت و نيروى انتظامى و 
بســيج نيز به اين مصوبه توجه دارند. تردد بين اســتان ها هم كه در 

حال حاضر ممنوع است از آغاز ارديبهشت آزاد مى شود.
روحانــى اظهــار كــرد: موفقيــت خــوب ايــن روزهــا آنجايــى اســت 
كــه حقوق دانــان، وزارت خارجــه و بانــك مركــزى توانســتند پــول 
ــا  ــد. آمريكايى ه ــس بگيرن ــورگ را پ ــا در لوكزامب ــده م ــه ش بلوك
ظلــم عظيمــى بــه مــا مى كننــد وام مى خواهيــم بگيريــم كارشــكنى 
ــروس هســتند و از  ــار ايــن وي ــا اينكــه خودشــان گرفت ــد؛ ب مى كنن
ــر فشــارهاى  ــر روز ب ــا ه ــد ام ــر دارن ــى خب ــا به خوب مشــكالت م
خــود مى افزاينــد و ايــن كار غيرانســانى و ضــد بشــرى در تاريــخ 

ــد. ــراى هميشــه ثبــت شــده اســت و مى مان ــان ب آن
وى افزود: در همين ســختى ها حقوقدانان، بانك مركزى و وزارت 
خارجــه در يك مبارزه حقوقى موفقيت خوبى به دســت آوردند و 
يك ميليارد و 600 ميليــون دالر در لوكزامبورگ كه آمريكايى ها آن 
را توقيف كرده بودند و روى آن دســت گذاشته بودند را چند روز 
پيش  آزاد كردند. اين كار حقوق دانان ما در اين شــرايط سخت براى 
آزاد كــردن پولى كه حق ملت و مــردم ايران و متعلق بانك مركزى 

است، انجام شد.

20 درصد حقوق فرماندهان سپاه به 
آسيب ديدگان كرونا اختصاص مى يابد

 سخنگوى سپاه پاسداران از تصميم فرماندهان سپاه در اختصاص 
20 درصــد حقوق ماهيانه خود تا پايان بحران كرونا در طرح كمك 

مؤمنانه به افرادى كه شغل خود را از دست داده اند، خبر داد.
به گزارش سپاه پاسداران، در پى آغاز رزمايش بسيج با عنوان «كمك 
مؤمنانه» و در پاسخ به رهنمود حكيمانه مقام معظم رهبرى در كمك 
به فقرا و نيازمندان در ماه مبارك رمضان، رمضان شــريف از تصميم 
فرماندهان ســپاه براى اختصاص 20 درصد از حقوق ماهيانه خود 
به افرادى كه به دليل شــيوع بيمارى كرونا شــغل خود را از دســت 

داده اند، خبر داد.

مدل چينى مقابله با كرونا قابليت 
تكرار ندارد

 دولت در چيــن از قابليت هاى بوروكراتيــك بااليى برخوردار 
است، مدل چين در مقابله با كرونا در جاى ديگرى از جهان قابليت 

تكرار ندارد. 
اســتاد دانشگاه شــهيد بهشــتى در گفت وگو با ايرنا، گفت: چين با 
اقدامات حداكثرى در ووهان مانع شــيوع بيمارى شــد، اقدامى كه 

ساير دولت ها يا توان انجام آن را ندارند يا دير آن را انجام دادند.
محسن شــريعتى نيا ادامه داد: هنوز با قاطعيت نمى توان از موفقيت 
چيــن در مقابله با ويروس كرونا ســخن گفت. اما در اين كشــور 
نوعى از ســاخت قدرت به لحاظ تاريخى شكل گرفته كه دولت را 
در جايگاه ســر، انديشنده جامعه قرار مى دهد و پيروى از دولت در 

ميان جريان اصلى اجتماعى يك اصل است.

گفت وگوى تلفنى ظريف با گوترش درباره 
تحريم هاى غيرقانونى آمريكا عليه ايران

 محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران و 
آنتونيو گوترش دبيركل ســازمان ملل متحد در گفت وگويى تلفنى 
درباره تحريم هاى يكجانبه و غيرقانونى آمريكا عليه ايران تبادل نظر 

كردند.
بــه گزارش وزارت امور خارجه، ظريــف و گوترش در اين تماس 

تلفنى آخرين تحوالت در يمن را نيز بررسى كردند.

تحركات مشكوك آمريكا و تركيه 
در مرز عراق و سوريه

 يــك نماينده پارلمان عراق از تحركات مشــكوك آمريكا و تركيه در مرز 
عراق و سوريه خبر داد.

به گزارش فارس، مختار الموســوى گفت: اطالعاتى امنيتى در دست است كه 
نشان مى دهد آمريكا در صدد اجراى طرحى در نزديكى مرز سوريه است.

وى افزود: تحركات مشكوك آمريكا براى سلطه بر بخش هايى از مناطق مرزى 
عراق و سوريه وجود دارد حال آنكه نيروهاى تركيه نيز در تالش براى سيطره 
بر مناطق ســنجار و البعاج هســتند. اين نماينده پارلمان عراق تصريح كرد كه 

واشنگتن پايگاه هاى بزرگ در داخل عراق نساخته كه از آن خارج شود.
وى افزود: آمريكا و تركيه ســعى دارنــد بر برخى از محله هاى نزديك در مرز 

عراق و سوريه چيره شوند و نيروهاى خود را در آنجا مستقر كنند.

براى كسب وكارهاى ُخرد چاره اى انديشيده شود
 رئيس كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
غفلت از پساكرونا تبعات سنگينى خواهد داشت، گفت: بايد براى كسب وكارهاى 
خرد چاره اى انديشيده شود.به گزارش ايسنا، محمدمهدى زاهدى در مطلبى در 
صفحه توئيتر خود نوشت: «پساكرونا را بايد يك تهديد اجتماعى، امنيتى، سياسى 
و اقتصادى تلقى كرد. متأســفانه از پســاكرونا غفلت شده و بيشتر توجهات به 
كرونا معطوف شده است. غفلت از پساكرونا تبعات سنگينى خواهد داشت. بايد 
يك ســطح بندى از آســيب هاى كرونا انجام بپذيرد و در نخستين سطح براى 
كسب وكارهاى خرد چاره انديشيد.مجلس هفته گذشته در نخستين جلسه خود 
پس از تعطيالت بيش از يك ماهه به توصيه ســتاد ملى مبارزه با كرونا به بررسى 
وضعيت كرونا در كشور پرداخت كه يكى از موارد آن تأكيد بر بررسى وضعيت به 

كسب وكار و اقشار آسيب پذير و ضعيف جامعه بود.

واتيكان در تماس با آمريكا خواستار
 لغو تحريم هاى ايران شد

 وزير امور خارجه واتيكان ضمن ابالغ پيام رهبر كاتوليك هاى جهان درباره 
ابراز همدردى با مردم ايران به دليل صدمات ناشــى از ويروس كرونا گفت، با 
آمريكا درباره تحريم ها عليه ايران گفت وگو داشته است. به گزارش فارس، در 
پى درخواست ايران از «پاپ فرانسيس» رهبر كاتوليك هاى جهان، واتيكان در 
تماس با مقامات آمريكايى خواستار لغو تحريم هاى ايران به دليل شيوع ويروس 
كرونا شــد. پيتــرو پارولين در تماس تلفنى با كلى كرفــت نماينده آمريكا در 
ســازمان ملل، خواستار لغو تحريم هاى واشنگتن عليه ايران شد. چندى پيش، 
آيت ا... عليرضا اعرافى، مدير حوزه هاى علميه ايران در پيامى به پاپ فرانسيس 
ضمن «همدردى با همه اديان و ملت ها» به خاطر شيوع ويروس كرونا، خواستار 

«همكارى همه مراكز مذهبى» براى مبارزه با اين بيمارى شد.

آگهي حصر وراثت
خانــم رضــوان مــرادى داراى شــماره شناســنامه  4050341263 بــه شــرح دادخواســت كالســه 
111/678/98ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده 
كــه شــادروان الــه مــراد مــرادى  بــه شــماره شناســنامه  2 در تاريــخ 58/2/31 در اقامتــگاه 
دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت بــه: 
ــرادى  ــا مشــخصات فوق الذكردختــر متوفــى 2-فاطمــه م 1-متقاضــى گواهــى حصروراثــت ب
فرزنــد الــه مــراد بــه شــماره شناســنامه 3872252984 صــادره از بهــار متولــد 1356 دختــر 
متوفــى 3- زينــب فتحــى فرزنــد ميــرزا مــراد بــه شــماره 471 صــادره از بهــار متولــد 1366 
ــه شــماره 159 صــادره از بهــار متولــد  همســر متوفــى 4-مريــم عليپــور فرزنــد قربانعلــى ب
1302 مــادر متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت 
ــزد او باشــد از  ــا وصيتنامــه از متوفــي ن ــا هــر كســي اعتراضــي دارد و ي آگهــي مي نمايــد ت
تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.

 (م الف 8)
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محمد ترابى »
 چند روز پيش از انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى، خبر رسمى مبنى بر 
وجود ويروس كرونا در كشورمان اعالم شد. 
از همان روزهاى ابتدايى انتقال اين ويروس به 
ايران ســبب ايجاد نگرانى در بين آحاد مردم 

شد. 
در مقايســه با عملكرد كشور چين در مقابله 
بــا اين ويروس كه به تعطيلى و قرنطينه اقدام 
كــرده بود و با اين روش توانســته بود در آن 
زمان نســبتا جلوى پيشــرفت اين بيمارى را 
بگيرد، انتظار مى رفت كه دولت ايران هم براى 
مقابله با ويروس كرونا دست به چنين اقدامى 
بزند. در نخســتين گام پس از تعطيلى مدارس 
تمامى مقاطــع تحصيلى، تصميماتى از جمله 
اقدام به دوركارى و شيفت بندى ميان كارمندان 

براى حضور در  محل كار اتخاذ شد.
ولى با وجود ايــن پيش از تعطيالت نوروزى 
تغيير چندانى در رونــد زندگى روزمره مردم 
ايجاد نشــد و حضور پرازدحام مردم، همانند 
ايام پيش از شــيوع اين ويروس در مكان هاى 
عمومــى و تفريحــى مانند بــازار و پارك ها 

مشاهده مى شد. 
پــس از آغــاز تعطيالت نــوروزى برخالف 
توصيه هاى دولــت براى در خانــه ماندن و 
نرفتن به مسافرت و ديدوبازديدهاى نوروزى، 
بسيارى از مردم در روزهاى نخستين سال عزم 
مسافرت كردند. حجم مسافرت به حدى بود 
كه همانند ســال هاى گذشته راه هاى منتهى به 
شهر هاى شمالى همانند گيالن با ترافيك هاى 

سنگينى روبه رو شدند. 
در بسيارى از شهرها در روزهاى ابتدايى سال 
به دليل هجمه مسافران، تعداد آمار مبتاليان به 
ويروس كرونا افزايش چشمگيرى داشت. اين 
مســأله با وجود توصيه هــاى دولت همچنان 
ادامه داشــت تا مردم بومى بيشتر شهر ها خود 

به جلوگيرى از ورود مسافران اقدام كردند. 
به گزارش دفتر ســخنگوى دولت در ششــم 
فروردين مــاه، به دســتور رئيــس جمهورى، 
ادارات دولتى به جز موارد حســاس و مرتبط 
با زندگى روزمره مردم، تا 15 فروردين تعطيل 

هستند.
على ربيعى در ادامه افزود: بنابراين براســاس 
اين دســتور، مراكز خدماتى مهم و ضرورى 
مانند بانك ها و... كه پيشتر در بخشنامه سازمان 
ادارى و اســتخدامى كشور به آنها اشاره شده 
اســت با حداقل نيرو و با نظر مديران ذى ربط 
براى پاســخ به نياز زندگى روزمره مردم داير 

خواهند بود.
پس از دستور رئيس ستاد ملى مبارزه با كرونا 
به تعطيلى ادارات دولتى از طرح فاصله گذارى 

اجتماعى صحبت به عمل آمد. 
از اين رو 8 فروردين به گزارش تسنيم، كميته 
اجتماعى انتظامى ستاد ملى مديريت بيمارى 

كرونا مستقر در وزارت كشور در اطالعيه اى 
زمان آغــاز طرح فاصله گذارى اجتماعى را از 

بامداد 8 فروردين اعالم كرد.
وزارت كشور در اين اطالعيه آورده بود: طرح 
تقويت فاصله گذارى اجتماعى با هدف كمك 
به تشديد قطع زنجيره انتقال بيمارى با رويكرد 
كاهش تماس هــا، برگزارنشــدن اجتماعات 
و حــذف ترددهاى غيرضرورى در ســطح 
كشور(مصوب ســتاد ملى مديريت و مقابله 
با كرونا) اجرا مى شــود و درصورت تصويب 
ستاد ملى مديريت بيمارى كرونا، اجراى طرح 

تمديد خواهد شد.
از جمله موارد مهم ذكرشده در اين اطالعيه 

موارد زير است:
■ صرفا افراد بومى ســاكن هر شهر مجاز به 
ورود به آن شهر هستند و ورود افراد غيرساكن 

ممنوع است. 
مراكز  تفرجگاه هــا،  بوســتان ها،  پارك ها،   ■
تفريحى، اســتخرها و... كه محل تجمع افراد 

هستند تعطيل خواهند بود.
■ اصناف و مشاغل مشمول 
مقــررات ايــن طــرح در 
قالــب گروه بنــدى 3 گانه 
(گروهى كه بايد كامًال فعال 
يك؛  شــماره  باشند،جدول 
گروهى كه بايد تعطيل شوند 
و گروهى كه براساس اقتضا 
و شرايط محلى فعاليت آنها 
مى تواند مجاز باشد، جدول 
شماره دو) به شرح پيوست، 

فعاليت مى كنند.
برابــر  دولتــى  ادارات   ■
معاون  صــادره  بخشــنامه 
جمهــور  رئيــس  محتــرم 
ادارى  ســازمان  رئيــس  و 

استخدامى حداكثر با يك سوم نيروهاى ادارى 
و به صــورت شــيفت بندى خدمات رســانى 

خواهند كرد.
■ برگزارى هرگونه مراســم كه موجب تجمع 
افراد شود، اعم از رسمى و غيررسمى ممنوع 

است.
با ايجاد اين محدوديت ها و قوانين مقابله كننده 
با شــيوع ويروس كرونا در ايــام تعطيالت 
نوروزى شــاهد آن بوديم كه از شدت انتقال 

اين ويروس كاسته شد.
به گزارش تسنيم، ســتاد ملى مقابله با كرونا 
21 فرورديــن در اطالعيــه شــماره 2 كميته 
اطالع رســانى دربــاره طــرح فاصله گذارى 
اجتماعى هوشمند كه به گفته حسن روحانى 
در ادامه طرح فاصله گذارى اجتماعى اســت، 
جزئيات جديدى از فعاليت هاى صنفى منتشر 

كرد. 
در اطالعيه شماره 2 نسبت به اطالعيه پيشين 

آمده است كه:

■ طــرح فاصله گذارى هوشــمند ادامه طرح 
فاصله گذارى اجتماعى اســت كه از اسفندماه 
همزمان با شــيوع بيمارى كرونا در ايران اجرا 
شده و در اين مرحله، صرفا مشاغل «كم خطر» 
همــراه با التزام به رعايت دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى مصوب وزارت بهداشــت درمان 
و آموزش پزشــكى از تاريخ 23 فرودين در 
اســتان هاى كشور و از 30 فروردين در تهران 

مجوز فعاليت پيدا مى كنند.
■ تمامــى واحدهــاى توليــد در بخش هاى 
مختلف صنف و صنعت در راســتاى تحقق 
شعار جهش توليد در ســال 1399 با رعايت 
دقيق و كامل دستورالعمل هاى بهداشتى مانند 

گذشته به فعاليت خود ادامه مى دهند.
منظور از اين مفهوم جديد آن است كه به جاى 
آنكه همه مــردم فاصله گذارى فيزيكى با بقيه 
را رعايــت كنند، افراد، مشــاغل و گروه هاى 
جمعيتــى كم خطر ازنظر ابتــال يا درصورت 
ابتــال ازنظر بــروز عوارض جــدى و مرگ، 
شناسايى شوند و فعاليت اين گروه ها به تدريج 
ساير  و  شود  سرگرفته  از 
افــراد و گروه ها كماكان 
را  فيزيكى  فاصله گذارى 

رعايت كنند.
و  داخلــى  كارشناســان 
بين المللى صاحب تجربه 
كه  معتقدند  فنى  دانش  و 
و  كارها  همــه  نمى توان 
فعاليت ها را تعطيل كرد و 
پــس از مدتى همه آنها را 
به يك باره بازگشايى كرد. 
به شكل  بايد  بازگشــايى 
و  شــود  انجام  تدريجى 
كارها و مشاغل پرخطر را 

ديرتر و مشــاغل كم خطر را زودتر به فعاليت 
اجتماعى برگرداند.

هرچند نفس اجراى فاصله گذارى هوشــمند، 
معقول و ضرورى اســت اما زمان اجراى اين 
طرح بســيار مهم اســت. نبايد اين طرح را با 
عجله و شتاب شروع كرد و بايد اطمينان يافت 
كه ويــروس كرونا تحت كنتــرل قرار گرفته 
است، به اين معنى كه انتشار بيمارى به شكل 
پايدار كاهش يافته باشــد. اين كنترل پايدار را 
در چند روز نمى توان به طور دقيق تشــخيص 
داد و كاهش ابتال و مرگ ومير جديد ناشى از 
بيمارى بايد چشمگير و مستمر باشد تا مجددا 

اين بيمارى شعله ور نشود.
به گــزارش ايرنا، طبق توصيه هاى ســازمان 
جهانى بهداشــت، ملزومات و اقدامات الزم 
براى كنتــرل اپيدمى شــامل بيماريابى فعال 
و گســترده، توســعه ظرفيت آزمايش كرونا، 
جداســازى و درمان همه مــوارد بيمار، پيدا 
كــردن و قرنطينه موارد تماس يافته با بيماران 

مى باشد.
بــا اين حال نســبت به توصيه هاى ســازمان 
جهانى ما هنوز اقدامات ضرورى براى كنترل 
اپيدمى را به درستى و به طور كامل انجام نداده 
و ملزومات آن را به دليل نداشــتن زيرساخت 

مناسب فراهم نكرده ايم. 
عيد نوروز و تدابير ســتاد ملى مبارزه با كرونا 
روند انتشــار اين ويروس را به نسبت كنترل 
كرده و وضعيــت مبتاليان و فوت شــدگان 
كنونى كشورمان نسبت به كشورهاى اروپايى 
بهتر اســت. اما با پايان اين تعطيالت و شروع 
به كار كردن عده اى از اصناف بيم آن مى رود كه 
وضعيت شيوع اين بيمارى به مرزى برسد كه 
از توان كادر پزشكى كشورمان خارج و سبب 

رخ دادن فاجعه در كشورمان شود.

اقدامات ستاد ملى مبارزه با كرونا اقدامات ستاد ملى مبارزه با كرونا 

فاصله گذارى هوشمندفاصله گذارى هوشمند
 تهديد تهديد يا  يا تدبيرتدبير

در بســيارى از شــهرها 
در روزهاى ابتدايى ســال 
به دليل هجمه مســافران، 
تعــداد آمــار مبتاليان به 
افزايش  كرونــا  ويروس 
اين  داشت.  چشــمگيرى 
مسأله با وجود توصيه هاى 
ادامه  همچنــان  دولــت 
داشت تا مردم بومى بيشتر 
شهر ها خود به جلوگيرى از 
ورود مسافران اقدام كردند
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بهداشتنكتهدانشگاه
برگزارى آزمون زبان تخصصى دوره دكترى 

دانشگاه پيام نور به تعويق افتاد
 مديــركل روابــط عمومــى دانشــگاه پيــام نــور از تعويــق زمــان برگــزارى 
ــر  ــن دانشــگاه (ETPNU ) خب ــرى اي ــان تخصصــى دوره دكت ــون زب آزم

داد.
بـــه گـــزارش فـــارس، اميـــر حســـين بهـــروز گفـــت: بـــا توجـــه بـــه 
محدوديت هـــاى ناشـــى از شـــيوع ويـــروس كرونـــا، برگـــزارى 
آزمـــون زبـــان تخصصـــى دوره دكتـــرى دانشـــگاه پيـــام نـــور 
ســـالجارى  فروردين مـــاه   31 تاريـــخ  بـــراى  كـــه  ETPNU  –
برنامه ريـــزى شـــده بـــود، بـــه زمـــان ديگـــرى موكـــول شـــده 

اســـت.
ــا اعــالم خواهــد  وى افــزود: زمــان و نحــوه برگــزارى ايــن آزمــون متعاقب

شــد.

مردم از خوردن لبنيات سنتى پرهيز كنند
ــه كــرد از خــوردن آب ميوه هــاى  ــه مــردم توصي ــه ب  يــك متخصــص تغذي
ــز  ــه پرهي ــر و خام ــير، پني ــه ش ــنتى از جمل ــتوريزه س ــات غيرپاس ــاز و لبني ب

ــد. كنن
مرتضى احمديان در گفت وگو با ايرنا افزود: در نان هاى ســنتى پس از فرآيند پخت 
احتمال آلودگى از طريق محيط و عرضه وجود دارد به همين دليل از منتظر ماندن در 
واحدهاى نانوايى و پهن كردن نان براى خنك شــدن در ميز نانوايى جدا خوددارى 
كنيد و نيز از خرد كردن نان توسط چاقو و برس هاى عمومى كه در نانوايى ها است، 

پرهيز شود.
وى اظهار كرد: اگر از نايلون براى حمل نان به منزل استفاده مى شود آن را داخل خانه 

نبريد و پس از خارج كردن نان آن را دور بياندازيد.
نان هاى كامال صنعتى كه همگى بسته بندى شده اند، آلوده به كرونا نيستند و استفاده 

از نان سنتى در صورت گرما دادن پيش از مصرف مشكلى ندارد.

احتمال آسيب ديدگى دستگاه عصبى 
بر اثر ويروس كرونا

 مطالعات پزشــكى جديد نشان داده است كه ويروس كرونا مى تواند به دستگاه 
عصبى آسيب بزند تا جايى كه ممكن است به قطع ناگهانى تنفس منجر شود.

به گزارش ايسنا، اينكه ويروس سارس و مرس نيز توان آسيب زدن به دستگاه عصبى 
را دارند پيش تر ثابت شده بود.

عفونتى كه از ابتال به ويروس كرونا موســوم به "ســارس - كوو دو" ناشى مى شود 
نه تنها نشانه هايى مانند تب، سرفه و ناراحتى هاى تنفسى به همراه دارد بلكه مى تواند 

با عاليم عصبى نيز ظاهر شود.
از  ناشــى  مــرس  و  ســارس  بيمارى هــاى  در  عصبــى  دســتگاه  اختــالل 
ــن 2 ــروس در اي ــى ها، وي ــق بررس ــود. طب ــايع ب ــز ش ــا ني ــاى كرون ويروس ه

بيمــارى مى توانســت از طريــق اعصــاب بويايــِى درون حفــره بينــى، وارد مغــز 
ــود. ش

اختصاص خط مشاوره 
ويژه كادر درمان

ــا ســوگ افــراد، بخشــى از خدمــات صــداى  ــا توجــه بــه وضعيــت خــاص كادر درمــان و اضطــراب آنــان در مواجهــه ب  ب
ــى اختصــاص يافــت. ــه كادر درمان ــا شــماره 1480 به صــورت تخصصــى ب مشــاور بهزيســتى ب

مديركل مشــاوره و امور روانشناختى بهزيستى كشور از راه اندازى خط مشاوره ويژه كادر درمان از سوى بهزيستى خبر داد و گفت: 
كادر درمان از لحظه پذيرش بيماران با آنان در ارتباط هســتند و گاهى در شــرايطى قرار مى گيرند كه ناگزيرند درگذشت بيمار را به 
خانواده او خبر بدهند يا اينكه نگران هســتند خود به بيمارى مبتال شــوند و اين موارد ممكن است سالمت روان آنان را در معرض 

تهديد قرار دهد.
بهزاد وحيدنيا در گفت وگو با ايرنا افزود: شرايط خاص كرونا موجب شده تا روزانه 4 هزار تماس با صداى مشاور بهزيستى كشور 

گرفته شود كه 2 درصد از اين تماس ها مربوط به كادر درمان است.

اصناف در سامانه وزارت بهداشت 
تا 28 فروردين تمديد شد

 رئيس مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعالم كرد كه اصناف و صنايع تا ساعت 24 روز 28 
فروردين فرصت دارند براى اجراى گام دوم فاصله گذارى اجتماعى در سامانه ثبت نام كنند.

ــام اصنــاف در ســامانه وزارت بهداشــت بيــان كــرد: مشــاغل پرخطــر در  ــاره ثبت ن ــا، احمــد جنيــدى درب بــه گــزارش ايرن
ــان مشــاغل پرخطــر و كم خطــر خصوصــى،  ــل اســت و همــه صاحب ــوى تعطي ــا اطــالع ثان ــران و ســاير شهرســتان ها ت ته
 salamat.gov.ir ــامانه ــد در س ــدى باي ــى تولي ــاى خدمات ــت و واحده ــف، كارگاه، صنع ــامل صن ــه ش ــى، خيري دولت

ــد. ــام كنن ثبت ن
وى افزود: پس از اتمام اين مهلت، با صاحبان حرف و مشــاغلى كه ثبت نام نكرده اند به منظور پيشــگيرى از انتقال كرونا برابر قانون 

برخورد خواهد شد.

تشريح وضعيت درمان كرونا در بيمارستان هاى 
تأمين اجتماعى

 10 هزار بهبوديافته و 1100 بيمار بسترى
 مديركل درمان مســتقيم سازمان تأمين اجتماعى با بيان اينكه از 12

هــزار و 500 نفرى كه تا به امروز در بيمارســتان هاى تأمين اجتماعى 
بســترى كرده بوديم حدود 10 هزار و 150 نفر بهبود يافته و ترخيص 
شــده اند و هزار و 100 بيمار بسترى داريم و سن متوسط جان باختگان 

69 سال و سن متوسط بيماران بسترى 57 سال است. 
ابوالفضل آفريده در گفت وگو با ايســنا، به ارائه گزارشــى از وضعيت 
درمان كرونا در بيمارســتان هاى تأمين اجتماعى پرداخت و اظهار كرد: 
همكارى ويژه اى با وزارت بهداشت و دانشگاه هاى علوم پزشكى داريم 
و يكســرى اقدامات عمومى چون حذف مالقات هاى عمومى، حذف 
جراحى هاى غيرضرورى، موكول كردن شوراها و كميسيون هاى پزشكى 
به پس از ايام بيمارى، قبول گواهى هاى استعالجى و برگزارى جلسات 
منظم براى بررسى و اجراى مصوبات كميته مبارزه با كرونا را از بهمن ماه 

آغاز كرديم.
وى افزود: پشتيبانى هاى مراكز درمانى به لحاظ تأمين تجهيزات و وسايل 
حفاظت فردى نيز انجام شــد. بودجه مناســبى براى اين امر ديده شد. 
اطالع رســانى و نصب پوسترها و بنرهاى آموزشى انجام و كالس هاى 
آموزشى ما نيز از 20 بهمن ماه به صورت ويدئوكنفرانس براى كل كشور 

برگزار شده است.
آفريده با اشاره به اينكه تمديد اعتبار دفترچه هاى بيمه، رعايت دوركارى، 
صدور گواهى هاى مربوط به بيمه كارگران ســاختمانى و بيمه بيكارى 
نيز از ديگر اقدامات انجام شــده است، گفت: در حال حاضر تعدادى از 
بيمارستان هاى ما بيمارستان هاى معين و تعدادى ديگر بيمارستان هاى 

پشتيبان در منطقه هستند.
وى ادامه داد: خوشبختانه با توجه به سير شيوع بيمارى و دستورالعمل هاى 
صادر شده در سطح ملى و رعايت فاصله گذارى اجتماعى شيب ابتال به 

بيمارى و ميزان مرگ ومير شتاب اوليه را نشان نمى دهد.
وى با بيان اينكه از 12 هزار و 500 نفرى كه تا به امروز در بيمارستان هاى 
تأمين اجتماعى بســترى كرده بوديم، حدود 10 هزار و 150 نفر بهبود 
يافته و ترخيص شده اند و 1100 بيمار بسترى داريم، گفت: سن متوسط 
جان باختگان 69 سال و سن متوسط بيماران بسترى 57 سال است. بسيار 

مهم است كه مردم همچنان مراقبت هاى بهداشتى را انجام دهند.
آفريده توصيه هايى براى مردم داشت و گفت: بيش از 80 درصد مبتاليان 
ممكن است هيچ عالمتى نداشته باشند. اگر فردى عالمت ندارد، تصور 
نكند كه مبتال نشده است. اينها جزو گروه هاى خطرناك هستند و ناقل 
بيمارى اند. بنابراين حتما از دستكش و ماسك استفاده كنيد تا از انتقال 

بيمارى جلوگيرى شود.
آفريده با بيان اينكه متاسفانه حدود 10 نفر از كادر درمانى تأمين اجتماعى 
در اين راه جان باختند و به فيض شــهادت نايل آمدند، گفت: بيش از 
300 نفر نيز به كرونا مبتال شدند كه خوشبختانه بهبودى براى بيشتر آنها 

حاصل شده و به كار برگشته اند يا دوره نقاهت را مى گذرانند.

توزيع 7800 سبد غذايى بين نيازمندان 
در طرح نسيم انتظار سازمان اوقاف

 مديركل امور اجتماعى و مشاركت هاى سازمان اوقاف و امور خيريه 
از توزيع 7 هزار و 800 سبد غذايى در قالب طرح نسيم انتظار با تبركات 
مهدوى توسط بقاع متبركه به ارزش تقريبى هر سبد 500 هزار تومان بين 

نيازمندان سراسر كشور خبر داد.
به گزارش ايرنا، رضا معممى مقدم اظهار كرد: تالش براى رفع محروميت 
مستمندان، يكى از وظايف اصلى سازمان اوقاف و امور خيريه است كه 
در هميــن ارتباط ، اين اداره كل با تعامل بــا اداره كل امور فرهنگى، به 
تدوين و ابالغ طرح نسيم انتظار اقدام كرد كه در آن، عالوه بر اقدامات 

فرهنگى، خدمات اجتماعى نيز ارائه مى شود.
وى با بيان اينكه رفع محروميت و دســتگيرى از مستمندان از اهداف 
بلند ائمه اطهار بوده است، افزود: از اين رو، جامعه مهدوى و منتظر امام 

زمان (عج) بايستى در مسير امام و پيشواى خود حركت كند.
معممى مقدم تصريح كرد: بقــاع متبركه به عنوان، پرچم داران فرهنگ و 
زمينه سازان جامعه اسالمى به شمار مى روند، مى بايست پيش  قراوالن اين 
حركت مقدس بوده و زمينه همدلى و همراهى مردم را براى زدودن غبار 

فقر و محروميت جامعه، فراهم كنند.
وى گفت: در برنامه تبركات مهدوى كه پيوســت اجتماعى ويژه برنامه 
نيمه شعبان بود، در پى آن بوديم كه زمينه مشاركت همگانى را فراهم و 
فرهنگ انفاق، نوع دوســتى و مواسات را در بين مؤمنين و خيرانديشان 
ترويج دهيم. وى با اشاره به فضيلت ذبح قربانى براى سالمتى امام زمان 
(عج) افزود: در اين برنامه با مشــاركت خوب مردم و محوريت مراكز 
افِق بقاع متبركه در سراسر كشور، بيش از 160 راس گاو و گوسفند ذبح 

و بين نيازمندان توزيع شد.

مهر: كرونا در آمريكا ركورد زد
 احتماال پوتين هاش چينى اصل بوده كه تونسته با اين سرعت بره؟
ايران ورزشى: چه كسى به پرسپوليس ها گفت مخفيانه تمرين كنيد؟

 خودشون مى خوان فاصله را رعايت كنند
شرق: تهران هنوز به نقطه اوج كرونا نرسيده است

 بدون شرح
فارس: قاليباف از پويش رزمايش همدلى خبر داد!!

 باالخره يه بار مردم خبر خوش شنيدن
اعتماد: كالبد شكافى دردهاى بى دوا

 اين روزها كه بيمارى زياده همه شدن پزشك!
اصالحات: آيا وام يك ميليونى دولت دردى را دوا مى كند؟
 اين وام براى دواى درد نيست، براى پس انداز دولته 
كيهان: حداقل دستمزد كارگران، 21 درصد افزايش يافت

 اينكه پول دستكش و الكل، بقيه هزينه ها چى مى شه؟
مردم ساالرى: آغاز طرح فاصله گذارى اجتماعى

 نكنه اين طرح هم سورى باشه؟؟
خبر ورزشى: بشار: دوست دارم روبه روى شجاع بازى كنم
 پيشنهاد مى دم فاصله گذارى اجتماعى رو رعايت كنى

تسنيم: تأثير لغو طرح ترافيك تهران در فاصله گذارى اجتماعى مثبت 
يا منفى؟

 بستگى به محلواليى داره كه استفاده مى شه؟؟
همشهرى: بازگشت روزنامه ها به دكه ها

 پيشــنهاد مى دم نفرى دو نسخه بگيريد چون همراش دستكشم 
مى دن

ايران ورزشى: بيرانوند فعال به بلژيك نيايد
 چرا؟! دستكش كم اومده با خودش بياره؟

اصالحات: سينوسى تصميم گيرى نكنيم
 راست مى گه تصميم ها رو ببريد زير راديكال

ايران: استراتژى دولت با نان و جان
 نون كه خيلى وقته گرون شــده با جون آدميزاد هم دارن بازى 

مى كنن

كمى مهربانى كسى را بدهكار نكرده 
مهدى ناصرنژاد »

 اين شــعار فراگير «در خانــه بمانيم» به مصداق معروف «از 
بيرون دشمن را مى ُكشد و از درون خودمان را» به اين معنى كه 
با توصيه پزشــكان و متخصصان تحقيقات پزشــكى در ايران و 
جهان، بهترين روش براى جلوگيرى از گسترش بيشتر ويروس 
كرونا در جوامع انســانى در خانه ماندن اســت و عقًال و جبراً 

اجراست.  قابل 
از ســوى ديگر با توجه به اينكه انســان هاى امروزى به هر طريق 
وابســته به فعاليت هاى اجتماعى هســتند و در يك جامعه مولد و 
متحرك و پيشــرفته كمتر كسى در خانه مى ماند و به مصرف كننده 

مطلق تبديل مى شود.
ــى و  ــب بى حوصلگ ــارى موج ــدن اجب ــه مان ــن در خان  بنابراي
ــر  ــه ه ــبت ب ــواده نس ــر عضــو خان ــيت ه ــت و حساس عصباني
ــك  ــز ي ــن ني ــود و اي ــش مى ش ــان خوي ــرارى اطرافي ــار تك رفت
واكنــش طبيعــى اســت و خيلــى كــم پيــش مى آيــد، خانــواده اى 
در كنــار هــم هفته هــاى طوالنــى مجبــور بــه ايســتايى و بيــكارى 
باشــند و گاه و بــى گاه اختــالف نظــرى بيــن آنــان بــروز نكنــد، 
ــه  ــا در جامع ــتر خانواده ه ــى بيش ــط زندگ ــه محي ــژه اينك به وي
امــروزى، آپارتمانــى اســت و بديهــى اســت در يــك خانــه 50

ــراى  ــيد، ب ــس كش ــود نف ــختى مى ش ــه به س ــرى ك ــا 60 مت ي
ــدارد و  ــاى الزم ن ــه اى فض ــد هفت ــارى و چن ــك اردوى اجب ي
ــينى  ــى در آپارتمان نش ــابقه طوالن ــه س ــى ك ــاى ايران خانواده ه
ــد، بيشــتر  ــن ندارن ــام اپ ــه اجــاق و دستشــويى و حم ــادت ب ع

ــوند.  ــتى مى ش ــد همزيس ــات تن ــرزخ و احساس ــار ب دچ
متأســفانه اطالعات موثق و اخبار جســته و گريختــه حاكى از 
افزايش اختالف خانوادگى به ويژه بين زوج هاى جوان در روزهاى 
كرونايى است و از سوئى نيز چون مراكز مشاوره خانواده و محاكم 
مربوطه در روزهاى كرونايى غيرفعال هستند، اختالف خانوادگى 
نيز در ضمير زوج هاى ناسازگار تبديل به غده هاى بدخيم مى شود 
و قطعًا در طوالنى مدت به مراحل بغرنج و بســيار شكننده خواهد 

رسيد.
انتظار مى رود همان گونــه كه ويروس كرونا و ادامه آن در جوامع 
جهانى موجب همبســتگى و همدلى بين قشــرهاى خاص و عام 
براى شكســت دادن اين دشمن مشترك شــده است و خيلى از 
انســان هاى فداكار براى كمك به هم نوعان گرفتار خود در چنگ 
كرونا از جان خويش مايــه مى گذارند، خانواده هاى كم طاقت نيز 
در بين خود ســعه صدر داشته باشند و بيشــتر همديگر را درك 
كنند و ثابت كنند انســانيت و ازخودگذشتگى براى راحتى خيال 
و آســايش ديگران در قواره يك جامعه بزرگ، بيشــتر معنى پيدا 
مى كند و ارزش فداكارى و انســانيت يك آدم بيشتر و درخشان تر 

تجلى مى يابد.
چه اشــكالى دارد آدم ها از هر قشــر و نژاد و زبان و دين بيشــتر 
يكديگر را بفهمند و از زبان مهربانى و گذشــت با طرف هاى خود 
حرف بزنند. كمى مهربانى با ديگران هيچ كس را نمى كشد و كسى 

را بدهكار ديگرى نمى سازد. 
به قول شاعر:

صدبار بدى كردى و ديدى ثمرش را / خوبى چه بدى داشــت كه 
يكبار نكردى؟!

نيلوفر بهرمندنژاد»
 ويروس كرونا، 5 ماه از شــيوع كرونا در 
جهان مى گذرد و ايران نيز درگير اين موضوع 
شــده اســت، در اين بين صنوف مختلف از 
جمله رانندگان تاكســى، اتوبــوس و ون هم 
از گزند كرونا در امان نماندند و كســاد بازار 
كارشــان معضالتى را براى اين افراد به وجود 

آورده  است.
شــيوع ويروس كرونا، انتشار اخبار متفاوت و 
اعالم تعداد مبتاليان به ويروس كرونا و مرگ 
و مير آنها، بيشتر مردم را از ابتال به اين بيمارى 

نگران كرده است.
يكــى از رانندگان تاكســى شــهر همدان به 
خبرنــگار همدان پيام گفت: متأســفانه تعداد 
مسافران به طور چشمگيرى كاهش يافته و به 

يك سوم گذشته رسيده است.
توكلى عنوان كرد: كمبود مسافران سبب معطلى 
زياد براى مسافرگيرى شــده است، هزينه ها 
نه تنها كاهش نيافته است، بلكه افزايش داشته، 
اما با توجه به شــرايط موجود هزينه زندگى 
رانندگان تاكسى با درآمد آنها همخوانى ندارد.

وى گفت: اين قشر با توجه به شرايط موجود 
نيازمند حمايت بيشــتر هســتند تا معضالت 

معيشتى آنها رفع شود.
ســعيدى يكى ديگر از رانندگان تاكسى شهر 
همدان ضمن درخواســت از نهادهاى مسئول 
براى حمايت از اين قشر گفت: درآمدها بالغ 
بر 60 درصد كاهش يافته و زندگى تاكسيرانان 

با اين شرايط دچار بحران مى شود.
اين راننده تاكسى افزود: پرداخت بيمه، اجاره 
مسكن و اقساط خودرو از مشكالتى است كه 
با شيوع ويروس كرونا، رانندگان تاكسى با آن 

دست به گريبان هستند.
وى درباره رعايت اصول بهداشتى گفت: من 
هر چند ســاعت يكبار خودرو خود را به طور 
كامل ضدعفونى مى كنم و حتما از ماســك و 

دستكش استفاده مى كنم.
يكــى از شــهروندان همدانــى در رابطه با 
وضعيت حمل مســافران گفت: متأسفانه اين 
روزها به دليل شــيوع ايــن ويروس خطرناك 
و فعاليت نكردن اتوبوس ها و تاكســى ون ما 
مجبور هستيم كه با تاكسى فقط جا به جا شويم 
و متأســفانه تعدادى از رانندگان تاكسى بدون 
توجه به دستور العمل كشورى كه مجاز به سوار 
كردن 2 نفر در صندلى عقب هســتند، بيش از 
2 نفر را در صنولى عقب ســوار مى كنند، من 
خواهشى كه دارم اين است كه اين طرح براى 

تمامى تاكسى هاى درون شهرى اجرا شود.
رئيس ســازمان حمل ونقل  بار و مسافربرى 
شــهردارى همدان بيان كرد: در شهر همدان 
حــدود 6 خط ون و 35 خط اتوبوس فعاليت 
داشته است كه با توجه به شيوع ويروس كرونا 
در اســتان همدان و بنابر مصوبه ســتاد ملى 
مبارزه با كرونا فعاليت ون و اتوبوس در تمامى 
خطوط غيرفعال و تاكســى جايگزين شــده 
اســت، از همان روزهاى ابتدايى تاكسى هاى 
درون شهرى مشــغول فعاليت در سطح شهر 
بودنــد كــه در فروردين مــاه، به دليل ايجاد 
مشكالت جزئى و  جلوگيرى از انتشار بيشتر 
اين ويروس تردد اتوبوس ها و تاكسى هاى ون 
تا 30 فروردين ماه ممنوع اعالم شــد و ستاد 
ملى مبارزه با ويــروس كرونا فعًال مصوبه اى 
براى لغــو محدوديت فعاليــت اتوبوس ها و 

ون هاى شهرى اعالم نكرده است.
محمد پوروخشورى در ادامه اظهار كرد: طبق 
دستورالعمل كشورى و با توجه به اجراى طرح 
حداكثر  تاكســى  هر  اجتماعى  فاصله گذارى 

اجــازه ى حمــل 3 سرنشــين را دارد  به اين 
صــورت كه 2 نفر در صندلى عقب و يك نفر 
در صندلى جلو اســت و الزم به ذكر است در 
روزهاى نخستين شيوع ويروس كرونا آموزش 
حمل و نقل  خودروهاى  ضدعفونى  براى  الزم 

عمومى در همدان انجام شده است.
وى درباره ضدعفونى كردن ناوگان حمل ونقل 
عمومى شــهر همــدان، ادامــه داد: به تمامى 
تاكسيداران  شــهر همدان محلول ضدعفونى 
كننده، ماسك و دســتكش تحويل داده شده 

است و يك دستگاه پمپاژ هم به همه خطوط 
داده شده است، همچنين پيش از لغو فعاليت، 
اتوبوس هاى شهر همدان هر شب در پاركينگ 

اتوبوسرانى همدان ضدعفونى مى شد.
پوروخشورى در پايان با توجه به اجراى طرح 
بيمه بيكارى خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
رانندگان تاكســى و اتوبوس كارفرما ندارند، 
اين بيمه به آن ها تعلــق نمى گيرد، بنابراين از 
مسئوالن مربوط خواهشمندم كه پيگيرى هاى 
الزم را در ايــن زمينه انجام بدهند و اين بيمه 

بــه راننــدگان حمل ونقل درون شــهرى هم 
اختصاص يابد.

 كرايه تاكسى ها 35 درصد 
گران شد

با وجــود ايــن اخبــار جديدى هــم براى 
تاكســيران ها روزهاى گذشته منتشر شد كه از 
افزايش كرايه ها ســخن مى گويد. نرخ كرايه 
تاكســى ها از چند روز ديگر قرار است تا 35

درصد افزايش پيدا كند بر همين اساس مصوبه 
شوراى شهر همدان بنا بر آنچه در صحن علنى 
شــورا در روز گذشته اعالم شد به فرماندارى 
همدان ارسال شــده است و در صورت تأييد 

اجرايى مى شود. 
مبناى نرخ كرايه ها چون ســال هاى گذشته بر 
اساس تورم پيش بينى شده است و تا تاريخى 
كه به صورت رســمى اين افزايش نرخ اعالم 
شود، هيچ يك از تاكســيداران اجازه افزايش 

كرايه خود را به طور قانونى ندارند. 
اين در حالى اســت كه ابالغ مصوبه فوق در 
حالى انجام شــده كه با گذشت چيزى بالغ بر 
6 ماه از زمان سهميه بندى بنزين گزارش هاى 
ميدانى در سطح شــهر همدان حكايت از آن 
دارد كه نرخ برخى كرايه تاكسى ها در خطوط 
مختلف شــهرى بى ســر و صدا و خودسرانه 

توسط رانندگان افزايش يافته است. 
رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان در همين 
بــاره در گفت و گو با همدان پيــام از تصويب 
مصوبه افزايش 35 درصدى نرخ كرايه تاكسى 
شــهر همدان در صحن شورا خبرداد و افزود: 
با توجه به بررسى نرخ نامه هاى خطوط تاكسى 
در كميته نرخ گذارى و با نظر اعضاى شــورا، 
مصوبه افزايش 35 درصــدى نرخ كرايه هاى 
تاكســى  در صحن تصويب و بــه فرماندارى 

ارسال شده است. 
كامران گردان با اشــاره به ممنوعيت فعاليت 
تاكســى ها به منظور پيشگيرى از شيوع كرونا، 
گفــت: اين ممنوعيت در حالى اســت كه در 
سطح شهر شاهد هستيم، خودروهاى شخصى 
بدون ضوابط و قوانين، جايگزين حمل ونقل 
عمومى شــده اند و بــدون رعايــت فاصله 
اجتماعى نســبت به جابه جايى مسافران اقدام 

مى كنند. 
وى از خــأل هوشمندســازى وســايل نقليه 
عمومى در شــهر ســخن گفت و تأكيد كرد: 
با هوشمندســازى حمل ونقل عمومى همدان 
مى توانيم از تردد بيشتر افراد جلوگيرى كنيم، 
بر اين اســاس شــهردارى را موظف به ارائه 

برنامه در اين باره كرده ايم.

تاكسى ها فقط حق جابجايى 
3 مسافر را دارند

شهردار خبر داد:
آغاز فعاليت محدود حمل و نقل عمومى

 براساس تصميم ســتاد مبارزه با كرونا استان، فعاليت حمل ونقل عمومى شهر همدان با 
رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى از سر گرفته مى شود.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شــهردارى همدان، شــهردار همدان در اين 
باره اظهار كرد: با توجه به نياز مبرم مردم به حمل ونقل درون شــهرى و سواســتفاده برخى 
مسافربرهاى شخصى از وضعيت فعلى و نارضايتى شهروندان، در جلسه امروز ستاد مبارزه با 
كرونا استان بر ادامه فعاليت ناوگان حمل ونقل عمومى شهر همدان با رعايت دستورالعمل هاى 

بهداشتى تأكيد شد.
عباس صوفى در اين باره افزود: براســاس تصميم اين ستاد، ناوگان حمل ونقل شهرى اعم از 
تاكســى ها، خودروهاى َون و اتوبوس ها از امروز با يك فراينده ويژه فعاليت خود را از ســر 

خواهند گرفت.
شــهردار همدان در ادامه بر لزوم حفظ ســالمت عمومى شهروندان تأكيد كرد و گفت: طبق 
تصميم گرفته شــده، تمامى رانندگان حمل ونقل عمومى از امروز ملزم به استفاده از ماسك 

و دستكش شدند.
صوفى افزود: در همين راســتا و بر اساس تدابير انديشيده شده در ستاد مبارزه با كرونا 
شــهردارى همدان، معاونت تاكســيرانى و اتوبوســرانى كه پيش از اين اقدام به تهيه و 
توزيع ماســك و دســتكش به رانندگان كرده بودند، مجددا اين اقالم بهداشتى را تهيه 
كرده و از فردا در اختيار رانندگان قرار خواهند داد كه رانندگان محترم ملزم به استفاده 
از اين اقالم هســتند و در صورت اســتفاده نكردن از ماسك و دستكش با آنها برخورد 
جدى خواهد شــد كه طبق قانون و با همكارى پليس راهور، خودرو رانندگان متخلف 

مى شود. منتقل  پاركينگ  به 
وى تصريح كرد:  با توجه به لزوم رعايت قوانين فاصله گذارى اجتماعى و در راستاى پيشگيرى 
از ابتالى شهروندان به ويروس كرونا، ظرفيت جابه جايى مسافر در ناوگان حمل ونقل عمومى 
تا عادى شــدن شرايط فعلى تغيير كرد كه براين اساس تاكســى ها مجاز به حمل 3 مسافر، 
تاكســى هاى وَن مجاز به جابه جايى 5 مســافر و اتوبوس ها نيز موظف شــدند با 50 درصد 

ظرفيت خود و به صورت تك صندلى اقدام به جابه جايى شهروندان كنند.
صوفى بر لزوم همكارى شــهروندان با عوامل اجرايى تأكيد كرد و گفت: بازرسان تاكسيرانى 
و اتوبوســرانى به صورت مســتمر بر وضعيت تعريف شده نظارت خواهند داشت و يادآور 
مى شود رانندگان به هيچ عنوان حق دريافت كرايه اضافه از مسافران را ندارد و شهروندان در 
صورت مشاهده مى توانند هرگونه تخلف احتمالى را از طريق سامانه 137 شهردارى همدان 

اطالع دهند.
شــهردار همدان در پايان افزود: بــا توجه به ادامه فعاليت نــاوگان حمل ونقل عمومى و با 
همكارى نيروهاى خدمات شــهرى و گروه هاى جهادى، ايستگاه هاى تاكسى و اتوبوس در 
طول شبانه روز چندين نوبت گندزدايى و ضدعفونى خواهند شد كه در همين رابطه محلول 
ضدعفونى تهيه و در اختيار رانندگان تاكســى قرار داده شــده است و اتوبوس ها نيز توسط 

عوامل خدمات شهرى ضدعفونى خواهند شد.
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ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

احتمال تعويق مسابقات نوجوانان و 
جوانان فوتبال آسيا

 به دليل فشرده شدن مسابقات آســيايى و برگزار نشدن تيم هاى 
ملــى فوتبال در رده هــاى پايه، احتمال تعويق مســابقات جوانان و 

نوجوانان آسيا وجود دارد. 
به گزارش ايرنا، با شــيوع كرونا، تمرينات همه تيم هاى ورزشى از 
جمله فوتبال به مكان هاى خصوصى و بيشــتر در منازل شــخصى 
برگزار مى شــود تا ورزشــكاران آمادگى خود را براى شروع مجدد 

فعاليت هاى ورزشى حفظ كنند. 
بر همين اساس، تمرينات تيم هاى ملى جوانان، نوجوانان و نونهاالن 
با استفاده از شبكه هاى اجتماعى به صورت مجازى در منزل جريان 
دارد و مربيان، بازيكنــان مدنظر خود را رصد مى كنند. هر چند اين 
بازيكنــان تمرينات خود را همراه تيم هاى باشــگاهى خود پيگيرى 

مى كنند و در كنار آن با مربيان ملى هم در تماس هستند. 
اگرچــه وضعيــت كنونــى موجــب از بيــن رفتــن آمادگــى 
ــل  ــه به دلي ــا در رده پاي ــود، ام ــه اى مى ش ــان حرف ــى بازيكن بدن
آموزش هايــى كــه بــه صــورت حضــورى انجــام مى گيــرد، 
مشــكالت بيشــترى بــه وجــود آمــده و رونــد كشــف اســتعدادهاى 

ــده اســت.  ــل ش ــز مخت ــد ني جدي
ــيا در  ــان آس ــى نوجوان ــابقات قهرمان ــود مس ــرار ب ــه ق درحالى ك
ــزار  ــان برگ ــر و آب ــان در مه ــابقات جوان ــر و مس ــهريور و مه ش
ــه اســت.  ــش يافت ــابقات افزاي ــن مس ــق اي ــال تعوي ــود، احتم ش

ــدن  ــرده ش ــى و فش ــابقات ورزش ــام مس ــو تم ــه لغ ــه ب ــا توج ب
ــيا و  ــان آس ــگ قهرمان ــزارى لي ــال برگ ــابقات، AFC به دنب مس
انتخابــى جــام جهانــى در آســيا در ماه هــاى آينــده اســت كــه ايــن 
ــه  ــاى پاي ــاالن و رده ه ــابقات بزرگس ــل مس ــاق موجــب تداخ اتف
خواهــد شــد. بــه هميــن دليــل تعويــق رقابت هــاى فوتبــال پايــه 
ــد موجــب جلــب  ــه مى توان يكــى از برنامه هــاى AFC اســت ك

ــان ملــى شــود.  رضايــت مربي

ليگ بالروس در ُقرق مانكن ها

 تعدادى از سكوهاى يك ديدار فوتبال در مسابقات ليگ بالروس 
با چند مانكن پر شده بود و حاال اين اتفاق مورد استقبال ديگر تيم ها 

نيز قرار گرفته است. 
درحالى كــه ويــروس كرونا بيشــتر ليگ هاى جهــان را به تعطيلى 
موقت كشانده اســت، ليگ بالروس همچنان با قدرت و با حضور 

تماشاگران برگزار مى شود. 
ــا  ــرى اســت. ب ــال پيگي ــز در ح ــا ني ــن رقابت ه ــارم اي ــه چه هفت
ايــن حــال در يــك اقــدام جالــب در ديــدار 2 تيــم دينامــو برســت 
و شــاختار ســوليگورك عالوه بــر اينكــه برخــى تماشــاگران بــراى 
ــدادى مانكــن  ــازى در ورزشــگاه حضــور داشــتند، تع تماشــاى ب
ــده  ــاگران دي ــگاه تماش ــف در جاي ــاى مختل ــاس تيم ه ــا لب ــز ب ني

مى شــد. 
روى ايــن مانكن ها تصاوير افرادى كه از پيش براى تماشــاى بازى 
به صورت آنالين بليت خريدارى كرده بودند به چشــم مى خورد و 
لباس تيم هايى نظير دورتموند، والنســيا و منچستريونايتد نيز بر تن 

اين مانكن ها وجود داشت. 
به نظر مى رسد اين اتفاق در بالروس مورد توجه هواداران قرار گرفته 
است تا جايى كه تماشــاگران حاضرند بليت مسابقات را با 5 برابر 
قيمــت واقعى به طور آنالين خريدارى كنند و به صورت مجازى به 

تماشاى بازى بنشينند!

قهرمان ليگ هندبال كشور مشخص شد
 بــا توجه به تداوم بيمارى كوويد 19 و پس از مذاكره با مديران 
عامل باشگاه ها و كارشناسان، پرونده ليگ برتر هندبال كشور ناتمام 
بســته شــد و تيم مس كرمان به عنوان قهرمان ليگ معرفى شــد و 
تيم هاى نيروى زمينى شهيد شاملى كازرون و ذوب آهن اصفهان به 

ترتيب دوم و سوم شدند. 
سال گذشته 11 تيم در ليگ برتر حضور داشتند و هيچ تيمى سقوط 
نخواهد كرد و 4 تيم از ليگ دسته يك براى سال آينده به ليگ برتر 

اضافه مى شود. 
تيم هاى پرسپوليس بهبهان، كيميا كاشت كردستان، مشهد و قم فصل 

آينده در ليگ برتر حاضر خواهند بود. 

شروع تمرينات نخستين تيم الليگايى
 درحالى كه اسپانيا محدوديت هاى ناشى از بحران كرونا را كاهش 
مى دهد، رئال سوســيداد نخستين باشــگاه الليگايى خواهد بود كه 

تمرين هايش را از سر مى گيرد. 
بــه گــزارش رســانه هاى اســپانيايى، درحالى كــه دولــت ايــن 
ــه  ــراى مقابل ــده ب ــال ش ــاى اعم ــد دارد محدوديت ه ــور قص كش
ــيداد  ــال سوس ــد، رئ ــش ده ــا را كاه ــروس كرون ــيوع وي ــا ش ب
نخســتين باشــگاه الليگايــى خواهــد بــود كــه تمريناتــش را از ســر 
مى گيــرد. بازيكنــان سوســيداد پــس از حــدود يــك مــاه قرنطينــه 

ــرد.  ــد ك ــات خــود را شــروع خواهن ــردا تمرين از ف

كدام تيم در قرن 21 
بيش از همه گلزنى كرده است؟

 بارسلونا و رئال مادريد در همه بخش هاى آمار گلزنى در قرن 21 
رقابت نزديكى داشتند.

به گزارش ايسنا و به نقل از بى ساكر، يك ماه است كه فوتبال اروپا به 
 Pro Football دليل بحران كرونا متوقف شده است، در نبود فوتبال
DB، يكى از بهترين منابع آمار جهان فوتبال، فهرست تيم هايى كه بيش 

از همه در قرن 21 گلزنى كرده اند را منتشر كرد.
هميشه در چنين فهرســت هايى 5 ليگ بزرگ اروپايى در مركز توجه 
قرار دارند. با در نظر گرفتن اين موضوع بارســلونا در صدر فهرست 
قرار دارد. اين تيم هزار و 763 گل به ثمر رسانده است و رئال مادريد با 
هزار و 720 گل در جايگاه دوم ديده مى شود. بايرن مونيخ (هزار و 490 
گل)، آرسنال (هزار و 391 گل) و منچستريونايتد (هزار و 362 گل) 5 

تيم برتر را تكميل مى كنند.
اگر گل هاى ليگ قهرمانان اروپا هم به آن اضافه شود، رئال مادريد با 2 
هزار و 178 گل در صدر قرار مى گيرد. رتبه بعدى به بارسا با 2 هزار و 
170 گل اختصاص دارد، سپس بايرن (هزار و 892 گل)، آرسنال (هزار 

و 641 گل) و منچستريونايتد (هزار و 633 گل) قرار دارند.
اگر تنها گل هاى تيم ها در ليگ قهرمانان لحاظ شود باز هم رتبه نخست 
براى مادريد اســت. سفيدپوشان از اول ژانويه 2001 توانستند در اين 
رقابت ها 458 بار گلزنى كنند. بارسلونا با 407 گل در رتبه بعدى قرار 
دارد. بايرن با 402 گل نزديك به تيم كاتاالنى اســت اما يونايتد با 271

و چلسى با 255 گل فاصله زيادى با آن 2 تيم دارند.
بارســا در دو بخش پادشاه قرن 21 محســوب مى شود. اين تيم بيش 
از همــه در بازى هاى مختلف گلزنى كرده و دروازه اش را بســته نگه 

داشته است.

كاهش قيمت ستارگان ليگ برتر انگليس 
به دليل كرونا

 شيوع كرونا موجب كاهش شديد قيمت ستاره هاى ليگ برترى شد.
به گزارش ايســنا، بازيكنان برتر باشگاه هاى ليگ برتر انگليس در اثر 
شيوع ويروس كرونا، با كاهش ارزش هاى خود روبه رو شدند. بيشترين 

كاهش ارزش يك بازيكن با 28/8 ميليون پوند بوده است.
كارشناسان نقل و انتقاالت و ارزش بازيكنان در سايت ترانسفر ماركت 
پيامدهاى مالى شــيوع COVID-19 را ارزيابى كرده اند كه به تعليق 

همه فوتبال ها در انگليس منجر شده است.
در بيانيه اى از طرف ترنســفرماركت، دربــاره بحران ويروس كرونا و 
ارتباط آن با كاهش ارزش بازيكنان آمده است كه در كل ارزش تيم هاى 
باشگاه هاى ليگ برتر با بيش از 1/8 ميليارد پوند در نتيجه اين ويروس 

كاهش يافته است.
در ادامه آمده اســت: اين اتفاق منجر به از دست دادن ارزش بازار نقل 
و انتقاالت بازيكنان تا 2/01 ميليارد پوند مى شــود و بايد ديد پس از 
پايان ويروس كرونا و شــروع دوباره رقابت هاى فوتبال، اين بازيكنان 

بار ديگر مى توانند ارزش نقل و انتقاالتى خود را باال ببرند يا خير.
كاهش شديد قيمت هاى بازيكنان تيم هاى ليگ برترى از جمله تيم هاى 
باالنشــين موجب شــده اســت تا اين تيم ها فعال برنامه هاى فروش 
بازيكنــان خود را مختومه اعالم كنند و به دنبال جذب بازيكنان جديد 
باشــند تا پس از فروكش كردن كرونا بــار ديگر تعادل قيمت ها را به 

دست بياورند.

فوتباليست اكوادورى 
در قرنطينه به قتل رسيد

 ادوين اسپينوسا كه به دليل كرونا در قرنطينه به سر مى برد توسط يك 
شخص ناشناس كشته شد.

به گزارش ايسنا و به نقل از آس، ادوين اسپينوسا، بازيكن تيم گواياكيل 
سيتى در مقابل خانه اش در محله معروف شهر گواياكيلنيو به قتل رسيد. 
كارلوس فرانكو، مدير ورزشى تيم اكوادورى از اين حادثه تلخ خبر داد.
وى گفت: اسپينوســا فوتباليســت جوان خوب، محترم و مؤدبى بود، 
همچنين بازيكن مفيدى براى گواياكى سيتى به حساب مى آمد، از 12

سالگى و زمانى كه به باشگاه پيوست او را مى شناختم.
اين هافبك 20 ســاله به ضرب چند گلوله كشــته شد، مدير ورزشى 
باشگاه در اين رابطه اظهار كرد: زمانى كه اسپينوسا جلوى در خانه اش 

بود توسط يك شخص ناشناس به قتل رسيد.

ركورد كسب سهميه ايران در المپيك ريو 
شكسته مى شود؟

 معاون توسعه ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت ورزش و جوانان 
جزئيات شــانس هاى باقى مانده ايران براى كســب سهميه در المپيك 

توكيو را تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، مهدى على نژاد درباره آخرين وضعيت و پيش بينى ها 
از كسب ســهميه المپيك توكيو با توجه به شرايط پيش آمده ناشى از 
شيوع ويروس كرونا كه منجر به تعويق يك ساله اين رقابت ها و تغيير 
در برنامه ريزى هاى صورت گرفته بــود، اظهار كرد: طبق برنامه ريزى 
صورت گرفته از چند ســال گذشته و آمادگى براى حضور در المپيك 
2020 توكيو از سوم مردادماه سال 99 تاكنون 52 سهميه المپيك توسط 
ورزش ايران كســب شده است و ورزشكاران براى كسب سهميه هاى 
جديد در رشــته هاى مختلف و حضور قدرتمندتر در اين راستا آماده 

مى شدند.
وى ادامه داد: در دوره پيشــين برگزارى المپيك در ريو نيز بيشــترين 
تعداد ســهميه المپيك كه 63 مورد بود را كسب كرديم و روند كسب 
سهميه در اين دوره نيز مطابق پيش بينى ها بود و تصورمان بر اين است 
كه به تعداد ســهميه ريو خواهيم رسيد و اين ظرفيت را نيز داريم كه 

حتى به تعداد سهيمه بيشترى نسبت به دوره گذشته دست يابيم.

كرونا مانع حضور VAR در ايران
 شيوع ويروس كرونا موجب شــده تا پروژه استفاده از تكنولوژى 

كمك داور ويديويى و خط دروازه در ليگ برتر متوقف شود.
به گزارش ايســنا، شيوع ويروس كرونا در سراسر جهان از جمله ايران 
موجب تعطيلى فوتبال و تمام فعاليت هاى مرتبط به آن شــده است و 
احتمال زيادى وجود دارد تا فيقا اين تصميم را بگيرد كه ادامه ليگ ها را 

متوقف كند و طبق الگوريتم خاصى قهرمان را مشخص كند.
اين تعطيلى فعاليت هاى ورزشــى به جز خسارت مالى، يك زيان ديگر 

براى فوتبــال ايران خواهد داشــت و آن هم تأخير بيشــتر در ورود 
تكنولوژى كمك داور ويديويى به ليگ برتر اســت. اتفاقى كه به گفته 
مسئوالن پيشين و فعلى قرار بود براى ليگ بيستم رخ دهد، اما تعطيلى 
فوتبال و فعاليت هاى مرتبط با آن، استفاده از VAR در فصل آينده ليگ 
برتر را در هاله اى از ابهام قرار داده و احتمال بســيار زيادى وجود دارد 
كه ليگ بيستم نيز همانند ليگ هاى سال گذشته از وجود اين تكنولوژى 

محروم باشد.
تعطيلى كالس هاى آموزشــى مرتبط با VAR در كنفدراسيون فوتبال 
آســيا و فيفا، عقب افتادن پروژه به روزرسانى و ترميم استاديوم ها، لغو 

برنامه هاى كميته داوران براى استفاده از اين تكنولوژى از جمله داليلى 
است كه موجب مى شــود داورى ايران در فصل 1400-1399 باز هم 
بدون VAR و تكنولوژى خط دروازه باشد تا چالش هاى زيادى درباره 

اشتباهات داورى در فصل بعدى وجود داشته باشد.
عليرضا سهرابى، رئيس دپارتمان داورى در گفت وگو با ايسنا اعالم كرد 
كه به دليل شيوع ويروس كرونا، جلسات مربوط به كميته داوران درباره 
پيگيرى مسائل مربوط به VAR متوقف شده است و با كاهش ويروس 
و اعالم رسمى صدور مجوز برگزارى جلسات، صحبت و پيگيرى هاى 

الزم براى ورود اين تكنولوژى صورت خواهد گرفت.

سليمان رحيمى»
 فوتبــال اســتان در فصلى كه گذشــت 
پرتحرك و پويا بود و از نظر كمى تا حدودى 
رضايت بخش بود، اما از نقطه نظر كيفى كمتر 
از انتظار نشان داد كه حكايت از افت فوتبال 

در استان دارد. 
در فصل گذشته هيأت فوتبال استان و در رأس 
آن كميته مسابقات فصل شلوغى را نسبت به 
فصول گذشته پشت سر گذاشت و حدود 60

تيم باشگاهى در رده هاى مختلف با يكديگر به 
رقابت پرداختند و 200 مسابقه باشگاهى انجام 
شد كه از نظر آمارى راضى كننده بود و نسبت 
به فصول گذشــته رشد داشــت، اما كيفيت 
مســابقات آن طور كه اهالى فوتبــال انتظار 
داشــتند راضى كننده نبود و اختالف گل هاى 
زده و خورده نشــان داد كه برخى تيم ها فقط 
شركت كننده بودند و در رده هاى مختلف سنى 
از نظر فنى حرف چندانى براى گفتن نداشتند 

و استعدادى معرفى نشد. 
مجيد هدايتى، رئيس كميته مســابقات هيأت 
فوتبال اســتان به همراه همكارانش در طول 
برگزارى مســابقات نهايت تالش را داشت 
تا مســابقات با نظم برگزار شــود، اما برخى 
مشــكالت موجب شد كه در روزهاى پايانى 
ليگ هاى برتر و دسته يك استان با وقفه هاى 
متمادى روبه رو شود، اين ضعف به دليل شروع 
ديرهنگام مسابقات بود كه هم كميته مسابقات 
و هم باشگاه ها در به وجود آمدن اين ضعف 

سهيم بودند. 
هفته هاى پايانى ليگ برتر و ليگ دسته يك با 
فصل نزوالت آسمانى و شرايط جوى همراه 
شد و مســابقات چند بار لغو و در نهايت با 
كيفيتى كم به اتمام رسيد و پرونده رقابت هاى 

فوتبال استان با انجام 200 مسابقه بسته شد. 
متأســفانه افت فوتبال و مشكالت اقتصادى 
حاكم بر جامعه، رغبت فعاليت باشــگاه ها را 
به حداقل رســانده اســت و نبود حامى مالى 
موجب ضعف كمى و كيفــى فعاليت تيم ها 
شــده اســت. ديگر رقابت هاى باشگاهى در 
شهرستان ها پويا نيست و رقابت هاى فوتبال به 

مسابقات استانى خالصه شده است. 
زمانى مسابقات باشگاهى شهرستان از جمله 
در همدان، مالير و نهاوند جايگاه خوبى داشت 
و تيم ها براى حضور در مســابقات استانى با 
انگيزه بااليى فعاليــت مى كردند، هنوز به ياد 
داريم كه در مســابقات باشــگاهى شهرستان 
همدان چه رقابت هاى داغى برگزار مى شــد 
و استقبال عالقه مندان به فوتبال و حضور در 
ورزشگاه ها حتى سبب بليت فروشى مى شد و 

باشگاه ها كسب درآمد مى كردند. 
امروز حامى مالى در باشــگاه وجود ندارد و 
تنها چند فرد عالقه مند و عاشــق، اين فوتبال 

نيم بند را سر پا و زنده نگه داشته اند.
ضعف فوتبال اســتان به داوران نيز ســرايت 
كرده است، متأســفانه در ادوار گذشته كميته 
داوران استان داوران زبده اى داشت كه حاصل 
آن قضــاوت برادران حيــدرى در ليگ برتر 
است، اما در چند سال گذشته عملكرد مناسبى 
نداشــت و نتوانســت براى داوران شاخص 
استان پشتوانه ســازى كند و اين خأل موجب 
شد كه شــاهد قضاوت هاى ضعيفى از برخى 

داوران در فصل گذشته باشيم. 
ضعف كميته داوران انگيزه برخى داوران را از 

بين برد و درحالى كه اين سرمايه هاى فوتبال 
مى توانســتند چند سال قضاوت كنند، عطاى 
قضاوت را به لقايش بخشيدند و خيلى زود از 

مستطيل سبز خداحافظى كردند. 
اميدواريم كه كميته داوران با پشتوانه سازى و 
پرورش داوران جوان بتواند داوران شايســته 
و زبده اى پرورش دهد و در ســال هاى آينده 
بتوانيــم در جامعــه داورانى چــون برادران 

حيدرى داشته باشيم. 
متأســفانه فوتبال در برخى شهرستان ها كامًال 
تعطيل اســت، از جملــه رزن، كبودراهنگ 
و فامنين كــه در رقابت هاى فصل گذشــته 
فوتبال در هيچ رده اى شــركت نداشتند، البته 
شهرســتان كبودراهنگ در فوتســال شركت 
داشــت كه كارنامه قابل قبولى نيز به دســت 
آورد اما چراغ فوتبال اين ورزش پرمخاطب 
در سراســر دنيا در اين شهرستان ها خاموش 
اســت كه اميدواريم هيأت فوتبال و دستگاه 
ورزش اســتان فكرى عاجل براى اين ركود 

داشته باشند. 

در فصل گذشــته در رده هاى مختلف 
باشگاهى، شهردارى همدان خوش درخشيد و 
تقريباً در تمامى رده هاى سنى عنوان قهرمانى را 
به خود اختصاص داد و نشــان داد كه تنها در 
اين باشگاه فوتبال جدى گرفته مى شود و آكادمى 
شهردارى فعاليت خوبى دارد، اما ساير تيم ها به 
روزمرگى دچار شده اند و برخى تنها در يك رده 
و آن هم بزرگساالن فعال هستند و در آموزش 

فوتبال رده پايين حرفى براى گفتن ندارند. 
در مســابقات فوتبال نونهاالن اســتان، فصل 
گذشــته 13 تيم شــركت داشــتند؛ تيم هاى 
شهردارى، اكباتان، علم و ادب، شهيد امينى، 
شــاهين و پاس از همدان، ياران كوروش و 
پاسارگاد نوين از نهاوند، شهردارى از مريانج، 
عقاب و فاتح از اســدآباد و ستاره ســرخ از 
تويسركان در 2 گروه مقدماتى مسابقات خود 
را برگزار كردند و 4 تيم شهردارى، علم و ادب 
و شهيدامينى از همدان و شهردارى مريانج به 
مرحله دوم صعود كردند و در نهايت با انجام 
48 مســابقه، تيم فوتبال شهردارى همدان با 

اقتدار قهرمان شــد و تيم علم و ادب و شهيد 
امينى نيز دوم و سوم شدند. 

در فوتبــال نوجوانــان 10 تيم شــهردارى، 
اكباتان، ميثاق، پاس، پديده سرخ و آبى پوشان 
از همدان و ستاره ســرخ از تويسركان، مهر 
اللجين، خانه جوانان مالير و فاتح اســدآباد 
در دو گروه، مسابقات خود را دنبال كردند و 
سرانجام 4 تيم پاس و اكباتان از همدان، ستاره 
سرخ از تويسركان و خانه جوانان از مالير به 
مرحله دوم راه يافتنــد و اكباتان همدان پس 
از 32 مسابقه با قدرت به مقام نخست رسيد

و تيم خانه جوانــان مالير و پاس همدان نيز 
دوم و سوم شدند. 

در فوتبال رده جوانان 14 تيم شركت كردند؛ 
تيم هاى شــهردارى، مهر، ميثاق،آبى  پوشــان، 
پــاس، علــم و ادب و اكباتــان از همدان، 
پاســارگاد نوين و ياران كوروش از نهاوند، 
هالل احمر و ستاره ســرخ از تويسركان، خانه 
جوانــان مالير شــهردارى مريانــج و ذوب 
فلزات بهار، پس از انجام مسابقات مقدماتى 
و صعود 6 تيم پاس، علم و ادب 

و شــهردارى از همدان، ياران كورش نهاوند، 
شــهردارى مريانــج و خانه جوانــان مالير 
مســابقات دنبال شد و سرانجام پس از انجام 
72 مســابقه تيم فوتبال شهردارى همدان در 
سكوى نخست ايســتاد و تيم هاى شهردارى 
مريانج و يــاران كوروش نهاوند عناوين دوم 

و سوم را كسب كردند. 
در فوتبال زير 15 ســال، تنها 4 تيم همدانى 
شاهين، شــهيد امينى، شــهردارى و اكباتان 
حضور داشتند كه تيم شــهردارى همدان به 
مقام قهرمانى رســيد تا در كســب قهرمانى 

هت تريك كند. 
در فوتبــال ليگ برتر اســتان كه شــاه گل 
مسابقات فوتبال اســتان محسوب مى شود، 
8 تيم شــهداى ســامن و وحدت از مالير، 
علــم و ادب و مهر از همــدان، هالل احمر 
و ستاره سرخ از تويسركان، گرين كشاورز 
و پاســارگاد نوين از نهاوند شركت داشتند 
كــه پس از انجــام 56 مســابقه، تيم گرين 

كشــاورز نهاوند با اقتدار قهرمان استان شد 
و به مسابقات ليگ دسته سوم كشور صعود 
كرد. تيم هاى مهر همدان و پاســارگاد نوين 

نيز دوم و سوم شدند. 
در فوتبال دسته يك نيز 7 تيم صنايع دستى و 
مهر از اللجين، رادمردان سامن از مالير، عقاب 
از اسدآباد، شــهداى باباعلى از بهار و اتحاد 
جوان و آراد جورقان از همدان شركت داشتند 
كه در نهايت پس از برگزارى 42 مسابقه تيم 
شهداى باباعلى شهرستان بهار شگفتى ساز شد 
و عنوان قهرمانى را به خود اختصاص داد تا به 
همراه صنايع دستى اللجين به رقابت هاى ليگ 
برتر اســتان صعود كند تيم آراد جورقان نيز 

سوم شد. 
در فوتبال رده اميد نيز تنها 3 تيم شــهردارى 
همدان، پاس و اكباتان شركت داشتند كه پس 
از انجام 6 مسابقه تيم شهردارى قهرمان شد. 

در رقابت هاى فوتســال نيز 6 تيم شــركت 
داشتند كه مركز استان شهرستان همدان در اين 
رقابت ها نماينده نداشت. شهرستان كه زمانى 
در ليگ كشور با عليصدر خوش مى درخشيد 
در رقابت هاى اســتان غايب اســت، در اين 
مســابقات فاتح و ميثاق از اســدآباد، گرين 
كشاورز از نهاوند، وحدت و سروش از مالير 
و فتح كبودراهنگ شــركت داشتند كه پس از 
انجام 30 مسابقه تيم فوتسال فتح كبودراهنگ 

به مقام قهرمانى دست يافت. 
در طــول فصل گذشــته جعفــر فرهمند، 
غالمرضا شــفيعيان، سعيد على بخشى، باقر 
بهزادى،  عباس  جابرى،  محمدرضا  عارفى، 
ابوالحســن عاكفى، حميــد عطريان، مجيد 
رهبر،  ســعيد  ابراهيمى،  مجتبــى  هدايتى، 
بهروز  متقــى،  محمد  فرزامــى،  ابراهيــم 
بهروز  ســعيدى،  آقامعلــى  فيروزبخــت، 
اصالح، على ســعادتى، مســعود سعادتى، 
غالمرضــا چايانــى و محمــود كرمى در 
گــزارش بازى هــاى فوتبــال و چاپ در 
روزنامــه همدان بــا ما همــكارى خوبى 
داشــتند كه جا دارد از همــكارى يكايك 
اين عزيزان تشــكر ويژه اى داشته باشيم و 
اميدواريم با همكارى بيشــتر اين دوستان 
بتوانيــم در فصل جــارى نتايج و گزارش 
مسابقات را در كوتاه ترين زمان و جامع به 

برسانيم.  همدان پيام  خوانندگان  اطالع 

انجام 200 مســابقه در رده نونهاالن، نوجوانان زير 15 ســال، جوانان، اميد، 

ليگ برتر، ليگ دســته يك و ليگ برتر فوتســال، كميت فوتبال استان در فصل 
گذشته بود. 

فوتبال استان در سالى كه گذشت

كيفيت فوتبال استان راضى كننده نبود

 رئيس ســازمان خصوصى سازى با اعالم 
اينكه نخســتين دســتور رئيس جمهورى به 
وزير اقتصاد در ســال جديد تسريع در روند 
واگذارى همه بنگاه هاى دولتى است، گفت: 
برهمين اســاس هيأت واگذارى 2 باشــگاه 
اســتقالل و پرســپوليس مصوب كرد تا در 
بورس پذيرش شوند و مى خواهيم تا شهريور 

اين كار را انجام دهيم. 
به گزارش ايرنا، عليرضا صالح افزود: تمايل 
به واگذارى اين 2 باشــگاه وجود دارد و در 
مرحله نخست، اساس نامه 2 شركت بر اساس 
ساختار سازمان بورس به روزرسانى مى شود. 
حال اينكه اين اقدامات چگونه انجام شــود، 
بســتگى به همــكارى مديران 2 باشــگاه و 

وزارت ورزش دارد. 
وى افزود: تا حدودى قيمت گذارى باشــگاه 

پرسپوليس  باشــگاه  و  مشخص  پرسپوليس 
برنامه 3 ساله اش را هم ارائه كرده است. البته 
مديران باشــگاه به دنبال ارائه برنامه 5 ســاله 
بودند، اما ما اجازه نداديم و با برنامه 3 ســاله 

باشگاه را وارد بورس مى كنيم. 
رئيس ســازمان خصوصى سازى خاطرنشان 
كرد: قرار نيســت به يك باره باشــگاه ها را 
واگذار كنيم. ابتدا بايد اساس نامه ها تغيير كند 
و صورت هــاى مالى انجام شــود و در ادامه 
با برگزارى مجمع هاى فوق العاده كارها بايد 

مسير خود را دنبال كند.  
صالح درباره بدهى هاى ســنگين استقالل و 
پرسپوليس يادآور شد: اين 2 شركت مشمول 
ماده 141 هســتند، ولى اگــر كار واگذارى 
ورزشگاه ها به آنها انجام شود، از ورشكستگى 

خارج مى شوند. 

وى مى گويد: عالوه بر اين، قرار نيست سهام 
باشــگاه ها در بورس به صــورت يك جا به 
فروش برسد و ابتدا تنها 5 درصد براى كشف 
قيمت و 5 درصد هم براى ســهام شناور كه 

حباب ايجاد نشود، عرضه خواهد شد. 
رئيس سازمان خصوصى سازى اين را اضافه 
كرد: براى هواداران 2 باشــگاه در واگذارى 
جايگاهــى در نظر مى گيريم و هر شــركتى 
كه مى خواهد به بورس بــرود بايد برنامه 3

ساله كسب و كار بدهد و هر زمانى كه نتواند 
اين برنامه را اجرا كند، در بورس به مشــكل 
برخواهد خورد، چون مردم بر اساس برنامه 

شركت ها وارد بورس مى شوند. 
وى گفت: مســأله مهم ديگر، مشخص شدن 
حســاب  2 باشــگاه  با فدراســيون، وزارت 
ورزش و صندوق قهرمانان و پيشكســوتان 

است كه تا زمانى كه روشن نشود، وارد بورس 
نمى شوند. 

رئيس سازمان خصوصى ســازى اظهار كرد: 
هيأت واگذارى مصوب كرد تا اين باشگاه ها 
در بــورس پذيرش شــوند و مى خواهيم تا 

شهريورماه اين كار را انجام دهيم.

رئيس سازمان خصوصى سازى: 

سرخابى ها شهريور وارد بورس مى شوند
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 139960326001000003  مورخ 1399/1/23هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضي آقاى روح ا... رمضانلونيا 
فرزند على به شماره شناسنامه 1482 صادره از همدان در يك باب مغازه (جهت الحاق به پالك 
13/1258) به مساحت 9/06 مترمربع قسمتى از پالك 13 اصلى واقع در حومه بخش سه همدان 
به نشانى شهرك وليعصر ايستگاه دوم نبش كوچه يازدهم خريدارى از مالك رسمى على غفورى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 20)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/10

على زيورى 
رئيس ثبت اسناد و امالك

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

برابــر رأي شــماره 139860326007001375 مورخــه 1398/11/28 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى خانــم 
زهــرا كردآبــادى  فرزنــد شــاه حســين بــه شــماره شناســنامه 18398 صــادره از بهــار در 
اعيانــى شــش دانــگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 170/79 مترمربــع پــالك 11018 
ــدارى  ــار همــدان خري ــار بخــش چه ــع در به ــى واق فرعــى از 1323 فرعــى از 139 اصل
مــع الواســطه از مالــك رســمى آقايــان خــداداد و علــى بهــارى محــرز گرديــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــم نماينــد. بديهــي اســت در  ــي تقدي ــه مراجــع قضاي ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــد.(م الف 5) ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/1/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/9

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001651  مورخ 1398/12/21 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان منطقــه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضــي امام على نامور فرزند 
حســينعلى به شــماره شناســنامه 22 صادره از قروه در يك باب خانه به مساحت 115/27 
مترمربع تحت پالك 1/12215 واقع در همدان حومه بخش 2 خريدارى مع الواسطه از بهرامعلى 

زيادينى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 9)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/1/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/9

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابــر رأي شــماره 1398603260010011053  مــورخ 1398/12/19هيــأت اول/دوم موضــوع قانــون 
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
ــارض متقاضــي  ــه و بالمع ــات مالكان ــه 1 تصرف ــدان ناحي ــي حــوزه ثبــت ملــك هم واحــد ثبت
آقــاى محمــد ميرزايــى فرزنــد شــعبانعلى بــه شــماره شناســنامه 9976 صــادره از همــدان در 
ششــدانگ اعيانــى يــك بــاب مغــازه بــه مســاحت 61/71 مترمربــع قســمتى از پــالك 15/73 
ــك  ــر از بان ــار ازادى باالت ــدان ب ــه نشــانى مي ــدان ب ــه هم ــه بخــش س ــع در حوم ــي واق اصل
كشــاورزى خريــداري از مالــك رســمي آقايــان حســين و احمــد دســت پيمــان محــرز گرديــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره 
تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 18)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/1/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/10

على زيورى 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

نقش اتحاديه هاى كارگرى در بهره ورى 
نيروى كار و موفقيت بنگاه ها

  كارايى و عملكرد كاركنان در كارگاه ها به عوامل مختلفى بســتگى 
دارد؛ مهمترين عامل آموزش اســت كه سبب افزايش توانايى كاركنان 

مى شود. 
كاركنانى كه تجربه بيشترى دارند، تمايل به عملكرد بهترى دارند، زيرا 
افزايش در مهارت ناشى از تجربه كارى بيشتر است. آموزش عالوه بر 
تأثير بر نيروى كار بر بازده سرمايه گذارى هم تأثير دارد. عملكرد سازمانى 
كامال وابسته به كارايى و عملكرد كاركنانى دارد كه در آن سازمان اشتغال 
دارند. سرمايه نيروى انسانى نقش مهمى در رشد و توسعه كارگاه ها ايفا 
مى كند. براى بهبود عملكرد سازمان و كارايى نيروى كار آموزش هايى به 

كاركنان سازمان داده مى شود. 
توسعه نيروى كار مى تواند به عنوان يك روند و فرآيند سازمانى تعريف 
شود كه در آن كاركنان با حمايت كارفرما براى ارتقاى مهارت هاى خود 
برنامه هاى آموزشــى مختلفى را پشت ســر بگذرانند. در واقع توسعه 
نيروى كار، ابتكار عمل مشترك كاركنان و كارفرما براى افزايش مهارت 
و دانش موجود كاركنان است. دانشى كه به روز است و موجب ارتقاى 

صالحيت كاركنان مى شود. 
نگرش سازمانى ســهم به سزايى در عملكرد و اهداف سازمانى دارد بر 
اساس ارزيابى ها، رفتار و رويكرد مديران به آنان كمك مى كند تا از منابع 
و امكانات با موفقيت و شايســتگى استفاده كنند. نهادها و اتحاديه هاى 
كارگرى يكى از منابعى مهمى هســتند كه مى تواند مورد استفاده قرار 
گيرد. اتحاديه هاى كارگرى مى توانند به عنوان پلى ارتباطى بين كاركنان و 
مديريت سازمان ها عمل كنند. آنها مى توانند از طريق مذاكره با كارفرما 
درباره بســته هاى رفاهى بهتر براى كاركنان كه شامل دوره هاى ترفيع و 

پيشرفت آنها است، توافق كنند. 
تجربه نشان داده كه اگر محيط كار مساعد باشد و كارفرمايان و مديران 
بنگاه ها انعطاف بيشترى را در مقابل مطالبات و خواسته هاى كاركنان از 

خود نشان دهند، بهره ورى و كارايى كاركنان افزايش بيشترى مى يابد. 
بررســى ها درباره چالش اشتغال، حاكى از آن است كه نبود تطابق بين 
مهارت هاى ايجاد شده و مهارت هاى مورد نياز در بازار كار موجب آن 
اســت، بنابراين نقش آموزش بسيار حياتى و كارساز است. تغييرات و 
نوســانات بازار مستلزم داشتن نيروى كار ماهر و آگاه است، از اين رو 
براى رفع اين چالش نياز به مداخله فعال هردو طرف كارفرما و نيروى 

كار است
آموزش و توسعه جنبه مهم مديريت منابع انسانى است. براى هر بنگاه 
و ســازمانى مهم است كه كاركنان ماهر و توانمندى براى عملكرد بهتر 
داشته باشد آموزش و توسعه فرصت هايى را براى كاركنان فراهم مى كند 
تا زندگى شــغلى بهترى را داشته باشند و موقعيت و جايگاه باالترى را 
در ســازمان كسب كنند. با اين اقدامات كارايى بنگاه ها افزايش مى يابد. 
كاركنان ســرمايه و دارايى يك سازمان هســتند، در صورتى كه دانش و 

مهارت بيشترى داشته باشند عملكرد سازمان ارتقا مى يابد.
منابعى كه براى آموزش و توســعه نيروى كار استفاده مى شود اتالف و 
هزينه نيست، بلكه سرمايه گذارى براى اثربخشى و كارايى بنگاه هاست. 
كارفرمايانى كه تــالش مى كنند براى كاركنان خــود آموزش هايى را 
تــدارك ببينند، اين كار را به صورت يك نظم و دســتورالعمل مداوم 

انجام مى دهند. 
در زمانى كه بنگاه ها دغدغه ها و ذى نفعان زيادى دارند نقش اتحاديه هاى 
كارگرى براى حمايت از كاركنان بسيار با اهميت است. مديريت ممكن 
اســت اقداماتى انجام دهد كه حقوق كاركنان را تحت شعاع قرار دهد 
و به آنان آسيب برساند. كاركنان به امنيت شغلى و محيط كار ايمن نياز 
دارند و ممكن است برخى اقدامات مديران موجب نارضايتى كاركنان 
شود، در چنين شرايطى است كه اتحاديه هاى كارگرى براى حفظ حقوق 

كاركنان وارد عمل مى شوند. 
* حميد حاج اسماعيلى

قيمت طال در سال 99 افزايشى خواهد بود
 رئيــس اتحاديــه طال و جواهــر پيش بينى كرد كه بــا توجه به 
ســيگنال هايى كه از بازار دريافت مى شود، قيمت طال در سالجارى 

افزايشى خواهد بود.
 آيــت محمدولى در اين رابطه گفت: در بحث قيمتى فعال شــرايط 
بازار طال مطلوب نيســت و پيش بينى ما بر اين است كه با توجه به 

شرايط موجود قيمت طال را در سال 99 افزايشى باشد. 
وى افزود: نظر به اينكه قيمت طال در بازارهاى جهانى سير افزايشى 
دارد و اين وضعيت ادامه خواهد داشت، مطمئنا در بازار داخل كشور 

هم روند قيمتى در سالجارى افزايشى خواهد بود. 
 استخراج و عوامل سياسى-اقتصادى قيمت طال را باال 

مى برد
به گزارش خبرآنالين، محمدولى اظهار كرد: در تمام جهان دولت ها 
و مردم هنوز نتوانســته اند كااليــى را جايگزين طال كنند و به همين 
دليل طال كماكان به عنوان يك ســرمايه تلقى مى شــود. آمار شوراى 
جهانى طال نشــان مى دهد كه اين كاالى ارزشمند در 2 سال گذشته 
متقاضيان بسيار زيادى در ميان دولت ها و سرمايه داران بزرگ داشته 
است. در جهان تنش ها و جنگ هاى سياسى و اقتصادى موجب شده 
است كه عرضه طال كم و در برابر آن تقاضا افزايش پيدا كند و حتى 
اونس طال شــايد در بازارهاى جهانى گاهى با كاهش روبه رو شود، 
اما سير قيمت آن در آينده نيز به اين دليل كامال صعودى خواهد بود. 
 طال گران نشــده، پول ملى ارزش خود را از دست داده 

است
رئيــس اتحاديه طال و جواهر معتقد اســت كه قيمت طال در داخل 
كشور به دليل افت ارزش پول به اين شكل است. وى در ادامه گفت: 
شايد عدد 648 هزار تومان در هر گرم واقعا رقم بااليى براى قيمت 
طال باشد اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه ارزش پول ملى ما 
بسيار پايين است. تا جايى كه مسئوالن قصد دارند تا چند صفر را از 

پول ملى كشور حذف كنند. 
 بازار طال در ركود كامل است

محمدولى بر اين باور اســت كه بازار طال در ركود كامل اســت. او 
در رابطه با اين مســأله گفت: چند ســالى است كه صنف ما به دليل 
روش دريافت ماليات بر ارزش افزوده، مشترى هاى خود را از دست 
داده، بازار نيز رفته رفته ســير نزولى در پيش گرفته بود و به طبع آن 
درخواست ها براى مصنوعات طال كاهش يافت. اما به تدريج از سال 
90 به بعد اين روند ســرعت بيشترى به خود گرفت يعنى بازار طال 

باز بود اما در عمل بدون مشترى بود. 
وى ادامه داد: در اين ســال ها بازار طال با ركودى تقريبا 20 درصدى 
مســير خود را آغاز كرد و در پايان ســال 98 با ركود 100 درصدى 
مواجه شد. بسيارى از واحدهاى ما در بازار خوابيده اند و عمال چند 
ســال است كه سفارش توليد نداشــته اند و در سراسر كشور بيشتر 
واحدهــاى فروش و توليد عمال بدون هرگونه فعاليتى هســتند، اما 

مجبور هستيم كه چراغ اين واحدها را روشن نگه داريم. 

دستورالعمل هاى بهداشتى فعاليت اصناف 
در همدان اعالم شد

 در اطالعيه ســتاد اســتانى مديريت بيمارى كرونا الزامات اوليه 
مشترك و ضرورى دراجراى گام دوم فاصله گذارى اجتماعى در حوزه 

اصناف اعالم شده است. 
سخنگوى اتاق اصناف همدان در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه همه 
مغازه داران موظف به استفاده از ماســك هستند، اظهار كرد: استقرار 

محصوالت و موادغذايى خارج از مغازه اكيدا ممنوع است. 
عباس كرمى نظر با بيان اينكه محصوالت غذايى كه به صورت فله اى 
اســت حتما بايد با سلفون پوشش داده شود، ابراز كرد: فاصله حداقل 
1/5 مترى فروشــنده با خريــداران و متقاضيــان عرضه خدمت نيز 

ضرورت دارد. 
وى همچنين تأكيد كرد كه براى برداشــتن محصوالت غذايى روباز 

فروشنده حتما بايد دستكش يكبار مصرف استفاده كند. 
كرمى نظر با بيان اينكه نصب مواد ضدعفونى كننده دست در ورودى 
هايپرماركت ها براى اســتفاده مراجعه كنندگان ضرورى است، تصريح 
كــرد: با توجه به خطراتى كه انتقال پول نقد در انتقال كرونا به همراه 
دارد، بايد حتى االمكان از سيستم كارت بانكى به جاى پول نقد استفاده 

شود. 
وى افزود: فروشــگاه ها در صورت امــكان از ورود افراد به داخل 
مغازه ها خوددارى كنند و اجازه افزايش جمعيت را ندهند. رعايت 
بهداشــت فردى و موارد ايمنى مهمترين راه پيشــگيرى از كرونا 

است. 

چرا حبوبات گران شد؟ 
 مهمترين عامل گرانى چند قلم از حبوبات در همدان مربوط به مشــكالت حمل و نقل 

در شرايط كنونى است. 
رئيس اداره نظارت و بازرســى سازمان صنعت، معدن و تجارت با بيان اين مطلب افزود: 
برنج، روغن، گوشت و تمامى كاالهاى اساسى و مورد نياز مردم به اندازه كافى در استان 

ذخيره سازى شده و هيچگونه كمبودى هم وجود ندارد. 
به گزارش تسنيم، داريوش صفارى با بيان اينكه در روزهاى گذشته تغيير قيمتى در كاالها 
نداشــته ايم و حتى نرخ برخى اقالم كاهشــى بوده است، به تســنيم گفت: فقط در زمينه 

چند قلم از حبوبات افزايش قيمت داشــتيم كه آن هم به دليل مسأله واردات و مشكالت 
حمل و نقل بوده است.  رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صمت استان همدان گفت: 
قيمــت هر كيلوگرم لوبيا قرمز درجه يك 18 هزار تومــان، نخود 10 هزار تومان، عدس 
14 هزار تومان و لپه نيز 20 هزار تومان اســت، بنابراين نرخ باالتر از اين مبالغ نشــان از 
گران فروشى است.   صفارى در بخش ديگرى از گفت وگو به فراوانى برنج در سطح بازار 
و فروشــگاه ها اشاره و اظهار كرد: برنج پاكستانى و هندى به اندازه كافى موجود است و 

ممكن است در روزهاى آينده با كاهش قيمت هم مواجه باشيم. 
وى با بيان اينكه در اين ايام نظارت هاى ما بر بازار فروش بيشــتر از ساير ايام است، ابراز 

كرد: بيشترين تخلف هاى گزارش شده مربوط به گران فروشى بوده است. 

رئيس سازمان صنعت: 

2 واحد توليد 
دستكش هفته آينده 
وارد مدار مي شوند

 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان با بيان اينكه تاكنون 3 واحد توليد ماســك 
در همدان پروانه بهره بردارى دريافت كرده اند، گفت: 
درحال حاضر دو شركت آويده رايان و اميد ماسك، 
روزانه 50 هزار ماسكN٩۵ براى كادردرمانى توليد 

مى كنند. 
حميدرضا متين در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به 
دپوى يك ميليون ماســك معمولى در استان همدان 
اظهار كرد: يك شــركت در شهرستان مالير روازنه 
20 هزار ماســك را توليد و وارد بازار مى كند و يك 
شركت در شهرســتان رزن يا همدان و يك شركت 

ديگر در ويان با نصب دســتگاه روز دوشــنبه يك 
ارديبهشت ماه 99، وارد چرخه توليد ماسك خواهند 

شد. 
وى با بيان اينكه درحال حاضر در همه نقاط اســتان 
ماســك موجود است، اعالم كرد: حدود 200 واحد 
دوزندگى نيز در استان به توليد ماسك معمولى براى 
عمــوم مردم پرداختند و هم اكنــون در تمام نقاط و 

حتى سوپرماركت ها هم ماسك وجود دارد. 
رئيس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
همدان بــا تأكيد بر اينكه از نظــر توليد ژل و مواد 
ضدعفونى كننده وضعيت خوبى داريم، ادامه داد: در 
تمام مراكز عرضه ژل بهداشــتى وجود دارد كه البته 

قيمت باالست اما موجود است. 
متين از راه اندازى دو واحد توليد شــوينده در استان 
همدان خبر داد و گفت: در اســتان همدان 4 واحد 
توليدكننده مواد شــوينده وجود داشت كه 2 واحد 
ديگر اضافه شــد و در توليد مواد شــوينده ظرفيت 
را بى نهايت قرارداده ايم تا توليدكنندگان هرچه توان 

دارند توليد كنند. 
وى با تأكيد براينكه تا خرداد ذخاير مواد شــوينده 
در استان موجود است، افزود: هرروز بر ذخاير مواد 
شوينده استان اضافه مى شود و در بحث مواد شوينده 
و شوينده هاى غير الكلى و آب ژاول عالوه بر استان 

همدان، 4 استان ديگر را نيز پوشش مى دهيم. 
وى بــا اشــاره به فعاليــت 4 شــركت توليدكننده 
لباس هاى بيمارستانى در همدان، بيان كرد: در استان 
همدان روزانه 700 عدد لباس بيمارستانى توسط 4
شركت توليد و به كادر درمانى تحويل داده مى شود. 
متين با بيان اينكه بزرگترين واحد توليد پارچه هاى 
بيمارســتانى در همدان فعاليت دارد، يادآور شــد: 
شــركت بافينه و بافتســان ماليــر بزرگترين واحد 
توليدكننده پارچه هاى بيمارســتانى در كشور است 
كه در حال حاضــر پارچه مورد نيــاز 3 هزار واحد 
كوچك و بزرگ توليدكننده لبــاس كادر درمانى را 

تأمين مى كند. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 

با بيان اينكه در استان همدان به دنبال ايجاد 2 شركت 
كوچك توليد الكل هستيم كه تا 20 روز آينده وارد 
چرخه توليد مى شوند، درباره توليد دستكش نايلكس 
در همــدان نيز اظهار كرد: 2 واحد توليد دســتكش 
نايلكس در تويسركان و شــهرك بهاران از يكشنبه 
31 فروردين ماه 99، وارد چرخه توليد خواهند شد. 
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى 
همدان هم اعالم كرد: با همت اعضاى هيأت قطب 
علمى مهندسى بهداشت حرفه اى دانشكده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكى همدان، سيستم آزمايشگاهى 
ماســك هاى حفاظــت تنفســى منطبق بــا روش 
NIOSH آمريكا، براى ســنجش عملكرد كمى و 
كيفى ماســك هاى حفاظتى با هزينــه كمتر از 100

ميليون ريال راه اندازى شده است. 
ايــرج خدادادى متذكر شــد: همچنين با تالش اين 
محققان نمونه آزمايشگاهى سيستم الكتروريسندگى، 
داراى قابليــت توليد بســترهاى نانواليافى به منظور 
استفاده در ماســك هاى حفاظت تنفسى N٩۵ و با 

عملكرد باالتر راه اندازى شــد كه قابليت توليد انبوه 
در مقيــاس صنعتى و با هزينه كمتر و كيفيت معادل 
نمونه هاى خارجى را دارد، بنابراين عالوه بر كميت 
توليد ماسك، مى توان نســبت به كيفيت و استريل 

بودن اين اقالم نيز اطمينان خاطر داشت. 
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
نيز در آخرين جلســه ستاد مردمى مقابله با ويروس 
كرونا از توليد ماســك در 6 كارگاه مردمى اين ستاد 
ســخن گفت: با توجه به آمادگى مطلوب دانشگاه 
علوم پزشــكى و تعامل مناسبى كه با قرارگاه مقابله 
با كرونا داشت، از ظرفيت هاى بسيج و حوزه  علميه 
خواهران براى توليد ماســك و توزيع آن در سطح 

جامعه بهره  برده ايم. 
مهدى فرجى بيــان كرد: افرادى كه در ســتادهاى 
مردمى شهرستانى براى مقابله با كرونا ورود كرده اند 
با اخالص وارد فضاى كمك رســانى شده اند و در 
تعاملى كه با دانشــگاه ايجاد شده موضوع كمك به 
توليد ماسك در اولويت كار ستاد قرار گرفته است. 
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 در ايام نوروز خبرى در ايرنا منتشــر شد 
كه از ايجاد 20هزار شــغل در ســال 98 خبر 
مى داد. معيار اعالم آمار اشــتغال در اســتان 
همدان چيست؟ اگر تأمين اجتماعي است كه 
اين دستگاه مرجع درستي براي استخراج آمار 
اشتغال در استان به حساب نمي آيد و اگر اداره 
كار است كه سامانه  در دسترسي ندارد تا اعالم 
كند كه چند نفر در استان بيكار هستند و چند 
نفر در چه شرايطي شاغل هستند؛ نشان به آن 
نشــان كه آمار اشتغال و ايجاد شغل كه هر ماه 
توسط استاندارى اعالم مي شود از مردم گرفته 
تا نمايندگان مجلــس از جمله حاجي بابايي، 
خجســته و پورمختار آن را قبــول ندارند و 
هر كدام از نمايندگان بارها در گفت وگوهاي 
خبري و در جلســات مطرح كرده اند كه آمار 
بيكاري بســيار بيشــتر از اين است كه اعالم 
مي شــود. حتي حاجي بابايي پيش از اين نرخ 

بيكاري 21 درصدي را هم مطرح كرد.
دليــل ديگري كه بر غلط بودن آمار اشــتغال 
اســتان صحه مي گذارد، راستي آزمايي 3 سال 
گذشــته خبرنگاران از اشتغال استان است. در 
آن زمــان در 3 روز متوالي هــر روز از چند 
توليدي توســط خبرنگاران و رئيس سازمان 
وقِت تأمين اجتماعي بازديد شــد. واحدهاي 
از پيــش تعيين شــده همه جــزو فعال ترين 
واحدهاي توليدي به حســاب مي آمدند. طبق 
مشــاهدات ميداني خبرنــگاران در همه آنها 
تعداد زيادي كارگر با شــرايط قانون كار فعال 
بودند و ظاهرا ليست كارگران حاضر با ليست 
تأمين اجتماعي همخواني داشــت. اما وقتي با 
اصرار خبرنگاران بــراي لحظات كوتاهي در 
سازمان تأمين اجتماعي استان، ليست تعدادي 
از كارگران بيمه شده در اختيارشان قرار گرفت 
و موفق شدند با تعداد بسيار محدودي تماس 
بگيرند، افراد پشــت تلفن اعالم مي كردند كه 
مدتي است به دليل بيكاري ديگر بيمه ندارند. 
درصورتي كه اســامي اين افراد بايد از ليست 
بيمه شــده ها خارج مي شــد و جزو بيكاران 

به حساب مي آمدند، اما اين طور نبود!
به نظر مي رســد هيچ مديري نمي تواند آماري 
ارائه بدهد كه متخصصان امر متوجه اشتباهات 
آن نشــوند، به طور حتــم تأمين اجتماعي آمار 
دقيــق را دارد اما ليســتي كه بــراي ارائه به 

خبرنگاران نشان داده شد، درست نبود!
در چنــد ســال اخيــر اســتانداران وقتي كه 
مي بينند انتقادات زيادي به سمت آمار اشتغال 
اســتان وجود دارد، هر بار تــوپ را در زمين 

تأمين اجتماعي مي اندازند و تأكيد مي كنند كه 
تعداد اشــتغال ايجاد شده در هر ماه و سال را 
طبق آمار تأمين اجتماعي اعالم مي كنيم! استان 
در حال حاضر نيز همين رويه را در پيش گرفته 
و به جاي اينكه درصــدد اصالح آمار برآيد و 
آمار واقعي را ارائه كنــد، تأكيدش بر اميدوار 
كردن مردم اســت! اگر مديركل اداره كار در 
جلسات اشتغال فراموش كند آمار اشتغال در 
خور توجهي را در ابتداي ســخنرانيش اعالم 
كند در هر جلسه اي كه باشد حتي در حضور 
وزيــر كار، مورد غضب قرار مي گيرد و اجازه 
سخنراني از او سلب مي شود! اكنون توصيفيان 
يكي از مديراني اســت كه مورد توجه نيست. 
هرچند كه وي در آمارســازي براي اشــتغال 
موفق بوده و در 2 ســال گذشته بيش از تعهد 
استان شغل ايجاد كرده اما گاهي اشتباهاتي در 
ارائه آمار اشتغال و تسهيالت مربوط به اشتغال 

دارد كه اقبال استان را به وي كم كرده است.
پيش از اين يكي از مديران وقت اين سازمان 
در گفت وگــو با خبرنگار همدان پيام گفت كه 
«آمار اشتغالى كه ارائه مي شود درست نيست. 
ما به طور دقيق از وضعيت اشتغال استان خبر 
داريم، اما نمي توانيم اســناد آن را به شما ارائه 
كنيم و همين آمارســازي ها بر كاهش بودجه 
اســتان تأثير مي گذارد، زيــرا در تهران تصور 
مي كننــد كه وضعيت اشــتغال همدان خوب 
اســت و در نتيجه بودجه هاي مربوط به آن را 

كاهش مي دهند». 
اينها همه نشان مي دهد كه استان همدان تاكنون 

نياز به ارائه آمار واقعي را احساس نكرده حتي 
اگر به قيمت از دســت دادن بخشــي از سهم 

بودجه اي استان باشد.
 دو مدير كار را خراب مي كنند

آمار در استان همدان گره كوري دارد كه فقط 
به دست استاندار و مديريت سازمان مديريت و 

برنامه ريزي استان همدان باز مي شود. 
نرخ بيكاري و تعداد اشــتغال ايجاد شــده در 
استان ها توسط مركز آمار كشور اعالم مي شود 
كه پيش از اين هم انتقادات بسياري به سمت 
مركز آمار در سطح كشور شده است و تعدادي 
از كارشناسان و اقتصاددانان در تحليل هايي كه 
نوشــته اند عنوان كرده اند كه داده هاي آماري 
در مركز آمار قابل دستكاري هستند، بنابراين 
نمي تــوان به آمار مركز آمار اســتناد كرد. اين 
صحبت ها هرچند كــه واكنش هايي را در پي 
داشت اما به نظر مي رسد كه آنچنان بي ربط هم 

نبوده است. 
نشان به آن نشــان كه در استان همدان در هر 
برهه اي نظرها به ســمت يكي از آمار منتشر 
شده جلب شــده است؛ مثالً  تا يك دهه پيش 
آمار بيــكاري در همدان 2 رقمي بوده و حتي 

در سال 88 به 18 درصد هم رسيد. 
اما از ســال 91 و پس از تغيير مديريت، نرخ 
بيكاري تا نصف پايين آمد و با بيكاري حدود 
7/7 و كسب رتبه هاي نخست و  دوم در چند 
سال گذشته روي دست اســتان هاي صنعتي 
مانند مركزي، اصفهان و آذربايجان زد. پس از 
آن وقتي باال بودن نرخ تورم در استان توجه ها 

را به خود جلب كرد و انتقادها باال گرفت. پس 
از 4 ماه نرخ تورم همدان از رتبه نخست كشور 
به رتبه پانزدهم تغيير كــرد اين در حالي بود 
كه نه تنها كاالهايي كه تورم باال را رقم مي زند 
ارزان نشــدند، بلكه تاكنون قيمت آنها روز به 

روز باالتر هم رفته است. 
اين دست مثال ها مي توانند به صحبت برخي 
كارشناســان در دســتكاري مركز آمار صحه 

بگذارند.
و برنامه ريزي  مديريــت  ســازمان  مديريت 
اســتان اوليــن و دومين باري نيســت كه به 
خواست مديران باالدســت خود و يا برخي 
مديران ديگر احتماال دست به داده هاي آماري 
مي برد و واقعيت ها را بــا تغييراتي به تهران 
ارسال مي كند تا استان جزو رتبه هاي برتر در 
اشتغال، تورم و بســياري موارد ديگر باشد. 
وي در بخش بودجه نيز اقداماتي داشته است.

اما آنچــه كه براي توســعه اســتان و بروز 
توانمندي مديران الزم اســت دست برداشتن 
مديريت اســتان و تيم مديريتي از آمارسازي 
اســت. اگر مردم فكر كنند هر ماه در همدان 
شغل كمي ايجاد مي شود و احتماال انتقاداتي 
را به مديران داشــته باشند، اما اگر بدانند كه 
آمارســازي به يكي از وظايــف مديران در 
استان تبديل شــده و مديريت ارشد به دنبال 
اعالم آمارهاي جذاب به مردم و تهران است 
نااميدي و افسردگي را براي جامعه به ارمغان 

مي آورد. 

مى گويند 20هزار شغل ايجاد كرده ايم

آمار استان دستورى يا واقعى؟
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باباطاهر

93 درصد از جمعيت جهان با 
محدوديت سفر روبه رو هستند

 از روز گذشــته روز تخم مرغ هــاى رنگــى و 
شــكالت و سبزه آغاز شــد. پس از كريسمس، روز 
عيدپــاك يكى از مهم ترين اعياد مســيحيان جهان و 
البته بهترين زمان براى ســفر خارجى هاســت كه تا 
4 روز تعطيالتش طول مى كشــد، اما امســال همه 
درباره ســفر در اين تعطيالت ابراز نگرانى مى كنند 
و كشورهاى جهان از آمريكا گرفته تا امارات متحده 
عربى، مـــقررات سخت گيرانـه تــرى حتى بـراى 
شهــــروندان خودشان وضع كرده اند تا در 2 هفته 
منتهى به عيدپاك (13 آوريل كه 24 فروردين است) 
هيچ كس هوس ســفر به ســرش نزند و كرونا را به 

مقصد منتخبش سوغات نبرد. 
ديــدن تخم مرغ هاى رنگى و ســبزه پيــش از عيد، 
خبر آمدن نوروز را بــراى ما ايرانيان به همراه دارد، 
اما تصور كنيد كه در ســفرتان به يكى از كشورهاى 
اروپايــى اين اقالم را به وفور ببينيد؛ در پاســاژهاى 
بزرگ هر طرف تزئيناتى با اين زمينه باشــد و حتى 
وقتى از فروشگاهى خريد مى كنيد، فروشنده بهتان 
تخم مرغ  واقعى كه البته رنگ آميزى شده هديه بدهد. 
اگر ســفرتان پيش از نوروز يا در سيزده روز ابتداى 
بهار باشــد، ممكن است از خودتان بپرسيد آيا آنها 
هم نوروز را جشــن مى گيرند؟! هرچند ما دوست 
داريم اينطور باشــد و همه جهان نوروز باستانى را 
جشــن بگيرند، اما متأسفانه پاسخ، منفى است. آنها 
 (Easter) خودشــان را براى تعطيالت عيدپاك

آماده مى كنند.
  ايســتر؛ زمانى براى گردشگرى، نه در 

دوران كرونا!
 اين رويداد مذهبى مســيحى در بيشتر كشورها جز 
كشورهاى اســالمى، به عنوان عيد ملى جشن گرفته 
مى شود. تنها استثنا در اين مورد، 3 كشور اندونزى، 
مالزى و سنگاپور هستند كه با وجود اكثريت مسلمان 
و بودايى، «جمعه خوب» را كه پيش از يكشنبه عيدپاك 
است، در ســطح ملى جشــن مى گيرند. به روايت 
فوربس (forbes.com) در حال حاضر 93 درصد 
از جمعيت جهان دچــار محدوديت هاى رفت وآمد 
ناشى از كرونا هستند. به عبارتى از هر 10 نفر، 9 نفر 
در كشورى زندگى مى كنند كه محدوديت هاى ورود 
و خروج مســافر به آن برقرار شــده است. ترس از 
شيوع بيشتر كرونا حتى سبب شده كه برخى كشورها 
مثل گواتماال (Guatemala) در آمريكاى مركزى 
محدوديت داخلى بيشــترى را هــم وضع كنند. در 
اين كشــور حتى فروش الكل هم تا عيدپاك ممنوع 
شــده اســت. براى جزاير يونان هم از ترس ورود 
گردشگران، محدوديت هاى بسيارى وضع شده و از 
ورود غيرساكنان به جزاير جلوگيرى مى شود. استراليا 
هم كه مرزهايش را به روى گردشگران خارجى بسته 
بود، حاال براى ســفرهاى داخلى هــم محدوديت 
گذاشته است. امارات متحده عربى هم كه تا پيش از 
اين محدوديت هاى سفر قرار داده بود و از 8 شب تا 
6 صبح مقررات منع رفت وآمد داشت، حاال مقررات 
را تشــديد و ممنوعيت رفت وآمد 24 ساعته اعالم 

كرده است. 
 با رويدادهاى تخم مرغى گردشگر جذب 

كنيد!
گلوبال نيــوز  خبــرى  ســايت  نوشــته  بــه 
(globalnews.ca)، رهبــران مذهبــى جهان 
هم بــه جرگــه هشــداردهندگان پيوســتند و از 
 Good) مردم خواســتند روزهاى جمعــه خوب
Friday) و يكشــنبه عيدپاك (Easter) را در 
خانه هايشــان جشــن بگيرند و البته در آن سوى 
ماجــرا، تصميم گيران مقررات ســخت گيرانه ترى 
 (theguardian.com) وضع كردند. گارديــن
در مطلبى 5 تــور مجازى به مناســبت عيدپاك را 
معرفى و از مردم خواســته ســفر و دور هم جمع 
شدن و جشن هاى گروهى اين روز را فراموش كنند 
و در خانه بمانند. البته تأكيد كرده كه فستيوال هاى 
مجازى به راه اســت و موزيسين ها به صورت زنده 
براى مــردم در اليوهاى اينســتاگرام و كانال هاى 
يوتيوب به اجــراى برنامه مى پردازنــد. در همين 
مطلب از مردم خواسته شده به صندوق كمك هاى 
مالى براى مهار كورونا در سازمان جهانى بهداشت 
كمك كنند تــا بتواند هزينه اين رويدادهاى آنالين 
را تأميــن كند. عيدپاك، حاال بيشــتر از آن كه يك 
عيد مذهبى صرفا براى مســيحيان جهان باشد، يك 
رويداد و تعطيالت بين المللى اســت كه بعضى از 
مناطق با آداب و رســوم خاصشان در اين روز، به 
جذب گردشــگر هم مى پردازند. مثال در دوشــنبه 
عيدپاك لهستانى ها، رسم آب پاشيدن به نشانه ابراز 
محبت را دارند، چون آب را پاك كننده و شفابخش 

مى دانند. 
در روستاى  هاكس (Haux) در فرانسه هر سال در 
روز عيدپاك يــك املت غول پيكر با 4 هزار و 500 
عدد تخم مرغ پخته مى شود و داستانش هم اين است 
كه مى گويند ناپلئون و ارتش فرانسه وقتى در جنوب 
اين كشور ســفر مى كردند، در اين روستاى كوچك 
توقــف كردند و ناپلئون آنقــدر املت اين منطقه را 
دوست داشــت كه دستور داد روز بعد، مردم منطقه 

براى همه سپاهيانش املت بپزند. 

بسته حمايتى گردشگرى براى خروج از 
بحران كرونا ناكارآمد است

 بســته حمايتى كه دولت براى رونق گردشگرى و خروج از بحران 
كرونا پيشــنهاد داده به عقيده فعاالن گردشــگرى نياز به بررسى دارد. 
نماينــدگان جامعه هتلداران و انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى 
در نشست هاى متعدد خواســتار وام با سود تك رقمى و حذف ماليات 

شده اند. 
دفاتر خدمات مســافرتى يكى از بخش هاى صنعت گردشــگرى بودند 
كه در ســال 98 به واســطه اتفاقات مختلف و بحران هايى كه كشورمان 
پشت سر گذاشــت، دچار ضرر شدند، چون در بيشــتر ايام پرواز هاى 
خارجــى و داخلى و ســفر هاى داخلى و خارجى مــورد تهديد قرار 
مى گرفت، از ســيل نوروز 98 گرفته تا ماجراى هواپيماى اوكراينى. از 
آن طرف درســت زمانى كه آن ها تصــور مى كردند نوروز 99 مى تواند 
جبران خســارت شــود، ويروس كرونا جلوى آن ها را گرفت و نه تنها 
ايران بلكه همه جهان را دچار بحران كرد. براى اينكه دوباره اين صنعت 
بتواند شكل بگيرد و بخشى از آن يعنى دفاتر خدمات مسافرتى نيز كمتر 
دچار ضرر شــوند و پس از پايان بحران بتوانند دوباره آغاز به كار كنند، 
تسهيالتى براى آن ها درنظر گرفته شد. ولى تيمورى معاون گردشگرى 
كشــور جزئيات بسته حمايت از صنعت گردشگرى در دوران كرونا را 
اعالم كرد و گفت: مهلت 3 ماهه ماليات اعم از ماليات بر درآمد و ماليات 
بر ارزش افزوده، تعويق 3 ماهه بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكى، امهال 
پرداخت 23 درصد حق بيمه كارفرمايى كاركنان شــاغل در واحد هاى 
گردشگرى، تعويق پرداخت قبوض حامل هاى انرژى شامل آب، برق و 
گاز به مدت 3 ماه و پس از آن به صورت اقساطى، امكان استفاده از اوراق 
سرمايه در گردش طرح گام و امكان استفاده از تسهيالت بانكى با نرخ 
12 درصد از جمله موارد اين بسته حمايتى است. همچنين تمديد دوره 

امهال 3 ماهه موارد فوق به 6 ماه نيز در دست پيگيرى است.
 اما حرمت ا... رفيعى رئيس هيأت مديــره انجمن صنفى دفاتر خدمات 

مسافرت هوايى و جهانگردى ايران نقد هايى به اين بسته حمايتى دارد.
وى در گفت وگويى كه در فضاى مجازى با برخى رسانه ها انجام شد، در 
اين باره توضيحاتى داد و بيان كرد: با ناديده گرفتن يا بسته هاى حمايتى 
ضعيف، صنعت گردشــگرى راه به جايى نمى برد. دولت بايد كمك كند 
كه از اين وضعيت خارج شويم. به وزير ميراث فرهنگى نامه اى نوشته ايم 
تــا كمك كند كه دفاتر روى پاى خود بايســتند. اين نه تهديد بود و نه 
زياده خواهى. اين درخواســتى از دولت است، چون معتقديم اگر كمك 
نكند، قاعدتاً تا پايان ماه فروردين محكوم به شكســت هستيم. كمك به 
دفاتر درواقع كمك به خود دولت اســت، چون اگر بسيارى از كاركنان 
آژانس ها تعديل شوند، ســربار دولت خواهند شد. وى در ادامه گفت: 
امهال 3 ماهه براى بيمه ها و حق كارفرمايى به كار ما نمى آيد، چون االن 
همه دفاتر تعطيل هستند، بالخره اين ماليات ها بايد پرداخت شود، ولى 
ما آغاز به كار نكرده ايم كه درآمدى داشته باشيم و بتوانيم آن را پرداخت 
كنيم. اين وام هاى اعالم شــده نيز درواقع براى ما بدهكارى محســوب 
مى شــود. رفيعى ادامه داد: خيلى از كشــور ها وام بالعوض به فعاالن 
گردشــگرى خودشــان داده اند ما نمى گوييم كه اين كار را انجام دهند، 
چون مى دانيم كه شــرايط اقتصادى دولت خوب نيست، ولى مى گوييم 
وام تك رقمى با تنفس يك ســاله بدهيد. مــا نمى دانيم كرونا چه زمانى 
ريشــه كن مى شــود، ولى بايد تا چند ماه ديگر كارمان را به سختى آغاز 
كنيم. بايد تا چند وقت ديگر تكليف پرســنل آژانس ها نيز روشن شود، 
بايد از اكنون كمك كرد كه اين پرســنل بيكارشده، سربار دولت نشوند. 
آژانس هاى مسافرتى نبايد دغدغه ماليات داشته باشند. چون زيان ديده اند 
و درآمدى نداشــته اند. ما لنگ بيمه هم نيستيم؛ آنچه براى ما مهم است 

و دولت هم از آن نفع مى برد، اين است كه وام تك رقمى تعلق بگيرد.
 رفيعــى همچنين گفــت: اكنون ارتباط ما با جهان قطع اســت حتى، 
گردشــگرى داخلى نيز انجام نمى شــود و مردم موانعى را در ورودى 
شــهر ها ايجاد كرده اند كه البته كار درستى بوده است و در اين شرايط 
كه گردشــگرى رونق ندارد ما هم خواسته ايم كه دفاتر مسافرتى تعهد 
جديدى ايجاد نكنند و اولويت را بر مبارزه با كرونا قرار دهند. تا بعداً 
اگر اين ويروس از بين برود، دوباره چرخ گردشــگرى را بچرخانيم. 
برخى از دفاتر باز هســتند تا بتوانند به مراجعان خود پاسخگو باشند، 
ولى اين موضوع به معنى فعاليت صنف نيست. ما فروشنده محصوالت 
هتل و ايرالين هســتيم و با لغو سفر ها بسيارى از هزينه تور ها بايد به 
مردم برگردانده مى شــد، در اين زمينه نيــز هتلداران داخلى همكارى 
كردند، ولى هنوز خيلى از آژانس داران نتوانســتند از هتل هاى خارجى 
اين هزينه ها را دريافت كنند. اما از آنجا كه دفاتر براى جذب رضايت 
مشــترى تالش مى كردند، سعى شد كه مســافر را راضى كنند و اين 
هزينه را به شخصه بپردازند. ما توقع داشتيم كه شرايط اضطرارى اعالم 
شود، اما اين اتفاق نيفتاد، چون معتقد بودند كه تبعات خواهد داشت. 
در اين ارتباط بســيارى از حقوق دفاتر ما پايمال شد، ولى پس از اين 
اتفاقــات مى خواهيم كه ســفارتخانه ها اهتمام كــرده و با كمك آن ها 
بتوانيم بخشــى از خسارت ها را جبران كنيم و هزينه هتل هاى خارجى 

و يا ايرالين ها برگشت داده شود. 

■ دوبيتى باباطاهر 
شيرمردى بدم دلم چه دونست                                  اجل قصدم كره و شير ژيونست
ز موشير ژيان پرهيز مى كرد                                       تنم وا مرگ جنگيدن ندونست

■ حديث:
امام على(ع):

از مردم، در مورد مسائلى كه بين خود آنان بود، سؤال مى كرد. بدون افراط و تفريط، نيكى را 
مى ستود و تأييد مى كرد، و بدى را تقبيح مى كرد و بى ارزش مى شمرد. ميانه رو بود. كارهاى 

متناقض انجام نمى داد. .   
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 وعده هاى 25 ساله زير آوار جنانى 
اســفندماه ســال 96، حدود 25 مــاه پيش، مطلبى 
در ســطح وســيع احتمال وقوع فاجعه اى در مركز 
شــهر همدان را در صدر اخبار اســتان همدان قرار 
داد و با خطاب قــرار دادن مديران ميراث فرهنگى 
و گردشگرى و نيز شــهردارى همدان توجه مردم 
و مســئوالن را به عمارت جنانى، بنايى در معرض 
تخريب كه از آن به نخستين بناى چندطبقه همدان 

ياد مى شود، كشاند.
«عمــارت جنانى»، «مســافرخانه آبــادان» يا همان 
«تبعيدگاه آيت ا... مدنى» يك بناى تاريخى با بيش از 
80 سال عمر است كه آن  را نمونه خاصى از معمارى 

اواخر دوران قاجار و اوايل پهلوى مى دانند.
موج رســانه اى ايجاد شــده با انتشار فيلم و عكس 
و گزارش هــاى متعدد، كار را به جايى رســاند كه 
مسئوالن يكى پس از ديگرى دادن وعده مرمت اين 
بنــا را در پيش گرفتند و رســانه ها نيز به اميد آنكه 
مسئوالن به صحبت هاى خود پايبند هستند پيگيرى 
موضوع را به وقتى كه نتيجه كارها مشــاهده شــود 

موكول كردند.
ماه ها گذشت و خبرى از تحقق وعده هاى داده شده 
نبود تا اينكه آبان ماه ســال 97 و در پى بارش بارانى 
كه چندان قابــل توجه نيز نبود، ناودان هاى عمارت 
جنانى مسدود شــد و آب باران به جاى هدايت به 
حياط به زيربنا رفت و ديوار جنانى را تخريب كرد!

همين اتفــاق و ريزش بخشــى از بنا، مســئوالن 

دســت اندركار را مجدد گرد هم آورد تا شــايد با 
اتخاذ تصميمى منطقى، مانع تخريب اين بنا شوند كه 
به نوعى شناسنامه خيابان شورين نيز به شمار مى رود.

  سرنوشت جنانى دست به دست مى شود 
نمايندگانى از شهردارى و ميراث فرهنگى مى گويند، 
يكى دو سال اســت مالك ســاختمان دست روى 
دست گذاشته است تا جنانى آوار شود و گويا حاال 
دگرگون كردن كاربــرى جنانى در رأس برنامه هاى 
صاحبان آن قرار گرفته است و به بهانه تأييد طرح هر 

روز سرنوشت جنانى دست به دست مى شود.
دو ســال 97 و 98 سپرى شد و دوست داران ميراث 
فرهنگــى و صاحبان مغازه هاى اطــراف و زير اين 
عمارت و عابران خيابان شــهداى شهر همدان همه 
و همه چشــم انتظار تحقق وعده ها بودند تا شاهد 

تحكيم بناى قاجارى باشند.
اما بار ديگر اين بنا سنگينى آوار را تاب نياورد و از 
گوشــه اى كه به گذر كوچه مشرف بود شانه خالى 

كرد و راه رفت وآمد همسايه را سد كرد. 
ايــن اتفاق در روزهاى كرونــازده نوروز، بار ديگر 
مسئوالن را سمت «عمارت جنانى» كشاند و اين بار 
دادســتان همدان به شخصه پيگير موضوع شد و در 
بازديدى كه با حضور دادســتان، شــهردار همدان، 
نماينده ميراث فرهنگى، شــهردار منطقه 2 و مالكان 
عمارت جنانى انجام شــد بر رفع خطر و نوسازى 

عمارت جنانى تأكيد شد.

 تأكيد دادستان و آوار بر زمين مانده 
دادســتان تأكيد كرد: اگــر ارزش تاريخى و ميراثى 
عمارت جنانى به اثبات رسيده باشد، ميراث فرهنگى 
وظيفه رسيدگى اساســى دارد، دادستان همدان در 
ايــن بازديد تأكيد كرد: اگر ارزش تاريخى و ميراثى 
«عمــارت جنانى» به اثبات رســيده باشــد، ميراث 
فرهنگى وظيفه رسيدگى اساسى دارد ولى اگر چنين 
اثباتى انجام نشــده باشد مالك بايد فورى نسبت به 
رفع خطر، نوسازى و بازسازى با حفظ شرايطى كه 
ميراث تعيين كرده اقدام و نمايى مشــابه حال فعلى 

بسازد.
اما باز هم آش همان آش و كاســه همان كاسه ماند، 
درحالى كه يك هفته از دستور دادستان همدان مبنى 
بر توجه جدى به موقعيت اين بنا مى گذشت شرايط 

همچنان دست نخورده باقى ماند.
ريزش بخشــى از ديوار اين عمارت كه 2 ســال و 
اندى از نخســتين وعده ها براى مرمت و احياى آن 
مى گــذرد، جز اينكه تعلــل و بى توجهى به بناهاى 
تاريخى استان همدان را بيان كند نشان ديگرى ندارد 
و حــاال اين تأخير در تحقق وعده ها كار را به جايى 
رسانده اســت كه شهروند همسايه با اشك و زارى 
و ناله و فغان به رســانه ها پناه آورده است و انتظار 
دادخواهى دارد و مى گويد همه مسئوالن وعده دادند 

و گذاشتند و گذشتند.
پس از اين اتفاق جلســه اى با حضور مالك عمارت 
جنانى با نمايندگان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان همدان مالك موظف شد مرمت بنا 

را به سرانجام برساند.

  ديوار فروريخته ثبت ملى نبود !
همچنين در جلسه شــوراى فنى، درباره چگونگى 
مرمت بنا تصميم گيرى شــد كه مالك بنا طبق نظر 
شــورا عمل كند. مديركل ميراث فرهنگى مى گويد: 
ديــوار فروريخته عمارت جنانى ثبت شــده نبود، 
عمارت جنانى در ســال 97 به ثبت آثار ملى ايران 
رســيد و از آن زمان تاكنون جلســات متعددى با 
حضور مالك بنا برگزار و بر اساس درخواست وى 

قرار شد بنا به اقامتگاه سنتى تبديل شود.
تصميمات به اين ترتيب بود كه مالك بنا بايد طرح 
احيا را كه شامل مرمت، استحكام بخشى، تجهيز و 
بهره بردارى بنا بود، تهيه مى كرد، اما با وجود گذشت 
يكسال وى هنوز طرح احيا را ارائه نكرده است، از 
طرف ديگر قرار بود بر اســاس اين طرح، ما نيمى 
از ســود وام را به صورت بالعوض پرداخت كنيم و 
هزينه اى براى تغيير كاربرى از ايشان دريافت نشود.

علــى مالميــر در ايــن زمينــه حتى عنــوان كرد: 
مستندســازى از جداره عمارت جنانى انجام شده 
اســت، در اواخر سال گذشته مقرر شد 100 ميليون 
تومان به مالك بنا بــراى مرمت اضطرارى از جمله 
ديوار فروريخته داده شود كه مالك حاضر به امضاى 

تفاهم نامه نشد.
وى با اشاره به اينكه جداره مشرف بر خيابان شهداى 
شهر همدان به عنوان جداره داراى ارزش ثبت شده 
است، خاطرنشــان كرد: بر اســاس ضوابط، وقتى 
بنايى داراى خطر در معابر عمومى است شهردارى 
به مالــك ابالغ كرده و اگر مالــك رفع خطر نكرد 
شــهردارى طبق قانون موظف به انجام كار است كه 
درباره عمارت جنانى سال گذشته اين اتفاق افتاد و 

رفع خطر بنا انجام شد.
عمارت جنانى كه تا دهه  40 خورشــيدى بلندترين 
خانه  شــهر همدان بود و در زمان هــاى گوناگون 
كاربرى هاى ويژه اى داشته است حاال با ويرانى هايى 
كه پديد آمده، نفس هايش به شــماره افتاده است و 
جان همســايگان و كسبه و عابران و ساكنان خيابان 

شهدا را به لب برسانده است .
آيــا صرف ثبت ملى نبودن اين بنــا مى توان در برابر 
تهديدات جانى جنانى براى شــهروندان بى تفاوت 
بود؟ آيا شهردارى در برابر شهروندانى كه جانشان در 
حوالى عبور از جنانى در خطر است بايد دست روى 
دست بگذارد؟ شــايد اين بنا بايد يك تلفات جانى 
بدهد تا كســى يا ارگانى صفر تا صد براى تحكيم و 
حفظ آن پاى كار آيــد. بايد منتظر ماند و ديد اين بنا 
كى به خاك مى نشيند تا خيال مالك و مستعجران و 

همسايگان و ... همه و همه راحت شود ... .

موزه هاى جهان خواستار 
«بودجه ملى فرهنگ» شدند

 نتايج بررســى 650 موزه و مؤسسه سراسر جهان نشان مى دهد،  برخى 
موزه ها هر هفته صدها هزار دالر خســارت مى بينند. به گزارش ايســنا و 
به نقــل از آرت نت نيوز،  با توجه به اينكه موزه ها و مؤسســات فرهنگى 
سراسر جهان به دليل شيوع ويروس «كرونا» در تعطيلى به سر مى برند، پيامد 
اقتصادى ناشــى از اين معضل همچنان قابل مشــاهده است. حاال تحقيق 
جديدى كه توسط «شبكه ســازمان هاى موزه هاى اروپايى»  صورت گرفته 
اســت، گزارش اجمالى از حال و روز موزه ها در دوران تعطيلى و تأثيرات 
اين روزها بر نحوه عملكردشــان ارائه داده است. با اينكه روند انجام اين 
تحقيق هنوز تا 17 آوريل ادامه دارد،  اما نتايج اوليه آن با بررسى 650 موزه 
از تمامى اروپا (شامل موزه هاى كشورهاى عضور اتحاديه  اروپا)، موزه هاى 

اياالت متحده،  فيليپين،  مالزى، پلى نزى فرانسه و ايران مشخص شده است. 
برخى از بزرگ ترين موزه ها كه بيشترين تعداد گردشگران را جذب مى كنند، 
يك شــبه با 75 تا 80 درصد خسارت مواجه شده اند. با توجه به اطالعات 
منتشر شده توسط مؤسساتى كه آمار خسارت خود را ارائه داده اند، با ادامه 
يافتن روند تعطيلى، 70 درصد از اين مؤسسات هر هفته بيش از هزار يورو 
خســارت مى بينند. «موزه تاريخ هنر وين» ،  «موزه اشــتدليك آمستردام»  و 
«موزه ملى آمســتردام» نيز اعالم كردند هر هفته صدها هزار يورو خسارت 
متحمل مى شــوند. موزه هاى خصوصى نيز با خسارت هاى شديدى مواجه 
شده اند؛  بسيارى از اين موزه ها اعالم كردند با ادامه يافتن اين شرايط تمامى 
بودجه خود را از دســت خواهند داد. به اســتثناى تعدادى موزه در سوئد،  
اتريــش و آلبانى،  تقريبا تمامى موزه هايى كه در اين تحقيق مورد بررســى 
قرار گرفتند،  تعطيل بوده اند. بســيارى از اين موزه هاى خصوصى از زمان 
بازگشايى شــان اطمينان ندارند و بازگشــايى احتمالى در اواسط آوريل يا 

اواخر ســپتامبر را تخمين مى زنند. به نظر مى رســد خسارت وارد شده به 
نمايشگاه هاى بين المللى كه شامل لغو شدن آنها و نافرجام ماندن امانت دادن 
آثار در ســطح بين المللى مى شود،  بزرگ ترين تأثير شيوع ويروس «كرونا»  
بر اين حوزه باشــد. اما بخشى كه اين روزها با روند فزاينده رشد روبه رو 
بوده،  حضور آنالين موزه ها بوده است. 40 درصد از موزه هايى كه خدمات 
آنالين ارائه مى دهند با افزايش آمار استفاده از وبسايت روبه رو بوده اند كه 
اين افزايش در برخى از اين موزه ها به 500 درصد هم رسيده است. يكى از 
اهــداف اين تحقيق، دعوت از قانون گذاران براى كمك به بقاى موزه ها در 
شرايط سخت كنونى است. موزه هاى مختلفى خواستار كمك مالى دولت 
بوده اند كه از جمله آنها به موزه هنر متروپوليتن نيويورك كه ماه گذشــته 
خواستار كمك 4 ميليارد دالرى به بخش فرهنگى شده بود،  مى توان اشاره 
كــرد. حاال موزه هاى ايتاليايى نيز خواســتار اختصاص يافتن «بودجه ملى 

فرهنگى» شده اند.

موزه هاى كشور 
به طرح موزه گردى 

مجازى بپيوندند
 مديــر اداره كل موزه هــا مى گويد: با بررســى 
اســتقبال مردم از معرفى آنالين موزه ها در فضاى 
مجــازى، برنامه ريزى براى ادامــه دار بودن طرح 
معرفى موزه ها در سايت آپارات ادامه دارد تا ديگر 
شهرهاى كشور نيز در اين طرح شركت داده شوند.

 مدير اداره كل موزه ها و امــوال منقول تاريخى 
در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه با شيوع كرونا 

و تعطيلــى موزه ها تالش كرديــم تا پنجره اى از 
ســوى موزه ها به خانه  مردم باز بماند، مى گويد: 
در مرحلــه  نخســت تالش كرديم تا دســت كم 
موزه هــا را به صــورت آنالين و تــا حد امكان 
بــراى مردم نمايش دهيــم و حتى درصورتى كه 
بازديدكننــده در حين بازديــد به صورت آنالين 
سؤالى داشــت هم بتواند پرسش خود را مطرح 
كند، تا حس زنده ديــدن موزه ها براى مخاطب 
احساس شود. محمدرضا كارگر توضيح مى دهد: 
موزه ملى ايران با رتبه  نخســت بازديدها حدود 
8  هزار بازديد داشــته است. كاخ جهانى گلستان 
در رتبــه  دوم حدود 6  هزار بازديــد، مجموعه  
كاخ نياوران بيش از 5  هــزار بازديد و درنهايت 
مجموعه  ســعدآباد حدود 3  هزار بازديد مجازى 

در زمان نمايش آنالين و پس از آن داشته است. 
بر اســاس برنامه ريزى هاى انجام شده به استان ها 
و شهرســتان هاى مختلــف و موزه هاى كوچك 
نيــز ايــن پيشــنهاد را داده ايم تــا در اين طرح 
شــركت كنند، حتى معتقدم آن اســتان ها را نيز 
تشــويق مى كند تا در مراكز استانى خود نمايش 

موزه هايشان را به صورت آنالين انجام دهند. 
وى دربــاره  درآمدزايى از اين پــروژه و پرداخت 
هزينه اى هرچند كوچك بــراى ديدِن نمايِش هر 
موزه در ادامه  طرح، اظهار مى كند: استنباط مى كنم 
اين كار بايد توســط بخش هــاى غيردولتى انجام 
شود. اكنون سايت آپارات متوجه ميزان عالقه مندى 
مخاطبان خود به بازديد از موزه ها شــده است. ما 
اين شــرايط را مى توانيم براى سايت آپارات ايجاد 

كنيــم و اين امتياز را بدهيم تا از ســوى ديگر آنها 
نيز با هماهنگى با ميراث فرهنگى، بتوانند نمايش 

موزه ها را ادامه دار كنند. 
با تأكيد بر اينكه در هماهنگى هاى انجام شده براى 
13 روز نخست نوروز، معرفى 13 موزه به صورت 
مجازى با هماهنگى وزارت ارتباطات انجام شد و 
ســايت آپارات فضا در اختيــار موزه ها قرار داد و 
ميراث فرهنگى نيز شــرايط بازديد آناليِن موزه ها 
ماننــد فيلم بردار و... را مهيا كــرد تا اين همكارى 
3 جانبه ســبب بروز يك اتفاق خوب شود، اظهار 
مى كند: وزارتخانه مى تواند در آينده امكاناتى را كه 
وزارت ارتباطات براى ســايت آپارات مهيا كرده 
بارديگر فراهم كند تــا بازديدهاى آنالين صفر تا 

صد انجام شوند.

ناله و فغان همسايه پشت آوار خانه تاريخى 

 سرنوشت جنانى 
هر روز 

دست به دست 
مى شود

مريم مقدم »
 ناله و فغان پيرزن همســايه به دليل بسته شدن راه رفت وآمدى كه حاال 15 روز از آن مى گذرد 

اين بار رسانه ها را به خيابان شهداى شهر همدان در مجاورت عمارت جنانى كشاند. 
از پانزدهم فروردين ماه كه بخشى ديگر از خانه  تاريخى «جنانى»، عمارت 90 ساله و ثبت ملى شده 
همدان فرو ريخت تا روز 24 فروردين ســاعت 15 كه اين گزارش در دســت تهيه است راه تردد 

همسايه جنانى مسدود است.
 قسمت فروريخته شده از عمارت جنانى راه تردد همسايه را چند روزى بسته است. 

در خانه همســايه، خانواده اى زندگى مى كنند كه گويا يكى از ســاكنان آن هم بانويى است كه با 
مشكالت جسمانى دست و پنجه نرم مى كند اما در كمال ناباورى در روزهاى اخير اين راه همچنان 

بسته و همسايه پشت آوار جنانى حبس است. 


