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ثبت تاريخ اروپا 
در چند شيشه  عطر

  محققان با اســتفاده از هوش مصنوعى و ديگر 
روش ها، از بوهاى شــاخص در اروپاى قرن 16 تا 

20 ميالدى يك آرشيو تهيه مى كنند. 
به گزارش ايرنا، تيمى از تاريخ دانان، دانشــمندان، 
كارشناســان هوش مصنوعى و عطرسازان از آغاز 
پروژه اى براى آرشيو رايحه هاى برجسته در گذشته 

اروپا خبر دادند.
اين پروژه كه ODEUROPA نام دارد، از بوى 
عطرها گرفته تا تعفن نبرد واترلو، بوهاى مختلفى 
كه از قرن 16 تا 20 ميالدى در سراسر قاره اروپا به 

مشام مى رسيدند را شناسايى، توصيف و بازآفرينى 
مى كند.

ويليام تولت استاد تاريخ دانشگاه آنگليا راسكين و 
از اعضاى تيم ODEUROPA مى گويد اميدوار 
است اين آرشيو معطر، اسباب آگاهى افزايى شده و 

مردم را با خود به دوران گذشته ببرد.
به گفته تولــت، در اين پروژه از طرفى رايحه هاى 
ســاده چون ُرزمارى ثبت خواهند شد كه مردم در 
قرن 16 باور داشتند مى تواند از آنها در برابر طاعون 
حفاظــت كند و از طرف ديگر بوى بد رويدادهاى 
تاريخى چون نبرد واترلو كه با شكست ناپلئون به 

پايان رسيد. 
اين پروژه 3 ميليون و 320 هزار دالرى، عطرهاى 

كليدى كــه از بيش از 400 ســال تاريخ اروپا در 
موزه هاى مســتقر در سراســر قاره سبز به نمايش 
گذاشــته شده را مورد بررسى قرار مى دهد. در اين 
پروژه همچنين از هوش مصنوعى براى كاوش در 
كتاب هــا و منابع موجود به 7 زبــان و آثار هنرى 
قرون گذشته براى تشخيص هرگونه ارجاع به يك 

بو و رايحه خاص استفاده مى شود. 
آرشــيو نهايى از طريــق اينترنت و در نخســتين 
دانشــنامه تاريخى رايحه جهان در دسترس عموم 

قرار خواهد گرفت.
 عطرهاى تاريخى، ميراث فرهنگى 

معطر جهان 
در تيم ODEUROPA، كارشناسان و اساتيدى 

از دانشــگاه ها و مؤسســات هلند، آلمــان، ايتاليا، 
فرانسه، اسلوونى و انگليس گردهم آمده  تا كشف 
كنند رايحه هــا در طول تاريــخ چگونه جوامع و 

سنت ها را شكل داده اند.
 ((Inger Leemansبــه گفتــه اينگــر لیمانــز
ــخ فرهنگــى دانشــگاه آزاد آمســتردام  ــتاد تاري اس
كــه سرپرســتى ايــن پــروژه را برعهــده دارد، 
ــكل  ــان ش ــا را از جه ــه م ــا تجرب ــه بوه اگرچ
ــزى  ــات ناچي ــا اطالع ــال تنه ــا اين ح ــد ب مى دهن

ــا موجــود اســت. ــخ آنه ــاره تاري درب
پيتر بل اســتاد علوم انســانى ديجيتال در دانشگاه 
پروژه  ايــن  درباره  ارالنگن-نورنبــرگ  آلمانــى 
مى گويــد: مى خواهيم به رايانه آموزش دهيم بو را 

ببيند. هدف ما اين اســت نوعى بويايى كامپيوترى 
ابــداع كنيم كه مى تواند بوها و تجربيات مربوط به 

بويايى را ردگيرى كند.
پــروژه ODEUROPA درنهايــت اين پرســش 
ــد  ــز مى توانن ــا ني ــا بوه ــه آي ــد ك ــرح مى كن را ط
به عنــوان بخشــى از ميــراث فرهنگــى جهــان 
توســط ســازمان هايى چــون يونســكو بــراى 

ــوند.  ــظ ش ــدگان حف آين
به گفته تولــت، يكى از اصلى ترين پرســش هاى 
اين پروژه اين اســت كه آيا بوهــا را نيز مى توان 
نوعى ميراث فرهنگى درنظر گرفت و اگر اين طور 
است آيا راهى براى حفظ آنها براى آيندگان وجود 

دارد؟!

معاون توسعه مديريت و منابع اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان:

شيوه نامه اجرايى تسهيالت به 
فعاالن و صنوف فرهنگى، هنرى 

و رسانه اى ابالغ شد
 معاون توســعه مديريت و منابع اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى همدان از ابالغ شــيوه نامه اجرايى 
تســهيالت به فعاالن و صنوف فرهنگــى، هنرى و 

رسانه اى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان همدان، داود ابوترابــى اظهار كرد: 
براساس تفاهم نامه اى كه بين وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى و صندوق قرض الحسنه اميد به امضا رسيده، 
فعاالن و صنوف فرهنگى، هنرى و رسانه اى مى توانند 

تسهيالت كم بهره دريافت كنند.
وى با بيان اينكه تســهيالت صندوق كارآفرينى اميد 
در قالــب وام قرض الحســنه اعطا مى شــود، گفت: 
متقاضيان مشمول اين دســتورالعمل كليه اشخاص 
حقيقى و حقوقى بخش هاى خصوصى و تعاونى در 
حوزه فعاليت هاى اقتصاد فرهنگ و هنر داراى مجوز 
رسمى يا فعاليت هاى شاخص و مورد تأييد حوزههاى 
تخصصى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى است. 
معاون توســعه مديريت و منابع اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى همدان خاطرنشان كرد: واجدان شرايط 
اين طرح مى توانند با مراجعه به سامانه تحفه به نشانى 
https://tohfeh.farhang.gov.ir نســبت به 
ثبتنام اقدام كنند. شيوه نامه اجرايى تسهيالت به فعاالن 
و صنوف فرهنگى، هنرى و رسانه اى به پيوست ارسال 

شده است.

ميراث ارزشمند هنرهاى نمايشى 
به سهم فاخر مرحوم پورحسينى 

مى بالد
 بى شــك گنجينه آثار نمايشى كشور مرهون بيش 
از نيم قرن تالش هنرى اوســت و ميراث ارزشــمند 
هنرهاى نمايشــى به ســهم فاخر آن هنرمند بزرگ 

مى بالد.
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى با 
عنوان اين مطلب درگذشت مرحوم پرويز پورحسينى 

را تسليت گفت.
به گزارش ميرث آريا، على اصغر مونســان در پيامى 
نوشــت: كوچ ابدى مرحوم پرويز پورحســينى را به 
همه دوســت دارانش، به ويژه به جامعه هنرى كشور 
و خانواده محترم آن فقيد و فرزند گرامى شــان كه از 
همكاران قديمى و تالشــگر وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى است، تسليت و تعزيت 
مى گويم. وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دستى تصريح كرد: درگذشت هنرمند محبوب مردمى، 
زنده ياد پرويز پورحسينى، سينما و تئاتر ايران را داغدار 
كرد. بازيگر پركارى كه در كارنامه حرفه اى خود بازى 
در آثار كارگردان هايى مطرح و سرشــناس را داشت، 
در بيــش از يكصد فيلم، تئاتر و ســريال، نقش هايى 
مانــدگار خلق كرد و در عين حــال از عالقه مندان و 
حاميان خانواده بزرگ هنرهاى سنتى و صنايع دستى 

كشور بود.
در پيام مونســان آمده اســت: بى شــك گنجينه آثار 
نمايشــى كشور مرهون بيش از نيم قرن تالش هنرى 
اوســت و ميراث ارزشمند هنرهاى نمايشى به سهم 
فاخر آن هنرمند بزرگ مى بالد. روحش شاد و يادش 

در خاطره ها گرامى و مانا باد.
به گزارش ايرنا، پرويز پورحسينى بازيگر مطرح سينما، 
تئاتر و تلويزيون ايران كه از 22 آبان ماه به سبب درگير 
شدن با ويروس كرونا در بيمارستان فيروزگر بسترى 
شده و تحت مراقبت ويژه قرار داشت در بامداد روز 
جمعه (7 آبان 99) در سن 79 سالگى چشم از جهان 
فروبســت. پرويز پورحسينى متولد سال 1320 است 
و در كارنامــه كارى اش بــازى در بيش از صد فيلم، 
تئاتر و سريال در همكارى با كارگردان هاى سرشناسى 
همچون على حاتمى، بهرام بيضايى، حميد سمندريان، 
على رفيعى، مسعود كيميايى، احمدرضا درويش، داود 

ميرباقرى و كمال تبريزى ثبت شده است.

ممنوعيت سفر مبتاليان به كرونا
 از ايده تا اجرا

  وزارت بهداشت هرگونه جابه جايى مسافر به صورت هوايى، زمينى 
و دريايى از تاريخ 28 آبان ماه بدون ارائه دريافت نتيجه تســت كرونا را 

ممنوع اعالم كرده است.
اين وزارتخانه در بخشــنامه ابالغى خود در تاريخ 21 آبان ماه اعالم كرد 
كه ســازمان فناورى اطالعات ايران، بستر فنى الزم در اين باره را فراهم 

خواهد كرد.
معاون گردشــگرى كشور نيز از اتصال سيســتم آژانس ها، شركت ها و 
مراكز فروش خدمات ســفر به بانك اطالعات افرادى كه تســت كرونا 

داده اند، خبر داده است.
به گفته ولى تيمورى مراكز ارائه خدمات ســفر با اســتفاده از اين بانك 
اطالعاتــى و وارد كردن كد ملى افراد، مى توانند از وضعيت ســالمت 

مسافر اطالع پيدا كنند. 
حرمت ا... رفيعى رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى ايران در 
اين زمينه به هتل نيوز گفت: بخشنامه وزارت بهداشت و اعالم ممنوعيت 
ســفر مبتاليان كرونا از اساس اشتباه بود؛ چگونه مى توان از همه كسانى 
كه قصد سفر دارند درخواست كرد كه تست كروناى 600 تا 700 هزار 

تومانى انجام بدهند.
آيا فردى كه به زحمت بليت اتوبوس 70 هزار تومانى تهيه مى كند، توان 

اقتصادى پرداخت اين هزينه را دارد؟
پس از انتقادات مطرح شده، وزارت بهداشت سعى كرد تا اين بخشنامه 
را توجيه كند و اجراى آن را به تســت هاى كروناى از پيش انجام شــده 

منوط كرد.
اما نكته اينجاســت كه وزارت بهداشت زيرساخت الزم براى استقرار و 

پياده سازى اين سيستم را ندارد.
تا اين لحظه نيز هيچ چيزى در اينباره به آژانس هاى گردشگرى و دفاتر 

خدمات مسافرتى ابالغ و اعالم نشده است.
جمشــيد حمزه زاده رئيس جامعه هتلداران ايران در توضيح چگونگى 
رونــد اين تصميم، گفت: اطالعى از موضوع اســتقرار بانك اطالعاتى 

وزارت بهداشت در هتل ها براى شناسايى مبتاليان به كرونا ندارم.
هيچ بخشــنامه، اطالعيه و يا دســتورالعملى در رابطه با اين موضوع به 

جامعه هتلداران ايران و هتل هاى سراسر كشور ابالغ نشده است.
محمدرضا افشــارى مديرعامل شركت ايرانگردى ماركوپولو نيز عنوان 
كرد: موضوعى كه وزارت بهداشت مطرح كرده درصورت اجرا، اتفاقى 

بى نظير و شاهكار خواهد بود.
اتصال سامانه هاى رزرو بليت و هتل به سرورهاى وزارت بهداشت براى 

شناسايى مبتاليان كرونا يك راهكار ساده دارد.
وزارت بهداشــت براى اجراى اين سيستم فقط كافيست به سامانه هاى

GDS و CRS فعال در كشــور متصل شود؛ اما با وجود اين تاكنون 
چنين اتفاقى نيفتاده است و اطالعى از اجراى اين سيستم ندارم.

اميرحســين جعفرى مديرعامل شــركت عالءالدين تراول گفت: چنين 
موضوعى كه سيســتم رزرو براى تشــخيص مبتاليان كرونا به سامانه 

وزارت بهداشت متصل شود به ما ابالغ نشده است.
اين موضوع در ديگر ســامانه هاى رزرواسيون و آژانس هاى گردشگرى 

كشور نيز اجرا نشده است.
مجتبى خزايى مديرعامل سامانه رزرواســيون هتل يار نيز معتقد است: 
ســامانه هاى رزرواسيون بليت، تور و هتل از اتصال سيستم هاى خود به 

بانك اطالعاتى وزارت بهداشت استقبال مى كنند.
عالوهبر كمك به تشخيص مبتاليان كرونا، اين موضوع بانك اطالعاتى 
از افراد را در اختيار قرار مى دهد كه مى توان از آن در زمينه هاى تبليغات، 

بازاريابى، CRM و ... استفاده كرد.
صادق شــريعتى مديرعامل سامانه رزرواســيون اقامت 24 عنوان كرد: 
زيرساخت تمامى سامانه هاى رزرواسيون آنالين فعال در كشور قابليت 

اتصال به پايگاه داده هاى وزارت بهداشت را دارد.
ايــن موضوع به هيچ عنوان موضوع پيچيده اى نيســت و به راحتى قابل 

اجرا و پياده سازى است.
اما درباره سيســتم وزارت بهداشــت از نظر آنالين و بــه روز بودن و 

هماهنگ شدن با سامانه هاى رزواسيون ترديد وجود دارد.
اين طرح به عنوان يك راهكار مناسب، بسيار بهتر از پاك كردن صورت 

مسأله و تعطيلى كامل سفر و گردشگرى است.
بخش خصوصى از اين راهكارهاى اجرايى حمايت مى كند اما به شرط 

اينكه جزئيات آن نيز مشخص باشد.
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 ساختمان پيام
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سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
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امام على(ع):

حياى فراوان ، نيكى كردن بسيار ، و خوددارى از آزاررسانى ، نشانه جوان مردى است .       
 غرر الحكم : ج 6 ص 451 ح 10966

خانــه  پيــش  ســال   4
«صالحان» تملك شد

مردادماه ســال 1395 بود كه با خبر 
تملك و انتقال ســند خانه تاريخى 
«صالحــان» در محوطه چمن «كلپا» 
شــهر همدان توسط شركت عمران 
و مسكن سازان استان رسانه اى شد. 

در زمان يادشده اين اقدام براى حفظ 
ارزش هاى تاريخى و اســتفاده آن با 
كليد  همدان  در  فرهنگــى  كاربرى 

خورد.
مقرر شــده بود اين مدرسه پس از 
مرمت به عنوان نخستين مركز توسعه 
محالت در استان همدان فعال شود.

 ارتقاى كيفيت زندگى 
در محالت 

 ارتقــاى كيفيت زندگى در محالت 
از جمله اهــداف بازآفرينى مناطق 
تاريخى در شهر همدان بود و هدف 
از مرمت اين بناى با ارزش، ارتقاى 
كيفيت زندگى در محالت و حفظ و 
نگهدارى ساختمان هاى تاريخى در 

سال 1395 عنوان شده بود.
همكارى ســازمان ميراث و وزارت راه وشهرسازى 
در احياى بافت هاى تاريخى ســبب شــده مســير 

نجات بخشى اين بناهاى باارزش مشخص شود.

بر اســاس برنامههاى مدون شده از اين بناها به عنوان 
مكان هاى پذيرايى، اقامتى و فرهنگى خدماتى استفاده 
مى شود؛ زيرا بسيار مورد توجه گردشگران داخلى و 

خارجى است.

 اجراى اين طرح ها نشان مى دهد كه با ارتقاى كيفيت 
مى توان فضاى جاذبى براى مردم و شهروندان منطقه 

ايجاد كرد.
از همان روزهــاى آغازين اجراى اين طرح 3 محله 

كلپا، حاجى و كبابيان در استان به 
عنوان طرح هاى پايلوت مشخص 

شده بود.
درصورت  بــود  اميدوار  مى توان 
به ســرانجام رسيدن اين 3 طرح، 
الگويى بــراى بقيه مراكز تاريخى 
شــهر همدان شــود كه مردم هم 
به لحاظ فرهنگــى و اجتماعى به 
آن وابسته اند و هم اينكه محالت 
مى توانــد مراكــز خدماتى براى 
توســعه و گسترش شهر و منطقه 

باشد.
گفتنى است، درحال حاضر از 51 
محله قديمى تنها 18 محله قديمى 
به نام شهر همدان باقى مانده است. 
شهر همدان در دهه 1340 داراى 
51 محله بود كــه هر يك از اين 
محله ها داراى مســجد، بازارچه، 
حمــام، فضاى ســبز و درنهايت 
يك محور مركزى بودند و تمامى 
اقدامات ارتباطى و تأمين مايحتاج 
مــردم از طريق هميــن مركزيت  

محله ها صورت  مى گرفت.
متأســفانه ظرف يك دهه به دليل رســيدگى نكردن 
مناســب اين تعداد به 41 محله كاهش و اين روند 
ادامــه يافت، به گونه اى كه اكنون تنها 18 مورد از اين 

محله ها باقى مانده اند.

 قصه هتل بيمارســتانها از آغاز با بيمارستانهاى 
معمولى فرق داشت. معمارى هتل بيمارستانها را از 
ابتدا شبيه هتل طراحى كرده اند. آنها شبيه يك هتل 
چند ســتاره هستند كه رستوران، پاركينگ، واى فاى 
و امكانــات عمومى الكچرى مانند يــك اقامتگاه 
وى.آى.پــى دارند. در اتاق هاى بيماران شــــان هم 
ديگر خبرى از ديوارهاى ســبز و طوسى رنگ ورو 
رفته بيمارستانهاى دولتى نيســت؛ در عوض كاغذ 
ديوارى و نماى چوبى و كف سراميك شده و مبلمان 
گران قيمت براى آنها گذاشــته اند. در تهران 4 هتل 
بيمارســــتان داريم كه برخى از آنها براى بيماران 

طراحى شده و برخى ديگر نه!
اين بيمارستان پيش تر بر توريسم درمانى متمركز بود 
و حاال با بسته بودن مرزها، به درمان الكچرى كرونا 

رو آورده است.
چهار روز پيش يكى از چهرههاى اينســــتاگرامى 
نوشــــت كه جواب كرونايش مثبت و 20 درصد 
ريه هايش درگير شــــده است. اين تــــازه آغاز 
ماجرا بود. او عكســــى روى تخــت از خودش 
منتشر كرد كه از دســتش رگ گرفته اند و تا چشم 
كار مى كند داروى كرونا (رمدســيوير) دور و برش 
ريخته اند. شــب ها برايش از رســتوران بيمارستان 
چيكن اســتراگانوف مى آورند و گاهى هم البستر 
و پيتزا سفارش مى دهد. با اين تبليغ او باب جديدى 
از تبليغــــات اينســــتاگرامى در دوران كرونا را 
بــاز كرد: تبليغ به نفع هتل بيمارســتان ها؛ يعنــى 
دقيقــــا در روزهايى كه در بيمارستانهاى معمولى 
جاى سوزن انداختن نيست، تخت خالى كرونا پيدا 
نمى شود و كسى به راحتى رمدسيوير پيدا نمى كند، 
اگر شاخ فضاى مجازى باشــيد مى توانيد هم تعرفه 
تبليغات را دريافت كنيد، هم چند شــب راحت در 
يك سوئيت 2 تخته با چند بسته رمدسيوير بسترى 

شويد.
به گزارش راه بلد رســانه، قصه هتل بيمارستانها از 

ابتدا با بيمارستانهاى معمولى فرق داشت. معمارى 
هتل بيمارستانها را از اول شبيه هتل طراحى كرده اند. 
آنها شبيه يك هتل چند ستاره هستند كه رستوران، 
پاركينــگ، واى فاى و امكانــات عمومى الكچرى 
مثــل يك اقامتــگاه وى .آى.پى دارنــد. در اتاقهاى 
بيماران شــــان هم ديگر خبرى از ديوارهاى ســبز 
و طوســى رنگ ورو رفتــه بيمارســتانهاى دولتى 
نيســت؛ در عوض كاغذ ديوارى و نماى چوبى و 
كف ســراميك شده و مبلمان گران قيمت براى آنها 
گذاشته اند. در تهران 4 هتلبيمارســــتان داريم كه 

بعضى از آنها براى بيماران طراحى
شده و برخى ديگر نه!

 باشگاه و آژانس مسافرتى 
در هتل بيمارستان

نخستين هتل بيمارستان ســال 1392 آغاز به كار كرد. 
هر وقت از مقابل آن رد شــويد هميشــه صفى از 
خودروهاى مدل باال مى بينيد. مسئول بخش كروناى 
آن مى گويد كه هزينه بســترى در آن شبى 13 تا 14 
ميليون تومان است. حاال چه خدماتى ارائه مى دهند؟ 
يك سوئيت دربست در اختيار بيمار مى گذارند. اگر 
هم بيمارى ســوئيت نخواهد، قيمت تختهاى اين 
بيمارستان براى بيماران مبتال به كرونا به نصف اين 
مبلغ مى رسد. اين هتل بيمارستان 90 سوئيت اقامتى 
دارد و حتى يك باشگاه ورزشى هم براى آن طراحى 
شــده اســت كه احتماال همراهان بيمار مى توانند از 

آن استفاده كنند. 
*سوئيت دربست با تزئينات اضافه

حاال بيشــــتر چه افــــرادى به هتل بيمارســتان 
مى رونــد؟ يكــــى از مراجعه كننده هاى اصلى اين 

هتل زنان باردار هســتند كه مى خواهند نوزادشــان 
نخسيتن پلك هايش را در يك دنيــاى الكچرى به 
هم بزند. گاهى براى برخــــى از خانوادهها همين 
مقدار تزئينــات هم راضى كننده نيســت. مثال يك 
ســوئيت در هتــل اجاره مى كننــد، بعد به طراحان 
دكوراسيون مى سپارند تا براى آنجا يك دكوراسيون 
مناســب اتاق زايمان طراحى كنند. هزينه تزئينات 
ســــلطنتى يا با تمهاى مختلف بــا گل آرايى 2/5 
ميليون تومان درمى آيد. هتل بيمارســتان ديگرى هم 
در تهرانپارس وجود دارد كه عمر آن به 6 ســــال 
نمى رســد. اين ساختمان 3 طبقه اى 38 ســوئيت 
براى اسكان بيماران يا همراهانشان ســاخته و طورى 
كه خود سايت هتل نوشته امكاناتشان اندازه يك هتل 
5 ستاره است. رستوران و روف گاردن دارد و بخش 
زيادى از خدماتش را به درمان نابارورى و پوســت 
و مو اختصاص داده اســــت. هر 2 بيمارستانى كه 
حرفشان زده شد، بيشــتر با هدف توريسم درمانى 
ساخته شده اند. براى همين بخشى از هزينه هايشان 
مربوط به خدمات ترجمــه، همراهى از فرودگاه تا 
بيمارســــتان و برنامه ريزى سفر مى شود كه حاال با 
ممنوعيت ســفرها در دوران كرونا اين خدمات لغو 
و جاى آن را ميهمان هاى كرونايى پر كرده اســت. 
يكى ديگــــر از هتل بيمارســتانها در اتوبان نيايش 
تهران هم براى همراهان بيماران طراحى شده است؛ 
يعنى خود بيماران را آنجا بسترى نمى كنند اما براى 
راحتى همراهان بيماران بيمارستانى كه در نزديكى 
آن قرار دارد، شــــبى 600 هــزار تومان براى يك 
اتاق يك تخته دريافت مى كند. هتل بيمارســــتان 
ديگرى هم در اقدســيه تهران معروف است اما به 

بيماران كوويــد-19 خدماتى ارائه نمى دهد. غير از 
هتل بيمارســــتانها، برخى بيمارستان هاى معمولى 
هم اتاق هــاى وى. اى.پى دارند. امكاناتشــــان به 
اندازه امكانات هتل بيمارســــتانها نيســت اما باز 
هم مى توان گفت كه خدماتشــان دست كمى ازيك 
هتل الكچرى ندارد. مثال منو غذاى روزانه در اختيار 
بيمار قرار مى دهند يا تلويزيــون، اينترنت، ماهواره 
و ســرگرمى هاى محدودى برايش فراهم مى كنند. 
مثال بيمارستانى در غرب تهران كه زمان نوشتن اين 
گزارش فعال تخت خالى براى كرونا ندارد، مى گويد 
نرخ بسترى در اين بيمارســــتان شبى 2/5  ميليون 
تومان اســت اما هزينه بسترى در ICU با خدمات 
ويزيت مشاوره ســــونوگرافى و آزمايش 5 ميليون 
تومان مى شــود. اتاق فوق وى .آى.پى بيمارســتان 
ديگرى در همين محدوده به شــبى 5 ميليون تومان 

مى رسد.
 سرمايه گذارى روى تخت هاى خالى

يكى از نكته هايى كه از عكس اينفلوئنســر يا همان 
شــاخ فضاى مجازى در اينستاگرام چشم مخاطب 
را مى گرفت، خالى بودن ســوئيت، تخت و مبلهاى 
كنارى او بود. زمانى كه داد همه از پر بودن تخت ها 
به هوا رفته اســت، هتل بيمارستانهاى الكچرى همه 
ســــرمايه خــــود را روى هميــــن تخت هاى 
خالى گذاشــــته اند تا مبادا چينى آرامش شــــان 
ترك بــــردارد، برندينگ شــــان آســيبى ببيند و 
مشترى هايشان را از دســــت بدهند. آنها پيش تر با 
جذب بيماران خارجى دنبال ســود مى گشتند ولى 
با بسته شــــدن اين ظرفيت، بايد جايگزينى براى 
مشــترى هاى پروازى پيدا كنند. پــس راهى ندارند 
جز اينكه با پرداخت تعرفــه تبليغاتى به شاخهاى 
اينســتاگرامى، يك قشــر محدود اما ثروتمندى را 
براى درمان كرونا به ســمت خدمات درمانى خود 
دعوت كنند. راهى كه شــــايد بتواند جايگزينى به 
جاى درآمد توريســم درمانى سال گذشته آنها باشد.

احياى بناهاى تاريخى در محدوده بازآفرينى شهرى همدان

خانه تاريخى صالحان در يك قدمى احيا است 
  معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازى استان همدان از احياى بناهاى تاريخى در محدوده بازآفرينى شهرى استان همدان خبرداد.

مجيد صالحى امير اظهار كرد: احيا و بهسازى محور جوالن، خانه قهارى، محله جوالن و خانه سيفى كه با هدف احياى بناهاى تاريخى بوده، با 95 درصد پيشرفت درحال پايان است.
وى با اشاره به پروژه بهسازى، احيا و نوسازى محالت هدف همدان، تصريح كرد: جداره سازى محله حاجى و جداره سازى محله كبابيان با پيشرفت صد درصدى آماده بهره بردارى است.

وى تأكيد كرد: پروژه بهسازى، نوسازى و احياى محله هدف همدان جداره كلپا و ساماندهى بخشى از بازار نهاوند با 60 درصد پيشرفت فيزيكى و باهدف احياى بناهاى تاريخى درحال انجام است.

كرونا به سبك پولدارها

قرنطينه الكچرى در هتل بيمارستان ها

همدان پیام در کنار شامست!
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پاسخگويى مناسب؛مانع 
گسترش تروريسم دولتى 

 1- ترور و درگيرى با تروريسم موضوع 
جديدى در انقالب اسالمى نيست و مردم 
ايران از همان نخستين روزهاى پيروزى و 

در مواردى حتى پيش از پيروزى...

 2020 نوامبـــر    29   1442 ربيع الثانـــى   13   1399 آذرمـــاه   9 يكشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3911 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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ارائه خدمات 
رايگان در اردوى 
بزرگ جهادى 
بسيج جامعه 
پزشكى اسدآباد

قرنطينه 
الكچرى در 
هتل بيمارستان ها

بسته جديد 
سازمان مالياتى در 
حمايت از مشاغل 
آسيبديده از كرونا

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

چه عواملى سبب ركود فعاليت هاى قرآنى در همدان شده است؟
7

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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احياى بناهاى تاريخى 
در محدوده بازآفرينى 

شهرى همدان
خانه تاريخى 

صالحان 
در يك قدمى 

احيا است 
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مرغ هم 
به كرونـا 

پـر و بـال داد

پيش بينى ادامه اقدامات عليه كشورمان در ماه هاى آينده

اشتباه محاسباتى 
اسرائيل و متحدانش در منطقه

وزارت تعاون اعالم كرد

حمايت جبرانى معيشت خانوارها 
شامل چه كسانى مى شود؟

شت
ددا

يا

همه راه خالصى از عفريت 
كرونا را مى جويند 

 عفريــت كرونــا از همــان آغاز شــوم 
روزبهروز حلقه محاصره خود بر مردم جهان 

را تنگتر و تنگتر مى كند...
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 دورهمى هاى خانوادگى، تردد در مناطق شلوغ، 
رعايت نكردن فاصله اجتماعى و استفاده از حمل و 
نقل عمومى، حاال هم صف هاى طوالنى مرغ همدان 

را همچنان با كرونا گالويز كرده اســت. قيمت مرغ 
مرتب درحال نوســان است و هر روز قيمتى جديد 

ثبت مى كند...
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به همت پايگاه بسيج حضرت جواد 
االئمه(ع) انجام شد

تجليل از بسيجيان نمونه 
منطقه همدان

 مدير و مســئوالن منطقه همدان در هفته بسيج 
سال 99 و هم زمان با ميالد امام حسن عسكرى(ع) 

از بسيجيان نمونه اين منطقه تجليل كردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــى شــركت پخش 
فرآورده هــاى نفتى منطقه همدان، اين مراســم به 
همت بســيجيان پايگاه مقاومت بســيج حضرت 
جواداالئمه(ع) و در محل ســالن اجتماعات انبار 

نفت ايثارگران منطقه و با حضور رئيس ســازمان 
بســيج ادارات اســتان و تنى چند از مسئوالن و با 

رعايت دستورعمل و اصول بهداشتى برگزار شد.
فرمانده پايگاه بسيج حضرت جواداالئمه(ع) منطقه 
همدان ضمن عرض تبريك بهمناسبت هفته بسيج 
و ميــالد يازدهمين اختر تابناك آســمان امامت و 
واليت و قدردانى از فعاليت هاى همكاران بسيجى 
در طول ســال و به ويژه در مانور اخير دفاع از مقر 
گفت: آنچــه اكنون به درد ايــران و جامعه امروز 
مى خورد تفكر بسيجى است كه اين تفكر كار براى 
رضاى خدا و بدون توقع كار كردن است و همين 
باور عميق، انقالب و كشور را از بن بست ها نجات 

خواهد داد.
محمدرضــا عالمى، با اشــاره به جايــگاه واالى 
بســيجيان در نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران 
افــزود: خدمت صادقانه به مردم و گره گشــايى از 
مشــكالت آنان كمتر از جهاد در راه خدا نيست و 
بايد با پيروى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و 
تقويت روحيه بسيجى همواره در راستاى خدمت 

به نظام و جلب رضايت مردم گام برداريم.
در ادامه اين مراســم، فرمانده بسيج ادارات استان 
همــدان، ايمان، بصيرت و اخــالص را از فضايل 
برجسته امام راحل خواند و اظهار كرد: بسيجى بايد 
همواره اين 3 خصيصه مهم بنيانگذار شــجره طيبه 

حضرت امام راحل(ره) را ســرلوحه كار و زندگى 
خويش قرار داده و رهرو آن بزرگ مرد باشد.

در پايان مراســم، لوح هاى تقدير و تابلوي منقش 
به تمثــال حضرت امام خمينــى(ره)، حضرت ا... 

خامنه اى، شــهيد قاسم ســليمانى و شهيد حسين 
همدانى به رســم قدرداني و ســپاس از همكارى 
افتخارآميز به ويژه انجام شايسته مأموريتهاي محوله 

در بسيج به بسيجيان منطقه همدان اهدا شد.

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

پاسخگويى مناسب 
مانع گسترش تروريسم دولتى 

 1- تــرور و درگيرى با تروريســم موضــوع جديدى در انقالب 
اســالمى نيست و مردم ايران از همان نخستين روزهاى پيروزى و در 
مواردى حتى پيش از پيروزى انقالب با ترور و مصائب آن آشنا شدند.

مردم ايران شــهداى بسيارى را با اقدامات تروريست ها تقديم انقالب 
كرده اند.

 بيش از 17 هزار شهيد ترور، نتيجه حمايت دولت ها از تروريست ها و 
تعريف دوگانه از ترور و تروريسم توسط دولت هاى تروريسم است.

2- رونــد ترورها در ايران از زمان انقالب تاكنون تغيير كرده اســت؛ 
زمانى ترورهاى كور، ترور مــردم عادى و حاميان مردمى انقالب در 
دستور كار تروريست ها بود اما امروز شرايط تغيير كرده و دولت هاى 
تروريست خود مسئولست ترورها را قبول كرده و اقدام به ترور افراد 

شاخص علمى و نظا مى مى كنند.
اين دولت ها بهرغم پذيرش مســئوليت ترورهايى كه انجام مى دهند، 
از بابت اقدام بين المللى يا محاكمه و محكوميت اقدامات، خيالشــان 
راحت است زيرا در روندى مزورانه توانسته اند تعريف و روايات خود 

از اقدامات تروريستى را به سازمان هاى جهانى بقبوالنند.
3- پس از ترور شهيد سليمانى و اكنون پس از ترور شهيد فخرى زاده 
آنچه از ســازمان هاى بين المللى مشاهده مى شــود، انفعال و نداشتن 

واكنش قاطع در برابر اين اقدامات كامال تروريستى است.
اين موضوع نشــان ميدهد، دولت هاى تروريســتى توانســته اند در 
اين ســازمان ها روايت و تعريف خود از تروريســم را ثبت كرده و 
اقدامات تروريســتى خــود عليه مردم و ملت هــاى مظلوم و بهويژه 
مردم زخم خورده از تروريســم ايران را به عنــوان اقداماتى در مبارزه 
با تروريسم جلوه داده و حتى قهرمانان ما را تروريست معرفى كنند! 

4- ايــن درد بزرگى اســت كه قهرمان مبارزه با داعش و تروريســم 
دولتى آمريكا و رژيم صهيونيســتى با تروريسم دولتى در يك برنامه 
و با دعوت رســمى در كشور عراق، ترور شــود و نتوان عوامل اين 
ترور را به مجازات خود رساند و شاهد پذيرش روايت هاى نادرست 
آنها همچون ترور براى دفاع از نيروهاى خود و... توسط سازمان هاى 

مدعى مبارزه با ترور بود.
يا اينكه موســاد از ســال 88 تاكنون 7 ترور با پذيرش مسئوليت در 
ايران انجام دهد و 6 دانشــمند ارزشمند و شخصيت علمى كشور و 
شناختهشده در جهان را به شهادت برساند و نخست وزير تروريست 
اين كشور غاصب، همچنان دم از ادامه اين ترورها، بزند و روايت خود 

را از اين ترورها داشته باشد.
5-در چنين شــرايطى كشــورهاى ارتجاعى منطقه به دستور آمريكا 
عادى سازى روابط يا آنچه ايران علنى سازى روابط با رژيم صهيونيستى 
مى خوانــد را آغاز كرده اند و واكنش ايران تنها هشــدار نســبت به 

ناامن سازى منطقه با اين اقدام بوده است.
اين پاسخ درخور اين اقدام نبوده و اكنون ترور شهيد فخرى زاده، ثابت 
مى كند كه بايد پاسخگويى درخورى به اين اقدام و بازكردن علنى پاى 

صهيونيسم به مرزهاى كشور داده مى  شد.
6- اين شرايط نشان مى دهد كه در بسيارى از عرصه ها از جمله در 2 
عرصه حقوقى و امنيتى نتوانسته ايم پاسخ مناسبى به اقدامات انجام شده 
توســط تروريست هاى دولتى براى حفاظت از دانشمندان، چهره هاى 
شاخص نظامى و مردم، بدهيم و ادامه اين روند دست تروريست هاى 
دولتــى را براى اقدامات ديگر باز خواهد گذاشــت و آنها را پرروتر 
خواهد كرد. ادامه اين وضعيت بسيار زيان بار و خطرناك خواهد بود و 
الزم اســت اين روند و وضعيت با عمل فعاالنه و پاسخگويى مناسب 

دستگاه هاى مسئول تغيير كند.
7- مردم ايران تروريسم دولتى آمريكا، امارات، عربستان، تركيه و رژيم 
صهيونيستى را مى شناسند و از آن زخم خورده اند و اين تروريست ها 
قهرمانان ملت ايران را با ترور از آنها گرفته اند اما دستگاه هاى فرهنگى 

ايران هنوز از روايت اين جنايت ها براى مردم جهان عاجز هستند.
هنوز هيچ فيلمى از اقدامات شهيدسليمانى در خدمت به مردم مظلوم 
منطقــه و پايان دادن به كار تروريســت هاى داعــش كه عامل همين 
تروريســت هاى دولتى بودند، ساخته نشــده است يا هنوز مظلوميت 
دانشمندان هسته اى ايران كه ناجوانمردانه و تنها براى بازداشتن ايران 
از پيشرفت علمى ترور شدند، براى جهانيان در قالب هاى شناخته شده 

سينما و تصوير و كتاب و ... بازگو نشده است.
اين كم كارى ها در شــرايطى اســت كه طرف مقابل بــا روايت هاى 
نادرســت و استفاده ابزارى از هنر، شــرايط را براى استفاده بيشتر از 
تروريسم دولتى، روزبه روز مهياتر مى كند، حال آنكه بايد با پاسخگويى 
مناســب حقوقى، ديپلماتيك، نظامى، امنيتــى، فرهنگى و هنرى مانع 

گسترش اين نوع تروريسم خطرناك در جهان شد.

آرد يارانه اى همدان 
در مرزهاى غربى به فروش مى رسد

 معــاون قضايــى، اجتماعــى و پيشــگيرى از وقــوع جــرم دادگســترى همــدان، 
معتقــد اســت نبــود نظــارت صحيــح بــه شــبكه توزيــع و مصــرف آرد يارانــه اى 
ــده  ــور ش ــى كش ــاى غرب ــتان در مرزه ــن اس ــروش آرد اي ــاق و ف ــبب قاچ س

اســت.
بــه گــزارش ايرنــا، عبــاس نجفــى در جمــع خبرنــگاران بيــان كــرد: افــراد ســودجو 
بــا بهره گيــرى از خــأل نظــارت و بازرســى ، اقــدام بــه جمــع آورى آرد يارانــه اى و 

عرضــه آن در خــارج از شــبكه توزيــع همچنيــن قاچــاق آرد يارانــه ا ى بــه مرزهــاى 
غربــى كشــور كردنــد.

وى تأكيــد كــرد: پيشــگيرى از قاچــاق آرد مســتلزم تشــديد بازرســى  از نانوايى هــا 
و اســتمرار نظــارت بــر آنهــا اســت تــا شــاهد قاچــاق آرد يارانــه اى بــه مرزهــاى 

غربــى و توزيــع خــارج از شــبكه آن نباشــيم.
معــاون قضايــى، اجتماعــى و پيشــگيرى از وقــوع جــرم دادگســترى همــدان افــزود: 
ــد نســبت  ــع و مصــرف آرد باي ــر نحــوه توزي ــر نظــارت ب ــى ام دســتگاه هاى متول
ــزان مصــرف  ــرآورد مي ــر ب ــه انجــام بازرســى هاى مســتمر اقــدام كــرده و عالوه ب ب
ــا و  ــط نانوايى ه ــودجويان توس ــه س ــروش آن ب ــكار و ف ــى، از احت ــاز عموم و ني

واحدهــاى صنفــى ممانعــت كننــد.
ــف  ــه وظاي ــه ب ــراد و مســئوالنى ك ــا اف ــى ب ــر برخــورد قضاي ــد ب ــا تأكي ــى ب نجف
ــد  ــهروندان مى توانن ــرد: ش ــان ك ــد، بي ــل نمى كنن ــود عم ــف خ ــازمانى و تكالي س
ــبكه آرد  ــارج از ش ــروش خ ــر ف ــى ب ــف مبن ــه تخل ــاهده هرگون ــورت مش درص
مراتــب را بــه دســتگاه هاى مســئول يــا بــه ســامانه ســجام قــوه قضاييــه بــه آدرس 

ــد. ــزارش كنن گ sajam.scpd.ir
ــش  ــه افزاي ــر ب ــه منج ــده اى ك ــر پدي ــل ه ــهروند در مقاب ــر ش ــرد: ه ــان ك وى بي
ــد  ــان باي ــك ديده ب ــوان ي ــود به عن ــكار آن مى ش ــود و احت ــا كمب ــا ي ــت كااله قيم

عمــل كنــد.

مرغ هم به كرونا پر و بال داد

كاهش 38 درصدى تردد
 در جاده هاى همدان

 سرپرست اداره كل راهدارى و حمل و حمل و نقل جاده اى همدان 
از كاهــش 38 درصدى تردد در جاده هاى همدان در هفته نخســت 

محدوديت كرونايى اخير خبر داد.
صفر صادقى راد در گفت وگو با فارس با اشــاره بــه آمار تردد هفته 
نخست طرح محدوديت هاى تردد در سطح استان اظهار كرد: در اين 
مدت در مجموع يك ميليون و 650 هزار تردد انجام شــد درحالى كه 
در مدت مشــابه سال گذشته 2 ميليون و 669 هزار تردد بود و كاهش 

38 درصدى دارد.
وى بيان كرد: امســال تردد ورودى به اســتان 162 هزار مورد است، 
درحالى كه در مدت مشابه سال گذشته 275 هزار تردد را شامل مى شد.

سرپرســت اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان با اشاره 
به كاهش 41 درصدى تردد خروجى از اســتان، گفت: تردد خروجى 
امســال همدان 164 هزار مورد است كه در مدت مشابه سال گذشته 
280 هزار تردد گزارش مى شــود. وى در پايان سخنانش پرترددترين 
محور استان را محور 3راهى بهار - همدان عنوان كرد و اظهار داشت: 

ساعت اوج تردد 17 تا 18 بوده است.

بسته جديد سازمان مالياتى در حمايت از 
مشاغل آسيبديده از كرونا

مالياتــى  امــور  مديــركل   
اســتان همدان با توجــه به اعمال 
تعطيل  و  شــديد  محدوديت هاى 
در  كســب وكارها  برخى  الزامــى 
وضعيت  داراى  شــهرهاى  برخى 
نارنجــى و قرمــز، از تصويب و 
اجراى بســته جديــد مالياتى در 
به شــدت  مشــاغل  از  حمايــت 

آسيب ديده از كرونا، خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى همدان، محمد دلشادى 
خاطرنشــان كرد: به سبب اوجگيرى دوباره شــيوع ويروس كرونا و 
اعمال محدوديت هاى شــديد و تعطيل الزامى برخى كسب وكارها در 
شهرهاى داراى وضعيت نارنجى و قرمز (بنا به اعالم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى)، مشاغل و كســب وكارها و فعاليت هاى با 
آســيب  جدى از كرونا (بنا به تشــخيص كارگروه اقتصادى مقابله با 
پيامدهاى اقتصادى كرونا) كه در شــهرهاى مذكور قرار مى گيرند، از 

حمايت هاى دولت بهره مند مى شوند.
وى درباره مفاد اين بســته حمايتى عنوان كرد: براســاس اين مصوبه، 
موارد مقرر در قانون ماليات هاى مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده 
بــراى مهلت زمانى اعتراض بــه اوراق مالياتى كه آخرين مهلت آن از 
تاريخ يكم آذرماه 1399 لغايت يكم بهمن ماه 1399 باشد، و نيز احكام 
اجراى ماده 238 قانون مالياتهاى مستقيم و ماده 29 قانون ارزش افزوده 

براى مدت مذكور، به مدت يك ونيم ماه تمديد مى شود.
مديركل امور مالياتى استان همچنين با اشاره به تمديد يكماهه مهلت 
تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزشافزوده دوره سوم و چهارم سال 1399
و سررســيد پرداخت ماليات آن براى همه مؤديان مالياتى براســاس 
اين مصوبه، اظهار كرد: بخشودگى جرايم پرداخت نشده بدهى ماليات 
و عوارض قانون موســوم به تجميع عوارض مصوب1381/10/22 به 
شــرط پرداخت اصل ماليات و عوارض تا پايان ســال 1399 تمديد 

مى شود. 
دلشــادى تصريح كرد: صدور يا تجديد پروانه كسب يا كار اشخاص 
حقيقى موضوع ماده 186 قانون ماليات هاى مســتقيم تا پايان ســال 
1399 نيز براساس اين مصوبه، نياز به اخذ گواهى پرداخت يا ترتيب 

پرداخت بدهى مالياتى نخواهد داشت.
وى همچنين عنوان كرد: همــه عمليات اجرايى موضوع فصل نهم از 
باب چهارم قانون ماليات هاى مستقيم (وصول ماليات) تا دهم بهمن ماه 

1399 براى اشخاص حقيقى متوقف مى شود.
مديركل امور مالياتى اســتان درباره ديگر مصوبات اين بسته حمايتى 
عنوان كرد: آخرين مهلت تســليم اظهارنامه ماليات عملكرد اشخاص 
حقوقى موضوع ماده 110 قانون مالياتهاى مستقيم كه در بازه زمانى يكم 
آذرماه 1399 تا يكم بهمن ماه 1399 باشد نيز با توجه به اين مصوبه، تا 

تاريخ 15 بهمن ماه 1399 تمديد مى گردد.

1- نمايندگان خواســتار توقف تغيير مديران در استان شده اند. گويا 
اين درخواســت به دليل نگرانى از آمدن مديران سياســى به استان و 
سياسى كارى در آستانه انتخابات است. گفتنى است اين درخواست با 
انتقاد منتقدين برخى مديران كم كار در استان و به عنوان كمكى به بقاى 

آنها به بهانه انتخابات ارزيابى و روبه رو شده است.
2- برخى پس از ترور شــهيد فخرى زاده پيشــنهاد تجمع در ميدان 
آرامگاه داشته اند. گويا اين پيشنهاد در فضاى مجازى ارائه شده است. 
گفتنى اســت برگزارى هر نوع تجمع نيازمند مجوز از دســتگاه هاى 

مسئول است.
3- برخى قوانين و دستورالعمل هاى ادارى در استان رعايت نمى شود. 
گويا نظارتى هم بر اجراى اين قوانين و دســتورالعمل هاى ادارى در 
استان نيســت. گفتنى است به رغم ممنوعيت اســتفاده از 2 پست يا 
استفاده از عناوين تشــريفاتى در عنوان مديران، برخى مديران استان 

همچنان چند پست مديريتى را براى معرفى خود استفاده مى كنند.
4- برخى داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت جمهورى براى جلب 
توجه و به دست آوردن رأى سخنان عجيبى برخالف خاستگاه سياسى 
خــود، به زبان مى آورند. گويا يكــى از اين افراد از ضرورت حجاب 
اختيارى سخن گفته است. گفتنى است اين سخنان در شرايطى است 

كه اين فرد به عنوان اصولگرا شناخته مى شود.
5- امكانات ورزشى و بازى پارك ها در دوران محدوديت ها همچنان 
شــلوغ است. گويا اين قسمت پارك ها مشمول تعطيلى و محدوديت 
نشده است. گفتنى است بيشتر افراد استفاده كننده از اين امكانات، براى 

بازى و ورزش بهتر، از ماسك نيز استفاده نمى كنند.

 بار ديگر شيوع كرونا سبب شد تا در هفته 
پيش رو با تصميم ســتادهاى كرونا در سراسر 
كشــور همه ادارات دولتى و خصوصى به طور 
كامل تعطيل شود و منع تردد از ساعت 9 شب 

تا 4 صبح هم به قوت خود باقى بماند.
استاندار همدان در اينباره گفت: به دنبال اجراى 
محدوديت هاى كرونايى روند شيوع بيمارى و 
آمار مبتاليان به اين ويروس در استان كاهشى 

است.
سعيد شاهرخى در نشست اعضاى ستاد مديريت 
كرونا اظهار كرد: درحالحاضر روند كاهشــى 
را در بسيارى از شــاخص ها از جمله بيماران 
بسترى و تست هاى مثبت كرونايى شاهدهستيم 
و در مجموع شاخص سرايت پذيرى به زير يك 

رسيده است.
وى ادامه داد: آمارهاى موجود نشانه هاى خوبى 
اســت و درصورت منطبق كردن سبك زندگى 
با شرايط كرونايى مى توان به اين ويروس غلبه 
كرد كه اميد مى رود تا پايان 2 هفته محدوديت 

پيش بينى شده شاخص ها بهتر شود.
اســتاندار همدان بيان كــرد: محدوديت هاى 
پيش بينى شــده تا پايان هفتــه جارى به قوت 
خود باقى اســت؛ بنابراين از مردم درخواست 
همراهى و از مسئوالن فراهمسازى زمينه اجراى 

پروتكل هاى پيش بينى شده را داريم.
شــاهرخى با قدردانى از همراهى مردم در يك 
هفته گذشته، بيان كرد: روند كنترل و پيشگيرى 
در استان مثبت اســت و همدان از استان هايى 
اســت كه شــرايط و روند بيمارى و شاخص 

سرايت پذيرى نسبت هفته گذشته كاهش يافته 
اســت؛ اميدواريم با جديت و تالش شــرايط 

مناسبى براى شهرستان ها داشته باشيم.
وى گفت: درصورت مواجهه بازرسان با مشكل 
و تخلف بهداشتى سعى در رفع مشكل در محل 
باشد و درصورت اصرار فرد به تخلف موضوع 
به دانشــگاه علوم پزشــكى گزارش شده و در 
اين باره دادستانى همدان نيز همراهى خوبى با 

بخش بهداشت و سالمت دارد.
استاندار همدان بيان كرد: طبق مصوبه و اعالم 
امروز ســتاد ملى كرونا بــه ادارات و نهادهاى 
دولتى واقع در مناطق قرمز اجازه داده شــد با 
كمترين نيرو و حداكثر تا سقف يك سوم ظرفيت 
ممكن كار كنند، بر اين اساس رؤسا و مديران 
دســتگاه ها تنها با تعداد محدود نيروهايى كه 
حضورشان ضرورت دارد در محل كار حضور 
يابند. شــاهرخى اظهار كرد: برخى از زوج ها 
دنبال ثبت تاريخ عقد در نهم آذر امسال هستند؛ 
بنابراين دفاتر ثبت اســناد و ثبت وقايع ازدواج 
در اين تاريخ با رعايت پروتكل هاى بهداشتى و 
به ويژه جلوگيرى از حضور همراهان زوجين و 

پرهيز از شكل گيرى تجمع فعال هستند.
شــاهرخى بيان كــرد: مهمترين هدف ســتاد 
كرونا ارائــه خدمات مورد نياز مردم به صورت 
غيرحضورى و حاضر شــدن تعــداد كمى از 
كارمنــدان در محــل فعاليت اســت، بنابراين 
سازوكار فعاليت و خدمات غيرحضورى بايد 

توسط دستگاه ها فراهم شود.
وى تأكيد كرد: برخى از صنوف درخواست هايى 

براى بازگشايى و اجازه فعاليت ارائه كردند كه 
تصميم گيرى در اين حوزه در حدود اختيارات 

ستاد استانى نيست.
اســتاندار همدان گفت: چنانچــه روند نزولى 
مبتاليان به كرونا ادامه يابد به طور حتم همدان از 
وضعيت قرمز به زرد تبديل شده و بر اين اساس 
در اين شرايط مشــاغل گروه دوم نيز مجاز به 
بازگشايى محل كسب و كار و فعاليت مى شوند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
دربــاره فعاليت ادارات در ايــن مدت، گفت: 
به منظور پيشگيرى از شيوع كرونا زمينه خدمات 
غيرحضورى و اينترنتى در همه دستگاه ها فراهم 

شود.
منوچهر كرمى در گفت وگو با ايرنا درباره آخرين 
مصوبات دبيرخانه ستاد استانى مديريت و كنترل 
اپيدمى كرونا اظهار كرد: يكى از مؤلفه هاى مهم 
و كليدى براى پيشگيرى از اپيدمى كرونا فراهم 
نكردن زمينه تجمع افــراد به ويژه در نهادها و 

دستگاه ها ادارى و خدماتى است.
وى افزود: با توجه بــه نقش تجمع و رعايت 
نكردن فاصله فيزيكى در شــيوع كرونا يكى از 
مصوبات مهم و اصلى دبيرخانه اين ستاد اهتمام 
جدى به مأموريت بزرگ زمينه سازى خدمات 

غيرحضورى در همه دستگاه ها بوده است.
رئيس مركز بهداشت استان همدان افزود: اعمال 
دقيق و جــدى محدوديت ها، مطالعه الگوهاى 
جســتوجو و دريافت خدمات در مراكز داراى 
ارباب رجوع و فرهنگسازى اطمينان به دريافت 

خدمات الكترونيك نيز مورد توجه است.

كرمى با تأكيد بر ضرورت ارائه گزارش از روند 
ارائه خدمات الكترونيك در همه دســتگاه ها، 
اتحاديه و ادارات گفت: معرفى الگوهاى كسب 
و كار الكترونيك و خدمــات غيرحضورى با 
هدف ترغيب همــه مراكز فروش و عرضه در 

هر صنفى بسيار با اهميت است. 
وى اظهار كــرد: تالش براى پوشــش كامل، 
رهگيرى، آموزش، جداسازى و قرنطينه خانگى 
همه موارد مشــكوك به كرونا از جمله موارد 
منفى تست PCR نيز در دستور كار قرار دارد.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
حفاظــت از گروه هــاى آســيبپذير و قرنطينه 
اجتماعى  مســئوليت پذيرى  ترويج  معكوس، 
براى ســبك زندگــى مقابله بــا كرونا، تحقق 
كامل مصوبات ستاد استانى و اهتمام به تدوين 
پيوســت تاب آورى سيســتم در مقابل پاندمى 
بيمارى هاى تنفســى مانند كرونا براى آغاز هر 

طرح و مصوبه ا ى را خواستار شد.
كرمى ضــرورت تغيير فضا و چهره شــهر با 
عالمتگذارى، تغيير چيدمان و جداسازى فضاها 
بــا رويكرد فاصله گــذارى فيزيكى در جامعه، 
اطمينــان از تهويه مناســب در تمامى مكان ها 
و آموزش، اقنــاع و اطالع رســانى با رويكرد 
Misinformation, مديريــت اينفودمــى
Malinformation Disinformation

(اخبــار نادرســت) را از ديگــر مصوبه هاى 
دبيرخانه ستاد استانى مديريت و كنترل اپيدمى 

كرونا دانست.
وى ابراز اميدوارى كرد: با بهره گيرى از ظرفيت 
گام چهارم بسيج ملى مديريت و كنترل اپيدمى 
كرونا در قالب طرح شهيد سليمانى به اهداف 
يادشده و تداوم تحقق آنها با حمايت همگانى 
مردم، مسئوالن و دســتگاه هاى اجرايى دست 

يافت.

 دورهمى هــاى خانوادگى، تردد در مناطق 
شــلوغ، رعايت نكردن فاصلــه اجتماعى و 
اســتفاده از حمــل و نقل عمومــى، حاال هم 
صف هاى طوالنى مــرغ همدان را همچنان با 

كرونا گالويز كرده است.
قيمت مرغ مرتب درحال نوســان است و هر 
روز قيمتى جديد ثبــت مى كند، اين درحالى 
است كه مرغ براســاس آخرين تصميم گيرى 
مصوبــه وزارت صمت و جهاد كشــاورزى 
بايد با قيمت توافقى 20 هزار و 400 تومان به 
دست مصرف كننده برسد اما متأسفانه در بازار 
آزاد و مرغ فروشــى هاى همدان اين قيمت از 

30 هزارتومان تا 35 هزار تومان نوسان دارد.
در اين شرايط مرغداران هم گاليه مند هستند 
كه به دليــل كيفيــت پايين نهاده هــاى دامى 
نمى تواننــد مرغ هاى خود را حتى با اينكه 53

روزه هستند به بازار عرضه كنند، درحالى كه تا 
پيش از اين مرغداران همدانى مرغ 43 روزه را 

با وزنى مقبول به بازار مى دادند.
اين اتفاق سبب شده تا صف هاى طوالنى براى 
تهيــه مرغ با قيمت دولتــى آن، هم به صورت 
منجمد و بين 15 هزار تومان تا 18 هزار تومان 

در شرايط كرونايى قرمز، ايجاد شود.
ورودى  در  صبــح  اول  روز  هــر  مــردم 
فروشــگاه هاى معتبــر از جملــه فرهنگيان، 
جهاد كشــاورزى صف مى كشــند تا شــايد 
بتواننــد حداقل يك يا 2 مــرغ تنظيم بازارى 
را با قيمت كيلويى 15 هزار تومان خريدارى 
كنند كســى در اين صف ها كرونا را فراموش 
نكرده اســت اما در ماه هــاى اخير گرانى و 
ناياب شــدن نهاده هاى دامى ســبب شده تا 
قيمــت مرغ و تخم مــرغ در همدان افزايش 
پيدا كند و جوابگو نبودن و سعى مردم براى 
خريد آنها موجب شــود تا در توزيع دولتى 
مرغ صف هاى طوالنى تشكيل شود كه خطر 

ابتال به كرونا را باال برد.

مردم درباره اين صف هاى كشــنده مى گويند: 
وقتى مايحتاج خانه هايمان را نمى توانيم تأمين 
كنيم و مرغ دولتى هم به صورت ســهميه بندى 
در چند فروشگاه شاخص توزيع مى شود راهى 

جز ايستادن در صف و منتظر ماندن نداريم.
در اين ميان سكوت ناظران بهداشتى هم خود 
جاى پرسش دارد؛ زيرا بارها اعالم شده است 
با هرگونه نقض در اجراى دســتورالعمل هاى 
ســتاد مقابله با كرونا در هر مــكان و زمانى 
برخــورد جدى خواهد شــد آيــا واقعاً اين 
صف هاى طوالنى از چشم بازرسان بهداشتى 

پنهان مانده است؟
البته شــواهد ميدانى نشــان مى دهد مسئوالن 
همه شــرايط را مى دانند اما بيشــتر از اينكه 
كارى انجام دهند مسئوليت را به گردن ديگرى 
مى اندازند و با دادن آدرس هاى اشــتباه و پاك 
كردن صورت مســأله از جملــه آنكه جهاد 
كشاورزى اعالم مى كند چون مرغ گران است 

پس مردم نخورند تا اوضاع را آرام كنند.
اين غفلت ســبب شده تا قيمتهاى مختلف در 
بازار مطرح شود و هر كجا كه مرغى با قيمت 
مناســب تر توزيع مى شود، با حجم طوالنى از 

صف هاى تقاضا همراه باشد.
اين درحالى است كه همواره يكى از خطرهاى 
در كمين سالمت و جان مردم حضور در نقاط 
پرتردد و پر رفت و آمد با حجم باالى حضور 
مردم اســت آيا به واقع اين صف هاى طوالنى 
مكانى جز كانونى جديد براى سرايت بيمارى 

است؟
در ايــن صف ها خبــرى از رعايــت فاصله 
اجتماعــى نيســت و كمتر هســتند آنانى كه 
دســتورالعمل را رعايت كنند. هر روز حوالى 
ســاعت 9 صبح تا 10، اين صف هاى طوالنى 
در گوشــه و كنار شــهر از حضور مردمى كه 
بيشــتر از جــان، دغدغه نان دارند به چشــم 
مى خورد و منتظــران مرغ در فاصله هاى چند 

سانتيمتر متقاضى دريافت يك يا حداقل 2 مرغ 
آن هم با اصرار هستند.

از طرفى مديران فروشگاه هاى توزيع مرغ هم 
از شرايط موجود گاليه مند هستند و مى گويند 
مــا روزانه با افراد زيادى روبه رو هســتيم كه 
چاره ا ى جــز انتظار در صــف ندارند؛ چون 
قيمت آزاد مرغ تا مرز 35 هزار تومان رفته در 
شرايطى كه كل استان تعطيل است و همه بايد 
در خانه بمانند مشكل ساز شده و نه تنها براى 
مردم كه براى كادر فروشگاهى نيز دردسرساز 
شــده اســت؛ زيرا روزانه بايد ترس از پلمب 
شــدن به دليل رعايت نكردن پروتكل ها را به 
جان بخرند اما واقعاً مگر مى توان منكر نياز و 

مايجتاج مردم شد؟
در اين ميان همچنان جهادكشاورزى و سازمان 
صمت معتقدنــد اين چالش ها بــه زودى در 
عرضه مرغ تمام مى شــود و بار ديگر ثبات به 

بازار بازمى گردد.

زمينه خدمات غيرحضورى فراهم شود

سير نزولى مبتاليان همدانى
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نماينده ولى فقيه در استان:
 بسيارى از مشكالت اقتصادى به دليل ضعف 

اراده هاست
 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با بيان اينكه بســيارى از مشكالت 
اقتصادى كشور به دليل ضعف انگيزه  ها و اراده ها است گفت: همت و پيگيرى 

مى تواند بسيارى از گره هاى اقتصادى را باز كند.
به گزارش خبرگزارى تســنيم از همدان حجت الســالم والمسلمين حبيب ا... 
شــعبانى در جمع اصحاب رسانه با تشريح وضعيت كنونى كشور و مشكالت 
اقتصادى اظهار كرد:  بســيارى از مشــكالت اقتصادى موجود، مرهون ضعف 

انگيزه  ها و اراده ها است.
 وى بــا تأكيد براينكــه قطعا همت و پيگيرى مى تواند بســيارى از گره هاى 
اقتصادى را باز كند افزود: مسئوالن به توصيه هاى رهبر معظم انقالب در مورد 
كنترل گرانى هاى بى منطق بيشــتر توجه كنند و در حل معضالت اقتصادى 

راهكارهاى عملياتى را جدى بگيرند.
 نماينده ولى فقيه در همدان همچنين با گراميداشــت سالروز تشكل بسيج 
به فرمان امام(ره) بســيج را يك حركت اجتماعى قاعده مند دانســت و بيان 
كرد: بســيج نهادى معرفت محور و واليتمدار اســت و بايد هويت و كارآمدى 

آن حفظ شود.

وى با اشــاره به تالش وزارت بهداشــت درمان براى كنتــرل و مهار ويروس 
كرونا در كشــور عنوان كرد: دانشگاه علوم پزشكى استان، اعالم آمادگى كرده 
اســت كه طرح هاى پيشــنهادى در زمينه كوويد-19 را بررسى كند و مركز 
تحقيقــات گياهان دارويى نيز به طور اختصاصى آماده همكارى در اين زمينه 
اســت، بنابراين اين اقدام شايســته مى تواند زمينه بهره مندى علمى از طب 

سنتى را فراهم كند.
شــعبانى با تأكيد بر لــزوم رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و محدوديت هاى 
كرونايــى اظهار كــرد: از مردم عزيز به خاطر رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 

قدردانى مى كنيم.

 بودجه شوراى قرآنى براى كمك به مؤسسات 
كافى نيست

جواد صديق در گفت وگو با خبرنگار تســنيم در همدان با 
اشاره به اينكه مشكل اصلى مؤسسات و تشكل هاى قرآنى 
پيش از شيوع ويروس كرونا تخصيص ندادن بودجه كافى 
به مؤسســات بود، اظهار كرد: متأسفانه وضعيت كنونى و 
شــيوع ويروس كرونا نيز براى مؤسسات مشكالتى ايجاد 

كرده است.
وى با بيان اينكه كمك هاى كافى به مؤسسات نمى شود، 
افزود: امسال كل بودجه در نظر گرفته شده از سوى شوراى 
قرآن بــراى طرح هاى قرآنى اســتان همدان 28 ميليون 
تومان است، درصورتى كه اين ميزان اعتبار تنها با اجراى 

يك يا 2 برنامه يا طرح به پايان مى رسد.
 صديق با تأكيد بر اينكه ســال گذشته نيز اعتبار درنظر 
گرفته شده براى طرح هاى مؤسسات قرآنى همين ميزان 
بود، گفت: بودجه شــوراى قرآنى بــراى كمك كردن به 

مؤسسات قرآنى و اجراى طرح ها كافى نيست.
مديــر بنيــاد قرآن اســتان همدان با اشــاره بــه اينكه 
برخى مؤسســات به دليل مشــكالت مالى و نبود بودجه 
تعطيل شــده اند، تأكيد كرد: اين مؤسسات به دليل كمبود 

بودجه و كمك نشدن توان پرداخت اجاره را ندارند.
 صديق بابيــان اينكه به دليل وجود ويــروس كرونا بايد 
فعاليت هاى قرآنى به صورت مجازى در پيش  گرفته شود، 
تصريح كرد: مؤسسات نرم افزارى كه بتوانند از آن استفاده 
كنند يا امكانات اوليه براى برگــزارى كالس ها به صورت 
مجــازى را ندارند و از زمان شــيوع اين ويروس بيشــتر 

كالس ها و جلسات تعطيل شده است.
وى با تأكيد بر اينكه تعداد محدودى از مؤسسات كه توان 
علمى و ابزارى دارند كالس هاى تفســير و نهج البالغه را 
به صورت مجازى برگزار مى كنند، طرح كرد: بيشتر جلسات 
تعطيل اســت چون امكانات اوليه براى آموزش در فضاى 

مجازى را ندارند.
 برگزارى طرح تربيت معلمان قرآنى در مناطق 

محروم همدان
مدير بنياد قرآن اســتان همدان با اشاره به اينكه بيشتر 
كالس هــاى جامعه القــرآن و بنياد قــرآن به دليل اينكه 
حضورى برگزار مى شد، درحال حاضر تعطيل است، عنوان 
كرد: 90 درصد از مؤسسات تعطيل و تنها ده تا 15 درصد 

از مؤسسات به صورت مجازى فعال هستند.
صديق بابيان اينكه بودجه اى كه در اختيار شــوراى قرآن 
كشور قرار مى گيرد كم است، اظهار كرد: وقتى اين ميزان 
بودجه بين استان ها تقسيم شد به طرح هاى قرآنى استان 

28 ميليون تومان رسيد.
وى با تأكيد بر اينكه استاندار در شوراى قرآن استان قول 
دادند كه با ارائه طرح هاى قرآنى از سوى مؤسسات، بودجه 
اين طرح ها را تأمين مى كنند، افزود: مقرر شد جلسه اى با 
حضور اســتاندار و مديران مؤسسات و تشكل ها برگزار و 

طرح هاى قرآنى ارائه شود. 
مدير بنياد قرآن اســتان همدان با اشــاره به اينكه سال 
گذشــته از ســوى ســازمان برنامه وبودجه استان به كل 
مؤسســات قرآنى 55 ميليون تومان اعتبار اختصاص داده 
شد، بيان كرد: امسال فعًال بودجه اى اختصاص داده نشده 

اما استاندار قولى دادند كه ان شاءا... اجرايى شود.

 صديــق با بيان اينكه بيشــتر مؤسســات از كمك هاى 
مردمى نيز استفاده مى كنند، عنوان كرد: برخى مؤسسات 
نتوانســتند از افراد خير كمك بگيرند و نتوانستند به كار 

خود ادامه دهند و تعطيل شدند.
وى دربــاره طرح هاى قرآنى اجرايى شــده در ســال هاى 
گذشــته، تصريح كرد: تربيت معلــم در مناطق محروم و 

روستايى ازجمله طرح هاى خوب اجراشده بود.
صديق ابراز كرد: طرح هاى مختلف مانند مسابقات قرآنى 
در فضاى مجازى نيز براى اجرا درنظر گرفته شده است كه 
بودجه اش تأمين نشده اســت اما با قول مساعد استاندار 

مبنى بر تأمين بودجه اين طرح ها اجرا خواهد شد.
 وى با تأكيد بر اينكه نخستين جلسه شوراى قرآن استان 
در ابتداى ســال برگزار شــد، بيان كرد: دومين جلسه در 
مهرماه و ســومين جلســه نيز در آبان ماه برگزار شــد، 
درحالى كه جلســات شــوراى قرآن بايد به صورت مرتب 
برگزار شود؛ زيرا با افتادن فاصله بين جلسات، تعدادى از 

طرح ها پيگيرى نشده است. 
صديق درباره اجراى سند فعاليت هاى قرآنى استان تأكيد 
كرد: ســند فعاليت هاى قرآنى زمانى اجرايى مى شود كه 
جلسات مرتب ماهيانه برگزار و وظايفى كه بر دوش نهادها 
و ادارات است محقق شود اما امسال جلسات مرتب برگزار 
نشده و سال گذشته نيز جلسات به تعدادى كه بايد برگزار 

مى شد، برگزار نشد.
 قرآن محكم ترين ســد دفاعــى در مقابل 

تهاجمات فرهنگى است
وى با تأكيد بر اينكه تنها بخشى از سند فعاليت هاى قرآنى 
اجرا و مقدار زيادى از ســند اجرانشده است، تصريح كرد: 
امســال 2 بار شوراى قرآن تشكيل شده و هنوز تعدادى از 
مصوبات جلسه اول نظير برگزارى نمايشگاه علوم قرآنى و 

همايش ها نيز اجرايى نشده است.
صديق عنوان كرد: در سومين جلسه شوراى قرآن استان 
مقرر شد سند راهبردى قرآنى استان دوباره بازنگرى شود 
و برنامه هايى كه قابليت برگزارى به صورت مجازى دارند، 

برگزار شوند.
مدير بنياد قرآن اســتان همدان بيان كرد: درحال حاضر 
مهم ترين فعاليت هاى مؤسســات تا حــدودى برگزارى 
كالس هاى تفسير در فضاى مجازى و مسابقات نهج البالغه 
و برگزارى تعدادى كالس محدود در فضاى مجازى است. 
صديق بابيان اينكه پژوهش هاى قرآنى نيز انجام شده است، 
افزود: ازجمله اين پژوهش ها چاپ كتاب گزيده اى از تفسير 
موضوعى قرآن كريم اســت كه توسط بنياد قرآن استان 
چاپ و امســال در اختيار مربيان قرآنى استان قرارگرفته 

است.
وى با اشــاره به وجود نزديك به 150 مؤسســه و تشكل 
قرآنى در سطح استان بيان كرد: به غيراز مؤسسات تعداد 
زيادى جلسات قرآنى خانگى نيز تا پيش از شيوع كرونا در 
منازل برگزار مى شد و نزديك به 300 معلم قرآنى نيز در 

روستاها جلسات قرآنى دارند.
مدير بنياد قرآن استان همدان بابيان اينكه همدان پيش 
از كرونا از اســتان هاى فعال قرآنى بود، تأكيد كرد: يكى 
از مؤسسان اتحاديه تشكل هاى قرآنى كشور نيز همدانى 

است.
صديق با تأكيد بر اينكه اســاتيد قرآنى خوبى در ســطح 

اســتان فعال هستند، گفت: در استان پژوهش هاى قرآنى 
خوبى انجام شــده كه در تفاســير الميزان و مجمع البيان 

منتشرشده است.
 مدير بنياد قرآن اســتان همــدان با تأكيد بر اينكه قرآن 
محكم ترين سد دفاعى در مقابل تهاجمات فرهنگى است، 
افزود: قرآن همه  تهاجمات و توطئه هايى فرهنگى دشمنان 

در فضاى مجازى را خنثى مى كند.
صديق تأكيد كرد: اگر بتوانيم فرهنگ قرآنى را توسعه داده 
و در جامعه جارى كنيم سد محكمى در مقابل تهاجمات 
فرهنگى دشمنان بناكرده ايم كه مقابله با تهاجمات فرهنگى 

دشمنان نياز به حمايت، پيگيرى و توجهات بسيار دارد.
وى تصريح كرد: جارى كــردن فرهنگ قرآنى در جامعه 
نيازمنــد تخصيص بودجــه كافى به اين حــوزه، تقويت 
مؤسســات ضعيف، توجه به طرح هاى قرآنى و با جديت 
پيگيرى كردن مصوبات و سند راهبردى قرآن كريم است.

مدير بنياد قرآن اســتان همدان اظهــار كرد: براى حفظ 
انقالب بايد قسمت فرهنگى تقويت شود وگرنه دشمنان 
با تهاجمات فرهنگى در فضــاى مجازى فرهنگ جامعه 

اسالمى را از آن مى گيرند.
 ميــزان حمايت هاى مالى كفــاف طرح و 

برنامه هاى مؤسسات قرآنى را نمى دهد
رضا فرهادى در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان، با 
اشاره به اينكه از مشكالتى كه تشكل هاى قرآنى در استان 
همدان با آن مواجه هســتند مشكل مالى و بودجه است، 
اظهار كرد: در قانون گذارى مشكالتى داريم و هنگامى كه 
قانون بودجه كافى براى مباحث قرآنى درنظر نگرفته باشد، 

در اجرا هم مشكل پيش مى آيد.
وى بابيان اينكه از راهكارهاى رفع مشكالت مالى مؤسسات 
اين اســت كه نمايندگان مجلس براى فعاليت هاى قرآنى 
اعتبارات ويژه اى را تخصيص دهند، افزود: شناسايى افراد 
خير و تشــكيل انجمن يا مجمع خيريــن قرآن و عترت 
راهــكارى ديگر براى رفع مشــكالت مالــى فعاليت هاى 
قرآنى اســت. رئيس اداره امور قرآنى استان همدان گفت: 
ســال گذشــته قرآن هايى كه در منازل بالاستفاده بود را 
جمع آورى كرده و درصورت قابل استفاده بودن به جلسات 

قرآنى مناطق محروم اهدا كرديم.
وى عنوان كرد: متأســفانه ميزان حمايت هاى مالى كفاف 

طرح و برنامه هاى مؤسســات را نمى دهد و همين مسأله 
ســبب شده تشكل ها و مؤسسات براى برگزارى دوره ها يا 
اجراى طرح هــا و برنامه ها به دنبال كمك گرفتن از مردم 

بروند.
رئيــس اداره امــور قرآنى اســتان همــدان تصريح كرد: 
مؤسسات و تشــكل هايى كه در مناطق محروم بوده و يا 
اينكه نمى توانند كمك هاى مردمى را جذب كنند به مرور 

زمان و به تدريج برنامه هايشان تعطيل شده است.
 تعطيلى خسارت بار مؤسسات قرآنى به دليل 

شيوع ويروس كرونا در همدان
فرهادى با تأكيد بر اينكه امســال يكى ديگر از مشكالت 
مؤسسات شيوع ويروس كرونا است، ابراز كرد: متأسفانه با 
شيوع اين ويروس و تعطيلى مؤسسات خسارات زيادى به 

تشكالت قرآنى واردشده است.
وى تأكيد كرد: تشكل هايى كه دوره هاى مهدكودك قرآنى، 
پيش دبســتانى، روخوانى و روان خوانى برگزار و مبالغى را 
از مردم و يا حمايت هايى از ســازمان تبليغات، بســيج، 
ارشــاد و... دريافت مى كردند از اين كمك ها محروم شده 

و كالس هايشان به تعطيلى كشيده شد.
رئيس اداره امور قرآنى اســتان همدان با اشــاره به اينكه 
مقرر شــد از سوى سازمان دارالقرآن وام هايى با كارمزد 4

درصد به مؤسسات و تشكل هايى قرآنى اعطا شود، اظهار 
كرد: متأسفانه امسال با شــيوع ويروس كرونا بسيارى از 

برنامه هاى مؤسسات تعطيل شده است.
فرهادى بابيان اينكه از ديگر مشكالت مؤسسات نداشتن 
امكانات اوليه و ضرورى براى تشــكيل مؤسسه و برگزارى 
دوره هاى آموزشى است، افزود: در همين راستا مجوزى را 
از اداره كل اقتصاد و دارايى استان با عنوان انتقال وسايل 

مازاد از ادارات به تشكالت قرآنى را دريافت كرديم.
وى گفت: وســايل مازاد ادارات و دســتگاه ها را گرفته و 
درصورت نياز، تعمير مى كنيم و در اختيار مؤسسات قرار 

مى دهيم.
رئيس اداره امور قرآنى اســتان همــدان بيان كرد: موفق 
شــديم از ادارات اداره اقتصاد و دارايى، جهاد كشــاورزى، 
بانك ملى و بانك كارآفرينى و چند ارگان ديگر وســايل 
مازاد را دريافت كنيم و اداره صنعت معدن، شركت گاز و 
استاندارى نيز در انتظار براى تحويل وسايل هستند و اين 

امر در شهرستان ها نيز پيگيرى مى شود.
فرهادى درباره اقدامات انجام شــده در راســتاى توسعه 
فرهنگ قرآنى اســتان عنوان كرد: راه اندازى مؤسســات 
فرهنگى قرآن و عترت در سطح استان و تأسيس خانه هاى 
قرآن شهرى و روستايى در چند سال اخير ازجمله اقدامات 

بوده است.
وى با اشــاره به اينكه كه حدود 7 هزار تشــكل قرآنى در 
ســطح كشور در چند سال گذشته راه اندازى شد، تصريح 
كرد: در سطح استان همدان حدود 42 خانه قرآن شهرى، 
154 خانه قرآن روســتايى و حدود 84 مؤسســه قرآنى 

راه اندازى شد.
رئيس اداره امور قرآنى اســتان همدان تأكيد كرد: از ديگر 
فعاليت ها در سطح استان برگزارى دوره هاى كادر تخصصى 
تربيت معلــم روخوانــى، روان خوانى، تجويــد، مفاهيم، 
پيش دبســتانى و ... بوده كه حدود يــك هزار و 700 نفر 
معلم قرآن در استان در دوره هاى سازمان تبليغات شركت 
كرده اند. فرهادى ابراز كرد: برگزارى دوره هاى آموزشــى 
روخوانــى، روان خوانى، تجويد، مفاهيم، تفســير قرآنى و 
برنامه هاى تبليغى و ترويجى نظير برگزارى محافل قرآن، 
كرسى هاى تالوت، جشنواره هاى قرآنى كودك و نوجوان 
در رشــته هاى متنوع، جشنواره قرآنى خانواده و مسابقات 

قرآنى و كتاب خوانى از ديگر اقدامات بوده است.
وى با اشاره به اينكه باوجود همه اين برنامه ها فاصله ما با 
مطلوب موردنظر زياد است، اظهار كرد: بايد به جايى برسيم 
كه در سطح استان و كشور بى سواد قرآنى نداشته باشيم 

كه متأسفانه با اين مطلوب فاصله داريم.
رئيس اداره امور قرآنى استان همدان تأكيد كرد: در جامعه 
با افرادى مواجه هســتيم كه مى توانند قرآن بخوانند اما 
كيفيت قرائت آنها پايين است و يا افرادى كه متأسفانه با 

روخوانى و روان خوانى قرآن آشنا  نيستند.
فرهادى تصريح كرد: يكى از پيشــنهاد هاى ما به سازمان 
دارالقــرآن تهــران اين بود كــه بدو اســتخدام عالوه بر 
آزمون هاى مختلف آزمون روخوانى، روان خوانى و مفاهيم 

عمومى قرآن از افراد گرفته شود.
 بايد دست پر به جلسه شوراى قرآن برويم

وى بــا بيــان اينكــه از ديگــر راهكارهاى مــا در حوزه 
آموزش وپــرورش افزايــش كيفيــت آموزش قــرآن در 
آموزش وپرورش بود، افزود: متأســفانه يكى از مشــكالت 
معلمان قرآنى آموزش وپرورش هستند كه بسيارى از آنها 
شايد معلم قرآن نباشند اما استخدام شده و مشغول آموزش 

قرآن هستند.
رئيس اداره امور قرآنى اســتان همــدان با تأكيد بر اينكه 
معلمان قرآنى ما در آموزش وپرورش واقعاً بايد معلم قرآن 
باشند، گفت: متأســفانه با افرادى مواجه هستيم كه پس 
از پشت سر گذاشتن 12 سال دوره هاى متعدد قرآنى در 
مدارس و سپس تحصيل در دانشگاه و فارغ التحصيلى هنوز 

روخوانى و روان خوانى قرآن را بلد نيستند.
فرهــادى بيــان كــرد: مى توانيم بــراى معلمــان قرآن 
آموزش وپرورش دوره هاى آموزش و بازآموزى و يا در طول 
ســال دوره هاى ضمن خدمت روش تدريس قرائت قرآن 
را برگزار كنيم زيرا با ارتقاى معلمان، بى ســوادى قرآن در 

جامعه به مرور زمان از بين مى رود.
وى عنوان كرد: ارتقاى معلمان قرآن آموزش وپرورش سبب 
مى شــود كه افراد پس از ليســانس ديگر در كالس هاى 
روخوانى و روان خوانى شركت نكنند و بودجه بسيارى نيز 
صرف آموزش ها نشود و منطقى ترين كار اين است بودجه 

صرف ارتقاى معلم هاى آموزش وپرورش شود.
رئيس اداره امور قرآنى استان همدان تصريح كرد: در حوزه 
نيروهاى انتظامى و نظامى نيز 2 سالى كه سرباز در اختيار 
نيروهاى انتظامى و نظامى است به ويژه در زمان آموزش، 
در كنار آموزش هاى مختلف به آموزش قرآن نيز پررنگ تر 

پرداخته شود.
فرهادى با اشــاره بــه اينكه در جامعه ما قــرآن بر روى 
زمين مانده و وقتى به آن عمل نشــود فايده اى ندارد، ابراز 
كرد: رسول اكرم (ص) در اواخر عمرشان فرمودند كه من از 
بين شما مى روم اما 2 چيز را به يادگار مى گذارم مادامى كه 
به اين 2 تمسك جوييد هيچ وقت گمراه نمى شويد و آن 2

چيز قرآن و اهل بيت(ع) است.

رئيس اداره امور قرآنى اســتان همدان بابيان اينكه در ماه 
مبارك رمضان تخلفات به حداقل مى رسد، افزود: زيرا قرآن 
در جامعه به يك جريان تبديل مى شود و تالوت يا شنيدن 

صوت قرآن بسيارى از افراد را با خودش هم صدا مى كند.
فرهادى با تأكيد بر اينكه بســيارى از معضالت جامعه به 
بركت برنامه هاى قرآنى از بين مى رود، گفت: تالوت قرآن 
آثار وضعى دارد و كسى كه قرآن مى خواند همسايه اش نيز 

از نورانيت قرآن بهره مند مى شود.
وى با اشــاره به اينكــه اگر افراد جامعه بــه تالوت قرآن 
روى آورند بسيارى از مشكالت حل مى شود، بيان كرد: در 
قرآن به بســيارى از مشكالت، امراض، دوا و درمان و شفا 

اشاره شده است.
رئيس اداره امور قرآنى استان همدان افزود: اگر ما قرآن را 
به صورت مطلوب در زندگى ها جريان دهيم و قواعد زندگى 
و سبك زندگى را از قرآن استخراج كنم به قطع مردم طالب 

قرآن مى شوند.
فرهــادى با تأكيد بــر اينكه يكى از مشــكالت كه با آن 
مواجه هستيم اين اســت كه قرآن را سليقه اى و آن طور 
كه مى خواســتيم به مردم معرفى كرديم، گفت: اگر قرآن 
را به خوبى معرفى كنيم همان طور كه اين كتاب آسمانى 
خــودش را معرفى كرده، به قطع مــردم طالب اين كتاب 

آسمانى مى شوند.
وى با اشــاره به اينكه معرفى سليقه اى قرآن سبب شده 
همواره طيف خاصى كنار رحل هاى قرآن بنشينند نه همه 
مردم، بيان كرد: برخورد مردم با قرآن نيز برخورد عتيقه اى 
اســت و درزمانى تعويض خانه، شب هاى احيا سالى 2 يا 
3 بار قرآن به ســر مى گيرند درحالى كه از محتواى قرآن 

اطالعى ندارند.
 فعاليــت 40 درصد از مؤسســات قرآنى 

همدان در فضاى مجازى
جواد ســعيدى در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان 
اظهــار كرد: نبــود جا و مكان مناســب، كمبود بودجه و 
مباحث مالــى و درحال حاضر نيز شــيوع ويروس كرونا 
مشكالت اصلى مؤسسات و تشكل هاى قرآنى و دليل اصلى 

تعطيلى برخى از مؤسسات است.
وى بــا اشــاره به اينكــه در باوجود به شــرايط كرونايى 
برخى از مؤسســات فعاليت خــود را به صورت مجازى در 
پيش گرفته اند، افزود: حداقل 30 تا 40 درصد از مؤسسات 

فعاليت خود را به صورت مجازى در پيش گرفته اند.
مســئول امــور آمــوزش دارالقــرآن همــدان گفــت: درحال 
حاضــر مشــكالت بودجه مؤسســات بيشــتر شــده اســت؛ 
ــودن  ــل حضــورى ب ــا به دلي ــرا پيــش از شــيوع كرون زي
كالس هــا مؤسســات شــهريه يــا حــق صــدور گواهينامــه 

ــد. ــت مى كردن درياف
ســعيدى بيان كرد: وقتى مى گوييم كه در اين شــرايط 
كالس ها به صورت مجازى و آنالين برگزار شــوند بايد در 
وهله نخست ببينيم كه چه زيرساختى براى اين فعاليت ها 

آماده كرده ايم.
وى بابيان اينكه اگر كانال يا گروه آموزشى در پيام رسان ها 
ايجاد شود حجم پك هاى آموزشى كه بارگذارى مى شود 
بايد كم باشد، عنوان كرد: بايستى براى فعاليت هاى قرآنى 
نيز زيرساختى نظير برنامه شاد آماده شود كه اين امر بايد 

توسط متوليان امر از تهران پيگيرى شود.
سعيدى درباره برنامه هاى اجراشده در سطح استان تصريح 
كرد: تربيت معلم و تربيت مــدرس، دوره هاى روخوانى و 
روان خوانى، سبك زندگى قرآنى، تدبر در قرآن، دوره هاى 
آموزشى مديران مؤسسات و تشــكل ها و اعطاى مدرك 
تخصصى به حافظان قرآن كريم و برگزارى مسابقات قرآنى 

ازجمله اقدامات انجام شده است.
وى ابراز كرد: تأكيد ما اين بوده كه شــوراى توسعه قرآنى 
استان در كنار شــوراى فرهنگ عمومى برگزار شود ولى 
اين اتفاق نيفتاده و اين مسئله نيز بايد به صورت كشورى 

زيرساختش فراهم شود.
ســعيدى اظهار كرد: 2 سال اســت كه جلسات شوراى 
قرآنى به صورت مرتب برگزار مى شــود و ســال گذشته با 
پيگيرى هاى انجام شده توانستيم 55 ميليون تومان اعتبار 
براى تهيه تجهيزات براى مؤسســات و تشكل ها، دريافت 

كنيم.

بيمارستان هاى همدان 
خط مقدم نيروهاى جهادى 

در ايام كرونايى است
 نيروهاى جهادى اين روزها با از خودگذشتگى تكليف 
خود را حضور در بيمارســتان ها و كمك به كادر بهداشت 
و درمان و خدمت رســانى به بيماران دانسته و وارد ميدان 
عمل شده اند تا بلكه بارى از روى دوش پزشكان و پرستاران 

بردارند.
به گزارش خبرگزارى تســنيم از همدان، نيروهاى جهادى 
و داوطلب چندهفته اى است كه پشت ماسك ها با گمنامى 
براى خدمت رسانى به بيماران و همراهى كادر درمان وارد 

بيمارستان ها شده اند.
عمل به امر ولى فقيه كه فرمودند «نيروهاى داوطلب مخلص 
و جوانان مؤمن همانند ماه هاى اول شــيوع كرونا پاى كار 
بيايند» را بر خود واجب دانســتند و حاال باجان و دل وارد 

ميدان عمل شده اند.
يك روز تكليف را دفاع از حرم اهل بيت، يك روز آواربردارى 
در مناطق زلزله زده، يك روز كمك به مردم مناطق سيل زده 
و حاال با ازخودگذشتگى، حضور در بيمارستان ها و كمك 
بــه كادر درمان را تكليف خود دانســتند. اين روزها خط 

مقدمشان شــده است بخش كروناى بيمارستان ها و بدون 
هيچ چشم داشتى هر آنچه در توان دارند به كار گرفته اند تا 
بلكه بار كوچكى از روى دوش پزشكان و پرستاران برداشته 

و همراه بيماران بسترى باشند.
همانند سال هاى دفاع مقدس مخلص، بى ادعا و بى منت وارد 
ميدان خدمت شدند و حاال خواب به چشمانشان نمى آيد 
كه مبادا ماســك اكســيژن بيمارى جابه جا شود يا بيمار 
ديگرى نياز به كمك داشــته باشــد و بهترين مزد خود را 

دعاى عاقبت به خيرى بيماران در حقشان مى دانند.
 اعزام نيروهــاى جهــادى از 17 آبان ماه به 

بيمارستان آتيه همدان
عرفان مختارزاده در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان 
درباره اجراى طرح جهادى اعزام نيرو به بيمارســتان ها و 
آرامستان اظهار كرد: در اجراى اين طرح گروه هاى جهادى 
خدام المهدى(عج)، حوزه علميــه و تعدادى از ديگر گروه 
جهادى زير نظر قرارگاه گروه هاى جهادى شهيد مدنى(ره) 

آمدند.
وى افزود: با توجه به درخواست بيمارستان ها و سخنان اخير 
مقام معظم رهبرى مبنى بر پاى كار آمدن نيروهاى داوطلب 
مخلص و جوانان مؤمن همانند ماه هاى اول شــيوع كرونا، 
قرارگاه گروه هاى جهادى شــهيد مدنى(ره) اقدام به جذب 
نيروهاى طلبه، بسيجى و .... و اعزام آنها به بيمارستان ها و 

آرامستان كرده است.
مختارزاده گفت: هم زمان با جذب نيرو، از 17 آبان ماه اعزام 
نيروها به بيمارســتان تأمين اجتماعى همدان آغازشده و 
از هفته آينده اعزام نيرو به بيمارســتان هاى سينا، بعثت و 

بهشتى نيز آغاز مى شود.
 اعــزام 80 نيروى جهــادى از هفته آينده به 

بيمارستان هاى همدان
مسئول عمليات قرارگاه گروه هاى جهادى شهيد مدنى(ره) 
بيان كرد: 80 نفر از نيروهاى جذب شــده از هفته آينده به 

بيمارستان هاى سينا، بعثت و بهشتى اعزام مى شوند.
مختارزاده با اشاره به اينكه نيروهاى جذب شده در قالب دو 
دوره 6 روزه به بيمارستان آتيه اعزام شدند، عنوان كرد: اين 
هفته نيز نيروهاى جهادى به بيمارستان تأمين اجتماعى 
اعزام شدند و اين افراد در 3 نوبت صبح، بعدازظهر و شب به 

بيماران خدمت رسانى مى كنند.
مسئول عمليات قرارگاه گروه هاى جهادى شهيد مدنى(ره) 
افزود: روحيه باال و قوى درروند بهبود بيماران تأثير بسيارى 
دارد و بــه همين دليل نيروهاى جهــادى روحيه دهى به 

بيماران را موردتوجه قرار مى دهند.
 تأثير خوب روحيه دهى نيروهاى جهادى 

در درمان بيماران كرونايى
مختارزاده با اشاره به اينكه در تهران نيز از زمان اعزام نيرو 

به بيمارســتان و روحيه دهى به بيماران ميزان مرگ ومير 
مبتاليان به كرونا كاهش يافته است، گفت: شكر خدا با اعزام 
نيروهاى جهادى به بيمارستان آتيه همدان نيز 24 نفر در 
2 هفته گذشته مرخص شده اند و اين آمار شگفت انگيز بود 

درحالى كه در هفته دو يا 3 نفر مرخص مى شدند.
وى بابيــان اينكــه با اين اقــدام جهادى تعــداد فوتى ها 
كاهش يافتــه، بيان كرد: به يقين اين ميزان كاهش به دليل 

روحيه دهى جهادگران به بيماران مبتالبه كرونا بود.
مسئول عمليات قرارگاه گروه هاى جهادى شهيد مدنى(ره) 
با اشاره به اينكه اعزام نيرو به بيمارستان ها در همه استان ها 
درحال انجام است، تصريح كرد: نيروهاى اعزامى نخستين 
روز هفته پيش از آغاز كار درباره خدماتى كه قرار است ارائه 

كنند 3 ساعت آموزش داده مى شوند.
+برپايى ايستگاه هاى سالمت 

 توسط طالب و بسيجيان همدان
وى درباره اجراى طرح برپايى ايســتگاه هاى ســالمت در 
محالت همدان، مطرح كرد: قرار است در اجراى اين طرح 
از ظرفيت طالب و بســيجيان استفاده شود و به خانواده ها 
توصيه مى شود كه براى پيشگيرى از ابتال به كرونا و تقويت 

روحيه چه اقداماتى انجام دهند.
مسئول عمليات قرارگاه گروه هاى جهادى شهيد مدنى(ره) 
اظهار كرد: با توجه به تعطيلى مساجد و حسينيه ها در اين 

ايستگاه ها در كنار توصيه هاى بهداشتى توصيه هاى فرهنگى 
نيز به افراد مى شود.

مختارزاده با تأكيد بر اينكه برپايى ايســتگاه هاى سالمت 
طرحى پيشگيرانه است، افزود: قرار است در اين ايستگاه ها 
طبيب اسالمى و سنتى مستقر شوند و غربالگرى در محالت 

را مدنظر قرار دهند.
وى گفت: درحال حاضر نيز ايســتگاه هاى سالمت در 140 
محله تهران مســتقر است كه همين امر نيز سبب كاهش 

آمار مبتاليان در محالت شده است.
 گروه هاى جهادى نيازمند يارى مسئوالن

مســئول عمليات قرارگاه گروه هاى جهادى شهيد مدنى 
با اشــاره به اينكه درخواســت ما از مسئوالن اين است ما 
را در اين راه يارى كنند، بيــان كرد: در اين اقدام جهادى 
درحال حاضر براى تجهيز محل اســكان و دادن شــربت 
آب ليمو عسل و يا دم نوش هاى گياهى به جهادگران كمبود 

بودجه داريم.
مختارزاده تأكيد كرد: ايــن جهادگران براى اقدام جهادى 
پولى دريافت نمى كنند اما حداقل وظيفه ما اســت تغذيه 
و رفاه آنها را فراهم كنيم و در اين راستا نياز به يارى داريم.

وى تصريــح كرد: با توجه به كمبود نيرو از صداوســيما و 
رسانه ها نيز مى خواهيم تا در انتشار پوسترهاى جذب نيرو 

ما را يارى كنند.

مرضيه قليچ خانى يكى از جهادگران اعزامى به بيمارستان 
آتيه در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان اظهار كرد: 
پس از آخرين صحبت هاى مقام معظم رهبرى كه فرمودند 
نيروهاى داوطلب همانند ماه هاى نخســت شــيوع كرونا 
پاى كار بيايند و با توجه به نياز به نيرو در بيمارســتان هاى 
همدان طبق امر ولى فقيه وارد عمل شديم تا بتوانيم اثرگذار 

باشيم.
وى افزود: ســختى كار براى بيماران كرونايى اين اســت 
بيماران همراهى ندارند و چه در منزل و چه در بيمارستان 

اعضاى خانواده نمى توانند به اين بيماران نزديك شوند.
 عزم نيروهاى جهادى براى كمك به مدافعان 

سالمت
خانى با اشــاره به اينكه در ديگر بخش هاى بيمارســتان 
معموالً افراد بسترى همراه دارند، افزود: در بخش بيماران 
كرونايى با توجه ممنوعيت داشــتن همراه، فشار كارى بر 
روى دوش كادر درمان وجود داشت كه گروه هاى جهادى 
براى كمك كردن اين فشار كارى و برداشتن بارى از روى 

دوش كادر درمان به بيمارستان ها اعزام مى شوند.
اين جهادگر بابيان اينكه ما حكم همراه بيمار راداريم، گفت: 
برخــى از مبتاليان به دليل ترس از ويــروس كرونا نياز به 
روحيه دهى دارند و ما عالوه بر خدمت رسانى به بيماران به 

آنها روحيه مى دهيم.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

وحيد  محمــدى،  فائزه  خبرنگاران: 
الوندى، مرضيه كيهانى، رقيه وحدتيان

شماره تماس: 08132660364

چه عواملى سبب ركود فعاليت هاى قرآنى 
در همدان شده است؟

 مشكالت مالى، نبود پشتيبانى صحيح و مؤثر مسئوالن از مراكز 
قرآنى و همچنين نبود برنامه ريزى صحيح در اين عرصه سبب شده تا 
مردم همدان آنچنان كه بايد و شايد نتوانند از فرصت انس با قرآن و 

شركت در چنين محافلى استفاده كنند.
به گزارش خبرگزارى تســنيم از همدان، استان همدان همواره در 
فعاليت هاى مذهبى و دينى به ويژه حوزه قرآن جزو مناطق پيشتاز 
بوده است؛ اما مدتى اســت كه بنا بر آمار و گزارش هاى موجود در 

فعاليت هاى قرآنى كم توفيق اســت. براى اين موضوع شايد بتوان 
عوامل مختلفى را برشمرد كه در اين گزارش سعى شده در گفت وگو 

با برخى فعاالن اين عرصه به آن پرداخته شود.
به طور نمونه به منظور ســاماندهى، رشد و ارتقاى فعاليت هاى قرآنى 
استان همدان شورايى با عنوان «شوراى عالى قرآن استان» با حضور 
دستگاه هاى ذى ربط در مسائل فرهنگى و قرآنى و برخى از اساتيد و 

فعاالن حوزه قرآن تشكيل گرديده است.

اين شــورا در طول مدت فعاليت خود به رغم دستاوردهاى خوبى 
در حوزه آموزش و ترويج فرهنگ قرآن، آن گونه كه شايسته است 
نتوانسته مؤثر واقع شود. برگزار نشــدن جلسات شورا به صورت 
منظم، اجرانشــدن شدن ســند فعاليت هاى قرآنى استان كه در 
ســال 96 تدوين و به تصويب شوراى فرهنگ عمومى رسيده است 
و كمبود منابع مالى و البته بى مهرى برخى مســئوالن از علل اين 

مشكالت است.
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سايه سنگين يك قانون 
بر سر نقدشوندگى بورس

 اواســط اسفندماه سال گذشته سازمان بورس در اطالعيه اى اعالم 
كرد كــه حجم مبنا با توجه بــه افزايش ارزش معامالت در بيشــتر 
نمادهاى بورس اوراق بهادار تهران و با هدف ارتقاى سطح كارآمدى 
مدل محاســباتى تغيير كرده است. بر اين اســاس حجم مبناى همه 
شركتهاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ده هزار سهام 
شركت شد؛ به شــرطى كه حداقل ارزش مبنا براى تمامى شركت ها 
برابر با 50 ميليارد ريال و حداكثر ارزش مبنا براى شركتهاى با سرمايه 
20 هزار ميليارد ريال و باالتر،120 ميليارد ريال و براى شركت هاى با 
سرمايه كمتر از 20 هزار ميليارد ريال، صد ميليارد ريال باشد. همچنين 
حجم مبنا براى تمامى شركت هاى بازارهاى اول و دوم فرابورس ايران 

معادل 4 در ده هزار تعداد سهام هر شركت اعمال شد.
كارشناســان در زمان اطالعيه مذكور، با توجه به شرايط آن روزهاى 
بازار ســرمايه بر ايــن باور بودند كه تغيير نحوه محاســبه حجم مبنا 
مخصوصا براى سهم هاى كوچكى كه پيش از اين با ارزش معامالت 
روزانه كم، حداكثر رشد قيمتى مجاز روزانه را تجربه مى كردند اقدام 

مثبتى است.
قانون مذكور درحالى هنوز اجرايى مى شود كه بازار سرمايه از مردادماه 
تاكنون روزهاى پر فراز و نشيبى را پشت سر گذاشته است؛ به طورى كه 
شــاخص كل از محدوده 2 ميليون واحد به كانال يك ميليون و 200
هزار واحد عقبگرد كرد و بيش از 500 ســهم بورســى بين 30 تا 50

درصد اصالح قيمت داشتند.
در اين ميان به نظر مى رسد قانون افزايش حجم مبنا گريبان نقدشوندگى 
بازار سرمايه را گرفته و برخى از سهام (مخصوصا سهم هاى كوچك و 
عمدتا سهم هاى فرابورسى) كه تا پيش از اسفندماه سال 1398 به دليل 
نداشــتن حجم مبنا همپاى بازار به تعادل مى رسيدند و حركت عادى 
خود را آغاز مى كردند، حاال مدتها است كه در صف هاى فروش قفل 

شده اند.
در واقع اين ســهم ها در روزهاى رشد شــارپى بازار، رشد كردند و 
به اوج قيمت خود رســيدند اما در روزهايى كه بازار ريزشــى شد، 
عرضه كننده براى فروش اين ســهم ها زياد شده اما خريدار كم است. 
اين در شــرايطى است كه به دليل قانون حجم مبنا، تعداد سهام زيادى 
جابه جا نمى شود و در نتيجه افت قيمت ها كم شده است. اين موضوع 
موجب شد زمانى كه شــاخص كل از 2 ميليون واحد به يك ميليون 
و 200 هزار واحد رســيد، بســيارى از ســهم هاى بزرگ هم همپاى 
شــاخص تا حتى 60 درصد نزول داشتند، اما به دليل تعداد كم سهامى 
كه از ســهم هاى كوچك دست به دست مى شد، اين سهمها نسبت به 
زمان اوج خود، افت قيمت را تجربه نكردند. در اين وضعيت باز هم 
فروشنده براى اين ســهم ها وجود دارد اما زمانى كه خريدار مشاهده 
مى كند كه قيمت سهم متناســب با قيمت سهم هاى ديگر و شاخص 
كاهش نداشته اســت، رغبتى براى خريد ندارد و اين موضوع سبب 

مى شود اين سهم ها در صف فروش قفل شوند.
البته موضوع در اينجا بحث ارزندگى ســهام نيست بلكه به دليل صف 
فروش زياد، خريدار منتظر افت بيشتر قيمت يا منتظر شروع به خريد 
فرد ديگرى براى اين ســهام مى شــود تا آنها هم آغاز به خريد كنند. 
درحالى 50 نماد به دليل افزايش حجم مبنا در صف فروش قفل شده اند 
كه بازار سرمايه شعار نقدشوندگى و شفافيت را يدك مى كشد و جاى 

خالى يك دستورالعمل جديد براى رفع اين مشكل حس مى شود.

248 هزار سهامدار عدالت سفارش فروش را 
لغو كردند

 مديرعامل شــركت ســپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه 
وجوه از آغاز فروش بلوكى سهام عدالت خبر داد و گفت: 248 هزار 

نفر از سهامداران سفارش فروش سهام عدالت را لغو كردند.
حسين فهيمى در گفتوگو با مهر درباره آخرين وضعيت فروش سهام 
عدالت از سوى ســهامداران گفت: براساس آخرين آمار، 4 ميليون و 
31 هزار نفر ســفارش فروش سهام عدالت خود را تكميل كردند كه 
از ايــن ميزان، 3 ميليون و 236 هزار نفر وجه خود را دريافت كرده و 

مابقى نيز در فرايند فروش قرار دارند.
مديرعامل شــركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه 
افزود: همچنين با امكان جديدى كه براى ســهامداران عدالت فراهم 
شــده است، 248 هزار نفر ســفارش فروش خود را لغو كرده اند؛ اما 
بايد گفت كه در مجموع از ابتداى آزادســازى سهام عدالت، 13 هزار 
و 291 ميليارد تومان وجه فروش سهام عدالت به حساب سهامداران 

واريز شده است.
وى درباره الزام به فروش بلوكى ســهام عدالت تصريح كرد: پس از 
شــرايطى كه در بازار ســهام در پايان مردادماه امسال به وجود آمد، 
شــوراى عالى بورس و اوراق بهادر تصميم گرفت براى حفاظت از 
دارايى سهامداران، فروش سهام عدالت به صورت بلوكى و يكجا انجام 

شود كه اين رويه همچنان ادامه دارد.
فهيمى در عين حال درباره تفكيك ســهامداران ســهام عدالت استان 
تهران و البرز نيز گفت: تفكيك سهامداران سهام عدالت استان تهران و 
البرز در شركت سپرده گذارى مركزى انجام شده و هماكنون در انتظار 
صدور مجوز از ثبت شركت ها براى اقدامات الزم به منظور درج نماد 

اين 2 شركت در بورس اوراق بهادار تهران هستند.
ســخنگوى ستاد آزادسازى ســهام عدالت با بيان اينكه معامالت 18 
شركت ســرمايه گذارى استانى ســهام عدالت در بازار سرمايه انجام 
مى شود، اظهار كرد: هفته گذشته معامالت شركت هاى سرمايه گذارى 
استان هاى سيســتان و بلوچستان، همدان، لرستان، گيالن، كردستان و 

آذربايجان شرقى در بورس تهران آغاز شد.

پيش بينى رشد 4/4 درصدى اقتصاد ايران در سال آينده
 بانك تســويه بين الملل در گزارشى با اشــاره به بازگشت احتمالى آمريكا به برجام 
در دوره رياســت جمهورى جو بايدن پيشــبينى كرد با وجود بحران ناشى از كرونا و 
محدوديت ســرمايه گذارى هاى خارجى، اقتصاد ايران سال آينده رشد 4/4 درصدى را 

تجربه كند و 3 سال رشد منفى اين كشور به پايان برسد.
به گزارش ايســنا، با پيروزى بايدن در انتخابات سوم نوامبر احتمال بازگشت آمريكا به 

توافق هسته اى شدت گرفته است. 
اين بانك با بيان اينكه احياى يك شبه برجام چندان محتمل نيست، رشد اقتصادى ايران 

درصورت رفع تحريم ها را در ســال 2021 معادل 4/4 درصد، در ســال 2022 معادل 
6/9 درصد و در ســال 2023 معادل 6 درصد پيش بينى كرده است. به گفته اين مؤسسه 
درصورت افزايش صادرات نفتى، ميزان ذخاير ارزى اين كشور تا سال 2023 به حدود 

109 ميليارد دالر افزايش پيدا خواهد كرد. 
در سال 2020 ارزش ريال مقابل دالر حدود 50 درصد كاهش پيدا كرد اما از پايان ماه 
اكتبر، پول ملى اين كشــور دوباره تقويت شده است. ايران باالترين نرخ ابتال به كرونا 

را در خاورميانه دارد. 
گرابيس ايراديان- كارشــناس ارشد بانك تســويه بين الملل در امور منطقه خاورميانه و 
شــمال آفريقا با بيان اينكه احتمال افزايش حجم ســرمايه خارجى اين كشــور از 890 

ميليون دالر در سالجارى به 6/4 ميليارد دالر تا سال 2025 وجود دارد، گفت: تا زمانى 
كه در اواخر ســال آينده بيشتر تحريم ها برداشته شود، ميزان سرمايه خارجى ورودى به 
ايــران احتماال زير 2 ميليــارد دالر باقى خواهد ماند كه بخش بزرگ آن مربوط به چين 

است. 
ــوند،  ــظ ش ــى حف ــطح كنون ــا در س ــود و تحريم ه ــا نش ــام احي ــه برج درصورتى ك
ــده رشــد 1/8  ــران طبــق پيش بينــى بانــك تســويه بين الملــل در ســال آين اقتصــاد اي
درصــدى را تجربــه خواهــد كــرد و ذخايــر ارزى آن بــه 46/9 ميليــارد دالر كاهــش 
ــل  ــران به دلي ــمى اي ــر ارزى رس ــد ذخاي ــدود 90 درص ــر ح ــد. درحال حاض مى ياب

ــده اســت.  ــدود ش ــكا مس ــاى آمري تحريم ه

 حمايت جبرانى معيشت خانوارها به افرادى تعلق مى گيرد 
كه درآمد ثابتى نداشته باشند، متقاضى وام يك ميليون تومانى 
كرونايى در ابتداى سال بوده باشــند و دريافت كننده بسته 

حمايت معيشتى باشند.
به دنبال ارســال پرسش هاى مطرح شــده درباره چگونگى 
حمايت جبرانى معيشت خانوارها در محدوديت هاى شديد 
كرونايــى، وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى به اين 

پرسش ها به شرح زير پاسخ داده است.
 آيــا افرادى كه يارانه بگير هســتند ولى بســته 
معيشتى را دريافت نمى كنند و حقوق ثابت و بيمه نيز 

ندارند مشمول دريافت اين بسته مى شوند؟ 
خير، بسته جديد يارانه معيشتى فقط به افرادى تعلق مى گيرد كه 

بسته حمايت معيشتى دريافت مى كنند.
 آيا كارگرانى كــه بيمه تأميــن اجتماعى دارند، 

مشمول دريافت بسته حمايتى يارانه مى شوند؟
خير، اين بســته به افرادى تعلق مى گيــرد كه يك، درآمد ثابتى 
نداشته باشند، دوم متقاضى وام يك ميليون تومانى كرونايى در 
ابتداى سال بوده باشند، ســوم اينكه دريافتكننده بسته حمايت 

معيشتى باشند.
 چرا بســته جديــد يارانه معيشــتى بــه همه 

يارانه بگيران تعلق نمى گيرد؟
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى صرفاً مجرى سياســت هاى 
ستاد مقابله با كرونا و تصميمات اتخاذ شده در اين زمينه است.

 اگر كســى وام يك ميليونى را درخواست كند آيا 
مشــمول دريافت كمك بالعوض يكصد هزار تومانى 

نيز مى شود؟
بله، افراد مشمول بسته جديد معيشتى، يكصد هزار تومان بابت 
هر يك از اعضاى خانواده در چهار ماه پايانى ســال و همچنين 
وام يك ميليــون تومانى را نيز دريافت مى كننــد. اين افراد در 

مجموع 29 ميليون و 700 هزار نفر هستند.
 تا چه زمان امكان تقاضاى دريافت وام يك ميليون 

تومانى بسته يارانه معيشتى وجود دارد؟
از تاريخ چهارم تا يازدهم آذرماه به مدت يك هفته.

 چرا در برخى از موارد امكان ارســال كد ملى، به 
سرشماره 6369 وجود ندارد؟

تنظيمات برخى از گوشــى هاى تلفن همراه به گونه اى است 
كه نيازمنــد اضافه كردن 98+ پيش از 6369 هســتند. در 
واقع در اين گوشــى ها ارسال پيامك به صورت 986369+ 

بود. خواهد 
 من يك كارگر باربر هســتم و حقوق ثابت ندارم 
آيا مشمول دريافت اين بسته جديد حمايتى مى شوم؟
هــر فردى كــه حقوق ثابت نداشــته باشــد و در فهرســت 
معيشــتى بگيران است و در فهرست نخست سال حضور داشته 

باشد، مشمول دريافت اين بسته مى شود.

باز هم خبرى از 
تقسيط و بخشش 

مالياتى نشد
 در پى تشــديد محدوديت ها و تعطيالت 
كرونايى، براى حمايت از مشاغل آسيب ديده 
از كرونا باز هم خبرى از تقســيط و بخشش 
مالياتى نشد و حمايت ها تنها در قالب امهال 
مالياتى باقــى ماند كه دردى از فشــارها و 
سخت هايى كه كرونا بر كسب وكارها تحميل 

كرده است، دوا نمى كند.
به گزارش ايســنا، وضعيت بحرانى كرونا و 
هشــدارهاى وزارت بهداشــت در رابطه با 
شرايط موجود موجب شد در نهايت پس از 
پيشــنهادهايى كه براى تعطيلى برخى مناطق 
وجود داشــت، ســتاد ملى مقابلــه با كرونا 
تصميم به اعمــال محدوديت هايى از ابتداى 

آذرماه به مدت 2 هفته بگيرد.
در اين بين ، دولت هم براى حمايت از مردم 
به ويژه كســب وكارها و فعاالن اقتصادى كه 

در پــى محدوديت هــا و تعطيالت كرونايى 
متضرر شده اند، اقداماتى چون پرداخت وام 
يك ميليونى به سرپرســت خانوارها و امهال 
مالياتــى (تمديــد مهلت ارســال اظهارنامه 
مالياتى، لغو جلسات هيأت اختالف، تمديد 
مهلت بخشش جرايم قابل بخشش ماليات) 

را دوباره مدنظر قرار داد. 
اين درحالى اســت كــه پيــش از اين هم 
مشــاغل  از  دولت  مالياتــى  حمايت هــاى 
آســيب ديده از كرونــا حول امهــال مالياتى 
مى چرخيد و كارشناســان اقتصادى اين قبيل 
حمايت ها را كارســاز نمى دانستند اما دوباره 
دولت آنها را از ســر گرفته است؛ به نحوى 
كه در اين زمينه حيدر مستخدمين حســينى 
مى گويد «ماليات فعاليت هاى اقتصادى كه بر 
اثر كرونا تعطيل شده اند را نبايد برمبناى 12
ماه محاسبه كرد، بلكه بايد براى زمان هايى كه 
فعاليت اقتصادى صورت گرفته است، ماليات 
درنظر گرفته شــود». همچنين به اعتقاد وى، 
ماليات در زمان هاى شيوع ويروس كرونا بايد 

به صورت اقساطى پرداخته شود. 
در اين بين شــايان ذكر است كه طبق اعالم 

رئيس كل ســازمان امــور مالياتى، جزئيات 
بســته جديد مالياتى براى حمايت از مشاغل 
آســيب ديده از كرونا شــامل مواردى چون 
تمديد يــك ماهه مهلت تســليم اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده دوره ســوم و چهارم 
سال 1399 و سررســيد پرداخت ماليات آن 
براى كليه مؤديان مالياتى، تمديد بخشودگى 
جرايــم پرداخت نشــده بدهــى ماليات و 
عوارض تا پايان سالجارى، عدم نياز صدور يا 
تجديد پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقى تا 
پايان امسال به اخذ گواهى پرداخت يا ترتيب 
پرداخت بدهى مالياتى، توقف وصول ماليات 
از اشــخاص حقيقى تا دهم بهمن 1399 و 
تمديد مهلت تسليم اظهارنامه ماليات عملكرد 
اشــخاص حقوقى تا 15 بهمن ســالجارى 

مى شود. 
از ســوى ديگر، پس از اتمــام محدوديت ها 
و امكان مشــاغل براى فعاليــت هم اگر آنها 
درآمدى به دســت بياورند؛ صرف هزينه ها و 
خســارات متحمل شده مى كنند يا براى آغاز 
فعاليت توليدى خــود و تأمين مواد اوليه به 
آن درآمــد نياز دارند كه با اين تفاســير توان 

پرداخت ماليات تعيين شده را ندارند. 
طبــق قوانيــن مالياتى، پرداخــت ماليات و 
تعيين نرخ آن براســاس ميزان درآمد افراد و 
به صورت پلكانى است؛ يعنى هر چه بر ميزان 
درآمد افراد افزوده شــود، ماليات بيشــترى 
هــم بايد پرداخت كند و درصورتى كه فردى 
درآمدى نداشته باشد، آن شخص از پرداخت 
ماليات معاف مى شود كه با اين حساب، افراد 
و فعاالن اقتصادى آســيب ديده از كرونا نيز، 
بايد مشــمول اين قانون باشــند اما سازمان 
مالياتــى تاكنون در اين زمينه دوباره به امهال 

مالياتى اكتفا كرده است.
عالوه براين، در راســتاى اين امر اين پرسش 
در ذهن شــكل مى گيرد كه اگر قرار است تا 
حمايتى از اقشــار آسيب ديده از كرونا شكل 
بگيرد كه آن حمايت كارســاز نيســت و در 
واقعيــت حمايتى صــورت نمى گيرد، چرا 
اصرار بر اجــراى آن وجود دارد و تصميمى 
براى ابالغ و اجراى حمايتى كارساز كه بارى 
از دوش مشــاغل و فعاالن اقتصادى در كنار 
روزهاى سخت و پرفشــار كرونايى بردارد، 

گرفته نمى شود؟ 

 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى همدان 
از ساخت گلخانه  مدرن خبر داد و گفت: سازه هاى 
اين گلخانه نوع اسپانيايى است و در دهه فجر امسال 

نيمى از اين طرح بهره بردارى مى شود.
ظاهر پورمجاهد در گفتوگو با ايرنا اظهار كرد: اين 
گلخانه به مســاحت 11 هكتار در شهرستان بهار 

ســاخته مى شود و ســازه هاى آن از كشور اسپانيا 
خريدارى شــده كه اميدواريم كار آماده ســازى 5

هكتار آن تا 3 ماه آينده به پايان برسد.
وى با بيان اينكه از ابتداى ســال تاكنون 38 هكتار 
گلخانه در اســتان به بهره بردارى رســيده گفت: 
تا پايان ســال جارى بايد 28 هكتار گلخانه وارد 

چرخه توليد شود تا سهميه ساالنه 70 هكتار استان 
محقق شود.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى همدان 
با اشاره به اينكه 141 طرح گلخانه اى به مساحت 
110 هكتــار در بانكها منتظر دريافت تســهيالت 
هســتند، افزود: 130 طرح از اين تعداد در بانك 

كشاورزى است.
پورمجاهد ســهم گلخانه ها را در ايجاد اشتغال و 
افزايش توليدات اين منطقه بسيار مهم ارزيابى كرد 
و گفت: براى طرح هاى يادشده 381 ميليارد تومان 
ســرمايه گذارى صورت گرفته كه بخشــى از آن 
توسط متقاضى و بخشى ديگر از طريق تسهيالت 

بانكى تأمين مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه بيشــتر متقاضيان ســاخت 
گلخانه دانش آموخته هاى كشــاورزى هســتند از 
بانك هاى استان خواســت پرداخت تسهيالت به 

اين طرحها را در اولويت قرار دهند. 
پورمجاهد با اشــاره به پيشــرفت خوب شهرك 
گلخانه اى گنبد مالير يادآورى كرد: زيرساخت هاى 
گاز و برق اين شــهرك به دليل كمبــود اعتبار با 
تأخير انجام مى شــد كه شتاب بخشيدن به آن در 

دستور كار قرار گرفته است.
به گفته معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
همدان تكميل شبكه داخلى گاز شهرك گلخانه اى 

عمان و همچنين بهسازى و نوسازى راه دسترسى 
به اين شهرك نياز به رسيدگى داشت كه به تازگى 

دستورهاى الزم در اين زمينه داده شد.
وى يادآورى كرد: به همان ميزان كه شــهرك هاى 
صنعتى در توســعه اســتان همدان نقــش دارند، 
شهرك هاى گلخانه اى نيز داراى اهميت هستند و 

براى تكميل آنها تالش مى كنيم. 
پورمجاهــد تأكيد كــرد: بهمحض فراهم شــدن 
زيرساخت هاى شهرك هاى گلخانه اى و قطعه بندى 
اراضــى از طريق فراخوان بــه دانش آموخته هاى 
رشته كشاورزى واگذار مى شود تا دغدغه اشتغال 

نداشته باشند. 

توزيع گسترده مرغ منجمد 
در سراسر كشور با قيمت مصوب

 براى تنظيم بازار گوشت مرغ مقرر شد، شركت پشتيبانى امور دام 
با همكارى اتاق اصناف ايران، نسبت به توزيع گسترده مرغ منجمد در 

سراسر كشور با قيمت مصوب اقدام كنند.
به نقل از وزارت صمت، ســتاد تنظيم بازار، اختيار برنامه ريزى توزيع 
استانى گوشــت مرغ از محل ذخاير راهبردى (صرفاً جهت مصارف 
خانوار) را به دبيرخانه كارگروه هاى اســتانى تنظيم بازار واگذار كرد. 
در همين راستا، كارگروه هاى استانى تنظيم بازار با لحاظ برش استانى، 

سهميه ها را اعالم و اقدامات الزم را انجام خواهند داد.
اين تصميم با توجه به افزايش شــديد قيمت مــرغ زنده و بهتبع آن 
مرغ گرم در اســتان هاى مختلف كشور و در راستاى حمايت از اقشار 

آسيب پذير جامعه اتخاذ شد.
 توزيع گســترده مرغ منجمد در سراسر كشور با قيمت 

مصوب
همچنين در راستاى تنظيم بازار گوشت مرغ مقرر شد، شركت پشتيبانى 
امور دام با همكارى اتاق اصناف ايران، نســبت به توزيع گسترده مرغ 

منجمد در سراسر كشور با قيمت مصوب اقدام كنند.
در اين ســتاد مقرر شد تا در اســتان هايى كه براى توزيع مرغ منجمد 
شــرايط خاصى دارند، استانداران رأســا در كارگروه هاى استانى در 
خصوص قيمت عرضه مرغ منجمد تصميم گيرى كرده و تعديل قيمت 

مربوطه به شركت پشتيبانى امور دام اعالم شود.
ســتاد تنظيم بازار همچنين در راســتاى مديريت مؤثر جوجه ريزى 
(ماهانه 120 ميليون قطعه) و تأمين مكفى گوشت مرغ ايام پايانى سال، 
مقرر كرد معاونت امور توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى اقدامات 

الزم را به عمل آورد.
در هميــن راســتا، درباره ميــزان نهاده هاى مورد نياز بــراى 2 دوره 
جوجه ريزى بررســى هاى الزم انجام و گزارش مربوطه به جلسه آتى 

كارگروه تنظيم بازار ارائه شود.

صاحبان خودرو بيمه نامه هاى الكترونيكى 
دريافت مى كنند

 در شــرايط اعمــال محدوديت هاى كرونايى بــا توجه به حذف 
فيزيكى بيمه نامه ها؛ صاحبان خــودرو مى توانند از طريق الكترونيكى 

بيمه نامه هاى خود را دريافت كنند.
به گــزارش مهر، رئيــس كل بيمه مركزى گفت: در شــرايط اعمال 
محدوديت هــاى كرونايى با توجــه به حذف فيزيكــى بيمه نامه ها؛ 
صاحبان خــودرو مى توانند از طريق الكترونيكى بيمه نامه هاى خود را 
دريافت كنند. نمايندگى هاى بيمه نيز مى توانند بدون حضور فيزيكى 
بيمه شدگان؛ حتى در منزل از طريق نرم افزارى كه به شركت هاى بيمه 
متصل اســت بيمه نامه صادر كنند و هيچ مشكلى در اين زمينه وجود 
ندارد. غالمرضا سليمانى اظهار كرد: حتى شعبات بيمه نيز با توجه به 
بخشنامه ســتاد مقابله با كرونا به صورت يك سوم فعال هستند و اگر 

خسارتى اتفاق بيفتد شعبات وظيفه دارند خسارت را پرداخت كنند.
ســليمانى به روز ملى بيمه اشــاره كرد و گفت: امسال همايش روز 
ملــى بيمه در 13 آذرماه با توجه به شــرايط كرونــا و وضعيت قرمز 
تهران به صورت وبينار و بــا حضور چند هزار نفر به صورت مجازى 

برگزار مى شود.
وى ابراز اميدوارى كرد: در همايش امسال موضوع بيمه، ريسك هاى 
نوظهور درباره كرونا و تغييرات اقليمى مطرح و نتيجه آن موجب رشد 

صنعت بيمه شود تا عالقه مندان ريسك هاى خود را پوشش دهند.

 آيا اين بسته معيشــتى به اعضاى انجمن صنفى 
كارگران ســاختمانى كه داراى پرداخت بيمه هستند 

تعلق مى گيرد؟
اگر فردى مشــمول پرداخت بيمه شود چه كارگر ساختمانى و 
چه كارگر غيرساختمانى مشمول دريافت اين بسته نمى شود. به 
زبان ديگر، تمامى بيمه شدگان تأمين اجتماعى مشمول دريافت 

اين بسته نمى شوند.

 چگونه مى توان پيگيرى كرد كه آيا وزارت تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعى پيامك هاى ارســالى را دريافت 

كرده است؟
همان طــور كه در اطالعيه وزارت تعــاون كار و رفاه اجتماعى 
درباره بســته جديد حمايت معيشــتى اعالم شد، به افرادى كه 
مشــمول دريافت اين بسته هستند به نحو مقتضى اطالع رسانى 

خواهد شد.

وزارت تعاون اعالم كرد

حمايت جبرانى معيشت خانوارها 
شامل چه كسانى مى شود؟

معاون اقتصادى استاندار:
گلخانه به سبك اسپانيايى در همدان 

ساخته مى شود
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آغاز عمليات كپه كارى در 50 هكتار
 از مراتع  «مانيزان» مالير

 پروژه كپه كارى در  سطح 50 هكتار از مراتع حوزه آبخيز مانيزان 
با مشــاركت بهره  برداران محلى و اداره منابع طبيعى شهرستان مالير 

آغاز شده است.
رئيــس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان مالير گفت: اين 
پروژه در عرصه هاى مرتعى محدوده روســتاهاى مانيزان و خيرآباد 
بخش مركزى مالير با اعتبــارى افزون بر 40 ميليون تومان از محل 
اعتبارات صندوق توســعه ملى پس از انعقاد قرارداد توسط پيمانكار 

بخش خصوصى درحال اجراست.
على ده پهلوان به اهميت انجام عمليات اصالح و احيا در سطح مراتع 
اشاره كرد و يادآور شد: كپه كارى يكى از روش هاى بذركارى است 
كــه در آن، بذر گونه هاى مرتعى در چاله هاى حفرشــده قرار گرفته 

سپس با خاك پوشانده مى شود.
وى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه اين روش به صورت 
اجرايى از ســال 64 با تهيه دستورالعمل فنى روش هاى اجرايى احيا 
و اصالح مراتع كوهســتانى به جمع برنامه هاى احيا و اصالح مراتع 
پيوسته است، گفت: از بين روش هاى تجديد حيات پوشش گياهى 
مراتــع، كپه كارى از روش هايى اســت كه با اســتفاده از نيروى كار 
انســانى انجام مى شود؛ بنابراين اشــتغالزايى و بومى گرايى 2 مزيت 

مهم اين روش به حساب مى آيند.
ده پهلوان با بيان اينكه پروژه كپه كارى در مراتعى كه پوشش كم دارد، 
اجرا مى شود، خاطرنشان كرد: كپه كارى با گونه هاى بومى و انتخاب 
گونه هاى گياهى سازگار با شرايط اقليمى و محيطى منطقه، موفقيت 

كامل پروژه كپه كارى را به دنبال دارد.
وى با اشــاره به اينكه در اجراى اين پروژه از بذر «گلرنگ» استفاده 
مى شــود، بيــان كرد: اولويت اجــراى اين پــروژه را انتخاب گونه 
«گلرنگ» اســت كه گياهى دارويى بوده و در صنعت مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
وى بــا بيان اينكه ايــن گونه داراى خوش خوراكــى زيادى بوده و 
قــدرت ترميم، رشــد مجدد و محافظ خاك در مقابل فرســايش و 
افزايــش نفوذپذيرى آب را فراهم مى كند، مهم ترين هدف از اجراى 
پروژه كپــه كارى را بهبود وضع مراتع و ايجــاد چراگاه هاى دائمى 

دانست.
ده پهلوان افــزود: آموزش هاى الزم در زمينه نحوه صحيح چاله كنى، 
ميزان بذور مورد اســتفاده در هر چاله و نكات كاربردى و فنى پيش 
از اجراى پروژه توسط كارشناسان مرتع منابع طبيعى براى مجريان و 

بهره برداران ارائه شده است.
رئيس اداره منابع طبيعــى و آبخيزدارى مالير توضيح داد: كپه كارى 
يكى از روش هاى تقويت پوشش گياهى و مديريت در مراتع است، 
مراتع كوهستانى به دليل فشار چراى دام در درازمدت از نظر كمى و 
كيفى تحليل رفته و گياهان خوش خوراك آن با گونه هاى نامرغوب 

جايگزين مى شود.
ده پهلــوان ادامه داد: اين پروژه با كنــدن چاله هاى كوچك با تراكم 
سطحى مناسب و كاشت بذور گياهان مرتعى در آن و پوشاندن آنها 

با خاك با مشاركت مردمى انجام مى شود.
وى تثبيــت خاك، كاهش فرســايش، افزايش ذخيــره آبى خاك و 
تقويت ظرفيت مراتع، افزايش توليد علوفه و بهبود وضعيت معيشت 
بهره بــرداران محلى را از جمله و نتايج مثبت كپه كارى عنوان كرد و 
گفت: پوشــش گياهى مراتع به لحاظ محافظت از منابع آب و خاك، 
توليــد محصوالت فرعى، ذخايــر ژنتيكى، توليــد گياهان دارويى، 
صنعى، توانايى هاى اكو توريستى و ارزش هاى زيست محيطى ديگر 

داراى اهميت زيادى است.
رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى مالير با اشــاره به اينكه براى 
موفقيت اجراى اين طرح، مناطق كپه كارى شــده تا زمان اســتقرار 
كامل گياهان، قرق و محافظت مى شود، اظهار اميدوارى كرد: مابقى 
پروژه هاى احيايى مراتع شهرســتان با تأميــن اعتبار الزم تا پيش از 

زمان سرما اجرايى شده و به پايان برسد.
 احيا و اصالح 340 هكتار از مراتع روستاها

وى در بخــش ديگــرى به احيا و اصــالح 340 هكتــار از مراتع 
روستاهاى مانيزان، خيرآباد، قجرآب، قشالق قباد و حسن آباد علوى 
در اين شهرســتان اشــاره كرد و گفت: اين احيا و اصالح به وسيله 

كاشت گياهان دارويى و مرتعى انجام شد.
رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى مالير افزود: همچنين عمليات 
كپه كارى و بذركارى در مراتع روستاهاى مانيزان، خيرآباد و قجرآب 
در راستاى تحقق اهداف بلندمدت سازمانى مبنى بر اصالح و احياى 
مراتع و افزايش پوشش گياهى ضعيف اين منطقه و به منظور ارتقاى 

سطح كيفى مراتع در وسعتى نزديك به 340 هكتار اجرا شد.
ده پهلوان با اشاره به مطالعات انجام شده در راستاى كاشت گونه هاى 
مناسب دارويى، علفى و پوشش گياهان مرتعى در سطح عرصه هاى 
منابع طبيعــى، اظهاركرد: به منظور احيا و اصالح مراتع فوق از بذور 

مرتعى از جمله الگانتوم، فستوكا و گلرنگ استفاده شده است.

تعيين تكليف 46 پرونده تخلفات بهداشتى 
اصناف نهاوند با جريمه 14 ميليونى

 مسئول اطالع رســانى اداره تعزيرات حكومتى نهاوند گفت: در 
هفته نخســت آذرماه تعداد 52 فقره پرونــده به دليل رعايت نكردن 
پروتكل هاى بهداشتى از طرف ادارات صنعت معدن و تجارت، اتاق 
اصناف و مركز بهداشــت شامل؛ نانواى ها، تاكسى ها و مغازها براى 

برخورد قانونى به اداره تعزيرات معرفى شده اند.
داريوش جانجان اظهار كرد: از اين تعداد 46 پرونده رســيدگى و به 

بيش از 14 ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شدند.
وى افزود: بيشتر اين پرونده ها مربوط به روستاها و بخش هاى خزل، 

زرين دشت، گيان و مركزى است.

 لطفا فرماندارى و ستاد مقابله با كرونا رسيدگى كند
جاى پرسش است كه چرا بخش ادارى كارخانه هاى همدان با حضور 
يك سوم نيرو يا حداقل به صورت شــيفت بندى كار نمى كنند! ما هم 
هماننــد ديگر مردم جــان و خانواده هايمان برايمان مهم هســتند. از 
فرماندارى و ســتاد مقابله با كروناى استان عاجزانه درخواست داريم 
به اين مهم رســيدگى كنند زيرا تعداد نيــرو در بخش ادارى و مالى 
كارخانه زياد اســت و به خاطر شــغلمان هم در داخل شهر و هم در 

كارخانه تردد داريم.
*كارمندان يك كارخانه در همدان

 وضعيت پياده رو بلوار رســالت شهرســتان كبودراهنگ به شدت 
نامناسب اســت و بخش زيادى از آن هنوز موزاييك نيست و هنگام 
بارندگى تمام پياده رو گل مى شــود. از شهردارى تقاضا داريم به اين 

قسمت از شهر هم نگاهى بيندازند.
*شهروندى از كبودراهنگ

 اين روزها فقط كرونا نيســت كه حالمان را بد كرده و اســترس 
شــيوع و جهش آن، توان را از زندگى مان گرفته است، گاهى برخى 
عملكردهاى مديريتى هم از كرونا بدتر اســت. ســر و ته شهر را به 
اســم محدوديت كرونايى بســته اند، همه خودروهــا را از چهارراه 
شيروخورشــيد به خاقانى و خيابان هاى فرعى و كوچه پس كوچه هاى 
شهر روانه كرده اند و دلشــان خوش است خيابان هاى اصلى خلوت 
اســت؟ خودروهاى تاكسى كه براى انتقال مسافر بايد پس كوچه هاى 
شــهر را به دليل گريز از ترافيك سرســام آور پيك هــاى تردد ظهر و 
غروب، طى مســير كنند. خودپرداز هــاى بانك ها در برخى خيابان ها 
پرداخــت وجه نقد ندارند، حاال تصور كنيد فردى در خيابان هاى اين 

شهر گرفتار آمده باشد، چه اتفاقى خواهد افتاد!
برخى تاكسى ها هم مســيرهاى ايستگاهها را تغيير داده و نيم ساعت 
تا 40 دقيقه بايد منتظر تاكســى باشيم، اگر خودرو نداشته باشيم، بايد 

لنگ بمانيم!
*شهروندى از نهاوند

*قيمــت پاى مرغ از خــود مرغ فراتر رفت! ديگر ســوپ پاى مرغ 
هم برايمان آرزو شــد. جاى پرسش اســت كه چرا مسئوالن نظارت 

نمى كنند؟! چنين مسأله اى چطور ممكن است رخ بدهد!!
*شهروندى از همدان

*حدود ساعت 2 تا 4 بعداز ظهر حوالى شريعتى و ميدان پُر است از 
معتادانى كه مشغول به تزريق و يا كشيدن مواد مخدر هستند. من يك 
كارمند زن هستم، هرروز همين ساعت با ترس راهى خانه مى شوم و 

امنيت ندارم. از شهردارى خواهش مى كنم چاره اى بينديشد.
*ن.ب از همدان

پلمب 2 واحد صنفى متخلف و تذكر 
به جايگاه داران كبودراهنگ

 به جز 2 مــورد مغازه داروخانه دامپزشــكى و مغازه تودوزى كه 
به دليل رعايت نكردن دســتورات ســتاد كرونا پلمب شدند در ديگر 
موارد همه مردم در كنار مســئوالن تــالش دارند ويروس كرونا را از 

شهر و ديار خود دور كنند.
فرماندار كبودراهنگ در بازديد ميدانى از سطح شهرستان و با حضور 
در ورودى هاى شهرستان، با بيان اينكه همكارى مردم در اجراى طرح 
محدوديت هاى 2 هفته اى براى قطع زنجيره ويروس كرونا قابل تقدير 
اســت، ضمن قدردانى از نيروهاى انتظامى و شهردارى، تصريح كرد: 
همان گونه كه اين عزيزان براى ســالمت مــردم تالش مى كنند مردم 
نيــز بايد به قدردانى از زحمات مدافعان ســالمت و نيروهاى نظامى 

و انتظامى، اعضاى ستاد كرونا پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنند.
حجتا... مهدوى در ادامه از ايستگاه بازرسى ورود و خروج در روستاى 
كردآباد و ادارات آموزش و پرورش، گاز، برق و بانك سپه و خيابانهاى 
شــهيد مطهرى و امام خمينى(ره) و جايگاه پمپ بنزين بازديد كرد و 
به دليل رعايت نكردن مسائل بهداشتى در يكى از جايگاه هاى سوخت 
واقع در درون شــهر تذكراتى هشدارى به جايگاه داران داد و اين افراد 

به اداره تعزيرات حكومتى معرفى شدند.

دهياران پاسبانان روستاها
 دهيــاران بخش مركــزى كبودراهنگ مكلف هســتند با حضور 
شبانه روزى در روســتاها و اطالع رســانى الزم براى منع مراجعه به 
ادارات، به صورت مستمر امور روستا را تلفنى با بخشداران هماهنگ 

كنند.
بخشــدار مركزى كبودراهنگ اعالم كرد: بنابر اعالم ســتاد پيشگيرى 
از كروناويروس در ادامه محدوديت هاى هفته گذشــته، همه ادارات 
و سازمان هاى دولتى شهرســتان كبودراهنگ به استثناى دستگاه هاى 
خدمات رســان، نيروهاى نظامى و انتظامى، بانك ها، مراكز بهداشتى 
درمانى و امدادى تا پايان هفته يعنى 13 آذرماه تعطيل است و دهياران 

مكلف به مديريت روستاها در اين باره شده اند.
به گزارش ايســنا، بابك جهانگيرى در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: 
به اطالع همه دهياران، اعضاى شــوراى اســالمى و اهالى روستاها 
مى رســانيم با توجه به وضعيت قرمز كرونايى شهرستان و بنابر اعالم 
رئيس سازمان امور استخدامى كشور مبنى بر تعطيلى بخش هاى ادارى 
و غيرضرور ادارات دولتى همه ادارات دولتى شهرســتان و واحدهاى 
امور ســاختمانى و امور مالى دهيارى ها از روز گذشته به مدت يك 

هفته تعطيل شده و هيچ گونه خدماتى به مراجعان داده نخواهد شد.

ارائه خدمات رايگان در اردوى بزرگ جهادى بسيج 
جامعه پزشكى اسدآباد

 200 ميليــون ريال خدمات پزشــكى در اردوى جهادى متخصصان بســيج جامعه 
پزشــكى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد در منطقه چهاردولى شهرستان به مناسبت هفته 

بسيج ارائه شد.
ــه  ــا اشــاره ب مديــر روابــط عمومــى دانشــكده علــوم پزشــكى شهرســتان اســدآباد ب
ــوم  ــه پزشــكى دانشــكده عل ــم متخصصــان بســيج جامع ــادى تي ــزرگ جه اردوى ب
پزشــكى شهرســتان بــه نــام اردوى جهــادى شهيدقاســم ســليمانى در هفتــه بســيج در 

روســتاى حســن آباد امــام و منطقــه دهســتان چهاردولــى واقــع در بخــش مركــزى، 
اظهــار كــرد: در ايــن تيــم متشــكل از متخصصــان ارولــوژى، زنــان، داخلــى، چشــم 
ــى  ــگان اهال ــت راي ــه ويزي ــدام ب ــى اق ــز و اعصــاب و پزشــك عموم ــكى، مغ پزش

روســتاهاى اصلــى و قمــر منطقــه چهاردولــى شــد.
حسين سليمانى با اشــاره به 430 نفر ويزيت رايگان توسط پزشكان متخصص در اين 
اردوى جهادى تصريح كرد: از اين تعداد ويزيت انجام گرفته 300 نفر از بيماران توسط 
پزشــكان متخصص، 70 نفرپزشك عمومى و 60 نفر توسط پزشك مامايى و مشاوره اى 

ويزيت شدند.
ــه 150  ــرح ب ــن ط ــوق، در اي ــگان ف ــاى راي ــر ويزيت ه ــه عالوه ب ــان اينك ــا بي وى ب

ــه  ــار ب ــد و 50 بيم ــه ش ــتى ارائ ــاى بهداش ــوزش و مراقبت ه ــاران آم ــر از بيم نف
ــور  ــن حض ــم ضم ــن تي ــت: در اي ــدند، گف ــاع داده ش ــى ارج ــاى تخصص كلينك ه
ــع  ــر توزي ــناس عالوه ب ــا و روانش ــط، بيمارى ه ــى، بهداشــت محي ــان ماماي كارشناس
ماســك رايــگان بــه مراجعه كننــدگان بــه اردوهــاى جهــادى جامعــه بســيج پزشــكى، 
ــا و  ــروس كرون ــا وي ــارزه ب ــگيرى و مب ــوزش پيش ــه آم ــدام ب ــالمت اق ــان س مراقب

ــد. ــتى كردن ــاى بهداش ــت پروتكل ه ــوزش رعاي آم
ســليمانى در پايان از توزيع افزون بر 40 ميليون ريال داروى رايگان در اين طرح خبر 
داد و يادآور شــد: ارزش ريالى خدمات ارائه شده در اين تيم، بيش از 200 ميليون ريال 

بوده است.

 ماليــر - سحريوســفى-  همدان پيــام: 
براساس آزمايشها و يافته هاى بالينى، تاكنون 
مورد مثبتى از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 

در تاالب آق گل مالير مشاهده نشده است.
با مشــاهده آنفلوآنزاى فوق حــاد پرندگان 
در اســتان هاى اردبيــل و مازنــدران و نيز 
تأييد خبر شــيوع بيمارى در تــاالب ميقان 
اراك، نگرانى هايــى از وجــود اين بيمارى 
در تاالب آق گل ماليــر به دليل همجوارى با 
اســتان مركزى به وجود آمده اســت، معاون 
فنى حفاظت محيط زيست استان همدان در 
اين باره اظهار كرد: براساس گزارش هاى اداره 
كل دامپزشكى، تا لحظه مصاحبه مورد مثبتى 
از آنفلوانزآى پرندگان در تاالب آق گل مالير 

مشاهده نشده است.
مهــدى صفى خانى با اشــاره بــه مهاجرت 
پرندگان آبزى و كنار آبزى در اين فصل، بيان 
كرد: عوامل متعددى از جمله خستگى ناشى 
از مهاجرت طوالنى، شــرايط جوى و انواع 
بيمارى هــا مى تواند ســبب بى حالى و مرگ 

پرندگان شود.
وى با بيان اينكه تلفات محدودى از پرندگان 
در تاالب ديده شــده كه كامال طبيعى است، 
افزود: با توجه به همجــوارى تاالب آق گل 
با اســتان مركزى، اين نگرانى درباره تاالب 

آق گل وجود دارد.
صفى خانى خاطرنشــان كرد: بر اين اســاس 
پايش هاى مســتمر اداره كل محيط زيســت 
اســتان و ادارات تابعــه در شهرســتان ها و 
تمامى  در  مشــترك  به صورت  دامپزشــكى 
تاالب ها و زيســتگاه هاى آبى استان درحال 
انجام اســت و با توجه به حساســيت بيشتر 
موضوع در تاالب آق گل تمركز بيشــترى در 

اين تاالب داريم. 
 معاون فنى حفاطت محيط زيســت همدان 
در ادامه افزود: هفته گذشته مديركل حفاطت 

بررسى  جهت  محيط زيست 
موضــوع، تــاالب را مورد 
و  داد  قــرار  محيطى  پايش 
پيرامــون تــاالب، پيمايش 
پيــاده انجــام داد كــه در 
از  مشــكوكى  مــورد  آن 
آنفلوآنــزاى پرندگان يافت 

نشد.
بــه  عالقه منــدان  از  وى 
طبيعت و گردشگران تقاضا 
كــرد: درصورت مشــاهده 
الشه پرنده در حاشيه تاالب 
بسنده  گزارش  ارائه  به  تنها 
كنند و از دست زدن به آن 

خوددارى شود.
رئيس دامپزشــكى شهرســتان ماليــر نيز با 
توجه به سرد شدن هوا و مهاجرت پرندگان، 

فوق  آنفلوآنزاى  شــيوع 
در  را  پرنــدگان  حــاد 
ممكن  زمان  محتمل ترين 
دانست كه نياز به پايش و 

مراقبت زيادى دارد.
نعمت گرگانى  ابراهيــم 
ضمــن تأكيد بــر اينكه 
و  آزمايشــها  براســاس 
يافته هــاى بالينى، تاكنون 
مورد مثبتى از آنفلوآنزاى 
تــاالب  در  پرنــدگان 
نشــده  مشــاهده  آق گل 
اســت، گفت: اين تاالب 
به صورت مســتمر پايش 

مى شود. 
وى با بيــان اينكه تاكنــون تلفات غيرعادى 
در تــاالب وجــود نداشــته اســت، افزود: 

براســاس پروتكل هاى بهداشتى جهانى دام، 
تلفات يكــى دو قطعه در روز به عنوان تلفات 
نامتعارف شــناخته نمى شود اما با اين تفاسير 
از پرندگان تلف شده نمونه بردارى و آزمايش 
PCR انجام شده كه خوشبختانه هيچكدام 

مثبت نبوده اند.
نعمت گرگانــى با اشــاره به شــيوع بيمارى 
در اســتان هاى همجــوار، تصريــح كرد: از 
آنجايى كــه احتمال دارد اســتان همدان نيز 
درگيــر اين موضوع شــود رصــد، پايش و 

مراقبت كامل درحال انجام است. 
وى در پايــان از شــهروندان تقاضــا كرد: 
در  تلفات  از  مواردى  مشــاهده  درصورت 
هر گونه از پرندگان به صورت غيرمتعارف، 
وســيع و گله اى، با شــماره 1512 تماس 
گرفتــه و اطالعات را به اداره دامپزشــكى 

كنند. اعالم 

يكى  خانوادگى  اجتماعات  برگزارى   
از عوامل شــيوع اين بيمارى است كه 
شهروندان بايد به جد از برگزارى و 

شركت در ميهمانى ها پرهيز كنند.
در  فامنين  شهرســتان  فرمانــدار 
بازديد از بازارهاى شهرســتان و 
ضمن بــا قدردانى از همراهى 
مؤثر مردم در راستاى 
طرح  اجراى 

جامــع مقابلــه و مهار همه گيــرى ويروس 
كرونا، تأكيــد كرد: توجه بــه اجراى دقيق 
رعايــت  و  اعمال شــده  محدوديت هــاى 
دستورالعمل هاى  و  بهداشــتى  پروتكل هاى 
ابالغى ســتاد مديريــت كرونــا، وظيفه اى 

عمومى و همگانى است.
سيدمجيد شماعى اظهار كرد: انتظار مى رود 
اصناف و كسبه شهرســتان با رعايت دقيق 
شــيوه نامه هاى بهداشــتى، همراه و همگام 
با مســئوالن و ديگر اقشــار مردم در مسير 
مبارزه براى ريشــه كنى ويــروس كرونا و 
حفظ بهداشت و ســالمت عمومى جامعه 
به صــورت مؤثــر و مطلــوب نقش آفرين 

باشند.

وى با اشــاره به اينكه ان شاءا... با همراهى 
و همــكارى مردم از اين شــرايط ســخت 
نيز عبــور خواهيم كرد، افــزود: همكارى 
و همراهــى اصناف، كســبه و بازاريان در 
راستاى اجراى مصوبات ستاد ملى مديريت 
ويروس كرونــا و تعطيلى واحدهاى صنفى 
در ايام اجراى طرح جامــع مقابله با كرونا 

قابل قدردانى است.
به گــزارش روابــط عمومــى فرماندارى 
شهرستان فامنين، شماعى همچنين از عموم 
شهروندان خواســت به منظور پيشگيرى و 
مقابله با همه گيرى ويــروس كرونا، ضمن 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى از حضور در 

اجتماعات خانوادگى خوددارى كنند.

فرماندار فامنين:

برگزارى اجتماعات خانوادگى از عوامل گسترش كرونا است

آموزش تغذيـه 
در كرونـا 
 از كــودكان و مــادران بــاردار مبتال به 
ســوءتغذيه نيازمند با همكارى كميته امداد 

به طور مستمر حمايت شده است.
مسئول واحد بهبود تغذيه معاونت بهداشتى 
شهرستان اسدآباد از آموزش نحوه تغذيه در 
كرونا توسط كارشناســان اين مجموعه خبر 
داد و با اشــاره به عملكرد واحد بهبود تغذيه 
معاونت بهداشــتى دانشــكده علوم پزشكى 
اسدآباد در ســالجارى اظهار كرد: از كودكان 
و مادران باردار مبتال به سوءتغذيه نيازمند كه 
زير پوشش كميته امداد نيستند نيز با همكارى 
بنياد فضل شهرســتان و حوزه ســازمان هاى 
مردم نهاد و خيرين سالمت دانشكده حمايت 

شده است.
معصومه فيضيان به همكارى مستمر كارشناس 
تغذيه ستادى و مركز خدمات جامع سالمت 
با سامانه كشــورى 4030 اشاره كرد و افزود: 
ارائه مشــاوره در دوران پيشگيرى، بيمارى و 
نقاهت ويروس كرونا مورد توجه بوده است.

وى با بيان اينكه مشــاوره تلفنــى به بيماران 
مبتال به كوويد-19 و خانواده آنها انجام شده 
اســت، گفت: برگزارى آزمون غيرحضورى 
تغذيه در بيمارى كوويد-19، تغذيه در ســل، 
پيشگيرى و كنترل اضافه وزن و چاقى كودكان 
و نوجوانان براى پرسنل معاونت هاى دانشكده 

در دستور كار بود.
فيضيان به اشــاره به آموزش تغذيه در كرونا 
تغذيه  كارشناســان  توســط  تب ســنجى  و 
معاونت بهداشــتى عنوان كرد: ارسال مطالب 
آموزشى براى مراكز خدمات جامع سالمت، 
واحدهاى معاونت بهداشتى، ادارات مختلف 

و معاونت ها از جمله اقدامات است.
وى در گفت وگو با فارس و با اشاره به آموزش  
مراقبت هاى تغذيه در بيمارى كوويد-19 در 
فضاى مجازى و برگــزارى وبينار تغذيه در 
كرونا براى اســاتيد و دانشــجويان گفت: در 
اجراى مراحل طرح غربالگرى كرونا همكارى 

و نظارت بود.
مســئول واحد بهبود تغذيه معاونت بهداشتى 
اســدآباد با اشاره به همكارى در اجراى طرح 
بررســى آگاهى، نگرش و عملكرد تغذيه اى 
ســالمندان در ويروس كرونا خاطرنشان كرد: 

تب سنجى و پايش رشد كودكان زير پوشش 
برنامــه حمايتى تغذيه از ديگــر موارد مورد 

توجه بوده است.
وى به تشــكيل جلســات درون بخشــى و 
برون بخشى بهبود تغذيه شهرستان اشاره كرد 
و افزود: بهبود روند اجــراى برنامه حمايتى 
كودكان و مادران باردار با كميته امداد و مديران 
فروشگاه ها، پيشگيرى و كنترل اضافه وزن و 
چاقى كودكان و نوجوانان و توانمدسازى زنان 
روستايى و... حائز اهميت بوده است. فيضيان 
به اشاره به آموزش ايجاد باغچه هاى خانگى 
ســبزيجات و آموزش آبشارى زنان روستايى 
به صورت مجــازى و حضورى تأكيد كرد: بر 
مراكز و خانه هاى بهداشــت و فروشگاه هاى 
عرضه مواد غذايى سبد حمايتى مادران باردار 

و كودكان نظارت مستمرشده است.
وى با بيان اينكه پرل D3 براى تقويت سيستم 
ايمنــى بين همــكاران معاونت بهداشــتى و 
فوريت هاى پزشكى توزيع شده است، گفت: 
برنامه ريزى براى توزيع ماهيانه نيز در دستور 

كار قرار گرفته است.
وى خاطرنشــان كــرد: در روز جهانى غذا و 
تخم مرغ در فضاى مجازى نحوه تغذيه سالم 

آموزش داده شد.

اهداى رايگان 4 هزار ماسك 
به مناسبت هفته بسيج 

در نهاوند
 به مناســبت هفته بســيج و در راستاى 
مقابله با ويروس كرونا 4 هزار عدد ماسك 

رايگان بين شهروندان توزيع شد.
به گــزارش پايگاه خبــرى تحليلى گرو، 
مســئول بســيج اصناف نهاوند گفت: در 
ايام ويروس كرونا و به مناسبت هفته بسيج 
برنامه هاى مختلفى توســط بسيج اصناف 
اجرا شده است.رضا افشار، ضمن قدردانى 
از اصنــاف نهاوند اظهار كــرد: اصناف و 
بازاريان نهاوند در اين ايام همكارى خوبى 
در جهت مقابله با ويروس كرونا داشته اند. 
وى افزود: در رزمايش كمك هاى مؤمنانه 
بــا همكارى خيرين و اصناف بســته هاى 
بهداشتى و معيشــتى جمع آورى و توسط 

بسيج اصناف توزيع شد.
افشار بيان كرد: در راستاى مقابله با ويروس 
منحوس كرونا امروز تعداد 4 هزار ماسك 
به صورت رايگان بين شــهروندان توزيع 
شد.مسئول بسيج اصناف با درخواست از 
شهروندان براى استفاده از ماسك در جهت 
حفظ سالمت خود و همشهريان گفت: اين 
ماســك ها در چندين نقطه شهرستان بين 

مردم توزيع شد.

مورد مثبتى از آنفلوآنزاى پرندگان 
در تاالب آق گل مالير ديده نشده است 
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نبود شفافيت يكى از مشكالت كشور است
 نبــود شــفافيت يكــى از 
كليدى  و  اساســى  مشــكالت 
كشــور ما در دهه هاى گذشته و 

در بودجه هاى سنواتى است. 
رئيس  فــارس،  گــزارش  بــه 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به نبود 
سنواتى  بودجه هاى  در  شفافيت 
از نظر منابع و مصارف و احكام 
صادره، افزود: ماليات ها يكى از مهم ترين منابع درآمدى است كه داراى 
معافيت ها و فرارهاى مالياتى گســترده است و عدالت نيز در دريافت 

ماليات ها وجود ندارد و يا كم است.
حميدرضا حاجى بابايى اظهار كرد: نبود شــفافيت موجب شــده كه 
مهم ترين عنصر درآمدى بودجه اى ما با مشــكل جدى روبه رو شوند. 
بحث دوم بحث هزينه هايى اســت كه در شــركت هاى دولتى وجود 
دارد كه نبــود واقعيت در بودجه هاى شــركتى و نبود مطابقت آن با 
واقعيت هاى حسابرسى و درآمدهاى به روز و همچنين بودجه عمومى 
كشــور در درآمدها و هزينه اى كه بدون عدالت اســت، براى كشور 

مشكالتى ايجاد كرده كه بايد آنها را رفع كنيم.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى در بحث احكام 
بودجه ساالنه كشور نيز، گفت: در طول سال هاى گذشته احكام درباره 
مسائل مالى و بودجه صادرشده كه نياز به بازبينى دارد و برخى از اين 
احكام آن قدر وسيع و گسترده هستند كه با آن مى توان هر كارى انجام 

داد، مثًال بودجه را به كلى دگرگون كرد.
رئيس فراكســيون فرهنگيان مجلس ادامه داد: در رابطه با شركت هاى 
دولتى يا امور مالى، احكام و قوانينى وجود دارد كه نظارت را به شدت 

كاهش مى دهد و دست نظارت را مى بندد.
وى در ادامه تأكيد كرد: اگر بتوانيم در بودجه هاى ســنواتى شفافيت 
ايجاد كنيم بودجه از يك بودجه فرسايشــى كم اثر و ناكارآمد به يك 
بودجه كارآمد، شفاف، با نشاط و شاداب تبديل مى شود و به دنبال آن 

جهش توليد، رونق اقتصادى و اشتغال شكل مى گيرد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پايان گفت: به همين دليل 
اصالح ســاختار بودجه كه مقام معظم رهبرى نيز بر آن تأكيد داشتند 
راهكار اســاى براى رســيدن به يك بودجه كارآمد و تأثيرگذار و با 

نشاط است.

مردم از دولت كار مى  خواهند نه نامه نگارى 
 مجلس با اقدامات حاشيه ساز 
دولت درگير حواشــى نخواهد 
شــد، امروز مــردم از دولت و 
رئيــس جمهور نــه نامه نگارى 
كار  بلكــه  شــكايت بازى  و 

مى خواهند.
آموزش،  كميســيون  سخنگوى 
تحقيقــات و فنــاورى مجلس 
در گفت وگو بــا خانه ملت  در 
واكنــش به اقدام دولت كه در نامه اى بــه مجلس، اظهارات برخى از 
نماينــدگان را توهين تلقى كرده اســت، اظهار كرد: رئيس جمهور به 
جاى اينكه مجلس را گرفتار حواشــى بى فايده كند، بايد به مشكالت 

مردم بپردازد.
حجت الســالم احمدحسين فالحى با استناد به اصول مختلف قانون 
اساســى، تصريح كرد: وظيفه رئيس جمهور و دولت رســيدگى به 
وضع معيشــتى مردم است. امروز بازار به شدت افسارگسيخته است 
و رئيس جمهور به عنوان كســى كه مســئول تنظيم بازار بوده، بايد 

پاسخگو باشد.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى با اشــاره به 
شــعارهاى انتخاباتى روحانى كه وعده ثبــات و رونق اقتصادى داده 
مىشــد، گفت: امروز بدترين وضعيت ممكن بر اقتصاد كشور حاكم 
شده و رئيس جمهور  بايد به جاى حاشيه پردازى وظيفه خود را انجام 
دهد. وى با يادآورى اينكه مسير قانونى براى روى ريل آوردن دولت 
و رئيس جمهور وجود دارد كه مجلس مى تواند از آن اســتفاده كند، 
تأكيد كرد: اما امروز مردم از دولت و رئيس جمهور كار مى خواهند نه 

نامه نگارى و شكايت بازى.
ســخنگوى كميســيون آموزش، تحقيقات و فناورى مجلس يادآور 
شــد: مجلس از مسير اصلى خود دور نخواهد شد و هيچ يك از اين 
اقدامات مجلس را به حاشيه نخواهد برد و مجلس به سوگند خود در 

برابر قانون اساسى پايبند خواهد بود.

 اتحاديه اروپا به شهادت رساندن دانشمند هسته اى و دفاعى ايران را اقدامى 
مجرمانه و در تضاد با اصل احترام به حقوق بشر توصيف كرد.

به گزارش فارس، ســخنگوى اتحاديه اروپا بــا صدور بيانيه اى اعالم كرد: «در 
تاريخ 27 نوامبر 2020 (هفتم آذرماه) در آبسرد، يك مقام دولتى ايران و چندين 
غيرنظامى در مجموعه اى از حمالت خشــونت بار كشته شدند. اين يك اقدام 
مجرمانه با اصل احترام به حقوق انســانى كه اتحاديه اروپا حامى آن است، در 

تضاد است».
ســخنگوى اتحاديه اروپا همچنين در پايان بيانيه خود خواستار خويشتن دارى 
تمامى طرفين شــد و گفت: «در اين اوضاع ناپايدار، بيش از هرزمان مهم است 
كه تمامى طرفين آرامش خود را حفظ كنند و حداكثر خويشــتن دارى در پيش 

بگيرند تا از هرگونه تنش هايى كه به نفع هيچ كس نيست، جلوگيرى شود».

عامالن و آمران ترور شهيد فخرى زاده 
مجازات شوند

 دو موضــوع مهم را همه  دســت اندركاران بايد به جد در دســتور كار قرار 
دهند، نخست پيگيرى اين جنايت و مجازات قطعى عامالن و آمران آن و ديگر 
پيگيرى تالش علمى و فنى شــهيد در همه  بخش هايى كه وى بدانها اشــتغال 
داشت. به گزارش ايسنا، رهبر انقالب اسالمى در پى به شهادت رسيدن محسن 
فخرى زاده دانشمند هسته اى شهيد، در پيامى فمودند: دانشمند برجسته و ممتاز 
هســته اى و دفاعى كشور جناب آقاى محســن فخرى زاده به دست مزدوران 

جنايتكار و شقاوت پيشه به شهادت رسيد.
حضرت آيــت ا... خامنه اى در ادامه اين پيام افزودند: اين عنصر علمى كم نظير 
جان عزيز و گرانبها را به خاطر تالش هاى علمى بزرگ و ماندگار خود، در راه 

خدا مبذول داشت و مقام واالى شهادت، پاداش الهى اوست.

تغييرات اساسى در كميسيون اصل 90 
 كميســيون اصل 90 مجلس شوراى اســالمى از ظرفيت وااليى برخوردار 

است كه بايد با تغييراتى اين ظرفيت ها شكوفا شوند.
عضو كميسيون اصل 90 مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با خانه ملت، 
گفت: متأسفانه از ظرفيت قوانين عادى مربوط به كميسيون اصل 90 بهره الزم 
برده نشــده است و در حقيقت هم به لحاظ عملى از ظرفيت كميسيون استفاده 
نشــده است. حسن شــجاعى على آبادى افزود: درحال حاضر در صدد هستيم 
كه متناســب با ظرفيتى كه اصل 90 قانون اساســى در اختيار مجلس شوراى 
اسالمى قرار داده اســت، يك بازطراحى و بازمهندسى در كميسيون اصل 90 
داشــته باشيم و قوانين عادى پراكنده اى كه در كميسيون وجود دارد را انسجام 
ببخشــيم و يك ظرفيت سازى جديدى را در قوانين عادى نسبت به كميسيون 

اصل 90 پيش بينى كنيم.

آگهـي مزايده 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه 
همــدان در نظــر دارد مقــدار حــدودا 15 تــن 

محصــول نخــود خــود را  بفــروش رســاند.
ــد از  ــت خري ــد جه ــى توانن ــان م ــذا متقاضي ل
ــه  ــه ب ــدت يــك هفت ــه م ــخ چــاپ آگهــى ب تاري
محــل مزايــده واقــع در ماليــر، روســتاى آورزمــان، 
شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه 
همــدان مراجعــه نماينــد. اطالعــات بيشــتر آدرس 

ــى: اينترنت
www.proteinhamedan.pegah.ir

 همه اتاق هاى فكر و همه دشمنان ايران به خوبى 
بدانند ملت ايران و مســئوالن كشــور شجاع تر و 
غيورتر از آن هســتند كه اين اقدام جنايتكارانه را 
بى پاســخ بگذارند. به موقع و مناســب، مسئوالن 

مربوطه پاسخ اين جنايت را خواهند داد.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور روزگذشــته در 
جلسه ستاد ملى مديريت ويروس كرونا، با اشاره به 
ترور شهيد محسن فخرى زاده تأكيد كرد: اين ترور 
وحشيانه نشان مى دهد كه دشمنان ما در هفته هاى 
پراضطرابى هستند، هفته هايى كه احساس مى كنند 
دوران فشار آنها كم مى شود و شرايط جهانى تغيير 
مى كنــد و براى آنها اين چند هفته مهم اســت كه 
حداكثر استفاده را از اين روزها ببرند تا هم بتوانند 
شــرايط نامطمئنى را در منطقه بــه وجود بياورند 
و هــم توجهات جهانى از تــرور و ارعابى كه در 
مناطق اشغالى اين روزها به وجود آورده بودند، به 

مشكالت و مسائل ديگر معطوف شود.
حجت االسالم والمســلمين حسن روحانى با بيان 
اينكه ملت ايران هوشــمندتر و حكيم تر از آنند كه 
در دام توطئه صهيونيست ها بيفتند، ادامه داد: آنها در 
فكر ايجاد يك آشوب و بلوا هستند. بدانند ما دست 
آنها را از پيش خوانديم و آنها موفق نخواهند شد به 

اهداف خبيثانه خودشان دست پيدا كنند.
وى با تأكيد بر اينكه هم رژيم صهيونيســتى و هم 
آنها كه ضد ايران هستند، بدانند مسير توسعه كشور 
و مســير تحقيقات كشور با ســرعت ادامه خواهد 
يافت، گفت: با از دســت رفتن شهيد فخرى زاده، 
فخرى زاده هاى فراوان كمر همت خواهند بست و 
در اين صحنه وجود او كه اكنون در جمع ما نيست، 

جبران خواهند كرد.
رئيس جمهور همچنين بــا قدردانى از مردم براى 

همراهــى در اجــراى محدوديت هــاى كرونايى 
در هفته اخير گفت: البته مــا به خوبى مى دانيم كه 
محدوديت راهكار اصلى نيســت، محدوديت يك 
عالمت و يك هشــدار بزرگ اســت و پشت سر 
آن بايد اقدامات زيــادى انجام گيرد تا ما به هدف 

برسيم.
روحانى يادآور شد: تقريبا از اوايل آبان يعنى از يك 
ماه پيش، اين محدوديت ها ابتدا در 43 شهرســتان 
ســپس در 46 شهرستان آغاز شــد كه نتايج اين 
محدوديت ها در آمار امروز نمايان بود كه بســيار 
تأثيرگذار بوده است. همچنين از يكم آذر در 150
شهرى كه در آنها اعمال محدوديت شديد صورت 
گرفت در آن شــهرها هم ما عالئم مثبت را پس از 
يك هفته مشاهده مى كنيم و اميدواريم تا پايان هفته 

جارى شاهد تحوالت مثبت بيشترى باشيم.
وى با تأكيد بر اينكه عالقه ما اين است با همكارى 
مردم به ويژه در اين هفته شهرهاى قرمز به شرايط 
نارنجى يا شرايط زرد برگردند، ادامه داد: اين سبب 
مى شــود هم مردم بتوانند فعاليت اقتصادى داشته 
باشند و هم ما بتوانيم اين بيمارى را به خوبى كنترل 
كنيم. رئيس جمهــور در ادامه گفت: همه مردم ما 
مى دانند راه حــل اصلى براى مبارزه با اين بيمارى، 
تغيير رفتار اجتماعى مردم اســت، مــردم ما بايد 
سبك زندگى شان را تغيير دهند، فاصله اجتماعى را 
مراعات كنند، در تجمعات شركت نكنند و ترددها 
را به حداقل ضرورى برســانند تا ما در اين شرايط 
بتوانيــم به نقطه مطلوب در مقابلــه با اين بيمارى 
برســيم. روحانى با اشاره به ارائه آموزش هاى الزم 
در زمينه تغيير ســبك زندگى به مردم، گفت: هنوز 
آموزش ما به طور دقيق و ملموس براى همه مردم 
توضيح داده نشده اســت كه بتوانند به راحتى اين 
عالئم را دريافت كنند. مردم ما بايد در شــرايطى 

كــه در آن قرار داريم اصل را بــر اين بگذارند كه 
ســرماخوردگى را هم به حساب كرونا بگذارند و 
مراقبت هــا و مواظبت ها را آغاز كنند، به پزشــك 

مربوطه مراجعه كنند، خودشان را قرنطينه كنند.
وى در ادامــه افــزود: به ويــژه در هفته هاى اخير 
متخصصان ما نكاتى را مــورد توجه قرار دادند و 
تأكيد كردند كه فضاى بســته يكى از عوامل مهم 

شيوع اين بيمارى است.
رئيس جمهور همچنين با اشاره به موضوع تقويت 
كادر درمــان و آمادگى و تجهيز لوازم درمان گفت: 
وزارت بهداشــت و درمان هم همه تالش خود را 
خواهد انجام داد تا تســهيالت بيشترى براى كادر 
درمان فراهم كند. كادر درمان كه به طور طبيعى پس 
از 9 ماه خسته شده اند، براى اينكه بتوانند به خوبى 
مراقبت هاى الزم را انجام دهند، بايد تجهيزات در 

اختيار داشته باشند.
روحانى با يادآورى آغاز فصول ســرد سال، اظهار 
كرد: در اين شرايط ممكن است مردم در جمع هاى 
خانوادگى در فاصله هاى غيراســتاندارد قرار گيرند 
كه به همين دليل ما در شرايط قرمز براى شهرهاى 
قرمز، اجتماع و جلســات باالى 15 نفر را ممنوع 
كرديم و حتى خودمان در ســتاد ملى كرونا بخشى 
در اين سالن و بخشى در سالن ديگر هستند براى 
اينكــه ما بتوانيم پروتكل ها را به خوبى اجرا و پياده 

كنيم.
رئيس جمهور با اشــاره به شرايط كشور در مقابله 
بــا كرونا گفت: اين تعطيالت يــك هفته 2 هفته، 
كمتر يا بيشــتر، نارنجى يا قرمز تمام مى شــود، اما 
همه كارهاى اصلى بايد باقى بماند و اين گونه نباشد 
وقتى 15 روز تمام شد، بگويم حاال به زندگى عادى 
خود برگرديم. زندگى تا پايان ســال عادى نيست 
ممكن اســت ماه هاى نخست سال آينده هم عادى 

نباشــد تا واكسن و درمان قطعى برسد و تا شرايط 
مطمئن هنوز خيلى فاصله داريم.

وى تأكيد كرد: مهم اين است كه بتوانيم آزمايش ها 
را توسعه و گســترش دهيم. تعداد آزمايش 25 تا 
40 هــزار بود كه اكنون به صد هزار رســيده و در 
ماه هاى بعد به 120 هزار خواهد رســيد و بايد به 
يك نقطه اى برسيم تا كامًال مطمئن شويم، مردم را 

كنترل مى كنيم.
روحانى با بيان اينكه غربالگرى درســت از طريق 
آزمايــش انجام مى شــود، يادآور شــد: پس از آن 
مرحله رديابى است افرادى كه با فرد مبتال در تماس 
بودنــد را رديابى مى كنيم و با خــود مبتال كه بايد 
دوران قرنطينه را سپرى كند هم در ارتباط خواهيم 

بود كه كجاست و چه مى كند.
وى ادامــه داد: امروز از طريــق فضاى مجازى و 
ســامانه هاى ايجاد شده  به خوبى مى توانيم بسيار از 
اين افراد را كنترل كنيم. البته خواهش ما اين است 
خود اين مردم براى حفظ سالمتى خود و خانواده  
و اقوام و دوستان شــان مراعات كنند؛ در عين حال 
حاكميت هم با همه توان در اين زمينه كمك خواهد 

كرد.
رئيس جمهور با اشاره به چگونگى انجام حمل ونقل 
شــهرى و بين شهرى در شرايط فعلى شيوع كرونا، 
گفت: حمل ونقل تا هفته هاى گذشته شبكه مطلوبى 
نداشت؛ يعنى كسى مبتال بود و مى رفت سوار قطار 
و هواپيما و اتوبوس مى شد. ما امروز كارى مى كنيم 
كه هر كسى مى خواهد ســوار هواپيما، اتوبوس و 
قطار شود را بتوانيم كنترل كنيم تا ببينيم جزو افراد 
مثبت بوده يا نبوده است، اين با كارت شناسايى و 
ســامانه اى كه در اختيار دارد در عرض چند ثانيه 
قابل كنترل است و اگر مبتالست، او را برگردانيم. 
تعداد زيادى از افراد مى خواســتند سوار هواپيما و 
قطار شوند كه معلوم شده بود مثبت هستند. اين كار 
بسيار مهم و ضرورى در مسأله حمل و نقل است.

روحانى افزود: امروز بايد از مرزها هم مراقبت كنيم، 
چون ما كه نمى دانيم در كشورهاى همسايه چه خبر 
است و اين ويروس چقدر جهش پيدا كرده است، 

بنابراين بايد مرزهــا را به طور كامل كنترل كنيم و 
مطمئن شــويم افرادى كه وارد مى شــوند مشكلى 

ندارند و اگر الزم است قرنطينه شوند.
رئيس جمهور بــا تأكيد بر اينكه نســبت به تهيه 
تجهيــزات و دارو و آنچــه مورد نياز اســت، هم 
در داخــل و هم در خارج تالش مى شــود، اظهار 
كرد: براى واكســن هم سفارش الزم به كشورهاى 
خارجى داده شــده و هم در داخل تالش مى شود. 
به تازگى نمكى در يك موردى با قيد فوريت نوشته 
بودنــد و من به بانك مركزى دســتور دادم كه هر 
مقدار ارزى كه مورد نياز وزارت بهداشت است را 
از هركجا و هر كشورى تأمين كند؛ زيرا اين مسأله 
براى ما حائز اهميت است كه اگر واكسنى به موقع 
در يك كشورى تهيه شد، ما بتوانيم سريع تهيه كنيم.

وى با اشــاره به مصوبات روزگذشته جلسه ستاد 
ملــى مقابله با كرونا اعالم كــرد: برخورد قاطع با 
متخلفين از اصولى اســت كه تا پايان بيمارى بايد 
ادامه دهيم و اين ربطى به 15 روز ندارد. همان طور 
كه در مصوبات آمده و جريمه و غيرجريمه اســت 
را بايد اعمال كنيم. امروز مصوبه اى ديگرى داشتيم 
براى خدمت دادن به افرادى كه كارت همراهشان 
نيســت و شماره شناسه ملى شان براى ما مشخص 
نيست، بنابراين در هفته هاى اخير با جديت بيشترى 
از ســوى نيروى انتظامى، بسيج و ساير ضابطان و 
اتحاديه ها و آنانى كه حق نظارت دارند و تعزيرات، 
همه فعال شدند و اين فعاليت همچنان ادامه داشته 
باشــد. رئيس جمهور در پايان با بيان اينكه مردم ما 
بدانند كه اين 2 هفته ها ممكن اســت تمام شــود 
اما اصل ترددها بايد حداقل باشــد و تجمع  نبايد 
باشــد، گفت: تا زمانى كه ما با اين ويروس مواجه 
هســتيم، اين اصول مورد تأكيد وزارت بهداشــت 
و قرارگاه و ستاد ملى اســت. ما در اين يك هفته 
خيلى سپاسگزار مردم هستيم. امروز هم كه آمار را 
گفتند، همه آمارهاى مراقبت 90 درصد، صد درصد 
و آنجايى كه خيلى كم بــود 85 درصد بود. مردم 
مراقبت كردند و اين هفته مراقبت بيشترى كنند تا 

شاهد نتايج خوبى باشيم.

محمد ترابى »
 بعداز ظهر جمعه گذشته بود كه روابط عمومى 
وزارت دفــاع و پشــتيبانى نيروهاى مســلح در 
اطالعيه اى خبر داد كه عناصر تروريســت مسلح، 
خودروى حامل فخرى زاده رئيس سازمان پژوهش 
و نــوآورى ايــن وزارتخانه را مــورد حمله قرار 
دادنــد. در جريان درگيرى تيم حفاظت ايشــان با 
تروريست ها، وى به شدت مجروح و به بيمارستان 

منتقل شد.
در اين اطالعيه آمده اســت كه متأسفانه تالش تيم 
پزشــكى براى احياى ايشان موفق نبود و اين مدير 
خدوم و دانشمند پس از سال ها تالش و مجاهدت 

به درجه رفيع شهادت نائل آمد.
متأســفانه در دهه اخير شــاهد چندين مورد از به 
شهادت رساندن دانشمندان هسته اى در كشورمان 

بوده ايم. 
اين گونــه اقدامات در طول عمر انقالب همواره از 
سوى دشمنان نظام جمهورى اسالمى رقم خورده 
است. رژيم اشغالگر و غاصب اسرائيل نيز همواره 

متهم اصلى بوده است. 
وزير امور خارجه ايران ساعاتى پس از به شهادت 
رساندن يكى ديگر از دانشمندان هسته اى كشورمان 
در پيامى در توييتر نوشــت كه نشانه هايى از نقش 

اسرائيل در به شهادت رســاندن شهيد فخرى زاده 
وجود دارد.

محمدجواد ظريف در اين پيام نوشت: تروريست ها 
يكى از دانشــمندان برجسته ايرانى را ترور كردند. 
اين عمل بزدالنه كه شواهد جدى از نقش اسرائيل 
در آن ديده مى شود، نشان دهنده جنگ طلبى از سر 

بيچارگى مرتكبان آن است.
وى در ادامــه ايــن پيام افــزود: ايــران از جامعه 
بين المللــى، به ويژه اتحاديه اروپــا، مى خواهد كه 
استانداردهاى دوگانه شرم آور خود را خاتمه دهند 

و اين عمل تروريستى را محكوم كنند.
ايــن مســأله درحالى اســت كــه يــك روزنامه 
آمريكايى به نقــل از 3 مقام اطالعاتى خبر داد كه 
رژيم صهيونيستى پشــت حمله به شهيد «محسن 

فخرى زاده» بوده است.
روزنامه نيويورك تايمز نوشــت: «مشخص نيست 
آمريكا تــا چه اندازه پيش از انجــام اين عمليات 
از آن مطلــع بوده اســت اما آمريكا و اســرائيل 2
متحد نزديك بوده و پيشينه طوالنى در به اشتراك 

گذاشتن اطالعات درباره ايران دارند.»
اين روزنامه آمريكايى در ادامه بيان كرد: كاخ سفيد 

از اظهارنظر در اين باره خوددارى كرده است.
توضيح آنكه در ويرايش اوليه خبر، نيويورك تايمز 

را  مزبــور  مقامــات 
كرده  توصيف  چنين 
بود: «يك مقام آمريكا 
اطالعاتى  مقــام  و 2 
پس  متن  امــا  ديگر» 
از به روزرســانى به 3 
مقــام اطالعاتى تغيير 

يافت.
اين درحالى است كه دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا در واكنش به ترور شهيد محسن فخرى زاده 
اقــدام به بازتوييت پيام يوســى ملمــن، خبرنگار 

صهيونيست كرد.
شكســت رئيس جمهــور تنــدروى فعلى اياالت 
متحــده كه در 4 ســال اخير تمــام تالش خود را 
براى خوش رقصــى در قبال اســرائيل انجام داده 
است، برخى از كشــور هاى منطقه را دچار اشتباه 

محاسباتى كرده است.
ترامپ در چند سال اخير براى جلب رضايت اين 
رژيم اشــغالگر چندين مرتبه منطقه را تا آســتانه 
جنــگ نظامى پيش برده، اما هــر دفعه با اقدامات 

سنجيده و قاطع كشورمان روبه رو شده است.
پيش از انتخابات در اياالت متحده پيش بينى مى شد 
كه ايــن رئيس جمهور جمهوريخــواه درصورت 

شكست، دست به اقدامات نظامى و اين چنينى در 
منطقه بزند. 

از ســوى ديگر رژيم اشغالگر اســرائيلى و برخى 
از كشــورهاى مغموم منطقه كه گمان مى كردند با 
حمايت هاى ترامپ مى توانند ايــران را به چالش 
كشــيده و از آن اســتفاده كنند، اكنون با شكست 
حامــى خود در انتخابــات آمريكا، دچار اشــتباه 
محاسباتى شده و عرصه را براى خود تنگ مى بينند. 
البته شــايان ذكر اســت كه اياالت متحده آمريكا 
فارغ از هر جناحى همــواره به عنوان متحد اصلى 
اسرائيل شناخته مى شــود؛ اما در اين ميان به قول 
شهيدسردار سليمانى، ترامپ قمارباز وعده هايى به 
اين كشــورها داده بود كه نه تنها عملى نشد، بلكه 
موجب تضعيف و تخريب اين دسته از كشورهاى 

عربى شد. 

از اين رو اين گونه اقدامات عليه كشورمان، تعبيرى 
جز احساس ترس و ضعف از سوى دشمنان ايران 

نداشته است. 
با اين حال پاســخ قاطع ندادن به دشمنان و احتياط 
پيشــه كردن در اين گونه كارزارهــا نتيجه اى جز 

بى پروا كردن مخالفان و دشمنان ندارد. 
از همين رو پاســخ قاطع و هوشــمندانه اى ديگر 
مى تواند شــيب نزولى رژيم اشــغالگر اسرائيل و 

متحدانش در منطقه را تندتر كند. 
ادامــه اين دســته از اقدامات عليه كشــورمان در 
ماه هاى آينده نيز پيش بينى مى شــود. ترامپ كه در 
شــرايط كنونى وجاهت قانونى خود را در اياالت 
متحده از دســت داده اســت، احتماالً در ماه هاى 
پايانى رياســت خود در كاخ ســفيد شكست هاى 
ديگرى را در منطقه از سوى كشورمان تجربه كند. 

پيش بينى ادامه اقدامات عليه كشورمان در ماه هاى آينده

اشتباه محاسباتى 
اسرائيل و متحدانش در منطقه

جلسه ستاد ملى مديريت ويروس كرونا

به موقع پاسخ ترور شهيد فخرى زاده را مى دهيم

تصميم گيرى تغيير در دسترسى آژانس در سطوح عالى 
 تغييــر در دسترســى بازرســان آژانس 
بين المللى انرژى اتمى نيازمند تصميم گيرى 

در سطوح عالى است. 
به گزارش ايرنا، ســخنگوى سازمان انرژى 
اتمى در گفت وگويى اظهار كرد: در ارتباط 
با بحث دسترسى ها اين مراقبت را داريم كه 
دسترسى ها در حدود تعريف شده و متعارف 

خودش باشد.
بهروز كمالوندى در پاسخ به پرسشى درباره 
دسترســى بازرســان آژانس به مجتمع هاى 
موردنظر ســازمان انرژى اتمــى ابراز كرد: 
اينها را نبايد خيلى به هم مرتبط كرد؛ اگرچه 
ممكن است در برخى موضوعات بى ارتباط 
نباشــد ولى در مورد خاص اينها مســائلى 

نيست كه يك سازمان بخواهد رأساً تصميم 
بگيرد يا تحليل داشته باشد.

وى يادآورشــد: مــا در ارتبــاط بــا بحت 
دسترسى ها اين مراقبت را داريم كه در حدود 

تعريف شده و متعارف خودش باشد.
ســخنگوى ســازمان انرژى اتمى ادامه داد: 
البته غير از بحث هــاى پادمانى و پروتكلى، 
3-2 مــورد برجامى هم داريــم كه اينها در 
حوزه هاى حساس نيســتند؛ به طور مثال در 
حوزه معادن است. اگر قرار است دسترسى ها 
دست بخورد حتماً بايد در سطوح باال درباره 
آنها تصميم گيرى شود و سازمان انرژى اتمى 
هم مجرى تصميمات مقامات ارشــد كشور 

خواهد بود.

اوضاع منطقه بدتر خواهد شد
 وزارت خارجه آلمان در واكنش به شهادت محسن فخرى زاده 
تأكيد كرد كه ترور دانشــمند هسته اى ايران اوضاع منطقه را بدتر 

كرد.  خوهد 
به گزارش فارس، ســخنگوى وزارت خارجه آلمــان اظهار كرد كه ما 
از همه طرف هاى مربوط بــه اين پرونده مى خواهيم كه از اقداماتى كه 

موجب تشديد تنش ها مى شود خوددارى كنند.
كريستوفر برگر مشــخص نكرده است منظورش از طرفين پرونده چه 
طرف هايى هســتند؟ شب گذشته ســخنگوى دبير كل سازمان ملل نيز 
بدون اسم بردن از شخص يا كشور خاصى از همه طرف ها خواست در 

ارتباط با اين پرونده خويشتن دار باشند.
براســاس گزارش شــبكه العربيه، وى در ادامه افزود: پيش از روى كار 
آمدن جــو بايدن (رئيس جمهور احتمالى بعــدى آمريكا) حفظ دامنه 
گفت وگو با ايران براى حل و فصل اختالفات در مورد برنامه هسته اى 

ايران مهم است.
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مهلت 33  ماهه بازنشستگان تأمين اجتماعى 
براى حذف و اضافه بيمه تكميلى

ــى از  ــن اجتماع ــتمرى بگيران تأمي ــتگان و مس ــى بازنشس ــون عال ــس كان   رئي
مهلــت 3 ماهــه بــراى حــذف و اضافــه بيمــه تكميلــى بازنشســتگان ايــن ســازمان 

ــر داد. خب
على اصغر بيات در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به قرارداد جديد بيمه تكميلى بازنشستگان 
و مستمرى بگيران سازمان تأمين اجتماعى كه از ابتداى آذرماه با آتيه سازان حافظ براى 
مدت يك سال ديگر تمديد شد، اظهار كرد: افرادى كه پيش از اين تحت پوشش بيمه 
تكميلى قرار داشــتند بيمه شان به طور خودكار تمديد مى شــود و نيازى به مراجعه به 

كانون بازنشستگان ندارند.

روزانه حدود 600 هزار ارتباط زنده 
در شبكه شاد برقرار مى شود

 وزير آمــوزش و پرورش اعالم كرد كه روزانه حــدود 600 هزار ارتباط زنده در 
پلتفرم شــاد برقرار مى شــود؛ اين پلتفرم هر روز درحال پيشــرفت است كه با تالش 
متخصصان اشكاالت آن مشخص شده و اميد است با توسعه زيرساخت، در يك تا 2 
هفته آينده برطرف شود. به گزارش ايرنا، محسن حاجى ميرزايى افزود: شيوع كرونا و 
حضور نيافتن دانش آموزان در مدارس و آغاز آموزش مجازى شــرايطى را براى نظام 
تعليم و تربيت فراهم كرد كه در آن همه چيز با آنچه در ده ها سال پيش ياد گرفته بوديم، 
تفاوت داشــت. وى خاطرنشان كرد: شبكه شاد راه حلى براى پاسخ به مشكل آموزش 

دانش آموزان در شرايط كرونا بود. 

پالسماى بهبوديافتگان كرونا 
در چه شرايطى اهدا مى شود

 از آغاز ارديبهشــت ماه ســازمان انتقال خون جمع آورى پالســماى بهبوديافتگان 
كوويد-19 را در قالب پويش شكرانه سالمت آغاز كرد.

بــه گــزارش مهــر، كســانى كــه مبتــال بــه ايــن بيمــارى شــده باشــند پــس از گذشــت 
ــماى  ــداى پالس ــراى اه ــد ب ــارى مى توانن ــم بيم ــع عالئ ــودى و رف 28 روز از بهب

خــون اقــدام كننــد.
شرايط عمومى اهداى اين پالســما مانند اهداى خون است و شخص اهداكننده بايد 
كارت ملى همراه داشته و محدوده سنى وى 18 تا 60 سال باشد. كليه مراحل و شرايط 

ثبت نام و پذيرش اهداكننده دقيقاً مانند اهداى خون كامل است.

همه راه خالصى از عفريت كرونا را 
مى جويند 

مهدى ناصرنژاد»
 عفريت كرونا از همان آغاز شوم روزبهروز حلقه محاصره خود 
بــر مردم جهــان را تنگتر و تنگتر مى كند و اكنون پس از گذشــت 
حــدود ده ماه از تاخت و تاز اين ويروس مرموز در ايران، هموطنان 
عزيزمــان بيش از هر زمان، عزم خود را جزم ســاختهاند تا مگر راه 
خالصى خويش و راه خروج بدون بازگشت ويروس كرونا از چنين 

مهلكه سخت را بيابند.
دولتمردان كشــورمان نيز در هفته هاى اخير، ناگزير، چاره كار اداره 
كشور در دوران اوج كرونا را در تعطيلى بخشهاى كمتر با اهميتى در 
ســازوكارهاى زندگى و حيات اجتماعى ديده اند، چاره و راهكارى 
كه اكثريت قشرهاى مردم نيز در اين برهه از همهگيرى كرونا موافق 
آن هستند و همدلى و همراهى اكثريت هموطنان از جمله شهروندان 
همدانــى و طبق گزارش هــاى دريافتى، هم اســتانى هاى گرامى را 
مى تــوان از خلوتى شــهرها و اماكن عمومــى و بهويژه جادههاى 

برون شهرى به خوبى مشاهده كرد. 
در اين ارتباط پوشــش ماســك بر چهرههــا در هنگامه كارهاى 
ضرورى بيرون از خانه، اين اميدوارى را به وجود آورده است كه 
قشــرهاى مردم با هر ايده و تفكرى خطر كرونا را باور كردهاند 
و مى رونــد تا در مقابل اين دشــمن بالقوه و بى رحم كارد دفاعى 

بگيرند. آگاهى  و 
آن اوايــل همهگيــرى كرونا بــود كه برخى اقشــار بــا تفكرات 
انعطاف ناپذيرى، كرونا را هم از زاويه ديگرى مى ديدند و جنبههاى 
سياســى چنين عارضه و ويروس بيماريى زايى را بر ابعاد علمى آن، 
پررنگتر مى دانستند، غافل از اينكه اپيدمى هاى ضدسالمت در جوامع 
انسانى را كمتر مى شــود به رويكردهاى سياسى نسبت داد، به  ويژه 
اينكــه چنين همهگيــرى مرگ آور جهانى باشــد و كنترل آن اغلب 
خارج از توانايى دولتها و حتى كشــورهاى ثروتمند قرار بگيرد. اما 
به هر صورت حوادث گسترده در هر جامعه هر چه باشد، بر دوش 
مردم آن خراب خواهد شــد و اين مردم، به ويژه قشــرهاى ضعيف 
و كمدرآمد و ناتوان هســتند كه از جنين حوادث آســيب ميبينند و 

ضربه مى خورند . 
قطعًا در اين شرايط تعطيلى اجبارى كسب و كار و فعاليتهاى روزمره 
عمومى براى جلوگيرى از گســترش كرونا، اين افراد و خانوادهايى 
كه درآمدهاى ثابت ندارند و صاحب سرمايه و امكانات نيستند، طعم 
ناگوار و تلخ كرونا را بيشــتر احساس خواهند كرد و اتفاقًا هم اينان 
هســتند كه در هر مشــكل و فراخوان و مقابله با حوادث و دشمنان 
قهرى در صف نخســت مى ايستند و با تنهاى نزار خود بيشتر تحمل 

و ايستادگى مى كنند، 
بنابراين هرگونه بى اعتنايى به هشدارهاى پزشكى به منظور جلوگيرى 
از گسترس ويروس كرونا توسط اقشار برخوردار و داراى امكاناتى 
كه شــكيبايى الزم براى رعايت اصول احتياطــى و بازدارنده را هم 
ندارنــد، ظلم بزرگ بــه اكثريت هموطنان كم توان و بدون ماشــين 
مســافرتى محــروم از بــاغ و ويالى شــمالى و ذخايــر غذايى و 

نقدينگى هاى اطمينان بخش خواهد بود!
به طور قطع اين روزهاى سخت و سرد و تلخ و سنگين دير يا زود به 
پايان مى رسد و شايد حقايق زيادى هم باشد كه در دوران پساكرونا 
رخ خواهد نمود! اما يادمان باشــد كه مــا ايرانى ها يك ضرب المثل 
عبرتآموز هم داريم كه مى گويد، زمســتان تمام مى شود و روسياهى 

براى ذغال باقى مى ماند.

آرمان ملى: ركوردشكنى كرونا در روزهاى تعطيل 
 البد فكر كردن ويروس تو تعطيالت خطر نداره!!

افكار: سكه به كانال 10 ميليون برگشت
 فعال كارى نداشته باشين رفته تو كنج عزلتش داره به روزهاى 

بزرگ بودنش فكر مى كنه!!
اقتصاد پويا: تلخى كاهش ارزش بورس از ياد مردم نرفته است

 ديگه شده عين يه غم تو يه گوشه از دلشون!!
ابرار اقتصادى: يارانه 100 هزار تومانى نياز به ثبت نام ندارد

 ديگه از قبل بايد پول ثبت نامم ازش كم مى كردن!!
ابتكار: اقتصاد در خط پايان رشد منفى؟

 اين مى تونه خوشبينانه ترين جمله ممكن توى اين شرايط باشه!!
اسكناس: توليد درگير پاندمى بى ثباتى

  چى ثبات داره كه توليد داشته باشه!!
افكار: جوالن كرونا در دور همى ها 

 فقط منتظر يه اشاره اس كه زهرشو بريزه!!
اقتصاد سرآمد: سفرهاى دريايى را شروع كنيد

  ديگه كم كم از غذاى دريايى به سفر دريايى رسيديم!!؟
ستاره صبح: جباب مسكن و خودرو تركيد 

 بدون شرح!!
امروز: خانه در تهران مترى 150 ميليون

 پس به خاطر همينه به تكاپوى گرفتن ماليات افتادن!!
بهار: اقتصاد ايران با پديده «شرخرى» خداحافظى مى كند

 نه ديگه مى خوان از در مهربونى وارد بشن
ثروت: تنظيم ديرهنگام قيمت مرغ

 هميشه دقيقه 90 يادشون ميفته كه بايد يه كارى بكنن!!
پيام سپيدار: رهگيرى هوشمند بيماران كرونايى در كرج

 كرونا يه مزيتى داشت باعث پيشرفت تكنولوژى شدا!!
دنياى اقتصاد: فشار به سكه از دو جبهه

 اينم ديگه از ارج و قرب افتاده كسى تحويلش نميگيره!!

عطارى ها به نام طب سنتى 
وارد حوزه درمان كرونا شده اند

  سوءاستفاده عطارى ها به اسم طب سنتى از مردم، به ويژه اكنون در 
درمان كرونا مشكل ساز شده است.

عضو كميته ستاد ملى مقابله با كرونا، گفت: طب سنتى هم بايد مطالعات 
علمى در حــوزه درمان را انجام دهد و بعد اثر ضدويروســى گياهان 

دارويى را ارائه كند.
به گزارش ايرنا، مينو محرز اظهار كرد: فقط با جريمه متخلفان بهداشتى 
مى توان اين بيمارى را كنترل كرد، همان طور كه ســاير كشورهايى كه 
موفق به كنترل ويروس شــده اند. اما هنوز باور نكرده ايم اين ويروس 
حاالحاالها با ما خواهد بود و معلوم نيست چند سال ديگر كرونا باشد.

محرز با اشــاره به ن اثربخش نبودن داروى «رمدسيوير» در بهبود كرونا 
كه ثابت هم شده است، افزود: درحال حاضر براى بيماران بسترى، فقط 
كورتون و ضدانعقاد بايد استفاده شود و هيچ داروى ديگرى نداريم كه 

اثربخشى آنها براى بهبود بيماران كرونايى ثابت شده باشد.
وى افزود: انجام تست، تشــخيص و ايزوله بيماران براى كنترل كرونا 
بســيار اهميت دارد و اوايل كه اين بيمارى وارد كشور شده بود، امكان 
تســت خيلى كم بود. شايد آن اوايل شيوع كرونا، همه درگير آنفلوآنزا 

بوديم و چون تست نداشتيم، نمى دانستيم كرونا هست.
كرونا بيشتر از محل كار، در خانواده ها منتقل مى شود

اين متخصص بيمارى هاى عفونى با بيان اينكه پيشگيرى از درمان عقب 
افتاده اســت، تصريح كرد: وقتى يك بيمارى عفونى اپيدمى مى شــود، 
هميشــه پيشــگيرى را مقدم بر درمان مى دانيم و اكنون ويروس كرونا 
از خانواده ها بيشتر منتقل مى شود تا از محل كار؛ بنابراين بايد بيشتر به 

پروتكل هاى بهداشتى در خانواده ها توجه داشت.
محرز در پاســخ به اين پرســش كه ويروس كرونا با كدام عالئم ظاهر 
مى شود، گفت: اين بيمارى همه عالئم را دارد، اما وقتى با عالئم بويايى 
و چشايى مواجه مى شويم، كرونا گرفته ايم و مشكل بزرگ ما اين است 
كه بيمار در ابتدا عالئم كم دارد و در خانه تحت درمان قرار مى گيرند اما 
در هفته دوم بيمارى، شرايط بيمار سخت مى شود. بايد خيلى دقت كنيم 
كه هر بيمارى در خانه تحت درمان نباشد و از همان ابتدا در بيمارستان 

بسترى شود.
 خطر ابتال به سرطان با سى تى اسكن هاى بى مورد 

محرز با انتقاد از انجام ســى تى اســكن هاى بى مورد براى تشخيص 
كرونا، گفت: با اين وضعيت، در آينده با سيل سرطان پستان در زنان و 
مردان مواجه خواهيم شد.به گزارش وزارت بهداشت، مجموع بيماران 
كوويد-19 در كشور به 922 هزار و 397 نفر رسيد و تاكنون 640 هزار و 
65 نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين 
5 هزار و 860 نفر از بيماران مبتال به كوويد-19 در وضعيت شديد اين 
بيمــارى تحت مراقبت قرار دارند.به گزارش ايرنا، ويروس كرونا عامل 
بيمارى كوويد19 از پايان ســال 2019 در شهر ووهان چين مشاهده و 
در مدت كوتاهى در همه جهان منتشر شد، به طورى كه سازمان بهداشت 
جهانى در اسفند 98 (فوريه 2020) بروز پاندمى (همه گيرى جهانى) اين 
بيمارى را تأييد كرد.بيمارى كوويد- 19 بر اساس آمار رسمى كشورها 
تاكنون بيش از 60 ميليون نفر را در دنيا مبتال كرده و بيش از يك ميليون 
و 400 هزار نفر نيز بر اثر اين بيمارى جان خود را از داده اند. ايران از نظر 
تعداد فوت كرونا و بدون درنظر گرفتن نسبت جمعيت، نهمين كشور 
دنيا به شمار مى آيد. تعداد فوت كرونا در آمريكا، برزيل، هند، مكزيك، 

انگليس، ايتاليا، فرانسه و اسپانيا بيش از ايران بوده است.

سزارين مناسبتى 
سبب تحميل 
مشكالتى به نوزاد 
مى شود

 رئيس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى با بيان اينكه اصرار به 
ســزارين مناســبتى و اينكه نوزاد زودتر از تاريخ 
مقرر به دنيا بيايد، موجب مى شــود كه نوزاد وارد 

بخش ويژه شده و مشكالتى به او تحميل شود.
نســرين چنگيــزى در گفت  وگو بــا ايرنا درباره 
سزارين هاى مناســبتى افزود: انجام سزارين هايى 
كه دليل طبى يا مامايى دارند و به هر دليل جهت 
نجات جان مادر يا جنين اتفاق مى افتد الزم است، 
اما ســزارين انتخابى كه به درخواست مادر اتفاق 
مى افتد، تفــاوت دارد. داليلى كه بــراى اين امر 
مطرح مى شود، كنترل بيشتر روى ختم باردارى يا 
درگير نشــدن با شرايط اورژانسى يا ترس از درد 

زايمان يا تجربه زايمان بد است.
وى ادامــه داد: در هيچ جاى دنيا بحث ســزارين 
مناسبتى مطرح نيســت. انجام سزارين در تاريخ 
خاص با اين حجم در هيچ كشــورى مشــاهده 

نمى شود.
 عوارض سزارين مناسبتى

اين متخصــص زنان اظهــار كرد: هــر مداخله 
جراحى، عوارضى مانند آسيب احشا و خون ريزى 

و عفونت يا درد محل جراحى يا نياز به داروهاى 
كاهــش درد و ايجــاد لخته هاى خــون در اندام 
تحتانى و احتمال آمبولى يا بسترى در بخش هاى 
مراقبت ويژه دارد. همچنين طوالنى شــدن زمان 
بهبود مادر و اختــالل ارتباط بين مادر و نوزاد و 
تماس اوليه پوست با پوست در اين زمينه مطرح 

است.
وى افزود: بحث هاى مربوط به اختالالت تنفسى 
براى نوزاد هم پس از سزارين ممكن است ايجاد 
شــود. در طوالنى مدت نيز مادرانى كه ســزارين 
مى شــوند، مثل هــر جراحى ديگــرى احتمال 
چسبندگى داخل شكمى و اختالالت ناشى از آن 
را خواهند داشت. اختالالت النه گزينى جفت در 
باردارى هاى بعدى نيز ممكن اســت اتفاق بيفتد. 
در نتيجــه خانواده اى كه تصميــم به فرزندآورى 
بيش از يكى دارنــد، انتخاب زايمان براى زايمان 

نخست بايد طبيعى باشد.
 مشكل در ارتباط اوليه پوست با پوست 

مادر و نوزاد
چنگيزى گفت: در ســزارين هاى مناسبتى به دليل 
هجمه و تعداد باالى مادران كه در يك بيمارستان 
سزارين مى شوند و به دليل عجله و نيروى انسانى 
كم، ارتباط پوســت با پوست مادر و نوزاد برقرار 
نشــده و در نتيجه اين قســمت از ارتباط مادر و 
نوزاد تا زمانى كه مــادر از اتاق زايمان به بخش 
منتقل شود، متوقف مى شود. اين زمان حداقل بين 

يك تا 2 ساعت در بهترين حالت طول مى كشد.
وى ادامه داد: در اين زمان بايد به اين فكر كنند كه 
از نظر اضطراب خانواده ها نيز بار روانى سنگينى 

وجود دارد.
 سزارين در ايام شيوع كرونا

رئيس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت اظهار 
كرد: موارد بدون عالمــت كوويد-19 در جامعه 
زياد اســت كه شــامل مادران باردار هم مى شود. 
براى غربالگــرى، عاليم مــادران از نظر ابتال به 
كرونــا و احتمال تماس با فرد مبتال به كرونا در 2
هفته گذشته بررسى مى شود. بنابراين بررسى هاى 
خاص هم مانع از اين مى شود كه سزارين انتخابى 
انجام شود، مگر اينكه اصرار به سزارين مناسبتى 
اين قدر جدى باشــد كه با وجود شواهد احتمال 
ابتال، بررســى دقيق انجام نشود و در همان روز 

ختم باردارى اتفاق بيفتد.
وى افــزود: در مورد مادر بــاردارى كه ابتالى او 
به كوويد-19 تأييد شــده باشد، سزارين مى تواند 
موجب شــعله ور شــدن واكنش هاى التهابى در 
فرد مبتال به كرونا شــده و در كنترل روند بيمارى 
مشــكالتى ايجاد كند. در نتيجه توصيه مى شــود 
بررسى دقيق در زمينه احتمال ابتال به كرونا انجام 
شود و اگر الزام به ختم باردارى وجود ندارد، بايد 
دوره احتمالى كوويد-19 بگذرد و ســپس ختم 

باردارى با توجه به دستورالعمل ها انجام شود.
چنگيزى ادامه داد: درباره مادران باردارى كه مبتال 
به كرونا باشند، پس از خروج نوزاد، احتمال ابتال 
به كوويد-19 براى نوزاد هم وجود دارد؛ بنابراين 
توصيه مى شــود در تاريخ مشــخص و براساس 
سن باردارى مشــخص، ختم باردارى انجام شود 
و الزامى به ختم باردارى مناســبتى وجود نداشته 

باشد.

 سن باردارى بايد 39 هفته يا بيشتر باشد
اين متخصص زنان گفت: اگر قرار باشد سزارين 
به درخواست مادر به هر دليل و با توجه به شرايط 
روانى مادر انجام شود، براى مادرى كه هيچ دليل 
طبى و مامايى جهت تعجيل در ســزارين ندارد، 
ســن باردارى بايد 39 هفته يا بيشــتر باشد. در 
سزارين هاى مناسبتى، سن باردارى خيلى پايين تر 
اســت و به اصرار، ختم بــاردارى در كمتر از 39
هفته انجام مى شود كه اين موضوع موجب بسترى 

نوزاد در بخش ويژه مى شود.
وى افــزود: متخصــص زنان مى توانــد به مادر 
باردار بگويد كه اين سزارين را از نظر اخالقى و 
حرفه اى انجام نمى دهد. هيچ پزشكى مجاز نيست 
كه ســزارين به درخواســت مادر را پيشنهاد داده 
يا ترويج و تاييد كنــد. از نظر اخالق حرفه اى و 
مباحث اخالقى توصيه شده كه ضمن توجيه مادر 
باردار، از اوايل باردارى ســعى شود كه با توجه 
به داليل سزارين انتخابى، مديريت روند باردارى 

انجام شود.
 اقدام وزارت بهداشــت براى ماجراى 

9/9/99
رئيس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت بيان 
كرد: هفته گذشــته 2 نامــه از معاونت درمان و 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت به دانشگاه هاى 
علوم پزشــكى در اين زمينه ارســال شده است. 
معاونــت درمان اعالم كرده كه آمار ســزارين را 
براساس فرد، بيمارستان و دانشگاه علوم پزشكى 
دريافت خواهند كرد و بــا توجه به نظام آمارى، 
واحد نظــارت بر درمان اين موضــوع را به طور 

خاص بررســى مى كنند. اگر آمار از ميزان مجاز 
فرد و بيمارســتان و دانشگاه باالتر باشد، برخورد 
مى شــود. در اين نامه اشــاره شــده كه برخورد 
انتظامى با متخصص زنان توســط نظام پزشكى يا 

پزشكى قانونى انجام مى شود.
وى افــزود: در نامــه معاونــت بهداشــت بــه 
دانشگاه هاى علوم پزشكى نيز اين موضوع مطرح 
شــده كه درصورت بروز عارضه بــراى مادر يا 
نوزاد، بررسى هاى نظام مراقبتى سالمت مادران و 
نوزادان تا 30 آذر انجام مى شود. وزارت بهداشت 
براســاس نوع عارضه، با دانشــگاه ها وارد تعامل 

شده و عوارض بررسى مى شوند.
 خستگى كادر درمان در دوران كرونا

چنگيــزى اظهار كرد: از طرفى بحث فرســايش 
شــغلى در شرايط شــيوع بيمارى كوويد-19 نيز 
وجــود دارد. اگر قرار باشــد در يك روز، هجمه 
زيــادى از مراجعان براى يــك كار غيرضرورى 
داشــته باشــيم، فرســايش شــغلى هم موجب 
مشــكالتى مى شود. پرســنلى كه خسته هستند و 

شايد برخى عوارض را نتوانند مديريت كنند.
وى ادامــه داد: حجــم زيــاد مراجعــان به دليل 
سزارين هاى انتخابى ســبب خستگى مضاعف و 
حتى عوارض بيشتر براى افرادى مى شود كه نياز 

بيشترى به مراقبت دارند.
رئيس اداره ســالمت مادران وزارت بهداشــت 
گفت: از همه خانواده ها مى خواهيم كه شــرايط 
شيوع ويروس كرونا را درك كرده و به افرادى كه 
نيازمند دريافت مراقبت ها هستند اجازه بدهند كه 

راحت تر به خدمات دسترسى داشته باشند.

 شــايد در نگاه نخست كرونا 
تنها يــك بيمارى بود، بيمارى كه 
گمان مى رفت تهديدكننده سالمت 
و جان انســان ها است و بس، اما 
از همان ابتداى شــيوع خود ثابت 
كرد كه آمده اســت تا همه ابعاد 
زندگيمان را برهم بريزد و سبكى 
جديــد از زندگــى را برايمان به 

ارمغان بياورد.
روزهــاى قرنطينــه خانگــى و 
خانه نشــينى اجبارى اگرچه براى 
برخى اقشــار جامعه بــه زمانى 
كســالت آور و توام با بطالت بدل 
گشــته كه هرچه زودتر در انتظار 
پايان آن هستند؛ براى برخى ديگر 
اين زمان نه زمانى مرده كه زمانى 

پربار و زنده براى رســيدگى به تمام كارهايى 
بوده كه مدت ها مترصد آن بوده اند.

بحران كرونا بهترين فرصت براى در كنار هم 
بودن و محبت بيشتر به يكديگر در خانواده ها 
اســت و بايــد از اين فرصت بــراى كاهش 

استرس و شناخت يكديگر استفاده كرد.
امروز شــرايط بحرانى است و ما اگر در خانه 
بمانيم كمك مى كنيم به بهتر شــدن اوضاع و 
احوال. به اينكــه تعداد مبتاليــان و بيماران 
كاهش يافته و اين ويروس زودتر از بين برود؛ 
يعنى بايد ديد خودمان را به اين سمت هدايت 

كنيم و بهتر مى توانيم.
يك روانشناس با اشاره به بحران كوويد-19

و افزايش اختالفــات زوجين در منزل اظهار 
كرد: زوجين بايد بحران ها را بخشى از زندگى 
مشترك محســوب كنند و آگاه باشند كه در 
هنگام بحران استرس و ترس افزايش مى يابد؛ 
بنابراين الزم اســت درباره ترس هايشــان با 
يكديگر صحبت كنند زيرا اگر ترس ها مطرح 
و حل نشــوند بــه بروز پرخاشــگرى منجر 

مى شوند.
گوهر يســنا انزانى در گفت وگو با ايســنا، با 
تأكيد بر اينكه ايجــاد تغيير در رفتار زوجين 
نيازمنــد زمــان و صبر اســت، اظهــار كرد: 
زمانــى كه زندگــى زناشــويى روح خود را 
از دســت مى دهــد و زوجيــن نمى توانند با 
يكديگر صادقانه صحبت كنند و خواســته ها 
و انتظاراتشان را بيان كنند شاهد روى آوردن 
زوجين به روابط اعتيادى نظير بيش از اندازه 
كار كردن، بيش از اندازه در فضاى مجازى و 
اينترنت جست وجو كردن و... روى مى آورند.

اين روانشــناس با اشــاره به افزايش روابط 
اعتيــادى در روزهاى بحرانــى نظير بحران 
كوويــد-19، ادامــه داد: علــت روى آوردن 
به روابط اعتيادى اين اســت كه افراد تصور 
مى كنند شــخصى نيســت كه بتوانند با او از 
احساســات و افكار خود سخن بگويند و از 
اين راه تنش خود را كاهش مى دهند. بنابراين 
هرچه مكانيســم خانواده ايمن تر باشــد اين 
بحران هــا و اين روابط اعتيــادى كاهش پيدا 
مى كند و از ســوى ديگر اثر مثبت ترى نيز بر 

فرزندان مى گذارد.
انزانى با بيان اينكه همسر ما مسئول آرامش ما 
نيست و هر فرد بايد خودش آرامش و شادى 
را به خود هديه دهد، افزود: در گام نخســت 
هر فردى بايــد تغييراتــى را در خود ايجاد 
كند و خود را نســبت بــه آن تغييرات متعهد 
بدانــد، بدين معنا كه از نقــش خود به عنوان 
همســر آگاه باشــد و در پى بهتر انجام دادن 
ايــن نقش برآيد. همچنين زوجين بايد بدانند 
كه هر فــردى داراى خواســته ها و نيازهايى 
است كه درصورت برآورده نشدن به افزايش 
پرخاشگرى زوجين منجر مى شود و اين دقيقا 

ريشه اختالفات زوجين است.
انزانى نبود شناخت كافى زوجين از رفتار و 
افكار و انتظارات خود، نبود شناخت زوجين 
نســبت به يكديگر، بيان نكردن خواسته ها و 
انتظاراتشان از جمله داليل اختالف زوجين 
دانســت و گفت: گاهاى زوجيــن بى آنكه 
يكديگر ســخن  با  خواسته هايشــان  درباره 
بگويند، توقع دارند همسرشــان نسبت به آن 
خواسته ها آگاه باشــد و آنها را حدس بزند 

و همين امر به بروز اختالف منجر مى شــود. 
از ســوى ديگر زوجين بايــد اهداف فردى 
و اهداف مشــترك با همســر داشته باشند و 
همدالنه به احساســات و افــكار هم گوش 

دهند.
وى ادامــه داد: بــه گفته دكتر جــان گاتمن، 
زوجيــن زمانى رابطه لذت بخشــى را تجربه 
نمى كنند كه تعامالت منفى خاصى نظير انتقاد، 
سرزنش، تدافع و ديوار كشيدن كه به چالش 
زندگى مشــترك منجر مى شود را با يكديگر 
داشته باشــند، بنابراين الزم است زوجين در 
روز زمان هاى مناســبى را بــراى گفت وگو 
با يكديگــر اختصاص دهنــد. همچنين اين 
گفت وگو بايد در زمان و مكان مناسبى به دور 

از عوامل مزاحم انجام شود.
وى گفــت: زوجين هنگام بــروز اختالفات 
مى توانند با پرســش از خــود نظير افكار من 
چيست؟، درحال تجربه چه احساسى هستم؟ 
عالئم جســمانى من را به بــروز چه رفتارى 
ســوق مى دهنــد؟ و انتظار من از همســرم 
چيست؟ از افزايش عصبانيت، پرخاشگرى و 

اختالفات جلوگيرى كنند.
به گفته انزانــى اگر زوجين در روز بتوانند به 
ويژگى هاى مثبت همســر خود اشــاره كنند، 
درباره احساست و افكار و منظور واقعى خود 
از خواسته با همسر خود صحبت كنند، احترام 
يكديگــر را حفظ كنند، زندگى را به ســوى 
اهداف مشتركشان هدايت كنند، فنون هندلى 
را بياموزند و ســاعاتى بــراى انجام كارهاى 
لذت بخــش بــا يكديگر اختصــاص دهند، 
اختالفات خود را مى توانند به حداقل برسانند.

وى در ادامه با اشــاره به 4 ســبك 
ارتباطــى ويرجينيا ســتير خانواده 
درمانگر ادامه داد: 4 سبك ارتباطى 
كه از نظر ويرجينيا ســتير بر روى 
روابط اثر منفــى مى گذارد عبارتند 
آرام كننــده،  ارتباطــى  ســبك  از 
و  كل  عقــل  ســرزنش كننده، 

بى مالحظه است.

به گفتــه وى، افراد داراى ســبك 
ارتباطى آرام كننده به دنبال خشنودى 
ديگرانند و دائم ديگران را برحق و 
خود را ناحق مى پندارند، افراد داراى 
سبك ارتباطى سرزنش كننده نيز به 
ديگران حملــه مى كنند و معتقدند 
ديگران برحق نيستند، از سوى ديگر 
افراد داراى سبك ارتباطى عقل كل خود را از 
نظر عقلى برتــر از ديگران مى دانند. همچنين 
افراد داراى سبك ارتباطى بى مالحظه  به دنبال 
جلب توجه ديگران در هر موقعيتى هســتند. 
بنابراين دانســتن نوع سبك ارتباطى با همسر 
و تــالش در جهت برگزيدن بهترين ســبك 

ارتباطى از اهميت بااليى برخوردار است.
اين روانشــناس معتقد اســت كــه زوحين 
بجاى استفاده از واژه «چرا؟» در هنگام بروز 
اختالفات بايد سعى كنند در جهت چگونگى 
حــل اختالف اقدام كنند، هنــگام عصبانيت 
صحبــت نكننــد و به دنبال برحــق بودن و 
يافتن مقصر نگردنــد، از توهين و قضاوت 
و نصيحت يكديگر بپرهيزند. از سوى ديگر 
نبايد بى آنكه درباره دغدغه هاى خود صحبت 
كنند از همســر خود توقع درك شــرايط و 
ميزان خستگى آنها را داشته باشند. همچنين 
نبايد از يكديگر انتظارات غيرواقع بينانه داشته 
باشــند و يكديگر را با تمام محدوديت ها و 

ضعف ها بپذيرند.
وى با تأكيــد بر اينكه اگــر زوجين در حل 
اختالفــات موفــق نشــدند الزم اســت از 
متخصصان كمك بگيرند، افزود: هنگام بروز 
مشــكل در زندگى مشــترك اين نكته قابل 
اهميت اســت كه زوجين از خانواده ها كمك 
نگيرند، زيرا همين اقــدام به بروز اختالفات 
بعدى و دامن زدن بر مشكالت منجر مى شود. 
همچنين بهره گيرى از متخصصين و مشاوران 
پيــش از ازدواج و پس از ازدواج جهت زوج 
درمانى جهت آموختــن مهارت هاى زندگى 

اهميت دارد.
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