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معضل شرب راحت الكل!
 كرونا با آمدن خود بسيارى از رفتارها 
را تغيير داد و رفتارهايى را تشديد كرد، تا 
پيش از كرونا شستن دست ها به اين شدت 
و حــدت و همه گيرى كمتر اتفاق مى افتاد 
و عده اى به دليل دست شستن  هاى مكرر، 

وسواسى لقب گرفته بودند...

بــا توجــه بــه مصوبــه كارگــروه مبــارزه بــا كرونــا، فعاليــت بــا توجــه بــه مصوبــه كارگــروه مبــارزه بــا كرونــا، فعاليــت 
واحــد نيازمندى هــا تــا تاريــخ واحــد نيازمندى هــا تــا تاريــخ 1399/01/201399/01/20 به صــورت  به صــورت 
ــات در  ــى و تبليغ ــا چــاپ آگه ــات در غيرحضــورى اســت و صرف ــى و تبليغ ــا چــاپ آگه غيرحضــورى اســت و صرف

ــود. ــام مى ش ــال انج ــود.كان ــام مى ش ــال انج كان
لطفــا بــراى ارســال تبليغــات و آگهــى اســتخدامى با شــماره لطفــا بــراى ارســال تبليغــات و آگهــى اســتخدامى با شــماره 
ــى و  ــاس تلفن ــا تم ــى ي ــورت تلگرام ــى و  به ص ــاس تلفن ــا تم ــى ي ــورت تلگرام 0910539896409105398964 به ص

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

عزيــزم باشــيم.عزيــزم باشــيم.

0910 5398964 

@bazarehamedan
كانال تلگرام 

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

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

تلفن تماس
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نماينده ولى فقيه در استان:

وضعيت شيوع كرونا دراستان پايدار است
يك اقتصاددان مطرح كرد

قيمت نفت و اشتغال 
در تيررس كرونا

■ پيش بينى رشد اقتصادى منفى براى 2 فصل پياپى
6

8

ويروس جهانگرد 
گردشگرى را بيمار كرد

اميد روحانى نااميد شداميد روحانى نااميد شد

جشنى دركار نيستجشنى دركار نيست
■■  كرونا جشن شعبان را مجازى كردكرونا جشن شعبان را مجازى كرد
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معضل شرب راحت الكل!
 كرونا با آمدن خود بســيارى از رفتارها را تغيير داد و رفتارهايى 
را تشديد كرد، تا پيش از كرونا شستن دست ها به اين شدت و حدت 
و همه گيرى كمتر اتفاق مى افتاد و عده اى به دليل دست شستن  هاى 
مكرر، وسواســى لقب گرفته بودند اما اكنون همه مانند آنها وسواس 

داشته و دستان خود را در شبانه روز مكرر شس وتشو مى كنند.
تا پيش از كرونا كمتر كسى از عوام با ماسك و دستكش چنين ارتباط 
صميمانه اى داشــت اما اكنون ماســك و دســتكش بخشى از لباس 

رسمى براى حضور در اجتماع شده است.
اما اين رفتارهاى بهداشتى جاى نگرانى ندارد و رفتارهاى پيشگيرانه 
از بيمارى اســت.  آنچه جاى نگرانى دارد، آمار رســمى فوتى ها و 

مسموميت ناشى از شرب الكل و البته الكل تقلبى است.
بر اساس اعالم سخنگوى قوه قضائيه، شمار فوتى ها بر اثر مسموميت 
الكلى از 600 نفر فراتر رفته و بيش از 3 هزار تن هم با الكل مسموم 

شده اند.
اين آمار در كشــورى اســالمى و در شــرايطى كه بارها اعالم شده 
مصرف الكل تاثيرى در پيشــگيرى از انتقــال ويروس كرونا ندارد، 

بسيار جاى نگرانى است.
تا پيش از كرونا، شواهد از گرايش بيشتر به مصرف مشروبات الكلى 
در جامعه حكايت داشت به گونه اى كه گشايش درمانگاه ترك الكل 

در تهران حكايت از افزايش اعتياد به الكل و معضالت آن داشت.
برخى اين اتفاق را نتيجه اســتفاده از برنامه هاى ماهواره اى و تقليد 
از برنامه ها ارزيابى كردنــد و برخى فقر مذهبى و دينى را دليل اين 

گرايش ها و اعتيادها مى دانستند.
ــون  ــه اكن ــش چيســت آنچ ــن گراي ــل اي ــه دلي ــارغ از اينك ــا ف ام
واقعيــت دارد، شــرب راحــت الــكل در جامعــه و معضــالت ناشــى 

از آن چــون بيــش از 600 فوتــى و 3هــزار مســموميت اســت.
اينكه برخى در هر شــرايطى دنبال ســودجويى هســتند از واقعيات 
تلخ جامعه اســت، اين افراد، الكل تقلبى بــه مصرف كنندگان داده اند 
و بايد پاســخگوى اتهامات و تخلفات خود باشند اما اين نافى وجود 

مصرف كننده الكل و مشروبات الكلى در جامعه نيست.
ــى  ــاى مشــهور مشــروبات الكل ــارى از ســاخت كارخانه ه در اخب
ــاى  ــران در مرزه ــده اي ــناخته ش ــمنان ش ــرمايه گذارى دش ــا س ب
نزديــك بــه كشــور بــراى قاچــاق راحت تــر آن بــه داخــل كشــور، 

حكايــت شــده اســت.
ايــن موضــوع نشــان مى دهــد كــه آنهــا به دنبــال افزايــش 
به دنبــال  برنامه ريــزى  بــا  و  هســتند  ايــران  در  مصرف كننــده 
اهــداف شــوم خــود در تغييــر ذائقــه ايرانيــان بــه مصــرف 

مشــروبات الكلــى هســتند.
وضعيت الكلى هاى جامعه و مصرف راحت الكل البته با ريسك رفع 
خطر كرونا، حكايت از عقب بودن دستگاه هاى متولى از برنامه هاى 

بدخواهان و دشمنان دارد.
البته در معضل مصرف الكل، الكلها و مشروبات ساخت داخل را نيز 

بايد مدنظر داشت كه قربانيان بيشترى داشته اند.
براى بهبود وضعيت و حل معضــل مصرف راحت الكل در جامعه 
و شكســت توطئه  هاى برنامه ريزى شده دشــمنان همه دستگاه هاى 
مســئول به ويژه دســتگاه هاى فرهنگى، دينى، مذهبى، بهداشــتى و 
درمانى بايد پــاى كار بيايند و با كار كارشناســى دقيق و مطالعاتى 
علمى با نتايجى منطقى در رفع اين معضل كه زيبنده جامعه اسالمى 

و به قواى فراتر از تصورات است، بكوشند.

تمديد فعاليت نداشتن  تاكسى ون ها و اتوبوس ها در همدان
مديرمعاونت تاكســيرانى و حمل و نقل بار و كاالى شهردارى همدان از تمديد فعاليت 

نكردن تاكسى  ون ها و اتوبوس ها تا 30 فروردين ماه خبر داد.
ميالد كريمى اظهار كرد: اين تصميم براى جلوگيرى از تجمعات و انتشار ويروس كرونا 

اتخاذ شده است.
وى با بيان اينكه تاكسى ها همچنان به فعاليت خود ادامه مى دهند اما به دليل خلوت بودن 
شــهر با ظرفيت 20 تا 30 درصدى خدمات ارائه خواهد شد، گفت: از ابتداى فروردين، 

تاكسى هاى همدان تنها با 20 تا 30 درصد فعال بودند.
وى در گفت وگو با فارس بيان كرد: به دليل مشــكالت شــيوع كرونا و به منظور كمك به 

معيشت تاكسى داران 3 ماه فرصت تمديد پروانه فعاليت آنها به تعويق افتاده است.
وى با بيان اينكه ليست تمام تاكسيرانان همدان را براى پرداخت تسهيالت 2 ميليون تومانى 
دولت به وزارت رفاه ارســال كرده ايم، گفت: تقريبا 5 هزار تاكســيران در همدان فعاليت 

مى كنند كه ليست همه آنها ارسال شده است.
كريمى از وجود 3 هزار و 500 تاكســى در همدان خبر داد و گفت: برخى تاكســيرانان 
به صورت كمكى فعاليت دارند كه ليســت تمام اين افراد به دريافت تســهيالت و بسته 
حمايتى ارسال شده است. وى خاطرنشان كرد: بسته حمايتى 200 تا 600 هزار تومانى نيز 

به حساب تاكسيرانان از سوى دولت واريز خواهد شد.
كريمى با اشاره به اينكه پرداخت اقساط نوسازى تاكسى داران 3 ماه به تعويق افتاد، گفت: 
در سال هاى 96 و 97 تعداد زيادى تاكسى به صورت اقساط نوسازى شده اند كه به تازگى 

به دليل بيمارى كرونا 3 ماه به بازپرداخت آنها تنفس داده شد.
وى بــا بيان اينكه درباره كنترل بيمارى كرونا روزى يك هزار ليتر محلول ضدعفونى بين 
تاكسى داران براى شست وشوى خودروها توزيع شد، افزود: تحويل پمپ براى ضدعفونى 

تاكسى ها از ديگر اقدامات بوده است.
كريمى با اشــاره به توزيع ماسك بين رانندگان تاكســى و ارائه آموزش هاى الزم به آنها 

افزود: پيگيرى راه اندازى دستگاه پز در تاكسى ها نيز از اقدامات مهم بوده است.
وى با بيان اينكه در راه اندازى دســتگاه پز معرفى نامه به رانندگان از ســوى سازمان ارائه 
مى شــود تا وام قرض الحسنه يك ميليون و 500 هزار تومانى دريافت كنند، گفت: به دليل 
تعطيلى چند روز اخير از اين طرح كمتر اســتقبال شــده اما از 30 فروردين به بعد و با 

احتمال عادى شدن شرايط  تاكسى داران زيادى دستگاه پز را تحويل مى گيرند.

نماينده ولى فقيه در استان:

وضعيت شيوع كرونا در استان 
پايدار است

برگزارى جشنواره فيلم كوتاه ورزشى 
ويژه دانش آموزان در همدان

  مديركل آموزش و پرورش استان همدان از برگزارى جشنواره فيلم 
كوتاه ورزشــى ويژه فرهنگيان و دانش آمــوزان به صورت مجازى در 

استان همدان خبر داد.
 محمــد پــورداود  اظهــار كــرد: يكــى از دغدغه هــاى مهــم 
آموزش و پرورش در ايــام تعطيلى مدارس، بحث تحرك و ورزش 

دانش آموزان است.
پــورداود افزود: مبارزه با ويروس كرونــا، اجراى طرح ابتكارى براى 
ايجاد نشــاط، تحرك و بــازى دانش آموزان در خانه، ارتقاى ســطح 
سالمت خانواده و همكارى دانش آموزان و والدين در اجراى حركات 

ورزشى از جمله اهداف اين جشنواره است.
به گزارش مهر، با اشاره به برگزارى اين جشنواره در بخش فرهنگيان، 
گفت: معلمــان تربيت بدنى و آموزگاران پايــه مى توانند آثار خود را 
به صــورت گزارش عملكرد درس تربيت بدنى در راســتاى مبارزه با 
ويروس كرونــا (ويژه ايام قرنطينه خانگــى) در قالب پاورپوينت به 

دبيرخانه مجازى جشنواره ارسال كنند.
پــورداود با بيان اينكه دانش آموزان نيز در 2 بخش فيلم و توليد محتوا 
مى توانند آثار خود را ارائه كرده و با يكديگر رقابت كنند، خاطرنشان 
كرد: بخش فيلم كوتاه ويژه دانش آموزان پســر هر 3 دوره تحصيلى و 
دانش آموزان دختر ابتدايى است كه بايد در مدت زمان 60 تا 180 ثانيه 
بــا عنوان «در خانه مى مانيم و كرونا را شكســت مى دهيم» تهيه و به 

دبيرخانه مجازى جشنواره ارسال شود.
مديركل آموزش و پرورش استان با اشاره به بخش توليد محتوا، تصريح 
كرد: اين بخش ويژه دختران متوســطه اول و دوم و شــامل طراحى 

بازى هاى ورزشى خالقانه و يا معرفى بازى هاى بومى محلى است.
وى گفت: شــركت كنندگان در اين جشنواره مى توانند آثار خود را از 
طريق پيام رســان هاى مجاز حداكثر تا 30 ارديبهشت ماه سالجارى به 

شماره 09031832142 ارسال كنند.

دانش آموختگان پزشكى و پيراپزشكى براى 
اعزام به خدمت سربازى اقدام كنند

  دانش آموختگان پزشكى و پيراپزشكى طبق دستورالعمل جديد 
و به منظور اســتفاده از توان آنها براى مقابله با كرونا، بايد براى اعزام 

به خدمت سربازى اقدام كنند.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى همدان گفت: تمامى كســانى كه 
پيش تر از دانشــگاه دانش آموخته مى شــدند برابر دستورالعمل ها و 
قوانين مربوط به حوزه ســازمان نظام وظيفه، پس از يكســال راهى 

خدمت مقدس سربازى مى شدند.
حسين بشرى افزود: اما برابر با دستورالعمل جديد اين مهلت يكساله 
استراحت از تحصيل لغو شده  و درحال حاضر بايد دانش آموختگان 
رشته هاى پزشكى و پيراپزشكى به محض فارغ التحصيلى از دانشگاه، 
با مراجعه به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامى (پليس+10) 

نسبت به دريافت دفترچه اعزام به خدمت اقدام كنند.
وى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: اين دستورالعمل از سوى معاونت 
نظام وظيفه انتظامى همدان به مســئوالن دانشــگاه هاى آزاد، دولتى 
و پيام نور اين اســتان ابالغ شــده تا آنها موضوع را به دانشجويان 

اطالع دهند.
بشرى تاكيد كرد: دانش آموختگان تمامى رشته هاى گروه پزشكى و 
پيراپزشــكى كه هم اكنون در مهلت معرفى قرار دارند اگر نسبت به 
دريافت دفترچه اقدام نكنند به عنوان غيبت براى آنها تلقى شــده و 

طبق مقررات با آنها برخورد مى شود.
رشــته ها  ايــن  دانش آموختــگان  بــه  بنابرايــن  داد:  ادامــه  وى 
ــزام  ــى و ثبــت درخواســت اع ــه معرف ــه مى شــود نســبت ب توصي
ــا  ــرده ت ــدام ك ــتان اق ــن اس ــس+10 اي ــز پلي ــت در مراك ــه خدم ب

ــوند. ــت نش ــب غيب مرتك

رئيس شوراى شهر همدان: 
مردم از ورود به بوستان ها 

خوددارى كنند
  مردم از تردد و تجمع در پارك ها و بوســتانهاى ســطح شــهر 

خوددارى كنند.
رئيــس شــوراى اســالمى شــهر همــدان گفــت: حضــور در 
ــان  ــا همچن ــت ام ــوع اس ــدان ممن ــهر هم ــطح ش ــاى س پارك ه
ــا هســتيم. ــن مكان ه ــراد در اي ــردد و حضــور برخــى اف شــاهد ت

ــان در  ــتان ها همچن ــا و بوس ــرد: پارك ه ــار ك ــردان اظه ــران گ كام
وضعيــت تعطيلــى قــرار دارد و انتظــار داريــم مــردم هشــدارهاى 

پيشــگيرانه در شــيوع كرونــا را رعايــت كننــد.
ــا  ــون توصيه ه ــانى الزم پيرام ــرد: اطالع رس ــان ك ــردان خاطرنش گ
و هشــدارهاى كرونايــى در ســطح پارك هــا نيــز انجــام شــده امــا 
ســبب تاســف اســت كــه همچنــان برخــى مــردم توجهــى بــه ايــن 

مســائل ندارنــد.
ــروى  ــز ني ــا و ني ــات پارك ه ــل انتظام ــه عوام ــت: البت وى گف
ــرار  ــه ق ــورد توج ــدارها را م ــه هش ــرادى ك ــه اف ــى ب انتظام
ــاى الزم  ــد، تذكره ــردد دارن ــا ت ــان در پارك ه ــداده و همچن ن

مى دهنــد. را 
ــا  ــا ايرن ــو ب ــدان در گفت وگ ــهر هم ــالمى ش ــوراى اس ــس ش رئي
يــادآور شــد: هرگونــه حضــور در پارك هــا ممنــوع اســت و ايــن 

ــا اســت. اقــدام در راســتاى پيشــگيرى از شــيوع كرون
براســاس اعــالم شــهردارى همــدان و در راســتاى حفــظ ســالمت 
ــر  ــه داخــل تمامــى بوســتان هاى شــهر نظي شــهروندان، از ورود ب
بوســتان هاى شــهروند، مــردم، ارم، كــودك، گنجنامــه، شيرســنگى، 
ــى و  ــاغ ايران ــاز، ب ــتان نم ــى، بوس ــاهد، مدن ــواده، ش ــق، خان زنب

ــود. ــرى مى ش ــر جلوگي ــدان باباطاه مي

1- ماســك ها در اســتان با انواع گوناگون در حال توزيع است. گويا 
در بازار ايران رسم است كه هر كاالى با تقاضاى زياد همچون ارز به 
انواع گوناگون نامگذارى و فروخته شود. گفتنى است ماسك شركتى، 
ماسك توليدى، ماسك مالزى، ماسك پارچه اى و ماسك الكچرى  از 

انواع ماسك موجود در بازار همدان هستند.
2- انتقادات از كپى بردارى پايتخت به اوج خود رســيده است. گويا 
رئيس سازمان قصد دارد مدير پايين دستى را در پاسخ به اين انتقادات 
عزل كند. گفتنى است عملكرد رئيس سازمان صداوسيما در واگذارى 
انحصارى پخش آگهى ها به يك شركت و كپى بردارى هاى فيلم سازان، 

اين روزها انتقادات را متوجه اين مديريت كرده است.
3- اداراتــى كه كارمندى از آنها به كرونا مبتال مى شــود، براى ديگر 
كارمندان برنامه مراقبتى ندارند. گويا اين ادارات حتى نسبت به قرنطينه 
همكاران نزديك فرد مبتال نيز اقدام نمى كنند. گفتنى است تعدادى از 

كارمندان استان به كرونا مبتال شده و درمان خود را پيگيرى مى كنند.
4- رويكرد هم اســتانى ها به صفحات اينســتاگرام دولتى هاى استان 
اســتقبال نكردن بوده اســت. گويا تعداد دنبال كنندگان اين صفحات 
به صورت ميانگين 50 نفر اســت. گفتنى اســت بــه كارگيرى يك 
كارشــناس به عنوان مدير براى اين صفحات بى مخاطب نوعى اتالف 

هزينه و منابع قلمداد مى شود.
5- انتصابــات جديــد در آموزش وپرورش اســتان بــا انتقاد برخى 
اصولگرايان مواجه شــده اســت. گويا اين انتصابات در اواخر سال 
گذشته انجام شده است اما اعتراض به آن اكنون انجام مى شود. گفتنى 
اســت اين انتصابات به دليل بازنشسته شــدن 3 مدير در اواخر سال 
گذشته و ضرورت به كارگيرى مديران جايگزين و جديد بوده است.

اكرم چهاردولى »
  از زمــان شــيوع كرونــا تا كنــون 
دگرگونى هايــى در ســاختار اقتصــادى، 
اجتماعى و سياسى جامعه به وجود آمده است 
كه مى توان به برهم خوردن نظم اجتماعى، 
به چالش كشيده شــدن قشربندى اجتماعى 
و برهم ريختــن پيش فرض هاى حكومت ها 

اشاره كرد.
 گذشت حدود 2 ماه از اعالم رسمى شيوع 
ويروس كرونا در كشــور سبب شده تا اين 
ميهمان ناخوانده كــه جهان را درگير خود 
كرده اســت، به بحرانى جدى تبديل و همه  

نگاه ها را به خود معطوف كند.
در اين مدت روندى را ســپرى كرده ايم كه 

داراى  نقاط مثبت و منفى بود.
البته با گذشت زمانى اندك و شيوع بيش از 
پيش ويروس كرونا در نقاط مختلف كشور 
و البته گستردگى اين شيوع در سطح جهان، 
بيمارى مذكور از يك مساله بهداشتى فراتر 
رفــت و به يك چالش جدى تبديل شــد؛ 
به گونه اى كه امروز از يك بحران اجتماعى 
در جوامع مختلف و مساله مهم بين المللى در 

سطح جهان ياد مى شود.
اين شــرايط به خوبى نشان داد كه ويروس 
كرونا صرفا يك مســاله بهداشتى نيست و 
بايد به عنوان يك چالش اجتماعى براى آن 

فكرى كرد. 
حال در نقطه اى ايستاده ايم كه بايد تصميمات 
دقيق ترى بگيريم و به دنبال مسيرهايى باشيم 
كه ما را زودتر به مقصد اصلى كه همان مهار 

بيمارى است برساند.
 عزم ملى و هماهنگى بيشتر ميان دستگاه هاى 
ذى ربط از جمله مواردى است كه مى توانيم 

با تحقق آن كرونا را شكست دهيم.
 با حجت االسالم والمسلين حبيب ا... شعبانى 
نماينده ولى فقيه در استان، امام جمعه همدان  
و رئيس ســتاد مردمى مقابلــه با كرونا در 
خصوص  در  استان  وضعيت  درباره  استان، 
موضوعاتى چون شــيوع ويــروس كرونا، 
عملكرد مســئوالن و رفتار مردم گفت وگو 

كرديم كه در ادامه مى خوانيد.
  وضعيــت  اســتان را در ارتباط با 
شيوع  كرونا چگونه ارزيابى مى كنيد؟

 به دليل اينكه در جريان زحمات شبانه روزى 
دوســتان هستم، عملكرد ســتاد پيشگيرى از 
ويروس كرونا در اســتان را در مجموع مثبت 
ارزيابى مى كنم . هر چند با مشــكالتى به لحاظ 
رعايت نشــدن برخى توصيه ها از سوى مردم 
مواجه شديم ، اما خوشــبختانه استان از يك 

وضعيت پايدارى برخوردار است.
 البته اگر مردم همراهى كنند اين وضعيت پايدار 
حفظ شــود، مى توانيم به يك شيب به صورت 
تدريجى به سمت كاهش آمار مبتاليان حركت 
كنيم. اما درحال حاضر اســتان نسبت  به كل 
كشــور وضعيت بدى نــدارد هرچند  در ايام 
عيد مقدارى آمارها همانند سراسر كشور سير 
صعودى داشت اما اكنون وضعيت پايدار است.

به هرحــال بــا مراقبت هاى بيشــتر اگر اين 

وضعيت را حفظ كنيم مى توانيم به سير نزولى 
برسيم و اگر خداى نكرده رعايت نشود طبيعتا 

ممكن است با آسيب هايى مواجه شويم.
  به نظر شما پيك كرونا در همدان 
رد شده و توانسته ايم شرايط را كنترل 

كنيم؟
الزم اســت به اين نكته اشــاره كنم كه پيك 
كرونا در همدان رد شده است، درحال حاضر 
هم همان طور كه اشــاره كردم وضعيت پايدار 
است، اما اگر بخواهيم اظهارنظر قطعى بكنيم 
كه پيك همدان رد شــده يا خير، اين موضوع 
مقدارى به نوع عملكرد مردم هم باز مى گردد،  

براى مثال اگر تجمعات گسترده داشته باشيم 
يا برگرديم به زندگى عــادى دوباره با  پيك 
بيمارى مواجه خواهيم شــد.  البته همكاران 
علوم پزشــكى همدان در سطح ملى عملكرد 
خوبى داشتند در اين زمينه، اين همكاران بهتر 

مى توانند توضيح بدهند.
اما معتقدم همســو بودن ما به كنترل اين فضا 
كمك مى كنــد پس نيازمند وحدت هســتيم 
تا  بتوانيم شــرايط را مديريت كنيم، نگذاريم 
فضاى ذهنى جامعــه دچار اضطراب و ترس 
شــود يا اجازه ندهيم عالوه بر مشكالت اين 

بيمارى مسائل ديگرى پيش بيايد. 
 برخى تصميمات براى كنترل بيشتر 
شد  اتخاذ  دير  كرونا  ويروس  شــيوع 
مانند بســتن راه ها، اجازه ندادن ورود 
مسافر به شهر يا بستن هتل ها، ديدگاه 

شما دراين باره چيست؟
بخشــى از اين موضوعات در ستاد پيشگيرى 

از ويــروس كرونــا  پيش از عيــد مطرح بود، 
اين گونه نيســت كه  اين ســتاد در استان به 
اين مباحث توجه نداشته باشد اما تصميمات 
به صورت ملى گرفته مى شود. براى مثال بسته 
شــدن راه هاى استان در اختيارات استان نبوده 

و نيست.
البته در ســطح كالن به اعتقاد مــن اگر قرار 
باشــد قرنطينه انجام شــود ما مى توانستيم از 
25 اســفند ماه تا 15 فرورديــن را به صورت 
سخت گيرانه در اين زمينه اقدام كنيم تا دچار 
برخى مشــكالت نشويم، كشــور به صورت 

طبيعى در آن ايام تعطيل بود. 

20 درصد مردم درنهايت قصد مســافرت 
داشــتند، ممكن بود برايشان مقدارى سخت 
شــود. اما اگر االن بخواهيــم قرنطينه كنيم 
شــايد 70 يا 80 درصد مردم را شامل شود. 
اشاره كردم ديدگاه شخصى من ممكن است 
متفاوت باشــد اما زمانيكه ســتاد پيشگيرى 
تصميــم مى گيــرد من از تصميمات ســتاد 
بهعنــوان فرمانده ميــدان حمايت مى كنم تا 

كار پيش برود.
بنابراين همه رســانه ها و جناح هاى سياسى با 
همه اختالف ســاليق بايد براى تقويت ستاد 
تالش كنند زيــرا تقويت ســتاد به نفع مردم 

خواهد بود.
تردد  اجازه  تعطيالت  پايان  پس از   
به مردم داده شــد برخــى از مردم با 
خيال راحت در شهر رفت وآمد مى كنند.

البته قســمتى از اين موضوع طبيعى است كه 
پس از 20 روز مردم با مقدارى خستگى ناشى 

از خانــه ماندن مواجه شــوند البته بايد بدانند 
خســتگى در منزل بهتر از خداى نكرده مبتال 

شدن به اين بيمارى است. 
مــردم بايد ســالمت خود را جــدى بگيرند 
مســئوالن هم اگر اصرار مى كننــد حتى اگر 
قرنطينه انجام بدهند، شــهروندان تا مى توانند 
همراهى كنند يعنى اگر كار ضرورى  يا مشكل  
اقتصادى ندارند، حوصله كنند تا اين پروســه 

بگذرد.
 در كل رفتار مردم را چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
ما حتى در ايام عيد كه فضاى كشــور، فضاى 
مســافرت  و صله رحــم و ديدوبازديد بود با 
اينكه شرايط زمانى ما  سخت بود انصافا مردم  

فرهيختگى خود را نشان دادند.
البته  گله مند هســتيم از اقليتــى كه با رعايت 
نكردن توصيه هــا  به اكثريت آســيب زدند، 
هرچند بيشتر مردم در ايام عيد و روز طبيعت 
رعايــت كردند امــا در حال حاضــر فضا به 
سمت وســوى تجمعات ســوق دارد كه بايد 

مراقب باشند.
 به نظر شــما آگاه ســازى جامعه 

بهترين راه مقابله با كرونا نيست؟
معتقدم ستاد پيشگيرى از ويروس كرونا عالوه 
بر اينكــه بايد در ميدان مبارزه با ويروس قرار 
بگيرد، سالمت روانى جامعه را هم بايد مدنظر 
داشته باشــد البته دوستان به اين موضوع فكر 

مى كنند 
مــا نيازمند ايــن هســتيم كه بــراى مردم  
آگاهى بخشــى كنيــم و اين اتفــاق در حال 
انجام هست به طورى كه آمارها روزانه اعالم 

مى شود. 
براى مثال اعــالم 130 نفــر مرگ ومير، آمار 
كمى نيست. آگاهى بخشى مبنى بر اين نيست 
كه آمارها را غيرواقعى  يا بيشــتر اعالم كنيم 
تا مردم بترســند از سوى ديگر عملكرد  مردم 
در اين مدت نشان داد اين آگاهى بخشى اتفاق 

افتاده است.

 نگذاريم فضاى ذهنى جامعه دچار اضطراب و ترس شود

 گله مند هستيم از اقليتى از مردم كه به توصيه ها 
عمل نكردند

 بسته شدن راه ها در اختيارات استان نيست

مردم حوصله كنند تا اين پروسه بگذرد

هر همدانى  روزانه 
750 گرم زباله 
توليد مى كند

 مدير سازمان مديريت پسماند شهردارى 
همــدان از توليــد روزانه 500 تــن زباله در 
شــهر همدان خبر داد و گفت: در اســفندماه 
ســال گذشــته روزانه 500 تن زباله در شهر 
همدان توليد و جمع آورى شده است كه 50

درصد زباله هاى شهر همدان در مبدأ تفكيك 
مى شود.

حسين سيبى در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به 
اينكه ســرانه توليد زباله در شهر همدان 750
گرم در روز است، اظهار كرد: در نيمه فروردين 
امســال روزانه 400 تن زباله در شهر همدان 

جمع آورى و دفن شده است.
وى با بيان اينكه ميزان توليد زباله نســبت به 
است،  نداشــته  چشمگيرى  كاهش  گذشــته 

تصريح كرد: 90 درصد بحــث تفكيك زباله 
در مبدأ به آموزش شــهروندى ارتباط داشته 
كه با فرهنگســازى و آموزش در ســال هاى 
گذشــته همدان با همكارى مردم در اين زمينه 

موفقيت هاى نسبى داشته است.
ســيبى با اشــاره به اينكه درحــال حاضر 50

درصد از زباله هاى شهر همدان در مبدأ تفكيك 
مى شود، بيان كرد: با وجود اين تفكيك كاملى 
صورت نمى گيرد و از شــهروندان مى خواهيم 
حداقــل زباله ها را به 2 بخش خشــك و تر 

تفكيك كنند.
وى با بيان اينكه در ســال گذشــته 6 مراسم 
بــزرگ در رابطه با آموزش شــهروندى در 
همدان اجرا شده اســت، يادآور شد: عالوه 
بر آموزش هاى شــهروندى، زيرساخت هايى 
از جملــه نصــب كانكس هــاى جمع آورى 
زباله هاى خشــك و كاغذ صورت گرفته كه 

بازخوردهاى خوبى داشته است.
ســيبى با تأكيد بر اينكــه حجم قابل توجهى 
از تفكيك پســماند محالت توسط كانكس ها 

صــورت مى گيرد، ادامــه داد: درحال حاضر 
14 كانكس در ســطح محالت شــهر همدان 
نصب شــده و با دريافت پسماندهاى خشك 
و كاغــذى اقــالم تشــويقى و فرهنگــى به 
شهروندان ارائه مى دهند و برنامه داريم امسال 
نيز 6 كانكس جديد در محله هاى ديگر شهر 

نصب كنيم.
وى درباره توليد پســماند بيمارســتانى شهر 
همــدان خاطرنشــان كرد: در شــهر همدان 
روزانه 20 تن زباله بيمارستانى توليد و توسط 
اكيپ ويژه ســازمان پسماند و شركت بخش 

خصوصى جمع آورى مى شود.
ســيبى با تأكيد بر اينكه با  شــيوع ويروس 
حساســيت  با  بيمارســتانى  زباله هاى  كرونا 
بيشــترى جمع آورى و دفن مى شوند، گفت: 
زباله هاى بيمارســتانى براســاس قانون بايد 
توسط توليدكننده بى خطرسازى سپس توسط 
سازمان پسماند جمع آورى و در محل سايت 
دفن زباله با تمهيدات و پروتكل هاى زيست 

محيطى دفن شوند.

بارش پراكنده باران 
در همدان ادامه دارد

هواشناســى  اداره كل  كارشــناس   
ــك  ــت ي ــال فعالي ــت: به دنب ــدان گف هم
ســامانه بارشــى در آســمان همــدان، 
بــارش بــاران تــا پايــان هفتــه جــارى در 

ــه دارد. ــتان ادام ــن اس اي
گفت وگو  در  باقرى شكيب   محمدحسن 
با ايرنا، پيش بينى كرد: در پى فعاليت اين 
سامانه در نقاط مختلف استان احتماال بين 

10 تا 20 ميليمتر باران ببارد.
ــا بيــان اينكــه در چنــد روز آينــده  وى ب
ــاط  ــى در نق ــى محسوس ــرات دماي تغيي
مختلــف اســتان نداريــم، افــزود: امــروز  
دمــاى بيشــتر نقــاط اســتان بيــن 2 تــا 4
ــد. ــش مى ياب ــانتى گراد كاه ــه س درج

كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان 
گفــت: از روز جمعه هفته جــارى اين 

سامانه آسمان همدان را ترك مى كند.
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رئيس شبكه بهداشت نهاوند:
سخاوت خانواده عليمراديان به 
بهداشت و درمان نهاوند ادامه دارد

 نهاوند-كمالوند - خبرنگارهمدان پيام: مردم در دوره هاى مختلف 
و شــرايط متعدد با حضورهاى متفاوت نشان داده اند كه هميشه پاى 
ثابت كمك دهنده ها در بحران هايى بوده اند كه همواره دامن گير كشور 

بوده است.
از جنگ تحميلى و 8 سال دفاع مقدس و حضور در جبهه ها و پشت 
ســنگرها تا دوران متعددى كه همواره مردم، مسوالن و كشور درگير 
آن بوده اســت، از حضور جان بر كف و كمك هاى مالى و... هميشه 

پيشتاز مسئوالن بوده اند.
ــان  ــه ج ــارى ك ــن بيم ــيوع اي ــا و ش ــروس كرون ــم وي ــاال ه ح
ــاى كادر  ــدا پابه پ ــان ابت ــرد، از هم ــاعتى مى گي ــان را س هم وطنانم
درمانــى گروه هــاى مردمــى، جهــادى، بســيج و انجمن هــاى خيريــن 
ــان، از  ــه داشته هايش ــا هم ــد ب ــدان آمدن ــه مي ــم ب ــتان  ه در شهرس
كمك هــاى نقــدى گرفتــه تــا خريــد تجهيــزات درمانــى و بهداشــتى 
از جملــه گان، دســتكش، ماســك، ضدعفونــى روســتاها و شــهرهاى 
شهرســتان و... از ابتــداى تشــكيل ســتاد پيشــگيرى كنتــرل و مقابلــه 
بــا كرونــا كمك هــاى نقــدى بســيارى بــه كادر خــط مقــدم مقابلــه 

ــا در شهرســتان داشــته اند. ــروس كرون ــا وي ب
خانــواده بــزرگ عليمراديــان از جملــه خيرانــى اســت كــه 
سال هاســت دِيــن بزرگــى بــر عهــده بهداشــت و درمــان شهرســتان 

نهاونــد دارد.
ــد  ــواده از دهه هــا پيــش مــردم نهاون ســخاوت و بزرگــى ايــن خان
را به ويــژه در بخــش درمــان، نمك گيــر خــودش كــرده و همچنــان 

هــم پاى ثابــت يــارى همشــهريان، هســتند.
حتــى فاصلــه و مســافت آنهــا بــا شهرســتان هرگــز نتوانســت بيــن 

ــا مــردم زادگاهشــان فاصلــه بيانــدازد. قلب هــاى آنهــا ب
از بيمارســتان خيّرســاز آيــت ا... عليمراديــان تا ورزشــگاه عليمراديان 
ــتان هاى  ــه بيمارس ــدى ب ــدى و غيرنق ــاى نق ــم كمك ه ــاال ه و ح
شهرســتان و حضــور در روســتاهاى شهرســتان و خانواده هــا و 
مردمــى كــه كرونــا، بــادى شــد بــه جــان  نــان انــدك و رزق روزانــه 
ــا اهــداى بســته هاى  ــه اســت، ب آنهــا  و لقمــه را از دستشــان گرفت

غذايــى و مايحتــاج اوليــه و ضــرورى  فعاليتشــان ادامــه دارد.
ــراى  ــردم ب ــا كمــك م ــر اينكــه تنه ــد ب ــا تاكي ــى ب ــى داراب مومنعل
كــردن  تعطيــل  و  خانــه  در  مانــدن  سالمت شــان،  تضميــن 
ــواده بــزرگ عليمراديان(مرحــوم آيــت ا...  ترددهاســت،گفت: از خان
ــراى  ــان) ب ــين عليمرادي ــاز و حس ــر بيمارستان س ــان خيّ عليمرادي
ارائــه كمك هــاى قابــل توجهــى كــه بيمارســتان هاى شهرســتان در 
بحــث پيشــگيرى كمــك خيلــى خوبــى داشــته اند، نهايــت قدردانــى 

ــم. را داري

متمكنان در كنار بخشدار  اللجين
 به جنگ كرونا برخاستند

 پروين ســليمى - خبرنگارهمدان پيام:  بخشدار اللجين با كمك 
خيرين منطقه راه كارها و اقداماتى حمايتى و فرهنگى براى پيشگيرى 

از شيوع ويروس گرونا انجام مى دهد.  
مديــران بخش هــا و شهرســتان هاى اســتان همــدان بــه ماننــد 
مســئوالن ديگــر نقــاط كشــور، همــه تــوان و ظرفيت هــاى منطقــه 
خــود را بــه كار مى گيرنــد تــا بتواننــد از شــيوع ويــروس كرونــا در 

ــد.  اســتان و مناطــق خــود  پيشــگيرى كنن
وى بــا دعــوت از خيريــن و تشــكيل جلســه كميتــه مالــى قــرارگاه 
پدافنــد زيســتى  بخــش اللجيــن  از  آنــان خواســت بــراى مبــارزه 
بــا  ويــروس فراگيــر كرونــا  در كنــار مســئوالن بخــش اللجيــن و 

شهرســتان بهــار باشــند.
مجيد ساغرچى  در حسينيه كوى چمن اين بخش و در جمع خيرين، 
هدف از دعــوت  افراد متمكن را راه انــدازى پويش اجتماعى براى  
ارتقاى بهداشت، تهيه مواد ضدعفونى،  ماسك، لباس، دستكش،كمك 

به مشاغل و اقشار آسيب ديده از ويروس كرونا برشمرد.
ســاغرچى در ادامــه گفت وگوهــا و تبــادل نظرهايــى كــه بــا خيريــن 
ــط  ــه توس ــدى ك ــدى و غيرنق ــاى نق ــت: كمك ه ــام داد، گف انج
ــط  ــود، توس ــع آورى مى ش ــر جم ــراد ديگ ــان و اف ــن، بازاري خيري

كميتــه مالــى بخــش طبــق اهــداف كميتــه هزينــه خواهــد شــد.
ــاح  ــى پــس از افتت ــه مال ــرر شــد اعضــاى كميت ــن جلســه مق در اي
ــالم   ــه اع ــبت ب ــن نس ــك اللجي ــعبات بان ــى از ش ــاب در يك حس
ــار  ــى در اختي ــاى مردم ــت  كمك ه ــراى درياف ــاب ب ــماره حس ش

ــد. ــرار دهن ــريف ق ــردم ش م
ــه  ــات ب ــن خدم ــر اي ــت بهت ــراى مديري ــد ب ــرر ش ــن مق همچني
دســتور دادســتان شهرســتان بهــار همــه  كمك هــاى مردمــى فقــط 

ــود. ــع آورى ش ــى  جم ــه مال ــق كميت از طري
در اين جلســه حدود 40 ميليون تومان وجه نقد، 500 كيلوگرم برنج، 
خريد 5 دســتگاه تب ســنج، تهيه 6 هزار تا  نان و توزيع بين اقشار 
ضعيــف اقداماتى  بود كه خيرين و بازاريــان اللجين براى كمك به 
پيشگيرى از شيوع ويروس و همچنين افرادى كه شغل خود را در اين 

فرايند از دست داده اند حمايت مالى خود را اعالم كردند.

 لطفا از مســئوالن سالمت همدان بخواهيد كه آمار روزانه مربوط 
به بيمارى كرونا را چند بار تكرارى  منتشر كنند. آگاهى رسانى به الزام 

رعايت افراد كم توجه كمك خواهد كرد.

 بزرگ ترين معضل شهر گل تپه قطع شدن آنتن تلويزيون است كه 
بارها پيگيرى شده ولى متاسفانه مسئوالن بخش  هيچ گونه اقدامى براى 
حل مشــكالت انجام نمى دهند، مردم در اين موقعيت كه خانه نشين 
هستند حداقل امكانات هم ندارند، هفته اى 3 روز آنتن تلويزيون شهر 

گل تپه  قطع مى شود.

 مســئوالن در اين روزها مديريت بر توزيع الكل را رها كرده اند و 
مردم ايران  نيز به دليل اينكه آموخته اند با زور هر قانون يا مسئوليتى را 
رعايت كنند بر همين اساس اين روزها مرگ ومير بر اثر مصرف الكل 
افزايش يافته و اين خطر نيروى جوان را تهديد مى كند، از مســئوالن 

استان همدان تقاضا داريم اين موضوع مهم را مديريت كنند.

  وضعيت نامناســب در پارك هاى همدان در زمينه ســازى  انتقال 
ويروس كرونا موثر اســت. مردم همانند روزهاى عادى در پارك هاى 
همدان حضور دارند و شاهد تردد خودروهاى استان هاى ديگر در شهر 
همدان هســتيم، پس تيم مديريت كروناى همدان مشغول چه كارى 

شدند كه موضوع سالمت مردم را فراموش كرده اند.

مدير تبليغات اسالمى كبودراهنگ خبرداد:
برگزارى بيش از 10 برنامه  شاخص 

در جشن نيمه شعبان
 جشن بزرگ نيمه شعبان در سطح شهرستان كبودراهنگ  با رعايت 
پروتكل بهداشت و درمان و بدون تجمع  و با توجه به سالمت مردم  
برگزار مى شــود. عيد بزرگ  شعبان بايستى با يك فضاسازى ديگرى 
يادآورى شود، براى اين كار چند برنامه شاخص داريم؛ يكى استفاده از 
شبكه هاى اجتماعى و فضاى مجازى براى برگزارى برنامه هاى آنالين 
مذهبى نظير مولودى خوانى مداحان شهرســتان از هيات هاى منتخب، 

كه براى اينكار هماهنگى هاى الزم صورت خواهد گرفت.
حجت االسالم كيهانى ادامه داد: فضاى مجازى بسيار مهم و ضرورى 
اســت و ما بايد ورود كنيم، شبكه هاى مجازى شهرستان كبودراهنگ 

را بايد پاى كار آورد.
وى گفت: راس ســاعت مشخص از تمامى مساجد استغاثه امام زمان  
پخش خواهد شد، مساجد شهرستان نيم ساعت پيش از اذان مولودى 
پخش كنند همچنين آذين بندى جلوى مساجد انجام شود، شهردارى ها 

هم شهر را آذين بندى كنند. 
 نورى يكى از اعضاى هيات امناى مساجد در ادامه عنوان كرد: جشن 
بزرگ  نيمه شعبان نزديك به يكصد سال است كه در شهرستان  واليى 
و مذهبى كبودراهنگ  برنامه هاى خاص اجرا مى كند جشــنى مردمى 
است، متاســفانه به خاطر ويروس كرونا نمى توان مثل سابق تجمعى 
جشن بگيريم بنابراين كاروان شادى در سطح شهر توسط يك خودرو 
با سيســتم صوتى در 2 نوبت صبح و پس از ظهر دوره گردى خواهد 
كرد و مولودى خوانى پخش خواهد كرد همچنين به دنبال اين خودرو 
گالب افشانى به تمام  خيابان ها انجام  مى شود تا شهر بوى عطر گالب 

را به مناسبت اين عيد بزرگ  داشته باشد.

مدير توزيع برق نهاوند خبرداد
اصالح و بهينه سازى شبكه هاى فرسوده 

توزيع برق با 4ميليارد تومان 
 طــرح بــزرگ اصــالح و 
بهينه سازى شــبكه هاى فرسوده 
توزيع برق در سطح شهر نهاوند 
با اعتبارى بالغ بر 4 ميليارد تومان 

اجرا مى شود.
 مديــر توزيع برق نهاوند گفت: 
تبديل 40 كيلومتر از ســيم هاى 
مســى فرســوده شــبكه فشار 
ضعيف هوايــى و تبديل آن به 
كابــل خودنگهدار بــا نصب و 

جايگزينى 100 پايه ســيمانى جديد و جمع آورى تيرهاى چوبى در 
9 منطقه شــهرى پاى قلعه، كوچه درازه، كوى سرباز و دستغيب، 17 
شهريور، شاطرآباد، قيصريه، شيخ منصور و گل زرد انجام خواهد شد.

وى هدف از اجراى اين طرح را كاهش تلفات در شــبكه هاى توزيع 
برق، تامين برق مطمئن و پايدار مشتركان، بهبود شاخص هاى قابليت 

اطمينان شبكه هاى توزيع برق بيان كرد.
رضا شــيردره فوايد اجراى طرح را جلوگيرى از سرقت تاسيسات و 
تجهيزات شبكه هاى توزيع برق و كاهش چشمگير آن، نداشتن نياز به 
شــاخه زنى درختان در حوزه شبكه هاى فشار ضعيف و بهبود سيما و 

منظر شهر از بابت تاسيسات برق و مبلمان شهرى عنوان كرد.
 وى گفــت: اين طرح با اعتبارى بالغ بر 4 ميليارد تومان انجام خواهد 
شــد كه از حمايت ها و تدابير مهندس جمشيدى، مديرعامل شركت 
توزيع نيروى برق استان همدان در اختصاص اعتبار و اجراى اين طرح 

در شهرستان نهاوند قدردانى مى كنيم.

شهردار جورقان عنوان كرد
توزيع بسته هاى حمايتى رايگان به 

بيكارشدگان ناشى از كرونا
 در اين ايام كه كرونا گريبان گير مردم شــده اســت بسيارى از اقشار 
كم درآمــد و مزدى بگيران كه از كار بيكار شــده اند و درآمدى ندارند در 
تنگنا هســتند. از نزديك شاهد مشكالت اين قشر بوديم و با كمك چند 

خير، كمك به اقشار كم درآمد را در اولويت قرار داديم.
شهردار جورقان با بيان اين مطلب و در مصاحبه با همدان پيام افزود: بنده 

با كمك يك نفر خير و تماس با آقاى توتونچيان مديرعامل شركت سحر 
كه زحمت تهيه رب را متقبل شدند اين اقالم مواد غذايى را تهيه  كردند و 

تحويل تعداد يكصد نفر از نيازمندان شهر شد.
مجيد قره باغى ادامه داد: اين اقالم شــامل 2 قوطى رب، يك كيسه برنج 
10 كيلويى و يك بســته  مرغ، 2 بسته  ماكارونى، سويا، يك عدد مايع 
دستشويى، قندو شكر هركدام يك كيلو و يك عدد روغن و درمجموع 
100 بســته غذايى به ارزش هر كدام 200 هزار تومان تحويل نيازمندان 

شد.
قره باغى با تاكيد بر اينكه مسئوالن در اين بحران مى توانند نقش محورى 

داشــته باشــند گفت: هماهنگى با خيرين و آقاى توتونچيان و مسئوالن 
سازمان صمت براب بهره مندى از برنج با نرخ دولتى عاملى شد تا بتوانيم 

با كمك هم در 2 روز تمامى اجناس را تهيه و تقديم نيازمندان كنيم.
وى ادامه داد: با ديدن خوشــحالى مردم در هنگام دريافت بسته ها بيشتر 
متوجه عمق فاجعه و گرفتارى و مشــكالت مردم مى شــدم و در بعضى 
لحظات واقعا چشمانم پر از اشك مى شــد و متاسفانه بازهم تعدادى از 
خانواده هــا بى نصيب ماندند و اميدوار هســتم  با كمك خيرين ديگر تا 
ريشه كن شدن كرونا بتوانيم بازهم در اين راه و در اين روزهاى كرونايى 

قدم برداريم.

سحريوسفى »
 با جهان گيرى و جوالن ويروس ناخوانده 
كرونا، تنها ســالمت جامعــه جهانى نبود كه 
در معرض خطــر قرار گرفت بلكه بيكارى و 
بحران اقتصادى و مالى دامنگير تمامى جوامع 
شد. قرنطينه خانگى و رعايت فاصله اجتماعى 
يكــى از مؤثرتريــن راه كارهاى كارشناســان 
بهداشــتى در مواجهه با قدرت سرايت باالى 
اين ويروس ناشناخته است كه اين امر سبب 
ركود مشــاغل و تعطيلى اصناف بى شمارى 

شده است .
در اين شرايط و متضرر شدن كسب و كارهاى 
ســنتى، سمت وســوى نگاه هــا بــه حوزه 
خريدوفروش و ارائه خدمات آنالين و تلفنى 
تغيير كرد، هرچند كسب وكارهاى اينترنتى در 
ايران موضوعى ناشناخته نيست اما با توجه به 
وضعيت موجود، جايگاه ويژه ايى در بين مردم 
پيدا كرده و بازار فروششــان داغ شده است، 
به گونه اى كه در ايــن مقطع زمانى افرادى كه 
پيش تر بســتر فروش اينترنتى را فراهم كرده 
بودند، دامنه ســود حاصل از كسب وكارشان 
روند رو به رشــدى را تجربه كرده اســت و 

گوى سبقت را از رقباى خود ربوده اند. 
شــواهد و قراين از بازگشت شرايط به روال 
پيش از تعطيالت نوروزى حكايت مى كند و با 
جمهورى  رئيس  روحانى"  خبر"حسن  اعالم 
در جلســه ســتاد مقابله بــا كرونــا درباره 
بازگشــت به كار كســب وكارهاى كم خطر، 
براســاس پروتكل هاى وزرات بهداشت ، از 
23 فرورديــن موجــى از نگرانى مردم را در 
رابطــه با زنگ خطر جهــش بيمارى  در پى 
داشــته اســت. هرچند اين مصوبه براساس 
مشــكالت اقتصادى كشــور امرى ضرورى 
به نظــر مى رســد امــا نبايد از تغيير ســبك 
زندگى مردم به عنــوان راه كارى كاربردى و 
ضرورى در مواجهه با شــرايط كنونى غافل 
شــد، يكى از اين موارد ايجاد بســتر مناسب 
كسب وكارهاى  گسترش  در  فرهنگ سازى  و 
آنالين و تلفنى است، موضوعى كه در مالير 
با استقبال صنوف مختلفى روبه رو شده است 
و روزبه روز بر تعدادشان نيز افزوده مى شود.

مديريــت يكى از فروشــگاه هاى مواد غذايى 
ماليــر از وضعيــت فــروش غيرحضورى 
فروشــگاه به همدان پيام مى گويد: با توجه به 
شــرايط بحرانى  كه ويــروس كرونا به وجود 
آورده اســت، براى جلوگيــرى از تجمعات 
مردمــى در فروشــگاه و كاهــش ترددهاى 
غيرضرورى، فروش تلفنى و آنالين فروشگاه 

را با جديت بيشترى دنبال مى كنيم.
امين ولى زاده با بيان اينكه از سال هاى گذشته 

نيز اقــدام به اين روش فروش كرده اســت، 
مى گويد : اما در اين شرايط، استقبال خريداران 
بســيار بيشتر شده است به گونه اى كه مى توان 
گفت بيشــتر خريدها به صورت آنالين انجام 
مى شــود و در روز بيش از 100 مشترى پيكى 

داريم.
وى با اشاره به فعال بودن 24 ساعته فروشگاه 
از 15 اســفند براى رفاه حال همشهريانى كه 
تمايل به خريد حضورى دارند، بيان كرد: در 
خريد غيرحضورى با ثبت سفارش مشترى از 
طريق شبكه هاى اجتماعى يا به صورت تلفنى، 
محصول را به آدرس مربوطه ارســال مى كنيم 
و هزينــه در هنگام تحويل بــا كارت خوان 

پرداخت مى شود.
ولــى زاده از طرح هاى تشــويقى فروشــگاه 
بــراى افزايش رغبــت خريــداران به خريد 

داد  خبــر  غيرحضــورى 
و گفــت: در خريدهــاى 
ســقف  با  غيرحضــورى 
يك  تومــان،  هــزار   150
محلــول ضدعفونى كننده 
به خريدار هديه مى دهيم و 
با سقف خريد تا 50 هزار 
تومان، هزينه ارسال رايگان 

مى شود.
نكردن  ويزيت  از  ولى زاده 
و  توزيــع  شــركت هاى 
گفت:  و  كرد  گاليه  پخش 
فروش هاى ما در اين مدت 
از موجودى انبار بوده است 
كه آن هم رو به پايان است، 
مشــكل  اين  داريم  انتظار 

مرتفع شود؛ همچنين از مسئوالن توقع داريم 
حداقل از اين گونه كسب وكارها بازديد كنند و 
راه كارهاى بهبود شــرايط را در اختيار ما قرار 

دهند.
ســجاد جديــدى، يكــى از افــرادى كــه 
خريدوفــروش اينترنتى انجــام مى دهد نيز 
گفت: مدير چايخانه اســت و تمامى لوازم 
مورد نيــاز را به صورت اينترنتى ســفارش 
مى دهد، از طرفى با توجه به اينكه چاپخانه 
تعطيل شــده اســت ســفارش اينترنتى نيز 

مى پذيرند.
وى با بيــان اينكه از زمــان تعطيلى صنوف 
غيرضرورى شاهد افت شــديدى در فروش 
بوده انــد، افــزود: براى اينكه دچــار ركود و 
ورشكســتگى نشــوند از طريق شــبكه هاى 
اجتماعى و يا تلفنى ســفارش كار مى پذيرند 
به اين صــورت كه پس از 
طراحى و تاييد كار، چاپ 
دريافت  هزينه  شده،  انجام 
و به آدرس موردنظر ارسال 

مى شود.
جديدى از هزينه هاى باالى 
اجاره بها، اينترنت و ... ابراز 
نارضايتى كرد و گفت: در 
اين شرايط خاص مى طلبد 
دولــت از شــغل هاى آزاد 
قالب  در  و  كنــد  حمايت 
ارائه تســهيالت، بسته هاى 
حداقل  يا  رايگان  حمايتى، 
ارازنتر كردن هزينه هاى برق 
و گاز و اينترنت و ... مانع 
كسب وكارها  ورشكستگى 

شود و به ماندگارى آنها كمك كند.
وى خريد اينترنتى را روش بســيار مطلوبى با 
توجه به شــرايط كرونايى دانست و بيان كرد: 
همسرم از فروشگاه لباسى در مالير كه فروش 
اينترنتى دارد، 2 دســت لبــاس خريد كرد كه 
به صــورت رايگان در منــزل تحويل دادند و 
هزينه را با دستگاه كارت خوان دريافت كردند، 

ما از اين خريد بسيار راضى هستيم.
شــهروند ديگرى در اين باره مى گويد: ايجاد 
كسب وكارهاى آنالين، راه كار خوبى براى رفع 

نيازهاى مردم و كسب درآمد كاسبان است.
وى به خريد تلفنــى كه از عطارى انجام داده 
اســت اشاره كرد و گفت: با راه اندازى فروش 
آنالين و تلفنى بيشــتر مغازه هاى مالير، ديگر 

دغدغه رفع نيازمندى هاى خود را ندارم.
طبــق گفته هاى يك منبع آگاه، خريدوفروش 
اقالم در فضــاى مجازى مســتلزم دريافت 
پروانه كســب، مجوز فــروش و دارا بودن 
سامانه پرداخت از بانك معتبر است و هرگونه 
خريدوفروشى در فضاى مجازى كه از طريق 
كارت به كارت صورت گيرد، ممنوع اســت 
اما از آنجايى كه فروكش كردن بيمارى كرونا 
قابل پيش بينى نيســت و درحــال حاضر در 
شيب صعودى خود سير مى كند، كسب وكار 
آنالين و تلفنى مى تواند راهگشاى مشكالت 
مــردم و اصناف باشــد، از طرفى با توجه به 
اينكه اين اقدام از طريق مغازه هاى سطح شهر 
انجام مى شود توانسته است در جلب اعتماد 
مردم موفق عمل كند . در عين حال اين شرايط 
تلنگرى بر كســب وكارهاى سنتى ايجاد كرد 
كــه بايد همگام با پيشــرفت علم و فناورى 

حركت كنند تا از قافله جا نمانند. 

خريدوفروش آنالين راهكارى مؤثر 
در ركود كرونايى

زهرا اميرى»
 زندگى روســتايى آرام و آهســته پيش 
مى رود. زندگى روســتا هنــوز هم خالى از 
سروصداست و فرسوده شدن از سختى ها و 
هياهوى زندگى شهرنشينى غايب هميشگى 
آن، در روستاســت كــه شــادى ها و غم ها 
تقســيم مى شــوند، آدم هاى روســتا به هم 
نزديك ترند و آنجاست كه همسايه از حال 

همسايه خبر دارد. 
وجــود روســتا به عنوان يكــى از مهم ترين 
پايگاه هاى توليد مواد حياتى و رفع نيازهاى 
اساسى هر جامعه است. 90 درصد توليدات 
كشاورزى در روســتاها انجام مى شود و به 
اين دليل جايگاه روســتاها بايــد در نظام 

برنامه ريزى روستايى بسيار ويژه باشد. 
روســتاى تاريخى پرى از توابع بخش زند 
شهرســتان مالير، در 27 كيلومترى جنوب 
است.  گرفته  قرار  شهرســتان  اين  شــرقى 
روســتاى پرى  زادگاه كريم خان زند است 
و قدمت آن با توجه به ســفالينه و سكه هاى 
قديمــى پيداشــده در كاوش هاى صورت 

گرفته به دوران مادها مى رسد. 
پرى به معناى گرداگرد و پيرامون و نام دختر 
كريم خان زند بوده اســت. مردم روستاى 
پرى به زبان لرى سخن مى گويند، جمعيت 
اين روســتا در ســال 98 حــدود 821 نفر 

گزارش شــده است. بيشــتر مردم روستاى 
پرى از طريق  كشــاورزى و دامدارى امرار 

معاش مى كنند. 
رودخانــه،  كناره هــاى  انبــوه،  باغ هــاى 
شــكوفه  هاى آلبالــو، قنات هــاى قديمى، 
طبيعــت متنــوع و گياهــان دارويــى، تپه 
كريم خانى  حمام  بلنده)،  پرى(قلعه  باستانى 
و امام مزاده دوخواهران از جمله جاذبه هاى 

گردشگرى اين روستا به شمار مى رود. 
قلعــه پرى (قلعــه بلنده) در مركز روســتا 
واقع شــده اســت. بناى اوليــه آن به قرن 
چهاردهم پيش ز ميالد نسبت داده مى شود. 
بر فراز خرابه هاى اين قلعه، قلعه منســوب 
بــه كريم خان زند قرار دارد كه محل تجمع 
و ســازماندهى لشــكريانش بوده است. در 
اطراف و داخل رودخانه تعداد 6 تپه باستانى 
وجود دارد كه در آن ســفالينه و سكه هاى 

قديمى پيدا شده است. 
انواع قالى و گليم مهم ترين صنايع دســتى، 
كشمش، شيره انگور، باســلوق و گردو از 
سوغات اين روستا است. اما روستايى با اين 
قدمت تا به امروز نتوانسته است به جايگاه 
خودش برسد. روستايى كه عنوان روستاى 
هدف گردشگرى را يدك مى كشد، اما دريغ 
ازيك خانه بوم گردى يا برنامه گردشــگرى 
كه بتواند اين روســتا را بــه جايگاه واقعى 

خودش برساند. 
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــى مالير در 
گفت وگو با همدان پيام در اين رابطه گفت: 
روستاى پرى  چند ســالى است كه به دليل 
ظرفيت هــاى تاريخــى و فرهنگى به عنوان 
روســتاى هدف گردشــگرى انتخاب شده 
است كه در اين چند ســال اقدامات بسيار 

خوبى در اين روستا صورت گرفته است. 
ابراهيــم جليلى به تپه باســتانى پرى (قلعه 
بلنده) اشــاره كــرد و گفت: در ســال 97
زمين هاى اطراف   قلعه از مالكان خريدارى 
شده و آزادسازى عرصه انجام شده است و 
خيابان هاى اطراف آن نيز با هزينه اى بالغ بر 

200 ميليون تومان آسفالت شده است.
وى در ادامــه  تصريح كرد: اين قلعه  براى 
جــذب گردشــگر و كاووش هاى بيشــتر 
مســتلزم صرف هزينه و اعتبارى بالغ بر 50

ميليارد تومان اســت كه با توجه به شرايط 
كنونى كشور تامين اين اعتبار ممكن نيست.
وى هم چنين به  حمام كريم خانى روســتا 
اشــاره كرد و افزود: حمام روستا در ليست 
آثار باستانى كشــور ثبت نشده است اما با 
اين حال مرمت سقف اين حمام انجام شده 

است.
جليلــى به نبود خانه بوم گردى در روســتا 
اشــاره كرد و افزود: افرادى  در اين روستا 

متقاضى تاسيس خانه بوم گردى بوده اند و به 
اداره ميراث فرهنگى مراجعه كرده اند اما بنا 
و ســاختمان مورد نظر آن ها شرايط الزم را 
براى  تبديل شدن به خانه بوم گردى نداشته 

است.
جليلى در ادامه افزود: اســتحكام بنا، داشتن 
امكانات بهداشتى، ظرفيت اسكان 4 خانوار 
و تاييــد صالحيــت فرد تاســيس كننده از 
شرايط تاســيس خانه بوم گردى است. اگر 
فردى درخواســت خانه بوم گردى داشــته 
باشــد و شرايط الزم را هم داشته باشد  مى 
 تواند طرح خود را در سامانه كارا ثبت كند ، 
در صورت تاييد طــرح مى توانند از وام 6

درصد روستايى استفاده كنند.
وى به درآمدزايى خانه هاى بوم گردى اشاره 
كرد و گفت:  تاسيس خانه بوم گردى بسيار 
در آمدزاســت و صاحب  خانــه بوم گردى 
مى تواند از طريق  درآمــد اقامت، پذيرايى 
و بوم گردانى  به درآمد قابل توجهى دســت 

پيدا كند.
رئيــس اداره ميراث فرهنگى مالير در پايان 
افزود: در ســطح شهرســتان مالير 2 خانه 
بوم گردى فعال داريم كه كار پذيرش مسافر 
را انجام مى دهند و در حال فعاليت هســتند 
و 4 مجوز جديد هم براى تاسيس خانه هاى 

جديد صادر شده است.

بوم گردى حلقه مفقود گردشگرى 

همدان پیام در کنار شامست!

در ايــن شــرايط خاص 
از  دولــت  مى طلبــد 
شغل هاى آزاد حمايت كند 
و در قالب ارائه تسهيالت، 
حمايتــى،  بســته هاى 
رايگان يــا حداقل ارازنتر 
كــردن هزينه هاى برق و 
گاز و اينترنــت و ... مانع 
كسب وكارها  ورشكستگى 
شــود و به ماندگارى آنها 

كمك كند
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در آينده شــاهد نمايش 
در  زيباترى  ويتريــن  و 
موضوع كرونا در كشــور 
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و  مرگ ومير  ميان  فاصله 
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بيگانگان ذوق زده نشوند 
از شوخى تلخ چين

محمد ترابى»
 ماجرا از جايى شــروع شــد كه رئيس مركز روابط عمومى و 
اطالع رســانى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى روز 
يكشنبه در نشست خبرى كه به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، 
آمارهاى چين را يك شــوخى تلخ خواند و گفت: در ژاپن اپيدمى 
اتفــاق نيافتــاد و واژه اپيدمى وقتى گفته مى شــود كه يك درصد 
جمعيت به ويروس مبتال شــده باشند. در ايران هم نمى توان گفت 
در همه جاى كشــور اپيدمى داريم. مرحله تك گيرى و انفرادى در 
برخى مناطق كشور وجود دارد. در قسمت عمده مناطق كشور در 
مرحلــه طغيان و در برخى شــهرها در مرحله اپيدمى يا همه گيرى 

هستيم. حتى در كره جنوبى هم اپيدمى اتفاق نيفتاده است.
به گزارش ايرنا، كيانوش جهانپور در ادامه ســخنان خود گفت: در 
چين وضعيت متفاوت بود و ووهان تجربه اپيدمى داشــت. به نظر 
مى رســد آمارهاى چين يك شوخى تلخ بود. زيرا بسيارى در همه 
جهــان فكر كردند ايــن بيمارى مثل آنفلوآنزا اســت و مرگ ومير 
كمتــرى دارد. همه اين موارد مبتنى بر گزارش هايى بود كه از چين 
گزارش مى شــد و به نظر مى رسد چين شوخى تلخى در اين زمينه 
با همه دنيا انجام داد. اگر در چين گفته مى شود 2 ماهه يك اپيدمى 

مهار شده است، بايد بيشتر درباره آن فكر كرد.
وى پس از برخى واكنش ها نســبت به ســخنان خود در حســاب 
توئيتر خود نوشــت: مباحث علمى را هيچ گاه نه مى توان و نه بايد 
با سياســت آميخت، همه محافل آكادميك دنيــا بر پايه اطالعات 
A اپيدميولوژيك و گزارش محققان چين، حداقل آنفلوانزاى تيپ
را از ويروس نوپديد كرونــا وخيم تر قلمداد كردند، امروز يافته ها 
خالف اين را نشــان مى دهد. او در پايان توئيت خود نوشــته بود 

كه در چنين شرايطى به يافته هاى خودى اطمينان بيشترى داريم.
اين توئيت آغاز مجادله لفظى جهانپور با ســفير چين در ايران بود. 
زيرا چانگ هوا  دقايقى بعد در پاســخ به توئيت جهانپور نوشت: 
وزارت بهداشت چين هر روز نشست خبرى دارد. پيشنهاد مى كنم 

براى حصول نتيجه،  اخبار آن را با دقت بخوانيد.
توييتــى كه البته بى جــواب نماند و جهانپور به آن واكنش نشــان 
داد و نوشت: بســيار عالى. وزارت بهداشــت ايران هم روزانه 2

كنفرانس خبرى، نشســت تخصصى ســاعت 11:30 و نشســت 
سخنگو در ساعت  14:30 با حضور خبرنگاران داخلى و خارجى 
برگزار مى كند كه تقريبًا كم نظير اســت و براى ســفراى محترم و 
اصحاب رســانه در همه كشــورها به ويژه كشورهاى دوست قابل 

استفاده خواهد بود. 
با اين توئيت ايــن مجادله لفظى ادامه پيدا كــرد به طورى كه اين 
بار ســفير چين با لحنى غيرمحترمانه خطاب به سخنگوى وزارت 
بهداشــت نوشــت: آقاى عزيز، اميدوارم كه شــما بــه حقايق و 

تالش هاى بزرگ مردم چين احترام بگذاريد.
اين بده بســتان هاى توئيترى البته 2 بار ديگر ادامه پيدا كرد. اين بار 
جهانپور به دليل انتقادهايى كه از صحبت هاى او خطاب به چينى ها 
در داخل كشــور شده بود، از موضع گذشته خود كمى عقب نشينى 
كــرد و در توئيتى نوشــت: ... و اما دولت و ملــت ايران قدردان 
دولت ها و ملت هايى اســت كه به ويژه در ايــن همه گيرى جهانى 
كرونا در كنارش ايســتادند و حافظه تاريخى ايرانيان اين قســمت 
ماجرا را هم فراموش نخواهد كرد. حمايت هاى چين از ملت ايران 
در اين روزهاى ســخت فراموش ناشدنى است. بيگانگان ذوق زده 
نشوند. كه پاسخ چانگ هوا به آن اين بود : دوستان بايد به يكديگر 

كمك كنند، ما با هم مى جنگيم.
البته پيش از توئيت آخر جهانپور، عباس موسوى، سخنگوى وزارت 
امــور خارجه ايران در دلجويى از طرف چينى در توئيتى نوشــت 
«دولــت و ملت چين پيشــگام مبارزه با ويــروس كرونا و اعطاى 
كمك هاى ســخاوتمندانه به ساير كشــورها در اقصى نقاط جهان 
هســتند». موسوى همچنين شــجاعت، تعهد و حرفه اى گرى چين 
در مهار كرونا را شايســته تبريك دانست و نوشت: همواره قدردان 

چين در اين شرايط دشوار بوده ايم.
با وجود اين به گزارش ايســنا، روزگذشته عضو كميته ملى مبارزه 
با بيمارى كوويد 19 كشور  در واكنش به اظهارات سخنگوى ستاد 
مقابله با كرونا درباره آمارها و گزارش هاى چين در رابطه با كرونا 
كه به نوعى شوخى تلخ با جهان است، گفت: «صحبت هاى زيادى 
در اين  باره مى شــود و در هر صــورت از چين انتظار نمى رود كه 
آمار و اطالعات دقيقى ارائه بدهد. درحال حاضر هم نتايج بسيارى 
از مقاالتشــان را پس مى گيرند. آمار و مطالعات آنها خيلى درست 

نبوده است.»
مينــو محرز ادامه داد: «رفتار ويروس پــس از آن كه در همه جاى 
دنيا شايع شد، نشــان داد مانند آنچه چين گزارش مى داده، نيست. 
2 احتمال وجود دارد: يا ويروس جهش پيدا كرده و قوى تر شــده 

است، يا آنها در ارائه اطالعات كم كارى كرده اند.»
وى گفــت: «از لحــاظ علمــى آنچــه مــن مى دانــم ايــن اســت كــه 
ــه  ــوده اســت. البت ــى درســت نب ــا، خيل ــار و گزارش هــاى آنه آم
ــا به دليــل اظهــارات چيــن  ــم كــه خســارات م ــم بگويي نمى تواني
ــا  ــت، ام ــده اس ــا پيچي ــارى در كل دني ــوع بيم ــره ن ــوده، باالخ ب
بيمــارى ثابــت كــرده  كــه ميــزان كشــندگى و قــدرت ســرايتش 

ــن اســت.» ــاى چي ــر از گفته ه بســيار باالت
عضــو كميته ملى مبارزه با بيمارى كوويد 19 ادامه داد: «بايد ببينيم 
چه كسى اطالعات درستى مى دهد. معلوم نيست كه مساحت شيوع 
تنها ووهان بوده باشــد. ما نمى دانيم كه بيمارى در چين مهار شده 
است يا خير؟ با سابقه اى كه از مطالعات علمى آنها داريم، مى دانيم 
كه به آمار هايشــان هم نمى شــود اتكا كرد. به  هرحال آمار را خودِ 
چين مى دهد، كس ديگرى نيســت كه برود در چين و مشاهدات 
را گزارش كند. بيمارى وسعت بسيار بيشترى از گزارش هاى چين 

دارد.»

مكرون خواستار بازگشت ايران به اجراى 
تعهدات برجامى اش شد

 رئيس جمهور فرانسه در تماس تلفنى با رئيس جمهور كشورمان، 
از ايران خواست كه به اجراى تعهدات هسته اى اش بازگردد. 

به گزارش ايســنا، كاخ اليزه در بيانيه اى اعالم كرد كه امانوئل مكرون 
در مكالمه اى تلفنى با حســن روحانى درباره اجــراى برجام [توافق 
هســته اى] ابراز اميدوارى كرده اســت كه ايران بــه رعايت تعهدات 
هســته اى اش بازگشته و از اقدامات جديد متغاير با برنامه جامع اقدام 
عمل مشترك[برجام] خوددارى كرده و به كاهش تنش هاى منطقه اى 

كمك كند.
وى همچنين افزود: اكنون زمان آن فرا رسيده است كه جامعه جهانى 

بايد براى مبارزه با ويروس كروناى جديد باهم متحد شوند.

ويروس يكجانبه گرايى
 مانعى بر سر راه مبارزه جهانى با كرونا

 مبارزه جهانى با كرونا فرصتى براى همبستگى و همكارى جهانى 
اســت و ويــروس يكجانبه گرايى، اقدامات جمعــى در اين زمينه را 
تحت تاثير قرار مى دهد. به گزارش فارس سخنگوى وزارت خارجه 
روزگذشــته در صفحه توئيترش با اشــاره به روز جهانى بهداشــت 
نوشت: روز جهانى بهداشــت زمان تجديدنظر و تفكر مجدد درباره 
جهان پساكرونايى است.اگر مبارزه جهانى با كوويد-19 به همبستگى 

و همكارى جهانى منجر شود، بحران كرونا يك فرصت است.
عباس موســوى خاطرنشان كرد: سازمان جهانى بهداشت به خوبى در 
حال انجام وظيفه هماهنگى خود در اين زمينه است، اگرچه ويروس 

يكجانبه گرايى اقدامات جمعى را تحت تاثير قرار مى دهد.

تاكيد كميسيون امنيت ملى مجلس 
بر استمرار جلسات پارلمان

 در جلسه امروز كميسيون،  اعضا بر لزوم استمرار برگزارى جلسات 
علنى و كميسيون ها براى بررسى ابعاد شرايط پساكرونا تاكيد كردند. 
يك عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجــى مجلس در 
گفت وگو با ايســنا در توضيح جلســه امروز كميسيون امنيت ملى و 
سياست خارجى مجلس، گفت: در اين جلسه اعضاى كميسيون ضمن 
بررسى آخرين اخبار مربوط به حوزه امنيت ملى و سياست خارجى، 
تاثير بيمارى كرونا در زمينه هاى مختلف را مورد رسيدگى قرار دادند.

به گفته على نجفى خوشرودى در اين جلسه درباره دستور كار جلسات 
بعدى كميسيون بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تاكيد شد كه بايد 

برگزارى جلسات علنى و كميسيون ها استمرار پيدا كند.

اعالم آمادگى ايران براى هرگونه همكارى 
با تركيه در مبارزه با كرونا

 دكتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشــورمان در تماس 
تلفنى با مولود چاوش اوغلو با توجه به شيوع ويروس كرونا در تركيه 
با دولت و مردم تركيه ابراز همدردى كرد و آمادگى كشــورمان براى 
هرگونه كمك و همكارى در اين زمينه را اعالم داشت.به گزارش ايرنا، 
همكارى هاى 2 كشــور در حوزه حمل ونقــل و ترانزيت نيز از ديگر 

موضوعات مورد گفت وگوى وزراى امور خارجه ايران و تركيه بود.

مجلس تعطيل بردار نيست
 مجلس مركز ثقل تصميم گيرى هاى مهم است، مجلس پيشمرگ و 

در كنار مردم است، بنابراين تعطيل بردار نيست. 
 نايب رئيس فراكسيون اميد مجلس در جلسه روزگذشته مجلس شوراى 
اســالمى در توضيح 3 فوريت طرحى بــراى اصالح آئين نامه  مجلس 
براى دادن مجوز برگزارى جلسات مجازى پارلمان در مواقع اضطرارى 
اظهار كرد: ستاد ملى مبارزه با كرونا با توجه به شرايط درخواست كرد 
كه  جلسات علنى مجلس 15 روز تعطيل شوند و مجددا 15 روز ديگر 
را تمديد كرد كه خوشــبختانه بيشتر اين ايام مربوط به  زمان تعطيالت 
بود، ما از حســن نيت و نظر تخصصى آنها تشكر مى كنيم اما مجلس 
خانه مردم و مركز ثقل تصميم گيرى هاى مهم اســت. مجلس پيشمرگ 
و در كنار مردم در همه موضوعات اســت بنابرابن مجلس تعطيل بردار 
نيســت. محمدرضا تابش در گفت وگو با ايســنا گفت: با توجه به اين 
شرايط بايد تمهيدى انديشيده شود تا مجلس به كارش ادامه داده و در 
عين حال پروتكل هاى بهداشتى، فنى و تخصصى نيز رعايت شود تا اگر 
در آينده مواقع اضطرارى ديگرى پيش آمد مجلس كارش را ادامه دهد 

اين موضوع با اصالح آئين نامه مجلس شدنى است.

بورل مجددا خواستار معافيت بشردوستانه 
تحريم هاى ايران شد

 مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا پس از ديدار ويدئو كنفرانسى با وزراى 
دفاع 27 كشور عضو اتحاديه اروپا خواستار معافيت بشردوستانه تحريم هاى كوبا، 
ايران، كره شــمالى، سوريه و ونزوئال شد. به گزارش فارس، جوزپ بورل مسئول 
سياست خارجى اتحاديه اروپا در يك نشست غيررسمى با وزراى دفاع كشورهاى 
عضو اين اتحاديه ضمن بررسى آخرين تحوالت مربوط به شيوع ويروس كرونا بر 
لزوم معافيت بشردوستانه تحريم ها در بحبوحه مقابله جهانى با اين ويروس تاكيد 
كرد.وى پس از اين نشست 3 ساعته يك سخنرانى ترتيب داد و درباره اين اجالس 
گفت: 2 موضوع اصلى رايزنى اين نشست غيررسمى عبارت بودند از: 1- كمك 
نظامى براى مقابله با بحران موجود در اتحاديه اروپا از منظور شيوع كرونا  2- تاثير 

شيوع كرونا بر سياست امنيتى و دفاعى مشترك اتحاديه اروپا.

راهكارهاى رئيس مجلس براى مديريت پساكرونا
 رئيس مجلس شــوراى اسالمى راهكارهايى براى مديريت حوزه توليد در 

دوران پساكرونا به رئيس كميسيون حمايت از توليد ملى مجلس ارائه كرد. 
به گزارش ايسنا، على الريجانى روزگذشته در تماس تلفنى رئيس كميسيون ويژه 
حمايت از توليد ملى، گفت: تبديل تهديدهاى كرونا به فرصت، در گروى اصالح 
ساختارهاى اقتصادى است كه با استقرار دولت الكترونيك و اقدامات مهم ديگرى  
از قبيل  توسعه روستاها، مديريت مهاجرت معكوس، تمركززدايى و هماهنگ سازى 
نهادهاى حمايتى براى كمك به  مشاغل آسيب ديده، مى توان تجربيات اين دوران 
را در پســاكرونا به فرصت تبديل كرد.وى ادامــه داد: براى اين كار بايد مراجعات 
حضورى به ادارات و سفرهاى درون شهرى بر بستر دولت الكترونيك كاهش يابد و 
صندوق هاى مكانيزه پرداخت، خريدوفروش هاى اينترنتى و آموزش غيرحضورى با 

استفاده از  ظرفيت احكام  برنامه ششم توسعه براى هميشه در كشور نهادينه شود.

تاكيد اوليانوف بر اهميت گسترش مشاركت ساير 
كشورها در اينستكس

 نماينده روسيه در سازمان هاى بين المللى گفت: اگر دامنه مشاركت كشورها 
در اينستكس به فراتر از مرزهاى اروپا گسترش يابد، چشم انداز بازگشت ايران 
به پايبندى كامل به برجام بسيار روشن تر خواهد بود. به گزارش ايسنا، ميخائيل 
اوليانوف در  حســاب كاربرى خود در توئيتر نوشت: آمريكا آمادگى ندارد كه 
به رفع تحريم هاى ايران فكر كند، چه برســد به مالحظات بشردوســتانه. در 
 19-COVID هر صورت اين (آمريكا درقبال ايران) واقع بينانه نيســت زيرا
مى تواند به كشورهاى همسايه سرايت كند و 70 هزار سرباز آمريكايى در منطقه 
و تعداد زيادى از غيرنظاميان آمريكايى را نيز تحت تأثير قرار دهد.وى در پيام 
ديگرى نوشت: گسترش دادن دامنه مشاركت كشورها در سازوكار اينستكس به 

فراتر از مرزهاى اتحاديه اروپا به نفع همه است. 

محمد ترابى »
طــرح  فروردين مــاه   19 گذشــته  روز   
فاصله گــذارى هوشــمند در ادامــه طــرح 
فاصله گــذارى اجتماعــى از 23 فروردين در 
اســتان ها و از 30 فروردين در تهران اجرايى 
مى شود و در اين مرحله تنها مشاغل « كم خطر» 
با التزام به رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى 
مصوب وزارت بهداشت اجازه فعاليت خواهند 

داشت. 
هرچند كه سياســت كلى ســتاد ملى مبارزه 
با كرونا همچنــان "در خانه بمانيم" و خروج 
از منــزل تنها در مواقع اضطــرار و با رعايت 
موازين بهداشــتى اســت، اما در گام اجراى 
فاصله گــذارى اجتماعــى باعنــوان طــرح 
فاصله گذارى هوشــمند مقرر شد، بخش هاى 
توليدى - اصناف و مشــاغل مشــخص شده 
در طرح براى خدمت رسانى به مردم با اجراى 
دســتورالعمل هاى وزارت بهداشــت، امكان 

فعاليت كسب وكار داشته باشند.
با اعالم ســتاد ملى مقابله با كرونا مقرر شــد 
بازگشايى ادارات دولتى نيز به صورت پلكانى 
انجام شود و از تاريخ 23 فروردين ماه، دوسوم 
كارمنــدان در محل كار خود حاضر شــده و 
يك سوم اقدام به دوركارى كنند و تعطيلى هاى 
پايه (شــامل تعطيلــى مدارس، دانشــگاه ها، 
ورزشــگاه ها، مراكز فرهنگى، هنرى، مشاغل 
پرخطر و ... ) و همچنين ممنوعيت ترددهاى 
بين استانى، تا اطالع ثانوى ادامه خواهد يافت.
اين در حالى اســت كه به گزارش ايرنا، ستاد 
ملــى كرونــا روز جمعه اعالم كــرده بود كه 
فعاليت تمامــى واحدهاى توليدى" با رعايت 
كامل پروتكل هاى بهداشتى اعالم شده از سوى 
ســتاد ملى كرونا" از تاريــخ 16 فروردين ماه 

بالمانع خواهد بود.
يكى  ديگر از موارد اعالم شــده توســط ستاد 
ملى مقابله با كرونا اين است كه تمامى صنوف 
موظف به ثبت نام و دريافت تعهد از صاحبان 
كارگاه ها و صنوف در سايت وزات بهداشت 
(مبنى بر رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى) 
خواهند بود و پس از دريافت كد، مجوز فعاليت 

صادر خواهد شد.
در مورد دريافت تعهد و صدور مجوز فعاليت 
به صنوف اعالم شــده در اطالعيه ستاد ملى 
كرونا، دوشــنبه 18 فروردين معاون بهداشت 
وزارت بهداشــت در ارتباط ويدئو كنفرانسى 
بــا خبرنگاران توضيح داده بود كه در گام دوم 
براى همه صنوف برنامه ريزى شده و مشاغل به 
2 دسته كم خطر و پرخطر تقسيم بندى شده اند.

عليرضا رئيســى با بيان اينكه هنوز سامانه اى 
به طور رســمى معرفى نشــده و قرار اســت 
اطالعــات تكميلى ظرف مــدت كوتاهى از 
ســوى وزارت بهداشت به صنوف و مشاغل، 
اعالم شود، گفته بود: صنوف مختلف بر اساس 
ريســكى كه در روند انتقال بيمــارى دارند، 
مى توانند فعاليت خود را آغاز كنند. اولويت با 
مشاغلى است كه داراى ريسك كمترى باشند 
و  بر اساس طبقه بندى هايى كه ستاد ملى مبارزه 
با كرونا انجام داده اســت اين انتخاب صورت 
خواهد گرفت. در همين راســتا قرار اســت 
به زودى ســامانه اى طراحى شود تا 5 ميليون 
و 200 هزار صنعت، صنــف و كارگاه در آن 
ثبت نام كنند و بر اســاس پروتكل هاى ابالغى 
درصورتى كه مجاز به آغاز فعاليت شدند، كار 

خود را آغاز كنند.

وى توضيــح داد: در اين ســامانه تعهد نامه 
الكترونيكى از متقاضيان دريافت مى شــود كه 
آنها را ملزم به رعايت نكات بهداشتى مى كنند. 
همچنين اين اختيار ايجاد مى شــود كه بتوانيم 
براى هر صنعت و صنف به آدرس قيد شــده 
در ســامانه پروتكل هاى بهداشتى مخصوص 
را ارســال كنيم و مهم ترين موضوع اين است 
كه مى توانيم با كمك 7 هزار و 200 كارشناس 
بهداشت محيط نظارت قاطعى بر صنوفى كه 

فعاليتشان را آغاز كرده اند داشته باشيم.
 در مرحلــه مديريــت بهينه كرونا 

هستيم نه مرحله مهار و كنترل آن
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى 
روزگذشــته  در صحن علنى مجلس شوراى 
اسالمى در توضيح درباره عملكرد دولت براى 
مقابله با ويروس كرونا گفت: اكنون در مرحله 
مديريت بهينه بيمارى هستيم. در روزهاى آينده 
در برخى استان ها به مهار و كنترل مى رسيم و 
اميدواريم تا پايان ارديبهشــت بتوانيم به نقطه 

مهمترى دست پيدا كنيم. 
به گزارش ايســنا، ســعيد 
نمكى وضعيت كشــور را 
مديريت بيمارى عنوان كرد 
و گفت: هنــوز به مرحله 
مهار و كنترل نرســيده ايم، 
نشوند.  توهم  دچار  برخى 
مديريت  مرحلــه  در  مــا 
بيمــارى هســتيم. خدا را 
شــاكرم كه به نحو احسن 
و در اوج تحريم ها بيمارى 
را مديريت كرديم. كســى 
باور نمى كرد كه جمهورى 
اســالمى در شــرايطى كه 
ســخت در تحريم اســت 
كند.  مديريت  را  بيمــارى 
وقتى مى خواستيم ماسك و 

لباس مخصوص پرستار به كشور بياوريم اين 
2 كاال را در فــالن فرودگاه مصادره كردند. اما 
حاال سازمان بهداشت جهانى تماس مى گيرد 
تــا ما تجربه خود را به آنهــا منتقل كنيم. اين 
عزتى است  كه پس از دفاع مقدس به شيوه اى 

جهادگرايانه نصيب ما شده است.
وى ادامه داد: ما توانستيم نمازجمعه، مدارس 
و دانشــگاه ها و حتى حرم مقــدس امام رضا 
و حضرت معصومه(س) اعتكاف، ســفرهاى 

راهيــان نور را براى نخســتين بار پس از دفاع 
مقــدس تعطيل كنيم. حاصــل اين همكارى 
مديريت اژدهاى ســركش كرونا بود. دومين 

عامل توفيق ما، غربالگرى عمومى بود.
وى دربــاره طرح غربالگرى عمومى گفت: ما 
بعضى بيماران را در مراحل اوليه تشــخيص 
داديم. در راه كه بــه مجلس مى آمدم از راديو 
شــنيدم كه دكتر عزيزى اظهار كردند آمارهاى 
ما رو به افزايش است. بايد به ايشان بگويم كه 
دليل اين افزايش بيماريابى فعال ما بوده است. 
به جاى اين كه بنشينيم كه كرونا به سراغ ما بيايد 
ما به ســراغ كرونا رفتيم. امروز 71 ميليون نفر 
از مردمان ما پرونده الكترونيك سالمت دارند 
و اين مطابــق پروتكل جهانى اســت. يعنى 

تشخيص زودرس و ايزوله كردن.
نمكى گفت: در آينده شاهد نمايش و ويترين 
زيباترى در موضوع كرونا در كشــور خواهيم 
بود و آن هم فاصله ميــان مرگ ومير و موارد 
مثبت اســت. امروز رتبه مــا در حوزه ابتال به 
ايــن ويروس هفتــم و در 
مرگ ومير نيز رتبه ششم را 
داريــم. اين رتبه هر روز به 
نقطه مطلوب ترى ارتقا پيدا 

مى كند.
وى عنوان كــرد: ما در گام 
نخست بحث فاصله گذارى 
دوم  گام  در  و  اجتماعــى 
فاصله گذارى هوشــمند را 
موضوع  اين  كرديم.  مطرح 
دنيا  متخصصان  تمام  براى 
امرى روشــن است كه ما 
فاصله گذارى ها  ايــن  بايد 
را ادامه دهيم اما متاســفانه 
به دليل اين حصر اقتصادى 
كه بــا آن روبه رو هســتيم 
براى مثــال نمى توانيم يك 
جوراب فروش را كه معاش خود را با فروختن 
جوراب مى گذراند، رها كنيم. يا بايد او را تامين 
كنيم يا بگذاريم به كسب وكار خود ادامه دهد. 
به همين دليل ما نمى توانيم صنعت و توليد را 
تعطيل كنيم. از اين رو ما موضوع فاصله گذارى 
هوشمند را تبيين كرديم تا هم بتوانيم هم از نظر 
اقتصادى دچار فروپاشى نشويم و هم كرونا را 

كنترل كنيم.
نمكى عنوان كرد: مديريت كرونا شايد طوالنى تر 

از آن باشد كه براى خود تصويرسازى كرديم. 
هيچ پديــده اى براى اقتصاد ســهمگين تر از 
طوالنى تر شدن مدت كرونا نيست. بايد كارى 
كنيم كه اين موضوع در حداقل زمان مهار شود 
تا به اقتصاد هم كمك كرده باشــيم. البته شايد 
مجبور باشــيم قسمت هاى اقتصاد را با فضاى 
بازترى مورد توجه قرار دهيم. اكنون در مرحله 
مديريت بهينه بيمارى هستيم. در روزهاى آينده 
در برخى استان ها به مهار و كنترل مى رسيم و 
اميدواريم تا پايان ارديبهشــت بتوانيم به نقطه 

مهمترى دست پيدا كنيم.
 رونــد كرونا در خيلى از اســتان ها 

كاهشى شده است
به گزارش فارس، وزير كشــور نيز در جلسه 
علنــى روزگذشــته مجلــس در توضيحات 
خود نســبت به عمكرد دولت گفت: وزارت 
كشــور با توجه بــه جايگاهش در ســاختار 
ادارى اســتاندارى و فرماندارى شــهردارى و 
بخشدارى ها هماهنگى و پيگيرى ها در سطح 

استان ها انجام داد. 
عبدالرضــا رحمانى فضلــى ادامــه داد: در 
روزهاى نخســت اقدامات زيــادى در طرح 
كاهش فاصلــه اجتماعى از جملــه تعطيلى 
مدارس و دانشــگاه ها و مراكز تجمع صورت 
گرفت در مرحله دوم كه از 7 فروردين شروع 
شــد. اين طرح با شدت بيشــترى  دنبال شد 
هماهنگى هاى خوبى بين مردم، مســئوالن و 
دســتگاه هاى اجرايى وجود داشت 10 روز از 
اين طرح مى گذرد و شــرايط خيلى مناسب تر 
اســت؛ الزم اســت از نيروى انتظامى، بسيج، 
سپاه، وزارت بهداشت، فرمانداران، استانداران 

و شهرداران تشكر كنم.
وى ادامــه داد: رونــد كرونــا در خيلى از 
استان ها كاهشى است، مثال از گيالن پرسيدم 
كه گفتند در ايــام عيد 2 هزار نفر در تخت 
بيمارستانى بســترى بودند كه اكنون به 400

تخت رســيده اســت. وضعيــت مازندران 
وخراســان هم همين گونه اســت؛ البته اين 
بدان معنا نيســت كه شرايط به گونه اى است 
كــه فعاليت ها عادى باشــد، بايــد  كار را 
ادامه دهيم؛ از يك طــرف نظام حاكميت و 
مسئوالن هســتند و از طرف ديگر مردم كه 
به خوبى مشــاركت داشته و بايد ادامه دهند. 
اميدواريم طول عمر بيمارى و ميزان فوتى ها 

و هزينه هاى انسانى كم شود.

اقدامات و برنامه دولت براى مقابله با ويروس كرونا

مديريت كرونا شايد طوالنى تر از آن باشد 
كه انتظارش را داشتيم 

 اگــر همه دست به  دســت هــم داده و 
يك صدا در صحنه باشيم مى توانيم با قدرت 

از اين مرحله نيز عبور كنيم. 
به گزارش ايسنا، نائب رئيس مجلس شوراى 
اسالمى در جريان جلسه روزگذشته مجلس 
شوراى اســالمى بيان كرد: امروز همه باهم 
هم قســم مى شــويم تا تالش خود را به كار 
گرفته و از جان و سالمتى تك تك شهروندان 
حفاظت كنيم. جان باختن يك شــهروند نيز 
براى ما فاجعه اســت. از مقام معظم رهبرى 
نيز قدردان هســتيم اگر توصيه هاى ايشــان  
نبود به راحتى قادر به تعطيلى نماز جمعه ها، 

زيارتگاه هــا و مســاجد و همچنين اجراى 
سياست هاى ستاد ملى مقابله با كرونا نبوديم. 
منويات ايشــان همواره موثر بوده است. از 

صداوسيما، ارتش و سپاه سپاسگزار هستيم.
مسعود پزشكيان در ادامه اظهار كرد: از دولت 
نيز انتظار داريم كه تا هفتــه آينده برنامه اى 
ملى براى مبارزه با كرونا را به مجلس بياورد. 
دولت بايد گزارش دهد كه چه كســى و در 
كجا چه كارى بايد انجام دهد. از سوى ديگر 
دولت بايد دلبل اجرانشــدن قانون مديريت 
بحرانى كه مصوب مجلس شــوراى اسالمى 

بود را توضيح دهد.

دولت بايد تا هفته آينده برنامه ملى مبارزه با كرونا را به مجلس بياورد
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جلوگيرى از ورود 12 هزار و 600 
خودروى غيربومى به همدان

 عوامــل پليس راهــور از ابتداى اجراى طــرح فاصله گذارى 
اجتماعــى تاكنــون از ورود 12 هزار و 600 دســتگاه خودروى 

غيربومى به داخل اين استان جلوگيرى كردند.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان در گفت وگو با ايرنا بيان 
كرد: 70 درصد اين تعداد خودرو قصد ورود به مركز استان همدان 
و 30 درصد به ديگر شهرســتان ها را داشتند كه پليس از تردد آنها 

جلوگيرى به عمل آورد.

على فكرى اضافه كرد: بيشــتر اين خودروها متعلق به استان هاى 
تهران، البرز، زنجان، كردســتان و كرمانشــاه بودند و خودروهاى 
داراى شــماره انتظامى قم، گيــالن و مازندران در رتبه هاى 17 تا 

20 قرار دارند.
وى با بيان اينكه  طرح فاصله گــذارى اجتماعى تا پايان ماه ادامه 
دارد، گفت: به دنبال اجراى اين طرح 346 دستگاه خودرو در اين 
اســتان هر يك 500 هزار تومان جريمه و به صورت سيستمى اين 

خودروها توقيف شدند.
فكرى توضيح داد: براى اين خودروها در ســامانه پليس شكايت 
ثبت شده بنابراين مالكان آنها بايد هنگام بازگشت به محل سكونت 

در نخســتين فرصت، خودرو را تحويل پاركينــگ دهند در غير 
اينصورت ماموران راهور در صورت مشــاهده اين قبيل وســايل 

نقليه، آنها را توقيف و راهى پاركينگ مى كنند.
وى بيان كرد: پليس راهور اين اســتان محدوديت هاى ترافيكى در 
بلوار ارم و مسير گنجنامه اعمال كرده است، همچنين برخى مواقع 
براى كاهش بار ترافيكــى محدوديت هايى در ميدان بيمه و بلوار 

استاد زلفى گل ايجاد مى كند.
وى گفــت: همچنين پليس در حال رصد و ثبت شــماره انتظامى 
خودروهاى تك سرنشين كه اقدام به دور دور كردن مى كنند كرده 
كه پس از اخذ دستور قضايى نسبت به توقيف آنها اقدام مى شود.

آسيب شناسى رفتارى جامعه منتظر
على حيدرى»

 پانزدهمين روز از ماه شــعبان مصادف با والدت يگانه منجى 
عالم بشــريت حضرت مهدى صاحب الزمان(عــج ا... تعالى فرجه 
الشريف) است. پيروان آن حضرت منتظر ظهور ايشان و برقرارى 
قســط و عدل از جانب آن امام مى باشــند. در اين نوشــتار قصد 
داريم به طور مختصر نگاهى به جامعه منتظران داشــته باشــيم و 
آسيب هاى رفتارى اين جامعه را مورد توجه قرار دهيم. مقصود از 
آسيب شناســى رفتارى جامعه منتظران اين است كه جامعه مذكور 
به معناى واقعى كلمه منتظر ظهور آن حضرت باشد و زمينه ظهور 

را فراهم آورد، نياز است تا امور ناشايست را از خود دور نمايد.
رفع نيازهاى يكديگر، از اهداف زندگى اجتماعى و برقرارى روابط 
ميان انسان ها است. جامعه شناسان، همبستگى و انسجام اجتماعى 
را براى پايايى و پوپايى ســازمان اجتماعى، ضرورتى انكارناپذير 
دانســته اند. در همة انســان ها نيازهايى وجــود دارد كه به تنهايى 
نمى توانند آن ها را برآورده ســازند. هرچه وابســتگى بين عده اى 
بيشتر و روابط شديدتر باشــد، افراد احساس نزديكى بيشترى به 
هم مى كنند و انتظار رفع نيازها نيز بيشــتر مى شــود. ازاين رو دين 
اسالم بحث حقوق متقابل برادران دينى را مطرح كرده و بسيار بر 
آن تأكيد مى كند. چنانكه امام صادق(ع) در پاســخ به درخواست 
شــخصى كه اصرار بر بيان حقوق برادران دينى داشــت، فرمود: 
«مى ترسم بگويم و تو نتوانى انجام بدهى». آنگاه راحت ترين حق 
را اين چنيــن بيان مى كند:«هر آنچه بر خود مى پســندى، بر او هم 

بپسند و هرچه بر خود نمى پسندى، بر او هم مپسند».
اين روايت و امثال آن، هشدار مهم به آسيب تشتّت و افتراق ميان 
مؤمنان به ويژه منتظران اســت. روايات نيز به اين نكته اشاره دارد: 
هر كس خوش دارد در شــمار اصحاب قائم باشد، بايد در عصر 

انتظار، مظهر اخالق نيك اسالمى باشد. 
روايات اسالمى در گرايش خود از عصر پيش از ظهور، به وجود 
گسست اجتماعى در ميان افراد و گروه هاى اجتماعى اذعان مى كند. 
بنابر روايات، مــردم و اجتماعات پيش از ظهور در آتش تفرقه و 
جدايى خواهند ســوخت و بشر يكدل و يك سو نخواهد بود. امير 
مؤمنان على(ع) در توصيف جامعة گســل خورده و ازهم گسيخته 
پيش از ظهور مى فرمايد: «اى افســوس از رفتار شيعيان ما. پس از 
امروز كه اين گونه به هم دوستى نزديك دارند. چگونه پس از من 
برخى از آنان، برخى ديگر را خوار سازند و بعضى برخى ديگر را 
مى كشند. هر دســته و گروه از آنان به شاخه اى درمى آويزند و به 

هر سويى كه شاخه بچرخد، آنان نيز مى چرخند».
يكى ديگر از آســيب هاى رفتارى جامعه منتظران، كم فروغ شدن 
عواطف انســانى اســت. از روايات در توصيف روزگار پيش از 
ظهور و آســيب هاى عصر انتظار به دســت مى آيد كــه پيوندها 
به گونه اى ظهور و بروز مى يابد كه نمايانگر گسســتگى عميق در 

روابط اجتماعى انسان ها است.
قطع روابط خويشــاوندى، كم ارج شــدن جايگاه پــدر و مادر و 
بزرگ ترهــا در نزد فرزندان و در مقابــل بى توجهى بزرگ ترها به 
فرزندان و اعضاى فروتر خانواده، بى توجهى به حقوق همســايه، 
دروغ گويى، كينه توزى و دشمنى، حسادت، رواج غيبت و بهتان و 
افترا، هركدام گسلى بر روابط اجتماعى و عواطف انسانى است كه 
احاديث، آن ها را بيــان كرده اند. بنابر روايات، در روزگار پيش از 
ظهور، اين پديده در ميان مردم به گونه اى شــيوع مى يابد كه دست 

نياز خويشاوندان محتاج را نيز برنمى تابند.
امام صادق(ع) مى فرمايد: « وقتى ديدى پيوندهاى خويشــاوندى، 

گسسته شده است».
اما در پايان اين نكته قابل ذكر اســت كه نيمه شــعبان امسال يك 
تفاوت اساسى با سال هاى پيشــين خود دارد. چند صباحى است 
كه نه فقط كشور ما، بلكه تقريبًا همه ساكنان كره خاكى درگير يك 
بيمارى فراگير به نام كوويد- 19 از خانواده ويروس كرونا است. 
تالش هاى گســترده اى از جانب همه مراكــز درمانى جهان براى 
يافتن درمان اين بيمارى انجام شده است كه شايسته تقدير است. 
اما آنچه با بحث اين نوشــتار مرتبط است، توجه و استغاثه انسان 
در ايــن برهه از زمان به حضرت بارى تعالــى و مجارى فيض و 
در رأس آن ها حضرت صاحب الزمان(عج)، اســت. بر اهل ايمان 
پوشيده نيست كه جهان هســتى و پديده هاى آن در قبضه قدرت 

اليزال الهى است. به قول موالناى جان:
هم دعا از تو اجابت هم ز تو / ايمنى از تو مهابت هم ز تو

گر خطا گفتيم اصالحش تو كن/ مصلحى تو اى تو سلطان سخن
كيميا دارى كه تبديلش كنى/ گرچه جوى خون بود نيلش كنى

اين چنين ميناگرى ها كار توست / اين چنين اكسيرها اسرار توست
در ايــن روزهاى گرفتارى اهل زمين، دســت به ســوى آســمان 
برمى داريم و از حضرت حق با نگاهى سخاوتمندانه رفع گرفتارى 
تمامى بشــريت را خواهانيم. بــه اميد ظهور يگانــه منجى عالم 

بشريت.  
* منابع:
آسيب شناسى جامعه منتظر، ميرتبار
بحاراالنوار، مجلسى
مثنوى معنوى، موالنا جالل الدين
مكيال المكارم، موسوى اصفهانى

جوان: ايست 3 ساله اقتصاد غرب
 احتماال تو اين ايست و بازرسى جريمه سنگينى هم بپردازه!!

اصالحات: مجلس يازدهم عليل به دنيا آمده است
 تو مشكالت اقتصادى، سوتغذيه داره!!
كيهان: اقتصاد جهان پس از جنگ با كرونا 

 كشتى هاشو مى شوره
تسنيم: جزئيات پرداخت وام يك ميليون تومانى به افراد يارانه بگير 

 اين همه پول تو هيچ كارتى جا نمى شه 
همشهرى: تهديد دوباره سيل بر معيشت سيستان

 مى خواد دستاى سيستانيا رو ضدعفونى كنه؟!
ابرار ورزشى: 8 ميليارد پول استقالل در 2 روز گم شد!

 رفته تو جيب كرونا؟!
مردم ساالرى: رد پاى كرونا در تلويزيون هاى مشهور جهان 

 نكنه كفش چينى پوشيده بوده؟؟
ايرنا: تكيه كرونا برديوارهاى جهان

 بدون شرح
شرق: ماليات و جريمه ستانى در قرنطينه 

 براى خوابيدن هم ماليات وضع شد!!
ايران: راهبرد ضد كرونايى ايران: هم سالمت هم معيشت 
 يك ميليون وام بگيريد يك سال بخوريد بخوابيد!!

ايسنا: معركه گيرى گرونا در روستا آوپهنك سنندج
 كرونا رفته اونجا  با عمو نوروز رقابت كنه!!

شهروند: كرونا از آنفلوآنزا مرگبارتر است
 ولى يك تشابح دارد دوتاشون به سوپ وابستن !!

ابتكار: درمان كروناى اقتصادى با مسكن يارانه
 دوز، اين مسكن خيلى قويه مست كننده است!!

جوان: درآمد 300 ميلياردى كار دست سريال پايتخت داد
 سريال پايتخت دروازه بان داره ازش محافظت مى كنه !!

ايسنا: ظرفيت شبكه موبايل اشباع شده است 
 از اين به بعد بريد پشت بام همديگرو صدا كنيد!!

تخت هاى ICU كرونايى در كشور پر است
 حدود 4 هزار تخت آى ســى يو در كشور براى بيماران كرونا در 
نظر گرفته شــده است كه همه پر هستند اما اورژانس ها و بخش هاى 

عادى خلوت شده اند.
معاون درمان وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى با بيان اين 
مطلب در نشســت خبرى كه به صــورت ويديوكنفرانس از وزارت 
بهداشت برگزار شــد، افزود: اكنون شــرايط بهترى داريم كه به دليل 
زحمات نيروهاى بهداشتى- درمانى و همكارى مردم و مسافرت نرفتن 
مردم، مراجعات ســرپايى به طور قابل قبولى كاهش پيدا كرده است و 

اورژانس هاى بيمارستانى خلوت شده است.
به گــزارش مهر، قاســم جان بابايى ادامــه داد: 50 درصد تخت هاى 
بيمارســتانى ظرفيت خالى دارد و اين نشــان مى دهــد مردم رعايت 
كرده اند. در عين حال به دليل مراقبت هاى بيمارستانى ميزان ماندگارى 

بيماران بدحال در بيمارستان بيشتر شده است.
وى افــزود: در كنار كاهش نســبى مراجعات به بيمارســتان ها روند 
ترخيص رو به افزايش است كه عالمت خوبى است. تعطيلى مدارس، 
دانشــگاه ها، بازار و شــرايطى كه دولت براى فاصله گذارى اجتماعى 
ايجاد كرد و با همراهى مردم به سمت مهار حركت مى كنيم اما تا مهار 
كامــل زمان داريم و هرگونه رفتار اجتماعى كه اين مهار را مخدودش 

كند، قابل قبول نيست.
جان بابايى گفت: نگرانى كشــورهاى اروپايى را در بســترى بيماران 
نداريم. كمتر از 40 روز حدود 300 تخت آى سى يو اضافه شده است  

و توسعه بخش هاى ويژه در دستور كار بوده است.
وى افزود: بــا همكارى خيران و توليدكننده هــا نگرانى درباره لوازم 
حفاظتى براى پرسنل نداريم. يكى از جاهايى كه موجب افتخار است 
حضور خيرين كه در بيشتر بيمارســتان ها خيرين مستقر شده اند. در 
خريد لوازم بهداشتى و محافظتى گروه هاى جهادى هم در بيمارستان ها 
حضور دارنــد و در كنار بيماران قرار گرفته انــد و كارهاى خدماتى 

بيماران را انجام مى دهند كه جزو افتخارات كشور ماست.
معاون وزير بهداشــت گفت: بنا داريم با درس آموخته هاى اين بحران 
با كمك صندوق ذخيره ارزى بتوانيم جاهايى كه الزم است را تقويت 
كنيم. در اين زمينه حركت مى كنيم، توســعه تخت هاى ويژه و ايزوله 
منفى، زيرساخت هاى تاسيساتى مثل اكسيژن ساز و تجهيزات گرمايى 
و ســرمايى و افتتاح 6 هزار تخت بيمارستانى در دستور كار است كه 
تا در شــرايط بحرانى كه ممكن است پيش رو داشته باشيم به سمت 

جلو حركت مى كنيم.

 با اينكه رئيس جمهور در 7 فروردين ماه 
با شركت در جلسه ويديوكنفرانس استانداران 
4 استان اميدوار بود جشن نيمه شعبان، جشن 
پايان كرونا در كشــور باشــد اما سلطه اين 
ويــروس نحس امروزه تــا جايى پيش روى 
داشته كه جشن نيمه شعبان را نه تنها در كشور 
ما بلكه در كربال نيز به تعطيلى كشانده است.
نيمه شــعبان باتوجه به اينكــه روز والدت 
منجى بشريت امام زمان(عج) به شمار مى رود 
همواره در بين مســلمانان جايگاه و اهميت 

ويژه اى دارد.
بر همين اساس هرســاله به صورت همه گير 
و خودجــوش براى ايــن والدت مبارك در 
سراسر جهان توسط مسلمانان جشن برگزار 
مى شــود و مــردم اقدام به توزيــع نذورات 

مى كنند.
در همدان نيز حال و هواى مردم و خيابان هاى 
شهر در اين عيد باشكوه مثال زدنى است، از 
مراسم مولوديه مسجد مهديه گرفته تا هلهله 
و شــادى عباســيه جوالن همگى از عطش 

انتظار و ذوق فرج حكايت مى كند.
اما امسال با شيوع ويروس كرونا اين جشن 

به گونه اى ديگر قرار است برگزار شود.
 برگزارى جشن مجازى:

در شب نيمه شــعبان به صورت همزمان در 
سراســر كشــور و در كشــور هاى اسالمى 
مراسم استغاثه و توسل براى دفع بال برگزار 
مى شود. قرائت دعاى آل ياسين و دعاى فرج 
به صورت زنده از مســجد جمكران و حرم 
مطهر رضوى بدون حضــور مردم صورت 
مى گيرد كه از ســيماى جمهورى اســالمى 

پخش خواهد شد.
 به ســمت قم حركت نكنيد/ نيمه 

شعبان را در منازل جشن بگيريد
ازطرفى چــون حجم گســترده اى از مردم 
هرساله در اين روز به زيارت قم و جمكران 
مى رفتند امسال استاندار قم از مردم خواسته 
اســت جشن نيمه شــعبان را در منازل خود 

برگزار كنند و به سمت قم حركت نكنند.
بهــرام سرمســت در جلســه پيشــگيرى، 
هماهنگى و فرماندهى ســتاد مديريت پاسخ 
به بحران استان قم خواستار اطالع رسانى به 
مردم درباره ممنوعيت ورود مســافران به قم 
در نيمه شعبان شــد و ابراز كرد: الزم است 
مســافران از مبدا حركت نكننــد اما اگر از 
مبدا حركتى صورت گرفت، نيروى انتظامى 
براســاس طرح امنيتــى انتظامــى ترافيكى 

برخورد خواهد كرد.
او از شــهردارى هم خواســت با محتواى 
مناســب، مردم را به ماندن در منزل در روز 
نيمه شعبان دعوت كند چون سياست دولت 
در استان، اين اســت كه هيچگونه تجمع و 

اجتماعى در اين شرايط صورت نگيرد.
رعايت  با  نيمه شــعبان  جشــن   

پروتكل  بهداشتى برگزار مى شود
فرمانده ســپاه ناحيه همدان گفت: برنامه هاى 
ويژه ســالروز منجى عالم بشريت با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى انجام خواهد شد.
على بقايى با اشاره به در پيش بودن سالروز 
ميــالد منجــى عالم بشــريت اظهــار كرد: 
در شــرايط فعلى درگير كرونا هســتيم اما 
برنامه هاى نيمه شعبان با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى برگزار خواهد شد.
وى گفــت: از جملــه اين برنامه هــا كه با 
هماهنگى هيات امناى مساجد برگزار خواهد 
شــد، پخش مولودى از بلندگوهاى مساجد 
در دو روز چهاردهــم و پانزدهم ماه مبارك 

شعبان است.
فرمانده ســپاه ناحيه همدان در گفت وگو با 
فــارس با بيان اينكه دعــاى و فرج و دعاى 
هفتم صحيفه سجاديه نيز از بلندگوى مساجد 
پخش خواهد شد، افزود: برخى مساجد در 
شب نيمه شــعبان در محدوده بيرونى مسجد 

نورافشانى و آذين بندى را در برنامه دارند.
وى ادامه داد: بسته هاى بهداشتى، حمايتى و 

ذبح قربانى در برخى پايگاه هاى بســيج بين 
خانواده هاى نيازمند و همســايگان مســجد 

توزيع مى شود.
بقايى با بيــان اينكه به منظور ايجاد نشــاط 
اجتماعــى در محــالت 12 گروه ســرود با 
همكارى دستگاه هاى فرهنگى در 12 مجتمع 
مسكونى برنامه اجرا مى كنند، گفت: مردم از 
پنجره منازل خود اين گروه ســرود را كه با 
موضوع نيمه شــعبان و امام زمان(عج) برنامه 

خواهند داشت، مشايعت خواهند كرد.
وى يكى ديگر از برنامه هاى ويژه نيمه شعبان 
را آذين بندى فضاى بيرونى حسينيه ها، بقاع 
متبركه و مساجد با همكارى بسيجيان عنوان 
كــرد و گفت: هماهنگى الزم با شــهردارى 
انجام شــده تا آذين بندى شــهر به صورت 

جدى پيگيرى شود.
فرمانده سپاه ناحيه همدان تاكيد كرد: توزيع 
نذورات، بســته هاى بهداشــتى و غذايى در 

محالت نيز انجام مى شود.
وى ادامه داد: با توجه به اينكه درحال حاضر 
مــردم در خانه ها به ســر مى برند، مســابقه 
كتابخوانــى بــه صــورت غيرحضــورى با 
دو عنوان كتــاب كه نيمه شــعبان آغاز و تا 

نيمه رمضان ادامه دارد، برگزار مى شود.
بقايى اظهار كرد: كتاب «آب هرگز نمى ميرد» 
به مناسبت شهادت سردار حاج ميرزا سلگى 
و «من قاســم سليمانى هســتم» به مناسبت 
مسابقه  براى  ســليمانى  ســردار  شــهادت 

كتابخوانى انتخاب شده است.
 پويش 60 ثانيه دلتنگى امام زمان

پويش سراســرى 60 ثانيــه دل تنگى با امام 
زمان(عج) به همت قــرارگاه مردمى كريمه 
اهل بيــت(س) برگزار مى شــود و مســابقه 
بهانه اى براى جلب توجه مضاعف همگان به 

وجود امام عصر(عج) است.
فراخوان مربوط به ايــن پويش از دوازدهم 
فروردين ماه ســالجارى شروع و عالقه مندان 
فرصت داشــتند حداكثر تا 22 فروردين ماه 
ســالجارى يعنى يك روز پس از نيمه شعبان 

آثار خود را ارسال كنند.
عالقه منــدان در ايــن پويــش مى تواننــد 
دل نوشــته ها، دل تنگى ها، شعر، قطعه ادبى و 
مناجــات با امام زمان(عــج) را در 3 بخش 
كودك و نوجوان، جوان و بزرگسال با موبايل 
يا به صورت ويديويى ضبط كرده و به شماره 
تلفن 09921921461 در پيام رسان هاى ايتا و 

واتساپ ارسال كنند.
 جشن هاى مردمى خودجوش:

با مجازى شــدن تمامــى فعاليت ها پس از 
حمله ويروسى كرونا، مردم همدان با حركتى 
مجازى  خانوادگى  گروه هاى  در  خودجوش 
خود دعوت به ريسه بندى در منازل و توزيع 
نذروات در بيمارستان ها كرده اند و اين نشان 
مى دهد كه هيچ چيزى نمى تواند ارتباط قلبى 
مســلمانان را در جاى جاى جهــان با امام 

زمان(عج ا...) قطع كند.

 تــالش مــا در آموزش و پرورش حفظ 
فاصله گذارى اجتماعى خواهد بود.

وزيــر آموزش وپــرورش در نشســت با 
اعضاى كميســيون آمــوزش و تحقيقات 
مجلس شوراى اســالمى كه در دفتر وزير 
برگزار شــد، با تبريك اعياد مبارك شعبانيه 
اظهــار كرد: اميــدوارم دوره آينده مجلس 
شوراى اســالمى باشكوه پيش رود و براى 
عزت و اقتــدار جمهورى اســالمى ايران 

راهگشا باشد.
محســن حاجى ميرزايى با بيــان اينكه از 
همدلى هاى اعضاى كميســيون آموزش و 
تحقيقات قدردانى مى كنم، گفت: اعضاى 
سخت  و  دشــوار  شرايط  در  كميســيون 
بــه كمك آموزش و پــرورش آمده اند و 
همواره نقطه اتكا مــا در مجلس بوده اند 
و اميــدوارم همچنــان ايــن همكارى ها 

كند. پيدا  استمرار 
به گزارش مهــر، وزير آموزش وپرورش با 
اشــاره به تعطيلى مدارس به دليل شــيوع 
كرونا، خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش 
در طول 45 روز اخير تقريبًا تمام وقت كار 
كرده و با جديت مسائل مربوط به آموزش 
دانش آموزان را پيگيرى كرده اســت و در 
روز تعطيــل و غيرتعطيل اهتمام داشــته تا 
آثار اين دوره سخت را قابل تحمل تر براى 

جامعه بكند.
خوشــبختانه  كرد:  تصريح  حاجى ميرزايى 
گام هاى بزرگى در اين ايام برداشــته شده 
اســت و فرهنگيان به سرعت واكنش نشان 

دادند و اقدامات ارزشمندى در دستور كار 
خود قرار داده اند كه از رسانه ها پخش شد 

و با برخى از آنها آشنا هستيد.
وى گفت: با تعطيلى واحدهاى آموزشــى 
نگرانى زيادى در خانواده ها وجود داشــت 
كه آموزش فرزندان آنها چه مى شود و حتى 
در اوايل اعالم تعطيلى مدارس، با مقاومت 

خانواده ها روبه رو بوديم.
كــرد:  خاطرنشــان  حاجى ميرزايــى 
درحال حاضر تنها راه مقابله، فاصله گذارى 
اجتماعى و جلوگيرى از انتشــار ويروس 
در جامعه اســت و مدارس به دليل تراكم 
دانش آمــوزان در كالس درس و اينكه در 
كنار هــم در كالس نشســته اند، مى تواند 

موجب انتقال ويروس باشند.
وزير آموزش و پرورش با اشــاره به كاهش 
رفت وآمــد شــهرى، گفــت: در وزارت 
آموزش وپــرورش گــزارش خــود را به 
گونه اى به ســتاد ملى مقابله با كرونا ارائه 
داديم كه همچنــان فاصله گذارى اجتماعى 
استراتژى ما در آموزش و پرورش خواهد 

بود.
وى با اشــاره بــه اينكه با تصميم ســتاد 
ملــى مقابله مدارس 2 هفتــه ديگر تعطيل 
خواهد بود، اظهار كرد: تاكنون بيش از 10

ويديوكنفرانس با مديران كل استان ها برگزار 
شده است و در برخى ويديو كنفرانس ها تا 
500 نفر حاضر بودند و اين اســتراتژى را 
داشتيم كه آموزش تعطيل نيست و به شيوه 

ديگر آموزش را پيگيرى مى كنيم.

خاطرنشــان  پــرورش  و  آمــوزش  وزير 
كــرد: با همكارى ســازمان صدا و ســيما 
برنامه هاى آموزشــى با يك شــبكه شروع 
شد و درحال حاضر برنامه هاى آموزشى به 
28برنامه در روز با 3 شــبكه افزايش پيدا 

كرده است.
وى بــا بيان اينكه روزانــه آموزش تحرك 
بدنــى و فعاليت هــاى ورزش در شــبكه 
دو را داريــم، گفت: با همكارى ســازمان 
صداوسيما شبكه هايى به پخش برنامه هاى 
آموزشــى اختصاص داده شده كه بيشترين 

پوشش را داشته باشند.
وزير آموزش وپرورش تاكيــد كرد: با اين 
وجــود ما 250 درس و بيش از هزار كتاب 
داريم و رسانه ملى براى تحت پوشش قرار 

دادن اين حجم كتاب درسى كافى نيست.
حاجى ميرزايــى با بيان اينكــه تاكيد مقام 
معظم رهبــرى تقويت كشــور در فضاى 
مجازى اســت، اظهار كرد: در سند تحول 
بنيادين ســه راهبرد اساســى براى توسعه 
آموزش در بســتر مجازى اســت و اكنون 
بهتريــن فرصت اســت تا ظرفيتــى را به 

آموزش كشور اضافه كنيم.
حاجى ميرزايى با بيــان اينكه تاكيد بر اين 
داشــتيم كه در آموزش در فضاى مجازى 
يك بســتر تعاملــى ايجاد شــود، تصريح 
كرد: مجموعــه اطالعات آموزش وپرورش 
در ســامانه سناد اســت و ما نمى خواهيم 
اطالعــات را در اختيار افــراد قرار دهيم 
زيــرا امنيت اطالعات براى ما مهم اســت 

و با همكارى برخى دانشــگاه ها براى اين 
موضوع راه حل هايى انديشــيده شده است. 
بنابراين پيگير فضاى ايزوله اى هستيم كه به 
هيچ فضاى ديگرى از وســيله ارتباطى فرد 
دسترسى نداشــته باشد و تنها ارتباط دهنده 

مدير و دانش آموز و معلم باشد.
حاجى ميرزايى افــزود: اگر اين آموزش به 
درســتى در فضاى مجازى شــكل بگيرد، 
مهم ترين و گســترده ترين خدمت فناورى 
اطالعــات در 40 ســال پــس از انقالب 

خواهد بود.
وى در ادامه اذعان كرد: پس از انجام مرحله 
نخست گزارش خواهيم گرفت تا مشخص 
شود چه تعدادى از دانش آموزان دسترسى 
به اينترنت ندارند و با برنامه ريزى هاى الزم 
توســعه را به ســطح كل دانش آموزان در 

كشور خواهيم برد.
وزير آموزش وپرورش خاطرنشان كرد: در 
مراحل بعد كتاب هاى درســى كه مبتنى بر 
وب است در اين فضا قرار خواهد گرفت.

حاجى ميرزايى تصريــح كرد: جامعه زنده 
جامعه اى اســت كه در برابــر پديده هاى 
سنجيده اى  واكنش  ســرعت  به  غيرمترقبه 

داشته باشد.
وى با اشــاره به خالقيت هــاى معلمان در 
فضاى مجازى، گفت: معلم بازنشســته اى 
داشتيم كه با حس مســئوليت پذيرى خود 
پيگير اين بود كه كار آموزش تعطيل نشود 
و در فضــاى مجازى آموزش دانش آموزان 

خود را ادامه مى داد.

استراتژى ما در آموزش و پرورش، حفظ فاصله گذارى اجتماعى خواهد بود

اميد روحانى نااميد شد

جشنى دركار نيست
■ كرونا جشن شعبان را مجازى كرد
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رئيس اتحاديه ميوه و تره بارهمدان خبر داد
ورود نوبرانه ها به بازار همدان

 رئيــس اتحاديه ميوه و تره بار همدان با بيان اينكه كمبودى از نظر 
ميــوه و تره بار در بازار همدان وجود ندارد، از ورود نوبرانه ها به بازار 

ميوه و تره بار خبر داد.
رضا البرزى در گفت وگو با ايســنا، اظهــار كرد: درحال حاضر چغاله 
بادام، توت فرنگى و خربزه ملون وارد بازار شــده و در روزهاى آينده 

گوجه سبز و آلوچه نيز به بازار مى آيد.
وى بــا بيــان اينكه قيمت نوبرانه ها باالســت، تصريــح كرد: قيمت 
چغاله بادام در ميدان بار 20 هزار تومان اســت كه البته با افزايش ورود 

اين محصوالت قطعاً قيمت ها كاهش مى يابد.
وى از كاهــش قيمت پياز و خيار در بــازار همدان خبر داد و گفت: 
قيمت پياز كه در سال گذشــته به 12 هزار تومان رسيده بود، كاهش 

چشمگيرى يافته به طورى كه به 4 هزار تا 5 هزار تومان رسيده است.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان افزود: خيار نيز به وفور در ميدان 
بار همدان وجود دارد و قيمت اين محصول كاهش داشته كه به 3 هزار 

تا 4 هزار تومان رسيده است.
وى با اشــاره به اينكه درحال حاضر بحث انتقال بار با مشكل روبه رو 
شده است، يادآور شــد: در حال حاضر به دليل شيوع كروناويروس و 
طرح فاصله گذارى اجتماعى ســبب شده رانندگان حمل بار كمتر كار 

كنند كه اميدواريم با از بين رفتن اين بيمارى مشكالت حل شود.
البــرزى با بيــان اينكه قيمت گوجه فرنگى افزايش داشــته اســت، 
خاطرنشــان كرد: اميدواريم با بهتر شدن شرايط آب و هوايى و كنترل 

كروناويروس قيمت ميوه و تره بار تثبيت يابد.

446 فقره پرونده تخلف در تعزيرات همدان 
تشكيل شد

 بــه دنبال اجراى همزمان 2 طرح مقابله با كرونا و طرح نوروزى، 
هزار و 400 واحد صنفى از ابتداى اســفند سال گذشته تاكنون در اين 
استان بازرسى شدند كه براى 446 واحد متخلف پرونده تشكيل شد.

مديــركل تعزيرات حكومتى همدان بيان كرد: 140 تيم در قالب طرح 
نوروزى 678 مورد بازرسى از صنوف مختلف همدان انجام دادند كه 

منجر به تشكيل  227 پرونده براى متخلفان شد.
عليرضا حســن پور اضافه كرد: نتيجه رســيدگى به پرونده متخلفان 
طرح نوروزى توســط تعزيرات حكومتــى جريمه 38 ميليون و 600 
هزار تومانى متخلفان بوده اســت.مديركل تعزيرات حكومتى همدان 
ادامه داد: همچنين در جريان طرح كرونا،  155 تيم مشــترك پس از 

بازرسى هاى صورت گرفته 219 واحد متخلف را شناسايى كردند.
حسن پور بيان كرد: صنف تجهيزات پزشكى و لوازم بهداشتى فروشى 
بيشترين ميزان تخلف را داشتند و فراوانى تخلف از نوع گرانفروشى 
و تقلب بوده اســت كه در نهايت واحدهاى متخلف به پرداخت بيش 

از 169 ميليون تومان جريمه نقدى محكوم شدند.
وى اضافه كرد: اجراى طرح هاى پيش بينى شده در زمينه كرونا موجب 
كشف بيش از 170 هزار عدد انواع دستكش و ماسك، 67 ليتر الكل، 
مقاديرى اســپرى و محلول ضدعفونى كننده شــد كه در اين راستا 6

واحد صنفى متخلف توسط تعزيرات حكومتى پلمب شدند. 
حسن پور اظهار كرد: تلفن 32523442 اداره كل تعزيرات حكومتى، 
تلفن گوياى 124 و سامانه ١٢۴.ir.www سازمان صنعت، معدن و 
تجارت و تارنماى  ١٣۵t.ir آماده دريافت گزارش هاى مردم درباره 

تخلف هاى احتمالى است.
 ســال گذشــته 16 هزار و 635 پرونده تخلف در تعزيرات حكومتى 

استان همدان رسيدگى و مختومه شد.

همدان ملخ خيز نيست
 معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهادكشاورزى استان همدان 
با تأكيد بر اينكه اســتان همدان ملخ خيز نيست، گفت: مشكلى درباره 

ورود ملخ به مزارع استان وجود ندارد.
محمدشــهرام پرورش در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه پايش مزارع 
در زمينه ملخ در اســتان انجام مى گيرد، تصريح كرد: سال گذشته در 
استان ملخ هاى بومى وجود داشت اما در حد مبارزه نبود و امسال نيز 
استان همدان در رابطه به با ملخ صحرايى مشكلى نخواهد داشت زيرا 

همدان ملخ خيز نيست اما همچنان پايش ها صورت مى گيرد.
وى درباره توزيع نهال يارانه اى گردو در بين باغداران استان، تصريح 
كرد: براى نخستين بار 10 هزار اصله نهال گردوى پيوندى يارانه اى در 

بين كشاورزان استان توزيع خواهد شد.
پرورش با بيان اينكه اين طرح در راســتاى ايجاد باغات يكدســت و 
فنى اســت، افزود: نهال هاى قديمى گردوى استان غيرپيوندى است 
و ايــن طرح در راســتاى ايجاد باغات يكدســت و فنى به صورت 
پايلوت در اســتان اجرا مى شود. معاون بهبود توليدات گياهى سازمان 
جهاد كشاورزى اســتان همدان گفت: عمده اين باغات در شهرستان 
تويســركان ايجاد خواهد شــد اما در شهرســتان هاى ديگر نيز نهال 

گردوى پيوندى يارانه اى توزيع مى شود.

گوشت و مرغ روى دست ماند
 رئيــس اتحاديه قصابان و آاليش دامــى همدان از افت فروش 
گوشــت قرمز خبر داد و گفت: تعطيلى رستوران ها و چلوكبابى ها 
دليل اصلى اين كاهش مصرف اســت و به تازگى ارزان شدن مرغ 
هــم ميل و رغبت مردم براى خريد اين فرآورده را بســيار كاهش 

داده است.
على اكبر ســپهرى وفا اظهار كرد: فروش گوشت قرمز در فروردين 

ماه به ويژه روزهاى اخير افت بسيارى داشت.
وى تعطيل بودن رســتوران ها و چلوكبابى ها به دليل شيوع بيمارى 
كرونا را دليل اصلى كاهش مصرف گوشــت عنوان كرد و به ايرنا 
گفت: به تازگى كاهش قيمت مرغ هم بر كسادى بازار گوشت قرمز 

تاثير فراوانى گذاشت.
رئيــس اتحاديه قصابان و آاليش دامى همدان افزود: درحال حاضر 
قيمت مرغ 4 هزار تومان كاهش پيدا كرده و مردم بيشــتر تمايل به 
خريد اين فرآورده دارند و رغبتى به خريد گوشــت قرمز نشــان 

نمى دهند.
وى قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندى را 115 هزار تومان اعالم 
كرد و گفت: گوشــت گوســاله هم با قيمت هر كيلوگرم 90 هزار 
تومان و مخلوط گوسفندى نيز با قيمت هر كيلوگرم 82 هزار تومان 

در بازار عرضه مى شود.
ســپهرى وفا خاطرنشــان كرد: با وجود اينكه گوشت قرمز افزايش 
قيمت نداشته اما اســتقبال مردم براى خريد بسيار كم است و اين 

شرايط براى قصابى ها مقرون به صرفه نيست.
وى ابراز اميدوارى كرد: با گذر از دوران كرونا و بازگشت زندگى 
به عالت عادى اوضاع كساد بازار قصابان هم رونق گرفته و از اين 

وضعيت خارج شوند.
50 درصد مرغ، توليد مازاد است

معاون بهبود توليدات دامى ســازمان جهادكشاورزى استان همدان 
هم با اشــاره به افزايش 17 درصدى جوجه ريزى فروردين امسال، 
گفــت: از ابتداى فروردين تاكنون بيش از يك ميليون و 276 هزار 
قطعــه جوجه ريزى در واحدهاى مرغدارى اســتان صورت گرفته 
است كه نسبت به مدت مشــابه سال گذشته افزايش 17 درصدى 

دارد.
محمد نظرپور در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه مرغ به وفور 
در استان توليد شده است، اظهار كرد: در سال 98 حدود 30 ميليون 
قطعه جوجه ريزى در  هزار و 400 دوره در اســتان همدان صورت 
گرفته كه نسبت به مدت مشابه سال 97 كه 25 ميليون و 300 هزار 

قطعه بود، افزايش 18 درصدى داشته است.
وى تصريح كرد: در بهمن و اسفندماه سال گذشته 5 ميليون و 300
هزار قطعه جوجه ريزى در واحدهاى مرغدارى استان انجام شد كه 
نسبت به مدت مشابه افزايش 10 درصدى داشته است و مرغ هاى 

حاصل از اين جوجه ريزى از 15 اسفند وارد بازار شد.
نظرپــور با بيان اينكه تاكنون 2 ميليون و 100 هزار قطعه مرغ وارد 
بازار شــده است، خاطرنشــان كرد: 3 ميليون و 200 هزار قطعه از 
جوجه ريزى هاى اواخر بهمــن در واحدهاى مرغدارى باقى مانده 

است كه به مرور وارد بازار خواهد شد.
معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهادكشاورزى استان همدان با 
اشاره به افت قيمت مرغ در همدان، ادامه داد: مرغداران براى بازار 
شــب عيد برنامه ريزى داشتند اما متأسفانه به دليل شرايط به وجود 
آمده كروناويروس سبب شد جشن ها و مهمانى هاى مردم لغو شود 

و مرغداران متضرر شدند.
وى افزود: در حال حاضر شــركت پشتيبانى امور دام براى كمك به 
توليدكنندگان اقدام به خريد مــرغ كرده و تاكنون 210 تن مرغ از 

مرغداران استان خريدارى كرده است.
نظرپور با اشــاره به اينكه 50 درصد از توليدات مرغداران استان 
روى دستشــان مانده است، بيان كرد: در شرايط عادى 2 ميليون 
قطعه اى كه توليد و وارد بازار شــد، جذب مى شد اما در شرايط 
فعلى 50 درصد از توليدات مازاد بود و روى دســت مرغداران 

ماند.
وى بــا بيان اينكه اصًال جاى نگرانى براى ماه رمضان وجود ندارد، 
تصريح كرد: با وجود اينكه مرغداران اســتان دچار ضرر شدند اما 
توليد دارند ضمن اينكه مرغ هايى كه توسط شركت پشتيبانى امور 
دام خريدارى و ذخيره مى شــود در ماه رمضان وارد بازار خواهد 

شد.

740 هكتار از اراضى منابع طبيعى همدان 
رفع تصرف شد

 740 هكتار از اراضى منابع طبيعى اين اســتان سال گذشته با 
پيگيرى دايره حقوقى اين اداره كل رفع تصرف شد.

رئيس اداره حقوقى منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان، بيان 
كرد: ســال 98 حدود 665 فقره پرونده مربوط به دســت اندازى 
ســودجويان به منابع طبيعى در مراجع قضايى استان تشكيل شده 

است.

عليرضا قاســمى مجاهد به ايرنا گفت: همچنين سال گذشته براى 
هزار و 322 پرونده دست اندازى به منابع طبيعى راى صادر شد كه 
754 مورد آن اجرايى و مختومه شده و مابقى در دست اجرا است.
رئيس اداره حقوقى منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان افزود: 
بيشــترين ميزان احكام صادره، حبس و جريمه نقدى اســت اما 
در مواردى هم احكام جايگزين حبس نظير كاشــت نهال توسط 
قاضى هاى فعال در محاكم قضايى اســدآباد و تويســركان براى 

متخلفان صادر شد است.
قاسمى مجاهد بيان كرد: بيشترين ميزان پرونده هاى تخلف مربوط 

به شهرســتان كبودراهنگ سپس شهرســتان همدان است و دليل 
فراوانى پرونده در كبودراهنگ وســعت زياد اراضى زير پوشش 
منابع طبيعى در اين شهرســتان و فعال بودن پرسنل اين مجموعه 

است.
وى با بيان اينكه هم اينك 2 هزار و 213 پرونده در محكم قضايى 
اســتان در جريان اســت، اضافه كرد: پرونده هاى دست اندازى به 
منابع طبيعى از يك هكتار تا 100 هكتار را شامل مى شود و برخى 
از اين پرونده ها متعلق به معادن بوده كه با دستور قضايى خلع يد 

و قلع و قمع صورت مى گيرد.

 از بين رفتــن 25 ميليون شــغل در دنيا، 
كاهش درآمــد 2 تريليون دالرى، لغوشــدن 
ســفرهاى هوايى، زمينى و دريايى و در نتيجه 
مــازاد عرضه نفت و كاهش قيمت آن، از بين 
رفتن صادرات، افت درصــد توليد ناخالص 
داخلى، رشد اقتصاد منفى، كاهش قيمت دالر 
و افزايش قيمت طال، تغيير الگوى مصرف و 
پس انداز از عواقــب پاندومى ويروس كرونا 

خواهد بود.
يك اقتصاددان با اشــاره به پاندومى ويروس 
كرونــا در جهان، پيش بينى تأثيــر اين بحران 
بــر اقتصاد را اينگونه اعالم كــرد: با توجه به 
شــرايط به وجود آمده ما را به ســمت ركود 
ســوق مى دهد بدان معنا كه به طور قطع رشد 
اقتصادى منفى را براى 2 فصل پياپى در سطح 

جهانى و ملى خواهيم داشت.
رضــا كيهانى حكمت تفاوت ايــن بحران با 
بحران مالــى ســال 2008 را اينگونــه بيان 
كرد: بحــران مالى ســال 2008 كه به جريان 
وال اســتريت معروف اســت، از بخش مالى 
و بازارهــاى بورس آغاز شــد و در ادامه به 
بخش هــاى واقعى اقتصاد ســرايت پيدا كرد، 
اين درحالى است كه بحران ويروس كرونا از 
بخش هاى واقعى اقتصاد آغاز شده و در حال 
گسترش به بخش هاى مالى و سرمايه اى است.

كيهانى حكمــت در ادامه اظهــار كرد: در اين 
رابطه اين بخش گردشگرى است كه در رشته 
فعاليت هاى اقتصادى با كسادى مواجه شده و 
يكى از باالترين ضرايب تكاثرى را برخوردار 
است بدان معنا كه باالترين پيوندها را با رشته 
فعاليت هــاى مختلف دارد كه بــه بيان ديگر 
زنجيره هاى تأمين آن داراى حلقه هاى بســيار 
و داراى نقاط تالقى با ديگر زنجيره هاى تأمين 

است.
وى با اشاره به اينكه وقتى مرزهاى يك كشور 
بسته و محدود و به ايجاد محدوديت هايى در 
سفر افراد منجر مى شود، گردش مالى هتل ها، 
خطوط هوايى، آژانس هاى مســافرتى، مراكز 
تفريحى، رستوران ها، صنايع غذايى، خدمات 
حمــل و نقل، شــبكه بانكى، حتى پوشــاك 
و منســوجات با كاهش مواجه مى شــوند، 
افزود: اين بخش ها از زيرمجموعه هاى بخش 
گردشگرى به حساب مى آيند و به نوعى مرتبط 
با بخش گردشگرى هســتند كه وقتى بخش 
گردشگرى دچار كسادى مى شود اين روند بر 
روى بخش حمل ونقل نيــز تأثير مى گذارد و 
تقاضا را براى سوخت كاهش مى دهد به اين 
شكل كه به صورت يك زنجيره شاهد كاهش 
تقاضا در بخش حمل ونقــل زمينى، هوايى و 
دريايى خواهد بود و به كاهش تقاضا در بخش 
ســوخت و انرژى منجر مى شود و اين امر در 
نهايت منجر به اثرگذارى در بازار جهانى نفت 
شــده كه اين بازار را با مــازاد عرضه مواجه 
مى كند و در نتيجه منجر به كاهش قابل توجه 
قيمت جهانى نفت شده كه اين كاهش قيمت 
جهانى نفت بر روى ســهام شركت هاى نفتى 

در بازارهاى بورس جهانى نيز اثر مى گذارد. 
كيهانى حكمت با اشــاره به اينكه اين داستان 
به اين مرحله ختم نمى شــود، به ايسنا گفت: 
وضعيت موجود در بازار جهانى سبب مى شود 
كه افراد به ســمت دارايى هاى نقدپذيرى كه 
امن تر از ســاير دارايى هاســت، بروند كه اين 
رفتار به طور نســبى منجر بــه افزايش تقاضا 
براى خريد طال در مقايسه با سهام شركت هاى 
بورســى و نيز ارز مى شــود كه خود منجر به 
افزايش قيمــت جهانى طال در هفته هاى اخير 
شــد كه علت اين رفتار اين اســت كه بازار 
ســهام و ارز در اثــر يــك نااطمينانى باعث 
شــده اشــخاص حقيقى و حقوقى به سمت 
دارايى هاى امن تــرى بروند، به طورى كه طال 

يك دارايى امن ترى نسبت به سهام و ارز بوده 
و ريسك كمترى را داراست.

وى مدت زمان اين روند اقتصادى را بستگى 
بــه اعتماد به وجود آمده از پايان يافتن بحران 
ويروس كرونا به صورت دســتيابى به واكسن 
آن يــا اتمــام دوره بيمــارى در كوتاه مدت، 
ميان مدت و يا بلندمدت در سطح جهان عنوان 
كــرد و ادامه داد: بحران مالــى به وجود آمده 

تابعى از ورود واكسن كرونا به بازار است.
اين اقتصاددان اظهار كرد: با يك چالش جهانى  
در حــوزه ســالمت، با پاندومــى كوويد 19

مواجه هســتيم كه يك بحران عظيم اقتصادى 
و اجتماعــى را ايجاد كرده اســت و تخمين 
زده مى شود كه سبب ايجاد كسرى 2 تريليون 
دالرى درآمد جهانى و نيز ســبب از بين رفتن 

25 ميليون شغل در سطح جهان مى شود.
وى بــه نقل از مؤسســه مشــاوره مديريتى 
مكنزى گفت: اين مؤسســه بر اين باور است 
كه شيوع گسترده كوويد 19 مى تواند منجر به 
افت 0/3 درصد تا 0/7 درصد توليد ناخالص 
داخلى جهانى در ســال 2020 شود همچنين 
پيش بينى هــا حاكــى از آن اســت كه قيمت 
جهانى نفت به كمتر از 50 دالر در هر بشــكه 
ســقوط مى كند و شــاخص هاى مربوط به 
بازارهاى مالى از شــانگهاى چين تا نيويورك 
با ســقوط همراه خواهند بود كه به دليل آغاز 
شيوع ويروس كرونا در كشور چين نخستين 
اثر مالى را نيز بر بازار بورس شــانگهاى چين 
با كاهش 8 درصدى شــاخص بورس و ضرر 

400 ميليارد دالرى رقم زده است.
كيهانى حكمت با اشــاره به اينكــه بازار طال 
تا حدودى شــاهد افزايــش و روندى رو به 
رشد خواهد بود، خاطرنشان كرد: بسته شدن 
مرزهاى 9 كشور همسايه بر روى كشور منجر 
مى شــود كه تبادالت كااليى و خدماتى دچار 
مشــكل و با محدوديت هايى مواجه شود كه 
اين مسئله بخش صادرات كشور را نيز تحت 

الشعاع خود قرار مى دهد.
اين مدرس دانشگاه با تأكيد بر اينكه كرونا بر 
روى افراد و كســب و كارها تأثير مى گذارد، 
گفــت: اثرات اقتصادى كرونــا در چند موج 
نمود پيدا مى كند كه شــامل اثرات مستقيم بر 
روى ســالمتى كاركنان بنگاه ها، اثر ناشــى از 
خانه نشــينى كاركنان ســالم بدان معنا كه فرد 
ســالم نمى تواند به لحاظ شــيوع بيمارى در 
خدمت توليد، كار و بنگاه اقتصادى باشد، اثر 
ناشى از تعويق سفر و خريدهاست و در موج 
بعدى اثر روانى ناشى از نبود اطمينان، ترس و 
نگرانى است كه در قالب تغيير الگوى مصرف 

و پس انداز بروز مى يابد.
وى با بيان اينكه آثار اقتصادى كرونا بيشترين 
اثر را بر روى خطوط هوايى گذاشــته است، 

افزود: در ابعاد جهانــى پيش بينى ها حاكى از 
آن اســت كه خطوط هوايى افــزون بر 113
ميليارد دالر متضرر شده اند، همچنين نخستين 
ورشكســتگى خطوط هوايى مربوط به كشور 
انگليس مى شــود كه در مجموع 50 درصد از 
خطوط هوايى سفرهاى خود را كاهش دادند.

وى فرصت هاى اقتصــادى و اجتماعى ايجاد 
شــده ناشى از شــيوع ويروس كرونا را فقط 
شــامل نكات منفى ندانست و افزود: مى طلبد 
نكات منفى و مثبت در اين رابطه مورد بحث 
و كارشناســى قرار گيرد زيرا فرصت هايى كه 
بحران كرونا ايجاد كرده شــامل اشــتغالزايى 
در بخش هــاى بهداشــتى و مراقبتــى و نيز 
بحث هاى تجارت الكترونيك مى شود بنابراين 
كرونــا مى تواند فرصتى براى توســعه دولت 
الكترونيك، اقتصاد ديجيتالى، زيرساخت هاى 
اقتصــاد ديجيتالــى و افزايــش ضريب نفوذ 
اينترنت به شــرط وجود يك حكمرانى باشد 
كه بتواند به چالش پيش آمده پاسخى درخور 

دهد.
وى با اشــاره بــه بخش هايى كــه ويروس 
كرونا به آنها ضربــه مى زند، تأكيد كرد: يكى 
از مواردى كه كرونا به بخش اقتصاد كشــور 
ضربه مى زند، اشــتغال غيررسمى است زيرا 
بســيارى از شــاغالن در بخش غيررســمى 
مشــغول فعاليت بوده و اين دسته از مشاغل 
به شــدت آسيب پذير هستند، همچنين كسب 
و كارهاى خــرد و غيررســمى و بنگاه هاى 
كوچك و متوسط از جمله گروه هايى هستند 
كه به شــدت تاب آورى پايينى دارند و نيازمند 
اتخاذ سياست هاى حمايتى بيشتر در مقايسه با 

ساير گروه ها است.
وى بــا تأكيد بر اينكه در اين صورت فشــار 
شديد مالى بر روى دولت خواهد بود، اظهار 
كرد: بســيارى از فعاليت ها با توجه به بحران 
بــه وجود آمده در ركود قــرار دارند و طبيعتًا 
درآمدهاى مالياتى دولت نيز وصول نمى شود، 
از ســوى ديگر دولت ملزم به پرداخت بيمه 
بيكارى است و فشــار دوچندانى را بر روى 
منابع مالى دولت خواهيم داشــت، همچنين با 
توجه به جمعيت باالى حاشيه نشــين و فقير 
كشور كه حدود 11 درصد جمعيت كشور را 
شامل مى شوند، نگرانى هايى را با توجه به نبود 
حمايت هاى الزم و كافى آنها خواهيم داشت.

وى با اشــاره به 10 دهك موجود در اقتصاد 
ايران، اظهار كرد: دهك هاى هشتم، نهم و دهم 
دهك هاى ثروتمند جامعه به شــمار مى آيند و 
دهك هاى اول و دوم كه توســط سازمان هاى 
حمايتى مانند بهزيســتى و كميته امداد تحت 
پوشش قرار دارند و مشكل اصلى ما بر روى 
دهك هاى سوم تا هفتم است، زيرا اين دهك ها 
نه فقير محســوب مى شــوند و نــه ثروتمند 

بنابرايــن توجه ويــژه اى را بايد به دهك هاى 
سوم تا هفتم داشت.

وى با بيان اينكه اقتصاد شــهرى در مقايسه با 
اقتصاد روستايى بيشتر ضربه پذير است، گفت: 
اقتصاد روســتايى داراى اقتصاد خودكفاتر و 
بدون آن پيچيدگى هاى اقتصاد شــهرى است 
همچنين در شــرايط به وجود آمده كارگران 
در مقايسه با كارفرمايان بيشتر آسيب مى بينند. 
كيهانى حكمــت با تأكيد بــر اينكه مجبور به 
اتخاذ تصميم سياست هاى كوتاه مدت پولى و 
انبساطى حداكثر تا 4 ماه آينده هستيم، افزود: 
اين تصميــم مى تواند مانند خلــق پول براى 
كوتاه مدت باشــد كه بانــك مركزى مى تواند 
بســيارى از پرداختى هاى خود را از اين محل 
جبران كند همچنيــن كمك هاى بالعوض به 

افراد فقير مفيد خواهد بود.
وى با اشــاه به اينكه براى كســب و كارهاى 
خرد مى توانيم اعطاى وام بدون تشــريفات و 
بروكراســى هاى ادارى را در دستور كار قرار 
دهيم، به اين نكته تأكيد كرد كه خلق پول آثار 
تورمى خواهد داشــت اما ما ناچار به انتخاب 
بين تورم و ركود هستيم و اقتصاددانان بر اين 
باور هستند كه تورم تأثير منفى كمترى نسبت 
به ركود دارد اما در نهايت اتخاذ اين سياست ها 

آثار تورمى را حتماً در پى خواهد داشت.
 اين مدرس دانشــگاه از ديگــر راهكارهاى 
اتخــاذى در بحث تقاضا را بازار اوراق بدهى 
برشمرد و گفت: از اين طريق دولت مى تواند 
نرخ ســود را افزايش دهد و مى توان حساب 
اعتبارى ماهانه اى را براى اقشار حاشيه نشين 
و دهك هاى اول و دوم كه قابليت خريد داشته 
باشــد، در نظر گرفت و دولــت نيز مى تواند 
بعداً با حســاب يارانه كمك هاى خود را باز 

پس بگيرد.
وى با بيان اينكه از ديگــر راهكارها مى توان 
به تأســيس صندوق هــاى حمايتــى كه در 
كشــورهاى عربى صورت گرفته است، اشاره 
كرد، ادامــه داد: اگر بخواهيم برخى فعاليت ها 
را از سر بگيريم ملزم به رعايت فاصله گذارى 
اجتماعى هســتيم و مى توانيم در عين رعايت 
اين فاصله گذارى بــه فعاليت اقتصادى خود 
ادامه دهيم كه ايــن امر نيازمند مديريتى قوى 
است اما نكته مهم اعتماد عمومى است كه اگر 
در بحث فاصله گذارى اجتماعى اعتماد مردم 
جلب شــود اين اقدام حتماً به نتيجه مطلوب 

خود خواهد رسيد.
وى در پايان يادآور شد: اين فاصله گذارى بايد 
از ســوى مردم رعايت شود كه حلقه مفقوده 
اين مسئله بحث اعتماد است و حتماً مى طلبد 
كه راهبردهاى كســب و كار در شرايط قبل و 

بعد از بحران كرونا متفاوت باشد.

يك اقتصاددان مطرح كرد

قيمت نفت و اشتغال در تيررس كرونا
■ پيش بينى رشد اقتصادى منفى براى 2 فصل پياپى
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 تصويب برنامه واگذارى سرخابى ها
 برنامه اجرايى پيشــنهادى سازمان خصوصى سازى براى واگذارى 
قطعى 2 باشگاه استقالل و پرسپوليس در سال 1399 به تصويب هيات 

واگذارى شركت هاى دولتى رسيد.
به گزارش ايرنا، در نخستين جلسه هيات  واگذارى شركت هاى دولتى 
در ســال 1399 كه در وزارت امور اقتصاد و دارايى با حضور وزراى 
اقتصاد، ورزش و جوانان، دادگسترى و رئيس سازمان خصوصى سازى 
و نمايندگان اتاق بازرگانى و سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد، 
برنامه اجرايى پيشنهادى سازمان خصوصى سازى براى واگذارى قطعى 
2 باشــگاه استقالل و پرسپوليس در سال 1399 مورد بحث و بررسى 

قرار گرفت و به تصويب رسيد.
در اين جلســه ابتدا رئيس سازمان خصوصى سازى و وزير ورزش و 
جوانان گزارشــى از اقدامات انجام شده در سال 1398 در اين رابطه 
از جمله حساب رسى ساليان گذشته و برگزارى مجامع اين 2 باشگاه، 
شناسايى اموال و دارايى هاى مختلف آنها، واگذارى قطعى 2 ورزشگاه 
درفشــى فر و مرغوبكار به 2 باشــگاه و همچنين شفاف شدن بدهى 
مالياتى آنها و حل كردن بســيارى از دعاوى حقوقى در ســال 1398

ارائه كردند.
در ادامه فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد ضمن تقدير و تشكر از اقدامات 
بسيار مهم و موثر وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصى سازى 
و سازمان بورس اوراق بهادار در فرايند خصوصى سازى 2 باشگاه در 
ســال 1398، بر واگذارى هرچه سريع تر دو باشگاه در مراحل قانومى 
در نيمه نخست ســال 1399 تاكيد كرد و به همه بخش هاى ذى ربط 

دستورات الزم براى انجام اقدامات اجرايى و قانونى را صادر كرد.
در ادامه جلســه برنامه اجرايى مراحل مختلف واگذارى اين 2 باشگاه 
كه توسط سازمان خصوصى سازى تهيه شده بود به جلسه پيشنهاد شد 
و مورد تصويب هيات عالى واگذارى شركت هاى دولتى قرار گرفت. 
مقرر شــد تمامى اعضا نهايت تالش خود را بــراى واگذارى هرچه 
ســريعتر 2 باشگاه استقالل و پرسپوليس به بخش خصوصى در سال 

1399 به عمل آورند.

دليل سلب ميزبانى از تيم هاى ايرانى در 
آسيا مشخص شد

 رئيس ســابق كميته مســابقات ســازمان ليگ مدعى شد، اقدام 
كنفدراســيون فوتبال آسيا براى گرفتن ميزبانى تيم هاى ايرانى در ليگ 
قهرمانان آســيا به خاطر انتشــار خبر لغو چند بــازى از ليگ برتر به 
علت نبود امنيت است كه كشورهاى غربى از اين موضوع عليه ايران 

استفاده كردند.
 ماجراى ســلب ميزبانــى از تيم هــاى ايرانى در ليگ 

قهرمانان آسيا
ســعيد فتاحى رئيس سابق ســازمان ليگ ايران در برنامه فوتبال برتر 
تلويزيــون درباره ماجراى ســلب ميزبانى در ليگ قهرمانان آســيا از 
نمايندگان ايران، گفت: فكر مى كنم يك اشتباهى رخ داد كه من پيش 
از آن به مسئوالن سازمان ليگ هم تذكر داده بودم. در مقطعى سازمان 
ليگ خبرى را منتشر كرد كه به دليل مسائل امنيتى، 5 بازى از ليگ برتر 
لغو شده اســت. من همان زمان به ساكت، مدير تيم هاى ملى و دبير 
AFC سازمان ليگ فوتبال گفتم كه تيم هاى عربى از اين موضوع در

عليه ما استفاده مى كنند.
وى افــزود: وقتى خودمان خبرى را منتشــر مى كنيم كه امنيت وجود 
ندارد و مســابقه برگزار نمى كنيم، قطعا كشورهاى عربى سوءاستفاده 
مى كنند. همان زمان عربســتان، بحرين و امارات اين مسئله را مطرح 
كردند كه وقتى ايران نمى تواند امنيت خودش را تامين كند، چطور در 
ليگ قهرمانان آسيا امنيت تيم ميهمان را تامين خواهد كرد. ما خودمان 

گاف داديم و االن بايد اين موضوع را بپذيريم.
رئيس سابق كميته مسابقات سازمان ليگ با بيان اينكه تيم هاى ايرانى 
در دور برگشت ليگ قهرمانان آسيا هم ميزبان نخواهند بود، اظهار كرد: 
مگر مى شود كشورى در يك دور كامل از مسابقات ميزبان باشد؟ اين 
موضوع كه به نفع ما شده و در واقع كشورهاى منطقه ضرر كردند. از 
طرفى برگزارى هر 3 بازى دور برگشت ليگ قهرمانان به ميزبانى ايران 

هم با مشكالت زيادى به دليل كمبود امكانات همراه است.

رئيس اتحاديه فوتبال اروپا؛
خطر محروميت از رقابت هاى اروپايى، بيخ 
گوش ليگ هايى كه بى اجازه تعطيل شوند

 رئيس اتحاديه فوتبــال اروپا (يوفا) اعالم كرد ليگ هايى كه بدون 
مجوز و به واســطه  ويروس كرونا، زودتــر از موعد فوتبال خود را 
متوقــف و تعطيــل كرده انــد، در معرض محروميــت از حضور در 

رقابت هاى اروپايى فصل آينده قرار دارند.
بلژيك نخســتين كشور اروپايى بود كه ليگ فوتبال خود را مختومه و 

كالب بروژ را به عنوان قهرمان اعالم كرد.
اين تصميم در حالى اتخاذ شــد كه ســاعاتى بعد، يوفــا و اتحاديه 
باشگاه هاى اروپا با ارسال نامه اى مشترك به فدراسيون هاى عضو تاكيد 
كردند كه تعيين تكليف مسابقات از جمله ليگ هاى داخلى، «در داخل 

زمين بازى از اهميت ويژه اى» برخوردار است.
در اين بين، «الكساندر چفرين» گفت كه تصميم بلژيك براى لغو ادامه 
ليگ اين كشور با مشورت يوفا و همگام با اين نهاد اتخاذ نشده است 
و در نتيجه اين كشــور در خطر محروميت از رقابت هاى فصل آينده 

اروپايى قرار گرفته است.
وى در اين بــاره گفت: فكر نمى كنم اين اقدام درســتى باشــد زيرا 
يكپارچگى يك خيابان يكطرفه نيست. نمى توانيد خواستار همبستگى 
و يكپارچگى باشيد و در عين حال تصميمى كه به نفع خودتان است 
را بگيريــد و بايد بگويــم كه آنها (بلژيك) و كشــورهايى كه چنين 
تصميمى بگيرند، ريسك حضور نداشتن در رقابت هاى اروپايى فصل 

آينده را به جان خريده اند.

  اقدام باشگاه ورزشى وحدت مالير 
در پيشگيرى از كرونا 

 در ايام تعطيالت نوروز ورزشكاران موسسه فرهنگى ورزشى وحدت 
مالير با تهيه و توزيع بســته هاى بهداشتى و ضد عفونى كردن محله هاى 

حاشيه و محروم شهر در پيشگيرى از كرونا نقش پررنگى داشتند.
ورزشكاران موسســه فرهنگى ورزشــى وحدت شهرستان مالير در 
اقدامى ارزشى و خداپسندانه در اين روزهاى سخت كه همه جا براى 
پيشــگيرى از شــيوع ويروس كوويد 19 يا كرونا ويروس در قرنطينه 
اســت با الهام گرفتن از بيانات مقام معظم رهبرى در آتش به اختيار با 
همكارى جوانان و خادمين هيات محمد رســول ا... (ص) از يادگاران 
دوران دفاع مقدس، 5 هزار بسته بهداشتى تهيه و در شب هاى تعطيالت 
نوروز ســالجارى با توزيع اين بسته ها در بين خانواده هاى نيازمند در 
مناطق محروم و حاشيه شهرستان، تالش جهادى و ايثار را معنا كردند.
جوانان و ورزشــكاران اين موسسه شــب هاى متمادى در كوچه هاى 
حاشيه شهر، كم برخوردار و اماكن ورزشى و معابر پايين شهر مشغول 
ضد عفونى كردن اماكن ياد شــده بودند تا با شعار"كرونا را شكست 
ميدهيم"از شيوع اين ويروس ناخوانده و مزاحم كه در بهار امسال با آن 

دست و پنجه نرم مى كنيم جلوگيرى و پيشگيرى به عمل آيد.
شايان ذكر است بسته هاى بهداشتى شامل ماسك، دستكش، مايع ضد 
عفونى كننده و برگه راهنماى رعايت نكات بهداشتى در مقابله با شيوع 

كرونا ويروس جديد بوده كه تهيه و توزيع شده است.

رئيس هيات بسكتبال فامنين:
بسكتبال فامنين در حال شكوفايى است

 رشته پرتحرك بســكتبال در بين جوانان شهرستان فامنين جايگاه 
خاصى دارد.

رئيس هيات بسكتبال شهرستان فامنين با اعالم اين مطلب اظهار كرد: 
از سال 91 بنده به عنوان رئيس هيات شهرستان شروع به فعاليت كردم، 
رشته بسكتبال فامنين پيشينه قديمى دارد و مربيان زحمات زيادى براى 
اين رشــته در شهرستان كشــيدند و تقريبا در 4 رده سنى ميكرومينى، 

نونهاالن، نوجوانان و جوانان در شهرستان فامنين فعاليت داريم.
محمدرضا ناصرى در ادامه افزود: در رده هاى مينى و نونهاالن چندين 
بار مقام اول و دوم اســتان و در رده جوانان چندين مقام دوم و ســوم 
استان را كسب نموديم و تيم جوانان شهرستان امسال به عنوان نماينده 
استان در ليگ كشورى شركت خواهد كرد، البته قرار بود اين مسابقات 
اســفندماه 98 به ميزبانى اراك برگزار شــود كه به دليل شيوع بيمارى 
كرونا لغو و به زمان ديگرى موكول گرديد و تمرينات تيم نيز به همين 

دليل تعطيل است.
وى در ادامه گفت: هنوز هيچ نهاد و اداره اى مســاعدت مالى به هيات 

را نداشته و فقط قول مساعدت دادند.

حسينى درآستانه پيوستن به گرين نهاوند
 رضا حســينى بازيكن تويســركانى و مهاجم اسبق تيم هاى پاس 
همدان، شــهردارى همدان، بعثت كرمانشــاه، آلومينيــوم هرمزگان و 
استقالل مالثانى براى پيوستن به تيم گرين كشاورز نهاوند براى حضور 

پرقدرت در ليگ دسته 3 فوتبال كشور با اين باشگاه به توافق رسيد.

فصل 2019-2020 تا زمانى نامشخص 
تمديد مى شود

 فدراســيون بين المللى فوتبال (فيفا) با تمديد فصل 2019- 2020 
براى مدتى نامشــخص موافقت كرده است تا از اين طريق به محض 

تعديل بحران كرونا، امكان اتمام ليگ هاى سرتاسر دنيا فراهم شود.
نشريه آتالنتيك مدعى شده است كه پنجره نقل و انتقاالت تابستانى و 
همچنين قراردادهاى بازيكنان نيز دســتخوش تغيير خواهد شد. براين 
اســاس بازيكنانى كه قرارداد آنها در 30 ژوئن به پايان مى رسد، حاال 
اين اجازه را خواهند داشــت تا زمان اتمام فصل جارى در تيم فعلى 
خود بمانند. فيفا اميدوار است تا برنامه هاى اين نهاد كه احتمال «كان لم 
يكن» تلقى شدن فصل جارى ليگ جزيره را به شدت كاهش مى دهد، 
براى تمامى كشــورها اين فرصت را فراهــم آورد تا به محض برقرار 

شدن امنيت، ليگ داخلى خود را به اتمام برسانند.

 VAR رسما وارد  ليگ قهرمانان آسيا شد
 كنفدراسيون فوتبال آســيا اعالم كرد كه از يك چهارم نهايى ليگ 

قهرمانان آسيا در سالجارى از تكنولوژى VAR استفاده خواهد شد.
به گــزارش ايســنا، كنفدراســيون فوتبال آســيا در نامــه اى كه به 
فدراسيون هاى فوتبال و باشگاه هاى شــركت كننده در ليگ قهرمانان 
آســيا در فصل 2020 اعالم كرد كه در مرحله يك چهارم نهايى فصل 

جارى ليگ قهرمانان آسيا از تكنولوژى VAR استفاده خواهد شد.
VAR در  اين براى نخستين بار است كه AFC تصميم به استفاده از

ليگ قهرمانان آسيا مى گيرد.
طبق اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا در آينده از ورزشگاه هاى تيم هاى 
شركت كننده در ليگ قهرمانان آسيا ديدن خواهد شد تا امكانات و زير 

ساخت هاى آنها براى استفاده از VAR بررسى شود.
كنفدراســيون فوتبال آســيا در اين نامه اعالم كرد كه در ليگ هايى كه 
VAR در آنها اســتفاده نمى شود با مشــورت با فدراسيون هاى آنها 
اهميت اســتفاده از چنين تكنولــوژى را ارزيابى خواهند كرد تا زمينه 
براى اســتفاده از آن مهيا شود.  در ليگ هاى امارات، عربستان و قطر از 
VAR اســتفاده مى شود اما در ليگ ايران هنوز چنين تكنولوژى وارد 
نشده است و بايد ديد كه كنفدراسيون فوتبال آسيا با فدراسيون فوتبال 
AFC ايران چه تصميمى در اين زمينه خواهند گرفت زيرا در اين نامه

تاكيد شده كه حتما از VAR از مرحله يك چهارم نهايى به بعد استفاده 
خواهد شد و در اين صورت باشگاه هاى ايرانى حاضر در فصل جارى 

ليگ قهرمانان آسيا به مشكل خواهند خورد.

در صورت كاهش مبتاليان به ويروس كرونا
فوتبال چطور و از كجا آغاز خواهد شد؟

 رئيس كميته مسابقات فدراسيون پزشكى ورزشى مى گويد، در صورت كاهش مبتاليان 
بــه ويروس كرونا، فوتبال به صورت پلكانى آغاز مى شــود و در ابتــدا اجازه برگزارى 

تمرينات تيم ها صادر خواهد شد.
به گزارش ايســنا، رئيس كميته مسابقات فدراسيون پزشكى ورزشى و عضو ستاد كرونا 
در ورزش، در برنامه تلويزيونى فوتبال برتر، درباره سرنوشت مسابقات ليگ برتر پس از 
شيوع ويروس كرونا، گفت: طبق برنامه ريزى ها و تصميمات اتخاذشده، ما كمترين ميزان 
آلودگى را بين ورزشكاران داشتيم و توانستيم در اين زمينه تصميمات خوبى را اجرا كنيم. 
شروع مسابقات ورزشى قطع به يقين بستگى به تصميم ستاد ملى مقابله با كرونا دارد كه 

وضعيت بيمارى را رصد مى كند.
وى در پاسخ به اين سوال كه مسابقات فوتبال به چه شكلى و از چه زمانى شروع خواهد 
شد؟ گفت: همان طور كه پس از شــيوع كرونا، فوتبال به صورت پلكانى تعطيل شد، به 
صورت پلكانى هم شــروع خواهد شــد؛ در واقع ما در ابتدا مسابقات را بدون تماشاگر 
اعالم كرديم و سپس مســابقات را تعطيل كرديم و در ادامه تمرينات تيم ها متوقف شد. 
در بازگشت نيز پلكانى عمل مى كنيم و ابتدا تمرينات تيم ها آغاز مى شود و بعد مسابقات 

بدون تماشاگر و سپس با تماشاگر برگزار خواهد شد.
لشگرى يادآور شــد: طبق رصد ويروس كرونا توسط وزارت بهداشت، زمانى كه تعداد 
مبتاليان در جامعه كاهش يابد، با رعايت اصول ايمنى و بهداشتى تمرين تيم ها را پس از 

انجام غربالگرى از بازيكنان و مربيان و ضدعفونى كردن محيط شروع مى كنيم.

وى ادامه داد: زمانى كه روند ابتال به بيمارى كندتر شــود، اجازه برگزار مســابقات صادر 
خواهد شــد. اگر اتفاق ناخوشــايندى رخ ندهد و بيمارى رو بــه كاهش حركت كند، 
هواداران در آخرين مرحله اجازه حضور در ورزشگاه را خواهند داشت. البته در اين زمينه 
به صورت شهر به شهر عمل خواهد شد، زيرا روند بيمارى در شهرهاى مختلف متفاوت 

است. چه بسا تمرينات يك تيم زودتر از ساير تيم ها شروع شود.
وى درباره پيش بينى خود از شــروع مســابقات ورزشــى نيز گفت: ما هيچ تاريخى را 
نمى توانيم اعالم كنيم كه ســبب به هم ريختگى وضعيت تيم ها شود و انسجام موجود را 
از بين ببرد. اما مى دانيم تيم ها به آماده ســازى نياز دارند و براى آمادگى آن ها زمانى را در 
نظر مى گيريم. البته اين احتمال وجود دارد كه در بيستم فروردين درباره شروع تمرينات 

تيم ها تصميم گيرى كنيم.

 نظر شــما دربــاره تعويق المپيك 
چيست؟

اتفاقى بود كه به دليل شــيوع كرونا دامن گير 
همه دنيا شــد كه ما اين اتفاق رو به فال نيك 
مى گيريم و قطعا به نفع كشتى ايران هست و 
مى توانيــم نتيجه خيلى بهترى بگيريم و حتى 
پيش بينى 2 مدال طال را براى كشتى آزاد ايران 

دارم.
در  شــد،  چه  روس ها  وضعيــت   

مسابقات شركت مى كنند يا خير؟
فعال چيزى مشخص نيست ولى خب كشتى 
و مدال گرفتن با حضور روس ها شيرين است 
و قطعا بــا البى هايى كه در دنيا دارند مى آيند 
و اين محروميت احتمالش كم اســت شكل 

بگيرد.
كرد،  خداحافظى  آمريكا  كشتى گير   
به نظر شما امكان اين اتفاق در ايران 

هم هست؟
بله شنيدم، چيزى فعال قابل پيش بينى نيست و 
به نظر من ســن فقط يك عدد است، كسى كه 
بخواهد مدال بگيرد و نتيجه بگيرد در هر سنى 
مى تواند. ما در دنيا كشــتى گير داشتيم در سن 
38 سالگى نخستين مدال طالى عمرش را در 

المپيك گرفته است.
اســت،  قرنطينه  بحــث  در  االن   
به نظر شما اردوها تحت نظر پزشك ها 
آزمايشــات  انجام  و  كامل  قرنطينه  و 

برگزار شود بهتر نيست؟
ببينيد اين يك موضوع فراگير اســت ولى اگر 
خداى نكرده مشكلى پيش بياييد ديگر كسى 
نمى گــذرد، پس احتياط بايــد كرد و بهترين 

تصميم ممكن را گرفت.
 اكنون با اين وضعيت تعويق آينده 
چطور  المپيك  در  را  ايــران  كشــتى 

مى بينيد؟
عالى مى شود و مى شــود با بهترين شرايط و 
نفرات ممكن عازم شد و يك سال وقت براى 

ما عالى است.

 اســتان همــدان در المپيك هاى 
نماينــده    2012 و   2008،  2004
داشته اســت اما در 2016 نداشــتيم 
به نظــر شــما در 2021  مى توانيــم 

نماينده داشته باشيم؟
توكل به خدا ما در اســتان همدان مســعود 
كمروند را داريم و با توجه به اينكه در ســال 
98 تمام نفرات شــاخص 74 كيلوى ايران را 
شكســت داده و به دليل آسيب ديدگى متوقف 
شــد، ورود مى كنيم، انشــاا... بتواند نماينده 

همدان در المپيك باشد.
رو  در 98  كمروند  مسعود  عملكرد   

چطور ديديد؟
عالــى بود و در همه ميدان هــا نمره قبولى را 
گرفت و انشــاا... در انتخابى ها با نگه داشــتن 

آمادگى اش  سطح 
نــد  ا بتو

بهترين 
نتيجه ممكن 

را بگيرد.
 به نظرشــما اگر در انتخابى دچار 
آسيب ديدگى نمى شــد در جام تختى 

چه نتيجه اى حاصل مى كرد؟
كشتى ورزش بى ركوردى است ولى خب من 

پيش بينى طالى او را مى كردم.

مســابقات  بــه   
آسيايى ميرفت؟

مســعود  قطعــا، 
به  است  درســت 
آسيايى  مسابقات 
به نظر  ولى  نرفت 
من يك كشتى گير 
بين المللى است و 
قطعا  مى رفت  اگر 

طال مى گرفت.
 بــا توجــه به 
مســعود،  خبرهــا 
تمرينات خــود را  بدون 
مى گذارد،  سر  پشت  امكانات 

چه حمايتى از وى مى شود؟
قطعــا حمايت مى شــود، هماهنگى ها از روز 
گذشته شروع شده است و هر كم و كسرى در 

امكانات داشته باشد ما تامين مى كنيم.
 رقيب كمروند را در كشور چه كسى 

مى بينيد؟

بــراى المپيكــى شــدن نبايــد هيچ كس را 
دســت كم گرفت و بايد همه را شكســت 
بدهد و بــه همه به چشــم حريف المپيك 

نگاه كند.
 از آن جايى كه مدال المپيك داريد از 

فضاى المپيك بگوييد؟
فضا بسيار سنگين و استرس زا است ولى االن 
با توجه به امكاناتى كه در اختيار كشتى گيران 
است و باتوجه به برنامه ريزى هايى كه دبير در 
اعزام ها دارد مطمئن باشــيد نسبت به گذشته 
خيلى خيلى بهتر اســت و كارشان نسبت به 
ملى پوش هايى كه در گذشــته اعزام مى شدند، 

راحتتر است.
 با هيات كشتى نهاوند براى كمروند 
صحبت كرديد؟ براى تامين امكانات؟

... ســماوات مثــل  بلــه قطعــا و انشــاا
گذشــته مــا را همراهى مى كنــد و بايد 
بدانيم آبروى يك اســتان درميان اســت 
و كمرونــد نه تنها براى نهاوند بلكه براى 

است. استان  يك 

 مديركل ورزش و جوانان استان همدان با 
اعالم اين مطلب گفت: در شهرستان همدان، 5 
نقاهتگاه براى بيماران مبتال به كرونا راه اندازى 

شده است.
محســن جهانشــير با بيان اينكه از روزهاى 
نخســت شــيوع كرونا در اســتان، در حوزه 
زيرساختى اقداماتى در ورزش و جوانان استان 
انجام شد، اظهار كرد: اين اداره كل با همكارى 
دانشگاه علوم پزشكى، در هر شهرستان فضايى 

را به عنوان نقاهتگاه و قرنطينه تجهيز كرد.
وى با بيان اينكه در حوزه نرم افزارى با كمك 
سازمان هاى مردم نهاد، توليد محتواى مجازى 
انجام مى شــود، خاطرنشان كرد: تالش بر اين 

بود كه فضاى ورزشــى در خانه ها ايجاد شود 
كه بر اين اساس ويديو و پادكست هايى توليد 
شده و در فضاى مجازى در حال انتشار است.

جهانشــير ادامــه داد: در حــوزه اجتماعى و 
فرهنگى بخش جوانان اداره كل هم مسابقات 
آنالين با محوريت مجمع امور جوانان استان 

برگزار مى شود.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
بيان اينكه از ابتداى شــيوع كرونا، باشگاه هاى 
ورزشــى و دولتى در سراسر اســتان تعطيل 
شدند، گفت: مديران باشــگاه ها در اين اقدام 
همكارى الزم را داشــتند و با باشگاه هايى كه 
اين دســتورالعمل را اجرايى نكردند، برخورد 

شد.
وى درباره حمايت مالى از باشگاه ها، تصريح 
كرد: ما در اين زمينه تابع سياســت هاى دولت 
هســتيم امــا در اداره كل ورزش و جوانــان 
اســتان، در راســتاى حمايت از باشگاه هاى 

دولتى، دريافت اجاره بها در اين ايام لغو شــد 
و در بخــش خصوصى نيز بــا توجه به اينكه 
نمى توان به طور مســتقيم ورود كرد، ســعى 
داريم از باشــگاه داران و مربيان حمايت الزم 

را داشته باشيم.

 كاراتـه استان 
در راه شكوفايى

 شايســته بيرانوند مربى كاراته و رئيس 
سبك شوتوكان ايران در استان همدان در 
گفت وگو با همدان ورزش مشــكالت  و 
جايگاه كاراته در استان را تشريح كرد كه 

باهم مى خوانيم.
 متولد چه سالى هستيد و ورزش را 

چگونه شروع كرديد؟
 متولد ســال 64 هســتم و از سن 9 سالگى 
ورزش را شــروع كردم، 2 سال رشته رزمى 
تكواندو كار كردم و پس از 2 ســال به دليل 

عالقه شديد كاراته را دنبال كردم.
 چــرا كاراته را انتخــاب كرديد و 

نخستين مربى ات چه كسى بود؟ 

خب آشــنايى با ورزش هاى رزمى داشــتم 
و بعد مقايســه كردم ديدم بــه كاراته عالقه 
بيشترى دارم، نخســتين مربى كاراته من ا...

مرادى در شهرستان بروجرد بودند.
 نخســتين مدالى كــه در كاراته 

كسب كرديد در چه مسابقه اى بود؟
نخســتين مدال در رشته كاراته در مسابقات 

استانى بود.
 از مقام هايى كه در كاراته كســب 
كرديد در دوران ورزشكارى بگوييد؟ 

متاســفانه زمان ما خيلى ســختى ها داشت، 
امكانات و آگاهى خانواده ها به اين شكل نبود 
خانواده من عالقه اى به شركت در مسابقاتى 
كه خارج از شــهر بود نداشتند، كال دوبار در 
مسابقات كشورى شركت كردم، در هر دوبار 
مقام آوردم در كميته يك طال و يك برنز البته 

مدال هاى استانى زياد دارم.
عالقه مند  مربيگرى  به  شــد  چى   

شديد؟ 
مهمترين دليلم عالقه زيادى كه به اين رشته 
داشــتم و يكــى از داليلم هم ايــن بود كه 
نمى توانستم مسابقات مختلف به دليل خانواده 
شركت كنم سعى كردم در مربيگرى و داورى 

در اين رشته بيشتر فعاليت كنم .
 وضعيت كاراته اســتان همدان را 

چطور مى بينيد؟ 
سال 98 برنامه هاى خوبى براى سن پايه اين 
رشته برگزار شــد، اردوهاى مداوم استانى و 
مسابقات هم از تركيب بچه هايى كه در اردو 
بودن و بقيه كاراته كاها و هر بار به اين تركيب 
اضافه ميشد كه در نهايت با مسابقاتى كه قرار 
هست برگزار شــود بهترين ها انتخاب و در 
قالب يك تيم آماده براى مســابقات كشورى 

اعزام خواهند شد.
كاراته در استان در حال شكوفايى است.

 كــدام اســتان ها در كاراته قوى 

هستند؟
اســتان مازندران و تهــران از تيم هاى موفق 
اين رشــته هســتند، البته ناگفته نماند استان 
همدان هم جزو استان هاى برتر كشور است، 
اســتان هايى مانند مازندران و تهران امكانات 
بيشتر كه قابل مقايسه با همدان نيست دارند 

و همينطور اسپانسرهاى زيادى دارند.
 درحال حاضــر در كدام باشــگاه 

فعاليت داريد؟ 
حدودا 15 سال هست كه به صورت دائم در 

باشگاه فردوسى همدان مربيگرى مى كنم.
 از اداره ورزش و جوانان استان چه 

خواسته اى داريد؟ 
واقعا اين رشــته هاى ورزشــى مظلوم واقع 
شــدند، درخواســتم اين اســت كه بيشتر 
رسيدگى شود اگه بودجه بيشترى در اختيار 
اين ورزش ها قرار بدهند نتايج بهترى كسب 

مى شود.

مسعود مصطفى جوكار:

كشتى استان روند رو به رشدى دارد
مســعود مصطفى جوكار قهرمان دوم المپيك آتن استان و يكى از مربيان تيم ملى 
كشــورمان تعويق مسابقات المپيك 2020 توكيو را براى كشتى استان يك فرصت 
دانست وآن را به فال نيك گرفت.همكار ما مصطفى ساجدى با وى پيرامون كشتى 
كشور و استان و عملكرد هيات استان گفت وگويى انجام داده كه با هم مى خوانيم.

پيش بينى نقاهتگاه در تمام شهرستان هاى استان 

اماكن ورزشى را نقاهتگاه بيماران 
كرونايى كرديم
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باباطاهر

حمايت دولت از تاسيسات گردشگرى
 با توجه به خســارات وارده به تأسيسات گردشگرى در ايام شيوع 

كرونا، دولت طرح  حمايتى را در اين خصوص پيش بينى كرده است.
معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
همدان، با بيان اينكه در راســتاى مصوبات ستاد استانى مقابله با كرونا، 
اقدامات پيشــگيرانه در اداره كل ميراث فرهنگى استان صورت گرفت، 
اظهار كرد: بر اين اســاس تمام موزه ها، اماكن و تأسيسات گردشگرى 

استان تعطيل شد.
على خاكسار ادامه داد: نمايشگاه ها، نوروزگاه ها و جشنواره نوروزى كه 
پيش از شيوع كرونا برنامه ريزى شــده بودند، در راستاى جلوگيرى از 

انتقال اين ويروس داير نشد.
معاون گردشگرى ميراث فرهنگى همدان با بيان اينكه خانه مسافرها كه 
يكى از دغدغه هاى مهم به شمار مى رود، تحت كنترل جدى قرار گرفتند، 
يادآور شــد: بر اساس بازرسى هاى مكرر، تذكراتى به خانه مسافرها داده 
شــد و تعدادى از آنها نيز پلمب شــدند كه در كاهش حضور مسافران 

اثرگذار بود.
وى از حذف تبليغات مجازى تأسيسات گردشگرى نيز خبر داد و افزود: 
تا وضعيت به اين شكل ادامه داشته باشد، تعطيلى اماكن گردشگرى نيز 

تداوم خواهد يافت.
وى با بيان اينكه جشنواره عكس «چيدمان سفره هفت سين» توسط اين 
اداره كل برگزار شد، گفت: اين جشنواره با استقبال بااليى از سوى مردم 
اســتان و ساير اســتان ها همراه بود كه به زودى از برگزيدگان آن تقدير 
مى شود. خاكسار درباره ايجاد هشــتك مانور_تبليغات_گردشگرى_

مجازى در كشــور، اظهار كرد: همزمان با سراســر كشــور تصاوير و 
ويدئوهاى مختلفى از جاذبه هاى گردشگرى استان تهيه شد كه عالوه بر 
بارگذارى در بانك اطالعاتى گردشگرى و مشاهده هموطنان، در اختيار 
رايزنان فرهنگى ايران در كشورهاى ديگر نيز قرار گرفت و اميد مى رود 
با معرفى اين جاذبه ها، پس از پايان كرونا شــاهد حضور گردشگران در 
اســتان باشــيم. وى ادامه داد: در روزهاى آينده، تور مجازى بازديد از 

تعدادى از اماكن گردشگرى استان همدان راه اندازى خواهد شد.
خاكســار از پيش بينى طرح حمايتى دولت از تاسيســات گردشگرى، 
يادآور شــد: بر اساس دســتورالعمل ها، صاحبان تأسيســات و اماكن 
تفريحى، روزانه ميزان خســارات وارد شــده را براساس مقايسه ميزان 
بازديد و درآمد با مدت مشابه سال گذشته، گزارش مى دهند و اقداماتى 

از سوى دولت براى جبران اين خسارات انجام خواهد شد.
وى تصريح كرد: امهال بيمه هاى كارفرمايان و اعطاى تسهيالت با بهره 

كم از جمله طرح هاى حمايتى از صاحبان تاسيسات گردشگرى است.

رئيس ايكوم ايران خواستار شد
از شاغالن قسمت هاى مختلف موزه ها 

حمايت شود
 رئيس كميته ملى ايكوم در نامه اى به وزير ميراث فرهنگى خواســتار 

ارائه راهكارهاى حمايتى از شاغالن در موزه ها شد.
بــه گزارش مهر، احمد محيط طباطبايى رئيس كميته ملى موزه هاى ايران 
(ايكوم) در نامه اى به على اصغر مونسان وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى نوشت: در ارتباط با شــيوع كرونا و تعطيلى موزه ها به 
صورت فيزيكى و براســاس مصوبات ستاد ذى ربط و همچنين درگيرى 
جامعه جهانى حداقل براى سال پيش رو، پيش بينى و طراحى راهكارهاى 
حمايتى از شــاغلين در قســمت هاى مختلف موزه ها به ويژه موزه هاى 
خصوصى (بخش غيردولتى) از طريق برنامه هاى كوتاه مدت و درازمدت 
توســط واحدهاى ذ ى ربط آن وزارت خانه مــورد انتظار جامعه فرهنگى 
است. بديهى است نخستين راهكارهاى حمايتى براى اين فعاالن مى تواند 
از طريق طراحى و ايجاد صندوق حمايتى، بخشودگى و تأخير در پرداخت 
هزينه اجاره مكان و همچنين معافيت ماليات و عوارض مترتب بر اينگونه 
مشاغل از اولويت برخوردار است و در ايجاد صندوق حمايت از اين قشر 
مى توان از هميارى مراكزى اســتفاده كرد كه از منابع و امكانات بيشتر و 
مناسب تر برخوردار هستند و در حقيقت به نوعى از مساعى ملى در تقسيم 
شايســته منابع در اختيار بخش هاى مختلف براى پشتيبانى از موزه داران 

استفاده كرد.

پيشنهادات هتل داران 
براى تعويق اقساط تسهيالت

 رئيس كل بانك مركزى از درخواســت هتل داران براى تعويق اقساط 
تسهيالت خبر داد و گفت: نظام بانكى همراهى الزم را با فعاالن صنعت 

گردشگرى دارد.
بــه گزارش مهر، عبدالناصر همتى، در صفحه شــخصى خود در فضاى 
مجازى نوشت: امروز 16 فروردين 98 در معيت معاون اول رئيس جمهور 
در جلسه فعاالن گردشگرى، ميراث فرهنگى و صنايع دستى شركت كردم.

مســئوالن بخش هاى مختلف و نيز رؤساى اتحاديه هاى صنفى مسائل و 
مشــكالت ناشى از شيوع كرونا در اوج فعاليت هايشان را تشريح كردند. 
انصافاً هتل ها، مراكز گردشــگرى، صنايع دســتى و دفاتر مسافرتى، اوج 
فعاليت و بهره بردارى از ســرمايه گذارى و تداركاتشان ايام عيد است كه 
كًال متوقف شــدند. درباره تعويق اقساط تسهيالتشان و نيز دوره تنفس 
تسهيالت جديدى كه براى جلوگيرى از آسيب بيشتر و حفظ اشتغالشان 

قرار است بگيرند، پيشنهاداتى داشتند كه قابل توجه بود.
اين نكتــه را تاكيد كردم مهمترين لطمه و آســيب اين ويروس، گرفتن 
جان بســيارى از هموطنان است كه آثار اقتصادى در مقايسه با آن ضايعه 
تأســف بار اهميت بســيار كمترى دارد. البته آثار مالى و اقتصادى آن هم 
مهم اســت ولى با توجه به مشكالت جدى بودجه اى دولت به دليل فشار 
تحريم ها اينكه فكر كنيم همه آســيب هاى وارده قابل جبران باشد مقدور 
نيست، ولى اين اطمينان را دادم كه نظام بانكى حداكثر همراهى و كمك 
را به فعاالن گردشگرى خواهد كرد؛ زيرا رونق گيرى فعاليت اين بخش از 
خدمات، منوط به برگشت شرايط كامًال عادى از نظر ريشه كنى ويروس 

است.

■ دوبيتى باباطاهر 
اگر دل دلبر و دلبر كدام است                                    وگر دلبر دل و دلرا چه نام است
دل و دلبر بهم آميته وينم                                           ندونم دل كه و دلبر كدام است

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خودتان را با هر وسيله اى كه مى توانيد پاكيزه كنيد؛ زيرا كه خداوند متعال اسالم را بر پايه 
پاكيزگى بنا كرده است و هرگز به بهشت نرود مگر كسى كه پاكيزه باشد.   
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 همه چيز در جريان بود از برو و بيا تا سفر به بهانه 
تفريح، كار يا سرگرمى.

يكباره نقطه اشــتراكى خوفناك دســت روى گلوى 
روزمرگى ها گذاشــت. ويروس جهانگرد سبب شد 
بيشتر از هر صنعتى، گردشگرى روزبه روز حالش به 
وخامت برود و بيم اين مى رود نبض كندش به زودى  

از حركت بازايستد.
صنعت گردشــگرى، جزو صنايعى بود كه بيشترين 
آســيب را از اين ويروســى كه به جان جهان افتاده، 

متحمل شد.
تاسيســات گردشــگرى بــا هزينه هاى گــزاف و 
سرمايه هاى ســنگين رو به تعطيلى اجبارى رفتند و 
ســرمايه گذارها و فعاالن گردشــگرى را مردد براى 

ماندن در موقعيت قبلى يا رفتن كردند.
براى مقابله با اثرات كوويد 19 بر صنعت گردشگرى 
چه بايد كرد؟ در ادامه واكنش برخى مسئوالن ايرانى 
و خارجى را در قبال شرايط فعلى جهان ذكر مى كنيم.

 پيشنهاد عجيب وزير ميراث ايران
پس از كرونا، چند روزى تعطيل عمومى اعالم كنيد 
تا مردم بروند مســافرت؛ اين ايده درخشــان وزير 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى ايران بود. 
باور كنيد كه جناب وزير چنين ايده اى را مطرح كرده 
و اين عمل را راهكارى در راســتاى تزريق نشاط در 
جامعه ذكر كرده اســت. اما چرا فعاالن گردشگرى و 

عالقه مندان ميراث از ايــن تصميم تعجب مى كنند؟ 
چون مدت هاست همه مى گوييم هر كارى كه سبب 
«گردشــگرى انبوه» شــود، جز ضرر چيزى به دنبال 
نــدارد و تعطيلى پس از تعطيالت زياد هم نمى تواند 
يك راهكار هوشــمندانه باشد! پيشــنهاد بعدى عل  
اصغر مونسان اما باب ميل خسارت ديدگان سونامى 
گذشته است؛ درخواست 38 هزار ميليارد ريال براى 
جبران خســارت هاى وارد بر صنعت گردشــگرى 
ناشــى از كروناويروس به اين صورت كه 30 درصد 
از ايــن كمك ها بالعوض و 70 درصد تســهيالت 
باشــد. اما آن طور كه ايسنا نوشته، اين مبلغ هم اصال 
كافى نيســت، چون فقط قشــر هتلداران در دو ماه 
اسفند و فروردين متحمل خســارت 3 هزار ميليارد 
تومانى شده اند. درخواست سوم او اين بود كه امهال 
تســهيالت اعطايى به فعاالن حوزه ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى كه قرار بود 3 ماهه باشد 
(آن طور كه در بســته حمايتى آمده بود) به يك سال 
افزايش يابد. درخواست چهارم تمديد زمان پرداخت 
حــق بيمه كارفرما تا پايان شــهريور بــود.  وزير در 
جلسه با معاون اول رئيس جمهور و رئيس كل بانك 
مركزى آمارهاى قابل تامل ديگرى هم داده اســت؛ 
80 هزار نفر به طور مســتقيم در صنعت گردشگرى 
كشور فعال هســتند كه نبود حمايت سبب بيكارى 
اين افراد مى شود. رئيس كل بانك مركزى، در پاسخ 

وزير ميراث، از تخصيص تسهيالت با نرخ 12 درصد 
براى فعاالن حوزه گردشــگرى گفته و خبر داده كه 
تــا اول مهر براى بازپرداخت اين تســهيالت تنفس 
اعالم كرده اند. با پيشنهاد پرداخت خسارت 38 هزار 
ميليارد تومانى وزير و تخصيصش به وزارت خانه هم 
موافقت كرده اســت.   اين در حالى است كه برخى 
فعاالن حوزه گردشگرى معتقدند تسهيالت با نرخ 12 
درصد درحالى كه تسهيالت ديگرى با نرخ 4 درصد 

موجود است، لطف خاصى به اين قشر نيست.
 راهكارهاى فوربسى!  

forbes.) وندى آلتشــولر در سايت  نشريه فوربس
com) مطلبى با عنوان «چطور در دوره بحران كرونا 
به صنعت گردشــگرى كمك كنيم» نوشته است. به 
روايت او اين صنعت هر ســاله ســهم 8,8 تريليون 
دالرى در اقتصاد جهان دارد. در سال 2019 ده كشور 
به ترتيب اسپانيا، فرانسه، آلمان، ژاپن، اياالت متحده، 
انگلســتان، اســتراليا، ايتاليا، كانادا و سوئيس نقش 
رهبرى صنعت گردشــگرى را در جهان بازى كردند 
و در صدر ليســت اين صنعت بودند. اين كشــورها 
نه فقط به دليل ميراث فرهنگــى و تبادالت فرهنگى 
گسترده شان بلكه به دليل منابع طبيعى، زيرساخت ها و 

ظرفيت هاى باالى ميزبانى از گردشگران زياد توانستند 
به اين جايگاه برسند.

در همين گــزارش آمده كه طبق گزارش ســازمان 
جهانى سفر و گردشگرى، 50 ميليون شغل در همين 
حوزه در سراسر جهان در خطر قرار گرفته اند. يعنى 
اين ويروس نه تنها سفرها را لغو كرده و گردشگران را 
از سفر باز داشته، بلكه چرخ اقتصاد بسيارى از افراد، 
كمپانى ها و اقتصادهاى جهــان را هم از كار انداخته 
است. نويســنده در ادامه راهكارهايى براى كم كردن 
اثرات اين ويرويس و كمك به صنعت گردشــگرى 
پيشنهاد كرده است؛ اول اينكه به فكر همه بخش هاى 
صنعت گردشگرى باشيد؛ از حمل ونقل، اقامت، غذا 
و نوشــيدنى گرفته تا سرگرمى و همه مشاغلى كه به 
صنعت توريسم وابسته هستند. دوم اينكه رستوران ها 
و كافه ها را فرامــوش نكنيد، همچنان ارتباطتان را با 
اين صنايع كه بسيار آسيب ديدند حفظ كنيد و يادتان 
باشــد كه پس از كرونا ســعى كنيد انعام هايى را كه 
در گذشته در رستوران مى داديد، چرب تر كنيد! او به 
ارائه دهندگان خدمات گردشگرى هم توصيه كرده كه 
مى توانند كارت  هاى تخفيف (چيزى كه به نام ووچر 
معروف است) را به صورت اينترنتى به مشتريانشان 

بفروشند و خريداران مى توانند از تخفيف هاى آينده 
هم  اكنون برخوردار شــوند و البته با پيش پرداخت به 
اين صنايع كمك كنند. توصيه بعدى او اين است كه 
كنجكاوى تان براى ســفر را از دست ندهيد و سعى 
كنيد در اين مدت با مطالعه فرهنگ ها و گردشــگرى 
كشورهاى مختلف براى سفرهاى آينده آماده شويد. 
مثال در خانه آشــپزى كنيــد اما براى ايــده گرفتن 
درباره آشــپزى كه مى تواند آشپزى ملل هم باشد، در 

كالس هاى آنالين شركت كنيد.  
 هديه سازمان جهانى گردشگرى

ســازمان جهانى گردشــگرى (unwto) هم ضمن 
اعالم هشــدارهاى مختلف هديــه اى را براى فعاالن 
حوزه گردشگرى كه اين روزها بيكار شده اند و البته 
عالقه مندان حوزه سفر و صنعت گردشگرى تدارك 
ديده. به ايــن صورت كه درس هــا و دوره  آكادمى 
آنالين گردشگرى را به صورت رايگان ارائه مى دهد 
و از همه خواســته در خانه بمانند و مهارت هايشان 
را از اين طريق باال ببرند. براى اســتفاده از اين هديه 
مى توانيد به سايت آكادمى گردشگرى سازمان جهانى 
 (unwto-tourismacademy.ie.edu )

مراجعه كنيد. 

 تعليق عمره و درخواست عربستان براى توقف 
برنامه هاى حج تمتع با توجه به همه گيرى ويروس 
كرونا، سرنوشــت مناسك واجب مســلمان را در 
هاله اى از ابهام قرار داده اســت. رئيس سازمان حج 
و زيارت به پرســش هايى در اين زمينه پاسخ داد و 

سناريوهاى ايران را در اين رابطه تشريح كرد.
به گزارش ايســنا، چند ماه تا برگزارى حج تمتع 99 
باقى مانده، ثبت نام از زائرانى كه سال ها چشم انتظار 
رسيدن نوبت اعزامشان بوده اند، از اسفند ماه 98 آغاز 
شــده، آن هم در شرايطى كه نه تنها ايران بلكه بيش 
از 200 كشــور ديگر درگير ويروس كرونا شده اند. 
از ســوى ديگر عربســتان عمره را تعليق كرده و از 
مسلمانان خواسته براى حج تمتع فعال اقدامى نكنند. 
در ايــران ثبت نام حج تمتع هنوز متوقف نشــده اما 
تكليف آن هايى هم كه ثبت نام كرده اند و يا در نوبت 

اقدام هستند، نامعلوم است. 
عليرضا رشيديان اميدوار است تا شروع فصل گرما 
همه گيرى بيمارى كوويد 19 كاهش يابد، اما در عين 
حال اشاره مى كند كه ســناريوهايى را براى شرايط 

مختلف آماده كرده اند.
وى يادآور شــد كه طبق تفاهم ايران با عربســتان، 
امســال 87 هزار و 550 نفر اعــم از زائر و كارگزار 
از جمهورى اســالمى ايران به ســفر حــج اعزام 
مى شــوند، تمام اقدامات مربوط به عقد قراردادهاى 
مســكن، تغذيه، تداركات و نيــز مباحث مرتبط با 
بهداشت، بيمه و ناوگان حمل و نقلى حجاج انجام و 

قراردادهاى آن هم بسته شده است.
 ســناريوى اول؛ حج با ضميمه پروتكل 

بهداشتى
وى ادامه داد: اگر بحران كرونا خاتمه يابد و تصميم 
بر برگزارى حج و اعزام تمام سهميه توافقى زائران 
باشــد، عالوه بــر رعايت شــرايط مختلف فنى و 
عملياتى، موضوع را به صورت علمى و كارشناسى 
بررســى كرده و ضمن انجام معاينــات و ارزيابى 
شرايط استطاعت جســمى افراد، اعزام زائران انجام 

مى شود.
رشــيديان افزود: تعامالت با وزارت حج عربستان 
ادامه دارد و ســازمان حج هم پروتكل هاى سالمت 
حجاج از مرحله معاينات، اعزام، حمل و نقل، اسكان، 
تغذيه و تداركات و اعمال مناسك حج را با توجه به 

همه گيرى ويروس كرونا تهيه و تدوين كرده است.
وى يادآورى كرد: جمهورى اســالمى ايران در بين 
كشورهاى اسالمى و همكار در برگزارى حج، يكى 
از پيشروترين كشورها در امر حفظ سالمت حجاج 
است و ساليان دراز با سازماندهى قوى كادر بهداشت 
و درمان و در اختيار داشتن درمانگاه ها و بيمارستان 
تخصصى و ايجاد شبكه بهداشــتى ـ درمانى كه از 
بدو شــكل گيرى كاروان ها تا بازگشت از اين سفر 
معنوى همراه حجاج است تجربه و دانش گرانقدرى 

اندوخته است.

وى اضافه كرد: ايران در ســايه ايــن تجربه، دانش 
و توان عالوه بر الگوســازى در عمليات حج براى 
ساير كشورها، همكارى خوبى هم با وزارت خانه ها 

بهداشت و حج عربستان دارد.
ايــن مقــام مســئول در حــج گفــت: قوانين و 
دســتورالعمل هاى بهداشتى، معاينات پيش از اعزام، 
كنترل و رســيدگى به وضعيت ســالمت بيماران و 
افراد پرخطر در طول عمليات حج در شبكه بسته و 
منحصر به ايرانيان سبب شده سالمت حجاج تامين 

شده و رضايتمندى قابل قبولى هم ايجاد شود.
رئيس ســازمان حج و زيارت ادامه داد: در شــرايط 
كنونى هم با توجه به همه حساسيت ها و معيارهاى 
دقيق علمى و نيز رعايت شــاخص هاى ســازمان 
بهداشت جهانى و وزارت خانه هاى بهداشت و درمان 
هر دو كشور نســبت به تدبير شرايط و پيش بينى ها 

متناسب با آن اقدام مى كنيم.
 ســناريوى دوم؛ افــراد پرخطر به حج 

نمى روند
رشــيديان در پاسخ به اين سوال كه ممكن است در 
صورت تداوم بحران ويروس كرونا و نبود آمادگى 
و توانمندى در عربســتان براى مهيا كردن شــرايط 
مناســب حضور تمام حجاج كشــورهاى اسالمى، 
نسبت به محدودسازى سهميه ها اقدام شود؟ گفت: 
در اين صورت، بر مبناى برنامه ريزى هاى انجام شده 
افرادى كه داراى ريسك و دچار بيمارى هاى زمينه اى 
و مشــكالت سنى هستند امسال به اين سفر معنوى 
فرستاده نمى شــوند و اعزامشان به سال بعد موكول 

مى شود.
 سناريوى سوم؛ تعليق حج

وى در پاســخ به اين پرســش كه اگر عربســتان 
تصميــم بگيــرد حج را برگــزار نكنــد، تكليف 
ثبت نامى هــاى امســال از حيث اولويــت اعزام 
و سپرده هايشــان چه مى شــود؟ گفــت: در اين 
شــرايط به طور قطع، اولويت اعزام در سال بعد 
با زائرانى است كه هم اكنون ثبت نام كرده و فرايند 

ثبت نامشان تكميل شده است.
رشــيديان افزود: از نهم اسفندماه تاكنون حدود 51 
هزار نفر از طريــق ســامانه رزرو اينترنتى ثبت نام 
كرده اند كه در حال حاضــر از اين تعداد، 49 هزار و 

596 نفر ثبت نامشان قطعى و نهايى شده است.
وى بــا بيان اينكــه فرآيند ثبت نام همچنــان ادامه 
دارد، اظهــار كــرد: ارز مــورد نياز حج امســال بر 
اســاس مصوبه دولت با نرخ مصوب تامين شــده 
است كه بر اســاس ثبت نام قطعى زائران، اين منابع 
به حساب هاى ســازمان حج و زيارت در عربستان 
منتقل و قراردادهاى مربوط به مسكن و حمل و نقل 
درون و برون شــهرى، تغذيه و تداركات و... زائران 

بسته مى شود.
 تكليف پول حج چه مى شود؟

رئيس ســازمان حج و زيارت گفــت: در قرارداد با 

طرف هاى خدمات دهنده عربستانى، بندى با عنوان 
شــرايط «فوق العاده» و اضطرارى وجــود دارد كه 
در صورت برگزار نشــدن حج، قــرارداد مربوط به 
خدمات به ســال آينده منتقل شــده و از اين ناحيه 

ضررى متوجه زائران ما نمى شود.
وى افزود: در صورت برگزار نشــدن حج امســال، 
سازمان حج و زيارت به جاى سرمايه گذارى ريالى 
به نيابت از اين زائران، قراردادهاى مســكن و حمل 
و نقل و تداركات را با لحاظ شــرايط اضطرارى در 
عربســتان مى بندد و اين خدمات در ســال آينده بر 
مبناى قراردادهاى امســال به زائران ما ارائه مى شود 
و تحوالت اقتصاد جهانى و نرخ برابرى ارز و ريال 
و هرگونه افزايشى در نرخ ها متوجه هزينه هاى اعزام 

حجاج ما در سال آينده نخواهد شد.
وى با تاكيد بر اينكه تغيير نكردن هزينه ارزى صرفًا 
در صورت برگزار نشدن حج در سالجارى و موكول 
شــدن قراردادها به سال آينده اســت، گفت: فقط 
درصد اندكى از هزينه هاى حجاج همانند عوارض، 
ويزا، هواپيما، سازماندهى و آموزش ممكن است در 
سال آينده تغيير كند اما بخش عمده هزينه سفر حج 
براى زائران ثبت نامى امســال در اين صورت ثابت 

خواهد بود و مشمول افزايش ها نمى شود.
 براى انصرافى هاى حج

رئيس ســازمان حج و زيارت به آن دسته از افرادى 
كه ثبت نام كرده اند و در صورت برگزار نشــدن حج 
قصد انصراف داشته باشند، گفت: اين افراد مى توانند 
انصراف داده و زائران اولويت هاى بعدى فراخوان و 

ثبت نام شده و جايگزين آنها مى شوند.
رشــيديان تاكيد كرد: تمام زائران ثبت نامى امســال 
در صورت برگزار نشــدن حج 99 در ســال آينده 
اعزام مى شــوند و در صورتى ســال آينده، ثبت نام 
جديد انجام مى شود كه ســهميه كشورمان بيش از 
افراد ثبت نامى باشــد، ضمن آنكه هزينه ســفر حج 
ثبت نامى هاى جديد بر اســاس نرخ ارز همان سال 

محاسبه و دريافت مى شود.

بحران كرونا فرصتى منحصربه فرد براى 
صنعت گردشگرى

 درحال حاضر هشــتگ #در_خانه_بمانيم در سرتاسر دنيا به 
راه افتاده اســت كه براى صنعت گردشگرى ضربه اى مهلك به 
شمار مى رود. بحران كوويد 19، منع مسافرت به بيشتر كشورهاى 
دنيا، بسته شدن مرزها و تمام اقدامات ديگرى كه دولت ها اتخاذ 
كرده اند، همه چيز را در صنعت گردشــگرى براى هميشه تغيير 
خواهد داد و اين صنعت ديگر مانند گذشته نخواهد بود. اما اين 
درواقع فرصت خوبى براى مقاصد گردشگرى و در كل صنعت 

گردشگرى است.
به گــزارش ميراث آريــا، اين بحــران در صورتى يك فرصت 
تكرار نشــدنى براى اين صنعت خواهد بود كه هتل دارها، فعاالن 

گردشگرى، تورگردان ها، مقاصد گردشگرى و... وضعيت كنونى 
را به عنوان يك فرصــت منحصربه فرد براى برون رفت از بحران 
ببينند و پس از اتمام اين وضعيت شــروع تازه و پرقدرتى براى 

كسب وكار خود داشته باشند.
اين فرصت منحصربه فرد همين حاالست، همين حاال كه صنعت 
گردشــگرى به كلى به سطح اشــغال و درآمد تقريبًا صفر رسيده 
اســت. اين زمان فرصتى براى همه است تا در چشم انداز پيشرو 
تجديدنظــر كنند، زيرا پس از بحران همه باهم از صفر شــروع 

خواهند كرد.
ازآنجايى كه عامالن ســفرآنالين مانند وب سايت بوكينگ، بازار 
را در دســت خود گرفته اند، هتل هــا مجبورند 60 تا 80 درصد 
از سودشــان را به آن ها بپردازند و اين مسئله ضرر بزرگى براى 
صنعت گردشــگرى به شــمار مى رود. هرچند، با توجه به اينكه 

صنعت گردشــگرى در طول 10 سال گذشته سرعت رشد كمى 
در اتخاذ فناورى هاى جديد و كسب فرصت هاى جديد در بازار 
داشته است و به تغيير رفتار مشترى توجهى نكرده است، عامالن 
ســفر آنالين توانسته اند به رشــد قابل توجهى دست پيدا كنند و 
هتل هاى سرتاســر دنيا هم به آن ها وابسته شده اند و سود زيادى 
بــه آن ها مى پردازند، به طورى كه بســيارى از اين عامالن درآمد 

بيشترى نسبت به هتل ها خواهند داشت.
حــاال كــه بحــران كرونــا تقريبــًا تمــام ســفرهاى دنيــا را 
متوقــف كــرده  اســت، ايــن فرصــت بــراى صنعــت گردشــگرى 
ــود  ــده خ ــتراتژى هاى آين ــاره اس ــه درب ــده ك ــود آم ــه وج ب
ــد  ــتوران ها، مقاص ــا، رس ــيوه اداره هتل ه ــد و در ش ــر كن فك

ــد. ــر كن ــگرى و.... تجديدنظ گردش
شــايد يكى از اين اســتراتژى ها فاصله گرفتــن از اين عامالن 

سفرآنالين باشد تا بتوان ســود بيشترى را به بخش گردشگرى 
اختصــاص داد. اين فرصت خوبى براى گردشــگرى و مقاصد 
ســفر است كه كنترل بازار گردشگرى را دوباره به دست بگيرند 
و حضــور خود در رســانه هاى ديجيتال را به اثبات برســانند، 
بازاريابــى خود را بهبــود بدهند و تبليغات خــود را به گوش 

برسانند. همگان 
دگرگونــى ديجيتالى (Digital Transformation) يك راه 
ايده آل براى رسيدن به اين هدف است. حاال وقت آن رسيده كه 
دست به كار شويم و ظرفيت هاى محلى، آموزش ها، فناورى هاى 
مربوطــه و ... را ايجــاد و ارائه كنيــم تا تمــام فعاليت بخش 
گردشــگرى را توانمند كنيم كه دوباره كنترل توسعه گردشگرى 
پايدار را به دســت بگيرند، زيرا پس از اتمام بحران كرونا، همه 

از صفر شروع خواهيم كرد.

ويروس جهانگرد 
گردشگرى را 

بيمار كرد 

رئيس سازمان حج تشريح كرد؛

سناريوهاى ايران 
براى «حج» در كرونا


