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فوتبال بدون 
تماشاگر 
شكننده است

پويش «يك َمن 
و يك درخت» 
در همدان برگزار 
مى شود

قطب پزشكى 
غرب كشور 
شديم يا نه! 

لطفى تنها 
نماينده 
اصالح طلب 
همدان

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

كنترل حكمرانى كرونا در همدان؟
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز
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ناتوانى سيستم توزيع 
در بحران ها

 1- پس از شــدت يافتــن تحريم هاى 
ظالمانــه، هجوم مردم به بــازار براى تهيه 
كاالهاى اساســى شرايطى را ايجاد كرد كه 
كاالهــا در بازار كمبــود يافت و محتكران 

فرصت طلب نيز فضا را براى احتكار...

يادداشت

2

آنان به مردم كرونا مى دهند
 اگر با ظّن غلط تصــور كنيم خطر كرونا هم 
مانند همان عفريت مرگ فقط براى همسايه است 
و مــا از هر بالى احتمالى مصــون خواهيم بود، 
اشــتباه كرده ايم و به بيراهه افتاده ايم. اين مصداق 

همان كسانى است...

يادداشت

4

مجلس يازدهم، مجلس متفاوت 
 نــوع انتخــاب و ميزان مشــاركت مــردم در 
انتخابات مجلس يازدهم سبب شد تا در ارزيابى ها 
و تحليل هاى سياســى و رســانه اى، اين انتخابات 
متفاوت از دوره هاى پيشين نشان داده شود و به دنبال 

آن نگاه به مجلس آتى نيز متفاوت باشد.

  ســازمان ادارى و اســتخدامى در 
اجرايى  دســتگاه هاى  به  بخش نامه اى 
براى مقابله با كرونا و حفظ ســالمت 
كاركنــان و ارباب رجوع ابالغ كرد كه 
بر اين اساس ارائه خدمات الكترونيكى 
توســط كاركنان دســتگاه ها به شكل 

دوركارى بالمانع است.
در ايــن بخش نامــه كــه بــه تمــام 
ــده  ــد، آم ــالغ ش ــى اب ــتگاه اجراي دس
ــوازم  ــد ل ــتگاه ها باي ــه دس ــت ك اس
بهداشــتى (ماســك، دســتكش و مــواد 
ــان  ــراى كاركن ــده) ب ــى كنن ضدعفون

ــد.  ــم كن ــود فراه خ
تمــام مكاتبــات بيــن دســتگاه ها و 
ادارات تابعــه از طريــق اتوماســيون 

عالوه بــر  و  شــود  انجــام  ادارى 
ثبــت  امــكان  بايــد  دســتگاه ها  آن 
خدمــات  درخواســت  الكترونيكــى 
ــد  ــم كن ــهروندان فراه ــات ش و مكاتب
مراجعــه  بــه  نيــاز  صــورت  در  و 
حضــورى نوبت دهــى الكترونيكــى 
ــود.  ــم ش ــدت 3 روز فراه ــرف م ظ
همچنيــن مطابــق ايــن بخش نامــه 
نشســت هاى  همايــش،  برگــزارى 
تخصصى، برنامه هاى تخصصى ممنوع 
اســت و بايد از  اعــزام كاركنان براى 
مأموريت هــاى غيرضرورى خوددارى 
شود و مأموريت هاى ضرورى نيز بايد 
با تأييد باالترين مقام مجاز در اســتان 

انجام شود.

  بايد قيمت كرايه اتوبوس با كارت 
بليت الكترونيك نســبت بــه پول نقد 
تفاوت داشته باشــد كه اين موضوع را 

پيگيرى مى كنيم.
مدير معاونت اتوبوســرانى شهردارى 
همدان با بيان اين مطلب و با اشــاره 
به اينكه براى نــرخ جديد اتوبوس ها 
معاونت  سياســت هاى  آينده  سال  در 
اتوبوســرانى تفــاوت قيمت اســت، 
گفت: امســال هــم پيشــنهاد تفاوت 
قيمــت را خواهيم داد تــا مبلغ كرايه 
اتوبوس از كارت بليت نسبت به پول 
نقد كمتر باشــد. بابك اســدى با بيان 
اينكــه چند درصدى تفــاوت قيمت 
خواهيم داشت و اين موضوعى است 

كــه برخى شــهرها نيز بــه آن توجه 
كرده اند، افزود: نرخ گذارى فرماندارى 
اين بــود كه بــا توجه بــه وضعيت 
باشند  فشار  زير  كمتر  مردم  اقتصادى، 

و تفاوت قيمتى نباشد.
وى گفت: البته طبق سياســت هايى كه 
ما تعريف مى كنيــم تفاوت قيمت بهتر 
خواهد بود و بار ديگر آن را براى سال 

آينده پيشنهاد خواهيم داد.
شهردارى  اتوبوســرانى  معاونت  مدير 
همــدان تأكيد كرد: اين روزها مســأله 
بيمارى كرونا مطرح اســت و مى طلبد 
مردم بيشــتر به كارت بليت الكترونيك 
رجوع كنند چون آلودگى پول نقد بيشتر 

است.

 سخنگوى اورژانس همدان از آماده 
باش كامل 55 پايگاه اورژانس در سطح 
اســتان خبر داد و گفت: پس از شــيوع 
ويروس كرونا تعداد تماس ها با خطوط 
115 حــدود 50 درصــد افزايش يافته 

است.
ــه  ــان اين ك ــا بي ــميع ب ــاس اولياس عب
ــت  ــزار مأموري ــدود 50 ه ــال ح در س
همــدان  اســتان  اورژانــس  توســط 
انجــام مــى شــود، اظهــار كــرد: حــدود 
هــزار تمــاس بــه صــورت روزانــه 
مى شــود  گرفتــه   115 خطــوط  بــا 
آنهــا مربــوط بــه  كــه 50 درصــد 
ــوده و 10 درصــد  اورژانــس همــدان ب
ــه مأموريــت منجــر  ايــن تمــاس هــا ب
ــوط  ــا مرب ــى تماس ه ــوند و مابق مى ش
بــه مشــاوره، ســؤال هاى متفرقــه و 
درصــد كمــى از آنهــا مربــوط بــه 

ــت. ــان اس مزاحم
وى با بيان اين كه ســاليانه حدود 300
هــزار تماس بــا خطــوط 115 گرفته 
مى شود، به ايسنا گفت: به طور ميانگين 
روزانه 120 مأموريت توســط تيم هاى 
اورژانــس و فوريت هاى پزشــكى در 

استان همدان انجام مى شود.
اولياســميع با اشــاره به شيوع ويروس 
كرونا و نگرانى و استرس به وجود آمده 
در پى اين موضوع بيان كرد: در شرايط 
فعلى تعداد تماس هاى گرفته شــده با 
خطــوط 115 و مراكــز اورژانــس 50

درصد افزايش يافته و تعداد آنها از هزار 
تمــاس در روز به هــزار و 500 تماس 

رسيده است.
وى از فشــار زياد اين ايــام و نگرانى 
مردم بــر روى اورژانس و خطوط 115
خبر داد و گفت: تمامى 55 پايگاه امداد 
اورژانس اســتان همــدان در آماده باش 

كامل هستند.
مدير روابــط عمومى مركــز مديريت 
حوادث و فوريت هاى پزشــكى همدان 
بــا بيان اين كه 80 كــد عملياتى و 350

نيرو به صورت 24 ساعت در آماده باش 
كامل هستند، خاطرنشان كرد: استفاده از 
لباس حفاظت فردى براى ايمنى بيشتر 
ارائه دهندگان خدمات فوريت پزشــكى 
بــوده و نبايد موجب اســترس بيمار و 

همراهان شود.
ــام  ــد تم ــا مانن ــادآور شــد: كرون وى ي

بيمارى هايــى اســت كــه بشــر تــا ايــن 
ــا ايــن  ــا آنهــا مواجــه شــده، ب زمــان ب
ــى  ــارى ويروس ــن بيم ــه اي ــاوت ك تف
بــوده و بــه دليــل تغييــر مــداوم ماهيــت 
ويــروس كشــف واكســن و دارو بــراى 

آن زمانبــر و ســخت اســت.
اولياســميع از مردم خواست كه نگرانى 
بيهــوده را از خــود دور كــرده و بــا 
رعايت بهداشــت حافظ سالمت خود 
و اطرافيانشان باشند و گفت: استفاده از 
دستكش يكى از موارد پيشگيرى از اين 
بيمارى و تماس با محيط اطراف اســت 
و در صورت نبود دســتكش از تماس 
دســت با صورت خوددارى كرده و در 
نخســتين مكان بايد آن را به مدت 30

ثانيه با آب و صابون تميز بشوييم.
وى افزود: براى ساخت موادضدعفونى 
كننده مى توان از يك ظرف مناســب و 
نسبت 9 به يك آب و وايتكس استفاده 
كرد كه يــك ضدعفونــى كننده قوى 
بوده و انــواع ســطوح را تميز مى كند 
همچنين استفاده اين غلظت از وايتكس 
براى ســطوح فلزى نگران كننده نبوده و 

موجب آسيب آنها نمى شود.

اولياســميع بــا تأكيد بر اينكــه افرادى 
كه با محيط آلوده ســروكار دارند، بايد 
لباس هاى خود را به طور مداوم شسته و 
آنها را ايزوله كنند، بيان كرد: در شرايط 
عادى نياز به استفاده از ماسك نيست و 
مردم تنهــا در صورت حضور در جمع 
از ماســك اســتفاده كنند زيرا استفاده 
مداوم از ماســك ميزان اكسيژن ورودى 
را كاهش داده و سالمت فرد را به خطر 

مى اندازد.
وى با بيان اين كه در اســتفاده از ماســك 
بايد تاريخ مصرف و نحوه نگهدارى مورد 
توجه قرار گيرد، تأكيد كرد: اســتفاده از 
ماسك بيشتر از 8 ساعت و نگهدارى آن 
در مكان هاى نامناسب آن را به يك منبع 

آلودگى تبديل خواهد كرد.
سخنگوى اورژانس همدان با بيان اين كه 
مردم بايد از خوردن غذاى خام و رفتن 
به رســتوران  پرهيز كننــد، گفت: افراد 
داراى بيمارى زمينه اى و ســالخوردگان 
بايد اين ويــروس را جدى بگيرند و تا 
حد ممكن در خانه مانده و با افراد ديگر 
از طريق تماس تلفنى و تصويرى ارتباط 

برقرار كنند.

تماس با اورژانس دو برابر شد

دوركارى كاركنان دستگاه هاى اجرايى 
بالمانع است

ناهمسان سازى كرايه الكترونيك و نقدى 
را پيگيرى مى كنيم

@bazarehamedan اگر به دنبالاگر به دنبال
 آگهى هاى استخدامى هستيد  آگهى هاى استخدامى هستيد 
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هرروز 
استان همدان

گزارشى از خانواده كارآفرين هم استانى:

روزانه 8 هزارماسك توليد مى كنيم
■ هر روز 240 ماسك سوپاپ دار به تمام داروخانه ها ارسال مى كنيم

به مناسبت 
جشن نيكوكارى

نكويى 
اهل َكرم
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عليرغم گران شدن نان 
شهروندان ازكيفيت آن ناراضى اند

نان فداى 
آرد نامـرغوب



Y K

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

چهارشنبه  14 اسفندماه 1398  شماره 3710

2

يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

ناتوانى سيستم توزيع در بحران ها
 1- پس از شــدت يافتن تحريم هاى ظالمانه، هجوم مردم به بازار 
براى تهيه كاالهاى اساسى شــرايطى را ايجاد كرد كه كاالها در بازار 
كمبــود يافت و محتكران فرصت طلب نيز فضا را براى احتكار و باال 
بردن قيمت و گران فروشــى يا قاچاق به كشــورهاى همسايه فراهم 

ديدند.
در آن شــرايط مســئوالن همواره از پر بودن انبارها سخن گفتند و از 
اين كه جاى نگرانى نيســت و كاال به اندازه مصرف چندين ماه و سال 
كشور فراهم است اما مشكل در سيستم توزيع و پيش بينى نياز بازار و 

ديگر برنامه ريزى ها در توزيع است.
2- زمانى تحريم ها در كشــور سبب شد، الستيك ماشين هاى سنگين 
ناياب شود و در اين چالش هم باز محتكران فعال و الستيك از بازار 
جمع و به انبارها برود و تنها با پرداخت چندبرابر ارزش واقعى از انبار 

محتكران خارج و به دست مصرف كننده برسد.
چالــش كمبود و نبود و گرانى الســتيك در آن مقطــع با اعتراضات 
كاميون داران مرتبط شد و درنهايت باز هم مشخص شد الستيك هاى 
موجــود در گمرك ها و انبارهاى دولتى با شــرايط توزيع مناســب 
پاسخگوى نياز كشور تا رفع مشــكل هست و بازهم مشكل از نظام 

توزيع است.
3- كشاورزان هرسال از ارزان شدن محصول خود در فصل برداشت 
گاليه دارند و سال هاســت عادت كرده اند تنها براى پاسخ به عالقه و 
عشــق به كشاورزى كار كنند و ســود كار خود را در جيب دالالن و 

محتكران و ... ببينند.
سال هاســت دولت هم دليل اين موضوع را نبود نظام خريد و توزيع 
مناســب محصوالت كشــاورزى اعالم كرده و از تدوين نظام توزيع 

مناسب خبر مى دهد هرچند هنوز مشكل پابرجاست.
4- مشــكل توزيع در بازار به اندازه اى براى دولت اهميت يافت كه 
اصرار بر احياى مجدد وزارت بازرگانى داشــت و اليحه آن را هم به 

مجلس داد اما درنهايت در اين كار ناكام ماند.
دولت همچنان بــر احياى اين وزارتخانه براى رهايى از مشــكالت 
توزيع، واردات و صادرات، پيشــگيرى از قاچــاق و نظارت بر بازار 
اصرار دارد و البته تشــكيالت بازرگانى را در وزارت صنعت تا قائم 
مقامى مســتقل ارتقا داده است اما اين تشكيالت پاسخگوى انتظارت 

مدنظر دولت نيست.
5- بحران جهانى ويروس كرونا با ورود به ايران نشان داد كه سيستم 
توزيــع در ايران حتى در موارد بحران زيســتى تا چه اندازه ناتوان و 
ناكارآمد است.  كمياب و ناياب شدن اقالم ساده مقابله به ويژه ماسك 
در كشــور حتى براى نظام توزيع در كنار اخبار گسترده توليد، شرايط 
ســختى را براى وزارت بهداشــت رقم زد تا وزير در نامه اى رئيس 
شوراى امنيت ملى را خطاب قرار دهد و براى حل اين مشكل از اين 

شورا طلب مداخله كند.
6- نامه هاى وزير بهداشت به رئيس شوراى عالى امنيت ملى و وزير 

صمت در نوع خود نامه هاى قابل تأملى هستند.
در ايــن نامه ها هم از فرصت طلبــان، دالالن، قاچاقچيان و محتكران 
به عنــوان برهم زننده نظام توزيع نام برده شــده و هم از نظام توليد و  
بى نتيجه بودن توليدات ماســك و ديگر موارد بهداشتى به اين شكل 
توليد و توزيع براى نظام بهداشــتى كشــور ســخن رفته و پيشنهاد 
اصالحى داده شده است. جالب تر اين است كه پس از اين نامه ها آمار 
كشفيات اين موارد هر روز با تعداد بيشترى اعالم و سالطين ماسك و 

دستكش و ... دستگير مى شوند.
7- ظريفى مى گفت، بحران ها در ايران از بين نمى روند بلكه از حالتى 

به حالتى ديگر تغيير شكل مى دهند.
هرچند اين گفته طنز است اما رصد چالش ها، بحران ها و حوادث سال 
98 هم تأييدكننده اين موضوع است كه در ايران بحران طبيعى، اشتباه 
انســانى، ويروس ها و ... به صورت طبيعى وارد مى شود يا رخ مى دهد 
و برخى بحران ها هم از نظام معيوب توزيع و ناتوانى آن به بحران هاى 

اجتماعى و... منجر مى شود.
اين شــرايط اصالح نظام توزيع در تمامى حوزه ها به ويژه حوزه هاى 
تجربه شــده بحرانى مانند ويروس كرونا، سيل، زلزله و تنظيم بازار را 
ضرورى نشــان مى دهد، ضرورتى كه اگر به آن توجه نشــود، امنيت 
ملى كشــور با جوالن فرصت طلبان و محتكران در شرايط خاص، با 

چالش هاى جدى مواجه خواهد شد.

با اجراى سازه هاى آبخيزدارى رقم خورد
تأخير 5 ميليون مترمكعبى سيالب در همدان

 مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان با اشاره به ارتقاى سطح سازه هاى 
آبخيزدارى در اســتان گفت: سازه هاى آبخيزدارى اســتان همدان سبب ايجاد 5 ميليون 

مترمكعب تأخير در سيالب شده است. 
اســفنديار خزائى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: امسال 24 حوزه آبخيز و سال گذشته 
16 حــوزه آبخيز را با اجراى مديريت جامع حوزه هاى آبخيز مديريت كرديم كه ســطح 
سازه هاى كوچك و بزرگ آبخيزدارى كه در گذشته 3 هزار بوده، به 4 هزار ارتقا يافت. 

وى با بيان اينكه ســازه هاى آبخيزدارى براى تغذيه سفره هاى زيرزمينى و پااليش آب و 
گرفتن رسوبات بسيار مؤثر بوده است، تصريح كرد: ارتقاى سازه هاى آبخيزدارى به ايجاد 

5 ميليون مترمكعب تأخير در سيالب منجر شده است. 
خزائى با بيان اين كه قرق، مديريت مرتع و جنگل كارى در حوزه هاى آبخيز اســتان انجام 
شــده اســت، ادامه داد: با ايجاد سطوح آبگير كوچك براى كشــت گونه هاى جنگلى و 
كنتورفارو براى گونه هاى مرتعى مثل كپه كارى و ذخيره نزوالت، حركت سيالب به ميزان 
5 ميليون مترمكعب به تأخير افتاده اســت.   وى با تأكيد بر اين كه ســازه هاى آبخيزدارى 
زمين را آماده جذب نزوالت مى كنند، خاطرنشان كرد: در فصل خشك رگبار سبب ايجاد 
ســيل مى شــود اما در تَرســالى، زمين آمادگى جذب رطوبت را دارد، در واقع سازه هاى 

آبخيزدارى همين نقش را ايفا مى كند و زمين را براى جذب نزوالت جوى آماده مى كند. 
وى با بيان اين كه هر هكتار اجراى عمليات آبخيزدارى 81 مترمكعب آب را در سفره هاى 
زيرزمينى ذخيره مى كند، اظهار كرد: هر هكتار اجراى عمليات آبخيزدارى 270 مترمكعب 
جلوگيرى از سيل، 2 تن كنترل از فرسايش رسوبات و 100 كيلوگرم افزايش توليد علوفه 

را به دنبال خواهد داشت. 
خزائى با اشــاره به اين كه در بارش هاى گذشته خســارتى به سازه هاى آبخيزدارى استان 
وارد نشــده است، تصريح كرد: كارهايى كه در سال 97 و 98 كه از محل صندوق توسعه 
ملى و ســند توسعه 3 ساله انجام گرفته است، موجب شده استان همدان از نظر عمليات 

آبخيزدارى موفقيت هاى خوبى داشته باشد. 

مى گويند موفق عمل كرده ايم

كنترل حكمرانى كرونا در همدان؟

ايمن سازى معابر در طرح «به استقبال بهار» 
 در آستانه فرارسيدن نوروز و فصل بهار براى ارائه خدمات مناسب 
به شــهروندان و مسافران نوروزى با ايمن سازى و نوسازى تجهيزات 

ترافيكى و زيباسازى معابر به استقبال بهار مى رويم. 
سرپرست سازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى همدان با بيان مطلب 
باال به ضرورت و اهميت توجه به مقررات و قوانين راهنمايى اشــاره 
كرد و گفت: رانندگان محترم مى توانند با حركت بين خطوط مانع از 

محو شدن خطوط كف خيابان ها شوند. 
وحيد غفارى به فعاليت 6 اكيپ خدماتى خط كشى محورى و 3 جزئى 
نوسازى و بهسازى تجهيزات ترافيكى و پشتيبانى تقاطع ها اشاره كرد 
و گفت: خط كشى محورى معابر شهرى، اجراى كف نوشته ترافيكى، 
نوســازى و بهسازى تابلو ها و عالئم، پشتيبانى و تعميرات چراغ هاى 
تقاطع، سركشى و رفع نواقص مديريتى پاركينگ هاى طبقاتى، پايش 
تصويرى و... ازجمله اقداماتى اســت كه در پروژه طرح «به استقبال 

بهار» انجام مى شود. 
وى در ادامه افزود: در روزهاى پايانى ســال مراكز معاينه فنى خودرو 
در سطح شــهر آماده ارائه خدمات به همشهريان و شهروندان محترم 

هستند تا درصورت لزوم سفرى ايمن تجربه كنند. 

آنان به مردم كرونا مى دهند
مهدى ناصرنژاد »

 اگر با ظّن غلط تصور كنيم خطر كرونا هم مانند همان عفريت 
مرگ فقط براى همســايه اســت و ما از هر بالى احتمالى مصون 

خواهيم بود، اشتباه كرده ايم و به بيراهه افتاده ايم.
اين مصداق همان كسانى اســت كه اين روزها براى اين كه خطر 
ويــروس كرونا را از خــود دور كنند، از روى غفلــت و نادانى، 
دســتمال و ماســك و دســتكش هاى يكبار مصرفى را كه براى 
جلوگيــرى از نفوذ ويروس كرونا از آن اســتفاده كرده اند، در هر 
كجــا و در هر معابــر عمومى رها مى كننــد و بى خبر از همه جا 

مى گذرند و مى روند.
اين حكايت آن دســته از افراد بى خردى اســت كه فكر مى كنند 
چنانچه وســايل بهداشــتى يكبارمصرف خود را بيــرون از خانه 
خــود و در هر مكانــى رها كنند، از بال مصــون مانده اند و خطر 
را از خويش دور كرده اند، غافل از اينكه با اين عمل غيرانســانى 
خويش نه تنها ديگران را به خطر مى اندازد و فضاى يك شــهر را 
آلــوده مى كنند، بلكه خطر ابتالى خود را هم به چند برابر افزايش 
مى دهند؛ چون در يك محيط آلوده كه بر اثر غفلت خودشــان به 
وجود مى آيد، بدين ترتيب ضريب آلودگى و بيمارى به چند برابر 

فزونى مى يابد.
به راســتى اگــر آن فردى كه عقلش مى رســد در چنين اوضاع و 
احوال و همه گيــرى يك بيمارى مرگبار در جهان با اســتفاده از 
دستكش و دستمال و ماسك يكبارمصرف در بيرون از خانه، خود 
را براى ويروس ســرگردان مصون كند، آيا آنقدر عقلش نمى رسد 
وســايلى را كه امكان آلوده بودن آن مــى رود، بى محابا در محيط 
رهــا نكند و چهره كوچه و خيابان و شــهر خويش را زشــت و 

ناخوشايند نسازد؟!
ــرر  ــد و مك ــاى اكي ــود توصيه ه ــا وج ــا ب ــن روزه ــفانه اي متأس
ــه از  ــه لحظ ــه ب ــه لحظ ــدارهايى ك ــتى و هش ــكى و بهداش پزش
طريــق رســانه ها داده مى شــود، بــاز هــم هســتند افــرادى 
بى خيــال و تربيت ناپذيــر كــه ســالمتى را فقــط بــراى خودشــان 
مى خواهنــد و فكــر مى كننــد مــرگ اگــر بيايــد فقــط بــه ســراغ 

همســايه مــى رود!
ايــن افراد آنقدر از خود بى خبر و از خدا بى خبر و دور از تمدن و 
تفكر بشــرى اند كه فكر مى كنند بايد هر طورى دلشان مى خواهد 
مصرف كنند، بريزند، پخش كنند، كثيف كنند و ديگران،  و اگر اين 
ديگران حتى نيروهاى خدمت گزار، امدادرسان، پليس، آتش نشان و 
رفتگر باشند، بيايند و خرابى هاى به جا مانده از آدم هاى بى مباالت 
را جمع وجور و رفع ورجوع كنند! و اگر چنين نشود، زمين و زمان 
و خدمت گزار و مدير و مســئول مى شود آدم بَده و مرغ همسايه 

هم مى شود غاز!!!

1-رايزنى براى تشــكيل فراكســيون هاى مجلس آينده آغاز شــده 
اســت. گويا اصالح طلبان راه يافته به مجلس قصد دارند با مستقلين 
فراكسيونى تشكيل دهند. گفتنى است هدف از تشكيل اين فراكسيون 
مقابله با تندروى گروهى از اصولگرايان راه يافته به مجلس ذكر شده 

است.
2-بودجه شهردارى كالن شهر همدان تناسبى با بودجه كالن شهرها 
ندارد. گويا شــهردارى همدان كمترين بودجه را در بين كالن شهرها 
داراســت. گفتنى است بودجه سال 99 شهردارى همدان در نخستين 
ســال كالن شهرى نسبت به سال گذشــته حدود 200 ميليارد تومان 
افزايش داشــته كه با احتساب 40 درصد سهم اعتبارات جارى، مبلغ 

كمى به اعتبارات عمرانى كالن شهر همدان افزوده شده است.
3- اصولگرايان نگران انتخابات 1400 شده اند. گويا با آن كه بسيارى 
از تحليلگــران، اصولگرايان را پيروز انتخابات رياســت جمهورى 
در ســال 1400 مى دانند اما مواردى چــون تأثير FATF بر فضاى 
ايــن انتخابات، برخــى تحليلگران اصولگرا را نگران كرده اســت. 
گفتنى اســت اصالح طلبان و معتدلين موافق پيوســتن ايران به اين 
تشــكيالت بين المللى نظارت مالى بودند اما اصولگرايان در مجمع 

تشخيص تصميمى در اين زمينه تاكنون اتخاذ نكرده اند.
4- براى پيشگيرى از گسترش كرونا در جهان از روش هاى ايرانيان 
الگوبردارى شــده است. گويا انتشــار كليپ ها در فضاى مجازى به 
انتشــار اين روش ها كمك كرده اســت. گفتنى است در جديدترين 
الگوبردارى احوالپرســى بدون اســتفاده از دســت و با زدن پاهاى 

دوطرف به هم در چين پسنديده شده و انجام مى شود.
5- در هياهــوى كرونا فرصت طلبى ها و دور زدن قوانين ادامه دارد. 
گويا برخى بازنشستگان كه به دليل قانون منع به كارگيرى از خدمت 
كنار رفته بودند، دوباره خدمتى جديد آغاز كرده اند. گفتنى است اين 

اتفاق بيشتر در حوزه ورزش كشور رخ داده است.

 پــس از چنــد روز كــه از حكمرانى و 
حجم خبر هاى نگران كننده در نحوه مديريت 
بحران شــيوع كرونــا و تأخير هــا در نبود 
شفافيت از اطالع رسانى مى گذرد، اما به نظر 
مى رســد نشانه هاى نويدبخشــى در همدان 
ديده شده است تا جايى كه رئيس دبيرخانه 
شوراى عالى سالمت و امنيت غذايى كشور 
معتقد اســت روند كنترل ويروس كرونا در 
اســتان همدان بســيار اميدواركننده است و 
همدان از جمله اســتان هاى موفق در كنترل 

و مقابله با ويروس كرونا است. 
على دل پيشــه در ستاد پيشــگيرى، كنترل و 
هماهنگى مقابله با ويروس كرونا در اســتان 
همدان، پس از اســتماع گزارشــى از روند 
اقدامات پيشــگيرانه و مقابله اى با ويروس 
كرونا در اين اســتان اظهار كرد: دانشــگاه 
علوم پزشكى ابن ســينا از نظر پيشرفت ها و 
برنامه ريزى ها در زمره دانشــگاه هاى ممتاز 
كشــور است و هيأت رئيســه اين مجموعه 
از افراد جوان، پرتوان و دلسوزى هستند كه 
اقدامات آنها مى تواند حتى در ســطح كشور 

به عنوان شاخص مطرح شود. 
وى تصريــح كرد: موضوع ويــروس كرونا 
بسيار جدى است، ما بحران هاى متعددى را 
پس از انقالب اســالمى پشت سر گذاشته ايم 
و بــه لطف خدا و رهبــرى مدبّرانه نظام به 
ســالمت از همه بحران ها عبور كرديم و در 
اين شــرايط نيز الزم است با همدلى و وفاق 
اين بحران خطير را پشــت سرگذاشته و به 

توفيق برسيم. 
دل پيشــه ادامه داد: اطالعات دقيقى از تنظيم 
رفتــار با اين ويروس در دســت نيســت و 
همانطور كه مى بينيم در كشــورهاى حاشيه 
شــرقى ما، هيــچ اطالعاتى از شــيوع اين 
ويروس نيســت و در كشورهاى جنوبى نيز 
كتمــان اطالعات بيداد مى كنــد و در ديگر 
كشــورها هم با رفتار ناشناخته اى در مقابله 
بــا اين ويروس مواجه هســتيم بنابراين اگر 
شــرايط مقابله با ويــروس را رعايت نكنيم 
ممكن است متحمل خسارات سنگينى شويم 

كه حتى جبران آن امكان پذير نباشد. 
وى با بيــان اين كه اقدامات كنترل شــونده 
مطلوبى در اســتان همــدان در مقابله با اين 
خاطرنشان  اســت،  گرفته  صورت  ويروس 
كرد: اقداماتى نظير تخصيص يك بيمارستان 
به بيماران مشكوك به ابتال و يا تأمين تخت 
در تمامى بيمارســتان هاى استان به اين امر، 
نشــان از توان مديريتى اين مجموعه دارد و 
اين عملكردى فراتر از حد يك دانشــگاه و 

حتى در سطح وزارت خانه است. 
دل پيشــه روند اقدامــات كنترل كننده را در 
اســتان همدان اميدواركننده برشمرد و بيان 

كــرد: از بهترين مصاديق وفــاق و همراهى 
نيروهاى مسلح اعم از سپاه پاسداران، ارتش 
و نيــروى انتظامــى در بســيج مقابله با اين 
ويروس به خوبى در اســتان همدان نمايان 
اســت و البته قدردان زحمات و تالش هاى 
و  پيراپزشــكان  پزشــكان،  جبران ناپذيــر 
پرستاران اين اســتان هستم كه نقش بارز و 
مؤثرترى نســبت به ديگر بخش ها در كنترل 

ويروس كرونا دارند. 
وى بيــان كــرد: آنچــه امــروز از عملكرد 
اين دانشــگاه گزارش شــد، مايه افتخار و 
غرورآفرين اســت و اين بــه دليل تفويض 
اختياراتى است كه به دانشگاه صورت گرفته 
و زيرساخت هايى اســت كه از پيش فراهم 
شده و از زمان شــيوع آنفلوآنزا تا ويروس 
كرونا عالوه بر زيرســاخت ها حتى تجارب 

نيز مورد بهره بردارى قرار گرفته است. 
رئيس دبيرخانه شــوراى عالى ســالمت و 
امنيت غذايى همچنين به بروز و ظهور توان 
شركت هاى دانش بنيان در اين شرايط اشاره 
و اظهار كرد: اينكه 2 شــركت دانش بنيان در 
زيرمجموعه اين دانشگاه به خوبى توانسته اند 
در توليد ماســك توانايى خود را به نمايش 
بگذارنــد نيز جــاى اميدوارى نســبت به 

ظرفيت هاى اين شركت ها را عيان مى كند. 
وى در ادامــه خواســتار توجــه بيشــتر به 
محرومان و افراد مستضعف جامعه در تأمين 
اقالم بهداشتى فردى نظير ماسك و الكل شد 
و خاطرنشان كرد: ظرفيت هاى كميته امداد، 
بهزيستى، هالل احمر و تأمين اجتماعى بايد 
در اين شرايط به نفع اقشار ضعيف جامعه به 

كار گرفته شود. 
دل پيشــه از همراهى و مشــاركت مطلوب 

قوه قضاييه در كنترل شــرايط پيش آمده خبر 
داد و اعــالم كــرد: موضوع كمبــود اقالم 
مصرفى بــا فرصت طلبى عده اى ســودجو 
به وجود آمد كه روزانه 7/5 ميليون ماسك در 
كشور توليد مى شود اما در 10 روز تنها يك 
ميليون ماســك در اختيار وزارت بهداشت 

قرار مى گيرد. 
وى بــر لــزوم تغييــر برخــى فرهنگ ها و 
رفتارهــاى جامعه تأكيد و تشــريح كرد: تا 
پشت سر گذاشتن اين ايام كه به نظر مى رسد 
اوج آن تا 2 هفتــه ديگر بوده و تا خردادماه 
به مراحل پايانى مى رسد، بايد برخى عادات 
نظير دســت دادن و مصافحــه تغيير كرده و 
رعايــت اصول بهداشــت فردى بيشــتر از 

گذشته مورد توجه قرار گيرد. 
رئيس دبيرخانه شــوراى عالى ســالمت و 
امنيت غذايى با اشــاره بــه حمايت علما و 
مراجــع عظــام تقليد و ائمــه جماعات در 
كنتــرل و مهار اين ويروس در مراســم ها و 
مجالس مذهبى، متذكر شــد: اگرچه برخى 
محدوديت ها نظير لغو نمايشگاه هاى بهاره به 
معيشت و كسب و كار عده اى از مردم لطمه 
مى زند اما تا عبور كامل از اين مرحله ناچار 
هستيم محدوديت ها را حتى در رفتار عبادى 

اجتماع اعمال كنيم. 
همدان  در  كرونا  ســرايت  ميزان   

كاهش داشت
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همــدان نيز در خبر ديگــري گفت: رعايت 
نكات بهداشتى از سوى مردم موجب كاهش 
ميزان ســرايت پذيرى ويــروس كرونا در 

همدان شده است. 
منوچهر كرمــى در گفت وگو بــا ايرنا بيان 

كرد: ميزان سرايت پذيرى و شمار افرادى كه 
به صورت بالقوه مى توانند توسط افراد بيمار 
به كرونا مبتال شوند حدود 3 تا 4 است يعنى 
هر فرد مى تواند به طور متوســط 3 تا 4 نفر 

را مبتال كند. 
وى افزود: با وجود اين مردم همدان نسبت 
بــه رعايت نكات بهداشــتى خــوب عمل 
كرده انــد، در غير اينصورت ميزان ســرايت 
كاهش نمى يافت بلكه شاهد چندين برابرى 
مــوارد مثبت بيمارى و موارد مشــكوك به 

ويروس كرونا بوديم. 
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
با بيان اينكه نتيجه آزمايش بيش از 60 مورد 
مشــكوك به ويروس كرونا در همدان منفى 
بوده اســت، اظهار كرد: با رعايت اقدام هاى 
پيشگيرانه زنجيره انتقال اين بيمارى شكسته 
شــده و شــاهد ثابت ماندن و جلوگيرى از 
روند افزايشى افراد مبتال به اين ويروس در 

استان هستيم. 
كرمى از مردم خواســت با اهتمام به رعايت 
اقدام هاى پيشــگيرانه در راستاى جلوگيرى 
از انتشــار ويروس كرونا در اســتان به ويژه 
در بين اعضاى خانــواده و محيط كار خود 

تالش كنند. 
وى رعايت اقدام هاى پيشــگيرانه را شــامل 
مانــدن در خانــه، اجتنــاب از ســفرهاى 
غيرضرورى و حضــور نيافتن در مكان هاى 
شــلوغ و پُرتجمــع، شست وشــوى مكرر 
دست ها، اســتفاده از ماسك در صورتى كه 
داراى عالئم بيمارى تنفسى و سرماخوردگى 
هســتند و مراجعه به مراكــز خدمات جامع 
سالمت و پزشكان در صورت داشتن عالئم 

تنگى نفس، دانست. 

دماى هواى همدان افزايش مى يابد
 به دنبال خروج سامانه بارشى، دماى هواى همدان افزايش مى يابد و 

از شامگاه جمعه سامانه جديد بارشى وارد اين استان مى شود. 
كارشناس اداره كل هواشناســى همدان گفت: از شامگاه جمعه سامانه 
بارشــى از غرب كشور وارد استان مى شــود و اثر خود را به صورت 

بارش باران باقى مى گذارد. 
محمدحسن باقرى شــكيب به ايرنا گفت: آب و هواى استان همدان در 
نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه ها و پســتى و بلندى هاى زياد به 
شــدت متغير است و زمستان هاى سرد، پر برف و باران و تابستان هاى 

معتدل دارد.

 پويــش «يك َمن و يــك درخت» براى 
دومين ســال پياپى با هــدف حفظ درختان 
بيشــتر و كاهش آلودگى بازيافت كاغذ هاى 

باطله در همدان برگزار مى شود. 
به گزارش تسنيم، با نزديك شدن به سال نو 
پويش «طرح يــك َمن و يك درخت» براى 
دومين سال پياپى در همدان برگزار مى شود. 
اين پويش كه حركتى نو و بديع در ســطح 

كشور به شمار مى آيد، سال گذشته به همت 
سازمان مديريت پسماند و 4 سمن فعال در 

عرصه محيط زيست همدان آغاز شد. 
پســماند  مديريت  ســازمان  نيز  امســال 
شــهردارى همدان به مناسبت فرا رسيدن 
فصــل بهار با همــكارى مجموعه خيريه 
حاميــان ترنم بازار بــه اجراى طرح يك 
مــن و يك درخت اقدام كــرده، طرحى 

همدانى  شــهروندان  آن،  واســطه  به  كه 
مى تواننــد در ازاى تحويل يك من (3/5

كيلوگــرم) كاغذ، درخت يــا گلدان گل 
كنند.  دريافت 

هــدف از اجــراى اين طرح فرهنگســازى 
درباره تفكيك مواد قابل بازيافت از ســاير 
پســماندها به ويژه كاغذ در روزهاى پايانى 
سال اســت. الزم اســت بدانيد براى توليد 

هزار كيلوگرم كاغذ بايــد حداقل 17 اصله 
درخت تنومند قطع شود. 

 ايــن طــرح امســال نيــز از روز 15 اســفند 
ــاز  ــكارى، آغ ــا روز درخت ــادف ب ــاه مص م
ادامــه  نيــز  اســفندماه   25 تــا  و  شــده 
مى يابــد. ســال گذشــته جمعيتــى 12 هــزار 
نفــرى از شــهروندان همدانــى در ايــن 

ــد.  ــركت كردن ــش ش پوي

 در پى بازنشستگى مدير 
آموزش وپرورش شهرستان 
نهاوند، در حكمى از سوى 
آموزش و پرورش  مديركل 
اســتان، نسرين ســاكى با 
حفــظ ســمت به عنــوان 
سرپرست آموزش وپرورش 
منصوب  نهاوند  شهرستان 
و از زحمات و تالش هاى 
عليرضا غالمى قدردانى شد.

به گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومى آموزش وپرورش استان، در حكم 
محمد پورداود خطاب به ساكى آمده است:
نظر به مراتب تعهد، شايستگى و تجربيات 

در  عالى  سركار  ارزشمند 
به  آموزش وپرورش  امور 
موجب اين ابالغ با حفظ 
سرپرست  به عنوان  سمت 
ش  ر و پــر ش و ز مو آ
منصوب  نهاوند  شهرستان 

مى شويد. 
 اميد اســت با تــوكل و 
استعانت از خداوند متعال 
و پيــرورى از رهنمود هــاى مقــام معظم 
رئيس  سياست هاى  رهبرى(مدظله العالى)، 
جمهــور محترم دولت تدبير و اميد و مقام 
عالــى وزرات در انجام امور محوله موفق 

باشيد.

پويش «يك َمن و يك درخت» در همدان برگزار مى شود

انتصاب سرپرست آموزش وپرورش 
شهرستان نهاوند

نظارت بر بهداشت 
آرايشگاه هاى همدان 

تشديد شد
 نظارت بر وضعيت بهداشتى آرايشگاه هاى 

همدان تشديد شده است. 
رئيس اتحاديه آرايشــگران زنانه همدان با بيان 
اين مطلب گفت: براى جلوگيرى از شــيوع و 
گسترش كرونا، تمامى آرايشگاه هاى سطح شهر 
از نظر رعايت بهداشت فردى و محيطى تحت 
نظارت شديد بازرسان ما و مركز بهداشت قرار 

گرفته اند. 
زهرا مرادى با بيان اين كه تاكنون هيچ تصميمى 
مبنى بر تعطيلى آرايشــگاه هاى همدان از سوى 
ســازمان صمت يا اتاق اصناف گرفته نشده، به 
تســنيم گفت: بنابراين در حال حاضر تصميم 
بــراى فعاليت يا تعطيلى آرايشــگاه ها بر عهده 

صاحبان آن است. 

وى گفــت: در روزهاى گذشــته درصد قابل 
توجهى از آرايشــگاه ها به صورت خودجوش 
تعطيل بوده و ادامه فعاليت خود را منوط به بهتر 

شدن وضعيت ابتال به كرونا مى دانند. 
مــرادى افــزود: از طريق فضاى مجــازى به 
صورت روزانه و لحظه اى همه نكات بهداشتى 
و آموزشــى مقابله با كرونا را در اختيار اعضاى 
اتحاديه و آرايشگران سطح شهر قرار مى دهيم. 

وى گفت: براســاس نامه اى كه به آرايشــگاه ها 
ارســال كرديم همه واحدها ملــزم به رعايت 
بهداشــت و اســتفاده از مواد ضدعفونى كننده 

براى سالن هاى خود هستند. 
رئيس اتحاديه آرايشگران زنانه همدان با تأكيد 
بر اين كه در صورت مشــاهده هرگونه تخلف 
بهداشــتى از سوى آرايشــگران برخورد جدى 
مى كنيم، عنوان كرد: خوشبختانه در بازرسى هاى 
اخير هيچ تخلف قابل توجهى گزارش نشــده 

است. 
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سفارش 50 هزار ماسك براى توزيع 
در نهاوند ثبت شد

  با حضور رئيس اداره صنعــت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، 
تعزيــرات حكومتى، انجمن حمايت از مصرف كنندگان و نمايندگان 
دستگاه هاى امنيتى و نظارتى شهرستان نهاوند از فروشگاه هاى عرضه 

محصوالت شوينده و ضدعفونى كننده شهرستان بازديد شد.
 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند، گفت: مشــكل تأمين 

مواد شوينده و ضدعفونى كننده در نهاوند وجودندارد.
بيــژن ترابيان افزود: با بازرســى هاى انجام شــده در شهرســتان در 
حال حاضر بيش از 20 هزار ليتر انواع محصوالت شــوينده شــامل 
وايكتس، جوهرنمك و مواد ضدعفونى كننده، محلول هاى صابونى و 
دترجنت ها موجود اســت و جاى هيچ گونه نگرانى براى همشهريان 

وجود ندارد.
وى درباره كاالهاى پزشكى همچون ماسك هم، گفت: خوشبختانه 
در بحث تأمين ماسك نيز در آخرين اطالعات موجود، فروشندگان 
شهرســتان بيش از 50 هزار عدد ماسك ثبت سفارش كرده اند و در 

روزهاى آينده در شبكه توزيع به فروش مى رسد.
وى افــزود: در چنــد روز گذشــته بيش از 430 مورد بازرســى از 
واحدهاى صنفى انجام شــده كــه خوشــبختانه واحدهاي عرضه 
محصوالت شوينده توانســته اند در مقابله با ويروس كرونا پشتيبان 

خوبى براى مراكز بهداشتى و درمانى باشند.
رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند با اشــاره به اينكه در 
حال حاضــر با توجه به ظرفيت محصوالت شــوينده موجود انبارها 
و همچنيــن توليدات شــهرك صنعتى نهاوند در بحث شــوينده ها 
هيچ گونه مشــكلى وجود نــدارد، گفت: واحد نظارت و بازرســى 
اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند در قالب يك كميته متشكل از 
تعزيرات حكومتى، اتاق اصناف، مركز بهداشــت و انجمن حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان در چند روز گذشته باهدف حفظ آرامش 
در بازار تمامي اماكن عرضه شهرستان را مورد بازرسى قرار داده اند.

 كشف و ضبط مواد شوينده احتكارشده در نهاوند
ــاق  ــاى قاچ ــرى از كااله ــى ها مقادي ــن بازرس ــزود: در اي وى اف
ــاز  ــز غيرمج ــازل و مراك ــى من ــه در بعض ــورت مخفيان ــه به ص ك
ــى  ــات قضائ ــه مقام ــط و ب ــف و ضب ــدند كش ــدارى مى ش نگه

ــد. ــل داده ش تحوي
ترابيــان تصريــح كــرد: همشــهريان نهاونــدى اطمينان خاطــر 
داشــته باشــند كــه تــا پايــان عمليــات مبــارزه بــا ويــروس كرونــا 
ــكل در  ــده و ال ــى كنن ــوينده، ضدعفون ــواد ش ــن م ــاره تأمي درب

ــت. ــم داش ــكلى نخواهي ــتان مش شهرس
از  اســتفاده  بــراى  مى تواننــد  عزيــز  همشــهريان  گفــت:  وى 
ــى ســطوح  ــراى گندزداي ــه 9 ب ــا نســبت 1 ب ــس ب ــول وايكت محل

ــد. ــتفاده كنن اس

آماده كمك رسانى هستيم
  فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند هم گفــت؛ در كنار مضرات كرونا، 
آمادگى در كشور ايجاد شــد و برخى خط هاى توليد ازجمله توليد 

كيت و...راه اندازى شد.
على مختــارى گفت: باوجود همه اقدامات انجام شــده، بازهم بايد 
جدى بگيريم، ظاهرا بيرون از جلسات مردم چندان جدى نگرفته اند.

مختارى پيشنهاد داد تا بهداشت يك اكيپ سيار براى بررسى افرادى 
كه عالئم دارند درنظر بگيرد و اين افراد را در همان خانه خودشــان 
تا زمان تعيين پاســخ آزمايش، نگه دارنــد و مانع ترافيك در مراكز 

درمانى شوند.
وى بــا بيان اينكه برخــى ادارات ازجملــه دانشــگاه آزاد با تهيه 
بروشــورهايى اقدام كردند، گفت: روســتاها از طريــق بهورزها و 
بسيجيان، بروشــورها را توزيع كنند. برخى مردم به فضاى مجازى 
دسترســى ندارند، اعالم كــرد: از نيروى انســانى و كمكى در هر 

شرايطى كه بتوانيم آماده همكارى هستيم.

جشنواره نوروزى مبل و منبت مالير 
 درگير كرونا شد

 براي پيشــگيرى از شــيوع كرونا و حفظ ســالمت شهروندان، 
جشــنواره بزرگ مبــل و منبت مالير كه قرار بود از 20 اســفندماه 
98 لغايت 10 فروردين 99 همراه با تبليغات گســترده از رسانه ملى 

برگزار شود لغو و به زمان ديگرى موكول شد.
رئيس هيأت مديره بازار مبل مالير با اشــاره به توافق صداوسيما در 
پخش تبليغات شهر جهانى مبلمان منبت در ابعاد وسيع و گسترده از 
تمام شــبكه هاى رسانه ملى گفت: آماده برگزارى جشنواره نوروزى 
بوديم اما با شــيوع بيمارى كرونا در كشــور براى حفظ ســالمت 
شــهروندان، برگزارى جشــنواره را لغو و به زمان مناسب ديگرى 

موكول كرديم .
 يــدا... كريمى بــا بيان اينكه، پخــش تيزر تبليغاتى شــهر جهانى 
مبلمان منبــت در برنامه هاى صداوســيما گنجانده و تنظيم شــده 
بــود، افزود: با لغو جشــنواره اين فرصت را از دســت مى داديم از 
اين رو با رايزنى هايى كه به همراهى پرفســور شهبازخانى با «عباس 
مهدوى مهر» مديركل بازرگانى صداوسيما انجام داديم، موفق شديم 

تبليغات را براى زمان ديگرى در سال آينده رزرو كنيم.
به گفته وى از زمان ملى شــدن منبت 3 جشــنواره تابســتانى، يك 
جشنواره نوروزى و يك جشــنواره دهه فجر در مالير برگزار شده 
اســت كه گردش مالى باال و ورود خيل عظيم گردشــگران به شهر 
ماليررا به دنبال داشته است، موفق ترين آن ها جشنواره تابستانى سال 
98 است كه همزمان با سالگرد ملى شدن منبت برگزار شد و بازتاب 
بى نظير كشــورى و ورود 150 هزار گردشــگر به مالير را به همراه 

داشته است .
كريمى به همدان پيام گفت: مقرر گرديده بود جهانى شــدن مبل و 
منبت مالير را در فروردين ماه سال آينده جشن بگيريم اما با شرايط 
كنونى برگزارى جشن نيز به زمان مناسبى كه ويروس كرونا فروكش 
كرده است، موكول خواهد شــد و احتماالً جشنواره نوروزى را نيز 
همزمان با جشــن بزرگ شــهر جهانى مبلمان منبت برگزار خواهيم 

كرد.
وى با بيان اينكه تمامى تمهيدات الزم براى مقابله با شــيوع ويروس 
كرونا انديشيده شده اســت، افزود: براى حفظ سالمتى فعاالن مبل 
و منبــت تمامى مراودات اقتصادى با اســتان قم كه يكى از مراودان 
صنايع چوبى محســوب مى شــود را تا اطالع ثانوى ممنوع كرديم؛ 
همچنين ورودى شهر مالير از سمت قم به شدت تحت كنترل است 
و اگر ضرورتى در ورود بار از قم باشــد بايد محموله به طور كامل 

ضدعفونى و گندزدايى شود.
كريمى در ادامه با اشاره به جامعه 20 هزار نفرى فعال در حوزه مبل 
و منبت مالير گفت: براي كاهش تجمعات نيز كارخانه هايى با بيش از 

50 كارگر به حالت نيمه تعطيل درآمده اند .
وى خاطرنشــان كرد: هر اقدامى را كه به ســالمتى مردم، جامعه 
و فعاالن مبل و منبت آســيب بزند  به جــد پيگيرى مى كنيم و با 
توزيع تراكت، اســتفاده از فضاى مجــازى و حضور در كارگاه ها 
و نظارت و بررســى مــداوم در مقابله با شــيوع و ابتال به كرونا 

مى كنيم.  تالش 
رئيــس هيأت مديره بــازار مبل در پايان بر ضــرورت رعايت 
نكات ايمنى و بهداشــتى توســط فعاالن مبل و منبت تأكيد كرد 
و از زحمات و پيگيرى هــاى فرماندار و كاركنان فرماندارى در 
رابطه با سالمت شــهروندان به وي ه ژه فعاالن مبل و منبت تشكر 

و قدردانى كرد.

فرماندار نهاوند در ستادپيشگيرى كرونا؛
مردم كرونا را جدى بگيرند

 نشست هماهنگى پيشگيرى ويروس كرونا بااولويت اعالم اقدامات و 
برنامه هاى دستگاه ها در شهرستان و ارائه راهكارها در فرماندارى نهاوند با 

حضور دستگاه ها برگزارشد.
 فرمانــدار نهاونــد در اين نشســت گفت؛ مردم نســبت به برگزارى 
مراسم هاى شــب هفت و ختم با توجه به ممنوع بودن تجمع ها توجه 
بيشترى داشته باشــند. مراد ناصرى با بيان اينكه اتوبوس هاى نهاوند- 
تهران در ايســتگاه هاى قــم توقف نكنند،گفت: فراهم كردن شــرايط 

توزيع گوشت به عهده شــهردارى ها است،گفت: با كشتار مقابل مغازه 
مي شود. برخورد 

ناصرى با اعالم اينكه براى جلوگيرى از شــايعات، پاســخگويى خود را 
تقويت كنيد و درباره مراســم هاى ختم و... با كمك ائمه جماعات جلسه 
بگذاريد و با بزرگان تصميمى بگيريد كه هم مردم راضى باشند و هم مانع 

پيش روى ويروس شويد.
ناصرى از نانوايى ها خواســت با سالمت مردم بازى نكنند و با بخشداران 
همكارى كنند. پمپ بنزين ها رها شده است، جدى وارد شويد، هر مركزى 

همراهى نكرد برخورد كنيد دستگاه قضايى تمام قد در كنار شماست.

وى با تأكيد بر اينكه تمام برنامه ها و تعطيالت و تأخيرها همه با هماهنگى 
ســتاد مبارزه با ويروس كرونا انجام مى شود، گفت: مديريت بحران همه 
موارد را بدون تداخل كارى بررســى كند، كارتخــوان نانوايى ها، صنعت 

معدن، پمپ بنزين ها با شبكه بهداشت است.
كلوپ هاى ورزشى خصوصى نبايد فعال باشند و اداره ارشاد مكلف است 
مديريت كند. ناصرى با اعالم اينكه تا اين لحظه نتيجه آزمايش مثبت كرونا 
در نهاوند نداشته ايم، گفت؛ پزشكانى كه با مردم در فضاى مجازى صحبت 

كردند اقدام خوبى بود.
فرماندار نهاوند از شهردارى ها خواست تا غسالخانه ها را رها نكنند.

آگهى ابالغ اجراييه ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى 
پرونده كالسه 9802340

ــد:  ــخ تول ــى تاري ــدر: رجبعل ــام پ ــد ن ــرزى عاب ــى فرام ــه عل بدينوســيله ب
1361/11/01 شــماره ملــى: 3875267044 شــماره شناســنامه: 11 ابــالغ 
ــكه  ــدد س ــداد 14 ع ــما تع ــه ش ــى علي ــه ذكاوت ــم رقي ــه خان ــردد ك مى گ
ــماره 7630- ــند ازدواج ش ــب س ــه موج ــم ب ــرح قدي ــار آزادى ط تمام به
ــه  ــى ب ــده اجراي ــوده و پرون ــادر نم ــه ص ــما اجرايي ــه ش 1398/02/04- علي
ــوده و  ــص ب ــما ناق ــده و آدرس ش ــكيل ش ــن اداره تش ــوق در اي ــه ف كالس
ــل  ــاى وكي ــر تقاض ــذا بناب ــد، ل ــم نگردي ــما فراه ــه ش ــالغ ب ــكان اب ام
ــك  ــط ي ــه فق ــاد اجرايي ــرا مف ــه اج ــاده 18 آيين نام ــق م ــتانكار طب بس
ــود  ــى مى ش ــى آگه ــار محل ــاى كثيراالنتش ــى از روزنامه ه ــه در يك مرتب
ــالغ شــد  ــه روز اب ــن آگهــى ك ــخ اي ــدت 10 روز از تاري و چنانچــه ظــرف م
ــد،  ــدام ننمايي ــود اق ــى خ ــه پرداخــت بده ــردد، نســبت ب محســوب مى گ

ــت.  ــد ياف ــان خواه ــى جري ــات اجراي عملي
(م الف 1938)

تاريخ انتشار: 1398/12/14
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان
 جالل حدادى

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  12444 ب ــماره شناس ــينى داراى ش ــا حس ــر آغ ــم دخت خان
دادخواســت كالســه 789/98/112 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
ــادى  ــيد ه ــادروان س ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصروراث
ــگاه  ــخ 77/03/14 در اقامت ــنامه  4046 در تاري ــماره شناس ــه ش ــينى ب حس
ــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر  دائمــى خــود ب

ــه: اســت ب
 1- دختــر آغــا حســينى فرزنــد ســيد هــادى بــه شــماره شناســنامه 12444 
متولــد 1355 فرزنــد متوفــى 2- ســيد مهــدى حســينى فرزنــد ســيد هــادى 
بــه شــماره شناســنامه 12445 متولــد 1358 فرزنــد متوفــى 3- ســيد رامتين 
ــد 1352  ــنامه 10914 متول ــماره شناس ــه ش ــادى ب ــيد ه ــد س حســينى فرزن
ــماره  ــه ش ــادى ب ــيد ه ــد س ــر فرزن ــى مه ــرا حكيم ــى 4- زه ــد متوف فرزن
ــا انجــام تشــريفات  ــد متوفــى. اينــك ب ــد 1317 فرزن شناســنامه  837 متول
ــر  ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس مقدمات
كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر 
ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد  ــاه تقدي نخســتين آگهــي ظــرف يــك م

شــد. 
(م الف 507)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف      

ن تان ھمدا ق ا روی  وز  نر  تان ھمدا ق ا روی  وز  ر 

» سحريوسفى »
 بــا افزايش نرخ تورم در كشــور، قيمت 
كاالها و خدمات افزايــش يافت اما نان تنها 
كااليى است كه قيمتش ثابت مانده بود، قشر 
نانوايــان از اين موضوع به شــدت گاليه مند 
بودنــد و با مشــكالت جــدى در پرداخت 

هزينه ها و كسب درآمد مواجه بودند.
از جمعه 9 اسفند قيمت نان يارانه ايى و آزادپز 
افزايش يافت، ايــن افزايش قيمت كه پس از 
سال ها عملياتى شد در نان لواش 50 درصد 
و نان ســنگك و بربرى حــدود 30 درصد 
مى شــود. در نرخنامه سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان براى نان يارانه ايى در 
شهرســتان مالير قيمت سنگك با وزن چانه 
650 گــرم هزار تومان، تافتــون با وزن چانه 
280 گرمى 500 تومــان، لواش با وزن چانه 
170 گرمــى 300 تومان و بربــرى با رومال 
480 گرمى 750 تومــان و بربرى روغنى با 
وزن چانه 480 گرمى هــزار تومان مصوب 
شده است. همچنين اين نرخ براى نان آزادپز 
با اوزان مذكور در سنگك هزار و 300 تومان، 
بربرى با رومال هــزار تومان، بربرى روغنى 
هزار و 250 تومان و تافتون 700 تومان تعيين 

شده است .
تقريباً از مهرماه ســالجارى بيشتر استان هاى 
كشور قيمت نان را افزايش داده اند و مى توان 
گفت اســتان همدان از آخرين اســتان هايى 
اســت كه افزايش قيمت نان را مصوب كرده 
است و اين موضوعى بود كه با توجه به نرخ 
تورم و افزايش هزينه هــاى توليد ضرورت 
اجراى آن به شدت احساس مى شد اما مسأله 
جدى و مهم تر از ديــدگاه مصرف كنندگان، 
افزايش كيفيت نان در كنار افزايش قيمت آن 
اســت، زيرا نان بخش بزرگى از سبد غذايى 
مردم را تشكيل مى دهد و كيفيت و مرغوبيت 
آن به عنــوان قوت غالــب در امنيت غذايى 
نقش به ســزايى ايفا مى كنــد درواقع افزايش 
قيمت مى تواند ســبب كوچكتر شدن سفره 
بخشى از جامعه كه درآمد پايينى دارند، شود 
و از ايــن رو كيفيت نان حــرف اول و آخر 
را مى زند. اين در حالى اســت كه بيشتر مردم 
از كيفيت نان راضى نيستند و معتقدند نه تنها 
كيفيت نان تغيير نكرده است بلكه در شرايط 
حســاس كنونى كه ويروس كرونا شيوع پيدا 
كرده است ســناريوى رعايت نشدن موازين 

بهداشــتى نيز به معضالت نانوايى ها افزوده 
شده است .

يعقوبى شــهروند ماليرى، باال بردن كيفيت 
را توجيهى براى گران كــردن نان مى داند و 
به خبرنگار ما مى گويــد: به صورت مقطعى 
كيفيت باال مى رود اما پــس از يك مدت كه 
مردم به قيمت عــادت كردند كيفيت دوباره 

پايين مى آيد.
يكى ديگر از مصرف كنندگان مى گويد: نان ها 
ماندگارى كمى دارند و ما مجبوريم براى هر 
وعده، نان تازه بخريــم، لواش اگر يك روز 
بماند قابليت مصرف ندارد و بيات مى شــود 
حتى تازه آن هم يا وســطش خشك است و 
خورد مى شــود يا لبه هاى آن خمير است و 

قابليت استفاده ندارد.
مصرف كننــده ديگرى با ابــراز نارضايتى از 
گرانى نان گفت: حاضريــم با پرداخت پول 
بيشــتر نان بهتر بخريم امــا واقعيتش با اين 
كيفيت راضى نيســتيم، ســنگك را طورى 
مى پزند كه يا ســوخته است يا خمير و يك 
ساعت بعد ســفت مى شود به طورى كه فكر 

مى كنى چند روز پيش پخته شده است.
شهروند ديگرى به رعايت نشدن بهداشت در 
نانوايى ها اشاره كرد و گفت: پول منشأ انتقال 
بسيارى از بيمارى ها از جمله كروناست اين 
درحالى اســت كه نانوا با همان دست كه از 
خريدار پول مى گيرد با همان دســت، نان به 
مردم مى دهد اين مسأله مى تواند تهديدكننده 
ســالمت جامعه باشــد؛ انتظار داريم در اين 
شرايط در نانوايى ها به بهداشت بيشتر توجه 

شود.
يوســف ازناوى متصدى و نانــواى ماهرى 
كه ســنگكش به مرغوبيت در مالير معروف 
اســت، كيفيت آرد و مايــه خمير و تجربه و 
مهارت شاطر را از عوامل اصلى در باالبردن 
كيفيــت نان عنوان مى كنــد و به خبرنگار ما 
مى گويد: با توجه به ابعاد 47 در 47 ســانتى 
پارو، اســتاندارد وزن چانه خمير براى پخت 
سنگك يك دست و مطلوب حدود450 گرم 
است، اگر بيشتر شود يك طرف نان خمير و 
اگر كمتر شود قسمت هايى از نان مى سوزد، 
من شــعار «كيفيت برتر از كميت اســت» را 
سرلوحه كارم قرار داده ام و براى نان باكيفيت 

از چانه با وزن 420 استفاده مى كنم .
وى گفت: از ســال 93 قيمت نان ثابت مانده 

بود اين درحالى اســت كه آرد كيســه ايى 43 
هزار تومان را 52 هزار و 500 تومان مى خريم 
و اگر نانوايى فروش زيادى داشته باشد بايد 
آرد آزاد به قيمت 85 هزار تومان بخرد از اين 
رو دخل و خرج نانوايى ها باهم جور نمى شد 

و افزايش قيمت بايد اتفاق مى افتاد.
نانواى لواشى نيز در اين رابطه به خبرنگار ما 
گفت: ما هم راضى به گران شدن نان نيستيم 
امــا درصورتى كه هيچ چيزى گران نشــود، 
يك كارگر نانوايى كه از ساعت 6 صبح تا 7 
شب كار مى كند چطور با دستمزد روزانه 30 
هزار تومان زندگى خــود را اداره كند؟ حاال 
با گران تر شــدن نان دستمزدشــان 40 هزار 
تومان شده ولى بازهم با توجه به تورم، كفاف 

زندگيشان را نمى دهد.
وى بيان كرد: پيش از افزايش قيمت لواش از 
چانه 140 گرمى اســتفاده مى كرديم اما حاال 
وزن چانه 170گرم شــده است و اين در باال 
رفتن كيفيت مؤثر است اما بيشتر مردم متوجه 
اين موضوع نيستند و فقط گران شدن نان را 
مى بينند، قدرت خريد مردم پايين آمده است 
و افزايش قيمت سبب فروش كمتر نان شده 

است .
رئيــس اتحاديــه صنف خبازان شهرســتان 
مالير با بيان اين كه قيمت نان 5 ســال تغيير 
نكرده اســت، اظهار كرد: با توجه به تورم و 
شرايط اقتصادى جامعه، نانواى ها در پرداخت 
هزينه هاى بيمه، اجرت كارگران و آب، برق 
و گاز دچار مشــكل شده بودند به طورى كه 
نانوايى ها زيان ده شــده و يكى پس از ديگرى 

درحال ورشكستگى بودند.
صفرمحمد حسينى ادامه داد: از جمعه نرخ 

فروش نــان تغيير كرد اما بــا همين قيمت 
هم كارگــران نانوايى در تنگنا هســتند و 
براى گذران زندگى به مشــكل مى خورند، 
از مســؤالن انتظار داريم ساالنه و هماهنگ 
بــا نرخ تورم، قيمت نان را افزايش دهند تا 
حمايتى باشد از اين قشر زحمتكش كه در 
تأمين ســهم عمده ايى از سبد غذايى مردم 

شبانه روز فعاليت مى كنند.
وى دليل كيفيت پايين نــان را در بى كيفيت 
بودن آرد بيان كرد و افزود: يكى از مؤلفه هاى 
اصلــى در پخت نان مرغــوب، آرد مرغوب 
است اما آردى كه به دســت نانواها مى رسد 
كيفيت پائينــى دارد و انصافاً پخت نان بهتر 

امكان پذير نيست .
حســينى ادامه داد: بــا درآمد كــم نانواها، 
نتوانستيم كرايه حمل ونقل را افزايش دهيم از 
اين رو شركت توزيع آرد نيز گاليه مند است 
و آرد به موقع دســت نانواها نمى رسد، حتى 
ممكن اســت در ايام نوروز نانوايى ها براى 

پخت نان با مشكل مواجه شوند.
گفتنى اســت 340 نانوايى در شهرستان مالير 
وجــود دارد كه 250 واحــد آن دولتى و 90 

واحد آزادپز است.
كيفيت پايين نان و بهداشت ضعيف نانوايى ها 
از ديــدگاه مصرف كننــدگان و مشــكالت 
نانوايى ها در كســب درآمــد و آرد مرغوب 
موضوع جديدى نيست اما از مسؤالن انتظار 
مى رود براى رفع اين مشكالت اهتمام بورزند 
و قدم هاى اساســى براى حل اين مشكالت 
بردارند تا نان كه بيشــترين ســهم را از هرم 
غذايى مردم دارد با سالمت و كيفيت بيشترى 

تأمين گردد.

عليرغم گران شدن نان شهروندان ازكيفيت 
آن ناراضى اند

نان فداى
آرد نامرغوب
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دبير ستاد انتخابات كشور:
انتخابات 50 حوزه انتخابيه تأييد شد

  تاكنون در 134 حــوزه انتخابيه، صحت انتخابات به تأييد مراجع 
قانونى رسيده است.

دبير ســتاد انتخابات كشــور گفت: مراتب تأييد صحت انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شــوراى اســالمى در 50 حوزه انتخابيه 
ديگر كه ازسوى شــوراى نگهبان صادر شــده است، به وزارت 

كشور واصل شد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت كشور، سيداسماعيل موسوى 
افزود: با توجه به تأييد صحت انتخابات در 84 حوزه انتخابيه تا شامگاه 
روز گذشــته، تاكنون درمجموع، صحت انتخابات 134 حوزه انتخابيه 
مجلس شوراى اسالمى به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده و مراتب 

تأييد به وزارت كشور واصل شده است.
شهرستان مالير، تويسركان از جمله حوزه هاى انتخابيه هستند كه روز 
گذشته دبير ستاد انتخابات صحت انتخابات در اين شهرستان ها را تأييد 

كرد.
انتخابات مجلس شوراى اسالمى، دوم اسفندماه سالجارى در 208 حوزه 
انتخابيه برگزار گرديد كه تاكنون صحت 134 حوزه آن اعالم شده است.

بيشتر نمايندگان با تصويب بودجه 
در كميسيون تلفيق موافقند

 ستاد ملى مبازره با كرونا اجازه تشكيل صحن علنى در شرايط فعلى 
را نداده است.

سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايلنا، 
درباره ارائه گزارش كميســيون تلفيق بودجه سال 99 به هيأت رئيسه 
مجلس شوراى اسالمى گفت: هنوز گزارش كميسيون تلفيق بودجه سال 
99 به هيأت رئيسه نرسيده است و در معاونت قوانين در حال تنقيح و 

ويراش است.
اسدا... عباسى سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: 
پس  از آن كه اليحه بودجه سال 99 در معاونت قوانين تنقيح و ويرايش 
شــد به دست هيأت رئيسه رسيد، جلســه اى براى تعيين تكليف شيوه 

برگزارى جلسه و نحوه تصويب اصل 85 تشكيل خواهيم داد.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر گزارش از معاونت قوانين به هيأت 
رئيســه نرسيده اســت و به محض اين كه به دســت مان رسيد، جلسه 

فوق العاده تشكيل خواهيم داد.
عباســى درباره رأى گيرى اســتمزاجى از نمايندگان به صورت تلفنى 
درباره اصل هشــتادوپنجى شدن بودجه سال 99 گفت: يك نظرسنجى 

از اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان انجام شده كه موافق هم هستند.
وى گفت: ما بايد يك راه حل قانونى براى اصل هشــتادوپنجى شــدن 

بودجه سال آينده پيدا كنيم.
عباسى درباره برگزارى جلسات صحن علنى در هفته آينده، گفت: ستاد 
ملى مبازره با كرونا اجازه تشكيل صحن علنى در شرايط فعلى را نداده 

است.
وى ادامه داد: به دنبال اين هستيم كه تمهيداتى را بينديشم تا جلسه را بر 
اســاس آئين نامه در يك مكان و شرايط مناسب كه به تآييد ستاد برسد، 

برگزار كنيم.
عباسى تأكيد كرد: در فكر راه حلى هستيم تا كم و كيف بودجه اى را كه 
معاونت قوانين به هيأت رئيسه رساند بررسى و براى تصويبش بر اساس 

اصل 85 تصميم گيرى كنيم.

موضوع تمديد تحريم تسليحاتى ايران
 در شوراى امنيت بى ارزش است

 درخواســت آمريكا براى تمديد تحريم  تسليحاتى ايران در شوراى 
امنيت سازمان ملل بدون ارزش است.

به گزارش فارس، وزارت امور خارجه روسيه در واكنش به درخواست 
آمريكا از تمديد تحريم  تســليحاتى شوراى امنيت عليه ايران گفت كه 

چنين موضوعى بى ارزش است.
در بيانيه وزارت امور خارجه روســيه در اين باره آمده است: «در كنگره 
آمريكا اعالم شــد كه اياالت متحده در تالش اســت تا روسيه و چين 
را راضى كند تا پيش نويس قطعنامه شــوراى امنيت سازمان ملل درباره 
تمديد تحريم هاى تســليحاتى عليه ايران را وتــو نكنند. در حقيقت، 
شوراى امنيت چنين موضوعى را مطرح نكرده است. دليلى براى مطرح 
شدن چنين چيزى وجود ندارد. توافق هايى در سال 2015 انجام گرفت 

و قرار نيست در اين باره تجديدنظر شود».
وزارت خارجه روسيه ادامه داد: «مسخره است كه يك كشور در حالى از 
تمديد برخى الزامات قطعنامه اى حرف مى زند كه نه تنها خودش ناقض 
آن است بلكه تالش مى كند با تهديد به تحريم، ديگر كشورها را نيز از 

پايبندى به آن منع كند».
پيش از اين دفتر نمايندگى دائم آمريكا در سازمان ملل با صدور بيانيه اى 
درباره لغو تحريم  هاى تســليحاتى ايران در اكتبر ســالجارى ميالدى، 

خواستار تمديد اين تحريم ها در سازمان ملل شده بود.
«مايك پامپئو» ابتداى اســفندماه در جلسه كميته امور خارجى مجلس 
نماينــدگان آمريكا گفــت كه آمريكا از جامعه ملل خواهد خواســت 
تحريم هاى ســازمان ملل براى جلوگيرى از فروش تسليحات متعارف 

به ايران را تمديد كند. 
طبق يكى از بندهاى قطعنامه 2231 كه از سال 2016 ميالدى اجرايى شد، 
ايران تا 5 ســال از خريد تسليحات تهاجمى منع شده است. اين بند از 
قطعنامه در اكتبر سال 2020 (مهرماه 1399) منقضى مى شود و پس از آن 
ايران اين امكان را خواهد داشــت كه از كشورهاى خارجى جنگ افزار 
بخرد. مقام هاى آمريكايــى بارها ضمن ابراز نگرانى از لغو تحريم هاى 
تســليحاتى سازمان ملل عليه ايران خواســتار جلوگيرى از اين مسأله 
شده اند. پيش از اين، «والديمير ارماكوف» مدير اداره كنترل تسليحاتى و 
عدم اشاعه وزارت خارجه روسيه تأكيد كرد كه تحريم هاى تسليحاتى 

عليه ايران موقت هستند و اكتبر 2020 منقضى مى شوند.

مجلس يازدهم، مجلس متفاوت 
 نوع انتخاب و ميزان مشــاركت مردم در انتخابات مجلس يازدهم 
ســبب شــد تا در ارزيابى ها و تحليل هاى سياســى و رسانه اى، اين 
انتخابات متفاوت از دوره هاى پيشين نشان داده شود و به دنبال آن نگاه 

به مجلس آتى نيز متفاوت باشد.
از گذشــته تا امروز مجلس نمايندگان يا پارلمان نماد دموكراســى و 
تجلى مشــاركت و نقش آفرينى مردم در تصميمــات و اداره جامعه 

به شمار رفته است.
بر اين اســاس و با توجه به جايگاه مهم مجلس در نظام مردم ساالر، 

انتخابات مجلس نيز اهميت مضاعفى پيدا كرده است.
در جامعه ما مشــاركت حداكثرى در انتخابات مؤلفه مهمى است كه 

همواره سياسيون تكيه خاصى بر آن داشته اند.
يكى از تفاوت هاى اصلى انتخابات اخير با دوره هاى پيشــين در ميزان 
مشاركت بود كه با حدود 10 درصد كاهش نسبت به كمترين مشاركت 
در دوره هاى گذشته، تأمل و نه تعجب فعاالن سياسى را به دنبال داشت.

اين وضعيت در اســتان ما هم صادق بود و درنهايت ميزان مشاركت 
در حد 45 درصد ماند.

گذشته از اين موضوع كه البته نيازمند نوعى آسيب شناسى است، نتايج 
انتخابات نيز قابل تأمل بود و يك دســت شدن مجلس آتى را به دنبال 
دارد. مجلسى كه اصولگرايان اكثريت را در آن خواهند داشت و هنوز 
مشخص نيست كه بتوانند در فراكسيون سياسى واحد عمل كنند؛ زيرا 
اختالف و حتى شكاف بين آنها كه تا 2 روز مانده به انتخابات با ارائه 
ليست هاى متعدد نمايان بود و درنهايت با مالحظاتى كه اصولگرايان 
را با ائتالف واداشــت و آنها به ليســت واحد رسيدند، در ذات خود 
همچنان وجود دارد و هيچ تضمينى نيست كه اصولگرايان بتوانند آن 

را در مجلس حفظ كنند.
اين وضعيت را مى توان براى مجمع آتى نمايندگان استان نيز پيش بينى 
كــرد. مجمعى كه اصالح طلبــان در آن اقليت هســتند و چهره هاى 
اصولگــرا نيز با توجه با ويژگى هاى شــخصى هر يــك نمى توان از 

وحدت حداكثرى آنها سخن گفت.
با اين اوصاف مى تــوان گفت اگرچه مجلس آينده در ظاهر به لحاظ 
تركيب سياســى تقريبا يك دست ديده مى شود و اصولگرايان اكثريت 
قاطــع را در آن دارند، اما با توجه به عملكــرد احزاب و جريان هاى 
اصولگرا در پيش از انتخابات از يك سو و ويژگى هاى شخصى هريك 
از نماينــدگان به ويژه نمايندگان جديد ازســوى ديگر، مى توان گفت 
ايــن مجلس در عرصه واقعيت و عمل نه تنها يكســان عمل نخواهد 
كرد، بلكه حتى ممكن است شكاف هاى معنادارى بين اصولگرايان در 

مجلس مشاهده شود.
از اين جهت دورنماى مجلس پيش  رو قدرى نامشــخص اســت و 
نمى توان بروز رفتارهاى ظاهرى جريان اصولگرا در 48 ساعت مانده 
به انتخابات را گوياى وضعيت آنها در خانه ملت دانست بنابراين دور 
از ذهن نيست كه مجلس يازدهم، مجلسى به ظاهر يك دست اصولگرا 
اما درواقع امر همراه با چندپارگى و تشــتت باشد و تركيب متفاوتى 

نسبت به دوره هاى پيشين شكل بگيرد.

صدور قريب الوقوع اخطاريه اى از آژانس 
بين المللى انرژى اتمى به ايران

 خبرگزارى رويترز در گزارشــى با اســتناد بــه گفته هاى برخى 
ديپلمات ها مدعى شــد كــه آژانس بين المللى انــرژى اتمى به ايران 
اخطاريه اى بابت آن چه همكارى نكــردن آن در حالت كلى و ايجاد 
نكردن دسترسى به برخى تأسيسات اتمى خوانده شده، صادر مى كند.

به گزارش ايســنا، آژانــس بين المللى انرژى اتمى هــر 3 ماه يك بار 
گزارشى به روز از برنامه هســته اى ايران به كشورهاى عضوش ارائه 

مى دهد.
موعد ارائه گزارش بعدى از ســرى اين  گزارش هاى آژانس (ديروز) 
بود و بنا به ادعاى ديپلمات ها، آژانس برنامه دارد گزارش جداگانه اى 
را ارائــه دهد و به ايران به خاطر همــكارى نكردن در حالت كلى و 
دسترســى ندادن در برخى مــوارد ويژه اخطار دهــد. يك ديپلمات 
اروپايى در اين باره گفت: گزارش دوم درباره مسائل ديده بانى مرتبط 
با تأسيساتى خواهد بود كه آژانس به آن ها دسترسى پيدا نكرد. ما از 2

مورد باخبريم اما نمى دانيم كه آيا آژانس به هر 2 تأسيسات در گزارش 
اشاره خواهد كرد يا نه.

وى افزود كه مشخص نيست آژانس چه توصيه هايى داشته باشد.
ديپلمات هاى ديگر گفتند كه حداقل به يك تأسيسات اتمى در گزارش 
اشاره خواهد شد و ممكن است 2 تا هم باشند و اين كه ارتباطى هم 

به آرشيو وجود دارد.
هيچ يك از اين ديپلمات ها كه گفتند منتظر يك گزارش دوم هستند، 
جزئياتى درباره يك تأسيسات خاص يا تأسيساتى كه ممكن است در 

گزارش ها اشاره شود، ارائه ندادند.

ياوه گويى پمپئو عليه ايران
 وزير خارجه آمريكا به بيان ادعاهاى بى اساس عليه ايران پرداخت

به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اينترنتى وزارت خارجه آمريكا مايك 
پمپئو در تازه ترين ســخنرانى خود عليه ايران مدعى شد: مردم ايران 
يهودى ها را دوســت دارند و اين نظام و حاكميت ايران است كه عليه 

يهوديان نفرت دارد و نفرت را اشاعه مى دهد.
وى با تكرار گزافه گويى خود عليه سردار سليمانى مدعى شد: سياست 
فشــار بر ايران به شــدت قوى اســت و عده زيادى ما را در اين راه 

همراهى مى كنند.

حكم حكومتى رهبرى براى بودجه 99
 سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى از دريافت حكم حكومتى 
رهبرى از سوى رئيس مجلس درباره بودجه  سال 99 خبر داد و گفت: هيأت 
رئيســه در حال مذاكره با شوراى نگهبان اســت تا اليحه را براى تأييد به اين 
شــورا ارسال كند. اسدا... عباسى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در پى اعالم 
موافقت بيشتر نمايندگان با اصل 85 شدن بودجه سال آينده (بررسى و تصويب 
در كميسيون تلفيق به جاى صحن علنى) و با توجه به اينكه ستاد مقابله با كرونا 
برگزارى جلســات علنى مجلس را به صالح نمى داند، آقاى الريجانى رئيس 
مجلس در اين باره از رهبرى حكم حكومتى دريافت كردند. وى افزود: بر اين 
اســاس نياز به برگزارى جلســه علنى و حتى جلسه كميسيون تلفيق نيست و 
مصوبه كميســيون تلفيق در مورد بودجه 99 به عنوان مصوبه مجلس به شوراى 

نگهبان ارجاع خواهد شد تا درصورت تأييد به دولت ابالغ شود.

سازمان زندان ها در شرايط فعلى زندان ها را 
خلوت كنند

 نايب رئيس كميســيون حقوقى و قضايى مجلس با تأكيد بر لزوم خلوت 
شدن زندان ها در شرايط فعلى كشور گفت: دادسراها بايد تدبير كنند و در اين 

شرايط از اقدام به بازداشت متهمين امنيتى جدا خوددارى كنند.
محمــد كاظمى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به بخشــنامه رئيس قوه 
قضائيه براى پيشــگيرى از شــيوع كرونا در زندان ها گفت: بخشنامه آقاى 
رئيســى با توجه به شــرايط خاص فعلى كشــور صادر شده است و يك 
بخشــنامه به جا و مناسب براى اين شرايط اســت؛ اميدوارم دستگاه قضا، 
دواير اجراى احكام و ناظرين زندان به اين بخشــنامه به خوبى عمل كنند، 
نبايد خودشــان اين بخشنامه را تفســير كنند بلكه بايد براساس دستورات 

صادره در آن عمل كنند.

جلسات مجلس به درخواست ستاد ملى
مبارزه با كرونا متوقف شد

 نايــب رئيــس مجلــس شــوراى اســالمى از ابــالغ درخواســت رســمى 
و مكتــوب ســتاد مبــارزه بــا كرونــا بــراى متوقــف كــردن جلســات علنــى 
ــر داد و گفــت: پــس از آزمايشــات انجــام شــده  و غيرعلنــى مجلــس خب
بــر روى تعــدادى از نماينــدگان مشــخص شــد كــه نســبت بــه ميانگيــن 
ــتند.  ــا هس ــارى كرون ــل بيم ــدگان ناق ــترى از نماين ــداد بيش ــه، تع جامع
ــردم آســيبى وارد نشــود، جلســات علنــى  ــه م ــراى اينكــه ب ــن رو ب از اي

پارلمــان متوقــف شــد.
«عبدالرضا مصرى» افزود: پس از اين موضوع، ســتاد مبارزه با كرونا به صورت 
مكتوب و رسمى درخواست خود براى متوقف كردن جلسات علنى و غيرعلنى 

مجلس را ابالغ كرد.

مهردادحمزه »
 در يادداشــت هايى جداگانــه وضعيــت 
يازدهميــن دوره انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى را در 5 حوزه انتخابيه استان همدان 
بررسى كرديم و در اين جستار نيز قصد داريم 
به وضعيت انتخابات در 2 حوزه انتخابيه ديگر 

همدان نگاهى بياندازيم.
حــوزه انتخابيه رزن و درگزيــن با 69 درصد 
مشاركت بيشترين ميزان مشاركت در انتخابات 
در سطح اســتان همدان را داشت كه درنهايت 
و در رقابتــى تنگاتنگ حســن لطفى، نماينده 
كنونى اين 2 شهرســتان، توانست با كسب 19 
هــزار و 865 رأى و حدود 600 رأى بيشــتر، 
پيروز رقابت انتخاباتى باشد و براى دومين بار و 
به عنوان تنها نماينده اصالح طلب همدان راهى 

مجلس شود.
در اين حوزه انتخابيه رقابت از بين 8 كانديداى 
حاضر درنهايت بين 4 گزينه اصلى يعنى حسن 
لطفى، حسين وزيرى، عطاءا... سلطانى صبور و 
على رازينــى بود كه بخت اين بار هم به لطفى 

لبخند زد.
وزيرى كه دور پيش نيز در انتخابات شــركت 
كرده بود، اين بار در ســاعات اوليه شمارش آرا 
نفر اول بود اما با تجميع همه صندوق هاى رأى، 
او با فاصله بسيار اندك بازى را باخت تا شايد 

چشم اميد به انتخابات دوازدهم داشته باشد.
از ســوى ديگــر ســلطانى صبور كانديداى 
موردحمايت شوراى ائتالف نيروهاى انقالب 
و نماينــده ايــن حوزه انتخابيــه در دور نهم 
نتوانست اعتماد مردم را جلب كند و رازينى، 
نماينده ســابق مردم استان همدان در مجلس 
خبــرگان رهبرى با حدود 4 هزار و 500 رأى 
شكست ســنگينى خورد. او كه در انتخابات 
ميــان دوره اى خبرگان رهبــرى در تهران نيز 
كانديدا شــده بود در آنجا هم نتوانست پيروز 
ميدان باشد و شايد پايانى بود بر حضورش در 

عرصه هاى انتخاباتى.
لطفــى هفتمين نماينده رزن اســت كه پس از 
محمدمهدى مفتح با 4 دوره حضور در مجلس 
از اين حــوزه انتخابيه، بــا 2 دوره حضور در 
رتبه دوم قرار مى گيرد. او بخشــى از پيروزى 
ايــن دوره خود را مرهــون تالش هايش براى 
شهرستان شدن بخش قروه درجزين است كه 
حاال به عنوان دهمين شهرســتان استان و با نام 

درگزين شناخته مى شود. 
اوهمچنيــن نماينده كم حاشــيه اى در مجلس 
دهم بود و با توجه بــه اينكه اصالح طلبان در 
مجلس يازدهم در اقليت كامل به ســر مى برند 
احتماال بازهم چندان از او نطق هاى آتشــين يا 

موضع گيرى هاى خاص و جريان ساز نخواهيم 
ديد.

شهرســتان هاى رزن و درگزين با وجود آن كه 
سال ها در مســير اصلى همدان به تهران قرار 
داشــتند اما همواره مهجور بوده و در بسيارى 
از مناسبات سياسى، فرهنگى و اجتماعى استان 
كمتر نامى از اين 2 شهرســتان آورده مى شود 
كــه بايد ديد برنامه لطفى بــراى خروج اين 2 

مهجوريت  از  شهرســتان 
چيست!؟

اصول گرا   2 رقابت   
در اسدآباد

در  مجلــس  انتخابــات 
شهرســتان اســدآباد نيز با 
درصــدى  مشــاركت 61 
مردم كه به نســبت ســاير 
بود  باالتــر  شهرســتان ها 
به پايان رســيد و درنهايت 
ســرمدى واله  كيومــرث 
توانست با كسب 26 هزار و 
111 رأى، صندلى نمايندگى 
مردم اسدآباد در مجلس را 
از اكبــر زنجبرزاده بگيرد و 
خود راهى خانه ملت شود.

سرمدى نيز هفتمين نماينده 
اسدآباد در مجلس است كه 
روزگارى يار غار محمدباقر 
بهرامــى نماينــده 3 دوره 
مجلس از اين حوزه انتخابيه 

بود. اما اين بار با ردصالحيت شدن بهرامى كه 

قريب به 40 سال سابقه حضور در رقابت هاى 
انتخاباتى را داشت، سرمدى توانست به عنوان 
رقيب اصلى رنجبرزاده مطرح شــود تا رقابت 
اصلى از بين 8  نفر كانديداى انتخاباتى در اين 

حوزه به اين 2 ختم شود.
رنجبرزاده كه در دوره هشتم نيز نماينده اسدآباد 
در مجلــس بود، در دور دهم در جايگاه هيأت 
رئيســه مجلس قرار گرفت و شايد بسيارى از 
مردم ايران او را به واســطه 
تلفظ مــوزه «لوور» پاريس 
خوب مى شناسند. او در اين 
دوره نتوانست اعتماد ليست 
اصلى اصول گرايان يا همان 
نيروهاى  ائتالف  شــوراى 
انقــالب را جــذب كند و 
نيز  شكستش  داليل  يكى از 

اين مسأله بود.
ســرمدى كه برخاســته از 
جامعه فرهنگيان استان است 
با توجه موقعيت شهرستان 
اسدآباد و حواشى كه در اين 
در بحث  شهرستان هميشه 
انتخابات وجــود دارد، كار 
سختى را در مجلس يازدهم 
پيش رو دارد و اگر بخواهد 
براى مجالس آينده نيز برنامه 
داشته باشد بايد بتواند خود 
را در ايــن مجلس به اثبات 

برساند.
نكته مهم درباره انتخابات مجلس اسدآباد اين 

است كه در دومين روز تبليغات انتخابات اين 
دوره متأسفانه ذبيح ا... صفايى نماينده 3 دوره 
مجلس اســدآباد به دليل بيمارى جان به جان 
آفرين تســليم كرد و به ديار حق شتافت. او 
كه رابط شــوراى اصالح طلبان استان با تهران  
بود حتى در دوره هايى كه خودش كانديدا نبود 
يا ردصالحيت شده بود، نقش تأثيرگذارى در 
انتخابات اســدآباد و حتى برخى حوزه هاى 

انتخابيه استان داشت. 
با مرحوم شــدن او و بسته شــدن پرونده 
سياســى بهرامى در انتخابات اســدآباد، 2 
رقيــب ديرينــه از بازى انتخابــات در اين 
شهرســتان كنار رفتنــد و در دوره هاى آتى 
افرادى  حــول  انتخاباتى  اتفاقــات  قطعــا 

جديدترى خواهد چرخيد.
به هر تربيت پرونده انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شــوراى اسالمى در كشــور و استان 
همدان بسته شد و اصول گرايان اكثريت قاطع 
ايــن مجلس را به دســت گرفتنــد. اتفاقى كه 
مى تواند زمينه ســاز پيروزى آن ها در انتخابات 

رياست جمهورى 1400 باشد. 
در اســتان همدان نيــز از 9 نماينده راه يافته، 7 
نفــر اصول گرا، يك نفــر اصالح طلب و يك 
نفر مستقل بوده و 6 نفر از نمايندگانى كه رأى 
آوردند، مورد حمايت شوراى ائتالف نيروهاى 

انقالب اسالمى است. 
مجلــس يازدهم در خردادماه 1399 تشــكيل 
خواهد شد و اين 9 نماينده تا خردادماه 1403 
فرصت دارند به مردم خدمت كنند. تا چه قبول 

افتد و چه درنظر آيد. همين.

نگاهى به انتخابات در حوزه رزن و اسدآباد

لطفى تنها نماينده اصالح طلب همدان

و  رزن  شهرســتان هاى 
درگزين بــا وجود آن كه 
ســال ها در مسير اصلى 
قرار  تهــران  به  همدان 
داشتند اما همواره مهجور 
بــوده و در بســيارى از 
سياســى،  مناســبات 
اجتماعــى  و  فرهنگــى 
استان كمتر نامى از اين 2

شهرستان آورده مى شود 
كه بايد ديد برنامه لطفى 
2 اين  خــروج  بــراى 

مهجوريت  از  شهرستان 
چيست!؟

 مركز پژوهش مجلس شوراى اسالمى در 
گزارشى نحوه مواجهه نظام آموزشى كشور با 

كرونا را ارائه داد.
به گــزارش ايلنــا، دفتر مطالعــات آموزش 
و فرهنــگ مركــز پژوهش هــاى مجلــس 
شــوراى اســالمى در گزارشــى به بررسى 
كارشناسى«نحوه مواجهه نظام آموزشى كشور 

با ويروس كرونا» پرداخته است.
مركز پژوهش هــاى مجلــس در ابتداى اين 
گزارش با بررسى مسأله مطرح شده در كشور 
عنوان كرده است كه ويروس كرونا  تاكنون در 
جهان حدود 36 كشور ازجمله ايران را درگير 
كرده اســت. اگرچه همه اقشــار و گروه هاى 
سنى در معرض خطر اين بيمارى قرار دارند، 
اما بــا توجه به جمعيت بــاالى دانش  آموزان 
و دانشــجويان، تراكم كالس هاى درســى و 
دانشــگاهى، اســتفاده از امكانات و فضاهاى 
عمومى و مشــترك و درنتيجه آن پيامدهاى 
ســالمتى و احتمال باالى انتقــال ويروس از 
طريــق اين 2 گروه به آحاد جامعه، مراقبت و 
كنترل فضاهاى آموزشى از نخستين اقدامات 

كشورهاى مبتال به اين بيمارى است.
اين گزارش در تبيين مواجهه نظام آموزشــى 
چيــن با ويــروس كرونا مى افزايــد كه آغاز 
شــيوع ويروس كرونا در دســامبر 2019 در 
شــهر ووهان چين به حدى رسيد كه مدارس 
و دانشگاه ها ازجمله   نخستين نهادهايى بودند 
كه ازسوى دولت چين تعطيل شدند. با توجه 
به خطر انتقال ســريع اين ويروس به ويژه در 

مكان  هــاى پرازدحام و با عنايــت به حجم 
گسترده جمعيت دانش  آموزى و دانشجويى در 
كشور چين، با گذشت حدود يك ماه (از 22
ژانويه) از تعطيلى مدارس و دانشگاه ها دولت 
چين تاكنون نيز اجازه بازگشايى به آنها نداده 

است.
گفتنى است كه مقرر گرديده اين روند تا پايان 
فوريــه 2020 (يك هفته ديگر) نيز ادامه يابد. 
اما سياست دولت چين در اين مدت اين بوده 
اســت كه «مدارس و دانشگاه ها تعطيل است؛ 
لكن آموزش و يادگيرى تعطيل نيســت». بر 
همين اساس ســازوكارهاى بسيار گسترده  اى 
براى پيشــبرد امور آموزشــى و تحقيقاتى با 
تمركز بر بستر فضاى مجازى و آموزش از راه 

دور طراحى و تدوين كرده اند.
گزارش مركز پژوهش هاى مجلس در تشريح 
ســازوكارهاى جدى دولت چين در مواجه با 
ويــروس كرونا به مواردى همچون تشــكيل 

كميته    اى در هر دانشــگاه بــراى پيگيرى  هاى 
فعاليت  هاى آن دانشــگاه دربــاره مواجهه با 
درس  كالس  هاى  برگــزارى  كرونا،  ويروس 
در بســتر فضاى مجازى، دسترسى رايگان به 
محتواى مقاالت، كتاب  هــا، پايان نامه ها براى 
دانش آموزان، دانشجويان و اساتيد، ارائه محتوا 
و تكاليف درســى ويژه دانش  آموزان ازسوى 
دولت و ايجــاد امكان ارتبــاط دانش  آموزان 
و اوليــاى آنها با مديــران و معلمان مدارس، 
پُــر كردن اوقــات دانش  آمــوزان در منزل با 
آزاد  دسترسى  تلويزيونى،  مسابقات  برگزارى 

به بازى هاى رايگان، اشاره دارد.
مركز پژوهش هاى ملجس شــوراى اسالمى 
در ادامــه اين گزارش با تبييــن توصيه هايى 
براى پيشــگيرى از ابتال به ويروس كرونا،  5

راهكار ارائه مى كند؛ نخســت آن كه با هدف 
كنترل و مقابله بهينه با شيوع و گسترش اين 
بيمارى در جامعــه و ايجاد وحدت رويه در 

مديريت نظام آموزشى كشور، تمامى مدارس 
و دانشــگاه هاى دولتى و غيردولتى كشــور 
به مدت 3 هفته تا پايان اسفندماه تعطيل شوند 
و براى جبران عقب  ماندگى  هاى تحصيلى به 
ميزان روزهاى تعطيل  شــده به سال تحصيلى 
افزوده شــود. دوم آن كه سازمان صداوسيما 
برنامه  هاى رايج شــبكه آمــوزش را متوقف 
كند و متناسب با شرايط كنونى كشور درباره 
ويروس كرونا و تعطيلى نظام آموزشــى، به 
تهيه و پخش برنامه  هاى آموزشى و پرورشى 
ويژه دانش  آموزان (به ويژه در مقاطع دبستان 
كــه امــكان خودخوانى كتاب هاى درســى 
وجود ندارد) اقــدام كند. ســومين راهكار 
ايــن اســت كــه وزارت آموزش وپرورش 
محتواى چندرســانه    اى آمــوزش كتاب هاى 
درســى دانش  آموزان در پايه  هــاى مختلف 
تحصيلــى را بــراى اســتفاده دانش  آموزان 
به صورت رايگان در پورتال خود قرار دهد. 
چهارمين راهكار عنــوان مى كند كه وزارت 
آموزش و پــرورش مديران مدارس و معلمان 
را مكلــف كند تا براى ارائــه محتواى كتب 
درسى به دانش آموزان از بستر پيام رسان هاى 
اجتماعى داخلى اســتفاده كننــد و درنهايت 
اين كه تشكيل كميته هماهنگى مقابله با كرونا 
در تمامى دانشگاه ها به منظور پايش و ارزيابى 
وضعيت آموزشــى و ســالمتى دانشجويان 
دانشــگاه و تصميم گيرى دربــاره ضرورت 
پروژه هاى  داراى  دانشجويان  معدود  حضور 

تحقيقاتى در دانشگاه و خوابگاه.

آيا زيرساختها و امكانات جاى كالس درس را پر مى كند؟

آموزش  زيرذره بين مركز پژوهش
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خبر

بهداشتنكتهدانشگاه
كالس هاى غيرحضورى دانشگاه آزاد از 17 اسفند 

آغاز مى شود
 رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى، در بخشنامه تشــكيل ستاد آموزش غيرحضورى 
دانشــجويان با اعالم اين كه كالس هاى  غيرحضورى و برخط براى دانشجويان اين 

دانشگاه از روز شنبه 17 اسفندماه آغاز مى شود.
به گزارش ايرنا، محمدمهدى طهرانچى بخشنامه تشكيل ستاد آموزش غيرحضورى 
در استان ها و واحدهاى دانشگاهى را به رؤساى استان ها، واحدها و مراكز آموزشى، 

معاونت آموزش هاى عمومى و مهارتى دانشگاه آزاد اسالمى ابالغ كرد.
وى در اين بخشــنامه تأكيد كرده است: با توجه به شرايط خاص ايجاد شده ناشى از 
شيوع ويروس كرونا در كشور و نبود امكان برگزارى فعاليت هاى دانشگاه به صورت 
حضورى و لزوم استفاده از راهكارهاى جايگزين آموزشى در كنار شيوه هاى  متدوال 
و جارى براى جبران زمان از دست  رفته براى ارائه آموزش هاى  دانشگاهى در دروس 

نظرى در همه مقاطع، اين بخشنامه ابالغ مى شود.

ترس از كرونا 
چگونه در بدن شما نفوذ مى كند؟

 يك روان شــناس معتقد اســت وقتى ما در تخيالتمان خطرى را خلق مى كنيم، 
مغز تشخيص نمى دهد كه اين خطر حقيقى است يا فقط يك خيال در ذهن ماست، 
بنابراين هورمون كورتيزول وارد خون مى شود كه اين هورمون دقيقا بدن ما را براى 

جنگيدن يا فرار كردن آماده مى كند.
ــزول  ــه كورتي ــى ك ــرد: هنگام ــار ك ــنا اظه ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــدى امان مه
ــرد دچــار  ــد ف ــى بمان ــى باق ــدت طوالن ــاد شــود و به م ــى زي ــا خيل در خــون م
اضطــراب مزمــن يــا فراگيــر، نداشــتن تمركــز و بــاال رفتــن ضريــب اشــتباهات 
ــرات  ــدن و اث ــى ب ــتم ايمن ــرد سيس ــش عملك ــبب كاه ــر س ــه مهم ت و از هم

مى شــود. اضطــراب  طوالنى مــدت 
وى عنوان كرد: استرس آن چيزى است كه ريشه بيرونى و يك منشأ و عامل واقعِى 

ايجاد به نام استرسور دارد.

مصرف زياد ميوه با بروز كمتر عالئم يائسگى 
مرتبط است

 محققان دريافتند رژيم غذايى سالم سرشار از ميوه و سبزيجات در كاهش عالئم 
يائسگى نقش دارد.

بــه گزارش مهر، اگرچه روش هورمون درمانى شــيوه اى قابل قبول در درمان عالئم 
مرتبط با يائسگى براى بســيارى از زنان است، اما در حال حاضر گزينه هاى  درمانى 
غيردارويى براى زنان در معرض ريســك باال و زنانى كه كانديداى هورمون درمانى 
نيســتند، در حــال پژوهش و تحقيق اســت. محققان در حال حاضر بر شناســايى 
فاكتورهاى قابل اصالح در سبك زندگى به منظور پيشگيرى يا كاهش عالئم يائسگى 
تأكيد و توجه دارند. مطالعات پيشين نشان داده اند كه فاكتورهاى رژيم غذايى نقش 

اساسى در توليد استروژن، متابوليسم و متعاقباً عالئم يائسگى دارند.
براســاس مطالعات مصرف روزانه يك عدد سيب به دورى از عالئم يائسگى كمك 

مى كند..

مراكز ترك اعتياد براى پيشگيرى از كرونا پذيرش 
جديد ندارند

 مديركل دفتر پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى كشور خبرداد: مراكز ترك 
اعتياد تا حد امكان پذيرش جديد ندارند مگر آن كه مورد خاص و ويژه اى باشد.

 فريد برات  ســده در گفت وگو با ايرنا افزود: معتــادان در مراكز ترك اعتياد مى توانند 
به طور داوطلبانه ترخيص شوند و اگر بهبود يافتند و ترخيص شدند، مراكز ديگر مورد 

جديدى تا حدامكان پذيرش نخواهند كرد.
وى ادامه داد: معتادانى كه در مركز هســتند همچنان باقى مى مانند، اگر مورد مشكوكى 
ازنظر ويروس كرونا بين آنها وجود داشته باشد از بقيه جدا مى شوند و به اتاق قرنطينه 

مى روند تا به مراكز بهداشتى منتقل شوند.

شيوع ديابت  نوع 2 در كودكان ايرانى
 عضو هيأت مؤســس نخستين كلينيك تخصصى ديابت در كشور نسبت به شيوع 

ديابت نوع 2 در كودكان ايرانى هشدار داد.
على اكبر رئوف صائب درگفت وگوبا ايرنا، افزود: متأسفانه سن ابتال به ديابت در دنيا و 

ايران رو به كاهش است.
وى اضافه كرد: فقر آموزش در ايران سبب شده تا كاهش سن ابتال به ديابت در مقايسه 
با دنيا شدت بيشترى داشته باشد، فقط با آموزش هاى سالى يك بار به بهانه روز جهانى 

ديابت نمى توان در پيشگيرى و كنترل اين بيمارى موفق بود.
رئوف صائب ادامه داد: آموزش در تغذيه و سبك زندگى، از موضوعات مهمى است كه 

در كشور مورد غفلت قرار گرفته است.

مراقب آلودگى نان هاى سنتى باشيم
 رئيس انســتيتو تحقيقــات تغذيه اى و صنايع غذايى كشــور، اعالم كرد كه 
يكى از راه هاى انتقال غيرمحســوس ويروس كرونا به داخل منازل، نان هاى سنتى 

. هستند
بــه گزارش مهر، جالل الدين ميرزاى  رزاز، افزود: نان در كشــور به 2 صورت صنعتى 
و ســنتى عرضه مى شود. نان هاى صنعتى يا نان هاى حجيم در كارخانجات صنعتى تهيه 
و بــه بازار عرضه مى گردد كــه طبيعتاً از دقت نظارت بيشــترى در تهيه مواد اوليه و 

افزودنى هايى نظير ميزان نمك، مايه خمير و ...، برخوردارند.
وى تأكيد كرد: پس از خريد اين نوع نان ها با ضدعفونى كردن يا دور انداختن پالستيك 

حمل آن مى توان از آلوده نبودن آن به ويروس اطمينان نسبى داشت.

توصيه هاى رهبر انقالب اسالمى به مردم 
درباره بيمارى شايع شده

 رهبر انقالب اســالمى مشــاهده نمونه هاى درس آموز از تالش 
و فداكارى كادرهاى درمانى در رســيدگى به بيماران را نشــان دهنده 
مسئوليت پذيرى و تعهد انسانى آنان دانستند و افزودند: همچنين الزم 
مى دانم از خانواده هاى پزشــكان، پرستاران و همه عوامل درمانى كه 
با صبر و تحمل خود در كنار تالش شــبانه روزى عزيزانشان هستند، 

سپاسگزارى كنم.
حضرت آيت ا... خامنه اى با دعا براى عافيت بيماران و همچنين طلب 
رحمــت و مغفرت الهى براى درگذشــتگان از اين بيمارى و صبر و 
آرامش براى بازماندگان آنها، چند توصيه خطاب به مردم بيان كردند.

ايشان با تأكيد بر رعايت توصيه ها و دستورالعمل هاى مسئوالن درباره 
پيشــگيرى و جلوگيرى از آلودگى، افزودند: از اين دســتورها نبايد 
تخطى شــود، زيرا خداوند ما را موظف كرده است در قبال سالمت 
خود و ديگران احســاس مســئوليت كنيم، بنابراين هرچه به سالمت 
جامعه و جلوگيرى از شيوع اين بيمارى كمك كند، حسنه و هرچه به 

شيوع آن كمك كند، سيئه است.
رهبر انقالب اســالمى در توصيه اى ديگر همگان را به توسل و توجه 
به پروردگار فراخواندند و گفتند: البته اين بال آنچنان بزرگ نيست و 
بزرگ تر از آن نيز وجود داشــته است اما بنده به دعاى برخاسته از دل 
پاك و صاف جوانان و افراد پرهيزگار براى دفع بالهاى بزرگ بســيار 
اميدوارم، زيرا توســل به درگاه خداوند و طلب شفاعت از نبى مكرم 

اسالم و ائمه بزرگوار مى تواند بسيارى از مشكالت را برطرف كند.
ايشــان افزودند: دعاى هفتم صحيفه ســجاديه دعاى بسيار خوب و 
خوش مضمونى است كه مى توان با اين الفاظ زيبا و با توجه به معانى 

آن با پروردگار سخن گفت.
حضــرت آيت ا... خامنه اى همچنين همه دســتگاه هاى كشــور را به 
همكارى و در اختيار قرار دادن امكانات مورد نياز وزارت بهداشــت 
كــه در صف مقدم مقابله با بيمارى قرار دارد، توصيه كردند و گفتند: 
نيروهاى مســلح و دستگاه هاى مرتبط با دفتر رهبرى نيز به انجام اين 

كار موظف شده اند.
رهبر انقالب اســالمى با اشاره به درگير شــدن كشورهاى زيادى در 
دنيا با اين بيمارى، افزودند: مســئوالن ما از روز اول با صفا، صداقت 
و شفافيت خبررسانى كردند و مردم را در جريان قرار دادند، اما برخى 
كشــورهاى ديگر كه اين بيمارى در آنها شديدتر و همه گيرتر است، 
پنهان كارى مى كنند البته ما براى آن بيماران نيز از خداوند طلب عافيت 

مى كنيم.
ايشــان حادثه پديدآمده را مســأله اى گذرا و نه فوق العاده دانستند و 
گفتند: البته من نمى خواهم مسأله را خيلى كوچك فرض كنم اما آن را 
خيلى بزرگ هم نكنيم، اين مسأله مدتى نه چندان طوالنى براى كشور 
وجود خواهد داشت و سپس رخت برمى بندد اما تجربيات حاصل از 
آن و فعاليت مردم و دستگاه ها كه به مثابه يك رزمايش عمومى است، 

مى تواند به عنوان يك دستاورد باقى بماند.
حضرت آيت ا... خامنه اى با اشاره به اقدامات پسنديده و نوع دوستانه 
برخى هموطنان مانند كمك هاى مالى و توزيع اقالم بهداشتى افزودند: 
اين كارها بسيار خوب است و با حفظ اين دستاوردها، بال به نعمت و 
تهديد به فرصت تبديل مى شود و اميدواريم روزگار عافيت كامل براى 

ملت عزيز ايران نزديك باشد.

آيا لباس منبع انتقال ويروس كروناست؟
 فوق تخصص بيمارى هاى عفونى با بيان اينكه ماندگارى ويروس 
روى لباس و پارچه طوالنى نيست، تأكيد كرد: بهترين كار براى فردى 
كه از بيرون وارد منزل مى شــود قــرار دادن لباس ها در كمد جلوى 

ورودى آپارتمان است.
به گزارش فارس، مسعود مردانى با بيان اينكه 80 درصد افراد مبتال به 
ويروس كرونا، بدون مشــاهده هيچ گونه عالمت و يا با عالئم خفيف 
بيمارى را پشت ســر مى گذارند، تأكيد كرد: بهتر است افراد در دوره 
اوج اپيدمى بيمــارى، از تردد غيرضرورى خوددارى كنند و در منزل 

بمانند.
وى بــا تأكيد بر اهميت مديريت خريد اقالم در دوره اپيدمى بيمارى 
كرونــا، گفت: بهتر اســت يك نفر از اعضاى خانــواده مأمور خريد 
باشــد و با آگاهى از اصول پيشــگيرى از انتقال بيمارى براى تأمين 

نياز هاى حدود 5 روز خانواده، خريد كند.
اين فوق تخصص بيمارى هاى عفونى درباره ميزان ماندگارى ويروس 
كرونــا بر روى لباس و پارچه، توضيــح داد: طبق مطالعات چينى ها، 
ماندگارى ويروس روى لباس و پارچه طوالنى نيســت و بيشتر روى 

سطوح صافى مانند پيشخوان مغازه ها ماندگارى دارد.
وى ادامه داد: لباس منبع چندان مهمى براى انتقال آلودگى از يك فرد 

بيمار به فرد ديگر نيست.

ابرار اقتصادى: سقف كارت به كارت 5 ميليون تومان شد
 حاال كه كارت ها كرونايى شد، به اين فكر افتاديد؟؟!

اعتماد: دروغ پشت تريبون، مرگ روى تخت بيمارستان
 به اين مى گن هنر سخنرانى ويروسى

همدان پيام: راه آهن همدان عليه كرونا تجهيز شد
 كروناى آهنى!!

تجارت: وفور كاال و اجناس ضرورى در بازار
 وفور هوا در جيب ها و باد در كارت ها!!

رسالت: تاكتيك هاى نبرد با كرونا
 بازيگران فيلم خط قرمز رو صدا كنيد بيان پاى كار!!

همدان پيام: صنعت گردشگرى جهان فلج شد
 دارن داروى فلج اطفال مى سازن!! 
آفتاب: هشدار شديد به محتكران ماسك

 بدون شرح
ايران: چالش لبخند

 لبخندها رنگ كرونا گرفتن!!
شروع: بازار از كاال اشباع شد

 اين هم از هنرنمايى جناب كرونا !!
همدان پيام: يعقوبى نرسيد جعفرى بازى را بُرد
 شانس هميشه در خونه آدم رو نمى زنه!! 
ابتكار: حقوق هاى اندك، قيمت هاى سرسام آور

 عدالت اقتصادى!!
شهروند: ِشكوه از بازار سياه ماسك
 سال هاى قحطى بازگشتند؟؟!

بهار: حقوق كارگران بر مبناى تورم افزايش مى يابد
 اين افزايش ها كجا مياد كه ديده نمى شه؟؟!

تجارت: راهكارهاى صيانت از كسب وكارها در بحران كرونا
 كسب وكارها راداخل دستكش قرار دهيد!!

جوان: مردم مى جنگند و محتكران احتكار مى كنند
 جنگ جهانى كرونا

فرايند ثبت نام بيمه روستاييان 
اصالح شد

 مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير 
مبنى بر اســتفاده از تمام ظرفيت هاى اين صندوق براى اطالع رسانى، 
آگاه ســازى و كمك به جامعه هدف صندوق براى مقابله با شــيوع 

ويروس كرونا خبر داد.
به گزارش ايســنا، على شــيركانى گفت: به دستور وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى هم زمان با گســترش شيوع ويروس كرونا، كميته اى 
در صندوق تشكيل و تالش شــد تدابيرى براى پيشگيرى از انتقال 
ويــروس در ميان جامعه هدف، كارگزارى ها و كاركنان انديشــيده 

شود.
وى افــزود: بنا بر همين دســتور، فرايند ثبت نــام در صندوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشاير اصالح و تا اطالع ثانوى، 
گرفتن اثر انگشــت از متقاضيان ثبت نام در اين صندوق، حذف شد. 
همچنين با توجه به اثر شــيوع ويروس بر اقتصاد مناطق روســتايى 
و عشايرى، قرار شــد با همكارى كارگزاران صندوق كه در بيش از 
هزار و 800 نقطه روستايى حضور دارند، پيشنهاداتى براى كمك به 

اعضاى صندوق مطرح و بررسى شود.
شــيركانى ادامه داد: در حــوزه فرايندهاى بيمه اى نيــز با برقرارى 
امكان دريافت آنالين شناســه و پرداخت غيرحضورى حق بيمه، به 
بيمه شــدگان متقاضى تمديد اطالع رسانى كرديم كه مى توانند بدون 
مراجعه حضورى، نســبت به واريز حق بيمه و تمديد ســوابق خود 

اقدام كنند.
وى همچنين از ابالغ دســتورالعمل نحوه ساماندهى محيط كار براى 
پيشــگيرى از شــيوع بيمارى از طريق طراحى پروتكل هاى كاهش 
خطر انتقال ويــروس در فضاى ادارى بــه كارگزارى ها خبر داد و 
گفت: بــا اســتفاده از توصيه هاى مراجع ذى صــالح مانند وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و جمعيت هالل احمر، بسته هاى 
آموزشــى تهيه شــد و در اختيار كارگزاران صندوق قرار گرفت تا 
نســبت به آگاه ســازى جامعه هــدف از طريق فضــاى مجازى و 

شبكه هاى اجتماعى خود اقدام كنند.

خانه هاى اميد، محلى براى ارائه خدمات 
پزشكى كرونا به بازنشستگان

 مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى از اختصاص خانه هاى 
اميد براى ارائه خدمات پزشــكى به بازنشستگان در شهرهاى درگير 

كرونا خبر داد.
به گزارش ايســنا، اكبر افتخارى گفت: اين روزها تمام وزارتخانه ها، 
نهادها و ســازمان هاى دولتى درگير مبارزه با بيمارى كرونا هستند و 
در صف مقدم نيز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ايستاده 
اســت. بديهى است كه همگى وظيفه داريم ضمن قدردانى و سپاس 
از جامعه پزشــكى و پرســتارى كشور و همه مســئوالن و كاركنان 

وزارت بهداشت، يارى گر آنها در اين روزهاى سخت باشيم. 
ــورى از  ــتگى كش ــدوق بازنشس ــرد: صن ــار ك ــه اظه وى در ادام
ــد» در نقــاط  ــه امي ــوان «خان ــا عن ــد ســال پيــش مراكــزى را ب چن
مختلــف كشــور ايجــاد كــرده اســت كــه هــدف كلى شــان تــالش 
بــراى ارتقــاى نشــاط و اميــد در زندگــى بازنشســتگان اســت و از 

ــد.  ــات نســبتا خوبــى هــم برخوردارن امكان

آغـاز جشن 
نيكوكارى 
در همـدان
 جشــن نيكوكارى رويدادى است كه هر 
ساله در نيمه دوم اسفندماه و در آستانه سال نو، 
با هدف نهادينه كردن ســنت حسنه احسان و 
نيكوكارى، بسيج منابع عمومى كشور در تأمين 
مايحتاج خانواده هاى نيازمند و كمك به تحكيم 
بنيان خانواده هاى محرومان با جمع آورى هدايا 
و كمك هاى مردمى و سپس توزيع آنها در ميان 

محرومان كشورمان اجرا مى شود.
ايرانيان نيكوكار در برابر نيازها، مشــكالت و 
گرفتارى هاى هموطنان خود نه تنها احســاس 
بى تفاوتى نمى كنند، بلكه برخود الزم مى دانند 
كه در اينگونه موارد به يارى آنها بشتابند. همه 
ســاله در آستانه حلول بهار رسم بر اين است 
كه مــردم عالوه بر تغيير و تحــول در وضع 
زندگــى و ظواهر خود و خانه تكانى و خريد 
ميوه و شيرينى و تهيه لباس و پوشاك نو براى 
خود و فرزندان، رســيدگى به امور محرومان 
و مســتضعفان كه از توانايى مالى الزم براى 
اينگونه امور را ندارند، فراموش نكرده و آنها را 

در شادى خود شريك مى كنند.
اين رويــداد ملى با همكارى صداوســيماى 
جمهورى اسالمى ايران و كميته امداد امام(ره) 
با نام جشن نيكوكارى برگزار مى شود و كميته 

امداد امــام(ره) پس از جمــع آورى هداياى 
مردمى اعم از وجوه نقدى و كااليى به توزيع 
آنهــا در بين محرومان در اســرع وقت اقدام 

مى كند.
هم زمان با سراســر كشــور جشن نيكوكارى 
امسال از 14 تا 16 اسفندماه به مدت 3 روز با 
شعار «عيد را به خانه هايشان ببريم» در مدارس، 
مصلى هاى نماز جمعه و پايگاه هاى سطح شهر 

استان همدان برگزار مى شود.
مديركل كميته امداد استان همدان گفت: كميته 
امداد استان همدان همچون سال هاى گذشته 
و در آستانه ســال نو شمسى و عيد نوروز با 
استقرار پايگاه هاى اين جشن در سراسر استان 
كمك هاى مردم نوع دوســت را دريافت و در 

كمتريــن زمان به دســت 
نيازمندان مى رساند.

به گــزارش ايكنــا، پيمان 
تركمانه، تصريح كرد: جشن 
نيكوكارى در روزهاى 14، 
15 و 16 اســفند به ترتيب 
در تمامى مدارس اســتان، 
پايگاه هاى كميتــه امداد و 
ميعادگاه هاى نماز جمعه با 
همكارى صداوسيما، پايگاه 
مقاومت بســيج، ســازمان 
مراكــز  و  دانش آمــوزى 

نيكوكارى برگزار مى شود.
وى با بيان اين كه جشــن 

نيكــوكارى امســال با شــعار «عيــد را به 
خانه هايشــان» ببريم هم زمان با سراسر كشور 
در استان برگزار مى شــود، اظهار كرد: جشن 
نيكوكارى امســال در هزار و 600مدرســه، 
53 مركز نيكوكارى محالت در اســتان و 50 
پايگاه ثابت و سيار كميته امداد برگزار مى شود. 
مديركل كميته امداد اســتان همــدان افزود: 
درمجموع 150هزار پاكت جشــن نيكوكارى 
تهيه شده باهدف كمك به نيازمندان در مدارس 

توزيع مى شود.
وى با بيان اين كه بايد در ايام پايانى ســال با 
تشــويق خيران و نيكوكاران قدمى برداريم تا 
شايد به ســفره نيازمندان كمكى شود، گفت: 
8 هــزار و 333 دانش آموز و 875 دانشــجو 
محروم و نيازمند در 
تحت  همدان  استان 
امداد  كميته  حمايت 

هستند.
تركمانه گفت: امسال 
هــزار و 505 پايگاه 
 63 مــدارس،  در 
ميدان ها  در  پايــگاه 
و  ثابت  به صــورت 
سيار، 165 پايگاه در 
مساجد و بسيج و 21 
مركز نيكوكارى براى 
كمك هاى  دريافت 
هم وطنــان خيــر و 

نيكوكار استان همدان برپا مى شود.
وى ادامه داد: سال گذشــته 3 ميليارد و 200 
ميليون تومــان به صورت نقــد و غير نقدى 
جمع آورى شــد و تمامى كمك ها به دســت 

دانش آموزان و دانشجويان نيازمند رسيد.
بر اساس آخرين آمارهاى منتشر شده، حدود 
49 هزار خانواده نيازمند شامل 86 هزار نفر به 
صورت مستمر از كميته امداد امام خمينى (ره) 

استان همدان خدمات دريافت مى كنند.
مدير تأمين مسكن و امور مهندسى ساختمان 
كميته امداد استان همدان نيز گفت: 78 مسكن 
شــهرى با كمك هاى معوض و 44 مسكن با 
كمك هاى بالعوض بــراى مددجويان تحت 

حمايت خريدارى شده است.
محمود فيضى با اشــاره به اينكه در 11 ماهه 
امسال 78 مسكن شهرى با كمك هاى معوض 
ساخته شده است، گفت: در اين زمينه 4 ميليارد 

و 274 ميليون تومان هزينه شده است.
مدير تأمين مسكن و امور مهندسى ساختمان 
كميته امداد استان همدان در ادامه بابيان اين كه 
44 واحد مســكونى نيز با وام هاى بالعوض 
خريدارى شــده است، گفت: 3 ميليارد و 197 

ميليون تومان نيز هزينه در برداشته است.
هفتــه نيكوكارى (از 14 تا 21 اســفندماه) به 
منظور جــذب كمك ها و هدايــاى مردم به 
خانواده هاى محروم و نيازمند برگزار مى شود 
كه جمع آورى و توزيع آن توسط كميته امداد 

صورت مى گيرد.

فيض ا... مظفرپور»
  امروز چهاردهم اســفند روز نيكوكارى و 
آغاز هفته نيكوكارى است. در تقويم مناسبت ها 
از 14 تــا 21 اســفند را هفتــه «نيكوكارى» 

نام گذارى كرده اند.
امسال جشن نيكوكارى را در شرايطى برگزار 
مى كنيم كه به دليل شــرايط حاكم در كشور به 
دليل شيوع ويروس كرونا نياز به نيكوكارى در 
كشــور بيش از پيش احساس مى شود، هستند 
افراد نيكوكارى كه در همين شــرايط سخت 
نيــز در كنار مردمان مبتال به بــال و گرفتارى 
با دســتان پرخير و بركت خــود كارهاى خير 
خود را گسترش داده اند. نمونه هاى  زيادى از 
خودگذشــتگى و ايثار جان و مال را در بحران 
كرونا شــاهد بوديم و پخش رايگان ماسك و 
ساير مواد ضدعفوفى كننده در مقابل ويروس 
كرونا از نمونه هاى بارز اين نيكوكارى هاست. 
هرچند برخى نيز با كمال تأسف با سودجويى 
از اين شرايط ســخت سوءاستفاده مى كنند و 
دنبال احتكار كردن لوازم بهداشــتى مورد نياز 
مردم و گران فروشى آنها هستند ولى اين عده 
قليــل در مقابل عظمت و بزرگى انســان هاى 
نيكوكار كه عدد آنها در كشور از ميليون ها فراتر 
مى رود، چيزى نيستند و آن عده قليل بايد بدانند 

كه به قول حافظ:
«توانگــرا دل درويش خود به دســت آور/ كه 

مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند
برين رواق زبرجد نوشــته اند بــه زر/ كه جز 

نكوئى اهل كرم نخواهد ماند»
و بايد به عده قليل طّماع و پول پرست كه دنبال 
بدى به مردم هســتند گفت كه «صد بار بدى 
كردى ديدى ثمرش را/ نيكى چه بدى داشت 

كه يك بار نكردى».
اين افراد بايد از نيكوكاران كشور ياد بگيرند كه 
بدون هيچ گونه چشم داشتى در تمامى زمينه ها 
از جمله مواقعى كه حوادثى نظير سيل و زلزله 
و بيمارى دامن هموطنــان را مى گيرد، با تمام 
وجود با كارهاى نيك و كمك هاى خيرخواهانه 

به يارى آنها مى شــتابند و به قول سعدى: «تو 
نيكى مى كــن و در دجله انداز/ كــه ايزد در 

بيابانت دهد باز».
به روال هر ســاله هفته نيكــوكارى به همت 
كميته امداد حضرت امام(ره) برگزار مى شود تا 
با جمع آورى كمك هاى نيكوكاران كشور و با 
دســتان پرخير و بركت آنان گره اى از زندگى 
گرفتاران و افراد نيازمند در شــرايط ســخت 

اقتصادى امروز گشوده شود.
ارزش انفاق در آموزه هاى دينى بسيار برجسته 
است. قرآن مجيد اجر و مزد انفاق در راه خدا 
را 700 برابر بيشتر مى داند و نيز مى فرمايد: «اگر 
چيزى را در راه او انفاق كنيد، خداوند عوض 
آن را مى دهــد و جاى آن را پــر مى كند و او 

بهترين روزى دهندگان است.»
همچنين در آيه 16 سوره تغابن انفاق كنندگان را 
رستگار مى داند و مى فرمايد: «تا مى توانيد تقواى 
الهى پيشه كنيد و گوش دهيد و اطاعت نماييد 
و انفاق كنيد كه براى شما بهتر است و كسانى 
كه از بُخل و حرص خويشــتن مصون بمانند 

رستگارانند.»
و در آيه 29 ســوره مباركه فاطر انفاق را داراى 
سودى سرشار مى داند و مى فرمايد: «كسانى كه 
كتاب الهى را تالوت مى كنند و نماز بپا مى دارند 
و از آنچه روزى شــان داده ايم، پنهان و آشكار 
انفاق مى كنند، تجارتى پرســود  و بى زيان را 

اميد دارند.»
قرآن حتى شرط رسيدن به نيكى و نيكوكارى را 
انفاق و بخشش از آن چيزى كه دوست داريم، 
مى داند و مى فرمايد: «لن تنالوا البّر حتى تنفقوا 
من ما تحبّون» هرگز به نيكى نمى رســيد مگر 
آنكه از آن چيزى كه دوست داريد، انفاق كنيد.

عالوه بر كتاب خدا در ســخنان ائمه اطهار(ع) 
نيز راجع به بخشش بسيار سفارش شده است.

حضــرت على(ع) امام اول شــيعيان كه خود 
مظهر تــاّم و تمام  بخشــش و انفاق اســت، 
مى فرمايد: «آنكس كه با دســتى كوتاه ببخشد، 

از دستى بلند پاداش مى گيرد.»
بايد با خدا به وسيله انفاق معامله كنيم. على(ع) 
مى فرمايد: «هرگاه تهيدســت شديد، با صدقه 

دادن با خدا تجارت كنيد.» و نيز فرمود: «روزى 
را با صدقه دادن فرود آوريد.»

حافظ شيرازى هم چنين سروده است: «هنگام 
تنگ دســتى در عيش كوش و مســتى/ كين 

كيمياى هستى قارون كند گدا را».
همچنين حضرت علــى(ع) درباره برآوردن 
حاجت برادران دينى چنين فرموده اســت: 
«كســى كه حاجت برادر مؤمنش را برآورد، 
مانند كســى اســت كه همه عمــرش را به 
عبــادت گذرانده اســت.» و باز آن حضرت 
مى فرمايند: «آنكــه پاداش الهى را باور دارد، 
در بخشش ســخاوتمند است» و مى فرمايند: 
«بخشــش بيــش از خويشــاوندى محبت 
مى آورد». پس بياييم در هفته نيكوكارى براى 
به دست آوردن محبت و رضايت خداوند و 
جلب محبت همنوعــان و هموطنان عزيز و 
نيازمندان در جشــن نيكوكارى شركت كرده 
و بخشــى از مال خود را بخشــش كنيم تا 
شــاهد لبخند بر لبان نيازمندان جامعه باشيم. 

ان شاءا... 

به مناسبت جشن نيكوكارى

نكويى اهل َكرم
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لغو سفرهاى ريلى همدان تا 22 اسفندماه

 به دليل جلوگيري از شــيوع ويروس كرونا، سفرها قطار همدان به 
مشهد و برعكس تا 22 اسفند لغو شد.

به دليل شيوع بيمارى كرونا مسافرانى كه پيش از 3 اسفند 98 نسبت به 
خريد بليت قطار اقدام كرده اند و متقاضى لغو آن هستند، مى توانند تا 29

اسفند و حداكثر تا ساعت 12 ظهر روز پيش از تاريخ حركت قطار خود 
به مراكز مجاز فروش بليت مراجعه و نسبت به استرداد بهاى بليت بدون 
كســر هزينه لغو اقدام كنند. مسافرانى كه پيش از سوم اسفند به خريد 
بليت قطار اقدام كرده و در 4 روز گذشته نسبت به استرداد بليت خود 
اقدام كرده اند، مى توانند از 16 فرودين 99 به مدت يك ماه با مراجعه به 

مركز استرداد بليت خود هزينه لغو كسر شده را دريافت كنند.
بليت قطارهاى مسافرى كه از سوم اسفند به بعد خريدارى شده است، 
مشمول اين طرح نيست. بر اين اساس مديركل راه آهن غرب كشور در 
گفت وگو با فارس اظهار كرد: فعال سفرهاى ريلى همدان لغو شده و تا 

22 اسفند قطارهاى همدان سفرى نخواهند داشت.
سعيد ابراهيم نژاد بيان كرد: طبق مقررات بليت مسافرانى كه تقاضاى لغو 
داشته باشــند، به آنها بازگردانده مى شود . وى درباره ضدعفونى كردن 
واگن هاى قطار نيز گفت: تمام قطارها، واگن و محيط قطار به صورت 
روزانه ضدعفونى مى شود. ابراهيم نژاد با بيان اين كه قطار مالير فعًال داير 
است، افزود: قطار اراك به مشهد و كرمانشاه به مشهد كه از مالير عبور 

مى كند، فعًال داير است.
مديركل راه آهن غرب كشور درباره راه اندازى مجدد قطارهاى همدان، 
تصريح كرد: فعًال قطارهاى همدان به مشهد لغو شده و اينكه چه زمانى 

مجدد به خطوط ريلى برگردند، مشخص نيست.

تمديد پروانه دامدارى منوط به هويت گذارى دام هاست
 مدير امور دام سازمان جهادكشاورزى استان همدان با تأكيد بر اين كه براساس مصوبه 
هيأت وزيران هويت گذارى دام ها اجبارى است، گفت: مالكان دام هاى زنده هرچه سريع تر 

نسبت به هويت گذارى و نصب پالك 15 رقمى در گوش دام هاى خود اقدام كنند. 
بــه گزارش ايســنا، روح ا... خدارحمى در جمــع خبرنگاران، تصريح كــرد: نگهدارى، 
خريدوفــروش و حمل ونقــل دام زنده صرفاً بــا وجود پالك 15 رقمــى معتبر و ثبت 

مشخصات گله دار در سامانه جامع هويت دام مجاز است. 
وى با اشــاره به اهداف اجراى طرح هويت گذارى دام زنده، اظهار كرد: دستيابى به آمار 

واقعى دام زنده، اســتقرار نظام صحيح بهداشــتى در استان، كنترل بازار براى دسترسى به 
ميزان تقاضا و عرضه توليدات دامى و جلوگيرى از سوءاســتفاده افراد ســودجو، امكان 
برنامه ريزى اصالح نژادى، افزايش سرعت و دقت در بيمه دام، تسهيل در پردازش توزيع 
نهاده هاى دامى و توليد علوفه مورد نياز دام براساس آمار دام استان، بررسى ميزان بهره ورى 

در محصوات دامى و حذف هزينه هاى موازى شناسايى دام از اهداف اين طرح است. 
وى با تأكيد بر اين كه هويت گذارى دام ها صرفاً توسط مجريان و پيمانكاران داراى مجوز 
در هر اســتان صورت مى گيرد، تصريح كرد: طرح هويت گذارى توسط اتحاديه دامداران، 
اتحاديــه صنعت دامپرورى، تعاونى امور عشــاير، تعاونى امور دام كوچك و با همكارى 

دامپزشكى و صندوق بيمه انجام مى گيرد. 

خدارحمــى ادامه داد: هرگونه تمديد پروانه دامدارى منوط به هويت گذارى دام هاســت 
به طورى كه دامدارانى كه نســبت به انجام اين طرح اقدام نكرده باشند پروانه آنها تمديد 

نخواهد شد. 
مدير امور دام ســازمان جهادكشاورزى استان همدان با بيان اين كه اين طرح قانون است، 
از دامداران خواســت با مجريان هويت گذارى دام همكارى كنند و هرچه زودتر دام هاى 

خود را پالك گذارى كنند. 
وى با اشاره به اينكه هر دامى كه متولد مى شود، بايد پالك 15 رقمى در گوش آن نصب 
شــود، يادآور شد: دامدارانى كه دام هاى خود را هويت گذارى نكنند از خدمات نهاده هاى 
دامى، بيمه، حمل ونقل دام ها، واكسيناسيون و تمديد پروانه بهداشتى بهره مند نخواهند شد. 

اميرمحمد رحيميون 
نفردوم دهم تجربى103 

معدل19,31

محسن كمالى نفر اول 
دوازدهم تجربى 302 

معدل 19,30

محمد رضا نجفى نفر دوم 
دوازدهم تجربى 303 

معدل 19,28

محمد رضا حامدپور 
نفرسوم دوازدهم 

تجربى302 معدل 18,51

محمد حسين اصالنى رخ 
نفر سوم دوازدهم تجربى 

303 معدل 19,22

محممد مهدى محمودى 
نفر اول دهم تجربى103 

معدل19,40

رضا بيابادى نفر
 سوم دهم رياضى 

معدل 18,57

نيما مخملى نفر اول 
دهم رياضى  معدل

18,97 

طاها زارعى نفردوم 
دهم رياضى معدل

18,72 

محمد گلى نفر سوم 
علوم انسانى 
معدل 17,32

مهدى كريمى نفر اول 
دهم علوم انسانى 

معدل 17,86

سعيد كشورى نفردوم
 دهم علوم انسانى 

معدل 17,51

ابوالفضل رنجبران نفر سوم 
يازدهم علوم انسانى  معدل 

18,29

آيدين نجفى نفر اول 
يازدهم علوم انسانى معدل 

18,76

امير حسين مهدوى يگانه 
نفردوم يازدهم علوم 
انسانى معدل 18,56

سجاد اكبريان نفر اول 
دوازدهم تجربى 303 

معدل 19,46

محمدمهدى موقرپاك 
نفردوم دهم تجربى 102 

معدل 18,49

امير حسين على جانى 
نفراول دهم تجربى 102 

معدل 18,57

محمد آرين رنجبران نفر 
سوم دهم تجربى 102 معدل 

18,32

محمد مهدى 
ورمزيارنفرسوم يازدهم 

رياضى معدل 19,19

رضا تسليمى زاده نفردوم 
يازدهم  رياضى معدل 

19,42

امير حسين رحيمى نفر 
اول يازدهم رياضى معدل 

17,72

محمد مهدى رنجبران 
نفردوم دوازدهم رياضى 

معدل 17,91

امير على افراسيابى نفر 
اول دوازدهم رياضى معدل 

18,18

اميرحسين غفورى نفر سوم 
دوازدهم رياضى معدل 

17,84

محمد جواد باباپور نفرسوم 
دوازدهم رياضى معدى 

17,89

مجتبى ترابى نفر اول 
دوازدهم علوم انسانى 

معدل 18,85

متين يونسى نفر دوم 
دوازدهم علوم انسانى 

معدل 18,77

عليرضا قربانى جو نفر سوم 
دوازدهم علوم انسانى 

معدل 18,47

معراج يعقوبى نفرسوم 
دهم تجربى 103 معدل 

18,91

صالح نجفى نفر دوم 
يازدهم تجربى معدل 

19,72

على معظمى نفر اول 
يازدهم تجربى معدل 

19,74

على رضائيان مرصع 
نفرسوم يازدهم تجربى 

معدل 19,43

مهدى قربان پور نفردوم 
دوازدهم تجربى 302معدل  

18,66

نفرات برتر علمى و آموزشى نفرات برتر علمى و آموزشى دبيرستان ماندگار شريعتىدبيرستان ماندگار شريعتى-  -  نيمسال اول سالتحصيلىنيمسال اول سالتحصيلى- - 9999  9898

با تشكر ازبا تشكر از
 زحمات دبيران  زحمات دبيران 

و كاركنان دبيـرستانو كاركنان دبيـرستان
مديريت دبيرستان ماندگار شريعتىمديريت دبيرستان ماندگار شريعتى

سپيده راشدى »
 چنديســت كه كشــور بــا ويروس 
جديدى كه خيلى ها اســمش را ميهمان 
ناخوانــده گذاشــته اند، دســت و پنجه 
نرم مى كند، در ايــن هياهوى نبود اقالم 
ضدعفونى كننده و بهداشــتى كه خيلى 
از مــردم از كمبــود و گرانــى آن گاليه 
مى كنند و خيلى ها چشم خود را بر روى 
انسانيت بســته ا ند و ميليون ها ماسك را 
احتكار كرده اند، يك توليدى ماســك در 
شهرستانى كوچك در حوالى همدان مورد 
توجه قــرار گرفت كه پيش از اين نه تنها 
مردم بلكه مسئوالن هم از آن غافل بودند. 
خانواده دينى همان طور كه خود مى گفتند 
بدون هيچ پشــتوانه اى براى عملى كردن 
آرزوهايشان اميدشان را به هنر خود گره 
زده اند و 18 سال است كه با دست و پنجه 
نرم كردن با مشــكالت زندگى با هدف 
كمك به چرخ هاى اقتصادى اشتغالزايى و 
ســالمت جامعه زندگى را نقش مى زنند. 
شايد كرونا بهانه اى شد تا كمى شهرها و 
روســتاهاى اطرافمان را با دقت بيشترى 
ببينيم و بدانيم كــه در همين اطراف چه 

انســان هاى بزرگى هســتند كه حتى در 
شــرايط بحرانى كشور هم نه تنها به دنبال 
سودجويى و منافع شخصى نيستند بلكه 
بــا جــان و دل آماده خدمت رســانى به 

هم وطنان خود هستند. 
اين خانواده با كمك به سزايى كه در اين 
برهه از زمان به جامعه كرده، دين خودرا 
به شكل ايده آل ادا كرده است و در مقابل 
وظيفه مردم و مســئوالن است كه در هر 
شــرايطى حامى و قدردان آنها باشــند و 
توجه ها و حمايت ها مســئوالن فقط در 
زمان بحران نباشــد، تا اين توليدكنندگان 
بتواننــد كارگاه خود را گســترش داده و 
حتــى در توليد لبــاس گان هم خودكفا 
باشند و به هدف خود كه خدمت بيشتر به 

مردم است، دست يابند. 
در  دينــى  خانــواده  اعضــا  از  يكــى 
گفــت:  همدان پيــام  بــا  مصاحبــه 
تــا پيــش از اين كــه جامعــه درگيــر 
ــه 5هــزار ماســك  بيمــارى شــود، روزان
مــا  توليــدات  و  مى كرديــم  توليــد 
ــرار  سرتاسركشــور را تحــت پوشــش ق
ــزان توليدماســك كارگاه  ــا مي مــى داد. ام

ــش  ــه بي ــه ب ــته روزان ــه گذش در 2 هفت
از 8هــزار ماســك افزايــش يافتــه اســت 
ــتان ها  ــه شهرس ــات ب ــال سفارش و ارس

ــت.  ــده اس ــدود ش ــم مح ه
محمــد دينى با تأكيد بر اينكــه تا پيش از 
شــيوع بيمارى با20نيروى كار، كارگاه را 
مى چرخانديم، افزود: اكنون نيروها به بيش 
از40 نفر افزايش يافته اســت و به صورت 

3 شيفت و شــبانه روزى با جان و دل پاى 
كار هستيم. روزانه يك كارتن كه شامل240 
ماسك سوپاپ دار است به هر داروخانه در 
همدان به طور منظم ارسال مى شود، سهميه 
جورقان و روســتاهاى اطراف هم روزانه 

تعداد 2هزار ماسك است. 
دينى در پاســخ به خبرنــگار همدان پيام 
مبنى بر اين كه در صورت بحرانى تر شدن 
شــرايط امكان توليد بيشتر ماسك وجود 
دارد، گفــت: هدف ما اين اســت كه در 
اوج بحران توليدات را به روزانه 12 هزار 
ماسك افزايش دهيم. از لحاظ در دسترس 
بودن مواد اوليه براى توليد مشكلى نداريم 
اما قيمت ها روزبــه روز باالتر مى رود، با 
اين حال نه تنها توليــد را متوقف نكرده 
و نمى كنيم بلكه آمادگــى افزايش تعداد 
نيروها را داريم و جاى نگرانى نيســت. 
در اين شــرايط همچنان تعــداد هزار و 
500 ماسك n95به صورت رايگان براى 

بيماران سرطانى ارسال مى كنيم. 
در ادامه رئيس شــوراى شــهر جورقان 
اظهار كرد: هدف خانواده دينى كمك به 
بهداشت جامعه اســت، در شرايطى كه 
ماســك با قيمت نجومى در بازار عرضه 
مى شــود، اين كارآفرينان جوان با قيمتى 
ناچيز و تالش هاى بى وقفه و بدون چشم 

داشت در حال عرضه ماسك هستند. 
حشــمت ا... احمدى ضمــن تقدير از 
خانواده دينى كه در مراســمى با حضور 
شــهردار و ساير اعضاى شــوراى شهر 
جورقان برگزار شــد، گفــت: مجموعه 
شوراى شهر و شــهردارى جورقان آماده 
كمك و پشــتيبانى از اين خانواده است. 
تمام موارد بهداشــتى در شــهر جورقان 
رعايــت مى شــود، به طورى كــه روزانه 
چندين بار مراكز ادارى آموزشى و سطح 
شهر ضدعفونى مى شــود و خوشبختانه 
تاكنون مورد مثبتــى از ابتال به كورنا در 

جورقان گزارش نشده است. 
شــهردار جورقان نيز خاطرنشان كرد: با 
توجه به قرار گرفتن شهر جورقان در يكى 
از مسيرهاى ورودى همدان، تمامى اصول 
بهداشتى در مبادى ورودى شهر به شكل 
دقيقى رعايت مى شــود، همچنين تمامى 
مراســم ها اعم از ترحيم بــا تعامل مردم 
جورقان به دليل رعايت اصول بهداشتى 

لغو شده است. 
مجيد قره باغى در پايان گفت: شهردارى 
جورقان با تمام تــوان اقدامات الزمه را 
براى پيشگيرى از شيوع بيمارى كورنا در 
اين شهر انجام داده است و روزانه چندين 
بار به شكل منظم خيابان ها و مراكز پرتردد 

ضدعفونى مى شوند. 
قره باغى افزود: جلســات مكرر آموزشى 
با موضوع پيشــگيرى از اين ويروس با 
حضور مســئوالن بهداشــت و اعضاى 
شوراى شهر و شهردارى برگزار مى شود. 

گزارشى از خانواده كارآفرين هم استانى:

روزانه 8هزارماسك 
توليد مى كنيم
■ هر روز 240 ماسك سوپاپ دار به تمام داروخانه ها ارسال مى كنيم
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روى خط المپيك فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

هفته بيست وسوم ليگ برتر فوتبال
 لغو نشده است

 تا اين لحظه تغيير جديدى در برنامه هاى ليگ برتر فوتبال صورت 
نگرفته و هفته بيست و سوم لغو نشده است.

سرپرست كميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال ايران با بيان اين مطلب 
درباره زمان شــروع مجدد مسابقات ليگ برتر فوتبال به ايرنا، گفت: تا 
االن تنها ديدارهاى هفته بيست ودوم ليگ برتر فوتبال به تعويق افتاده و 

هيچ پاسخ جديدى درباره زمان شروع مجدد مسابقات ندارم.
سهيل مهدى در مورد اينكه آيا تا پايان سال امكان لغو مسابقات وجود 
دارد يا خير، گفت: ما تابع تصميم وزارت بهداشــت و ستاد مبارزه با 
كرونا هســتيم اما تا االن هيچ نامه جديدى به ما زده نشده است و با 

توجه به اين موضوع تنها ديدارهاى اين هفته به تعويق افتاده است.
سرپرست كميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال در پاسخ به اين پرسش 
كه با توجه به اين موضوع آيا هفته بيست وسوم در زمان مقرر برگزار 
مى شــود يا خير، اضافه كرد: تا االن نامه اى مبنى بر تعويق مســابقات 
هفته بيست وسوم به دست ما نرســيده است. دستورالعمل تنها براى 
ديدارهاى هفته بيســت ودوم بود. به همين دليل از تيم ها خواســتيم 
تمريناتشــان را ادامه دهند تا در صورت برگزارى مسابقات، آمادگى 

الزم داشته باشند.

اهداى 5 تن ژل ضدعفونى به چين 
از طرف الليگا

 الليگاى اسپانيا 5 تن ژل ضدعفونى كننده را به شهر چينى ووهان 
اهدا خواهد كرد.

به گزارش ايســنا ، الليگاى اسپانيا پنج تن ژل ضدعفونى كننده را به 
شهر چينى ووهان اهدا خواهد كرد تا عليه ويروس كرونا مبارزه كند. 

ووهان شهرى است كه اين ويروس از آنجا شروع شده است.
نمايندگان ليگ اســپانيا همچنين از تيم ووهان چين به عنوان نشــانه 
همبســتگى به مادريد دعــوت كردند. FC ووهــان در ژانويه وارد 
اردوگاه تمرين در اســپانيا شــد اما به دليل قرنطينه نتوانست به وطن 

خود بازگردد.
پيش از اين اســپانيول تيم اسپانيايى كه يك بازيكن چينى در تركيب 
خود دارد، تعداد زيادى ماســك پيشگيرى را براى شهروندان به اين 

كشور اهدا كرده بود.

ترس جهان فوتبال از كرونا 
 ويروس كرونا كه بازى هاى زيادى را در نقاط مختلف جهان لغو 

كرده است ممكن است در برگزارى يورو 2020 هم خلل وارد كند.
به گزارش ايســنا ويروس كرونا همچنان روى جهان ورزش تاثير مى 
گذارد و اين اثر روى فوتبال هر بار بيشتر ديده مى شود. اين موضوع 
بزرگترين نگرانى يوفا در 100 روز مانده به يورو 2020 اســت. قرار 
اســت 12 شهر از 12 كشــور اروپايى از اين رقابت ها ميزبانى كنند. 
براى نخستين بار است كه يورو در چنين سطح گسترده اى (از لحاظ 
ميزبانى) برگزار مى شــود. تا به امروز يوفا برنامه بازى ها را تغييرى 

نداده است. با اين حال ناآرامى زيادى وجود دارد.
در چنين شــرايطى فشارى كه روى كشورها براى پيشگيرى از شيوع 
كرونا وجود دارد بيش از همه يوفا را نگران كرده اســت چون يورو 
آينده قرار است در 12 شهر اروپايى آمستردام (هلند)، باكو (آذربايجان)، 
بيلبائو (اسپانيا)، بخارست (رومانى)، بوداپست (مجارستان)، كپنهاگ 
(دانمارك)، دوبليــن (ايرلند)، گالسكو(اســكاتلند)، لندن(انگليس)، 
مونيخ (آلمان)، رم (ايتاليا) و ســن پتزربورگ (روســيه) برگزار شود. 
دولت هاى هر يك از كشورهاى ميزبان خواهند پرسيد اگر اين بيمارى 
گسترش پيدا كند چه كارى بايد انجام دهند. تجمع هزاران هوادار در 

تمام قاره مى تواند موجب شيوع بيشتر اين ويروس شود.

درخواست ايران از فيفا براى تعويق 
در بازى هاى تيم ملى

 فدراســيون فوتبال ايران و 8 كشور ديگر آســيايى به دليل شيوع 
كرونا خواهان به تعويق افتادن ديدارهاى ملى در مرحله انتخابى جام 

جهانى شده اند.
بــه گزارش مهر، روزنامه «االتحاد امارات» در خبر ويژه اى عنوان كرد 
كه 9 كشور آسيايى در نامه اى به فدراسيون جهانى فوتبال، خواهان به 

تعويق افتادن مرحله انتخابى جام جهانى شده اند.
طبق اعالم اين روزنامه، عالوه بر مالزى، كشورهاى ايران، ژاپن، چين، 
تايلند، كره جنوبى، گوام، ســريالنكا و مغولســتان خواهان تعويق در 

مسابقات ملى خود به خاطر شيوع ويروس كرونا شده اند.
روز پنجشنبه هفته جارى و پس از تشكيل كميته اضطرار، فيفا درباره 

اين درخواست ها تصميم گيرى مى كند.
تيم ملى فوتبال ايران روزهــاى هفتم و دوازدهم فروردين 1399 بايد 
در مرحله دوم انتخابــى جام جهانى به ترتيب به مصاف هنگ كنگ و 
كامبوج برود؛ اين در حالى اســت كه هنگ كنگ اعالم كرده به ايران 
سفر نمى كند و رسانه هاى كامبوج هم شرايط سفر ايران به اين كشور 

را دشوار دانسته اند.

بانوى المپيكى كاراته مصدوم شد
 مدت زمان دورى «حميده عباســعلى» كاراته كا المپيكى ايران از 

ميادين امروز مشخص خواهد شد.
عباسعلى كه سهميه حضور در المپيك توكيو را كسب كرده است در 
فينال مسابقات كاراته وان اتريش و در مبارزه با حريف ايتاليايى در 3 

ثانيه پايانى با مصدوميت شديد از ناحيه زانو مواجه شد.
وى همراه با ساير ملى پوشان ايران كه اردويى را در فرانكفورت آغاز 
كرده اند راهى آلمان شــد و سپس به شهر هانوفر رفت تا در كلنيكى 

تخصصى روند درمانى خود را پيگيرى كند.
طبق معاينات پزشــك ايرانى حاضر در اين كلينيك وى بايد زانوى 

خود را به تيغ جراحان بسپارد.
عباســعلى كه امروز معاينات الزم را انجام داده تا ســاعتى ديگر از 

مدت زمان دورى خود از ميادين به صورت دقيق آگاه خواهد شد.

اميد مصرى ها به كلوپ براى حضور 
محمد صالح در المپيك

 فدراسيون فوتبال مصر اميد زيادى دارد كه با راضى كردن يورگن 
كلوپ زمينه حضور محمد صالح در رقابت هاى المپيك توكيو مهيا 

شود.
به گزارش ايسنا، فدراســيون فوتبال مصر اميد زيادى دارد كه بتواند 
موافقت ليورپول را براى حضور محمد صالح در رقابت هاى المپيك 

را مهيا كند.
 معتمد جمال سرمربى تيم ملى فوتبال اميد مصر گفت: حضور محمد 
صالح در المپيك ضرورى است و به اين بازيكن نياز داريم. مشكلى 
كه وجود  دارد اين اســت كه برگــزارى رقابت هاى المپيك همزمان 
مى شــود با تمرينات آماده ســازى ليورپول و اين موجب مى شود تا 

احتمال همراهى نكردن او وجود داشته باشد.
وى ادامه داد: بدون شــك دوســت داريم كه محمــد صالح تيم را 
همراهى كند. بايد با يورگن كلوپ ســرمربى ليورپول صحبت كنيم. 
او رابطــه خوبى با ما دارد و اميدوار هســتيم كه بتوانيم اين مربى را 
راضــى كنيم تا به صالح اجازه بدهد كــه تيم ملى اميد را در المپيك 

توكيو همراهى كند.

احتمال كسب يك سهميه المپيك ديگر 
در تيراندازى

 نايب رئيس بانوان فدراســيون تيراندازى درباره آخرين وضعيت 
المپيكى هاى تيراندازى گفت: آخرين پنجره كســب سهميه المپيك 
براى تيراندازى مسابقات قطر بود كه در آبان برگزار شد كه در پايان 
آن در مجموع ســهميه هاى ما در تفنگ به 4 سهميه و در تپانچه نيز 
به 2 ســهميه رســيد. البته در تيراندازى يك راه ديگر كسب سهميه 
المپيك به واســطه رنكينگ تيرانداز خواهد بود كه در بين تيراندازان 

ما گلنوش سبقت اللهى داراى بيشترين شانس در اين بخش است.
بدرالملوك كهرنگى  افزود: گلنوش تيرانداز بسيار قابل و شايسته اى 
است و اگرچه با امتيازى نزديك سهميه را از دست داد اما اين شانس 
را دارد تا با توجه به رنك بااليى كه دارد سهميه المپيك كسب كند.

براى برگزارى مسابقات انتخابى المپيك؛
ايران از فدراسيون جهانى تنيس روى ميز 

استعالم گرفت
ــاره  ــى درب ــيون جهان ــز از فدراس ــس روى مي ــيون تني  فدراس
برگــزارى بــه موقــع رقابت هــاى انتخابــى المپيــك در تايلنــد 

ــت. ــتعالم گرف اس
ــوى  ــن از س ــش از اي ــه پي ــه اى ك ــق برنام ــر، طب ــزارش مه ــه گ ب
فدراســيون جهانــى تنيــس روى ميــز مصــوب شــده، قــرار اســت 
رقابت هــاى انتخابــى المپيــك در ســطح قــاره آســيا فرورديــن مــاه 

بــه ميزبانــى تايلنــد برگــزار شــود.
ــورهاى  ــركت كننده از كش ــازان ش ــگ ب ــا پينگ پن ــن رقابت ه در اي
مختلــف در جــدول مربــوط بــه منطقــه خــود رقابــت مى كننــد تــا 
وضعيــت ســهميه ها مشــخص شــود. قــرار اســت از هــر منطقــه و 
از هــر بخــش بانــوان و مــردان يــك ســهميه المپيــك توزيــع شــود.

ــركت كنندگان در  ــه ش ــز از جمل ــران ني ــز اي ــس روى مي ــم تني تي
ــا  ــاد و نيم ــت. نوش ــه اس ــياى ميان ــه آس ــد و منطق ــابقات تايلن مس
ــدان  ــى از هم ــيما صفاي ــوارى و ش ــدا شهس ــا ن ــراه ب ــان هم عالمي
تركيــب تيــم اعزامــى بــه ايــن رقابت هــا را تشــكيل خواهنــد داد تــا 
بتواننــد از حضــور در بخــش آســياى ميانــه صاحــب ســهميه شــوند.
ــرى  ــا و فراگي ــوع كرون ــل موض ــه به دلي ــت ك ــى اس ــن در حال اي
ــه اى از  ــا در هال ــن رقابت ه ــع اي ــه موق ــزارى ب ــى آن برگ جهان
ابهــام اســت، كمــا اينكــه مســابقات قهرمانــى جهــان هــم كــه قــرار 
ــو  ــود، لغ ــزار ش ــى برگ ــاه در كره جنوب ــن م ــل فروردي ــود اواي ب

شــده اســت.
ــيون  ــا فدراس ــه اى ب ــران در مكاتب ــيون اي ــل فدراس ــن دلي ــه همي ب
ــا را  ــع رقابت ه ــه موق ــاره برگــزارى ب ــى اســتعالم خــود درب جهان

مطــرح كــرده اســت.

محمد بداغى، رئيس هيأت بدمينتون استان همدان شد
 مجمع انتخاباتى رئيس هيأت بدمينتون اســتان همدان به رياســت مديركل ورزش 
و جوانان اســتان برگزار شد و محمد بداغى به رياســت هيأت بدمينتون استان همدان 

انتخاب شد.
مجمــع انتخابات رئيــس هيأت بدمينتون اســتان با حضور اعضاى مجمع در ســالن 

اجتماعات اداره كل برگزار شد.
در ايــن مجمــع 2 كانديدا محمد بداغى و محمد توتونچى حضور داشــتند كه با ارائه 
برنامه هاى خود در پايان محمد بداغى از 15 رأى مأخوذه توانست 14 رأى را از آن خود 

كند و به اين ترتيب به مدت 4 سال سكاندار هيأت بدمينتون استان شد.
ــأت در  ــى سرپرســت هي ــر از برقع ــن تقدي ــتان ضم ــان اس ــركل ورزش و جوان مدي
زمــان تصدى گــرى گفــت: قدردانــى مــا از همــه كســانى اســت كــه بــراى اعتــالى 
ــدا  ــور پي ــا ظه ــا جبارى ه ــد و از تــالش و همــت آنه ــدم برمى دارن ورزش اســتان ق
ــارى،  ــر جب ــم نظي ــا بتواني ــد ت ــدان كني ــأت را دوچن ــاد هي ــاق و اتح ــد، وف مى كنن

ــيم. ــته باش ــون داش ــمار در ورزش بدمينت بى ش
محســن جهانشير افزود: براى پيشرفت بدمينتون بايد تعامل سازنده با آموزش وپرورش 
و شــهردارى داشته باشيم، با تعامل مى توانيد استعداديابى و قهرمان پرورى را دوچندان 

كنيد.

سليمان رحيمى »
 فوتبال ليگ دســته دوم كشور ايستگاه 21 
خود را در حالى پشت سر گذاشت كه تيم هاى 
ميزبان از حضور تماشاگران خود محروم بودند 
و غيبت تماشاگران تأثير مستقيمى روى نتايج 

به دست آمده داشت.
اگــر نگاهى به نتايج به دســت آمــده در اين 
هفته داشــته باشيم، غيبت تماشــاگران روى 
نتيجه گيرى تيم ها تأثير داشته و تيم هايى چون 
پاس، چوكا و خيبر نتوانستند از ميزبانى خود 
بهره ببرند. چوكاى تالــش در ديدارهايى كه 
ميزبان است با فشار تماشاگران تيفوسى خود 
ورزشــگاه را براى حريفان بــه جهنم تبديل 
مى كنند و حتى در قضــاوت داوران نيز تأثير 
دارند اما وقتــى اين تيم بدون يار دوازدهم به 
ميدان مى رود، ترد و شكننده مى شود و مقابل 
تيم ضعيفى چون رزكان كرج متوقف مى شود 
و يا تيم خيبر خرم آباد نمى تواند از پِس حريف 

خود برآيند و به تساوى رضايت مى دهد.
تيم فوتبال پاس همدان نيز در مصاف با نفت 
اميديه در غياب هوادارانش نخستين شكست 
خانگــى را تجربه كرد تا به تأثير تماشــاگران 

واقف شود.
پاس در روزى كه مى توانست تيم نفت اميديه 
را شكســت دهد، مغلوب اين تيم شــد؛ البته 
تمام اين شكســت به نبود تماشاگران مرتبط 
نمى شــود و ضعف هاى تاكتيكــى و بازى بِد 
تيم نيــز در رقم خوردن اين شكســت تأثير 
داشت. هر چند غيبت بازيكنانى چون نصيرى، 
معصومى و رضا كاشــفى نيز در اين شكست 

خانگى نقش پررنگى داشت.
روز گذشــته مسابقات فوتبال نشــان داد كه 
جايگاه تماشاگران چقدر مهم و باارزش است 
و تيم هايى كه از اين سرمايه برخوردار هستند، 
چگونه مى توانند نتايج را به ســود خود رقم 

بزنند.
2 تيم نماينده اســتان در ليگ در اين هفته تن 
به شكست دادند. تيم فوتبال شهردارى كه در 
ميانه جدول حضــور دارد از اين باخت زياد 
متضرر نشــد؛ زيرا اين تيم حــاال نه دغدغه 

صعود دارد و نه خطر سقوط اين تيم را تهديد 
مى كند. از ليگ دسته دوم 3 تيم سقوط مى كند 
هرچند مســئوالن شهردارى مدعى هستند كه 
سازمان ليگ به طور شفاهى اعالم كرده اند كه از 
هر گروه 2 تيم سقوط مى كند اما دستورالعمل 
اوليه فدراســيون فوتبال ســقوط 3 تيم از هر 

گروه است.
با اين شــرايط بــا توجه به ســقوط 2 تيم 
خرمشــهر،  ارونــد  و  فومــن  شــهردارى 
شــهردارى همدان در حاشــيه امنيت قرار 
دارد و تيم اترك بجنورد بيشتر از هر تيمى 
خطر ســقوط را احساس مى كند. شهردارى 
همدان 3 امتياز اروند خرمشهر را در كيسه 
دارد و بــا توجه بــه بــازى عقب افتاده با 
شــهردارى فومن و احتمال پيروزى در اين 
بــازى، تيم همدانى بقايش در ليگ دســته 

دوم قطعى به نظر مى رسد.
شهردارى تا پايان فصل 6 بازى پيش رو دارد. 
آواالن كامياران، شــهردارى فومن، شهردارى 
بندر آســتارا، ميالد مهرتهران و خيبر خرم آباد 
حريفان پيش روى نماينده استان در ليگ دسته 

دوم هستند.

اما در گروه دوم تيم فوتبال پاس فرصت خوبى 
را براى نزديك شدن به صدر جدول از دست 
داد. پاس مى توانســت به غلبــه در اين ديدار 
خانگــى مقابل نفت اميديه خــود را به چوكا 
نزديك كند اما از ســوى ديگر توقف مدعيان 
سنگينى شكست را تا حدودى كم كرد و پاس 
حاال با اميدوارى بيشتر به ديدارهاى باقى مانده 

فكر مى كند.
چوكا با 6 امتياز اختالف صدرنشــين است و 
پاس اين توان را دارد كه اين 6 امتياز را جبران 
كند. 3 امتياز اين ديدار در بازى رو در رو رقم 
مى خــورد و بايد منتظر لغزش چوكا در ديگر 

ديدارها باشد.
پاس همانطور كه با چــوكا اختالف دارد، با 
تيم هاى تعقيب كننده نيــز فاصله خوبى دارد 
و ايــن مى تواند اســترس را از بازيكنان دور 
كند. پاس تــا پايان ليگ، 5 ديدار را پيش رو 
دارد. از اين 5 بازى در 2 ديدار ميزبان اســت 
و در ورزشگاه حاجى بابايى پذيراى تيم هاى 
چوكاى تالش، نفت و گاز گچساران خواهد 
بــود. پاس در 3 ديدار نيــز خارج از خانه به 
مصاف حريفــان خواهد رفت. ايــن تيم با 

تيم هاى ملى حفارى اهواز، ســردار بوكان و 
مس شهر بابك خارج از همدان بازى خواهد 
كرد. پــاس به غير از ملى حفــارى اهواز 4

ديدار ســخت و 6 امتيــازى پيش رو دارد و 
براى رســيدن به صدر جدول راه ســخت و 
ناهمــوارى دارد. نماينده اســتان حتى براى 
حضــور در پلى آف نيز راه همــوارى ندارد 
و 9 تيــم بــراى حضور در پلى آف شــانس 
دارند. شــهردارى بم، مس شهر بابك، نفت 
سردار  ماهشهر،  شــهردارى  وگازگچساران، 
بــوكان، شــهردارى بندرعبــاس، ايرانجوان 
بوشــهر، شــهداى رزكان كرج و شــهداى 
بابلسرتيم پاس را تهديد مى كنند كه ديدارهاى 
رودررو سرنوشــت اين تيم ها را براى صعود 

رقم خواهد زد.
رقابت هاى ليگ دسته دوم به مدت يك هفته 
تعطيل شــده كه احتماال ايــن تعطيلى به دليل 

شيوع ويروس كرونا تمديد خواهد شد.
ســازمان ليگ فوتبال اعالم كرده مســابقات 
هفته بيست و دوم لغو شده اما بازى هاى هفته 
بيست وسوم به قوت خود باقى است مگر آنكه 

مجددا تعطيل شود.

فوتبال بدون تماشاگر شكننده است

توســعه  معــاون   
ورزش زنــان وزارت 
ورزش و جوانان اعالم 
نخستين  براى  كه  كرد 
بــار در تاريخ ورزش 
پــس از انقالب، زنان 
مى تواننــد به پســت 
جديد «معاونت توسعه 
استان ها»  زنان  ورزش 

منصوب شوند.
با  فرهــادى زاد  مهين 

بيــان اين خبر به ايرنا افزود: اين طرح كه از 
طريق سازمان امور استخدامى در سال هاى 
گذشــته دنبال مى شد با ابالغ به ادارات كل 

از  كشور  استان هاى  ورزش 
امروز زنان مسئول مى توانند 
در ســمت جديد با عنوان 
زنــان  ورزش  «معاونــت 

استان ها» منصوب شوند.
وى افــزود: بــا ارتقــا اين 
ساختار بســيارى از مسائل 
برطرف  زنان  ورزش  حوزه 
خواهد شــد كه هــدف از 
تعالى  معاونت  ايــن  ايجاد 
در  زنان  مديريتــى  جايگاه 
وزارت ورزش و جوانان و ايجاد شــرايط 
عادالنه و برابر براى حضور زنان متخصص 

و آگاه در سمت هاى مديريتى است.

 در راستاى پيشگيرى و مقابله با بيمارى 
كرونا مربيان هيأت گلف استان در ايستگاه 
پيشــگيرى از ويروس كرونا بــا مأموران 
اداره بهداشــت همدان داوطلبانه همكارى 

مى كنند.
رئيس هيأت گلف اســتان اعالم كرد: مربيان 
هيأت گلف در اقدامى داوطلبانه در راستاى 
آموزش مقابله با بيمــارى كرونا و اقدامات 
پيشگيرانه با حضور در ايستگاهى كه توسط 
اداره بهداشت شهرســتان همدان در همين 
خصوص ايجاد شده بود با مأموران مربوطه 

همكارى كردند.
على اصغر ســالوند افزود: همچنين در اين 
اقدام خداپســندانه تعدادى ماســك و ساير 

اقالم بهداشــتى مورد نياز نيــز به صورت 
رايگان در بين افراد مختلف و همشــهريان 

عزيزمان توزيع شد.
وى افزود: مربيــان هيأت گلف با توجه به 
آموزش هايــى كه از پيش ديــده بودند در 
رابطــه با اقدامات و راهكار هــاى مقابله با 
بيمارى كرونا به نحو مطلوبى اطالع رسانى 
كردند و ضمــن ايجاد آرامــش و كاهش 
بار روانى و اضطراب ناشــى از شيوع اين 
بيمارى با ثبت نام بازديدكنندگان اين نويد 
و اميد را به آنها دادنــد كه پس از عبور از 
اين بحران زودگذر با آغاز تمرينات رشــته 
ورزشى گلف آموزش هاى رايگان را به آنها 

ارائه خواهند داد.

 سرپرست ورزش و جوانان بهار از برخورد 
با مديران باشــگاه هاى متخلــف در صورت 
سرپيچى از دســتور تعطيلى باشگاه به منظور 

جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا خبر داد.
عليرضا صفى زاده در گفت وگو با مهر با تأكيد 
بر اينكه بر اساس قانون برخورد با باشگاه هاى 
متخلف در دســتور كار خواهــد بود، گفت: 
ورزشــكاران و مربيان مى توانند شكايت خود 
را به حوزه بازرسى و يا امور باشگاه هاى اداره 

كل ورزش و جوانان استان همدان و شهرستان 
بهار ارائه دهنــد. صفى زاده گفــت: تعطيلى 
باشگاه ها همچون ساير مكان هاى ورزشى بر 
اساس دســتور وزارت ورزش و ستاد نظارت 
بر سالمت كشور است و همه بايد تابع قانون 
باشــند. وى افزود: تعطيلى باشگاه ها همچون 
ســاير مكان هاى ورزشى بر اســاس دستور 
وزارت ورزش و ســتاد نظارت بر ســالمت 

كشور است و همه بايد تابع قانون باشند.

صفى زاده افزود: هيچ باشگاهى حق اجبار در 
حضور مربيان و دريافت شهريه از ورزشكاران 
را ندارد ضمن اينكه بر اساس اطالعيه صادره 

طبق زمان درج شده بايد تعطيل باشند. 
همــه در برابر قانون مســئول هســتيم و اين 
تصميم در راستاى حفظ سالمت ورزشكاران 
و پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا اتخاذ شده 

است.
صفى زاده با تأكيد بر اينكه بر اســاس قانون، 

برخورد با باشــگاه هاى متخلف در دســتور 
كار خواهد بود، گفت: ورزشــكاران و مربيان 
مى توانند شكايت خود را به حوزه بازرسى و يا 
امور باشگاه هاى اداره ورزش و جوانان استان 

همدان و شهرستان بهار ارائه دهند.
وى افزود: همه روزه در ســاعات ادارى آماده 
دريافت شــكايات و انتقادها درباره وضعيت 
اعالم شده و تخلف هاى احتمالى در اين زمينه 

هستيم.

پُست جديد «معاونت ورزش زنان 
استان ها» ابالغ شد

همكارى داوطلبانه مربيان هيأت گلف 
با مأموران اداره بهداشت همدان 

سرپرست ورزش و جوانان بهار خبر داد:

برخورد با مديران باشگاه هاى متخلف در صورت سرپيچى از دستور تعطيلى

تدابير كامل در سطح 
اماكن ورزشى استان 

 جلسه ستاد پيشگيرى و كنترل ويروس 
كرونــا در ورزش اســتان برگزار شــد و 
دربــاره ادامه رونــد تعطيلى و يــا آغاز به 
كار فعاليت اماكن، باشــگاه ها و هيأت هاى 
ورزشــى تصميمات مقتضى اتخاذ شد و در 

اين جلســه تعطيلى اماكن ورزشى تا بيستم 
اسفند ماه تمديد شد.

مديركل ورزش و جوانان استان از همراهى 
و همــكارى جامعــه ورزش و مــردم فهيم 
اســتان و به ويــژه مديران اماكن ورزشــى 
و باشــگاه هاى فعال بخــش خصوصى در 
همراهى با پويش سراســرى پيشــگيرى از 
شــيوع و كنتــرل ويروس كرونا در اســتان 

صميمانه قدردانى كرد. محســن جهانشــير 
خاطرنشــان كرد: تيم هاى نظارتــى اين اداره 
كل با همكارى مسئوالن ورزش و جوانان در 
شهرستان ها به صورت دقيق دستورالعمل هاى 
صــادره در حــوزه ورزش را رصد مى كنند و 
توصيه ها و در برخى مــوارد اقدامات قانونى 
در راســتاى كمك به سالمت جامعه به عمل 
مى آورنــد. وى ادامــه داد: به منظــور حفظ 

سالمت ورزشــكاران، مربيان و پيشگيرى از 
شــيوع بيمارى كرونا ، تمامى اماكن ورزشى، 
باشگاه هاى دولتى، خصوصى و استخرهايى كه 
تحت نظارت اداره كل ورزش و جوانان استان 

همدان هستند ضدعفونى شد.
گفتنى اســت 628 مجموعه ورزشى دولتى و 
خصوصى تحت نظارت اين اداره كل در سطح 

استان همدان فعاليت دارند.
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باباطاهر

ناسا فضانورد جديد استخدام مى كند
 ناسا اعالم كرده متقاضيان فضانوردى مى توانند تا پايان ماه ميالدى 

درخواست خود را ثبت كنند.
به گزارش مهر، ناسا درخواست هاى جديد براى آموزش فضانوردى 
را بررسى مى كند. اين سازمان روز گذشته اعالم كرد درخواست هاى 
نســل جديد فضانوردان را قبــول مى كند و شــهروندان آمريكايى 
مى توانند تا 31 مارس(12 فروردين 1399) درخواســت هاى خود را 

ثبت كنند.
فرايند پركردن و ثبت درخواســت مدتى طول مى كشــد اما ناســا 
پيش بينــى مى كند پيش از نيمه 2021 ميــالدى فضانوردان جديد را 
انتخاب كرده باشد. هنوز مشخص نيست ناسا چند فضانورد استخدام 

مى كند اما رقابت براى استخدام در ناسا تنگاتنگ است.

يك ميليارد دستگاه «واى فاى» در جهان در 
معرض حمله سايبرى

 مركز مديريت راهبردى افتاى رياســت جمهــورى اعالم كرد: 
بيش از يك ميليارد دســتگاه «واى فاى» در جهــان در خطر هجوم 

مهاجمان سايبرى قرار دارند.
به گزارش مركز مديريت راهبردى افتاى رياست جمهورى، آن دسته 
از دســتگاه هاى Wi-Fi كه در آنها از مجموعه تراشــه هاى ساخت 
Broadcom يا Cypress اســتفاده شــده داراى آسيب پذيرى 

هستند كه مهاجمان سايبرى را به سمت آنها سوق داده است.
ســازندگانى كــه در محصوالت خــود از اين مجموعه تراشــه ها 
(Chipset) اســتفاده كرده اند مشــغول آماده سازى اصالحيه هاى 

مربوط، شده اند.

الكامپ بيست و ششم
 تيرماه 99 برگزار مى شود

برگــزارى  از  كشــور  رايانــه اى  صنفــى  نظــام  ســازمان   
بيست و ششــمين نمايشــگاه الكترونيــك، كامپيوتــر وتجــارت 

داد. خبــر   99 تيرمــاه  در   (2020 (الكامــپ  الكترونيــك 
بــه گــزارش مهــر، ســازمان نظــام صنفــى رايانــه اى در اطالعيــه اى 
ابتــداى  از   2020 الكامــپ  نــام  ثبــت  پيــش   كــرد:  اعــالم 
ــم ارديبهشــت  ــى و يك ــا س ــاز و ت ــال 1399 آغ ارديبهشــت ماه س

ــت. ــد داش ــه خواه ادام
ــارت  ــر وتج ــك، كامپيوت ــگاه الكتروني ــمين نمايش ــت و شش بيس
الكترونيــك (الكامــپ 2020 ) در تاريــخ 24 تــا 27 تيرمــاه 1399 در 

ــود. ــزار مى ش ــران برگ ــى ته ــگاه هاى بين الملل ــل نمايش مح

توليد خودروى برقى با حداكثر سرعت 350 
كيلومتر در ساعت

 يك خودروساز ايتاليايى از توليد خودروى برقى تازه اى خبر داده 
كه مى تواند با سرعت 350 كيلومتر در ساعت حركت كند.به گزارش 
 Battista نيواطلس، شــركت پينين فارينا، از توليد خودروى برقى
Anniversario خبر داده كه بخش عمده اى از شاســى و بدنه آن 
متشكل از فيبر كربنى است. همچنين 4 موتور الكتريكى براى خودروى 
يادشده درنظر گرفته شده كه هر يك براى تأمين نيروى محركه يكى از 
چرخ ها به كار مى روند.مجموع نيروى توليد شــده توســط 4 موتور 
يادشــده هزار و900 اسب بخار است. ميزان گشــتاور اين خودرو 2
هزار و 300 نيوتون متر اعالم شده است. سرعت خودروى يادشده در 

عرض كمتر از 12 ثانيه به 300 كيلومتر در ساعت مى رسد.

كرونا توئيتر را 
خانه نشين كرد

 توئيتر براى جلوگيرى از گسترش شيوع ويروس كرونا كارمندان 
خود را تشــويق مى كند دوركارى كنند و از خانــه به فعاليت خود 
ادامه دهند. به گزارش مهر، توئيتر كارمندان خود در سراسر جهان را 
تشــويق مى كند تا در صورت امكان از خانه دوركارى كنند تا به اين 
ترتيب از گسترش ويروس كرونا جلوگيرى شود. جك دورسى مدير 
ارشــد اجرايى توئيتر اعالم كرد به دليل احتياط اين تصميم را اتخاذ 
كرده است. عالوه بر آن دورسى براى كارمندان شركت اسكوير (يك 
پلتفرم پرداخت آنالين) نيز همين تصميم را اتخاذ كرده است. شركت 
اسكوير توسط دورسى اداره مى شود.پيش از اين نيز توئيتر تمام سفرها 

و رويدادهاى تجارى غيرضرورى را لغو كرده بود.

فعال سفر نكنيد!
 حجم بليت هاى بازگشت شده تا پايان سال 

به 30 ميليارد تومان خواهد رسيد

 در پى شيوع ويروس كرونا در كشور و خطرات و نگرانى هاى جدى 
كه اين بيمارى براى سالمت شهروندان مى تواند داشته باشد، وب سايت 
فاليتيو، يكى از شركت هاى فروش آنالين بليت قطار، هواپيما و اتوبوس 

از شهروندان خواسته كه فعال تا حد امكان سفر نكنند.
اين شركت در پى شيوع ويروس كرونا و براى پيشگيرى از اين بيمارى، 

اطالعيه اى صادر كرد. در اين اطالعيه آمده است:
متأســفانه با شــيوع ويروس كرونا در نقاط مختلف جهان و ايران، در 
حال تجربه  برهه اى نگران گننده و پرخطر هستيم. بنابراين فارغ از منافع 
كســب وكارى، همه موظفيم براى گذر از اين شرايط نامطلوب در كنار 
هم و حامى يكديگر باشيم، بنابراين منطق حكم مى كند براى جلوگيرى 
از شيوع بيشتر اين بيمارى، سفر نكنيم و تا آنجا كه ممكن است ارتباط 

خود را با ديگران كاهش دهيم. 
بنابراين ما هم به ســهم خود در فاليتيو بــراى كمك براى گذر از اين 

شرايط تصميم هايى گرفته ايم كه به شرح ذيل است:
1- به منظور آرامش خاطر مسافران نوروزى، فاليتيو استرداد 100درصد 
مبلغ بليت پروازهــاى داخلى و خارجى را عملياتى كرده اســت. اين 
پيشنهاد كه ابتدا در مصوبه ابالغى از سمت سازمان هواپيمايى كشورى 
ارائه شد، هم اكنون توسط شركت هاى هواپيمايى به تدريج در حال انجام 
است. فاليتيو بدون كسر هيچ گونه جريمه و كارمزد از پروازهاى مسترد 
شــده 100 درصد مبلغ پروازهاى كنسلى را به مشترى عودت مى دهد. 
البته اين قوانين (بازه زمانى خريد پروازهايى كه اســترداد بدون جريمه 

برايشان ممكن است) براى هر ايرالين متفاوت است.
2- پشــتيبانى كامل و ســريع جزو وظايف ابتدايى و بديهى ماست. ما 
متعهديم در اين شــرايط پاسخ گو باشــيم و خواسته هاى مشتريان خود 
را با جديت پيگيرى كنيم. خدمات پشــتيبانى فاليتيو به صورت آنالين، 
تلفنى و حضورى برقرار اســت. فرايند استرداد بليت پروازها از طريق 

وب سايت فاليتيو به صورت خودكار قابليت اجرايى دارد.
3- فاليتيو براى شرايط اضطرارى داراى پروتكل هايى ازپيش  تعيين شده 
اســت. حجم مبلغ استردادشــده، تنها در روز 5 اسفندماه 98 بيش از 20 
ميليارد ريال بوده و پيش بينى مى شــود درصورت مهار نشــدن شــيوع 
ويروس كرونا و ادامه استرداد پروازهاى مربوط به سفرهاى نوروزى، مبلغ 

پروازهاى مستردشده تا پايان سال به 300 ميلياد ريال افزايش پيدا كند.
4- متأسفانه اين روزها در بدترين شرايط و وضعيت صنعت گردشگرى 
ايران در طول چند دهه گذشــته به ســر مى بريم. اتفاقاتى كه در ماه هاى 
گذشــته شــاهد بوده ايم به صورت مستقيم و غيرمســتقيم، در به وجود 
آوردن وضعيتى كــه مى توان آن را «كماى صنعت گردشــگرى ايران» 
ناميد دست به دســت هم داده اند. از اين رو و با توجه به اينكه مسافران، 
به شكل مستقيم با شركت هاى گردشگرى مانند فاليتيو در ارتباط هستند، 
توقع داريم كه در اين شــرايط همه فعاالن و نهادهاى مرتبط با صنعت 
گردشگرى ايران از جمله سازمان هواپيمايى كشورى، حمل ونقل ريلى 
و جاده اى، ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در كنار شهروندان و 
كسب وكارهاى گردشگرى باشند و با برنامه و اقدام فورى ما را در گذر 

از اين شرايط سخت يارى كنند.

■ دوبيتى باباطاهر 
بحمد و قل هو اهللا كارشان بى خوشا آنانكه اهللا يارشان بى  
بهشت جاودان بازارشان بى خوشا آنانكه دايم در نمازند  

■ حديث:
امام على(ع):

مهريّه هاى زنان را سنگين نگيريد، كه باعث كدورت و دشمنى مى شود..    
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■ قد  س1... .... خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى
■ قد  س2.....................تورنادو- مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1   خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى  
فلسطين 2................................................... 23نفر-

جهان با من برقص!
■ سينما كانون.......................  زيرنظر - بنيامين 
■بهمن مالير: خوب، بد، جلف 2: ارتش سرى 

-جهان با من برقص! - چشم و گوش بسته
■ آزادي تويســركان: جهان با مــن برقص! - 

مطرب

مريم مقدم »
■ استان همدان يك اســتان تاريخى، زيبا و 

توريستى است.
■  در ايــن اســتان چشــمه هاى آب گرم با 
خاصيت  هاى درمانى بسيار و بيش از 300 گونه 
گياهى و... وجــود دارد كه مى تواند جايگاه 
ويژه اى را در حوزه درمان به خود اختصاص 

دهد. 
■ اين اســتان همچنين به تازگى به توريســم 

سالمت نيز ورود پيدا كرده است.
■ همدان به عنوان قطب پزشكى غرب كشور 
مى تواند پذيراى بيماران كشــورهاى همسايه 

غربى نيز باشد.
■ بيمارستان هزار تخت خوابى همدان به منظور 
جذب بيماران غرب كشــور و حتى بيماران 
خارجى در فضاى خــوش آب و هواى اين 

شهر ساخته مى شود.
■ مصاحبه هاى متعدد براســاس ارزيابى هاى 
صورت گرفته 23 درصــد از بيمارانى كه به 
بيمارستان هاى استان مراجعه مى كنند از خارج 

از استان هستند.
■  شــهر همدان 700 هزار نفر جمعيت دارد 
كه 400 هزار نفر آن در حاشــيه شهر زندگى 
مى كنند و نيازمند خدمات پزشكى و درمانى 

هستند.
■ بيمارستان تخصصى قلب فرشچيان همدان 
همچون نگينى در غرب كشــور مى درخشد 
و ظرفيت بااليــى در خدمات دهى به بيماران 

غرب كشور دارد.
 اين نكات كليدى در يك سال اخير بارها از سوى 
مسئوالن استانى در سخنرانى ها و در جلسات متعدد 

مورد تأكيد قرار گرفت است.
 اما حاال كه كشــور و به موازات آن اســتان همدان 
با بحران هاى عجيبى دست به گريبان است همه اين 

موارد مغفول مانده و از يادها رفته است.
اين روزها به دليل وجود ويروس كرونا، گردشگرى 
و گردشــگرى سالمت در اســتان همزمان با كشور 
تعطيل شده است. اما فعاالن و سرمايه گذاران بخش 
خصوصى مى توانند از اين فرصت استفاده كنند و بر 
روى زيرســاخت هايى مانند دريافت مجوز، طراحى 
يك بيزنس پلن جديد، به روز رســانى سايت، توليد 
محتوا و… كه مدت ها بود به تعويق انداخته  بودند، 
كار كنند، تا بتوانند به نوعى تهديد به وجود آمده را به 

يك فرصت در گردشگرى تبديل كنند.
سال 1398 پر از تنش هاى سياسى، بالياى طبيعى و 
اتفاقات ناگوار براى ايران بوده كه با شــيوع ويروس 
كرونا كامل شــد. درواقــع مى توان گفــت به دليل 
پيش زمينه سياسى و اتفاقاتى كه پيش از اين ويروس 
براى كشور افتاده، فشار اين ويروس در ايران بيشتر 
از ساير كشورهاى منطقه بوده است. اما اين موضوع 
نبايد موجب غيرفعال شدن ما در صنعت گردشگرى 

و گردشگرى سالمت شود.
كارشناســان گردشــگرى بر اين باورنــد، صنعت 
گردشگرى در كل دنيا تحت تأثير ويروس كرونا قرار 
گرفته و بسيارى از كشورهاى دنيا با آن دست وپنجه 
نرم مى كنند. بنابرايــن اين نگرانى تنها براى ما نبوده 
و بايــد با مديريت بحران پــس از اتمام اين بيمارى، 

صنعت گردشگرى را بيش از پيش توسعه دهيم. 
بــا توجه به اهميــت فضاى مجــازى و از آنجا كه 
عصــر امــروز عصــر ارتباطات و فضــاى مجازى 
است، اكنون كه بســيارى افراد در دنيا به دليل وجود 
ويروس كرونــا درحال گذراندن زمان خود در خانه 
و فضاى مجازى هســتند، مى توانيم از طريق دنياى 
مجــازى فعاليت هايمان را در حوزه گردشــگرى و 

توريسم درمانى گسترش و به دنيا معرفى كنيم.

6بيمارســتان و مركــز جراحى محدود 
داراى مجوز IPD در همدان 

مسئول گردشگرى ســالمت دانشگاه علوم پزشكى 
همدان مى گويد: در اين اســتان 6 بيمارستان و مركز 
جراحى محــدود داراى مجوز IPD نيز وجود دارد 
(مراكزى كه پيرو بازديدهاى كارشناســى و ارزيابى 
مجدد از مراكز درمانى متقاضى واحد پذيرش بيماران 
بين الملل و پس از تكميل چك ليســت هاى مربوطه 

مراكز زير موفق به دريافت مجوز IPD شدند).
تاكنون بر روى زيرســاخت هاى ايــن مراكز درمانى 
به خوبى كار شــده و بخش هاى VIP مراكز تكميل 

و راه اندازى شده است.
ويدا ســميعى معتقد اســت: اين مراكــز درمانى در 
حال حاضر مشغول بازاريابى و برندينگ براى جذب 
بيمار خارجى هســتند و بر روى بازارهاى شــمال 
عراق، عمــان، قطر و محدوده اى از اروپا نيز فعاليت 
مى كنند. در راستاى تبليغات همچنين به حمايت هاى 
وزارت بهداشــت نيازمند هســتيم تا بتوانيم بيماران 

بيشترى را جذب كنيم.
وى تأكيــد كــرد: بيمارســتان فوق تخصصى قلب 
فرشــچيان يكى از 6 مركــز درمانــى داراى مجوز 
IPD در اين استان اســت. اين بيمارستان قلب در 
ايــران منحصربه فرد بوده و روزانــه ميزبان بيماران 
بسيارى از غرب كشور است. عالوه بر بيماران ايرانى، 
توريست هاى درمانى بسيارى براى آنژيو و عمل هاى 

مختلف قلب باز به اين بيمارستان مراجعه مى كنند.
پيش از اوج گرفتن حواشــى بيمارى كرونا به نقل از 
مسئول گردشگرى ســالمت دانشگاه علوم پزشكى 
همدان، اين بيمارســتان به تازگى با كشور افغانستان 
مذاكراتــى را درباره ارائه خدمات درمانى مختلف به 
بيماران قلبى اين كشــور انجام داده است. اميد است 
تا در آينده نزديك ميزبان توريست هاى درمانى حوزه 

قلب و عروق از اين كشور باشيم.

 آنچه ما را نكشد، قوى ترمان خواهد كرد!
يك كارشناس ارشد برنامه ريزى گردشگرى مى گويد: 
ســال 99، سال درخشش گردشگرى سالمت كشور 
خواهد بود، اگر در اين برهه زمانى مبارزه با بيمارى 

كرونا سربلند بيرون آييم. 
مهرزاد ايمانــى تأكيد مى كند: صنعت گردشــگرى 
سالمت در ايران پس از وقفه ناشى از ويروس كرونا 
ادامه پيدا مى كند و بســيار جذاب خواهد بود اگر ما 
بتوانيــم ظرفيت هاى ايران را خوب معرفى و پرزنت 
كنيم. از همه فعاالن و همكارانم كه شايد اين روزها 
از حجم و تعدد حوادث و اتفاقات محيطى خســته 

و كالفه شده اند درخواســت مى كنم صبور باشند و 
در ميدان بمانند، راه زيادى در پيش داريم كه بايد با 

كمك هم طى كنيم.
از نگاه كارشناســان گردشــگرى، شــرايط صنعت 
گردشگرى سالمت و استان ما در اين روزها به قدرى 
سخت شده كه براى همه فعاالن اين حوزه نگرانى هاى 
عميقى به وجود آمده است. سال 98 براى كسب وكار 

گردشگرى سالمت سال بدى بود 
و بدتر و ســخت تر هم تمام شد. 
در اين سال زنجيره اى از حوادث 
و اتفاقــات محيطى را پشت ســر 
گذاشــتيم كه از كنترل ما خارج 
بود اما مســتقيما روى كسب و كار 
همه  يعنى  مى گذاشــت.  تأثير  ما 
بى آنكه  صنعــت،  ايــن  در  مــا 
اشــتباهى در تصميم گيرى هــا يا 
باشد،  داده  رخ  استراتژى هاى مان 
با هزينه هايى روبه رو شــده ايم كه 
آينده و حيات كسب وكارهاى مان 
را با خطر مواجه كرده است. بياييد 
پيش از هــر راهكار و چاره جويى 
مرورى بكنيم بر آنچه بر ما رفت.

تعليــق  روزهــاى  در   
گردشگرى چه بايد بكنيم

ما شايد براى همه اتفاقات نامطلوب راهكارى نداشته 
باشــيم كه بتواند تبعات آن ها را خنثى كند اما در اين 
مطلب راهكارهايى با همفكرى كارشناســان مطرح 
حوزه گردشــگرى كه براى عبــور از بحران فعلى 
(ويروس كرونا) و واكسينه شدن گردشگرى در برابر 
مشكالت محيطى بعدى پياده كرده ايم را به اشتراك 

مى گذارم. 

 كنترل ساختار هزينه و كاهش 
مخارج ثابت

از آنجا كه يكى از مؤلفه هاى رشــد اســتان بهداشت 
و درمان اســت و هدف ما نيز در همدان حركت به 
سمت توسعه گردشگرى پزشكى بوده است، همواره 
اين ســؤال در ذهنم بود كه چرا بــا وجود اين همه 
قابليت در صنعت گردشگرى سالمت، متوليان امور 
در حوزه گردشگرى همدان در اين زمينه آن گونه كه 

بايد فعاليت نمى كنند؟
 در ســال هاى اخير با توجه به ظرفيت باالى درمان 
در اســتان، فرآيند جذب بيمار و ارائه خدمات كار 
سختى به نظرم نمى رســيد و برايمان سؤال بود چرا 

متوليان امور در بخش دولتى و حتى چند شــركت 
بزرگ و باســابقه در ميدان براى جذب گردشــگر 
ســالمت حضور ندارند! به گمانم امروز جواب اين 
سؤال را مى دانم؛ يكى از عوامل مهم آن اين است كه 
گردشگرى ســالمت از مسائل محيطى مثل اتفاقات 
سياسى و امنيتى و حواشــى بسيار تأثير مى پذيرد و 
درواقع آســيب مى بيند. بخش هاى ســرمايه گذارى 
بزرگــى كــه ســاختار هزينه اى 
سنگينى داشــته باشند در شرايط 
ســخت با بحران هــاى جدى در 
نقدينگــى مواجه مى شــوند زيرا 
درآمدشــان بســيار محدود و يا 
قطع مى شود ولى هزينه هاى ثابت 
زيــادى دارند كه ســبب تعطيلى 
يا كوچك شــدن آنها مى شود و 
دقيقا به همين دليل است كه حجم 
واسطه هاى  اختيار  در  بازار  عمده 
غيررسمى اســت. درواقع دالل ها 
در برابر باال و پايين هاى اقتصادى 
چابك تر هستند. يكى از درس هاى 
سال 98 براى فعاالن اين صنعت 
همين مورد اســت كــه همواره 
تالش كنند كنترل جدى بر روى 
داشته  ثابت  هزينه هاى  ســاختار 
باشند و تا حد ممكن زير بار تعهدات مالى دامنه دار 

و سنگين نروند.

  ارتباط با كشورهاى ديگر 
براى ارجاع بيمار

از نگاه كارشناسان در خبرگزارى گردشگرى سالمت 
ايران، اضافه كردن كشورهاى ديگر مثل هند و تركيه 
براى معرفى به بيماران يكى از راه هاى ساده اى است 
كه به ذهن مى رســد. اگر فعاالن گردشگرى سالمت 
بتوانند براى خدمات درمان و زيبايى مشترى جذب 
كنند در صورت بروز مشــكالت در ايران مى توانند 
اين بيمارها را به بيمارســتان ها و پزشــكان خارجى 

معرفى كنيد و مثل گذشته كميسيون دريافت كنند.

 توسعه فعاليت ها
 به خدمات مرتبط به منابع و توانمندى ها

شركت هاى تســهيل گر و يا آژانس هاى گردشگرى 
كه در زمينه جذب مشترى خارجى فعاليت مى كنند 
راه هاى بازاريابى بين المللى را آموخته اند. سؤال اين 
اســت كه آيا اين توانايى بايد فقط براى گردشگرى 
سالمت اســتفاده شود؟ داشــتن لينك هاى ارتباطى 

و شــناخت افــراد در خارج از كشــور مى تواند در 
خدمت كســب وكارهاى ديگر هم باشد. همچنين از 
سوى ديگر داشــتن ارتباط با بيمارستان ها و روابط 
با پزشــك ها يك مزيت است كه فعاالن گردشگرى 
ســالمت دارنــد و مى تواننــد از ايــن روابط براى 
كسب وكارهاى ديگر مثل تأمين و فروش تجهيزات 
پزشكى و يا ارائه خدمات به پزشكان و بيمارستان ها 
استفاده كنند. داشتن چند كسب وكار مكمل و مرتبط 
مى تواند فعاالن گردشگرى استان همدان را در شرايط 
ســخت محيطى تا حد خوبى واكسينه كند. خالصه 

اينكه نبايد تمام تخم مرغ ها در يك سبد باشد!

  مراقب تيم و نيروهاى كليدى تان باشيد!
يكى از نخستين اقدامات شركت ها در شرايط سخت 
براى كاهش هزينه ها، تعديل نيرو اســت، سعى كنيد 
تا حد ممكن نيروى هاى كليدى و ارزشــمندتان را 
حفظ كنيد. اگر با افراد شفاف باشيم و تا حد ممكن 
همراهى شان كنيم در شرايط سخت كنار شما مى مانند 
و وضعيت را درك مى كنند. فراموش نكنيد ســاختن 
تيم جديد كار سختى اســت و روند رشد را پس از 

عبور از بحران ُكند مى كند.

 در زمين بازى بمانيد!
نازنين دانشــور، بنيانگذار تخفيفان، چند روز پيش 
در توئيتــى، كســب وكار در ايران را بــه بازى مار 
و پله تشــبيه كرد كه هر چندمــاه يك بار وقتى در 
حال رشــد هستيم يكى از اتفاقاتى كه در كشور رخ 
مى دهد، درســت مثل مار بازى ماروپلــه، ما را به 
شــرايط پايين تر و عقب تر پرتاب مى كند. اما مقابل 
اين مارهاى كسب و كارى در ايران، نردبان ها و پله ها 
هم وجود دارند! پله هايى كه خيلى از اوقات فرآيند 
رشد كسب وكار ما را تسريع و تسهيل كرده است و 

ما از نقش آن ها غافليم.
براى مثال، افزايش قيمت دالر در ســال 97 و ارزان 
شــدن خدمات داخل كشــور براى توريســت هاى 
خارجى يك نردبان مهم بود، و يا براى بســيارى از 
استارتاپ ها مثل كافه بازار و ديجى كاال، تحريم ها و 
دورى از بازار جهانى و عدم ورود رقباى بين المللى 
قطعا نقــش نردبــان را ايفا كرده اســت. همچنين 
كارشناسان معتقدند، موج زياد مهاجرت افراد توانمند 
سبب شده است در بيشــتر حوزه هاى كارى با خأل 
نيروى كار و افراد خالق در كشــور مواجه باشيم و 
به همين دليل فرصت هاى زيادى براى خلق ارزش و 
كسب درآمد براى افرادى كه در كشور هستند وجود 
دارد. حتما در ادامه مسير هم نردبان هايى براى افرادى 

كه دنبال فرصت هاى رشد باشند ظاهر خواهد شد.
كالم آخر!

در چند هفته اخير برخى شركت ها و فعاالن بخش 
خصوصى در اين زمينه كه به دليل مشكالت ايران 
دنبال تأمين كننده هاى تركيه و هند بوده اند، معتقدند 
بيش از پيش متوجه شده اند كه ايران واقعا در زمينه 
گردشگرى ســالمت، مزيت رقابتى غيرقابل انكار 
دارد. از نظــر قيمت ما از تركيــه و هند بهتريم و 
در بسيارى از پروســه هاى درمانى كيفيت باالترى 
داريم. اين مزيت ايران اســت كه ما را بيشــتر از 
گذشــته اميدوار كرد و امروز به آينده گردشگرى 
ســالمت كشور و نقشى كه در توســعه آن داريم 
بيــش از پيش خوشــبين و اميدوار هســتم. همان 
حرف هاى پيشــين را تكرار مى كنم كه گردشگرى 
سالمت ايران درياى كار و معدن طالست، فعاالن 
گردشــگرى ســالمت مى توانند براى ســال 99
كسب وكار خود را در بازارهاى بين المللى توسعه 
دهنــد . آنها بايد از اين فرصت خلوتى مشــترى 
اســتفاده كنند تا زيرساخت هاى فنى و محتوايى را 
تقويت كنند و براى ادامــه نبرد با رقباى منطقه اى 

آماده  شوند. 

قطب پزشكى غرب كشور شديم يا نه! 
■  گردشگرى «سالمت» جزو چشم انداز توسعه استان است


