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مديون ايثار پزشكان و 
كادر درمان هستيم

 1- شــيوع ويروس كرونا در جهان و 
ســرعت انتقال آن در كنار ناشــناس بودن 
ويروس و بيمارى حاصل از آن بيشــترين 
فشار را در جهان به ظاهر به دولت ها به دليل 

تن دادن...
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        سبـد فـرهنگى        سبـد فـرهنگى
 همراه با  همراه با همدان پيامهمدان پيام
9999

# كروناـ راـ  شكستـ  مى دهيم
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به مناسبت ماه پربركت رمضان به مناسبت ماه پربركت رمضان 
و به منظور حمايت از توليد و به منظور حمايت از توليد 
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 در خدمت توليد كنندگان گرامى است در خدمت توليد كنندگان گرامى است

ثبت اثر باقى مانده از جنگ جهانى 

برج مراقبت فرودگاه همدان ملى شد

هر بحرانى از 
سيل تا گرانى 
دامن كارگران 

را مى گيرد مديرعامل هالل احمر استعفا كرد
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مديون ايثار پزشكان و كادر درمان هستيم
 1- شــيوع ويروس كرونا در جهان و ســرعت انتقال آن در كنار 
ناشــناس بودن ويروس و بيمارى حاصل از آن بيشــترين فشار را در 
جهان به ظاهر به دولت ها به دليل تن دادن به محدوديت ها و زيان هاى 

اقتصادى تحميل كرده است.
اما واقعيت آن است كه بيشترين فشار ناشى از گسترش ويروس كرونا 
بر نظام سالمت، كادر درمان، پزشــكان و پرستاران بوده است و اين 
فعاالن نظام سالمت بوده اند كه در خط مقدم مبارزه با كرونا ايثارگرانه 
تمام توان و داشــته هاى خود را به كار گرفتــه و از بذل جان در راه 

خدمت به مردم دريغ نكرده اند.
2- در كرونا كشــورهاى به ظاهر پيشرفته مانند كشورهاى اروپايى و 
آمريكا عملكرد درخشانى نداشتند و نشان دادند كه نظام سياسى مقتدر 
هم مى تواند از نظام بهداشتى ناتوان و سردرگم در بحران ها برخوردار 

باشد.
در اين زمينه نظام سالمت ايران كارنامه درخشانى تاكنون از خود ارائه 
داده و توانســته با فداكارى پرســنل درمانى و خدماتى، پيك نخست 

بيمارى را با آمارى بهتر از كشورهاى مدعى دنيا پشت سر بگذارد.
3- درباره مديريت بحران كرونا، تصميمات ستادهاى مقابله و مسائل 
مديريتى مقابله با كرونا در ايران، بحث بســيار است، اما واقعيت آن 
است كه به نظام سالمت و بهداشت و درمان ايران ايرادى وارد نيست 

و كاركنان نظام سالمت سربلند از خدمت صادقانه به مردم هستند.
كاركنان نظام سالمت ايران، به ويژه افراد درگير با درمان بيماران با ايثار 
و فداكارى ثابت كردند كه به ميثاقى كه با ملت دارند و قسم و عهدى 
كه براى پاسدارى از سالمت و جان انسان ها داشته اند، پايبند هستند و 

در عمل به عهد خود از ايثار و فداكارى ابايى ندارند.
4- ايثارگرى و فداكارى كاركنان كادر درمان در كنترل كرونا و درمان 
بيماران همه را به شباهت اين دوران با دوران دفاع مقدس رساند، زيرا 
همدلى، همبستگى، انسجام ملى و وحدت جامعه بى شباهت به دوران 
دفاع مقدس نيست و پزشــكان و كادر درمان نيز در فداكارى و ايثار 
مجاهدانه يادآور جهاد و رشادت هاى رزمندگان هستند و در اين جهاد، 
شهداى سالمت، گواه ايثارگرى و فداكارى و خدمت عاشقانه پزشكان 

و پرستاران به مردم و كشور و بشريت هستند.
5- يكــى از داليل توفيقات ايران در موضــوع كرونا اعتماد مردم به 

پزشكان و كادر درمان است.
اين اعتماد دليلى شد تا مردم امسال نوروز را با رسم هاى ديد و بازديد 
و سيزده به در نداشته باشند و در خانه بمانند تا زنجيره انتقال ويروس 

قطع شود.
ايــن همدلى و همكارى در ايران در اوج خود قرار دارد، زيرا مردم از 

پزشكان و پرستاران خير و خوبى ديده اند.
6- طــرح تحول نظام ســالمت پيش از اجرا، حيــن اجرا و اكنون با 
انتقادات مواجه بود البته انتقاد شــرط اصالح و دليلى بر رفع نواقص 

در صورت توجه است.
با ايــن اوصاف اجــراى طرح تحول نظام ســالمت نشــان داد كه 
زيرساخت هاى بهداشت و درمان در كشور دچار تحول اساسى شده 
و اين تحول در درمان بيماران و پيشگيرى از گسترش ويروس بسيار 

مؤثر و نقش آفرين بوده است.
اين تحوالت نشان داد همچنان سالمت بايد در اولويت كشور باشد و 

طرح تحول سالمت با قدرت بيشتر پيگيرى و اجرا شود.
7- ما همه در موضوع كرونا مديون فعاالن نظام سالمت به ويژه پزشكان 
و پرســتاران مرتبط هستيم و هفته سالمت كه امسال تحت الشعاع اين 
اتفــاق افتاده، فرصت خوبى براى تقدير و تشــكر از اين ايثارگران و 

فداكاران جهادگر ميهن است.
قطعــا ويروس كرونــا هم با درمان همــراه خواهد شــد، اما از اين 
دوران به عنوان دورانى درخشــان و برگ زرينــى از همدلى مردم و 
نظام بهداشــتى و رزمندگان سالمت، در شرايطى سخت، تحت تأثير 

تحريم ها در تاريخ ايران ياد خواهد شد.

نيروى انسانى معتقد و انقالبى نقطه قوت سپاه 
پاسداران است

 فرمانده سپاه  انصارالحسين(ع) استان همدان با بيان اينكه اساس و پايه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى، نيروى انسانى تربيت شده انقالب است، گفت: افرادى كه در اين سال ها 
وارد ســپاه پاسداران انقالب شدند امروز به عنوان سرمايه اصلى مديريتى كشور محسوب 

مى شوند.
 نيروى انسانى معتقد و انقالبى نقطه قوت سپاه پاسداران است

ســردار مظاهر مجيدى امروز در گفت وگو با فارس با بيان اينكه ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمى به عنوان يكى از مردمى ترين نهادهاى نظامى و از الطاف خداوند به انقالب اسالمى 

است، اظهار كرد: سپاه با فكر حضرت امام(ره) براى دفاع از انقالب اسالمى به عنوان يك 
نهادى از جنس خود انقالب راه اندازى شد.

وى ادامه داد: در اين سال ها سپاه پاسداران عالوه بر اينكه نيروهاى سازمانى خود را تأمين 
كرده پس از جنگ تحميلى از اين سرمايه بزرگ براى مديريت كشور بهره برده است.

مجيدى خاطرنشــان كرد: نقطه قوت ديگر سپاه، ظرفيت هاى جهادى و فعاليت گروه هاى 
جهادى است كه در جريان حوادث طبيعى مثل سيل، زلزله و بيمارى ها به بهترين نحو به 

مردم خدمات ارائه كرده اند.
وى با اشاره به اينكه هدف تأسيس سپاه در جمهورى اسالمى ايران حفاظت و پاسدارى از 
انقالب و دستاوردهاى آن، تقويت توان دفاعى كشور و تالش براى تحقق آرمان  هاى الهى 
و گســترش حاكميت قانون معنوى است، گفت: سپاه در زمينه هاى مختلف دستاوردهاى 

چشمگيرى داشته و افتخارات بزرگى كسب كرده است.
مجيدى افزود: ارزشمندى سپاه به نيروى انسانى و گروه هاى جهادى به عنوان يك نيروى 
اعتقادى باانگيزه اســت كه در شــرايط مختلف خود را با مأموريت ها سازگار كرده و در 

شرايط جنگ سخت و نرم به زيبايى ورود مى كنند.
وى گفت: به لطف خداوند متعال و امام زمان(عج) با وجود تمام تهديدها و دشــمنان، 
كشــورى امن در منطقه هستيم كه نشــان از رشادت ها نيروهاى مسلح در كنار يكديگر 

دارد.
مجيدى با اشاره به برگزارى رزمايش مؤمنانه با هدف كمك به نيازمندان اظهار كرد: افراد 
نيازمند در رزمايش مؤمنانه شناســايى شــده و با جمع آورى كمك هاى مردمى بسته هاى 

معيشتى تهيه و در 2 مرحله توزيع خواهد شد.

هر بحرانى از سيل تا گرانى 
دامن كارگران را مى گيرد

جهش توليد نيازمند تدوين برنامه هاى 
كاربردى است

 محقق شــدن شعار ســال مبنى بر «جهش توليد» نيازمند تدوين و 
اجراى برنامه هاى مؤثر، كاربردى و جامع است.

رئيس كل دادگســترى اســتان همدان گفت: رهبــر معظم انقالب در 
سال هاى اخير بهترين راه غلبه بر تحريم و مشكالت اقتصادى را توجه 
بــه ظرفيت ها و توليدات داخلى و افزايش صادرات عنوان كردند و در 
اين راســتا بايد در ســال مزين به نام «جهش توليد» برنامه هاى موثر و 

جامعى تدوين و اجرا شود.
محمدرضا عدالتخواه در نشست اعضاى شوراى قضايى استان همدان 
افزود: در حال حاضر بسيارى از موارد و اقالم اساسى و ضرورى مورد 
احتياج مردم از جمله خوراك، پوشاك و مواد شوينده در داخل كشور 
توليد و تأمين مى شــود و مردم با فرهنگ ايران نيز با تأســى به تربيت 
دينى با وجود شــرايط اضطرارى ناشــى از شيوع ويروس كرونا رفتار 
شايســته اى از خود بروز داده و جلوه هاى زيبايى از همدلى و ايثار را 

به نمايش گذاشتند.
وى ادامه داد: اما تربيت شدگان فرهنگ غرب با انتشار اخبار مربوط به 
شرايط اضطرارى به افراد ياغى تبديل شده و دولت آمريكا كه خود را 
قدرت برتر مى داند براى تأمين اقالم اوليه بهداشــتى مردم خود دچار 

مشكل شده و به راهزنى بين المللى روى آورده است.
به گزارش ايرنا، عدالتخواه ابراز اميدوارى كرد: با همكارى شــهروندان 
و برنامه ريزى دستگاه هاى مسئول، عوارض سوء ناشى از بيمارى كرونا 

در كشور و جامعه بشرى از بين برود.
اعضاى شــوراى قضايى همدان در ادامه جلســه به بررسى وضعيت 
استان در زمينه نحوه اســتفاده از ظرفيت هاى موجود در ارائه خدمات 
الكترونيك و دوركارى، با هدف به حداقل رساندن آسيب هاى ناشى از 

انتشار ويروس كرونا پرداختند.

از نسيم بهشتى ارديبهشت ماه الوند 
تا تيغ كينه كرونا

مهدى ناصرنژاد  »
 بدون شــك يك طرف ســكه طاليى صنعت گردشگرى استان 
همدان طبيعت زيبا و ييالقى آن است و اين زيبايى و دلربايى در فصل 

بهار و ارديبهشت ماه همدان به اوج شكوفايى خود مى رسد. 
حال به راحتى مى توان مجسم كرد، حداقل نيم قرن و 60 سال پيش كه 
بخش هاى بزرگى از باغ ها و بيشه زارهاى سرسبز همدان با انبوهى از 
درختان پرشــكوفه انواع ميوه تا همين ميدان جهاد كنونى و جهان نما، 
ركنى، ســعيديه، كمال آباد، هنرســتان و در نقاط شرق شمال و غرب 
همدان نيز تا دل كالنشــهر فعلى همدان، ادامه داشت، شهرمان در چه 
حال و هوايى بود و اجداد ما در چه شهرى و چه گوشه اى از بهشت 
واقعى زندگى مى كردند و نفس مى كشيدند؛ هيچ اغراق و بزرگ نمايى 
در ميان نيست اگر بگوييم و بنويسيم كه در توصيف شگفتى هاى اقليم 
و طبيعت افســونگر شهر 2 هزار و 500 ســاله همدان چندين كتاب 
مى توان نوشــت، همانگونه كه هم اينك نيز از نويسندگان و محققان 
نام آور همدان و شاعران شيرين زبان استان آثار ارزشمندى در وصف 
تاريخ باشــكوه اين ديار و گوارايى آب و هوا و زيبايى هاى طبيعى آن 

سرود و نگاشته به يادگار گذاشته اند. 
يكــى از نعمت هــاى بزرگ كــه همدانى هاى قديــم از آن بهره مند 
بوده اند، وجود چندين رشــته قنات پرآب و چهار فصل در بيشــتر 
محله هاى پرآوازه شــهر همدان اســت كه از چند رشته باقى مانده از 
اين قنات هاى باســتانى كه توسط شــهردارى هاى همدان با درايت و 
آينده نگرى قابل تقديرى اليروبى و مرمت شــده است، براى آبيارى 
فضاى سبز شهر استفاده مى شود. نقل است كه قنات هاى همدان مانند 
شاهرگ و مويرگ هاى شبكه اى از داخل بسيارى حياط هاى با صفاى 
محله هاى قديمى شهر جارى بوده و اهالى هر محل با قاعده و قرار و 
مدارهاى نانوشته اى روزانه براى مصارف زندگى خويش از اين قنات 
در همســايگى خود بهره مند شــده اند. خانه هاى قديمى شهر همدان 
با معمارى هاى مشــابه بدون اســتثنا حياط دارند و در ساختمان هاى 
به اصطالح يك اشــكوبه و دو اشكوبه بوده اند و به ندرت عمارت هاى 
بلند مرتبه نظير عمارت معروف به «جنانى» يا همان جواهرى در همدان 
قديم وجود داشــت. اين خانه ها هر يك به طور مســتقل داراى يك 
حلقه چاه آب نيز بودند كه آب سرشار اين چاه ها در فصل بهار براى 
آشاميدن و مصارف شست وشو و آبيارى باغچه هاى پر گل و درخت و 
پاشيدن و صفا دادن به حياط و كوچه هاى خاطره انگيز شهر پرهياهوى 

همدان كفايت مى كرده است. 
يكى ديگر از ويژگى هاى روح نواز ارديبهشت ماه همدان در روزگاران 
گذشته وجود درختچه هاى گل ياس سفيد در باغچه اكثريت خانه هاى 
قديمى بود كه آثار آن هنوز هم در برخى محله ها و خانه هاى خشــت 
و گلى باقى مانده اســت. شكوفه هاى ياس از اواخر فروردين ماه آغاز 
به شــكوفايى مى كرد و حداكثر تا نيمه ارديبهشت ماه دوام مى آورد و 
هر صبح عطر خوش گل هاى ياس فضاى كوچه هاى شهر را سرشار 
از شــميم زندگى مى ساخت و معموالً هر صبح زود روى ميز معلمان 
مــدارس همدان يك دســته گل ياس خودنمايى مى كرد كه توســط 

دانش آموزان خوش ذوق و قدرشناس به معلمان تقديم مى شد. 
ارديبهشــت ماه همدان هنوز هم سرشار از عطر زندگى و شكوفه هاى 
بركت و رزق و روزى خداوند براى بندگان پرتالش اســت و بدون 
شــك در اين روزهاى ســخت و تلخ كرونايى همين هواى خوش 
و زمزمه روح نواز نســيم بهشــتى الوند اســت كه هر كس را مجال 
كروناســتيزى نمى دهد و از محبس چهارچــوب ديوارى هاى تنگ و 
كوتاه وادار به غفلت از خطر گردش كرونا مى ســازد و به گلگشت و 

تماشاى باغ و راغ مى خواند.
اين ارديبهشــت ماه و شميم خوش سبزينه ها و شــكوفه هاى بهارى 
انســان هاى بى قرار را مى انگيزاند تا بــه كوچك ترين بهانه اى آهنگ 
كوچــه و خيابــان كنند. غافــل از اينكه در شــرايط جهنمى كرونا، 
خطرآلودگى به اين ويروس آزاردهنده از خودمان به ما نزديك تر است 
و به قول شــهروند رنجور و رنگ پريده اى كه پس از يك ماه درد و 
رنــج به تازگى از ابتال به بيمارى كرونا خالصى يافته اســت، در اوج 
ســالمت و بى خبرى و بى اعتنايى به هشدارهاى بهداشتى بودم و فكر 
مى كردم ممكن نيست با اين تن ورزيده و آماده و جوان، در دام كرونا 
بيفتم. غافل از اينكــه از چند روز پيش به دليل نامعلومى، ويروس در 
جانم جا خوش كرده و در مدت كوتاهى به تب و لرز شــديد و نفس 
تنگــى ام انداخت و پــس از آن فقط روزهــاى درد و زجر و تالش 
بى وقفه پزشــكان و پرســتاران را روى تخت بيمارستان به زحمت به 
خاطر مى آورم، تا اين روزهاى نقاهت كه همه اش به غفلت و بى خبرى 

و خوش باورى هاى خودم مى انديشم!!!

1-نيكزاد هم به جمع داوطلبان رياســت مجلس يازدهم اضافه شده 
است. گويا رســانه  هايى تبليغ وى در فضاى مجازى را آغاز كرده اند. 
گفتنى است نيكزاد سابقه وزارت مسكن و راه در دولت احمدى نژاد و 

فعاليت در ستاد رئيسى در انتخابات رياست جمهورى را دارد.
2- بازى پايتخت هم ساخته شد. گويا اين بازى بدون هماهنگى با تيم 
سازنده سريال پايتخت ساخته شده است. گفتنى است ناهماهنگى در 

ساخت اين بازى صداى عوامل آن را درآورده است.
3- پرونده شكايت رئيس پيشين قوه قضاييه از  يك نماينده مجلس به 
دادگاه تجديدنظر رفته اســت. گويا صادقى در دادگاه بدوى به 21ماه 
حبس محكوم شده است. گفتنى است اين شكايت مربوط به مطالب 

صادقى درباره حساب هاى قوه قضاييه بوده است. 
4- خرافه پراكنى درباره درمان و پيشگيرى از كرونا افزايش يافته است. 
گويا در اين زمينه برخى افراد مدعى طب ســنتى بسيار فعال هستند. 
گفتنى اســت عمل به برخى از اين خرافه ها با عوارض شديدى براى 

سالمتى فرد همراه خواهد بود.
5- پارلمان ســايه تشكيل مى شــود. گويا اين پارلمان را اصولگرايان 
تشكيل خواهند داد. گويا حداد عادل قصد رياست بر پارلمان سايه را 
دارد. گفتنى اســت معموال جناح دور مانده از قدرت اقدام به تشكيل 

تشكل هاى سايه و رصد فعاليت هاى رقيب در تشكل اصلى مى كنند.

غزل اسالمي»
 مديرعامل جمعيت هالل احمر 
اســتان به دليل بي حرمتــي مديران 
استان اســتعفا كرد. آنطور كه بهروز 
كارخانه اي در گفت وگو با همدان پيام 
مطــرح كرد دليل اســتعفاي وي به 
جلسه ســتاد كرونا در 25 اسفند 98
بازمي گردد. وي ادعا كرد كه از سوي 
مدير استان به جمعيت هالل احمر، 
مــردم همدان و شــخص خودش 
بي حرمتي شده و از همان روز به دنبال 
كارهاي مربوط به استعفا بوده است. 
جلســه  در  گفــت:  كارخانــه اي 
ويديو كنفرانسي در همان روز، كه به 
همه جا متصل بود و ما را مي ديدند، 
مديريت ارشد اقدامات هالل احمر 
مالير را زيرســؤال برد و آنها را به 
همــكاري نكردن محكــوم كرد كه 
توضيح  درباره اش  خواســتم  وقتي 

بدهم اجازه توضيح به من داده نشد. 
درصورتي كه اگر قرار است صحبتي 
بشود بايد پيش از آن از مدير مربوطه 
سؤاالتي پرسيده شود و يا اينكه همان 

زمان بپرسند.
وي ادامــه داد: اين در حالي بود كه 
تا آن زمان هالل احمر مالير 2 برابر 
بقيــه كار كرده بود و وقتي در مقابل 
ديگر  ديــدم  بي حرمتي  توضيــح، 
نتوانســتم آن جلسه را تحمل كنم و 

جلسه را ترك كردم.
كارخانه اي در ادامه ســخنان خود 
به حضور مديران غيربومي اشــاره 
كــرد و گفــت: صحبت مــن اين 
نيست كه بايد تعداد مديران بومي 
بيشتر باشــد، اما با اين انتخاب ها 
به جاي باال بردن موقعيت سياســي 
و اقتصادي استان جاي خودشان را 

محكم مي كنند.  

وي ادامــه داد: مــن به عنوان رئيس 
مجمع توســعه اســتان مي گويم كه 
فرهنگ، توســعه را به دنبال دارد و 
مــواردي به جز اين، توســعه اي در 

استان ايجاد نمي كند. 
اين  از  بيشــتر  گفت:  كارخانــه اي 
نمي توانم به موارد اشــاره كنم چون 

ممكن است در شأن كسي نباشد.
كارخانه اي از 25 اســفند به دنبال 
شــنبه  روز  تااينكه  بوده  اســتعفا 
است.  شده  پذيرفته  وي  استعفاي 
اما تا روز سه شنبه پشت ميز خود 
روز  در  و  بوده  به خدمت  مشغول 
چهارشنبه (ديروز) ميز خود را به 

ذي حساب اداره تحويل داد.
و  بيهوشــى  متخصص  كارخانه اي 
عضو هيأت علمى دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان است و پيش از اين 
رئيس ســتاد انتخابات روحاني بوده 

اســت. درحال حاضــر نيز همچنان 
سياســتگذاري  شــوراي  رئيــس 

اصالح طلبان در همدان است. 
اكنون على ســنجربيگى خزانه دار و 
عامل ذى حســاب هالل احمراستان 

منصوب  سرپرست  به عنوان  همدان 
شده است. 

گفته مي شــود براي مديــر عاملي 
هالل احمر گزينه  اي از اســتانداري، 

ارشاد و بخشداري ها مطرح است.

مديرعامل هالل احمر استعفا كرد

كرونـا بهانه تغيير مديران!

 مكان هايشان مشــخص است جز يكى دو 
نقطه از شهر جايى ندارند، همان هايى كه آفتاب 
نزده بايد لقمه اى نان در ساك هاى دستى خود 
كه اغلب از جنس گونى هاى 10 كيلويى برنج 
است بگذارند و راهى جنگ شوند، جنگ براى 

زنده ماندن!
در همدان گروهى از آن ها در ميدان شــريعتى، 
درســت موازى بانك كوثر تا ورودى خيابان 
كرمانشــاه صف مى كشــند و برخى در كنار 
مســجد نظر بيگ، ديگرى در چــراغ قرمز و 
تعدادى هم در ميدان هگمتانه به سمت ترمينال 

قديمى شهر در انتظارند.
انتظار براى آمدن كسى كه بخواهد از آنها براى 
انجام كارى كوتاه و موقتى در حد چند ساعت 

از روز كمك بخواهد.
كارگــران خدماتى و ســاختمانى هميشــه از 
بحران زدگى همدان ســهم بيشترى دارند حاال 
هم كه كرونا ســر و كله اش پيدا شده ديگر توان 
از امانشــان بريده و ضربه ســنگينى به روند 
زندگيشان وارد كرده است تا جايى كه به استناد 
سخنان دبير اجرايى خانه كارگر استان همدان، 
حدود يك سوم جمعيت كارگرى همدان يعنى 
165 هــزار نفر از آنان زندگى و معيشتشــان 

قربانى كرونا شده است.
حاال برخى نمايندگان اين قشر، همان ها كه در 
بحران كرونا نمى توانند در خانه بمانند از حال 
و احوال اين روزهايشان به همدان پيام مى گويند 
و ترس از كرونا برايشــان معنايــى ندارد زيرا 
ترس بزرگ ترى دارند كه معيشــت و بى پولى 

دچارشان كرده است.
رضا 28 ساله است و از نوجوانى جز كارگرى 
كار ديگراى به عنوان حرفه نداشــته است، او 
بــه خبرنگار ما از قصه ايــن روزهايش چنين 
مى گويد: زندگى ما تا پيش از كرونا هم چندان 
متفاوت نبود حاال هم كه اين بيمارى آمده فرق 
زيادى به حال ما ندارد كه بخواهيم از ســختى 
زندگــى در دوران كرونــا صحبت كنيم چون 

هميشه و هر لحظه زندگى ما سخت است.
او كه در خانــواده اى 5 نفره زندگى مى كند، 
ادامه مى دهد: ما پدر نداريم، يعنى سال هاست 
كه بى پدر زندگيمان اداره مى شــود، من و 2
برادر ديگر هر 3 كارگرى مى كنيم، آنها هر دو 
كارگر فصلى كشاورزى هستند و اين روزها 
خيلى بيشتر از من سختى را احساس مى كنند، 
براى همين من مجبورم در حال حاضر به جاى 
2 برادر ديگرم هم كار كنم اما كو كار؟! از هر 
10 نفرى كه كارگر ساختمانى مى خواهند آيا 
يكى نصيب من شــود يا نــه؟ با اين حال هر 
روز صبــح به اميد اينكه پولــى به خانه ببرم 
همين جا(دور ميدان شــريعتى) منتظر مى مانم 
تا كســى كارگرى بخواهد و شايد شانس به 

من رو آورد و مرا ببرد.
مشــهدى احمد كه صورتش از موهاى سپيد 
پوشــيده شده و پوستى تيره دارد، از ظواهرش 
پيداست سن بيشترى به نسبت بقيه دارد اما او 
هم داســتان زندگى اش فرق چندانى با رضا و 

اصغر و على، ناصر و مهدى، طاهر و مصطفى 
و ... ندارد.

مى گويد: 65 ساله اســت و داراى 3 دختر كه 
يكى از آن ها درس مى خواند و يكى در كارگاه 
خياطى كار مى كند و ديگرى هم در رســتوران 
يكى از هتل هاى شهر شيفتى كار خدماتى انجام 

مى دهد.
مشهدى احمد از كرونا چيزهاى زيادى را شنيده 
اما مى گويد در خانه آن ها كرونا بيشتر شبيه به 
يك شوخى است زيرا تمام اعضاى خانواده  جز 
همســرش صبح زود مجبورند از خانه بيرون 
بزننــد و تا غروب كار كنند؛ حاال هم كه كرونا 
آمده دخترها بيكار شده اند و تمام مسئوليت خانه 

به دوش پدر پيرشان افتاده است.
او مى گويد: كسى از همسايه ها و حتى خانواده 
5 نفره اش از دســتكش و ماســك و همه آن 
وســايلى كه مى گويند بايد براى جلوگيرى از 
اين بيمارى استفاده كنند را ندارند و خودشان با 
كمى آب و چند بطرى وايتكس در تانكرهاى 
بــزرگ آب محلــه مايع ضدعفونى درســت 
كرده اند تا همســايه ها همه باهم بتوانند از آن 

استفاده كنند.
مشهدى احمد هر روز روى طاقچه كنار مسجد 
نظربيگ در بلــوار هگمتانه معروف به خيابان 
خاكى مى نشــيند و منتظر رسيدن ناجى براى 

بردن لقمه نانى به خانه است.
محمد 45 ساله اســت و با خواهرش زندگى 
مى كند و مى گويد: 7 سال است كه سرپرستى 
خواهرش را بر عهده دارد و سال هاست پدر و 

مادرشان به رحمت خدا رفته اند.
محمــد از جمله كارگرانى اســت كه وام يك 
ميليون تومانى دولت نصيبش مى شود و از اين 
اتفاق خوشحال اســت، مى گويد: تمام روزها 
را لحظه شــمارى مى كنم كه اين وام به حسابم 
واريز شــود تا بتوانم خريدى كلى براى خانه 
انجام دهم تا حداقل براى چند ماه دغدغه سيب 

زمينى، پياز و برنج نداشته باشم!
او ادامه مى دهد: خواهرم در سن ازدواج است 
و خيلى هم مشتاق تشــكيل زندگى است اما 
به دليل شرايطى كه داريم نه خواستگار درست 
و حســابى دارد و نه حتى اگر داشته باشد من 

توان فرســتادنش به خانه بخت را دارم؛ حاال 
هم كه كرونا باليى به سرمان آورده كه شب ها 
نان خشــك به آب مى زنيم و مى خوريم چون 
با اينكه ســاعت ها اينجا منتظر كار مى مانم اما 
روزهــاى زيادى بوده كه دســت از پا درازتر 
با شــرمندگى از خواهرم مجبور شدم به خانه 

برگردم.
رضا، مشهدى احمد و محمد مشت هاى نمونه 
خــروارى از زندگى اين روزهــاى كارگران 
ساختمانى و خدماتى در همدان هستند كه قصه 
غصه ها و گذران روزهايشان هفتاد من مثنوى 

است.
بحران ها  آسيب  بيشترين  كارگران   

را مى بينند
دبير اجرايــى خانه كارگر اســتان همدان در 
گفت وگو با همدان پيام دربــاره وضعيت اين 
روزهاى كارگران همدانــى مى گويد: در هيچ 
زمــان و مكانــى دولت ها حــق و حقوقى به 
كارگران نمى دهند و همين سبب شده تا قشر 

كارگر در بحران ها بيشترين آسيب را ببينند.
چنگيز اصالنى با بيان اينكــه در همدان 248
هزار بيمه شده كارگرى داريم كه 2سوم آنها از 
كرونا متضرر شــده اند، گفت: با اينكه در موج 
شيوع كرونا بسيارى از مشاغل و اماكن تعطيل 
شدند تاجايى كه حتى مساجد هم بسته شد اما 
كارگران تعطيل نبودند و همين ســبب شده تا 
روحيه پايينى براى ادامه كار داشــته باشند؛ با 
اين حال با دســتمزد هاى بسيار پايين همچنان 

مجبور به كار هستند.
وى همچنين دربــاره افزايش حقوق كارگرى 
سال جديد عنوان كرد: متأسفانه در حقوق سال 
جديد كارگرى به حقانيت اين قشر توجه نشده 
است و هم كارفرما و هم دولت خالف ماده 41

قانون كار را انجام دهند.
وى با ابراز گاليه از بى توجهى مسئوالن به قشر 
كارگر افزود: كرونا بيش از هر شــغل و قشرى 
به كارگــران و خانواده هاى كارگرى ضربه زده 
اســت، به طورى كه بايد گفت در بســيارى از 
شــغل هايى كه كارگران به آن اشــتغال دارند 
امكان فاصله گذارى نيســت و چون كرونا يك 
موج بحرانى ناشناخته بود و تجربه مقابله با آن 

را در جامعه نداشتيم به همين دليل بزرگ ترين 
ضربه هاى اقتصادى و اجتماعى را متوجه قشر 
ضعيف جامعه كرد كه متأسفانه كارگران هم در 
اين حلقه قــرار دارند. رئيس كانون هماهنگى 
شــورا هاى اسالمى كار اســتان همدان گفت: 
افزايــش حقوق طبق قانون بايــد مطابق تورم 

ساليانه باشد.
 محمدرضا محسنى در گفت وگو با ايلنا گفت: 
تعيين حداقل حقوق كارگران براى سال 99 كه 
بدون امضاى نمايندگان كارگرى در شــوراى 
عالى كار انجام شــد، نه تنها بــر خالف ماده 
41 قانون كار اســت، بلكه در مقايسه با ميزان 
افزايش حقوق كارمنــدان دولت هم ناعادالنه 
اســت. وى اظهار كرد: بايــد در ميزان حقوق 
و دســتمزد كارگران كه از سوى شوراى عالى 
حقوق و دستمزد مشخص شــده، تجديدنظر 
جدى صــورت گيــرد تا رضايــت كارگران 
نيز تأمين شــود. وى عنوان كرد: معتقدم بايد 
تجديدنظرى در افزايش حقوق ها صورت گيرد 
و حداقل حقوق تعيين شده براى كارگران هم 2

ميليون و 800 هزار تومان باشد.
در همين راســتا رئيــس كانــون هماهنگى 
شورا هاى اسالمى كار استان همدان نيز معتقد 
اســت در تعيين حداقل حقوق كارگران براى 
سال 99 ضوابط قانونى رعايت نشده، زيرا طبق 
ماده 41 قانون كار، حداقل دســتمزد كارگران 
بايــد كمتر از ميــزان نرخ تورمــى اعالمى از 
سوى بانك مركزى نباشد، درصورتى كه شاهد 
اختالف 20 درصدى در ميزان حقوق كارگران 

و تورم ساليانه هستيم.
محســنى با اشــاره به ضرورت بازنگرى در 
افزايش 21 درصدى حقوق كارگران در ســال 
99 است: دولت براى كارمندان خود اعالم كرد 
كه هيچ كارمندى نبايد كمتر از 2 ميليون و 800

هزار تومان دريافتى داشته باشد اما كارگران با 
اين شــرايط اقتصادى چطور با يك ميليون و 

800 هزار تومان بايد زندگى كنند!
وى اظهار كرد: در سال هاى اخير اقتصاد كشور 
دچار مشكالت عديده اى شد و قيمت همه چيز 
چندين برابر شــده  به طورى كه كارگران ديگر 

نمى توانند با اين حقوق ها كمر راست كنند.
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آغاز طرح سرشاخه كارى 
در باغ هاى گردوى اسدآباد

 مدير جهاد كشاورزى شهرستان اسدآباد از آغاز طرح سرشاخه كارى 
باغ هاى گردوى اين شهرســتان خبر داد و گفت: اسدآباد داراى  هزار 
و 600 هكتار باغ گردو اســت كه در حال حاضــر افزون بر 16 هزار 
پيوندك براى سرشاخه كارى اين باغ ها تهيه و مقرر شده در 50 هكتار 

از باغ هاى گردو طرح مشاركتى سرشاخه كارى انجام شود.
ســقراط بيرنگ با اشاره به اينكه طرح سرشــاخه كارى 50 هكتار از 
باغ هاى گردوى شهرســتان از يكم ارديبهشت ماه آغاز شده و به مدت 
يــك ماه ادامه خواهد داشــت، افزود: امســال اين طــرح به صورت 
مشــاركتى اجرا مى شود كه 50 درصد مشــاركت دولت و 50 درصد 

توسط مشاركت بهره بردار باغ خواهد بود.
وى تعداد بهره برداران باغ هاى گردوى شهرستان اسدآباد را 2 هزار نفر 
برشمرد و خاطرنشــان كرد: در حال حاضر هزار 600 نفر از باغداران 

گردو، متقاضى اجراى طرح سرشاخه كارى باغ هاى خود هستند.
وى عمده پراكنش باغ هاى گردوى شهرستان را روستاهاى ملحمدره، 
ترخين آباد، خنداب، قاســم آباد، چنارســفلى و عليا، النجه و گنجه و 
حبشى ســيراوند عنوان كرد و يادآور شد: اجراى سومين سال طرح 
سرشاخه كارى باغ هاى گردو امسال توسط 10 نفر از كارشناسان بخش 
كشاورزى كه آموزش هاى الزم را ديده اند، در قالب 2 گروه در دست 

انجام قرار دارد.
بيرنگ با بيان اينكه اغلب هزار و 600 هكتار باغ هاى گردوى شهرستان 
داراى كشــت سنتى است و از ارقام بومى محلى در كاشت اين باغ ها 
استفاده شده است، افزود: اين نوع از باغ هاى سنتى با استفاده از ارقام 
بومى محلى داراى عملكرد كمترى است و نسبت به آفات و بيمارى 
حســاس و اســت به دليل زودگل بودن در فصل بهار دچار خسارت 
بسيارى مى شود. به گزارش روابط عمومى جهاد كشاورزى شهرستان 
اسدآباد، وى متوسط توليد گردوى سطح شهرستان را بين 2/5 تا 3 تن 
برشمرد و گفت: با استفاده از ارقام پرمحصول و ديرگل مى توانيم اين 
ميزان متوسط توليد گردوى شهرستان را به 4 تن در هر هكتار افزايش 
دهيم كه ساخت باغ هاى جديد و يا انجام سرشاخه كارى، راهكارهاى 
مناسب در اين راستا است. مدير جهادكشاورزى شهرستان اسدآباد با 
اشاره به اينكه درخت گردو يك محصول ديربارده بوده و 8 تا 10 سال 
باردهى اقتصادى آن طول مى كشد، بيان كرد: سرشاخه كارى باغ هاى 
گردو در حال حاضر بهترين روش ممكن براى افزايش ميزان توليد در 

هر هكتار از سطح باغ هاى گردو به شمار مى رود.

كشاورزى از روستاى قهورد سفلى
ساماندهى سراب فارسبان 

در شهرستان نهاوند 
 معاون ســرمايه گذارى همدان از ساماندهى ســراب فارسبان در 
شهرستان نهاوند خبرداد و گفت: سراب فارسبان نهاوند با اعتبارى بالغ 

 بر 5 ميليارد ريال سامان دهى مى شود. 
عليرضا قاسمى با اشــاره به ايجاد زيرساخت هاى مناطق گردشگرى 
اســتان همدان، ادامه داد: اين طرح از محل اعتبارات استانى است و با 
هدف حضور گردشگران و استفاده از ظرفيت گردشگرى طبيعى اين 

منطقه در حال انجام است.

 با توجه به اينكه بسيارى از روستاييان شهرستان كبودراهنگ افراد 
سالخورده هستند و دسترسى به اينترنت ندارند كه به صورت آنالين 
براى دريافت وام يك ميليون تومانى يارانه بگيران ســيم كارت خود 
را ثبت نام كنند براى ثبت نام ســيم كارت به مركز شهرستان مراجعه 
مى كنند. دفاتر خدمات ارتباطى بسيار شلوغ است و قطعاً فاجعه شيوع 
بيشتر كرونا را خواهيم داشــت لطفاً مسئوالن چاره اى براى رفع اين 

مشكل بينديشند.
محمودى

 از رئيــس جهاد كشــاورزى گل تپــه  مى خواهيم ظرفيت هاى 
كشاورزان منطقه را مديريت كند تا كشاورزان با كاشت محصوالتى 
كه مســتعد اين منطقه نيست متضرر نشوند منطقه گل تپه جزو نقاط 
بلند و كم آب  اســتان همدان اســت و محصوالتى كه در آن كشت 
مى شوند مناســب با آب و هواى شهرستان بهار مى باشد بر همين 
اســاس كشاورزى در اين منطقه رو به تعطيلى مى رود لطفا  مديران 
جهاد كشــاورزى  براى پيشگيرى از اين معضل پاى كار بيايند زيرا 
به دليل كاهش كشــت و توليد روستاهاى اين منطقه خالى از سكنه 

شده است.

گشنيز نهاوند فله اى صادر مى شود
 نهاونــد به عنــوان قطــب كشــاورزى اســتان همــدان، منطقــه مناســبى بــراى كشــت 
ــع  ــود صناي ــل نب ــا به دلي ــى رود ام ــمار م ــنيز» به ش ــژه «گش ــى به وي ــان داروي گياه
ــادر  ــتان ص ــه پاكس ــام ب ــه اى و خ ــورت فل ــول به ص ــن محص ــار اي ــى به ناچ تبديل
ــأله  ــن مس ــه همي ــرد ك ــام مى گي ــور انج ــن كش ــانس گيرى در اي ــود، كار اس مى ش

ــد . ــا مى كن ــب آنه ــى را نصي ــود اصل س
امــروزه اهميــت گياهــان دارويــى و شناســاندن نقــش حياتــى آنهــا در پيشــبرد اهــداف 
ملــى، منطقــه اى و جهانــى بــراى تقويــت ســالمت و خودكفايــى دارويــى ايجــاد اشــتغال 

و توســعه اقتصــادى بــر كســى پوشــيده نيســت؛ گياهــان دارويــى يكــى از توليــدات مهم 
ــى،  ــاى ژنتيك ــر و گنجينه ه ــوان ذخاي ــد به عن ــه مى توان در بخــش كشــاورزى اســت ك

ــراى هــر كشــورى محســوب شــود. بزرگ تريــن ثــروت ملــى ب
ــوردار  ــى برخ ــت جهان ــالمت و بهداش ــى در س ــت باالي ــان از ارزش و اهمي گياه
هســتند و در بســيارى از كشــورهاى در حــال توســعه، طــب گياهــى به عنــوان بخــش 
مهمــى از سيســتم درمانــى آنهــا شــناخته مى شــود؛ تنــوع اقليمــى و كلينيكــى ايــران 
ــى در  ــود 300 روز آفتاب ــان و وج ــده جه ــم شناخته ش ــم از 13 اقلي ــود 11 اقلي وج
ســال موجــب شــده ايــران از تنــوع گياهــى قابــل توجهــى برخــوردار شــود و تعــداد 

ــد. ــه باش ــزار گون ــش از 8 ه ــده در آن بي ــى شناخته ش ــاى گياه گونه ه

ــرى،  ــى، عط ــواص داروي ــه داراى خ ــزار و 300 گون ــا 2 ه ــن گونه ه ــان اي از مي
ــن  ــه از اي ــزار و 728 گون ــالوه، ه ــه ع ــتند؛ ب ــتى هس ــى بهداش ــا و آرايش ادويه ه
گياهــان به عنــوان گياهــان بومــى ايــران، يــك ظرفيــت انحصــارى در كشــور 

مى شــوند. محســوب 
ــار  ــزار هكت ــدود 180 ه ــران ح ــى در اي ــوالت گياه ــت محص ــر كش ــطح زي س
ــى آن 400  ــد محصــول دارد؛ ارزش صادرات ــن تولي ــزار ت ــاالى 200 ه اســت و ب
ــه اى كــه ســهم 10 درصــدى از صــادرات محصــوالت  ــون دالر اســت به گون ميلي
ــت  ــان دهنده ظرفي ــأله نش ــن مس ــاص داده و اي ــود اختص ــه خ ــاورزى را ب كش

ــن بخــش اســت. ــاالى اي ب

آگهى مزايده فروش خط توليد

شركت سرمايه گذارى استان همدان

از  نظراست  در  عام)  (سهامى  همدان  استان  سرمايه گذارى  شركت 
طريق مزايده عمومى خط توليد فوم پلى استايرن واقع در كيلومتر 25 
جاده همدان-  تهران جنب پمپ بنزين امير اشرف كوريجان به شرح 
در  مندرج  اطالعات  طبق  مى توانند  متقاضيان  برساند.  فروش  به  زير 
ذيل جهت بازديد و اخذ مدارك شركت در مزايده از تاريخ 1399/2/6 
خيابان  از  باالتر  هنرستان  خيابان  همدان،  آدرس  به  ادارى  ساعات  در 

ياسمين پالك 39 مراجعه نمايند.
جدول مشخصات

تن   5 بخار  ديگ   -3 مترى،   6 بلوكر  دستگاه   -2 پز  مواد  1-دستگاه 
4- كمپرسور باد 5- مخزن ذخيره آب 12000 ليترى 6- دستگاه برش 

2 دستگاه قيمت كارشناسى و مذاكره اى 
نحوه و شرايط شركت در مزايده 

 99/2/6 شنبه  روز  از  بازديد  و  مزايده  در  شركت  فرم  دريافت  الف) 
لغايت چهارشنبه 99/2/10

مورخ  ادارى  وقت  پايان  تا  را  شده  تكميل  فرم  بايد  متقاضى  ب) 
دريافت  رسيد  و  نمايد  شركت  تحويل  بسته  در  پاكات  در   1399/2/10

نمايد.
پ) پاكت در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/2/11 در محل 
بالمانع  جلسه  در  متقاضيان  حضور  و  شد  خواهد  بازگشايى  شركت 

خواهد بود.
عهده  به  روزنامه  در  آگهى  درج  هزينه  و  ملك  كارشناسى  هزينه  ت) 

برنده مزايده و هزينه نقل و انتقال به عهده طرفين مى باشد.
ث) شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

آگهى مزايده فروش امالك 

شركت سرمايه گذارى استان همدان

شــركت ســرمايه گذارى اســتان همــدان (ســهامى عــام) در نظــر 
ــع در  ــود واق ــالك خ ــى از ام ــى يك ــده عموم ــق مزاي دارد از طري
ــر  ــن امي ــب پمــپ بنزي ــران جن ــدان ته ــاده هم ــرى ج 25 كيلومت
اشــرف كوريجــان بــه شــرح زيــر بــه فــروش برســاند. متقاضيــان 
مى تواننــد طبــق اطالعــات منــدرج در ذيــل جهــت بازديــد و اخــذ 
مــدارك و فــرم شــركت در مزايــده از تاريــخ 99/2/6 در ســاعات 
ــان  ــر از خياب ــتان باالت ــان هنرس ــدان، خياب ــه آدرس هم ادارى ب

ــد. ياســمين پــالك 39 مراجعــه نماين
جدول مشخصات

1-نوع ملك صنعتى  2-متراژ28750 متر مربع  3-متراژ اعيان 4889 متر مربع
نحوه و شرايط شركت در مزايده 

ــنبه  ــد از روز ش ــده و بازدي ــركت در مزاي ــرم ش ــت ف ــف) درياف ال
99/2/6 لغايــت چهارشــنبه 99/2/10

ــان وقــت ادارى  ــا پاي ــل شــده را ت ــرم تكمي ــد ف ب) متقاضــى باي
مــورخ 1399/2/10 در پــاكات در بســته تحويــل شــركت نمايــد و 

رســيد دريافــت نمايــد.
پ) پاكــت در ســاعت 10 صبــح روز پنجشــنبه مــورخ 1399/2/11 
در محــل شــركت بازگشــايى خواهــد شــد و حضــور متقاضيــان در 

جلســه بالمانــع خواهــد بــود.
ت) هزينــه كارشناســى ملــك و هزينــه درج آگهــى در روزنامــه بــه عهده 

برنــده مزايــده و هزينــه نقــل و انتقــال بــه عهــده طرفيــن مى باشــد.
ث) شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

 بدون شــك در جبهه مبــارزه  با كرونا، 
كادر درمان هر لحظــه خالق صحنه هايى از 
ايثار فــداكارى در عرصه خدمت  هســتند، 
فرشــتگان نجاتى كه بيمارستان دكتر غرضى 
مالير را در صدر مقابله با اين ويروس قرار 
داده اند، از ابتداى اسفند كه پاى اين ويروس 
تازه به دوران رســيده به كشــور باز شــد، 
مدافعان سالمت مالير در خط مقدم مبارزه 
با كرونا، دوشــادوش مردم در اين روزهاى 
ســخت با نجات جــان بيمــاران هر روز 
جلوه هايى از ايثار، فداكارى، جان فشــانى و 
ازخودگذشتگى را خلق مى كنند، بدون آنكه 
خم به ابرو بياورنــد و يا از دورى خانواده 
گاليه كنند. در اين عرصه با مجاهدت 250
نفر از كادر درمان بيمارســتان دكتر غرضى 
شــبانه روز در خط مقــدم مقابله با ويروس 
كرونا قرار گرفتند تــا هم صف كادر درمان 
كشور شــده و با نجات جان هموطنان خود 
رويش مهربانى و ايثار را بار ديگر در سنگر 

سالمت ماندگار كنند. 
به گفته رئيس بيمارســتان دكتر غرضى مالير 
از ابتداى اسفند سال گذشته همزمان با اعالم 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى، 
غربالگــرى و تب ســنجى بيمــاران در اين 

بيمارستان آغاز شد.
به گــزارش ايرنا، محمدرضــا توكلى افزود: 
غربالگــرى و تب ســنجى 20 هــزار نفر در 
بيمارســتان غرضى در اين 2 ماه بيش از 140

بيمار مشــكوك در بخش ســالمت بسترى 
شدند كه 120 نفر از اين بيماران بهبود يافته و 
مرخص شدند؛ در حال حاضر 3  بيمار مبتال به 
كرونا در بخش سالمت اين بيمارستان بسترى 
هستند كه حال هر 3 بيمار خوب است و بيمار 

بدحال در بخش كرونا نداريم.
وى درباره تأمين وسايل حفاظت فردى براى 
كادر درمان بيمارستان نيز اظهار كرد: با توجه 

به تجربه خوب بيمارستان در مقابله با بيمارى 
آنفلوآنزا و دپويى كه از پيش داشتيم، در تأمين 
وسايل حفاظت فردى كادر درمان در مدت 10

روز نخست مقابله با كرونا مشكلى نداشتيم.
توكلــى ادامه داد: به منظور مقابله با كرونا يك 
بخش 30 تختخوابى با عنوان بخش ســالمت 
ICU به اين امر اختصاص داديم كه 4 تخت
و 2 تخت ايزوله تنفســى در بخش اورژانس 

اختصاص داده شد.
 ،CCU وى با اشاره به فعاليت مستمر بخش
خدمــات اورژانس همچــون خدمات قلب، 
جراحى و بخش اطفال بيــان كرد: در بخش 
ســرپايى بيمارســتان نيز پزشــك به صورت 
شبانه روزى در درمانگاه مستقر و داروخانه از 
8 صبح تا 20 شب هر روز به بيماران خدمات 

ارائه مى داد.
توكلى تأكيد كــرد: نيمى از بار درمان بيماران 
مبتال به كرونا روى دوش بيمارستان غرضى و 
نيمى ديگر بر عهده بيمارستان امام حسين(ع) 

بود كه بــا موفقيت از عهده اين مســئوليت 
سنگين برآمديم.

وى با بيان اينكه تمــام تالش خود را انجام 
داديم تــا در اين مدت كادر درمان مصونيت 
الزم را از بيمارى كرونا داشــته باشند، افزود: 
با وجود اين 2 نفر از كادر درمان ما به كرونا 
مبتال شــدند كه با تجويز دارويى و قرنطينه 
خانگــى حال آنها هم اكنون خوب اســت و 
تســت هاى بعدى آنها منفى شــده و به كار 

برگشته اند.
توكلى يادآور شــد: حدود 250 نفر از پرسنل 
كادر درمــان در بخش هاى مختلف اورژانس، 
راديولوژى، آزمايشگاه، سى.سى.يو و آى.سى.

يو به صورت مستقيم در بخش درمان فعاليت 
مى كنند و 150 نيرو نيز به صورت غيرمستقيم 
در تداركات و پشتيبانى مرتبط با بيماران مبتال 
بــه كرونا در اين بيمارســتان در حال فعاليت 

هستند.
وى تأكيد كرد: با توجه به اينكه شــيب انتقال 

كرونا نزولى اســت و روند انتقال آن در اين 
شهرستان ُكند شده، اما اين شرايط بدين معنى 
نيســت كه ويروس از بين رفته و انتقال آن تا 
ريشــه كنى و يا كشف واكسن همچنان وجود 
دارد. توكلــى با بيان اينكه پــس از يك دوره 
كم و خاموش ويروس در فصل گرم ســال، 
ممكن اســت ويروس كرونا دوباره در فصل 
سرد سال با يك بيمارى همچون آنفلوآنزا فعال 
شــود، در عين حال رعايت نكات بهداشتى، 
اجتماعى  فاصله گذارى  دست،  شست وشوى 
را از مهم ترين نكات در مقابله با كرونا عنوان 

كرد.
وى اظهــار كــرد: باوجود تمــام تالش هاى 
مســئوالن، مراقبت هاى مردم، بسيج و سپاه، 
نيــروى انتظامى، خيــران، اصنــاف و ديگر 
ارگان هــا و همچنين كنتــرل و نظارت هاى 
ورودى هاى شــهر، حجم شيوع و همه گيرى 
ويــروس كرونا در اين شهرســتان كم بود و 

گسترش زيادى نداشت.

1800 بسته معيشتى 
بين آسيب ديدگان كرونا 
در كبودراهنگ توزيع شد 
  اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: سال گذشته از 
تعهد هزار و 509 نفر اشــتغال، 2 هزار و 456 اشــتغال 
ايجاد شد و رتبه دوم اســتان به شهرستان كبودرآهنگ 

اختصاص يافت.
فرماندار كبودرآهنگ در جلســه كارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليد كه با حضور معاون هماهنگى امور اقتصادى 
همدان برگزار شــد با بيان اين مطلب ادامه داد: همه ما 
موظفيم شعار ســال جهش توليد كه توسط مقام معظم 
رهبرى نامگذارى شده و همچنين امنيت و سالمت مردم 

را مدنظر قرار دهيم.
حجت ا... مهدوى بيان كرد: در سال 98، هزار و 509 نفر 
تعهد اشــتغال داشتيم؛ به طورى كه 2 هزار و 456 نفر در 
اين شهرستان مشغول به كار شده اند. در سال 99 نيز هزار 

و 529 نفر تعهد اشتغال داريم.
مهدوى در ادامه با انتقاد از ميزان اشتغال روستايى افزود: 
امسال نيز بايد در اين شهرستان يك هزار و 529 اشتغال 
ايجاد شود كه مسئوالن براى تحقق اين تعهد بايد بيش از 
پيش تالش كنند؛ در زمينه اشــتغال روستايى سهميه ما 
كم  است درحالى كه شهرستان كبودرآهنگ ظرفيت اين 
موضوع را دارد. هدف مــا مديريت، توليد و محافظت 
اســت كه با كار شــبانه روزى، جهادى و تفكر انقالبى 
محقق مى شود.وى با اشاره به وجود نيروگاه شهيد مفتح، 

شركت فوالد ويان، غار عليصدر در كبودراهنگ به عنوان 
بزرگ ترين شهرســتان  استان، گفت: اولويت نخست ما 

كشاورزى، گردشگرى و سپس صنعت است.
81 درصد جمعيت كبودرآهنگ روســتاييان هســتند. 
نزديكى به پايتخت كسب رتبه سوم كشاورزى و وجود 
بزرگ ترين شهرك صنعتى در كبودرآهنگ از ويژگى هاى 
اين شهرستان است.فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ نيز 
در نشســت رزمايش سراســرى كمك مؤمنانه افزود: 
تاكنون مردم كبودراهنگ بــراى اجراى رزمايش كمك 
مؤمنانه 800 ميليون ريال كمك كرده اند، همچنين عالوه 
بر اجــراى اين رزمايش از محــل محروميت زدايى نيز 
بسته هايى درنظر گرفته شده كه در 2 مرحله بين خانوارها 
توزيع مى شود. در آستانه ماه مبارك رمضان براى هزار و 
800 خانوار آســيب ديده از ويروس كرونا در شهرستان 
كبودراهنگ و به منظور اجراى رزمايش سراسرى كمك 

مؤمنانه بسته هاى معيشتى اهدا مى شود.
محمود بداغى بيان كرد: از زمان شــيوع ويروس كرونا 
نيروهاى بسيجى در عرصه هاى مختلف پاى كار آمدند 
و در اين زمينه هزار بســيجى آموزه هاى الزم را ديدند 
كه درصورت نياز شــبكه بهداشــت و درمان يارى گر 
آنها باشــند و در بحــث غربالگرى نيز 135 بســيجى 
فعاليت داشــتند و در بحث فاصله گذارى اجتماعى نيز 
در كار نيروى انتظامى هالل احمر بســيجيان در ورودى 
و خروجى ها شهرســتان از ورود خودروهاى غيربومى 

جلوگيرى مى كردند.
وى خاطرنشان كرد: مردم و خيرين كبودراهنگ به صورت 
خودجوش پيش از شروع رزمايش، تهيه و توزيع موارد 

بهداشــتى و ضدعفونى معابر و توزيــع بيش از 4 هزار 
بسته هاى غذايى و بهداشتى توســط نيروهاى جهادى 
شهرستان داشتند و بيش از 120 ميليون تومان كمك هاى 

نقدى از حركت هاى جهادى مردم اين شهرستان است.
بداغى افــزود: رهبر معظم انقالب اســالمى از مردم و 
مسئوالن خواستند كه با يك رزمايش همدلى مؤسسات 
و كمك مؤمنانه در آســتانه ماه مبارك رمضان پاى كار 
بيايند و مردم متدين و واليت مدار شهرستان كبودراهنگ 
همان طور كه در عرصه هاى مختلف از اسالم و انقالب 
پيشــتاز بودند در اين امر خطير نيــز در لبيك به نداى 
رهبرى در حمايت از خانواده هاى آسيب ديده از ويروس 

منحوس كرونا حماسه اى ديگر رقم خواهند زد.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين نشســت اظهار كرد: 
هرچند كه ويروس كرونا در سطح جهان تلفات سنگين 
اقتصادى و جانى به همراه داشت اما شگرد و ابهت غرب 
با اين ويروس متالشى شد و ظهور اسالم بيشتر نمايان 
شد و مردم سراســر دنيا براى رهايى از اين بيمارى سر 

سجده به آستان الهى فرود آوردند.
حجت االســالم نقى باقرى افزود: دشمنان با توطئه هاى 
بيولوژيك خود نه تنها به اهداف خود نرسيدند بلكه مردم 

را نسبت به اين گونه تهاجم ها آگاه تر كردند.
در ادامه ظاهر پورمجاهد، معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و توسعه منابع استاندار همدان سرعت عمل دستگاه هاى 
اجرايى اســتانى و شهرستانى را مهم تلقى كرد و گفت: 
زمان بنــدى و حسابرســى دقيق در فرآيند تشــكيل تا 
تصويب و ارائه تسهيالت به طرح ها، بسيار اهميت دارد 

و كار ما را پيش خواهد برد.

بيمارستان غرضى مالير
 پيروز در سنگر مقابله با كرونا

 شاخص شــدت بيمارى زايى كوويد-19
در فروردين ماه 1399 نســبت به اســفندماه 
1398 در شهرســتان اســدآباد كاهش داشته 

است.
 رئيس دانشــكده علوم پزشكى اســدآباد با 
بيان اين مطلب ادامه داد: شدت بيمارى زايى 
كوويد-19 در شهرستان اسدآباد از 13/2 در 
اســفند 1398 بــه 27/1 در فروردين 1399

كاهش يافته است.
درصد  افــزود: 100  مخصوصى  بهنام رضــا 

جمعيــت مــادران بــاردار و 99 درصد كل 
جمعيــت شهرســتان غربالگرى شــده و در 
پيگيــرى و غربالگــرى رتبــه دوم تا چهارم 

كشور را داريم.
مخصوصى با بيان اينكــه آمار بيماران كرونا 
مثبت قطعى در شهرســتان اســدآباد 50 نفر 
است، گفت: از اين تعداد 5 نفر از كادر خدوم 
نظام سالمت هستند، اكنون در مرحله فاز دوم 
غربالگرى هســتيم و اين بيماريابى با قوت و 

حساسيت باال در حال انجام است

رئيس دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد ادامه 
داد: در مرحلــه دوم بحث افــراد پرخطر و 
مادران بــاردار، غربال مجدد افــراد مبتال و 
  (Contact tracing) آن هــا  هم جواران 

مطرح است
 رئيس دانشــكده علوم پزشــكى اسدآباد در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان و با 
بيان اينكه به رغم اينكــه 40 درصد مبتاليان 
در آمار ساير كشــور ها حاكى از آلودگى در 
بيمارستان هاست،گفت: خوشبختانه با توجه 

به ايزوالسيون كامل بيمارســتان (از ترياژ تا 
بسترى) مشكل آلودگى بيمارستانى نداريم.

مخصوصى با اشــاره به اينكــه همچنان در 
فــاز مديريت ويروس كرونا هســتيم، گفت: 
بيمارى هنوز كنترل نشــده اســت و از همه 
مردم درخواست داريم كه همچنان با رعايت 
تمام پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى از تردد غيرضرورى در اماكن شلوغ 
اجتناب كنند و اين اطمينان را داشته باشند كه 

خانه امن ترين پناهگاه است.

 رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد:

شاخص شدت بيمارى زايى كرونا در اسدآباد نزولى شد 

20 روستاى بخش مركزى اسدآباد پايلوت 
طرح اشتغالزايى بنياد بركت

 بخشدار مركزى اسدآباد از 20 روستاى بخش مركزى اين شهرستان 
به عنوان پايلوت اجراى طرح اشتغالزايى بنياد بركت ياد كرد و گفت: از 
سهميه 27 ميليارد تومانى اشتغال روستايى شهرستان افزون بر 3 ميليارد 
و 800  ميليون تومان هنوز جذب نشده كه اين امر بهترين فرصت براى 
جذب اين ميزان تسهيالت اشتغال روستايى باقيمانده شهرستان در بخش 

مركزى و برخوردارى از اين تسهيالت بانكى است .
به گزارش ايســنا، ســليمان نظرى دوســت با تأكيد بر اينكه تمامى 
دهياران بخش با تمام توان و قدرت خود، اهالى روســتاها را براى 
جذب و دريافت اعتبارات باقيمانده تشــويق كرده و اطالع رســانى 
الزم را در اين رابطه در ســطح روستاهاى خود انجام دهند، گفت: 
دهياران به عنوان مديران اجرايى در سطح روستاها با تشكيل جلسات 
با متقاضيان كار و اشــتغال، نســبت به جذب اعتبارات طبق قوانين 

موجود اقدام كنند.
محمدمتين خدايــارى، رئيس اداره كار، تعــاون و رفاه امور اجتماعى 
شهرستان اسدآباد گفت: در اين زمينه نيازمند همكارى دهياران هستيم 
كه با اطالع رسانى به روستاييان در جذب 3 ميليارد و 800 ميليون تومانى 

باقيمانده از تسهيالت اشتغال روستايى و عشاير شهرستان اقدام كنند.
ســقراط بيرنگ، مدير اداره جهادكشاورزى شهرستان اسدآباد هم براى 
جذب اعتبار و تسهيالت مانده، به دهياران تأكيد كرد كه با اولويت بندى 
طرح هاى پيشنهادى متقاضيان، آنها را راهنمايى كرده و در ايجاد گلخانه 
كه نيــاز كمترى به آب دارد و يا با توجــه به محصوالت هر منطقه با 
ســاخت ســردخانه براى نگهدارى محصول در بحث ايجاد اشتغال و 

كارآفرينى در سطح روستاها اقدام كنند.
رحيم قربانى، مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان اسدآباد 
نيز در پايان گفت: در پرداخت وام و تســهيالت به متقاضيان بر حسب 
طرح هاى پيشــنهادى آنها همــكارى الزم را اين اداره داشــته و براى 

اشتغالزايى در روستاها از هيچ كوششى دريغ نخواهد كرد.
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بيت كوين را جايگزين ريال كنيد
 بيت كويــن ارزش ذاتى بــرق را دارد و تحريم نمى شــود. چرا 

بيت كوين را جايگزين ريال نمى كنيد؟
به گزارش ايســنا، يك عضو فراكســيون واليى مجلس در جلســه 
مجلس در تذكرى شفاهى گفت: ريال را با بيت كوين جايگزين كنيد. 
ونزوئال با اين كار تورم 3 ميليون درصدى را به 3 هزار درصد كاهش 
داده اســت. مجلس آينده به اين موضــوع ورود كند زيرا بيت كوين 

ارزش ذاتى و بر مبناى ارزش برق است و تحريم هم نمى شود.

اوپك به تنهايى نمى تواند بحران را حل كند
 اگر كاهش توليدى كه از ماه مى  مصوب شده است 100 درصد 
اجرا شــود حدود 10 ميليون بشــكه كاهش توليــد نفت را تجربه 

خواهيم كرد كه آرام آرام تأثير خود را خواهد گذاشت.
به گزارش ايســنا، وزير نفت در حاشيه جلسه هيأت دولت با تأكيد 
بر اينكه بايد نفتى كه در بازار ريخته شده و مخازن را پر كرده است، 
جمع شود، اظهار كرد: در اوپك تصميم گرفتيم كه حدود 10 ميليون 
بشــكه از نفت توليدشده توسط اوپك پالس كم شود كه اين تصميم 
از ابتداى ماه مى گرفته شــده بود، اما پيش از آن در ماه آوريل هم از 
آنجاكه توليدكنندگانى كه به دنبــال افزايش توليد بودند كار خود را 
ادامه داده اند و بازار دوباره دچار عرضه اضافه بر نياز نفت شــد كه 
اگر كاهش توليدى كه از ماه مى  مصوب شده است 100 درصد اجرا 
شود، حدود 10 ميليون بشــكه كاهش توليد نفت را تجربه خواهيم 

كرد كه آرام آرام تأثير خود را خواهد گذاشت.
بيژن نامدار زنگنه افزود: با توجه به وضعيت بازار، ذخاير و تقاضاها 
و همچنين نامعين بودن پايان بحــران كرونا اين كاهش توليد كافى 
نيست؛ ديروز قيمت نفت برنت به زير 20 دالر رسيده و سبد اوپك 
حدود 14/5 دالر شده اســت اين درحالى است كه سال هاست اين 
مشكالت را نداشتيم و نشــان از اين است كه بايد در كاهش توليد 

نفت تسريع كرد و در آن جدى بود.
وى تأكيد كرد: اگر الزم باشد بايد اقدامات ديگرى براى اوپك و غير 
اوپــك انجام داد و توليدكنندگانى كــه هيچ تعهدى در اين مدت بر 
عهده نگرفتند مثل توليدكنندگان شيل اويل در آمريكا و كانادا، امروز 
تعهداتى را بر عهده بگيرند؛ زيرا اين بحران يك بحران عمومى است 

و بايد پشت سر گذاشته شود.
نامدار زنگنه گفت: به نظر من مانند ســابق فقط اوپك نمى تواند اين 
مشكل را حل كند وگرنه شركت هايى كه هيچ تعهدى ندارند، به طور 
طبيعى از طريق بازار تنبيه خواهند شــد؛ هميــن حاال در آمريكا و 
كانادا عده اى درحال ورشكســتگى هســتند و توليداتشان در حال 

توقف است.
وى ادامــه داد: همان طور كه موضوع مقابله با كرونا پديده اى محلى 
نيســت و همه جهان بايد با هم همــكارى كنند، در حوزه نفت هم 
همه توليدكنندگان اگر مى خواهند بقا داشته باشند به ويژه آنهايى كه 
نفت هايــى با قيمت هاى باالتر توليد مى كننــد، بايد با هم همكارى 

كنند.

برانداختن «رسم الريجانى» دستور كار 
مجلس يازدهم مى شود؟

 الياس نادران و ســيدنظام موســوى از منتخبــان مردم تهران در 
مجلس يازدهم، با حمله به على الريجانى، رئيس مجلس دهم اعالم 

كردند كه رسم الريجانى را برمى اندازند.
به گزارش ايســنا، على الريجانى مدتى اســت به دليلى ابتال به 
بيمــارى كرونا در قرنطينه خانگى بوده و در روزهاى گذشــته 
هم اعالم شــد كه تســت كروناى وى بار ديگــر مثبت اعالم 
شــده اســت. با اين حال بيمارى الريجانى موجب نشده است 
كــه او از حمله دو تن از منتخبان اصولگــراى مجلس يازدهم 

بماند. امان  در 
نادران در توييتى نوشــت كه «بزرگ ترين دستوركار مجلس يازدهم 
اين اســت كه مجلس الريجانى را به مجلس شوراى اسالمى تبديل 
كنــد! او همچنيــن تأكيد كرد كــه «مجلس دوباره بــه رأس امور 

برمى گردد.»
موســوى هم در كامنتى براى توييت نادران نوشت: برادر انقالبى و 
اســتاد فرهيخته ام دكتر نادران تأكيد كرده اند كه مجلس الريجانى را 
بايد به مجلس شــوراى اســالمى تبديل كنيم. حرف بسيار درستى 
است، بنده هم اين گزاره را اضافه مى كنم كه«مجلس الريجانى» فقط 
يك «اسم» نيســت بلكه يك «رسم» است. اسم مهم نيست، رسم را 

بايد برانداخت

رئيس جمهور:
نبايد فكر كنيم كه كرونا تمام شده است

 در روزهاى سخت پيك بيمارى كرونا، همه بخش ها پاى كار بودند 
اما اقليتى كه خط را از بيرون مى گيرند، روزى كاسب تحريم بودند و 
امروز كاســب كرونا شده اند. اگر اقدامات دستگاه هاى اجرايى كشور، 
نيروهاى مسلح، بخش خصوصى، كارآفرينان، شركت هاى دانش بنيان 

و مردم نبود بازار اشباع و نيازمندى هاى مردم تأمين نمى شد.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور روز گذشته در جلسه هيأت دولت 
اظهار كرد: در روزهاى نخســت پرســتاران و پزشكان نگران كمبود 
تجهيزات بودند زيرا ماسك، لباس، دستگاه تنفس، كيت هاى تشخيص 
و مــواد ضدعفونى كننده به اندازه كافى نبود، امــا يك جهاد عظيم و 
مســتمر در كشــور انجام شــد و بخش دولتى، خصوصى و عمومى 
غيردولتى پاى كار آمدند. اكنون قدرت صادرات مواد ضدعفونى كننده 
و بهداشــتى را هم داريم، زيرا نياز بازار داخلى را تأمين كرده ايم. در 

زمينه  كيت هاى تشخيص هم مى توانيم صادركننده باشيم.
حســن روحانى با اشاره به اين كه در مقابله با كرونا موفقيت نسبى به 
دست آورديم اما نبايد فكر كنيم كه كار تمام شده است، تصريح كرد: 
اگر اين چنين فكر كنيم ضرر كرده و ممكن است همه زحمات گذشته 
در يك آن از بين برود ما بايد همين مسير را ادامه دهيم. بازگشايى هاى 
تدريجى ضرورت كشــور بود كه اگر بــا ادامه ى راه مردم در رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى همراه شود، موفق مى شويم. 
وى در ادامه گفت: دستگاه ها نبايد كارى كنند كه در پيشخوان ها تجمع 
شود هنوز افكار ما مربوط به پيش از كروناست، هرگونه اجتماعى مضر 
اســت. ما در شرايط كرونا هســتيم و تا امروز هيچ دانشمند و مركز 
درمانى و بهداشــتى و سازمان بين المللى نتوانسته است پيش بينى كند 

كه بشر چه زمانى از كرونا خالص مى شود.
رئيس جمهور تصريح كرد: آمار تورم نقطه به نقطه خوب شده است 
كه به 19 درصد رســيده و آمار تورم 12 ماهه ما به 32 درصد رسيده 
است و مسير كاهش تورم را در پيش داريم؛ البته اين روزها شرايط ما 
سخت  تر و پيچيده تر شده است، از اين رو از بانك مركزى خواسته ام 
كه بهره هاى بين بانكى را كاهش دهند و اكنون شرايط بهتر شده است.

روحانى ادامــه داد: در بورس در هفته هاى گذشــته قدم هاى خوبى 
برداشته شــد در زمينه شركت هاى ســرمايه گذارى تأمين اجتماعى 
(شســتا) و در روزها و هفته هاى آينده قدم مهمى از ســوى وزارت 
اقتصاد برداشته خواهد شد. در هفته هاى آينده شاهد خبرهاى خوبى 

در بورس براى مردم خواهيم بود. 

دولت حمايت از توليد و كارآفرينى را 
در دستور كار دارد

 دولت همچون گذشته به عنوان يك راهبرد مبنايى، حمايت از توليد 
و كارآفرينى را در دستور كار خواهد داشت.

به گزارش ايسنا، رئيس دفتر رئيس جمهورى در حساب كاربرى خود 
در اينستاگرام نوشت: امروز روز ملى كارآفرينى است. توليد و اشتغال 
موتور محركه اقتصاد و كارآفرينان محور توسعه و پيشرفت كشورند. 
به ويژه در 2 سال گذشته كه كشــور آماج تروريسم اقتصادى آمريكا 
بوده؛ كارآفرين ها قهرمانان خط مقدم نبرد و تكيه گاه  محكم دولت در 

اداره اقتصاد و مقابله با تحريم ها بوده اند.
محمــود واعظى در ادامه اظهار كرد: اين روزها كه كاهش بى ســابقه 
قيمت نفت، جهان را دچار بهت و شــگفتى كرده، شايســته يادآورى 
است كه اقتصاد ايران در 2 سال گذشته عمال ب دون نفت اداره شده 
است. حصول اين موفقيت بى ترديد بدون تالش توليدكنندگان،  فعاالن 
اقتصادى و كارآفرينان كشور ممكن نبود. وى افزود: دولت قدردان اين 
تالش هاست و همچون گذشته به عنوان يك راهبرد مبنايى، حمايت از 
توليد و كارآفرينى را در دستور كار خواهد داشت. اين راهبرد در سال 

جهش توليد با قدرت و قوت بيشترى پيگيرى خواهد شد.»

سپاه، نخستين ماهواره 
نظامى ايران را با موفقيت پرتاب كرد

 نخســتين ماهواره نظامى جمهورى اســالمى ايران توسط سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى با موفقيت در مدار زمين قرار گرفت.

بــه گزارش مهر، «ماهــواره نور» به عنوان نخســتين ماهواره نظامى 
جمهورى اســالمى ايران صبح روزگذشته از ماهواره بر 3 مرحله اى 
قاصد از كوير مركزى ايران توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمى با 

موفقيت پرتاب و در مدار 425 كيلومترى زمين قرار گرفت.
اين اقدام دســتاوردى بزرگ و تحولى نوين در عرصه فضايى براى 

ايران اسالمى خواهد بود.

اتهام زنى وزارت خارجه آمريكا به روسيه 
چين و ايران

 وزارت خارجه آمريكا با انتشار گزارشى، ايران، چين و روسيه را به پيشبرد 
كمپين گسترش اطالعات جعلى درباره منشأ «كوويد-19» و نسبت دادن آن به 

آمريكا متهم كرد.
به گزارش فارس، وزارت امور خارجه آمريكا با انتشــار اين گزارش 3 كشور 
روسيه، چين و ايران را متهم كرده است كه در كمپين ضدآمريكايى خود مدعى 
شده اند كه ارتش آمريكا منشــأ ويروس «كوويد-19» است و اين ويروس در 
حقيقت سالح بيولوژيكى اياالت متحده آمريكا است كه براى اهداف سياسى 
مورد اســتفاده قرار گرفته است. اين گزارش همچنين پكن، تهران و مسكو را 
متهم كرده كه در حمالت تبليغاتى خود به آمريكا مدعى شده اند كه اين كشورها 

در مديريت ويروس كرونا بهتر از آمريكا عمل كرده اند.

طرح دوفوريتى اصالح برخى مواد قانون 
انتخابات تصويب شد

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى به كليات طرح دوفوريتى اصالح برخى 
مــواد قانون انتخابات رأى مثبت دادند. به گزارش تســنيم، نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى در جلسه علنى روزگذشته مجلس، پس از بيان اظهارنظرهاى 
موافقان و مخالفــان، كليات طرح دوفوريتى اصالح برخــى قوانين انتخابات 
مجلس، شوراهاى اسالمى شهر و روستا و خبرگان، با كليات اين طرح موافقت 
كردند. همچنين، نمايندگان مجلس در اين جلســه، با 159 رأى موافق كليات 

طرح اصالح برخى قوانين انتخابات مجلس را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراى اســالمى، طبق اين طرح دوفوريتى خواهان اِعمال 
مجازاتى براى آن دسته از افرادى هســتند كه گزارش هاى نادرستى به مراجع 

چهارگانه در بررسى صالحيت كانديداها اعالم مى كنند، شدند.

با توجه به واگذارى سهام شستا در بورس به 
اقدامات اين شركت دقت شود

 در حال حاضر فعل و انفعاالتى در شستا انجام مى گيرد كه با توجه به واگذارى 
سهام آن در بورس بايد توجه ويژه اى به اين اقدامات شود.به گزارش ايسنا، نماينده 
مردم اصفهان در مجلس در جلسه علنى روزگذشته مجلس گفت: در حال حاضر 
فعل و انفعاالتى در شركت سرمايه گذارى تأمين اجتماعى(شستا) انجام مى گيرد كه 
با توجه به واگذارى سهام آن در بورس بايد توجه ويژه اى به اين اقدامات شود؛ زيرا 
سهام شستا براى كارگران است. در شرايط كنونى كه همسان سازى حقوق و تعيين 
حداقلى دستمزد خاصى براى آنها درنظر گرفتيم. حسن كامران افزود: در حال حاضر 
برخى انتصابات با اما و اگرهايى همراه است، به طور مثال فردى دفتر ازدواج دارد 
و خالف قانون مديرعامل شــده است. از سوى ديگر بدون اطالع به مدير پيشين، 

جايگزين او مشخص مى شود. ما بايد حرمت ها را نگه داريم.

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظــر بــه اينكــه آقــاى عباســعلى ســوادى رســتمى بــا ارائــه 2 بــرگ استشــهاديه محلــى 
مصــدق دفتــر اســناد رســمى 3 اســدآباد مدعــى اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت 
ــع و هشــتاد صــدم  ــر مرب ــه مســاحت  شــصت مت ــاب ســاختمان ب ششــدانگ يــك ب
ــع پــالك 102 فرعــى مجــزى شــده از 92 اصلــى واقــع در شهرســتان اســدآباد  مترمرب
روســتاى كمــك عليــا بخــش شــش همــدان كــه ذيــل ثبــت 38999 صفحــه 163 دفتــر 
ــاى عباســعلى ســوادى رســتمى صــادر و  ــام آق ــه ن ــى 408153 ب ــه شــماره چاپ 269 ب
تســليم شــده در هنــگام جابجايــى مفقــود شــده اســت. لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقى 
ــا هــر كســى  ــه مــاده 120 آيين نامــه قانونــى ثبــت بديــن وســيله آگهــى مى شــود ت ب
ــزد خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر  ــا وجــود ســند مالكيــت ن مدعــى انجــام معاملــه ي
ــالك شهرســتان اســدآباد  ــت اســناد و ام ــه اداره ثب ــدت ده روز ب ــن آگهــى طــى م اي
مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــى خــود را 
تســليم نمايــد، در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــى و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت 
اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند مالكيــت المثنــى بــه نــام 

مالــك (عباســعلى ســوادى رســتمى) صــادر و تســليم خواهــد شــد.
(م الف 19)

كامران متقى 
رئيس اداره اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــرگ  ــه 2 ب ــا ارائ ــتمى ب ــوادى رس ــعلى س ــاى عباس ــه آق ــه اينك ــر ب نظ
استشــهاديه محلــى مصــدق دفتــر اســناد رســمى 3 اســدآباد مدعــى اســت 
كــه يــك جلــد ســند مالكيــت ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان به مســاحت 
پانصــد و بيســت و چهــار متــر مربــع چهــل و هشــت صــدم متــر مربــع پالك 
79 فرعــى مجــزى شــده از 92 اصلــى واقــع در شهرســتان اســدآباد روســتاى 
ــل ثبــت 38997  صفحــه 157  ــاء بخــش شــش همــدان كــه ذي كمــك علي
ــوادى  ــعلى س ــاى عباس ــام آق ــه ن ــى 409991 ب ــماره چاپ ــه ش ــر 269 ب دفت
رســتمى صــادر و تســليم شــده در هنــگام جابجايــى مفقــود شــده اســت. 
ــت  ــى ثب ــه قانون ــاده 120 آيين نام ــه م ــى ب ــره الحاق ــتناد تبص ــه اس ــذا ب ل
ــا  ــه ي ــر كســى مدعــى انجــام معامل ــا ه ــن وســيله آگهــى مى شــود ت بدي
وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر ايــن آگهــى طــى 
مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان اســدآباد مراجعــه و 
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــى خــود 
را تســليم نمايــد، در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــى و نرســيدن اعتــراض 
و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند 
ــادر و  ــتمى) ص ــوادى رس ــعلى س ــك (عباس ــام مال ــه ن ــى ب ــت المثن مالكي

ــد.(م الف 18) ــد ش ــليم خواه تس
كامران متقى - رئيس اداره اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهى دعوت از مجاورين 
ــك  ــالك ي ــدانگ پ ــگ از شش ــه دان ــك س ــاكى مال ــم س ــم مري ــون خان چ
ــت  ــر درخواس ــد و  براب ــد مى باش ــك نهاون ــش ي ــى بخ ــى 4190 اصل فرع
ــك  ــند ت ــدور س ــب ص ــاى در قال ــورخ 1399/2/3 تقاض ــماره 189/ن/99 م ش
ــر نامــه شــماره 189/ن/99  ــد و براب برگــى پــالك فــوق را از ايــن داره نموده ان
ــن را نمى شناســند  ــه مجاوري ــورخ 1399/2/3 متقاضــى مدعــى مى باشــد ك م
ــه  ــد 914 مجموع ــتناد ك ــه اس ــذا ب ــدارد، ل ــن ن ــه مالكي ــى ب و دسترس
بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص تعييــن طــول اضــالع و مســاحت دار كــردن 
اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 18 آيين نامــه اجرايــى مفــاد اســناد رســمى 
الزم االجــرا بــه كليــه مالكيــن مجــاور پــالك فــوق الذكــر ابــالغ مى گــردد كــه 
در روز شــنبه مــورخ1399/4/2 ســاعت 11:00در محــل وقــوع در نهاونــد گلشــن 
كوچــه يدالــه موســوى حضــور يابنــد.  بديهــى اســت عــدم حضــور مجاورين و 
ــع از انجــام عمليــات نقشــه بردارى نمى گــردد چنانچــه  مالكيــن مشــاعى مان

ــردد. ــه درج مى گ ــه آگهــى مجــدد باشــد در هميــن روزنام ــاز ب ني
(م الف 497)

محمدعلى جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

محمد ترابى »
 به اصطــالح قديمى ترها در زمان 
ســختى ها بايد دوست و دشمن خود 
را بشناســى. در چنــد دهه گذشــته 
روابط ميان جمهورى اسالمى ايران و 
اتحاديه اروپا مشخصا روابط مطلوب 
و دوســتانه اى نبــوده اســت. حتى 
مى توان گفت پس از برجام و خروج 
آمريكا از آن، اتحاديه اروپا نتوانســت 
اقدام عملى مؤثــرى در حذف برجام 
نســبت به وعده هايش انجام دهد. با 
اين وجود اتحاديه اروپا پس از شيوع 
ويروس كرونا و بحرانى شــدن وضع 
جهان، فراتر از انتظارى كه نســبت به 
وعده هايش از آن  مى رفت عمل كرده 

است. 
 اينستكس، جرقه  اميد 

به اتحاديه اروپا
وزير خارجه آلمان روز گذشته و 20 روز پس 
از نخستين تراكنش مالى با ايران تحت سامانه 
مالى اينستكس، در كنفرانس خبرى وعده داد 
كه به زودى دومين تراكنش مالى با ايران تحت 

اينستكس انجام خواهد شد. 
به گزارش فارس، هايكو ماس در يك كنفرانس 
خبرى اظهار كرد: «اينستكس پس از نخستين 
تراكنش، هنوز در مرحله رشــد قرار دارد و در 
ارتباط تنگاتنگ با يكديگر هســتيم و تراكنش 
جديد در سريعترين وقت ممكن انجام خواهد 

شد.»
وى گفت: دومين تراكنش اينستكس مربوط به 
صادرات كاالهاى ضرورى براى كنترل شيوع 

ويروس كرونا است. 
وزير خارجه آلمان افزود: «هر تراكنشــى بايد 
بــا دقت تحت نظارت قــرار بگيرد تا هرگونه 
سوءاستفاده از آن به ويژه در زمينه حمايت مالى 

از تروريسم و پولشويى از بين برود.»
دوازدهم فروردين ماه امســال بود كه وزراى 
خارجه فرانســه، آلمان و انگليس نخســتين 
عمليات مالى با ايران بر اســاس اينستكس را 
تأييد كردند. روزنامه آمريكايى وال اســتريت 
ژورنال در گزارشــى با انتشار برخى جزئيات 
از نخســتين تراكنش مالى ميــان اروپا و ايران 
تحت سامانه مالى اينستكس نوشت: «جزئيات 
اندكى درباره اين تراكنش مالى ارائه شده است، 
اما افراد نزديك به ايــن موضوع اعالم كردند 
كه تجهيزات فروخته شــده مربــوط به درمان 
بيمارى هــاى خونى بوده كه از يك شــركت 
آلمانى خريدارى شده و چندين ماه نهايى شدن 

اين معامله به طول انجاميده است.»
با خــروج آمريــكا از توافق هســته اى در 
ارديبهشت 1397، ايران و اعضاى باقى مانده 
در برجام راه نجات توافق را در سازوكارهاى 
مختلف يافتند كه مهمترين آنها اينســتكس 
بود. اينســتكس يا همان ســازوكار حمايت 
از مبــادالت تجارى با ايــران، ژانويه 2019
(بهمن ماه 1397) از ســوى فرانســه، آلمان 
و انگليس براى تسهيل تجارت غيردالرى با 
تهران ايجاد شد. هدف از ايجاد اينستكس از 
ســوى اروپايى ها، فراهم آوردن امكانى براى 
برخوردارى كشورمان از مزاياى برجام و در 

نتيجه تداوم توافق بود. 
به عبارتى ديگر با خــروج آمريكا از برجام و 
خارج شدن شركت هاى بزرگ از ايران به دليل 
تهديدات و فشــارهاى كاخ سفيد، اينستكس 
به منظور تشــويق و حمايت از شــركت هاى 
كوچك و متوسط اروپايى كه پيوند مالى كمترى 
با آمريكا دارند، براى همكارى با تهران شــكل 

 گرفــت. هرچند انتظار مى رفــت كه كاالهاى 
تحريم شــده از ايــن مجارى به ايــران صادر 
شود، اما اين سازوكار در گام نخست تجارت 
كاالهاى اساسى (مواد غذايى و دارو) را تحت 
پوشــش قرار داده اســت تا به تدريج به ديگر 

كاالها تسرى يابد. 
به گزارش ايرنا، مقر اينستكس در پاريس است 
و رياســت و اداره اين كنسرسيوم اقتصادى را 
آلمان برعهــده دارد و انگليس هــم به عنوان 
سهامدار در آن مطرح است. در ابتدا «پر فيشر» 
بانكدار آلمانى رياســت اينستكس را برعهده 
داشت و پس از استعفاى او، «برند اربل» سفير 
پيشــين آلمان در تهران نامزد اين تصدى شد. 
انصراف اربل هم موجب شد كه «ميشل ارهارد 
باك» ديپلمات پيشــين همين كشور به كرسى 

رياست اينستكس تكيه بزند. 
پس از تشــكيل و تعريف حــدود اختيارات 
براى اينستكس، اهميت گسترش دايره شمول 
اعضاى آن احساس شد. آذرماه پارسال يكى از 
اين گام هاى اروپا در اين زمينه برداشته شد و آن 
الحاق 6 كشور اروپايى شامل بلژيك، دانمارك، 
سوئد، فنالند، نروژ و هلند به اينستكس بود تا 
شمار اعضاى آن به 9 برسد. اين كشورها هشتم 
آذرماه با انتشــار بيانيه اى اعــالم كردند كه در 
راستاى حمايت از تالش هاى اروپا براى حفظ 
برجام به سازوكار اينستكس خواهند پيوست. 

پيش از زمان شــيوع ويــروس كرونا در ايران 
به رغم گسترش اعضاى اينستكس و وعده هاى 
مكرر طرف هاى اروپايى، به دليل سياست فشار 
حداكثرى آمريكا و همكارى نكردن شركت هاى 
بزرگ اروپايى، اين سازوكار راه به جايى نبرده 
و تراكنش مالى ميان اروپا و ايران رخ نداده بود. 
مسئوالن جمهورى اسالمى ايران، اروپايى ها 
را به كــم كارى متهم كرده و هشــدار دادند 
كــه چنانچه اروپــا براى تســهيل مبادالت 
تجــارى و مالى با ايران تــالش نكند، تهران 
به روند كاهــش دادن تعهدات برجامى خود 
ادامه خواهــد داد. در نتيجه، تهران با هدف 
متوازن ســازى توافق به كاهش تعهدات خود 
اقدام كرد و در اين مســير 5 گام برداشت كه 
آخرين آن به منزله بازگشــت به فعاليت هاى 

هسته اى پيشابرجام تلقى مى شد. 
اميد به نجات برجام و اجراى اينستكس زمانى 
به چشم خورد كه نخستين مبادله ايران و اروپا 

از طريق سازوكار مذكور انجام شد. 
 اتحاديه اروپا نزديك تر از هميشه

ايران به عنوان يكى از نخستين كشورهاى مبتال 
به ويروس كرونا پــس از چين مورد حمايت 
كمك هاى بشردوســتانه مالى و پزشكى تعداد 
زيادى از كشور هاى همسايه، ساير كشورها و 
سازمان هاى بين المللى در راستاى مقابله با شيوع 

ويروس كرونا قرار گرفت. 
از اين رو در كنار كمك هاى بشردوستانه برخى 
كشورها و سازمان هاى بين المللى جوزف بورل، 
كميسر سياســت خارجى اتحاديه اروپا پس از 
اعالم حمايــت اتحاديه اروپا از درخواســت 
وام ايران به منظور مقابلــه با كرونا از صندوق 
بين المللى پول، از ارائه كمك مالى و پزشــكى 
به ارزش 20 ميليون يورو به ايران براى مقابله 

با كرونا خبر داد. 
با اين حال مشــكل اصلى در مقابله با ويروس 
كرونا براى كشورمان تحريم هايى است كه مانع 
از مبادالت اقالم پزشكى مورد نظر كادر درمانى 
به منظور رسيدگى به بيماران كرونايى مى شود. 
بسيارى از كشورها از جمله روسيه و چين و... 
خواستار لغو تحريم هاى آمريكا عليه كشورمان 
به منظور دريافت اقالم پزشــكى شــده اند كه 

اتحاديه اروپا هم از اين قافله عقب نماند. 
به گزارش ايسنا، اتحاديه اروپا 16 فروردين از 
اجراى برخى معافيت هاى بشردوستانه حمايت 
كرد تــا تحريم هاى اقتصادى اعمال شــده بر 
كشــورهايى همچون كوبا، ونزوئال و ايران به 
تعليق در آمده و اين كشــورها بتوانند در يك 
فوريت بهداشتى به تجهيزات پزشكى ضرورى 

دست پيدا كنند. 
آرانچا گونزالس اليا، وزير امور خارجه اسپانيا 
گفت كه ايــن موضوع ميــان وزراى خارجه 
اتحاديه اروپا در يك كنفرانس ويديويى مورد 
بحث قرار گرفته و بر سر آن توافق شده است 
كه تحريم هاى اقتصادى اعمال شــده از سوى 
آمريكا بر كشــورهاى ديگر «همواره يك ماده 
قانونى حقوق بشــرى يا اســتثنا» دارند كه به 
واسطه آن ها تحريم ها در مواجهه با يك فوريت 
حقوق بشــرى مانند شــيوع ويروس كروناى 

جديد، به تعليق در مى آيند. 
اتحاديــه اروپا در اين روزهــاى بحران كرونا 
حتى فراتر از حمايت هاى لسانى رفته و پس از 
كمك هاى مالى به انجام نخستين تراكنش  مالى 
از طريق اينستكس يا همان سازوكار حمايت از 
مبادالت تجارى با ايران اقدام كرده  است و روز 
گذشته از دومين تراكنش اينستكس مربوط به 
صادرات كاالهاى ضرورى براى كنترل شيوع 

ويروس كرونا خبر داده است. 
 انتظار مى رود كــه اتحاديه اروپا در 
مقابل اقدامات غير قانونى آمريكا اتخاذ 

موضع كند
با حمايت ها، اقدامات و كمك رسانى هاى اخير 
اتحاديه اروپا به ايران به منظور مقابله با ويروس 
كرونا با وجود اين كارنامه ضعيف اروپايى ها در 
دوران پس از خروج آمريكا از برجام، مى توان 
گفت كه اندك اميد ايران را به ادامه راه برجام و 

اميد به اروپا زنده كرده است. 

بــا وجود ايــن اقدامــات عملى و 
مؤثــر اروپا در راه رســيدن ايران به 
درخواســت وام خــود از صندوق 
بين المللــى مى تواند ســنگ محك 
خوبى براى تشــخيص عيار حسن 
نيت اتحاديه اروپا در مواجه با ايران 

باشد. 
بر اين اساس طبق گزارش تحليلگران 
در شــبكه خبرى الجزيــره، يكى از 
راه هاى غلبــه بــر رأى آمريكا اين 
اســت كه گروهى از كشــورها از 
جمله كشورهاى اروپايى با يكديگر 
همــكارى كــرده و از رأى مخالف 

آمريكا عبور كنند. 
از اين رو به گزارش ايســنا، رئيس 
جمهور روز سه شنبه در گفت وگوى 
تلفنى با نخست وزير اسپانيا خاطرنشان كرد: در 
چنين شــرايطى بايد روابط كشورها براساس 
اصول انسانى باشد و با سياست هاى خصمانه 
مقابله شود، اما متأسفانه شاهد هستيم كه در اين 
شرايط بسيار سخت آمريكا همچنان تحريم هاى 
خود عليه ايران را تشــديد مى كند و حتى در 

زمينه دارو نيز اعمال مى شود. 
حسن روحانى با اشاره به تقاضاى وام ايران از 
صندوق بين المللى پول براى مقابله با ويروس 
كرونــا، گفت: امريكا بــا پرداخت اين وام هم 
مخالفت كرده و انتظار اين اســت كه اتحاديه 
اروپا و اســپانيا در مقابل اين اقدام غيرقانونى 

اتخاذ موضع كنند. 
 وى با استقبال از پيشنهاد نخست وزير اسپانيا 
براى از ســرگيرى ديدارها و مذاكرات وزيران 
خارجه دو كشور براى تبادل نظر درباره مسائل 
مهم دوجانبــه و بين المللــى از جمله اجراى 
برجــام، تأكيد كرد: درصورتى كه كشــورهاى 
مقابــل به همه تعهدات خود عمل كنند، ما نيز 

به تعهدات خود باز خواهيم گشت. 
نخست وزير اســپانيا تأكيد كرد: باور داريم كه 
تحريم هاى آمريكا بر اقتصاد ايران و ســالمتى 
مردم به ويژه در اين دوره سخت كه درگير كرونا 
هستيد، تأثير شديدى گذاشته است و اسپانيا و 

اتحاديه اروپا با اين تحريم ها موافق نيستند. 
پدرو ســانچز همچنين با اعــالم حمايت از 
فعال شــدن ســاز وكار مالى اتحاديه اروپا 
(اينستكس)، اظهار كرد: ما نيز ملحق شدن به 
اينســتكس را در دستور كار داريم.  از همين 
رو در آخرين اظهار نظر ها وزير امور خارجه 
آلمان در پى ســخنان حسن روحانى، موضع 
كشــورش را درباره دريافت وام اضطرارى 
ايــران از صندوق بين المللى پول مشــخص 

كرد.
به گزارش ايســنا، هايكو ماس درباره موضع 
كشــورش درباره دريافــت وام اضطرارى از 
صنــدوق بين المللى پول توســط ايران در پى 
شــيوع ويروس كروناى جديد گفت: در واقع 
نظر دولت آلمان درباره امكان وام دادن صندوق 
بين المللى پول به ايران براى مبارزه با ويروس 
كرونا و عواقب آن مثبت است، اما رأى نهايى 
آلمان به شــكل پرداخت اين وام كه صندوق 
بين المللى پول و ايران بر سر آن توافق خواهند 

كرد، بستگى دارد.
وى در ادامــه اظهار كرد: اگر هــدف اين وام 
مبارزه با كوويد-19 است كه به طور جدى بر 
ايران اثر گذاشته است، پس ما به همراه فرانسه 
و انگليس باور داريم كــه صندوق بين المللى 
پول بايد به روشى مناسب اطمينان حاصل كند 
كه اين كمك به طور مستقيم براى غلبه بر اين 

بحران انجام مى شود.

اروپا در جست وجوى كسب رضايت ايران 

آگهي حصر وراثت
آقــاى مهــرداد يــازى داراى شــماره شناســنامه  4040345789 بــه شــرح دادخواســت 
ــن  ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 17/99/112 از اي كالس
ــخ  ــنامه  1107 در تاري ــماره شناس ــه ش ــازى ب ــين ي ــادروان حس ــه ش ــح داده ك توضي
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 87/11/8 در اقامت

ــه:  ــه منحصــر اســت ب متوفى/متوفي
ــه شــماره شناســنامه 4040345789  ــد1376 ب ــد حســين متول ــازى فرزن 1-مهــرداد ي

فرزنــد متوفــى 
ــنامه 4040345770  ــماره شناس ــه ش ــد1357 ب ــين متول ــد حس ــازى فرزن ــالد ي 2-مي

ــى  ــد متوف فرزن
ــادر   ــنامه 3015 م ــماره شناس ــه ش ــد1308 ب ــر متول ــد اصغ ــد فرزن ــر پوراحم 3-گوه

ــى  متوف
ــنامه 4040442285  ــماره شناس ــه ش ــد1382 ب ــين متول ــد حس ــازى فرزن ــحر ي 4-س
ــماره  ــه ش ــد1354 ب ــر متول ــد على اكب ــرد فرزن ــم دوره گ ــى 5-مري ــد متوف فرزن
ــه  ــد1373 ب ــين  متول ــد حس ــازى فرزن ــا ي ــى 6-مين ــر متوف ــنامه 1106 همس شناس
شــماره شناســنامه 4040233137 فرزنــد متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي 
ــا هــر كســي اعتراضــي دارد  ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد ت درخواســت مزب
و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك 

ــف 56) ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م ال ــاه تقدي م
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف 
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بهداشتنكتهدانشگاه
زمان جديد آزمون هاى علوم پزشكى اعالم شد

 رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى از تعيين زمان آزمون هاى علوم پزشكى براى 
سال 99 خبر داد. 

آبتين حيدرزاده در گفت وگو با مهر اظهار كرد: با توجه به همه گيرى ويروس كرونا و 
لغو آزمون هاى علوم پزشــكى در ماه هاى اسفند 98 و فروردين و ارديبهشت سال 99، 
زمان جديد آزمون ها اعالم شد.  وى افزود: بر اساس زمان هاى تعيين شده جديد براى 
برگزارى آزمون هاى علوم پزشكى، آزمون دستيارى تخصصى پزشكى در 5 تيرماه 99
برگزار مى شود.  رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى افزود: آزمون غربالگرى المپياد 
علمى دانشــجويان علوم پزشــكى به صورت الكترونيك در روز 6 تيرماه 99 برگزار 
خواهد شــد.  حيدرزاده يادآور شد: آزمون دستيارى تخصصى دندانپزشكى نيز در 16

مردادماه به صورت الكترونيك برگزار خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: آزمون پذيرش 
دكترى تخصصى علوم پزشــكى نيز به صورت الكترونيك در روزهاى 25، 26 و 27

تيرماه 99 برگزار مى شود.

استرس كرونا را با يوگا خنثى كنيم
انجــام برخى ورزش هــا از جمله يوگا مى تواند نقش موثرى در مقابله با اســترس و 

فشارهاى روانى ناشى از ويروس كرونا ايفا كند.
يــك متخصص طب ورزش گفت: با توجه به پيشــرفت تكنولــوژى و ايجاد عوامل 
گوناگون رفاهى و در نتيجه كمى تحرك، جنب و جوش و در زمان كنونى نيز با توجه 
به محدود شــدن فعاليت هاى ورزشــى، نياز به تخصيص ساعاتى از اوقات زندگى به 

حركات بدنى كامال احساس مى شود. 
مهدى راغب پور در گف وگو با ايرنا اظهار كرد: در شــرايط كنونى در ميان استرس و 
هيجانات روحى روانى ناشى از قرار گرفتن در بحران ويروس كرونا ورزش مى تواند 

يكى از مهمترين راه هاى كاهش استرس و پيشگيرى از بسيارى از بيمارى ها باشد. 
وى تصريح كرد: تكنيك هاى يوگا موجب كاهش هيجانات روحى شــده و اين عامل 
موجب گشــاد شدن برونش ها و كاهش حساســيت در آنها شده و در نتيجه موجب 

افزايش ظرفيت هاى ريوى مى شود. 

احتمال ابتال بيماران كوويد 19 
به «سندروم گيلن باره»

 مطالعات نشان مى دهد در برخى نمونه هاى نادر، بيمار مبتال به كوويد 19 شديد به 
اختالل جدى سيستم عصبى موسوم به «سندروم گيلن باره» مبتال مى شود.

به گزارش مهر، «ســندروم گيلن باره» عارضه اى اســت كه در آن، سيستم ايمنى فرد 
اعصــاب پيرامونى را به عنوان يك خارجى هدف قــرار داده و به آن حمله مى كند كه 
به بروز مشخصات قلبى بيمارى منجر مى شود. عالئم اين بيمارى، شامل ضعف، عدم 
واكنش، سوزن سوزن شــدن اندام و در برخى موارد ضعف صورت و تعادل ضعيف 

است. 
به گفته محققان، عالئم «گيلن باره» در مدت 5 تا 10 روز از بروز نخستين عالئم شايع 
كوويد 19 مشاهده شــد. عالئم اوليه «گيلن باره» شامل ضعف در پاها، سوزن سوزن 
شدن و ضعف صورت بود، در طول مدت 2 روز بعد، عالئم نورولوژيكى تشديد شده 

و دست ها و پاها فلج شدند. 

هزينه 582 ميلياردى كرونا براى بيمه سالمت
 مديركل دفتر مديريت خدمات تخصصى ســازمان بيمه با اشــاره به اينكه تاكنون 
براى هزينه بســترى بيماران كرونايى تحت پوشش بيمه سالمت در روزهاى بسترى 
582 ميليارد ريال درخواســت شده اســت، گفت: تاكنون اسناد 21 هزار و 522 نفر از 
بيماران بسترى تحت پوشش بيمه سالمت ارسال شده است و به عبارتى اين افراد در 
مجموع 112 هزار و 765 روز در مراكز درمانى بسترى شده و خدمات دريافت كردند. 
به گزارش ايرنا، حنان حاج محمودى در پاســخ به اين سؤال كه چرا بيماران كرونايى 
هنوز از دفترچه استفاده مى كنند و نسخه نويسى الكترونيكى ثمربخش نبوده، افزود: اين 
مسأله نياز به فرهنگ سازى دارد، ضمن اينكه تعداد بسيار مؤسسات در بخش خصوصى 

و شلوغى مراكز دانشگاهى نيز مزيد بر علت است. 

مشاركت براى ايجاد اشتغال 
7700 زن سرپرست خانوار

 دفاتر زنان و خانواده اســتاندارى ها با كمك ســمن ها و ساير دستگاه هاى اجرايى 
اقدامات مؤثرى براى حمايت و به كارگيرى زنان سرپرست خانوار انجام دادند. 

مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده گفت: دفاتر زنان و خانواده استاندارى هاى 
سراســر كشــور در جريان بحران كرونا با همكارى و مشاركت دستگاه هاى اجرايى 
و ســمن هاى حوزه زنان و خانواده به فعالســازى كارگاه هاى دوخت ماسك و گان 
اقدام كردند كه در اين راســتا زمينه اشــتغال 7 هزار و 700 زن سرپرست خانوار را 
در هزار و 606 كارگاه توليدى كشــور و توليد 16ميليون ماســك پارچه اى، گان و 

دستكش ايجاد كردند. 

حضور تمامى مديران مدارس استثنايى در شبكه «شاد»
 رئيس ســازمان آموزش و پرورش استثنايى از حضور تمامى مديران مدارس ويژه 
استثنايى با نصب شبكه «شاد» در اين شبكه آموزشى خبر داد و گفت كه تاكنون بيش 

از 70 درصد معلمان استثنايى وارد شبكه شده اند.
به گزارش مهر، سيد جواد حسينى با بيان اينكه كرونا كل جهان را تحت تأثير قرار داده 
اســت و آموزش نيز به طور طبيعى تحت تأثير قرار گرفته اســت، گفت: بيش از يك 
ميليارد و 500 هزار دانش آموز در دنيا تعطيل هستند و بهترين جايگزين آموزش در اين 
ايام استفاده از فناورى هاى نوين و فضاى مجازى است. وى افزود: با تعطيلى مدارس 
ابتدا خود معلمان و مدارس وارد عرصه شدند و با خالقيت در فضاى مجازى آموزش 

را ادامه دادند همچنين صدا و سيما نيز در اين ايام به كمك آموزش  و  پرورش آمد. 

خودشناسى، راهكار عبور از سختى 
خانه نشينى كرونايى

 روزهاى كرونايى و خانه نشــينى در كنار همه محاسن و معايبى 
كه دارد، فرصتى اســت براى شناخت بيشتر خود و اصالح رفتار در 
برخورد بــا ديگران؛ رفتارهايى كه گاه به دليل اختالف يا شــكاف 

نسلى، دلى را به درد مى آورد و موجب كدورت خاطرى مى شود. 
كرونا، خانه نشــينى و بروز اختالف نظر ميان اعضاى خانواده، مثلث 
ناهمگون اين روزها شده تا آنجا كه انتشار آمار از تماس هاى گرفته 

شده با اورژانس اجتماعى، زنگ خطر را به صدا درآورده است. 
اختالفاتى كه به باور كارشناســان، بيشتر از شناخت نداشتن فردى و 
ايجاد پيش زمينه ذهنــى از ديگران و به دنبال آن، قضاوت درباره هر 
كلمــه آنان به وجود مى آيد. حال آن كه با فرصتى كه كرونا در اختيار 
افراد قرار داده، مى توان به يك خودكاوى و خودشناســى رسيد؛ اين 

كه چه كسى هستيم، كجا هستيم و براى چه هستيم. 
فرصتى كه به اعتقاد يك روانشــناس بالينى و مشاور، زمان تجزيه و 
تحليل خود اســت، اينكه چرا من زود عصبانى مى شوم يا ريشه يابى 
برخى عادات خود و درصدد رفع برخى اخالق هاى نامناســب خود 

باشيم. 
عطيه ســروش در گفت وگو با ايرنا، با تأكيد بر اينكه كرونا موجب 
شده افراد بيشتر در كنار و در تعامل با هم قرار گيرند، اظهار كرد: در 

اين بازه زمانى، ضرورت دارد بر روى ارتباط مؤثر كار كنيم. 
 وى، يادآور شــد: متأســفانه كمتر پيش آمده كه افــراد به رفتارها، 
احساســات، داشتن يا نداشــتن مهارت برقرارى ارتباط و همچنين 
وجــود باورهاى غلطى كه در درون خود دارند فكر كنند و بيشــتر 
دنبــال عوامل بيرونى هســتند، درحالى كه در ايجــاد ارتباط مؤثر و 

خوب اين نكته بسيار مهم است. 
 خودشكن آيينه شكستن خطاست

سروش با تأكيد بر اينكه اگر مى خواهيم ارتباط خوب و موثر داشته 
باشــيم بايد به جاى متهم كردن ديگــران، از درون خود آغاز كنيم، 
تصريح كرد: شروع از خود، مقدمه اى است براى اينكه ببينيم چطور 

بايد اين ارتباط را به طور صحيح تعريف كنيم و بچينيم. 
وى توضيــح داد: در ميان مراجعه كننــدگان مى بينم كه والدين يك 
تفكر غالبى دارند مبنى بر اينكه كودكان بايد شنونده محض باشند يا 
فرزندان غالبا اين را تكرار مى كنند كه بزرگتر ها دركى از من ندارند. 
اينكه حق بدهيم به همه افراد كه فرزند زمانه خود باشــند درســت 
اســت، اما مفهوم احترام بايد در همه ادوار گنجانده شود؛ سال هاى 
دور هم اين شــكاف و تفاوت بوده است، اما محوريت اصلى همان 

مفهوم احترام بود. 
اين روانشــناس با اين توضيح كه احترام به معناى پذيرش بدون قيد 
و شرط است، توضيح داد: بين پذيرفتن و قبول كردن تفاوت وجود 
دارد من مى توانم بشــنوم يا شنونده خوب باشم، اما مى توانم تأييد و 
قبول نكنم. اين از راه هاى داشــتن ارتباط مؤثر است كه بدون قيد و 
شــرط ديگران را بشنويم و واضح و روشن بدون اينكه طرف مقابل 
را قضــاوت، ذهن خوانى يا جلو جلو مطالبى از او در ذهن بياوريم، 

با او صحبت كنيم. 
 ضرورت نگاهى دوباره به باورها

وى با تأكيد بر اينكه نخســت بايد خود را شــناخت و ارزش هاى 
شــخصى را درك كرد، يادآور شد: بايد به اينجا رسيد كه در شرايط 
غيرقابل كنترل، اين ارزش ها بر روى همان منوال گذشته باشند و در 
ارتباط با ديگران احساس ارزشمندى و برابرى را دريافت كرد. براى 
اين امر، بهتر اســت به جاى نشــر اكاذيب يا استرس بيش از حد، به 
سراغ خودشناسى و رسيدن به اطالعات درست درباره باورها برويم 

و نگاهى دوباره به باورها بياندازيم.
سروش تصريح كرد: شاهد هستيم بسيارى از افراد خودآرامبخش هايى 
مانند خريد، ميهمانى رفتن، پرســه زدن، دور دور كردن داشــتند كه 
حال از آنان گرفته شده است، اما به دليل اينكه باورهاى درستى براى 
خود چيده اند اين دوران را مى تواننــد با حال خوب بگذرانند. اين 
يعنى تاب آورى يعنى در شــرايط ســخت اينقدر هوشمند باشم كه 

نشكنم و منعطف باشم. 
ايــن روانشــناس بــا ابــراز خرســندى از اينكــه تــاب آورى اكتســابى 
ــت  ــتر آن را به دس ــن بيش ــه و تمري ــا مطالع ــوان ب ــت و مى ت اس
ــا  ــرد: م ــار ك ــرد، اظه ــاال ب ــورى را ب آورد و ســطح تحمــل و صب
نمى توانيــم از مشــكالت و شــرايطى كــه غيرقابــل كنتــرل اســت، 
فــرار كنيــم. بپذيريــم شــرايط ســختى وجــود دارد و قــرار نيســت 
ــن درك  ــه اي ــد ب ــا باي ــيم، ام ــادمان باش ــحال و ش ــه خوش هميش

ــد. ــود مى آي ــد به وج ــختى رش ــس از س ــه پ ــيم ك برس
وى تأكيد كرد: افراد به شــرطى رشــد مى كنند كه درد بكشــند و 
تحمل كنند. در اين شــرايط بحران هم كه براى همه افراد دنيا اتفاق 
افتاده، افرادى رشــد مى كنند كه نگاه وســيعى به درون خود داشته 
باشــند. به عنوان مثال مراجعه كننده اى داشتم كه مى گفت جلسات و 
تمرين هايى كه اين روزها در خانه دارم عميق تر از جلساتى است كه 

حضورى انجام مى شد. 
 با گوش دل و چشم باز، افراد را بشنويم

ســروش در بخشى ديگر از اين گفت وگو، خاطرنشان كرد: آنچه در 
افراد مى تواند فاصله ايجاد كند نياز به تعلق برآورده نشده است، نياز 
به تعلق و عشق نيازى اساسى در حوزه روانشناسى است كه خدشه 

دار شدن آن به منزله ايجاد فاصله عميق است.
وى توضيــح داد: اگر در خانواده و ارتباطات بين فردى نياز به تعلق 
به درســتى برآورده و ارضاء نشود فاصله ايجاد مى شود. اين نياز به 
تعلق در حوزه اجتماعى، شــغلى، خانوادگى بايد ارضا شــود اما در 
بــازه زمانى كنونــى كه در بحران كرونا و در خانــه ماندن، روزگار 
ســپرى مى شود، نياز به تعلق در حوزه شغلى و اجتماعى دستخوش 
تغيير شده است و بيشترين تمركز بايد بر روى برداشت اين نياز در 

خانواده باشد. 
حال بايد به اين فكر كرد كه چه كنيم اين نياز به تعلق آسيب كمترى 

ببيند و به خوبى ارضا شود.

 تجارت: ايرانى ها خودروهاى ريزنقش را دوست ندارند 
  شاسى بلند ركورددار چشم و هم چشمى !!
جام جم: سهام عدالت از ريل عدالت خارج شد 

  احتماال بار سنگين وام يارانه رو حمل مى كنه!!
ايران: سيل بند ردصالحيت در مجلس دهم 

  بدون شرح!!
همدان پيام: خسارت 10 ميلياردى آژانس هاى مسافرتى همدان

 با يه ميليون وام يارانه همه مشكالتشون حل مى شه!!
 ابتكار: تخم مرغ هاى دولت در سبد بورس 
  مى خواد رنگشون كنه براى عيد فطر!!

اعتماد: 16 ميليون بشكه نفت بدون مشترى روى آب مانده 
  آب به نفت نرسيد، نفت به آب رسيد!!

همدان پيام: مستأجران همدانى با 100 ميليون هم نمى توانند خانه اجاره 
كنند

 اين هم از فوايد مديريت مسكن همدان!!
تجارت: پشت پرده گرانى خودرو مشخص شد

  دست كرونا كه توش نيست؟؟
جام جم: كرونا به اين زودى ها رفتنى نيست 
  به قيافه مردم مياد مهمونو بيرون كنن؟؟

آفتاب اقتصادى: اجاره نشينان تهران بر لبه پرتگاه كرونا 
 رفتن اونجا شايد كسى نجاتشون بده!!

همدان پيام: روزانه يك كيلو زباله سهم هر همدانى
  البته كرونا فوايد ديگه اى هم داره كه هنوز رو نكرده!!

جوان: شترسوارى كرونا در خطر كوهان دوم
  از اون باال داره به بى خيالى مردم مى خنده!!

خراسان: جهش شاخص قيمت خودرو در فروردين
  مى خواد تالفى ديدوبازديدهاى مجازى رو در بياره!!

رسالت: كفش آهنين پاى توليدكنندگان داخلى 
  تصميم گرفتن مهمون چينى به كشور راه ندن! 

شرق: احمدى نژادى ها كليد زدند 
  شايد مى خوان قفل هاى كرونا رو باز كنن؟!

آغاز پرداخت «وام ازدواج» 50 ميليونى
هشدار درباره سايت هاى غيرقانونى 

ثبت وام ازدواج
 معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نســبت به فعاليت و 
سودجويى احتمالى برخى سايت هاى غيرقانونى براى ثبت درخواست 

وام ازدواج هشدار داد. 
محمدمهدى تندگويان در گفت وگو با ايســنا، بــا بيان اينكه از هفته 
گذشــته پرداخت وام ازدواج 50 ميليونى آغاز شده است، با توجه به 
بخش نامه بانك مركزى پيش بينى ما اين اســت كه تا خرداد ماه تمام  

شبكه بانكى براى پرداخت وام وارد عمل شوند.
وى در ادامه نسبت به فعاليت و سودجويى سايت هاى غيررسمى براى 
ثبت درخواست وام ازدواج هشدار داد و گفت: متأسفانه سايت هايى 
تحت عناوين مختلف از جمله مشاوره وام ازدواج، انتقال وام ازدواج، 
خريد و فروش وام ازدواج و... مشغول فعاليت هستند. در اين سايت ها 
به محض ورود كاربــر، آنها به لينك ديگرى بــراى پرداخت هزينه 

مشاوره يا درصد انجام كار و... منتقل مى شوند. 
معاون امور جوانان با تأكيد بر اينكه به هيچ عنوان، لينكى غير از سامانه 
تسهيالت قرض الحســنه وام قرض الحســنه بانك مركزى به آدرس
https://ve. cbi. ir براى ثبت درخواست وام ازدواج معتبر نيست، 
اظهار كرد: جوانان متقاضى وام ازدواج صرفا بايد به اين لينك مراجعه 
كنند، زيرا مراجعه به ســاير سايت هاى غيرمرتبط با خطر سوءاستفاده 

مالى از آنان همراه است. 
تندگويان با اشــاره به اينكه در اين رابطه نامه اى نيز از سوى معاونت 
جوانان به پليس فتا ارســال شــده اســت، تصريح كرد: فعاليت تمام 
ســايت هاى ديگر غير از ســامانه بانك  مركزى غيرقانونى است و به 

كالهبردارى از كاربران منجر خواهد شد. 
وى در ادامه به موضوع كسر اقساط وام قرض الحسنه ازدواج جوانان 
از ســوى برخى بانك ها برخالف ابالغيه بانك مركزى اشــاره كرد و 
گفت: همچنان گزارش هايى مبنى بر كســر اقساط يا برگشت نداشتن 
مبلغ اقساط به حساب افراد به دســت معاونت جوانان مى رسد. اين 
افراد مى توانند با مراجعه به ســامانه بانك مركزى، از بخش امكانات 
ســايت و در ادامه سامانه ثبت شــكايات اين موارد را اعالم كنند تا 

پيگيرى هاى الزم صورت بگيرد. 

نيلوفر بهرمندنژاد »
 ماه مبارك رمضان نهمين ماه از سال قمرى 
كه مهمترين ماه عبادت مســلمانان است، در 
اين ماه درهاى رحمت خداوند براى آمرزش 
گناهان انســان ها باز است، بهترين زمان براى 
نزديك شدن انسان به خداوند و فرصتى تازه 
براى پاكسازى روح و روان است، روزه گرفتن 
در اين ماه واجب و منظور از روزه گرفتن آن 
است كه انسان براى اطاعت از فرمان خدا، از 
اذان صبح تــا مغرب، از چيزهايى كه روزه را 

باطل مى كند خوددارى كند.
هرساله بسيارى از مسلمانان خود را براى اين 
ضيافت الهى آماده مى كنند، تالوت قرآن، شب 
زنده دارى، نمازخواندن در شب هاى اين ماه و 
صدقه دادن از اعمال اين ماه مبارك محسوب 

مى شود. 
عبادت در مــاه رمضان بر طبــق احاديث و 
روايات نســبت به ماه هاى ديگــر 700 برابر 
ثواب دارد و بزرگترين شب هاى سال در اين 

ماه با نان شب هاى قدر قرار دارد. 
 ماه رمضان امســال نسبت به ما ه هاى رمضان 
ســال هاى پيش تفاوت بزرگى دارد؛ امســال 
بحران شــيوع كرونا و همه گير شــدن آن در 
كشــور موجب توقف كسب وكار اقتصادى و 
تعطيلى اماكن مذهبى و مســاجد شده است 
كه مردم بايد مراســم شــب قدر را در منزل 
به صورت مجــازى و يا از طريق گيرنده هاى 

تلويزيونى خود برگزار كنند. 
درآستانه اين ماه مبارك سؤالى كه اين روزها 
ذهن بيشتر افراد را به خود مشغول كرده است، 
اين است كه شــرايط روزه دارى در اين ايام 

چگونه است؟
 با وجود تعطيل بودن مســاجد راه 

تقرب به خدا باز است 
يكى از اســاتيد حــوزه علميــه همدان در 

گفت وگو با خبرنگار همدان پيام اين گونه بيان 
كرد: طبق فرمايشات مقام معظم رهبرى روزه 
به عنوان يك تكليف الهى است و از پايه هاى 
تكامل و اعتالء روحى انسان به شمار مى رود 
و بر امت هاى پيشــين نيز واجب بوده است، 
اين رمضان با ســال گذشــته هيــچ تفاوتى 
ندارد، طبق احكام اســالمى اگر روزه گرفتن 
براى ســالمت جسم كسى ضرر داشته باشد 
نبايد روزه بگيرد و از لحاظ شــرعى مشكل 
دارد و اكنون با توجه به شــرايط پيش آمده 
و شــيوع ويروس كرونا اگر فردى از سوى 
پزشــك متخصص اطمينــان حاصل كند كه 
براى ســالمتى اش ضرر دارد روزه گرفتن بر 

او واجب نيست. 
در  جوادى  محمد  االسالم والمسلمين  حجت 
رابطه با بازگشــايى اماكن مذهبى و مساجد 
نيز افزود: تا زمانى كه دستورى از طرف مقام 

معظم رهبرى و يا ســتاد مقابله با كرونا صادر 
نشود همچنان مساجد و اماكن مذهبى تعطيل 
خواهد بود و مراسم شب هاى احيا به صورت 
مجازى و از طريــق تلويزيون برگزار خواهد 

شد. 
وى در ادامــه گفت: با فرض بــر اينكه اگر 
مساجد هم در ايام بســته باشد راه تقرب به 
خداوند باز اســت و ما بايــد در منزل هم به 
عبــادت و راز و نياز با خــدا بپردازيم و بار 
معنوى بيشترى پيدا كنم، زيرا همه ى عبادات 

براى تقرب و نزديكى به خداست. 
كارشــناس تغذيــه و رژيــم درمانى مركز 
بهداشــت در اين بــاره نيز توضيــح داد: 
بيمارى كرونا به دليل اينكه به شدت سيستم 
ايمنى بدن را تضعيف مى كند و از نظر علم 
پزشــكى كســانى كه به اين بيمــارى مبتال 
شــده اند از نظر بدنى دچار ضعف شديدى 

هستند تا زمانى كه بهبودى كامل پيدا نكردند 
نبايد روزه بگيرند. 

 نعمت ا... افشارى در ادامه درباره ى با رعايت 
اعتدال و ميانه روى در مصرف افطار تا سحر 
گفت:در رابطه با ساير تغذيه و از نظر فاصله 
افطار تا ســحر و با رعايت تعــادل و تنوع، 
مصرف فراوان سبزيجات مختلف و ميوه جات 
گوناگون و همچنين لبنيات كم چرب توصيه 
مى شود و سعى كنند كه در آن فاصله سيستم 
ايمنــى را تقويت كنند تا بــدن با كمبود مواد 

مغذى و مقوى مواجه نشود. 
وى در پايان افزود: در فاصله افطار تا ســحر 
بيشتر از مواد غذايى با نمايه قندى باال، اعم از 
گروه گوشت، سبزيجات، ميوه            جات و مايعاتى 
كه جز نوشيدنى هاى سالم محسوب مى شوند 
مصرف شــود تا بدن آمادگــى الزم را براى 

مقابله با اين ويروس پيدا كند 

 رئيس بنياد مســتضعفان از آغاز توزيع 
500 هزار بســته حمايتــى ارزاق و نقدى 
توســط اين بنياد در سراســر كشــور خبر 
داد و گفت: اين بســته هاى حمايتى شامل 
200 هزار بســته ارزاق و 300 هزار كارت 
هديه 200 هزار تومانى است كه درمجموع 

ارزشى بالغ بر 100 ميليارد تومان دارد.
به گزارش ايسنا، سيد پرويز فتاح در حاشيه 
بازديــد از رزمايــش مواســات و همدلى 
مومنانــه با اعــالم خبر تأميــن 500 هزار 
بســته غذايى براى نيازمندان سراسر كشور 
توسط بنياد مستضعفان اظهار كرد: به دنبال 
تأكيد مقام معظم رهبرى مبنى بر همدلى و 
مواســات، بنياد مستضعفان در هماهنگى با 
دولت و نهادهاى انقالبى، تأمين 500 هزار 
بسته غذايى براى نيازمندان سراسر كشور را 

متقبل شد.
وى با بيان اينكــه 100 ميليارد تومان براى 
تأمين اين بســته هاى غذايى از سوى بنياد 
است،  شــده  داده  تخصيص  مســتضعفان 
افزود: براســاس هماهنگى هاى انجام شده، 
بنياد مستضعفان 200 هزار بسته غذايى كه 

ارزش هر بســته بيش از 200 هزار تومان 
اســت را تهيه كرده و از روز گذشــته نيز 
توزيع اين بســته هاى غذايى در سراســر 

كشور آغاز شده است.
فتاح افزود: همچنين بنياد مســتضعفان براى 
300 هــزار خانوار نيازمنــد ديگر نيز كارت 

خريد 200 هزار تومانى در نظر گرفته است.
به گفته فتاح اين بسته هاى غذايى بر اساس 
هماهنگى انجام شده با دستگاه هاى ديگر و 
دولت، در مناطق مختلف جغرافيايى كشور 

توزيع مى شود و اين هماهنگى ها به گونه اى 
صورت گرفته كه از موازى كارى و تداخل 

در كمك رسانى جلوگيرى شود.
رئيس بنياد مستضعفان خاطرنشان كرد: اين 
بسته هاى غذايى قرار است در اختيار كميته 
امداد، بهزيستى، سپاه پاســداران، بسيج و 
گروه هاى جهادى قــرار گيرد تا در اقصى 

نقاط كشور توزيع شود.
وى با اشاره به حمايت بنياد مستضعفان از 
گروه هاى جهادى براى كمك به نيازمندان 

در اين طــرح افزود: عالوه بر اين اقدامات، 
تصميم گرفته شــد تا براى مضاعف شدن 
همدلــى، بنياد مســتضعفان به ميزان كمك 
مردمى جمع آورى شــده توسط گروه هاى 

جهادى، به كمك ها اضافه كند.
فتاح در ادامه با بيان اينكه بنياد مســتضعفان 
از ابتداى شــيوع كرونا در كشــور، اقدامات 
حمايتى از اقشار آسيب پذير و همچنين كمك 
به سيستم بهداشــت و درمان كشور را آغاز 
كرد، گفت: از ابتداى شيوع كرونا در كشور، 
كمك هاى حمايتــى و همچنين كمك هاى 
بالعوض و نقدى بنياد مستضعفان آغاز شد 
و ميزان اين كمك هاى نقدى تا روز گذشــته 

بالغ بر 320 ميليارد تومان بود.
رئيس بنياد مستضعفان خاطرنشان كرد: بنياد 
مســتضعفان براى مقابله با شــيوع كرونا و 
حمايت از اقشار آسيب پذير سراسر كشور، 
بــا تمام قوا به ميدان آمده و هيچ حدى هم 
براى كمك هاى خود قائل نيست و ما نه تنها 
تا پايان كرونا، بلكه در پســاكرونا و جبران 
تبعــات اقتصادى آن نيــز در كنار دولت و 

مردم خواهيم ماند.

ماه رمضان 
فرصتى تازه براى پاكسازى روح 

آغاز توزيع 500 هزار بسته معيشتى توسط بنياد مستضعفان
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خبر كوتاه

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــر اســناد رســمى يــك اســدآباد  ــى مصــدق دفت ــرگ استشــهاديه محل ــه 2 ب ــا ارائ ــد على محمــد ب ــر فرزن ــى ايمانى ف ــاد عل ــاى زي ــه اينكــه آق نظــر ب
مدعــى اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت ششــدانگ يــك بــاب خانــه مســكونى تحــت پــالك 942 فرعــى 49 اصلــى واقــع در شهرســتان اســدآباد 
ــاد بخــش شــش همــدان ذيــل ثبــت 25946 دفتــر 168 صفحــه 178 بــه مســاحت ششــدانگ 247/71 متــر مربــع بــه شــماره چاپــى  روســتاى جنت آب
ــوده  ــده تقاضــاى صــدور ســند المثنــى را نم ــود گردي ــى مفق ــل جابجاي ــه دلي ــه ب ــر ســند مالكيــت اولي ــى ايمانى ف ــام زيادعل ــه ن ــف 85 ب 136544 ال
ــد در  ــى امي ــدوق كارآفرين ــزد صن ــال ن ــغ 450010000 ري ــال مبل ــر 19 اســدآباد در قب ــورخ 1397/12/6 دفت ــى شــماره 60620 م ــر ســند رهن اســت براب

ــد. ــن مى باش ره
ــا وجــود  ــا هــر كســى مدعــى انجــام معاملــه ي ــه مــاده 120 آيين نامــه قانونــى ثبــت بديــن وســيله آگهــى مى شــود ت ــه اســتناد تبصــره الحاقــى ب ــذا ب  ل
ســند مالكيــت نــزد خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر ايــن آگهــى طــى مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان اســدآباد مراجعــه و ضمــن 
ــا در  ــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــى خــود را تســليم نمايــد، در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــى و نرســيدن اعتــراض و ي ــه اصــل ســند مالكيــت و ي ارائ
صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند مالكيــت المثنــى بــه نــام مالــك (زيادعلــى ايمانى فــر )صــادر و تســليم خواهــد شــد.

(م الف 17)
كامران متقى 
رئيس اداره اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

كاهش قيمت نفت آمريكا بر بازار ايران 
تأثيرى ندارد

 در اتفاقــى تاريخى قيمت نفت پايه وســت تگزاس براى تحويل 
در معامالت آينده منفى شــد. در اين بين كارشناسان بر اين باورند كه 
اين مسأله تأثير چندانى روى بازار نفت ايران نخواهد داشت و با رفع 
بحران كرونا و افزايش تقاضا در جهان، وضعيت بازار نفت ايران بهبود 

نسبى پيدا خواهد كرد. 
اما در اين بين تأثير كاهش قيمت نفت آمريكا بر بازار ايران چه خواهد 
بود؟  كارشــناس حوزه انرژى در پاســخ به اين سؤال به ايسنا گفت: 
تأثيــر ويروس كرونا بر بازارهاى مختلف نفت متفاوت بوده و اتفاقى 
كه براى بــازار نفت آمريكا رخ داده، براى ســاير بازارها نمى افتد و 
نمى توان گفت كه اين مســأله به طور مستقيم روى بازار نفت ايران اثر 

خواهد گذاشت. 
جواد يارجانى، با اشاره به تأثير كاهش قيمت نفت آمريكا بر بازار نفت 
ايران، اظهار كرد: بازار جهانى نفت در پى شيوع ويروس كرونا دچار 
بحران شده و متأسفانه اين موضوع به عنوان يكى از توليدكنندگان نفت 
گريبانگير ايران نيز شده اســت، اما نمى توان گفت كه كاهش قيمت 

نفت آمريكا بر بازار نفت ايران تأثير چندانى دارد. 
نماينده اسبق ايران در اوپك با اشاره به وضعيت ايران در شرايط فعلى، 
تأكيد كرد: به دليل تحريم هايى كــه وجود دارد ما از نظر ميزان توليد و 
صادرات با مشكل مواجه بوديم و اكنون نيز با شيوع ويروس كرونا در 
جهان تبعات و تأثيرات اين مسأله در بازار نفت ايران خودنمايى مى كند. 
وى با تأكيد بر اينكه طبيعى است كه اين مسأله روى بازار نفت ايران 
اثر بگــذارد، تصريح كرد: بايد به اين موضوع نيز توجه كرد كه توليد 
نفت آمريكا مرسوم نيست؛ يعنى نحوه توليد، قيمت گذارى و شرايط 
تكنيكى اين كشور نسبت به ســاير بازارها متفاوت است و به همين 
دليــل تأثير ويروس كرونا بر اين بازار نســبت به بازارهاى مرســوم 

متفاوت خواهد بود. 
يارجانى با بيان اينكه شــرايط بازار، بحران ويروس كرونا و تصصميم 
غلط اوپك در اواســط اسفندماه شــرايطى را رقم زد كه اكنون تقاضا 
دچار بحران شــود، گفت: بهبود اين شرايط بســتگى به اين دارد كه 
بحران كرونا چه زمانى پايان يابد و كشــورهاى مصرف كننده نفت به 

مصرف عادى بازگردند. 
وى افزود: هرچه اين بحران ادامه داشــته باشد، تأثيرپذيرى بازار نفت 
ايران بيشتر خواهد شد؛ زيرا به دليل وجود تحريم ها ميزان صادرات و 
درآمدهاى ايران كاهش يافته بود كه با وجود اين شرايط بازهم ميزان 

درآمدها نسبت به گذشته بيشتر كاهش مى يابد. 
همچنين، كارشــناس حوزه انرژى در اين بــاره گفت: ايران اكنون 
به دليــل تحريم ها بــا كاهش توليد مواجه اســت و توليد كمى دارد 
و باتوجه به اينكه كاهش توليــد در ايران خيلى زودتر از اين اتفاق 
افتاده است، گمان نمى كنم كه بتواند بيش از اين ميزان كاهش توليد 

داشته باشد. 
محمد خطيبى با بيان اينكه ايران نقش چندانى در بهبود شرايط فعلى 
بازار ندارد، اظهار كرد: اگر قرار بود ايران نيز مانند ساير كشورها ميزان 
توليد خود را كاهش دهد قطعا ميزان كاهش بسيار كمتر از زمان فعلى 
بود و به همين دليل نمى توان نقش ايران را در اين بين بزرگ دانست. 
به گفته وى اين مسأله تأثير چندانى در بازار نفت ايران ندارد و بهبود 
بحران كرونا و رفع محدوديت ها مى تواند وضعيت را براى ايران بهتر 

كند. 

خبر مهم مديرعامل صندوق بازنشستگى 
كشورى درباره حقوق بازنشستگان

■ خبرآنالين: حقوق بازنشســتگان امســال 15 درصد افزايش پيدا 
مى كند. در همسان ســازى حقوق بازنشستگان، افرادى كه سنواتشان 
كمتر از 30 ســال باشد به ازاى هر ســال 2/5 درصد از حقوق آنها 

كسر مى شود. 

واريز وام خسارت كرونا به بنگاه ها 
از ماه جارى

■ مهر: ســعيد زرنــدى، معاون وزيــر صمت گفــت: فرآيند ارائه 
تســهيالت 12 ميليون تومانى به ازاى هر كارگر براى كارفرمايان در 
ارديبهشت آغاز مى شــود و دولت تأكيد دارد تا پيش از خرداد، اين 

كار انجام شود. 

رفع تعهد ارزى صادركنندگان در سال 98 
همانند سال 97 خواهد بود

■ تابناك: حميد زادبوم، رئيس كل ســازمان توســعه تجارت ايران 
بــا بيان اينكــه رفع تعهد ارزى ســال 98 صادركننــدگان همچون 
دستورالعمل سال 97 خواهد بود، گفت: آخرين مهلت بازگشت ارز 

سال 98 آخر تيرماه سال 99 خواهد بود. 

قيمت نفت در آستانه صعودى شدن 
قرار گرفت

■ ايســنا: بهاى نفت پس از يك ركورد تاريخى و سقوط به قيمت 
منفى، در معامالت روز چهارشــنبه با اندكى افزايش روبه رو شد. در 
معامالت روز چهارشــنبه قيمت نفت تگزاس آمريكا با 18 درصد يا 
2/05 دالر افزايش، در 13/62 دالر به ازاى هر بشــكه معامله شــد. 
همچنين شــاخص نفت برنت نيز با 4 سنت افزايش در 19/37 دالر 

به ازاى هر بشكه ايستاد. 

سقف معافيت مالياتى حقوق 99 اعالم شد
■ ايسنا: اميد على پارســا، رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور، با 
اعالم ميزان معافيت ســاالنه حقوق و همچنين نرخ ماليات بر درآمد 
حقوق ســال 1399 گفت: ســقف معافيت مالياتى در سالجارى به 
صورت ساالنه 36 ميليون تومان و به صورت ماهانه 3 ميليون تومان 

است.

قيمت اقالم ضدعفونى كننده و كاالهاي اساسي
 ابالغ شد

 قيمــت مصــوب انــواع اقــالم مــواد بهداشــتى و ضدعفونــى كننــده ابــالغ شــد و 
ــرار  ــامانه قيمــت ق ــف، در س ــك نشــان هاى تجــارى مختل ــه تفكي ــا ب ــن قيمت ه اي

دارد. 
ــدگان  ــدگان و مصرف كنن ــت از توليدكنن ــازمان حماي ــس س ــر، رئي ــزارش مه ــه گ ب
گفــت: قيمــت الــكل، هــر ليتــر 17 هــزار تومــان مصــوب و بــه تبــع آن قيمــت اقــالم 
بهداشــتى تعييــن شــده اســت و از طريــق ســامانه در دســترس همــگان قــرار دارد و 

ــد.  ــت كنن ــا را رعاي ــد قيمت ه ــدگان موظفن ــه عرضه كنن هم
عبــاس تابــش بــا اشــاره بــه آغــاز طــرح ويــژه مــاه رمضــان گفــت: نخســتين قــدم، 
تأميــن كاالهــاى اساســى از جملــه روغــن، برنــج و شــكر اســت كــه از هــر كــدام 50 
هــزار تــن ســهميه در اختيــار اســتان ها قــرار داده شــده و شــبكه توزيــع نيــز به طــور 

كامــل رصــد مى شــود. 
تابــش بــا اشــاره بــه اينكــه بــه انــدازه كافــى خرمــاى مــورد نيــاز مــاه رمضــان تأميــن 
شــده اســت، افــزود: قيمــت مصــوب و ابــالغ شــده خرمــاى مضافتــى كيلويــى 22 
هــزار تومــان و قيمــت مصــوب خرمــاى كبــكاب كيلويــى 18 هــزار تومــان اســت و 

هرگونــه تخطــى از ايــن قيمت هــا تخلــف از قانــون اســت. 

ــاه رمضــان قيمت هــا چــه در  ــرار اســت در م ــه داد: گشــت هاى مشــترك ق وى ادام
اقــالم بهداشــتى و ضدعفونى كننــده و چــه اقــالم ديگــر را رصــد كننــد و قيمت هــاى 
ابــالغ شــده بايــد رعايــت شــوند، هرگونــه تخطــى از قيمت هــا را مصرف كننــدگان 

مى تواننــد بــه ســامانه 124 و ســامانه آپ گــزارش كننــد. 
تابــش افــزود: قيمــت برنــج هنــدى كيلويــى 8 هــزار تومــان، مــرغ 12 هــزار تومــان و 
گوشــت منجمــد وارداتــى 42 هــزار تومــان تعييــن و 25 هــزار تــن مــرغ و 15 هــزار 

تــن گوشــت منجمــد وارداتــى بــه بــازار تزريــق شــده اســت. 
وى همچنيــن بــا بيــان اينكــه شــكر بــه انــدازه كافــى در بــازار موجــود اســت، گفــت: 

قيمــت هــر كيلــو شــكر 5 هــزار و 900 تومــان ابــالغ شــده اســت. 

آگهى مزايده الكترونيكى اجاره يك باب مغازه واقع جمعيت هالل احمر 
استان همدان از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت در سال 99 - نوبت اول 

جمعيت هالل احمر استان همدان

جمعيت هالل احمر استان همدان در نظر دارد يك باب مغازه واقع در همدان، ميدان جهاد، خيابان جهان نما، جنب سالن ورزشى تختى، 
جمعيت هالل احمر استان همدان با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (مزايده) به صورت اينترنتى با شرايط زير به باالترين 
قيمت پيشنهادى به صورت اجاره واگذار نمايد. لذا از متقاضيان محترم در اين مزايده تقاضا مى شود ضمن بازديد از مكان مورد نظر در آدرس 
فوق االشاره از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 99/2/6 لغايت ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 99/2/16 جهت ارايه پيشنهاد به وب گاه تداركات 

الكترونيكى دولت (مزايده) به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
1- به پيشنهاداتى كه بعد از تاريخ مقرر در اسناد مزايده وصول گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- به پيشنهادهاى مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- جمعيت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مى باشد.

4- ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ذكر گرديده است.
متقاضيان مى توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 08138247942 كارشناس امور قراردادها جمعيت هالل احمر استان همدان 

تماس حاصل نمايند.
( م الف 106)  

آگهى مزايده فروش

شركت حمل و نقل حكمت بار همدان 

شركت حمل و نقل حكم بار همدان با موضوع فعاليت 
حمل و نقل كاال و انواع سيمان داخلى و صادراتى واقع 
شاهنجرين،  بخش  درگزين،  شهرستان  همدان،  در 
تماس  شماره  به  هگمتان  سيمان  نقل  و  حمل  پايانه 
برگزارى  طريق  از  دارد  نظر  در   08136338177
فروش  به  را  خود  سهام  درصد   100 عمومى  مزايده 

برساند.
ضمن  را  مزايده  اسناد  مى توانند  كنندگان  شركت 
بازديد از شركت حمل و نقل حكمت بار از تاريخ انتشار 
اسناد  مورخ 1399/2/10  تا  لغايت 14  صبح  ساعت 8  از 
شرايط مزايده را از دفتر شركت حمل و نقل حكمت 

بار دريافت نمايند.

آگهى برگزارى مناقصه يك مرحله اى- عمومى 

سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان

فعاليت هاى  دارد  نظر  در  همدان  استان  برنامه ريزى  و  مديريت  سازمان 
خدماتى و پشتيبانى خود شامل (نظافت، پيش خدمت، آبدارخانه، باغبانى 
شماره  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  را  امور)  ساير  و 

2099004146000001 به اشخاص حقوقى حائض شرايط واگذار نمايد.
پيشنهاد  ارايه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكت ها  بازگشايى  و  مناقصه گران 
خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  (سناد)  دولت  الكترونيكى 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت 
نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: از ساعت 10 صبح مورخ 1399/2/4

مورخ  صبح   10 ساعت  از  سايت:  از  مناقصه  اسناد  دريافت  زمانى  مهلت 
1399/2/4 لغايت ساعت 14 ظهر مورخ 1399/2/13

لغايت   1399/2/14 مورخ  صبح   8 ساعت  از  پيشنهاد:  ارائه  زمانى  مهلت 
ساعت 13:30 ظهر مورخ 1399/2/24

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 11 صبح مورخ 1399/2/25

محل بازگشايى پاكت ها ساختمان شماره يك سازمان مديريت و برنامه ريزى 
استان همدان واقع در خيابان شكريه مى باشد.

حجم كار پيشنهادى:
1- نظافت ساختمان هاى اصلى، مديريت آموزش و پژوهش مديريت نقشه و 

سرايدارى و محوطه هاى باز مجموعاً به متراژ 6500 مترمربع 
2- باغبانى فضاى سبز ساختمان هاى مذكور به متراژ 1000 مترمربع 

توضيحات 
ميليون  (چهارصد  ريال   400/000/000 مبلغ  به  مناقصه  در  شركت  تضمين 
ريال) و به صورت ضمانت نامه بانكى با مدت اعتبار حداقل 3 ماه از تاريخ 
پيشنهاد و يا واريز وجه نقد به حساب 4065004507730048 به نام تمركز 

وجوه سپرده سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان مى باشد.
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 081-38386501 
حاصل  تماس  سازمان  پشتيبانى  امور  مسئول  رضايى  آقاى   103 داخلى 

فرماييد. (م الف 110)

آگهي مزايده

شركت تعاونى دهياريهاى بخش جوكار

شركت تعاونى دهيارى هاى بخش جوكار در نظر دارد يك قطعه 
عادى  بصورت  جفت   2 كه  مربع  متر   7200 مساحت  به  زمين 
تفكيكى از سند كشاورزى پالك 85 ، واقع در شهرستان مالير 
، شهر جوكار ، كيلومتر 2 جاده جوكار به سمت همدان با قيمت 
پايه كه توسط كارشناس رسمى دادگستري به مبلغ 612/000/000 
ريال ( معادل شصت و يك ميليون و دويست هزار تومان ) تعيين 

گرديده است را از طريق مزايده بفروش برساند . 
متقاضيان مى توانند حداكثر 5 روز كارى از تاريخ چاپ آگهى 
جهت دريافت اسناد مزايده از ساعت 8 لغايت 13 به دفتر شركت 
 ، مالير  شهرستان   : آدرس  به  جوكار  بخش  دهياريهاى  تعاونى 

شهر جوكار ، طبقه زيرين بخشدارى جوكار حضور يابند .
تماس  شماره 09182055855  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت   

حاصل فرماييد.

 در صــورت تغيير نكردن تصميم ســتاد 
كرونا، كارفرمايــان بايد از خردادماه نيروهاى 

تعديل شده خود را به كار بازگردانند. 
مديركل سازمان تأمين اجتماعى استان همدان 
گفت: كارگرانى كــه به دليل ويروس كرونا از 
كار تعديل شــدند تا ارديبهشت مى توانند از 
بيمه بيكارى اســتفاده كنند و بايد از خردادماه 
به كارشان بازگردانده شوند، مگر آنكه از سوى 
ستاد ملى مبارزه با كرونا دستورالعمل ديگرى 

صادر شود. 
اســمعيل نبوى با اشــاره به اينكه براســاس 
شــيوه نامه اجرايى افرادى كه به دليل شــرايط 
ناشى از كرونا بيكار شدند، بايد در سامانه بيمه 
بيكارى ثبت نام كنند، تصريح كرد: مشــموالن 
بيمه بيكارى افرادى هســتند كه به دليل اتمام 
قــرارداد، اخراج در اثناى كار، اخراج در اثناى 
فصل كارى، تعديل نيرو، حوادث غيرمترقبه، 
تغيير و جابه جايى ساختار كارگاه، نياز نداشتن 
و كاهــش فعاليت كارگاه و تعديل نيرو بيكار 

شدند. 
نبوى ادامه داد: در شرايط فعلى كشور افرادى 
كه از اســفندماه ســال 98 بيكار شدند دولت 
براى 3 ماه اســفند، فروردين و ارديبهشــت 
ايــن افراد بيمه بيــكارى درنظر گرفته و طبق 
دستورالعملى كه صادر شده، بايد از خردادماه 

به كارشان بازگردند. 
مديركل سازمان تأمين اجتماعى استان همدان 
در پاسخ به اينكه براســاس قانون افرادى كه 
بيمه بيكارى دريافت مى كنند بايد در طول اين 
دوره حرفه و مهارتى را كسب كنند؟ به ايسنا 
گفت: اين موضوع در شــرايط عادى بيكارى 
افراد بوده كه فرد مهارتى را كســب مى كند و 
پس از گذرانــدن دوره بيمه بيكارى از طريق 
اداره كار و بــا توجه به مهارت كســب كرده 
به كار ديگرى مشغول مى شود، اما در شرايط 

كرونايى اين موضوع انجام نمى شود. 
وى درباره تعديل نيروهاى شــركت عليصدر 
نيز اظهار كرد: كاركنان شركت عليصدر جزو 
10 گروه شغلى هســتند كه مى توانند از بيمه 
بيكارى اســتفاده كنند و براين اســاس قرار 
شــد تا در سامانه بيمه بيكارى ثبت نام كنند و 
براساس شــيوه نامه اى كه توسط وزارت رفاه 

و ســازمان تأمين اجتماعى تنظيم شده است 
و بنابر تشــخيص ســتاد ملى مبارزه با كرونا 
مشمول بيمه بيكارى بوده و پس از كرونا بايد 

به كار بازگردند. 
نبوى درباره اينكه آيا ممكن است در شرايط 
كرونايى تعداد بيمه شــدگان فروردين ماه با 
كاهش چشــمگيرى مواجه شود؟ تأكيد كرد: 
درست است كه شــرايط كرونايى بركسب و 
كارها تأثير گذاشــته است، اما در همين مدت 
و به دليل اين شــرايط يكسرى مشاغل جديد 
از جملــه كارگاه هاى توليد ماســك و مواد 

ضدعفونى كننده و... ايجاد شده است. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان هم از افزايــش تعداد ثبت نام كنندگان 
همدانى در ســامانه بيمه بيــكارى خبر داد و 
اعالم كرد: تا دوم ارديبهشــت 8 هزار و 783 
نفر كارگر مشــمول مقررى بيمه بيكارى در 

سامانه بيمه بيكارى ثبت نام كردند. 
ســيداحمد توصيفيان گفت: تمامى كارگران 
بنگاه هايى كه متأثر از ويروس كرونا كار خود را 
از دســت داده اند، مى   توانند با مراجعه به سامانه 
bimebikari. mcls. gov. ir ثبت نام كنند 
تا پس از بررســى هاى الزم و پايش متقاضيان 
گروه هاى 10 گانه داراى اولويت بيمه بيكارى 

توســط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و 
ســازمان تأمين اجتماعى تعلق يا تعلق نداشتن 
مقررى به آنها از طريق پيامك اطالع رســانى 

شود. 
وي خاطرنشــان كــرد: بيشــترين فراوانى 
متقاضيان به ترتيب شامل مراكز توليد و توزيع 
غذاهــاى آماده اعم از رســتوران ها، بوفه ها، 
طباخى، تاالرهــاى پذيرايــى، قهوه خانه ها، 
اغذيه فروشى ها، مراكز مربوط به گردشگرى 
مجتمع هاى  هتل آپارتمان ها،  هتل ها،  شــامل 
جهانگــردى و گردشــگرى، ميهمانپذيرها، 
مسافرخانه ها، زائرســراها، مراكز بومگردى، 
اقامتــى، پذيرايى، تفريحــى و خدماتى بين 
راهى و موارد مشــابه به تشــخيص وزارت 
صنايع دستى،  و  گردشگرى  فرهنگى،  ميراث 
حمل ونقــل عمومى مســافر درون و برون 
شــهرى اعــم از هوايى، جــاده اى، ريلى و 
دريايى، دفاتر مسافرتى و گردشگرى، مراكز 
توليد و توزيع پوشاك، مراكز توليد و توزيع 
كيف و كفش، مراكز توزيع آجيل، خشكبار، 
قنادى، بستنى و آبميوه، مراكز و مجتمع هاى 
ورزشــى و تفريحى، مراكــز و مجتمع هاى 
فرهنگى و آموزشــى، مراكز توليد، توزيع و 

فروش صنايع دستى است. 

وى درباره افرادى كه به طــور طبيعى بدون 
ارتباط با كرونا از كار بيكار مى شوند، تصريح 
كــرد: با ايــن قبيل متقاضيان طبــق قانون و 
ساير مقررات مربوطه برخورد مى شود بدين 
صورت كــه اگر كارگر داراى قــرارداد كار 
مكتوب باشــد و كارفرما نخواهد با او ادامه 
همكارى دهد مشــروط بــه دارا بودن يك 
ســال سابقه كار در كارگاه و واريز بيمه او به 
تأمين اجتماعــى و مراجعه ظرف 30 روز از 
تاريخ وقوع بيكارى و تسليم تقاضاى خود به 
ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعى مى تواند 
با تشخيص كميته هاى مربوطه از مقررى بيمه 

بيكارى بهره مند شود. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان با تأكيد بر اينكه با بهبود شــرايط كار 
تمامى كارگران دائمــى كارگاه ها كه قرارداد 
كار ندارنــد، همينطور كارگران موقت داراى 
قرارداد كه در اثناى قرارداد و به دليل ويروس 
كرونــا از كار بيكار شــده اند، بــه كار خود 
برمى گردند، اظهــار كرد: چنانچه كارفرمايان 
از پذيرش آنها خوددارى كنند بايد به مراجع 
حــل اختــالف ادارات تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى شهرستان ها مبنى بر بازگشت به كار 

شكايت كنند. 

مديركل تأمين اجتماعي:

حدود 9000 كارگر در همدان 
بيكار شده اند 

■ كارگران تعديل شده از خرداد بازمي گردند
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ورزش در خانه فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ليگ فوتبال هلند نيمه تمام به پايان رسيد
 با تصميم مســئوالن هلندى، تمامى رويدادهاى ورزشــى در اين 

كشور تا اواسط شهريور ماه تعطيل شد. 
با اعالم نخست وزير هلند تمامى رويدادهاى ورزشى در اين كشور تا 
ابتداى ماه سپتامبر (11 شهريور) ممنوع اعالم شد و بدين ترتيب ليگ 

فوتبال اين كشور رسما نيمه تمام به پايان رسيد. 
با اين تصميمى كه گرفته شــده است، فدراسيون فوتبال هلند درصدد 
بررســى اين موضوع اســت كه چه تصميمى بايد براى فصل جارى 
رقابت ها بگيرد و اين تصميم چه سرنوشــتتى براى باشگاه ها خواهد 
داشــت. بايد ديد فدراسيون فوتبال هلند تصميم به اعالم تيم قهرمان 
مى كند يا نتايج كل فصل را باطل كرده و اين فصل را در سرنوشــت 

تيم ها لحاظ نمى كند. 

 AFC : ليگ قهرمانان آسيا ادامه مى يابد

 تمام مســابقات ليگ قهرمانان آسيا در منطقه غرب به ميزبانى يك 
كشور برگزار مى شود. 

دبيركل كنفدراســيون فوتبال آسيا در مصاحبه با نشــريه «الرياضيه» 
عربستان با اعالم اين مطلب، گفت: نزديكترين گزينه براى ازسرگيرى 
مسابقات ليگ قهرمانان آسيا، برگزارى اين بازى ها به صورت متمركز 
در ماه آگوست (مرداد) است. يك كشور در غرب آسيا براى ميزبانى 
از اين مسابقات اعالم آمادگى كرد كه نمى توانيم نام آن را فاش كنيم. 

قرار است مسابقات 4 گروه غرب آسيا در اين كشور برگزار شود. 
ويندرســون جــان گفــت: مــا خواســتار تكميل شــدن ليــگ قهرمانان 
ــنهادها  ــرات و پيش ــع آورى نظ ــى و جم ــال رايزن ــتيم و در ح هس
ــن در  ــت و اي ــر گرف ــان را در نظ ــالمت بازيكن ــد س ــتيم. باي هس

ــرار دارد. ــا ق ــت م اولوي
وى دربــاره حمايت و يا مخالفت AFC با لغو ليگ هاى كشــورها 
گفت: آســيا قاره بزرگى است و شرايط هر كشورى متفاوت است و 
به همين دليل ما اختيار را به خود فدراسيون ها و دولت ها مى دهيم تا 
بهترين تصميم را بگيرند.  ويندرســون جان در پايان درباره مسابقات 
انتخابى جام جهانى 2022 گفت: اين مســابقات زيرنظر فيفا است و 
AFC نيز جزوى از اين ارگان محسوب مى شود، به همين دليل تاريخ 

اين بازى ها از سوى فيفا اعالم خواهد شد. 

تيم هاى فوتبال كره اى اجازه شروع تمرينات 
را گرفتند

 با كنترل تدريجى ويروس كرونا در كره جنوبى، تيم هاى فوتبال اين 
كشور اجازه برگزارى بازى دوستانه و تمرين گرفتند. 

به گزارش يونهاپ، ســازمان فوتبال كره جنوبى اعالم كرد با توجه به 
كاهــش موارد ابتال به ويروس كرونــا و كنترل اين ويروس، تيم هاى 
فوتبال اين كشــور اجازه تمرين و حتى برگزارى ديدارهاى دوستانه 

پشت درهاى بسته را به دست آوردند. 
بر اين اساس به بازيكنان تيم ها گفته شده كه در جريان بازى با يكديگر 
صحبت نكنند و همچنيــن پيش از بازى نيز بازيكنان و داوران با هم 
دست ندهند. همچنين ورود تماشاگران به محل برگزارى بازى ممنوع 
اعالم شده اســت.  قرار است به زودى زمان شروع مجدد رقابت هاى 
ليگ برتر كره جنوبى نيز اعالم شود و سازمان ليگ فوتبال كره در حال 
تصميم گيرى نهايى است و گفته مى شــود تقريبا 20 روز ديگر ليگ 

كره جنوبى از سر گرفته مى شود. 

وينگر امسال بايرن
 چند قدم تا چلسى فاصله دارد

 يك رســانه معتبر اروپايى نوشــت ســتاره برزيلــى تيم فوتبال 
بايرن مونيخ در آستانه پيوستن به چلسى قرار گرفته است. 

اگر گمانه زنى هاى روزنامه ديلى ميل صحت داشــته باشــد، «فيليپه 
كوتينيــو» در آينــده اى نزديك به عضويت تيم آبى پوش شــهر لندن 
درخواهد آمد.  اين نشريه نوشت وينگر فصل جارى بايرن مونيخ آلمان 
تا حضور در تيم چلسى، فاصله اى بسيار كم دارد. ظاهرا فرانك لمپارد، 
ســرمربى تيم اســتمفوردبريجى، اعتقاد كامل به توانمندى فوروارد 

ماه هاى اخير بايرن دارد. 

 آزمون بهترين لژيونر ايرانى 
در ليگ روسيه 

 يك رســانه روســى خبر داد مهاجم ايرانى زنيت بهترين لژيونر 
كنونى ليگ فوتبال اين كشور است. 

سايت «اسپورت» روسيه خبر داد سردار آزمون، مهاجم ايرانى زنيت در 
شرايط كنونى بهترين لژيونر ليگ فوتبال روسيه است. 

اين مهاجم ايرانى تاكنون در ليگ روســيه 162 بازى انجام داده و 52
گل به ثمر رســانده است. از اين حيث وى بهترين لژيونر كنونى ليگ 
اين كشور است.  بهترين لژيونرهاى تاريخ ليگ روسيه در تعداد گلزنى 
به ترتيب واگنر براى زسكا موسكو( 85 گل در 169 بازى) و دنى (69

گل در 270 بازى) هستند. 

حركات كششى ورزش يوگا
 حركات يوگا براى بهبود انعطاف پذيرى و كاهش اســترس بسيار 
مناســب هستند و در دوران قرنطينه مى توانند موجب بهبود وضعيت 

جسمى و روانى شوند. 
 مراحل انجام اين ورزش به شرح زير است:

1- ابتدا بدنتان را گرم كنيد. 2- كشــش نبايد درد ايجاد كند. 3- به 
وضعيت بدن و شــكل مناسب كشش توجه كنيد. 4- روى عضله اى 
كه تحت كشش اســت، تمركز كنيد. 5- حين كشش، به دم و بازدم 
توجه كنيد. 6- سعى كنيد هر روز يا حداقل 3 روز در هفته حركات 

كششى را انجام دهيد. 
داليل بســيار خوبى براى اضافه كردن يوگا به برنامه ورزشى هر روز 
وجود دارد. يوگا موجب بهبود توان عضالنى، انعطاف پذيرى، تعادل، 
احساس آرامش و كاهش استرس مى شود. قسمتى اصلى از يوگا نوع 

تنفس پراناياما است كه به نوعى امضاى يوگا به شمار مى آيد. 
مطالعات نشــان داده اند كه يوگا موجب كاهش اســترس، اضطراب، 
افســردگى و درد مزمن مى شود، به خواب بهتر كمك مى كند و حس 

بهتر و بهبود كيفيت زندگى را به ارمغان مى آورد. 
8 حركت ورزشى يوگا در خانه

1- وضعيت ساده براى تسكين استرس
به شــكل چهارزانو روى فرش بنشينيد و دســت ها را روى زانوان 
قرار دهيد، كف دســت ها به ســمت باال باشد، ســتون فقرات را تا 
جايى كه مى توانيد صاف نگهداريد، اســتخوان هاى لگن را كه روى 
آن نشسته ايد به سمت زمين فشار دهيد، چشمانتان را ببنديد و نفس 

عميق بكشيد. 
2- وضعيت گربه،گاو براى ســتون فقرات و تسكين درد پشت 

و كمر
روى فرش به شــكل چهار دســت و پا به گونه اى قــرار بگيريد كه 
دســت ها درست زير شــانه ها و زانوها درست زير لگن باشند. وزن 
بدن را به شــكل مســاوى بين 4 اندام توزيع كنيد و انگشتان دست 
را باز كنيد، دم انجام دهيد و پشــتتان را گرد كنيد تقعر آن به سمت 
باال باشــد، كشش را از گردن تا دنبالچه احساس كنيد (مثل گربه). با 
بازدم پشتتان را محكم كنيد و چانه را به قفسه سينه نزديك كنيد، اين 

حركت را 5 تا 10 بار تكرار كنيد. 
3- وضعيت درخت-وركساسانا-براى بهبود تعادل

براى اين حركت ابتدا صاف بايســتيد، دســت ها را در وضعيت دعا 
به يكديگر بچســبانيد و باالى ســر ببريد، وزنتان را روى پاى چپ 
بيندازيد، زانوى راســت را به سمت راست خم كنيد و پاى راست را 
بر قسمت داخلى ران چپ فشار دهيد، 30 ثانيه نگهداريد. جاى پاها 
را عوض كنيد و تكرار كنيد. اين حركت كمك مى كند تمام طول بدن 

از مچ پا تا نوك انگشتان دست كشيده شود. 
4- بهبود انعطاف در حركت سگ با صورت پايين

با گذاشتن دست ها روى فرش در مقابلتان شروع كنيد، كف دست ها 
پايين باشد و كمى جلوى شانه ها قرار گيرد، زانوهايتان را روى زمين 
درســت زير لگن قــرار دهيد، در هنگام بلند كــردن زانوها از روى 
زمين بازدم انجام دهيد و باســن و لگن را به سمت سقف باال ببريد، 
باالى اســتخوان هاى لگن را فشار دهيد و مچ پاها را به سمت زمين 
بكشيد، ســر را بين بازوانتان و همراستا با آنها پايين نگهداريد (سر 
پايين تر از راســتاى بازوها قرار نگيرد). اگر پشــتتان در حين انجام 
حركت گرد شــد، ســعى كنيد زانوها را خم كنيد تا پشــتتان صاف 
شود. 5تنفس عميق در اين وضعيت انجام دهيد، اين حركت موجب 

كاهش استرس و بهبود انعطاف پذيرى مى شود. 
5-وضعيت كودك-باالسانا-براى كمك به آرامش

از وضعيت سگ با صورت پايين به آسانى زانوها را خم كنيد و باسن 
را به ســمت مچ پاها پايين ببريد، در همين حال قفسه سينه را باالى 
زانوها به زمين نزديك كنيد، شــانه ها را پايين بياوريد و سر را روى 
زميــن قرار دهيد، بازوها را در دو طرفتان قرار دهيد كف دســت ها 
پايين باشد، مى توانيد پيشانى را با خم كردن آرنج روى دست ها قرار 
دهيد، نفس عميق بكشــيد و تا جايى كه احساس راحتى مى كنيد اين 

وضعيت را نگهداريد. 
6- وضعيت بچه كبوتر براى باز كردن لگن

از وضعيت چهاردســت و پا زانوى راست را بين دو دست به سمت 
جلو بياوريد، شــبيه انجام حركت النژ به آهســتگى پاى چپ را به 

سمت عقب صاف كنيد. زانو و 
پشــت پا را روى زمين نگهداريد. حاال زانوى راست را به سمت مچ 
دست راســت بچرخانيد و آن را به سمت زمين پايين ببريد و ساق 
پــا را روى زمين قرار دهيد و پاى راســت را زير كشــاله ران چپ 
قرار دهيد. باالتنه را روى زانوى خم شــده پايين بياوريد و سر روى 
آرنج هــا قرار دهيد، به آرامى 5 بار دم و بازدم انجام دهيد، پاى چپ 
را براى كشــش عضالت پشت ساق به عقب ببريد، جهت را عوض 
كنيد، اين حركت موجب انعطاف پذيرى لگن شده و براى دونده ها و 

براى افرادى كه وزنه بلند مى كنند بسيار الزم است. 
7-وضعيت كوه-تاداسانا-براى بهبود وضعيت بدن

بى حركت بايســتيد قفسه سينه را باز و پهن و دست ها در دو طرفتان 
باشد. پاهايتان را روى زمين حس كنيد و به پاها و پشت توجه كنيد، 

وضعيت بدن خود را در مقابل آينه ارزيابى كنيد. 
8- وضعيت پاها باال روى ديوار-ويپاريتا كارانى

اين يك وضعيت ايده آل پايانى براى مبتديان و افراد پيشــرفته است، 
روى زمين دراز بكشيد و باسن را نزديك به ديوار قرار دهيد، پاها را 
از ديوار باال ببريد به گونه اى كه پاها صاف شود و بدنتان وضعيت ال 
(L) به خود بگيرد و تنه روى زمين و عمود بر ديوار باشــد، ممكن 
است مايل باشيد يك پتوى چندال را زير پشتتان قرار دهيد، مى توانيد 
دســت ها را براى حمايت بيشــتر در دو طرف باز كنيد، نفس عميق 
بكشــيد و تا جايى كه احســاس خوبى داريد وضعيت را نگهداريد. 
براى اتمام حركت زانوها را به ســمت قفسه سينه بياوريد و به يك 

طرف غلت  بزنيد. 
* الله حاكمى
 نايب رئيس بانوان فدراسيون پزشكى ورزشى
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پيشخوان
كوالكوويچ در پيام خداحافظى: 

مردم ايران، هميشه در قلبم مى مانيد
 سرمربى تيم ملى واليبال ايران با انتشار متنى احساسى در صفحه شخصى  خود، 

از مردم ايران خداحافظى كرد.
به گزارش ايسنا، قرارداد كوالكوويچ سرمربى اهل مونته نگرو تيم ملى واليبال ايران، 
دوم ارديبهشــت 1399 با توافق وى و فدراسيون ايران به طور رسمى فسخ شد. 
كوالكوويچ نيز به همين بهانه با انتشار پيامى احساسى در صفحه رسمى خود، از 

مردم و خانواده واليبال ايران خداحافظى كرد.
وى در قسمتى از متن خود گفت: دوستان عزيز ايرانى من و مردم شايسته ايران، 

پس از 3 ســال تالش بى وقفه، عرق ريختن، غم، خنده، اشك، زيبايى و شادى، 
لحظه جدايى و رفتن من از ايران فرا رسيد.

با شما 3 سال فوق العاده و شگفت انگيز را تجربه كردم و در غم، شادى، شكست و 
پيروزى سال هاى خوشى را در كنار ايرانيان داشتم كه زودتر از آنچه انتظار داشتم 
به پايان رســيد، اما ديگر مهم نيســت. هيچ چيز نمى تواند خاطرات خوب  من با 

تيم ايران را در زمان هايى كه براى  موفقيت مقابل رقبا  مى جنگيديم از بين ببرد.
شما به دليل شــجاعت، عقل، احساسات و احترامى كه در اين مدت به من نشان 
داديد، براى هميشــه در قلب من مى مانيد. منتظر ديدار احتمالى دوباره با شــما، 

هرجا كه باشيم هستم.

پسر زيدان براى تيم ملى 
الجزاير بازى مى كند؟

 ســرمربى تيم ملى الجزاير در تالش 
است تا پسر سرمربى رئال مادريد براى 

تيم ملى اين كشور بازى كند. 
جمال  كاتالونيا خبــر داد  «اســپورت» 
بلماضى، سرمربى تيم ملى فوتبال الجزاير 
در تالش اســت تا لوكا زيــدان فرزند 
ســرمربى رئال مادريد را به تيم ملى اين 

كشور بياورد. 
دروازه بــان 21 ســاله رئال مادريــد در 
اين فصل به صــورت قرضى براى تيم 
راسينگ سانتاندر تيم دسته سومى اسپانيا 

بازى مى كند. 
زيدان، ســرمربى رئال مادريد و ســتاره 
الجزايرى  اصالتى  فرانسه  تيم ملى  سابق 
دارد، ولى خودش متولد كشور فرانسه 

است. 
بلماضى با توجه به شانس كم لوكا براى 
حضــور در تيم ملى فرانســه در تالش 
است تا پدرش را راضى كند تا پسرش 

براى تيم ملى الجزاير بازى كند. 

تاريخ پلى آف يورو 
و ليگ ملت هاى يوفا 

مشخص شد
 به گفته رئيس اتحاديه فوتبال ايرلند، 
مسابقات پلى آف يورو 2021 در ماه هاى 

مهر و آبان امسال برگزار خواهد شد. 
به گزارش ورزش ســه، گــرى اوونز، 
اعــالم كــرد كــه مســابقات پلى آف 
رقابت هــاى يورو 2021 بــراى تعيين 
ســهميه هاى باقى مانده ايــن رقابت ها 
به احتمال زيــاد در ماه هاى مهر و آبان 

امسال برگزار خواهد شد. 
پاندومــى ويروس كرونا موجب شــد 
رقابت هــاى يورو2020 بــه مدت يك 

سال به تعويق بيفتد. 

بازگشايى اماكن ورزشى 
پكن ظرف 2 هفته آينده

 بيشــتر اماكن ورزشى در پكن چين 
ظــرف 2 هفتــه آينده در اين كشــور 

بازگشايى خواهند شد. 
به گزارش ايســنا، پس از كاهش موارد 
ابتال به ويروس كرونا در چين و كنترل 
چين  ورزشى  مســئوالن  ويروس،  اين 
تصميــم به بازگشــايى تدريجى اماكن 

ورزشى در اين كشور گرفتند. 
بنابر تصميمى كه مســئوالن ورزشــى 
در پايتخت چين لحــاظ كردند، تمامى 
ســالن ها و اســتاديوم هاى ورزشى در 
اين كشــور غير از رشــته هاى ورزشى 
تكواندو، كشــتى، جودو و بوكس تا 2 
هفته آينده در پكن بازگشــايى خواهند 

شد. 
مســئوالن فدراســيون فوتبال چين نيز 
تصميم گرفتند كه تــا كمتر از يك ماه 
ديگر رقابت هاى ليگ فوتبال اين كشور 

را آغاز كنند. 

واگذارى اماكن ورزشى 
استان به بخش 

خصوصى
 تمام اماكن ورزشى دولتى در استان 
همدان بــه بخش خصوصــى واگذار 

مى شود.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان 
با اعالم ايــن مطلب گفــت: از طريق 
فراخــوان، تمام اماكن ورزشــى دولتى 
به بخش خصوصى واگذار مى شــود و 
تالش در ترغيب هيأت هاى ورزشــى 
براى شــركت در اين فراخوان ها انجام 
خواهد شد. محســن جهانشير با تأكيد 
بر اينكــه ورزش متكى به اشــخاص 
نيست و هيأت هاى ورزشى بايد تالش 
خود را براى پيشرفت ورزش و جذب 
اسپانســر انجام دهند، گفت: حمايت از 
ورزش وظيفــه ذاتى ماســت و بايد با 
برنامه ريــزى منظم حمايت هاى خود را 

از ورزشكاران داشته باشيم.

 از گوشــه و كنار شــنيده مى شــود كه 
رقابت هــاى فوتبال كشــور از 6 خرداد ماه 
و همزمان با عيد ســعيد فطر از ســر گرفته 

مى شود.
با آنكه هنوز ســتاد مبارزه بــا كرونا مجوز 
فعاليت تيم هاى ورزشــى را صــادر نكرده 
است، اما شنيده مى شــود در روزهاى آينده 
اين مجوز صادر خواهد شــد و باشــگاه ها 
مى توانند با رعايت اصول بهداشتى و ايزوله 
كردن مــكان و لوازم تمريــن، فعاليت خود 
را آغــاز كنند. متوليان ورزش و فدراســيون 
فوتبال گويا مسئوالن ســتاد مبارزه با كرونا 
را متقاعد كرده اند كه از 15 ارديبهشت مجوز 

فعاليت تيم هاى ورزش را كسب كنند.
اگــر روند كاهشــى ويروس كرونــا تداوم 
داشته باشد به طور قطع ستاد مبارزه با كرونا 
در جلســات آينده خود مجوز فعاليت هاى 
ورزشــى را صادر خواهد كــرد و اگر چنين 
باشد مسابقات ورزشــى نيز از 6 خرداد ماه 

دنبال خواهد شد. 
كميتــه برگــزارى مســابقات فدراســيون 
فوتبال برنامه جديــد رقابت هاى فوتبال در 
گروه هاى مختلف را تهيــه كرده و مترصد 
آن اســت پس از اعــالم رســمى فعاليت 
ورزشــى، آن را به باشگاه هاى كشور اعالم 
كند. بنابر شــنيده هاى ما ليگ برتر فوتبال از 
روز عيد فطر شــروع خواهد شد و سازمان 

ليگ در يك زمان بندى فشرده در عرض 40 
روز مســابقات را به پايان خواهد رساند تا 
سرنوشت قهرمان اين فصل مشخص شود. 
رقابت هــاى فوتبــال در ديگــر گروه ها نيز 
همزمان شروع خواهد شــد و احتماال ليگ 
دسته دوم فوتبال نيز از 8 خرداد شروع شود. 
اين گمانه زنى ها در شــرايطى اعالم مى شود 
كه هنوز به طور رســمى خبرى منتشر نشده 
اســت و صدور مجوز فعاليت باشــگاه هاى 
منوط به فروكش كردن كوويد 19 و تصويب 
ســتاد مبارزه با كروناى وزارت بهداشــت 

خواهد بود. 
شيوع ويروس كرونا فعاليت ورزش كشور را 
مختل كرد و حتى ليگ هاى معتبر اروپايى نيز 

در حالت كما به سر مى برند. 
روز گذشته يوفا ادامه مســابقات با تعطيلى 
آن را به عهده خود فدراسيون هاى تابع خود 
گذاشت و شرايط هر كشور را مختص خود 

دانست. 
كنفدراســيون فوتبال آســيا نيــز در آخرين 
اظهارنظــر خود ادامه ليگ را به كشــورهاى 
عضو ســپرده و تنها درباره مســابقات ليگ 
قهرمانان اعــالم برنامه كرده اســت كه اين 
رقابت هــا در مــرداد ماه و به طــور مجتمع 

برگزار خواهد شد. 
اگر ســتاد مبارزه بــا كرونا مجــوز فعاليت 
باشــگاه هاى ورزش را بدهــد ايــن مجوز 

پلكانــى خواهد بــود و ابتــدا تيم ها تمرين 
خواهند كــرد و در 6 خرداد نيز مســابقات 
پشت درهاى بسته و بدون حضور تماشاگر 

برگزار خواهد شد. 
در همين رابطه برخى كشــورها فوتبال خود 
را نيمه كاره به پايان رســاندند و بدون اعالم 
تيم قهرمان پرونده مســابقات خود را بستند 
كه در اروپا فدراسيون فوتبال هلند نخستين 
كشــورى بود كه پايان مسابقات فصل را به 
طور رسمى اعالم كرد و احتماالً در روزهاى 
آينــده برخى كشــورهاى اروپايى كه درگير 
كرونا هســتند نيز اعالم تعطيلى كنند، ايتاليا، 
اسپانيا و آلمان از جمله كشورهايى هستند كه 
بيشترين آمار مبتاليان و مرگ و مير اروپايى 
را دارند و اگر شــرايط همچنان وخيم دنبال 
شــود احتمال اينكه اين 3 كشور ياد شده نيز 

پرونده مسابقات خود را ببندند زياد است. 
در هميــن راســتا يوفــا در كنفرانس تلفنى 
خــود با اعضا بــه آنها پيشــنهاد داده كه در 
صورت امكان مســابقات اين فصل خود را 
به پايان برســانند، اما اگر كشورهايى باشند 
كه به داليل بهداشــتى قادر به پايان رساندن 
رقابت ها نيســتند، يوفا ظــرف 3 هفته آينده 
راهكار تعيين رده بنــدى هر ليگ و انتخاب 
نمايندگان آنها را براى مسابقات فصل آينده 
باشــگاهى اروپا به كشــورهاى عضو ابالغ 

خواهد كرد. 

سليمان رحيمى»
 فوتباليســت پيشكســوت و مو طاليى 
استان، عباس شانه اى دار فانى را وداع گفت. 
خبــرى تأســف بار روز گذشــته در فوتبال 
استان شــنيده شــد اين خبر حاكى از وداع 
تلخ موطاليى فوتبال اســتان بود كه جان به 

جان آفرين تسليم كرد. 
عباس شانه اى، مهاجم سال هاى دور فوتبال 
استان كه به فوتباليســت موطاليى معروف 
بــود پس از مدت ها بيمارى ســرانجام جان 

به جان آفرين تســليم كرد و فوتبال استان را 
داغدار كرد.

عباس شانه اى از فوتباليست هاى خوب دهه 
50 و 60 استان بود و ســال هاى سال براى 
تيم هاى متحد، شيشه و منتخب همدان بازى 

كرد و گل هاى پرشمارى را به ثمر رساند. 
عباس شــانه اى، متولد ششــم شــهريورماه 
1333 در منطقــه نارمك تهران بود، بازيكنى 
كه فوتبال خود را از راه آهن تهران آغاز كرد 
و ســابقه بازى در تيم هاى راه آهن و شاهين 
تهران، نورد اهواز، اكباتان، متحد، شيشــه و 
تيم هاى منتخب همدان در ليگ هاى كشورى 

را در كارنامه خود داشت. 
وى در ليگ دســته دوم تخت جمشــيد از 
گلزنان شــاخص فوتبال تيم شيشه بود و به 

آلن وتيل همدان شهرت داشت. 
آلــن ويتــل، مهاجم انگليســى آن روزهاى 
تيم پرســپوليس تهران بود كــه عالقه مندان 
به فوتبال اســتان به شــانه اى لقب آلن ويتل 

داده بودند. 
عباس شانه اى در سال هاى حضور در فوتبال 

استان از بازيكنان با تعصب فوتبال بود و در 
تيم هاى شيشــه، متحد و تيم هاى كلنى يار و 
ياور محمــد بهگندم بازيكن و مربى پرآوازه 
همدان بود و خاطرات تلخ و شيرينى را براى 
فوتبال استان رقم زد، چهره شانه اى بيشتر به 
فوتباليســت هاى آلمانى شباهت داشت و به 
همين دليل همدانى ها وى را موطاليى صدا 

مى زدند. 
خانواده شــانه اى خانواده اى ورزشى هستند 
و دو پســر وى از فوتبال و فوتساليست هاى 
خوب همدان بودند، وحيد و حميد ســال ها 
براى فوتبــال همدان بــازى كردند، حميد 
شانه اى هم اكنون از مربيان جوان و خوشنام 
همدان است كه فصل گذشــته هدايت تيم 
ذوب فلزات بهار در ليگ دســته سوم كشور 

را به عهده داشت. 
گروه ورزشــى همدان پيام درگذشــت اين 
فوتباليست پيشكسوت اســتان را به جامعه 
ورزش به ويژه اهالى فوتبال، خانواده گرامى 
وى و دو فوتباليســت همدان حميد و وحيد 

شانه اى تسليت عرض مى نمايد.

عيد فطر 
آغاز احتمالى فوتبال كشور 

وداع مو طاليى فوتبال استان

انتصاب رئيس جديد 
هيأت اسكيت فامنين

 اسماعيل سليمى به عنوان رئيس جديد 
هيأت اسكيت شهرستان فامنين منصوب 

شد.
در حكمى از طرف مهدى مجيدى، رئيس 
هيأت اسكيت اســتان همدان، اسماعيل 
ســليمى به عنوان رئيس هيأت اســكيت 

شهرستان فامنين منصوب شد.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
فامنيــن ضمــن قدردانــى از زحمات 
همدان  اســتان  اســكيت  هيأت  رئيس 
براى حمايــت از راه اندازى اين هيأت 
در شهرســتان ها گفت: اين ورزش در 
شهرســتان فامنين مشكل سخت افزارى 
دارد، اما با تعامل خوب با دستگاه هاى 
اجرايى شهرســتان به ويژه شــهردارى 

قصد داريم زمين  اســكيت را در پارك 
ملت فعال كنيــم تا بتوانيــم در زمينه 
غنى ســازى اوقات فراغت نوجوانان و 
ورزشــكاران  تعداد  افزايش  و  جوانان 
ســازمان يافتــه در اين رشــته قدمى 

باشيم. برداشته 
حسين قراگوزلو گفت: همدلى و انسجامى 
كه بين مديران شهرستان به ويژه فرماندار، 
شهردار و شوراى اسالمى شهر در راستاى 

حمايت از ورزش شهرستان فامنين شاهد 
هســتيم معموالً در كمتر شهرستانى ديده 

مى شود.
وى تأكيد كرد: در سال 1399 رشد تعداد 
ورزشكاران سازمان يافته از شاخص هاى 
اصلــى ارزيابــى هيأت هــاى ورزشــى 
شهرســتان فامنيــن اســت و هيأت هاى 
ورزشى بايســتى اهميت و توجه ويژه اى 

به اين موضوع داشته باشند.

كارت دانشجويى پارسا كريمى فرزند محمدولى به شماره 
ملى 4900826960 رشته فيزيك دانشگاه بوعلى به شماره 
دانشجويى 9712128076 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.
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باباطاهر

داشتن كد رهگيرى براى اصناف 
الزامى است

 شــيوع ويروس كرونا در كشور كسب وكارها را 
در حوزه هاى گردشــگرى، بازرگانى خارجى، توليد، 
صنايع حــوزه نفت، كســب وكارهاى عمومى، بازار 
سرمايه و...تحت تأثير قرار داده است، اما در اين ميان 
تمام اقشار از مسئوالن گرفته تا گروه هاى مردمى متحد 
و منســجم در مقابله و پيشــگيرى از شيوع گسترده 
اين ويروس وارد عمل شــده اند تا با ريشه كن شدن 
اين ويروس شــرايط را هرچه زودتر به حالت عادى 

برگردانند.
رئيــس جمهور، در يكصد و ســى ودومين جلســه 
اقتصادى دولت، با تأكيد بر ادامه سياست هاى اقتصاد 
مقاومتى و اتخاذ سياســت هايى براى جهش توليد، 
توسعه و صادرات غيرنفتى با توجه به افزايش تقاضاى 
جهانــى در برخى محصوالت غذايى، بهداشــتى و 

دارويى را ضرورى خواند.
شيوع بيمارى كرونا از اسفندماه سال گذشته موجب 
تعطيلى مراكز تجارى شده بود كه پس از حدود 2 ماه 
تعطيلى، اين اماكن از روز دوشنبه ابتداى ارديبشهت ماه 

با رعايت اصول بهداشتى بار ديگر آغاز به كار كردند.
هرچند از شدت شيوع بيمارى كوويد 19 اندكى كاسته 
شده و شهرها و روستاها با ورود تدريجى به زندگى 
روزمره رنگ و روى ديگرى گرفته اند و مسئوالن نيز 
به شرط رعايت تمامى موارد بهداشتى اجازه فعاليت به 
كسب وكارهاى كم ريسك را داده اند اما همچنان ترس 

و دلهره مبتال شدن به قوت خود باقى است.
داشــتن كد رهگيرى براى اصنافى كه رسما فعاليت 
خود را آغاز كرده انــد و البته صنوفى كه چند روزى 
اســت گرد و غبار را از مغازه هــاى خود زدوده و در 
انتظار مشترى هستند، امرى الزامى است و همگان بايد 
اين ضوابط را رعايت كنند اما در هر صورت بخشى از 
كسب وكارها كه به اصطالح پرخطر و محل تجمع افراد 
بيشترى هستند، بايد همچنان بسته باشند تا درصورت 
عادى تر شدن شــرايط آنها هم بتوانند كار روزمره را 

بدون دغدغه شروع كنند.
ويروس كرونا موســوم به « كوويد 19» اواســط ماه 
دســامبر (24 اذر) در شهر ووهان واقع در مركز چين 
گزارش شد، ابتدا از اين بيمارى به عنوان ذات الريه نام 
برده مى شــد اما كميسيون ملى بهداشت چين در 30 
دسامبر ســال 2019 (9 دى ماه 98) به صورت رسمى 

شيوع اين ويروس را در چين اعالم كرد.

معاون ميراث فرهنگى وزارت ميراث فرهنگى
فعاليت 700 موزه در كشور

 700 موزه در كشــور فعال اســت كه 159 موزه در اختيار بخش 
خصوصى است.

معــاون ميــراث فرهنگى وزارت ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى با اعالم اين خبر گفت : 40 تا 50 درصد درآمد موزه ها در 
ماه هاى اسفند، فروردين و ارديبهشت هر سال بود كه سال گذشته 80 

ميليارد تومان درآمد به همراه داشت.
محمدحســن طالبيان افزود: متأسفانه امســال با توجه به افزايش نرخ 
بليت موزه ها، پيش بينى هاى درآمدى به سبب بروز كرونا محقق نشد و 

حداقل 40 درصد درآمدها تا اين لحظه حاصل نشده است.
وى با اشاره به روز جهانى بناها و محوطه هاى تاريخى سى ام فروردين 
(17 آوريل) و همچنين روز جهانى موزه ها 29 ارديبهشــت (18 مى) 

افزود: ايكوموس 2 شعار براى اين 2 روز درنظر گرفته است.
به گــزارش روابط عمومــى وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى، طالبيان گفت: شــعار جهانى روز محوطه ها و بناهاى 
تاريخى «فرهنگ مشترك، ميراث مشترك و مسئوليت مشترك» و شعار 
جهانــى روز موزه ها نيز « موزه ها براى برابرى، تنوع و فناورى» اعالم 

شده است.
وى گفت: امســال طرح «راه آهن» شــمال - جنــوب، براى ثبت در 

يونسكو ارائه شده است.
طالبيــان افزود: پرونــده اورامانات نيز با 100 هــزار هكتار عرصه و 
300 هزار هكتار حريم در مرحله كارشناســى براى ارائه به يونســكو 
است؛ همچنين طرح «كاروان سراها» نيز با درنظر گرفتن هر استان يك 
كاروان ســرا براى ارائه به يونسكو مراحل اوليه و سپس كارشناسى را 

سپرى خواهد كرد.
 ميراث ديجيتال كشور در حال آماده سازى است

معــاون ميــراث فرهنگى وزارت ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى از آماده سازى ميراث ديجيتال كشور خبر داد.

طالبيــان در جمع خبرنــگاران گفت: ميراث ديجيتال كشــور اهميت 
زيــادى دارد و بايد عالوه بر وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى تمام اشــياى تاريخ در اختيار ديگر دستگاه ها نيز ميراث 

ديجيتال داشته باشند.
وى افزود: ميراث ديجيتال از كاخ گلســتان آغاز شده است و تهيه آن 
ادامه خواهد داشت و با همكارى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 

انجام مى شود.
طالبيان افزود: با هماهنگى ســازمان ثبت اســناد، بخشى از سامانه اين 

سازمان براى ثبت ميراث ديجيتال كشور استفاده خواهد شد.
طالبيان با اشــاره به شيوع كرونا در جهان گفت: در اين شرايط دشوار 

از ظرفيت فضاى مجازى بهره مى بريم.
وى افــزود: در تعطيــالت نــوروز 99، 13 مــوزه و محوطه تاريخى 
به صورت گردشگرى مجازى (آنالين) در اختيار مخاطبان قرار گرفت.

طالبيــان افــزود: در مرحلــه نخســت صــد مــوزه و محوطــه و بنــاى 
ــاده خواهــد شــد و ســپس  ــراى گردشــگرى مجــازى آم تاريخــى ب
ديگــر موزه هــا و اماكــن تاريخــى نيــز به تدريــج بــه ايــن امكانــات 

ــوند. ــز مى ش مجه
معاون ميــراث فرهنگى گفت: پس از پايان شــيوع كرونا نيز ظرفيت 

فضاى مجازى مى تواند مكملى براى گردشگرى باشد.
ــگران  ــراى گردش ــازى ب ــورت مج ــدار VIP به ص ــزود : دي وى اف
خــارج از كشــور و همچنيــن دريافــت هزينــه بــراى ديــدار برخــط 
از موزه هــا نيــز مى توانــد بــه افزايــش و رونــق گردشــگرى در ايــن 

زمينــه كمــك كنــد.
طالبيان گفت: در زمينه ثبت جهانى ميراث معنوى نيز نوروز امســال 
به ركورد 5 ســند دســت يافته ايم كه شــب يلدا يكى از اين اسناد 

است.
وى افزود : تهيه سند ميراث ناملموس بسيار دشوار و زمان بر است اما 
كارشناسان اين وزارتخانه آنها را آماده و براى ثبت جهانى ارائه مى كند.

■ دوبيتى باباطاهر 
به اين بى خانمانى بركياشم به اين بى آشنايى بركياشم  
ته از در گر برونى بركياشم همه گر مو برونند واته آيم  

■ حديث:
امام صادق(ع):

هر كس سه روِز آخر شعبان را روزه بدارد و آنها را به ماه رمضان مّتصل كند ، خداوند براى او 
پاداش روزه دو ماه پياپى را مى نويسد . 
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مريم مقدم  »
 ســاختمان برج مراقبت فرودگاه قديم همدان در 

فهرست آثار ملى ايران ثبت شد.
اين ساختمان در باغى كه حاال به تلى از خاك تبديل 
شــده اســت قرار دارد حاال اين ثبت ملى شدن چه 
كمكى به همــدان و فرودگاه خواهد كرد كه از دايره 

تحليل ما خارج است. 
 ايــن برج يادگارى جنــگ جهانى دوم 

درهمدان است
اين برج و ساختمان قديمى برج مراقبت فرودگاه كه 
بيشــتر شبيه به يك بناى متروكه است و پيش از اين 

قرار بود به موزه پرواز تبديل شود
در كتاب ايران جنگ جهانى به نقل از كامران كامران 

ميرزا نوشته شده است :  
■ پس از شــهريور 1320 تا مدت ها شــهر همدان 
صحنه تاخت و تــاز نيروهاي متفقين بود، عالوه بر 
انگليســي ها، نيروي عظيمي از ارتــش آمريكا در 3 
فرسنگي شمال همدان در محلي به اسم ده پياز براي 
خود قرارگاهي داير كرده بودند كه داراي چاهي عميق 
و بناهاي نظامي و فرودگاه الزم براي اســتقرار يك 
لشكر بود. نمايندگان سه دولت شوروي. انگليس و 
آمريكا براي حفظ موازنه قدرت شب و روز مشغول 
فعاليــت بودند.[كامران، كامران ميــرزا، ايران جنگ 

جهاني، تهران، بي  نا،  1354 ش، ص 81]
گفته شــده است ، ســاختمان برج مراقبت فرودگاه 

همدان توسط نيروهاى آمريكايى ساخته شده است 
و در حال حاضر در ميان زمين هاى كشــاورزى قرار 
گرفته و بدون استفاده بوده و يك ظرفيت بالفعل براى 
جذب گردشــگر مى باشد كه پيش از هر برنامه ريزى 

براى بهره ورى ابتدا به يك اثر ثبت ملى تبديل شد. 
حاال با ثبت ملى شدن اين برج بايد انتظار كشيد تا شايد 
به همت ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى با 
اختصاص بودجه به مرمت اين ساختمان با همكارى 
شهردارى و فرودگاه همدان به موزه پرواز تبديل شود.

اين فرودگاه قديمى در حال حاضر خارج از فرودگاه 
فعلى و در مجاورت آن جاى خوش كرده است و در 

اختيار استاندارى همدان است .
برج مراقبت ثبت ملى شــده دريك باغ 87 هكتارى 
موســوم به باغ ميوه قرار گرفته است و حاال به تلى 
از  خاك تبديل شــده است و قســمتى از آن هم به  
نمايشگاه بين المللى تبديل شده است . البته كه هرچه 
نباشد نام فرودگاه را به يدك مى كشد و شايد به اشتباه 
يادآور فرودگاه همدانى باشــد كه به دليل فعال نبودن 
پروازهايش همواره در تيررأس انتقادات رسانه اى بوده 
اســت.ثبت ملى نشدن اين برج هر خيرى كه نداشته 
باشد  حاال به واسطه، ملى شدن زنگار فراموشى را از 

رخسار فرودگاه همدان مى زدايد. 
 ثبــت اين اثر به همــراه 8 اثر ناملموس 
معنوى ديگر از استان همدان در فهرست آثار 

ملى ايران 

از ســوى وزيــر ميــراث فرهنگى گردشــگرى و 
صنايع دستى كشور به استاندار همدان ابالغ شد.

فــرودگاه همــدان را به عنوان يكــى ازقديمى ترين 
فرودگاه هاى ايران نيز مى شناسند. اين فرودگاه به دليل 
برخوردارى از سيســتم هاى ناوبرى پيشرفته در زمره 
فرودگاه هاى منحصر به فــرد و البته كم تردد و بدون 

پرواز كشور نيز محسوب مى گردد. 
فــرودگاه همدان در 80 ســال پيش يعنى در ســال 
1317 در همدان ساخته شد. اما تنها كارهاى معمولى 
هوايــى و نظامى در آن انجام مى شــد.با اين حال در 
سال 1345 شمسى با موافقت شهردار همدان، پروژه 
ساخت فرودگاه جديد درست در حوالى همان جايى 
كه فرودگاه قديم قرار گرفته بود، مورد كارشناسى و 
مطالعه قرار گرفت.پس از گذشــت 4 سال يعنى در 
سال 1349 شمســى، ساخت فرودگاه جديد همدان 
آغاز شد. پروژه ساخت فرودگاه در سال 1351 تمام 

شد و فرودگاه همدان به بهره  بردارى رسيد.
 راه يابى 9 اثر همدان به فهرست ميراث 

معنوى ملى
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان همدان در زمينه آثار ثبت شده ديگر افزود: وزير 
ميراث فرهنگى گردشگرى و صنايع دستى كشور در 
ابالغيه هاى جداگانه اى 9 ميراث فرهنگى ناملموس 

استان همدان را به استاندار همدان ابالغ كرد.
علــى مالمير ادامه داد: در اجــراى ماده يك از قانون 

تشكيل سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كشور 
و مواد 11 و 12 از قانون الحاق جمهورى اســالمى 
ايران به كنوانسيون بين المللى حفظ ميراث فرهنگى 
ناملموس مصوب سال 84؛ ميراث فرهنگى ناملموس 
باعنوان «اســتاد حاج محمد ضرابيان» گنجينه زنده 
بشرى در حلبى سازى به شماره 36 در فهرست ملى 

نادره كاران ثبت شد.
وى گفت: مراسم «سينه زنى مهاجران» به شماره 2035، 
مهارت «پخت نان گردويى» همدان به شماره 2036، 
مهارت «تهيه ترشى گردويى» شهرستان تويسركان به 
شماره 2037، مهارت «تهيه شربت پالوده» در الله جين 
به شــماره 2038، مراسم شب عيد قربان در روستاى 
«خورونده» رزن شــماره 2039، مهارت «بافت قالى 
نهاوند» به شماره 2040، مهارت «پخت شيرينى كلوا» 
در روســتاى گوراب مالير به شماره 2041، مهارت 
«پخت آبگوشت كلم قمرى» همدان به شماره 2042 
در فهرست ملى ميراث فرهنگى ناملموس كشور به 

ثبت رسيده است.
 20 اثر غيرمنقول همدان 

به زودى ثبت ملى مى شود
مالمير همچنين افزود: 20 اثر غيرمنقول استان همدان 
به زودى در شــوراى ملى ثبت آثار تاريخى فرهنگى 

غيرمنقول كشور به ثبت خواهد رسيد.
وى گفت: در راستاى حفاظت از مواريث تاريخى و 
فرهنگى استان در سال گذشته تعداد 20 پرونده ثبتى 
مربوط به آثار غيرمنقول استان آماده و براى بررسى و 
ثبت، به اداره كل ثبت آثار تاريخى و فرهنگى وزارت 

ميراث فرهنگى ارسال شد.
مالمير گفت: اين آثار غيرمنقول شــامل شــركت 
دخانيــات تويســركان، محوطه زينو آبــاد، حمام 
ســيدان، تپه هاى على ناصر، اعشان و محمودآباد 
تويســركان جيجانكــوه، قلعه قاضى قلعه شــيخ، 
ميانجاده، خــروس كلنجان، آرزو وج و حاجى آباد 
محوطه هــاى  و  آريــكان  گبــرى  تويســركان، 
باستان شناختى گروات روستاى فريازان، شوق آباد 
و نيز ساختمان برج مراقبت فرودگاه قديم همدان 

است.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان همدان گفت: اين آثار غيرمنقول در شوراى 
مربوطه كشورى، با تأييد عملكرد شاخص ثبت آثار 
غيرمنقول اســتان همدان در ســال 98 داراى ارزش 
شناخته شده و در حال گذراندن فرايند صدور حكم 

ابالغ ثبت در فهرست مربوطه است.
حاال سوال اينجاســت نتيجه  ثبت  ملى شدن 9 اثر 
ناملموس همدان در فهرست ملى  چه خواهد بود؟

 فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى اســتان همدان از 
دســتگيرى 28 نفر و كشف ظرف ســفالى دوره اشكانى - 

ساسانى در فروردين امسال در همدان خبر داد.
محمدرضا حاجى عزيزى اظهار كرد: در فروردين ماه امســال 
تعــداد 28 نفر در حــوزه جرايم ميراث فرهنگى دســتگير 
شــده اند كه 23 نفر از اين آمــار مربوط به حفارى غيرمجاز 

بوده است.
به گزارش مهــر، وى بابيان اينكه باالتريــن آمار مربوط به 
شهرستان مالير است، افزود: در اين مدت همكارى و تعامل 

يگان با نيروى انتظامى و ســاير نهادهــاى امنيتى و نظامى، 
مراجــع قضايى، انجمن هــاى ميراث فرهنگــى و معتمدان 
زمينه ســاز كشف 4 قلم اشــيا تاريخى و 3 دستگاه فلزياب 
در شهرســتان هاى همدان، اسدآباد، مالير، تويسركان و رزن 
شده كه مهم ترين آن كشف يك ظرف سفالى مربوط به دوره 

اشكانى ساسانى در شهر همدان بوده است.
حاجى عزيزى از دســتگيرى حفاران غيرمجاز در شهرســتان 
رزن نيز خبر داد و افزود: در گزارشــات واصله مبنى بر انجام 
حفارى غيرمجاز به قصد كشــف اموال تاريخى و فرهنگى در 

اراضى روستاى كاروانه از توابع بخش مركزى شهرستان رزن؛ 
پيرامون محوطه تاريخى روستا، بررسى موضوع توسط عوامل 
يگان حفاظــت ميراث فرهنگى و مأموران پاســگاه انتظامى 

سورتجين در دستور كار قرار گرفت.
وى گفــت: در عملياتــى غافلگيرانه 4 نفــر حين حفارى 
غيرمجاز دستگير و ادوات حفارى شامل موتور برق، پيكور، 
بيل، كلنگ، دلو ويك دســتگاه فلز يــاب، و ادوات حفارى 
كشــف ضبط و درنهايت متهمان به همراه پرونده براى انجام 

مراحل قانونى تحويل مرجع قضائى شدند.

 يك ميليون و 300 هــزار نفر از جاذبه هاى 
همدان ديدن كردند. معاون گردشــگرى ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى استان 
همدان با اعالم اين خبر از رشــد 21 درصدى 
گردشگران اســتان همدان در سال گذشته خبر 

داد.
على خاكســار در گفت وگو با مهر گفت: شمار 
بازديــد كنندگان داخلى از آثــار، ابنيه و اماكن 
تاريخى، فرهنگى و طبيعى استان همدان در سال 

گذشــته يك ميليون و 333 هزار نفر بوده است 
كه نسبت به ســال 98 رشد 21 درصدى نشان 
مى دهد. خاكسار تعداد بازديدكنندگان خارجى 
از اين جاذبه ها در سال 98 را نيز 7 هزار و 400 
نفر اعالم كرد و گفت: آرامگاه هاى بوعلى سينا، 
باباطاهر و تپه هگمتانه از پر بازديدترين اماكن 

اين استان بوده اند.
وى ادامه داد: در سال گذشته مجموعه اقامت در 
واحدهاى اقامتى استان همدان يك ميليون و 572 

هزار نفر بوده كه 175 هزار نفر آن در واحدهاى 
اقامتــى مانند هتل، مهمان پذيــر، هتل آپارتمان، 
متل، خانه مســافر، چــادر و كمپ هاى اقامتى، 
مهمانسراهاى دولتى و اردوگاه ها اقامت داشتند 
كه نسبت به ســال گذشته آن يعنى سال 1397 

حدود 14 درصد افزايش نشان مى دهد.
خاكسار گفت: اقامت در اقامتگاه هاى بوم گردى 
نيز 3 هزار و 700 نفر بوده كه نســبت به سال 

مشابه 147 درصد رشد نشان مى دهد.

در سال گذشته رخ داد؛
بازديد يك ميليون و 300 هزار نفر از جاذبه هاى گردشگرى استان همدان

فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى همدان خبر داد:

ظرف سفالى متعلق به دوره اشكانى در همدان كشف شد

 بيماران و اعضاى خانواده بايد در مورد بهداشت 
شخصى، اقدامات اساسى (برنامه پيشگيرى و كنترل 
عفونت) IPC و نحوه مراقبــت از اعضاى خانواده 
مظنون به ابتال بــه بيمارى كوويد-19، تا حد امكان، 
اطمينان داشته باشــند تا از شيوع عفونت به افراد در 
تماس هاى خانگى جلوگيرى شود. به بيمار و خانواده 
بايد پشتيبانى و آموزش مداوم ارائه شود و نظارت بايد 
در طــول مدت مراقبت در خانه ادامه يابد. بيماران و 

خانواده ها بايد به توصيه هاى زير عمل كنند.
■ بيمار را در يك اتاق منفرد با تهويه مناســب قرار 

دهيد (يعنى با پنجره هاى باز و يك در باز).
■ حركت بيمار در خانه محدود و فضاى به اشتراك 
گذاشــته را به حداقل برسانيد. اطمينان حاصل كنيد 
كه فضاهاى مشترك (به عنوان مثال، آشپزخانه، حمام) 

به خوبى تهويه شده اند (پنجره را باز نگه داريد).
■ اعضاى خانــواده بايد در اتاق ديگــرى بمانند يا 
درصورت نبود امكان، فاصلــه حداقل 1 متر از فرد 
بيمار را حفــظ كنند (مثًال در يــك تخت جداگانه 

بخوابيد).
■ تعداد مراقبان را محدود كنيــد. در حالت ايده آل، 
مراقبت را به شخصى اختصاص دهيد كه از سالمت 
خوبى برخوردار باشد و هيچ شرايط اساسى مزمن يا 
مصون سازى ايمنى را ندارد. تا زمانى كه بيمار به طور 

كامل بهبود يافته و عالئمى نداشــته باشــد، نبايد به 
مالقات كنندگان اجازه عيادت داده شود.

■ بهداشــت دست را پس از هر نوع تماس با بيماران 
يا محيط نزديك آنها انجام دهيد. بهداشت دست نيز 
بايد پيش  و پس از تهيه غذا، پيش از صرف غذا، پس از 
استفاده از توالت و هر زمان كه دست ها كثيف به نظر 
مى رسند، انجام شــود. اگر دست ها به وضوح كثيف 
نباشند، مى توان از محلول دست حاوى الكل استفاده 
كرد. براى دســت هايى كه به وضوح كثيف هستند از 

صابون و آب استفاده كنيد.
■ هنگام شستن دست ها با آب و صابون، بهتر است 
از دستمال كاغذى يكبار مصرف براى خشك كردن 

دست استفاده شود. 
■ براى محدود كردن ترشــحات تنفســى، بايد يك 
ماسك پزشــكى در اختيار بيمار قرار داده شود و تا 
حد ممكن ماسك زده شــود. افرادى كه نمى توانند 
ماسك پزشكى را تحمل كنند بايد از بهداشت تنفسى 
سخت استفاده كنند؛ يعنى دهان و بينى هنگام سرفه 
يا عطســه بايد با يك دستمال كاغذى يكبار مصرف 
پوشانده شود. موادى كه براى پوشاندن دهان و بينى 
استفاده مى شود بايد پس از استفاده به طور مناسب دور 
انداخته يا تميز شوند (به عنوان مثال، دستمال هاى قابل 
شست وشو را با اســتفاده از صابون معمولى يا مواد 

شوينده و آب بشوييد).
■ مراقبان بايد در هنگام قــرار گرفتن در اتاق بيمار، 
ماســك پزشكى محكم داشته باشند كه دهان و بينى 
آنها را بپوشــاند. در حين استفاده ماسك نبايد لمس 
شود يا دستكارى شود. اگر ماسك از ترشحات خيس 
يا كثيف شود، بايد بالفاصله با ماسك تميز و خشك 
جديد جايگزين شود. ماسك را با استفاده از تكنيك 
مناسب دفع كنيد؛ يعنى جلوى آن را لمس نكنيد، بلكه 
در عوض بند آن را باز كنيد. ماسك را بالفاصله پس 
از اســتفاده دور انداخته و بهداشــت دست را انجام 

دهيد.
■ از تماس مستقيم با مايعات بدن، به ويژه ترشحات 
دهان يا تنفس و مدفوع خوددارى كنيد. هنگام انجام 
مراقبت از دهــان يا تنفس و هنگام دســت زدن به 
مدفوع، ادرار و ساير زباله ها از دستكش يكبار مصرف 
و ماسك استفاده كنيد. بهداشت دست را پيش و پس 

از از بين بردن دستكش و ماسك انجام دهيد.
■ از ماسك يا دستكش استفاده مجدد نكنيد.

■ براى بيمار از لباس و ظروف مخصوص غذا استفاده 
كنيد. اين موارد پس از اســتفاده بايد با صابون و آب 
تميز شوند و به جاى دور ريختن دوباره مورد استفاده 

قرار گيرند.
■  ســطوحى در اتــاق مراقبت از بيمــار كه اغلب 
روزانه لمس مى شوند؛ نظير ميزهاى كنار تختخواب، 
تخت خواب و ســاير مبلمان اتاق خواب را تميز و 
ضدعفونى كنيد. ابتدا بايد براى تميز كردن از صابون 
معمولى خانگى يا مواد شــوينده اســتفاده شــود و 
پس از شست وشــو، بايد از مــواد ضدعفونى كننده 

حاوى  كه  خانگى  معمولى 
هيپوكلريــت  0/5درصــد 
سديم اســت (يعنى معادل 
pm 5 هزار يا 1 قســمت 
ســفيدكننده 5 تا 9 قسمت 

آب) استفاده شود.
■ حداقــل يكبــار در روز 
ســطوح حمام و توالت را 
كنيد.  ضدعفونــى  و  تميز 
بايد ابتــدا براى تميز كردن 
از صابون معمولى خانگى يا 

مواد شــوينده استفاده شود و پس از شست وشو، بايد 
از مواد ضدعفونى كننده معمولى خانگى حاوى 0/5 

درصد هيپوكلريت سديم استفاده كرد.
■ لباس ها، ملحفه ها و حوله هاى حمام و دست بيمار 
را با استفاده از صابون هاى معمولى و آب و يا ماشين 
لباسشــويى در دماى 60-90 درجه سانتيگراد با مواد 
شــوينده خانگى معمولى تميز كرده و كامًال خشك 
كنيد. ملحفه هاى آلوده را درون يك كيسه مخصوص 
لباس كثيف قرار دهيد. لباس هاى كثيف نتكانيد و از 

سرايت آلودگى به پوست و لباس خوددارى كنيد.
■ از دســتكش و لبــاس محافــظ (به عنــوان مثال 
پيش بندهاى پالستيكى) بايد هنگام تميز كردن سطوح 
يا دست زدن به لباس يا ملحفه آغشته به مايعات بدن 
استفاده شود. بسته به مورد، مى توان از دستكش هاى 
با كاربرد عمومى يا يكبار مصرف اســتفاده كرد. پس 
از استفاده، دســتكش هاى معمولى بايد با صابون و 
آب تميز شــوند و با محلول هيپوكلريت سديم 0/5 

درصد ضدعفونى شوند. دستكش هاى يكبار مصرف 
(به عنوان مثال، نيتريل يا التكس) بايد پس از هر بار 
مصرف دور ريخته شوند. بهداشت دست را پيش و 

پس از برداشتن دستكش انجام دهيد.
■ دســتكش ها، ماسك ها و ساير زباله هاى توليدشده 
در هنگام مراقبت از بيمار بايد پيش از اينكه به عنوان 
زباله هاى عفونى دفع شوند، آنها را داخل يك سطل 

زباله جلو در اتاق بيمار قرار دهيد.
■ از قرار گرفتن در معرض آلودگى از محيط نزديك 
بيمار خوددارى كنيد (مثًال مســواك، سيگار، وسايل 
غذاخورى، ظروف، نوشــيدنى، حوله، دستشويى يا 

ملحفه خود را از بيمار جدا كنيد).
■ هنگامى كه مراقبان بهداشــت (HCW) در منزل 
خدمات مراقبت را ارائه مى دهند، بايد ارزيابى خطر 
براى انتخاب تجهيزات محافظ شــخصى مناسب را 
انجام دهند و توصيه هاى مربوط به اقدامات احتياطى 

و تماس را دنبال كنند.

توصيه هاى سازمان بهداشت جهانى 
براى مراقبت بيماران كرونايى در منزل

ثبت اثر باقى مانده از جنگ جهانى ثبت اثر باقى مانده از جنگ جهانى 

برج مراقبت فرودگاه همدان برج مراقبت فرودگاه همدان 
ملى شدملى شد


