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چرا كرونا در آمريكا مى تواند از ايتاليا و ايران هم بدتر شود؟
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باز هم بحران اطالع رسانى!
1- ســال 1398 بــا بحران هــا، حــوادث و 
چالش هاى بسيارى براى مردم ايران همراه بود كه 
آخرين آن كه بحرانى زيستى كرونا است، همچنان 
ادامه دارد و تالش بــراى مقابله و مهار آن نيز در 

حال انجام است.

يادداشت ميهمان

4

راهكارهاى ستادى و عملياتى 
مقابله پرشتاب با كرونا 

 نظر به اينكه اشاعه و گسترش ويروس كرونا جنگ 
بيولوژيك تمام عيارى است كه با هدف قرار دادن جان 
انسان ها؛ ابعاد اجتماعى فرهنگى و اقتصادى كشورها را 

هدف قرار داده است...

يادداشت

2

كرونا معيار لقمه هاى حالل و حرام
  اين روزها ورق هاى حيرت انگيز از تاريخ معاصر 
ايران براى آيندگان نوشــته مى شود. آخرين هفته از 
ســال 1398 شمسى را در ايران ســپرى مى كنيم. 
شنبه 24 اسفندماه، چنين برهه  اى از زمان در تاريخ 

مدون و چند هزار ساله ملت...

يادداشت ميهمان
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«علم بهتر است يا ثروت»
 يكى از موضوعات انشــاء نســل هاى گذشــته 
موضوع «علم بهتر اســت يا ثروت» بود. آموزگاران 
عزيز هدفشــان از طرح اين موضــوع، نهادينه كردن 
اهميــت و نقش علم در جــان و روح دانش آموزان 

خويش بود. 

جناب آقاى تبريك و تهنيت

مهندس عليـرضا صـارمى
بدينوسيله انتصاب بجا و شايسته جنابعالى به عنوان 

سرپرست معاونت امالك و حقوقى اداره كل راه و شهرسازى استان همدان
 كه نشان از لياقت و حسن سوابق اجرايى جنابعالى مى باشد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده ، 

اميد است در سايه ايزد منان در راستاى خدمت به مردم شريف استان همدان همواره موفق و مؤيد باشيد.

شهردارى و شوراى اسالمى شهر مالير

 حركت قطار مســير دوسويه همدان 
- مشــهد در روزهاى عيد نوروز به دليل 
پيشگيرى از شــيوع ويروس كرونا لغو 

شد.
مديــركل راه آهن غرب كشــور افزود: 
پيــش از اين بــر اســاس تصميم گيرى 
صورت گرفته، حركت قطار اين مســير 
به طور موقت تا تاريخ 22 اسفند ماه لغو 
شــده بود كه با تداوم گسترش ويروس 
كرونــا، تا اطالع بعدى هيچگونه قطارى 
از ايســتگاه راه آهــن همــدان حركت 

نمى كند.
سيدســعيد ابراهيم نــژاد در گفت وگو با 
ايرنا اظهار كرد: در صورت تداوم شيوع 
ويــروس كرونا، ممكن اســت حركت 
قطارها از اين ايســتگاه تا ارديبهشت ماه 

ادامه داشته باشد.
ابراهيم نــژاد با اشــاره به اينكــه هزينه 
بليت هــاى فروختــه شــده بازگردانده 
مى شود، عنوان كرد: مسافرانى كه پيش از 
اين بليت اين مسير ريلى را تهيه كرده اند، 
مى تواننــد با مراجعه به دفاتر تهيه بليت، 

هزينه پرداختى خود را دريافت كنند.

وى اضافــه كــرد: اين قطــار 450 تن، 
ظرفيت دارد و هر روز مســافران را در 
مسير دوســويه همدان - مشهد جابه جا 

مى كرد.
مديــركل راه آهن غرب كشــور گفت: 
قطار دوســويه همدان-مشــهد هر روز 
برقرار بود و يك روز در ميان شــركت 
حمل ونقل ريلى رجا با سالن هاى تركيبى 
4 و 6 تخته مســافران را جابه جا مى كرد 

و شــركت حمل ونقل ريلى «بن ريل» نيز 
يــك روز در ميان با ســالن هاى 4 تخته 

برنامه حركت داشت.
وى با اشاره به اينكه حركت اين قطار در 
مسير همدان-مشــهد هر روز از ساعت 
15 بــود، افزود: بليت هاى اين مســير با 
توجه به نوع و درجه قطار از 116 هزار 
تومان تا 211 هزار تومان فروخته مى شد.
ابراهيم نژاد تأكيد كرد: به منظور پيشگيرى 

از شيوع ويروس كرونا، هر روز ايستگاه 
راه آهن همدان به طــور كامل با محلول 

الكل، ضدعفونى مى شود.
استان همدان با داشتن 2 خط آهن مجزا 
به عنوان شــاه راه  ريلى غرب كشــور به 

حساب مى آيد.
طرح ساخت راه آهن همدان-تهران در 
سفر پر خير و بركت رهبرمعظم انقالب 

در سال 83 به همدان مصوب شد.

 معاون فرهنگى و هنرى حوزه هنرى 
همدان با اشــاره به تعطيلــى برنامه هاى 
فرهنگــى و هنرى به دليــل همه گيرى 
كرونا گفت: جلســه هاى خانه ُرمان اين 
حوزه از ايــن پس در فضــاى مجازى 
برگزار مى شــود. تيمــور آقامحمدى در 
گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: جلســه هاى 

تخصصى رمان نويسى از شهريور 1393
تاكنون بــه صورت هفتگى و بدون وقفه 
برگزار مى شــود و اعضاى آن از بهترين 
نويســندگان اســتان و كشــور به  شمار 
مى روند و تاكنون در زمينه انتشار كتاب 
و حضور در جشــنواره هاى معتبر ادبى، 

موفقيت هاى چشمگيرى كسب كرده اند.

وى با اشاره به اينكه بيمارى همه گير كرونا 
موجب تعطيلى برنامه هاى فرهنگى شده 
گفت: اين اتفاق نمى تواند ميان هنرمندان 
جدايى بيندازد و از اين پس اعضاى خانه 

رمان در فضاى مجازى گرد هم مى آيند.
معــاون فرهنگى و هنــرى حوزه هنرى 
همدان خاطرنشــان كرد: داستان نويسى 

براى نويســندگان اين ديار امرى جدى 
اســت و اين مهم به صورت مســتمر و 

متنوع برگزار مى شود.
به گفته آقامحمدى آخرين جلســه خانه 
رمان همدان در سالجارى امروز در فضاى 
مجازى و به صورت ويديوكنفرانس اجرا 

مى شود.

حركت قطارهــاى نـوروزى لغو شد

 خانه ُرمان همدان به فضاى مجازى كوچ كرد

مردم مراقب  باشند جريمه 
ديركرد شامل آنها نشود

بى اطالعى بانك ها 
از تعليق 3ماهه

 اقساط!

دادستان در ستاد كنترل و پيشگيرى 
كرونا نهاوند:

مسافران مستأجر 
شهر را ترك كنند

■ فرماندار: ورودى هاى شهرستان كنترل شوند
■ فرمانده سپاه: 80 هزار ماسك رايگان بين مردم توزيع مى شود

اجاره منازل استيجارى به 
مسافران در رزن ممنوع شد
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باز هم بحران اطالع رسانى!
 1- ســال 1398 با بحران ها، حوادث و چالش هاى بسيارى براى 
مردم ايران همراه بود كه آخرين آن كه بحرانى زيســتى كرونا است، 
همچنــان ادامه دارد و تالش براى مقابله و مهار آن نيز در حال انجام 

است. 
ملت ايران ســال 98 را با بحران سيل آغاز كرد و با بحران كرونا اين 
ســال را تمام و وارد سال 99 خواهد شد البته در اين ميان بحران هاى 
طبيعى ديگر همچون ســيل، زلزله، باد و... را تجربه كرد و خطاهاى 
انسانى و چالش هاى اعتراضات، اغتشاشات و حمله تروريستى آمريكا 

را نيز از سر گذراند. 
2- ســال 98 سال سختى براى مردم ايران بود زيرا تمام اين بحران ها 
در شرايطى رخ داد كه كشور در تحريم ظالمانه بود و تروريسم اقتصاد 
و بهداشت و درمان كشور را هدف گرفته بود.  اما ملت ايران استوار و 
سربلند از اين بحران ها بيرون آمده و از بحران كرونا نيز بيرون خواهد 

آمد و همچنان راه خود را مصمم و منسجم ادامه خواهد داد. 
3- ملت ايران در بحران ها متحد عمل مى كند و با اتحاد و انســجام از 

بحران ها سربلند بيرون مى آيد. 
ملت ايران بارها زلزله، سيل و بحران هاى ديگر را شرمنده بشردوستى، 
اتحاد و محبت خود كرده اســت و در برابر كرونا نيز اين ملت با ايثار 

و فداكارى و يارى به هم از اين بحران به سالمت خواهند گذشت. 
4- در بحران هاى ســال 98 آنچه بيش از همه مشهود بود، ضعف در 
اطالع رسانى و نبود نظام اطالع رســانى بحران به گونه اى كه بتواند از 

شيوع شايعات و اخبار جعلى پيشگيرى كند، بوده و هست. 
براى رفع اين آســيب پيشــنهادهاى بســيارى از قبيل نظام مديريت 
اطالع رسانى بحران از سوى مسئوالن ارائه شد اما در عمل در بر همان 

پاشنه قبلى مى چرخد. 
5- در اطالع رســانى بحران شفافيت و صراحت بسيار مهم است. در 
اين اطالع رســانى هر نوع ابهام و نداشتن صراحت به شايعه و ايجاد 

فضايى بحرانى و گرفتن آرامش از جامعه منجر خواهد شد. 
اطالع رســانى بحران يك تخصص اســت و هر فردى حتى با سابقه 
بسيار خبرنگارى نمى تواند مدعى انجام درست آن باشد و بايد افرادى 
متخصص براى اين امر تربيت شــوند تا در مواقع بحرانى با تخصص 

خود به آرامش جامعه با همراه كردن مردم كمك كنند. 
6- وقتى در پيام ارســالى براى مردم براى مديريت بحران شــفافيت 
نباشد و هدف هم از ارســال پيام مشخص نبوده و ابهام داشته باشد، 
نتيجه آن معكوس خواهد بود زيرا هر كس معنى خود را از پيام ارسالى 

برداشت كرده و بر اساس آن عمل خواهد كرد. 
از ايــن نوع خطاها در اطالع رســانى بحران كرونا زيــاد رخ داده و 

متأسفانه همچنان اين خطاها ادامه دارد. 
بــراى نمونــه پيامى كه با تعطيلــى مدارس و دانشــگاه ها به جامعه 
منتقل شــد با آنكه هدف ارســال كننده پيام ماندن دانش آموزان و 
دانش جويان در خانه بود اما به دليل نادرســتى پيام ارسال شده به 
افزايش ســفر و شــايد هم انتقال ويروس به تمام مناطق كشــور 

شد.  منتهى 
يا پيامى كه از احتمال تعطيلى صنوف مخابره شــد به هجوم مردم 
براى خريد كاالها و شلوغى صنوف در شرايطى كه همه خواستار 

خلوتى و تشــكيل نشدن تجمعات هستند، منجر شد. 
7- اگر متخصصان ارتباطات و افراد با تجربه در اطالع رســانى بحران 
به كمك مســئوالن نيايند و بر پيام هاى ارسالى نظارت نكنند تا معنى 
مدنظر ارســال كننده، فقط از پيام دريافت شود، بحران كرونا ممكن 
است بحرانى طوالنى و ماندگار در كشور شود زيرا هر پيامى به جاى 
انتقال معنى درست، معانى نادرستى را منتقل خواهد كرد كه نتيجه آن 

دور شدن از هدف هاى ستاد مقابله با كرونا خواهد بود. 
سال 98 بحران اطالع رسانى كشــور را بيش از پيش نمايان كرد، 
بحرانى كه نمى توان با حرف و شــعار از آن گذشــت و نيازمند 
تدوين نظامى جامع براى اطالع رســانى بحران اســت تا با عمل 
به آن توســط مسئوالن در بحران ها، نشــريات مستقل نيز از خطر 
آوار شــدن مســئوليت كم كارى مديران به اصطالح مدير بحران، 

يابند.  نجات 

جريمه 300 ميليونى قاچاقچى دستكش و ماسك در همدان
 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان از جريمه 301 ميليون ريالى قاچاقى دستكش 
و ماسك در همدان خبر داد و گفت: 14 هزار و 438 عدد دستكش و هزار و 435 ماسك 

از يك لوازم آرايشى و بهداشتى كشف شد. 
به گزارش روابط عمومى تعزيرات حكومتى اســتان، عليرضا حسن پور با تأكيد بر اينكه 
تعزيرات حكومتى همدان با متخلفان حوزه سالمت مردم به شدت برخورد مى كند، اظهار 
كرد: در ادامه اجراى طرح ويژه نظارت بر تســهيل عرضه ملزومات بهداشــتى و درمانى 
ويروس كرونا مشــخص شــد يك واحد صنفى فروشــنده لوازم آرايشى و بهداشتى در 
همدان به عرضه و فروش 14 هزار و 438 عدد دستكش و هزار و 435 عدد ماسك خارج 

از ضوابــط تعيينى كه در حكم قاچاق تلقى مى شــود به ارزش بيش از 150 ميليون ريال 
اقدام كرده اســت.  وى ادامه داد: شعبه پنجم اين اداره كل پس از تحقيقات الزم و جرى 
تشريفات قانونى به صورت فورى و خارج از نوبت متهم را عالوه بر ضبط كاال به پرداخت 

مبلغ 301 ميليون و 200 هزار ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم كرد. 
حسن پور با بيان اينكه اقالم كشف شده نيز تحويل دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا خواهد 
شــد، خاطرنشان كرد: رأى صادره قابل تجديد نظر خواهى و در صورت اعتراض نكردن 

متهم قطعى و الزم االجرا خواهد شد. 
 رسيدگى به برخى پرونده هاى تعزيرات پس از تعطيالت نوروز

مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان در خبر ديگرى به فارس گفت: رســيدگى به 

برخى پرونده هاى تعزيرات حكومتى همدان كه ضرورتى به رســيدگى سريع نداشتند به 
پس از تعطيالت نوروز موكول شــد. عليرضا حسن پور افزود: درحال حاضر رسيدگى به 
پرونده هايى مربوط به بهداشــت و بيمارى كرونا به ســرعت انجام مى شود و  بسيار هم 
ســختگيرانه اســت. وى با بيان اينكه درحال حاضر توزيع ماسك و دستكش به سازمان 
صنعت، معدن و تجارت محول شده اســت گفت: دانشگاه علوم پزشكى استان نيز تنها 

وظيفه توزيع الكل و مواد ضدعفونى كننده را دارد.
مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان در پايان يادآور شد: تلفن 32523442 اداره كل، 
تلفن گوياى 124 و ســامانه١٢۴.ir.www سازمان صنعت، معدن و تجارت و تارنماى 

١٣۵t.ir آماده دريافت گزارشات مردم عزيز است.

توصيه هاى فرماندار همدان براى چهارشنبه سورى

محدوديت ترافيكي در شهر
■ مردم از برگزاري آئين چهارشنبه سوري پرخطر اجتناب كنند

سامانه برخط ثبت درخواست بيمه بيكارى 
در همدان راه اندازى شد

 به منظور پيشــگيرى از شــيوع ويروس كرونــا و جلوگيرى از 
مراجعه حضورى متقاضيان بيمه بيكارى به اداره ها، مراكز كاريابى  و 
رعايت سالمت متقاضيان سامانه برخط ثبت درخواست بيمه بيكارى 

اين استان راه اندازى شد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان گفت: متقاضيان بيمه بيكارى 
مى توانند با مراجعه به سامانه bimebikari.mcls.gov.ir  درخواست 

خود را ثبت كرده و به صورت الكترونيكى آن را پيگيرى كنند.
ــاى  ــه مزاي ــا اشــاره ب ــا ب ــا ايرن ــان در گفت وگــو ب احمــد توصيفي
ــيدن در  ــرعت بخش ــدى، س ــرد: روزآم ــه ك ــامانه، اضاف ــن س اي
بررســى درخواســت ها، كاهــش هزينه هــاى اقتصــادى، دسترســى 
ــد  ــكان دريافــت ك ــده، ام ــه اطالعــات پرون ــان ب آســان تر متقاضي
رهگيــرى درخواســت، ارســال پيامــك اطالع رســانى بــه متقاضــى 
ــه  ــق ســامانه از جمل ــد از طري ــه فرآين و اطالع رســانى نحــوه ادام

ــت. ــامانه اس ــن س ــاى اي ويژگى ه
ــهروندان  ــا، از ش ــروس كرون ــيوع وي ــه ش ــاره ب ــا اش ــان ب توصيفي
ــن  ــال اي ــره انتق ــع زنجي ــه قط ــد و ب ــزل بمانن ــت در من خواس

ــد. ــك كنن ــروس كم وي

لزوم توليد روزانه 70 واحد پالكت در همدان
مردم خون اهدا كنند

 رئيس انتقال خون استان همدان با تأكيد بر اينكه نگرانى ما در زمينه 
كمبود پالكت خون اســت، گفت: بايد روزانه 60 تا 70 واحد پالكت 

توليد شود كه نياز به اهداى خون از سوى مردم داريم.
افشين محمدى با بيان اينكه كشور با كاهش ذخاير خونى مواجه است، 

اظهار كرد: فعال در همدان مشكلى در زمينه ذخاير خونى نداريم.
وى بــه فارس گفــت: با توجــه به شــيوع ويروس كرونــا تعداد 
مراجعه كنندگان براى اهداى خون كاهش يافته اما در همدان وضعيت 
مناسبى حاكم است. رئيس سازمان انتقال خون استان همدان تصريح 
كرد: در همدان ميزان ذخاير 5 برابر نياز روزانه اســت اما در كشــور 

ميانگين ذخاير روزانه كمتر است.
وى با تأكيد بر اينكه نگرانى ما در زمينه كمبود پالكت خون اســت، 
گفت: بايد روزانه 60 تا 70 واحد پالكت توليد شود كه نياز به اهداى 
خون از سوى مردم داريم. محمدى خاطرنشان كرد: اگر ساير شهرها 
نيز درخواست كمك داشته باشند ورود خواهيم كرد هرچند در حال 

حاضر نيز فرآورده هاى خونى به تهران ارسال مى شود.

سامانه بارشى امروز از همدان خارج 
مى شود

 كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: سامانه بارشى كه از 
شنبه فعاليت خود را با بارش پراكنده باران در استان آغاز كرد، از امروز 

به تدريج از شرق همدان خارج مى شود.
محمدحسن باقرى شكيب به ايرنا گفت: از روز چهارشنبه آينده سامانه 

جديد بارشى وارد استان مى شود.
آب و هواى استان همدان در نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه ها 
و پستى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است و زمستان هاى سرد، پر 

برف و باران و تابستان هاى معتدل دارد.

معاون صنايع دستى استان همدان خبرداد
ارزآورى 35 ميليون دالرى صادرات رسمى 

و چمدانى صنايع دستى همدان
 از ابتداى امســال تا 15 اسفندماه سال 98 بيش از 35 ميليون دالر 

صادرات صنايع دستى از استان همدان انجام گرفته است. 
معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان همدان گفت: صادرات صنايع دستى استان همدان طبق آمار سه 
ميليــون و 700 هزار تن بوده كه ارزشــى افزون بر 35 ميليون دالر به 

صورت رسمى و چمدانى را شامل شده است.
به گــزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى استان همدان، هاشــم مظاهرى تصريح كرد: محصوالت 
صادر شــده شامل سفال و ســراميك، مبلمان و منبت، سبد و مروار، 
تراش ســنگ هاى قيمتى و زيراندازهاى سنتى است كه غالباً به كشور 
عراق و كشــورهاى تركيــه، هلند، آلمان، قطر، عمان، غنا، ســوئد و 

آذربايجان صادر شده است.
وى در پايان اظهار كرد: صادرات صنايع دســتى استان همدان در سال 

98 نسبت به سال پيش حدود 15 درصد افزايش داشته است.

مهدى ناصرنژاد»
  اين روزها ورق هاى حيرت انگيز از تاريخ 

معاصر ايران براى آيندگان نوشته مى شود.
آخرين هفته از ســال 1398 شمسى را در 
ايران ســپرى مى كنيم. شــنبه 24 اسفندماه، 
چنيــن برهه  اى از زمــان در تاريخ مدون و 
چند هزار ســاله ملت ايــران در نوع خود 
براى نخســتين بار اســت رقــم مى خورد. 
بيمارى هــاى  تاريــخ  ادوار  در  بشــريت 
همه گير و مرگبارى را از سر گذرانده است 
كه تمام آن موارد اكنون مقهور دانش بشــر 
شده است، اما يقينًا نه نسل هاى گذشته اين 
شرايطى  چنين  پرتالطم  و  حادثه خيز  كشور 
را تجربه كرده اند و نــه اين احتمال وجود 
دارد كــه وضعيــت كنونى با همــه ابعاد و 
حساســيت ها و خطرات تهديدكننده اى كه 

دارد، براى نسل هاى آينده نيز تكرار شود!
موضوع اين اســت كه بيمارى ناشــناخته و 
مهلكى به نــام كرونا بــا واژه علمى «كوويد 
19» در جهان امروز همه گير شــده اســت و 
اخبارى كه لحظه به لحظه  اســاس آخرين  بر 
از سراســر جهان مخابره مى شود، تاكنون از 
205 كشور مستقل در 5 قاره كره زمين، 145
كشــور آلوده به اين ويروس است و اين رقم 
به شــدت در حال گسترش است و تازه دارد 
كشورهاى بيشترى از قاره آفريقا را هم آلوده 

مى سازد.
ايران از نخستين كشــورهايى بود كه حدود 
يك ماه پيش، پس از چين و شــهر 11 ميليون 
نفرى «ووهان» در اين كشور آلوده به ويروس 
كرونا شــد و در همين مدت كم متأســفانه 
تاكنون حدود 13 هزار نفر از هموطنان ايرانى 

به بيمارى كرونا مبتال شــده اند و حدود 611
نفر نيز جان خود را به همين دليل از دســت 

داده اند.
وزارت بهداشت و درمان پرچمدار مبارزه با 
ويروس كرونا در كشــورمان است و جامعه 
پزشكى با تمام توان، همت و تالش مثال زدنى 
براى نجات بيماران و سركوب ويروس كرونا 
ايثار مى كنند و دولت، تمام وزارت خانه ها و 
سازمان هاى وابسته به آن در سراسر كشور را 
ملزم به همكارى با وزارت بهداشت و درمان 
ســاخته و عالوه بر تمام اينها بــا فرمان مقام 
معظــم رهبرى و فرمانده كل قواى جمهورى 
اســالمى حضرت آيت ا... خامنه اى ارتش و 
سپاه پاســداران موظف به تشكيل ستادهاى 
ويژه، بيمارســتان هاى صحرايى و گروه هاى 
بهداشــتى در جاى جاى ميهن اسالمى براى 
درمان بيماران و پاكســازى كشور از ويروس 

كرونا هستند.
از آنجا كــه كرونا يا «كوويد 19» ويروســى 
ناشــناخته و غافلگيركننــده بــراى اكثريت 
دانشمندان و مجامع پزشكى و تحقيقاتى جهان 
اســت و تاكنون واكســنى براى پيشگيرى و 
دارويى براى درمان قربانيان اين ويروس كشف 
نشــده اســت. اين احتمال بين نظريه پردازان 
سياسى و اجتماعى و پزشكى و حتى صاحبان 
حكومت در كشورهاى پيشرفته و بزرگ مطرح 
است كه كرونا دستاورد دانش شيطانى برخى 
بشــريت ناخلف در قرن 21 ميالدى است و 
دولت هاى آمريكا و چين بيشــتر از هر زمان 
همديگر را متهم به راه انداختن جنگ ميكروبى 
و بيولوژيكى مى ســازند. در اين ارتباط دولت 
آمريكا سرمنشأ بيوتروريسم در جهان معرفى 

مى شود.
به هر حال كرونا هم اينك در كشورمان تمام 
فعاليت هــاى شــخصى و اجتماعى را تحت 
شعاع خود قرار داده و اگرچه قشرهاى مردم 
به هر طريقى در كنــار دولت، تمام تالش و 
همت خــود را براى شكســت كرونا به كار 
بسته اند اما اين خطر زندگى را براى اكثريت 

مردم خراب كرده است. 
كرونا در كشــورمان به همان اندازه كه مردم 
بيشمارى را گرفتار كرده و انسان هاى شريف 
و فداكار از جامعه پزشــكى و پرستارى را به 
تالش بى وقفه و خســتگى ناپذير براى نجات 
جان هموطنان واداشته است، به همان اندازه 
نيز بسترى ناگهانى براى افرادى فراهم ساخته 
اســت كه توليد، كار و كاسبى و درآمدشان با 
همه گيرى مرگبار ويروس كرونا گره خورده 
اســت. اين قشــر پرشمار 2 دســته هستند؛ 
دسته نخســت افراد زحمتكش و انسان هاى 
پاك نهادى هســتند كه در كنار وظيفه روزمره 
و حرفــه اى خــود بــراى آرامــش خاطر و 
بهبودى بيماران كرونايى كمر همت بســته اند 
و گذران زندگى هم دارند. دســته ديگر هم 
آن از خدابى خبرهايى هســتند كه نان به نرخ 
روز مى خورند و خطــر و گرفتارى و مرگ 
هموطنان خود و نوع بشــر را وسيله اى براى 

افزايش چند برابرى درآمدشان قرار داده اند.
در واقع ويــروس كرونــا درحال حاضر در 
جامعه مــا به معيارى براى لقمه هاى حالل يا 
حرام و كسب رزق و روزى مقرر و در مقابل 
شــطيان صفتانه  ســودجويى  و  منفعت طلبى 
تبديل شــده اســت. در واقع ويروس كرونا 
نه تنهــا در جامعه ما، بلكــه در ديگر جوامع 

انســانى مثــل آن ظرف و ليــوان كارآمد در 
دســترس مردمان اســت كه هم مى شــود با 
آن زالل حيات نوشــيد و هم مى شــود با آن 
شــرب خمر كرده و موجــب آزار اين و  آن 
و هتك حرمــت ديگران شــد. اكنون در اين 
وضعيت دشــوار كســانى نظير آن پرستار و 
پزشــك جان بركف براى نجات بيماران ايثار 
مى كنند و يــا نظير آن رفتگر مظلوم و فداكار 
كوچه و محــل با تن هاى رنجور و خســته 
از طلــوع تا غروب آفتــاب خطر آلودگى به 
جان مى خرنــد و زباله هــاى ميكروبى افراد 
بى مبــاالت، بى توجــه و از خودراضى را از 
معابــر عمومــى جمــع آورى و رفت وروب 
مى كنند! اما در مقابل اين انســان هاى فداكار 
و لقمه حالل خور، كســانى هم هستند كه به 
سود بيشــتر خود آب به بطرى هاى محتوى 
مى بندند  شــوينده ها  و  ضدعفونى كننده هــا 
و قيمــت مصرف كننده محصــوالت خود را 
يك شــبه 2 برابر و 3 برابر دستكارى مى كنند 
و باال مى برند يا به طور غيرمجاز در بيغوله ها 
به توليد محصوالت بى اثر و آسيب زننده اقدام 
مى كنند و به وقيحانه ترين شكل ممكن خون 

مردم و هموطنان خويش را مى مكند.
اجرايى  دســت اندركاران  و  مسئوالن  اگرچه 
و قانونى اين روزها به شــدت درگير مبارزه 
با ســودجويان و متخلفان هستند، اما جامعه 
ما در شــرايط دشوار امروزى نيازمند وجدان 
پاك، احساس مسئوليت، دلسوزى و اشتراك 
مساعى تك تك افراد جامعه است و متأسفانه 
ماننــد همان ويروس كرونا حتى اگر يك نفر 
هم آلوده به ويروس خالف باشــد، جامعه به 

مشكل مى خورد.

1 -صف ماسك هم به صف هاى خريد مردم اضافه شده است. گويا 
توزيع ماسك از طريق خانه هاى بهداشت در عمل امكان اجرا نداشته 
اســت. گفتنى است كمبود ماسك دليلى بر تجمع و ايجاد صف براى 

خريد ماسك با قيمت مناسب است.
2- شايعات، بازاريان استان را اذيت مى كند. گويا شايعه تعطيلى بازار 
در روزهاى آتى براى مقابله با كرونا در بازار منتشــر شده و بازاريان 
را نگران كرده است.گفتنى اســت انتشار پيام هاى نادرست از سوى 
مســئوالن و متوليان با برداشــت هاى منتهى به شايعه از سوى مردم 

همراه است .
3- قانون بازنشستگى كارمندانى كه به سن خدمتى بازنشستگى رسيده 
اند در استان اجرا مى شود. گويا مشمولين اين قانون كه برخى مديران 
را نيز شــامل مى شود، در پايان ســال 98 با حكم بازنشستگى بدرقه 
مى شــوند. گفتنى است اجراى اين قانون به دليل انتخابات و كرونا با 

تاخير مواجه شده بود.
4- جدى نگرفتن كرونا از ســوى برخى مردم و حضور در بازارهاى 
نوروزى با تحليل هاى منفى مواجه شــده است. گويا اين تحليل ها بر 
افزايش مبتاليان به دليل حضور در جاهاى شلوغ و بازارهاى نوروزى 
بدون رعايت دستورالعمل ها استوار است. گفتنى است انتظار مى رود 

به اين پيش بينى ها  توجه و تدابير الزم اتخاذ شود.
5- رياكارى كرونايى در حال افزايش است. گويا برخى فعاالن فضاى 
مجازى اين روزها عكس هاى با ژســت خدمت در مقابله با كرونا را 
منتشــر مى كنند و راه جديدى براى تبليــغ رياكارانه يافته اند. گفتنى 
است برخى فضاهاى مجازى با جذب افراد خودشيفته و رياكار فضاى 

تداوم اين عادتهاى بد را فراهم مى كنند.

 تصميم هايــى بــراى به حداقل رســاندن 
ترافيك شهرى در آئين چهارشنبه سورى گرفته 
شــده و شــهروندان هم بايد از تردد و تجمع 

غيرضرورى پرهيز كنند.
فرمانــدار همدان بــا ذكر خبر بــاال از اعمال 
چهارشــنبه  روز  در  ترافيكى  محدوديت هاى 
خبــر داد و گفت: مــردم از برگــزارى آئين 
چهارشنبه ســورى پرخطر اجتناب كنند تا از 

حوادث احتمالى در امان بمانند.
حسين افشــارى با بيان اينكه مردم همكارى 
خوبى در اجراى توصيه هاى مســئوالن براى 
جلوگيرى از انتشار ويروس كرونا داشته اند به 
ايرنا گفت: اين مشــاركت و همراهى بايد در 

آخرين چهارشنبه سال هم مستمر باشد.
فرمانــدار همدان بــه واحدهــاى صنفى در 
روزهاى پايانى سال هشــدار داد: از اين پس 
تخليه بار براى واحدهاى صنفى مرغ فروشــى 
در رينگ اول شهر بايد پيش از ساعت 9 صبح 

تمام شود.
افشــارى با اشــاره به اينكه تردد وسايل نقليه 
برخالف اهداف ترســيم شــده براى پياده راه 
اســت، گفــت: ورودى هــاى قابل تــردد به 
پياده راه ها براى موتورســيكلت بايد توســط 

شهردارى به صورت كامل مسدود شود.

وى خاطرنشــان كرد: با وجود افزايش تعداد 
وســايل نقليه و ترددها در سالجارى تصادفات 
فوتى و جرحى كاهش داشــته كه نشــان از 
اقدامات تأثيرگذار شــوراى ترافيك و رعايت 

قوانين از سوى مردم است.

افشارى با انتقاد از عملكرد پيمانكار شهردارى 
درباره دوربين هاى مدار بسته سطح شهر گفت: 
اگر تا پايان سال دوربين ها در مدار قرار نگيرد 

دادستان به موضوع ورود مى كند.
فرماندار همــدان تأكيد كــرد: پيمانكار طرح 

بازسازى پياده راه خيابان بوعلى بايد در ساعات 
كم تردد فعال باشــد. وى به مردم توصيه كرد: 
براى حفظ ســالمتى خود و افــراد جامعه از 
حضــور در آرامســتان ها به ويژه باغ بهشــت 

همدان به طور جدى خوددارى كنند.

رويش پويش 
«هر دانش آموز 
يك سفير سالمت»
 مديركل آموزش و پرورش استان همدان 
از بهره مندى دانش آموزان سراســر كشور از 
همدان  معلمان  برخــى  مجازى  آموزش هاى 

خبر داد.
محمد پــورداود از اقدامــات صورت گرفته 
در آموزش و پرورش اســتان به منظور مقابله 
با كرونا خبــر داد و اظهار كــرد: با تعطيلى 
مدارس به دليل پيشگيرى از بيمارى كرونا اما 
آموزش ها به دانش آموزان همچنان ادامه دارد 
و از طريق شــبكه هاى سيما و فضاى مجازى 

ارائه مى  شود.
وى با اشاره به تهيه محتواهاى آموزشى براى 
دانش  آموزان اســتان به فــارس گفت: برخى 

مدارس آموزش ها را نه تنها براى دانش آموزان 
خود بلكه براى دانش آموزان سراســر كشور 

هم به اشتراك مى گذارند.
پورداود بــا تأكيدبر اينكــه عالوه بر آموزش 
دروس به دانش آموزان با اســتفاده از فضاى 
مجازى، مشــاوره نيز ارائه مى شود، گفت: در 
ايــن روزها هرچند دانش آموزان ســركالس 
حاضر نمى شــوند امــا معلمــان آموزش و 
مشاوره هايى را با استفاده از فضاى مجازى و 

شبكه هاى اطالع رسانى ارائه مى  دهند.
پورداود ضمن قدردانى از تالش معلمان استان 
كه به روش هاى مختلف سعى در بهره مندى 
دانش آموزان از دروس آموزشــى دارند، بيان 
كرد: پوشش صد درصدى دانش آموزان استان 
همدان در آموزش غيرحضــورى و مجازى 

قابل توجه است.
پورداود بــه ايرنا گفت: بيــش از 287 هزار 
دانش آمــوز در مدارس دولتــى و غيردولتى 

اســتان تحصيلى مى كنند، كه به منظور جبران 
درس هاى عقب افتاده، همه آن ها آموزش هاى 
الزم را از طريق فضاى مجازى فرا مى گيرند.

وى اظهــار كــرد: معلم هــا بــا گروه هــا و 
صفحه هايــى كه براى هــر كالس درس در 
فضاى مجازى ايجاد كرده اند، با دانش آموزان 
در ارتبــاط هســتند و به صــورت صوتى و 
تصويــرى مــوارد الزم را به آن هــا آموزش 

مى دهند.
پــورداود عنــوان كــرد: دانش آموزانى كه 
ندارند،  دسترســى  مجــازى  فضــاى  بــه 
آموزش هاى الزم را از طريق مكالمه تلفنى 

مى گيرند. فرا 
وى با اشاره به اينكه شبكه آموزش صداوسيما 
نيز به صورت سراسرى به آموزش كتاب هاى 
درسى پرداخته است، ادامه داد: براى تعدادى 
دوردست  روستاهاى  در  دانش آموزانى كه  از 
زندگــى مى كنند و با فضــاى مجازى ارتباط 

ندارند فايل هاى تصويرى و لوح فشــرده تهيه 
و در اختيار آن ها قرار داده شده است.

مديــركل آموزش و پرورش اســتان همدان 
گفت: بيش از 287 هزار دانش آموز همدان نيز 
به پويش «هر دانش آموز، يك سفير سالمت» 

پيوستند.
وى افزود: اين پويش با شــعار «نه به سفر»، 
«نه به ديد و بازديد» و «سالم ماندن در خانه» 
براى پيشــگيرى از شــيوع ويــروس كرونا 

راه اندازى شده است.
پــورداود اظهار كــرد: در ايــن پويش كه با 
همكارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى راه اندازى شده است، 3 قانون شامل 
شست وشــوى مرتــب دســت ها، پرهيز از 
روبوســى كردن و در موقع عطســه يا سرفه 
جلوى دهان و بينى خود را با دستمال يا آرنج 

گرفتن مورد توجه قرار گرفته است.

يادداشت 

كرونا معيار لقمه هاى حالل و حرام
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آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139860326007001124 مورخه 1398/10/25 
و  اراضى  ثبتــى  وضعيت  تعيين تكليــف  قانــون  موضــوع  هيأت 
ثبت  حوزه  ثبتى  واحد  در  مســتقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمان هاى 
ملك بهار تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى مجتبى زيورى 
مهران فر فرزند يحيى به شماره شناسنامه 21752 صادره از بهار در 
اعيانى ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت  266/95 مترمربع 
پــالك 10998 فرعــى از 139 اصلى واقع در بخــش چهار همدان 
خريدارى مع الواســطه از مالك رســمى آقاى ابراهيم فرزند حبيب 
محرز گرديده اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مى شــود. در صورتى كه اشخاص نسبت به 
از  مى توانند  باشند  داشــته  اعتراضى  متقاضى  مالكيت  سند  صدور 
تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. (م الف 504)  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/26
هادي يونسي عطوف- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

اهداى 20 سرويس جهيزيه نوعروسان 
توسط سپاه

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ 
از اهداى 20 سرويس جهيزيه كامل خبر داد.

محمود بداغى در تشريح اين خبر عنوان كرد: اين سرويس ها شامل 14
قلم كاال به نوعروس در شهرســتان كبودراهنگ به ارزش 280 ميليون 
تومان اســت كه در ماه مبارك رجب و ميالد مولى الموحدين حضرت 

على(ع) تحويل اين زوج هاى جوان شد.
وى افزود:  اعتبار اين كاالها از محل محروميت زدايى بســيج سازندگى 
شهرستان كبودراهنگ تأمين شده است. بداغى همچنين از اهداى 300
بسته غذايى به قشــر كم درآمد شهرستان توسط سپاه ناحيه خبر داد و 
گفت: با توجه به اختالل در وضعيت اقتصادى به دليل شــيوع ويروس 

كرونا اين اقدام براى حمايت از اقشار ضعيف صورت گرفته است.

كرونا ناوگان مينى بوس مالير را 
زمين گير كرد

 بيش از 45 دســتگاه مينى بوس در محورهاى مواصالتى شهرستان 
مالير فعال بود كه درحال حاضر به دليل شيوع كرونا و استقبال نكردن 

مردم براى سفرها، اين ناوگان تعطيل شده است.
رئيــس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى مالير اظهار كرد: پيش از 
شيوع ويروس كرونا ناوگان اتوبوسى برون شهرى مالير در محورهاى 
تهران، كرج، اصفهان و اهواز روزانه بيش از 30 ســفر انجام مى شد كه 
هم اكنون به حدود 10 ســفر رسيده است. سيداسماعيل صفوى زاده به 
ايرنا گفت: در محورهاى مواصالتى همدان، بروجرد و نهاوند نيز ميزان 
ســفرها حدود 60 درصد كاهش يافته اســت. وى بيان كرد: در مسير 
مالير به همدان كه يكى از مهمترين محورهاى شهرستان است، تنها 6
دستگاه ميدل باس فعال است و به صورت روزانه نسبت به جابه جايى 
مســافران اقدام مى كنند. وى افزود: ميزان سفرهاى سوارى هاى خطى 
در محورهاى همدان، بروجرد و نهاوند تغييرى نكرده و سفرهاى آنان 

همانند گذشته به صورت روزانه انجام مى شود.

اجاره منازل استيجارى به مسافران در رزن ممنوع شد
 به دليل همه گيرى كرونا و براى مقابله با شيوع اين ويروس، اجاره منازل استيجارى به 
مسافران و افراد غيربومى در شهرستان هاى رزن و درگزين ممنوع شده است و در صورت 

مشاهده تخلف، واحد استيجارى پلمب مى شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى رزن در گفت وگو با ايرنا افزود: 
اجاره منازل استيجارى به مسافران و افراد غيربومى به دليل شيوع كرونا تا اطالع ثانوى در 

رزن و درگزين ممنوع است.
شــهروز كيايى خاطرنشان كرد: ستاد اجرايى خدمات سفر نوروز 99 از سوى ستاد مقابله 

با كرونا لغو شد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى رزن افزود: هيچ اســكانى در 
شهرستان نداريم و با شهروندانى كه به مسافران و افراد غيربومى اسكان دهند برابر دستور 

دادستان و با همكارى نيروى انتظامى برخورد مى شود.
كيايى تأكيد كرد: نظارت بر واحدهاى اقامتى اسكان مدارس، مهمان پذير و خانه مسافرها 
در شهرســتان توســط بازرسان به صورت مســتمر در حال انجام اســت و اين روند تا 
پايان تعطيالت ادامه مى يابد. به گفته رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان شمار 

جانباختگان ناشى از ابتال به ويروس كرونا در اين استان به 5 تن رسيده است.
رشيد حيدرى مقدم روز شنبه در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: طبق آخرين اطالعات و آمار 

به دست آمده تاكنون 113 فرد مبتال به ويروس كرونا در اين استان شناسايى شده اند.
وى بيان كرد: توزيع شهرستانى مبتاليان به ويروس كرونا شامل 33 تن در همدان، 20 نفر 
در اسدآباد، 16 نفر در نهاوند، 11 نفر در رزن، 8 نفر در كبودراهنگ، 6 نفر در بهار، 5 نفر 

در فامنين و 3 نفر در تويسركان است. 
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان يادآورى كرد: 264 تن از افراد بهبود يافته يا 

مشكوك به ويروس كرونا كه در بيمارستان ها تحت نظر بودند ترخيص شدند.
به گفته رئيس مركز روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت بهداشــت تاكنون 12 هزار و 
729 نفر در كشور به طور قطعى به ويروس كرونا مبتال شده و 611 نفر به دليل ابتال به اين 

ويروس فوت كرده همچنين 4 هزار و 339 نفر نيز بهبود يافته اند.

تعرفه عوارض محلى دهيارى هاى بخش قهاوند شراء
توضيحات  درجه 2  درجه 1  شغل رديف

ماهيانه 500/000 ريال 1/000/000 ريالواردكنندگان كود شيميايى1
ماهيانه 250/000 ريال500/000 رياللوله كشى ساختمان آب وگاز 2
ماهيانه 200/000 ريال 400/000 ريالتعمير كاران دوچرخه وموتور سيكلت3
ماهيانه 1/000/00 ريال2/000/000ريالفروشندگان لوازم خانگى 4
ماهيانه 500/000 ريال1/000/000 ريالچلو كباب و چلو خورشت 5
ماهيانه 500/000 ريال1/000/000 ريالآرايشگاه زنانه 6
ماهيانه 250/000ريال500/000ريالبنگاه و موسسات باربرى 7
ماهيانه 500/000 ريال1/000/000 ريالبنگاه هاى مشاوره امالك 8
ماهيانه 350/000ريال700/000 ريالسازندگان موزاييك و كاشى و بلوك سيمانى9
ماهيانه 500/000ريال1/000/000 ريالفروشندگان مصالح ساختمانى10
ماهيانه 400/000ريال800/000 ريالسازندگان در و پنجره 11
ماهيانه 250/000 ريال500/000 ريالميوه فروشان 12
ماهيانه 500/000 ريال1/000/000 ريالخواروبار فروشى 13
ماهيانه 350/000 ريال700/000 ريالقصابى14
ماهيانه 250/000 ريال500/000 ريالفروشندگان مرغ 15
ماهيانه 150/000 ريال300/000 ريال نانوايى هاى سنتى 16
ساليانه 2/500/000ريال5/000/000 ريالكوره هاى آجر 17
ماهيانه 250/000 ريال500/000 ريالموسسات پرورش دام و طيور 18
ماهيانه 200/000 ريال400/000 ريالخياطى زنانه ومردانه 19
ماهيانه 150/000 ريال300/000 ريالبازار هاى هفتگى 20
ماهيانه 100/000 ريال200/000 ريال فتوكپى و پرس كارت 21
ماهيانه 250/000 ريال500/000 ريالسوپرماركت ها 22
ماهيانه 500/000 ريال1/000/000 ريالموسسات حفارى چاه 23
ماهيانه نيم درصد فروش نيم درصد فروش عوارض بر معامالت غير منقول 24
ماهيانه 500/000 ريال1/000/000 ريالمرغدارى ها 25
ماهيانه 500/000ريال1/000/000 ريالگاودارى ها26
ساليانه 200/000 ريال400/000 ريالعوارض ساليانه كاميون 6چرخ 27
ساليانه 300/000 ريال600/000 ريالعوارض ساليانه كاميون 10چرخ 28
ماهيانه 150/000 ريال300/000 ريالعوارض مينى بوس 29
ماهيانه 100/000 ريال200/000 ريالعوارض وانت ونيسان وسوارى 30
ماهيانه 500/000 ريال500/000 ريالعوارض واحد هاى مسكونى. تجارى. ادارى جهت حمل زباله 31
ساليانه 75/000/000ريال150/000/000ريالكارخانه آسفالت 32
ساليانه 200/000/000 250/000/000ريالماسه بتونى وتوليدماسه 33
ماهيانه 100/000 ريال200/000 ريالماشين شويى 34
ماهيانه 1/000/000 ريال1/000/000 ريالمعرفى متقاضى جهت انشعاب آب. برق. گاز. تلفن 35
مترى 1/500/000 ريال1/500/000 ريالاخذ خسارت حفارى آسفالت36
-يك درصد از فروش يك درصد از فروش اخذ هزينه مفاصا حساب جهت نقل وانتقال سند ملكيت 37
ماهيانه750/000 ريال1500/000 ريالكاركرد بيل بكهو 38
 -1/500/000 ريالكاركرد بيل زنجيرى 39
ماهيانه 1/000/000 ريال2/000/000 ريالباسكول 40

درصد از كل ارزش اعيانىسالن ها و كارگاه هاساختمانرديف
30فونداسيوناسكلت1
60اسكلتسفت كارى2
85ديواركشىنازك كارى3

بازگشت به نامه شماره 2/652/00/1274-9535 مورخ 98/10/11 درخصوص عوارض محلى پيشنهادى  احتراماً 
سال 1399 براى دهيارى هاى بخش شراء و با توجه به ماده 8 دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلى عمومى 
به  تاييد  و  بررسى  جهت  بخش  اين  پيشنهادى  تعرفه هاى  آمده  عمل  به  بررسى هاى  حسب  بر  كشورو  وزارت 

حضورتان ارسال مى گردد. 
ضمناً رعايت تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده الزامى مى باشد.

تعرفه عوارض محلى بخش شراء
براساس ماده 80 قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى كشور انتخاب شهرداران.

به استناد تبصره ذيل ماده 37 آيين نامه مالى دهيارى ها و دستورالعمل ايجاد يكنواختى در نظام عوارض پيشنهاد 
تعرفه عوارض سال 1399 دهيارى هاى بخش شرا در تاريخ 98/11/6 جلسه اى با حضور دهياران بخش شراء در 
خصوص تعيين تعرفه عوارض محلى به صورت متمركز در سطح بخش تشكيل شد. پس از بحض و تبادل نظر با 
استعالم از اداره امور مالياتى شهر ستان مبنى بر حداقل و حداكثر ارزش معامالتى عرصه روستاهاى بخش ارزش 
يك متر مربع زمين در محدوده روستا با كاربرى مسكونى در روستاهاى داراى طرح هادى و بهسازى شده بنا 
بروضعيت هر روستا براى سال 1399 تصويب گرديد بر اين اساس ساير درآمدهاى محلى به شرح ذيل جهت طى 

مراحل قانونى پيشنهاد گرديد.
ماده 1 عوارض سطح روستا

 بركليه عوارض و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده روستا به مآخذه حداكثر (1 درصد ) ارزش معامالتى 
توسط دهيارى محاسبه و وصول مى گردد. 

 يك درصد قيمت منطقه اى x مساحت عرضه = عوارض سطح روستا براى سابقه ارزش عملياتى 
طبق جدول  ذيل:

عوارض عيانى= درصد عيانى مطابق جدول صفحه قبل x مساحت قسمت عيانى 
ماده 2: عوارض بر معامالت غير منقول (زمين و ساختمان)

عوارض بر معامالت غير منقول حداقل يك درصد مبلغ مورد معامله توسط دهيارى محاسبه و وصول خواهد شد.
فرمول مربوطه: 1 درصدx مبلغ معامله = مبلغ عوارض 

ماده 3: عوارض بركسب پيشه 
كليه واحدهاى كسبى و مشاغل در سطح روستا مكلفند ساليانه مكانى درآن به كسب يا پيشه خاص مى پردازند 

برابر تعرفه مصوب به دهيارى برابر شرايط اقتصادى آن روستا پرداخت نمايند صنف مربوطه خواهد بود. 
عوارض ساليانه x 3= حق افتتاح كسب و پيشه 

ماده 4: عوارض صدور پروانه ساختمانى 
عوارض صدور پروانه ساختمانى از متقاضيان احداث بنا واقع در محدوده و حريم روستا به شرح ذيل محاسبه و 

توسط دهيارى وصول مى گردد. 
متر مربع عيانى مجاز = درصد تراكم بنا (سطح اشتغال ) x مساحت زمين 

35/000 ريالxاعيانى مجاز = مبلغ عوارض صدور پروانه مسكونى
60/000ريالxاعيانى مجاز = مبلغ عوارض صدور پروانه تجارى 
20/000ريالxاعيانى مجاز = مبلغ عوارض صدور پروانه صنعتى

20/000ريالxاعيانى مجاز = مبلغ عوارض صدور پروانه ادارى – فرهنگى 
ماده 5: حق تفكيك

حق تفكيك به زمينهاى با كاربرى هاى مجاز از متقاضيان در محدوده و حريم روستا با فرمول ذيل توسط دهيارى 
محاسبه و وصول مى گردد. 

الف: زمين هاى با كاربرى مسكونى حداقل 10 درصد قيمت منطقه اى هر روستا 
ب: زمين هاى با كاربرى تجارى حداقل 100 درصد قيمت منطقه اى هر روستا

ماده 6: عوارض تغيير كاربرى اراضى واقع در محدود طرح هادى 30 درصد قيمت منطقه اى روستا مى باشد.
 عوارض بر درآمدها: مبلغ به ريال مى باشد.

(م الف1988)

كارت پرسنلى اداره آموزش و پرورش به نام مجيد اميرى 
فرزند حبيب اهللا به شماره ملى 3979253864 و

 شماره پرسنلى 78682494
 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد .

 نهاوند- كمالوند- خبرنگار همدان پيام: 
ورودى هاى نهاوند بايد كنترل شود و هيچ 
مســافرى بدون كنترل و انجام تست اوليه 

نبايد وارد شهر نهاوند شود.
فرماندار نهاوند در جلسه قرارگاه زيستى 
براى پيشگيرى ، كنترل و هماهنگى مقابله 
با ويروس كرونا گفــت: هرگونه خروج 
از محــل مأموريت، تحت هر عنوانى اعم 
از مأموريت ادارى يــا مرخصى معاونان 
فرماندار، بخشــداران، شهرداران، مديران 
دســتگاه هاى اجرايى و خدماتى ممنوع 

است.
 مراد ناصرى بر اجراى مقررات جديد در 
پمپ بنزين ها بــراى مقابله با كرونا تأكيد 
كــرد و گفت: هيچ عذر و بهانه اى در اين 

رابطه پذيرفتنى نيست  
بــه گفتــه وى ضــرورى اســت فرآيند 
سوخت  هزينه  پرداخت  و  ســوختگيرى 
در تمامــى جايگاه هاى عرضه ســوخت، 
توسط كاركنان جايگاه ها انجام و دستكش 
يكبار مصــرف براى اســتفاده عموم در 
دســترس قرار گرفتــه شــود و  فرآيند 
ســوختگيرى و پرداخــت هزينــه بدون 
دســتكش يكبــار مصرف انجام نشــود.
بايد  جايگاه داران  همچنين  افزود:  ناصري 

تمامى نازل ها، صفحه كليد ديس پنسرها، 
سرويس بهداشــتى و...  را به طور مستمر 
با مواد ضدعفونى كننده مناســب نظافت 
كنند.ناصرى گفت: پرســنل بيمارستان از 
شــلوغى شــهر نهاوند و بى توجهى مردم 
نســبت به خطر كرونــا ناراحت و گاليه 

دارند.
وي ادامه داد: مسئول تهيه، توزيع و نظارت 
بر اقالم مورد نياز بهداشــتى در شهرستان 

به عهده صنعت، معدن و تجارت است.
 بيمارســتان شــهيد حيدرى را 

براى كرونا تجهيز كنيد
 دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان 
نهاوند عصر شنبه در جلسه قرارگاه زيستى 
مبارزه با بيمارى كرونا گفت: تصميمات و 
مصوبات ســتاد مقابله بــا ويروس كرونا 
در شهرســتان بر همگان الزم االجرا است 
و دســتگاه قضائى از تصميمات اين ستاد 
براى پيشگيرى از شــيوع ويروس كرونا 

حمايت قاطعانه مى كند.
ســيد هادى مصطفوى افزود: مردم براى 
اينكه شــرايط فعلــى را مديريــت كنيم 
بايســتى ضمن رعايت توصيه ها، شرايط 
و موقعيــت فعلى را مراعــات و در خانه 
بمانند و هشــدارهاى وزارت بهداشت را 

بــراى روزهاى آينده جدى بگيرند زيرا با 
مى شود.وى  وخيم تر  شــرايط  بى توجهى 
برخى موارد پيشــنهادى را براى تصويب 
از طريق ستاد مبارزه با كرونا در شهرستان 

مطرح كرد.
به گفته مصطفوي، كنترل و تعيين ساعات 
كار فروشــگاه ها و مراكز تجارى توســط 
اتحاديه و اصنــاف، ايجاد محدوديت در 
تردد غيرضرورى اهالى از روستا به شهر، 
تأمين نان به صورت بسته بندى و بهداشتى 
از طريــق نانوايى هاى هر محله با نظارت 
مركز بهداشت و اتحاديه خبازان در منازل 
صورت گيرد تا از مراجعه مردم جلوگيرى 

شود.
وي افــزود: همچنيــن اصنــاف مختلف 
اجناس و كاالى خود را از طريق رسانه ها 
و در فضاى مجازى با ارسال پيك در منزل 

معرفى، تبليغ و به فروش برسانند.
دادستان تأكيد كرد: افراد غريبه و مسافرى 
كه در شهر اســكان يافته و خانه يا ملكى 
اجاره گرفتند، بايد خانه را تحويل مالك و 

شهر را ترك كنند.
وي افزود: همچنين ســاعات ضدعفونى 
و گندزدايى در شــهر مشخص شود و در 
طول روز نيــز در محل هاى كانون تجمع 

مردم اين كار انجام شود.
مصطفــوي ادامــه داد: همچنيــن عرضه 
و توزيــع ماســك و لوازم بهداشــتى در 
شهرســتان بايــد شناســنامه دار و انبارها 
مشــخص و ميــزان عرضــه و تقاضا و 

قيمت ها تعيين شود.
 بــه گفتــه وي، ادارات و دســتگاه هاى 
خدماتى نهاوند نســبت بــه ضدعفونى و 
گندزدايــى محل اداره خــود با همكارى 
افزود:  مصطفوي  كنند.  اقدام  شــهردارى 
مراجعــه مردم به ادارات بايد محدود و از 
طريق دوركارى، اتوماســيون و اينترنتى و 
غيرحضورى صورت گيرد و رســانه هاى 
رســمى شهرستان مطالب مربوط به كرونا 
را با هماهنگى ســتاد پيشگيرى ويروس 

كرونا منتشر كنند.
بنابر تأكيد دادســتان نهاوند، طرح قرنطينه 
در منازل بايد به طور صحيح در كانون هاى 
ناقل بيمارى از سوى شبكه بهداشت انجام 

گيرد.
وى همچنين بيمارستان شهيد حيدرى را 
براى درمان بيماران كرونا احيا و پيشنهاد 

داد.
 توزيع اقالم خوراكى سپاه براى 

مردم زيان ديده از كرونا

فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند به عنوان دبير 
اين قرارگاه گفــت؛ از اقدامات و تالش 
مجموعه شبكه بهداشت و درمان به عنوان 
خط مقدم جبهه مبــارزه با كرونا تقدير و 
تشــكر مى شــود و در اين وضعيت بايد 
بســيج همگانى در شهرستان براى مقابله 

و پيشگيرى تشكيل شود.
على مختــارى تأكيــد كــرد: مديران و 
مســئوالن شهرستان با توجه به حساسيت 
موضوع آمادگــى الزم را براى حضور در 
جلسات قرارگاه را تا پايان سال حتى ايام 

تعطيالت نوروزى را  داشته باشند.
وى افزود: مجموعه بسيج و سپاه آمادگى 
كامل را براى كمك به شــبكه بهداشت و 
درمان در راستاى مقابله و مبارزه با شيوع 

ويروس كرونا دارد .
مختارى بــا بيان اينكه  به رغــم تأكيدات 

متأســفانه برخــى جايگاه هاى ســوخت 
هنوز موارد ايمنى و بهداشــتى را رعايت 
نمى كنند، تصريح كرد: سپاه ناحيه نهاوند 
تعداد 200 بســته غذايى شامل (گوشت 
قرمز، گوشــت ســفيد، برنج و روغن) را 
تدارك ديده اســت كه در روز هاى آينده 
در بين افراد نيازمند و زيان ديده در بحث 
شيوع ويروس كرونا كه توسط پايگاه هاى 
خواهد  توزيع  شده اند،  شناسايى  مقاومت 

كرد.
گروه هاى  و  بســيجيان  گفــت:  مختارى 
جهادى شهرستان در يك اقدام خودجوش 
كارگاه هاى توليد ماســك را پس از تأييد 
شبكه بهداشــت راه اندازى كرده و در فاز 
نخســت قرار اســت 80 هزار ماسك را 
توليد و به صورت رايــگان در بين مردم 

توزيع كنند.

دادستان در ستاد كنترل و پيشگيرى كرونا نهاوند:

مسافران مستأجر شهر را ترك كنند
■ فرماندار: ورودى هاى شهرستان كنترل شوند

■ فرمانده سپاه: 80 هزار ماسك رايگان بين مردم توزيع مى شود

بهبودى 80 درصد بيماران مبتال
 به كرونا در اسدآباد

 رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد از بهبودى 80 درصدى بيماران 
مبتال به كرونا در اين شهرستان خبر داد.

بهنام رضا مخصوصى اظهار كرد: از ابتداى شــيوع ويروس كرونا تاكنون 
450 بيمار با مشــكالت تنفســى به مراكز درمانى اين شهرستان مراجعه 
كرده اند. وى به فارس گفت: 80 نفر از اين تعداد مشــكوك به ويروس 
كرونا بودند كه بسترى شدند و مراقبت هاى درمانى براى آنها انجام شد  و 

تحت درمان قرار گرفتند.
رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد با اشاره به اينكه برخى بيماران دچار 
سرماخوردگى معمولى و تعدادى هم دچار ويروس كرونا بودند كه دوران 
درمان را گذراندند، تأكيد كرد: درحال حاضر 80 درصد اين بيماران بهبود 

يافته و ترخيص شده اند.
وى عنوان كرد: در بخش ويژه كروناى اســدآباد 64 تخت فعال است كه 

فقط 20 درصد آن اشغال شده است.
رضا مخصوصى به راه اندازى مراكز درمانى جامع ســالمت 16 ساعته در 
بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهرستان اسدآباد اشاره كرد و گفت: افرادى 

كه مشكالت تنفسى دارند مى توانند به اين مركز مراجعه كنند.
وى با بيان اينكه بيماريابى پيامكى براى شناســايى بيماران كرونايى فعال 
شده است، خواستار توجه به اين موضوع شد. اين مقام مسئول با تأكيد بر 
اينكه اگر مردم همت نكنند زنجيره اتصال اين ويروس قطع نخواهد شد 

خواستار توجه به نكات بهداشتى و اجتماعى از سوى مردم شد.
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نامه هاى ظريف تحويل نمايندگى هاى 
خارجى مقيم ايران شد

 نامه هاى وزير امور خارجه خطاب به همتايان وى در كشورهاى 
مختلف براى تسليم به وزراى امور خارجه به رؤساى نمايندگى هاى 

خارجى مقيم تحويل شد.
به گزارش ايسنا، دستياران وزير امورخارجه در حوزه هاى منطقه اى 
در مالقات هاى جداگانه و متعدد با ســفرا و رؤساى نمايندگى هاى 
خارجى مقيم در كشــورمان ضمن تشريح آخرين وضعيت مقابله با 
ويروس كرونا و بيان مشكالت و موانع ناشى از تحريم هاى يكجانبه 
اياالت متحده آمريكا در مســير تأمين اقالم بهداشتى و درمانى مورد 
نياز، نامه هاى وزير امور خارجه خطاب به همتايان وى در كشورهاى 
مختلف براى تسليم به وزراى امور خارجه به رؤساى نمايندگى هاى 

خارجى مقيم تحويل شد.
به دنبال ارسال نامه ظريف وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران 
به آنتونيو گوترش دبير كل ســازمان ملل متحد، در روز شنبه مورخ 
24 اسفندماه 1398 دستياران وزير امورخارجه در حوزه هاى منطقه اى 
در مالقات هاى جداگانه و متعدد با ســفرا و رؤساى نمايندگى هاى 
خارجى  مقيم در كشــورمان ديدار كرده و ضمن تشــريح آخرين 
وضعيت مقابله با ويروس كرونا و بيان مشــكالت و موانع ناشــى 
از تحريم هــاى يكجانبه اياالت متحده آمريكا در مســير تأمين اقالم 
بهداشــتى و درمانى مورد نياز، نامه هاى وزير امور خارجه خطاب به 
همتايان وى در كشورهاى مختلف با محتواى مشابه نامه وى به دبير 
كل سازمان ملل متحد براى تسليم به وزراى امور خارجه به رؤساى 

نمايندگى هاى خارجى مقيم تحويل شد.

واكنش سفير انگليس در تهران به رفتار مردم 
ايران و كشورش در خريد مايحتاج روزانه

 ســفير انگليس در تهران با انتشــار توييتى به رفتار هموطنانش 
براى هجوم به فروشــگاه ها در انگليس و همچنين در دسترس بودن 

مايحتاج روزانه در فروشگاه هاى ايران، واكنش نشان داد.
بــه گــزارش ايســنا، راب مــك ايــر بــا انتشــار تصويــرى از 
قفســه هاى دســتمال توآلــت در فروشــگاهى در صفحــه توييتــرش 
نوشــت: خريــد امــروز در تهــران. همــان چيــزى كــه شــما نگرانش 

ــد. بودي
توئيت ســفير انگليس در واكنش به رفتار هموطنانش اســت كه در 

عرض يك ساعت فروشگاه هاى انگليس را خالى كردند.

تحريم ها دسترسى مردم ايران به هر 
دارويى را غيرممكن كرده است

2 نماينده مجلس شــوراى اســالمى اعالم كردند، تحريم هاى مالى 
دسترسى مردم ايران به هر دارويى را غيرممكن كرده است.

به گزارش ايسنا، طيبه سياوشى و فاطمه سعيدى در توييت مشتركى 
به زبان انگليسى نوشتند: مردم ايران تحت شديدترين تحريم ها قرار 
دارنــد. با وجود همكارى جهانى براى مهــار كوويد 19، ايرانيان با 
تحريم هاى مالى روبه رو هســتند كه دسترسى آن ها به هر دارويى را 
غيرممكن كرده است. زمان آن فرا رسيده است كه جامعه ى بين الملل 

عليه تحريم هاى غيرانسانى دولت اياالت متحده سخن بگويد.

بازگشايى مدارس از نيمه فروردين تبعات 
بسيار زيادى دارد

ــيار  ــات بس ــاه تبع ــن م ــه فروردي ــدارس از نيم ــايى م  بازگش
ــددا  ــا را مج ــارى كرون ــيوع بيم ــد ش ــى توان ــته و م ــادى داش زي

ــد. ــاد كن زي
ــات مجلــس شــوراى  ــوزش و تحقيق ــك عضــو كميســيون آم ي
اســالمى در گفت وگــو بــا ايســنا تأكيــد كــرد: در شــرايط فعلــى 
ــرل  ــارى و كنت ــيوع بيم ــى ش ــد نزول ــه از رون ــا زمانى ك ــز ت ني
ــاى  ــايى محيط ه ــه بازگش ــد ب ــيم نباي ــته باش ــان نداش آن اطمين
آموزشــى اقــدام كــرد. عــده اى قصــد دارنــد مــدارس را از نيمــه 
فرورديــن دوبــاره بــه حالــت عــادى بازگرداننــد امــا مطمئنــا ايــن 
ــد  ــته و مى توان ــادى داش ــيارى زي ــات بس ــط، تبع ــم غل تصمي

ــد. ــارى را مجــددا شــدت ده ــيوع بيم ش
ــاره  ــروع دوب ــد ش ــه «باي ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــعيدى ب ــه س فاطم
ــه تعويــق  ــا هــر زمــان كــه الزم باشــد، ب آمــوزش در كشــور را ت
انداخــت»، افــزود: بــا توجــه بــه تنــوع اقليمــى در كشــور مى تــوان 
تقويــم آموزشــى را تغييــر داد و در مناطــق گرمســير بــه آمــوزش از 
راه دور از طريــق صــدا و ســيماى اســتان و يــا از طريــق اينترنــت 

پرداخــت.

آغاز ورود محموله هاى مرتبط با اقالم 
بهداشتى و درمانى از ارمنستان به ايران

 دولت ارمنســتان پس از شــيوع كرونا در كشورمان، در روز 28
فوريــه محدوديت هايى را در تردد با ايران وضع كرد كه بر اســاس 
آن، تردد با گذرنامه عادى در مرز 2 كشــور فقط براى افراد در حال 

بازگشت به ميهن خود مجاز است.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين تصميم دولت ارمنستان، كاميون هاى 
حامل بار در مرز دو كشــور با رعايت مقررات بهداشتى اجازه عبور 

داشتند.
يــك هفتــه بعــد و در دوم مــارس، دولــت ارمنســتان عبــور 
كاميون هــا در مــرز دو كشــور را نيــز محــدود كــرد و رژيــم لغــو 
ــه  ــاه ب ــراى دو م ــت و ب ــور موق ــه ط ــورمان را ب ــا كش ــد ب روادي
ــد از  ــق لغــو روادي ــاره تعلي ــم درب ــق در آورد.  تصمي حالــت تعلي

ــده اســت. ــى ش ــفند اجراي ــم اس هفده

تصويب اجماعى سومين گزارش ملى ايران 
 گزارش ملى جمهورى اســالمى ايران «يو پى آر» بــدون رأى مخالف به 

تصويب اعضاى شوراى حقوق بشر رسيد.
بــه گــزارش ايســنا، شــوراى حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد در شــهر ژنو 
شــاهد تصويــب ســومين گــزارش ملــى كشــورمان ذيــل ســازوكار موســوم 
ــه  ــر هم ــوق بش ــت حق ــى وضعي ــى دوره اى جهان ــى آر» (بررس ــو پ ــه «ي ب

كشــورها) بــود.
در ايــن جلســه، نماينــدگان 11 كشــور پــس از صحبت هــاى ابتدايــى 
ــه  ــن ارائ ــران و همچني ــم اي ــده دائ ــه، ســفير و نماين ــى هامان اســماعيل بقائ
گــزارش فــوق از ســوى ســيد مجيــد تفرشــى، معــاون دبيــر ســتاد حقــوق 
بشــر كــه چكيــده تحــوالت و دســتاوردهاى حــوزه حقــوق بشــر كشــورمان 

ــد ــود، اعــالم نظــر كردن در 4/5 ســال گذشــته ب

كشورها به رفع تحريم هاى ظالمانه آمريكا 
عليه ايران كمك كنند

 تحريم هاى ظالمانه در بحران امروز كشور در حال تبديل شدن به يك خطر خيلى 
بزرگ عليه سالمت مردم است، امروز كشورهاى ديگر در عرصه جهانى بايد كمك 
كنند كه اين تحريم هاى ظالمانه رفع شود.رئيس كميته بين الملل كميسيون حقوقى و 
قضايى مجلس در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: تحريم هاى ظالمانه اى كه عليه دولت 
و ملت ما امروز در حال اجراســت متأسفانه منابع مالى ما را به شدت محدود كرده 
است، اگر كشور در يك شرايط عادى بود اين منابع محدود مالى را به نحوى جبران 
مى كرديم.جليل رحيمى جهان آبادى افزود: اكنون اين تحريم هاى ظالمانه چه در عرصه 
دارويى و چه در عرصه محدوديت ســازى منابع مالى در اين بحران كرونا با وجود 
مســائل پزشكى حادى كه در كشور ايجاد شده خودش را به شدت نشان داده و در 

حال تبديل شدن به يك خطر خيلى بزرگ عليه سالمت مردم ماست.

بررسى ايرادات شوراى نگهبان به بودجه 99 
در جلسه كميسيون تلفيق

 يك عضو كميسيون تلفيق بودجه 99 از برگزارى جلسه اين كميسيون براى 
رفع ايرادات شوراى نگهبان به بودجه خبر داد.

محمد خدابخشى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: جلسه كميسيون تلفيق براى 
رفع ايرادات شوراى نگهبان به بودجه سال 99 ساعت 10 صبح امروز (دوشنبه 

26 اسفند) برگزار مى شود.
وى افزود: ما تالش مى كنيم زودتر ايرادات شوراى نگهبان به بودجه را برطرف 

كنيم تا قانون بودجه سال 99 هرچه سريعتر تعيين تكليف و ابالغ شود.
اليحه بودجه 99 كه پيش از اين در كميســيون تلفيق بودجه مورد بررسى قرار 
گرفته بود با حكم حكومتى رهبرى و به عنوان مصوبه مجلس به شوراى نگهبان 

ارجاع شده بود.

 رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه چيزى 
به نام قرنطينــه نه امروز و نــه در ايام عيد 
نداريم و خدمــات طبق روال به مردم ارائه 
مى شود، گفت: هرگونه محدوديت در ستاد 
ملــى مبارزه كرونا در تهــران تصميم گيرى 

مى شود.
و  روحانى  حسن  حجت االسالم و المسلمين 
پس از جلسه مشترك ستاد اقتصادى دولت 
و نمايندگان بخش خصوصى با اشــاره به 
موضوعات مطرح شــده در نشست اظهار 
كرد: در جلســه امروز موضوعات اقتصادى 
و اينكه موضوع كرونا در شــرايط كسب و 
كار آنها تأثيرگذار بوده مورد بحث و بررسى 

قرار گرفت.
وى افزود: اوال تصميم جمع بر اين بود و بر 
اين تأكيد كرديم كه بايد شــرايط اقتصادى، 
رونــد اقتصــادى، تعامل مــردم و فعاليت 
اقتصادى بايد به رغم اينكه ما با كرونا مواجه 
هســتيم و پروتكل هايى را از نظر بهداشتى 
بايد مورد توجه قرار دهيم، اما بايد فعاليت 
اقتصادى عادى باشــد و نگذاريم در زمينه 

فعاليت اقتصادى مشكلى ايجاد شود.
رئيــس دولت دوازدهم ادامــه داد: البته در 
برخى كسب و كارها به طور طبيعى شرايط 
مشــكالتى براى آنها ايجاد كــرده و ما در 
جلسه دنبال اين بوديم بتوانيم به  آنهايى كه 
در اين شــرايط دچار مشكل هستند، كمك 

كنيم.
روحانــى اضافه كــرد: دوم اينكه ما چيزى 
به نام قرنطينه نداريم اصال اينكه شايع شده 
در تهران يا بعضى شهرها برخى فروشگاه ها 
و برخى مشاغل قرنطينه هستند،  اصال چنين 
چيزى وجود ندارد. نه امروز قرنطينه است، 
نــه ايام نوروز، نه بعــد و قبلش و همه در 

كسب و كار و فعاليت خود آزادند.
وى يادآورشــد: خدمات دولــت هم به طور 
معمول به مــردم خواهد رســيد منتهى همه 
تالش ما اين است فعاليت اقتصادى و خدمات 
دولــت به گونه اى باشــد كه مردم بيشــتر در 
خانه بمانند و يا اگر اقدامى انجام مى شود در 

چهارچوب پروتكل بهداشتى باشد.
رئيس جمهورى گفت: نسبت به اينكه كارى 
تعطيل شــود، روز و ســاعتى تعطيل شود، 
كسب خاصى مورد محدوديت قرار بگيرد، 
مرجع آن فقط ســتاد ملى در تهران اســت 
اســتان ها به هيچ عنوان حــق تصميم گيرى 
ندارند نه استانداران نه بخش هاى بهداشتى. 
هرگونه محدوديت در ســتاد ملى در تهران 
تصميم گيرى مى شود بنابراين در استان ها در 

اين زمينه نبايد اقدامى صورت بگيرد.
وى افزود: مردم مطمئن باشند كاالى مورد 

نياز آنها اعم از كاالهاى مربوط به مســائل 
بهداشــتى و درمانى يا كاالهاى مصرفى و 
روزمــره تأمين خواهد شــد و ذخاير ما به 
انــدازه كافى وجــود دارد و هم خريدهاى 
الزم انجام شده  و بنادر ما پر از كاال است و 
اگر نياز به ثبت سفارش جديد باشد، بانك 
مركزى ارز الزم آن را تأمين كرده و بعد هم 

تأمين خواهد كرد.
روحانــى تصريح كــرد: ما با كشــورهاى 
همســايه براى رفت و آمد در حال مذاكره 
هســتيم،  به ويژه براى نقل و انتقال كاال در 
مرزها كه با پروتكل هاى بهداشتى كه مورد 
توافــق ما قرار مى گيــرد و در چارچوب و 
مدنظر ســازمان بهداشــت جهانى در حال 
انجام است وزارت خارجه هم در اين زمينه 

فعال است.
رئيس جمهورى همچنين از اتخاذ تصميماتى 
در مورد كســب و كارهاى خاص خبر داد و 
گفت: در جلســه امروز دو نوع تصميم اتخاد 
شد؛ يك نوع به كســب و كارهايى كه در اين 
ايام بيشتر تحت فشار قرار گرفتند اعم از اينكه 
در شرايطى تعطيل شدند يا اينكه فعاليت آنها 
عمال خيلى زياد نيست؛ حمايت از اين كسب 

و كارها ضرورى بود.
وى ادامه داد: در بخش ماليات هم تصميمات 
خوبى اتخاذ شده كه براى پرداخت ماليات 
فرصت سه ماهه به آنها داده شود و مقرراتى 
كه راجع به ماليات است، تصميم گيرى شد 
كه شايد فردا اعالم كنيم، چون برخى موارد 
را بايد فردا در ستاد ملى مطرح و درباره آن 

تصميم گيرى كنيم.
روحانــى تأكيــد كــرد: در زمينه مســائل 

بهداشــتى و درمانى بخــش خصوصى هر 
كمكى كــه بخواهــد انجام دهــد اعم از 
تأميــن لوازم و تجهيزات مــورد نياز؛ جزو 
هزينه هايــى خواهد بود كــه از نظر ماليات 
قابل قبول است و مشمول ماليات نمى شود؛ 
اين نكات در اختيار مــردم قرار گيرد و به 

طور مفصل توضيح داده شود.
 رفــع محدوديت هاى بانكى براى 

چك هاى برگشتى
وى دربــاره امهال 3 ماهه وام هــا به مردم 
گفت: اين اقساط براى 3 ماه امهال مى شود 
و مردم مى توانند براى اســفند، فروردين و 
ارديبهشت به عنوان زمانى كه به آنان مهلت 

داده شده به تأخير بياندازند.
رئيس جمهورى با اعالم تصميم اتخاذ شده 
درباره چك هاى برگشــتى در اين 3 ماه نيز 
اظهار كرد: درباره چك هايى كه احتماال در 
اين 3 ماه به دليل شــرايط كســب و كارها 
برگشــت مى خورد از نظر حقوقى، افرادى 
كه بدهكار هســتند بعدا بايد بدهى خود را 
پرداخــت كنند؛ تصميمى اتخاذ نكرديم، اما 
محدوديت هــاى بانكى كه بــراى صاحبان 
چك ها وجود داشت، به طور كلى براى همه 

كسب و كارها در اين 3 ماه برداشته شد.
و  حمايــت  رئيس جمهــورى  گفتــه  بــه 
تســهيالت مشمول 10 رسته شــغلى بود كه 
در اين ايام دچار مشــكل شدند، اما برداشتن 
محدوديت هاى بانكى براى چك هاى برگشتى 
شامل همه كسب و كارها مى شود و خدمات 

بانكى براى آنها متوقف نخواهد شد. 
وى دربــاره حــق بيمه ســهم كارفرما هم 
گفــت: اين حق در اين ســه ماه (اســفند، 

ارديبهشــت و فروردين) به تأخير مى افتد 
و ملزم بــه پرداخت آن نيســتند؛ اين حق 
بيمه را نيز ملزم نيســتند كــه در ماه بعد به 
صورت يكجا پرداخت كنند بلكه به تدريج 
و تا پايان سال آن را پرداخت خواهند كرد، 
اقداماتى كه در اين زمينه بايد انجام شود و 
اطالع رسانى هاى الزم از سوى وزارت رفاه 

صورت مى گيرد.
براى  دولــت  حمايتى  بســته    4
خانوارهاى كم درآمد پرداخت مى شود

روحانــى در بخش ديگرى از ســخنانش 
گفت: در اين جلســه تصميم گرفته شــد 
مــردم در زمينه آب، بــرق، گاز و عوارض 
شهردارى و بدهكارى هايى كه در اين 3 ماه 
خواهند داشــت را به تعويق بيندازند و اين 

مهلت هم داده شد.
رئيس جمهــورى افزود: يكى از موضوعات 
مورد بحث مربوط به افراد خيلى كم درآمد 
است و دچار مضيقه هستند و در اين روزها 
آنها بيشــتر دچــار مضيقه مى شــوند مانند 
دست فروشان يا افرادى كه به شكل موقت 
كار مى كردند كه شامل 3 ميليون نفر هستند 
و ليست آنها مشخص است؛ پيش بينى شده 
كه در 4 نوبت بسته حمايتى به آنها پرداخت 

شود.
روحانى با بيان اينكه نخســتين حمايتى در 
اين هفته يعنى تا پيش از پايان سال پرداخت 
مى شود، گفت: 3 بسته حمايتى ديگر نيز در 
ماه هــاى بهار 99 پرداخت خواهد شــد كه 
مبالغى از 200 تا 600 هزار تومان را شامل 
مى شود و به شكل تفصيلى از سوى سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت رفاه بيان مى شود.

دولت همچنان ُمصر به تصميم خود 

روحانى: قرنطينه اى در كار نيست!

حمايت از تحقيقات 
روشمند براى كنترل كرونا

 رئيس مجلس شــوراى اســالمى در 
ديدار على اكبر حقدوست، معاون آموزشى 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، 
جمعى از پژوهشــگران و نخبگان حوزه 
ســالمت، بر لــزوم داده كاوى و تحقيقات 
روشــمند بــراى تحليل تحــوالت كرونا 
به منظــور پيش بينى و پيشــگيرى از اين 

بيمارى تأكيد كرد.
به گزارش ايسنا، على الريجانى مطالعه سير 
شيوع و رصد اوج و فرودهاى گسترش اين 
بيمارى در كشــور را الزمه مبارزه علمى با 
آن دانست و گفت: بايد با تلفيق مطالعات 
دو حوزه آمار و سالمت، ميزان تأثير رعايت 
بهداشت فردى و اجتماعى و مهارت هاى 
خودمراقبتى در كنترل كرونا سنجش علمى 
شده و نتايج آن در اختيار مردم قرار گيرد تا 

رفتار جمعى را متأثر سازد.
وى با اعالم حمايت مجلس از گســترش 
دانش در حوزه بهداشت عمومى و استفاده 
از نتايج  آن در رســانه ها، اين اقدام را نياز 
امروز جامعه عنوان كــرد و افزود: درباره 
ويــروس كرونا فرضيه ها و پرســش هاى 
فراوانى وجود دارد كه پاسخ به آنها جامعه 
را در غلبه بر اين بيمارى يارى خواهد داد.

رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
البته طبيعى اســت برخــى پژوهش ها در 
كوتاه مدت به ثمر نرســد، تصريح كرد: در 
عين حال از جامعه علمى انتظار است كه با 
نياز امروز مردم هماهنگ شده و يافته هاى 
خــود را در نخســتين فرصت در خدمت 

مديريت درمان و كنترل كرونا قرار دهند.

راهكارهاى ستادى و عملياتى 
مقابله پرشتاب با كرونا 

 نظر به اينكه اشاعه و گسترش ويروس 
كرونا جنگ بيولوژيك تمام عيارى است 
كه با هدف قرار دادن جان انسان ها؛ ابعاد 
اجتماعى فرهنگى و اقتصادى كشورها را 
هدف قرار داده اســت و بيم آن مى رود 
كه در تهاجمى گســترده، كشورهايى كه 
تــوان مقابله با آن را ندارند با چالش هاى 
جدى همه جانبه مواجه گردند؛ بنابراين بر 
مديريت اجرايى كشــور است كه با تمام 

قدرت همه توانمندى هاى مادى و معنوى كشور را در قالب برنامه ريزى 
هدفمنــد براى مبارزه با اين ويروس به ميدان آورد. بر اين اســاس 14
مورد ذيل به عنوان بخشــى از راهكارى ستادى و عملياتى براى مقابله 
تا ريشــه كنى كامل اين ويروس پيشنهاد مى شــود و افزون بر آن ورود 
نيروهاى مســلح حسب فرمان رهبرى معظم انقالب با تشكيل قرارگاه 
بهداشتى و درمانى و همگام با ديگر فعاليت ها موجبات تحول، هم افزايى 
و شتاب فزاينده در غلبه بر اين جنگ بيولوژيك را در پى خواهد داشت:

1- تشــكيل ســتاد ملى هماهنگى مديريت و مقابله با كرونا زير نظر 
باالترين مقام اجرايى كشــور و متناظر آن در استان ها زير نظر استاندار 
با هدف بسيج هماهنگ همه توانمندى هاى دستگاه هاى اجرايى كشور.

2- تشكيل كارگرو ه هاى عملياتى با هدف برنامه ريزى و به ميدان آوردن 
همه توانمندى هاى درمانى، امدادى، پيشگيرى و پشتيبانى كشور براى 

مقابله همه جانبه با اين ويروس در قالب تشكيل: 
■ كارگروه ملى درمان كرونا

■ كارگروه ملى تأمين و تجهيز مقابله با كرونا
■ كارگروه ملى پيشگيرى از اشاعه كرونا

■ كارگروه ملى تحقيق و توسعه مبارزه با ويروس كرونا
■ كارگروه ملى تامين و آموزش نيروى انسانى مقابله با كرونا

■ كارگروه ملى مبارزه با احتكار و سوداگرى با كرونا.
كارگروه هاى عملياتى 6 گانه فوق با عضويت تمامى دستگاه هاى ذى ربط 
و فرماندهى باالترين مقام دستگاه اجرايى كه بيشترين نقش را در آن به 
عهده دارد در سطح كشور و متناظر آنها در استان ها تشكيل مى شود. بر 
اين اساس تصميمات كلى در "ستاد ملى هماهنگى مديريت و مقابله با 

كرونا" گرفته و براى اجرا به كارگروه هاى عملياتى ابالغ مى شود.
3- اختصاص موقت يك شبكه تلويزيونى به كرونا كه ضمن پر كردن 
هدفمند اوقات فراغت مردم در خانه، به طور مستمر اطالعات ستادى و 
راه هاى مقابله با كرونا و نحوه مطمئن تأمين مايحتاج روزانه زندگى مردم 
را با حفظ روحيه نشاط در جامعه تا ريشه كنى كامل كرونا فراهم نمايد.

4- موظف نمودن تمامى وزارت خانه ها و سازمان هاى دولتى، عمومى 
و غيردولتــى به ايفاى نقش برنامه محــور در مقابله با كرونا و پرهيز از 
صدور بخش نامه هاى تشريفاتى و رفع كننده تكليف و الزام آنها به ارائه 
برنامه هاى عملياتى و ميدانى به "ســتاد هماهنگى مديريت و مقابله با 

كرونا" براى اجرا در كارگروه هاى عملياتى.
5- اتخاذ تدابير الزم براى توســعه مراكز بسترى و درمانى در صورت 
گسترش و اشاعه فزاينده كرونا؛ از طريق اختصاص سالن هاى سرپوشيده 

و آماده سازى و تجهيز آنها براى پذيرش بيمار در شرايط بحرانى.
6- اتخــاذ تدابير و ســازوكار الزم براى رعايــت قرنطينه خانگى و 
شهرى با هدف جلوگيرى از اشاعه بيمارى با استفاده از توانمندى هاى 
بســيج و نيروهاى مردمى در محالت شــهرى و برون شــهرى و نيز 
تشــكيل تيم هاى اضطرارى پزشــكى براى مداواى بيماران در منازل 
توســط پزشــكان عمومى و در صورت ضرورت هدايت بيماران به 

بيمارستان هاى از قبل پيش بينى شده.
7- تشــكيل تيم هاى غربالگرى كرونا متشــكل از نيروهاى بسيجى و 
داوطلب آموزش ديده؛ مســتقر در مراكز بهداشتى، مدارس و مساجد 

براى پايش سالمت افراد و اعزام افراد مشكوك به مراكز درمانى.
8- تشكيل هسته هاى امدادرسانى به خانواده هاى ناتوان از طريق كميته 
امداد امام خمينى و سازمان بهزيستى كه تهيه مايحتاج عمومى با رعايت 

شرايط حساس كنونى براى آنها ميسر نيست.
9- منطقه اى كردن اســتان هاى همجوار براى ايجاد هماهنگى هاى الزم 
و اتخاذ سياســت واحد و هم افزايى امكانات در مواجهه با پيشــگيرى 

و درمان كرونا
10- الزام تمامى دستگاه ها اعم از دولتى و خصوصى به آينده پژوهى و 
اتخاذ ساز و كار الزم براى جلوگيرى از صدمات و جبران خسارت هاى 

ناشى از كرونا كه در حالت گذار به اقتصاد كشور تحميل مى شود.
11- تحرك گســترده و پيگير دستگاه ديپلماسى و سياسى در مقابله با 
فرصت طلبى كشورهاى سلطه گر و جنايتكار در راستاى ضربه زدن به 
امنيت ملى و سالمت جامعه از طريق اتخاذ تدابير قدرتمندانه و مدبرانه 
در ميدان جنگ بيولوژيك؛ با هدف باز داشتن كشورها از اعمال تحريم ها 
و مفتضح نمودن سياست هاى گرگ صفتانه آمريكا و كشورهاى همسو 

در عرصه بين المللى.
12- ساماندهى و مديريت فضاى مجازى كشور از تخريب فرهنگ اسالمى، 
ملى، مسائل روحى و روانى جامعه، برخورد قاطع با قانون شكنان و تقويت 
شبكه ملى اطالعات در راستاى ارتقا امنيت ملى اطالعات و زيرساخت هاى 

فضاى سايبرى كشور در شرايط حساس كنونى.
13- اتخاد تدابير الزم براى جلوگيرى از خســتگى مفرط و ناكارآمدى 
كادر درمانى و حفظ روحيه نشــاط و كارآمدى آنها از طريق مديريت 
هدفمند منابع انسانى و هم افزايى توان بيمارستان ها در معالجه هماهنگ 
بيماران و در صورت لزوم آموزش نيروهاى انســانى الزم براى تقويت 

كادر خدماتى و درمانى در سطح كشور
14- همانگونه كه مى بايســت تدابير الزم براى در امان ماندن جسم 
انســان از حمله ويروس كرونا انديشيده شود، بايد برنامه ريزى الزم 
هــم براى در امان ماندن روح انســان از گناه و آلودگى به معصييت 
و نافرمانى خداوند نيز مد نظر قرار گيرد، بدون شــك هماهنگى اين 
دو، نزول رحمت و عنايت خداوند بر ســرزمين جسم و جان انسان 

را در پى خواهد داشت.

دكتر ابراهيم كارخانه اى  
نماينده دوره هاى هفتم و نهم مجلس 

شوراى اسالمى
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نيش و نوش

خبر

ايجاد پيام مشاور براى دانش آموزان در ايام تعطيالت
 مديــركل امور تربيتى، مشــاوره و مراقبت در برابر آســيب  هاى اجتماعى وزارت 
آموزش و پرورش از ايجاد صداى مشاور و پيام مشاور براى كاهش استرس و مشاوره 

تحصيلى دانش آموزان و اوليا در ايام تعطيالت خبر داد. 
به گزارش فارس، مسعود شكوهى با اشاره به راه اندازى «پيام مشاور»، اظهار كرد: اين 
اداره كل در ايامى كه به دليل كنترل بيمارى كرونا به تعطيلى مدارس منجر شــده است 
براى پاسخگويى به سؤاالت اوليا و دانش آموزان در حوزه مشاوره تحصيلى و تربيتى و 
همچنين پيشگيرى از مشكالت روانى و اجتماعى به راه اندازى «پيام مشاور» با حضور 
مشاور در سطح واحد آموزشى و «صداى مشاور» با حضور اعضاى تخصصى در سطح 

مراكز و هسته هاى مشاوره استان ها و مناطق اقدام كرده است. 

كشف بيش از 16 ميليون قلم انواع تجهيزات بهداشتى
 رئيس پليس امنيت اقتصادى ناجا از كشف بيش از 16 ميليون و 269 هزار قلم انواع 
تجهيزات بهداشتى در روز شنبه در كشور خبر داد. محمدرضا مقيمى اظهار كرد: كارآگاهان 
با اشــرافيت كامل اطالعاتى، در قالب چند تيم عملياتى و انجام اقدامات تخصصى، در 
روز شنبه، 242 باب انبار و مركز متخلف پخش كاالهاى بهداشتى را شناسايى و پلمب 
كردند. به گزارش ايرنا، رئيس پليس امنيت اقتصادى ناجا ادامه داد: كارآگاهان در بازرسى 
از انبارها بيش از 16 ميليون و 269 هزار قلم انواع تجهيزات بهداشتى شامل 15 ميليون و 
314 هزار و 906 عدد انواع دستكش، 155 هزار و 761 بطرى انواع مواد ضدعفونى كننده 
به همراه پد الكلى و 799 هزار و 114 عدد انواع ماسك به همراه 4 هزار ليتر آب مقطر و 

450 ليتر گليسيرين احتكارى در سطح كشور كشف كردند. 

تحويل 250 هزار ليتر محلول ضدعفونى كننده 
به دانشگاه هاى علوم پزشكى

 رئيس هيأت امناى صرفه جويى ارزى در معالجه بيماران از تأمين و تحويل 250 
هزار ليتر محلول ضدعفونى كننده دســت به دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور 

خبر داد. 
به گزارش ايرنا، مهدى يوسفى درباره ذخيره استراتژيك محلول ضدعفونى كننده دست 
بــراى مراكز درمانى مقابله با كوويد 19 در تعطيالت نوروز افزود: بنابر هماهنگى هاى 
انجام شــده و با توجه به شــيوع ويــروس كرونا در كشــور و نياز فعلــى و آينده 
دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور برنامه ريزى هايى براى تأمين و تحويل محلول 

ضدعفونى كننده دست انجام شده است. 

شهروند: شاهد شلختگى مديريت هستيم
 لباس مديرا مرتبه، پرونده ها پاره شده كه اونم مهم نيست!!

خبر ورزشى: همه مسابقات ورزشى تعطيل شد
 به جاى مسابقه خونه هاتونو دستمال بكشيد

ايران: جاده فرياد مى زند نيا
 دستاش ديده مى شه ولى صداش نمياد!!

شهروند: تمهيدى براى كاهش حضور نيروى كار در روزهاى كرونايى 
پيش بينى نشد 

 كارگران در تبصره ظلم قانون كشور!! 
اصالحات: روحانى شخصاً در قرارگاه فرماندهى سالمت مستقر شود

 هنوز كه خبر كرونا رو نشنيده !!
قدس: تيز كردن شاخ گاو شيرده!!

 گرگ ها مراقب شكمشون باشن، مراقب باشيد شيرشون خشك 
نشه 

تجارت: سازمان هواپيمايى متهم رديف اول ورود كرونا به كشور
 بال هاى آلوده پرها را ريخت!!

كسب و كار: صف هاى هيجانى فروش در بورس
  نكنه براى خريد كرونا صف وايسادن

ابتكار: اعتماد در بستر بيمارى 
 بيماريش از كرونا هم بدتره، درمان نداره

اعتماد: كرونا شاخ مسكن را شكست 
 شاخ، گرون قيمته دفنش كنيد بعدها به درد مى خوره 

تجارت: كرونا، ميهمان نوازى مردم استان ها را از بين برد
 بدون شرح 

ايران: كرونا، بارى اضافه بر دوش باربرهاى بازار 
 احتماالً براى اين اضافه كارى حقوق پرداخت بشه 

جام جم: جشنواره سينمايى تلويزيون براى روزهاى قرنطينه 
 هنرنمايى پشت ماسك 

جوان: سينما در پساكرونا با بليت هاى نيم بها 
 اگر زنده باشيم 

توزيع يك بسته حمايتى به اقشار 
آسيب ديده از كرونا تا پايان سال

ــع يــك  بســته  ــى(ره) از توزي ــام خمين ــداد ام ــه ام  رئيــس كميت
ــا  ــا ت ــغلى از كرون ــيب ديده ش ــروم و آس ــار مح ــه اقش ــى ب حمايت

ــر داد.  ــان ســال خب پاي
به گزارش ايســنا، مرتضى بختيارى با اشــاره به تهيه بســته حمايتى 
براى اقشــار محروم و آسيب ديده شغلى از كرونا گفت: دستورالعمل 
جامعى در اين باره به استان ها تهيه و ابالغ شده كه بر اين اساس قرار 
اســت 3 بسته حمايتى براى اقشار آسيب ديده مانند كارگران روزمزد، 

دستفروشان و ... در نظر گرفته شود. 
وى با اشــاره به اينكــه تعداد اين افراد در مجمــوع به 7 ميليون نفر 
مى رسد، افزود: يكى از بسته هاى حمايتى تا پايان سال و 2 بسته ديگر 

نيز در سال آينده به اقشار آسيب پذير ارائه مى شود. 
 جمع آورى 323 ميليارد تومان در جشن نيكوكارى

وى با اشــاره به برگزارى جشن نيكوكارى امســال نيز گفت: ميزان 
كمك هاى جمع آورى شده تا ديروز 323 ميليارد تومان برآورد شده كه 

شامل كمك هاى نقدى و كااليى است. 
بختيارى با بيان اينكه اين كمك ها در 10 هزار پايگاه و دفاتر كميته امداد 
در سراسر كشــور با روش هاى غيرحضورى و حضورى جمع آورى 
شده اســت، اظهار كرد: ميزان نهايى كمك ها به زودى اعالم مى شود. 
همچنين امسال ميزان كمك هاى خيرين 28 درصد رشد داشته است. 
 اختصاص 30 ميليارد از ســوى بنياد مســتضعفان به 

مددجويان براى پيشگيرى از كرونا
بختيارى با بيان اينكه 30 ميليارد تومان از ســوى بنياد مســتضعفان 
براى مددجويان كميته امداد اختصاص يافته است، ادامه داد: براساس 
برنامه ريزى هاى اين بودجه براى پيشگيرى از ابتال به كرونا با اولويت 
بيماران صعب العالج و ســالمندان با هماهنگى ســتاد اجرايى صرف 

مى شود. 
 تمديد مهلــت دفترچه هاى درمانى مددجويان تا پايان 

فروردين/ نيازى به مراجعه حضورى نيست
وى با تأكيد بر اينكه مواد ضدعفونى كننده مانند شوينده، الكل و... نيز 
در اختيار مددجويان قرار گرفته است، تصريح كرد: تمامى مددجويان 
كميته امداد از سوى سازمان بيمه سالمت تحت پوشش قرار گرفته اند. 
دفترچه اين مددجويان تا پايان فروردين ماه تمديد شــده و نيازى به 

مراجعه حضورى به دفاتر وجود ندارد. 
 اقدامات كميته امداد براى سيل زدگان آذربايجان

رئيــس كميته امــداد در ادامه به تشــريح اقدامات اين نهــاد درباره 
مددجويان زلزله زده آذربايجان و ســيل زدگان جنوب كشور پرداخت 
و گفت: تاكنون 15 هزار واحد مسكونى براى سيل زدگان تكميل و به 
آنها واگذار شــده است. 10 هزار واحد تخريبى نيز در دست ساخت 

است كه تا پايان خرداد سال آينده تحويل داده مى شود. 
به گفته بختيارى در ســالجارى 6 هزار ميليارد تسهيالت براى اشتغال 
مددجويان پرداخت شده است و 168 هزار شغل تا روز گذشته ايجاد 

شده زيرا موضوع اشتغال از محورهاى اصلى كميته امداد است. 
بختيارى بــا بيان اينكه براى جمع آورى كمك مــردم به محرومان و 
نيازمندان، از خدمات غيرحضورى اســتفاده شده است، افزود: مردم 
مى توانند با ارسال عدد 1 به سرشماره 8877 وارد سامانه پيامكى كميته 
امداد شوند و نسبت به پرداخت كمك هاى الزم اقدام كنند و همچنين 
مى توانند از طريق كد دستورى #88 * نيز به افراد نيازمند كمك كنند

 شــيوع كرونــا در آمريــكا مى تواند 
مخرب تر از ايتاليا و حتى ايران شود

تيم هيوم در نشريه وايس با كارشناسان بهداشت 
و سالمت جامعه گفت وگو كرده و به نقل از آنها 
نوشــته كه چرا ممكن است شيوع ويروس كرونا 

در آمريكا مخرب تر از ايتاليا هم شود.
فرانسوآ بولو، مدرس داده پردازى كامپيوترى علوم 
بيولوژى در دانشگاه كالج لندن به اين نشريه گفته: 
مورد آمريــكا يك مورد ويژه اســت... به همين 
دليل، وضعيت ممكن است در آمريكا بدتر باشد.

آمريكا در گرفتن تست كرونا بسيار عقب است. به 
همين دليل هم خيلى چيزها را درباره گســتردگى 
ويروس كرونا در آنجــا نمى دانيم، چون آزمايش 
كرونا در حد وســيع صورت نگرفتــه نمى دانيم 
آيا گســتردگى در حد چند محله و شهر است يا 
دامنه جغرافيايى آن به قدرى بزرگ شده كه عمال 
قرنطينه كردن يك محله و يك شهر ديگر فايده اى 
ندارد... در ايتاليا هم مشــكل همين بود كه چون 
فرآيند تســت گرفتن خيلى دير آغاز شــد، عمال 
ايجاد قرنطينه در شــمال اين كشور ديگر فايده اى 

در بر نداشت.
دكتر ليندا لى، اپيدميولوژيست به شبكه فاكس نيوز 
گفت: در بهترين شرايط، ويروس كرونا 10 برابر 
يك همه گيرى بــزرگ آنفلوآنزا خواهد بود و در 
بدترين حالت به همه گيرى مرگ بارى بدل خواهد 
شد كه جان ميليون ها آمريكايى را خواهد گرفت.
 نبود قانــون مرخصى به دليل مريضى و 

نبود نظام بيمه همگانى
عامل ديگر از نظر اين مدرس دانشگاه، نبود بيمه 
همگانى و پيش بينى مرخصــى به هنگام بيمارى 

براى كارگران و كارمندان آمريكايى است.
در آمريكا بســيارى از كارگــران و كارمندان از 
مرخصــى با حقوق به هنگام بيمــارى برخوردار 
نيســتند. كارفرمايــان ممكن اســت به صورت 
اختيارى چنين مرخصى را براى كارگران خود در 
نظر گرفته باشند اما قانون كار آمريكا كارفرمايان 
را وادار به چنين تصميمى نكرده اســت. چنانچه 
در قوانين اين كشور مرخصى پس از زايمان براى 

مادران و پدران هم در نظر گرفته نشده است.
به همين دليل هم از نظر فرانسوآ بولو به "احتمال 
قريب به يقين" بســيارى از كارگران آمريكايى با 
خواهند  سركار  خود  بيمارى  نگهداشــتن  مخفى 
رفت و همين موضوع به شــيوع بيشــتر ويروس 

كرونا خواهد انجاميد.
نبود نظام بيمــه درمانى همگانى در آمريكا هم از 
نظر آقاى بولو ديگر نقصان جامعه آمريكاست كه 
به شدت گرفتن اپيدمى كرونا كمك خواهد كرد.

بيش از 20 ميليون آمريكايى تحت هيچ پوشــش 
بيمه درمانى قرار ندارنــد. براى اين گروه هر بار 
رفتن به مطب دكتر ممكن است حدود 100 دالر 
خرج بردارد. حتى بخش بزرگى از كسانى كه در 
آمريــكا بيمه درمانى خصوصى يا بيمه پزشــكى 
گروهــى از طريق كارفرما دارند بايد بخشــى از 
هزينه هاى درمانى خود را تقبل كنند. از نظر آقاى 
بولــو، همين 2 عامل مى تواند هــزاران آمريكايى 
را از رفتن به دكتر منــع كند و عالوه بر باال بردن 
شانس مرگ و مير، به انتقال ويروس در ميان آنها 

را شتاب بخشد.
اين يكى از همان عواملى است كه اگر دامنه شيوع 
كرونــا در آمريكا به ابعادى شــبيه آنچه در ايتاليا 
و ايران روى داده اســت برسد، ممكن است آمار 
قربانيان اين ويروس در اياالت متحده را بســيار 
باالتر از اين دو كشور در اروپا و آسيا ببرد و بنابر 
پيش بينى كارشناسان اين كشور به چند صد هزار 

نفر افزايش دهد.
دكتــر آنتونى فايوچى، مديــر مركز كنترل آلرژى 
دولت آمريــكا گفته ممكن اســت محدوديت  ها 
براى كنترل شــيوع ويروس كرونا چند هفته طول 
بكشد و اين همه گيرى پيش از آن كه اقدامات اثر 

كنند به شيب صعودى خود ادامه دهد.
دكتــر ليندا لــى از متخصصان مؤسســه فناورى 
پزشكى «يو.وى انجل» به شبكه فاكس نيوز گفته 
"در بهترين شــرايط، ويروس كرونا 10 برابر يك 
همه گيرى بزرگ آنفلوآنزا خواهد بود و در بدترين 
حالت به همه گيرى مرگ بارى بدل خواهد شد كه 

جان ميليون ها آمريكايى را خواهد گرفت".
بنابر مدلــى كه متخصصان بالينى دانشــگاه جان 

هاپكينــز تهيه كرده اند احتمــال دارد كه جمعيتى 
ميــان 200 هــزار تــا دو ميليــون و 900 هزار 
آمريكايى پس از ابتال به ويروس كرونا نشــانگان 
بيمارى كوويــد-19 را بــروز داده و با وخامت 
حالشان نياز به بســترى شدن داشته باشند كه در 
اين صورت سيستم درمانى و ظرفيت بيمارستانى 

آمريكا نخواهد توانســت پاياپاى مراجعه كنندگان 
خدمات عرضه كند.

اين همان كابوســى اســت كه در ووهان چين به 
واقعيت تبديل شد. يعنى نبود تخت بيمارستانى و 
دســتگاه هاى كمك تنفسى موجب از دست رفتن 

جان هاى بسيارى شد.
هفته گذشته هم دكتر اريك تونر، متخصص مركز 
امنيت سالمت دانشــگاه جان هاپكينز آمريكا به 
نيويــورك تايمز گفته بود: هميــن حاال وقتى در 
ميانه فصل آنفوالنزا قــرار مى گيريم، تقريبا تمام 
اتاق هاى آى سى يو پر مى شود از بيمارانى كه نياز 
به دستگاه هاى كمك تنفســى دارند. من فقط دعا 
مى كنم كه پاندمــى ويروس كرونا يك همه گيرى 
متوسط باشد زيرا در غير اين صورت ما با دردسر 

بزرگى روبه رو خواهيم بود.
در ايــن گــزارش نيويورك تايمز آمــده بود كه 
بنابر يك بررســى دولت آمريكا در ســال 2005، 
اين كشــور در صورت مواجهه با يك همه گيرى 
بيمارى هاى ريوى، دست كم به 740 هزار دستگاه 
كمك تنفسى نياز دارد حال اينكه بررسى ديگرى 
در سال 2010 نشان داده بود كه تعداد دستگاه هاى 
كمك تنفســى موجود در سراســر آمريكا چيزى 

حدود 62 هزار دستگاه است.
به عبارت ديگر، چنانچه مدل اســتفاده شده براى 
اين پيش بينى ها به واقعيت نزديك شــود، ممكن 
اســت صدها هزار آمريكايى كــه به دليل بيمارى 
كوويد-19 نياز فورى به دســتگاه كمك تنفسى 
دارند نتوانند بــه موقع آن را دريافت كنند و بنابر 
گفته دكتر توماس آر.فريدمن، رئيس ســابق مركز 
كنترل بيمارى هاى آمريكا (سى دى سى) آن وقت 
اين پزشكان و پرســتاران خواهند بود كه بايد با 
تصميمى سرنوشت ساز - در حد مرگ و زندگى 

- براى گزينش بيماران اقدام كنند.
نگرانى درباره شــيوع ســريع ويــروس كرونا و 
ناتوان شدن سيســتم بهداشــتى و درمانى براى 
پاسخ گويى به سيل بيماران، سبب شده رسانه هاى 
آمريكا به دنبال يافتن راه حل هاى احتمالى ســراغ 

كارشناسان و اپيدمى شناسان بروند.
عصر پنجشنبه، 12 مارس، فرماندار ايالت مريلند 
آمريكا اعالم كرد كه به منظور جلوگيرى از شيوع 
ويروس كرونــا تمامى مقاطع تحصيلى اين ايالت 
براى 2 هفته تعطيل اســت. پيــش از مريلند هم 
در ناحيه الئدن شــمال ويرجينيا مقام هاى محلى 
مدارس را بــراى يك هفته تعطيــل كردند. جى 
اينزلى، فرماندار ايالت واشــنگتن كه كانون اوليه 
و اصلى شــيوع كرونا بوده هــم تمامى مدارس 
در ناحيــه كينگ اين ايالــت را تا اواخر ماه آينده 

(آوريل) تعطيل اعالم كرده است.
والرى اســتراوس در واشنگتن پست گزارشى در 
همين رابطــه تهيه كرده و به دنبال پاســخ به اين 
پرســش رفته كه آيا تعطيل كردن مدارس واقعا به 
جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا كمك مى كند؟

مســئوالن در ســياتل و منطقه كينگ واقعا با اين 
پرسش روبه رو هستند كه آيا تعطيل كردن مدارس 
راه حلى درســت اســت يا خير؟ مقام هاى ايالت 
واشنگتن مى گويند ميان باز نگهداشتن مدارس و 
زمان دقيقى كه بايد آنها را تعطيل كرد خط كشــى 
مشــخصى وجود ندارد. آنها همه گيرى آنفوالنزا 

N١H١ را به ياد مى آورند كه تعطيلى مدارس در 
آن هنگام واقعا دردسرساز شده بود.

دكتر جــف داچيــن، از مقام هاى بهداشــتى در 
ايالت واشــنگتن در يــك كنفرانس خبرى گفت: 
ما در خالل شــيوع N١H١ مدارس را بستيم و 
مشــكالت عديــده اى رخ داد. والدين بايد براى 
نگهدارى از كــودكان در خانه مى ماندند بنابراين 
نيــروى كار دچــار خأل شــد. بخــش خدمات 
بهداشتى ما دچار كمبود پرسنل شد زيرا بسيارى 
از پرســتاران و بهياران ما بايد براى نگهداشتن از 
كودكان خود در خانه مى ماندند. دســت آخر هم 
كودكان كه قرار بود با مدرسه نرفتن از آلوده شدن 
به بيمارى مصون بمانند در جاى ديگرى همديگر 
را ديدنــد؛ مثال در پارك و يــا در مراكز خريد و 
خيابان ها. جاهايى كه اتفاقا بر سالم و تميز ماندن 

آنها كنترل كمترى داشتيم.
 ماندن در خانه و قرنطينه منحنى شيوع 

كرونا را افقى خواهد كرد
در نقطــه مقابل گــزارش واشنگتن پســت، اليزا 
باركلى و ديلن اســكات در نشريه وكس به فوايد 
تعطيلى مدارس و در خانــه ماندن پرداخته اند و 
با اســتناد به نمودارهاى مركز كنترل بيمارى هاى 
آمريكا (سى دى ســى) مدعى شــده اند كه اين دو 
اقدام مى تواند منحنى شــيوع ويروس كرونا را از 
شيب تند رو به باال به يك انحناء سينوسى ماليم 

تبديل كند.
ترديــد اصلى هم اكنون اين اســت كه همه گيرى 
ويروس كرونا در آمريكا تا چه حد بزرگ خواهد 
بود و سرعت گســترش آن چه قدر خواهد بود. 
دكتر نانســى ميســيونير از مركز كنترل بيمار هاى 
آمريكا، سى دى سى، به خبرنگاران گفته: ويروس 
كرونا بسيارى از افراد بزرگسال جامعه آمريكا را 
در مقطعــى مبتال خواهد كرد، چه امســال و چه 
ســال آينده. دكتر مارك ليســيچ همه گيرشناس 
بيمارى هــاى عفونى گفته بــدن 20-60 درصد 
آمريكايى هاى بزرگســال ميزبــان ويروس كرونا 
خواهد شــد و اگر نرخ يــك درصد مرگ و مير 
ناشى از بيمارى كوويد-19 را كه در چند پژوهش 
به آن اشاره شده، در نظر بگيريم آن وقت ده ها و 
بلكــه صدها هزار مرگ به تنهايى در آمريكا روى 

خواهد داد.
با همه اينها، مهمترين سؤال اين است كه سرعت 

و شتاب اين همه گيرى چه قدر خواهد بود؟
اپيدمى شناســان نگرانند كه اگر تعــداد مبتاليان 
به كوويــد-19 يك باره آن چنان شــتاب بگيرد 
كه سيستم بهداشــت و درمان توان پذيرش همه 
بيماران را نداشــته باشد آن وقت بايد اين سناريو 
تراژيك را در نظر تجســم كرد كه افراد خواهند 
مــرد چون تخت بيمارســتانى و دســتگاه كمك 
تنفســى براى زنده نگهداشتن آنها موجود نيست. 
اما با بســتن مدارس، لغو كردن تجمعات بزرگ، 
قرنطينه داوطلبانــه و در خانه ماندن مى توان مانع 

شكل گرفتن اين فاجعه شد.
در ادامه گزارش وكس به يك نظريه اپيدمى شناسى 
اشاره شده كه براى پيشــگيرى از شيوع يك باره 
و ســريع تعداد بيماران كاربــرد دارد و عنوان آن 
اصطالحا «مسطح كردن منحنى» ابتال است. چيزى 

شبيه نمودار زير.

منحنى صورتى رنگ در نمودار باال كه از ســوى 
مركز كنترل بيمارى هاى آمريكا، سى دى سى، تهيه 
شــده حالتى را پيش بينى مى كنــد كه راه كارهاى 
ســرعت گير، چون تعطيل كردن مــدارس يا لغو 
تجمعات بــزرگ و كم كردن رويارويى اجتماعى 
افراد اتخاذ نشــده و قوس منحنى ابتال با شــيبى 
تند باال رفته است. در برابر آن منحنى خاكسترى 
با شــيب ماليم قرار دارد كه نشــان مى دهد پس 
از اجرايى كردن راه كارهاى ســرعت گير شتاب و 
شيب شيوع همه گيرى تا حد زيادى ماليم تر شده 
اســت. خط نقطه چينى كه با نقطــه اوج منحنى 
خاكسترى مماس شــده است از حداكثر ظرفيت 
سيستم بهداشــتى براى پاســخگويى به اپيدمى 

حكايت دارد.
به عقيده كارشناســان چنانچه بتــوان با آزمايش 
گرفتن گســترده و اقدامات كنترلى چون تعطيلى 
مدارس و در خانه ماندن شــيب ابتال به ويروس 
كرونا را شــبيه منحنى خاكســترى كرد، آن وقت 
آمار بيماران وخيم مماس با ظرفيت بيمارســتان 
خواهــد ماند و ميــزان مرگ و مير بســيار پايين 
خواهد ماند. نظير تجربه اى كه تاكنون كره جنوبى 

توانسته با موفقيت آن را به اجرا بگذارد.
در حقيقت استراتژى مسطح كردن منحنى با هدف 
پيشگيرى يا متوقف كردن شيوع ويروس طراحى 
نشــده بلكه اين راه كارها با كاهش شيب و شتاب 
گسترش ويروس به سيستم هاى بهداشتى و مراكز 
درمانى مدت زمان بيشــترى براى پاسخگويى به 

تقاضاها مى دهد.
از همين رو سى دى ســى به افراد باالى 60 سال و 
كســانى كه بيمارى هاى مزمن دارند توصيه كرده 

كه تا حد مقدور از حضور در جمع پرهيز كنند.
دكتــر اميلى الندن، همه گيرشــناس از دانشــگاه 
شــيكاگو به نشــريه ووكس گفت: اگــر تعداد 
بيشــترى از ما ايــن راهكارهــا را رعايت كنيم 
مى توانيم ســرعت همه گيرى را آهسته كنيم، اين 
به آن معنى اســت كه مادر من يا مادر شــما در 
صورت نياز، تخت بيمارستانى براى بسترى شدن 

خواهند داشت.
نظريه ديگرى كه در رسانه هاى آمريكا در حمايت 
از راه كار تعطيلــى مــدارس و لغــو تجمعات و 
در خانه ماندن داوطلبانه طرح شــده اين اســت 
كه اگرچــه تاكنون كوويــد-19 در ميان كودكان 
شــدت نگرفته و به نظر مى رسد سال خوردگان و 
بزرگســاالنى كه بيمارى هاى ريوى و مزمن دارند 
را بيشــتر نشــانه گرفته، اما اگر مــدارس تعطيل 
نشــوند، آن وقت دانش آموزان به راحتى مى توانند 
«ناقل بدون نشانه» ويروس كرونا به مادربزرگ ها 
و پدربزرگ ها شــوند و از ايــن طريق به افزايش 

صدمات اپيدمى كمك كنند.
اين نظريه درباره جامعه ايرانى كه همچنان ارتباط 
ميان نوه ها و پدر و مادربزرگ ها بيشتر از جوامعى 
نظير اياالت متحده يا اروپا اســت مى تواند سبب 

نگرانى بيشتر هم شود و ضرورت در خانه ماندن 
و به حداقل رساندن سفرهاى شهرى يا ارتباطات 

رو در رو را نمايان كند.
زك بــراون، تدوين گــر ويديويــى در روزنامه 
واشنگتن پســت اين هفته داســتانى را از قرن 17 
در بريتانيا نقل كرده كه در پادكست "گزارشگران 
پســت" مورد توجه قرار گرفته است. اين داستان 
مربوط به روستايى كوچك در شمال انگلستان به 

سال 1665 است.
در ســپتامبر 1665، جــورج ويكر، شــاگرد يك 
خياطى در روســتاى كوچك اييم در ناحيه پيك 
شمال انگلستان پتويى كه از لندن برايش فرستاده 
شــده بود را باز كــرد و بالفاصله طاعون گرفت. 

ويكر تنها يك هفته بعد مرد.
در آن روزها طاعون در لندن شيوع پيدا كرده بود. 
اين بازگشــت دوباره طاعونى بود كه چند ســده 
پيش همه جهان را به خاك ســياه نشانده و جان 

صدها ميليون نفر را گرفته بود.
ظرف شــش هفتــه پس از مرگ ويكــر، 29 نفر 
ديگر هم در روستاى اييم كه فقط 800 نفر سكنه 
داشت جان باختند. چون طاعون از طريق موش ها 
و كك ها به انســان منتقل مى شود و جمعيت اين 
جانواران در زمســتان كاهش پيــدا مى كند، با فرا 
رســيدن زمســتان همه تصور كردند كه طاعون 
رخت بر بســته اما در حقيقت طاعون نهفته مانده 
و در حال جهش ژنتيكى بــود و وقتى ماه ژوئن 
سال 1666 فرا رســيد، طاعون با قدرت بيشترى 
بازگشت. مرگ و مير ميان موش ها افزايش يافت. 
ويليام مامپسن، طلبه جوانى كه به تازگى كشيش 
روســتا شده بود متوجه شــد كه بايد فورا كارى 
كرد وگرنه طاعون از اين روســتا به تمام شــمال 

انگلستان سرايت خواهد يافت.
روستاى اييم بر ســر راه مواصالتى ميان منچستر 
و شــفيلد واقع شــده و پيامدهاى جنگ داخلى 
انگستان در آن دوران سبب شده بود كه مردم اين 
روســتا همچنان به كشيش قبلى، توماس استنلى، 
كه يك كشــيش پيوريتن (پروتستان اصالح شده 
انگلســتان) وفادار بمانند. اين حقيقت سبب شد 
ويليام مامپســن سراغ توماس اســتنلى برود و از 
او بخواهد كه وارد ميدان شــود و مردم روستا را 
متقاعــد كند كه بايد خود را قرنطينه كنند. اين دو 
كشــيش مردم روســتا را دور هم جمع كردند و 
به آنها گفتند: همه ما احتمــاال خواهيم مرد. آنها 
با شــفافيت و چشــم باز جلو رفتند. همه آنها (با 
توجه به تاريخچه مرگبار طاعون) مى دانستند كه 
خواهند مــرد. اما براى نجات جان مناطق اطراف 
تصميم گرفتند دور روستا را به طور داوطلبانه يك 

مرز قرنطينه بكشند.
همــه روســتا بــا هــم قســم خوردنــد كــه 
هيچكــس روســتا را تــرك نكنــد و بــه هيچكــس 
ــه  هــم اجــازه ورود داده نشــود. مرزهــاى قرنطين
نشــانه گذارى  مشــخصى  ســنگ هاى  بــا 
ــرز  ــن م ــا لــب اي ــردم مناطــق اطــراف ت شــد. م
آذوقــه  روســتا  اهالــى  بــراى  و  مى آمدنــد 
ــه  ــى ك ــكه هاى طالي ــر س ــتند و در براب مى گذاش
ــر  ــود ب ــه شــده ب ــارچ ســركه انداخت در داخــل پ
ــد  ــر مى كردن ــان فك ــرا در آن زم ــتند زي مى داش
ــه  ســركه ضدعفونى كننــده خوبــى اســت. قرنطين
14 مــاه طــول كشــيد. در ايــن مــدت 260 نفــر از 

ــد. ــم» مردن ــتاى «ايي ــكنه روس 800 س
تصور آنچه در اين مدت در اين روستاى كوچك 
گذشــت واقعا ترسناك اســت. انبوه موش هاى 
مرده در گوشه كنار كوچه ها و ده ها جسد قربانى 
طاعــون كه گرد مرگ را در تمام روســتا پراكنده 
كرده بود. اما نتيجه اين شد كه هيچ كدام از مناطق 
اطراف آلوده نشــدند. ايــن در حالى بود كه اييم 
به دليل قرار گرفتن بر ســر راه تجارى ميان شفيلد 
و منچســتر مى توانست به راحتى هزاران نفر را در 
سراسر انگلستان بكشد. اما از خودگذشتگى مردم 
اين روســتا توانســت مانع از يك اپيدمى بزرگ 

طاعون در آن سال شود.
زك براون، قصه روستاى اييم را با اين جمله تمام 
مى كند كه اگرچه ممكن است در خانه ماندن اين 
روزها بسيار افسرده كننده و يأس آور تلقى شود اما 
بايد دانســت كه قرنطينه و در خانه ماندن كارساز 

است.
منبع: بي بي سي

چرا كرونا در آمريكا 
مى تواند از ايتاليا و ايران هم بدتر شود؟

 نشــريه وايس درباره پيش بينى ها از شــدت و 
بحران ويروس كرونا در آمريكا نوشته:

شهردار واشــنگتن دى ســى در پايتخت وضعيت 
اضطرارى اعالم كرده است. فرماندار مريلند مدارس 

را بــراى 2 هفتــه تعطيل كرده و در شــمال ايالت 
ويرجينيــا هم درحال حاضر مدارس براى يك هفته 
بســته خواهد بود. اين 3 منطقــه ميزبان حدود 90 
درصد از كســانى هســتند كه هر روز با كاخ سفيد، 

كنگره، ارتــش و مهمترين ادارات دولتى در آمريكا 
مستقيما مرتبط هستند. به عبارت ديگر، كابوس كرونا 
در مقابل چشمان رهبران آمريكا در حال تعبير شدن 
اســت و اعالم وضعيت فوق العاده از سوى دونالد 

ترامپ تنها آغاز ماجراست.
بيشتر رسانه ها در اين كشــور بخش ويژه پوشش 
اخبار كرونا راه اندازى كرده اند و تالش مى كنند بيش 
از 320 ميليون مردم اين كشور را آماده مواجهه با يك 

اپيدمى بزرگ كنند. اپيدمى كه بيل گيتز، سرمايه دار، 
انسان دوست و مديرعامل سابق مايكروسافت 2 سال 
گذشــته در ديدار با دونالد ترامــپ ضرورت آماده 

شدن براى آن را گوشزد كرده بود.
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چرا طال سقوط كرد؟
 يك اقتصاددان به تحليل چرايى سقوط قيمت طال در بازار جهانى 

پرداخت. 
مرتضى ايمانى راد در تازه ترين تحليل در اينستاگرام خود به وضعيت 
بازار جهانى طال پرداخت و نوشــت: چرا طال در چند روز گذشــته 
ســقوط كرد؟ در يكى از پســت هايم به كاهش شديد مبتاليان كرونا 
در كره جنوبى و چين اشــاره كردم و نتيجه گرفتم كه احتمال برگشت 

محدود بازارها است. 
با اعالم «پندميك» توسط سازمان بهداشت جهانى و اتخاذ سياست هاى 
سخت گيرانه توسط آمريكا و كانادا، اين اطمينان در بازارهاى مالى به 
وجود آمد كه ريســك ويروس در جهان خيلى باال نيست و طال نيز 

مطلوبيت خود را از دست داد. 
از طرف ديگر، دالر آمريكا هم شروع به افزايش كرد و اين خود فشار 

ديگرى بر طال بود.
گذشــته از اين بحث، در شــرايط فعلى خيلى دنبال چرايى اتفاقات 
اقتصادى نباشيد، چون بازار به شدت هيجانى است و الزاما رفتارهاى 
منطقى نمى كند. ضمنا جمعه نيز سهام در آمريكا به شدت باال رفت و 
در كنار آن، دالر آمريكا هم قدرت بيشــترى گرفت. اين شرايط براى 
باال رفتن قيمت طال زياد مناســب نيست. ضمنا بهتر است از اتفاقات 

يك هفته گذشته نتايج بلندمدت نگيريد. 

توصيه كارشناسان بازار جهانى
منتظر فرصت طاليى براى خريد طال باشيد

 تحليلگران بين المللى مى گويند اكنون كه شيوع ويروس كرونا در 
اروپا و آمريكا جدى شــده و بانك مركزى آمريكا احتماال در نشست 
هفته جارى خود نرخ هاى بهره را به صفر كاهش مى دهد، ممكن است 

فرصت بزرگى براى خريد طال باشد. 
به گزارش ايســنا، طال نتوانست از ريزش هفته گذشته بازارهاى مالى 
كه روز پنجشــنبه به اوج خود رســيد، جان ســالم در ببرد و قربانى 
فروش گسترده از ســوى سرمايه گذارانى شد كه به دنبال جبران ضرر 

در بازارهاى ديگر بودند. 
بــه گفته رايان مــك كى، استراتژيســت كاال در شــركت "تى دى 
ســكيوريتيز"، طال همچنان گرفتار فشــار فروش براى تهيه نقدينگى 
خواهد بود. وقتى ما روزهاى وحشتناكى در بازارهاى سهام مى بينيم، 
طال همســو با ســهام ضعيفتر معامله مى شــود، زيــرا صندوق هاى 
ســرمايه گذارى طال را براى پوشش و جبران ضرر در بازارهاى ديگر 

به فروش مى رسانند. 
قيمت طال هفته گذشــته 172 دالر معادل بيش از 9 درصد ســقوط 
كرد كه بزرگترين كاهش هفتگى اين فلز ارزشمند از سال 2011 بود. 
هر اونس طال در معامــالت روز جمعه بازار آينده آمريكا 73 دالر و 
60 ســنت معادل 4/6 درصد كاهش پيــدا كرد و در 1516 دالر و 70

سنت بسته شد
كارولين بين، اقتصاددان ارشد كاال در شركت «كپيتال اكونوميكس» 
در اين باره به كيتكونيوز گفت: فروش گســترده در بازار تمامى 
نــدارد. گروه بازار ما انتظار دارد روند ريزش بازارهاى ســهام تا 
زمانى كه معلوم شود اوضاع بحرانى شيوع ويروس كرونا به پايان 
رسيده است، ادامه پيدا كند. ممكن است در چند هفته آينده قيمت 

طال كاهش بيشترى پيدا كند، زيرا مردم به پول نقد نياز دارند. 
دورنماى بلندمدت طال با اقــدام بانك مركزى آمريكا در كاهش 

نرخ هاى بهره و تدابير محرك اقتصادى قوى است. 
بــه گفته تحليلگران، عوامل بنيادين طال از نظر بلندمدت فعال در 
شــرايط بســيار مطلوبى قرار دارند و فرصت خريد خوبى براى 

سرمايه گذاران وجود دارد. 
مهمترين رويداد هفته جارى براى بازار طال، نشست بانك مركزى 
آمريــكا خواهد بود كه بعدازظهر چهارشــنبه بــه كار خود پايان 
مى دهد و به نظر مى رســد سياســتگذاران آمريكايى آماده هستند 
نرخ هاى بهره را به صفر كاهش دهند و سياســت هاى تســهيلى 
اعالم كننــد. ابزار ديده بان فدرال CME نشــان مى دهد بازارها 
روى كاهــش 100 واحــدى نرخ هاى بهره 80 درصد حســاب 

مى كنند. 
همچنين همه نگاه ها به شــيوع ويروس كرونا در آمريكا و اروپا 
و آســيب هاى اقتصادى ناشــى از آن دوخته شده است. افزايش 
روزانه موارد ابتال به ويروس كرونا عامل مهمى اســت كه بازارها 

به نظاره آن نشسته اند. 
موضوع مهم ديگر تعطيلى كســب و كارهاســت. شركت كپيتال 
اكونوميكس پيش بينى خود از رشد توليد ناخالص داخلى آمريكا 
براى 3 ماهه دوم امســال را مورد تجديدنظــر نزولى قرار داد و 
انتظار دارد رشــد اقتصادى اين كشــور در سه ماهه چهارم بهبود 

پيدا كند. 
بر اساس گزارش كيتكونيوز، هفته جارى آمار اقتصاد كالن مهمى 
منتشر نمى شــود و ويروس كرونا اصلى ترين عامل تأثيرگذار بر 

بازارها از جمله بازار طال خواهد بود. 

هجوم مردم آمريكا به فروشگاه ها 
همزمان با اعالم حالت فوق العاده

درحالى كه دونالد ترامپ عصر جمعه با هدف كاهش شــيوع ويروس 
كرونــا در آمريكا حالت اضطرارى ملى اعالم كرده اســت، مردم در 
شــهرهاى مختلــف آمريكا براى خريــد كاالهاى مختلــف از مواد 
ضدعفونى كننده تا برنج به فروشــگاه ها هجوم برده اند و اين وضعيت 
موجب شده خرده فروشــان براى پركردن مجدد قفسه فروشگاه ها به 
تقال بيفتند. تاكنون دست كم 47 نفر در آمريكا بر اثر ابتال به كرونا جان 

خود را از دست داده اند. 
به گزارش تسنيم، فعاليت هاى روزمره متوقف شده است و شركت هايى 
نظير آمازون و توييتر از كاركنان خود خواســته اند تا دوركارى كنند. 
همچنين مدارس و دانشگاه ها تعطيل شده اند و رقابت هاى ورزشى و 
گردهمايى هاى مذهبى در كليســاها در سراسر كشور به حالت تعليق 
درآمده اســت. شركت هاى خرده فروشى در واكنش به افزايش شديد 
برخــى اقالم محدوديت هايى را در زمينه خريد اين محصوالت اعالم 

كرده اند. 
مدير اجرايى شــركت «والمارت» در يــك كنفرانس خبرى با ترامپ 
گفت: اين شــركت خرده فروشــى براى تأمين تقاضاى رو به افزايش 
محصوالتى مانند مواد ضدعفونى كننده، شــوينده ها و انواع دســتمال 

كاغذى با مشكل مواجه شده است. 
وى افزود:  براى مدتى تأميــن صد درصدى ژل هاى ضدعفونى كننده 
در انبارها با مشــكل مواجه خواهد بود، ما همچنان در حال پر كردن 
مجدد انبارها هســتيم، اما به محض رسيدن محصوالت به فروشگاه ها 
به سرعت به فروش مى رسند، درباره ساير محصوالت نيز وضعيت به 

همين شكل است. 
شركت داروخانه هاى زنجيره اى «والگرينز بوتس» و سوپرماركت هاى 
زنجيــره اى «كروگــر» بــراى جلوگيــرى از خالــى شــدن انبارها 
محدوديت هايــى را در زمينــه فروش محصــوالت پرتقاضا اعمال 
كرده اند. شــركت «كروگر» تعداد داروهاى سرماخوردگى، آنفلوآنزا و 
ضدعفونى كننده قابل عرضه به هر يك از مشــتريان را محدود كرده 
است و شركت «والگرينز» عرضه دستمال مرطوب، ضدعفونى كننده، 
ماســك صورت، تب سنج و دســتكش را به 4 عدد براى هر مشترى 

محدود كرده است. 
 درخواست سوپرماركت هاى انگليس از مردم

سوپرماركت هاى انگليس روز يكشنبه از خريداران درخواست كردند 
خريد وحشت زده در بحبوحه شيوع ويروس كرونا را متوقف كرده و 
به اندازه نياز خريد كنند تا ديگران هم بتوانند نيازهايشان را تأمين كنند. 
به گزارش ايســنا، كنسرســيوم بى.آر.ســى كه نماينــده گروه هاى 
سوپرماركت شامل تسكو، ســنزبرى، آسدا و موريسونز است، اعالم 
كرد: اين فروشگاه ها به اتفاق از مشتريانشان مى خواهند در نحوه خريد 

كردن تجديدنظر كنند. 
نامــه ايــن ســوپرماركت ها به خريــداران به صــورت تبليغات در 

روزنامه هاى يكشنبه و دوشنبه انگليس منتشر خواهد شد. 
هلن ديكينسون، مديرعامل كنسرسيوم بى.آر.سى در نامه اى نوشت: ما 
نگرانى شــما را درك مى كنيم اما خريد بيش از نياز به معناى آن است 
كه بــراى ديگران چيزى باقى نمى ماند. اگر همه با همديگر همكارى 

كنيم، مواد كافى براى همه وجود خواهد داشت. 
شــبكه هاى اجتماعى هفته گذشــته پر از تصاوير قفسه هاى خالى در 
ســوپرماركت هاى بزرگ انگليــس بودند و مصرف كنندگان قفســه 
كاالهايى مانند پاستاى خشك، دستمال كاغذى و مواد غذايى كنسروى 
را جارو كرده بودند.  خريد در سوپرماركت هاى انگليس به حدى زياد 
اســت كه به گفته برخى مديران فروشــگاه ها، تنها با زمان تعطيالت 

كريسمس قابل مقايسه است. 
شــواهد نشــان مى دهد ميزان خريد از پنجشــنبه گذشته كه بوريس 
جانسون، نخســت وزير انگليس اعالم كرد كسانى كه حتى عوارض 
اندك ابتال به ويروس كرونا را نشــان مى دهند حداقل به مدت 7 روز 

خود را قرنطينه كنند، افزايش پيدا كرد. 
طبق اعالم مقامات بهداشتى، تا روز شنبه 21 نفر در انگليس بر اثر ابتال 

به بيمارى كوويد 19 جان خود را از دست دادند. 

مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان:

هيچ يك از جايگاه هاى سوخت استان همدان 
تعطيل نيست

 مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان از فعاليت 
شــبانه روزى و مســتمر جايگاه هاى عرضه ســوخت اســتان براى 

خدمت رسانى به شهروندان خبر داد. 
امين روستايى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: انبارهاى نفت تداركاتى 

موجود در استان داراى ظرفيت خوبى بوده به طورى كه عالوه بر تأمين 
و توزيــع بنزين و گازوئيــل در جايگاه هاى عرضه فرآورده اســتان 
همدان، اكنون به چند استان ديگر كشور نيز سوخت ارسال مى كنيم. 

وى با بيان اينكه هيچ يك از جايگاه هاى سوخت استان تعطيل نيست، 
اضافــه كرد: با تمام ظرفيت، سوخت رســانى در حال انجام بوده و با 
توجه به ذخيره سازى كافى فرآورده ها و نبود كمبود، هيچگونه نگرانى 

وجود ندارد. 
روســتايى با تأكيد بر اينكه با دقت نظر بر رعايت اصول بهداشــتى 
به عنوان ضامن ســالمت همشهريان، در مراكز عرضه، نظارت مستمر 

داريم، افزود: اقدامات بهداشــتى براى جلوگيرى از انتشــار ويروس 
كرونا در جايگاه ها مداوم انجام و از طرف ديگر دســتگاه هاى مسئول 

نيز دائماً رصد مى شود. 
مدير پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان از ابالغ دســتورالعمل به 
مالــكان جايگاه ها مبنى بر دريافت نكــردن وجه نقد و لزوم پرداخت 
وجه سوخت فقط از طريق كارت بانك و دستگاه هاى پوز خبر داد. 

روســتايى در پايان با اشاره به آمادگى خدمت رسانى و در مدار بودن 
122 جايگاه عرضه سوخت استان همدان، خواستار توجه همشهريان 

به رعايت نكات بهداشتى حين سوختگيرى شد. 

غزل اسالمي »
 بــا وجود اينكه شــوراي پــول و اعتبار 
مصوبــه اي مبنــي بر تعويــق اقســاط وام  
قرض الحسنه تمامى اشخاص بدون هيچ قيد 
و شــرطى به مدت 3 ماه دارد اما هنوز پيامك 
يادآوري زمان پرداخت اقســاط به مشــتريان 
ارســال مي شود و يا اينكه اگر موعد پرداخت 
قسط آن فرا رسيده مبلغ را از حساب اشخاص 
برداشــت مي كنند. اما با وجــود اين مصوبه 
شــعب بانك ها از وجود آن اظهار بي اطالعي 

مي كنند. 
چندى پيش با تشكيل شــوراى پول و اعتبار 
و پيشــنهادات بانك مركزى براى حمايت از 
كســب و كارها و همچنين اشــخاصى كه در 
جريان شــيوع ويروس كرونا كسب درآمد و 
اشتغال آنها آسيب ديده است، مصوب شد كه 
اقساط وام ها تحت شرايطى به مدت 3 ماه به 

تعويق بيفتد. 
بر اين اســاس، تمامى اشخاص اعم از افراد با 
درآمد ثابت يا كســانى كه درآمد ثابتى ندارند 
مى توانند به مدت 3 ماه، يعنى از اسفند تا پايان 
ارديبهشت اقساط خود را پرداخت نكنند و به 

پايان دوره موكول شود. 
اما پرس وجو از شعب از اين حكايت دارد كه 
ظاهرا ابالغى در اين رابطه به آنها نشــده و تا 
اين موضوع صورت نگيرد، اقساط را دريافت 

خواهند كرد. 
كارمند يكي از بانك ها به خبرنگار همدان پيام 
گفــت: هنوز چنين مصوبــه اي به بانك ابالغ 
نشده اما اگر هم جريمه اقساط 3 ماه تسهيالت 
قرض الحسنه بخشيده شود مبلغ ناچيزي است 

و بانك ضرر زيادي نمي كند. 
وي ادامــه داد: اگــر جريمه ديركــرد 3 ماه 
قســط 300 هزار توماني بخشيده شود جمعا 
حدود 10 هزار تومان مي شــود اما اگر جريمه 
تسهيالت ديگر بخشيده شود بانك ها با ضرر 

كالني مواجه مي شوند. 
به گفته اين منبع آگاه، درحال حاضر كارمندان 
بانك ها شــيفت بندي شــده و همه باهم در 
محل كار حاضر نمي شــوند، بنابراين بانك ها 
نــه فرصت و نــه نيرو دارند كــه با صاحبان 

تسهيالت و يا ضامن آنها تماس بگيرند. 
مصوبه ديگر شــوراى پــول و اعتبار مربوط 
بــه صاحبان كســب و كارها به ويژه كســب 

و كارهاى كوچك كه به دليل شــرايط ناشــى 
از شــيوع ويــروس كرونا متضــرر و دچار 
مشكالت مالى شــده بودند را در بر مى گيرد 
كه مجموعه اى از اشخاص حقيقى و حقوقى 
هســتند.  طبق بخش نامــه  بانك مركزى 10
گروه كســب و كارى كه شــامل به تعويق 
انداختن تســهيالت مى شــوند عبارتند از: 
مراكــز توليــد و توزيــع غذاهــاى آماده، 
مراكز مربــوط به گردشــگرى، حمل ونقل 
عمومى مســافر درون شهرى و برون شهرى 
اعــم از هوايى، جــاده اى، ريلى و دريايى، 
دفاتــر خدمات مســافرتى و گردشــگرى، 
توليــد و توزيع پوشــاك، توليــد و توزيع 

آجيل،  توزيــع  مراكــز  كفــش،  و  كيــف 
خشــكبار، قنادى، بســتنى و آبميوه، مراكز 
و مجتمع هاى ورزشــى و تفريحى، مراكز و 
همچنين  و  آموزشى  و  فرهنگى  مجتمع هاى 
مراكز توليد و توزيع و فروش صنايع دستى. 
بانــك مركزى تأكيــد كرده بود كــه تمامى 
واحدهــاى بانك هــا و مؤسســات اعتبارى 
غيربانكى موظف به اجراى سريع اين مصوبه 
هستند و بايد بر اجراى آن نظارت دقيق شود. 
از اين رو انتظار مى رود مجموعه نظارتى بانك 
مركــزى بر بانك ها موضوع دريافت اقســاط 
وام ها به ويژه وام قرض الحسنه را حل و فصل 

كند. 

 در دوميــن مرحله از طــرح اقدام ملى و 
توليد مسكن، 14 هزار و 395 متقاضى موفق 

به نام نويسى در سامانه شده اند. 
مديركل راه و شهرســازى همــدان گفت: در 
مرحله دوم طرح اقدام ملى و توليد مســكن، 
ســهميه ثبت نام واحدهاى مسكونى نامحدود 
بود و نفرات بيشــترى از مردم استان توانستند 

در اين طرح ثبت نام كنند. 
داريوش حسينى با اشاره به اينكه كارشناسان 
به دنبال بررســى شرايط متقاضيان مسكن ملى 
در همدان هســتند، عنوان كــرد: تعدادى از 
افرادى كه در مرحله نخســت ثبت نام كردند، 
شرايط دريافت مسكن ملى را نداشتند كه پس 

از بررسى كارشناسان، ثبت نام آن ها لغو شد. 
به گزارش مهر، وى افزود: در مرحله نخست 

اين طرح هزار و 100 متقاضى از اين اســتان 
در ســامانه ملى طرح ياد شده ثبت نام كردند 
كه نزديك به 40 درصد آن ها داراى شــرايط 
نبودند و از فهرســت متقاضيــان اين طرح 

حذف شدند. 
حســينى بيان كرد: متأهل بودن، نداشتن خانه 
توســط خود و همســر، خانه اولى بودن، 5
ســال سكونت در شهر مورد نظر و سبز بودن 
فرم «ج» آن ها (استفاده نكردن از تسهيالت و 
يارانه هاى ارگان هاى دولتى) از شرط هاى الزم 

ثبت نام متقاضيان در اين طرح بود. 
وى اظهار كرد: همزمان با پايان زمان ثبت نام، 
پااليش متقاضيان بر اساس شرايط استفاده از 
اين طرح آغاز شــده است و متقاضيان نهايى 
بر اســاس ظرفيت ايجاد شده در هر شهر و از 

طريق قرعه كشى انتخاب مى شوند. 
مديركل راه و شهرســازى همدان ادامه داد: تا 
پايان اجراى طرح اقدام ملى و توليد مســكن، 
بيــش از 9 هزار واحد مســكونى در همدان 

ساخته و در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد. 
حســينى اظهار كرد: متقاضيان بايد نزديك به 
100 ميليون تومان آورده داشــته باشند و هر 
يك از واحدهاى مسكونى اين طرح بين 75 تا 
100 ميليون تومان تسهيالت 12 ساله با سود 

18 درصد واگذار مى شود. 
وى گفــت: زمين ايــن واحدها نيز امســال 
قيمت گذارى مى شــود و پس از گذشــت 2
سال، در اقساط 36 ماهه از متقاضيان دريافت 

مى شود. 
مديركل راه و شهرســازى همــدان افزود: در 

طرح اقدام ملى و توليد مســكن شهر همدان، 
خانه هاى مســكونى در كوى شــهيد مدنى و 

كوى شهيد بهشتى ساخته مى شوند. 
بر اســاس سرشمارى ســال 1395 همدان با 
وســعت نزديك به 20 هــزار كيلومتر مربع، 
حدود يك ميليــون و 750 هزار تن جمعيت 
دارد و تراكم نسبى 88 نفر در هر كيلومتر مربع، 
استان همدان را در رديف يكى از پرتراكم ترين 

استان هاى كشور قرار داده  است. 
در قالب طرح اقدام ملى مســكن قرار اســت 
400 هزار واحد مســكونى در كشور ساخته 
شود كه از اين تعداد 200 هزار واحد مسكونى 
در شــهرهاى جديــد، 100 هــزار واحد در 
بافت هاى فرســوده شهرى و 100 هزار واحد 

در شهرهاى كوچك ساخته مى شود. 

 اگر جزو افرادى هســتيد كه آجيل شب 
عيد خريدارى كرده و نگران شيوع ويروس 
كرونا از طريق آجيل هستيد بنابر گفته رئيس 
اتحاديه آجيل و خشــكبار كشور مى توانيد 
براى رفع اين نگرانى آنها را در خانه حرارت 
دهيــد.  مصطفى احمدى با تأكيد بر رعايت 
بهداشــت آجيل از فرآورى تا فروش گفت: 
طبق دســتورالعمل ابالغ شــده به اعضاى 
اتحاديه آجيل و خشــكبار، بايستى حتما بر 
روى تمام آجيل و خشــكبار سلفون كشيده 
شود و امكان تست توسط مشترى نيز وجود 
ندارد. از طرفى مشــترى و فروشندگان حق 
دســت زدن به آجيل و خشكبار را ندارند و 
فروشندگان موظف هستند حتما از دستكش 
و ماسك اســتفاده كرده و بهداشت فردى را 
رعايت كنند. همچنيــن در ورودى مغازه ها 
نيز بايستى افرادى ايستاده و به مشتريان مواد 

ضدعفونى كننده دهند تا مشكلى براى جنس 
ايجاد نشود. 

وى به ايســنا گفت: به كارگاه هاى فرآورى 
آجيل نيز اعالم كرديــم كه افراد بايد هنگام 
ورود بــه هر بخش از كفش هــاى متفاوتى 
استفاده كنند و مشتريانى كه سال هاى گذشته 
از پاى دستگاه فرآورى به صورت عمده آجيل 
را خريدارى مى كردند نيز حق ورود به كارگاه 
را ندارند. رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار با 
بيان اينكه توصيه مى كنيم امســال از آجيل 
فرآورى شــده بيشتر استفاده شــود تا خام، 
گفت: همه اجناس فرآورى شده بين 200 تا 
400 درجه سانتى گراد حرارت داده مى شوند 
و در اين دما ويروسى باقى نمى ماند. همچنين 
اگر پس از خريد مشترى حساسيت بيشترى 
داشت، مى تواند با اســتفاده از مايكرويو يا 
روى گاز پروسه حرارت دهى را انجام دهد. 

 حداكثــر نرخ انــواع ژل و محلول هاى 
ضدعفونى كننده دســت از سوى سازمان 
حمايت مصرف كننــدگان و توليدكنندگان 
مصــوب شــد و تأكيد شــد كــه تمامى 
توليدكنندگان ملزم بــه رعايت قيمت هاى 

مصوب هستند. 
به گــزارش ايســنا، مدير كل نظــارت بر 
محصوالت بهداشــتى، دارويى و تجهيزات 
پزشــكى ســازمان حمايــت اعــالم كرد 
كــه حداكثر قيمــت مصوب انــواع ژل و 
محلول هــاى ضدعفونى كننده دســت كه 
پيش از اين در سامانه 124 اين سازمان ثبت 
شده و مالك عمل بازرسان بود، به تصويب 

كارگروه مقابله با كرونا رسيد. 
اســماعيل مهدى پور بــا تأكيد بــر اينكه 
قيمت هاى اعالم شــده بايد از ســوى همه 
توليدكنندگان روى محصوالت درج شود و 

مالك نظارت در ســطح عرضه قرار گيرد، 
تصريح كرد: هرگونه فروش با قيمتى باالتر 
از قيمت هاى مصوب تخلف گران فروشــى 
محســوب شــده و با واحدهــاى خاطى 

برخورد قاطع صورت مى گيرد. 
طبق اعالم سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكننــدگان، مديــر كل نظــارت بر 
محصوالت بهداشــتى، دارويى و تجهيزات 
پزشــكى اين ســازمان با اشــاره به شيوع 
تقاضــاى  افزايــش  و  كرونــا  ويــروس 
مصرف كنندگان براى خريد مواد بهداشــتى 
و ضدعفونى كننــده دســت، اظهــار كرد: 
قيمت  هاى مذكور در سامانه قيمت 124 اين 
سازمان، اپليكيشن هاى مربوطه و موبايل نيز 
قابل دسترسى است و شهروندان مى توانند 
عالوه بر شــماره تلفــن 124، از اين طريق 

شكايات خود را ثبت كنند. 

واريز سود سهام عدالت مسكوت شد!
 فرآيند پرداخت سود ســهام عدالت از سوم اسفند آغاز شده و طبق 
وعده مسئوالن سازمان خصوصى سازى، قرار بود تا پايان اسفند به حساب 
همه مشموالن واريز شــود اما درحالى به روزهاى پايانى اسفند نزديك 
مى شــويم كه آمارى از سوى سازمان خصوصى ســازى اعالم نشده و 
مسئوالن آن در قبال پيگيرى هاى خبرى نيز حاضر به پاسخگويى نشدند. 
به گزارش ايســنا، سوم اسفندماه بود كه رئيس سازمان خصوصى سازى 
از واريز سود ســهام عدالت در همين روز خبر داد و گفت: پيش از اين 
قول داده بوديم ســود تا پايان اسفند ماه واريز شود اما در نهايت به اين 
جمع بندى رســيديم كه زودتر به دست مشموالن برسد تا قدرت خريد 

باالترى داشته باشند. 
عليرضا صالح، درباره ميزان سود سهام عدالت نيز گفته بود به افرادى كه 
يك ميليون ســهم دارند 250 هزار تومان تعلق مى گيرد. بر اين اساس در 
ســال 1395 به ازاى هر سهم يك ميليون تومانى، 150 هزار تومان سود 
پرداخت شــده و در سال 1396 هم به اين ميزان سهام 175 هزار تومان 
ســود تعلق گرفته است.  بر اين اساس پيش بينى شده بود، اين رقم براى 

امسال بيشتر از سال هاى گذشته باشد. 
شــمار مشموالن اين سهام بالغ بر 49 ميليون و 154 هزار نفر هستند كه 
البته رقم ســهام آنها متفاوت است كه بسته به ارزش سهام هر فرد، اين 
مشموالن ســود دريافت خواهند كرد.  اما از سوم اسفند تاكنون سازمان 
خصوصى سازى هيچ گزارش و آمارى درباره روند پرداخت سود سهام 
عدالت ارائه نكرده اســت و رئيس اين ســازمان نيز به رغم پيگيرى هاى 
مكرر ايسنا، حاضر به پاسخگويى نشــد. اين درحالى است كه سازمان 
خصوصى سازى وظيفه دارد گزارش عملكرد خود، به ويژه در زمينه واريز 

سود سهام عدالت را در اختيار مردم و مسئوالن قرار دهد. 

مردم مراقب  باشند جريمه ديركرد شامل آنها نشود

بى اطالعى بانك ها از تعليق 3ماهه اقساط!

14 هزار و 395 متقاضى مسكن ملى در همدان نام نويسى كردند

اگر آجيل شب عيد خريدارى 
كرده ايد، بخوانيد

قيمت مصوب انواع ژل و محلول 
ضدعفونى كننده اعالم شد

قيمت مصوب انواع ژل و محلول ضدعفونى كننده دست با لحاظ ماليات بر ارزش افزوده
نوع بستهحداكثر قيمت مصرف كننده (ريال)شرح كاال

تيوپ75,000ژل 60 ميلى ليتر
درب فيليپ تاپ80,000ژل 100 ميلى  ليتر

پمپ دار300,000ژل 500 ميلى  ليتر
پمپ دار294,000ژل 450 ميلى  ليتر
پمپ دار580,000ژل 880 ميلى  ليتر
گالن1,700,000ژل 2700 ميلى  ليتر

محلول ضدعفونى كننده دست
500 ميلى  ليتر

پمپ دار200,000
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روى خط المپيك فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

 سعادتمند در آستانه مديرعاملى استقالل 
 پس از استعفاى على فتح ا... زاده از سرپرستى مديرعامل استقالل، 

احمد سعادتمند مطرح ترين گزينه براى مديرعاملى استقالل است. 
گويا اســتعفاى فتح ا... زاده مورد قبول سلطانى فر قرار گرفته و وزارت 
ورزش درصدد اســت تا پيش از پايان سال مديرعامل جديد استقالل 

را معرفى كند. 
يكى از كســانى كه براى مديرعامل اســتقالل مطرح مى شود احمد 
سعادتمند اســت كه ســابقه عضويت در هيأت مديره باشگاه را در 

كارنامه خود دارد. 
وى به عنوان عضو اقتصادى به هيأت مديره اضافه شد. 

ســعادتمند در ســال هاى نه چندان دور مديريــت مجموعه ورزش 
عليمراديان نهاوند را بر عهده داشت و حاال يكى از مديران رده باالى 

وزارت ورزش و جوانان كشور به شمار مى رود. 

فتح ا...زاده در بيمارستان استعفا داد 
 على فتح ا...زاده از سرپرســتى مديرعامل باشــگاه استقالل تهران 

استفعا داد. 
فتح ا...زاده كه پس از خروج اســتراماچونى به بدنه باشــگاه استقالل 
اضافه شــد و چندى پيش با حكم وزيــر ورزش و جوانان به عنوان 
سرپرســت مديرعاملى باشگاه استقالل منصوب شــد، روز گذشته 

استعفاى خود را تقديم وزير ورزش و جوانان كرد. 
على فتح ا... زاده كه به دليل آنفلوآنزاى شديد در بيمارستان بسترى است 
و با كوهى از مشــكالت و بدهى هاى باشــگاه استقالل روبه رو است 
اعالم كرده كه با اين بى پولى و بيمارى شــديد نمى توانم كار مثبت در 
استقالل انجام دهم و با پوزش از هواداران جدايى خود را اعالم كرد. 
روز گذشــته روزنامه گل در خبرى از مثبــت بودن آزمايش كروناى 

فتح ا... زاده خبر داد البته اين خبر از سوى خانواده وى تكذيب شد. 
على فتح ا... زاده درباره استعفاى خود گفت: من دچار بيمارى شديدى 
شدم و اوضاع جسمى نابسامانى دارم و ريه هايم خونريزى كرده است 
و دكتر تأكيد كرده بايد حداقل 20 روز اســتراحت مطلق داشته باشم 
و اجازه كار كردن ندارم و از همين رو ديدم اســتقالل شرايط سختى 
دارد و امكانش نيست كه در اين مدت مسئوليتم روى زمين بماند و به 

همين دليل تصميم گرفتم استعفا بدهم. 
وى افزود: وقتى دكتر مرا به مدت 20 روز ممنوع الكار و ممنوع المالقات 
كرده اســت مشخص است كه حال و روز خوبى ندارم و توانايى كار 
كردن ندارم. من زمانى كه به اســتقالل آمدم مى دانستم كار سختى در 

پيش است و اگر قرار بود بترسم نمى آمدم.

ثبت نخستين هت تريك آزمون در روسيه 
 مهاجم ايرانى تيم زنيت از هت تريك و درخشش برابر اورال ابراز 

خوشحالى كرد. 
به گزارش ايسنا، سردار آزمون، مهاجم تيم فوتبال ايران و زنيت روسيه 
پس از درخشــش در بازى برابر اورال گفت: خيلى خوشــحالم كه 
توانستم نخستين هت تريك خودم را در فوتبال روسيه ثبت كنم، امروز 
واقعا عالى بازى كرديم و شانس هم با ما يار بود، در بازى گذشته نيز 
تيم ما بهتر عمل كرد و بازى را در اختيار داشت ولى شانس نداشت. 
مهاجم ايرانى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: در كل احساس 

خيلى خوبى دارم، هت تريك خيلى لذت بخش است. 
زنيت با اين پيروزى يك گام ديگر به قهرمانى زودهنگام نزديك تر شد. 

اسامى نمايندگان ايران براى كسب عنوان 
بهترين در فوتسال

 فوتسال ايران براى كسب عنوان بهترين هاى سال 2019، صاحب 
8 نماينده است. 

ســايت فوتسال پلنت طبق روال هر ســاله خود به معرفى و انتخاب 
بهترين هاى فوتسال جهان در سال 2019 اقدام كرده است. امسال هم 
فوتســال ايران در چند بخش نماينده دارد كه با 9 گزينه ديگر رقابت 

خواهند داشت. 
به گزارش مهر، با مشــخص شدن تمام گزينه ها، انتخاب بهترين ها از 
ميان نظرات كارشناســان، مربيان و خبرنگاران از كشورهاى مختلف 

آغاز مى شود. 
روز 26 مارس ميالدى (11 روز ديگر) اســامى برندگان اعالم خواهد 

شد. 
ايران در اين بخش ها صاحب نماينده است:

بهترين مربى..................................................  سيدمحمد ناظم الشريعه
بهترين بازيكن................................................................  مهدى جاويد
بهترين بازيكن جوان........................................................  ساالر آقاپور
بهترين دروازه بان...........................................................  سپهر محمدى
بهترين بازيكن زن.........................................................  سارا شيربيگى
بهترين دروازه بان زن......................................................  فرزانه توسلى
بهترين تيم ملى.....................................................  تيم ملى مردان ايران
.....................................................................  گالره ناظمى بهترين داور

بهترين تيم و بهترين مربى باشــگاهى دو عنوانى است كه ايران در آن 
نماينده ندارد. 

نخست وزير ژاپن: 
بحث تعويق المپيك مطرح نيست

 نخست وزير ژاپن با وجود اينكه رويدادهاى ورزشى سرتاسر جهان 
قربانى همه گيرى جهانى ويروس كرونا شده اند، در مقابل فشارها به منظور 
اعمــال تغييرات در زمانبندى المپيك توكيو مقاومت و تأكيد كرد كه در 
جريان مكالمه تلفنى با رئيس جمهورى آمريكا درباره تعويق المپيك بحثى 

مطرح نشده است.
«شينزو آبه» متعهد شد كه ژاپن طبق برنامه در جوالى از المپيك ميزبانى 
مى كند و اعالم كرد كه وى هيچ فشار آنى براى اعالم وضعيت اضطرارى 

درباره شيوع كرونا در كشورش حس نمى كند.
كرونا تاكنون بيش از 140 هزار نفر را در سرتاسر جهان آلوده كرده و بالغ 

بر 5 هزار و 400 تن را نيز به كام مرگ كشانده است.
اظهــارات آبه 2 روز پس از پيشــنهاد «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى 

آمريكا مبنى بر تعويق يك ساله بازى هاى المپيك، مطرح شده است.
آبه در جريان يك نشست مطبوعاتى گفت: با همكارى نزديك با مقامات 
ذى ربط از جمله كميته بين المللى المپيــك درباره اين موضوع واكنش 

نشان مى دهيم. هيچ نيازى براى تغيير برنامه وجود ندارد.
وى ادامه داد: مى خواهيم با غلبه بر شيوع اين بيمارى مسرى، المپيك را 

طبق برنامه و بدون هيچ مشكلى برگزار كنيم.
سازمان دهندگان، دولت ژاپن و مقامات كميته بين المللى المپيك مصرانه 
مى گويند كه آماده ســازى ها طبق برنامه در جريان بوده و هيچ تعويق يا 

لغوى در كار نخواهد بود.

كسب پنجاهمين سهميه المپيك ايران 
در رينگ «امان»

 نمايندگان ايران با كســب 2 ســهميه اين بار در رينگ بوكس شهر 
«امان» پايتخت اردن شمار سهميه هاى ايران را به عدد 50 افزايش دادند.

پيش از اين رشته كاراته كه براى نخستين بار و به طور رسمى به المپيك 
توكيو راه يافته اســت، توانست 2 سهميه كسب كند و 2 سهميه محقق 

نشده هم دارد.
در مجموع 50 سهميه  در 12 رشــته دووميدانى، بسكتبال، تيراندازى، 
كشــتى آزاد و فرنگى، دوچرخه ســوارى، تيروكمان، تكواندو، واليبال، 
كاراته، شمشــيربازى و بوكس براى ايران به ثمر نشســته اســت كه با 
احتساب 2 سهميه در بوكس توســط «دانيال شه بخش» و «سيدشاهين 

موسوى» 45 سهميه را مردان كسب كردند.
بر اين اســاس 5 سهميه در بخش زنان و در 2 رشته تيراندازى و كاراته 

محقق شد كه سهم تيراندازان 4 سهميه است.
همچنين «سعيدرضا كيخا» در رقابت هاى ژيمناستيك جام جهانى باكو 
(يكى از مراحل كسب سهميه المپيك 2020) به فينال خرك حلقه صعود 
كرده اســت اما با تصميم دولت جمهورى آذربايجان براى جلوگيرى از 

شيوع كرونا برگزارى فينال اين رقابت  لغو شد.
اما در تنيس روى ميز 3 ســهميه (2 سهميه مردان و يك سهميه زنان)، 
قايقرانى 3 ســهميه، وزنه بردارى 2 سهميه، در شنا يك و در كشتى هم 
ســهميه پيش بينى شده كه در مجموع  70 سهميه براى كاروان ايران در 
توكيو پيش بينى شده است. همچنين در صورت محقق شدن 70 سهميه، 

ركورد ايران در بازى هاى المپيك 2016 ريو تغيير خواهد كرد.
 اين رويداد طبق برنامه پيشين قرار است از سوم تا 19 مردادماه سال 99
در توكيو برگزار شــود و 11 هزار و 90 ورزشكار در 33 رشته ورزشى 
و 339 مــاده در 19 روز برابر يكديگر صف آرايى خواهند كرد، هرچند 
به دليل گسترش سريع كرونا احتمال تغيير در زمان برگزارى اين رويداد 

وجود دارد.

فدراسيون جهانى روئينگ: مسابقات انتخابى 
المپيك ديگر برگزار نمى شود

 فدراسيون جهانى روئينگ در نامه اى به فدراسيون هاى ملى اعالم كرد 
تمامى مسابقات انتخابى المپيك توكيو لغو شده و ديگر برگزار نخواهد 

شد.
به گزارش فدراســيون قايقرانى، شيوع گسترده ويروس كرونا در جهان 
مشكالت زيادى ايجاد كرده و ورزش را تحت تأثير خود قرار داده است.
بر همين اساس نيز فدراسيون جهانى روئينگ در نامه اى به فدراسيون هاى 
ملى از لغو تمامى مسابقات كسب سهميه المپيك خبر داده و تأكيد كرده 
اين رقابت ها به دليل شــيوع گســترده ويروس كرونا لغو شده و برگزار 

نخواهد شد.
فدراسيون جهانى در نامه خود تأكيد كرده مسابقات برگزار نمى شود و 
به زمان و مكان ديگر هم موكول نمى شود تا براين اساس پرونده كسب 

سهميه اين رشته براى المپيك توكيو كامال بسته شود.
فدراسيون جهانى روئينگ اعالم كرده تصميم دارد با نظر كميته بين المللى 
المپيــك و هيأت اجرايى اين فدراســيون بــراى تعيين تكليف نهايى 

سهميه هاى المپيك تصميم گيرى كند.
به نظر مى رســد اين ويروس المپيك توكيو را نشانه گرفته و سايه اش را 
از اين رويداد بزرگ ورزشى برنمى دارد. با لغو شدن رقابت هاى انتخابى 

مختلف قطعا بازى هاى المپيك نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت.

پاس و شهردارى از 7 فروردين تمرين مى كنند
2 تيم پاس و شــهردارى نمايندگان استان در ليگ دسته دوم كشور 

از هفته دوم فروردين ماه تمرينات آماده سازى خود را شروع مى كنند. 
درحالى كه رقابت هاى ورزش تا آخر فروردين ماه تعطيل است و هنوز 
زمان آغاز دوباره مسابقات معلوم نيســت اما تيم هاى ورزشى درصدد 
هستند تا با فروكش كردن گسترش بيمارى كرونا تمرينات آماده سازى 
خــود را آغاز كنند.  از اردوى 2 تيم پاس و شــهردارى خبر مى رســد 
كه كادر فنى اين 2 تيم تصميم دارند در صورت صدور مجوز توســط 
مسئوالن تمرينات آماده سازى خود را از 7 فروردين ماه آغاز كنند و خود 

را براى شروع رقابت ها آماده كنند. 

تشديد نظارت و پلمب 
اماكن و باشگاه هاى خصوصى در مالير

 سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير از تشديد نظارت و پلمب 3 باشگاه 
خصوصى در شهرســتان مالير كه از قوانين و دستورالعمل هاى صادر شده درباره شيوع 

بيمارى كرونا سرپيچى كردند، خبر داد.
جمال لطيفى ضمن تشــكر و قدردانى از كادر جامعه پزشــكى كشــور به ويژه  پزشكان 
و پرســتارانى كه در بيمارستان هاى شهرستان مالير و اســتان همدان در مقابله به كرونا 
ويروس جديد زحمت ها و مشــقت هاى فراوانى را متحمل مى شوند، گفت: اداره ورزش 

وجوانان نيز در اين راستا با توجه به بخش نامه ها و دستورالعمل هاى صادره از سوى اداره 
كل ورزش وجوانان استان و فرماندارى ويژه به تعطيلى اماكن و باشگاه هاى خصوصى و 

دولتى اقدام كرده است.
وى در ادامه صحبت هاى خود گفت: با توجه به جلسات برگزار شده در فرماندارى ويژه و 
تأكيدات الزم مبنى بر تعطيلى اماكن و باشگاه هاى خصوصى و دولتى و اطالع رسانى هاى 
انجام شــده پس از بازرسى هاى محسوس و نامحسوس اين اداره با همكارى اداره اماكن 
شهرستان مالير متأسفانه 3 باب از باشگاه هاى خصوصى اين شهرستان به فعاليت ورزشى 
خود ادامه داده كه طبق قوانين صادر شده از سوى كميته پيشگيرى از ويروس كرونا، اداره 

كل ورزش وجوانان استان، فرماندارى ويژه و دادستانى باشگاه هاى فوق پلمب شدند.

وى در ادامــه صحبت هــاى خــود تصريح كرد و گفــت: ســرپيچى از بخش نامه ها و 
دستورالعمل هاى مربوطه در پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا توسط مديران باشگاه هاى 
خصوصــى به هر نحو چون تعميرات، تعويض آئينه هاو ..... تخلف و طبق قوانين صادر 
شده جرم محسوب مى شود و در صورت بازگشايى يا تبليغ به بازگشايى مكان از طريق 
شبكه هاى مجازى طبق مصوبه ستاد مركزى و طبق دستور دادستان محترم، متخلف تحت 
تعقيب كيفرى قرار خواهد گرفت. لطيفى در پايان صحبت هاى خود گفت: بازرسان ويژه 
اين اداره و اداره كل ورزش وجوانان اســتان همــدان با هماهنگى مديريت محترم اماكن 
عمومــى فعاليت هاى غيرقانونى را رصد خواهند كرد و با متخلفان برخورد و نســبت به 

پلمب مكان و باشگاه ورزشى متخلف اقدام خواهد شد.

سليمان رحيمى »
 شــيوع ويروس كرونا در سراســر جهان 
فعاليت هاى اجتماعى را مختل كرده اســت و 
بيشتر رقابت هاى ورزشى را به تعطيلى كشانده 
است، اين روزها جهان در تعطيلى ناخواسته اى 
به سر مى برد و تقويم فشرده بيشتر كشورها با 
شيوع اين بيمارى به معضلى بزرگ تبديل شده 
است و حتى در محافل ورزشى خبر از معرفى 
قهرمانان زودهنگام ليگ هاى كشورى به گوش 

مى رسد. 
اين بيمارى كه به طور گســترده اى سراســر 
جهــان را در بر گرفته و بيش از 150 كشــور 

جهان را احاطه كرده است. 
در كشــورمان تمام فعاليت هاى ورزشــى و 
مســابقات به حالت تعليق درآمده اســت و 
تمرين تيم ها نيز تعطيل شده است، اين مشكل 
تنها به كشــورمان ختم نمى شــود بلكه تمام 
قاره ها را نيز در بر گرفته اســت، به طورى كه 
كنفدراسيون فوتبال آسيا ادامه رقابت هاى ليگ 
قهرمانان را به آينده موكول كرد و فدراســيون 
جهانى فوتبال فيفا نيز تمامى مسابقات رسمى 
و دوستانه و انتخابى جام جهانى 2022 قطر را 

در ماه هاى بهار لغو كرده است. 
ليگ هاى اروپايى نيز از شيوع اين بيمارى در 
امان نمانده اند و بيشــتر كشــورهاى صاحب 
فوتبال چون ايتاليا، انگلستان، فرانسه، اسپانيا و 
آلمان مسابقات داخلى خود را تعطيل كرده اند، 
كنفدراســيون فوتبال اروپــا ادامه رقابت هاى 
ليگ قهرمانان و ليگ اروپا را به ماه هاى آينده 

موكول كرده است. 
چندى ديگر مســابقات يــورو 2020 در راه 
است و امسال قرار است اين مسابقات به طور 
همزمان در 12 كشــور اروپايى برگزار شــود 
كه برخى تيم هاى ميزبان در شــرايط گسترش 
اين ويروس ناشــناخته قرار دارند يوفا براى 
تصميم گيــرى دربــاره نحوه برگــزارى اين 

رقابت ها سردرگم و ناتوان شده است. 
البته روســيه كه هنوز از گزنــد اين بيمارى 
مصون مانده است داوطلب شده تا رقابت هاى 
يورو را برگزار كند. روسيه يكى از 12 ميزبان 
يورو اســت و حاال وزير ورزش اين كشــور 
به يوفا پيشــنهاد برگزارى كامل مسابقات را 
داده اســت، كنفدراســيون فوتبال اروپا يوفا 
تصميم گيرى درباره يــورو 2020 را به زمان 

آينده موكول كرده است. 
با توجه به اينكه زمــان فروكش اين ويروس 
هنوز مشخص نيســت فدراسيون هاى فوتبال 
اروپايــى گزينه هاى پايان رقابت ها و بســتن 
پرونده مســابقات داخلى را روى ميز دارند و 
احتماالً تيم هاى صدرنشــين به عنوان قهرمانى 

اين فصل رقابت ها معرفى شوند. 
زمان براى باشــگاه هاى اروپايى تنگ اســت. 
مســابقات يورو، انتخابى جــام جهانى، ليگ 
قهرمانــان و رقابت هاى داخلــى حكايت از 
تقويــم پر آنها دارد، از يوفا خبر مى رســد كه 
احتماالت مســابقات يورو با يك سال تأخير 
برگزار شــود كه اگر چنين شــود كشورهاى 
اروپايى زمــان كافى براى تمام ليگ هاى خود 

را خواهند داشت. 
داســتان شــيوع بيمارى كرونا بــا كويد 19

بزرگتريــن رخــداد ورزش جهــان را نيز به 
مخاطره انداخته اســت رقابت هــاى المپيك 
2020 تيرماه ســال جارى قرار اســت كه در 
توكيو برگزار شــود و اين در حالى است كه 
اين بيمارى اكثر مســابقات انتخابى المپيك را 
با چالش روبه رو ســاخته است و ميزبان نيز 
خود از كشورهاى است كه درگير كرونا است. 
از مقر كميته بين المللى المپيك خبرهاى ضد 
و نقيضــى به بيرون درز پيدا مى كند خبرهايى 

چون تعويق رقابت ها به پاييز يا ســال آينده و 
يا برگزارى مســابقات بدون حضور تماشاگر 
كه مسئوالن اصلى المپيك هنوز پاسخ درستى 
نداده انــد و تصميم گيرى در اين بــاره را به 
ماه هاى آينده موكول كــرده اند و خوش بين 
هســتند تا فروكشــى اين بيمارى بتوانند سر 

وقت مسابقات المپيك را برگزار كنند. 
شــيوع ويروس كرونا از نظــر اقتصادى نيز 
خسارات فراوانى را به بار آورده است، تعطيلى 
مســابقات و اعتراض اسپانسرها و شبكه هاى 
تلويزيونى به گوش مى رســد و جهان ورزش 
از تماشاى پر هيجان مسابقات ورزش محروم 

شده اند. 
اين ويروس تمام رشته هاى ورزش را احاطه 
كرده و حتى رقابت هاى ليگ حرفه اى بسكتبال 

آمريكا را نيز به تعطيلى كشانده است. 
تعطيلى مســابقات ورزش در سراســر جهان 
براى ورزشــكاران نيز مشــكالت فراوانى را 
به وجود آورده اســت؛ آنها نمى دانند چگونه 
آمادگى بدنى خود را حفظ كنند. امســال سال 
المپيك اســت و ورزشكاران در نظر دارند كه 
زحمات 4 ســاله خــود را در توكيو نمايش 
دهند اما اين تعطيلى ناخواســته ريتم تمرين 
آماده ســازى قهرمانان را مختل كرده اســت. 
باشــگاه ها با اين تعطيلــى نمى دانند تمرين 

آماده سازى خود را كى آغاز كنند و بيشتر آنها 
به تمرين در خانه و در فضاهاى كم تردد اكتفا 
كرده اند كه اين نمى تواند روند آماده سازى آنها 

را تضمين كند. 
با همه ايــن اوصاف اين ويــروس ويرانگر 
بدجورى ورزش جهان را احاطه كرده است و 
پس از جنگ جهانى دوم اين براى نخستين بار 
است كه چنين واقعه جهانى تمامى مسابقات 
ورزش جهان را در بر گرفته و در راه برگزارى 

منظم مسابقات اخالل وارد كرده است. 
به هر حال چاره اى نيســت و بايد صبر پيشه 
كرد تا ببينيم اين ميهمان ناخوانده بشريت كى 
به زوال خواهد رسيد تا زندگى دوباره به شكل 
عادى درآيد؛ اگر اين روند ادامه داشته باشد و 
مهار بيمارى به فصل تابســتان به درازا بكشد 
احتمال اينكه تمامى رقابت هاى باشگاهى پابان 
فصل خود را اعالم كنند و تيم هاى پيشــتاز را 
به عنوان قهرمان فصل معرفى كنند زياد است و 
شايد المپيك نيز با تدابير خاص بدون تماشاگر 
و يا در وقت ديگر دنبال شــود اما آنچه امروز 
مهم است سالمتى انســان هاى سراسر جهان 
اســت كه بايد با همفكــرى راه غلبه بر اين 
بيمارى را تســريع ببخشــيم و تالش كنيم تا 
زندگى عــادى دوباره هر چه زودتر به جامعه 

جهانى برگردد. 

مدافع تيم فوتبال شهردارى: 
امسال بدشانسى 
آورديم
 علــى ابوالفتحى مدافع تيــم ليگ دويى 
شــهردارى همدان در گفت وگــو با فرتاك 
گفــت: از روز هاى نخســت تيمى همدل و 

با شــخصيت در كنار همديگر جمع شديم 
و هدف اصلــى اين مجموعه صعود به ليگ 
آزادگان بوده اســت، ابتداى فصل بازى هاى 
بســيار خوبى به نمايش گذاشــتيم و نتايج 

خوبى نيز كسب كرديم. 
وى افزود : متأســفانه چند نفــر از بازيكنان 
اصلــى تيــم مصــدوم شــدند و پنجــره 
نقل وانتقاالتى شهردارى نيز در نيم فصل بسته 

شــد و باشگاه نتوانست بازيكنى جذب كند، 
در ادامه نيز با بدشانسى زيادى مواجه شديم 
و امتيازات را از دست داديم، در نيم فصل دوم 
نيز شايستگى پيروزى در 90 درصد بازى ها 

را داشتيم. 
ابوالفتحــى در پايان گفت: شــرايط فعلى 
كشــور بسيار ويژه اســت، ورزشكاران هر 
روز تمرين مى كنند اما در چنين شــرايطى 

بــراى تمرين كردن مشــكل داريم، بنده 2 
هفته است كه در منزل هستم، واقعا شرايط 
براى ورزشــكاران بسيار دشوار شده است، 
اميدوارم پس از شــروع دوباره ليگ كسى 
مصدوم نشود، انشاا... با تالش تمام ايرانى ها 
از اين مشكل عبور خواهيم كرد، براى مردم 
عزيز ايران در اين روزها آرزوى ســالمتى 

مى كنم. 

مربى تيم ملى كشتى:
 تمرين خانگى براى 
ورزشكاران ارائه شود

 مربى تيم ملى كشــتى آزاد كشور گفت: 
از همه مربيــان اين رشــته مى خواهيم كه 
نســبت به ارائه برنامه تمرين خانگى براى 

ورزشكاران در سطوح مختلف اقدام كنند.
مســعود مصطفى جوكار به ايرنا اظهار كرد: 
سالمت ورزشكاران مهمتر از قهرمانى است 
و از همه درخواســت مى كنم به توصيه هاى 

مسئوالن بهداشتى كشور توجه كنند.
وى افزود: ورزشــكاران بايد در پيشگيرى 
از ويــروس كرونا مراقبت كننــد و برنامه 
تمرينى سبك در منزل هم مى تواند آمادگى 

كشتى گيران را حفظ كند.
جوكار با اشاره به اينكه هم اكنون كشورهاى 
مختلــف جهان درگير شــيوع اين ويروس 
هستند، گفت: خودمراقبتى، به ويژه ماندن در 

خانه در شرايط فعلى بهترين راه براى مقابله 
و پيشگيرى از ويروس كرونا است.

نايب رئيس هيأت كشتى استان خاطرنشان 
كــرد: تعطيلــى تمرين ها و مســابقات در 
شرايط فعلى به صالح است و بايد همگان 
به توصيه ها و هشــدارهاى ســتاد مبارزه و 
پيشگيرى از كرونا توجه جدى داشته باشند.

مهرداد سعدى نژاد:
هيچگونه مجوزى براى 
برگزارى جام نوروزى 
صادر نشده است

 رئيــس اداره ورزش و جوانــان نهاوند 
با تأكيد بر اينكه هيچگونــه مجوزى براى 
برگزارى جــام نــوروزى در نهاوند صادر 
نشده اســت، گفت: برگزارى جام نوروزى 

در شهرستان نهاوند ممنوع است.
مهــرداد ســعدى نــژاد، اظهار كــرد: بنابر 
ســتاد  همچنين  و  ملى  دســتورالعمل هاى 
اســتانى مقابله و پيشگيرى كرونا و تدابير و 
تأكيدات مديركل ورزش و جوانان اســتان 
برگزارى تمامى برنامه هاى ورزشى همچون 
جام هــاى نوروزى باهــدف جلوگيرى از 

شيوع كرونا ممنوع اعالم شده است.
وى دربــاره برگــزارى جام نــوروزى در 
روستاهاى شهرستان كه همه سال برگزارشده 

است، گفت: بنابر شرايط موجود درباره لزوم 
مقابله با شــيوع ويــروس كرونا هيچگونه 
مجــوزى بــراى برگزارى مســابقات جام 
نــوروزى در براى هيچ يك از روســتاهاى 

شهرستان صادر نشده است.
رئيــس اداره ورزش و جوانــان نهاوند، 
تصريــح كرد: با توجه بــه اهميت حفظ 
ســالمتى مــردم در صــورت برگزارى 
دريافت  بدون  ورزشى  مســابقه  هرگونه 
مراجع  به  متخلفان  شهرســتان  در  مجوز 

شد. خواهند  معرفى  قضايى 
وى در ادامه از تعطيلى تمامى اماكن ورزشى 
شهرستان خبر داد و گفت: درحال حاضر تيم 
نظارت و بازرسى اداره ورزش با همكارى 
پليس امنيت و اماكن شهرســتان به صورت 
محسوس و نامحســوس از اماكن ورزشى 
دولتــى و خصوصى شهرســتان بازديد و 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف واحد 

مربوطه پلمب مى شود.

همه گيرى بالى كرونا

ورزش دنيا تعطيل شد

داور جهانى بسكتبال: 
سهم ما در مقابله با 
كرونا رعايت بهداشت 
فردى است

 ســهم هر يك از ما در مقابله با ويروس كرونا 
رعايت بهداشــت فــردى و گوش فــرا دادن به 
توصيه هاى پزشكى اســت تا بر اين ويروس غلبه 

كرد.
داور جهانى بســكتبال كشــورمان به ايرنا اظهار 
كرد: عبور موفق از شرايط سخت ويژگى خاص 
ايرانيــان اســت و اكنون نيز ويــروس كرونا را 

شكست خواهيم داد.
هادى ســالم افــزود: چينى ها در مــدت زمان كم 
توانستند بر اين ويروس چيره شوند و به طور قطع 
ملت ايران نيز مى تواند به زودى كرونا را مهار كنند.

اين داور جهانى بسكتبال خاطرنشان كرد: مردم ايران 
هميشه ثابت كرده اند كه توان و قدرت دفاعى بسيار 
خوبى دارند و با عبور از اين شرايط بازهم نشاط و 

شادابى در جامعه حاكم خواهد شد.
ســالم گفت: درست اســت كه اكنون مردم را به 
ماندن در منازل تشويق مى كنيم اما چه بهتر كه اين 
خانه نشينى با انجام فعاليت هاى بدنى و تشويق مردم 

به ترويج نشاط خانوادگى باشد.
وى بيان كرد: هر يك از ورزشكاران به ويژه آنهايى 
كه در ورزش حرفــه اى فعاليت دارند بايد همنوع 

خود را به به ورزشكردن سوق دهند تا پس از عبور 
از اين شرايط و بازگشت به ميادين ورزشى، با افت 

مواجه نشوند.
اين داور بســكتبال افزود: ورزش بهترين راه براى 
تقويت قواى بدنى در مقابل اين بيمارى است كه با 
رعايت بهداشت و تعذيه مناسب مى تواند به راحتى 

بر كرونا غلبه كرد.
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باباطاهر

برگزارى مسابقه نقاشى 
«كرونا را شكست مى دهيم» 

 با توجه به تعطيلى كتابخانه هاى عمومى سراسر 
كشــور به دنبال شــيوع ويروس كرونا و با هدف 
اشــاعه فرهنــگ كتابخوانى و غنى ســازى اوقات 
فراغت، مسابقه نقاشى «كرونا را شكست مى دهيم» 
از ســوى نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور برگزار 

مى شود.
بــا توجه به تعطيلى كتابخانه هاى عمومى سراســر 
كشــور به دنبال شــيوع ويروس كرونا و با هدف 
اشــاعه فرهنــگ كتابخوانى و غنى ســازى اوقات 
فراغت، مسابقه نقاشى «كرونا را شكست مى دهيم» 
از ســوى نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور برگزار 

مى شود.
مســابقه نقاشــى ويــژه كــودكان و پويــش معرفــى 
ــا محوريــت ادارات كل  ــداران ب ــژه كتاب كتــاب وي
ــتانى  ــى ادارات كل اس ــط عموم ــى و رواب فرهنگ

ــود. ــزار مى ش برگ
مســابقه نقاشى «كرونا را شكســت مى دهيم» ويژه 
گروه ســنى كودك، 4 تا 12 سال (متولدين 1386
تا 1394) با محوريت كارهايى كه در ايام تعطيالت 
كرونا و حضور در منزل انجام مى شود، كتابخوانى 
در تعطيــالت كرونا و مراقبت هاى بهداشــتى در 
مواجهه با ويروس كرونا و تشــكر از پزشــكان و 

پرستاران، برگزار مى شود.
عالقه مندان براى شــركت در اين مســابقه بايد از 
برگه A۴ اســتفاده كرده و اســتفاده از تمامى ابزار 
نقاشــى (مدادرنگى، آبرنگ، مداد شمعى و گواش) 

امكان پذير است.
همچنيــن در داورى آثــار، كيفيــت رنگ آميزى، 

خالقيت و كپى نبودن حائز اهميت خواهد بود.
درج مشــخصات فردى اعم از نام و نام خانوادگى، 
سن، اســتان، شهرستان، شــماره تماس، موضوع 
نقاشــى روى برگه و ذيل فايل ارســالى ضرورى 
بوده و تصاوير نقاشى بايد به شناسه iranplir در 

پيام رسان سروش ارسال شود.

مونسان خبر داد
اجراى طرح گام براى تأسيسات 

گردشگرى و مراكز توليد 
صنايع دستى

 وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
از اجراى طرح گام بانك مركزى براى تأسيســات 
گردشگرى، دفاتر خدمات مسافرتى و مراكز توليد 

صنايع دستى خبر داد.
به گزارش روابط عمومــى وزارت ميراث فرهنگى، 
على اصغر مونسان با اشاره به تصويب طرح تعويق 
3 ماهه اقســاط تســهيالت، حق بيمه كارفرمايى، 
ماليات و قبوض حامل هاى انرژى براى تأسيسات 
گردشگرى، دفاتر خدمات مسافرتى و مراكز توليد 
صنايع دســتى كه چند روز پيش اعالم شــده بود، 
دربــاره مصوبه جلســه كارگــروه مديريت آثار و 
پيامدهاى اقتصادى ناشــى از شيوع ويروس كرونا، 
گفت: «در اين جلســه مصوب شــد تــا طرح گام 
(گواهى اعتبار مولد) براى تأسيســات گردشگرى، 
دفاتر خدمات مسافرتى و مراكز توليد صنايع دستى 
نيز اجرا شود تا بخشى از معضل سرمايه در گردش 
آن ها كه به دليل شيوع ويروس كرونا به وجود آمده 

است، رفع شود.»
وى افزود: «چند ماه پيش، طرح گام (گواهى اعتبار 
مولد) به منظور رفع بخشــى از مشــكل سرمايه در 
گــردش واحدهاى توليدى توســط بانك مركزى 
پيشنهاد داده شــده بود كه در شوراى پول و اعتبار 

مورد تأييد قرار گرفت.
 با شيوع ويروس كرونا و متضرر شدن كسب وكارها 
اين طرح به صنعت گردشــگرى و صنايع دستى نيز 

اختصاص پيدا كرد.»
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
تصريح كرد: «صاحبان تأسيسات گردشگرى، دفاتر 
خدمات مســافرتى و مراكز توليد صنايع دستى كه 
عالقه مند هســتند از اين طرح استفاده كنند، توسط 
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت 
به بانك ها معرفى و با تضمين بانك، گواهى اعتبار 
دريافت مى كنند؛ به اين ترتيــب در زنجيره ارزش، 

اوراق بهادار جاى پول نقد را مى گيرد.»

«علم بهتر است يا ثروت»
 يكى از موضوعات انشــاء نسل هاى 
گذشته موضوع «علم بهتر است يا ثروت» 
بود. آموزگاران عزيز هدفشان از طرح اين 
موضوع، نهادينه كردن اهميت و نقش علم 
در جان و روح دانش آموزان خويش بود. 
در ســال هاى گذشــته اين موضوع انشاء 
داشــت فراموش مى شــد. زيرا ثروت در 

جامعه بيشتر خودنمايى مى كرد.
 اگرچــه علم و ثروت با هــم قابل جمع 

بوده و هر دو خوب، مفيد و اثربخش هســتند. هردو مى توانند آرامش 
و آسايش بشر را تأمين كنند. هردو مى توانند موجب هم افزايى يكديگر 

شوند.
 اينكه علم و ثروت دست چه كسي باشد، هم موضوع مهمي است. اما 
امروز با فراگيرى و جهانى شدن ويروس كشنده و مرموز كرونا، اقتصاد 
و ثروت دنيا با چالش بزرگى روبه رو شــده و ســخت با ركود دست و 

پنجه نرم مى كند.
 امروز را مى توان در تاريخ به عنوان دليلى بر وابســتگى بيشتر ثروت به 
علم براى عبرت نســل هاى آينده ثبت كرد، تا آيندگان همچنان موضوع 
«علم بهتر است يا ثروت» را مورد توجه ويژه خويش قرار دهند. امروز 
نقش كليدى دانشمندان، متفكران، انديشمندان، هنرمندان در عرصه ها و 
رشــته هاى مختلف اعم از علوم انسانى، پزشكى، داروسازى، مهندسى، 
كشــاورزى، دامپزشكى، علوم پايه در مديريت روزهاى بحرانى و درمان 
درد بشــر به وضوح ديده مى شود. دانشــمندان هر رشته اى به تناسب 
تخصص خويش اين روزها نقش آفرينى مى كنند. امروز چشم اميد بشر 
به دست توانمند دانشمندان اســت، تا داروى ضد ويروس جهان سوز 
كرونا را كشف و ارائه دهند. خدا نكند كه ثروت و ثروتمندان در خدمت 

آرامش، آسايش، درد و رنج بشر نباشند.
 به هر حال دانشمندان برخالف ثروت و ثروتمندان متعلق به كل جامعه 
بشــريت بوده و نتيجه تالش ايشــان در مرزهاى جغرافيايى محدود 
نمى شــود. زيرا آثار خير علم و فناوى آنها به كل بشــريت مى رســد. 
اگرچه سياست بازان و ســلطه طلبانى در جهان از علم و فناورى براى 
اهداف ضد بشرى نيز بهره برده و مى برند. به عنوان يك مثال عمومى، 
نتيجه كشــف الكتريسيته توسط اديســون امروز هر خانه اى را در هر 
كجاى دنيا نه تنها روشــن كرده بلكه تجهيزات منزل از جمله يخچال، 
كولر و... نيز وابســته كشف او است. تاريخ نشان مى دهد كه خيلى از 
دانشــمندان پزشكى ويروس و ســپس داروى مربوطه را به بدن خود 
وارد كرده انــد تا نتيجه اثر ويروس و داروى مربوطه را شــخصا لمس 
و درك كنند، تا نتايج آنرا ثبت و منتشــر كنند، با اين هدف كه خود و 
ســاير پزشكان دنيا در تشخيص بيمارى حاصل از آن ويروس دقيق تر 
عمــل كنند. آرى همچنان بايد به موضوع «علم بهتر اســت يا ثروت» 
انديشيد و انديشه كرد. زيرا ثروت ارزش ابزاري دارد درحالي كه علم 

داراي ارزش ذاتى بوده و نور است.

■ دوبيتى باباطاهر 
دل ار عشقت نداره مرده اولى                                         روان بى درد عشق افسرده اولى
سحر بلبل زند در گلشن آواز                                      كه گل بى عشق حق پژمرده اولى

■ حديث:
امام سجاد(ع):

حّق همكيشان تو اين است كه به آنان خوش گمان باشى و با آنان مهربان باشى و با بدكارشان 
مدارا كنى و دل هايشان را به دست  آورى و در اصالحشان بكوشى و از نيكوكارشان سپاس گزارى 

كنى و به آنان آزار نرسانى ..     
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 ســاكنان و فعاالن گردشگرى برخى استان ها 
به منظور حفظ سالمت بوميان منطقه عرضه ويال 
به مسافران، نوروز 99 را متوقف كردند، اين در 
حالى است كه برخى هتل ها با چراغ سبز متولى 
گردشــگرى براى تعطيالت عيــد 99 همچنان 

مسافر پذيرش مى كنند. 
نه اعالم به تعطيلى همين برخى هتل ها نســخه 
دولتى دارد و نه ادامــه فعاليت برخى ديگر. در 
استان همدان هم اين اتفاق رقم خورد و در بين 
اقامتگاه هــاى داراى مجوز و بدون مجوز تعداد 
محدودى اعالم كردن فعال از پذيرش مسافر در 
هتل و تأسيسات اقامتى معذورند و تعدادى هم 

كماكان به پذيرش مسافران ادامه دادند . 
آن عده كه بر توقف كار تأكيد كردند، مى گويند: 
ادامه فعاليت هتل يــا مهمانپذير مى تواند عامل 
تكثير ويــروس كرونا بين ميهمانــان و عوامل 
خدمات رســان باشــد آن عده هم كه به فعاليت 
ادامه مى دهنــد، مى گويند ارائه نــدادن خدمات 
به ميهمانان تا زمانى كه به طور رســمى از سوى 

دولت اعالم نشود به صالح نيست! 
جالب تر اينكه ارگان متولى در حوزه گردشگرى 
(ميــراث فرهنگى) هم به راحتــى در برابر اتمام 
حجــت كردن با فعاالن گردشــگرى ســكوت 
اختيار كرده است و هيچ تصميمى براى ادامه يا 
قطع فعاليت در تأسيســات گردشگرى نگرفته و 

توصيه اى به آنها نكرده است.  
اقامتگاه هاى مســافرى به دو شــكل رســمى 
و غيررســمى تقســيم مى شــوند كه هتل ها و 
خانه مسافرها جزو اقامتگاه هاى رسمى محسوب 
مى شوند و ويالها، خانه ها و سوئيت ها از اقسام 
اقامتگاه هاى غيررسمى به شمار مى روند. مالكان 
ويالها به ويژه در اســتان هاى پرمســافر در ايام 
تعطيالت نوروز 99 به منظور جلوگيرى از ســفر 
مسافران به اين استان ها در جهت كاهش ابتال به 
ويروس كرونا به 3 شكل، عرضه ويال را متوقف 

يا مشروط كرده اند. 
اســتارتاپ ها و ســامانه هاى مجــازى، عرضه 
خانه مســافر و ويال كار معرفى را متوقف كرده 
و در سايت هاى خود رســما فعاليت نكردن در 
تعطيــالت نوروز به دليل شــيوع كرونا را اعالم 
كرده و موكول كردن ســفر بــه تاريخ ديگر را 
تأكيد كرده اند. اين گروه از فعاالن گردشــگرى 
فعاليت هاى خود را اكنون به شكل تبليغ غذاهاى 

محلى ادامه مى دهند. 
ــا  ــال، بومى ه ــدگان وي در شــكل دوم عرضه كنن
به شــكل  شــمالى)  اســتان هاى  (ســاكنان 
و  بخش نامه هــا  از  مســتقل  و  خودجــوش 
ــى  ــر تمام ــى در براب ــى و محل ــتورات دولت دس
ــد  ــتريان جدي ــى مش ــى و حت ــتريان قديم مش
ــد  ــام عي ــا در كل اي از «انصــراف اجــاره وياله
ــى  ــكان غيربوم ــن مال ــد. همچني 99» مى گوين
ويالهــاى اجــاره اى در شــمال بــه شــكل 
مشــروط (در صــورت بازبــودن جاده هــا و 
امــكان ورود مســافر بــراى اســكان) بــا قيمــت 
ــود را  ــاى خ ــته وياله ــال گذش ــد س 30 درص
اجــاره مى دهنــد. البتــه ريســك پرداخــت 
بســيار  ويالهــا  اجــاره  پيش پرداخــت  يــا 
ــام تاحــدودى  ــن اي ــرا ســفر در اي باالســت زي
برخــى  بومى هــاى  و  نيســت  امكان پذيــر 
اســتان ها مانــع ورود مســافر بــه مناطــق خــود 

مى شــوند. 
برخى اســتارتاپ ها و ســامانه هاى مجازى كه 
ارائه كننده فروش وسايل سفر همچون هواپيما، 
قطار و اتوبوس هســتند نيز به منظور پيشگيرى 
از خســارت هاى وارده از كاهش مسافران و لغو 
ســفرها به دليل شــيوع كرونا فروش بليت هاى 
مســافرتى در ايام نوروز 99 را متوقف كرده اند 

زيرا ايــن احتمال وجــود دارد كه مســافران، 
هتل و اقامتگاهى در مقصــد پيدا نكنند. هتل ها 
به عنوان اقامتگاه هاى رســمى به 2 شكل به ارائه 
محصــوالت خود مى پردازند. نــوع اول عرضه 
مســتقيم اجاره اتــاق هتل ها اســت كه برخى 
هتل ها باتوجه به اعالم مقامات محلى هيچگونه 
ارائــه خدماتى در ايام نوروز و پذيرش مســافر 
نخواهند داشــت اما برخى هتل هــا به ويژه در 
شــهرهاى گردشــگرپذيرى همچون اصفهان و 
مشهد محدوديتى براى رزرو و پذيرش مسافران 
در تعطيالت نــوروز 99 درنظر نگرفته و اعالم 
كرده اند تاكنون هيچ بخش نامه  رســمى مبنى بر 
پذيرش نكردن مســافر به آنان ابالغ نشده است. 
استارتاپ ها و ســامانه هاى مجازى رزرو هتل ها 
نيز با حــذف هتل هايى كه حاضــر به پذيرش 
مســافران نيســتند امكان رزرو هتل هاى ديگر 
در ايام نــوروز 99 را فراهم كرده اند و در واقع 
در رفتــار هتل ها در يك اســتان نوعى تضاد و 

دوگانگى رفتــارى وجود دارد 
كه اين امر را مى توان در چراغ 
به  گردشــگرى  وزارت  ســبز 
دســتورالعمل  اعالم  با  هتل ها 
شــيوع  از  پيشــگيرى  دوم 
كرونــا در اماكن و تأسيســات 
گردشــگرى مشاهده كرد كه تا 
حدودى مســافرت در عيد 99

را امكان پذير مى داند. 
باتوجــه بــه اينكــه دولــت، 
رئيــس  و  ارشــد  مقامــات 
ســتاد مديريــت كرونــا توصيــه 
موضع گيــرى  و  صريــح 
بــه  نســبت  سرســختانه اى 
تعطيــالت عيــد و ســفرهاى 
خانواده هــاى  نــوروزى 
ــاص  ــن دوره خ ــى در اي ايران

ــدن  ــه مان ــته اند و در خان ــا داش ــيوع كرون ش
و  برون شــهرى  ســفرهاى  از  پرهيــز  و 
درون شــهرى را به منظــور حفــظ ســالمت و 
ــگاه كنــد شــدن  ــا دو ن بهداشــت شــهروندان ب
ــروس  ــه وي ــال ب ــش ابت ــا و كاه ــيوع كرون ش
ــر  ــالوه ب ــن ع ــد، همچني ــالم كرده ان ــا اع كرون
ــدم  ــر ع ــى ب ــورى مبن ــئوالن كش ــالم مس اع
ســفرهاى غيرضــرورى، ســازمان بهداشــت 
جهانــى و ســازمان جهانــى گردشــگرى دو 
و  ســالمت  حــوزه  در  بين المللــى  مرجــع 
توريســم نيــز اعــالم كرده انــد كــه تمامــى 

شــهروندان كشــورهاى جهــان تــا اطــالع ثانوى 
(پايــان مــوج ابتــال بــه كرونــا در دنيــا) از 
ــى  ــژه تفريح ــرورى به وي ــفر غيرض ــوع س هرن
ايــن  زيــرا  كننــد،  پرهيــز  گردشــگرى  و 
ــروس  ــال وي ــه انتق ــد ب ــا مى توان جابه جايى ه
و ابتــال بــه كرونــا در اثــر دورهمى هــا در 
فضــاى عمومــى منجــر شــود. امــا بــا اين حــال 
ــا  ــب ب ــت متناس ــگرى در دول ــى گردش متول
ــت  ــتاد مديري ــد س ــى و تأكي ــاى جهان توصيه ه
كرونــا بــراى بــازار گردشــگرى عيــد 99
درنظــر  ضدكرونــا  الزم  محدوديت هــاى 

ــت.  ــه اس نگرفت
پنجشــنبه گذشــته على اصغر مونســان، وزير 
ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
دستورالعمل جامع پيشگيرى از شيوع كرونا در 
اماكن و تأسيســات گردشگرى را به مديران كل 

گردشگرى 31 استان  ابالغ كرد.
 انتظــار اين بود كــه در اين دســتورالعمل به 
صراحــت بر توقــف موقت 
گردشــگرى  خدمات  عرضه 
كرونا  به  ابتال  كاهش  به منظور 
تأكيد شده باشد. به اين معنى 
كــه در دســتورالعمل تمامى 
اقامتگاه هــا، اماكــن و مراكز 
تفريحى و گردشگرى استان ها 
در ايام عيد از ارائه ســرويس 
و خدمــات خــوددارى كنند. 
سفر  مانع  مى تواند  توقف  اين 
و حضور خانواده ها در خارج 

از منزل شود.
 ايــن در حالى اســت كه در 
با  بنــدى  دســتورالعمل  اين 
عنــوان پروتكل بهداشــتى و 
حفاظتــى واحدهــاى اقامتى 
فعــال در زمان شــيوع كرونا 
وجود دارد كه در اين بند آمده است: «تهيه اقالم 
بهداشتى اعم از محلول هاى ضدعفونى دست و 
محيط، تهيه ماســك به اندازه الزم براى پرسنل 
و ميهمانان، گندزدايــى تمام بخش ها و اتاق ها، 
شست و شــوى حوله و ملحفه بــا حرارت باال، 
مديريت صحيح پســماند، تخليه مينى بار، اعالم 
مراتب به واحدهاى درمانى در صورت مشاهده 
عالئــم كرونا در هر يــك از ميهمانان، خاموش 
كردن تأسيســات غيرالزم به منظور صرفه جويى 
در مصــرف انــرژى، اســتفاده از خدمات روم 
سرويس تا حتى االمكان از موارد ذكرشده در اين 

پروتكل است.»
 ايــن پروتكل كامال بــا توصيه ها و دغدغه هاى 
رئيس ســتاد مديريــت كرونا در تضاد اســت. 
همچنين با تصميمات مقامات محلى ستاد مبارزه 
حداقل 20 استان كشــور مبنى بر سفر نكردن و 
پذيرش مسافر مغايرت دارد. اگرچه در پروتكلى 
از اين دستورالعمل به تعطيلى واحدهاى اقامتى 
در اثر شــيوع كرونا اشاره شده كه بسيار گنگ و 
نامفهوم است و اشاره اى به اينكه كدام اقامتگاه ها 
مدنظر است نشــده و اين درحالى است كه در 
پروتكلى ديگر اجازه به فعاليت برخى واحدهاى 

اقامتى داده شده است. 
همچنين در پروتكلى ديگر از اين دســتورالعمل 
اقامتى  واحدهــاى  بازگشــايى  بــراى  قوانينى 
تعطيل شــده در اثر كرونا ابالغ شده است. تمام 
واحدهــاى اقامتــى بايد مجــوز فعاليت مجدد 
را از معاونــت گردشــگرى اســتان به صورت 
كتبى دريافت كنند و هيچ يــك از واحدها حق 
بازگشايى خودسرانه و پيش از اعالم بخش نامه 
وزارت متبوع يا معاونت گردشــگرى استان را 
نخواهند داشــت. مراتب بازگشايى واحدها به 
نيروى انتظامى و اماكن استان اعالم شود و پيش 
از بازگشايى واحد تمام بخش هاى قابل نظافت 

و ضدعفونى نظافت و گندزدايى شود. 
در راســتاى عطف به اظهارات سخنگوى دولت 
براى پرهيز از سفرهاى نوروزى و تغيير روحيه 
شــهروندان پس از پايان موج كرونا، تعطيالتى 
براى بازگشت سالمت روانى لحاظ شود. كميته 
گردشــگرى و فضاهاى ورزشــى نيز دو زمان 
پيشــنهادى به منظور تعطيالت جبرانى در ازاى 
توقف ســفرهاى نوروزى مطــرح كردند كه آن 
را در اختيار ســتاد مديريت كرونــا قرار داده و 
در صورت تصويب هيأت دولت به مرحله اجرا 
خواهد رسيد. اين كميته به منظور ايجاد فرصت 
ســفر همگانى پس از بحران كرونا و تشــويق 
شهروندان به ســفر، دو زمان پيشنهادى با لحاظ 

كردن بنزين سفر مطرح كرده است. 
زمان پيشنهادى نخســت در تعطيالت عيد فطر 
در روزهاى يكشــنبه و دوشنبه، چهارم و پنجم 
خرداد اســت كه احتماال اين تعطيالت تا پايان 
آن هفته باشــد و زمان پيشنهادى دوم تعطيالت 
عيد قربان تا غدير در مردادماه اســت. باتوجه به 
پيش بينى ستاد مديريت كرونا موج شيوع كرونا 
حداقل تــا پايان خرداد ادامه دارد به همين دليل 
پذيرش تعطيــالت عيد فطــر از جانب دولت 

احتماال با مخالفت همراه خواهد بود. 

اقامتگاه هاى نوروزى با چراغ خاموش در توقفگاه كرونا

پيشنهاد 2 تاريخ جبرانى براى تعطيالت

دبيركل سازمان جهانى گردشگرى گفت:
گردشگرى دوباره بازخواهد گشت

 دبير كل سازمان جهانى گردشگرى گفت: در مواجهه با كوويد 19، بر 
اهميت رفتارهاى مسئوالنه و همكارى هاى بين المللى تأكيد مى كنيم، اين 

يك چالش همگانى است و همه ما بخشى از راه حل هستيم.
در متن پيام زوراب پولوليكاشــويلى دبيركل سازمان جهانى گردشگرى 

آمده است:
«دوســتان عزيز، همه گيرى جهانى ويروس كرونا چالشى است كه بايد 
همگــى در كنار هم با آن مواجه شــويم. ويروس نه مرز مى شناســد و 
نه براى كســى تبعيض قائل مى شــود. همه ما به يك اندازه در برابر آن 
آسيب پذيريم. در اين شرايط مسئوليت پذيرى اهميت بااليى دارد، واكنش 

ما بايد توأم با آرامش، استوار و جمعى باشد.
حاال زمان مهربانى و درك متقابل و همچنين زمان همكارى و همبستگى 
بين المللى فرارســيده اســت. اين ها ارزش هايى هستند كه هسته اصلى 
گردشــگرى را تشكيل مى دهند، به اين دليل گردشگرى بازهم به كمك 

مردم و جوامع خواهد شتافت تا از اين مشكل عبور كنند.
اگر ســفر مى كنيد، ايمن و مسئوالنه ســفر كنيد. از انجام هركارى براى 
محافظت از خود و ديگران دريغ نكنيد. راه حل در دســتان ماست. تنها 
با رعايت مســئوليتمان به عنوان يك جامعه جهانى، به عنوان يك نهاد و 
به عنوان يك فرد در جامعه است كه مى توانيم اثر اين همه گيرى جهانى 
بر روى زندگى مان را محدود كنيم. گردشگرى دوباره بازخواهد گشت؛ 
ما پيش از اين هم بر فاجعه هاى اين چنينى پيروز شــده ايم، و دوباره هم 

پيروز خواهيم شد.»

موافقت با 
10 طرح سرمايه گذارى گردشگرى در همدان

 معاون ســرمايه گذارى و امور طرح هاى ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى اســتان همدان از تصويب 10 طرح ســرمايه گذارى 

گردشگرى در همدان خبر داد.
عليرضا قاســمى از تصويب 10 طرح ســرمايه گذارى گردشگرى در 
همدان خبر داد و گفت: از بين طرح هاى مطرح شــده در آخرين جلسه 
كميته فنى ســرمايه گذارى ســال 1398 اســتان همدان 10 طرح مورد 
موافقت اعضاى كميته فنى قرار گرفت. قاســمى گفت: از اين 10 طرح 

يك طرح مجتمع گردشــگرى، 2 طرح هتل، يك طرح هتل آپارتمان، 3 
طرح سفره خانه سنتى و 3 طرح اقامتگاه بوم گردى مصوبه احداث اوليه 
را دريافت كردند كه در مجموع حجم سرمايه گذارى اين طرح ها بالغ بر 

يك هزار و 800 ميليارد ريال با اشتغال 210 نفر است. 
معاون ســرمايه گذارى و امور طرح هاى ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى اســتان همدان گفت: از اين طرح ها، 2 طرح هتل، يك 
مجتمع گردشــگرى و يك اقامتگاه بوم گردى در شهرســتان همدان، 2 
طرح اقامتگاه بوم گردى و يك طرح ســفره خانه ســنتى در شهرســتان 
تويســركان، يك طــرح هتل آپارتمان در شهرســتان مالير، يك طرح 

سفره خانه سنتى در شهرســتان نهاوند و يك طرح سفره خانه سنتى در 
شهرستان اسدآباد تصويب شدند.

وى همچنيــن با بيان اينكه مراتب ثبت ملــى 7 اثر فرهنگى ،تاريخى به 
استاندار همدان ابالغ شده است، گفت: وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى در نامه هاى جداگانه به استاندار همدان مراتب ثبت 7 اثر 

فرهنگى،تاريخى در استان همدان را ابالغ كرد.
قاسمى گفت: تپه باستانى جيجان كوه، تپه باستان شناختى فرسفج؛ تپه 
باســتان شناختى ميانده؛ تپه باستان شناختى خروس كلنجان؛ سه برگ 
زرين مشكوفه از روستا ابرو؛ گوشواره زرين مكشوفه از روستاى ابرو 

و نسخه كتاب قانون بوعلى سينا اين 7 اثر هستند.
معاون ســرمايه گذارى و امور طرح هاى ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دستى اســتان همدان گفت: اين آثار تحت حفاظت و نظارت 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى است و هرگونه دخل 
و تصرف يا اقدام عملياتى كه به تخريب يا تغيير هويت آن منجر شــود 
برابر مواد 558 لغايت 569 از كتاب پنجم قانون مجازات هاى اســالمى، 
تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده، جرم محســوب مى شود و مرتكب 
مشمول مجازات هاى قانونى خواهد شد و مرمت و بازسازى اثر صرفاً با 

تأييد و نظارت اين وزارت ممكن خواهد بود.

محمدعلى زلفى گل
 استاد دانشگاه بوعلى سينا همدان


