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پيشنهاد 
جبران خسارت 
گردشگرى
پس از كرونا

تعامل مردم در 
اجراى طرح ها 
افزايش كيفيت 
خدمات است

كاشت نهال 
در مزار 
شهداى گمنام 
كبودراهنگ 
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در خانه مى مانيم

وضعيت پايانه مسافربرى اتوبوس ها و 
تاكسى هاى برون شهرى در روزهاى كرونايى

اتوبوس هاى همدان 
مسافر نمى پذيرند

كارشناس برنامه ريزي 
در گفت وگو با همدان پيام:

ساعات كاري كارمندان 
يك روز درميان شود

لزوم نظارت 
بر پسماندهاى 
عفونى كرونا
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عجله براى بازگشتن 
به روال عادى!

 1- ويروس كروناى جديد با آمدن خود 
بار ديگر مديريت بحران در ايران را اين بار 
نه با پديده اى طبيعى كه با بحرانى بهداشتى 
بــه چالش كشــيده اســت.در اين چالش 
مديريت بحران در حــال تجربه جديدى 
اســت كه حداقل پس از انقالب يا نداشته 
يا به اين گستردگى با آن مواجه نبوده است.
2- ويــروس كروناى جديد، هنوز درمانى 
ندارد و تالش ها براى داروى بيماران مبتال 
آغاز شــده و خبر هــا از نتيجه بخش بودن 
احتمالى داروها تا 6 ماه آينده حكايت دارد.

نگاه

6

براى جبران ضررهاى 
اقتصادى كرونا 

چه كنيم؟
 شــيوع ويروس كرونا نه تنها سالمت و 
روان مردم را در كشــور ما و ساير مناطق 
درگير كــرده، بلكه با كاهــش مراجعات 
حضورى در اماكــن عمومى كه مهم ترين 
راه پيشــگيرى از گسترش آن است، در ماه 
پايانى ســال كه عمدتا روزهاى پررونقى 
براى كســب وكارهاى خــرد و كارگران 
فصلى است با كسادى بازار مواجه شده اند 
و فعاالن تجارى و اصناف نيز در گروه هاى 
مختلف و كارگرانشــان دچار آسيب هاى 

جدى شده اند. 

 امســال برنامه ويژه اى را به مناسبت 
جمعه آخر سال، سال تحويل و... برگزار 
نمى كنيم هرچند بســته شدن درهاى باغ 
بهشــت همدان به روى مردم و ممانعت 
از حضور آنها در اين برنامه بســتگى به 

نظر استاندار دارد. 
مديركل اوقــاف و امور خيريه همدان با 
بيان اين مطلب در گفت وگو با تســنيم، 
اظهــار كرد: امســال بخــش خيمه هاى 
معرفت طــرح آرامش بهــارى در بقاع 
متبركه اســتان همدان برگزار نمى شود، 
زيرا بســيارى از مبلغــان حاضر از اين 

طرح بايد از شــهر قم اعزام مى شدند كه 
با توجه به شــيوع كرونا امسال اين كار 

ميسر نيست. 
حجت االسالم رضا حاجى زين العابدينى 
درباره اجــراى كلى طرح آرامش بهارى 
در بقاع متبركه اســتان همدان نيز افزود: 
براى اجــراى ديگر بخش هاى اين طرح 
مشــكلى نداريم اما منتظر ســتاد استانى 
پيشــگيرى و مقابله با ويروس كروناى 
اســتان در اين باره اعالم نظر كند و اگر 
دستور به تعطيلى طرح بدهد اين برنامه 

نيز برگزار نخواهد شد. 

مديــركل اوقاف و امــور خيريه همدان 
با اعالم اينكه طبق مصوبه ســتاد استانى 
پيشــگيرى و مقابله با ويــروس كرونا 
تجمع بيش از 30 نفر غير قانونى است، 
گفت: امسال با تكيه بر اين مصوبه برنامه 
ويژه اى را به مناســبت جمعه آخر سال، 
سال تحويل و... برگزار نمى كنيم هرچند 
بسته شدن درهاى باغ بهشت همدان به 
روى مردم و ممانعت از حضور آنها در 
برنامه جمعه آخر سال و... نيز بستگى به 
نظر ستاد استانى پيشــگيرى و مقابله با 

ويروس كرونا دارد. 

داده  رخ  شــايعات  دربــاره برخى  وى 
درباره رعايت نكردن موازين شــرعى در 
كفــن و دفن افرادى كــه به دليل ابتال به 
ويوروس كرونا از دنيا مى روند، نيز ابراز 

كرد: اين شايعه كذب محض است. 
فتواى  طبق  افزود:  زينالعابدينى  حاجى 
مقام معظــم رهبرى واجبات شــرعى 
درباره غســل، كفــن و دفــن تمامى 
افــرادى كه به دليل ابتال به اين ويروس 
جان خود را ازدست مى دهند به همراه 
دســتور العمل ابالغى وزارت بهداشت 

مى شود.  انجام 

 فرماندار شهرستان اسدآباد از تعويق 
اقســاط تســهيالت اشــتغال روستايى 
خانه هــاى بومگــردى اين شهرســتان 

به مدت 3 ماه خبر داد.
 به گزارش ايسنا، مجيد درويشى اظهار 
كرد: بــا توجه بــه تعطيلــى خانه هاى 
بومگردى در آستانه نوروز به دليل بحث 
شيوع ويروس كرونا و مشكل اقتصادى 
اين اقامتگاه ها به دليل نداشــتن گردشگر 
و مهمان در ايام نــوروز، به اين خانه ها 
اجازه تعويق اقســاط تسهيالت اشتغال 
روســتايى براى مدت 2 تــا 3 ماه داده 

مى شود.
وى تعداد خانه هاى بومگردى اســدآباد 
را شــامل 5 خانــه بومگردى برشــمرد 

و تصريح كــرد: ايام نــوروز خانه هاى 
بومگردى روستاى گردشگرى ملحمدره 
و نيز روستاى ترخين آباد در سال داراى 
بيشترين گردشــگر و ميهمان هستند كه 
به دليل شيوع ويروس كرونا فعاليت اين 
خانه هاى بومگردى ممنوع اســت و اين 
امــر به طور قطع آنهــا را براى پرداخت 
اقساط اشــتغال روستايى دريافت شده با 
مشــكل مواجه خواهد كرد كه به همين 
منظــور بهترين راهــكار ممكن تعويق 

اقساط آنان خواهد بود.
درويشــى در ادامــه ســهميه اشــتغال 
سالجارى  در  را  شهرســتان  روســتايى 
افــزون بــر 27 ميليــارد و 700 ميليون 
تومان برشمرد و خاطرنشان كرد: تاكنون 

از اين ميزان ســهميه اختصاص يافته به 
شهرستان اعتبارى افزون بر 23 ميليارد و 
200 ميليون تومان با اشتغالزايى 363 نفر 

جذب شده است.
مابقــى  جــذب  بــر  تأكيــد  بــا  وى 
ــتان  ــه شهرس ــه ب ــهميه اختصاص يافت س
در بحــث تســهيالت اشــتغال روســتايى 
ــران  ــط مدي ــالجارى توس ــان س ــا پاي ت
دســتگاه هاى ادارى يــادآور شــد: در 
اشــتغال  بــا  رابطــه  در  حال حاضــر 
روســتايى در شهرســتان داراى 6 طــرح 
ــر 2 ــزون  ب ــارى اف ــا اعتب ــف ب بالتكلي
ــون  ــى چ ــان در زمينه هاي ــارد توم ميلي
ــد  ادوات كشــاورزى، كفــش، كارگاه قن
تيــراژه و گلخانــه هســتيم كــه پرداخــت 

تــا  بايــد  طرح هــا  ايــن  تســهيالت 
ــا  ــان ســال توســط ادارات و بانك ه پاي
ــاى  ــط بانك ه ــف و توس ــن تكلي تعيي
ــدوق  ــاورزى، صن ــاون، كش ــعه تع توس
ــت  ــك پرداخ ــت بان ــى و پس كارآفرين

ــود. ش
فرماندار اســدآباد با بيــان اينكه مديران 
دســتگاه هاى اداراى نســبت به جذب 
روســتايى  اشــتغال  تســهيالت  مابقى 
شهرســتان تا فرصت باقيمانده به پايان 
ســال توجه ويژه داشته باشــند، گفت: 

اجازه ندهيم
سهميه شهرستان با كم كارى و بى توجهى 
و مســامحه به جاى ديگرى اختصاص 

پيدا كند.

جمعه آخر سال در باغ بهشت همدان برگزار نمى شود

تعويق اقساط تسهيالت اشتغال روستايى خانه هاى بومگردى

رزن و اسدآباد
مركز سكونت بيماران غيربومى شده است

استـان 
سر درُگم تصميم بزرگ

■ از اجاره خودرو به بيماران قمى تا ورود ناشناس به شهر
■ كرونا 34 همدانى را مبتال كرد

همدان

محتواى تحليلى - آموزشى درباره ويروس COVID-19«كرونا» 

مجله پيام مادستان همراه با روزنامه براى مشتركين ارسال خواهد شد

تان   منتشر شد   منتشر شد تانایپم ماد جديدترين شماره جديدترين شماره ایپم ماد

جدال با هيوالجدال با هيوال

از روزنامه فروشى ها بخواهيد
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عجله براى بازگشتن به روال عادى!
 1- ويروس كروناى جديد با آمدن خود بار ديگر مديريت بحران 
در ايــران را اين بار نه با پديده اى طبيعى كه با بحرانى بهداشــتى به 

چالش كشيده است.
در اين چالش مديريت بحران در حال تجربه جديدى است كه حداقل 
پس از انقالب يا نداشته يا به اين گستردگى با آن مواجه نبوده است.

2- ويروس كروناى جديد، هنوز درمانى ندارد و تالش ها براى داروى 
بيماران مبتال آغاز شــده و خبر ها از نتيجه بخش بودن احتمالى داروها 

تا 6 ماه آينده حكايت دارد.
در اين مدت تأكيدات بر پيشگيرى و رعايت بهداشت فردى و دورى 
از اجتماعات و تن دادن به قرنطينه خانگى براى دورى از ابتال به اين 
بيمارى است كه مديريت بحران در ايران نيز اين اقدامات را با محور 

قرار دادن وزارت بهداشت در دستور كار قرار داده است.
3- ناشــناس بودن اين ويروس دليلى بــر برخى اقدامات و اظهارات 

ناهماهنگ در كشور از سوى مسئوالن شده است.
اما آنچه بيشتر از همه جاى تأمل دارد، تالش عجوالنه براى بازگشت به 
روال عادى است كه اين عجله نخستين بار در اظهارات رئيس جمهور 
با دســتور به بازگشــت به روال عادى كشور از نخستين شنبه پس از 
انتشار مشاهده خبر ويروس و از دست رفتن چند هموطن در اثر ابتال 

به آن در ايران بود!
4- پزشــكان مى گويند كه كروناى جديــد چرخه اى دارد كه رعايت 
بهداشت و قرنطينه و آموزش ها براى پيشگيرى مى تواند اين چرخه را 

قطع كرده و به كنترل آن كمك كند.
ايــن چرخــه در ايران اكنون در شــرايط رو به اوج اســت و برخى 
متخصصان اوج آن را در اواخر اســفند پيش بينى و فرود آن به شرط 
رعايت نكات بهداشــتى از ســوى همه مردم را در ارديبهشت قرار 
داده اند و برخى هم تنها اميد به گرم شــدن زمين در تابســتان دارند 
تا اين ويروس در دمــاى 30درجه از بين برود هرچند اين عده آغاز 
فصل سرد را دليلى بر بازگشت مجدد اين ويروس دانسته و بر افزايش 

آمادگى تأكيد دارند.
5- روشن است در شرايط تالش براى برهم زدن چرخه انتقال كرونا 
در جامعه، زندگى مردم با شــرايطى عادى مواجه نخواهد بود و اين 

شرايط جديد بايد تا پايان مقابله و كنترل ويروس تداوم داشته باشد.
در اين زمينه اقدام برخى مردم براى مســافرت و به دل خطر رفتن و 
بازى با سالمتى خود است و بايد اين عده نسبت به كار خطرناكى كه 

با مسافرت انجام مى دهند، آگاه شوند.
6- قرنطينه گردشــگرى با توجه به نزديكى تعطيــالت نوروز اقدام 
شايسته  اى است كه استانداران استان هاى گردشگرپذير انجام داده اند 
و بايــد محكم و جدى اين قرنطينه را اجرا و دنبال كنند كه اين اقدام 

هم به نفع گردشگرى و هم به نفع گردشگران و مردم استان است.
در گردشــگرى تالش بســيار بر اين است تا گردشــگر از استان با 
خاطره اى خوب و شــاد خارج شــود، خاطره اى كه هم گردشگر را 
به تبليغ و معرفى اســتان بكشاند و هم دليلى بر سفر مجدد وى شود، 
قطعا اين مهم با خطراتى كه ممكن است كرونا گردشگران را تهديد و 

خاطره نازيبايى براى آنها بسازد، همخوانى ندارد.
7- كشــور با گذراندن دوره پيش بينى شــده براى كنترل ويروس، با 
خسارات جانى و مالى كمتر مى تواند به روال عادى برگردد و در اين 
راه هرنوع تالش و عجله براى بازگشــت به روال عادى مى تواند اين 

تالش را با چالش ناكامى مواجه كند.
در ايــن زمينه عالوه بر عجول نبودن مردم و مســئوالن، هماهنگى و 
همكارى شرط اصلى اســت و نبايد احساس ناهماهنگى و اختالف 
در مسئوالن يا مسئوالن با مردم در باور روش هاى مقابله و انجام آنها 

احساس شود.

نخستين تيم پزشكى از همدان به قم اعزام شد
 مدير درمان تأمين اجتماعى استان همدان از اعزام نخستين تيم پزشكى مديريت درمان 
تأمين اجتماعى اســتان به بيمارستان امام رضا(ع) قم با اعالم اينكه مديريت دانش يكى از 
مؤلفه هاى مهم افزايش ظرفيت تاب آورى و سازگارى بهتر سيستم هاى سالمت در شرايط 

حال حاضر است، خبر داد.
عليرضا صفرى در حاشــيه مراســم بدرقه تيم پزشكى اســتان همدان به بيمارستان امام 
رضا(ع) قم، با اشــاره به ظرفيت تاب آورى همكاران مركز درمانى براى مقابله با بيمارى 
كوويد 19، اظهار كرد: با شــناختى كه از همكاران تأمين اجتماعى ستاد و صف در سطح 

كشور و استان وجود دارد مى توانيم با كمك و يارى خداوند متعال و تالش همكاران، اين 
بحران را با كمترين هزينه عاطفى و روانى پشت سر بگذاريم.

وى تصريح كرد: سازگارى مثبت همكاران شاغل در خط مقدم مراكز درمانى در مواجهه 
با فشــارهاى ناشى از گســترش ويروس نوپديد كوويد 19 مى تواند اين تهديد را به يك 
فرصت تبديل كــرده و به باال رفتن ظرفيت تــاب آورى و تقويت مهارت خودمديريتى 
سازمانى و فردى منجر شود. صفرى مديريت دانش شامل كسب، ذخيره، تسهيم و كاربرد 
دانش به صورت مناســب را به عنوان يكى از مؤلفه هاى مهم افزايش ظرفيت تاب آورى و 

سازگارى بهتر سيستم هاى سالمت در شرايط حال حاضر دانست.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه رفتارهاى اين ويروس نوپديد در حال شناسايى بوده 

و دائم دستورالعمل ها و نتايج مطالعات تحقيقاتى بيشترى در حال انتشار در مجامع علمى 
است، از مديران و كاركنان انتظار مى رود اطالعات خود را با استفاده از مراجع معتبر به روز 
كنند تا بتوانند مراقبت ايمن تر و اثربخش از خود و بيمار داشته باشند و رفتارهاى هيجانى 
بعضاً منفى خود را به واســطه شــناخت بيشــتر از اين بيمارى و شرايط حاكم بر سيستم 
ســالمت، مديريت كنند. صفرى با اشاره به اينكه موازى كارى و تدوين دستورالعمل هاى 
متنوع و بعضاً متناقص و عجوالنه به افزايش سردرگمى سازمان ها منجر خواهد شد، بيان 
كرد: اين موضوع بايد در ســطح كالن با طراحى ســازوكار مشخص مديريت شود تا با 
وحدت رويه به وجود آمده، سازمان هاى سالمت بتوانند در اجراى محتواهاى تدوين شده، 

سرعت عمل و دقت بيشترى داشته باشند.

لزوم نظارت 
بر پسماندهاى عفونى كرونا

كشف بيش از 69 هزار جفت دستكش 
يكبارمصرف در همدان

 مديركل تعزيرات حكومتى 
اســتان همدان از كشف بيش از 
69 هزار جفت دستكش يكبار 
مصرف، مقاديرى الكل و ساير 
ملزومــات بهداشــتى از جمله 

ماسك در استان خبر داد.
عليرضا حسن پور در گفت وگو 
بــا ايســنا، اظهــار كــرد: اين 
توسط  بهداشــتى  محصوالت 
اكيپ گشــت مشــترك تعزيرات حكومتى همدان كشف و تحويل 

دانشگاه علوم پزشكى شد.
وى تصريح كــرد: از آغاز طرح مبارزه با ويــروس كرونا تعزيرات 
حكومتى در كنار ساير دســتگاه ها نقش نظارتى خود را ايفا مى كند 
به همين منظور تيم هاى گشت مشترك تعزيرات حكومتى در سراسر 
استان به صورت صبح و عصر داير شده و تاكنون 355 واحد صنفى 
توســط 76 اكيپ گشت بازرسى شــده و 105 واحد صنفى داراى 

تخلف شناسايى شدند.
حســن پور ادامه داد: در همين رابطه مقــدار 663 ليتر الكل و مواد 
ضدعفونى كننده، 450 عدد ماســك و بيــش از 69 هزار جفت انواع 

دستكش يكبارمصرف كشف و تحويل دانشگاه علوم پزشكى شد.
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان خاطرنشــان كرد: تلفن 
 www.١٢۴.ir 32523442 اداره كل، تلفن گوياى 124 و ســامانه
سازمان صنعت، معدن و تجارت و تارنماى t١٣۵.ir آماده دريافت 

گزارشات مردم عزيز است.

 در راستاى پيشــگيرى از شيوع ويروس 
كروناى جديد و جلوگيرى از ابتالى كاركنان 
به آن، اقدامات گســترده اى در منطقه همدان 

در حال انجام است.
به گــزارش روابط عمومى شــركت پخش 
فرآورده هــاى نفتــى منطقه همــدان به نقل 
از امين روســتايى مدير منطقــه: اين روزها 
كه شــيوع بيمارى كرونا در قامت تهديدى 
جهانى براى بشــر خودنمايــى مى  كند نقش 
ادارات و سازمان ها در كنار فعاليت هاى ديگر 
آحــاد جامعه در ابعاد فردى و اجتماعى بارز 

و برجسته است.
وى افزود: اهميت منابع انســانى سازمان ها 
در تحقق اهــداف و نيل به توســعه پايدار 
بيش از هر زمان ديگــرى مهم جلوه كرده و 
از اين رو نقش واحدهايى اعم از بهداشــت 
ايمنى و محيط زيســت و حراست در زمينه 
اطالع رســانى در فضاى حقيقــى و مجازى 

بى بديل و انكارناپذير است.

وى ادامــه داد: تهيــه اقــالم بهداشــتى و 
سطوح  ضدعفونى  (محلول  ضدعفونى كننده 
و دست، الكل، ماســك، دست كش و ليوان 
يك بار مصرف و دســتگاه تب سنج ديجيتال) 
و توزيع آن بــا دربردارندگى تمامى كاركنان 
واحدهاى ادارى و عملياتى از جمله اقدامات 

منطقه بوده است.
روســتايى با اشاره به پيشگام بودن منطقه در 
راستاى عمل به مسئوليت اجتماعى شركت، 
يادآور شــد: اســپرى مواد ضدعفونى روى 

ميزكار، دســتگيره ها و سطوحى كه بيشترين 
تماس افراد با آنها صــورت مى  گيرد، انجام 
تســت حرارت ســنج بدن افراد وارد شــده 
به ســازمان در مبــادى ورودى ادارات و به 
انبارهاى نفــت منطقه بخشــى از اقداماتى 
است كه براى حفظ سالمتى كاركنان و ديگر 
همشــهريان بوده كه با دقــت درحال انجام 

است.
اين مقام مســئول، حذف دستگاه ثبت تردد 
اثرانگشتى و جايگزينى چهره شناس، ممانعت 

از ورود افراد مشكوك و داراى عالئم بيمارى 
به ساختمان هاى ادارى، تعطيلى رستوران هاى 
انبار هاى نفت و توزيع غذا در ظروف يك بار 
مصرف، تعطيلى تمامى همايش ها، جلسات و 
مراســم هاى مذهبى و نماز جماعت، تعطيلى 
باشگاه هاى ورزشــى منطقه تا اطالع ثانوى، 
اطالع رســانى و آگاه سازى از طريق چاپ و 
توزيع بروشــور، برگزارى جلســه آموزشى 
بــراى كاركنــان و ...  را از ديگــر اقدامات 

خواند.
روستايى با اشــاره به باورها و اوامر دينى 
مســلمانان در امر نظافت، تهديد جارى را 
فرصتى در بازنگرى رفتار بهداشــتى فردى 
و اجتماعى و زيســت محيطى افراد دانست 
و اظهار اميدوارى كرد: به حول و قوه الهى 
و با تداوم اقدامــات مراقبتى، ضمن كنترل 
شــيوع بيمارى و حــذف زودهنگام آن  به 
سالمت نسل هاى آتى كمك شايانى خواهد 

شد.

1- ورود وزارت كشور و لغو تأخير و بازگرداندن ساعت كار ادارات 
به روال گذشــته با ابهام در اختيارات و وظايف ســازمان هاى متولى 
ادارى كشــور مواجه اســت. گويا اعالم نكردن اين موضوع از سوى 
وزارت بهداشــت يا ســازمان ادارى و استخدامى به مخالفت وزارت 
بهداشــت با اين تصميم تعبير شــده اســت. گفتنى است برداشت 
ناهماهنگى مســئوالن از ســوى مردم در مقابله با بحران از اعتماد به 

مسئوالن خواهد كاست. 
2- برخى در شــرايط كرونا هم دنبال اهــداف خود با پررنگ كردن 
شــفافيت مالى هســتند. گويا گروهى پويش انتشــار فيش حقوقى 
مسئوالن دانشــگاه آزاد را راه اندازى و پيگيرى مى كنند. گفتنى است 
به رغم درستى اين اقدامات در شفافيت مالى و پرداخت ها، زمان خوبى 

براى اين كار انتخاب نشده است. 
3- مردم استان خواستار اجراى سخت تر و جدى تر قرنطينه گردشگرى 
در استان هستند. گويا مشاهده خودروهايى با پالك شهرهايى با شيوع 
باالى كرونا در ســطح استان دليل اين درخواست است. گفتنى است 
قرنطينه گردشــگرى در همدان با اعــالم نپذيرفتن ميهمان در نوروز 

آغاز شده است. 
4- نيروى انتظامى در جمع آورى واســطه هاى كرايه ســوئيت، منزل 
مسافران در استان موفق عمل كرده است. گويا ديگر اين كارتن به دستان 
در ورودى شهرها مشــاهده نمى شوند. گفتنى اســت كنترل فضاى 
مجازى توسط نيروى انتظامى در پيشگيرى از فعاليت اين افراد در اين 

فضا نيز موفق بوده است. 
5- طرح پرداخت يارانه كرونا به دهك هاى پايين براى عبور از شرايط 
ركود كســب و كارها با فشار كمتر، به دولت ارائه شده است. گويا اين 
طرح را جمعى از دانشــگاهيان كشــور به دولت ارائه داده اند. گفتنى 
است برخى كشورها اين طرح را اجرا كرده اند و به نظر مى رسد دولت 
براى بهداشــت روانى جامعه پس از كنتــرل بحران در ايران تدابيرى 

چون اعالم چند روز تعطيلى، سبد سفر و يارانه را مدنظر دارد. 

دانشجويان الكل 96 درصد 
در همدان توليد كردند

 مســئول توليد مواد ضدعفونى كننده قرارگاه دانشجويى مقابله با 
كرونا در همدان از توليد الكل 96 درصد در مقابله با كرونا خبر داد.

على معتبرنيا در گفت وگو با فارس از توليد الكل 96 درصد به همت 
دانشجويان همدان در مقابله با كرونا خبر داد و اظهار كرد: خط توليد 
الكل 96 درصد به همت گروه جهادى بســيج دانشــگاه ها و قرارگاه 
مركزى مبارزه با كرونا بسيج دانشجويى همدان راه اندازى شده است.

وى با اشــاره به اينكه به دنبال توليد الكل 96 درصد زيرنظر اســاتيد 
و هيأت علمى دانشــگاه ها هســتيم، گفت: توليد الكل جزو دروس 
دانشجويان رشته شيمى است و به صورت معمول در دانشگاه ها انجام 

مى شود.
معتبرنيا افــزود:  با توجه به همكارى هيأت علمى دانشــگاه صنعتى 
همدان سعى كرده ايم توليد آن را به 96 درصد برسانيم. وى با اشاره به 
اينكه در مرحله آزمايشگاهى تعدادى از دانشجويان به دنبال راه اندازى 
7 آزمايشگاه توليد اين الكل هستند، گفت: آزمايشگاه دانشگاهى چون 
پژوهشى است و صنعتى نيســت مى توان 50 ليتر الكل 96 درصد را 

توليد كرد.
معتبرنيا با بيان اينكه كار توســط بســيج دانشجويى، گروه جهادى و 
قرارگاه دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى همدان انجام مى شود، افزود: 
خوشــبختانه امروز تفاهم نامه سازمان بسيج در اعطاى مجوز ساخت 

اين الكل به دست ما رسيده و مى  توانيم كار انجام دهيم.
وى خاطرنشــان كرد: در هفته آينده توليد روزانه 50 ليتر در ظرفيت 
آزمايشــگاهى دانشــگاه هاى بوعلى، آزاد، صنعتى، سيدجمال الدين 
اسدآبادى و پارك علم و فناروى آغاز مى شود تا بتوان روزانه 400 ليتر 

در فضاى پژوهشى الكل 96 درصد ساخت.
مسئول توليد مواد ضدعفونى كننده قرارگاه دانشجويى مقابله با كرونا 
در همدان با بيان اينكه بچه هاى دانشــجو الكل 96 درصد را ســنتز 
مى كنند، افزود: شــركت هايى هستند كه اتانول را خريدارى كرده و با 
آب واكنش داده و الكل توليد مى كنند اما بچه هاى قرارگاه خود الكل 

96 درصد را سنتز مى كنند كه با آن تفاوت دارد.
وى بيان كرد: آنها با هزينه كمترى نســبت به هزينه اتانول و آب، ماده 
الــكل را آماده مى كنند تا به شــكل رايگان در اختيار دانشــگاه علوم 
پزشكى قرار گيرد. معتبرنيا با اشاره به اينكه الكل 96 درصدى كه توليد 
مى شود با رقيق كردن آن مى توان به 30 درصد و 70 درصد تبديل كرد، 
افزود: 30 درصد براى ضدعفونى كننده صورت و دست و 70 درصد 

براى سطوح استفاده مى شود.
وى عنــوان كرد: الكل 96 درصد در مراكــز درمانى براى ضدعفونى 
كردن تجهيزات به كار گرفته مى شــود كه در حال حاضر نياز اســتان 
است. مسئول توليد مواد ضدعفونى كننده قرارگاه دانشجويى مقابله با 
كرونا در همدان با بيان اينكه البته آمادگى سنتز الكل 30 درصد و 70
درصد را هم داريم، گفت: توليد الكل 96 درصد طبق نياز معاونت غذا 

و داروى دانشگاه علوم پزشكى همدان انجام خواهد شد.

توزيع 1000 بسته بهداشتى بسيجيان 
در بين اقشار نيازمند

 عملكرد شهردارى 
رضايت بخش است!

 جانشين ســپاه انصارالحسين (ع) همدان 
معتقد اســت، در روزهاى اخير بســيجيان 
يك هزار بسته بهداشتى در بين اقشار نيازمند 

توزيع كردند.
ــارس  ــا ف ــو ب ــى در گفت وگ ــدى فرج مه
ضمــن اعــالم رضايــت از عملكــرد خــوب 
شــهردارى در مقابلــه و پيشــگيرى بيمــارى 
كرونــا اظهــار كــرد: در روزهــاى اخيــر 
شــهردارى خيلــى خــوب ورود پيــدا كــرده 

ــت. ــته اس ــبى داش ــرد مناس و عملك
وى بــا بيــان اينكه قرار اســت در ســتاد 
پيشــگيرى در روزهاى آينده نيز اقداماتى 

داشــته باشــد، افزود: با توجه بــه وظيفه 
نظارتى ســپاه در اين زمينه شــهردارى و 
شــوراى شــهر به خوبى ورود پيدا كرده و 

عملكرد رضايت بخشى داشته اند.
فرجى عملكرد شــهردارى را بــا امكانات 
موجود قابل قبول دانســت و گفت: ارتش و 
سپاه هم براى در اختيار قرار دادن تجهيزات 

به شهردارى اعالم آمادگى كرده اند.
وى با اشاره به اينكه بسيجيان نيز درصورت 

نياز خدمات رســانى خواهند داشت، تصريح 
كرد: تاكنون در مرحله نخســت بســيجيان 
به كمــك خيريــن يك هزار بســته  حاوى 
ضدعفونى كننده و ماســك در بين اقشــار 

نيازمند توزيع كرده اند.
فرجى با تأكيد بر اينكه در شهرســتان مالير 
بسيجيان به خوبى ورود كرده اند، خاطرنشان 
كــرد: در اســدآباد و فامنين نيز بســيجيان 

عملكرد مثبتى داشتند.

اقدامات شديد پيشگيرانه در بخش فرآورده هاى نفتى همدان

91 درصد 
اعتبارات اشتغال 
روستايى همدان 
پرداخت شد
 مديركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى 
اشــتغال  اعتبارات  درصد  همدان گفت: 91 
پايدار روستايى اين استان معادل 346 ميليارد 

و 600 ميليون تومان پرداخت شده است.
احمد توصيفيان در گفت وگو با ايرنا افزود: 
كلى  سياست هاى  و  اهداف  تحقق  به منظور 
اقتصــاد مقاومتى، آئين نامــه اجرايى قانون 
حمايت از توســعه و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روستايى و عشايرى با استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملى در آبان ماه سال 

1396 به تصويب هيأت وزيران رسيد.
وى با بيان اينكه سهم اين استان از تسهيالت 
روســتايى 3/11 درصد است كه اختصاص 

اين درصد از ســهميه به استان بى سابقه بوده 
اســت، اظهار كرد: تاكنون حــدود 13 هزار 
و 380 ميليــارد تومــان از تســهيالت فوق  
به صــورت متمركز و اســتانى در 4 مرحله 

توزيع شده است.
توصيفيــان ادامــه داد: تاكنون ســهم اين 
يافته  تخصيص  مراحل  مجموع  در  اســتان 
به مبلغ 369 ميليارد تومان رســيده و بانك 

كشــاورزى با 165 ميليــارد و 300 ميليون 
تومان، بانك توســعه تعــاون با 67 ميليارد 
و 900 ميليــون تومان، پســت بانك با 64 
ميليــارد و 100 ميليون تومــان و صندوق 
كارآفرينى اميد با 71 ميليارد و 700 ميليون 
تومان، در ايــن حوزه اقــدام كرده اند كه 
بخشــى از آن براى طرح هاى دستگاه هاى 

يافت. اختصاص  حمايتى 

وى گفــت: حدود 180 ميليــارد تومان طرح 
در بانك هاى عامل در دســت بررسى است و 
درصورت ابالغ مرحله پنجم مشكلى در زمينه 
اجراى طرح نخواهيم داشت و تحقق اين سهم 
را ناشــى از تعامل و همكارى خوب بانك ها، 
دستگاه هاى اجرايى با كميته هاى فنى استانى و 

شهرستانى ارزيابى مى كنيم.
توصيفيان افزود: از محل مانده اعتبار ابالغ 
نشده و برگشت اقساط حدود 200 ميليارد 
تومان مجدد به اســتان سهميه ابالغ خواهد 
شــد و صنــدوق ضمانت ســرمايه تعاون 
آمادگى صدور ضمانت نامه براى وثيقه هاى 

موردنياز طرح ها را دارد.
وى بيان كرد: از ابتداى سالجارى اطالعات 
14 هــزار و 120 نفــر اشــتغال بخــش 
در  اجرايى  دســتگاه   16 توسط  غيرمسكن 
ســامانه رصد ثبت و در بخش مســكن نيز 
3 هزار و 939 نفر اشــتغال توسط سازمان 
راه و شهرســازى و بنياد مسكن اعالم شده 

است.

 مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان 
همدان انتظار دارد بر نحوه دفع پســماندهاى 
عفونى به ويژه در بيمارستان هاى درگير كرونا 
در اســتان همدان نظارت مســتمر و جدى 

صورت گيرد. 
به گزارش مهر، محسن جعفرى نژاد  بسطامى 
در كميته مبارزه با كرونا بيان كرد: درحال حاضر 
21 بيمارستان در استان همدان فعال است كه 
از اين تعداد، بيمارســتان فرشچيان سينا براى 
در  كرونا  مبتاليان ويروس  خدمات رسانى به 
بزرگســاالن و بيمارستان بعثت براى مبتاليان 
به ويروس كرونا در كــودكان در نظر گرفته 
شده و بيمارستان هاى فامنين و مهر مالير نيز 
به عنوان بيمارستان هاى معين در سطح استان 

به اين منظور در نظر گرفته شده است. 
وى بــا بين اينكه بر اجــراى پروتكل دفع و 
بى خطرسازى پســماندهاى ناشى از خدمات 
بيمارســتانى در شــرايط همه گيرى ويروس 
كرونــا نظارت مى شــود، افزود: اســتفاده از 
دستگاه بى خطرساز بيمارستانى براى مديريت 
پسماندهاى عفونى به ويژه پسماندهاى آغشته 
به ويروس كرونا در كمترين ســاعت پس از 

توليد از موارد الزامى در اين باره است. 
صورت  در  كــرد:  خاطرنشــان  جعفرى نژاد 
خرابى دســتگاه ها و يا بيشــتر شــدن حجم 
توليد پســماند عفونى در بيمارستان نسبت به 

حجم اتوكالو موجود، مازاد پســماند تحويل 
شــركت مربوطه دفع پسماندهاى بيمارستانى 
براى انجام بى خطرســازى مى شــود و پتو و 
لحاف بيماران كرونايى به اين شركت تحويل 

مى شود. 
وى بيــان كرد: كل پســماند توليدى (عادى) 
در بيمارســتان هاى اســتان همدان 4 هزار و 

115 كيلوگرم در روز و كل پســماند عفونى 
توليدى و تيز و برنده 3 هزار و 320 كيلوگرم 
در روز اســت و بيمارستان هاى استان همدان 
589 كيلوگرم در روز پسماندهاى شيميايى و 

دارويى توليدى دارند. 
وى توصيه كرد: براى مديريت پســماندهاى 
عفونى نكات بهداشتى الزم االجرا است كه از 

آن جمله مى توان به خوددارى از رهاســازى 
ماســك و دســتكش هاى اســتفاده شده در 
نصب  مصرف كنندگان،  توســط  معابر  سطح 
ســطل هاى زباله ويژه و يا قرار دادن نايلون و 
يا ساير وسايل جمع آورى زباله در مجاورت 
ســطل هاى زباله بــراى قراردادن پســماند 

دستكش و ماسك اشاره كرد. 
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در ستاد پيشگيرى كروناى نهاوند مطرح شد
فرماندار: مديرى كه احساس وظيفه ندارد، 

بسالمت!
■ رئيس بيمارستان عليمراديان: نتيجه جدى نگرفتن كرونا 

افزايش بيماران بسترى است
■ مردم به مجموعه بيمارستان اميد تزريق كنند

معصومه كمالوند»
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: فرماندار نهاوند در ســتاد پيشگيرى، 
كنترل و هماهنگى مقابله با ويروس كرونا خطاب به مديران دستگاه ها 
و مديرانى كه ويروس كرونا و وظايف و تعهداتشــان را در قبال مردم 
فراموش كرده اند، گفت: نه با سالمت مردم نه با آبروى ما بازى نكنيد.

روى صحبتــم با مديرانى اســت كه در اوج بحران هم به خودشــان 
زحمت ندادند كنار مردم باشند.

پاى كار بهترين زمان اثبات توانمندى  مدير است. با هيچ مدير كم كارى 
آن هم سر سالمت مردم معامله و مماشات نمى كنم.

مراد ناصرى با تأكيد بر جديت مردم و مسئوالن در حفاظت از سالمت 
جامعه، گفت: اگر بخشداران بگويند مديرى همراهى نكرد، نمى پذيرم! 
مديرى كه در بحــران نتواند وظايف و تعهداتش را عملى كند، هفته 

آينده در جمع مديران شهرستان نخواهد بود.
شهرداران، مديران مراكز بخش ها و شهرها هستند، هيچ توجيهى قابل 

قبول نيست.
ناصرى تصريح كرد: اتاق اصناف، نانوايى ها و مراكز خريدوفروش را 
مديريت كنند و بخشــى از كارها نياز به كار فرهنگى دارد، نمى توانيم 

دستورى كنيم؛ روحانيون بيشترين كمك را خواهند داشت.
با تيم پزشــكى محض نمى شــود كارى پيش برد؛ همــكارى مردم، 

خانه نشينى، كاهش ترددها، و... نياز است.
روحانيون در مراســم  ختم و... حضور نداشته باشند، با مردم صحبت 
كنند تا آئين هاى آخر ســال را برگزار نكنند و هر آنچه ســبب تجمع 

مردم و افزايش تردد ها مى شود را مديريت كنند.
وى از دستگاه هاى پر مراجعه هم خواست تا ادارات پر مراجعه حضور 
ارباب رجوع را مديريت كنند، درصورت امكان زمان پاســخگويى را 

طوالنى تر كنند تا مردم در يك زمان محدود تجمع نكنند.
ناصرى با بيان اينكه وضعيت پمپ بنزين ها مناســب نيســت و اداره 
ورزش در تعطيلى سالن ها و باشگاه هاى ورزشى حق ندارد گزينشى 
عمل كند، همه بايد تعطيل باشــند، تأكيد كرد: مديران بايد به شخصه 

پاى كار باشند، نماينده نمى پذيرم.
همچنين اداره دامپزشــكى و هالل احمر بايد بيشتر از اين وارد ميدان 

شود.
وى از عملكرد مركز بهداشت درباره نانوايى ها گاليه كرد.
 نهاوندى ها در مقابله با كرونا جدى تر شوند

رئيس بيمارستان عليمراديان نهاوند هم با بيان اينكه چرا مردم نهاوند 
كرونا را جدى نمى گيرند 

تردد در خيابان ها را تمام كنيــد، گفت: تجمع مردم با هر دليلى قابل 
توجيه نيســت. عليرضا بهزادى گفت: روز مبادا گذشــته است، اگر 

اين طور پيش برود بحران سخت ترى در پيش داريم.
 بايــد بگويم داليل تجمع مردم را در ادارات و مراكز خدماتى كاهش 
دهيم، جهادكشاورزى و بنياد مسكن اوج فعاليت و روزهاى كارى را 

دارند، بايد مديريت شود.
بهزادى تأكيد كرد: داســتان كرونا را برخــى هنوز جدى نگرفته اند و 

نتيجه آن هم افزايش روزانه بيماران بسترى در بيمارستان است.
وى الزمه كمك به تأمين سالمت مردم را قطع زنجيره ارتباطى انسان 
به انسان دانســت و گفت: اين موضوع در نهاوند جدى گرفته نشده 
است و تالش ها بيهوده اســت و تازمانى كه در خانه بمانيم و خارج 

نشويم، خانه امن ترين مكان است.
وى گفت: پرســنل بيمارستان و پزشكان با چنگ و دندان وضعيت را 
مديريت مى كنند، به ازاى هر نفر كه در بيمارستان بسترى مى شود 5 نفر 
در داخل شــهر مى چرخد و با يقين مى گويم  درحال حاضر در نهاوند 
بيش از 100كرونايى درحال چرخش در شهر هستند، اين چرخه بايد 

قطع شود.

توزيع 2 هزار سبد كاال در طرح 
«دست هاى مهربانى» در مالير

 اداره اوقاف و امور خيريه مالير در آســتانه فرا رسيدن سال نو، 2
هزار بسته سبد كاالى حمايتى و 630 دست لباس به ارزش 5 ميليارد 

ريال بين نيازمندان شهرستان مالير توزيع مى كند.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه مالير اظهار كرد: در راســتاى اجراى 
امينانه نيت واقف خيرانديش «مرحوم سيف الدوله» 2 هزار بسته سبد 

كاالى حمايتى بين خانواده هاى نيازمند و مستحق توزيع مى شود.
پژمان جعفرى ارزش سبدهاى كاال را 4 ميليارد ريال بيان كرد و گفت: 
خانواده هاى ذى نفــع از طريق اداره آموزش وپرورش مالير، جوكار و 

سامن همچنين مؤسسات خيريه معرفى شدند.
وى افزود: اين بســته ها  شــامل اقالم خوراكى از جمله برنج، مرغ، 

ماكارونى، رب، قند، شكر و چايى است.
جعفــرى همچنين از تهيه و توزيع 630 دســت لباس به ارزش يك 
ميليارد ريال در بين خانواده هاى نيازمند شهرســتان خبر داد و افزود: 
خانواده هاى ذى نفع توســط كميته امداد و مؤسســات خيريه معرفى 

شدند.
ــف، چشــمه هميشــه جــارى اســت،  ــه اينكــه وق ــا اشــاره ب وى ب
گفــت: از محــل درآمــد موقوفــه ســيف الدوله همچنيــن 18

ــه  ــل ب ــراى تحوي ــال ب ــون ري ــه ارزش 130 ميلي ــر ب ــدد ويلچ ع
معرفى شــدگان از ســوى اداره بهزيســتى و جامعــه معلــوالن تهيــه و 

ــع شــد. ــا توزي ــن آنه بي
جعفرى در پايان گفت: با هماهنگى مؤسسه آل ياسين نيز كمك هزينه 
دارو و درمان به بيش از 80 بيمار كه دچار بيمارى هاى خاص هســتند 

به ارزش 300 ميليون ريال اعطا شد.

جوانان هيأت حسينى مسجدجامع كبودرآهنگ 
سهمى بزرگ در پيروزى انقالب دارند

 جوانان هيأت حســينى(ع) مسجدجامع شهرســتان كبودراهنگ 
پابه پاى ديگر اقشار مردم در پيروزى انقالب اسالمى و در حادثه پنجم 

آبان 1357 سهمى بزرگ دارند. 
با آغاز جنگ تحميلى بسيارى از نوجوانان و جوانان اين هيأت با وجود 
سن كمى كه داشــتند درس و مدرســه و خانواده را رها كردند و از 
پشت نيمكت به جبهه ها رفتند. روح بزرگشان سن و سال نمى شناخت 
و نقطه مشترك شــان تبعيــت از فرامين حضرت امــام خمينى(ره)، 
واليت مدارى و ايثارگرى بود. شــهداى دانش آموز باحضور هميشگى 
خــود در هيأت هــاى مذهبى، جواديــه و مســجدجامع از اصحاب 
عاشورايى اباعبدا...الحســين(ع) درس و الگو گرفتند و با بصيرت و 

آگاهى راه خود را انتخاب كردند. 
دانش آموزانى كه آگاهانه انتخاب كردند و شــهادت برايشــان احلى 
من عســل بود و 95 درصد شهداى شــهر كبودراهنگ كسانى بودند 
كه در اين مســجد با محوريت تبليــغ معارف و مكتب اهل بيت(ع) 
مرحوم حضــرت آيت ا...العظمى حاج شــيخ على ثابتى، امام جمعه 
فقيــد كبودراهنگ، مرحوم حجت االســالم والمســلمين حاج آقاى 
عراقچى و ديگر عزيزاتى كه در تالش هاى شبانه روزى آموزش ديده 
بودند و كسانى كه از غافله شــهدا جا ماندند همچون ديگر عزيزان 
دلســوز وحاج نبى ا... نورى استاد با اخالص و انقالبى و واليى اين 
شهرســتان كه در تبعيت از منويات و فرمايشات و رهنمودهاى مقام 
معظم رهبرى حضــرت آيت ا...العظمى امام خامنه اى(مدظله العالى) 
كه در بيانتاتشــان فرموده انده: «نســل جوان، گره گشــاى دوره هاى 
ســخت و محنت هاى بزرگ است و وقتى وارد ميدان مى شود - كه 
الحمدا... امروز هم در ميدان اســت - گره هاى ريز و سخت گشوده 
خواهد شــد. جوانان ما، مؤمن و متدين و عالقه مند به كشورشــان 
و عالقه مند به اســالمند» در حال حاضر هماننــد آن زمان (انقالب 
اســالمى، جنگ تحميلى) فعاليت خود را در تربيت نيروى نوجوان 
و جــوان با برگزارى محافل قرآنى مذهبى در هيأت محترم حضرت 
جواداالئمه(ع) مســجدجامع كه يادگار بيش از 100 شهيد شهر است 
و داراى جمعيت ثابت بيش از 400 نفر نيروى نوجوان و جوان و پير 

غالمان اهل بيت(ع) ادامه مى دهند.
عوامل پايداري مردم در شهرستان محروم كبودراهنگ: اعتقادات راسخ 
مــردم به ارزش هاي عقيدتي مكتب تشــيع و ايمان و اعتقاد و اعتماد 
مردم به امام عزيز، روشنگري هاي ساليان متمادي در مساجد و محافل 
به ويژه حضور جوانان در جلسات جواديه، نفرت از عملكرد ضدديني 
حكومت پهلوي و مســتكبران جهاني، وابسته نبودن به گروهك هاي 
ضدانقالب اتحاد و حضور اقشار مختلف مردم و مهم تر از همه عالقه 
و عشق مردم به ساالر شهيدان، استواري خانواده ها در حفظ حجاب و 
عفاف در زماني كه بيشتر معلمان زن بدون حجاب در مدارس و بازار 
كبودراهنگ حضور داشتند و مردم تسليم فرهنگ وارداتي نشده بودند. 

قابل توجه
 تا پيروزي انقالب در كبودراهنگ دبيرســتان نبود و بچه هاي شــهر 
در مدارس مختلط پايگاه مشــغول تحصيل بودند و بيشتر پيشگامان 
تظاهرات جلسات از اين نيروها بودند و جمع زيادي از پرسنل پايگاه 
غيرعلني با ما در توزيع اعالميه، نوار، كمك هاي مالي در ارتباط بودند 
و پــس از پيروزي در دفــاع مقدس جوانان هيأت جواداالئمه شــهر 
بيشترين شــهدا را تقديم كردند و به لطف خدا مابقى در سراسر ايران 
در شغل هاي حساس نظامي، فرهنگي، قضايي و اداري مشغول خدمت 

هستند.
 يادآوري:

 امام(ره) از پنجم آبان كبودراهنگ در نوفل لوشــاتو: وقتي در منطقه 
محروم و كوچكى چون كبودراهنگ مردم قيام كرده اند، نشان عظمت 

و فراگيرى انقالب در كل كشور است.

كرونا ورودى سراب گيان را 
تا اطالع ثانوى مسدود كرد

 با هدف پيشگيرى از سرعت و مبتال شدن مردم به ويروس كرونا، 
در اماكن ديدنى و گردشگرى نهاوند تا بهبود شرايط؛ پذيرش ميهمان، 

گردشگر يا شهروندان نهاوندى ممنوع است.
 شهردار گيان گفت: باوجود اطالعيه هاى اعالم شده در روزهاى گذشته 
و همچنين تذكر عوامل نگهبانى و پليس مستقر در ورودى سراب گيان 
تعدادى از گردشــگران قصد ورود به محوطه سراب را داشتند كه با 

ورود جدى عوامل حاضر در محل از ورود آنها ممانعت شد.
على جاللى بابيان اينكه شــهردارى گيان به هيچ عنوان درباره سالمت 
همشهريان مماشات نخواهد كرد، افزود: دستور انسداد كامل ورودى 
ســراب گيان صادرشده و از گردشــگران و مردم نهاوند درخواست 
مى شــود براى حفظ ســالمتى و جان مردم از ســفر به سراب گيان 

خوددارى كنند.
شــهردار گيان از ضدعفونى و گندزدايى روزانه شهر گيان خبر داد و 
گفت: شــهردارى گيان با همراهى حوزه مقاومت بسيج، روزانه معابر 
و اماكن عمومى شــهر را باهدف پيشــگيرى از شيوع ويروس كرونا 

گندزدايى و ضدعفونى مى كند.
جاللى تأكيد كرد: همشهريان از تردد غيرضرورى و همچنين دورهم 

نشينى هاى خيابانى اجتناب كنند.

كاشت نهال در مزار شهداى گمنام كبودراهنگ 
 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: به مناسبت روز درختكارى تعدادى نهال توسط 
فرماندار، امام جمعه و جمعى از مسئوالن شهرستان كبودراهنگ در مزار شهداى گمنام 

كبودراهنگ كاشته شد.
امام جمعه كبودراهنگ در مراســم كاشــت نهال ضمن تبريك والدت با سعادت امام 

على(ع) گفت: منابع طبيعى زمينه ساز تنفس واقعى جامعه است.
حجت االســالم نقى باقرى افزود: با كاشــت درخت و طبيعت بكر تالش كنيم تا اين 

تنفس واقعى براى همگان در جامعه فراهم شود.

وى همچنين توجه به منابع طبيعى را از ملزومات جامعه پويا عنوان كرد و گفت: روز 
درختكارى روزى براى به ياد طبيعت بودن و صيانت از اين نعمت خدادادى اســت و 

حفظ طبيعت براى نسل آينده است.
باقرى با اشــاره به اينكه در دين اســالم به درختكارى تأكيد فراوان شده است، گفت: 
درختكارى از ســخت ترين حسنه و باقيات و صالحات مؤمنين محسوب شده و مورد 

تأكيد ائمه معصومين(ع) است.
وى در ادامــه بــا دعوت عموم مردم به كاشــت درخت و فرهنگ ســازى در اين باره 
خاطرنشــان كرد: فرهنگ سازى درباره درخت كارى و اهتمام به حفظ محيط زيست به 

عموم جامعه در طول سال خواسته ما از مسئوالن و مردم شهرستان است.

ــرد:  ــار ك ــم اظه ــن مراس ــز در اي ــگ ني ــتان كبودراهن ــى شهرس ــع طبيع ــس مناب رئي
در نخســتين روز از درختــكارى بيــش از 20 هــزار اصلــه نهــال بــه مناســبت 
ــواد  ــتكش و م ــع دس ــتى (توزي ــكات بهداش ــت ن ــا رعاي ــراه ب ــكارى هم روز درخت
ضدعفونــى) بــراى جلوگيــرى از شــيوع ويــروس كرونــا توســط منابــع طبيعــى بــه 

ــده اســت. ــع ش ــتان توزي ــان شهرس متقاضي
محمود زنگنه درباره كاشــت نهال در نقاط مختلف شهرستان افزود: در نخستين روز 
از هفته منابع طبيعى با حضور در جوار گلزار شــهداى گمنــام و اداى احترام به مقام 
شــهدا نخستين نهال هفته منابع طبيعى با دســتان نماينده ولى فقيه شهرستان در جوار 

شهدا كاشته شد.

 مالير- خبرنــگار همدان پيام: مؤثرترين 
راه پيشــگيرى از شــيوع و ابتال به ويروس 
كرونا رعايت بهداشــت فردى و عمومى و 
در خانه ماندن است، اگر نكات بهداشتى كه 
از طريق منابع رسمى و معتبر اعالم مى شود 
رعايت شــود، قطعًا مى توانيــم با ويروس 
مقابله كنيم و بار سرايت و مرگ ومير ناشى 

از آن را به حداقل ممكن برسانيم.
رئيس شبكه بهداشت و درمان مالير با بيان 
اين مطلب در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با 
توجه به فرارسيدن ايام باستانى نوروز، بهتر 
اســت رفت وآمدها را در اين ايام به حداقل 
برسانيم و ســفرهاى بين شهرى و روستايى 
را لغــو كنيــم و چون همديگر را دوســت 
داريم در خانه بمانيــم و ديد و بازديدها را 

به صورت تلفنى انجام دهيم.
محسن تركاشــوند همچنين به جمعه آخر 
سال اشــاره كرد و گفت: با توجه به تجمع 
زياد مردم در بهشت هاجر، پيشنهاد مى كنم 
تا ظهر پنجشــنبه خاكسپارى ها انجام شود و 
از ظهر به بعد مســيرهاى بهشت هاجر بسته 

شوند.
وى بيــان كرد: از دوم تا 15 اســفندماه، 28 
نفر با عالئم حاد تنفســى در بيمارستان هاى 
مالير بسترى شدند كه تست كروناى 3 نفر 
از آن ها مثبت اعالم شده است، اين افراد كه 
35 ، 14و 50 ســاله هستند درمان هاى اوليه 
را گرفتند و از لحاظ جســمانى در شــرايط 

خوبى قرار دارند.
تركاشوند با بيان اينكه همسر يكى از بيماران 
به قم ســفر كرده بوده است و سبب ابتالى 
او بــه بيمــارى و در پى آن يكــى  ديگر از 
اقوامش شده بود، افزود: بيمار سوم به جايى 
مســافرت نكرده است و اينكه از چه طريق 
مبتال شده است مشــخص نيست و اين به 
معناى آن است كه بايد اين موضوع در مالير 

جدى گرفته شود.

به گفتــه وى موارد مثبت از ميــان بيماران 
بسترى در بيمارستان بوده اند و اين به معناى 
آمار كل مثبت ها نيســت و شايد افراد ناقل 
ويروس زيادى در جامعه باشــند، از اين رو 
بايــد مراقب بود تا اين آمار گســترش پيدا 

نكند.
تركاشوند خاطرنشان كرد: تاكنون مورد فوتى 
بر اثر ويروس كرونا در مالير نداشته ايم اما 
2 نفر ماليرى كه در شــهرهاى اراك و كرج 
بر اثر كرونا فوت كردند براى تدفين به مالير 
منتقل و طبق دستورالعمل هاى بهداشتى در 

شهر سامن و مالير به خاك سپرده شدند.
وى تعداد تخت هاى فعال بيمارســتان هاى 
ماليــر را 450 تخت برشــمرد وافزود: در 

ايزوله  تخت  حال حاضر 63 
تنفسى فعال هستند.

ايــن مقــام مســؤل بــا اشــاره 
اكيپ هــاى  اســتقرار  بــه 
ــادى  ــارى در مب ــرل بيم كنت
ســمت  از  شــهر  ورودى 
ــت:  ــوده، گف ــتان هاى آل اس
مــا  حربــه  بزرگتريــن 
جــز  اكيپ هــا  ايــن  در 
ــراد، بحــث  ــب اف ــرل ت كنت
ــن  ــت، همچني ــوزش اس آم
در  را  آموزش هــا  ايــن 
ســطح روســتا از طريــق 
و  دهيــاران  بخشــدارها، 
حاشــيه  در  و  بهورزهــا 
ــن  ــق رابطي ــهرها از طري ش
ــم. ــام مى دهي ــالمت انج س

تركاشــوند با بيان اينكه يكى از مشكالت ما 
اســتفاده مردم از تجهيزات پزشــكى است، 
اســتفاده افراد سالم از ماسك و دستكش را 
ضرورى ندانســت و تصريح كرد: تقاضاى 
زياد افــراد عادى ســبب ايجــاد كمبود و 
مشكالتى براى كادر بهداشت و درمان شده 

است.
عضو ســتاد دانشــجويى مقابله با كروناى 
همدان نيز در اين نشســت، طول عمر مفيد 
ماسك هاى معمولى را 2 ساعت درصورت 
45 و  بــودن  خشــك 

دقيقه در هواى مرطوب 
عنــوان كــرد و افزود : 
3 در  را   n95 ماســك 
آبله  ســرخك،  بيمارى 
به تازگى  و  سل  مرغان، 
كرونا اســتفاده مى كنند 
اين در حالى اســت كه 
آنفلوانزا  دربــاره  حتى 
نيازى به استفاده از اين 
ماســك نيست، استفاده 
مردم  بى رويــه  و  غلط 
تخصصى  كاالى  اين  از 
خود  حتــى  پزشــكى 
ممكن است عامل انتقال 

آلودگى شود.
همچنيــن  تركاشــوند 
دســتكش جراحــى را يكــى از تجهيزات 
حرفه ايى دانست و گفت: هيچ چيزى جاى 
شست وشوى دست را نمى گيرد، دستكش ها 
منافذى دارند كه ويروس مى تواند درون آنها 
قرار گيرد و ســبب آلودگى بيشتر شود و از 
همه مهم تر دستكش قابليت استفاده فقط در 

يك محيط را دارد در صورتى كه مردم شايد 
در محيط هاى مختلف از آنها استفاده كنند.

وى اســتفاده از الــكل صنعتــى را بــراى 
ضدعفونى كردن مناســب ندانست و گفت: 
تركيــب غالب الكل صنعتى. متانول اســت 
كه در حوزه پزشــكى و بهداشت جايگاهى 
ندارد و چــون جذب پوســتى بااليى دارد 

بسيار آسيب زننده و خطرناك است.
تركاشــوند در ادامــه خاطرنشــان كــرد: 
ــى يافــت نشــده  ــاده غذاي ــچ م ــون هي تاكن
ــارى  ــان بيم ــا درم ــال ي ــه در انتق اســت ك
ويتامين هــا  بحــث  در  و  باشــد  مؤثــر 
ــر ســالمت عمومــى  مى تــوان گفــت كــه ب
در  اگــر  پــس  مى گــذارد  تأثيــر  بــدن 
ــى  ــد مولت ــراى خري ــرد ب ــرايط، ف ــن ش اي
ويتاميــن بــه داروخانــه مراجعــه نكنــد بــه 

ــت. ــش اس نفع
به گفته وى ويروس هاى كرونا هميشه وجود 
داشته اند و عامل 15 درصد سرماخوردگى ها 
هســتند، عامل كوويد 19 خفاش است كه 
بعد به مورچه خوار و مار و ســپس به انسان 

منتقل شده است.
وى در پايان گفت: دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان سامانه تلفنى با شماره 0813143 را 
راه اندازى كرده اســت كه به مردم مشاوره 
مى دهد و به سؤاالتشان در زمينه آموزش هاى 

پيشگيرى از كرونا پاسخ مى دهد.

 بخــش مركــزى نهاوند با 80 روســتا 
و جمعيــت 41 هزار و 308 نفــر داراى 3 
دهستان طريق االســالم، شعبان و گاماسياب 
است كه 66 روســتا داراى دهيار و شوراى 
اسالمى اســت. اين بخش 281 شهيد را در 
روســتاها تقديم جاودانگى اين خاك كرده 
است كه نشــان از نگاه اعتقادى و ايثارگرى 
مردم در صحنه هــاى انقالب و دفاع مقدس 
اســت . حضور حداكثرى مردم در انتخابات 
گذشته به رغم مشكالت شان نشان اعتقاد به 
مبانى جمهورى اسالمى است كه اين حضور 
را 2 اسفند با قدرت و روشنگرى بيشترى به 

نمايش درآوردند.
در بخــش مركــزى بيــش از 7 هــزار نفر 
باهماهنگى دهياران، كارگزاران صندوق بيمه 
اجتماعى روســتايى و عشايرى زير پوشش 

قرار دارند.
بخشــدار مركزى نهاوند در تشريح عملكرد 
و خدمــات دولت در ايــن بخش گفت: در 

و  خدمــات  بخــش 
اشتغال زايى  تسهيالت 
از  بهره منــدى  و 
درصد  فرصت ها  53 
تســهيالت  ارائــه  از 
در  خوداشــتغال زايى 
حــوزه بخش مركزى 

انجام گرفته است.
اين بخش مجهز به 11 
مركــز خدمات جامع 
 3 (درمانگاه)  سالمت 

پايگاه سالمت و 46 خانه بهداشت است.
آيت صالح تصريح كرد: جز روستاى پنبه در، 
قشالق بابارستم، خير قلى، گورجى و چشمه 
كبود درمجموع به طول 7 كيلومتر كه درحال 
پيگيرى اســت، محورهاى ارتباطى ســاير 
روســتاها آسفالته اســت و همه روستاهاى 
بخــش مركزى حتــى روســتاهاى زير 20 
خانــوار از نعمت گاز برخوردارند. همچنين 
تمامى روســتاها خط مخابراتى باســيم يا 

بى سيم دارند.
صالحــى گفــت: در ســال 98 بــا حضور 
فرماندار، مســئوالن و خبرنگاران مشكالت 
37 روســتا باحضور در جمع مردم بررسى 
شد و بســيارى از اين موانع برطرف و نقاط 
ضعف هم تقويت شد به طورى كه 68 درصد 
مصوبات اجرا و مابقى در حال پيگيرى است.

بيش از 13 ميليــارد در دهيارى ها براى ارائه 
خدمات و توسعه روستاها هزينه شده كه اين 
امر در تشويق مهاجرت معكوس روستاييان 

نقش مؤثرى داشته است.
اجرايى  اقدامات  درباره  مركزى  بخشدارى 
در اين بخش در حوزه تحقق طرح پايلوت 
برنامه توســعه اقتصادى در برنامه ششــم 
توسعه از صدور 257 پروانه ساخت توسط 
دهياران خبــر داد و گفت: همچنين از 12 
هزار و 130 مســكن روســتايى، 6 هزار و 
900 واحد در حوزه بنياد مســكن بهسازى 
شده است كه حدود 57 درصد اين آمار را 

شامل مى  شود.
آيت صالحى از بهسازى 27 درصد روستاها 
در فــاز اول خبرداد و تصريــح كرد: ميزان 
مقاوم سازى از 80 روستا كه 43 درصد بافت 
روســتايى دارند تا به حال مقاوم سازى شده 

است.
وى در ادامــه بــا بيان اينكــه 53 درصد از 
تسهيالت اشتغال روستايى در بخش مركزى 
پرداخت شده اســت، تأكيد كرد: با توجه به 
تعهدات در تحقق ســند توسعه شهرستان و 
ايجاد 21 هكتار گلخانه، ســاخت كارخانه 
هيدروپونيك با 30 درصد پيشرفت فيزيكى 
و 207 ميليارد تومــان اعتبار و واگذارى 15 
هكتار شهرك ارغوان در روستاى علمدار در 

حال اجرا است.
به گفتــه صالحى در حوزه رفــاه اجتماعى 
و بهداشــتى روســتاييان در بخش مركزى، 
ســاختمان جديد مركز خدمات بهداشــتى 
شعبان با يك ميليارد اعتبار، واحد مسكونى 
اســكان پزشــك براى دهفول 120ميليون 
تومان، جذب يك دندان پزشك براى روستاى 

باباقاسم راه اندازى و مورد استفاده قرار گرفته 
است.

با توجه به قرار گرفتن موقعيت گردشــگرى 
مركــزى،  دربخــش  گاماســياب  ســراب 
جنگل كارى در ســراب گاماسياب و تقويت 

پوشش گياهى انجام شده است.
همچنين خوشه مبل و منبت دهفول در بخش 
مركزى بــا كمك دهيار و شــوراى دهفول 
سازمان دهى شــد و تالش بر رونق بيشتر و 
تقويت شرايط اشــتغال پايدار در اين منطقه 

هست.
در بحــث مديريت پســماند، در باالى 90 
درصد از روســتاهاى بخــش محل دفن در 
گذشته به طور پراكنده بود و انتظار مى رود كه 
با حمايت مردم در اين زمينه ها خدمت رسانى 

بهترى بتوانيم انجام دهيم.
 دغدغه ها: 

بــه گفته بخشــدار مركزى اگــر مردم در 
بحث اجراى طرح هاى هادى در روســتاها 
و نيز در ضرورت هاى زيرساختى طرح از 
جمله انجام عقب نشينى، تعامل و همكارى 
بيشــترى داشته باشند يقينا سرعت در ارائه 
خدمات و كيفيــت آن نيز متفاوت خواهد 

بود.
وى بــا بيان اينكــه در برخى روســتاهايى 
كــه بزرگان روســتا، مردم، شــورا و دهيار 
هماهنگى هاى الزم را دارند ميزان آسيب هاى 
اجتماعى نيز كاهــش پيدا مى كند، گفت: در 
برخى روســتاهاى بزرگ هيأت انديشه ورز 

تشكيل شده است.

چون همديگر را دوست داريم

در خـانه 
مى مانيم

بخشدار مركزى نهاوند:

تعامل مردم در اجراى طرح ها 
افزايش كيفيت خدمات است

فرارســيدن  به  توجه  با 
ايــام باســتانى نوروز، 
بهتر اســت رفت وآمدها 
را در اين ايام به حداقل 
برســانيم و ســفرهاى 
بين شهرى و روستايى را 
لغو كنيم و چون همديگر 
را دوست داريم در خانه 
بازديدها  و  ديد  و  بمانيم 
را به صورت تلفنى انجام 

دهيم
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تبعيض عليه مسلمانان برنامه هند براى 
تبديل شدن به قدرت جهانى را مختل مى كند

 درحال حاضر يك دولت راست گرا در هند حاكم است كه به اين 
موضوع گرايش دارد كه بايد فرهنگ «هندو» در سراســر اين كشــور 

حاكم باشد و ديگر اقليت ها تابع اين فرهنگ باشند. 
يك كارشــناس مسائل شــبه قاره، در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به 
تحوالت گذشــته در هند و افزايش خشونت ها عليه مسلمانان در اين 
كشــور تصريح كرد: واقعيت اين اســت كه درگيرى بين مسلمانان و 
گروه هاى افراطى در هند كه به دنبال اين هســتند كه فرهنگ هندو را 
به طور كامل بر اين كشور حاكم كنند و بقيه قوميت ها را ناديده بگيرند، 
ريشــه تاريخى دارد و حتى در زمان سلطه انگليس بر هندوستان اين 

موضوع در مقاطعى وجود داشته است. 
پيرمحمد مالزهى ادامه داد: در ســال 1947 كه شــبه قاره هند تجزيه 
شد، جابه جايى جمعيت بزرگى در اين شبه قاره اتفاق افتاد و 2 كشور 
پاكستان و هند شــكل گرفت. بخشى از مسلمانان از هند جدا شدند 
و بخشــى ديگر كه اكنون حدود 200 ميليون نفر هستند و بزرگترين 

اقليت در هند محسوب مى شود در اين كشور باقى ماندند. 
وى با بيان اينكه درحال حاضر هند در حال تبديل شدن به يك قدرت 
جهانى است، بنابراين در اين عرصه نيازمند آن است كه اعتبار جهانى 
خود را در بين افكار عمومى حفظ كند، افزود: افزايش خشــونت ها 
عليه مسلمانان و همچنين تصويب قوانين تبعيض آميز عليه آنها، لطمه 
جدى به اعتبار اين كشور وارد مى كند و اگر هند نتواند وضعيت كنونى 
را سروسامان دهند و از ميزان خشونت بكاهد، نفوذ و اعتبارش نه تنها 
در دنياى اســالم بلكه در سطح جهان كاهش پيدا مى كند و قطعا اين 

مسأله اى نيست كه دولت هند آن را بخواهد. 
اين كارشناس سياسى در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان دارد كه با افزايش 
خشونت ها، مسلمانان در هند خواستار استقالل و جدا شدن از هند شوند، 
توضيح داد: مسلمانان در هند در يك نقطه متمركز نيستند بلكه پراكنده 
هســتند و از طرف ديگر هند داراى ارتشى قوى است و اجازه نمى دهد 
كه چنين اتفاقى بيفتد زيرا اگر مسلمانان بخواهند جدا شوند، ممكن است 
اين مطالبه در بين گروه هاى مذهبى و فرقه اى ديگر نيز به وجود بيايد و 
اين موضوعى است كه دولت هند به هيچ عنوان زير بار آن نخواهد رفت. 

بازداشت شاهزاده ها با وخامت حال 
شاه سعودى مرتبط است

 يك روزنامه فرامنطقه اى بازداشت 2 نفر از شاهزادگان سعودى را 
عبور از خطوط قرمز خواند و اعالم كرد، ممكن است اين موضوع به 

وخامت حال شاه سعودى مربوط باشد. 
بــه گزارش فارس، روزنامه «القدس العربى» در گزارشــى درباره اين 
موضوع نوشــت، «محمد بن سلمان» ولى عهد ســعودى با بازداشت 
عمويــش احمد بــن عبدالعزيز «خطوط قرمــز» را در عرف خانواده 
پادشاهى زير پا گذاشت. در ادامه اين گزارش آمده: بازداشت ها وجود 
يك توطئه ميان شــاهزادگان عليه ولى عهد فعلى را خبر مى دهند اما 
منبعى آگاه به القدس العربى تأكيد كرد محمد بن نايف در انزواى كامل 
اســت و حتى به وى اجازه استفاده از موبايل يا اينترنت داده نمى شود 

و در منطقه اى دورافتاده و دور از پايتخت يا جده و مكه قرار دارد. 
اين منبع آگاه بعيد ندانســت كه بازداشت ها نشــان دهنده «نگرانى از 
ســالمتى سلمان بن عبدالعزيز باشد، كسى كه از آلزايمر پيشرفته رنج 
مى برد و بر امور حاكميتى و امنيتى كشــور تسلط ندارد و اين امور در 
دست پسرش محمد بن سلمان است، كسى كه در كنار زدن هر كسى 

كه به وى شك كند، ترديد نمى كند». 

سفر برايان هوك به فرانسه و انگليس 
براى گفت وگو درباره ايران

 نماينده ويژه آمريكا براى تشــريح سياســت هاى آمريكا درباره 
ايران، سفرى به لندن و پاريس داشته است. 

به گزارش ايســنا، وزارت خارجه آمريكا با صدور بيانيه اى، از سفر 
برايان هوك، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران به انگليس و فرانسه 

خبر داد. 
طبق اين بيانيــه، برايان هوك در لندن در ديدار با اعضاى پارلمان و 
ديگر رهبران انگليس، سياست هاى آمريكا درباره ايران و خاورميانه 

را تشريح كرد. 
وى همچنين در پاريس نيز ديدارى با همتايان انگليسى، فرانسوى و 

آلمانى خود درباره ايران داشته است. 

روحانى و شمخانى بايد فرمانده كنترل 
كرونا باشند نه وزير بهداشت

 فرماندهى و مســؤوليت كنترل كرونا بايد به عهده شخص رئيس 
جمهور و رئيس شوراى عالى امنيت ملى باشد نه وزير بهداشت. 

به گزارش فــارس، مجتبى ذوالنورى رئيس كميســيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس شــوراى اسالمى در صفحه توييتر خود 
نوشــت: فرماندهى و مســئوليت كنترل كرونا بايد بر عهده شخص 
رئيــس جمهور و رئيس شــوراى عالى امنيت ملى باشــد نه وزير 
بهداشــت، زيرا كنترل اين بيمارى فراگير رو به رشد با امكانات كل 
كشور ممكن است و كل دولت و امكانات زير امر يك وزير نيستند. 

ويروس تحريم و بدعهدى، بيش از كرونا 
امنيت بين المللى را تهديد مى كند

 به گزارش ايسنا، على شمخانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى در 
صفحه توييترش نوشــت: ويروس تحريم و بدعهدى، بيش از كرونا 
«امنيــت بين المللى» را تهديد مى كند. ادعــاى آمريكا براى آمادگى 
كمك به ايران تنها با عمل به تعهدات قانونى اين كشــور ذيل برجام 

قابل راستى آزمايى است. 

نشست اخير يكى از بدترين نشست هاى 
تاريخ اوپك بود

 نشســت اوپك و غيراوپك بدون نتيجه پايــان يافت، نبايد باب 
مذاكرات را بست؛ بازار به توافق و كاهش توليد نفت نياز دارد. 

به گزارش ايســنا، وزير نفت پس از پايان نشست اوپك و غيراوپك 
اظهار كرد: همان طور كه پيش از اين گفتم، نشســت سختى بود؛ 2 
طرف بر نظراتشــان اصرار كردند و در نهايت نشســت به نتيجه اى 

نرسيد. 
بيژن نامدارزنگنه در توضيح بيشــتر گفت: اعضايى از اوپك اصرار 
داشــتند غيراوپكى ها هم بايد مقدار مشخصى از سهم كاهش توليد 
را بر عهده بگيرند، اما آن ها نپذيرفتند و مذاكرات به بن بست رسيد. 

وى بــا بيان اين كه شــايد ظــرف روزهاى آينــده از طريق برخى 
رايزنى ها، نتايجى حاصل شود، افزود: بازار به كاهش توليد نياز دارد. 
وزير نفت عنوان كرد: نهايى شدن تصميم اوپك مشروط به همكارى 
غيراوپك بود و از آن جا كه غيراوپك همكارى نكرد، توافقى به دست 
نيامد و حتى توافق قبلى مبنى بر كاهش توليد 1/7ميليون بشــكه اى 

اوپك و غيراوپك هم تمديد نشد. 
وى با بيان اينكه با توجه به تمديد نشدن توافق پيشين اعضاى اوپك 
و غيراوپك، از ابتداى آوريل همه اعضا مى توانند نســبت به افزايش 
توليد نيز اقدام كنند، اين نشســت را يكى از بدترين نشســت هاى 

تاريخ اوپك خواند و گفت: بايد تدبيرى كرد و به نتيجه رسيد. 

مجلس يازدهم نيازهاى مردم را 
در اولويت قرار دهد

 اگر نمايندگان مجلــس يازدهم مى خواهند مجلس را به جايگاه 
اصلــى خود بازگردانند، بايد در درجه نخســت بــه مطالبات مردم 

رسيدگى كرده، مردم و نيازهاى آن ها را در اولويت قرار دهند. 
يك فعال سياسى اصالح طلب در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه 
كاهش آراى نماينــدگان مجلس يازدهم موجب تضعيف حمايت و 
پشتيبانى مردم از آنها مى شــود، اظهار كرد: اما به هر حال انتخابات 
برگزارشده و اين منتخبين راهى مجلس شده اند و بايد به وعده هايى 

كه به مردم داده اند و وظايف نمايندگى خود پايبند باشند. 
جالل جاللــى زاده ادامه داد: بايد منتخبين بداننــد كه قانون گذارى 
و نظارت بر ســاير نهادها وظيفه اصلى آنهاســت. آنها بايد قوانينى 
تصويب كنند كه در راســتاى برآورده كردن مطالبات مردم باشــد. 
منتخبين اگر پيام مشــاركت كم مردم در انتخابات را به خوبى درك 
كــرده و همچنين بــه وظايف خود خوب عمل كننــد، حتما موفق 

مى شوند. 
وى بــا بيــان اينكــه مشــكالت و بحران ها ى كشــور، وظايف 
نمايندگان مجلس يازدهم را ســخت كرده اســت، تصريح كرد: 
جامعــه دچار مشــكالت اقتصادى، معيشــتى، سياســت داخلى 
و خارجــى، اجتماعــى و فرهنگى بوده و وظيفــه اصلى مجلس 
پرداختن به همين مشــكالت اســت. حل اين مشــكالت مطالبه 

اصلى از مجلس يازدهم است. 
نماينده پيشين مجلس شوراى اسالمى در پايان گفت: مجلس يازدهم 
مى توانــد با تصويب يا اصالح قوانين مورد نياز كشــور، وعده هاى 
خود را محقق و جامعه را نســبت به آينده دلگرم و اميدوار كند. اگر 
نمايندگان مى خواهند مجلــس را به جايگاه اصلى خود بازگردانند، 
بايد در درجه اول به مطالبات مردم رسيدگى كرده و مردم و نيازهاى 

آنها را در اولويت قرار دهند. 

خواستار بهبود روابط با ايران در دوره 
«پسابرگزيت» هستيم

 سخنگوى نخســت وزير انگليس تأكيد كرد كه دولت لندن پس از خروج 
از اتحاديه اروپا «برگزيت» خواستار بهبود روابط و توسعه مناسبات دوجانبه با 
ايران است.  اين سخنگو كه طبق رويه هاى دفتر نخست وزيرى خواست نامش 
فاش نشود، در پاسخ به سؤاالت مكتوب ايرنا، اشاره به ارسال محموله بهداشتى 
و درمانى 3 كشور اروپايى به ايران براى مقابله با كرونا افزود: همكارى هاى ما 
درباره شيوع ويروس كرونا نشان مى دهد كه به تعامل با يكديگر روى مسائلى 
كه به صورت مشــترك نسبت به آن نگران هســتيم، متعهديم. وى با اشاره به 
تمايل 3 كشــور اروپايى عضو برجام براى فعال كردن سازوكار حل اختالف 
مدعى شــد؛ هدف ما اين است كه بتوانيم توافق هسته اى ايران را حفظ كنيم و 
از طريق همكارى با تمام طرف ها از جمله ايران، راه حل ديپلماتيك پيدا كنيم. 

رئيس جمهور فرمانده ستاد ملى مبارزه با كرونا
 كميســيون امنيت ملى درخواســت داد تا رئيس جمهــور و يا معاون اول 
رئيس جمهور براى مقابله مؤثرتر و گسترده تر با ويروس كرونا مسئوليت مستقيم 
ستاد ملى مبارزه با كرونا را بر عهده گيرند.  رئيس كميته دفاعى كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مجلس در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: باتوجه به اينكه 
ويروس كرونا در كل كشور شيوع پيدا كرده و اين بيمارى مى تواند مخاطرات 
زيادى براى سالمت مردم داشته باشــد و همچنين ابعاد اجتماعى و فرامرزى 
اقتصادى را به دنبال داشــته باشد، الزم اســت از تمامى امكانات دستگاه هاى 
اجرايى و حكومتى اعم از دولتى و غيردولتى به صورت كامال جدى اســتفاده 
كرد.  اردشــير نوريان افزود: بايد تمامى دستگاه هاى اجرايى و حكومتى اعم از 
دولتى و غيردولتى با محوريت وزارت بهداشت پاى كار آيند تا با كمك مردم و 

مسئوالن و متوليان دستگاه هاى اجرايى بيمارى را كنترل كنند. 

تعمير اقتصاد بايد اولويت مجلس يازدهم باشد
تعمير اقتصاد و پرداختن به مباحث فرهنگى 2 مقوله گره گشاســت كه بايد در 

اولويت برنامه هاى مجلس يازدهم باشد. 
يك عضو فراكســيون واليى مجلس در گفت وگو با ايســنا، درباره مهمترين 
انتظارات از مجلس يازدهم، بيان كرد: حدود 13 ســال اســت كه مقام معظم 
رهبرى شــعارهاى اقتصادى و فرهنگى، روى ســال ها مى گذارند و سال ها را 
با اين شــعارها نامگذارى مى كنند، اين نشان مى دهد كه اولويت اساسى كشور 
اقتصاد است.  محمد جواد كوليوند در ادامه اظهار كرد: بايد تأثير اقتصاد كشور 
ايران از دنيا به حداقل برسد. هر چقدر اقتصاد كشور قوى تر شود، تأثيرپذيرى 

آن از دنيا كمتر شده و به دنبال آن شكنندگى آن به حداقل مى رسد. 
وى تصريح كرد: اصلى ترين اولويت مجلس يازدهم بايد تعمير اقتصاد كشور و 

ايجاد ثبات در اقتصاد باشد. 

 سياست فشار حداكثرى آمريكا عليه ايران 
بدون توجه بــه زمينه هــاى فرهنگى جامعه 
ايرانى و رفتارشناسى ايرانيان در شرايط بحران 
طراحى شــده و به نظر نمى رسد اين سياست 

دستاورد قابل اعتنايى داشته باشد. 
كارزار فشار حداكثرى آمريكا عليه ايران اين 
روزها با ترديدهاى جدى مواجه شــده است، 
اين نكته اى اســت كه حتى مشاور امنيت ملى 
پيشين ترامپ نيز به آن معترف است. چندى 
پيش جان بولتون در سخنانى در دانشگاه دوك 
با بيان اينكه سياست ترامپ در حال شكست 
خوردن است، گفت: من فكر نمى كنم ترامپ 
مطابق شعار فشار حداكثرى پيش مى رود. من 
فكر نمى كنم كه ما در حال اجراى سياســت 

فشار حداكثرى بر ايران هستيم. 
به گزارش ايرنا، ايران در 2 تا 3 ســال گذشته 
توانســته با در پيش گرفتن سياست مقاومت 
حداكثرى در مقابل كارزار فشــار حداكثرى 
آمريــكا مقاومت كند، با اين وجود همه گيرى 
كرونا در ايران ظاهــرا اميد برخى چهره هاى 
افراطى براى زمين خوردن ايران را زنده كرده 

است. 
به تازگى مارك دوبوويتز مديــر بنياد دفاع از 
دموكراســى ضمن ابراز خوشحالى از شيوع 
كرونا در ايران گفته آنچه تحريم ها نتوانســته 
بود بر ســر اقتصاد ايران بياورد كرونا محقق 
كرده اســت. اين نوع نگاه فارغ از نشان دادن 
سرشــت غيرانسانى چنين شــخصيت هايى، 
ناآگاهى آنها از پيچيدگى هاى جامعه ايرانى را 

نشان داده است. 
يكى از ويژگى هاى فرهنگى و جامعه شناختى 
ايرانيان، اتحاد و انســجام در شــرايط بحران 
و ســختى اســت و همين امر موجب دوام و 
ماندگارى آن در طــول قرن ها آن هم در يك 
منطقه پرآشوب بوده است. پس از شوك اوليه 
كرونا، جامعه ايرانــى كم كم در حال غلبه بر 
آن اســت و محتواى منتشرشــده در رسانه ها 
و شــبكه هاى اجتماعى نشان دهنده همدلى و 
هم افزايى بيش از پيش اقشــار مختلف براى 

غلبه بر اين بليه جهانى است. 
نكته قابل تأمل اينكه آمريكا 4 دهه اســت در 
حال آزمودن يك راه شكســت خورده است. 
جمهورى اســالمى ايران از زمــان پيروزى 
انقالب اســالمى در 1979 تحت تحريم بوده 
است. با اين وجود هيچ نشانه اى وجود ندارد 
كه ايران حاضــر به پذيرش اهــداف اصلى 

راهبرد فشارهاى آمريكا بوده باشد كما اينكه 
در 4 دهه گذشــته هم تن به هيچ خواســته 

نامعقول و غيرمنطقى نداده است. 
 مقامــات آمريكايــى  ظاهــرا دريافته اند كه 
فشارهاى وارد شده به تهران مؤثر واقع نشده 
اســت و كم كم تعداد بيشترى از مقامات اين 
كشــور به اين نتيجه مى رســند، با اين وجود 
درحالى كه انتظار مى رود اين اتفاق به تجديد 
نظــر در رويكرد ســابق منجر شــود، برخى 
مقامات با نوعى لجاجت سعى در ادامه همان 

رويه دارند. 
به همين دليل است كه مايك پمپئو، وزير امور 
خارجه آمريكا به دنبــال راه هاى ديگرى براى 
اعمال فشــار بر ايران است. مايك پمپئو، روز 
جمعه 9 اسفند در نشست كميته امور خارجى 
مجلس نمايندگان اين كشور، از سياست فشار 
حداكثرى واشــنگتن بر ايران و به شــهادت 
رساندن سردار قاسم سليمانى دفاع كرد. او با 
رد انتقادها از رويكرد ديپلماتيك دولت ترامپ 
در قبال ايران گفت: «جمهورى اسالمى ايران، 
حامى شماره يك تروريسم در جهان است و 

بيش از هر كشور ديگرى يهودستيز است.» 
پمپئو در مصاحبه اى كه تارنماى واشنگتن فرى 
بيكن منتشــر كرد، اعالم كرد كه دولت كنونى 
آمريكا به رياســت دونالد ترامپ تالش هاى 
متعددى را براى مقابلــه با افزايش اثرگذارى 
ايران در منطقه آغاز كرده است. وى گام هاى 
بعدى آمريكا را جلوگيرى از نفوذ رو به رشد 

تهران در كشورهاى مهم عربى همچون يمن، 
 ســوريه و لبنان دانست. اين رويكرد در حالى 
اتخاذ مى شود كه  آمريكايى ها فراموش كرده اند 
نفــوذ تهران در منطقه نفوذ فرهنگى و حاصل 
آميختگى فرهنگى، قومــى، زبانى، مذهبى و 
هم نشينى در طول قرن ها زيست مسالمت آميز 

است. 
وزيــر خارجه آمريكا اين را هم گفته اســت 
كه در ماه هاى آينــده، به همراه دونالد ترامپ 
تصميم مهمى درباره مطرح كردن درخواست 
از سازمان ملل براى استناد به «مكانيسم ماشه» 
براى بازگشــت مجموعــه اى از تحريم هاى 
بين المللى عليه ايران اتخــاذ خواهند كرد. به 
گفته اين مقام آمريكايــى اگرچه ترامپ هنوز 
تصميم نهايى درباره مكانيسم ماشه در سازمان 
ملل اتخاذ نكرده اســت امــا از پيش زمينه را 

براى اين اقدامات فراهم كرده است. 
نزديك به 2 ســال از آغاز كمپين فشار دولت 
ترامپ عليه ايران مى گــذرد و دولت ترامپ 
هنوز نتوانســته ايران را با به پاى ميز مذاكره 
بكشــاند، ايران اعــالم كرده كه تنهــا با لغو 
تحريم هــا حاضر به مذاكره با آمريكا اســت. 
ترامــپ بايد اين واقعيت را قبــول كند كه با 
تحريم هاى بيشــتر، منزوى كــردن يا راه هاى 
نظامى مشكالت با ايران قابل حل نيست. زمان 
آن رسيده كه اين اســتراتژى شكست خورده 
حداكثــر فشــار را كنــار بگــذارد و به يك 

ديپلماسى واقع بينانه روى بياورد. 

در ماه ها و هفته هاى گذشته دولت آمريكا در 
پى تشديد فشارها بر تهران از طريق سازوكار 
حل اختالف و مكانيســم ماشه است آن هم 
درحالى كه خــود از اين توافق خارج شــده 
و هيچ مبنــاى حقوقى براى اســتفاده از اين 
سازوكار ندارد. از سوى ديگر شركاى اروپايى 
برجام هم پس از طرح مباحثى درباره استفاده 
از سازوكار حل اختالف، دريافتند كه استفاده 
از اين سازوكار عمال دست آنها را در پيگيرى 
اهدافشان خالى خواهد كرد. براى همين اعالم 
كردند فعال از اين سازوكار استفاده نمى كنند و 
ممكن اســت ايران واكنش تندى به اين اقدام 
نشان دهد كما اينكه محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه در اواخر دى ماه هشــدار داد كه 
اگر كشورهاى اروپايى پرونده هسته اى ايران 
را به شــوراى امنيت ســازمان ملل بفرستند، 
جمهورى اســالمى از ان پى تــى يا پيمان منع 

گسترش تسليحات هسته اى خارج مى شود. 
اكنون شــايد زمان مناسبى براى ارزيابى نتايج 
و دستاوردهاى فشار حداكثرى باشد. اقدامات 
دو سه ساله گذشــته آمريكا و بى عملى اروپا 
موجب بازنگرى جامعه ايرانى در نوع نگاه به 
غرب و امكان همكارى با آن شــده است كه 
برون داد آن را مى تــوان در انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى مشــاهده كرد. امروز جامعه 
ايرانــى به ويژه اقشــار و طبقات متوســط به 
ميزان قابل توجهى نســبت به آمريكا و غرب 

بى اعتماد شده است

فشار حداكثرى چه دستاوردى 
براى آمريكا داشته است؟
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بهداشتنكتهدانشگاه
دانشگاه ها از پذيرش ميهمانان نوروزى منع شدند

 معــاون ادارى، مالــى و مديريــت منابــع وزارت علوم، تحقيقــات و فناورى 
در بخشــنامه اى بر ضرورت خوددارى از پذيرش و اســكان افراد در مهمانسراها، 

خوابگاه ها و تشكيل اردوهاى تحصيلى، ورزشى و همايش ها تأكيد كرد.
بــه گــزارش ايرنا، محمدتقــى نظرپور در اين بخشــنامه خطاب به رؤســاى 
دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها، مؤسســات و مراكز آموزشى، پژوهشى و پارك هاى 
علم و فناورى با اشــاره به بخشــنامه هاى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكى كشور، همچنين دســتورالعمل وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتى مبنى بر شــيوع بيمارى كرونا (covid-19) در برخى استان هاى 
كشــور و با هدف پيشگيرى از اشــاعه اين ويروس به سايرين و جلوگيرى از 
احتمال ابتالى گردشــگران، تأكيد كرد كه دانشگاه ها از پذيرش و اسكان افراد 
در مهمانســراها، خوابگاه ها و تشكيل اردوهاى تحصيلى، ورزشى و همايش ها 

تا اطالع ثانوى خوددارى كنند.

الكل خوراكى چاره كرونا نيست
 يك متخصص بيمارى هاى عفونى معتقد اســت مصــرف هرگونه مواد الكلى 
به صورت خوراكى تأثيرى در پيشــگيرى از ابتال به بيمــارى كرونا ندارد و نبايد به 

اين باور غلط اعتنا كرد.
شاهين شــادنيا در گفت وگو با ايرنا افزود: مصرف الكل براى پيشگيرى از كرونا به 

نابينايى، كاهش سطح هوشيارى و حتى مرگ منجر مى شود.
وى با بيان اينكه در روزهاى اخير و به طور ناگهانى موارد مسموميت با الكل متيليك 
يا متانول افزايش يافته، اظهار كرد: بيمارانى كه مراجعه مى كنند داراى عالئم چشمى 
شــامل كاهش ديد، تارى ديد، نابينايى، كاهش سطح هوشيارى و حتى در مواردى 

شاهد مرگ برخى مراجعان بوده ايم.
شــادنيا افــزود: در عمــده مراجعــان بــاور غلطــى ايجــاد شــده كــه درواقــع مصرف 
ــروس  ــارى وي ــه بيم ــال ب ــگيرى از ابت ــب پيش ــد موج ــكل مى توان ــى ال خوراك

كرونــا شــود.

بيماران تاالسمى نگران كيفيت و كميت خون موردنياز 
خود نباشند

 بيماران تاالســمى كه از مصرف كنندگان مســتمر خون هستند درباره كيفيت و 
كميت خون موردنياز خود چه پيش از شــيوع كرونا، چه حين شيوع اين ويروس و 

چه پس از فروكش كردن آن نگران نباشند.
مديرعامل ســازمان انتقال خون ايران گفت: بايد توجه داشت كه رفت وآمد، تراكم 
و تجمع بى جهت در مراكز درمانى و به هم ريختن نظم و روند درمان، ممكن است 

بيماران تاالسمى را در معرض خطر قرار دهد.
به گزارش ايسنا، پيمان عشقى بيان كرد: با اشاره به اينكه بيماران تاالسمى بايد نظم 
حضــور در درمانگاه ها را حفظ كنند، اظهاركرد: چنانچه درمانگاه به دليل جلوگيرى 
از كاهش تراكم و حضور انبوه متقاضيان تزريق خون از فشــردگى برنامه هاى درمان 
تاالسمى كاستند، پذيرفتنى است زيرا تأخير در تزريق خون در زمان كوتاه يك يا 2

ماه مشكلى را ايجاد نخواهد كرد.

مواد ضدعفونى كننده در داروخانه ها توزيع مى شود
 رئيس ســازمان غذا و دارو در بخشنامه اى شركت هاى پخش منتخب را به تحويل 
اقالم ضدعفونى صرفا به داروخانه ها ملزم كرد. به گزارش ايرنا، محمدرضا شانه ساز در 
بخشنامه اى به تمامى شركت هاى توليدكننده تجهيزات پزشكى، محصوالت ضدعفونى 
كننده و فراورده هاى آرايشــى و بهداشتى، دستورالعمل توزيع محصوالت ضدعفونى 
كننده داراى مجوز توليد موقت را ابالغ كرد. وى خاطرنشان كرد: تمام شركت هايى كه 
مجوز موقت توليد فرآورده هاى ژل و انواع محلول هاى ضدعفونى كننده دست ساز را 
دريافت كرده اند و همچنين توليدكننده هاى داراى پروانه كه اداره كل دارو آنها را ملزم به 
توزيع داروخانه اى براى همه يا بخشى از محصوالت آنها كرده است، بايد فقط از طريق 

پخش هاى معرفى شده به توزيع در سطح داروخانه هاى كشور اقدام كنند.

برگزارى كالس تلويزيونى براى دبستانى ها 
در تمام روزهاى هفته

 براى دانش آموزان ابتدايى در تمام روزهاى هفته كالس تشــكيل مى شود و فرايند 
آموزش منقطع نمى شود.

معــاون آموزش ابتدايى وزيــر آموزش وپرورش گفــت: وزارت آموزش وپرورش با 
همكارى رسانه ملى براى تداوم جريان آموزش در كمترين زمان ممكن جهاد آموزشى 
را شروع كرد. به گزارش فارس، رضوان حكيم زاده اظهار كرد: آموزش از طريق رسانه 
ملى دســتاوردهاى واالترى از يادگيرى صــرف دارد و موجب تقويت روحيه همدلى 
و همبســتگى در جامعه مى شــود، زيرا وقتى جريان آموزش به رسانه فراگيرى مانند 

تلويزيون هدايت مى شود، سرمايه اجتماعى تقويت خواهد شد.

افزايش مستمرى متناسب با تورم باشد
 رئيس كانون عالى بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعى با اشاره به اينكه 63 درصد 
بازنشستگان حداقل بگير هستند، گفت: با ارسال نامه اى به وزير رفاه، خواستار افزايش 

واقعى حقوق متناسب با تورم شده ايم، خبر داد.
على اصغر بيات در گفت وگو با مهر، درباره افزايش حقوق بازنشســتگان در سال آينده 
اظهار كرد: با نزديك شدن به ايام پايانى سال يكى از مهمترين مسائل و دغدغه هايى كه 
اقشار مختلف بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى را تحت تأثير قرار مى دهد 
تعيين ميزان افزايش حداقل حقوق مصوب شوراى عالى كار و مشموالن ساير سطوح 
مزدى اســت، به همين دليل در نامه اى به محمد شريعتمدارى وزير تعاون، كار و رفاه 

اجتماعى خواستار افزايش قابل قبول مستمرى بازنشستگان و مستمرى بگيران شده ايم.

نكاتى براى مراقبت از بيماران مشكوك 
به كرونا در منزل

 فوق تخصص بيمارى هاى ريوى بيمارستان دكتر مسيح دانشورى، 
استراحت، مصرف مايعات، قرنطينه خانگى و رعايت بهداشت فردى 
را مهمترين نكات درمان و پيشگيرى از انتقال بيمارى براى افراد مبتال 

و يا مشكوك به كرونا عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، عابدينى با بيان اينكه با توجه به اپيدمى شدن بيمارى 
كرونا ممكن است در هر خانواده يك نفر به ويروس آلوده باشد، اظهار 
كرد: به بيماران داراى مشــكالت زمينه اى از قبيل بيمارى هاى قلبى و 
ديابت و يا بيماران تحت شيمى درمانى و يا مصرف كنندگان داروهاى 
تضعيف كننده سيستم ايمنى، توصيه مى كنيم اگر دچار تب باال و عالئم 

سرماخوردگى هستند حتما به پزشك مراجعه كنند.
 چه كسانى به مراكز درمانى مراجعه كنند؟

 وى ادامــه داد: اما افراد عادى كه مشــكالت زمينه اى ندارند و دچار 
عالئم سرماخوردگى از قبيل تب، سرفه و آبريزش بينى شده اند، فقط 
در منزل بمانند و با رعايت نكات بهداشــتى مراقب باشند ترشحات 
بينى و دهانشــان با ســاير افراد منزل تماس نداشته باشد. افراد داراى 
اين عالئم در منزل از ماسك استفاده كرده و استراحت كنند. همچنين 
مى توانند از داروهاى معمول سرماخوردگى استفاده كنند و الزم نيست 

به پزشك مراجعه كنند.
بر اساس گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى، 
دكتــر عابدينى تأكيد كرد: اما اگر افراد در بين اين عالئم، دچار تنگى 
نفس شــدند به اين معنا كه در راه رفتن و در حالت نشسته احساس 
تنگى نفس دارند حتما به نزديكترين مركز درمانى معرفى شــده براى 
معاينه بيماران كرونايى، مراجعه كنند، براى بيمارانى كه بنا بر تشخيص 
پزشك مشكوك به كرونا هستند و به صورت سرپايى درمان مى شوند 
داروهاى مشخصى تجويز مى شود و براى اين افراد احتياجى به تست 

كرونا نيست.
 احتمال تشخيص كرونا با قضاوت بالينى

وى با بيان اينكه در بسيارى از موارد احتمال وجود بيمارى با قضاوت 
بالينى، شرح حال بيمار و عكس از ريه و آزمايش خون نيز تشخيص 
داده مى شود، افزود: در فصل اپيدمى اگر تست ميكروبى كه از ته حلق 
بيمار و بينى گرفته مى شود، منفى هم باشد به اين معنا نيست كه كرونا 
نــدارد به همين خاطر در فصل اپيدمى درباره تمام كســانى كه دچار 
عالئم سرماخوردگى شــده اند احتمال كرونا را درنظر مى گيريم و به 
آنها توصيه اكيد مى كنيم كه تمام احتياطات الزم را براى پيشگيرى از 

انتقال بيمارى انجام دهند.
عابدينــى تأكيد كرد: اين مســأله به معناى آن نيســت كــه افراد از 
ســرماخوردگى دچار وحشــت و ترس شــوند بلكه بايد احتياط و 
مراقبت هاى الزم را درنظر بگيرند و نگذارند كه ترشحات بينى، سرفه 
و عطسه شــان با افراد ديگر تماس داشته باشد و بهداشت فردى را با 

شدت بيشترى رعايت كنند.
 مبتاليان به كروناى خفيف چگونه درمان مى شوند؟

اين متخصص با بيان اينكه براى بيماران مشكوك به كرونا كه احتياج 
به بســترى ندارند نيز داروهايى توســط پزشــك تجويز مى شود كه 
مى توانند در منزل اســتفاده كنند، گفت: البته اگر بيمارى فرد بســيار 
خفيف باشد با ماندن و استراحت در منزل، خوردن مايعات و داروهاى 

معمولى سرماخوردگى بهبود مى يابد.
 مدت زمان بيمارى افراد مبتال

اين پزشك متخصص درباره مدت زمان بيمارى افراد مبتال، توضيح داد: 
اين بيمارى مانند آنفلوآنزا نيست كه بيمار 2 يا 3 روز تب كند و داراى 
عالئم باشد، در بيمارى كرونا ممكن است 4 يا 5 روز بيمار تب كند و 
دچار بدن درد شود. دوره درمانى كه براى اين بيمارى درنظر مى گيريم 

بنا بر شرايط بالينى و ميزان بهبودى بين 5 تا 14 روز است.
 به گفته وى، بيمارانى كه در اين دوره زمانى دچار عالئم سرماخوردگى 
شده باشند، بنابر احتياطات الزم مبتال به كرونا درنظر گرفته مى شوند و 
تأكيد مى كنيم كه نكات بهداشتى درباره اين افراد به شدت رعايت شود.

نكات بهداشتى ضرورى براى افراد مشكوك به كرونا
اين عضو هيأت علمى دانشــگاه علوم پزشــكى شهيد بهشتى درباره 
نكات بهداشــتى كه ضرورى است افراد مشــكوك به كرونا و داراى 
عالئم ســرماخوردگى رعايت كنند، اظهار كرد: بــراى اين افراد بايد 
يك اتاق قرنطينه درنظر گفته شود تا با ساير افراد منزل تماس نداشته 
باشند. اتاقشان داراى تهويه مناسب باشد و با باز گذاشتن پنجره اتاق 
به تعويض هوا كمك كنند. عابدينى افزود: اين افراد سعى كنند عطسه، 
سرفه و ترشــحات تنفسى شان با سطوح منزل به ويزژه سطوح صافى 
مانند ميز تماس نداشته باشد و اگر اين سطوح با اين ترشحات آلوده 

شد حتما با الكل و يا ضدعفونى كننده هاى خانگى تميز شود.
بــه گفته وى، اين افراد نبايد با ديگران فاصله كمتر از نيم متر داشــته 
باشند و ســعى كنند در داخل منزل حتما از ماسك استفاده كند تا از 

پخش شدن ترشحات تنفسى در منزل خوددارى شود.

تجارت: دروغ  پراكنى با ماسك دلسوزى
 اين هم از رونق بازار كرونا!!
همدان پيام: مسير پيش روى مجلس

 آسفالته يا خاكى؟؟!
شرق: ماه تلخ روحانى و اصولگرايان

 نگران نباش با كرونا شيرين مى شود!!
قدس: در روزهاى كرونايى، هالل احمر كجايى؟!

 معلومه اين ويروس داره مردم رو شاعرمىكنه!!
همدان پيام: سال 99 مسكن به استراحتگاه ركود مى رود؟

 اگه از گرانى و پركارى خسته شده باشه!!!
كيهان: جريان شايعه پراكنان كمتر از محتكران نيست

 دولت كه براى مردم شــغل ايجاد نمى كنه مجبورن خودشون 
شغل كاذب ايجاد كنن!!

شرق: كرونا مى تواند ترامپ را شكست بدهد
 رقيبى ديوانه تر از ترامپ پيدا شد!!

قدس: هيچ موردى از ابتال به كرونا در پادگان ها نداشتيم 
 از سختى زياد پوست سربازها ضخيم شده!!

ابرار ورزشى: اميرى: از حاالخودمان را قهرمان مى دانيم
 سراب در حال وهواى كرونايى

تجارت: بازار شب عيد در خواب
 داره جيب مردم رو تقويت مىكنه

ايرنا: ليگ واليبال زنان گرفتار در تور بى تدبيرى
 تور ويروسى شده!!

جوان: ايست 10 استان به مسافران نوروزى
 پليس نوروز به پليس گردشگرى تبديل شد؟؟!
رسالت: ترس ترامپ از كرونا جنبه انتخاباتى دارد

 تعرفه ها را ضدعفونى كنيد!!
ابرار اقتصادى: كرونا تأثيرى بر توليد نفت ايران نداشت

 نفت پادتن كرونا دارد!!
جام جم: اميد بكاريم زندگى درو كنيم

 تخم اميد رو از كجا بخريم؟؟

برگزارى كالس تلويزيونى 
براى 98 عنوان درسى شاخه نظرى

7 ساعت برنامه آموزش مكمل در روز فقط در اختيار شاخه نظرى 
است و در انتهاى هفته آينده براى 98 عنوان درسى كالس تلويزيونى 

برگزار مى شود.
مديركل دفتر آموزش متوسطه نظرى گفت: به دليل تنوع دروس دوره 
متوســطه و فنى وحرفه اى انتخاب معلمان ويژگى هاى خاص خود را 
داشته است. گروهى را تشكيل و با حساسيت و دقت بهترين معلمان 
را كه در جشــنواره هاى الگوى تدريس با ما همكارى داشــته اند و يا 
از ســرگروهان آموزشى هســتند، انتخاب كرديم. بايد از معلمانى كه 

مسئوليت تدريس را برعهده گرفتند قدردانى كنيم.
به گزارش مهر، عباس ســلطانيان درباره نحوه انتخاب مدرســان در 
برنامه هاى آموزش مكمل كه از صداوســيما پخش مى شــود، گفت: 
در حوزه معاونت آموزش متوســطه مسيرى را مشخص كرديم. براى 
تك تك درس ها دبيرخانه داريم و اين دبيرخانه سرگروه دارد. به عنوان 
مثال دبيرخانه رياضى ما در اصفهان است. تمام اين دبيرخانه ها مكلف 
شــدند كه تدريس همكاران را مالحظه و براســاس شــاخص هاى 
تعريف شده پيشــنهادات خود را به ما اطالع رسانى كنند تا نواقص را 

برطرف كنيم.
ســلطانيان افزود: درباره نظرات دانش آموزان و خانواده ها نيز ســامانه 
پيامكى از سوى شبكه آموزش معرفى شده و ما بازخوردها را دريافت 

مى كنيم.
وى درباره اينكه چه تضمينى هســت معلمان همين موارد را كار كنند 
و در همين مســير حركت كنند؟ گفت: اكنون در شاخه نظرى 4 رشته 
رياضى فيزيك، تجربى، انســانى و معارف در 3 پايه داريم و مجموع 
عناوين درس ها به 182 عنوان درس مى رســد. اينها به 3 بخش تقسيم 
مى شود تعدادى دروس مشترك همه شاخه ها و رشته ها است. برخى 
دروس بين 2 رشته مشترك اســت. دسته سوم نيز دروس تخصصى 

هر رشته است.
وى ادامه داد: اگر بخواهيم براســاس اين فرصت خوبى كه رسانه ملى 
در اختيار ما قرار داده اســتفاده كنيم بايد به نكاتى توجه داشته باشيم. 
ما كار را از دهم اســفند شــروع كرديم و 30 عنوان برنامه را در اين 
هفته پخش كرده ايم اما امكان پوشش همه دروس وجود ندارد. تعداد 
دروس تخصصى 95 عنوان است. در شاخه كاردانش و فنى هزار و 5
عنوان كتاب و اســتاندارد مهارتى داريم. 22 عنوان دروس عمومى، 5
عنوان شايستگى غيرفنى است و استانداردهاى مهارتى كاردانش 540
مورد است. هفته گذشــته 4 برنامه به اين شاخه اختصاص پيدا كرد. 
دوستان ما اولويت بندى مى كنند و دروس پايه مشترك را ارائه مى دهند 
و وقتى وارد رشــته هاى هنرستانى مى شــويم رشته هاى پرمخاطب و 

گسترده را انتخاب مى كنند.

نيلوفر بهرمندنژاد »
 از آنجــا كه پايانه هاى مســافربرى محل 
انتخاب و تردد بخشى از مسافران به شهرهاى 
ديگر هســتند، ضرورى است فرآيند اعزام و 
پذيرش آنان نيز با مالحظات بهداشتى انجام 
شود. در همدان نيز با توجه به شيوع ويروس 
كرونا، روزانه ترمينال ها و ســالن هاى عمومى 
طبق دستورالعمل وزارت بهداشت ضدعفونى 
مى شوند. همچنين تمام امكانات و تجهيزات 
ترمينالى كه به نوعى با مســافر و كاركنان در 
ارتباط هستند، هر دو ساعت يكبار با نظارت 
مستمر ضدعفونى مى شوند و از اقدامات ديگر 
مى توان به آگاهى بخشى به مسافران از طريق 

نصب بنر در ترمينال ها اشاره كرد. 
مديرمسئول پايانه مسافربرى استان همدان، در 
اين باره گفت: اتحاديه سازمان هاى پايانه هاى 
مسافربرى شهردارى در تكاپوى پيشگيرى از 
انتشار ويروس كرونا هماهنگى هاى الزم را با 
هدف پيشــگيرى از انتشار ويروس كرونا در 
سطح پايانه هاى مسافربرى شهردارى ها انجام 
داده اســت و پايانه هاى مسافربرى شهردارى 
حداقل 2 مرتبه در طول شبانه روز پس از هر 

سرويس ضدعفونى مى شوند. 
نجفــى افــزود: در چند روز گذشــته تمام 
اتوبوس هــاى همــدان به قــم و همچنين 
قم به همدان لغو شــده اســت و هيچ گونه 
نقل وانتقالى از مسافران به اين شهر نداريم . 
در رابطه با شــهرهاى ديگــر مانند تهران، 
در شــرايط عادى از ســاعت 4:30 صبح تا 
ســاعت 12:30 بعدازظهر حدود 50دستگاه 
اتوبوس وجود داشته كه اكنون به دليل شيوع 
اين ويروس خطرناك به حدود 10 دستگاه 
اتوبوس رســيده اســت و در هر اتوبوس 
حدود 3 الى 4 مسافر است و درحال حاضر 
فقط پايانه مســافربرى آزادى براى اســتان 
تهران داراى اتوبوس است و همچنين براى 

ســاير شهرهاى كشــور هم به همين شكل 
است و تعداد مسافران به شدت كاهش پيدا 
كرده است و ســعى داريم كه كمترين تردد 

به ساير شهرها را داشته باشيم. 
وى ادامه داد: بر اســاس گزارش هاى دريافتى 
از شــهردارى ها و تماس هاى مســتمر با آنها 
با هدف پيشگيرى از شــيوع ويروس كرونا، 
پايانه هاى  ضدعفونى  و  گندزدايــى  عمليات 
مســافربرى شــهردارى ها با جديت در حال 
انجام اســت و همچنيــن ضدعفونى داخل 
اتوبوس هم توسط شاگرد راننده به طور كامل 

انجام مى گيرد. 
نجفــى افــزود: در تــالش هســتيم همــه 
بخش نامه ها و دســتورالعمل هاى بهداشــتى 
مصوب دســتگاه هاى مسئول را ابالغ كنيم تا 
زمينه پيشگيرى از انتشــار ويروس كرونا در 
پايانه هاى مسافربرى و اعمال نظارت هاى الزم 

در اين زمينه فراهم شود. 

وضعيت  از  ميدانى  گزارش  دومين   
تاكسى هاى برون شهرى همدان 

مســئول دفتــر حمل ونقــل برون شــهرى 
همدان- كرمانشــاه درگفت وگو با خبرنگار 
همدان پيــام اظهار كرد: باتوجه به شــيوع 
بيمارى كرونا در كشــور و استفاده مداوم 
مردم همدان از تاكسى به عنوان يك وسيله 
تاكســى ها  كردن  ضدعفونى  بــه  عمومى، 
اقدام كرديم و هر راننده، خودش مســئول 
ضدعفونى تاكســى هاى خود است و دفتر 
مربوطه هم هرروز به طور كامل و به مدت 

ضدعفونى  مى شود.  دقيقه   45
بهمنى افزود: تعداد مسافران در هفته نخست 
شــيوع كرونا به دليل بازگشت دانشجويان به 
شــهرهاى اطراف زياد بوده و چون از سمت 
كرمانشــاه به همدان به اندازه كافى تاكســى 
وجود نداشــته، به همين دليل در آن زمان با 
مشــكل جدى ترى روبه رو شــديم ولى پس 

از تعطيلى دانشــگاه ها تعداد مسافران كاهش 
پيدا كرده است و به تعداد خيلى محدودترى 

درحال رفت وآمد هستند. 
يكى از رانندگان تاكسى كه تمايلى به معرفى 
نام خود نداشت، در گفت  وگو با خبرنگار ما 
گفت: هيچ گونه محلول و يا مواد شــوينده اى 
در اختيار من قرار نگرفته است و من با هزينه 
شخصى خود آن را خريدارى كردم و هرروز 
به طور كامل ماشين خود را ضدعفونى مى كنم 
و حتما از ماسك و دست كش استفاده مى كنم. 
مسئول دفتر حمل ونقل برون شهرى همدان- 
كرمانشــاه در پايان خاطرنشان كرد: باتوجه 
به همه گير شــدن اين ويروس، از مسافران 
خواهشــمندم كه با رعايت نكات بهداشتى 
و اســتفاده از ماسك و دســت كش، هم به 
ســالمت خود و هم سالمت رانندگان كمك 
كننــد تا ان شــاءا... بتوانيم ايــن ويروس را 

ريشه كن كنيم.

 مديركل دفتر ســالمت روانى، اجتماعى 
و اعتياد وزارت بهداشــت ضمن اشــاره به 
واكنش هاى متفاوت افراد به شــرايط بحرانى 
و ارائه توصيه هايى براى كاهش اســترس در 
اين شــرايط بر ضرورت حفظ سالمت روان 
ارائه دهندگان خدمات درمانى در بحران تأكيد 

كرد.
به گزارش ايســنا، احمد حاجبى ضمن بيان 
توصيه هايى بــراى حفظ ســالمت روان و 
ســازگارى بهتر كادر درمانى در مواقع بحران 
اظهار كرد: در اين مواقع نشــانه هاى استرس 
را در خود بشناســيد. هريك از ما به شــكل 
متفاوتى به استرس و حوادث  ناگوار واكنش 
نشــان مى دهيم. آگاهى به نشانه هاى جسمى  
و ذهنى اضطراب نخســتين قدم در مديريت 
آن است. براى مثال تحريك  پذيرى، عصبانيت 
و از كــوره دررفتــن، بى خوابــى و كابوس، 
ترس، خستگى، سردرد، نبود تمركز، اسپاسم 
عضالنــى، تپش قلب، حالت تهوع و ســاير 

مشكالت گوارشى از عاليم اضطراب است.
وى افزود: در شرايط بحرانى افراد واكنش هاى 
متفاوتى مانند اضطراب، اشــتغال ذهنى مكرر 

به مســأله، سردرگمى  و 
احســاس  يا  دوگانگى، 
كرختــى دارند. به خاطر 
در  باشــيد  داشــته 
بحران ها معموال اتفاق ها 
اما  هســتند  غيرطبيعى 
واكنش هــاى  بيشــتر 
اســت.  طبيعى  افــراد 
ديگران  يــا  خودتان  به 
برچســب ضعيف بودن 
يــا غيرطبيعــى بــودن 
نزنيــد. كارى كه شــما 
انجام مى دهيد شجاعانه، 

ايثارگرانه و بسيار ارزشمند است.
حاجبى خاطرنشــان كرد: در محــل كار از 
روش هاى ســاده و قابل اجــرا براى كاهش 
تنش و استرس استفاده كنيد؛ حركات كششى 
و نرمــش، چند دقيقه قدم زدن در فضاى باز، 
تمرين تنفس عميق، چند دقيقه گوش كردن 
به موسيقى آرام  بخش يا نيايش كردن مى  تواند 
به كاهش تنش شــما كمك كند. سعى كنيد 
لحظاتى هرچند كوتاه ذهنتــان را از كار و يا 

نگرانى ها دور كنيد. حاجبى ادامه داد: وقتى كار 
نمى كنيد و در خانه هستيد، تا حد امكان برنامه 
معمول و روزمره پيشــين خود را حفظ كنيد. 
نقش خود را به عنوان عضوى از خانواده ايفا 
كنيد، به سرگرمى ها و عاليق خود بپردازيد، 
ورزش كنيــد و كارهايــى را كه براى شــما 

آرامش  بخش است، در برنامه تان بگنجانيد. 
وى افــزود: فرهنــگ حمايــت و كار تيمى 
 را در محــل كار تقويت كنيــد، افرادى كه با 

آنان كار مى  كنيد را بشناســيد. از آنها درباره 
نگرانى هايشان سؤال كنيد و اگر راحت بوديد 
درباره نگرانى هاى خــود نيز به آنان بگوييد. 
صحبت هاى خود را به موضوع بحران و كار 
محدود نكنيد و درباره موضوع  هاى ديگر نيز 
صحبت كنيد. از يكديگر حمايت كنيد و حال 
هم را بپرســيد. افراد معموال هنگام استرس 
زياد با خطاهاى كوچك ديگران برخوردهاى 
بيش از اندازه مى كننــد، به يكديگر بازخورد 
مثبت بدهيد و تالش و جديت افراد را تشويق 
كنيد. وى با بيان اينكه مراقب باشــيد كه در 
شــرايط بحرانى هم، اصول برخورد حرفه اى 
را در برخورد با بيماران و مسائل آن ها حفظ 
كنيد، گفت: بخشــى از فرايند بهبود بيماران 
مربوط به مشاهده  حالت كامال حرفه اى  كادر 

درمان است.
حاجبــى در ادامــه اظهاركــرد: در بحران ها 
موارد زيادى پيش مى آيد كه خارج از كنترل 
ماســت. ســعى كنيد فقط بر مواردى  كه در 
كنترل شماست، تمركز كنيد و بيش از حد به 
بخش هايى از بحران كه كنترلى بر آن نداريد، 

فكر نكنيد.

وضعيت پايانه مسافربرى اتوبوس ها و تاكسى هاى برون شهرى در روزهاى كرونايى

اتوبوس هاى همدان 
مسافر نمى پذيرند

به سالمت متوليان خدمات درمانى توجه شود
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براى جبران ضررهاى اقتصادى كرونا 
چه كنيم؟

 شــيوع ويروس كرونا نه تنها سالمت و روان مردم را در كشور ما 
و ســاير مناطق درگير كرده، بلكه با كاهــش مراجعات حضورى در 
اماكن عمومى كه مهم ترين راه پيشگيرى از گسترش آن است، در ماه 
پايانى سال كه عمدتا روزهاى پررونقى براى كسب وكارهاى خرد و 
كارگران فصلى اســت با كسادى بازار مواجه شده اند و فعاالن تجارى 
و اصناف نيز در گروه هاى مختلف و كارگرانشــان دچار آسيب هاى 

جدى شده اند. 
در اين زمينه براى جلوگيرى از آسيب هاى اقتصادى بيشتر اين ويروس 
و حمايت از فعاالن اقتصادى متضرر شده از آن، وحيد شقاقى به عنوان 
يك كارشــناس اقتصادى به ايسنا، گفت: نخستين اقدام در اين زمينه 
اين اســت كه يك اولويت بندى براى صنوف، كسب و كارهاى خرد 
و متوســط انجام گيرد تا مشخص شود بيشترين ضرر و زيان به كدام 
شركت ها و صنوف وارد شده اســت. دومين اقدام، برآورد خسارات 
احتمالى اين ويروس براى صنوف مختلف و كسب و كارهاى خرد و 
متوسط است تا ميزان ضرر و زيان وارد شده به آن ها مشخص شود. 

وى ادامه داد: اجرايى شــدن گام نخســت و دوم براى پيشگيرى از 
تأثيرات گســترش اين ويروس بر اقتصاد كشــور، نيازمند شــناخت 
وضعيت موجود و اولويت بندى، بررســى خســارات وارده است تا 
برآوردى از آن در ماه بعدى مشخص شود. گام سوم در اين زمينه اين 
است كه بانك مركزى يك خط اعتبارى را منتشر كند و آن را به ترتيب 
ميزان خسارت به سمت صنوفى كه ضرر و زيان ديده اند، هدايت كند. 
در ادامه، اين كارشناس اقتصادى با بيان اينكه ميزان اين خط اعتبارى 
به ميزان خســاراتى كه به كل اقتصاد كشــور وارد شده است بستگى 
دارد، اظهــار كرد: ســازمان هاى مالياتى و ســازمان هايى كه عوارض 
دريافت مى كنند براى ماه هاى اسفند، فروردين و ارديبهشت صنوف و 
بنگاه هــاى طوالنى توليدى يا نرخ هاى مالياتى را كاهش بدهند يا يك 

تنفس چند ماه به آن ها بدهد. 
 با كسبه مدارا كنيد تا خودشان را پيدا كنند

وى افزود: همچنين، بانك مركزى و نظام بانكى بايد اقساط شركت ها، 
بنگاه ها و كســب و كا رها را به ميزان آســيب ديدگى آن ها در 3 ماه 
اسفند، فروردين و ارديبهشــت پرداخت كند يا به آن ها در اين دوره 
تنفس بدهد. عالوه براين، اگر اين افراد چك برگشتى يا مطالبات معوق 
دارند با آنها مدارا شود تا با يك وقفه زمانى آن ها خودشان را پيدا كنند، 
زيرا در اين شرايط، گردش مالى فعاالن اقتصادى به شدت كاهش پيدا 

كرده است. 
شقاقى بيان كرد: براى برخى صنوف كه وضعيت اقتصادى آن ها بسيار 
خطرناك اســت و با بيكارى و تعطيلى مواجه شــده اند، به ويژه براى 
طبقه كارگرى با اولويت و ميزان تعطيلى تا 2 يا 3 ماه بيمه بيكارى به 

آن ها تعلق بگيرد. 
اين اقتصاددان در پايان ســخنانش با تأكيد بر اينكه تمام اين اقدامات 
نيازمند يك بانك اطالعاتى درســت است، خاطرنشان كرد: بايد يك 
بانك اطالعاتى باشــد كه طبق آن بدانيم چه شــركت ها و كســب و 
كارهايى چه ميزان متضرر شــده اند، چه تعداد نيروى كار داشتند، چه 
بخشى از نيروى كار آن ها غيرفعال يا بيكار شده اند تا براى آن ها بيمه 
اضطرار جارى شود يا حداقل يك حقوقى برايشان در نظر گرفته شود 

تا در تأمين معاش خود با مشكالت مواجه نشوند. 

واردات خودرو در سال 99 آزاد شد
 مطابق بند الحاقى 7 اليحه بودجه ســال 99، در سال آينده واردات 
خودروهاى سبك و سنگين (با اولويت خودروهاى تركيبى (هيبريدى) 
و ماشــين آالت معدنى و راهســازى با ارز منشا خارجى طبق قوانين و 

مقررات مجاز است. 
به گزارش خبرآنالين، اليحه بودجه ســال آينده كه هم اينك به شوراى 
نگهبان ارائه شده، در يكى از بندهاى الحاقى خود، واردات خودرو را به 

صورت مشروط مجاز كرده است. 
در شرايطى كه دولت در اليحه ابتدايى خود براى سال آينده، درآمدى از 
محل واردات خودرو نديده بود، هم اينك كميسيون تلفيق در متن اليحه 
بودجه ســال آينده كه به شــوراى نگهبان ارائه كرده، واردات مشروط 

خودرو را در نظر گرفته است. 
در بند الحاقى 7 ذيل تبصره ششم اين اليحه آمده است: «در سال 1399
واردات خودروهاى ســبك و ســنگين (با اولويت خودروهاى تركيبى 
(هيبريدى)» و ماشــين آالت معدنى و راه ســازى با ارز منشأ خارجى، 

طبق قوانين و مقررات مجاز است». 

يارانه نقدى 20 اسفند واريز مى شود
 بــا وجود برخى خبرهــاى متناقض در رابطه با زمــان تغيير يارانه 
نقدى اسفندماه اين يارانه به روال ماه هاى گذشته ساعت 24 روز بيستم 

اسفندماه به حساب سرپرستان خانوار واريز مى شود. 
ــزى  ــه واري ــن ياران ــه آخري ــفندماه ك ــه اس ــنا، ياران ــزارش ايس ــه گ ب
ســال جــارى اســت بــه مبلــغ 45 هــزار و 500 تومــان بــه ازاى هــر 

ــود.  ــت مى ش ــر پرداخ نف
به همراه يارانه نقدى افزايش حداقل مســتمرى خانوارهاى مددجويان 
تحت حمايت كميته امام خمينى (ره) و ســازمان بهزيستى نيز پرداخت 

خواهد شد. 
يارانه اسفندماه صدونهمين مرحله از پرداخت يارانه هاى نقدى از سال 
1389 تاكنون است كه مبلغ آن نيز تغييرى نكرده است و درحال حاضر 

براى حدود 78 ميليون ايرانى در هر ماه پرداخت مى شود. 
درحال حاضر و از آبان ماه امسال با تغيير قيمت بنزين كمك معيشتى به 
پرداخت هاى ماهانه دولت اضافه شده و هر ماه از محل درآمد ناشى از 
اصالح قيمت بنزين مبلغى متناســب با تعداد اعضاى خانوار به حساب 
سرپرســتان خانوار كه بيش از 19 ميليون خانوار را تشكيل مى دهد در 

دهم ماه پرداخت مى شود. 

تازه ترين قيمت ها از بازار ميوه
موز، پياز و ليموشيرين خيز برداشتند 

ليموترش ارزان شد
 درحال حاضــر موز و ليموشــيرين با قيمــت كيلويى حدود 18

هزارتومان و پياز نيز با قيمت حدود 10 هزارتومان در خرده فروشى ها 
عرضه مى شوند كه نشان مى دهد اين 3 محصول نيز نسبت به هفته هاى 

گذشته افزايش قيمت قابل توجهى را تجربه مى كنند. 
به گزارش ايسنا، مشاهدات ميدانى حاكى از آن است كه سير كيلويى 
55 هــزار تومان، زنجبيل كيلويى 60 تــا 135 هزار تومان، ليموترش 
كيلويــى 30 هزار تومــان، موز كيلويى 18 هــزار و 500 تومان، پياز 
كيلويى 10 هزار و 800 تومان، ليموشــيرين كيلويى 18 هزار و 900

تومان، پرتقال درجه يك كيلويى 8 هزار و 500 تومان، پرتقال تو سرخ 
درجه يك كيلويى 12 هزار و 500 تومان، سيب قرمز كيلويى 6 هزار و 
600 تومان، خيار بوته اى كيلويى 8 هزار و 500 تومان و خيار گلخانه 

كيلويى 7 هزار و 500 تومان در خرده فروشى ها به فروش مى رسد. 
براساس كشــف قيمت ميدان مركزى ميوه و تره بار، قيمت هر كيلو 
پياز زرد 5 هزار و 500 تا 9 هزار تومان، ليموترش ســنگى 11 تا 16

هزار تومان، موز 12 تا 14 هزار و 500 تومان، پرتقال تامســون شمال 
3 هزار تا 5 هزار و500 تومان، پرتقال توسرخ 3 هزار و 500 تا 6هزار 
تومان، خيار گلخانه 3هزار تا 5 هزار تومان، سيب قرمز 4 هزار و500
تا 7 هزار و500 تومان و ليموشــيرين 6 تا 11 هزار تومان است كه با 

احتساب سود 35 درصدى در خرده فروشى ها عرضه مى شود. 

مرز پاكستان به روى صادرات ايران باز شد
 دبير شوراى اطالع رســانى گمرك اعالم كرد: از صبح روز شنبه 
پاكســتان اجازه ورود كاميون هاى ايرانى بــراى جابه جايى كاالهاى 

صادراتى ايران را صادر كرد. 
به گزارش ايسنا، سيد روح ا... لطيفى اظهار كرد: از صبح روز شنبه مرز 

ميرجاوه براى جابه جايى كاال از طرف پاكستانى ها باز شد. 
وى افزود: پاكســتانى ها با اجازه ورود 12 كاميون به گمرك تفتان اين 
كشور روند تردد كاميون هاى ايرانى را از صبح روز شنبه پس از چند 
روز از ســر گرفت. طبق اعالم گمرك، لطيفى اظهار كرد: پاكستانى ها 
پس از كنترل هــاى الزم كاال و راننده، مجددا اجازه ورود 12 كاميون 

ديگر را به خاك اين كشور مى دهند و اين رويه را تكرار مى كنند. 
وى در پايان افزود: گمرك در حال رايزنى با مقامات اين كشور براى 

سرعت بخشى به تردد كاميون هاى ايرانى است. 

كرونا در نزديكى ذخاير ارزى!
 با شيوع ويروس كرونا و ابعادى كه از لحاظ اجتماعى و اقتصادى 
به همراه داشته، اين روزها بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملى 
براى جبران آثار ناشــى از آن مطرح است كه البته هنوز به طور رسمى 
از سوى مسئوالن اعالم نشده، ولى در هر حال بعيد نيست كه از منابع 

صندوق و ذخائر ارزى در اين شرايط حساس استفاده شود. 
به گزارش ايسنا، صندوق توسعه ملى از اوايل دهه 90 به منظور ذخيره 
بخشــى از درآمدهاى ســاالنه صادرات نفت و فرآورده هاى آن براى 

پشتيبانى از نسل آينده و همچنين توسعه كشور ايجاد شد. 
در اين سال ها براســاس آنچه در قانون برنامه 5 ساله تعيين مى شود، 
دولت موظف به پرداخت سهم صندوق است؛ به طورى كه طبق برنامه 
پنجم توسعه بايد در سال نخســت 20 درصد و به دنبال آن ساالنه 3 
درصد به آن اضافه مى شــد. همچنين با برنامه ششــم توسعه بايد 30 
درصد از منابع نفتى به حساب صندوق واريز و ساالنه 2 درصد ديگر 

بر آن افزوده شود. 
اگرچه در ســال هاى اخير با توجه بــه كاهش درآمدهاى نفتى دولت 
اغلب اين منابع را براســاس درصد پيش بينى شده واريز نكرده است، 
اما با توجه به شــرايطى كه پيش آمده دولت ها برداشت هايى خارج از 
چارچوب و اســاس نامه آن نيز وجود داشته است؛ به گونه اى كه بنابر 
حوادث يا كمبودهاى مالى دولت با ارائه پيشنهاد برداشت از صندوق 

توسعه ملى و موافقت مقام معظم رهبرى از اين منابع استفاده كرد. 
اين در حالى اســت كه اين روزها با شــيوع ويروس كرونا و ابتالى 
جمعى از هموطنان و فراگير شــدن در سطح كشور، كسب وكارها و 
معيشــت مردم تحت تأثير قرار گرفته است. از سوى ديگر هزينه هاى 
درمان باال رفته و تأمين تجهيزات براى پيشگيرى از اين بيمارى نيز با 

افزايش هزينه براى مردم همراه بوده است. 
در شرايط موجود براى جبران اين هزينه ها و همچنين تأمين تجهيزات 
پزشــكى مقابله و درمان مبتاليان ويروس كرونا در كنار منابع دولت، 

پيشنهاداتى براى استفاده از منابع صندوق توسعه ملى مطرح است. 
به تازگى ائتالف اصحاب زنان اصالح طلب در بيانيه اى خواستار تأمين 
نيازهاى بهداشتى مردم از طريق صندوق توسعه ملى شده و اعالم كرده 
است كه با توجه به شرايطى كه مردم براى جلوگيرى از انتشار ويروس 
كرونا در خانه هاى خود قرنطينه شــده اند و درآمد روزانه آنها كاهش 
يافته و به كسادى كسب وكارها در آستانه نوروز منتهى شده، الزم است 
فشارهاى موجود با برداشت از صندوق توسعه ملى اقداماتى را براى 

ترميم اين اوضاع انجام دهيم. 
اما اين در شــرايطى است كه تاكنون دولت و مجلس شوراى اسالمى 
پيشنهادى در اين رابطه به طور رسمى مطرح نكرده اند و البته بحثى هم 
در مورد بسته هاى حمايتى از كاركنان و ساير افراد در شرايط موجود 

نبوده كه قرار باشد منابع آن محل صندوق توسعه ملى تأمين شود. 
در هر صورت حتى اگر قرار باشد از منابع صندوق براى جبران آثار كرونا 
استفاده شود، حتما بايد با موافقت مقام معظم رهبرى صورت گيرد، زيرا 
اين برداشت در چارچوب اساس نامه و قواعد صندوق توسعه ملى نيست. 

ارائه 100 گيگ اينترنت ثابت رايگان تا پايان سال
 وزير ارتباطات و فناورى اطالعات براى جلوگيرى از شــيوع كرونا در كشور، از ارائه 

100 گيگابايت اينترنت ثابت تا پايان سال خبر داد. 
به گزارش ايســنا، اين روزها به دليل جلوگيرى از شــيوع ويروس كرونا، اغلب افراد در 
خانه مانده اند و از ابزارهاى فناورى اطالعات استفاده مى كنند. امكانات آموزش از راه دور 
براى مدارس و دانشگاه ها فراهم شده، برخى شركت ها امكان دوركارى را براى كارمندان 
خود فراهم كرده اند و البته بســيارى از افراد براى گذراندن اين اوقات، به تماشاى فيلم ها 

و سريال ها روى آورده اند. 

اما حضور افراد در منازل و افزايش 40 درصدى اســتفاده مصرف ديتاى كشــور، موجب 
كاهش كيفيت شده بود كه اعالم شد اپراتورها به دليل افزايش استفاده تعداد كاربران براى 
ارائه ســرويس هم در اليه ى شــبكه هم در اليه ى فركانس آماده نبودند و به همين دليل 

شركت ارتباطات زيرساخت ظرفيت شبكه  ارتباطى اپراتورها را افزايش داد. 
در اين راســتا محمدجواد آذرى جهرمى، وزير ارتباطــات و فناورى اطالعات در صفحه 
شخصى اش در توييتر نوشت: عرضه اينترنت رايگان درخواستى است كه بسيارى از شما 
از وزارت ارتباطات داشته ايد. از ارائه كنندگان خدمات اينترنت ثابت درخواست كرديم از 
روزگذشته تا پايان سال جارى، براى همه كاربران خود به صورت رايگان يك بسته 100 

گيگابايتى فعال كنند. 

پيش از اين نيز زمانى كه اعالم شد مراكز آموزشى تعطيل هستند، وزير ارتباطات و فناورى 
اطالعات از صحبت با مديران تلويزيون هاى اينترنتى خبر داد براى اينكه شبكه مخصوص 
به كودكان و در برخى از آنها تمامى فيلم ها و ســريال ها رايگان شود و البته با تمديد اين 
تعطيلى او اظهار كرد: تلويزيون هاى اينترنتى، ارائه خدمات رايگان خود را تا پايان ســال 

ادامه خواهند داد.  ترافيك مصرفى اين تلوزيون ها نيم بها محاسبه خواهد شد. 
وى درباره فراهم بودن امكان آموزش از راه دور نيز گفته بود كه با توجه به احتمال تعطيلى 
مدارس و دانشــگاه ها تا پايان سال، براى همكارى با وزارت علوم و آموزش و پرورش، 
امكانات ويژه اى براى آموزش مجازى و از راه دور فراهم كرديم تا ميليون ها دانش آموز و 

دانشجو ضمن حفظ سالمت خود، از تحصيل علم هم جا نمانند. 

غزل اسالمي »
 تغيير و كاهش ســاعات ادارات به دليل 
جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، در برخي 
دستگاه ها موجب انباشت ارباب رجوع شده 

بود. 
كاهش ساعت كاري از 6/5 ساعت به 4/5 
ســاعت در هفته گذشــته در اداراتي كه با 
حجم زيادي از مراجعــه حضوري مواجه 
هســتند مشــكالتي از جمله معطل شدن 
مراجعان را به دنبال داشــت. شــايد همين 
دليل موجب شد تا وزارت خانه و به تبع آن 
استانداري ها، بخش نامه اي مبني بر برگشت 
ساعات اداري از ابتداي هفته جاري به روال 
گذشــته صادر كنند. اين در حالي است كه 
كاهش ساعات اداري براي كارمندان ادارات 

با ارباب رجوع كم مفيد بود. 
 آن طور كه يــك كارشــناس برنامه ريزي 
به همدان پيام گفت: اجــراي طرح كاهش 
ساعات اداري در اداراتي كه با ارباب رجوع 
سروكار نداشتند، خوب بود چون كارمندان 
ســاعت كمتري در اداره بودنــد اما به دليل 
كاهش ساعات كاري براي انجام امور اداري 
موجب شــده بود در دستگاه هاي پرمراجع 
كارمندان نتوانند در مدت كم پاســخگوي 

همه مراجعان باشند. 
اميرعبــاس دزفوليــان ادامــه داد: طــرح 
ــيوع  ــان ش ــا زم ــاعت اداري ت ــش س كاه
ــر اســت به صــورت  ــا، بهت ــروس كرون وي
برخــي  كاركنــان  بيــن  در  گردشــي 
اگــر  به طوري كــه  دربيايــد.  دســتگاه ها 
انجــام  اداره  يــك  در  نفــر  دو  را  كاري 
مي دهنــد هــر روز فقــط يــك نفــر از 
ــور  ــا در محــل كار حاضــر شــود و ام آنه
ــد.  ــر را انجــام بده ــر 2 نف ــه ه ــوط ب مرب
وي افــزود: ايــن طرح بايد در شــرايطي 
صورت بگيرد كه كارمنداني كه به صورت 
يك يــا دو روز درميان در محل كار حاضر 

مي شوند انجام كار ارباب رجوع را به روز 
ديگر موكول نكنند كه ارباب رجوع مجبور 

به مراجعه مجدد شود. 
دزفوليان در پاسخ به سؤالي درباره استفاده 
از تكنولوژي و دولت الكترونيك در شرايط 
فعلي توضيح داد: برخي از ادارات مي توانند 
از طريق سايت اداره و يا تلفني به مشتريان 

خود خدمات بدهند. 
اين كارشناس برنامه ريزي ادامه داد: يكي از 
است كه محدوديت  اين  راهكارهاي ديگر 
زماني برخي امور برداشــته شود. به عنوان 
مثال پرداخت عوارض شــهرداري تا پايان 
سال تخفيف دارد كه اين تاريخ بايد به زمان 

ديگري موكول شود. 
وي گفت: كال هر موردي كه تا پايان ســال 
مهلت دارد بايد حداقــل تا يك ماه تمديد 

شود. 
دزفوليان پيشنهاد داد: واگذاري امور ادارات 
به دفاتر پيشــخوان دولت كمك مي كند تا 

مراجعات بين چند مكان تقسيم شود. ضمن 
اينكه شــرايط فعلي بهترين موقعيت براي 

واگذاري امور به بخش خصوصي است. 
وي گفــت: ســقف جابه جايــي پــول از 
ــش  ــت افزاي ــا و اينترن ــق عابربانك ه طري
پيــدا كــرده امــا هنــوز كــم اســت و بايــد 
بيشــتر از ايــن باشــد تــا مراجعــه بــه 

ــد.  ــل برس ــه حداق ــا ب بانك ه
دزفوليان ادامه داد: مديران اســتاني نيز بايد 
به مديران شهرستاني اجازه انجام برخي از 
امور را بدهند تا جابه جايي كمتري در بين 

شهرستان ها صورت بگيرد. 
وي يكي ديگر از راهكارهاي كنترل انتقال 
ويــروس كرونــا در ادارات با حجم باالي 
اربــاب رجــوع را ايجاد صف دانســت و 
گفت: بايد طوري تنظيم شــود كه مراجعان 
در صف و با رعايت فاصله از هم بايســتند 
و در مقابل باجه هاي خدمات رسان و اتاق ها 

تجمع صورت نگيرد. 

دزفوليان ادامه داد: مســئوالن بايد از همين 
امروز براي نحوه توزيع ميوه شــب عيد و 
صف هايــي كه براي خريد ايجاد مي شــود 

راهكار بينديشند. 
وي با اشــاره به اينكه معمــوال در نوروز 
اســكناس به عنــوان عيدي داده مي شــود، 
گفــت: از آنجــا كه اغلب آنهــا كه عيدي 
مي گيرند كودكان هســتند حتما بايد فكري 

به حال آن ها شود. 
دزفوليان افزود: صدا و سيما بايد برنامه هاي 
شاد و ســرگرم كنننده بيشتري پخش كند تا 

مردم بيشتر در خانه بمانند. 
ايــن كارشــناس برنامه ريــزي در پايــان 
ســخنانش گفــت: برنامه هــاي مربوط به 
ويروس كرونا در رســانه تصويري بايد به 
دو بخش آموزشــي و خبري تبديل شــود 
و به دليل ســالمت روحــي جامعه فقط در 
به  مربوط  برنامه هاي  مشخصي  ساعت هاي 

آن پخش شود.

 با شــيوع كرونا در ايران، بازارها تغييراتى 
جدى را تحت تأثير كاهش شديد مشتريان از 
يك سو و تعطيلى برخى واحدهاى صنفى از 

سوى ديگر را تجربه كردند. 
 به گزارش خبرآنالين، اما در شــرايط كنونى 
برخى مشاغل با رونق ويژه اى مواجه شده اند؛ 
هر روز اخبار متعددى درباره كشــف ژل هاى 
ضدعفونى و ماســك و... در سراسر كشور به 
گوش مى رسد اما همچنان بازار اين محصوالت 
داغ داغ اســت، هرچند پشــت شيشــه هاى 
داروخانه ها دست نوشته هايى مبنى بر اينكه ژل 

داريم، ماسك نداريم و... به چشم مى خورد. 
 داروخانه ها

 داروخانه ها اين روزها وضعيت فوق العاده اى 
دارند . در شرايطى كه قفسه ماسك و دستكش 
فروشــگاه هاى  در  ضد عفونى كننده  مــواد  و 
زنجيره اى خالى اســت داروخانه ها به يكى از 
پرمراجعه ترين واحدهاى صنفى در اين روزها 
بدل شــده اند . متصدى يــك داروخانه كه به 
محض ورود هر مشــترى تأكيد مى كرد فقط 
الكل يك ليترى داريم، در پاسخ به اين سؤال 
كه اين روزها چقدر با افزايش فروش مواجه 
شده ايد، گفت: واقعا آمار نمى توانم بدهم ولى 
ضدعفونى كننده  مواد  مى بيند  وقتى  مشــترى 
نيســت صابون آنتى باكتريال يــا صابون هاى 
خــاص و ژل هــاى شستشــوى دســت كه 
غير الكلى هستند را مى خرد و از اين بابت ما با 

افزايش فروش مواجه هستيم. 
 مسئول صندوق يك داروخانه در مركز شهر 
نيز در حالى كه بدون ماســك نشسته بود، در 
پاســخ به سؤاالت متعدد مشــتريانش درباره 
چرايى نبود ماســك گفت: مىبينيد خودم هم 
بدون ماســك نشســته ام. وى در جواب اين 
پرســش كه فروش كدام اقــالم افزايش يافته 
اســت؟ تأكيد كرد دستمال هاى مرطوب ، پنبه 
و شــوينده هاى غيرالكلى حتى در اين شرايط 
افزايش يافته اند البته فروش الكل سفيد با رشد 

فزاينده اى روبه رو است. وى گفت: موجودى 
ما در كوتاه ترين زمان ممكن به پايان مى رسد. 
به گفتــه وى فروش انواع ويتامين نيز روندى 

تصاعدى را تجربه كرده است. 
 جالب اينجاست كه بازار عطارى ها اين روزها 
داغ تر از هميشــه اســت . خريد اسپند، پودر 
زنجبيل، عنبرنســا، چهارتخمه، ميخك و... با 
افزايش قابل توجهى روبه رو شــده است. هر 
آنچه در عطارى ها بــا عنوان ضدعفونى كننده 
و داراى طبع گرم عرضه مى شــود ، اين روزها 
بازار گرمى را بــه خود اختصاص داده اند. در 
اين ميان داغ شــدن بــازار برخى كاالها مانند 
كود االغ و... كمى تعجب آور است. نه فقط در 
عطارى هاى سطح شهر كه در فضاى مجازى 
نيز بازار خريد و فروش عنبرنســا داغ است. 
هركيلوگرم كود االغ در ســايت ديوار بين 75
تا 150 هزار تومان براى فروش گذاشــته شده 
اســت. در يكى از اين آگهى ها گفته شده كه 
كودهــا متعلق به االغ جوان و ماده اســت كه 
خاصيت ضدعفونى قوى ترى دارد و از طالقان 
براى مشتريان ارسال مى شود. در آگهى ديگرى 
كود االغ در بســته هاى 300 گرمى بسته بندى 
شده اســت و هر بســته 300 گرمى 50 هزار 
تومان فروخته مى شود. هركيلوگرم اسفند هم 
كــه تا پيش از اين در بازار تهران حدود 10 تا 

12 هزار تومان فروخته مى شد، حاال به كيلويى 
25 تا 30 هزار تومان رسيده است. 

 ميوه فروشى ها
 هــر چــه قنادى هــا خلوت تــر مى شــود، 
ميوه فروشى ها بازار داغ ترى را مى يابند . انتشار 
اخبارى درباره تقويت سيستم ايمنى و خوردن 
ويتامين كافــى به ويژه ويتامين C براى مقابله 
با كرونا ســبب شــده اســت قيمت پرتقال، 
ليموشــيرين، ليموترش و البته سير و زنجبيل 
را به شــدت باال برود. حــاال زنجبيل حتى به 
قيمت هايى باالتــر از 120 هزار تومان در هر 
كيلو فروخته مى شود و قيمت ليموشيرين نيز 
در برخى واحدهاى صنفى بين 18 تا 20 هزار 
تومان شده است . سير به 50 تا 60 هزار تومان 
رسيده است. يك فعال در صنف ميوه فروشى 
در منطقه شرقى تهران درباره تغييرات رخ داده 
در وضعيت كارى گفت: مشكل افزايش قيمت 
فقط به ما مربوط نيســت، برخــى در ميادين 
همه زنجبيل، ســير و ليموشيرين را مى خرند 
و بعد به مغازه ها با قيمت باال مى فروشند. وى 
گفت: نه فقط فروش اين اقالم كه حتى فروش 
ســاير ميوه ها نيز رشــد كرده است و دليلش 
فقط افزايش مصرف نيست . مردم از ترسشان 
از وانتى ها و ميوه فروشــان سيار كمتر خريد 
مى كنند ، در نتيجه مراجعه آنها به ميوه فروشى ها 

افزايش يافته اســت . وى گفت: ما از مشتريان 
خواسته ايم حتما با دســتكش مخصوص كه 
تاكنون استفاده نكرده اند ميوه انتخاب كنند، در 
ضمن زياد به ميوه ها دســت نزنند تا سالمت 

ديگر مشتريان به خطر نيفتد. 
 فروشندگان لوازم بهداشتى

اگر پشت شيشه مغازه لوازم آرايشى نوشته اى 
هرچند كوچك باشــد با اين مضمون كه ژل 
ضدعفونى داريم، آن وقتى اســت كه مى شود 

درباره گرمى بازارشان توضيحاتى داد. 
 يك فروشــنده لــوازم بهداشــتى در منطقه 
وليعصر گفت: كســى لوازم آرايش نمى خرد 
اما هرچه شوينده صورت و دست و... داشتم 
تمام شد، حتى شوينده هايى كه الكلى نبود. وى 
گفت: اين روزهــا مراجعان زيادى دارم كه با 
قيمت هاى باال ژل دســت و... را براى فروش 
مى آورند و ما هم مى خريم چون خريدار دارد، 
كســانى كه محصوالتشان را در داروخانه پيدا 
نمى كنند، سراغ ما مى آيند اما شايد باور نكنيد 
حتى شيرپاك كن ها و پاك كننده هاى آرايشى ما 

با افزايش فروش مواجه شده اند. 
 سوپرماركت ها

گذشــته از واحدهــاى صنفى پيــش گفته، 
ســوپرماركت ها و مغازه هاى ســطح شهر با 
افزايــش قابل توجه مشــترى از يك ســو و 
افزايــش حجم خريــد كاالهاى اساســى و 
شــوينده ها از ســوى ديگر مواجه هســتند . 
اين رشــد در شــرايطى اتفاق افتاده است كه 
فروشــگاه هاى زنجيره اى و... نيــز با افزايش 

فروش همراه هستند. 
كرونــا هر چنــد اغلب واحدهــاى توليدى، 
صنعتى و اصناف را با بحرانى ناخواسته مواج 
كرده است اما سبب شده است توليدكنندگان 
لوازم بهداشتى 3 شيفته مشغول فعاليت باشند. 
در اين ميان فروش ساير لوازم بهداشتى نظير 
دســتمال هاى مرطوب، پد الكلــى و... نيز با 

افزايش قابل توجه همراه شده است . 

كارشناس برنامه ريزي در گفت وگو با همدان پيام:

ساعات كاري كارمندان 
يك روز درميان شود

افزايش فروش برخى كاالها از زنجبيل تا عنبرنسا

كرونا بازار كدام مشاغل را در ايران داغ كرد؟
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اقامت در پناهگاه هاى كوهستانى همدان 
ممنوع شد

 بر اســاس دستور صادره، هرگونه حضور و اقامت در پناهگاه هاى 
سطح اين استان ممنوع اعالم شده است.

رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى همدان در گفت وگو با 
ايرنا گفت: با توجه به شــيوع ويروس كرونا و در راستاى پيشگيرى، 
حضور در تمامى پناهگاه هاى كوهســتانى تا پايان ســال و احتمال 

فراوان در طول ايام نوروز ممنوع خواهد بود.
عليرضــا گوهــرى افــزود: متوليــان پناهگاه هــا از پذيــرش هرگونــه 
گروه هــاى كوهنــوردى خــوددارى خواهنــد كــرد و از كوهنــوردان 
مى خواهيــم تــا از هرگونــه صعــود انفــرادى و گروهــى بــه 

ــد. كوهســتان خــوددارى كنن
گوهرى بيان كرد: هم اينك 9 پناهگاه و جان پناه در ســطح ارتفاعات 
اين اســتان به كوهنوردان خدمات رسانى مى كنند كه با اجرايى شدن 

اين دستور صادره، تمامى آنها تعطيل شد.
وى افزود: كوهســتان و طبيعت زيباى همدان در هفته هاى آينده از 
اين بحران عبور خواهد كرد و بار ديگر پذيراى دوســتداران خواهد 

بود ضمن اينكه خادمان پناهگاه ها آماده هرگونه همكارى هستند.
گوهرى خاطرنشــان كرد: هشــدارهاى الزم را از طريق رســانه ها، 
شبكه هاى اجتماعى و ارتباط با گروه هاى كوهنوردى انتقال داده ايم و 

اميدوارم شاهد موارد دلخراش در اين روزها نباشيم.

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

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

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 98/11/24 هي ــماره 139860326034001514 مورخ ــر رأي ش براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــي مهــدى علمــدار فرزنــد بهــرام بــه شــماره شناســنامه 3227 صــادره از همــدان 
در چهــل شــعير و شــصت و شــش شــعير مشــاع از هشــتاد و يــك شــعير و يــك ســوم 
شــعير مشــاع از نــود و شــش شــعير عرصــه ششــدانگ يــك قطعــه بــاغ  بــه مســاحت 
11413/51 مترمربــع  تحــت پــالك 19/16821 واقــع در همــدان حومــه بخــش 2 خريــداري 
ــور  ــه منظ ــده اســت.لذا ب ــام(ره) محــرز گردي ــان ام ــراى فرم ــتاد اج مع الواســطه از س
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  ــه اشــخاص نســبت ب ك
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري مي توانن
ــخ تســليم  ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ ــس از اخــذ رس ــن اداره تســليم و پ اي
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 1861)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت و امالك منطقه دو همدان 

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

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

برابــر رأي شــماره 139860326034001507 مورخــه 1398/11/23 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
ــادره از  ــنامه 2114 ص ــماره شناس ــه ش ــاس ب ــد عب ــى فرزن ــن حاتم ــي اميرامي متقاض
همــدان در چهــل شــعير و شــصت و هفــت شــعير مشــاع از هشــتاد و يــك شــعير و 
يــك ســوم شــعير مشــاع از نــود و شــش شــعير عرصــه ششــدانگ يــك قطعــه بــاغ  
بــه مســاحت 11413/51 مترمربــع  تحــت پــالك19/16821 واقــع در همــدان حومــه بخش 
2 خريــداري مع الواســطه از ســتاد اجــراى فرمــان امــام(ره) محــرز گرديــده اســت. لــذا 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــد.(م الف 1863) ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت و امالك منطقه دو همدان 

آگهي حصر وراثت
آقاى موســى فرخى نوين داراى شــماره شناســنامه  1926 به شــرح دادخواست كالسه 
111/651/98ش از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان افشين فرخى نوين به شماره شناسنامه  4040180496 در تاريخ 98/6/1 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-متقاضى 
گواهى حصروراثت با مشــخصات فوق الذكر پدر متوفى 2- سنبل عباسى شايسته فر فرزند 
محمدعلى به شماره شناســنامه 2281 صادره از بهار متولد 1350 مادر متوفى اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 510)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف   

مهر مدرسه بعثت روستاى احمدآباد از توابع شهرستان 
كبودراهنگ مفقود گرديده و از مورخه 98/11/25 از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد

آگهى ابالغ اوراق ماليـاتى

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان

در اجراى ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم ، بدينوسيله مشخصات  1  فقره برگ تشخيص مالياتى به مؤدى ذيل الذكر ابالغ 
مى گردد تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ درج آگهى به اداره  مالياتى شهرستان درگزين، واقع در  درگزين- بلوار شهدا – اداره 
مالياتى شهرستان درگزين مراجعه نموده و نسبت به حل و فصل پرونده مالياتى خود اقدام نمايند. در غير اينصورت طبق موازين 

قانونى اقدام و هيچگونه اعتراضى مسموع نخواهد بود .
(م.الف1958)

شماره و تاريخ برگ  شماره ملىنام پدرنام و نام خانوادگىشماره پرونده
تشخيص

عملكرد 
سال

مبلغ ماليات 
( ريال )

39801666435566محمد آقافاطمه طاهرى ترفيع804210101
98/11/231395389 ، 070 ، 550

 در هفدهمين روز از شيوع كرونا در 
همدان موارد ابتال به مرز 35 نفر رسيده 
است و فوتى ها نيز با 2 مورد جديد همراه 

بوده اند.
آمارهاى وزارت بهداشت در 24 ساعت 
گذشــته به خوبى بيانگر شــدت شيوع 
اين بيمارى در كشــور است و تا جايى 
پيشرفته كه تعداد مبتاليان ايرانى را به 5

هزار و 832 نفر رسانده است.
بــا اينكه علوم پزشــكى با اســتناد به 
گزارش هاى سازمانى خود تأكيد مى كند 
كه قرنطينه خانگى در بين مردم همدان 
آغاز شــده و اســتاندار هم از حضور 
مسافران نوروزى همدان را منع مى كند، 
اما خبرهاى جالبى زير پوســت شهر در 

جريان است
مستند بر گفته هاى يك منبع آگاه با شرايط 
موجود وضعيت همدان در كمتر از يك 
هفته آينده بحران زده خواهد شــد و اين 
نشانگر آن اســت كه هنوز مسئوالن و 
آسيب پذيرى  ميزان  منفعت طلبان  برخى 
استان نســبت به اين ويروس را درك 

نكرده اند.
 افزايش پالك هاى غريبه 

در همدان
با اينكــه پس از اصرار رســانه ها باألخره 
استاندار مجاب به قرنطينه نوروزى استان 
شــد اما در همين يكى ، دو روز گذشــته 
بسيارى از خودروهاى غيربومى ترددشان 
در شــهر همدان افزايش يافته تا جايى كه 
يك منبع آگاه بيمارستانى به همدان پيام از 
تعويض خودروهاى استان هاى منشا كرونا 
چون قم در برخى شهرستان هاى از جمله 

رزن خبر مى دهد.
مستند بر گزارشــات واصله از طريق اين 
منبع برخى از افــراد به ويژه آنان كه از قم 
به نيت ايمن ماندن از ابتال به كرونا، راهى 
همدان شــده اند،  در شهرســتان هايى از 
جمله رزن و اسدآباد به اجاره مسكن هاى 
موقتى اقدام كــرده و گروه ديگرى هم كه 
به اميد درمــان به همدان آمده اند، از ترس 
مواجه شــدن با بومى هاى استان در همين 
شهرستان هاى ياد شده با هزينه هاى مختلف 
به كرايه خودروهاى پالك 18 و 28 اقدام 

كرده و وارد شهر مى شوند.
اين منبع در توضيح بيشــتر به خبرنگار ما 
مى گويد: بررسى ها نشان مى دهد در چند 
روز گذشــته ميزان تــردد غيربومى ها در 
همدان افزايش يافته و سبب شيوع واگيردار 
بودن اين بيمارى در ســطح اســتان شده 

است.
وى تردد مسافران حتى در هتل هاى همدان 

را يك ســم واقعى به جان سالمت همدان 
مى داند و مى افزايد: متأسفانه برخى مديران 
متوجه شدت آســيب پذيرى اين ويروس 
نيســتند و هنــوز به دنبــال روياى جذب 
گردشــگر با جان و ســالمت مردم بازى 

مى كنند.
 محدوديت ها را بيشتر كنيد

آنچــه شــواهد نشــان مى دهــد و منابع 
بيمارستانى تأييد مى كنند باال رفتن ترددهاى 
بيــن شــهرى و افزايش تعــداد مراجعان 
غيربومى در بيمارســتان هاى همدان است 
اين در حالى اســت كــه در پيك بحرانى 

بيمارى بايد مراقبت ها بيشتر شود.
بنابر آنچه عنوان شــد اين حجم ترددهاى 
غيربومى كار را به جايى كشانده است كه 
حجم بااليى از تماس هاى مردمى روزنامه 
محور اعمال محدوديت هاى بيشتر در شهر 

است.
 پزشكان همدانى در راه قم!

با افزايــش آمار ابتال در همــدان، به نظر 

مى رسد اتفاقات عجيب و غريب ديگرى 
نيــز در حال رقم خوردن اســت تا جايى 
كه تعدادى از پزشــكان همدانى راهى قم 
مى شــوند تا به درمان بيماران اين اســتان 

اقدام كنند.
گويا در همدان و قم مبادله انسان با انسان 
(بيمار و پزشك) صورت گرفته و مديران 
و مسئوالنى كه بايد بيدار و هوشيار وضع 
موجود را رصد و مانع آن شوند، هنوز سر 

در گم هستند.
در همين راستا مدير درمان تأمين اجتماعى 
اســتان همدان در حاشيه مراسم بدرقه تيم 
پزشكى اســتان همدان به بيمارستان امام 
رضا(ع) قم، با اشاره به ظرفيت تاب آورى 
همــكاران مركــز درمانى بــراى مقابله با 
بيمارى كوويد 19، به ايســنا گفته است: با 
شناختى كه از همكاران تأمين اجتماعى ستاد 
و صف در سطح كشور و استان وجود دارد 
مى توانيم با كمك و يارى خداوند متعال و 
تالش همــكاران، اين بحران را با كمترين 

هزينه عاطفى و روانى پشت سر بگذاريم.
عليرضا صفرى با اشــاره به اينكه موازى 
كارى و تدوين دســتورالعمل هاى متنوع 
و گاهــى متناقص و عجوالنــه به افزايش 
سر درگمى ســازمان ها منجر خواهد شد، 
بيان كرد: اين موضوع بايد در سطح كالن 
با طراحى ســاز و كار مشخص مديريت 
شــود تا با وحدت رويه بــه وجود آمده، 
ســازمان هاى ســالمت بتوانند در اجراى 
محتواهاى تدوين شــده، سرعت عمل و 

دقت بيشترى داشته باشند.
 مردم در برابر هشدارها 

مقاومت مى كنند
با وجود اينكه سطح اطالع رسانى و هشدار 
از منابع معتبر درمانى در استان افزايش يافته، 
اما يك متخصص روانپزشكى در استان به 
خبرنگار ما از پايين آمدن تأثيرپذيرى مردم 

در برابر هشدارها مى گويد.
اين اســتاد دانشــگاه مى افزايــد: با اينكه 
آموزش عمومى در شهر باال رفته و بيشتر 
همدانى هــا ســعى در مراقبت هاى فردى 
از نفوذ اين بيمــارى دارند، با اين حال به 
نظر مى رسد با حجمى از درخواست هاى 
بيماران غيرهمدانى كه براى درمان به استان  

ما آمده اند با يك موج شيوع قوى تر از پيش 
مواجه شويم.

بــه بــاور اين منبع كــه به دليل شــرايط 
حساســيت زايى علــوم پزشــكى همدان 
خواســتار حفظ نام خود اســت، شرايط 
زندگى با كرونا بــراى مردم كم كم تبديل 
به يك عادت شده و همين موضوع شدت 
هراس از آسيب پذيرى را كاهش داده است.
وى افزود: متأسفانه برخى تصميمات اين 
فرض را تصديق مى كند كه مسئوالن دولتى 
ما در مواقع بحرانــى، عملكردى متناقض 
دارند؛ به عنوان مثال تا يك هفته گذشــته 
تمامى ادارات و مراكز پرتردد تعطيلى نصفه 
و نيمه بود كه خود جاى نقد بسيار داشت 
اما امروز شــاهد آن هســتيم كه برخالف 
شدت شيوع كه بايد محتاط تر عمل شود، 
مجدداً ادارات به ساعت كارى پيشين خود 

بازمى گردند.
 تعداد مبتاليان همدان 

روبه افزايش است
با شرايط پيش آمده به نظر مى رسد فريادهاى 
همراهى  براى  علوم پزشكى  كمك خواهى 
ســاير نهادها چندان كارآمد نبوده و برخى 
مديران و مســئوالن همدان بنابر مصلحت 
حوزه كارى خود اقدام مى كنند و با امنيت 

و سالمت مردم بيگانه اند.
مدير روابط عمومى علوم پزشــكى همدان 
به خبرنگار مــا از افزوده شــدن 2 مورد 
فوتى خبر مى دهد و مى گويد: با شــدت 
شيوع بيمارى در همدان آمار ابتالى معاون 
بهداشتى اين ســازمان در استان تا غروب 
روز شنبه، 34 نفر را نشان مى دهد و شك 

بيمارى در بين 254 همدانى وجود دارد.
محمد طاهــرى با توصيه به رعايت نكات 
بهداشــتى و اجتماعى كه از سوى وزارت 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 

به مردم ارائه مى شــود، گفت: اين روزها 
مردم حتمــا از ســفرهاى غيرضرورى 
خوددارى كننــد و در تجمعات حاضر 

نشوند.
وى با اشــاره به اينكه افــراد به صورت 
مرتب دست ها را با آب و صابون بشويند 
و روش صحيح شســتن را هم رعايت 
كنند، گفت: شســتن دست ها بايد 20 تا 

30 ثانيه طول بكشــد و در روز بين 15 تا 
20 بار انجام شود.

اين متخصص باكترى شناسى با بيان اينكه 
بايد هنگام ســرفه و عطســه حتما جلوى 
دهان و بينى را با دســتمال يك بار مصرف 
گرفت و ســپس آن را داخل ســطل زباله 
دربســته انداخت، افزود: افراد تا جايى كه 
امكان دارد با دستكش با اشياى در دسترس 

كار كنند.  
وى با اشــاره به اينكــه 10 صفحه آلوده 
وجــود دارد و افراد بايــد پس از تماس با 
آنها سريع دســت  خود را با آب و صابون 
بشــويند، گفت: صفحه كليد آسانسورها، 
خودپردازهــا، كامپيوتــر و زنگ ورودى 
اماكــن، موس و صفحه زيــر آن، صفحه 
موبايل و تبلت، صفحه دســتگاه پز بانك، 
دستگاه حضور و غياب پرسنلى، استامپ ها، 
صفحات دستگاه نوبت دهى امكان احتمال 
آلودگــى دارند و بايد پس از تماس با آنها 

دست ها را شست.
طاهرى با بيان اينكــه افراد با كوچكترين 
عالئم ســرماخوردگى و يــا آنفلوآنزا به 
پزشك مراجعه كرده يا در منزل استراحت 
كنند، خاطرنشــان كرد: به طور كلى شايد 
بسيارى از افراد ويروس كرونا را دريافت 
كنند اما هيچ عالمى نداشــته باشند و قرار 
هم نيست اين ويروس موجب فوت افراد 
شــود؛ به طوركلى كمتر از 3 درصد فوت 
ناشــى از ويروس كرونا را در جهان شاهد 

هستيم.
وى تصريــح كرد: 80 درصــد افراد مبتال 
بدون عالئم درمان مى شوند يعنى به شكل 
خود محدود شونده درمان مى شوند بدون 
اينكه دارويى مصــرف كنند و 20 درصد 
مابقــى به بيمارســتان مراجعه مى كنند كه 
احتمال فوت تقريبا كمتر از 3 درصد از آنها 

وجود دارد.
 فعاليت كارتن به دستان همدان 

براى مقابله با كرونا ممنوع شد
از طرفــى فرمانده انتظامى اســتان گفت: 
با توجــه بــه ممنوعيــت اجــاره دادن 
سوئيت منزل ها در استان، فعاليت كارتن  به 

دست ها نيز ممنوع است.
بخشــعلى كامرانى صالح در اين باره بيان 
كرد: گشــت هاى نظارت بر اماكن عمومى 
به افراد كارتن به دســتى كه به اجاره دادن 
سوئيت يا منزل اقدام مى كنند در بار نخست 
تذكر مى دهند و در صورت بى توجهى به 

مرجع قضايى معرفى مى كنند.
وى افزود: بر اســاس تدابير اتخاذ شــده 
همــدان نيز جزو اســتان هايى اســت كه 
امسال تمهيدات الزم براى پذيرش مسافر 
ندارد و از چنــد روز پيش هم از فعاليت 
ســوئيت منزل هايى كه به پذيرش ميهمان 

اقدام مى كردند، جلوگيرى شد.
فرمانــده انتظامى اســتان همــدان افزود: 
مطالبى مبنى اجاره طوالنى مدت خانه ها به 
مســافرانى كه از قم و شمال كشور به اين 
استان ســفر كرده اند منتشره شده است كه 

صحت ندارد.
بخشعلى كامرانى صالح درباره انتشار برخى 
شايعات در فضاى مجازى گفت: پليس فتا 
با رصد كامل فضاى مجازى، با افرادى كه 
قصد تشــويش اذهان مردم و بر هم زدن 
امنيت روانى جامعــه را دارند با قاطعيت 
برخورد و اين افــراد را به مراجع قضائى 

معرفى مى كند.
كامرانى صالح افزود: پليــس با افرادى كه 
اقالم بهداشــتى مورد نياز شــهروندان را 
احتكار مى كنند يا با توليد اقالم بهداشــتى 
تقلبــى ســالمتى شــهروندان را به خطر 

مى اندازند، برخورد مى كند.

رزن و اسدآباد  مركز سكونت بيماران غيربومى شده است

استـان 
سر درُگم تصميم بزرگ
■ از اجاره خودرو به بيماران قمى تا ورود ناشناس به شهر
■ كرونا 34 همدانى را مبتال كرد

 مســئوالن دولتى ما در 
مواقع بحرانى، عملكردى 
عنوان  به  دارند؛  متناقض 
مثال تا يك هفته گذشته 
مراكز  و  ادارات  تمامــى 
و  نصفه  تعطيلى  پرتردد 
نيمه بود كه خود جاى نقد 

بسيار داشت



 

Y K

 

پيشــنهاد  مهمتريــن 
فرهنگى  ميــراث  وزير 
بحران  از  خــروج  براى 
اين  كنونى  شــرايط  در 
فروكش  از  پس  كه  بود 
كــردن بيمــارى، براى 
فعاالن  خسارت  جبران 
تعطيالت  گردشــگرى 
سفر  براى  روزه اى  چند 
كه  شــود  فراهم  مردم 
قبول  مورد  موضوع  اين 
قرار  كرونا  ستاد  اعضاى 
تصميم گيرى  ولى  گرفت 
براى آن به زمان ديگرى 

موكول شد
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گزارش 
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باباطاهر

بناهاى تاريخى و موزه هاى همدان 
در نوروز 99 تعطيل است

 تمامى بناها و محوطه هاى تاريخى و موزه هاى اين استان به دليل 
شيوع ويروس كرونا در ايام نوروز 99 تعطيل است. 

اســتان  گردشــگرى  و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگى،  مديركل 
همدان با اعالم اين خبر گفت: اين تصميم در راســتاى حفاظت 
از ســالمت شــهروندان و جلوگيرى از شــيوع كروناويروس 

است.  شده  اتخاذ 
به گزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى استان همدان، على مالمير بيان كرد: همچنين نمايشگاه هاى 
صنايع دستى، سوغات و ساير برنامه هاى شاخص نوروزگاهى استان 

همدان نيز در اين ايام لغو شده است. 

طرح اوليه خودرويى كه به جاى فرمان با 
جوى استيك كنترل مى شود

 شــركت هيونداى طرح اوليه خودرويــى را رونمايى كرده كه به 
جاى فرمان با جوى استيك كنترل مى شود. 

به گزارش مهر، شــركت هيوندايى از يك طرح اوليه جديد خودرو 
رونمايى كرده است. 

اين طرح «پيشــگويى» (Prophecy) نام دارد و به جاى فرمان با 
جوى اســتيك (اهرمك) كنترل مى شــود. طبق اعالم اين خودروساز 
كره اى طرح اوليه مذكور به يك وسيله نقليه لوكس و برقى تعلق دارد 

كه قرار بود در نمايشگاه اتومبيل «ژنو» رونمايى شود. 
چارچوب خارجى و منحنى اين خودرو تناسبى ايده آل دارد كه تمايز 

بين شيشه و فلز را از بين مى برد. 

الون ماسك هزار استارشيپ 
براى سفر به مريخ مى سازد

الون ماســك تصميم دارد براى شهرك سازى در مريخ هزار موشك 
استارشــيپ بســازد و براى اين منظور به زودى مى تواند در هر 72 

ساعت يك نمونه از موشك مذكور را بسازد. 
به گزارش مهر، الون ماسك مدير ارشد اجرايى شركت اسپيس ايكس 
تصميم دارد با ساخت هزار موشك استارشيپ در مريخ شهرك سازى 
كند. به نوشــته خبرنگارى كه از مقر اين شركت در تگزاس بازديد 
كرده، اسپيس ايكس به زودى مى تواند در هر 72 ساعت يك موشك 

جديد بسازد تا به اين هدف دست يابد. 
الون ماســك نيز اشاره كرده هر موشك چند بار قابل استفاده خواهد 

بود و مى تواند 90 هزار پوند بار حمل كند.  

هوش مصنوعى به راننده خواب آلود 
هشدار مى دهد

 يك شــركت اروپايى مشغول توسعه سيستمى است كه با كمك 
هــوش مصنوعى خواب آلودگى و حواس پرتى راننده پشــت فرمان 

خودرو را شناسايى مى كند و به او هشدار مى دهد.
 (Seat) «به گزارش مهر و به نقل از پرس اسوسيشن، شركت «سيت
مشغول توسعه فناورى هوش مصنوعى است كه با خستگى رانندگان 

مقابله مى كند و همزمان امنيت جاده ها را ارتقا مى دهد.
«سيت» با همكارى شركت اسپانيايى«آى سايت تكنولوژيز» مشغول 
توسعه سيستمى است كه قابليت بررسى باز بودن چشم راننده، زاويه 
ديد و ميزان پلك زدن و همچنين وضعيت ســر او را دارد و به اين 

ترتيب مشخص مى كند راننده خواب آلود است يا خير.

آزمايش دوباره كپسول بوئينگ 
در گرو 61 اقدام اصالحى

 ناســا پس از انجــام تحقيقات درباره شكســت آزمايش پرتاب 
كپسول استارالينر بويينگ، 61 اقدام اصالحى براى اين شركت صادر 
كرده اســت تا بتواند دوباره آن را آزمايــش كند. به گزارش مهر، به 
گفته ناسا هنوز مشخص نيست آيا كپسول استارالينر بويينگ آزمايش 

بدون سرنشين ديگرى انجام خواهد داد يا خير.
 اين در حالى اســت كه در اواخر ســال گذشــته ميالدى آزمايش 
بى سرنشين اين كپسول به دليل يك باگ نرم افزارى با مشكل روبه رو 
شد و پس از پرتاب وارد مدار اشتباه شد. ناسا در كنفرانسى اعالم كرد 
تحقيقات خود درباره مأموريت شكست خورده كپسول استارالينر را 

تكميل كرده است. 

بهبود نسبى و خطر «كرونا» 
شجريان را مرخص مى كند

 پزشــك هماهنگ كننده تيم پزشكى محمدرضا 
شــجريان گفت كه وضعيت جســمانى شجريان 
بهتر اســت و احتمال ترخيص او از بيمارستان در 

روزهاى آينده وجود دارد. 
حسن عباســى درباره وضعيت جسمانى شجريان 
درحال حاضــر گفت: روند بهبود حال جســمانى 
استاد شــجريان بهتر اســت و اگر به همين شكل 
پيش برود احتماال به منزل منتقل شوند؛ البته يكى 
از داليل اين امر، ترس از بيمارى هاى بيمارســتانى 
ماننــد ابتال به ويــروس كرونا اســت كه ترجيح 
مى دهيم اگــر بتوانيم، هرچه زودتر ايشــان را از 

بيمارستان مرخص كنيم. 
به گزارش ايســنا، وى ادامه داد: تنفس بيمار كامال 
خود به خودى انجام مى شــود و حتى به دســتگاه 
به صورت استندباى هم نيازى نيست. خوشبختانه 
از وضعيــت بحرانــى يكى دو هفتــه پيش خارج 
شــده ايم و همچنين سطح هوشيارى او مانند چند 

ماه گذشته است. 
محمدرضا شــجريان از ابتداى اسفندماه جارى در 
پى بروز مشــكالت ريوى در روند درمان بيمارى 

قبلى، در بيمارستان بسترى شده است. 

جشنواره معتبر آمريكايى 
لغو شد

فيلــم جنــوب   بيســت وهفتمين جشــنواره 
از جنــوب غربــى آســتين در كشــور آمريــكا 
ــا  ــروس كرون ــيوع وي ــرى از ش ــل جلوگي به دلي

به طوركلــى لغــو شــد. 
بــه گــزارش ايســنا، جشــنواره جنــوب از جنــوب 
غربــى (SXSW) كــه از معتبرتريــن رويدادهــاى  
ــخ 23  ــود از تاري ــرار ب ــت، ق ــينمايى آمريكاس س
اســفند تــا 3 فرورديــن در آســتين تگــزاس 

ــزار شــود.  برگ
 پيــش از ايــن رويدادهــاى ســينمايى ديگــرى در 
سراســر جهــان بــه ســبب شــيوع ويــروس كرونــا 
تاريــخ برگــزارى خــود را تغييــر داده بودنــد كــه 
از آن جملــه مى تــوان بــه مراســم جوايــز آكادمــى 
فيلــم هند تنهــا، جشــنواره مســتند تســالونيكى در 
ــنواره  ــگ، جش ــم هنگ كن ــنواره فيل ــان، جش يون
فيلــم «شــرق دور» در ايتاليــا، نخســتين جشــنواره 
ــعودى،  ــتان س ــرخ» در عربس ــاى س ــم «دري فيل
MipTV كــه بــازار محصــوالت تلويزيونــى 
در كــن، ســومين دوره جشــنواره ســريال هاى 
فرانســه  در   (CannesSeries) تلويزيونــى 

و... اشــاره كــرد. 

سفرهاى نوروزى ممنوع شد
همدان همچنان سر درگم

 مسئوالن برخى استان ها با توجه به شيوع ويروس كرونا و نزديك بودن 
تعطيالت نوروزى، اعالم كردند كه امســال امكان پذيرش و اسكان مسافر 

نوروزى را نخواهند داشت. 
  منطقه آزاد ماكو

جاده هاى ورودى به منطقه آزاد ماكو به روى مسافران و ورود خودرو هاى 
غير پالك شهرستان هاى ماكو، شوط و پلدشت مسدود شد. 

 استان كهگيلويه و بويراحمد
استاندار كهگيلويه وبويراحمد گفت: تمامى برنامه ها به ويژه در زمينه اسكان 
نوروزى و پذيرش اقامت در تمامى اقامتگاه ها و ساير اماكن براى تعطيالت 

نوروزى سال 1399 در اين استان لغو شده است. 
 استان قزوين

هدايت ا... جمالى پور، استاندار قزوين در جلسه ستاد مبارزه با كرونا گفت: 
ورود و خــروج خودرو هاى غيربومى ممنوع اســت و تمامى ورودى هاى 
استان بسته مى شود .به مدت يك هفته همه هتل ها، اقامتگاه ها و برنامه هاى 

عيد لغو مى شود و نمى توانيم ميزبان مسافران باشيم. 
 منطقه آزاد ارس

معاون فرهنگى، اجتماعى و گردشگرى ســازمان منطقه آزاد ارس گفت: 
براساس بخشنامه جديد وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، 
پذيرش گردشگران در مراكز اقامتى و گردشگرى منطقه آزاد ارس ممنوع 

خواهد بود. 
 استان كرمان

محمدجواد فدايى اســتاندار كرمان گفت: طبق مصوبه ستاد ملى مقابله با 
كرونا، براى نوروز امسال اصال آمادگى پذيرش گردشگر نداريم. 

 استان هرمزگان
فريدون همتى اســتاندار هرمزگان گفت: بنابر درخواســت دانشگاه علوم 

پزشكى استان، عيد امسال ورود گردشگر ممنوع شد.
 استان گلستان

هادى حق شناس اســتاندار گلستان گفت: طبق مصوبه ستاد ملى مقابله با 
كرونا، نوروز امسال گردشگر نمى پذيريم و به تمامى هتل ها و متل ها ابالغ 

شده تا از پذيرش گردشگر خوددارى كنند. 
 استان اصفهان

 عباس رضايى، استاندار اصفهان گفت: امسال امكان پذيرش و اسكان مسافر 
نوروزى در قالب كمپ، مدارس، ورزشــگاه ها، مهمانسراها، مسافرخانه ها 
و امثــال آن وجود ندارد، همچنين شــهردارى قمصر اعــالم كرد: ورود 
گردشگران داخلى و خارجى در پى شيوع ويروس كرونا تا اطالع بعدى به 

اين شهر ممنوع است. 
 استان اردبيل

 اكبر بهنام جو، اســتاندار اردبيل گفت: به منظــور حفظ جان ميهمانان و 
شــهروندان گرامى در نوروز، امسال تمامى مراكز اقامتى اعم از هتل ها، 
هتل آپارتمان ها، خانه مسافرها، مراكز گردشگرى و آب درمانى ها تعطيل 

است. 
 استان مازندران

 احمد حسين زادگان، استاندار مازندران گفت: ايجاد هرگونه كمپ  عمومى 
گردشــگرى و برپايى چادر در محيط پارك ها و فضاى روباز ممنوع است 
و مدارس و خوابگاه هاى دانشجويى از پذيرش مسافر بايد خوددارى كنند. 

 استان گيالن
 ارسالن زارع، استاندار گيالن گفت: در تعطيالت نوروزى براى پيشگيرى 
از شيوع ويروس كرونا، هيچ مسافرى در مراكز اسكان فرهنگيان در مدارس 

پذيرش نخواهد شد. 
 استان يزد

 عباسعلى دانافر، مديركل آموزش و پرورش استان يزد گفت: مركز خدماتى، 
رفاهى فرهنگيان، سالن ها و رستوران ها، خانه معلم شهيد دادرس، زائرسراى 

دانش تا اطالع ثانوى تعطيل شد. 
 استان كرمانشاه

هوشنگ بازوند، استاندار كرمانشاه گفت: به دليل پيشگيرى از ويروس كرونا 
آمادگى پذيرش مسافران نوروزى در كرمانشاه را نخواهيم داشت. همچنين 
اميد قادرى، مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايعدســتى استان 
كرمانشــاه گفت: تمام اماكن و محوطه هاى تاريخى و موزه هاى اين استان 

در ايام نوروز تعطيل است. 
 استان بوشهر

معاون امور عمرانى استاندار بوشهر گفت: سفر به استان بوشهر ممنوع است 
و تا اطالع ثانوى خدمات گردشگرى ارائه نمى شود. 

 استان فارس
اســكندرپور، شهردار شيرازگفت: در نوروز 99 پذيرش و اسكان مسافران 
در قالب كمپ هاى اســكان، برپايى چادر در پارك ها، سالن هاى ورزشى، 

فرهنگسرا ها و مهمانسرا ها ممنوع است. 
 استان خراسان رضوى

يوســف بيدخورى، معــاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى خراســان رضوى گفت: كميته پيشگيرى و 
مقابله با كرونا در استان خراســان رضوى اقامت مسافران نوروزى را 
در واحد هاى غيررسمى اقامتى از جمله اماكن ورزشى و گردشگرى، 
مدارس، خوابگاه هاى دانشــجويى، اقامتگاه هاى دولتى و زائرسرا ها و 
همچنين برپايــى چادر هاى مســافرتى را در تعطيالت نوروز ممنوع 

اعالم كرد. 
 استان همدان على رغم افزايش آمار تاكنون نتوانسته است در اين زمينه 
تصميم گيرى كند. تردد مســافران از استانهاى منشا شيوع كرونا به استان 

همچنان ادامه دارد.

■ دوبيتى باباطاهر 
بغير از معصيت چيزى نديدى از آن روزيكه ما را آفريدى  
ز ما بگذر شتر ديدى نديدى خداوندا بحق هشت و چارت  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس قبل از غذا و بعد از آن ، دست هايش را بشويد ، پيوسته در گشايش  زندگى خواهد 
كرد و تَنش سالم خواهد ماند .    
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 محدوديتى براى پذيرش مســافران در 
هتل ها نداريم

در اين زمينــه نايب رئيس جامعه هتلــداران ايران 
مى گويد: اگر قرار اســت هتل ها نيز به دليل شــيوع 
كرونــا تعطيل شــوند، بايد به صورت رســمى از 
طريق دولت اعالم شــود تا از هزينه هاى سربار نيز 

جلوگيرى شود. 
شــيروانى با عنــوان اين مطلب گفت: بر اســاس 
مصوبه كميته گردشگرى ســتاد پيشگيرى از كرونا 
و همچنين بخش نامه معاون گردشــگرى به ادارات 
كل اســتانى وزارت گردشــگرى در سراسر كشور؛ 
پذيرش و اسكان مسافران در خانه مسافرها، مدارس 
آموزش وپرورش، ميهمان سراهاى دولتى، زائرسراها 
و ديگر مراكز اقامتى غيرمجاز، غيررســمى و ممنوع 

است. 
شــهرام شــيروانى عنوان كــرد: هيچگونــه منع و 
محدوديتى براى پذيرش و اسكان مسافران در هتل ها 
و مراكز اقامتى رســمى نداريم و در سراسر كشور 

آمادگى كامل وجود دارد. 
وى همچنيــن گفت: البته در برخى اســتان ها و بر 
اساس مصوبات كميته هاى استانى، هتل ها نيز تعطيل 
شده اند كه اين موضوع هيچ ارتباطى به مصوبه كميته 
گردشــگرى ندارد. درحال حاضــر هيچ منعى براى 
پذيرش و اقامت در هتل هاى سراسر كشور نداريم. 

 نگفته ام كه وجوه دريافتى را اســترداد 
نمى كنيم

رئيــس جامعه هتلداران ايران نيز درباره ســرپيچى 
برخــى هتل هــا از بخش نامه لغو ســفر و گرفتن 
جريمه كنســلى از مردم، گفت: نگفته ايم پول مردم 
را نمى دهيم. اتفاقا هتل ها را به اســترداد كامل وجوه 
لغو تشــويق مى كنيم. اگر تخلفى شده است، مردم 

شكايت كنند. 
جمشــيد حمزه زاده در اين زمينه به ايســنا گفت: 
در نامه اى كــه خطاب به وزيــر ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى نوشــتم، نگفته ام كه 
وجوه دريافتى را اســترداد نمى كنيــم، كمااين كه 
بيشــتر هتل ها از روز نخســت كه شيوع ويروس 
كرونا تأييد و ســفرها لغو شــد، بازپرداخت ها را 
كامــل انجام داده اند. ما در آن نامه به بخش نامه به 
لحاظ شــكلى اعتراض داشتيم كه دليل اصلى آن، 
خسارت سنگين ناشى از لغوها بود كه هتل ها بايد 

متحمل شوند. 

وى ادامه داد: هتل ها در سيل نوروز 98 درحالى كه كل 
كشور درگير نبود، حدود 50 ميليارد تومان خسارت 
ناشــى از لغو پرداخت كردند، بدون آنكه دولت در 
تحمل اين خســارت كمكى كرده باشد، حجم اين 
خسارت در بحران ويروس كرونا سنگين تر هم شده 
است اما خوشبختانه اين بار دولت تسهيالتى را در 
ماليات، قبوض حامل هاى انرژى و بيمه كارفرمايى 

براى صنعت گردشگرى درنظر گرفته است. 
رئيــس جامعــه حرفه اى هتلــداران ايــران درباره 
خوددارى برخى هتل ها در استرداد كامل وجوه لغو 
بدون كســر جريمه، اظهار كرد: بيشتر هتل ها هزينه 
را برگردانده اند، ما همه هتل ها را به اســترداد كامل 
وجوه تشــويق مى كنيم. در هتل هــاى زيرمجموعه 
خودم هم يك ريال نگه نداشــته ايم و نگفته ام پول 
مردم را نمى دهيم. اگر هتل خسارتى از مردم دريافت 
كرده حتما بايد داليل و مســتندات مشخصى داشته 
باشــد و اگر اين مستندات براى مردم موجه نيست 
مى توانند به كارگروه شــكايت در اداره هاى ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان ها مراجعه 

كنند، حتما رسيدگى خواهد شد. 
حمــزه زاده با اشــاره به اينكــه درحال حاضر كل 
هتل ها حدود 5 درصد مسافر دارند، افزود: غير از 
هتل هاى قم، اردبيل، گيالن و بخشــى از مازندارن 
كه به دستور اســتانداران تعطيل شده اند، در ساير 
كرده اند،  تعطيل  خودجوش  اقامتى  مراكز  استان ها 
مسافر نيست كه هتل ها باز باشند. بيشتر هتل هاى 
اين شــهرها هــم هزينه لغو را طبق درخواســت 
اســتانداران كامل برگردانده اند يــا تاريخ حضور 

مسافر را توافقى جابه جا كرده اند. 

ميراث  وزير  مخالفــت   
فرهنگى با تعطيلى هتل ها

اما جلســه ســتاد كرونــا چند 
گردشگرى  حوزه  در  پيشــنهاد 
داشت از كوپن سفر تا مخالفت 
وزير ميراث فرهنگى با تعطيلى 
همه هتل هاى كشور. پيشنهاداتى 
كه به نظر مى رســيد بايد بيشتر 

بررسى مى شدند. 
جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا با 
حضور وزير ميراث فرهنگى در 
حالى برگزار شد كه تصميم هاى 
شــد.  گرفتــه  آن  در  جالبــى 
على اصغر مونسان در اين جلسه 
فعاالن  خسارت  جبران  پيشنهاد 
گردشــگرى را داد، همچنيــن 
وضعيت هتل ها و مراكز اقامتى و 
آژانس هاى مسافرتى كشور را در 

اين وضعيت تشريح كرد. 
در اين جلســه پيشنهاد شده بود 
تا مراكز اقامتــى و هتل ها پيرو 

جلوگيرى از ســفر مردم در پــى تعطيلى مدارس و 
دانشگاه ها و دوركارى كارمندان در مدت مشخصى 
تعطيل شوند اما وزير ميراث فرهنگى با آن مخالفت 

كرد و در نهايت اين موضوع مصوب نشد. 
ولى در عين حال اين وزارت خانه پيشنهاد كرد مراكز 
اقامتى غيرمجاز تعطيل شــوند، همان مراكز اقامتى 
غيرمجــازى كــه وزارت ميراث فرهنگى هيچ وقت 
نتوانسته بود نظارتى روى فعاليت و يا فعاليت نكردن 
آنها داشــته باشد. همچنين قرار شــد تا زائرسراها 
و يــا مهمانســراها و اماكنــى كه باز هــم وزارت 
ميراث فرهنگى نظارتى روى آنها ندارد، تعطيل شوند. 
مهمترين پيشنهاد وزير ميراث فرهنگى براى خروج 
از بحــران در شــرايط كنونى اين بــود كه پس از 
فروكش كردن بيمارى، براى جبران خسارت فعاالن 
گردشــگرى تعطيالت چند روزه اى براى سفر مردم 
فراهم شود كه اين موضوع مورد قبول اعضاى ستاد 
كرونا قرار گرفت ولى تصميم گيرى براى آن به زمان 

ديگرى موكول شد. 
 داغ كوپن سفر تازه شد 

البته پس از اين جلسه نمكى وزير بهداشت در يك 
نشست خبرى از اين پيشــنهاد به عنوان كوپن سفر 

ياد كرد و درباره آن گفت كه بايد 
تسهيالتى به مردم داده شود تا پس 
از اين مدت بتوانند به سفر بروند. 
آن  جزئيات  هنــوز  كه  تصميمى 
مطرح نيســت تا زمانى كه بحران 
كرونا حل شــود. البتــه در اذهان 
عمومى كوپن ســفر همان كارت 
سفر شكل گرفته است كارتى كه 

هيچ وقت به كمك سفر نيامد!
ديگرى  پيشــنهاد  جلسه  اين  در 
نيــز مطرح شــده بــود مبنى بر 
دچار  اقامتى  اينكه چون مراكــز 
خســارت زيادى شده اند وزارت 
بهداشــت با آنها قراردادى امضا 
كند تا هم وســايل بهداشــتى و 
مراقبتى الزم را تأمين كنند و هم 
اينكه بيمــاران دوره نقاهت خود 
را در يك فضــاى ما بين خانه و 
بيمارســتان بگذرانند. اين فضاها 
مى تواند مراكــز اقامتى و هتل ها 
باشد. اما بايد ديد آيا چنين كارى 
مورد تأييد هتلداران هم هست يا نه. موضع جامعه 
هتلداران كه تا پيش از ايــن اعالم مى كرد جريمه 
لغو ســفر را از مردم خواهد گرفت يك بار با اين 
پيشــنهاد تغيير كرده و گفتند كه ما پول مردم را به 

آنها برمى گردانيم!
اما پيشــنهاد گذراندن دوره نقاهت در هتل ها گويا 
به پختگى بيشترى نياز داشت. چون اوالً چه تعداد 
بيمار كه نياز به دوره نقاهت داشــته باشــند الزم 
است در هتل ها اقامت كنند؟ تا اين لحظه بيش از 
700 نفــر بهبود يافته اند و اين تعداد افراد در چند 
هتل مى خواهند اقامت كننــد. كدام هتل ها؟ مگر 
چه تعداد از آنها الزم دارند در چنين اقامتگاه هايى 
باشــند و آن 700 نفرى كه مرخص شده اند كجا 

هستند؟
آيا اين پيشــنهاد موجب ترديد مردم در اســتفاده از 
هتل هــا نخواهد شــد؟ چون جامعه هتلــداران در 
نامه اى به وزير ميراث فرهنگى نوشــته بود كه مواد 
ضدعفونى كننده در اختيار ندارند از طرفى در ســتاد 
كرونا اعالم شد كه بيماران نقاهت شان را در هتل ها 
بگذراننــد، بنابراين پس از اين بحــران مردم براى 

اقامت در هتل ها ترديد خواهند كرد.

هتلداران  مى گويند تكليف ما را مشخص كنيد 

پيشنهاد جبران خسارت گردشگرى
پس از كرونا 

 دولت هرچه سريعتر تكليف هتل ها و مراكز اقامتى رسمى را مشخص 
كند. اين درخواســت نايــب رئيس جامعه هتلــداران و مدير هتل هاى 
بين المللــى باباطاهر از برنامه ريزان و تصميم گيران كشــورى در عرصه 

گردشگرى است. 
هتل ها جزو نخستين گروهى بودند كه به بخش نامه «لغو سفر» و استرداد 
بدون كســر جريمه اعتراض كردند. نامه رئيس جامعه هتلداران ايران كه 
بالفاصله پس از ابالع بخش نامه معاون گردشــگرى منتشر شد، هتل هاى 
زيادى را بر آن داشــت تا به دســتورالعمل صادره از ســوى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى متعهد نباشند و از آن سرپيچى 
كنند. اين واكنش حتى استرداد هزينه لغو سفر را در آژانس هاى مسافرتى 
تحت شــعاع قرار داد، برخى آژانس ها با بهانه قرار دادن آن نامه جامعه 
هتلداران ايران و خوددارى برخى هتل ها از بازگشت كامل هزينه هاى لغو، 

جريمه اى را با عنوان خسارت لغو، از مردم گرفتند. 
اين كشــمكش حدود يك هفته ادامه داشت تا آنجا كه دولت حمايت از 
صنعت گردشگرى در بحران ويروس كرونا اعالم كرد و جامعه هتلداران 
كه تا پيش از اين، گفته بود به بخش نامه «لغو سفر» معترض است و برخى 
اعضاى آن هم اعالم كرده بودند به آن بخش نامه عمل نمى كنند، چرخشى 

در مواضع پيشين نشان داد. 


