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اعتمادهاى دردسرساز!
 سرانجام ســخنگوى وزارت بهداشت 
ايران ســخن به انتقاد از چينى ها گشــود 
تا اعتــراف كند اعتماد ايــن وزارتخانه به 
اطالعات و روش هاى منتشــره مهار كرونا 
توســط چين، بى جــا بوده و چيــن تنها 

فريبكارى در اين زمينه داشته...

نردبان ارزش ها  مالك انتخاب مشتريان 

 كرونا مشتريان جديد تربيت مى كند
■ در بازار رقابت بازنده نباشيم

بــا توجــه بــه مصوبــه كارگــروه مبــارزه بــا كرونــا، فعاليــت 
واحــد نيازمندى هــا تــا تاريــخ 1399/01/20 به صــورت 
ــات در  ــى و تبليغ ــا چــاپ آگه غيرحضــورى اســت و صرف

ــود. ــام مى ش ــال انج كان
لطفــا بــراى ارســال تبليغــات و آگهــى اســتخدامى با شــماره 
ــى و  ــاس تلفن ــا تم ــى ي ــورت تلگرام 09105398964 به ص

پيامــك ارتبــاط برقــرار كنيــد.
اميــد اســت كــه هرچــه ســريع تر در خدمــت همشــهريان 

عزيــزم باشــيم.

0910 5398964 

@bazarehamedan
كانال تلگرام 

با آرزوى سالمتى و تندرستى براى همه مردم جهانبا آرزوى سالمتى و تندرستى براى همه مردم جهان

خدمت مراجعان و همراهان 
نيازمندى هاى همدان پيامنيازمندى هاى همدان پيام اعالم مى گردد

تلفن تماس

#درخانه ميمانيم

تعطيلى ها از آلودگى هوا تا كرونا 

آموزش مجازى تنها راه حل ممكن!
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اعتمادهاى دردسرساز!
 ســرانجام ســخنگوى وزارت بهداشت ايران ســخن به انتقاد از 
چينى ها گشــود تا اعتراف كند اعتماد ايــن وزارتخانه به اطالعات و 
روش هاى منتشــره مهار كرونا توســط چين، بى جا بوده و چين تنها 
فريبكارى در اين زمينه داشــته و كشورها را به سمت پذيرش كرونا 

به عنوان ويروسى با عوارض شبيه آنفوالنزا برده است!
اين اعتماد ســبب شده كه كشــورها فكر كنند اين ويروس هم مانند 
آنفوالنزا 2 ماه زمان از آنها خواهد گرفت و ســپس به دنبال كار خود 

خواهد رفت اما چنين نشده است.
اين انتقاد تنها نمونه اى از اعتمادهاى دردسرســاز كشور ما به چين و 

كشورهاى ديگر به اصطالح دوست در سياست خارجى است.
آنچه بر سر صنعت خودروســازى  يا صنعت نفت كشور آمد نتيجه 
اعتمادهايى اين چنينى بود كه تصور مى شــد كشــورها به  خاطر منافع 
خود هم شده از مشاركت و سرمايه گذارى در اين صنايع ايران عقب 
نخواهند نشست اما برخى از كشورهاى دوست، پيش از تحريم ها فرار 

را بر قرار ترجيح دادند و چنان رفتند كه انگار اصال نبوده اند!
ما ايرانى ها انســان هاى خوش قلبى هســتيم و زود اعتماد مى كنيم اما 
در روابط بين الملل، اعتماد از روى خوش قلبى نيســت و بايد ديگر، 
تجربه هــاى تاريخى به ما ثابت كرده باشــد كه دوســتان در روابط 
بين الملل بر اســاس منافع گرد هم مى آيند و عشــق و عالقه در اين 
روابط بى معنى اســت و اعتماد بايد با كار كارشناسى دقيق و درست 

و مستند باشد.
اعتماد يك وزارتخانه علمى به كشورى كه هنوز از اتهام انتشار عمدى 
اين ويروس مبرى نشــده و پذيرش روش هــا و اطالعات آن، امروز 
وضعيتى را ايجاد كرده كه فريبكارى چينى فراموش شده و در شرايطى 

كه وضعيت تثبيت نشده ، بازگشايى ها آغاز شده است.
انتقاد يا حمايت از چين هم در اين شرايط كارساز نيست زيرا كشورها 
در شرايط عادى هم به پيشبرد سياست هاى خود فكر و آن را اجرا مى 

كنند و در شرايط بحران اين مسأله در اولويت قرار مى گيرد.
چيــن را فريبكار بدانيم يا حامى، دردى از مردم ما دوا نمى كند و بايد 
فكرى به حال اين مردمى كرد كه مانند مسئوالنى كه به چين بى اعتماد 
شــده اند، به برخى مسئوالن بى اعتماد شــده و برخى از آنها به كرونا 

بى باور شده اند.
وضعيت اين روزهاى تفرجگاه هاى در دســترس، خيابان ها و صنوف 
فرارى از محدوديت، نشانگر افزايش اين بى اعتمادى و بى باورى است.

پيش بينى مى شــد كه ورود ويــروس كرونا به ايران تحت شــرايط 
ســخت ترين و ظالمانه ترين تحريم ها، شرايط سختى را ايجاد خواهد 
كرد و سخنان مسئوالن نيز از اين شرايط سخت حكايت دارد هرچند 
با فداكارى و ايثار كادر درمانى شرايط درمانى و كنترل تاكنون در ايران 

بهتر از ديگر كشورها بوده است.
بــا اين حال رونــد بى باورى به كرونا در برخى مســئوالن و مردم با 
اولويت دهــى به اقتصاد و حضور در اجتمــاع و طبيعت و تفريح كه 
پس از تعطيالت نوروز آغاز شده مى تواند تمام فداكارى ها و ايثار كادر 

درمان كشور را به هدر داده و دامنه بحران را افزايش دهد.
در اين شــرايط بهتر اســت مردم با اعتماد به كادر دلســوز و فداكار 
بهداشــت و درمان كشــور، به خود و خانواده خود و همديگر رحم 
كرده  و با رعايت مهم ترين اصل در قطع زنجيره انتقال، حضور يافتن 
حداقلى و به ضــرورت در بيرون از خانه، زنجيره انتقال را قطع و به 

كنترل ويروس كرونا كمك كنند.

ممانعت از ورود 4 هزار و 800 خودروى غيربومى 
به استان همدان

  رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان از ممانعــت ورود 4 هزار و 800
خودروى غيربومى در طرح «فاصله گذارى اجتماعى» در مبادى ورودى استان خبر داد.

على فكرى توضيــح داد: از ابتداى آغاز طرح فاصله گــذارى اجتماعى و محدوديت در 
ترددهاى بين شــهرى تا 16 فروردين ماه از ورود 4 هــزار و 800 خودروى غيربومى در 

مبادى ورودى استان ممانعت شده است.
وى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه در اين مدت 16 خودرو كه رانندگان آن ها با وجود 
تذكر و جريمه، اصرار به تردد در شــهرهاى غير محل سكونت خود داشتند به مدت يك 

ماه توقيف شــدند، افزود: از آغاز اجراى طرح فاصله گذارى اجتماعى تاكنون 280 برگ 
جريمه 500 هزار تومانى براى رانندگانى كه با پالك غيربومى وارد شــهرهاى استان شده 

اند، صادر شده است.
فكرى افزود: در اجراى طرح توقيف خودروهاى غيربومى با انتقال خودرو به پاركينگ و 
با توجه به تعطيلى هتل ها و مسافرخانه ها سرنشينان خودرو با مشكل مواجه مى شدند كه 
براى رفع اين مشكل شكايت توقيف خودرو در سامانه الكترونيكى ثبت و  پس از بازگشت 

آن به شهر مبدأ خودرو به پاركينگ منتقل مى شد.
وى درباره خريدارى پالك بومى بــراى خودروهاى غيربومى نيز گفت: هر پالكى براى 
خودروى خاصى ســاخته شــده و تغيير آن امكان پذير نيســت و انجام اين كار به عنوان 
تخلف محســوب شــده و حبس و جريمه نقدى در پى دارد البته موردى در زمينه تغيير 

پالك در همدان مشــاهده نشده اســت. فكرى با بيان اينكه محدوديت هاى تردد گذشته 
همچنان در ســطح استان اجرا مى شود، گفت: پليس راهنمايى و رانندگى در زمينه اعمال 
محدوديت هاى ترددى جديد و برخورد با رانندگان متخلف تابع تصميم گيرى هاى ستاد 

پيشگيرى ويروس كرونا استاندارى و تدابير فرماندهى انتظامى استان است.
وى با بيان اينكه وضعيت تردد در ســطح همدان خوب و قابل كنترل اســت، خاطرنشان 
كرد: در بعدازظهر روزهاى گذشته در 2 نقطه ميدان بيمه و استادان حجم تردد زياد بود كه 
با اعمال طرح محدوديت ورودى استادان از سمت ميدان بيمه ترافيك موجود كنترل شد.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان بيان كرد: بــا اتمام طرح فاصله گذارى 
اجتماعى و بازگشايى اصناف شاهد افزايش تردد و ترافيك در سطح استان خواهيم بود و 

براساس ميزان تردد در آينده رفع محدوديت انجام مى شود.

 كرونا و راهى كه  كرونا و راهى كه 
براى مقابله با آن سپرى كرده ايمبراى مقابله با آن سپرى كرده ايم

فرماندار همدان:
نگاه خوشبينانه به فعاليت هاى جمعى 

اثربخشى كار را سرعت مى دهد
 فرمانــدار همدان با بيان اينكه در كار جمعى بايد نگاه خوش بينانه 
را مدنظر قرار داد، گفت: هدف از تشــكيل هيات انديشه ورزان جوان 

استفاده ابزارى و رفع تكليف نيست.
حســين افشارى در نشســت هيات انديشــه ورزان جوان شهرستان 
همدان گفــت: حضور اعضــاى هيأت هاى انديشــه ورز و اعضاى 
كانون بازنشســتگان در كارگروه هاى تخصصى شهرستان همدان در 
تصميم سازى ها بســيار مؤثر اســت. به گزارش مهر، وى خطاب به 
جوانان با بيان اينكه خيلى از مباحث وجود دارد كه شما بهتر واقفيد و 
ممكن است مِن مسئول به دليل تعدد مسائل پيرامونى كمتر توجه كرده 
باشــم، گفت: رفع مشكل اقتصادى خانواده ها به ويژه در شرايط فعلى 
بسيار با اهميت است. افشــارى افزود: اثر كار هيأت هاى انديشه ورز 
ممكن است مانند بسيارى از امور ديگر تدريجى باشد اما قطعاً بسيار 
اثرگذار و قابل توجه اســت. وى تاكيد كرد: در كار جمعى بايد نگاه 
خوش بينانه داشته باشيم و نعمت هاى بى شمار، زيبايى ها و موارد مثبت 

را ببينيم و تنها به مشكالت نگاه نكنيم.

سد اكباتان همدان در آستانه سر ريز
  بارش هاى اخير موجب افزايش قابل توجه ذخيره آب در اســتان 
شده به طورى كه حجم ذخيره سد اكباتان در روزهاى آغازين سال به  

92 درصد رسيده است و به زودى سر ريز مى كند.
 مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان گفت: از ابتداى پاييز تاكنون 
366 ميلى متر بارندگى در اســتان همدان به ثبت رسيده كه نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته 35 درصد كاهش و نسبت به بلندمدت 30
درصد افزايش داشــته اســت. به گزارش روابط عمومى شركت آب 
منطقه اى همدان، منصور ستوده بيان كرد: اين بارش ها موجب افزايش 
ذخيره 7 سد اســتان همدان به مقدار قابل توجه شده به طورى كه 92

درصد سد اكباتان در مركز استان پر شده است.

تمام دنيا اين همه چيدند 
و يك كرونا آمد برچيد

مهدى ناصرنژاد  »
  اين نسل هاى دور و بر ما، حتى تك وتوكى كه از خيل حوادث و 
بيمارى هاى حدود يك قرن اخير جان ســالم به  در برده اند، خيلى كم 
فراز و نشــيب هاى جنگ جهانى دوم را بــه ياد دارند و حكايت هاى 
آب وتــاب دارى براى فرزندان خود نقل نمى كنند اال خاطرات يخى از 
زمســتان هاى سرد و پربرفى كه تا همين سال هاى اواخر دهه 40 شهر 
و روستاهاى كوهستانى و ييالقى كشورمان را در بر مى گرفت و نقل 

مجلس بسيارى از پدربزرگ ها و مادربزرگ هاى شيرين بيان مى شد. 
در همين ســال و زمانه اى بود كه هر وقت از بابابزرگ مى خواســتم 
خاطــره اى از روزگار جوانى برايمان نقل كند، به گل هاى رنگ و رو 
رفته و نخ نماى اتاق خلوت خودش خيره مى شد و سرى تكان مى داد 
و پس از اينكه آه پرســوز و گدازى از ســينه خسته اش بازدم مى كرد، 
شــكوفه هاى كالمش هم در همان حالت باز مى شــد و مى گفت: اى 
باباجان يادش به خير نبودى، «آن سال 70 يه برفى افتاد، به حق اين پير 
بــه قد اين تير» وقتى هم با هيجان دنباله نقل خود را مى گرفت، معنى 
مى كرد كه يعنى برف آنقدر ســنگين و زياد بود كه ارتفاع آن از زمين 
تا پشــت بام را مى گرفت و باقى سختى ها و زندگى دشوار مردمان آن 

زمان كه نگو و نپرس!
گذشــت و گذشت بشر روزبه روز پيشــرفت كرد و امكانات برقى و 
مكانيكى و راحتى براى مقابله با برف و بارندگى هاى سنگين ابداع كرد 
و بازهم بشر آنقدر پيشرفت كرد كه با اشاره انگشت هر مانعى از سر 
راه آدم بركنار مى شود. شايد به همين دليل است كه طبيعت وقتى ديد 
از عهده انسان قرن 21 برنمى آيد و نمى تواند اذيت كند، برف هايش را 
هم در اين سال ها و دهه هاى اخير كمتر نازل مى كند! اما دليل تغييرات 
زمين و زمان فقط اينها نبودند زيرا پيشــرفت جوامع بشرى به دوران 
شگفت انگيزى انجاميد كه هر تغييراتى و جهش هاى علمى فقط با ميل 
و اراده انســان ممكن است و اين زمان هر اتفاق هوا و فضا و اعماق 
اقيانوس ها و حتى مهره چينى هاى سياسى با اراده و سناريوهاى انسانى 
به واقعيت مى پيوندد، تا اينكه اين هيوالى مرموز و وحشتناك از پس 
تمام علوم بشــرى و پيچيدگى هاى كائنات رخ نامرئى خود را نمايان 
ساخت و با قدرت و سرعت مافوق تصور انسان دنيا را در پنجه اختيار 
خود گرفت و با يك زبان بى زبانى نعره كشــيد كه من كرونا هستم و 

شما بگوييد «ويروس كوويد 19»
آرى اين كرونا آنچنان رعدآســا و بى محابا بر تمام تصورات انســان 
قرن 21 هجــوم آورد كه امروز حتى ما كه در تمام دوران 45 ســاله 
خبرنگارى و نويســندگى خويش از همه حوادث و رويدادهاى ريز 
و درشــت جهان نوشتيم و گفتيم، امروز هيچ موضوع و يادداشتى جز 

كرونا به ذهنمان نمى رسد كه بازگو كنيم و بنويسيم.
كرونا حتى مجالمان نمى دهد در نخستين يادداشت سال جديد 1399

احساسات بهارانه خود را براى مخاطبان و همشهريان و دوستان عزيز 
قلمــى كنيم. اين كرونا مدل هاى جديدى از زندگى و تالش و مماش 
در روى كــره خاكى براى جهانيان تعريف كرده و با يك ســونگرى 
خاص اين ويروس كشنده به هر كس ديكته مى كند. گويى كرونا قصد 
آن دارد تــا با جبر و عناد ديرينه اى با بشــريت قانون و قواعد خاص 
خــودش را به جهان تحكيم و تحميل كند چون در تمام مدت حدود 
4 ماهــى كه به زمين هجوم آورده اســت با تمام مليت ها و رنگ ها و 
انديشه هاى گوناگون با يك زبان و با يك شيوه حكم رانده است. اين 
كرونا آمده اســت تا دست هر زورگو و خونريزى را از پشت ببندد و 
به تمسخر بگيرد و بگويد، هرچه تاكنون بافته ايد و يافته ايد جمع كنيد 

و به فرمان من باشيد.

1- چالش آمارى اســتان در كرونا هم رخ داده اســت. گويا آمارهاى 
مســئوالن در اين ارتباط با هم همخوانى نداشــته است. گفتنى است 
درنهايت خبرنگاران به برداشت نادرست متهم و آمارهاى جديد اعالم 

مى شود.
2- بخشى از وقت وزارت بهداشتى ها براى رفع و رجوع سوتى هاى 
ديگر مسئوالن تلف مى شود. گويا مسئولى ارشد 3 استان را با وضعيت 
سفيد در كرونا اعالم كرده كه مسئوالن وزارت بهداشت تالش كرده اند 
ثابت كنند چنين تقسيم بندى در كشور وجود ندارد. گفتنى است اعالم 
ســفيد بودن يا وضعيت بهتر اســتانى، دليلى بر هجوم مردم از ديگر 

استان ها به آنجا براى در امان ماندن از ويروس كرونا مى شود.
3- برخى خانواده هاى همدانى كرونا را پس از ســيزده به در پايان يافته 
مى دانند. گويا رعايــت نكردن فاصله گــذارى اجتماعى، حضور در 
طبيعت و اماكن شــلوغ، كشــيدن قليان و كباب كردن جوجه  توسط 
اين خانواده ها در استان افزايش يافته است. گفتنى است افزايش افراد و 
خانواده هاى بى توجه به دستورالعمل ها و محدوديت ها در شرايطى كه 

كرونا كنترل نشده است، خطرناك توصيف مى شود.
4- مغازه هايى با كركره نيمه باز در اســتان در حال افزايش است. گويا 
در اصنافــى كه اين روزها حق فعاليت ندارنــد، مغازه داران در داخل 
مغازه نشســته و كركره را تا دوسوم پايين مى كشــند تا داخل مغازه 
ديده نشــود و در صورت آمدن مشترى كركره باال رفته و پس از ورود 
وى كركــره به حالت قبل برمى گردد. گفتنى اســت حضور نيافتن در 
محيط هاى بســته از توصيه هاى وزارت بهداشــت براى پيشگيرى از 

انتقال ويروس كرونا است.
5-دفاتر تعدادى از نمايندگان كه در مجلس بعد حضور ندارند تحويل 
شــده يا به رهن و اجاره گذاشته شــده است. گويا اين اقدام 50 روز 
زودتر از پايان زمان فعاليت مجلس انجام شــده اســت. گفتنى است 
مجلس با مشاهده كرونا در كشور تعطيل شده و جلسات موثر آنالين 

نيز نداشته است.

  گذشت حدود 2 ماه از اعالم رسمى شيوع 
ويروس كرونا در كشــور ســبب شده تا اين 
ميهمان ناخوانده كه جهان را درگير خود كرده 
است، به بحرانى جدى تبديل و همه نگاه ها را 

به خود معطوف كند.
در ايــن مدت روندى را ســپرى كرده  يم كه 
در عين نقاط مثبت و قــوت، داراى نكات و 
جنبه هــاى قابل تامل  براى افكار عمومى بوده 

است.
نقطه آغاز اين روند تشــكيل ستاد ملى مقابله 
بــا كرونا بود كه البته مى توانســت با توجه به 
حساســيت موضوع و اهميت سالمت مردم، 
زودتر هم تشــكيل و فعال شود؛ زيرا از زمان 
شــيوع ويروس در كشور چين، پيش بينى ها و 
احتماالت درباره سرايت بيمارى به ديگر نقاط 
جهان، باال بود و به دليل اهميت پيشــگيرى از 
بيمارى، مى طلبيد اين ســتاد هرچند به شكل 
محدودتــر، فعاليت خود را همــان زمان آغاز 
كند، بگذريم از اينكه بسيارى از متخصصان و 
كارشناسان معتقدند ويروس كرونا نه از اواخر 
بهمن ماه، بلكه زودتر از آن وارد كشــور شده 

است.
به دنبال شكل گيرى اين ستاد كه مسئوليت آن 

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
سپرده شد، تصميمات اوليه اى هرچند محدود 
اتخــاذ و اقداماتى صورت گرفت؛ در اين بين 
عوامــل وزارتخانــه مزبور به ويژه پزشــكان، 
پرســتاران و ديگــر اعضــاى كادر درمانــى 
مجاهدانه به ميدان آمدند و با فداكارى و ايثار 
مثال زدنــى خود به كمك بيماران شــتافتند و 
تاكنون نه تنها از هيچ تالشى فروگذار نكرده اند، 
بلكه  جان خود را  به خطر انداختند و تعدادى 

از اين عزيزان نيزاز ميان ما رفتند.
با گذشــت زمانى اندك و شيوع بيش از پيش 
ويروس كرونا در نقاط مختلف كشــور و البته 
گستردگى اين شيوع در سطح جهان، بيمارى 
مذكور از يك مســاله بهداشتى فراتر رفت و 
به يــك چالش جدى تبديل شــد؛ به گونه اى 
كه امروز از يك بحــران اجتماعى در جوامع 
مختلف و مساله مهم بين المللى در سطح جهان 

ياد مى شود.
نكته قابــل تامل اينكــه در آغــاز راه نه تنها 
حساســيت و جديت امروز در سطح جامعه 
مشاهده نمى شد، بلكه ما با نوعى بى تفاوتى نيز 

نسبت به اين بيمارى مواجه بوديم.
ايــن وضعيــت ريشــه در عوامــل مختلفى 

داشــت، از جمله اينكه در سطح ملى با هدف 
اميدبخشى به جامعه يا شايد آگاهى ناكافى به 
ابعاد مختلف بحران، هشــدارها كافى نبود و 
اطالع رســانى كافى كه بتواند افكار عمومى را 
آماده مواجهه جدى تر با مشكل بكند، صورت 
نگرفت. اين مساله ســبب شد تا ميزان توجه 
به موضوع و رعايت نكات بهداشتى در سطح 
جامعه در پايين ترين سطح خود باشد و حتى 
حركت ها و رفتارهايى را شــاهد باشيم كه به 

تشديد بحران كمك مى كرد.
به طــور خالصه هــم اقدامات پيشــگيرانه از 
سوى دستگاه هاى ذى ربط، هم اطالع رسانى و 
آگاهى بخشى به جامعه پيرامون ابعاد مختلف 
بحران و هم ميــزان رعايت مردم در روزها و 
هفته هاى اوليه در حدى نبود كه چشــم انداز 
روشــنى از كنترل و مهار بيمارى بتوان ترسيم 
كرد. پــس از گذراندن ايــن روند و برخالف 
اقدامات شايســته اى كه دســتگاه هاى مسئول 
به ويژه وزارت بهداشت داشت، دايره ستاد ملى 
مقابله با كرونا گسترده تر شد و بخش هاى ديگر 
نيز به ميدان آمدند و حتى ســتادهاى مردمى 
شكل گرفت كه تا امروز نيز ادامه داشته است.

اين شرايط به خوبى نشان داد كه ويروس كرونا 

صرفا يك مساله بهداشتى نيست و بايد به عنوان 
يك چالش اجتماعى براى آن فكرى كرد. 

اجــراى طرح فاصله گذارى اجتماعى گام مهم 
ديگرى بود كه با هــدف كاهش روند ابتالى 
افراد به بيمارى و جلوگيرى از شيوع ويروس 
برداشته شــد. اين طرح كه نقاط قوت زيادى 
داشته و آثار فراوانى هم بر آن مترتب است، بار 
ديگر ثابت كرد كه كرونا بزرگتر از آن بوده كه 
در حد يك سرى اقدامات پيشگيرانه محدود به 

وزارت بهداشت با آن مقابله كرد.
اين گام مهم اما در شــرايطى برداشته شد كه 
ويروس كرونا فراگير و روند شيوع تشديد شده 
بود؛ از ايــن رو بايد گفت طرح فاصله گذارى 
اجتماعى گذشته از ســطح فراگيرى و ميزان 

تاثيرگذارى آن، قدرى ديرهنگام بود.
حال در نقطه اى ايستاده ايم كه بايد تصميمات 
دقيق تر بگيريم و به دنبال مسيرهايى باشيم كه ما 
را زودتر به مقصد اصلى كه همان مهار بيمارى 

است، مى رسانند.
كليــد واژه اصلــى ايــن روند عــزم ملى و  
هماهنگى بيشتر ميان دستگاه هاى ذى ربط است 
تا بتوانيم كرونا را شكست دهيم و از سالمتى 

جامعه مطمئن شويم.

  دادســتان عمومى و انقالب مركز اســتان 
همدان گفت: افزايش شمار چك هاى برگشتى 
از تبعات اقتصادى شيوع ويروس كرونا در اين 

منطقه است.
حســن خانجانى  بيان كرد: براى پيشگيرى 
از برگشت زدن چك ها كه از منظر حقوقى 
از آن به عنــوان صــدور گواهــى پرداخت 
نكردن چك ياد مى شــود بايد يك تصميم 

ملى اتخاذ شود.
وى افزود: چنانچه در سطح استان دستورالعملى 
از ســوى دادستانى در اين زمينه صادر شده و 
بانك ها از صدور گواهى پرداخت نكردن چك 
منع شوند، فرد مى تواند با مراجعه به بانك هاى 
بنابراين از دادستان كل كشور درخواست شد خانجانــى در گفت وگو با ايرنــا، اظهار كرد: استان هاى مجاور همان چك را برگشت بزند.

كه در ستاد ملى مبارزه با كرونا اين موضوع را 
مطرح كرده و تصميم كشورى براى جلوگيرى 
از صدور گواهى پرداخت نكردن چك اتخاذ 

شود.
خانجانى بيان كرد: چنانچه ستاد ملى كرونا در 
اتخاذ اين تصميم تاخير داشته باشد، دادستانى 
همدان موضوع برگشــت نزدن چك ها را به 

بانك هاى سطح استان ابالغ مى كند.
آگاهــان به مســائل اقتصــادى معتقدند كه 
تعطيلى بازارها و بســيارى از مشــاغل در 
چالش هاى  بــروز  ســبب  اخير  هفته هــاى 
اقتصادى شــده كــه يكــى از نمونه هاى آن 
كاهش تــوان صادركنندگان چك هاى بانكى 

براى پرداخت است. 

دادستان همدان: 
افزايش شمار چك هاى برگشتى از تبعات كرونا است

 بيــش از 75 هزار 
و  التكس  دســتكش 
توسط  بهداشتى  اقالم 
سازمان اطالعات سپاه 

همدان كشف شد.
بــه گــزارش روابط 
ســپاه  عمومــى 
ع)  لحســين( ا ر نصا ا
استان همدان، سازمان 

اطالعات ســپاه اســتان همدان در راســتاى 
ماموريت مبارزه با تخلفــات و جرائم حوزه 
بيمارى كرونا با رصد اطالعات و با هماهنگى 
مقام قضايى اقدام به شناســايى انبارى از مواد 
بهداشــتى كــرد.  از اين انبــار 75 هزار عدد 
انواع دســتكش هاى التكس جراحى، محلول 
ضدعفونى كننده، لباس گان و عينك پزشكى 

كشف شــد كه پس از ضبط ســريع تحويل 
معاونت غذا و دارو شــد تا در بيمارســتان ها 
توزيع شود.  پرونده نيز براى رسيدگى قضايى 
به اداره تعزيرات حكومتى همدان تحويل داده 
شد. مردم مى توانند هرگونه موارد مشكوك در 
اين زمينه را از طريق تلفن 114 و يا رده ها در 

سطح شهرستان ها اطالع رسانى كنند.

كشف اقالم بهداشتى 
توسط اطالعات سپاه همدان

  شهردار همدان:
برنامه  ريزى جامع براى دوران 

پساكــرونا
 شيوع ويروس كرونا موجب تحمل هزينه و خسارات فراوانى به جامعه و به ويژه مديريت شهرى 
شد كه برخالف ادامه عمليات مقابله و پيشگيرى از گسترش اين ويروس منحوس ضرورت آمادگى 

براى اقدامات پساكرونا هم وجود دارد.
ــوروز 99 ــتانه ن ــى در آس ــن رخــداد جهان ــه اينكــه اي ــت ب ــا عناي ــدان  گفــت: ب شــهردار هم

وقتــى همــه آمــاده رونمايــى از چهــره بــا نشــاط شــهرى در نــوروز بوديــم، اتفــاق افتــاد طبيعتــا 
ــراى زيباســازى محيــط شــهرى را تحت الشــعاع  ــه ب بخــش عمــده اى از فعاليت هــاى هنرمندان

قــرار داد.
عباس صوفى با اشاره به اقدامات وسيع شهردارى در عمليات گندزدايى و ضدعفونى معابر، مبلمان و 
وسايط نقليه شهرى خاطرنشان كرد: به اميد خدا پس از شكست قطعى كرونا طبق برنامه اى منسجم و 
منظم بايد به پاكسازى و شست وشوى كامل شهر بپردازيم تا آثار مواد ضدعفونى برطرف و كمترين 

آسيب به شهروندان وارد نشود.
 به گزارش روابط عمومى شــهردارى همدان، وى  در ادامه افزود: عالوه بر نيروهاى شــهردارى، 
نيروهاى جهادى تحت قالب ســتاد مردمى شــهردارى را در ادامه موضوعات مرتبط با پيشگيرى و 

مقابله با كرونا يارى كرده اند كه از آنان نيز قدردانى به عمل خواهد آمد.
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ايميل

خبر

مسئوالن در تالشند عنوان جانبازى به مدافع 
سالمت كبودراهنگى اعطا شود

 كبودراهنگ- اكــرم حميدى-همدان پيام: حادثه اى تلخ و ناگوار در 
27 اسفند 98 كه موجب شد على زارعى بسيجى 48 ساله كبودراهنگى 
دست چپ خود را به طور كامل از دست دهد. اين بسيجى جهادگرانه و 
داوطلبانه به ميدان آمد تا براى مقابله با شيوع ويروس كرونا با ضدعفونى 
و گندزدايى خيابان ها و معابر و اماكن عمومى خدمتى به مردم روستاى 

سردارآباد داشته باشد.
حين عمليات گندزدايى دست چپ وى دچار پيچ خوردگى دور گاردان 
محلول پاشى شده و دچار حادثه مى شود و پس از انتقال به بيمارستان امام 
رضا(ع) كبودراهنگ بالفاصله به بيمارستان بعثت همدان اعزام مى شود 
ولى متأسفانه چرخ روزگار براى او خوش نمى چرخد و دست خود را 

از دست مى دهد.
هرچند كه اين اتفاق ناگوار همزمان با آغاز سال نو براى خانواده زارعى 
رخ داد اما نشان از ايثار و فداكارى و همبستگى مردمان ايران زمين دارد 
به طورى كــه همه افراد آنچه در توان دارند در طبق اخالص براى حفظ 
ســالمتى مردم به ميدان آورده اند و گاهى از مــا مى گذرند و گاهى از 

جانشان مايه مى گذارند.
در هرحال با اين شرايط نامناسب اقتصادى اين مرد خانه نشين شده است 
و مسئوالن استانى و شهرستانى نيز براى قدردانى از اين مدافع سالمت از 
هيچ تالشى دريغ نمى كنند و در تالش هستند با اعطاى عنوان جانبازى 

سبب دلگرمى او و خانواده اش شوند.
دهيار روستاى سردارآباد در گفت وگو با همدان پيام در ان باره مى گويد: 
اين روزها كه ايران اســالمى درگير ويروس منحوس كرونا اســت و 
بســيارى از مردم اقدامات خداپسندانه و مخلصانه انجام مى دهند تا به 

يارى خداوند بتوانيم كرونا را شكست دهيم.
انصارى افــزود: عده اى از مردم عادى و بســيجيان نيز از اين حركت 
خودجوش غافل نشده اند و با احساس مسئوليت به صورت داوطلبانه و 
در برخى موارد با وسايل و تجهيزات مشخص اقدام به ضدعفونى معابر، 
مكان هاى عمومى، مساجد، تاكســى ها و اتوبوس ها و مراكز بهداشتى 
و درمانى كرده اند و در اين جنگ بيولوژيك هم پاى حافظان ســالمت 
بوده اند و براى تحقق بسيج ملى شكست كرونا از هيچ گونه تالشى دريغ 

نكرده اند.
وى خاطرنشان كرد: همان گونه كه رهبر معظم انقالب فرموده اند فعاالن 
عرصه سالمت جهادگر هستند و جانفشانان در اين راه شهيد محسوب 
مى شــوند و داراى درجه بسيار عظيم هستند بنابراين جمعى از اهالى و 
بسيجيان روستاى سردارآباد درباره مبارزه با كرونا اقداماتى انجام داده اند 
كه متأسفانه يكى از بسيجيان به نام على زارعى در حين ضدعفونى معابر 
و در منازل دچار حادثه شده و دست چپ خود را به طور كامل از دست 
داده اســت. وى ادامه داد: اهالى قدرشناس روستاى سردارآباد با توجه 
به شرايط به وجود آمده به اين بسيجى فداكار كه ديگر قادر نيست مثل 
گذشته كار كند و يكى از اعضاى بدنش را از دست داده خواستار معرفى 
وى به بنياد شهيد و امور ايثارگران هستند تا وى بتواند از حقوق و مزاياى 

جانبازى بهره مند شود.
انصارى در پايان افزود: پس از اين حادثه اســتاندار، فرمانده سپاه استان، 
نماينده ولى فقيه در اســتان، فرماندار، امام جمعه كبودراهنگ، بخشدار 
مركزى، فرمانده سپاه كبودراهنگ، مديركل بنياد شهيد استان به طور ويژه 

پيگير كارها و مسائل و مشكالت اين بسيجى جهادگر هستند.
وى ادامه داد: از ســتاد كروناى كشور و رهبر معظم انقالب درخواست 
داريم كه نيروهاى مردمى آســيب ديده يا فوت شــده را هم كه هدف 
مشــترك با كادر درمانى در اين شــرايط بحرانى دارند را جزو شهدا و 
جانبازان محسوب كنند زيرا اين افراد نيز هدفشان همچون زمان جنگ 
تحميلــى دفاع از جان مردم بوده امــا جنگ اين زمان جنگ بيولوژيك 

است.
فرمانده سپاه شهرستان كبودراهنگ نيز گفت: اين بسيجى جهادگر كه در 
حين خدمت و در عرصه سالمت دچار حادثه شده و دست چپ خود را 
از دست داده است بنابراين امروز جهاد در عرصه سالمت و تالش براى 

حفظ نجات جان مردم اجر و پاداش جهاد فى سبيل ا... دارد.
محمود بداغى افزود: ايثار و فداكارى اين بسيجى جان بر كف و تمامى 
جهادگران مدافع سالمت در خط مقدم مبارزه با اين ويروس منحوس، 
الگو گرفته از سيره شهدا و جانبازان 8 سال دفاع مقدس بوده و قطعا اين 

عزيزان نزد خداوند متعادل ماجور خواهند بود.

توليد ماسك و البسه بهداشتى در بخش جوكار 
ــارى مســئوالن  ــه ي ــا، ب ــروس كرون ــا وي ــه ب ــراى مقابل ــز ب ــا ني ــردم مناطــق و بخش ه ــن روزهــاى شــيوع بيمــارى م  در اي

ــاى كار هســتند. ــتى در بخــش جــوكار پ ــد ماســك و البســه بهداش ــد در تولي ــراد توانمن ــد و اف آمده ان
ــاى   ــه به همــراه  رئيــس ســتادهاى مردمــى كرون ــوازم بهداشــتى ك ــد ل ــد و سركشــى از كارگاه تولي بخشــدار جــوكار در بازدي
شهرســتان ماليــر  و هيــات همــراه انجــام داد، رونــد مقابلــه بــا شــيوع كرونــا در بخــش جــوكار را كــه بــا همــكارى مــردم فعــال 

شــده اســت، مطلــوب ارزيابــى كــرد.
ــم  ــكيل تي ــاى تش ــتين روزه ــوكار از نخس ــتى در بخــش ج ــه  بهداش ــك و البس ــد ماس ــت: كارگاه تولي ــان  گف ــاد جهاني فره
پيشــگيرى از كرونــا  شــروع بــه كار كــرده اســت و توليدكننــدگان، ايــن لــوازم بهداشــتى  را عــالوه بــر بخــش جــوكار بــه ديگــر 

ــد. ــز ارســال مى كنن ــتان ني مناطــق  شهرس

ادامه روند اجراى طرح بيابان زدايى در اراضى شهرستان كبودراهنگ 
 رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان كبودراهنگ از اجراى طرح بيابان زدايى در اراضى ملى شهرستان كبودراهنگ خبر 
داد و اظهار كرد: باتوجه به وظايف ذاتى و اهداف اساســى و مهم منابع طبيعى در راســتاى تقويت پوشش گياهى و جلوگيرى از بروز 

پديده بيابان زايى اجراى اين طرح ها در دستور كار قرار گرفته است.
محمود زنگنه عنوان كرد: در فاز اول اين طرح كشــت گونه آتريپلكس در مساحتى بالغ بر 100 هكتار از اراضى ملى كم پوشش انجام 
شده است و در فاز دوم در سالجارى كشت گونه هاى آتريپلكس و قره داغ در مساحت 25 هكتار آغاز گرديده و اين روند باقوت ادامه 

خواهد يافت .
وى افزود: گونه آتريپلكس گياهى كم  آب بر و مقاوم به شورى و خشكى است و درصورت استمرار ضمن جلوگيرى از بروز گردوخاك 

موجب تثبيت خاك شده و مى تواند در رشد و توسعه شهرستان اثرگذار باشد.

آگهى تجديد مناقصه عمومى شماره 99/1 پارك علم و فناورى همدان

پارك علم و فناورى همدان

پارك علم و فناورى همدان در نظر دارد موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومى به شركت هاى واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از تمامى شركت هاى 
خدماتى كه مايل به شركت در مناقصه هستند دعوت مى شود به سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد ايران) مراجعه نمايند. شايان ذكر است با 
توجه به عدم اعالم حقوق و مزاياى كارگران براى سال 1399 از سوى وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى ، ضروريست شركت كنندگان آناليز و قيمت 
پيشنهادى خود را براساس حقوق و مزاياى مصوب سال 1398 ارائه كنند و پس از مشخص شدن حقوق و مزاياى سال 1399 ، مبلغ قرارداد فى ما بين 

اصالح خواهد شد.  
 موضوع مناقصه : واگذارى امور خدمات و تنظيفات،خدمات رايانه اى و نگهبانى حوزه هاى ستاد،  مراكز رشد شهرستان ها و آزمايشگاه هاى پارك 

علم و فناورى همدان.
 مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 1399/01/19 لغايت شنبه مورخ 1399/01/23  از طريق سامانه ستاد ايران خواهد بود.

 آخريــن مهلــت و محــل تحويــل پاكــت هــاى پيشــنهاد : پايــان وقــت ادارى روز يكشــنبه مــورخ 1399/02/07 در محــل دبيرخانــه پــارك علــم 
و فنــاورى همــدان بــه نشــانى همــدان ، بلــوار ســردار شــهيد حســين همدانــى، نرســيده بــه ميــدان فــرودگاه ، ســاختمان اصلــى پــارك علــم 
وفنــاورى همــدان و همچنيــن در ســامانه ســتاد ايــران مــى باشــد.  پيشــنهاداتى كــه صرفــٌا تحويــل دبيرخانــه شــود و يــا صرفــًا در ســامانه 

ســتاد ايــران ارائــه شــود از فرآينــد مناقصــه حــذف خواهنــد شــد.
 تاريخ بازگشايى پاكت ها : روز دوشنبه مورخ 1399/02/08 و ساعت 10 در محل پارك علم و فناورى همدان بوده و حضور پيشنهاد دهندگان و يا 

نماينده رسمى آنها در جلسه مذكور بالمانع مى باشد.
 مبلغ و نوع تضمين فرآيند ارجاع كار: ضمانت نامه بانكى معتبر و يا اصل فيش واريزى به حساب شباى  900100004001104706377844 با شناسه واريز 

950113551100000000014004140924 بنام تمركز سپرده پارك علم و فناورى نزد بانك مركزى به مبلغ 420 ميليون ريال.
 مدت قرارداد : 1 / فروردين / 1399 لغايت 29 / اسفند / 1399 به مدت يكسال شمسى مى باشد.

 صرفا شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براى شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براى پارك  نمى كند و پارك علم و فناورى 
همدان مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در آيين نامه مالى و معامالتى و با عنايت به صرفه و صالح پارك هر يك از پيشنهاد ها را قبول و يا رد نمايد.

 بر اساس تبصره ماده 7 دستور العمل نحوه انجام معامالت عمده(پيوست آيين نامه مالى و معامالتى پارك) هزينه انتشار آگهى از برنده مناقصه دريافت 
خواهد شد.

 محل تامين اعتبار قرارداد مذكور، اعتبارات هزينه اى مصوب پارك علم وفناورى همدان در سال 1399 خواهد بود.
(م الف :3)

كمالوند » معصومه 
 چله خانه نشــينى مردم ايران تقريبا به 
سر رسيده است، از ابتداى شيوع ويروس 
كرونا مسئوالن و دولت از مردم يك مطالبه 
داشتند و آن اينكه در خانه بمانيد و زنجيره 
ارتباط انســانى را براى جلوگيرى از شيوع 

ويروس قطع كنيد.
نمى شــود گفت همه مردم بــه اين تاكيد 
توجــه كردند اما بيشــتر جمعيت كشــور 
برنامه خانه نشــينى را رعايت كردند. مردم 
با لغو ســفرهاى نوروزى تــا ميهمانى ها و 
هرآنچه در اســتقبال از آغاز ســال نو هر 
ترددهاى  كاهــش  و  داده اند  انجام  ســاله 
غيرضــرورى تالش كرده انــد تا حدودى 
در تامين سالمت خودشان و شهروندان و 
مردم جامعه موثر باشــند. هرچند، هستند 
هميشــه تعدادى از مردم كــه در اجراى 
برخى موارد، سر باز بزنند و مراعات نكنند 

اما اين حداقل جمعيت را شامل مى شود.
در هرحال اغلب مردم 40 روز يا بيشــتر و 
كمتر در خانه نشســته و كسب وكار خود 
را تعطيل كرده اند و يك چشم شــان باال و 
پايين رفتن آمارها را نگاه مى كند و چشــم 
ديگر به قبض و پيامك هاى اقســاط و برق 
و گاز، تلفن، و... دوخته شــده است و از 
طرفى چشم اميدشــان هم به راهكارهاى 

دولت كه آيا موثر واقع مى شود يا خير؟!
در شــرايط فعلى بحث معيشت و اقتصاد 
خانوارهــاى ايرانى به تبــع تاثير منفى اى 
كــه كرونــا روى اقتصاد و درآمد كشــور 
گذاشته است مدنظر است! مردم مى گويند 
كارمندان دولت نســبت به ســاير اقشار، 
امنيت مالى و اقتصادى بيشترى دارند آنها 
حداقــل پايه حقوق ثابتــى در هر صورت 
دارند اما مشاغل آزاد اين روزها را چگونه 

سر مى كنند؟!
شــايد واژه "چك دارم" اين روزها خيلى 
تكرارى باشــد اما بايد پذيرفت بخشى از 
زندگى مردم به ويژه مشاغل آزاد با ردوبدل 
چك مى گذرد، حاال تصــور كنيد اين ماه 
چند خانواده ايرانى يا سرپرســت خانواده 
ايرانى كه از رده مشــاغل آزاد است، چك 
بدهى دارند؟! و بايــد در موعد مقرر نقد 
شــود و مطالبه گر هم روى تاريخ وصول 
چــك حســاب كــرده و به كســى ديگر 

وعده اى داده است!
حساب كنيد چند درصد مشاغل شهر شما 
آزاد اســت و مثال فست فود، نقاش، كارگر 
روزمزد، راننده خطى، باربرى، رســتوران، 
تاالر، مغازه دار و...، اين افراد اين 40 روز 
را چگونــه گذرانده اند و اگر كرونا به اين 
زودى مهار نشــود و بازار عرضه و تقاضا 
به حالت اصلى باز نگردد چگونه خواهند 

گذراند!؟
دولت كه هميشــه ابتدا ماجــرا را ناديده 
گرفته يــا بقول خودش غافلگير شــده و 
خيلى راحــت از كنار آن عبــور مى كند، 
مثــل همين شــيوع كرونــا، خيلى راحت 
مى توانســت پيــش از آغاز ســال تحويل 
قرنطينه شهرها را جدى كليد بزند و همين 
15 روز تعطيلــى نــوروز كمك بزرگى به 
مهــار و كنترل ويروس بود! كه البته زمانى 
به خودش آمد كه ســفرهاى بســيارى در 
حال انجام بود و بســيارى هــم به مقصد 

رسيده بودند.
حاال هم كه مردم مى گويند خانه ماندن بار 
روانى بســيارى براى آنها داشته است زيرا 
بى برنامه گى دعوت به خانه نشــينى، آنها را 

در روزمرگى محض فرو برده است.
مــردم از مقايســه كمك هــاى دولت هــا 

مى گويند
پــاى صحبــت مــردم كــه مى نشــينيم، 
توصيه  دولــت  مى گوينــد  گاليه مندنــد، 
مى كند در خانه بمانيد، كســب وكار هم كه 
فعال تعطيل و بعدها هم شــيفتى و ساعتى 
و . ..! اما خودش حاضر نيست از قبض آب 

و برق و گاز بگذرد يا حدقل نيم بها كند .
 مدام مى گويد وام مى دهيم!

مى گويند:  خبــرى  منابــع 
اعالم  گرجســتان  دولــت 
كرده اســت هزينه مصرف 
مشــتركان  گاز  و  بــرق 
گرجســتان در 3 ماه مارچ، 
به شــرط  مــى  و  آوريــل 
آنكــه از دويســت كيلــو 
وات ســاعت براى برق و 
براى  مترمكعب  دويســت 
رايگان  نشــود،  بيشتر  گاز 
ماليات  همچنيــن  اســت. 
بــر ارزش افــزوده در اين 
شــد  نخواهد  گرفته  ماه   3
دولت هاى  كمك هــاى  يا  
ديگر  به مردم را بررســى 
ميليارد   4 كمــك  مى كنند، 
بودجه  ژاپن،  دولت  دالرى 

480 ميليــارد دالرى چيــن براى كمك به 
بخش توليد!

اما رئيس جمهور ايران در ستاد هماهنگى 
اقتصاد: مرحله دوم بســته معيشــتى آخر 
فروردين پرداخت مى شــود و به 4 ميليون 
نفــر وام يك تــا 2 ميليون بــا كارمزد 4
درصد پرداخت مى شــود. مردم مى گويند، 
آيــا دولت از هزينه خانوارهاى ايرانى خبر 
ندارد؟ همان وام اقساطش با سود 4 درصد 
از يارانه و معيشت كسر مى شود و حسابى 
كه روى اين هزينه داشته اند هم يك بدهى 

ديگر براى آنها مى شود.
 مردم نگرانند و دست خالى

على 27ســاله، ليسانس، نقاش ساختمان و 
مســتاجر اســت او مى گويد: هزينه ماهانه 
زندگى اش 2ميليون 500 هزار تومان است 
كه شــامل اقساط و ســاير مخارج است. 
على از بهمن ماه بيكار اســت و ســفارش 
كار نداشــته، اســفند هم كــه كرونا دليل 
خانه نشينى اش شده است و فعال هم پايان 
فروردين نزديك اســت، 3 ماه بيكارى و 
بــدون درآمد تقريبا 7ونيــم ميليون هزينه 

ثابــت هم روى دســتش مانده اســت! او 
در خانه نشســته و هزينــه اش را هم دارد 
پرداخــت مى كند، نه بيمــه اى دارد و نه 
پس اندازى كه اين روزها از آن هزينه كند.

پيشنهاد كاهش هزينه حامل هاى انرژى 
محسن 34 ساله اما مجرد است او مى گويد 
خانه نشــينى ما را هم بى نصيب نگذاشت، 
درباره تســهيالت دولت مى گويد: مبالغى 
كه براى كمك واريز شــده بــه هيچ وجه 
پاســخگوى هزينه خانوار ايرانى نيســت 
حتــى يكمــاه، ولى با 
شديد  كاهش  به  توجه 
بايد  كشور،  درآمدهاى 
هم  را  دولــت  تــوان 

سنجيد!
ضمــن اينكــه تنها راه 
كمك فعال اســتفاده از 
صنــدوق ذخيره ارزى 
اســت كه دولــت تنها 
درخواســت  مى تواند 

دهد.
ناگزير  مى گويد  محسن 
خانه نشــينى را انتخاب 
كرده اســت و تعطيلى 
به  زيادى  صدمات  كار 
او  اقتصادى  وضعيــت 
وارد كرده اســت، مثال 
مدت  اين  در  مى توانســت  كــه  پروژه اى 
حــدود 20 الى 30 ميليــون درآمد زائى و 
اشتغال داشــته باشــد، كال تعطيل شد. ما 
درآمدى نداريم، تحريم به شدت سنگين و 

كمرشكن است.
مردم پذيرفته اند كه دولت هزينه هاى جارى 
دارد و پولى هم ندارد و هزينه هاى كشــور 
به شــدت زياد اســت و درآمدها به شدت 
افتضاح، واقعا شرايط سخت است، اما آنها 

پيشنهاد كاهش قيمت حامل هاى انرژى را 
مطرح مى كنند و بسته هاى معيشتى كه بايد 
تقويت شــود و ماليات هايى كه نياز است، 

به شدت كاهش پيدا كند.
مصوبه  بــه  بى توجه  همچنــان  بانك هــا 

مديركل
اما بانك ها چــه مى كنند؟ وقتى بانك ها در 
مقابل مصوبه مديــركل تعظيم نكرده و از 
همان ابتدا شروع به كسر اقساط از حساب 
مشــتريان كردند در اين شــرايط، چگونه 
مى شود انتظار داشــت كه پرداخت وام را 

تسهيل كنند؟! آن هم وام هاى كم بهره!
 بى معيشت ها چه كنند؟!

برخى دهك هــاى پائين جامعه هنوز يارانه 
و كمك معيشــتى نمى گيرنــد اين افراد كه 
هنوز شناسايى نشده اند و سيستم نتوانست 
نيازمندى آنها را شناســايى و تاييد كند در 

روزهاى كرونايى چه كنند؟
 نبــود خالقيت در صداوســيما و 

خستگى كودكان از خانه نشينى
اما يك موضوع ديگر، مردم از خسته شدن 
در خانــه هم مى گويند، پــدرى مى گويد؛ 
توان نگه داشــتن فرزندنمــان را درخانه 
تلويزيون  مى رفت  انتظــار  حدقل  نداريم، 
ابتكار و خالقيتى به خرج دهد و كمك كار 
خانواده ها باشــد اما نتوانست اين جذبه را 

ايجاد كند.
حتى برنامه ورزشــى را هم نتوانست اجرا 
كند درحالى كه ســال ها پيش كارشناسان 

ورزشى اجرا داشتند.
تصور كنيــد با آپارتمان هــاى محدود و 
كوچــك ما چقدر مى توانيــم توپ را به 
در و ديــوار بزنيم و خودمــان فرزندمان 
اســت  روز   40 دقيقا  كنيم؟  ســرگرم  را 
فرزندمــان بيــرون را نديده انــد و واقعا 

شده اند! افسرده  و  كالفه 

شبه جزيره قرنطينه و راهكارهاى مقطعى دولت

صداوسيما خالقيتى رو نكرد

توليد روزانه 700 ماسك 
توسط فنى وحرفه اى اسدآباد

خواهــران  واحــد  فنى وحرفــه اى  اداره   
شهرســتان اســدآباد از حدود 5 روز پيش با 

كمك سپاه اقدام به توليد ماسك كرده است.
خواهــران  واحــد  فنى وحرفــه اى  مركــز 
اســداباد  بــا بيــان ايــن مطلــب افــزود: 
مركــز فنــى وحرفــه اى اســدآباد كارگاه و 
تجهيــزات دوخــت را به صــورت رايــگان در 
اختيــار ســپاه قــرار داده اســت و مــواد اوليــه 

ــن  ــراه 5 ت ــه  هم ــد ب ــن مى كن ــپاه تامي را س
از خواهــران بســيجى روزانــه تعــداد 700

ماســك توليــد و توزيــع مى شــود.
محصــوالت  گفــت:  ســهرابى  فرحنــاز 
توليــدى بــراى توزيــع در اختيــار ســپاه قــرار 
ــا مديريــت بنــده و  مى گيــرد و ايــن طــرح ب
آقــاى خزايــى در حــال انجــام اســت كــه تــا 

ــه دارد. ــرايط  ادام ــدن ش ــادى ش ع

 وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعى: دســتورالعمل اعطاى وام 
2 ميليون تومانى كرونا هنوز ابالغ نشده است. با وجود اعالم دولت و 
ابالغ معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 14 فروردين مبنى بر اعطاى 
وام  1/5 تا 2 ميليونى به كســبه آسيب ديده از كرونا  هنوز اين ابالغيه 
صادر نشــده است كه اين گونه اطالع رســانى ها براى ثبت نام ضعيف 
است. مردم ديگر توان تحمل اين همه سختى ها را ندارند از مسئوالن 

تقاضامنديم به قشر محروم و روستايى خدمات بيشترى بدهند.

دكل تلويزيون شهر گل تپه را  باالى كوهى در روستاى سراب مستقر 
كرده اند كه با كوچك ترين باد و بارانى قطع مى شــود و تردد به باالى 
كوه نيز مشكالتى دارد به همين دليل كانال  تلويزيون بيشتر اوقات قطع 
است يا اگر هم قطع نباشــد  تصوير خوبى ندارد، از دست اندركاران 

مربوطه تقاضامنديم به اين مشكل شهر گل تپه رسيدگى كنند.

 خّيران ازندريانى بيش از 60 هزار عدد ماسك 
رايگان توليد و توزيع كردند

 با باالگرفتن تب شــيوع كرونا در كشور و داغ شدن بازار ماسك و 
اقالم بهداشــتى، خياطان و خيران شهر ازندريان آستين همت باال زدند 
و با توليد و توزيع 60 هزار عدد ماســك رايگان براى رفع اين معضل 

پاى كار آمدند.
عضو شوراى اسالمى شهر ازندريان از توليد، بسته بندى و توزيع بيش از 
60 هزار ماسك به صورت رايگان در اين شهر خبر داد و گفت: اين كار 
خير و خداپسندانه از دهم اسفندماه سال 98 توسط براداران على، رسول 

و محمد ميرزايى در ازندريان كليد خورد.
احسان غفارى شهر با اشاره به پاى كار آمدن اقشار مختلف مردم در اين 
كار انسان دوستانه، افزود: درحال حاضر مكانى توسط خليل مقنى براى 
انجام و هماهنگى امورات مربوط به ماسك به صورت رايگان اختصاص 
داده شده است. وى همچنين گفت: يكى از شهروندان ازندريانى در تهران 
با مديريت برادران سليمانى ازندريانى در حال توليد روزانه حدودا بيش از 
100 تا 200 هزار ماسك در راستاى تأمين نياز كشور است كه گزارش 
آن نيز در شبكه خبر و اخبار سراسرى شبكه يك سيما انعكاس داده شد.
غفارى خاطرنشــان كرد: اين اقدام توسط خياطان ازندريان و به صورت 
رايگان انجام مى شــود و در بين مردم شهرها و روستاهاى شهرستان و 

برخى بيمارستان ها توزيع مى شود.
عضو شوراى اسالمى شهر ازندريان در ادامه به ايجاد ايستگاه گيت در 
ورودى شهر ازندريان توســط شهردارى و شوراى اسالمى شهر اشاره 
كرد و  گندزدايى و سم پاشى سطح شهر با تراكتور و سمپاش هاى دستى 
توســط جوانان ازندريان كه به صورت خودجوش در اين مهم ســهيم 
شــده اند را از ديگر اقدامات انجام گرفته در اين زمينه برشمرد و افزود: 

نبايد از حمايت هاى مردم فهيم و شريف ازندريان غافل باشيم. 
وى ضمن تشكر از همه همشهريان باالخص جوانان ازندريان كه در ايستگاه 
ورودى شهر در حال ارائه خدمات هستند، خاطرنشان كرد: كالنترى ازندريان 
و بسيجيان پايگاه هاى باقرالعلوم(ص) و شهيد احمدى روشن نيز دوشادوش 
همشهريان با مسئوالن شهر همراهى و همكارى مى كنند .  غفارى در ادامه 
با اشاره به شــرايط بحرانى به وجود آمده، افزود: همان طور كه پزشكان و 
پرستاران جان بر كف با از خود گذشتگى و ايثار به بيماران رسيدگى مى كنند، 
مردم ايران در اقصى نقاط مختلف كشور بايد با مسئوالن و پزشكان همراه 
شــوند و به شعار در خانه بمانيم جامه عمل بپوشانند. وى در پايان گفت: 
جامعه پزشكى و پرستاران و تمامى پرسنل درمانگاه ها و بيمارستان ها در حال 
ارائه خدمات شبانه روزى هستند و ما به عنوان انسان هاى متمدن و بافرهنگ 
موظفيم با مسئوالن و پرسنل بيمارستان ها براى قطع زنجيره انتقال همگام 
شــويم  و با جدى گرفتن و رعايت توصيه هاى وزارت بهداشت و حفظ 

قرنطينه خانگى تا برطرف شدن خطر همكارى كنيم .

فعال  كمــك  راه  تنهــا 
صنــدوق  از  اســتفاده 
كه  اســت  ارزى  ذخيره 
دولــت تنهــا مى تواند 

درخواست دهد
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طرح روز

هنوز هم شعار ما «در خانه بمانيد» است
 اولويت و پايه هر تصميمى كه گرفته مى شــود سالمت مردم 

است. هنوز هم شعار ما در خانه بمانيد است. 
به گزارش ايســنا، سخنگوى دولت در نشســت خبرى هفتگى  
خود با اصحاب رســانه گفت: طرح دولت تــا كاهش ملموس 
كرونا خواهد بود. من مايل هســتم براساس مطالبى كه شنيدم يا 
خواندم، بگويم تصميم گيرى هايى كه انجام شــده براســاس نظر 
كارشناســان به ويژه كارشناسان حوزه ســالمت و بهداشت بوده 
است. كارشناسان ديدگاه هاى متفاوتى دارند كه از نظر همه بهره 

گرفته ايم. نظر ما آن چيزى است كه وزير بهداشت گفت.
على ربيعى ادامه داد: اســاس سالمت بودن مردم به عالوه حفظ 
زندگى و معيشــت مردم يعنى زيســت اقتصادى و اجتماعى با 
رعايت فاصله گذارى اجتماعى اســت. حفــظ جان مردم كانون 
اصلى و در كنار آن حفظ زندگى اجتماعى با پرتكل فاصله گذارى 

است.
وى گفت: با همراهى  مردم از اين مشكل عبور مى كنيم. هنوز هم 
شــعار ما در خانه بمانيد است و تالشمان براى اقناع مردم براى 

در خانه ماندن است.
ســخنگوى هيات دولت درباره دادن اينترنت پرسرعت با پهناى 
باند باال براى معلمان گفــت: ما 2 كار را درباره اينترنت خانگى 
دنبال مى كنيم. صبح امروز با آقاى آذرى جهرمى صحبت كردم. بنا 
به اظهار ايشان، ظرفيت هاى ما در شبكه ها تكميل شده است. ما 
براى افزايش اين ظرفيت ناچاريم سراغ فركانس هاى صداوسيما 
كه كار نكرده يا كم كار مى كنند، برويم. به شــركت هاى اينترنت 
خانگى گفته شده است كه سرعت را براى مصرف خانگى به طور 

رايگان افزايش دهند. 
ربيعى در پاســخ به اين پرســش كه امنيت ســالمت كارمندان 
تامين خواهد شــد، گفت: هيچ چشــم اندازى براى از بين رفتن 
اين ويروس در كوتاه مدت وجود ندارد. بســيارى از كارشناسان 
حوزه ســالمت تا يك ســال ادامه اين ويروس را هم پيش بينى 
كردند. بنابرايــن ما بايد بتوانيم بر اصل حفــظ فاصله گذارى و 
سالمت سبك هاى زندگى مبتنى بر سالمت تاكيد كنيم. يك سال 

ادارات را نمى توانيم تعطيل كنيم. براى اينكه ادارات خلوت شود 
ساعات كار را از7 تا 2 در نظر گرفتيم و گفتيم ادارات با يك سوم 
دوركارى تشــكيل شوند. يكى از كشــورهاى اروپايى اعالم كرد 
افراد مى توانند بيرون بروند به شــرط آنكه به سر كارشان بروند. 
دانشجويان، دانش آموزان، افراد خانه دار و سالمندان بايد در خانه 

باشند.
وى در ارتباط با داروهايى كــه براى بيمارى حاصل از ويروس 
كرونا تجويز مى شــود گفت: جامعه علمى آمريكا بر اثر داروى 
مصرفى كه آقاى ترامپ بر آن اصرار داشــتند، نظر منفى داشت. 
داروها بايد بر اســاس مستندات باشــند. بايد آزمايشات  داشته 
باشيم تا نتايجى را اعالم كنيم. من فكر مى كنم اقداماتى كه انجام 
داديم تا كنون موثر بوده اســت؛ اما قطعا نتيجه اش منوط به اين 
اســت كه به توصيه "در خانه بمانيم" توجه كنيم. شاخص هايمان 
آمار بدى نيست؛ اما نبايد مغرور شويم بايد با اين ويروس و اين 
هيوال با برنامه ريزى و مراعات و همراه با پروتكل هاى بهداشــتى 

زندگى كنيم.
دســتيار ارتباطات اجتماعى رئيس جمهور درباره پاسخ صندوق 
بين المللى پول به درخواســت وام ايران بــراى مقابله با كرونا و 
اجرايى شدن اينستكس گفت: در مورد اينستكس پيشرفت هايى 
داشتيم كه آغاز شده هرچند كافى نيست. كار اروپا فراتر از كارى 
اســت كه از طريق اينستكس شروع شده است. قلدرمابى آمريكا 
در دوران كرونا بيشــتر به نمايش گذاشــته شده و دولت آمريكا 

اعتنايى به سياست هاى اخالق مدارانه ندارد.
ربيعى با بيان اينكه پيشــرفت هايى براى آزادســازى پول هايمان 
داشته ايم كه از تالش هاى وزير خارجه و رئيس كل بانك مركزى  
قدردانى كرد و گفت: خبرهاى خوبى هســت كه بايد نهايى شود 
تا بخشى از دارايى و اموال خود را آزاد كنيم كه براى تامين دارو 

و معيشت مردم كارساز خواهد بود.
وى افزود: پاســخ صندوق بين المللى پول را بانك مركزى دقيق 
بايد اعالم كند. هنوز پاســخ منفى و رسمى صندوق بين المللى را 

نشنيده و دريافت نكرده ايم.

تاكيد ديده بان حقوق بشر بر لزوم كاهش 
تحريم هاى ايران 

 ديده بان حقوق بشــر از آمريكا خواست تا باتوجه به شيوع كرونا و موانع 
ايران براى تامين اقالم موردنياز خود براى مقابله با اين بيمارى، تحريم ها عليه 
تهران را كاهش دهد و دسترسى به تجهيزات ضرورى را در اين زمينه تضمين 
كند. به گزارش ايرنا، سازمان بين المللى ديده بان حقوق بشر با انتشار گزارشى 
به بررســى تاثير تحريم هاى اقتصادى آمريكا عليه ايران بر توانايى اين كشور 
براى مقابله با پيامدهاى گســترش ويروس كرونا پرداخت و تاكيد كرد كه اين 
تحريم ها تاثيرات منفى بر اين روند داشــته اســت. كنت روث مدير اجرايى 
ديده بان حقوق بشــر اظهار كرد: اينكه دولت ترامپ ســبب مى شود رنج مردم 
ايران به دليل دسترسى نداشــتن به تجهيزات پزشكى ضرورى كه اكنون نيز به 

آنها احتياج دارند، تشديد شود، كامال اشتباه و سنگدالنه است.

 درخواستى از آمريكا براى ارسال كمك نداريم و 
نخواهيم داشت

 ما هيچ گونه درخواستى از آمريكا براى ارسال كمك هاى پزشكى و درمانى به ايران 
نداشته ايم و نخواهيم داشت و سياســت ما كمك گرفتن از سردمداران رژيم آمريكا 
نيست. به گزارش ايسنا، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران در نشست هفتگى خود 
با خبرنگاران گفت: سياست ما از سردمداران رژيم آمريكا گرفتن كمك نيست. آنچه 
آنها دنبالش هســتند و آن را نيز بروز دادند اين است كه ملت ايران در شرايط سخت 
گرفتار بماند و از اين فرصت مى خواهند تا ملت ايران خســته شده و به ستوه آيد و 
به قول آنها پاى ميز مذاكره بيايد.عباس موســوى ادامه داد: ما در موضوعات مختلفى 
شاهد تناقض گويى و سردرگمى در گفتار و رفتار مقامات آمريكايى و رئيس جمهور 
اين كشور هســتيم. اما آنچه براى ايران مهم اســت ظالمانه بودن و غيرقانونى بودن 
تحريم هاست و ما اين مساله را هر طور بوده به گوش دنيا و مقامات آمريكايى رسانديم.

اخبار منتشره 
نبايد مردم را سردرگم كند 

 نبايــد در اخبــار منتشــره از تصميمــات اجرايى تناقض باشــد تا مردم 
دچارسردرگمى نشوند. 

به گزارش ايســنا، رئيس قوه قضائيه در جلسه شوراى عالى قوه قضائيه اظهار 
كرد: همه بخش ها بايد براى پيشــگيرى از شــيوع هرچه  بيشتر كرونا و تأمين 
بهداشت و درمان آحاد مردم بسيج شوند و تمام تدابير و اقدامات بايد در جهت 

كاهش آسيب ها و خسارات جانى باشد.
ابراهيم رئيســى اين نكته را متذكر شد كه اقالم پزشكى كشف و ضبط شده از 
محتكران، براى توزيع بين مردم، تحويل شــبكه بهداشت كشور شده و در اين 
خصوص دســتور اكيد داده شد كه شبكه مستقلى براى توزيع اين اقالم ايجاد 

نشود.

محمد ترابى »
 ويــروس كرونــا كــه هم اكنون تقريبــا تمامى 
كشــورهاى جهان را درگير كرده است در اسفندماه 
وارد ايران شد و به دنبال اين اتفاق و با توجه به شيوع 
گسترده ويروس كرونا، ايران پس از حدود 60 سال 
از صندوق بين المللى پول درخواست وامى به ارزش 
5 ميليارد دالر كرد. اين درخواست پس از آن صورت 
گرفت كه رئيس صنــدوق بين المللى پول از در نظر 
گرفتن يك بســته وام اضطرارى 50 ميليارد دالرى 
براى كشورهايى كه بيشترين درگيرى را با ويروس 

كرونا دارند، خبر داد.
رئيس بانك مركزى در يك پســت اينســتاگرامى 
نوشت: "روز جمعه 16 اســفندماه نامه اى به "خانم 
كريستالينا جيورجيوا " رئيس صندوق بين المللى پول 
نوشته و اعالم كردم براساس اعالن رسمى شما براى 
پشــتيبانى از اعضا از جمله ايران و با توجه به شيوع 
گســترده ويروس كرونا در كشــورمان و ضرورت 
تداوم پرقدرت اقدامات پيشگيرى، درمان و مقابله با 
آثار اقتصادى آن با توجه به ميزان سهميه جمهورى 
اســالمى ايران در صنــدوق خواســتار بهره مندى 
از"تســهيالت تامين مالى سريع، RFI "در حدود 5

ميليارد دالر مى باشيم."
همچنيــن عبدالناصر همتى افــزود: واكنش جامعه 
جهانــى و صندوق بين المللى پــول مى تواند معيار 
خوبى براى ارزيابى ادعاهاى آنها در كمك به كنترل 
اين ويروس و كاهش آالم مردم آســيب ديده باشد. 
اميدوارم صندوق بين المللى پول به اين مســئوليت 
خود در حوزه وظايفش به سرعت عمل كند. همزمان 
بانــك مركزى از همه ابزارهــاى ممكن خود مانند 
گذشته براى پشــتيبانى از هموطنان عزيز و غلبه بر 

مشكالت استفاده خواهد كرد."
به گــزارش ايســنا، در ابتداى فروردين شــوراى 
آتالنتيك در گزارشى  به بررسى موانع دريافت وام 
5 ميليــارد دالرى ايران از صنــدوق بين المللى پول 
پرداخت كــه با توجه به تشــديد تحريم ها بر ضد 
كشور از زمان روى كار آمدن دولت دونالد ترامپ، 

احتماال روندى طوالنى خواهد بود. 
به گفته اين شورا، افزايش تحريم ها و كاهش شديد 
قيمت نفت ســبب شده اســت تا اقتصاد ايران در 
شرايط دشوارى براى مقابله با كرونا قرار گيرد. شكى 
نيســت كه جامعه جهانى بايد راهى براى كمك به 

مردم ايران در مقابله با كرونا پيدا كند.
جوزف بورل، كميســر سياســت خارجى اتحاديه 
اروپا گفته است كه اين اتحاديه از درخواست ايران 
براى دريافت وام از صندوق بين المللى پول حمايت 

خواهد كرد. 
به گزارش ايرنــا، يك مقام صندوق بين المللى پول، 
13 فروردين ماه گفت: اين نهاد پس از درخواســت 
تسهيالت براى مقابله با كرونا از سوى ايران، در حال 

مذاكره با مقام هاى ايرانى براى اعطاى وام است. 
جهاد ازعور مديــر دپارتمان خاورميانه و آســياى 
مركزى در صندوق بين المللى پول در يك نشســت 
آنالين گفت كه اين نهاد در حال مذاكره با مقام هاى 
ايرانى است تا از نيازهاى ايران و اقدامات الزم براى 

به جريان افتادن، آگاه شود.
به گــزارش ايســنا، 16 فرورديــن رئيس صندوق 
بين المللى پول با بيان اينكه بحران كنونى در مقايسه 
با بحران ســال 2008 بســيار بدتر اســت، گفت: 
هيچ وقــت در طول تاريخ صنــدوق بين المللى پول 

نديده بودم اقتصاد جهان اين گونه ساكن شود. 
جيورجيوا كه در مقر سازمان جهانى بهداشت حضور 
يافته بود، افزود: اين تاريك ترين ســاعات بشريت 
اســت و با توجه به اين تهديد بزرگ، الزم اســت 
تا همه ما با همديگر متحد شــويم و از شــهروندان 

آسيب پذير محافظت كنيم.  
وى با اشــاره به در اختيار داشتن يك تريليون دالر 
منابع مختلف مالى توســط صنــدوق گفت: مصمم 
هســتيم تا هر مقدار الزم باشد از اين منابع استفاده 

كنيم. 
به گفته جيورجيوا بيش از 90 كشــور براى دريافت 
تهســيالت از صندوق بين المللى پول درخواســت 

كمك كرده اند.

رئيس صنــدوق بين للمللى پــول، كرونا را بحرانى 
خواند كه مشابه هيچ يك از بحران هاى گذشته نبوده 
اســت و افزود: از زمان وقوع بحران تاكنون حدود 
90 ميليارد دالر سرمايه از كشورهاى درحال توسعه 

خارج شده است.  
اين درحالى اســت كــه نام ايران در ميان فهرســت 
كشورهاى دريافت كننده كمك هاى اضطرارى براى 
مبارزه با شيوع ويروس كرونا توسط بانك جهانى و 

صندوق بين المللى پول ديده نمى شود.
خبرگزارى رويترز در گزارشى خبر داده كه صندوق 
بين المللــى پول و بانك جهانــى، كمك هاى فورى 
خود را به كشــور هاى درحال توسعه و كم درآمد در 
سراسر جهان آغاز كرده است كه اين كشور ها بتوانند 
تالش خود را براى نبرد با ويروس به سرعت درحال 
گســترش كرونا افزايش دهند. اما در بين كشور هاى 
منتخب دريافت اين وام، نامى از ايران آورده نشــده 

است.
اين درحالى اســت كه ايران از حيث درگيرى با اين 
بيمارى، يكى از بيشــترين آمــار آلودگى به ويروس 
كرونا را به نام خود ثبت كرده اســت. در آســيا نام 
كشور هايى نظير افغانستان، كامبوج، هند، قرقيزستان، 

مالديو، يمن، تاجيكستان و پاكستان ديده مى شود.
با وجود اين از ابتداى درخواســت وام 2 مانع مهم 
بر ســر راه پرداخت آن به ايران وجود دارد: نخست 
موضع آمريكا كه تحريم هاى شــديدى بر ضد ايران 
وضع كرده اســت و از آنجا كه بزرگ ترين سهامدار 
صندوق بين المللى پول نيز محســوب مى شــود از 
حق وتو در اين نهاد برخوردار اســت و دوم تصميم 
كارگروه ويــژه اقدام مالى براى بازگرداندن اقدامات 
تقابلى عليه ايران در بهمن ماه سال گذشته كه همين 
مســاله كار يافتن بانك هاى مناســب بــراى انجام 

تراكنش هاى مالى مربوطه را دشوار مى كند.  
از همين رو دبير شوراى عالى امنيت ملى در واكنش 
به قرار نگرفتن نام ايران در ليست كشورهاى منتخب 
دريافــت وام، گفــت: مخالفت آمريكا بــا اعطاى 
تسهيالت درخواستى ايران از صندوق بين المللى پول 

براى تامين اقالم مورد نيــاز مقابله با كرونا مصداق 
واقعى جنايت عليه بشريت است.   

به گزارش ايسنا، على شمخانى در صفحه توئيتر خود 
نوشــت: تحريم اقالم بهداشتى، اقدامى غيرقانونى و 
ضدحقوق بشرى و نماد دشــمنى آشكار ترامپ با 
ملت ايران است. مخالفت آمريكا با اعطاى تسهيالت 
درخواســتى ايران از صندوق بين المللى پول براى 
تاميــن اقالم مورد نياز مقابله با كرونا مصداق واقعى 

جنايت عليه بشريت است.  
با وجــود اين على ربيعى ســخنگوى هيات دولت 
روز گذشــته در پاسخ به ســوال خبرنگاران درباره 
درخواست وام ايران از صندوق بين المللى پول اظهار 
كرد: پاســخ صندوق بين المللى پول را بانك مركزى 
دقيق بايد اعالم كند. هنوز پاســخ منفى و رســمى 

صندوق بين المللى را نشنيده و دريافت نكرده ايم.
 نه به تحريم و نه به كرونا

وزارت امــور خارجه ايران كمپيــن اينترنتى امضا 
باعنوان «نه به تحريم ها، نه به كرونا» راه اندازى كرده 
اســت و هدف آن را جلب توجه به تاثير تحريم ها 
عليه تهران در شــرايط فعلى شيوع جهانى ويروس 
كرونا و همچنين آگاه ســازى جهانى از اين موضوع 

دانست.
در متن توضيحات اين كمپين آمده است: «ويروس 
كرونا تهديدى جهانى اســت و مبارزه با اين تهديد 
همكارى جهانــى را مى طلبد؛ تحريم هاى فراقانونى 
دولت اياالت متحده آمريكا عليــه ملت ايران مانع 
همگرايى بين المللى براى مبارزه با اين بالى جهانى 

است.
به گزارش ايسنا، سفارت ايران در روسيه اعالم كرد 
كه ســايت كمپين «جمع آورى امضا در مخالفت با 
تحريم هاى آمريكا عليه مردم ايران» به زبان روســى 

ايجاد شد.
سفارت ايران در آنكارا نيز با انتشار توئيتى خواستار 

حمايت از اين كمپين شد.
به گــزارش ايرنا، دبيرخانه كالنشــهرهاى كشــور 
عصر يكشــنبه در اطالعيه اى با تاكيد بر اينكه ملت 

بزرگ ايران مى توانند براى شــركت در اين كمپين 
http://www.corona٢plus.com به سايت

مراجعــه كنند، اعالم كرد: با فراگيرى ويروس كرونا 
در تمامى كشورهاى جهان و سرزمين ها، اكنون اين 
مســاله كامال مشخص شــده كه اين ويروس يك 
تهديد جدى جهانى و مســبب يك بيمارى واگير و 
پاندميك اســت كه تمامى جوامع بشرى را فارغ از 
محدوده هاى جغرافيايى، نــژاد، زبان و مليت تحت 
تاثير قــرار مى دهــد و آثار زيان بارى بر ســالمتى 

شهروندان به جاى مى گذارد.
در اين اطالعيه آمده: به دليل سرعت انتشار و قدرت 
فراگيرى، تاثير مخرب آن در بســيارى از جنبه هاى 
اقتصــادى، اجتماعــى و خدمــات پايــه موردنياز 
شــهروندان اجتناب ناپذير اســت، بــه همين دليل 
ضرورى اســت كه تمامى كشــورها در يك اجماع 
جهانى در برابر اين بيمارى مصيبت بار،  بدون درنظر 
گرفتن اختالفات سياســى و تفاوت هاى جغرافيايى 
ايســتادگى كرده و با هم در كاهش آثار مخرب آن 

به ويژه بر سالمت شهروندان همكارى كنند.
در اين اطالعيه تاكيد شــده: يقينــاً در مبارزه با اين 
بالى جهانى، بايد با زبان «انســانيت» دســت يارى 
به هم دهيم و دســت هاى يارى گــر را از هر نژاد و 
مذهــب بايد به گرمى بفشــاريم، ويــروس كرونا، 
كشنده است و كشنده تر مى شود اگر در دسترسى به 
بهداشت و امكانات پيشگيرانه و درمان نجات دهنده، 
تبعيض وجود داشته باشد، تبعيض در سالمت، همان 
همراهى با نسل كشى و مصداق جنايت جنگى عليه 
بشريت است كه با ناديده انگارى حداقل هاى حقوق 
بشــرى فرصت شــيوع، فراگيرى و اثرات مخرب 

انسانى اين بيمارى را فراهم مى كند.
تا ظهر روز 16 فروردين براســاس گزارش وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 55 هزار و 743
نفر در كشــور به طور قطعى به ويروس كرونا مبتال 
شــده اند كه از اين ميان 3 هزار و 452 نفر جان خود 
را از دســت داده اند و 19 هزار و 736 نفر نيز بهبود 

يافته اند.

نبود نام ايران در فهرست كشورهاى 
دريافت كننده وام صندوق بين المللى

خودكرده ى 
ناتدبيرFAFT يا 

كارشكنى هاى آمريكا

مبارزه مشترك ايران و چين با كرونا
 اميدواريم با همكارى مشــترك 2 كشــور به عنوان شــركاى جامع 
راهبردى كه همواره در ايام دشــوارى به يكديگر كمك مى كنند، كوويد 
19 كنترل شــود و پس از آن نيز ايران و چين همكارى هاى دوســتانه با 

يكديگر را گسترش دهند.
به گزارش ايرنا، لى جان شــو، رئيــس مجلس چين در پيامى خطاب به 
على الريجانى گفت: اگرچه شــيوع كوويد 19 مشكالت موقتى را براى 
2 كشور ايجاد كرده است،  اما هميارى 2 طرف در مبارزه با اين بيمارى، 
مشــاركت دوســتانه فى مابين را عميق تر كرد. معتقدم پس از پايان شيوع 
كوويد 19، شاهد توسعه بيش از پيش همكارى هاى دوستانه چين و ايران 

در زمينه هاى مختلف خواهيم بود.
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مبتاليان به بيمارى هاى زمينه اى همچنان در محل كار حاضر نشوند
 معاون بهداشت وزارت بهداشت تاكيد كرد: افرادى كه داراى بيمارى هاى زمينه اى هستند، نبايد در محل كار حاضر شوند.

به گزارش ايسنا، عليرضا رئيسى درباره وضعيت شاغالن در روزهاى كرونايى، گفت: به طور مشخص درباره كاركنان بايد توجه كرد 
كه افراد داراى بيمارى هاى زمينه اى، افرادى كه در سنين باال قرار دارند، مبتاليان به بيمارى هاى قلبى عروقى، سرطان، ديابت، بيماران 

تنفسى، افرادى كه دياليز شده يا فشار خون كنترل نشده باال دارند و... طبق دستورالعمل ها نبايد در محل كار حاضر شوند.
وى افزود: ساير افرادى هم كه بر سر كار حاضر مى شوند بايد با ورود به سايت Salamat.gov.ir، وضعيت سالمتى خود را ثبت 

كنند تا بر اساس آن برايمان مشخص شود كه اين افراد عالئم بيمارى را دارند يا خير.
رئيســى تاكيد كرد: هر كارمندى كه داراى عالئم تب، ســرفه، بدن درد، گلودرد و... بوده و به ويژه چند عالمت را باهم داشته باشد، 
نياز است كه به پزشك مراجعه كرده، گواهى دريافت كند و در خانه بماند. اين افراد مى توانند دوركارى كرده و يا به صورت شيفتى 

سركار خود حاضر شوند.

كوويد-19 خطرناك تر از آنفلوآنزاى فصلى است
 اشــتباه رايجى كه به ويژه در ابتداى همه گيرى كرونا مطرح شد شباهت كروناى جديد با آنفلوانزاى فصلى بود، درحالى كه اكنون 

اعالم شده، اين دو بيمارى بسيار متفاوتند.
به گزارش ايســنا، بنابر اعالم كانال تلگرامى وزارت بهداشــت، تعداد افرادى كه يك بيمار مبتال به آنفلوانزا مى تواند مبتال كند، 1/3 
است. در حالى كه در بيمارى كوويد 19، يك بيمار مى تواند 2 الى 2/5 نفر را بيمار كند. اين يعنى در زمانى كه يك بيمار آنفلوانزا 50 

نفر را بيمار مى كند، يك بيمار مبتال به كوويد19، بيش از 2 هزار نفر را مبتال خواهد كرد.
در عين حال دوره كمون بيمارى كوويد19 مى تواند تا 14 روز باشد، اما در آنفوالنزا دوره كمون بيمارى بين يك تا 2 روز است.

همچنين مرگ0/1 درصد بوده، اما ميزان مرگ در بيمارى كوويد19، حدود يك تا 3 درصد است كه به معناى 10 تا 30 برابر مرگ و 
مير بيشتر خواهد بود. از طرفى ايمنى نسبى در جامعه در برابر آنفلوانزا برقرار است و اين ايمنى گسترش بيمارى را كاهش مى دهد، 

اما در مورد كوويد-19 بايد گفت كه تقريبا تمام انسان ها مستعد ابتال به اين بيمارى هستند.

 برگزارى جشن مجازى و خانگى 
نيمه شعبان در همدان 

نيلوفر بهرمندنژاد»

 نيمه شــعبان، روز 15 شعبان و سالروز تولد حضرت مهدى(عج)، 
امام دوازدهم شيعيان است كه در دوران غيبت به سر مى برد. در برخى 
روايات، شب نيمه شعبان پس از شب قدر برترين شبها دانسته شده 
است. گروهى از شيعيان در اين شب به شب زنده دارى و اعمال مذهبى 
مشغول مىشوند و هرساله مراسم هاى ويژه صورت مى گيرد كه امسال 
به دليل شــيوع كرونا و خطراتى كه به دنبال دارد در سراســر كشور به 
صورت مجازى و با برنامه هاى خاصى كه در شــبكه هاى صدا و سيما 

درنظرگرفته است، اجرا خواهد شد.
مديركل سازمان تبليغات اسالمى استان همدان در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيام بيان كرد: بحث مساجد و اجتماعات مذهبى با تاكيد وزارت 
بهداشــت و تصويب شوراى اســالمى  درحال حاضر تعطيل هستند، 
تا زمانى كه موانع و مشــكالت مربوط به اين بيمارى برطرف شود و 
مراسم ســخنرانى، ادعيه خوانى و مولودى خوانى ائمه به منظور حفظ 

سالمت مردم به صورت توسل هاى خانگى پخش مى شود.
محمدهادى نظيرى گفت: با ورود كرونا ويروس به كشــور و دستور 
شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى و ستاد مبارزه با ويروس كرونا مبنى 
بر تعطيلى بقاع و امامزادگان و برگزار نكردن مراســم، ويژه برنامه ها تا 
اطالع ثانوى به صورت مجازى انجام مى شــود و ما به عنوان سازمان 
تبليغات اســالمى چنــد نوع برنامه خاص و شــاخص را براى اعياد 
شــعبانيه داريم كه ازجملــه آن ها، لبيك يا مهدى و اســتغاثه به امام 
زمان(عج...)  است كه  در تاريخ 21 فروردين در ساعت 20 به صورت 
ملى و مســتقيم از شبكه سه سيما به صورت زنده پخش خواهد شد 
و همچنين در ســاعت 21 هم  همه مردم  با هم  در شب نيمه شعبان 
براى پايان كرونا دست به دعا بر مى دارند و در صورت امكان و تمايل 
هركســى كه خواســت نماز امام زمان را براى دفع اين بالى بزرگ و 

سالمتى امام زمان(عج ا...) مى خواند.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: در ساعت 21 هم زمانى كه مردم در پشت 
بام هايشان هستند مراسم نورافشــانى را با هماهنگى سپاه و معاونت 
فرهنگى اجتماعى شهردارى داريم وتا به االن هرشب به صورت زنده 
مراسم هاى مذهبى به صورت مجازى در اليو اينستاگرام در حال اجرا 

است.
وى افزود: در صبح نيمه شــعبان هم برنامه ريزى هاى ويژه اى صورت 
خواهد گرفت كه ما قصد داريم امســال جشــن و شادى را به سمت 
منازل مردم ببريم، جشــن و سرودهاى ويژه اى در 1نقطه از شهرستان 
همدان اجرا خواهد شــد كه مردم هم مى توانند از پشــت پنجره ها و 

تراس هاى خود از ديدن اين جشن و سرودها بهرمند شوند.
مديركل ســازمان تبليغات اسالمى استان همدان درادامه از برنامه هاى 
خاصى كه در روزهاى  كرونايى با توجه به شــرايط اقتصادى و اينكه 
خيلى از مردم دچار چالش اقتصادى شده اند، عنوان كرد: ما يك-سرى 
پويش هاى ويــژه اى به نام نذر مهربانى و نــذر همدلى همدان براى 
رســيدگى به نيازمندان انجام داديم؛ به اين صورت كه براى هر هيات 
و هر روســتا يك گوسفند قربانى شــد كه گوشت اين قربانى را بين 

خانواده هاى نيازمند همان روستا تقسيم كردند.
نظيرى يادآور شــد: پويش ديگرى كه خيلى عالــى در همدان اجرا 
شــد پويش بخشش اجاره بها يك ماه و يا دوماه بود كه صاحب خانه ها 
اجاره هايشــان را به مستاجر خود باتوجه به تعطيلى برخى از اصناف 

بخشيدند كه كار بسيار فوق العاده و منحصربه فردى محسوب شد.
وى در پايان تصريح كرد: در راســتاى مقابله با شــيوع بيمارى كرونا 
و جلوگيرى از تجمعــات، برنامه  ريزى هايى براى ماه مبارك رمضان 
صورت خواهد گرفت و تا رفع اين ويروس كرونا تمامى مســاجد و 
اماكن مذهبى تعطيل خواهد بود و هيچ گونه اعزام روحانى و برگزارى 
نماز جماعت در اين اماكن را نخواهيم داشت و مراسم به همين روال 
و به صورت مجازى از طريق پخش صداوسيما و شبكه هاى مجازى 

اجرا خواهد شد.

اعتماد: روحانى: تعديل ممنوع
  دكترجان اول حمايت هــا رو عملى كنيد بعد ممنوعيت ها رو 

اعالم كنيد!!
آرمان: شيب سعودى بورس، ركود بازار خودرو 

  از اين به بعد توان فكر مردم فقط به قيمت نان و آب مى رسد!!
خراسان: چراغ سبز به ترافيك كرونا 

  احتماال بايد دوربين ثبت تخلف هم كنارش نصب بشه؟!
پانا: هشــدار نماينده مجلــس درباره از هم پاشــيدگى خانواده هاى 

كارگران بى كار
   اين هم از حمايت مالى دولت از كارگران!!

همشهرى: بايد جهانى فكر و محلى عمل كنيم 
  منظورت عمل واقعيه يا عمل خبرى؟؟!

خبر ورزشى: افشار: طرفدار استقالل هستم عاشق نساجى هم شدم 
  پس هرچه زودتر به بهتاش زنگ بزن!

شرق: جهش توليد چگونه قابل تحقق است؟
  با اختصاص دادن بودجه هايى كه در اختيار آقازاده ها هســت 

به توليد كشور!!
آفتاب: مراقب سهميه 360 ليتر بنزين باشيد 

  راست مى گه ممكنه با رمز دوم از كارتتون بكشن بيرون
پانا: شيوع كرونا سرمربى تيم ايرلند را بى كار كرد!

  آماده باشه بياد ايران چون از امروز همه رفتن سر كار
شهروند: ترافيك كرونا در تهران

  اين تهرانيا شانس ندارن همه بالها از تهران خوششون مياد!!
اصالحات: نقش مهم جوانان در تحقق جهش توليد

  جوان ها به جز استخدام تو همه موارد براى مسؤالن مهمن؟!!
مردم ســاالرى: از معضل همبســتگى اكران تا چند داســتان ديگر در 

سينماى كرونا
  واى مراقب باشيد كرونا نشسته رو صندلى هاى سينما!!ا

ايرنا: افزايش 3 برابرى مسافران مترو تهران
  اونا اومدن بيرون بازى يقــول دوقول كرونا با عمو نوروز رو 

ببينن!!

ممنوعيت تجمع در اعياد نيمه شعبانيه 
به استان ها ابالغ شده است

 دبيــر كميتــه امنيتــى اجتماعــى ســتاد ملــى مبــارزه بــا 
ــع  ــه تجم ــزارى هرگون ــت برگ ــه ممنوعي ــت: ابالغي ــا گف كرون
ــى،  ــتگاه هاى صلوات ــب ايس ــعبانيه در قال ــاد ش ــبت اعي ــه مناس ب
ــال  ــتگاه ها ارس ــتان ها و دس ــه اس ــى ب ــن ها و مولودى خوان جش

ــده اســت. ش
ــن  ــه اي ــخ ب ــنا و در پاس ــا ايس ــو ب ــمى در گفت وگ ــين قاس حس
پرســش كــه بــا توجــه بــه برگــزارى تجمعاتــى بــراى اعيــاد نيمــه 
ــا در  ــا كرون ــه ب ــه ســتاد مقابل شــعبان در روزهــاى گذشــته، مصوب
ايــن زمينــه چيســت و آيــا ممنوعيــت برگــزارى تجمعــات، شــامل 
اعيــاد نيمه شــعبان هــم خواهــد شــد؟ اظهــار كــرد: بــا تبريــك اعيــاد 
شــعبانيه، برگــزارى هرگونــه تجمــع اعــم از رســمى، غيررســمى و 

مذهبــى ممنــوع اســت.
وى ادامه داد: ابالغيه ممنوعيت برگزارى هرگونه تجمع به مناســبت 
اعياد شعبانيه در قالب ايستگاه هاى صلواتى، جشن ها، مولودى خوانى 

و .... به استان ها و دستگاه ها ارسال شده است.

 مدارس و دانشــگاه هاى استان همدان بر 
اســاس آخرين مصوبه ستاد مبارزه با كرونا تا 
آخر فروردين ماه بــه طور قطع تعطيل اعالم 
شده اســت و با اين روند به نظر مى رسد كه 
ســال تحصيلى جارى بــراى دانش آموزان و 
دانشــجويان با كيفيت قبل نباشد و حتى مفيد 

واقع نشود.
با اين حال آموزش و پرورش و دانشگاه هاى 
همدان ســعى دارند با برقرارى مسير مجازى 
آموزش گامى براى تعطيل شدن روند آموزشى 

بردارند.
از ابتداى ســال 99-98 موضوعات مختلفى 
دســت به دســت هم دادند تا بخش آموزش 
در استان با حجم تعطيلى بيشترى همراه شود 
از آلودگى هوا، بــرف و يخبندان هاى همدان 
گرفته تــا ورود كرونا و تعطيــالت نوروزى 
همگى عاملى شــدند تا آموزش و پرورش و 
دانشــگاه ها در سراسر استان كيفيت آموزشى 
خود را كاهش داده و با توجه به شــرايط رخ 

داده فضاى مجازى را ترجيح دهند.
بــر همين اســاس بود كه چند روز گذشــته 
مديركل آموزش و پــرورش اعالم كرد كه از 
روز شــنبه هفته جارى كالس هاى آموزشى 
به صورت مجازى فعال مى شــود در اين ميان 
مدارس و دانشــگاه ها هم براى آنكه از زمان 
و روند بازه آموزشــى عقــب نمانند اقدام به 
فعاليت در كانال هاى مجــازى و آموزش از 
راه دور كردند كه اين اقدام با توجه به شــيوع 
ويروس كرونا و قربانيان كه در همدان گرفت 
به نظر مى رسد مورد رضايت خانواده هايى كه 
دانش آموز و دانشجو در بين خود دارند واقع 

شد. 
چون بر اســاس گفته هاى جمع كثيرى از آنها 
جان و سالمت فرزندانشان اهميت بيشترى از 

تحصيل آنها دارد.
گفت وگو با خانواده ها حكايت گر آن اســت 
كــه حتى اگر مدارس تعطيل هم نمى شــد يا 
كالس هاى درســى دانشــگاه برقرار بود آنها 
اجازه نمى دادند فرزندانشــان در كالس هاى 

درس حضور يابند.
با يك حساب سرانگشتى و با در نظر گرفتن 
تعطيالت 15 روزه نوروز در شــرايط عادى، 
پيش از اين تعطيلى مدارس و دانشــگاه ها در 
كل زمان آموزشــى خود در ســال حدود 30

تا 40 روز مى باشــد اما امسال با شرايطى كه 
بيمارى كرونا رقم زده اســت ســبب شده تا 
نه تنها تعداد روزهاى تعطيلى افزايش يابد بلكه 
در 70 روز نخست سال تحصيلى، در همدان 
دانش آموزان حــدود 35 روز تعطيل بودند و 
دانشجويان نيز به صورت پراكنده و يك خط 

در ميان سر كالس هاى خود حاضر شدند.
حاال تعطيلى مدارس و خطرى كه ســالمت 

دانشــجويان و دانش آمــوزان را متوجه كرونا 
مى كند سبب شده تا بسيارى از والدين پيشنهاد 
تشكيل كالس هاى درسى در فصل تابستان را 

به مسئوالن مطرح كنند.
 قصه شروع آموزش مجازى 

با افزايش تعطيلى هــا و احتمال تعطيل ماندن 
مراكز آموزشــى براى طوالنى مدت، پيشنهاد 
آموزش مجازى و همكارى صدا و ســيما با 
آموزش و پرورش مطرح و نتيجه آن شــد كه 
در شــبكه آموزش در فواصل زمانى مختلف 
دروس مختلف آموزشــى پايه هاى تحصيلى 
آموزش و پرورش به آموزش گذاشــته شود، 
اين در حالى اســت كه تعداد روزهاى كارى 
باقى مانده در سال تحصيلى اگر مطابق گذشته 
حساب شود كمتر از 40 روز ديگر است يعنى 
در ميانه خردادماه بايد امتحانات برقرار شــود 
البته اين در شــرايط معمول رخ خواهد داد، 
بر اين اســاس درباره وضــع موجود و تاريخ 
امتحانات دانشــگاه و مــدارس هنوز چيزى 

مشخصى پيدا نيست.
 مدارس غيرانتفاعى همدان پيشتاز 

آموزش مجازى 
در برخى مدارس به ويژه آن دسته از مدارسى 
كه به صــورت هيأت امنايــى و غيرانتفاعى 
مديريت مى شود. فيلم هاى آموزشى از معلمان 
مدرسه تهيه شــده كه در اختيار والدين قرار 
مى گيــرد تا دانش آمــوزان از آنها بهره گيرند 
به ايــن ترتيب دانش آموزان بــا همان روش 
آموزشى معلم خود دروس را آموزش مى بينند 

و دچار دوگانگى تعليم نمى شوند.
 معلمان از سختى كار مى گويند.

از طرفى با اينكه آموزش مجازى توانســته در 
بين خانواده ها موثر واقع شود اما براى معلمان 
و اساتيد دانشگاه با سختى خاص خود همراه 

اســت تا جايى كه آنها معتقدند متمركز كردن 
آموزش براى دانش آموزان و دانشــجويان در 
شرايط عادى به خودى خود با مشكل روبه رو 
اســت و به ســختى مى توان آنها را همراه با 
كالس درس كــرد، بر همين اســاس به نظر 
مى رســد آموزش مجازى نتواند تأثيرگذارى 
چندانى داشته باشد البته باز هم بايد منتظر ماند 

و نتيجه را در پايان آزمون ها ديد.
 برنامه ريزى آموزش و پرورش براى 

پس از كرونا 
اين شــرايط در حالى است كه معاون آموزش 
از  وزارت آمــوزش و پــرورش  متوســطه 
برنامه ريزى براى پــس از كرونا خبر مى دهد 
و اعــالم مى كنــد در بد برنامه ترين شــرايط 
امكان دارد ســال تحصيلــى تغيير كند و يك 
مــاه از تعطيالت تابســتانى بــراى آموزش 
اختصاص يابد. عليرضــا كمرئى تلويزيون را 
يك رســانه مكمل مى داند و ادامه مى دهد با 
كمك تلويزيون وضعيتى را ايجاد كرده ايم كه 
دانش آموزان آسيب نبينند و 70 درصد محتواى 

آموزشى را به آنها ارائه دهيم.
وى با اشــاره به اينكه معلمان از طريق فضاى 
مجازى وارد عمل شده اند، گفت: بيش از 182
درس در دوره متوســطه داريم كه البته حجم 
كار سنگين اســت و 95 درس تكرارى داريم 
كه 90 درس را در تلويزيون آموزش مى دهيم.

وى همچنين تأكيد كرد: خانواده ها نســبت به 
آزمون ها نگرانى نداشته باشــند، زيرا پس از 
بازگشــايى مدارس تمامى درس هاى آموزش 

داده شده مجازى مرور خواهد شد.
 تدريس تمامــى دروس مجازى با 

همكارى معلمان غيردولتى
 مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان از 
همكارى معلمان غيردولتى براى تدريس هاى 

مجــازى در همــدان مى گويــد و مى افزايد: 
عالوه بر استفاده از فضاى مجازى، محتو اهاى 
آموزشــى در قالب ســى دى توسط معلمان 
مدارس غيردولتى تهيــه و براى دانش آموزان 

ارسال شده است.
محمــد پورداود تأكيد كــرد: آموزش زبان به 
صورت آنالين و آفالين در مراكز غير دولتى 
و برگزارى مســتمر آزمون به صورت مجازى 
در تمامى مدارس دولتى و غيردولتى صورت 

پذيرفته است.
وى با اشــاره بــه رصد پيشــرفت تحصيلى 
دانش آموزان توســط مديران و موسســان به 
صورت مجــازى گفت: همكاران ما در حوزه 
مشاركت مردمى و مدارس غيردولتى از تمام 
ظرفيت و امكانات بــراى جلوگيرى از وقفه 
تحصيلى دانش آمــوزان اســتفاده مى كنند و 

فعاليت ها رصد مى شود.
 تا پايان هفته مشكل آموزش مجازى 

دانشگاه آزاد حل مى شود.
رئيس دانشگاه آزاد اســتان همدان نيز با بيان 
اينكه دانشــگاه در حال حاضر آموزش خود را 
از مســير مجازى دنبال مى كند، به همدان پيام 
گفــت: در هفته نخســت آمــوزش مجازى 
آموزش الكترونيك با مشــكل مواجه شد كه 
با كمك هاى شبانه روزى بخش الكترونيك و 
فناورى اطالعات تا پايان هفته جارى برطرف 
خواهد شــد، بر همين اساس تمامى كالس ها 

تشكيل خواهد شد.
مرتضــى قائمى افــزود: اين دانشــگاه مانند 
ســاير دانشگاه هاى آزاد سراســر كشور اقدام 
به برگزارى كالس آموزشــى خود به صورت 
مجازى كرده است كه دانشجويان با مراجعه به 
سامانه آموزشى مى توانند از نحوه برگزارى اين 

كالس ها اطالع يابند.

تعطيلى ها از آلودگى هوا تا كرونا 

آموزش مجازى تنها راه حل ممكن!

 ستاد ملى مديريت كرونا هشدار داد كه بازگشت 
مشاغل و كاهش شــدت اجراى طرح فاصله گذارى 
اجتماعى و تردد مردم در اماكن عمومى، ويروس كرونا 
را در كشور پراكنده و منتشر مى كند و دوره اپيدمى و 

تعداد مرگ و مير را افزايش مى دهد.
حميد ســورى در گفت وگــو با ايرنا افــزود: روند 
همه گيرى كرونا در كشور همچنان صعودى است و 
در هيچ اســتانى به پيك و نمودار پالتو يا سطح افقى 
نمودار اپيدمى كرونا نرســيده ايم. در برخى شــهرها 
وضعيــت اپيدمى تا حدى بهبود پيــدا كرده كه البته 
شــكننده است اما در كل كشــور و بيشتر استان ها و 
شــهرها همچنان نمودار اپيدمى صعودى و وضعيت 

نگران كننده است.
متخصــص ايپدميولــوژى ادامه داد: در بســيارى از 
استان ها مثل استان خراسان رضوى، آذربايجان غربى، 
بوشهر، خوزستان، كرمانشــاه، سمنان يا حتى تهران 
همچنان روند افزايشى داريم، بنابراين هنوز هيچ اتفاق 
خاصى نيفتاده اســت و بايد مداخالت موثر با شدت 

عمل انجام شود.
وى گفت: طــرح جديد دولت مبنى بر بازگشــايى 
مشــاغل ابهامات زيادى دارد و با مفروضات زيادى 
ممكن است احتمال موفقيت داشته باشد. بنده به عنوان 
كارشناس اپيدميولوژى از اين كار و بازگشايى مشاغل 

بســيار نگران هستم و معتقدم هزينه و بار هنگفتى را 
به جامعه تحميل مى كند، اميدوارم اشــتباه بكنم اما با 
اين كار شانس موفقيت در كنترل اپيدمى كرونا بسيار 

كم مى شود.
سورى ادامه داد: تجربه كشورهاى ديگر كه موفق عمل 
كرده اند، نيز نشان مى دهد كه دو رويكرد مهم داشته اند، 
يكى سرعت عمل در اقدامات و ديگرى شدت عمل 
در اقدامات است و جاى تأسف است كه ما در ايران 
اين دو اصل مهم را به صورت نيم بند داشــته ايم، نه 
سرعت عمل خوبى داشته ايم و نه شدت عمل مناسب 

بوده است.
اين متخصــص اپيدميولوژى افــزود: در ايام نوروز 
به رغم اينكه سفرها ممنوع شــده بود. در بسيارى از 
مناطق كشور اين ممنوعيت ها ناديده گرفته شد و به 
مردم اجازه داده شــد، به سفر بروند و ويروس كرونا 
به بسيارى از مناطق كشور گسترش داده شد. وضعيت 

موجود مناسب نيست.
وى گفت: تحليل هايى كه در ماه هاى گذشــته درباره 
زمان رسيدن به پيك كرونا و شروع روند نزولى ارائه 
مى شد همگى مشــروط به رعايت يكسرى اقدامات 
محدود كننده بود كه متاسفانه به خوبى اجرا نشده است. 
ســورى افزود: هيچ كدام از اقداماتى كه براى كنترل 
اپيدمى كرونا مد نظر كارشناســان بــود به موقع و با 

شدت عمل كافى اجرا نشــد. مثال زمانى كه اپيدمى 
شــروع شده بود، مى شد با اقدامات محدود كننده در 
ترددها جلوى انتشار بيمارى را گرفت اما اكنون تقريبا 
هيچ جايى در كشور نداريم كه پاك باشد يا آلوده نشده 
باشد و اين باعث شده اپيدمى سخت تر كنترل شود. 
اگــر اين وقت و انرژى كه اكنون مى گذاريم را 2 يا 3
هفته پيش مى گذاشتيم قطعا شانس موفقيت بيشتر بود 

اما تا حد زيادى زمان را از دست داده ايم.
وى ادامــه داد: وضعيــت اپيدمى كرونا در كشــور 
نگران كننده اســت. البته دولت حتمــا معذوراتى در 
حوزه اقتصادى، سياســى يا حتى امنيتى دارد كه الزاما 
با دغدغه هاى متخصصان حوزه سالمت ممكن است، 

همسو نباشد.
عضو ســتاد ملى مديريت كرونا گفــت: با توجه به 
وضعيت اپيدمــى كرونا هيچ كس نمى تواند آينده اين 
اپيدمى را پيش بينى كنــد كه چه زمانى به نقطه پيك 
مى رسيم، زيرا داده ها بسيار متغير و داراى نوسان است. 
ميزان بيمارى زايى به ازاى هر نفر بيش از 1/2 اســت 
و هنــوز ميزان بيمارى زايى به زير يك نفر به ازاى هر 
نفر نرسيده و همچنان روند صعودى اپيدمى كرونا را 

خواهيم داشت.
وى افــزود: تا زمانى كه 60 درصد جمعيت كشــور 
مصونيت پيدا نكنند، همچنان روند صعودى ايپدمى 

كرونا را خواهيم داشت. مصونيت 60 درصد جمعيت 
كشــور زمانى اتفاق مى افتد كه يا 60 درصد واكسينه 

شوند يا 60 درصد جمعيت مبتال و مصون شوند. 
 رها سازى مردم فاجعه بار است

سورى گفت: واكسنى براى مصونيت عليه كرونا نداريم 
بنابراين دو روش بيشتر نمى ماند يا اجازه دهيم 60 درصد 
جمعيت مبتال شوند كه هزينه سنگينى خواهد داشت و 
در بدبينانه ترين حالت با رها كردن كال بيماران شايد 400

هزار نفر بر اثر ابتال به ويروس كرونا در كشور جان خود 
را از دست بدهند، يا اينكه با فاصله گذارى شديد اجتماعى 

نوعى قرنطينه عمومى برقرار كنيم.
وى ادامــه داد: به هرحال اگر هيــچ كارى هم انجام 
ندهيــم، اين اپيدمى خاموش مى شــود امــا با هزينه 
اقتصادى و تلفات جانى خيلى زياد اين دوره ســپرى 

مى شود. 
سورى گفت: اگر طرح فاصله گذارى به صورت شديد، 
همانطور كه روز 13 فروردين اجرا شد، حداقل 2 هفته 
ادامه پيدا مى كرد، مى توانستيم در زمان خيلى زودترى 

اپيدمى كرونا را در كشــور كنترل كنيم. اما اكنون هيچ 
پيش بينى درباره آينده اين اپيدمى و زمان رســيدن به 

مرحله پيك اين اپيدمى نمى توانيم داشته باشيم.
وى افزود: هر يك از افرادى كه با بازگشــايى مشاغل 
وارد خيابان مى شــوند، مى توانند مثل بمب خوشه اى 
ديگران را مبتال كنند. واقعا نمى دانم پيش فرض هايى 
كه باعث شده كه چنين تصميمى براى بازگشت مردم 
سر كار گرفته شود، چه بوده است اما به نظر مى رسد 

بيشتر مالحظات اقتصادى مد نظر بوده است.
ايــن متخصص اپيدميولوژى ادامــه داد: برآورد اوليه 
اين بود كه در صــورت نبود مداخالت موثر و روند 
مصونيت گله  ى بين 30 تــا 60درصد جامعه به اين 
بيمارى مبتال مى شوند. برآوردى كه اكنون وجود دارد 
اين است كه حدود 60 هزار نفر در كشور به ويروس 
كرونا مبتال شــده اند و اما اين آمار دقيق نيســت زيرا 
بيماران كم عالمت و خفيف شناسايى نشده اند و اين 
يكى از اشكاالت اساسى اقدامات بهداشتى در كشور 

است.

هشدار عضو ستاد كرونا 
درباره رعايت نشدن فاصله گذارى اجتماعى
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پله نود و نهم
سال غريبى در راه است

 سال 99 شبيه هيچ سالى نيست. 
ماجرا از اينجا شــروع شــد: قانون بودجه 99 تقريبــا بدون اصالح 
ساختارى بســته شــد. دولت براى تراز كردن بودجه، سهم صندوق 
توســعه ملى از درآمدهاى نفتى را به 20 درصد كاهش داد و 40 هزار 
ميليارد تومان از منابع صندوق برداشت كرد. همچنين بيش از 90 هزار 
ميليــارد تومان منابع از محل فروش انواع اوراق مالى پيش بينى كرد. با 
فرض تحقق كامل همه منابع ، ما با كســرى بودجه اى در ابعاد بيش از 

100 هزار ميليارد تومان روبه رو هستيم. 
در حــال نقد اين بودجه ناقص الخلقه بوديــم كه كرونا آمد. كرونايى 
كــه نه تنها حســاب و كتاب هاى دولت را تغيير داد بلكه محاســبات 
شــركت ها و افراد را هم دچار دگرگونى كرد. ضربان اقتصاد ايستاد، 
نفت، نرخ هايى را ديد كه 30 سال نديده بود و هرچند با اهرم سياست 
نرخ ها قدرى تعديل يافت ليكن عددهاى پارســال را با ركود جهانى 
پيش رو نخواهد ديد. بسته يك صد هزار ميليارد تومانى براى كمك به 
گروه هاى آسيب پذير پيش بينى شد و حاال ما با اقتصادى مواجه هستيم 
كه غير از 100 هزار ميليارد تومان كســرى با كاهش درآمد حاصل از 
نفت و محصوالت نفتى، ماليات هاى وصول نشــده، هزينه هاى مقابله 
با كرونا و جهش هزينه بخش بهداشــت و درمــان، تامين اجتماعى، 
بيمه بيكارى و كمك هاى معيشتى مواجه است. به تعبيرى دولت ايران 
امسال كسرى بودجه اى را تجربه خواهد كرد كه در دوران جنگ تجربه 

نكرده است!
به اين شــرايط بغرنج، تحريم هاى بين المللى، مشــكالت انتقال پول، 
دعواهاى سياسى مجلس جديد با دولت، نوسانات مربوط به انتخابات 
آبان ماه آمريكا و فضاى انتخاباتى رياست جمهورى ايران كه از زمستان 
آغاز خواهد شد را هم كه اضافه كنيم نماى كاملى از شرايط سال پيش 

رو مى يابيم!
عقيده راســخ دارم كه آنچه در اقتصاد ايران در سال 99، پيشرو است 
و همه بازارها را به دنبال خود خواهد كشــيد نرخ ارز نيست بلكه نرخ 
تورم اســت. آنها كه با پليس بازى به دنبال كنترل نرخ ارز هستند دزد 
واقعى را رها كرده اند. دزد واقعى تورم است. امسال ارز، بورس، طال، 

خودرو، مسكن، كاال و هر بازار ديگرى دنبال تورم خواهد دويد. 
 ركود 99

به دليل وجود بيمارى كرونا كه به پيش بينى من تا پايان سال اقتصاد ما 
را همراهى مى كند، بنگاه  هت در برآورد سطح درآمدها، هزينه ها، ميزان 
توليد و فروش، ميزان سرمايه در گردش و نرخ فروش با پيچيدگى هاى 
جدى روبه رو خواهند شــد و ســرمايه گذارى، فعاليت هاى عملياتى 
بنگاه ها و به تبع آن ســودآورى بنگاه هــاى اقتصادى، محدود و بعضا 
كاهــش خواهد يافت. بنابراين از ديدگاه رشــد اقتصادى در صنعت، 
رشــد منفى قطعى اســت. بخش خدمات اما بزرگترين بازنده امسال 
اســت. بخش كشاورزى غير از اختاللى كه در صادرات 3 ماه نخست 

سال خواهد داشت كمترين آسيب را خواهد ديد. 
 بازار سرمايه99

با اقتصادى كه توصيف شــد، بازار ســرمايه مى تواند پرريسك ترين 
و پربازده ترين بازار ســالجارى باشد. در شــرايطى كه ارزش روزانه 
معامالت به 5 هزار ميليارد تومان رسيده و در همين چند روز ابتدايى 
ســال بيش از 5 هزار ميليارد تومان وارد بازار ســرمايه شده ما با بازار 
جديدى مواجه هستيم كه در عين حالى كه مى تواند بسيار سودآور باشد 
در همان حال قطعا دچار حباب اســت. بنابراين امسال بازار سرمايه 
براى افراد خبره و صندوق هاى سرمايه گذارى سال بسيار خوب و براى 
افراد كم اطالع و كم تجربه ســال بسيار بدى رقم خواهد خورد. توجه 
داشته باشيم كه دولت ميزان 55 هزار ميليارد تومان بابت فروش سهام 

دولتى پيش بينى كرده و حساب ويژه اى براى بورس دارد. 
 عمران و مسكن99

بودجه هاى عمرانى معموال از درآمد نفت تغذيه مى شود، فعاالن عمرانى 
سال سختى پيش رو دارند. داده هاى مركز آمار نشان مى دهد كه تابستان 
پارسال تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شده 6/ 99 درصد رشد كرده 
و رشد بخش مسكن نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/6 درصد بوده 
است. پيش بينى مى شود مسكن با ركود تورمى امسال را به پايان ببرد. 

 بازندگان سال 99
حوزه گردشگرى، رســتوران و كافه، تفريح، خطوط هوايى، خدمات 
رفاهى، دخانيات، كاالى لوكس، خدمات ورزشى و پوشاك در معرض 

بيشترين آسيب هستند. 
 برندگان سال 99

حوزه سالمت و دارو، شوينده ها، مواد غذايى و بيمه، بخش هاى برنده 
امســال هستند و بخش فناورى اطالعات، ديجيتال و استارتاپ ها يك 

سال رويايى در انتظارشان است. 
 مديريت بنگاه  هاى اقتصادى99

مديريــت بنگاه هاى اقتصادى در ســال 99 پيچيده ترين مديريت دهه 
گذشته را طلب مى كند و آنها كه خود را براى اين شرايط آماده نكنند 

از گردونه كسب و كار خارج خواهند شد. 
براى باال رفتن از پله نودونهم بايد تصميم هاى سريع و دقيق بگيريد و 
اين امر بدون داشتن اتاق فكرى متشكل از مديرانى جسور و مشاورانى 

زبده ميسر نخواهد شد. 
سال 99 سالى منحصربه فرد خواهد بود. 

* حامد پاك طينت

پولشويى به شيوه نوين
گول ديگران را نخوريد

 اگر پولى از مبدا نامشــخص به حســاب شما واريز و در پى آن 
تماس براى بازگشت پول با شما گرفته شد، حتما مبلغ مورد نظر را 
پس از 48 ســاعت و دقيقا و فقط به همان شماره كارتى كه از آن به 

حساب شما واريز شده است؛ انتقال دهيد. 
به گزارش ايســنا، كالهبردارى و ســودجويى در نظام بانكى نه به 
وجود مى آيد و نه از بين مى رود، بلكه از شــيوه اى به شيوه اى ديگر 
تغيير شــكل مى دهد و در اين ميان افــرادى كه اطالعات كمترى از 
روش هــاى نوين اين ســودجويان دارند، دردســرهاى بزرگى پيدا 

مى كنند. 
بر اســاس قوانين مبارزه با پولشــويى هرگونه منابــع مالى كه وارد 
حسابى مى شود، بايد منبع مشخصى داشته باشد، در غير اين صورت 
مصداق پولشــويى اســت و نظام بانكى دنيا نيز بر همين اساس با 
ردگيرى مبالغ جابهجا شده، سعى در مبارزه با پولشويى و جلوگيرى 

از گم شدن رد پول هاى نامشروع دارد. 
جابه جايــى منابع مالى بين حســاب هاى مختلــف بانكى، يكى از 
راه هايى است كه قاچاقچيان مواد مخدر و اسلحه و ساير مجرم هاى 
اين چنينى براى از بين بردن رد پول شــان از آن اســتفاده مى كنند تا 
بتوانند پول هاى نامشــروع به دســت آمده را به منابع قابل استفاده 

تبديل كنند. 
در همه جاى دنيا بانك هاى مركزى كشورها براى مبارزه با پولشويى 
قوانينى دارند كه همه افراد ملزم به رعايت آن هستند و رعايتنكردن 

اين موضوع، مى تواند سبب دردسر براى صاحب حساب شود.
بانك مركــزى ايران نيز براى مقابله با تخلفات و جرم هاى مرتبط با 
نظام بانكى قوانين مشــخصى را وضع كرده و در همين راستا بود كه 
پس از افزايش تعداد پرونده هاى فيشــينگ در پليس فتا، تصميم به 
راه اندازى رمز دوم پويا گرفت كه با اين روش، فيشــينگ در كشور 

كاهش قابل توجهى يافته است. 
اما مجرمان نظام بانكى هيچگاه دست از تالش براى دور زدن قوانين، 
كالهبردارى و سواســتفاده هاى مالى برنمى دارند و تالش مى كنند تا 

با سواستفاده از اطالعات كم افراد ناآگاه، كار خود را پيش ببرند. 
يكــى از راه هايى كــه به تازگى براى پولشــويى و دور زدن قوانين 
مرتبط با آن توســط مجرمان استفاده مى شود، انتقال پول به حساب 
فردى نامشــخص و تماس با وى براى بازگرداندن اين مبلغ اســت 
كه اغلب در اين موارد، با اســتفاده از احساسات افراد ناآگاه، شماره 
كارتى متفاوت از كارتى كه پول از آن به حســاب فرد انتقال يافته را 

براى بازگشت پول، در اختيار قربانى قرار مى دهند. 
به اين ترتيب پولى كه مشــخص نيســت منبع آن كجاســت، وارد 
حســاب آن فرد شده و از فرد تقاضا مى شــود كه پول را به شماره 
كارتى واريز كند و به اين ترتيب در اين چرخه، افراد بى گناهى وارد 

دردسر و اين ماجراى پولشويى مى شوند. 
در اين موارد الزم است كه مشــتريان نظام بانكى همواره اطالعات 
خود را در زمينه قوانين و شيوه هاى نوين كالهبردارى و سودجويى 
به روز نگه دارند و در اين مورد بهويژه نيز اگر پولى از مبدا نامشخص 
به حســاب شــما واريز و در پى آن تماس از سوى شخصى با شما 
گرفته شد، حتما مبلغ موردنظر را پس از 48 ساعت و دقيقا به همان 
شماره كارتى كه پول از آن به حساب شما واريز شده؛ انتقال دهيد. 
در صــورت انجام اين كار، مشــكلى براى صاحب حســاب ايجاد 
نخواهد شــد و فرد مى تواند ادعاى خود را مبنى بر واريز اشتباه پول 

به حساب وى، ثابت كند. 

يارانه بگيران منتظر اعتبار
يك ميليون تومانى باشند

 رئيس جمهورى در تشــريح مصوبات جديد دولت براى كرونا 
گفت:  اعتبار يك ميليون تومانى قرار اســت به تمــام يارانهبگيران 

پرداخت شود. 
به گزارش خبرآنالين، حســن روحانى در تشريح مصوبات ديروز 
هيأت وزيــران بــراى مقابله با كرونــا اظهار كرد:  در كنار ســاير 
حمايت هاى در نظر گرفته شــده براى اقشــار ضعيف در نظر داريم 
اعتبار يك ميليــون تومانى به تمام يارانهبگيــران پرداخت كنيم كه 

اقساط آن به مرور از همان يارانه كسر خواهد شد. 
رئيس جمهور تصريح كرد:  برهمين اســاس بــه بيش از 23 ميليون 
خانوار كه يارانــه دريافت مى كنند، مبلغ يك ميليــون تومان اعتبار 
پرداخت مى شود و بازپرداخت اين اعتبار هم همان يارانه ها خواهد 

بود. 
وى با بيان اينكه 25 هزار ميليارد تومان اعتبار به اين طرح اختصاص 
داده شده اســت، گفت: اين اعتبار احتماالً اواخر فروردين يا ابتداى 

ارديبهشت به حساب يارانهبگيران واريز خواهد شد. 
 زمان واريز نخستين يارانه 99 اعالم شد

در خبر ديگرى زمان واريز نخستين يارانه سال 99 اعالم شده است 
كه قرار اســت طبق روال گذشــته به ازاى هر نفر 45 هزار و 500

تومان به حساب سرپرستان خانوار واريز  شود. 
نخســتين مرحله يارانه 99 در ســاعت 24 روز 20 فروردين 1399
به ازاى هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حســاب سرپرستان خانوار 

واريز مى شود. 

مصرف بنزين در همدان نصف شد
 مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان از كاهش 51 درصدى مصرف 
بنزين در نوروز امســال خبر داد و گفت: مصرف بنزين در 9 شهرســتان استان همدان 
در نوروز و تعطيالت ابتدايى ســال 99 نســبت به مدت مشابه سال گذشته 51 درصد 

كاهش يافت. 
امين روستايى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه نرخ مصرف بنزين در نوروز امسال منفى 
بوده است، اظهار كرد: مشاهده آمار و ارقام مصرف بنزين از اول تا 14 فروردين ماه سال 
99 نشان داده كه نرخ مصرف همه شهرستان ها از ابتدا تا پايان بازه منفى و بيسابقه است. 
وى با بيان اينكه اين آمار حاكى از عمل به وعده هم استانى هاى فهيم در راستاى در خانه 

ماندن براى شكست كروناويروس است، افزود: از ابتداى سال 99 تا پايان روز چهاردهم 
نرخ رشــد مصرف بنزين در شهرســتان ها به طور متوالى منفى بوده و مصرف امسال در 

همين مدت نصف شده است. 
روســتايى با اشــاره به كاهش 67 درصدى مصرف بنزين در روز طبيعت، تصريح كرد: 
همچنين ميزان مصرف ســوخت بنزين در ســيزدهمين روز از سال جديد يعنى در روز 
طبيعت ســابقه نداشته و در قياس با مدت مشابه سال گذشته، شاهد كاهش 67 درصدى 

مصرف اين نوع فرآورده در اين روز هستيم. 
وى با تأكيد بر اينكه در مدت اشــاره شده هيچ يك از جايگاه هاى سوخت استان تعطيل 
نبوده است، يادآور شد: تمامى 122 جايگاه عرضه فرآورده سوخت منطقه ضمن رعايت 
اصول بهداشــتى و ايمنى براى جلوگيرى از شيوع بيشتر بيمارى ناشى از كروناويروس، 

شبانهروزى فعال بودند و خدمت رسانى كردند. 
مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان خاطرنشان كرد: در نوروز امسال، 16 
كارگروه 4 نفره متشــكل از كارشناسان و بازرسان در 16 روز متوالى از جايگاه ها بازديد 
كرده و عملكرد آنها زير ذرهبين  بود به طوريكه هر جايگاه حداقل 4 بار بازديد شده تا اين 

مراكز هرچه بهتر به شهروندان خدمات ارائه دهند. 
وى تصريــح كرد: در اين بازديدها، وضعيت بهداشــتى جايگاه و اپراتورها از جمله 
ضدعفونى كردن مستمر تجهيزات، موجود بودن دستكش در كنار نازل ها، موجودى 
فرآورده، فعال بــودن تمامى نازل ها، دوربين هاى نظارتى، وضعيت ايمنى و آماده به 
كار بودن كپســول هاى خاموش كردن آتــش و... كنترل و با پيگيرى نواقص موجود 

رفع شد. 

 آنطور كه رئيــس اتاق اصناف ايران اعالم 
كرد: فهرست مشاغل مجاز به فعاليت از ابتداى 
هفته آينده، امروز براى تصميم گيرى نهايى به 
ســتاد ملى مبارزه با كرونا اعالم مى شــود اما 
برخى مشــاغل ضــرورى از 23 فروردين در 

استان ها آغاز به كار خواهند كرد. 
به گزارش مهر، سعيد ممبينى با اشاره به مصوبه 
ستاد ملى مبارزه با كرونا درباره پيشنهاد اسامى 
اصناف مجاز به فعاليت از ابتداى هفته آينده از 
ســوى اتاق اصناف و با همكارى دستگاه هاى 
مســئول به اين ستاد افزود: قرار است وزارت 
بهداشت ارزيابى هاى تخصصى انجام دهد تا 
بر اســاس آن، فهرست شروع فعاليت مشاغل 

مختلف را اعالم كنيم. 
وى افزود: در جلسه ديروز با تمركز بر حفظ 
اشتغال در واحدهاى صنفى مقرر شد وزارت 
بهداشت ارزيابى هاى تخصصى را انجام دهد 
تا فهرست مشاغل مجاز به بازگشايى و شروع 

اشتغال مشاغل را اعالم كنيم. 
به گفته رئيس اتاق اصناف ايران، مشاغلى كه 
پيشــتر فعاليت آن ها ممنوع اعالم شــده بود، 
همچنان ممنوع هســتند تا تصميم گيرى هاى 

الزم در اينباره انجام گيرد. 
ممبينــى افزود: ســتاد ملى مبارزه بــا كرونا 
مأموريت تعيين گروه هاى صنفى كه بتوانند به 
تدريج و با توجه به شرايط پيش آمده، فعاليت 
خود را آغاز كنند، به كميته اى متشكل از اتاق 

اصناف واگذار كرده و مقرر است اين مشاغل 
در استان ها از 23 فروردين و در شهر تهران از 
30 فروردين فعاليت خود را با تصميم و اعالم 

نهايى ستاد ملى مبارزه با كرونا آغاز كنند. 
وى تصريح كرد: ايــن كارگروه فعاليت خود 
را از 15 فروردين آغاز كرده و مشــاغل را با 
توجه به حساســيت هاى بهداشتى و با توجه 
به جنبه هاى فعاليت گروه هاى صنفى مختلف 
و از جمله ميزان اشــتغالزايى بررسى كرده ايم 

و با يك مدل كامًال علمى، بررســى هاى الزم 
صورت گرفته است. 

ممبينــى افزود: تصميم گرفته شــد كه از 23
فروردين برخى مشــاغل فعاليت خود را در 
اســتان ها آغاز كنند، اما بنا داريم تا اعالم نظر 
نهايى وزارت بهداشــت، مشاغل ممنوع شده 
درحال حاضر بازگشايى نشوند و بر اين اساس 
مشــاغلى كه اجازه فعاليت نداشتند همچنان 

فعاليت آن ها ممنوع است. 

رئيس اتــاق اصناف ايران گفت: ســتاد ملى 
مبارزه با كرونا فهرستى را مشخص كرده است 
و بر اســاس آن مشــاغلى كه تأمين نيازهاى 
روزمــره مردم را بــر عهده دارنــد از جمله 
ميوه فروشى ها و فروشــندگان خوار و بار باز 
هستند و مشاغلى كه با نظر كارشناسان وزارت 
بهداشت، بيشــتر زمينه ساز انتشــار ويروس 
هســتند نيز بايد همچنان تا رفع فراگيرى اين 

ويروس بسته بمانند. 

 مديركل امــور اقتصاد و دارايى اســتان 
همدان با بيان اينكه توليد يكى از مقوله هايى 
اســت كه اهداف اقتصادى را محقق مى كند، 
گفــت: توليد تمام پارامترهــاى اقتصادى از 
جمله نرخ بيــكارى، نرخ تورم و ارزش پول 

ملى را دچار تحول مى كند. 
ســيدناصر محمودى با تأكيد بــر اينكه تنها 
راهــى كــه مى توانــد كشــور را از بحران 
نجات دهد، توليد اســت، اظهار كرد: كشور 
و  ظرفيت هــا  از  مختلــف  بخش هــاى  در 
توانمندى هاى بالقوه اى برخوردار اســت و با 
توجه به اينكه امســال با نــام «جهش توليد» 
نامگذارى شده و از طرفى تحريم ها و جنگ 
تمام عيارى كه توســط استكبار جهانى عليه 
ايران راه افتاده، تنها راهى كه مى تواند كشور 
را از بحران نجات دهد، جهش توليد است. 

وى بــا بيان اينكه وزارت اقتصــاد و دارايى 
برنامه هايى براى تحقق شــعار ســال تبيين 
كرده اســت، تصريح كــرد: 5 محور اصلى 
در راســتاى جهش توليد در وزارت اقتصاد 
و دارايــى تعريف شــده به طوريكــه تأمين 
منابع مالى، تقويت ســرمايه گذارى، توســعه 
تجارتى خارجى، بهبود فضاى كســب و كار 

و مولدسازى دارايى هاى دولت از جمله اين 
محورهاست. 

وى با اشــاره به اينكه برنامه كارى اقتصاد و 
دارايى استان همدان آغاز شده است، به ايسنا 
يادآور شد: يكى از اقداماتى كه بايد صورت 
بگيــرد، تبيين وضــع موجود و شناســايى 
آســيب هاى موجود از منظر پولــى، بانكى، 
مالياتى، كســب و كار، موانع سرمايهگذارى 

داخلى و خارجى است. 
محمودى افــزود: براى تحقق 5 محور اصلى 
برنامه هايى براى دســتگاه هاى اجرايى ارسال 
شده، به طوريكه در برنامه عملياتى ديده شده 
كه از ظرفيت دانشــگاه هاى اســتان، فعاالن 
اقتصادى، ستاد تســهيل و رفع موانع توليد، 
كميته بهبود فضاى كســب و كار و شناسايى 
مسائل و مشكالت از طريق گفتوگوى دولت 
بــا بخش خصوصــى در تحقــق برنامه هاى 

جهش توليد در استان استفاده شود. 
وى با تأكيد بر اينكه بررســى و كمكرسانى 
به واحدهاى توليدى غيرفعال از راهكارهاى 
اســتان براى جهش توليد اســت، ادامه داد: 
درصدد هســتيم ارتباط دائمــى با واحدهاى 
توليدى داشــته باشيم و قوانين مخل كسب و 

كار را احصا و رفع كنيم. 
 مديركل امور اقتصاد و دارايى استان همدان 
بيان كرد: كارشناسان ما راهكارهاى ديگرى را 
در دستور كار دارند كه بتوانيم به رونق توليد 
محوريت بدهيم و ســرمايه گذارى و توليد با 
اســتفاده از ضمانتنامه هاى بيمه اى را ترويج 
دهيم، در واقع از ظرفيت صنعت بيمه در اين 

مسير استفاده شود. 
محمودى با تأكيد بر اينكه درصدد هســتيم 
مولدســازى اموال دولتى را به جد در استان 
پيگيرى كنيم، يادآور شــد: مولدسازى سبب 
ايجاد انضباط در مديريــت دارايى دولت و 
هزينه ها مى شود كه در استان همدان كارگروه 
مولدســازى اموال دولتى را تشــكيل داده و 
تالش داريم در اين راستا ســامانه را بهروز 

كنيم. 
وى با اشــاره به اينكه 99 درصــد از اموال 
غيرمنقول دستگاه هاى دولتى استان در سامانه 
«ســادا» ثبت شده اســت، بيان كرد: در سال 
گذشــته اموال غيرمنقول 11 دســتگاه استان 
پايش شده و 16 جلسه كارگروه مولدسازى 
اموال دولتى تشكيل شده است كه در نهايت 

مولدسازى 39 فقره ملك قطعى شد. 

محمــودى بــا بيــان اينكــه در راســتاى 
مولدســازى دارايى هاى دولــت 55 فقره از 
امالك دســتگاه هاى اجرايى در ســال جديد 
مولدســازى يا بــه فروش مى رســد، اظهار 
كرد: در برنامه اصالح ســاختار بودجه، يكى 
از بســته هاى 9گانه، به موضوع مولدســازى 
اختصــاص دارد به نحوى كه دولت بتواند از 

دارايى هاى موجود خود، درآمدزايى كند. 
وى تصريح كرد: مولدسازى دارايى ها، ايجاد 
منابع مالى حداكثرى از طريق انواع قراردادها 
و ابزارهــاى مالى بــراى انجمادزدايى و باز 
توزيــع دارايى هاى مــازاد دولتى(حكومتى) 
اســت. اين طرح در راستاى اجراى بند(پ) 
ماده 10 قانون برنامه 5ساله ششم توسعه بوده 
و بر اين منطق استوار است تا با كاهش نقش 
دولت در ساختار اقتصاد، هزينه هاى دولتى را 
كاهش و با پوياسازى از اموال و دارايى هاى 

دولتى، رونق اقتصادى را تسريع بخشد. 
مديــركل اقتصــاد و دارايى اســتان همدان 
خاطرنشان كرد: در سال گذشته 39 فقره ملك 
براى مولدسازى، 14 فقره ملك براى فروش 
در كارگــروه اســتانى و 2 فقــره ملك براى 
فروش در كارگروه وزارتخانه تصويب شد. 

 رئيس اتحاديه مشــاوران امالك همدان با 
بيان اينكه بازار مسكن در ركود به سر مى برد، 
گفت: درحالحاضر بهدليل شيوع كروناويروس 
بازار مسكن به شدت دچار ركود شده است و 

خريدوفروشى صورت نمى گيرد. 
با  ايســنا،  با  گفتوگو  در  جمالــى  ابراهيم 
اشــاره به اينكه اين موضوع سبب كاهش 
قيمت مســكن در همدان نشــده اســت، 
اظهــار كرد: در بهمن و اســفندماه ســال 
افزايش  همدان  در  مســكن  قيمت  گذشته 
10 درصــدى داشــت و با وجــود اينكه 

درحالحاضــر در ركــود هســتيم، كاهش 
نداشتهايم.  قيمت 

وى بــا تأكيد بر اينكه فعًال تمامى مشــاوران 
امالك تعطيل هستند، تصريح كرد: درحالحاضر 
تمامى مشــاوران امالك بهدليل جلوگيرى از 
شيوع كروناويروس تعطيل هستند و خريد و 

فروشى در همدان انجام نمى شود. 
جمالى با اشــاره به آثار منفــى كروناويروس 
بر كسب و كار مشــاواين امالك، يادآور شد: 
بسيارى از مشــاوران امالك همدان مستأجر 
هستند و شيوع كرونا و تعطيلى بازار آثار منفى 

بر كسب و كارها بهويژه مشاوران امالك وارد 
كرده است. 

وى بيان كرد: معموالً در اســفند و فروردين 
و تــا نيمه ارديبهشــت در همــدان خريد و 
فروش مســكن و يا اجاره صورت نمى گيرد، 
بنابراين مســكن در اين ايام بازار خوبى ندارد 
و درحالحاضر نيز به دليل كرونا مردم تمايلى 

به خريد ملك نشان نمى دهند. 
رئيس اتحاديه مشــاوران امالك همدان با بيان 
اينكه قيمت مصالح ســاختمانى چيزى حدود 
30 درصد افزايش داشته است، تأكيد كرد: به 
طور حتم اگر بازار از وضعيت كرونايى خارج 
و رونقى هم ايجاد شــود قيمت ها باال خواهد 

رفت، زيرا مصالح گران شده است. 

رئيس اتاق اصناف ايران اعالم كرد

آغاز به كار برخى مشاغل 
از 23 فروردين 

■ ليست مشاغل مجاز به فعاليت، امروز اعالم مى شود

مديركل امور اقتصاد و دارايى استان همدان خبر داد؛

مولدسازى و فروش 55 ملك دولتى در راستاى جهش توليد

رئيس اتحاديه مشاوران امالك همدان:
قيمت مسكن همدان با كرونا كاهش 

نيافته است

  كارت دانشجويى سيده زينب حسنى با 
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كشتى همدان اميدوار به المپيك...
 تا پيش از شــيوع ويروس كرونا عمال تمام شــانس ها را به رغم 
برتر بودن مســعود كمروند در بين رقباى 74 كيلويى خود با توجه به 
آسيب ديدگى بدموقع اش از دست داده بوديم ولى امروزى كه المپيك 
به 1مرداد 1400 موكول شده است بازهم شانس اين را خواهيم داشت 
تا همدان پس از سال ها ركود، بازهم در ميادين المپيك نماينده داشته 

باشد.
حاال با توجه به نفوذ يارى و مســعود مصطفى جوكار در فدراســيون 
كشــتى بايد منتظر اقدامات مسئوالن همدان در اين راستا باشيم تا كه 
با حمايــت همه جانبه از كمروند، وى در كــورس رقباى خود براى 

تصاحب دوبنده تيم ملى قرار بگيرد.

دكتر تيم رنس خودكشى كرد
 برناردو گونزالس دكتر تيم رنس فرانسه، پس از مثبت شدن تست 

كرونايش به دليل نامشخصى خودكشى كرد،
 باشــگاه رنس نيز اين خبر را تاييد كرد و به بازماندگان وى تسليت 

گفت و همينطور لوگوى خود را از قرمز به رنگ مشكى درآورد.

احتمال برگزارى بازى هاى ليگ برتر 
در كيش و بوشهر!

 سازمان ليگ براى اتمام رقابت هاى ليگ برتر دغدغه فراوانى دارد 
و گزينه هاى مختلفى را روى ميز قرار داده است. يكى از اين گزينه ها 

انجام مسابقات به صورت مجتمع در شهرهاى جنوبى است.
به گزارش ميزان، شــهر هاى اهواز، آبادان، بوشهر و حتى جزيره كيش 
با توجه به داشتن زمين هاى چمن مناسب كانديداى برگزارى احتمالى 
بازى ها هســتند. درصورتى كه با اين طرح موافقت شود، تمام 16 تيم 
حاضر در ليگ برتر در جنوب كشور دور هم جمع مى شوند، مسابقات 

را بدون تماشاگر برگزار مى كنند و ليگ را به پايان مى رسانند.

دلتنگى استراماچونى براى ايران و استقالل
 ســرمربى مطرح ايتاليايى، اكنون دل تنگ ايران و آبى هاى پايتخت 

شده است.
«فدريكو پاستورلو» مدير برنامه هاى «استراماچونى» در صفحه مجازى 
خود نوشت: اســترا همواره از عشق و عالقه اش به ايران و مردم اين 
كشــور صبحت مى كند و دلش براى خونگرمى مردم ايران تنگ شده 

است و هرگز خاطرات خوبش را با استقالل فراموش نمى كند.
پاســتورلو در حالى اين متن را در صفحه شــخصى خــود قرار داد 
كه استراماچونى با بهانه پرداختن نشــدن مطالباتش، استقالل را تنها 
گذاشــت و حتى زمانى كــه پول خود را دريافت كــرد نيز حاضر به 

بازگشت نشد.
درحالى كه او انتظار داشت پس از پايان همكاريش با استقالل هدايت 
يكى از تيم هاى حاضر در سرى آ ايتاليا را عهده دار شود، اما اين اتفاق 

رخ نداد تا استراماچونى بدون تيم بماند.

سعادتمند يك ماه از شيخ و ساير خارجى ها 
مهلت گرفت

 مباشرى، معاون ادارى باشگاه استقالل: سعادتمند از طريق وكالى 
دياباتــه، ميليچ و بودروف صحبت هايى را با آنهــا انجام داد كه يك 
فرصت ديگرى به استقالل براى انجام تعهدات داده شود كه درنهايت 
ايــن فرصت براى پرداختى به ايــن بازيكنان تا يك ماه ديگر يعنى تا 
اوايل ماه مى (اواسط ارديبهشت) تمديد شد و اميدوارم با تامين منابع 
ارزى اين مشــكل نيز حل شود. البته پرداختى و حقوق اين بازيكنان 
متفاوت است و آنها عالوه بر پيش پرداخت به صورت ماهيانه حقوق 

مى گيرند. به طور مثال آنها 2 ماه حقوق خود را طلبكار هستند.

21 روز مهلت به تيم هاى ليگ برتر 
براى شروع 

 مديران ســازمان ليگ قصــد دارند مجوز ســتاد ملى مبارزه 
با كرونا را براى برگزارى مســابقات بدون حضور تماشــاگر را 
بگيرند و از حاال به باشــگاه ها زمان دقيق شــروع مســابقات را 
اعالم كنند. از اين رو تصميم قطعى آنها اين اســت كه با توجه به 
تعطيلى طوالنى مدت مســابقات و نياز تيم ها به برگزارى تمرينات 
بدنســازى مجدد، مجوز شــروع تمرينــات را 21 روز (3 هفته) 
پيش از اســتارت دوباره بازى ها بگيرد و بــه همين دليل فرصت 

آماده سازى مجدد را به باشگاه ها بدهد.
قرار است در روزهاى آينده تكليف اين مسابقات روشن شود.

دياباته : با شروع تمرينات به استقالل 
برمى  گردم 

دياباته مطالباتش را هنوز 
كامل از استقالل نگرفته 
گفت وگو  در  اما  است، 
با مديران استقالل اعالم 
كرده كه بــه قراردادش 
پايبند است و هر زمان 
تمرينات آغاز شــود به 

ايران بازمى گردد.
دياباتــه در حالى از ايران رفت كــه مصدوميتش كامال برطرف 
شــده و در صورت آغاز دوباره ليگ مى تواند براى آبى پوشــان 

كند. بازى 

ورزش در خانه
تبديل تهديد به فرصت

 با توجه به شرايط پيش آمده و تعطيلى اماكن و تمامى رويدادهاى 
ورزشى شايد اهميت ورزش و فعاليت بدنى دوچندان باشد.

يكى از اصلى ترين راه هاى مقابله با بيمارى هاى غيرواگير پرداختن به 
ورزش و فعاليت بدنى است. امروزه دنيا ورزش با زندگى بشر ارتباط 
مستقيم دارد. فلسفه ورزش در جوامع مختلف متفاوت است. ورزش 
همگانــى، قهرمانى يا حرفه اى ورزش كردن مزايــا و فوايد زيادى را 
براى افراد دربردارد. عالوه بر تناســب انــدام و كاهش وزن مى تواند 
سبب تقويت آمادگى قلبى و عروقى، تقويت استخوان ها و بافت هاى 
عضالنى، تقويت خلق خو، آرامش روان و تقويت حافظه شما نيز شود.

با شــرايط موجود و نبود امكان ورزش در محيط هاى ورزشــى نبايد 
ورزش كردن را فراموش كنيم.

مطمئناً ورزشــكاران حرفه اى نمى توانند به همــان كيفيت تمرين در 
مكان هاى تخصصى تمرين كنند ولى مى توانند با برنامه ريزى مناسب 
در صــد بااليى از آمادگى خود را حفظ كنند. پر واضح اســت كه در 
بيشتر رشــته ها كه نياز به فضا و تجهيزات استاندارد هست، نمى توان 
تمرينــات تكنيكى و تاكتيكى انجام داد ولى با وســايل كم مى شــود 
آمادگى جسمانى خودشان را حفظ كنند و در نخستين فرصت (خروج 

از كرونا) به شرايط ايده آل خود برسند.
اما افــرادى كه ورزش همگانى رو دنبال مى كننــد، مى توانند با همان 
كيفيت فضاهاى ورزشــى به اهداف خود كه همان سالمتى و تناسب 
اندام هســت برسند. اگر بتوانيم روزى نيم ساعت با شدت مناسب (با 
توجه به سن،جنسيت، توانايى بدنى و...) كه در هفته باالى 150 دقيقه 
خواهد شــد تمرينات ورزشــى را انجام دهيم به هدف خود خواهيم 

رسيد. 
نكته قابل توجه در اين روزها تمايل به ورزش در خانه كســانى است 
كه در گذشته اصال ورزش نميكردند و اين روزها با توجه به گذراندن 
زمان زيادى در منزل به همراه خانواده شروع به ورزش و فعاليت بدنى 

نموده اند كه بسيار قابل توجه است.
در كنار نقطه ضعف هاى ورزش در خانه فوايد زيادى هم مى توان نام 

برد. از جمله: 
1.ورزش به همراه اعضاى خانواده

2.ورزش بدون هزينه
3.دسترسى آسان و صرفه جويى در وقت

4.بهداشت بهتر در منزل
5. مديريت زمان (زمان دلخواه براى ورزش)

و فوايد ديگر 
ما مى توانيم از اين تهديد ناخواســته كه سراسر دنيا را درگير خودش 
كرده فرصتى بسازيم و ورزش در خانه و ورزش خانوادگى را به يك 
فرهنگ در سطح كشور تبديل كنيم و بدين وسيله سرانه ورزش را در 
جامعه باال ببريم تا شاهد سالمت و شادابى بيشتر افراد، كاهش مرگ و 

ميرهاى ناشى از كم تحركى، پر كردن اوقات فراعت و... باشيم. 
على ضميرى، رئيس گروه ورزش همگانى 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

ورزش هاى مناسب كودكان در ايام قرنطينه
 پزشــك متخصص آسيب هاى ورزشى و دردهاى عضالنى درباره 

نحوه ورزش كردن كودكان در ايام قرنطينه توضيح داد.
به گزارش ايسنا، فريناز فهيمى پور، در ارتباط با ورزش در منزل كودكان 
در هنگام شيوع ويروس كرونا، گفت: با توجه به اينكه شيوع ويروس 
كرونا در كشــور از مدت ها پيش موجب شــده تا كودكان نيز همانند 
بسيارى ديگر از اقشار جامعه در قرنطينه خانگى باشند، به همين دليل 
نيز بايد در كنار ســاير موارد، توجه خانواده ها در ارتباط با كودكان به 

ورزش كردن آن ها بيشتر شود.
وى ادامــه داد: با توجــه به اينكه فعاليت فيزيكــى در دوران كودكى 
موجب حفظ ســالمت روانى، جسمانى، استحكام استخوانى و كنترل 
وزنى مى شــود، گفت: بنابراين انجام تمرينات ورزشى بسيار ارزشمند 
اســت و بايد با در نظر گرفتن شــرايط كودك ورزش هاى مختلفى را 

مدنظر قرار داد.
پزشــك متخصص آسيب هاى ورزشى و دردهاى عضالنى با اشاره به 
اينكه انجام ورزش هاى هوازى، تمرينات قدرتى باتوجه به سن كودك 
و حركات كششــى توصيه مى شود، اظهار كرد: ورزش هاى هوازى كه 
كودكان در منزل مى توانند انجام دهند مانند دوچرخه سوارى، دويدن و 
حركات ريتميك است كه روزانه توصيه مى شود حداقل به مدت يك 

ساعت با شدت متوسط تا شديد باشد.
به گفته فهيمى پور همچنين براى بهبود اســتحكام اســتخوانى، انجام 
حركات ورزشى با تحمل وزن همراه با جهش و پرش توصيه مى شود 

كه از آن جمله لى لى كردن و طناب زدن را مى توان نام برد.

 مى توانيم مستقيم صعود كنيم 
 تيم فوتبال همدان به رغم مشــكالت مالى اگر حمايت شود، مى تواند مستقيم به ليگ 

يك صعود كند.
ســرمربى پاس همدان با بيان اين مطلب گفت: هر ليگى شرايط خاص خودش را دارد و 

نمى شود تصميماتى كه براى ليگ برتر گرفته مى شود براى ساير ليگ ها نيز اجرا شود.
على قربانى به فرتاك گفت: ســال 98 از لحاظ فوتبالى براى ما سال خوبى بود، با توجه 
به اينكه از سال 97 در اين تيم فعاليت مى كرديم در سال جديد عملكرد بهترى نسبت به 

سال گذشته داشتيم.
وى افزود: پنجره نقل وانتقاالتى باشــگاه پاس همدان بسته بود و به همين دليل نتوانستيم 
بازيكنان جديدى به مجموعه اضافه كنيم، اما با وجود تمام مشكالت نتايج خوبى در اين 

سال كسب كرديم كه اميدواريم در سال 99 اين روند مطلوب را ادامه دهيم.
قربانى تصريح كرد: در فوتبال كشــور هر ليگى شــرايط خاص خودش را دارد، شــايد 
برگزارى مســابقات در ليگ برتر به دليل تعداد باالى بازى هاى باقى مانده دشــوار باشد 
اما در ليگ دســت دوم، پنج هفته باقى مانده است كه مسئوالن برگزارى مى توانند با يك 
برنامه ريزى مناســب اين ليگ را به اتمام برســانند، اگر براى ليگ برتر تصميمى گرفتند 
نمى شــود گفت همان تصميم براى ساير ليگ ها مناســب است، تمام تيم ها در ليگ هاى 
مختلف كشــور هزينه هاى زيادى انجام داده اند اميدوارم هرچه سريعتر اين بيمارى مهار 

شود و شاهد برگزارى دوباره ليگ حتى در زمانى دير تر باشيم.
سرمربى پاس در ادامه گفت: جدول گروه ما به گونه اى رقم خورده است كه چيزى در آن 
مشــخص نيست، در باالى جدول چند تيم براى صعود شانس بااليى دارند، ما مى توانيم 

با عملكردى مطلوب در ادامه راه به صورت مســتقيم به ليگ آزادگان صعود كنيم، تالش 
براى رسيدن به هدف بسيار مهم است كه اميدواريم با شروع ليگ روند رو به رشد پاس 

ادامه داشته باشد تا شاهد صعود اين تيم با ريشه به ليگ آزادگان باشيم.
على قربانى در پايان گفت: هر زمانى كه پاس شرايط بدى در جدول داشته است، مسئوالن 
براى جلوگيرى از سقوط تيم شرايط مالى خوبى را فراهم كردند، به نظر من مسئوالن از 
بقاى تيم در ليگ دست دوم مطمئن شده اند و صعود آن را به خدا سپرده اند اگر مسئوالن 
از پاس حمايت كنند به ورزش استان همدان كمك كرده اند. اميدوارم هرچه سريعتر شاهد 
حمايت از پاس باشيم، اين مشكالت باشگاه هميشگى بوده است، مسئوالن بايد ريشه يابى 
كنند و براى رفع اين مشكالت كارى كنند، هر شخصى وظيفه دارد كار خودش را انجام 

دهد ما بدون شك براى موفقيت تيم با تمام وجود تالش خواهيم كرد.

راضى  خود  يك ســاله  عملكرد  از   
هستيد؟

سال گذشــته به رغم اقدامات خوبى كه انجام 
شد از نتايج به دست آمده راضى نيستم و بايد 
تالش خود را بيشــتر كنيم، در ســال گذشته 
موفق شــديم خانواده كشتى را دور هم جمع 
كنيم و با ســود بردن از تجارب آنها قدم هاى 
اوليه را برداريم، اهالى كشتى تمام توان خود را 
در طبق اخالص گذاشــتند اما انتظار از كشتى 

بيش از اين است.
اميدى  المپيك  مسابقات  تعويق  با   

است كه همدان هم در المپيك نماينده 
داشته باشد؟

عقب افتادن المپيك فرصت خوبى براى كشتى 
استان اســت. با مسعود مصطفى جوكار، مربى 
المپيكى اســتان مدام در حال رايزنى هســتم 
و از مربيان اســتان مى خواهم كه با انگيزه اى 
باال برنامه ريزى كنند و كشــتى گيران استان را 
به آمادگى مطلوب برســانند. ما كشتى گيران 
المپيكى و جهانى مثــل جوكارها، گودرزى، 
ابراهيمى و سيفى و... داشتيم و بايد در حد نام 
اين دالوران ظاهر شويم و هيأت متعهد است 

كه پشتيبان برنامه مربيان باشد.
 امسال در مسابقات كشورى حرفى 

براى گفتن خواهيم داشت.
با رونــدى كه در پيش گرفتيــم قطعاً بهتر از 
سال گذشه ظاهر خواهيم شد، دانيال شريعتى 
آخرين سال اميدها اســت و تالش داريم كه 
وى را آمــاده رقابت ها كنيــم و مربى حامد 
كوكبى تالش زيادى در آماده ســازى شريعتى 
دارد و ما نيز از اين ســرمايه اســتان حمايت 

خواهيم كرد.
خوشــبختانه در رده جوانــان ســرمايه هاى 
مربيــان  از  و  داريــم  خوبــى 
اســتان مى خواهيم كــه آمادگى 

كشتى گيرانشان را حفظ كنند.
جوانان  ايــن  به  چقدر   

اميدوار هستيد؟
اين جوانان آينده كشــتى استان 
هســتند و جوكار مربى تيم ملى 
بارهــا تأكيــد كرده كــه از اين 
كشــتى گير  مى تــوان  جوانــان 
المپيكــى ســاخت و اين هدف 
و آرزوى هيأت اســت و با تمام 
تــوان از اين جوانــان حمايت 

خواهيم كرد.
كشــتى  در  وضعيــت   

نونهاالن چگونه است؟
مربيــان كشــتى اســتان تالش 
مضاعفى دارند تا انشــاا... امسال 

با دســت پر از ميادين ملى بازگرديم. هرچند 
از نظر مالى شرمنده مربيان هستيم اما با احترام 
اين عزيزان قدردان زحمات آنها هستيم، زيرا 

كشتى بدون آنها معنا ندارد.
 براى ســال آينده چــه برنامه اى 

داريد؟
برنامه ســال جديد در حال تدوين اســت و 
انشــاا... در نشســتى با حضور اهالى كشتى 
آن را به شــور خواهيم گذاشــت. در برنامه 
امسال تأكيد بر برگزارى مسابقات چندجانبه 
و اردوهاى چند روزه در اســتان ها شده است 
و اميدواريم كه روزهاى خوشــى براى جامعه 

ورزش استان در پيش داشته باشيم.
 در پايان مطلب خاصى داريد، بيان 

كنيد.
جــا دارد از تالش هاى اســتاندار و مديركل 
ورزش و جوانان استان كه كشتى را پشتيبانى 
و حمايت كردنــد، قدردانى كنم. همچنين از 
مربيان عزيز كه بدون چشمداشت هيأت كشتى 

را همراهى كردند، سپاسگزارم.
در داورى ظرفيت هــاى خوبــى داريــم و از 
مربيان با دانشــى بهره مند هســتيم و در سال 
گذشته اهالى رســانه اى استان حمايت خوبى 
از كشــتى داشــتند كه از يكايك آنها تقدير و 

تشكر مى كنم.
اميدوارم به لطــف خدا اين ويروس منحوس 
هرچــه زودتر از بين برود و هر چه ســريعتر 

فعاليت هاى ورزشى دوباره آغاز شود.

 كشتى استان كه چند سالى در خواب 
بود و افت شديدى داشت حركت رو به 
جلويى را آغاز كرده و آرام آرام خود را 

به روزهاى آفتابى نزديك مى كند.
سال گذشــته پس از چند سال ركود، 
حميدرضا يــارى يكى از مديران موفق 
استان، سكان هدايت كشتى طوفان زده 

كشتى استان را در دست گرفت تا آن را 
از گرداب به ساحل هدايت كند.

يارى كه عالقه وافرى به ورزش كشتى 
دارد، بذر اميد را در دل اهالى كشــتى 
كاشــت و بــا ايجاد وفــاق و يكدلى 
خانواده متفرق كشتى را دوباره دور هم 
جمع كرد تا براى اعتالى كشــتى استان 

خيز بردارد.
بذرى كه سال گذشته هيأت كشتى پاشيد، 
امســال و ســال هاى آينده به بار خواهد 
نشســت و حاصل آن را اهالى كشتى به 
زودى خواهنــد ديد، تعويق مســابقات 
المپيك 2020 توكيو انگيزه جامعه كشتى 
استان را دوچندان كرد و حاال با توجه به 

زمان باقى مانده اميدواريم كه بتوانيم مسافر 
توكيو بشويم.

در نخســتين روزهــاى ســال نــو و 
درحالى كه ويــروس كرونا جهان را به 
تعطيلى كشانده اســت، گفت وگويى با 
رئيس هيأت كشــتى استان انجام داديم 

كه با هم مى خوانيم.

تفاهم فدراسيون 
 AFC فوتبال و

 فدراســيون فوتبال و كنفدراسيون فوتبال 
آسيا درباره ايرادهاى مربوط به كنار گذاشتن 
ابراهيــم شــكورى و روى كار آمدن مهدى 
محمدنبى بــه تفاهم و يك راهــكار واحد 

دست يافتند.
به گزارش ايسنا، در پى وقوع برخى ايرادهاى 

اساس نامه اى در انتخاب مهدى محمدنبى به 
جاى ابراهيم شــكورى، كنفدراسيون فوتبال 
آســيا نسبت به فرايند انتخاب دبيركل جديد 

معترض شد.
پس از اين اتفاق چندين مرتبه مكاتباتى ميان 
طرفين انجام شد كه در نهايت فدراسيون از 
موضع خود كوتاه آمد و روز گذشته جلسه اى 
ميان سرپرست رياست و اعضاى هيأت رئيسه 
فدراسيون فوتبال با مسئول و اعضاى كميته 
امور فدراسيون هاى كنفدراسيون فوتبال آسيا 

برگزار شد.
در اين جلســه نگرانى AFC و توضيحات 
فدراســيون فوتبال مطرح شد و پس از يك 
جلسه مجزا ميان وحيد كردانى، رئيس ايرانى 
كميته امور فدراســيون هاى AFC به همراه 
ابراهيم شــكورى، دبيركل سابق فدراسيون، 
اختالفــات برطرف شــد و طرفين به تفاهم 

دست يافتند.
وحيــد كردانى نيــز در اظهارنظــرى طرح 
مســائلى مانند تعليق فدراســيون فوتبال را 

به دليــل برخى ايرادهــا در انتخاب دبيركل 
جديد منطقى ندانست و گفت كه درباره اين 
موضوع پاسخ ســازنده به اطالع فدراسيون 

فوتبال خواهد رسيد.
با اين وضعيت، ســايه اختالفات كنار رفت 
و از اين پس فدراســيون تمركز الزم را براى 
اســاس نامه،  اصالح  دربــاره  تصميم گيرى 
سرنوشــت ليگ برتر و... خواهد داشــت و 
مهدى محمدنبى نيز مى تواند به عنوان دبيركل 

جديد، امور اين فدراسيون را دنبال كند.

 با توجه به دستور صريح رئيس جمهورى 
مبنى بر اينكه مراكز ورزشــى، اســتخرها و 
مراكزى كه نياز به حضور جمعيت دارند فعال 
تا اطالع ثانوى همچنان تعطيل باقى مى مانند، 
بايد منتظر ماند و ديد كه ستاد مقابله با كرونا 
در ورزش چه تصميمى را درباره تمرينات و 
مسابقات ورزشى در رشته هاى مختلف اتخاذ 

مى كند؟
روحانــى  حســن  ايســنا،  گــزارش  بــه 
رئيس جمهورى در جلسه ستاد ملى مديريت 
و مقابله بــا كرونا كــه در مجموعه حافظيه 
تهران برگزار شــد، مســائل مختلفى را بيان 
كــرد كه فعاليت مراكز ورزشــى را نيز در بر 
مى گرفــت. وى در اين جلســه عنوان كرد 
كســب و كارهاى كم ريسك مى توانند از 23

فروردين فعاليت هاى خود را آغاز كنند، اما 
كســب و كارهاى پر ريسك از جمله مراكز 
ورزشــى، اســتخرها و مراكزى كــه نياز به 
حضور جمعيت دارنــد فعال تا اطالع ثانوى 
همچنان تعطيــل باقى مى مانند تا بعدا درباره 

آن ها تصميم گيرى شود.

به تازگى معاون توســعه ورزش قهرمانى و 
حرفــه  وزارت ورزش و جوانان در مورد 
آخرين تصيم گيرى هــاى مربوط به تعطيلى 
تمرينات و مسابقات ورزشى به دليل شيوع 
كرونا كه در حال حاضر تا ابتداى ارديبهشت 
ماه ادامه خواهد داشــت، بيان كرد كه پيش 
از شروع سال جديد ســتاد مقابله با كرونا 
تعطيلى تمرينات و مســابقات ورزشــى را 
تا ابتداى ارديبهشــت ماه ســالجارى اعالم 
كــرد، بنابراين هر تيمى كــه تمرين كند و 
يا مســابقه اى را برگزار نمايد، فدراسيون ها 
موظــف هســتند طبــق قانــون در كميته 
انضباطــى موضوع را بررســى و برخورد 

انضباطى را در دستور كار قرار دهند.
وى صحبت  هايــش را اينگونه ادامه داد كه 
اين تصميم در ستاد مقابله با كرونا در ورزش 
ايران بر اســاس تصميم ستاد ملى پيشگيرى 
و مبــارزه با كرونا بوده اســت؛ در عين حال 
بر اساس مصوبه شــوراى عالى امنيت ملى، 
مصوبات ســتاد ملى پيشــگيرى و مبارزه با 
كرونا حكم مصوبه شوراى عالى امنيت ملى 

را دارا اســت و هيچ شــخص و تيمى اجازه 
تخطى از اين تصميمات و مصوبات را ندارد.

معاون توســعه ورزش قهرمانى و حرفه اى 
وزارت ورزش و جوانــان در عيــن حال 
تاكيد كرد كه شديدترين برخورد در انتظار 
تيم هايى اســت كه تمرين يا مســابقاتى را 
برگزار كنند و از طريق فدراســيون ها با اين 
دســته از افراد و تيم ها برخورد خواهد شد 
و هيچگونه مماشاتى در اين راستا نخواهيم 

داشت.
على نژاد همچنين در پاسخ به اينكه پيش بينى 
مى كنيــد تا چه زمانى مســابقات و تمرينات 
ورزشى به دليل شــيوع كرونا تعطيل خواهد 
بود، بيان كرد كه اين مســاله بستگى به رفتار 
ويروس در كشور دارد، ما برخى از هموطنان 
خود را از دست داده ايم و بايد خيلى مراقبت 
كنيم و هيچ چيزى مهمتر از ســالمتى نيست 
و زمانى كه كميتــه بين المللى المپيك به رغم 
ســختى هاى فــراوان المپيك را بــه تعويق 
مى انــدازد، برگزار كردن يــك تمرين ديگر 

جاى بحث ندارد.

در نهايــت اينكــه هر چند ســتاد مقابله با 
كرونا در ورزش طبق وعــده قبلى، درباره 
وضعيت مســابقات و تمرينات ورزشى در 
ارديبهشت ماه تصميم گيرى خواهد كرد اما 
به نظر مى رســد با توجه به دســتور صريح 
مراكز  اينكــه  بر  مبنــى  جمهورى  رئيــس 
ورزشــى، اســتخرها و مراكزى كه نياز به 
حضــور جمعيت دارند فعال تا اطالع ثانوى 
همچنــان تعطيــل باقى مى ماننــد، بنابراين 
ايران  ورزش  در  تعطيلى هــا  ادامه  شــاهد 
باشيم. زمان دقيق شروع مسابقات را اعالم 
كننــد. از ايــن رو تصميم قطعــى آنها اين 
اســت كه با توجه به تعطيلى طوالنى مدت 
مسابقات و نياز تيم ها به برگزارى تمرينات 
بدنســازى مجدد ســازمان ليگ قصد دارد 
مجوز شروع تمرينات را 21 روز (3 هفته) 
پيش از اســتارت دوباره بازى ها بگيرد و به 
همين دليل فرصت آماده  سازى مجدد را به 

بدهد. باشگاه ها 
قرار اســت در روزهاى آينده تكليف آينده 

مسابقات گرفته شود.

رئيس هيأت كشتى استان:

امسال
 سال شكوفايى 

كشتى استان است

احتمال تمديد تعطيلى ورزش ايران 
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دستورالعمل هاى بهداشتى «اميركبير» 
براى پيشگيرى از بيمارى هاى واگير

 دستورالعمل واكسيناسيون اجبارى و تدوين قانون «قرنطينه مرزى» از 
جمله اقدامات ميرزاتقى خان براى باال بردن سطح بهداشت در ايران بود.

دوران صــدارت ميرزاتقى خان اميركبير، بســيار كوتاه بود؛ او كمتر از 4 
ســال پُست صدراعظمى را برعهده داشــت، اما در همين دوران كوتاه، 
چنــان تغييرات بنيادينى ايجــاد كرد كه اگر با شــهادت وى، روند آن 
متوقف نمى شد، مى توانســت جريان تاريخ ايران را به كلى تغيير دهد 
و شــرايط دوره هاى بعد را به غير آن مبدل كند. بديهى اســت كه نظم 
ميرزاتقى خانى، شامل همه امور مى شد و او به دنبال توسعه كاريكاتورى 
ايران نبود. بهداشت و درمان، به عنوان يكى از مهمترين بخش هايى است 
كه حاكميت بايد بر آن نظارت كند و ورود مؤثر داشته باشد، مورد توجه 
و اهتمام ميرزاتقى خان قرار داشــت و دستورالعمل هاى او براى توسعه 
بهداشت عمومى و پيشگيرى از بيمارى هاى واگير، يكى از درخشان ترين 
و افتخارآميزترين برگ هاى تاريخ پزشــكى ايران را رقم زد. در ادامه، به 

برخى دستورالعمل هاى بهداشتى اميركبير اشاره خواهيم كرد.
 يك؛ آغاز نهضت واكسيناسيون: 

واكسيناســيون يا به اصطــالح مايه كوبى، در دوره فتحعلى شــاه و 
به اهتمام عباس ميرزا نايب الســلطنه و بــرادر وى، محمدعلى ميرزا 
دولتشــاه براى مقابله با بيمارى وحشــتناك آبله، وارد ايران شــد؛ 
اما اين اقدام، جنبــه عمومى پيدا نكــرد. اميركبير بالفاصله پس از 
آغاز صــدارت، در اطالعيه اى، موضوع پيشــگيرى از اين بيمارى 
واگيــر و خطرناك را به مردم اعالم كرد و با دســتورالعمل دولتى، 
مأموران آموزش ديده را براى واكســن زدن به اقصى نقاط «ممالك 
محروســه» فرستاد. نكته مهم در دســتورالعمل اميركبير براى مقابله 
با آبلــه، توجه ويژه او به كودكان بود. امير دســتور داد كودكان را 
در مايه كوبى، بر بزرگســاالن اولويت دهند: «اولياى دولت كســانى 
را براى يادگرفتن اين فن شــريف (آبله كوبى) گماشته اند كه پس از 
آموختن به جميع ممالك محروســه مأمور نمايند كه در هر واليتى 
جميع اطفال را مردم بياورند و آبله شــان را بكوبند و از تشويش و 
هالك رعيت آســوده گردند.» قانون «آبله كوبى»، همگانى و اجبارى 

بود و متخلفان به پرداخت جريمه ســنگين محكوم مى شدند.
 دو؛ برقرارى قرنطينه در مرزهاى ايران:

در دوران ميرزاتقى خان، بيمارى هاى واگير و هولناكى مانند وبا، حصبه، 
تيفوس و طاعون در خاورميانه شــيوع داشت و همه كشورهاى منطقه 
درگير آن بودند. امير كه براى توسعه بهداشت، برنامه اى بلندمدت داشت، 
دســتور داد تا قاعده يا قانون «گراختين» يا همان «قرنطينه» در مرزهاى 
ايران اجرا شــود. او با تيزبينى، در ذيحجه ســال 1267، به اسكندرخان 
حاكم كرمانشاه نوشت: «از قرارى كه عاليجاه ميرزا ابراهيم خان كارپرداز 
نخست دولت عليّه مقيم دارالسالم بغداد نوشته است، ناخوشى وبا همه 
عربستان را فراگرفته و از اول خانقين الى نجف اشرف طغيان تمام دارد 
و اهالى بغداد كامال متفرق شــده اند. البته آن مخدوم از تفصيل آن بهتر 
اســتحضار دارد. چون آن جا معبر عام اســت و هر روزه زوار عتبات و 
ســايرين به همه ممالك محروسه تردد دارند، بسيار الزم است كه براى 
حفاظت ممالك محروســه، بناى گراختيــن (قرنطينه) كه منفعت آن به 
كّرات به تجربه رســيده است، گذاشته شــود.» اميركبير در اين دستور 
حكومتى، شرح كاملى از مراحل قرنطينه را اعالم و انجام آن را اجبارى 

مى كند.
 سه؛ بناى نخستين بيمارستان دولتى:

اميركبير براى توســعه بهداشــت عمومى و پيشــگيرى از گســترش 
بيمارى هاى واگيــر و با عنايت به اين موضوع كه بخش مهمى از مردم 
را، تهى دستان تشكيل مى دهند، نخســتين بيمارستان دولتى نوين ايران 
را در پايتخت بنا كرد، بيمارســتانى بــا ظرفيت نگهدارى 400 بيمار كه 
با رياســت ميرزامحمدولى حكيم باشى اداره مى شــد و در آن تعدادى 
پزشك اروپايى، مانند «كازوالنى»، تحت اشراف پزشكان ايرانى، خدمت 
مى كردند. داروخانه دولتى اين بيمارستان، داروى مورد نياز فقيران جامعه 
را به صورت رايگان تأمين مى كــرد. وجه مهم اقدام امير در اين زمينه، 
برترى دادن طبيب ايرانى در مقابل پزشك اروپايى است؛ رويكردى كه 
با تأسيس رشته پزشكى در دارالفنون براى تربيت پزشكان جوان ايرانى 

هم، به شدت دنبال مى شد.
* منبع: خبرآنالين

■ دوبيتى باباطاهر 
بنازم گردش چرخ و فلك را ببندم شال و ميپوشم قدك را  
بگردم آب درياها سراسر                                            بشويم هر دو دست بى نمك را

■ حديث:
امام باقر(ع):

 «هر آينه، آن گاه كه انسان گناهى را مرتكب مى شود، روزى از او روى مى گرداند». آن گاه امام اين 
آيه را تالوت فرمود: «ما آن ها را بيازموديم، چنان كه صاحبان آن بوستان را آزموديم؛....» .  

الكافي ج 2 ص 271

زين
درج

س 
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

راهن
بود  

 ك
وند

 نها
  

ان
سرك

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

17 17 21 21 21 21 20 20 22 19 21 22
5 5  8  8  7  7  6  7  8  7  7 6
30 35 30 25 30 30 30 30 25 25 30 30

 رئيس انجمن دفاتر مسافرت هوايى و جهانگردى 
ايران با اعالم اينكه در ماه هاى اســفند 98 و فروردين 
99 حــدود يك هــزار ميليارد تومان بــه آژانس هاى 
مسافرتى خســارت وارد شده است، گفت: تسهيالت 
و بسته حمايتى كه براى خروج گردشگرى از بحران 
كرونا درنظر گرفته اند، در آينده بالى جان اين صنعت 

مى شود و آن را بدهكارتر مى كند.
حرمــت ا... رفيعى به جلســه وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى با معــاون اول رئيس 
جمهور و رئيس كل بانك مركزى اشاره كرد و درباره 
درخواست اختصاص 38 هزار ميلياد ريال به صنعت 
گردشگرى از سهم 75 هزار ميليارد تومانى كه دولت به 
منظور جبران خسارت هاى وارد شده به كسب و كارها 
از محل شيوع ويروس كرونا، درنظر گرفته شده است، 
اظهار كرد: قطعا مبلغ تســهيالت درنظر گرفته شــده 
متناسب با زيانى كه به صنعت گردشگرى وارد شده، 

نيست و مبلغ كمى براى آن درنظر گرفته شده است.
وى ســپس به بخشى از خســارت هاى وارد شده به 
صنعت گردشگرى اشاره كرد و اين نكته را يادآور شد 
كه 40 درصد فعاليت دفاتر خدمات مسافرتى در نوروز 
متمركز اســت و در ادامه گفت: سال 98 براى صنعت 
گردشــگرى بسيار ســخت بود، همه ما به تعطيالت 
نوروز 99 چشــم دوخته بوديم كــه اين بار، ويروس 

كرونا، آن را نقش برآب كرد.
 هــزار ميليارد تومان خســارت كرونا به 

آژانس هاى مسافرتى
رفيعى با استناد به آمار تطبيقى صندلى هاى فروخته شده 
پروازهاى داخلى و بين المللى، رزرو اتاق در هتل هاى 
داخلى و مسيرهاى خارجى، صندلى هاى فروخته شده 

قطارها و هزينه هاى جارى دفاتر در ماه هاى اسفند 97 
و فروردين 98، ميزان خســارت وارد شده به 3 هزار 
و 500 دفتر خدمات مســافرتى را در ماه هاى اســفند 
98 و فرورديــن 99 را در مجموع حدود هزار ميليارد 
تومان برآورد كرد و افزود: حدود 5 هزار دفتر خدمات 
مســافرتى در كشور وجود دارد اما براى برآورد ميزان 
خسارت تحميل شــده، آژانس هاى فعال و نيمه فعال 
درنظر گرفته شــده اند كه تعداد آن به حدود 3 هزار و 

500 دفتر مى رسد.
به گزارش ايســنا، وى تأكيد كرد: آمار خسارت وارد 
شده به دفاتر خدمات مسافرتى به هيچ وجه تخمينى 
و يا براســاس حدس و گمان نبوده، بلكه براســاس 
مســتندات و تطبيق ميزان فروش تور، هتل و صندلى 
هواپيما و قطار در مدت زمان مشــابه سال گذشته با 

وضع موجود، برآورد شده است.
رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت هوايى و 
جهانگردى ايران ادامه داد: بابت خسارت وارد شده به 
دفاتر خدمات مسافرتى كه البته با توجه به ركود سفر 
همچنان ادامه دارد، در جلســه اى كه با حضور معاون 
اول رئيس جمهور، رئيــس كل بانك مركزى و وزير 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى برگزار شد، 
درخواســت كرديم وام و تســهيالت كم بهره با دوره 
تنفس حداقل يك ساله اختصاص دهند تا ما فرصت 

جبران داشته باشيم.
وى گفت: تمام نمودارهاى اقتصادى نشــان مى دهد 
صنعت گردشــگرى با بيشترين خسارت مواجه شده 
است، بنابراين بسيارى از كشــورها براى جبران اين 
زيان، تســهيالت بالعوض و يــا كم بهره اختصاص 
داده اند، درحالى كه تسهيالت درنظر گرفته شده براى 

صنعت گردشگرى ايران حدود 12 درصد بهره دارد، 
ما شــرايط دولت را كه متاثر از تحريم ها است، درك 
مى كنيم و درخواست وام بالعوض نداريم اما از آن ها 
تقاضا داريم اين بار گردشگرى را ببينند و به آن واقعا 
توجــه كنند، اين وام با ســود 12 درصد نه تنها چرخ 
گردشــگرى ايران را به حركت درنمى آورد كه بالى 
جان اين صنعت مى شــود و بدهى روى بدهى اضافه 

مى كند. 
رفيعى بيان كرد: استفاده از اين وام با توجه به وضعيتى 
كه گردشــگرى به آن دچار شــده است، اصال توجيه 
ندارد و اعتقاد ما بر اين است كه مصرف كننده اين وام، 
افرادى خواهند بود كه به اصل ماجراى گردشــگرى 

ربطى ندارند.
وى با تأكيد بر اينكه پرداخت تسهيالت بايد با حفظ 
نيروى كار باشد، ادامه داد: آقاى مونسان در شهريورماه 
سال 96 هزينه ايجاد هر شغل در گردشگرى را حدود 
50 ميليون تومان اعالم كرد، وزارت كار در ســال 97 
عدد اين ســرمايه را حدود 60 ميليــون تومان اعالم 
كرد، كارشناســان اقتصادى هم با محاسبه نرخ تورم، 
اين عــدد را بين 100 تا 200 ميليــون تومان برآورد 
كرده اند، ما براى حفظ نيروى كار گردشگرى، پيشنهاد 
كرديم از مبلغ درنظر گرفته شده براى جبران خسارات 
اين صنعت، بــه ازاى هر كارمنــد، 50 ميليون تومان 
به تاسيســات گردشگرى تســهيالت كم بهره با دوره 
تنفس يك ســاله بدهند، اگر آن تاسيسات داراى دو 
مجوز بودند به ازاى هر كارمند 100 ميليون تومان وام 
اختصاص دهند. با اين حركت دولت به حفظ نيروى 
كار گردشگرى و حتى ايجاد اشتغال براى افراد بيشتر 

كمك كرده است.

رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت هوايى و 
جهانگردى در پاسخ به اين سوال كه وقتى تاسيسات 
گردشــگرى با شــيوع ويــروس كرونــا و تعطيلى 
كســب وكار، اغلب نيروهاى خــود را تعديل و بيكار 
كرده اند، پرداخت تسهيالت به اين شيوه ايجاد اشتغال 
موقت و كوتاه مدت نخواهد كرد، گفت: اگر اين پيشنهاد 
را زودتر اجرا كنند، قطعا تاسيسات گردشگرى نيروى 
كار خود را دوباره فراخواهد خواند و تمام پرسنل حفظ 

خواهند شد، اين كار به نفع همه خواهد بود.
 در امهــال ماليات و بيمه حــق كارفرما 

تجديد نظر شود
وى همچنين درباره امهــال 3 ماهه اى كه به ماليات ها 
داده شده است، اظهار كرد: تعويق ماليات بايد متناسب 
با كســب وكارها باشد و تعريف شــفافى داده باشد، 
گردشــگرى اين مدت زيان مطلق ديده، پس مالياتى 
بــه آن تعلق نمى گيرد كه حاال امهــال براى پرداخت 
آن تعيين كرده اند، دولت مى توانست با استفاده از اين 
شــرايط، براى صنعت گردشــگرى 2 سال تنفس در 

پرداخت ماليات تعيين كند.
وى، تعويق حق بيمه سهم كارفرما از 6 ماه تا يك سال 
را از ديگر پيشــنهادهاى مطرح شده در جلسه فعاالن 
گردشــگرى با معاون اول رئيس جمهور، ذكر كرد و 

افــزود: دولت مى تواند با دادن اين امتياز به كارفرما به 
حفظ نيروى كار كمك كنــد، درحالى كه امهال 3 ماه 
حق بيمه كافرما در وضعيتى كه گردشگرى تعطيل شده 
فقط به بيكارى بيشتر كاركنان گردشگرى دامن مى زند 
و از طرفى، دولت بايد به همه آنها حقوق كامل بيكارى 

پرداخت كند.
رفيعــى ادامه داد: چالش دفاتر خدمات مســافرتى با 
ايرالين ها و هتل ها را در اســترداد وجوه سفرهاى لغو 
شــده و كمك ويژه وزارت ارتباطات خارج از كانال 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
به سايت هاى دانش بنيان گردشگرى از ديگر مسائلى 
بود كه در اين جلسه مطرح و نسبت به بى تدبيرى در 

جريان آن، اعتراض شد.
رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت هوايى و 
جهانگردى، ســپس نسخه اى براى پساكرونا ارائه كرد 
و افزود: ظرفيت براى ارائه خدمات سفر وجود دارد؛ 
هتل ها و پروازها خالى هستند، فقط بايد به بازار شوك 
وارد شــود تا چرخ گردشــگرى حركت كند، دولت 
مى توانــد از رديف بودجه رفاهى تمام وزارتخانه ها و 
سازمان ها، شــرايطى را براى سفرهاى اقساطى فراهم 
كنــد. با اين كار بخش خصوصى گردشــگرى هم به 

تالطم و حركت ميفتد.

مريم مقدم  »
 ويروس كرونا تبديل به بحرانى جهانى شــد كه 
خســارت هاى فراوانى را در امــور مختلف به جاى 

گذاشت و سبب تغييرات بسيارى شد. 
در اين ميان مشتريان تربيت يافته توسط كرونا براى 
رستوران ها، فست فودها و كافه ها به يك چالش جدى 

تبديل خواهند شد.
آدم هايى كه امروز خوراك دست هايشان الكل و مواد 
ضدعفونى كننده شــده اســت و پشت درهاى بسته 
رستوران ها تا تمام شدن قرنطينه مانده اند، روزگارى 
نه چندان دير مشــتريان رستوران هايى مى شوند كه تا 
ديروز مورد اقبال و تاييدشان بود اما امروز زير ذره بين 

بازنگرى آنها مى روند.
فست فودها  رستوران ها؛  بهداشتى  ارزش هاى  نردبان 
و كافى شــاپ ها از كيفيت و نوع برخورد پرسنل به 
چگونگــى اعمال نكات بهداشــتى و ارايه خدمات 
ديجيتالى براى ســفارش از نگاه مشــترى ارتقا پيدا 

مى كند.
شــايد خيلى زود باشــد جهان بدون كرونا را تصور 
كنيم، شــايد هم دير. هنوز كســى مطمئن نيســت 

جهان پس از كرونا چه شكل و شمايلى دارد. جهان 
وحشتناكى است يا پر از روزهاى معمولى؟ اما چند 
لحظه اى تصور كنيد كه خبر ريشه كن شدن كرونا را 
از طريق رســانه ها مى شــنويد و متوجه مى شويد كه 
كوويد 19 شكست خورده و همه چيز به روال عادى 
بازگشته اســت. آنوقت خيلى دير است كه بخواهيد 
طبق اســتانداردهاى روز برنامه كارى مدون كنيد و 
پا به پاى مشتريان تربيت يافته روزهاى كرونا چرخه 

زندگيتان را بچرخانيد.
بسيارى از كارشناسان بازاريابى و اقتصادى در حوزه 
مشترى مدارى مى گويند درست امروز وقت آن است 
كه براى كســب و كارتان نردبان ارزش ها را ترسيم 

كنيد.
برخــى بر اين باورند در بــازار رقابت جلب اعتماد 
مشترى هاى پســاكرونا، حتى ممكن است برندهاى 
مشهور شكست بخورند و اصال شهرت هاى تجارى 

تحت تاثير قرار گيرد. 
به عنــوان مثال اگر تــا ديروز انتخــاب اول و آخر 
مشتريان فست فود فالن رســتوران شهر بود پس از 
بازنگرى رفتار صاحبان رستوران از لحاظ معيارهاى 

بهداشتى مشتريان تصميم هاى انتخابشان تغيير خواهد 
كرد.

شــيوع ويروس كرونا در سراســر دنيا سبب تغيير 
و تحوالت بســيارى شــده اســت به طورى كه نظم 
اقتصادى، سياســى و اجتماعى كل جهان به چالش 

درآمده و اقتصاد جهان در شوك فرو رفته است.
تعطيلى مدارس و دانشــگاه ها، كاهش ساعت كارى 
ادارات و بانك ها، كاهش عبور و مرور و حمل ونقل، 
كــم  شــدن پروازهــاى بين المللى و تحــت تأثير 
قرارگرفتن صنعت توريســم، اعمال قرنطينه اجبارى 
در برخى كشورها، تعطيلى بسيارى از مشاغل، بيكار 
شــدن عده اى از مردم، كاهش قــدرت خريد مردم، 
ركود صنايع و خدمات به دليــل نبود تقاضا و.... از 

تبعات ويروس كرونا در سراسر جهان است.
اما بااين حال پس از پايان كرونا مى توان منتظر اتفاقات 
خوبى در عرصه هاى مختلف بود. زيرا هميشه مى توان 

تهديد را به يك فرصت تبديل كرد.
در پســاكرونا بهداشت و ضدعفونى جامعه (ازجمله 
مترو، اتوبوس رســتوران ها و...) و همچنين بهداشت 
فردى در پساكرونا همچنان موردتوجه دولت و مردم 

خواهد بود.
مشاغلى كه در محل موردنظر خدمات ارائه مى دهند 
مانند تعميــركار، كارواش و... ، احتماالً پس از دوره 
كرونا با استقبال بيشــترى از سوى سرمايه گذاران و 

مشتريان روبه رو شوند.
در اين ميان كســب وكارهاى آنالين قطعاً با استقبال 
بيشــترى مواجه خواهند شــد و ايــن نكته اى براى 
رستوران هايى است كه جذب مشترى آنالين نداشتند، 
زيرا در شرايط مختلف امكان خدمات رسانى به مردم 

براى آن ها فراهم است.
ازآنجاكــه اقتصــاد و ســبك زندگى به ســمت 
ديجيتالى شدن پيش مى رود، هوش مصنوعى بيشتر 
موردتوجه و توســعه قرار مى گيرد تا با استفاده از 
ظرفيت هــاى اين حوزه و همچنين اينترنت اشــيا، 
بتــوان نياز به ارتباط فيزيكى افــراد براى دريافت 

خدمات را كاهش داد.
پس در عصر پساكرونا شاهد تغيير در رفتار و سبك 
زندگى مردم و همچنين كســب وكارها خواهيم بود. 
دوران پسا كرونا، پر از تهديد و فرصت خواهد بود؛ 
بنابرايــن اگر بتوانيم تهديدها را خنثى و از فرصت ها 

اســتفاده كنيم، موفق و پيروز خواهيــم بود در غير 
اينصورت در بازار رقابت خواهيم باخت.

از آنجا كه دردهه اخير خيابان هاى شــهر همدان به 
ويترين عرضه غذاهاى فســت فودى تبديل شــده و 
رشد قارچ گونه آنها غيرقابل انكار و بازار مشتريانشان 
داغ بود اما پيش بينى مى شــود كرونا ذائقه كودكان و 
خانواده ها را به سمت و سوى غذاهاى سالم تر هدايت 
كرده و بازار آنها رو به ركود رود پس اين مهم نيازمند 

برنامه ريزى براى جذب مشترى در پساكرونا است.
شــايد در چنــد ســال گذشــته تعــداد مغازه هاى 
عرضه كننده فســت فودها در هر خيابان شهرهمدان 
به تعداد انگشــتان يك دســت هم نمى رســيد اما 
متاســفانه با تغيير گســترده فرهنگ غذايى جامعه و 
مشغله هاى كارى فراوانى كه براى بيشتر مردم ايجاد 
شده، خانواده ها به ســمت و سوى استفاده بيشتر از 

فست فودها كشانده شده اند.
حال وقت آن اســت براى بهتر بــودن طرح، برنامه 
كارى را مديران رستوران ها، كافه و فست فودها مدون 
كنند تا در اين بازار پرعالمت سوال پساكرونا بازنده 

نباشند.

نردبان ارزش ها  مالك انتخاب مشتريان 

 كرونا مشتريان
جديد تربيت مى كند
■ در بازار رقابت بازنده نباشيم

رئيس انجمن دفاتر مسافرت هوايى و جهانگردى ايران:

وام 12 درصدى كرونا بدهكارترمان مى كند

300 هزار بليت لغوشده 
قطار چقدر اعتبار گرفت؟

 در حالى كه بر اســاس آخرين آمارهاى رســمى 
منتشره بيش از 300 هزار بليت قطار در ايام نوروز لغو 
شــده و سفرهاى ريلى تا 94 درصد در اين بازه زمانى 
كاهش يافته است، 91 ميليارد تومان اعتبار براى جبران 

اين خسارت اختصاص يافته و پرداخت شده است.
با شيوع ويروس كرونا و گسترش آن در همه استان ها، 
بسيارى از زيربخش هاى مختلف كشور تحت تاثير اين 
ويروس قرار گرفت و به گفته وزير راه و شهرســازى 
بيش از 300 هزار بليت قطار در هفته هاى پايانى ســال 

گذشته لغو شده است.
محمد اســالمى در گفت وگــو با ايســنا، اظهار كرد: 
حمل ونقل عمومى در ترددهاى برون شــهرى ســهم 
چندانى ندارد اما با اين وجــود درحال حاضر بيش از 
70 درصد ظرفيت حمل ونقل عمومى كاهش پيدا كرده 
است و در حوزه هاى مختلف هواپيما، قطار و اتوبوس 
تعداد بسيار كمى بليت فروخته مى شود. به عنوان مثال 
مى توان به لغوشدن بيش از 300 هزار بليت قطار و بيش 

از 200 هزار بليت هواپيما در اين شرايط اشاره كرد.
اســالمى افزود: در كميته اقتصادى ستاد مقابله با كرونا 
مصوبــات و تمهيداتى براى جبران ضرر و زيان بخش 
حمل و نقل عمومى داشــته ايم كــه مى توان به تنفس 

ســه ماهه در پرداخت وام، ماليات و بيمه اشــاره كرد. 
همچنين درباره آنچه كه در ارتباط با معيشــت مردم و 
برخى مشاغل حساس وجود دارد، با هماهنگى سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت رفاه تسهيالتى را به صورت 

بالعوض به آنها پرداخت مى كنيم.
البته پس از اين اظهارات معاون وزير راه و شهرسازى 
و مديرعامل شركت راهآهن در گفتوگو با ايسنا اينگونه 
توضيح داد: از ابتداى اســفندماه حجم بسيار بااليى از 
بليت قطار از سوى مردم كنسل شده است كه اين نشان 
مى دهد مردم به توصيه هاى پزشــكى و بهداشتى توجه 
كرده و سفرهاى خود را حتى المقدور لغو كردند اما با 
توجه به قرار داشــتن در آستانه ســال نو از همه مردم 

مجددا مى خواهيم كه ســفرهاى نوروزى خود را لغو 
و به ســالمت خود، خانواده و جامعه شان بيشتر توجه 

كنند.
سعيد رسولى همچنين در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه 
شركت هاى ريلى در پى لغو و لغو بليت قطار از سوى 
مردم، ضرر و زيان بســيار زيادى متحمل شدند و آيا 
ســتاد مقابله با كرونا تمهيداتى براى جبران اين مسأله 
انديشيده است يا خير، اعالم كرد: قطعا در ستاد مقابله 
با كرونا به بخش حمل و نقل كه يكى از آسيب پذيرترين 
بخش هــاى در اين زمينه بــود و در ايامى كه ويروس 
كرونا شــيوع پيدا كرد تقريبا بيشترين ضرر را متحمل 
شد، تمهيداتى مى انديشــد، اما درحال حاضر اولويت 

نخست و مهم حفظ سالمت جامعه است.
پس از گذشــتن تعطيــالت نوروز آمارهاى رســمى 
بيانگــر كاهش 94 درصدى ســفرهاى ريلى مردم در 
اين ايام اســت و نشان مى دهد كه كرونا در اين بخش 
بيشــترين تاثير را در كم كردن سفر مردم داشته است. 
حاال براى جبران اين خســارت شركت هاى ريلى كه 
بهاى بليت هاى لغوشده را هم به گفته مسئوالن راه آهن 
به مشتريانشــان برگرداندند، 91 ميليــارد تومان اعتبار 
اختصاص يافته و پرداخت شــده است كه بايد ديد آيا 
اين اعداد و ارقام مى تواند زيان وارد شــده را پوشش 
دهد يا آنكه بايد اعتبار بيشترى به اين بخش اختصاص 

پيدا مى كرد؟


