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ميزان بارش ها 
در همدان 
كاهش 
مى يابد

تقاضاى
 5000 همدانى 
براى بيمه 
بيكارى

جهان با بحرانى 
بدتر از ركود 
بزرگ 
سال 2008 
روبه رو است
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مشوق هاى مالياتى 
براى خيران مقابله با كرونا
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

بالتكليفى 177 تأسيسات تعطيل و 2500 شاغِل بيكار! 

تسهيالت 12درصدى و 
تب 40 درجه گردشگرى 

بازگشايى ناهوشمندانه بازار
■ فرماندار: با متخلفان برخورد مى كنيم

بازگشت 
پيكر نيمه جان اصناف 
به حوزه كسب وكار

مانديم تا اعتماد مردم 
خدشه دار نشود

■ (به  مناسبت انتشار در روزهاى سخت كرونايى)
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 رســانه در جهــان معاصــر نه تنهــا منبعــى موثــق 
بــراى اطالع رســانى اســت، بلكــه در مواقــع بحــران، 
مركــز ثقــل اعتمــاد يــك ملــت اســت. آنچنــان كــه 
ــگاران  ــى دوم برخــى خبرن ــگ جهان ــان جن در جري

ــك  ــود از ي ــاى خ ــر و عكس ه ــاندن خب ــراى رس ب
نبــرد، چندمــاه بــا كشــتى و قطــار طــى مســير 
مى كردنــد تــا گــزارش خــود را بــه روزنامــه متبــوع 

خــود برســانند. 
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تعطيلى هاى رضايت آور!ياد

 فراينــد تشــكيل دولت هــا در نظام هاى 
سياسى، فرايند قابل تأملى است و آنچه هنوز 
در اين فرايند پابرجاســت، عامــل قرارداد و 
ميثاق براى تن دادن به قوانين با گذشــت از 

مقدارى آزادى ها براى تشكيل دولت...
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  24 فروردين ماه 1399  شماره 3727
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تعطيلى هاى رضايت آور!
 فرايند تشــكيل دولت ها در نظام هاى سياســى، فرايند قابل تأملى 
اســت و آنچه هنوز در اين فرايند پابرجاست، عامل قرارداد و ميثاق 
براى تن دادن به قوانين با گذشــت از مقدارى آزادى ها براى تشكيل 

دولت و رسيدن به امنيت و رفاه و آسايش است.
اين فرايند دليلى بر انتظارات از دولت ها در تمامى حوزه ها براى ارائه 

خدمت و پاسخگويى به تمام مطالبات مردم است.
با پذيرش اين فرايند است كه از نان تا جان مردم به دولت ارتباط پيدا 
مى كند و جمالتى چون «خودت انجــام بده» از دولتمردان پذيرفتنى 

نيست.
در واقع مردم در اين فرايند، ارباب قلمداد مى شوند و خدمتگزارى به 

مردم كمترين كار دولتمردان در هر سطحى است.
بر اين اســاس است كه دولت ها همواره سنجش رضايتمندى دارند و 
مهم ترين شــاخص براى موفقيت دولت ها افزايش سطح رضايتمندى 

است.
در اين مســير دولت ها همواره تالش دارند كه با ارائه به موقع و سريع 
خدمت هــاى مورد نياز مردم به شــاخص، رضايتمندى را افزايش و 

اعتماد به دولت را كسب كنند.
البته دولت ها راهكارهاى متفاوتى تاكنون براى رسيدن به رضايتمندى 
داشــته اند و آنها را طى كرده اند اما عموما نارضايتى در بيشتر دولت ها 
بروز كرده و هنوز تا رســيدن به رضايت حداكثرى از دولت ها فاصله 

بسيار است.
هنــوز حوادث بنزينى و هواپيمايى فراموش نشــده، هرچند عملكرد 
دولت در كرونا بر آنها سايه انداخته است اما الزم است كه توجه شود 
ايــن 2 حادثه، نمونه اى از نتايج بى توجهى به مردم و رضايت آنها در 
تصميم گيرى ها و نامحرم دانســتن آنهاست. مواردى كه تجربه خوبى 
براى همه افرادى شــد كه با مردم ســروكار دارند تا همواره به دنبال 

رضايت مردم از تمامى اقدامات باشند.
در شــرايط كرونايى ســنجش رضايتمندى مردم رها نشــده و نتايج 
حاصل از اين ســنجش قابل تأمل است به گونه اى كه در سومين موج 
نظرسنجى دفتر مطالعات اجتماعى شهردارى تهران درباره ابعاد شيوع 
ويروس كرونا كه توسط ايســپا اجرا شده است؛ رضايت از دولت و 
ديگر نهادهاى عمومى در طول فاصله ميان 3 موج نظرســنجى بهبود 
يافته و ميزان نارضايتى از 65 درصد در ميانه اســفند به 46 درصد در 

حال حاضر رسيده است!
 اين نظرسنجى نشان مى دهد تعطيالت دستگاه هاى اجرايى با افزايش 

رضايتمندى مردم همراه بوده است.
البته اين دليل ظاهرى است و دليل اصلى سهل گيرى ها نسبت به مردم، 
تمديد مجوزها، انجام الكترونيكى امور، شفافيت بيشتر كارها، ممكن 
نبودن فسادهاى مرسوم ادارى در سيستم هاى الكترونيكى و مجازى و 

انجام سريع امور است.
كرونا ســبب شد بســيارى از مراجعات به دســتگاه ها كه در گذشته 
ضرورى قلمداد مى شــد اكنون ضرورى نباشــد و كارها اتوماتيك و 

بدون ايجاد مزاحمت براى مردم انجام شود.
اين دوران و شــاخص رضايتمندى حاصل از آن، تجربه خوبى است 
تا اقداماتى كه با نارضايتى مردم همراه بوده، تعطيل شــود و موجبات 

رضايتمندى بيشتر مردم فراهم شود.

منع فعاليت اتوبوس       هاى شهرى تا 30 فروردين
 فعاليت و تردد با حمل ونقل عمومى به ويژه اتوبوس هاى شــهرى با شــيوع كرونا در همدان دچار تغيير و حتى منع استفاده و تردد 
شده اند. در همين راستا رئيس سازمان مديريت حمل ونقل بار و مسافر شهردارى همدان با بيان اينكه منع فعاليت اتوبوس ها و ون هاى 
مســافربرى شــهر همدان همچنان ادامه دارد، گفت: ســتاد ملى مبارزه با ويروس كرونا فعًال مصوبه اى براى لغو محدوديت فعاليت 
اتوبوس ها و ون هاى شهرى اعالم نكرده است.محمد پوروخشويى با اشاره به اينكه در شهر همدان بيش از 3 هزار تاكسى جايگزين ون 
و اتوبوس ها شده است، اظهار كرد: در شهر همدان در 6 خط ون و 35 خط اتوبوس فعاليت داشت كه با توجه به شيوع ويروس كرونا 
در استان و شهر همدان و بنابر مصوبه ستاد ملى مبارزه با كرونا فعاليت ون و اتوبوس در تمامى خطوط غيرفعال و تاكسى جايگزين شده 
است. وى تصريح كرد: با توجه به اينكه هر دستگاه ون چيزى حدود 11 مسافر و اتوبوس نيز تعداد بااليى از مسافر را در شهر جابه جا 
مى كنند و همين موضوع به انتشار بيش از پيش ويروس منجر مى شود، تصميم ستاد ملى مبارزه با كرونا بر اين شده كه تاكسى ها، كه تعداد 
كمى مسافر جابه جا مى كنند، جايگزين شوند بر همين اساس فعاليت اتوبوس هاى شهرى تا پايان فروردين ماه ممنوع اعالم شده است.

ميزان بارش ها در همدان كاهش مى يابد
 از چند روز گذشــته بارش ها در همدان شــدت گرفته و سبب شده تا مانند ساير استان هاى درگير با شرايط جوى سيل آسا، آسمان 

همدان بارانى باشد و به بسيارى از باغ ها و زمين هاى كشاورزى و حتى معابر و درختان شهر آسيب وارد كند.
در همين راستا كارشناس اداره كل هواشناسى همدان با اشاره به ميزان بارش  باران و تگرگ در روزهاى اخير گفت: به دنبال فعاليت سامانه 

بارشى در آسمان اين استان، حجم بارش باران از عصر ديروز كاهش داشته است.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايرنا افزود: براســاس بررســى داده ها و نقشه هاى پيش يابى هواشناسى آسمان بيشتر نقاط استان امروز، 

نيمه ابرى تا تمام ابرى همراه با بارش و رگبار پراكنده باران، تگرگ، آذرخش و وزش باد موقت پيش بينى مى شود.
وى اظهار كرد: تا روز دوشنبه هفته جارى رگبار موقت در نيمه شمالى استان ادامه دارد و پس از آن بارش ها قطع مى شود.

زاهدى بيان كرد: تا چهارشنبه هفته جارى ميزان كمينه دماى هواى بيشتر نقاط استان بين صفر تا 3 درجه سانتى گراد متغير است.
زاهدى ادامه داد: فعاليت اين سامانه به صورت بسامدى تا انتهاى هفته ادامه دارد.

دفاتر خدمات قضايى
 دروازه ورودى پرونده هاى همدان است

مبتال به كرونا در مراكز شبانه روزى 
بهزيستى نداشته ايم

بــا اينكه آمار مبتاليان به كرونا در همــدان با افزايش همراه بوده 
است اما خوشبختانه تا كنون هيچ مورد مثبتى از ابتال به كرونا در مراكز 

شبانه روزى تحت نظر بهزيستى اعالم نشده است.
مديركل بهزيستى اســتان همدان با بيان اينكه دستورالعمل پيشگيرى 
از شــيوع كرونا سوم اسفندماه از سوى ســازمان بهزيستى به ادارات 
كل استان ها ابالغ شد، اظهار كرد: نخستين كميته استانى، سوم اسفند 
در همدان تشكيل و دســتورالعمل ها به تمامى مراكز زيرنظر اداره كل 

ابالغ شد.
بنا بر گفته حميدرضا الوند در جمع خبرنگاران، پذيرش بيمار جديد 
و همچنين مرخصى بيماران در تمامى مراكز شــبانه روزى نگهدارى 
سالمندان و معلوالن منع شــد و مرخصى تنها درصورت ارائه حكم 
قضائى و تعهد كتبى از سوى خانواده بيماران و به شرط بازنگشتن آنها 

به مراكز تا پايان كرونا، انجام شد.
وى همچنين تصريح كرد: مراكز اقامتى درمان اعتياد با ترخيص آخرين 
بيماران بهبوديافته تا پيش از آغاز سال 99، تعطيل و ضدعفونى شده اند 
و در حال حاضــر پذيرش بيمار ندارند؛ همچنين ورود افراد جديد در 

مراكز كاهش آسيب ماده 16 لغو شد.
الوند با بيان اينكه كمك هزينه تهيه اقالم بهداشــتى براى مراكز كاهش 
آسيب استان واريز شده اســت، خاطرنشان كرد: براى هر مركز 750
هزار تومان براى خريد اقالم بهداشــتى تخصيص و با كمك خيرين، 

450 بسته بهداشتى بين كودكان كار توزيع شد.

محور قزوين-همدان مسدود شد
مركز مديريت راه هاى كشــور از انسداد محور قزوين-همدان در 
پى فرونشست يكى از پل هاى اين محور و همچنين ترافيك سنگين در 

آزادراه قزوين-كرج-تهران خبر داد.
به گزارش مركز مديريت راه هاى كشــور، بر اساس مصوبه ستاد ملى 
مديريت بيمارى كرونا، فقط ورود افراد بومى و ســاكن شهرها طبق 

كارت ملى، پالك و بيمه نامه خودرو، به آن شهر مجاز است.

هزينه 30 ميلياردى علوم پزشكى
 براى كرونا

■ مشكالت ناشى از كرونا نبايد موجب غفلت از اشتغال شود
 ســتاد پيشگيرى، كنترل، و مقابله با كرونا مانند روزهاى گذشته در 
همدان در حالى برگزار شد كه محوريت اصلى آن فعاليت هاى اقتصادى 

در شرايط كرونا بود.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان در اين جلسه، 
گفت: قرارگرفتن در سال جهش توليد وظيفه ما را در قبال حمايت از 
واحدهاى توليدى بيشتر مى كند بنابراين مشكالت ناشى از كرونا نبايد 

سبب غفلت از اشتغال و اقتصاد شود. 
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى موثقى تاكيد كرد: مسئوالن و 
متوليان امور از ظرفيت طب سنتى براى مقابله با ويروس كرونا استفاده 
كنند و نبايد از ظرفيت طب ســنتى غافل شد بلكه بايد به اين ظرفيت 

براى مقابله با ويروس كرونا توجه بيشترى داشت.
وى با بيان اينكه طب سنتى تجربه بشــرى هزار ساله دارد، افزود: در 

زمينه درمان بايد آزمايش ها به صورت جدى انجام شود.
وى بيان كرد: با توجه به شرايط اجتماعى كشور بايد تمركز فعاليت ها به 
مسائل فرهنگى و اجتماعى بيشتر شود و تأثير رعايت مسائل بهداشتى 

در كاهش اين ويروس تأكيد، اطالع رسانى و فرهنگ سازى شود.
نماينــده ولى فقيه اظهار كرد: به دنبال مطرح شــدن بخش مســاوات؛ 
محله هــا، پايگاه ها و مســاجد ورود كردند و در هــر يك از محله ها 
يك قربانى ذبح شــد. با وجود ايــن نيازمند يك قرارگاه مركزى براى 
ساماندهى مشاركت هاى مردم در پيشگيرى، كنترل و مقابله با بيمارى 

كرونا هستيم. 
حجت االسالم والمسلمين شــعبانى موثقى بيان كرد: بايد اعضاى اين 
قرارگاه يا كميته بســيار قوى و منسجم عمل كنند تا فردى چند نوبت 
كمك هــاى مردمى دريافت نكند در مقابل فرد ديگرى از اين كمك ها 

بى نصيب باشد.
فرماندار همدان همدان نيز در اين نشست ويدئوكنفرانسى گفت: 584

هزار نفر از اهالى اين شهرستان در طرح غربالگرى مشاركت داشتند كه 
با ثبت اطالعات آنها به بيماريابى فعال كمك شد.

حسين افشــارى افزود: در جريان اجراى طرح فاصله گذارى 355
واحد صنفى به دليل تمرد از دستور و بازگشايى واحد، پلمب شدند 
كه به دنبال آغاز مرحله جديد طرح فاصله گذارى هوشمند مقرر شد 
آنهــا به اتاق اصناف مراجعه كرنند و پس از تعهد كتبى فعاليت خود 

را از سر بگيرند.
 هزينه 30 ميلياردى علوم پزشكى براى كرونا

با صدور مجوز از ســوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، 
پس از بروز ويروس كرونا، 100 نيروى پرســتار، فوريت هاى پزشكى، 
كمك پرســتار، بهيار، هوشبرى و كاردان براى مبارزه با بيمارى جذب 

اين دانشگاه شدند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان گفت: اين اتفاق مبارك موجب 
افزايش نيروهاى بخش هاى مختلف و كاهش بار و فشــار ناشــى از 

ويروس كرونا بر كادر بهداشت و سالمت شد.
رشــيد حيدرى مقدم اظهار كرد: براى حفظ امنيت پرســنل بهداشت 
و درمــان 2 ميليــون و 500 هزار عدد اقالم 28 گانه به بيمارســتان ها 
اختصاص يافته و براى پيشــگيرى از بروز مشــكالت روانى هم تيم 

بهداشت روان در همه بيمارستان ها تشكيل شده است.
حيدرى مقدم افزود: پس از شيوع ويروس كرونا 15 ميليارد تومان دارو 
و لــوازم مصرفى و 15 ميليارد تومان تجهيــزات ICU و ديگر لوازم 
موردنياز خريدارى شد كه در مجموع 30 ميليارد تومان از منابع دانشگاه 

علوم پزشكى همدان براى كرونا هزينه شده است.
وى گفت: سامانه اطالعات جغرافيايى يا جى.آى.اس با هدف بيماريابى 
فعال راه اندازى شده و اطالعات جغرافياى محل سكونت بيمارانى كه 
بسترى بودند و ترخيص شــدند احصا شده و در اختيار نزديك ترين 

مركز درمانى قرار مى گيرد.

1- افزايش حقوق كارمندان و كارگران، آنها را راضى نكرده اســت. 
گويا آنها بر اين باورند كه دولت شاخص تورم را در افزايش حقوق 
به خوبى لحاظ نكرده است. گفتنى است نرخ رسمى تورم 41 درصد 
اعالم شــده كه در افزايش حقوق ها تنها 15 درصد آن لحاظ شــده 

است.
2- فاصله گذارى هوشمند سبب ســردرگمى كسبه شده است. گويا 
بازگشايى يا ادامه تعطيلى براى كسبه روشن نيست. گفتنى است برخى 
از صنوفى كه بايد تعطيل باشند، اقدام به بازگشايى محل كسب خود 

كرده اند.
3- تاكسى ها مصوبه حركت با 3 مسافر را رعايت نمى كنند. گويا ركود 
كارى و كاهش درآمد در اين روزها دليل اين بى توجهى است. گفتنى 
است تســريع در پرداخت بسته هاى حمايتى مى تواند در اجراى بهتر 

مصوبات كنترل كرونا مؤثر باشد.
4- دريافت ســود از تســهيالت حمايتى از مردم در برابر كرونا براى 
مردم عجيب است. گويا ســودهاى 12 درصدى وام هاى حمايتى در 
شــرايطى اســت كه بســيارى انتظار وام بالعوض در اين شرايط را 
داشته اند. گفتنى است بسيارى از كســبه به دليل تعطيلى در پرداخت 

اصل اين تسهيالت هم مشكل دارند.
5- كارگروه هــاى جديد تحت تأثيــر كرونا در دســتگاه ها در حال 
شكل گيرى است.گويا برخى شــهردارى ها براى همدردى با خانواده 
متوفيان كرونايى كارگروه ســوگ تشكيل داده اند. گفتنى است به رغم 
اين اقدامات، توجه شهردارى ها به مسائل اجتماعى در استان كم رنگ 

و بيشتر توجه به مسائل عمرانى است.

 در موفقيت سازمان هاي خدماتي، «كيفيت 
خدمات» به عنوان يك اهــرم راهبردي، نقش 
ويــژه اي دارد و افزايش توانايي ســازمان را 
براى ارائه خدمات به صورتــي كارآمد، براي 

مراجعه كنندگان به دنبال دارد. 
از طرفي با پيشــرفت فناوري هاي اطالعاتي و 
ارتباطي، سازمان ها خدمات خود را به صورت 
الكترونيكــي ارائــه مي كننــد. از جمله اين 
سازمان ها، قوه قضائيه است كه با اجراي طرح 
خدمات الكترونيك قضايي، تغييرات مهمي را 
در شــروع دعاوي در دادگســتري ها به وجود 

آورده است.
در همين راســتا دادســتان عمومى و انقالب 
همدان گفت: براى آسان شدن دسترسى مردم 
به دســتگاه قضايى و شتاب بخشــى به روند 
رســيدگى به دعاوى، دادرســى الكترونيكى 

پرونده ها در اولويت است.
حسن خانجانى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: 
به همين دليل دفاتر خدمات الكترونيك قضايى 
داير شده اســت كه همدان يكى از استان هاى 
پيشرو در حوزه دفاتر خدمات بوده و هم اينك 
لوايح و شــكايت ها از طريــق دفاتر خدمات 

ارسال مى شود. 
وى با تأكيد بر اينكه بايد زيرســاخت هاى الزم 
براى ارتباط ويدئوكنفرانسى فراهم شود، افزود: 
بخش هايى از پيش نيازهاى دادرسى الكترونيكى 
فراهم شــده كه بايد تكميل شــود، يعنى بايد 

به سمت دادرسى كامل الكترونيكى پيش رفت.
خانجانى خاطرنشان كرد: نخستين دفتر خدمات 
الكترونيكى سال 94 در همدان راه اندازى شد 
و هم اينك 6 دفتر فعال در اين اســتان وجود 
دارد و زمينه راه اندازى 6 دفتر خدمات قضايى 
جديد نيز مهيا شده اســت تا همه حوزه هاى 
قضايى به دفاتر خدمات الكترونيكى به عنوان 
يكى از ابزارهاى نوين الكترونيكى مجهز شوند.

وى تأكيــد كــرد: هم اينــك دروازه ورودى 
پرونده ها دادگسترى ها و دادسرها نيستند بلكه 
دفاتر خدمات قضايى هستند به طورى كه اكنون 
افراد بدون نياز به حضور در هر نقطه كشــور 
مى توانند براى اقدام قضايى و پيگيرى لوايح، 
شكايت خود را در دفتر قضايى همدان تنظيم 

و درخواست خود را ثبت كنند.
خانجانــى درباره محدوديت هاى ايجادشــده 

پس از شــيوع كرونا در دادگسترى و دادسرها 
براى مراجعه مردم، بيان كرد: دســتگاه قضايى 
نيز تابع تصميم هاى ستاد مقابله با كرونا است 
و بايد طرح فاصله گذارى اجتماعى مورد تأكيد 
اين ســتاد را اجرايى كند كه در اين راســتا با 
بهره گيــرى از امكانــات الكترونيكــى ميزان 
مواجهه مستقيم با شــهروندان را كاهش داده 

است.

استوديو الفبا در 
همدان راه اندازى 
شد
 مديركل آموزش وپرورش استان همدان از 

راه اندازى استوديو الفبا در همدان خبر داد.
فارس  با  گفت وگــو  در  پــورداود  محمد 

از راه اندازى اســتوديو الفبا در آموزش و 
پرورش اســتان همدان خبــر داد و اظهار 
كرد: اين اســتوديو در راســتاى اســتفاده 
حداكثرى از ظرفيت رســانه ها و با هدف 
آموزشى  برنامه هاى  تبيين  اطالع رســانى، 
و پرورشــى و انعــكاس بيــش از پيــش 
به  دانش آموزان  و  معلمــان  فعاليت هــاى 

است. رسيده  بهره بردارى 
وى افــزود: بخــش عمــده اى از محتواهاى 

آموزشى توسط معلمان در اين استوديو براى 
پخش در شــبكه هاى آموزش و 4 ســيما و 

همين طور شبكه استانى تهيه شده است.
مديــركل آموزش وپــرورش اســتان همدان 
خاطرنشــان كرد: محتواها از سامانه آموزش 
مجازى اداره كل آموزش وپرورش اســتان به 
آدرس lms.hedu.ir نيــز قابــل دريافت 

است.
وى عنوان كرد: برنامه هاى ورزشى با قابليت 

اجرا در منزل با حضور دبيران تربيت بدنى در 
اســتوديو الفبا تهيه و از سيماى مركز همدان 

پخش شده است.
پــورداود تالش هــاى فرهنگيان اســتان را 
تحســين برانگيز خواند و به همكارى خوب 
رسانه ها اشاره كرد و گفت: توليد برنامه هاى 
آموزشــى در اســتوديو الفبا همچنان با قوت 
ادامه دارد و محتواهاى درسى در سطح ملى و 

استانى ارائه مى شود.

اكرم چهاردولى »
 رسانه در جهان معاصر نه تنها منبعى موثق 
براى اطالع رسانى است، بلكه در مواقع بحران، 
مركز ثقل اعتماد يك ملت اســت. آنچنان كه 
در جريان جنگ جهانى دوم برخى خبرنگاران 
براى رســاندن خبــر و عكس هــاى خود از 
يك نبرد، چندماه با كشــتى و قطار طى مسير 
مى كردند تا گزارش خود را به روزنامه متبوع 

خود برسانند. 
امروزه ممكن اســت به اين نــوع اخبار، خبر 
كهنه شــده و ســوخته بگوييم امــا اين رفتار 
نمــاد اعتماد عموم بــه اخبار يــك روزنامه 
بود و حاكى از آن اســت كــه تا آن خبر را به 
چشــم خويش در رســانه مورد اعتمادشــان 
متأســفانه  اما  نمى كردند،  باورش  نمى ديدند، 
در كشــور ما تنزل جايگاه رسانه هاى مستقل 
به دو دليل برخوردهاى قهرى دولت و هجوم 
فضاى مجازى سبب شــده است كه در زمان 
بحران هايــى چون كرونا عالوه بر آنكه اعتماد 
عموم به اخبار رســمى كاهــش مى يابد، بازار 
داغ شــايعات موجب ضرر و زيان و صدمات 
جبران ناپذير به روح و روان يك ملت مى شود. 
در 3 ماه گذشــته تراكــم خبرهاى بهت آور و 
دردناك آنچنان بود كه تشخيص خبر صحيح 

از غلط كارى بس دشوار بود. 
رســانه ملى كه عمدتا با تئورى حفظ آرامش 
به انتشــار اخبار ســطحى و بــدون جزئيات 
مى پردازد، در جريان شيوع بحران كرونا وجهه 
خويش را بيش از پيش از دست داد و در كنار 
آن خبرگزارى هاى رسمى و چند سايت مستقل 
خبرى نيز نتوانســتند از نزديــك و با حضور 
خبرنگاران خود، اخبار واقعى و دست اول را 

به گوش ملت برسانند. 
خط قرمزهاى خودســاخته و اطاعت از يك 
ناظر خيالى در اين ميان ســبب شد تا برخى 

خبرها متناقــض و برخى ديگر غيرمســتند 
باشند. اين مرزبندى خبرى باز از همان منبعى 
نشــأت مى گرفت كه تصور مى كند انتشــار 
اخبار صحيــح و دقيق موجب سواســتفاده 

دشمنان خواهد شد!
در جاى خالى رســانه هاى واقــع بين و مورد 
وثوق ملت، چند نشــريه مستقل و نيز سايت 
خبرى مردمى همچنان به كار خود ادامه داده و 
با تحمل شرايط و سختى كار براى خبرنگاران، 
توانستند تصاويرى از عمق فاجعه منتشر كنند. 
تصاويرى كه هركدام توانست با بيش از صدها 
اخطار دولتــى و حكومتى، مردم را ترغيب به 

خانه نشينى و قرنطينه كند. 
بازهم شــوربختانه ســتاد ملى مقابله با كرونا 
به تصور انجام كار درســت و بهداشتى براى 
فاصله گــذارى اجتماعى، بســيار ناشــيانه به 
تعطيلى يك باره روزنامه ها اقدام كرد و آخرين 
تكيه گاه ملت در كســب اخبار واقعى را تخته 
كرد و خيال همگان را براى دسترسى به تحليل 

و خبرهاى مستند راحت كرد!
با اينهمه بودند نشرياتى كه تا نفس هاى آخر به 
انتشار كاغذى خود ادامه دادند و پس از آن نيز 

به انتشار ديجيتالى روى آوردند. 
روزنامه همدان پيام كه از بدو تأســيس تاكنون 
حتى يك روز را تعطيلى انتشار نداشته، با تمام 
توان ســعى كرد كه با رعايت اســتانداردهاى 
بهداشتى و تأمين ســالمت كاركنان خود، در 
خط مقدم اطالع رســانى همچنــان ثابت قدم 

بماند. 
همانگونه كه سربازان فداكار سالمت موظف به 
انجام رسالت خود بودند، همدان پيامى ها نيز در 
خط مقدم اطالع رســانى، جانانه ايستادند  و با 
انتشار اخبار لحظه به لحظه در كانال تلگرامى 
روزنامه كورسوى اميد مردم را در سخت ترين 

لحظات پايدار نگاه داشتند. 

اما اين رسالت كارى بس دشوار بود. از يكسو 
هماهنگ كردن نيروهاى فنى و تحريريه هنگام 
انتشــار كاغذى و  پس از آن آموزش و انجام 
وظيفه دوركارى براى انتشــار نسخه ديجيتالى 
به تجربه اى جديد منجر شــد كه در سال هاى 
آينده مى تواند به عنوان يك الگو قابل اســتفاده 

همكاران باشد. 
■ دو  ركن مهم در اين ايام پايه تالش همكاران 

بود:
نخست؛ حفظ آرامش و امنيت روانى جامعه با 
ديدن روزنامه محلى خود به عنوان نماد اعتماد. 
دوم؛ اطالع رســانى و آموزش بهنگام براى آن 
دسته از مخاطبانى كه دسترسى سريع به فضاى 

مجازى نداشته و يا به آن اعتماد نمى كردند. 
بسيارى از مخاطبان مى گويند همين كه چراغ 
همدان پيام در اين روزهاى ســخت و تنهايى، 
روشن بود، براى ما دنيايى از اميد و آگاهى را 

به همراه داشت. 
اگرچه برخى خبرگزارى ها ادعا مى كنند كه در 
ايام بحران محل رجوع مــردم بوده اند، اما پر 
واضح است به سبب استقالل مادى و سياسى 
روزنامه هاى بخش خصوصى، رسالت سنگينى 
بر دوش آنها گذاشــته شــده بود، تا جايى كه 
به عنوان سدى محكم در برابر آمارسازى هاى 
دروغيــن و تزريق يأس و نااميدى از ســوى 
رســانه هاى بيگانه دوام آوردند و نگذاشــتند 
در قحطــى خبرى، تلويزيون هاى وابســته به 

بيگانگان، در منازل مردم يكه تازى كنند!
اين پايدارى در انجام رسالت حرفه اى تا آنجا 
مشــهود بود كه بارها همان رسانه هاى معاند، 
به دليل انتشــار روزنامه هاى محلى، نتوانستند 
بر اكاذيب خود پافشــارى كننــد و مجبور به 

انعكاس منبع خبرى خود شدند. 
حال بايد ديد چه عوامل و موانعى در خودباورى 
مسئوالن دخيل است كه در بزنگاه هاى تاريخى 

از ميدان دادن به رســانه هاى بومــى ابا دارند 
و بــا ترس و لرز و به بهانه قرنطينه، ناشــيانه 
دست به تعطيلى يكباره نشريات مى زنند، آنهم 
مطبوعاتى كه مى توانست در روزهاى قرنطينه 

بهترين همنشين پير و جوان باشد. 
اى كاش دولت تدبيرى مى انديشيد تا مطبوعات 
داخلــى عالوه بر تيراژ معمول خود، به نســبت 
جمعيت هر شــهر، تيراژى مازاد منتشر كنند تا 
در كنار اطالع رسانى دقيق، موجب افزايش ميزان 

مطالعه در آحاد مختلف مردم شود. 
از اين كاشــكى ها بسيار اســت، اما اگر قرار 
شود عملكرد هر نهاد خدمتگزار در پايان اين 
بحران ارزش گذارى شــود، بايســته است كه 
تعداد خبرها، گزارش تخصصى، آموزش هاى 
عمومى و ميزان اعتماد مردم به آنها، بررســى 
و  مستندسازى شــود تا در آينده به عنوان يك 
كار ميدانى، تجربه اى براى سياست گزاران در 

مواقع بحران باشد. 
يكى از بهترين معيارهاى ســنجش ايستادگى 
در روزهاى بحــران همين يك كاركرد كه در 
شــرايطى كه بسيارى از نشــريات به استقبال 
تعطيلى رفتند و بســيارى ديگر بــا ارتزاق از 
بودجه عمومى، مرخصى با حقوق گرفتند، آن 
دســته از خبرنگارانى كه با دستمزدهاى اندك 
منتظر حاتم بخشــى دولت از طريق ثبت نام در 
سامانه بيمه بيكارى بودند، با تمام مرارت هاى 
رفت و آمد و خطر انتقــال ويروس، صادقانه 
ماندند و جانانه در كنار كادر درمان به انعكاس 

جانفشانى هاى آنها پرداختند. 
گويى دوباره خبرنگارانى از جبهه هاى نبرد حق 
و باطل بازگشــته و از تركش خمپاره جسته و 
با خويش چند عكس و گزارش براى ثبت در 

حافظه جمعى به ارمغان آورده اند. 
دست مريزاد... 

* خبرنگار همدان پيام از قرنطينه

تحليل 

مانديم تا اعتماد مردم خدشه دار نشود
■ (به  مناسبت انتشار در روزهاى سخت كرونايى)
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ايميل

 اختالف بين رانندگان تاكسى و مسافران
با اعالم اينكه هر تاكسى مجاز به سوار كردن 2 نفر در صندلى عقب 
هســتند، اما در همدان اجرا نمى شود. اين موضوع سبب جروبحث 
بين مسافران و رانندگان شده اســت. رانندگان مى گويند اين قانون 
براى تهران اســت و در همدان اجرا نمى شــود، اما مسافران مدعى 
هســتند براى كل كشــور اســت و كرونا بين همدان و تهران فرقى 

قائل نمى شود.

 دره مرادبيــگ با وجود نياز به اجــراى طرح فاصله گذارى مراكز 
تفريحى همدان همچنان پذيراى مردم است.

  كار اشتباهى كه روبيكا با همكارى آموزش وپرورش انجام مى دهد 
الزام دانش آموزان و معلمان به نصب برنامه روبيكا براى آموزش هاى 
آنالين است كه اين برنامه سبب رانت خوارى و فرصت طلبى و كسب 

درآمد براى برخى افراد سودجو خواهد بود.

شهردار شيرين سو:
ضدعفونى شهر ادامه دارد

 شهردار شيرين سو از استمرار طرح ضدعفونى و گندزدايى روزانه در شهر شيرين سو 
خبر داد. سيدمصطفى موسوى از استمرار ضدعفونى و گندزدايى معابر تأسيسات و مبلمان 
شــهرى شيرين سو از روزهاى ابتدايى ورود ويروس كرونا به استان خبر داد و گفت اين 

اقدام تا اطالع ستاد استانى مقابله با ويروس كرونا ادامه خواهد داشت.
 وى افزود: گندزدايى و ضدعفونى ســطوح قابل لمس در كنار رعايت نكات بهداشــتى 
توسط مردم، يكى از مهم ترين روش هاى پيشگيرى و مقابله با اين ميهمان ناخوانده است.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى شيرين سو، موســوى در ادامه بيان كرد: آموزش و 
آگاه ســازى و حساسيت زايى توسط دستگاه هاى مربوطه، مى تواند تا حد قابل توجهى از 
ابتالى هموطنان عزيز پيشگيرى كند. در همين راستا شهردارى شيرين سو با اقداماتى نظير 
نصب بنر، توزيع بروشــور، اعالم عمومى در سطح شهر و نيز تشكيل كميته هاى مردمى 

نسبت به آگاه سازى آنها اقدام كرده است.
وى گفت: از ابتداى تشكيل ستاد مبارزه با كرونا در شهرستان، اين شهردارى نيز در راستاى 
وظايف محوله به تشكيل جلسات متناظر اقدام كرده و تمامى مصوبات آن در اسرع وقت 
انجام شده است.  به گفته موسوى در اين جلسات با توجه به دستورالعمل ابالغى از سوى 
ستاد مقابله با كروناى استان، وظايف به واحدهاى هاى مربوطه ابالغ و اقدامات الزم انجام 

شده است.  موســوى در ادامه ضمن اشاره به سنت ايرانيان در برگزارى روز طبيعت در 
13 فروردين هرساله، بيان كرد: امسال با توجه به شيوع ويروس كرونا و احتمال افزايش 
شمار مبتاليان و نيز در راستاى انجام مصوبات ستاد مقابله با كرونا به منظور حفظ سالمت 

شهروندان تمامى تفرجگاه ها و پارك هاى سطح شهر توسط شهردارى مسدود گرديد.
 شــهردار شيرين سو در پايان ضمن قدردانى از همكارى مردم فهيم شيرين سو در اجراى 
مصوبات ســتاد مقابله با كرونا گفت: اصلى ترين راه قطع زنجيره ويروس كرونا ماندن در 
خانه و رعايت نكات بهداشتى است. بنابراين از مردم عزيز تقاضا مى شود به منظور حفظ 
ســالمت خود و اطرافيان با رعايت نكات بهداشتى تا عادى شدن اوضاع ويروس كرونا 

در خانه بمانند.

شركت آب منطقه اى استان همدان

روابط عمومى شركت آب منطقه اى استان همدان  

 اطالعيه مهم
اين شركت در راستاى اجراى ماده 3 آيين 
حريم  و  بستر  تعيين  نحوه  به  مربوطه  نامه 
مجارى  ساير  و  مسيلها  انهار،  ها،  رودخانه 
حريم  و  بستر  حد  تعيين  به  مبادرت  آبى 
 3/5 تقريبى  طول  به  باروداب  رودخانه 
كيلومتر واقع در حوزه شهر نهاوند (مطابق 
به  بدينوسيله  لذا  است.  نموده   ( كروكى  با 
مى  مجاورين  و  ذينفع  اشخاص  كليه  اطالع 
رساند براى كسب اطالع از حد بستر و حريم 
رودخانه يادشده به امور منابع آب شهرستان 
مترى   24 خيابان  نهاوند-  در  واقع  نهاوند 
كدپستى   -371 پستى  انقالب-صندوق 
خيابان   - همدان  يا  و   96139-88657
اى  منطقه  آب  سهامى  شركت   - شهردارى 
اعتراضى  چنانچه  و  نمايند  مراجعه  همدان، 
نسبت به ميزان بستر و حريم رودخانه هاى 
(حداكثر  توانند  مى  باشند،  داشته  مذكور 
اين  انتشار  تاريخ  از   ( ماه  يك  مدت  ظرف 
اطالعيه اعتراض خود را به دبيرخانه آن امور 
به نشانى فوق الذكر تسليم و رسيد دريافت 
دارند. بديهى است به اعتراضات واصله پس 
از انقضاء مهلت قانونى به هيچ وجه ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
 (م الف 14)
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فراخوان مناقصه عمومى شماره 99/75

 اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان

1-مناقصه گزار: شركت سهامى پشتيبانى امور دام كشور- اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان به شناسه ملى 14002771736 و شماره 
اقتصادى 411113673771

به نشانى:همدان - جاده تهران - شهر جورقان - سردخانه دولتى بوعلى - اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان- كد پستى 99813- 65199 
تلفن: 1-34373960 نمابر 34373829

2-موضوع مناقصه: واگذارى مديريت و راهبرى مجتمع انبارى علوفه اداره كل پشتيبانى دام استان همدان از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به شماره 
فراخوان 2099001014000070

شناسه  و   IR900100004001039806370564 شماره  حساب  به  نقدى  وجه  واريزى  فيش  اصل  كار:  ارجاع  فرايند  در  شركت  تضمين  نوع   -3
907203965100000000000000000017 بانك مركزى به نام سپرده خزانه دارى كل با ضمانت بانكى به نام مناقصه گزار (كليه بانك ها به جز بانك سرمايه، ايران زمين) 
و يا اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت) را ضمن درج در سامانه 

ستاد در پاكت الف الك و مهر شده تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1399/2/7 به مناقصه گزار تسليم گردد.
4-مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 300,000,000 (سيصد ميليون ريال) به نام اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان 

5- زمان دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاى مالى
5-1- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 14 روز پنج شنبه تاريخ 1399/1/28

5-2- مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز يك شنبه تاريخ 1399/2/7
5-3- مهلت تحويل پاكت الف محتوى اصل تضمين تا ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 1399/2/7

5-4- زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 2/8/ 1399  واقع در نشانى مناقصه گزار 
مركزى  بانك  حساب  شماره  به  استرداد  (غيرقابل  ريال   500000 مبلغ  واريز  از  پس  مى توانند  مناقصه  در  شركت  متقاضيان  اسناد:  6-خريد 
IR  310100004001039804006087 شناسه 377039865203900800000000000173 به نام خزانه دارى كل از طريق سامانه ستاد) در زمان مهلت دريافت 

اسناد (رديف 1-5 آگهى) به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
7- فيش رسيد پرداخت مبلغ 500000 ريال خريد اسناد به همراه پاكت الف به دبيرخانه كميسيون معامالت استان تحويل گردد.

8- مراحل برگزارى مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضويت قبلى،  مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند تاريخ انتشار مناقصه 

در سامانه روز يكشنبه تاريخ 1399/1/24 مى باشد.
9-ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934
تاريخ چاپ اول: يكشنبه 1399/1/24
تاريخ چاپ دوم: دوشنبه 1399/1/25

كميسيون معامالت -  م الف(15)

شاورزی ھاد  وزارت 
ور  ور دام  ی ا با ی  ھا  

دان تان  ا

 گروه شهرســتان:  بر اســاس اعالم وزارت 
بهداشــت فعاليت هاى پرخطر براى شيوع كرونا 
مردانه  آرايشــگاه هاى  شامل  اصناف  حوزه  در 
و زنانــه، رســتوران ها، تاالرهــاى پذيرايى و 
سالن هاى مراسم، مراكز بازى، تفريحى، گيم نت، 
قهوه خانه ها، چايخانه هــا و تريا، اماكن اقامتى، 
باشگاه هاى  و  ماســاژ  سونا،  اســتخر،  هتل ها، 
بدنســازى و ورزشى، ســينماها، جشنواره ها و 
نمايشــگاه هاى هنرى و فرهنگى اســت و ساير 
مشاغل با رعايت پروتكل هاى بهداشتى مجاز به 
فعاليت هســتند. در اين روزها عمال شهر ها به 
حالت پيش از معضل كرونا بازگشتند و خيلى از 
مــردم در معابر وخيابان ها جوالن ميدهند، حال 
با توجه به بازگشايى اصناف واينكه مردم عمال 
از قرنطينه خانگى خارج شدند حال و هواى اين 
روزهاى بازار شهرســتان هاى همدان را جمع 

آورى كرده ايم كه در ادامه خواهيد خواند.

 مشكل در سامانه سالمت سبب مراجعه 
حضورى مردم اسدآباد شد

با اعالم كميته اطالع رســانى ســتاد مقابله با كرونا 
مبنــى بر ثبت نــام اصناف و مشــاغل كم خطر در 
سامانه سالمت كه براى شروع به كار ضرورى بود، 
روز گذشته در اســدآباد هيچ كس قادر نبود با اين 
ســامانه  ثبت نام كند و مردم به ناچار براى شروع به 
فعاليت خود مجبور به ثبت نام حضورى شــدند و 
اين خود موجب  شــد با حجــم بااليى از مردم در 
اداره اصناف روبه رو شويم. در همين راستا رئيس 
اداره صنعت و معدن شهرســتان اسداباد گفت: از 
همان دقايق نخســت آغاز به كار با حجم تماس ها 
و مراجعات حضورى مردم مبنى بر اينكه سامانه با 
مشكل روبه رو است و مراحل نهايى ثبت نام به دليل 

شلوغى سايت انجام نمى شود، مواجه شديم.
اصناف مختلف اســدآباد هيچ كدام قادر به ثبت نام 
در پروتكل سامانه سالمت نشدند و به همين دليل 
از صبح روز گذشــته به صورت حضورى به اداره 
اصنــاف مراجعه مى كنند و تعهــد كتبى مى دهند. 
هم اكنون پاساژها، قنادى ها و تمامى آرايشگاه ها در 

شهرستان تعطيل هستند.
ادارات اسدآباد طبق اعالم رسمى وزارت بهداشت 
از روز گذشــته با دوسوم نيرو شــروع به فعاليت 
كرده اند و مقرر شده است روزانه به تمامى ادارات 
بــه ازاى هرنفر دســتكش و 10 ماســك فيلتردار 
به صورت رايگان توزيع شود. الكل و تمامى اقالم 
بهداشــتى در داروخانه ها موجود اســت و تمامى 

ادارات روزانه 2 بار ضدعفونى مى شــود و تاكنون 
95 واحد متخلف پلمب شده اند.

مهم ترين اقدامات انجام شــده از زمان شيوع كرونا 
در اســدآباد توزيع تعداد 168 الكل خرما به ميزان 
120 سى ســى از شــركت اماكول خرمــا، تحويل 
الــكل گالنى به مقدار 250 ليتر به دانشــكده علوم 
پزشكى اسدآباد، توزيع دستكش التكس بين مردم 
و بانك ها به تعداد 150 كارتن 10 بســته اى، توزيع 
دســتكش پالســتيكى يكبار مصرف بين مردم و 
نانوايــان به تعداد 5 كارتن 200 بســته اى، تحويل 
10 هزار ماســك رايگان به دانشكده علوم پزشكى 
و تحويل 4 هزار ماســك به دانشكده بهداشت از 

جمله اين اقدامات است.
راه اندازى 4 كارگاه ماسك و توليد 40 هزار ماسك 
ژل ضدعفونى كننده دســت و توزيع آن بين تمامى 
ادارت و مردم به تعداد هــزار و 500 عدد، توزيع 
محلول ضدعفونى كننده دســت بين مردم، توزيع 
قرص كلر بين ادارت، توزيع محلول ســفيدكننده، 
توزيع  هزار و 300 پك رايگان ماســك، دستكش 
التكس، محلول ضدعفونى بين اقشــار آسيپ پذير 

از ديگر اقدامات انجام شده در شهرستان است.
همچنيــن تا كنون  هزار و 70 عــدد لباس گان به 
بيمارســتان ها اهدا شده اســت و بازرسى از تمام 
نانوايى هاى شهرستان، تهيه ماسك و دستكش براى 
نانوايان شهرســتان و بازرسى از بازار با كمك اتاق 

اصناف و اماكن همچنان در دستور كار است.

 استقبال مردم مالير از بازگشايى اصناف
پس از گذشــت حدود يك ماه از تعطيلى صنوف 
غيرضرورى در شهرســتان مالير، با دستور رئيس 
جمهور درباره آغاز به كار مشاغل كم ريسك از 23

فروردين، در مالير نيز همزمان با سراسر كشور اين 
طرح اجرا شــد و شهر دوباره رنگ وبوى پويايى و 
زندگى گرفت هرچند در اين مدت صنوف متعددى 
به روش تلفنى و آنالين به ادامه كسب وكار و رفع 

نيازمندى هاى مرم پرداخته بودند.
شــايان ذكر اســت اصنــاف موظف بــه ثبت نام 
و دريافــت تعهــدات الزم در راســتاى اجــراى 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى مقابله با كرونا شدند 
و در آن فاصله گذارى هوشــمند به عنوان مهم ترين 
راهكار كنترل همه گيرى بيمارى مورد تأييد اســت 
اما اين درحالى است كه بازديد ميدانى از وضعيت 
شــهر از رعايت نكردن اين مهم حكايت مى كند. 
ترافيــك، تجمعات در خيابان، نــوع رفتار و طرز 
برخورد مردم و بيشتر اصناف، درست شبيه زمانى 

است كه وضعيت عادى است و 
خبرى از بيمارى كرونا نيســت، 
به شــدت  مى تواند  مســأله  اين 
تهديدكننده سالمت عمومى مردم 
شود و موجى از بيمارى را در پى 

داشته باشد.
مراكز خريد، پاســاژها و مجتمع هاى تجارى صرفا 
با رعايت دستورالعمل بهداشتى با داشتن ماسك و 
موادضدعفونى كننده مجاز به بازگشايى واحدهاى 
خود هســتند، موضوع به صورت مســتمر توسط 
بازرســان بررســى خواهد شــد. اما فعاليت هاى 
مشــاغلى كه از لحاظ محيطى و تجمع جمعيت در 
آن واحدها فعاليت هاى پرخطر محسوب مى شوند 

همچنان تا اطالع ثانوى تعطيل هستند.

  بيش از نيمى از اصناف فامنين 
در سامانه سالمت ثبت نام كردند

با توجه به اينكه يك هفتــه اصناف فرصت دارند 
در ســامانه ثبت نام كننــد و به رعايــت مقررات 
بهداشــتى تعهد دهند اما روز گذشته در شهرستان 
فامنين در جلســه اى كه با حضور فرماندار رئيس 
مركز بهداشــت و رئيس اصناف شهرستان برگزار 
شد، چگونگى بازشــدن مغازه ها و رعايت مسائل 
بهداشــتى و ضدعفونى كــردن و رعايت پروتكل 
بهداشــتى براى آموزش و نظارت به كسبه برگزار 
گرديد و در حال حاضر نيمى از اصناف شهرســتان 
در پروتكل ثبت نام كرده اند. در شهرســتان فامنين 
مراكــز دخانيات آرايشــگاه هاى زنانــه و مردانه، 
باشــگاه هاى ورزشى، هتل و رســتوران ها تعطيل 
هســتند، بقيه اصنافى هم كه مجاز به بازگشــايى 
هستند موظف به رعايت مقررات بهداشتى هستند.
عالوه بر اين روز گذشــته در فامنين شاهد حضور 
مردم در بازارها بوديم اما خوشــبختانه بيشتر مردم 
با دســتكش و ماسك بهداشــتى در شهر حضور 
يافتنــد و همچنان راه هاى ورودى اين شهرســتان 
بســته اســت و روزانه ضدعفونى معابر و ادارات 

ادامه دارد.

 ثبــت نام بيــش از 50 واحــد صنفى 
دركبودراهنگ

ســتاد پيشــگيرى و هماهنگى مقابلــه با ويروس 
كرونا در راســتاى قطع زنجيــره كرونا ويروس و 
به منظور حفظ ســالمتى و جلوگيرى از گســترش 
شــيوع كرونا از ابتداى اسفند در كبودراهنگ فعال 
اســت از اواخر اسفند 98 تمامى واحدهاى صنفى 

به جز فروشــگاه هاى مــواد غذايــى، داروخانه ها، 
فروشــگاه هاى مواد شــوينده، تجهيزات پزشكى، 
و  قصابى هــا  مرغ فروشــى ها،  ميوه فروشــى ها، 
ســوپرماركتى ها تعطيل بودنــد و بيش از 40 واحد 
صنفى در اين مدت تخلف داشــته كه همه آنها به 

مدت يك ماه پلمب شدند.
از 23 فرورديــن كه مقرر شــد واحدهاى صنفى 
كم ريســك مى توانند فعاليت خود را آغاز كنند در 
شهرســتان كبودراهنگ بيش از 50 نفر توانسته اند 
ثبت نــام كنند و  salamat.gov.ir در ســايت
متأســفانه به دليل ازدحام و شلوغى برخى افراد نيز 
هنوز موفق به ثبت نام نشــدند كه اميدواريم كسانى 
كه موفق به ثبت نام نشــدند به زودى بتوانند ثبت نام 
كننــد و با رعايــت پروتكل هاى كامل بهداشــتى 
بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. بيش از واحدهاى 
صنفى پرريســك از جمله آرايشگاه هاى مردانه به 
بازگشــايى مغازه اقدام كرده بودند كه به سرعت با 
اين افراد برخورد شــد و به آنها تذكرات الزم داده 

شد.

 دغدغــه نان مردم نهاونــد را به ترك 
خانه نشينى كشاند 

دغدغه نان مردم را 23 فروردين پس از حدود يكماه 
تعطيلى كسب وكار به خيابان ها كشاند. حاال دغدغه 
حفظ جان مردم با شــرايط پيش آمده موضوعى كه 
هرچند در جدال با نان و كار قرار گرفته است، اما 
در اولويت نظام بهداشتى و ستاد پيشگيرى، كنترل 

و مبارزه با كرونا قرار گرفته است.
آغاز به كار برخى مشاغل در شرايطى اعالم شد كه 
هنوز كشور در شــرايط كنترل بيمارى قرار نگرفته 
اســت و فعال در مرحله پيشــگيرى و مقابله به سر 
مى برد. فعاليت كســب وكارهاى كم ريســك روز 
گذشته در سراسر كشــور به جز استان تهران آغاز 
شــد. همه اين موضوعات در شــرايطى است كه 
مســئوالن و صاحب نظران همچنان توصيه و تأكيد 
دارند كه تنها راه مبارزه و ابتال نشــدن به كرونا و 
جلوگيرى از انتشــار آن، ماندن در خانه اســت و 
اينكه كســانى كه ضرورتى براى بيرون رفتن آن ها 

وجود ندارد، همچنان بايد در خانه بمانند.

هرچند مسوالن بهداشت اعالم كرده بودند كه اين 
آغاز بــه كار آن هم پــس از 23روز، به معناى تغيير 
شــرايط فاصله گذارى اجتماعى و رعايت نكردن 

دقيق پروتكل هاى بهداشتى نيست.
قائــم مقــام وزيــر صمت آغــاز به كار مشــاغل 
«بى خطر» را مشروط به دريافت تعهد براى اجراى 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى از تاريخ 23 فرودين 
در استان هاى كشــور و از 30 فروردين در تهران 
اعــالم كرده اســت. در نهاوند هــم 23 فروردين 
روز گذشــته همزمان با آغاز هفته، كسب وكارها و 
مشاغل كم خطر شروع به كار كردند، نمى شود گفت 
كه شــرايط كامال به پيش از توصيه هاى خانه نشينى 
و شــيوع باالى كرونا بازگشته اســت، زيرا هنوز 
شــهروندان و خانواده هايى هســتند كه موضوع را 
جدى گرفته و هنوز به خانه نشينى خود از اسفندماه 
ادامه داده اند. اما كســب وكارهاى تعطيل شده فعال 
شــد و دغدغه نان بســيارى از واحدهاى توليدى 
و فروشــگاه ها و عرضه پوشــاك و لوازم خانگى، 
بنگاه هاى امالك و... را كه مجوز فعاليت داشــتند 

به خيابان ها كشاند.
قابــل توجه تــر اينكــه هميــن دغدغــه برخى 
واحدهايى كه در ليســت مشــاغل مجاز عنوان 
نشــده بود از جمله نمايشــگاه اتومبيل را هم به 
محل كســب وكار خود كشــانده بود، حمل ونقل 
درون شــهرى هم با اينكه مجاز بــه فعاليت بود 
اما شايد شــرايط جديد و محدود شدن به سوار 
شــدن 3 مسافر، چندان مورد اســتقبال آنها قرار 
نگرفته و شايد هم به صرفه نيست، تا روز گذشته 
خودروهاى شخصى جايگزين اغلب خودروهاى 
درون شهرى شــامل شده بود، از طرفى مردم هم 
رغبت كمترى به اســتفاده از حمل ونقل عمومى 
دارند و همين ســبب خــروج خودروهاى تك 

سرنشين و شخصى بيشترى شده است.
بــا وجــود اســتقبال مــردم از مراكــز خريد و 
شهرها  ورودى  معبرهاى  همچنان  عمده فروشى ها، 
بسته است و نظارت مى شود. سنگين شدن ترافيك 
و تــردد در خيابان هاى اصلى شــهر و اســتقبال 
اغلب مردم به بيرون آمدن، ممكن اســت شــرايط 

فاجعه بارى را رقم بزند.

بازگشت پيكر نيمه جان اصناف 
به حوزه كسب وكار

فرماندار نهاوند:
آغاز به كار اصناف به معنى پايان 

خانه نشينى و بحران نيست
آغاز به كار اصناف به معنى پايان بحران و خانه نشــينى نيســت و به يقين 
هفته هاى ســخت ترى پيش رو خواهيم داشت و هنوز از بحران خارج 

نشده ايم.
فرماندار نهاوند بــا بيان اين مطلب و در مصاحبه با همدان پيام گفت: از 
مردم تقاضا مى كنم با ديدن مراكز خريد باز، خانه نشينى بيش از يكماه و 
تــالش كادر درمان را فراموش نكنند و ترددهاى غيرضرورى را تعطيل 

كنند.
  مشاغل فعال موظف به رعايت پروتكل بهداشتى هستند

فرماندار نهاوند با بيان اينكه آغاز به كار صنوف كم خطر مســتلزم انجام 
مراحــل ثبت نام اينترنتى، تعهدنامه الكتريكــى و رعايت كامل پروتكل 
بهداشــتى و دريافت كد مجوز فعاليت از وزارت بهداشــت مى باشــد، 
مى گويد: نظارت بر مراكز عرضه كاال به مردم از جمله نانوايى، قصابى ها 
و...  در شهر و روستا همچنان ادامه دارد و مردم اولويت را بايد به در خانه 

ماندن اختصاص دهند و شرايط بهداشتى را رعايت كنند.
مراد ناصرى با بيان اينكه فعال خانه نشــينى مردم مهم ترين توصيه براى 
حفظ جان و تضمين ســالمت آن ها در شرايط فعلى است، تأكيد كرد؛ 
از زمان تشكيل ستاد پيشگيرى، كنترل و مقابله با ويروس كرونا اقدامات 
متعددى توسط گروه هاى مردمى، بســيج و كادر درمانى و مسئوالن در 
شهرستان انجام شده است كه از مردم انتظار مى رود با بى توجهى و پشت پا 
زدن به زحمت هاى اين مدت، حاصل اين تالش ها كه حفظ ســالمتى 

شهروندان بوده است را به مخاطره نيندازند.
  هشدار پلمب كسب متخلف ها

ناصرى نســبت به رعايــت نكردن شــيوه نامه هاى اصنــاف در طرح 
فاصله گذارى هوشــمند، هشدار داد و با بيان اينكه هيچ بهانه اى پذيرفته 
نيست و براساس قانون ستاد پيشگيرى و مصوبه اعالم شده، سالمت مردم 
را فداى هيچ چيز نخواهيم كرد، به متخلفان هشدار پلمب كسب وكارشان 

را داد.
  براى آينده و ادامه كار سالمت تان را حفظ كنيد

ناصرى مى گويد: همه ما هم شرايط مردم و اقتصادى كه در نتيجه خانه نشينى 
و تعطيلى كسب وكارشان ضعيف شــده است و دغدغه هاى مالى و كارى 
آنها را درك مى كنيم اما معتقديم حفظ جان و تأمين سالمت آنها در اولويت 
است تا پس از شكست كرونا با جسمى سالمت و محافظت شده، كسب وكار 
خود را تقويت و ادامه دهند كه البته دولت هم براى تقويت اين وضعيت و 
جبران خسارت يا مشكالت مالى پيش آمده، تدابيرى انديشيده است كه در 

فرصت هاى خاص خود، به مردم ابالغ و اجرا خواهدشد.

كشف انبار كود و 
شكر احتكار
در نهاوند 

 فرمانده انتظامى شهرستان نهاوند از كشف يك 

انبار احتكار كود شيميايى و شكر در اين شهرستان 
خبر داد.

شااحمد ســاكى اظهار كرد: بر اساس طرح تدوين 
شــده درباره اقدامات فعال پليس در حوزه مقابله 
با قاچاق كاال و احتكار در سطح شهرستان نهاوند، 
مأمــوران بخــش انتظامى گيان با انجــام اقدامات 

انتظامــى و اطالعاتى موفق به شناســايى يك انبار 
احتكار كود شيميايى و شكر شدند.

پــس از  افــزود:  مهــر  بــا  گفت وگــو  در  وى 
ــا مقــام قضائــى در بازرســى از ايــن  هماهنگــى ب
ــه  ــيميايى اوره،77 كيس ــود ش ــه ك ــار 59 كيس انب
كــود شــيميايى دى آمونيــوم و 204 كيســه شــكر 

ــد. ــف ش ــده كش احتكارش
فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند با اشــاره به 
اينكــه ارزش ايــن كاالهاى احتكارشــده 700
ميليون ريال برآورد شــده، گفت: پرونده قضائى 
در اين راستا تشكيل و اقدامات قانونى در دست 

اقدام است.
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براى مقابله با بحران پساكرونا، بخش 
خصوصى را وارد اقتصاد كنيم

 تبعات دوران پســاكرونا از خود دوران بحران ســخت تر است؛ 
مديــران و برنامه ريــزان هر 3 قوه بايد برنامه ريــزى كنند تا پس از 
كرونا عقب افتادگى اقتصادى را جبــران كنيم. كارها بايد به گونه اى 
برنامه ريزى شــود تا تحركى داشته باشــيم تا دولت ماليات هايش را 

وصول كند. 
يك نماينده ســابق مجلس در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: درست 
است براى برخى گروه ها ادامه قرنطينه و پرهيز از فعاليت اجتماعى 
ســخت است، اما بايد با برنامه ريزى ها شــرايط را براى همه فراهم 
كنيم. در جامعه اقشــارى داريم كه اگر روزانه كار نكنند، نمى توانند 
زندگى خــود را اداره كنند، اما االن نبايد در جامعه تردد كنند و كار 

را براى بهداشت و درمان تشديد كنند. 
جعفــر قادرى ادامــه داد: از آنجايــى كه نيازهاى مالى و پوشــش 
مالــى مهم اســت دولت بايــد يارانه ها را پرداخت كند تا مشــكل 
گروه هاى كم درآمد حل شــود. با تالش و كارهايى كه انجام شــده 
كشــورمان وضعيت خوبى دارد. نبايد اجازه دهيم كارها به صورت 

افسارگسيخته انبار شوند و ما شاهد جميعت هاى متمركز باشيم. 
وى گفت: اميد به افزايش نفت نداريم، نياز اســت تحركاتى صورت 
بگيرد. دولتى ها تفكرات محدود را كنار بگذارند و كمك كنند بخش 
غيردولتــى ورود پيدا كند و نقدينگى به جاى اينكه به ســكه و ارز 
برود وارد زيرساخت ها شود. مسئوالن بايد زمينه را براى شكوفايى 
و تحرك در اقتصاد باز كنند، اگــر بخش خصوصى را وارد اقتصاد 

نكنيم تبعات منفى پساكرونا شكننده تر از خود بحران كرونا است. 

پاسخ پاپ فرانسيس به نامه 
آيت ا... محقق داماد درباره تحريم هاى آمريكا

 پاپ فرانسيس در پاســخ به نامه رئيس بخش مطالعات اسالمى 
فرهنگستان علوم، ضمن اعالم مراتب همدردى معنوى خود با مردم 
ايران و تمام مردم درگير كرونا در سراســر جهان، تأكيد كرد كه اين 
مصيبت مبين آن اســت كه بنى آدم اعضاى خانواده يگانه بشــريت 

هستند و بايد ناسازگارى و تنفر را كنار بگذارند. 
به گزارش ايســنا، آيت ا... مصطفى محقق دامــاد، در نامه اى به رهبر 
كاتوليك هاى جهان از وى خواســته بود كه بــراى رفع تحريم هاى 
ظالمانــه اياالت متحده آمريكا عليه ملت ايران در شــرايط شــيوع 

ويروس كرونا اقدام كند. 
پاپ فرانســيس در نامــه اى كه به امضاى پيتــرو كاردينال پارولين، 
نخســت وزير واتيكان رسيده و از طريق سفارت براى وزارت امور 
خارجه ايران ارســال شــده است، در پاســخ به نامه آيت ا... محقق 
داماد، اظهار كرده است: دفتر پاپ فرانسيس با نماينده دائمى اياالت 
متحده آمريكا در سازمان ملل متحد تماس گرفته اند و مراتب نگرانى 
مقامات ايران را اعالم كردند و خواستار توجه به اين موضوع شدند. 

رزمايش كمك به نيازمندان، همدلى ايرانيان 
را به ديگر ملت ها نشان مى دهد

 همدلى و كمك مردم و مســئوالن به اقشــار آسيب پذير در اين 
مقطع كنونى مى تواند درســى براى همه ملت هاى دنيا باشــد و به 
ملت ها نشــان دهد كه مردم ايران به چه شــكل بــا يكديگر همراه 

هستند. 
يك عضو فراكســيون اميد مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با 
ايســنا، با اشــاره به بيانات رهبرى مبنى بر ضرورت ايجاد رزمايش 
گســترده مواسات در ماه مبارك رمضان براى يارى رساندن به افراد 
كم بضاعت و نيازمندان، بيان كرد: تأكيد مقام معظم رهبرى بر كمك 
و همدلى مردم به يكديگر، توجه ايشــان به مســائل ريز اجتماع را 

نشان مى دهد. 
ابوالفضل موســوى در ادامه با بيان اينكه دولــت هر آنچه در توان 
دارد بايد براى كمك به اقشــار آسيب پذير به كار گيرد و مبالغى را به 
صورت رسمى در اختيار اين افراد قرار دهد، اظهار كرد: مقام معظم 
رهبرى تأكيد داشتند كه كمك هاى دولت به مردم بايد انجام شود اما 

بخشى به بطن جامعه باز مى گردد. 

اگر از ثروت كشور براى رفاه مردم 
استفاده نشود اشكال از مديران است

 مهمترين وظيفه وزارت اقتصاد و دارايى، تدوين سياســت هاى 
متناســب با اين شرايط براى كاستن از فشارهاى اقتصادى بر مردم و 

بنگاه هاى آسيب ديده است. 
به گزارش ايســنا، معــاون اول رئيس جمهور در ديــدار معاونان و 
مديران وزارت امور اقتصادى و دارايى با اشــاره به اينكه دولت پس 
از اعمــال تحريم هاى آمريكا مجبور به تعيين برخى سياســت هاى 
اقتصادى شــد، گفت: متأســفانه در هفته هاى گذشــته نيز با آثار و 
تبعات ويروس كرونا در كشــور مواجه شــده ايم كه نيازمند تدوين 
سياست ها و برنامه هاى جديد اقتصادى با مشورت صاحب نظران و 

اقتصاددانان كشور هستيم. 
اســحاق جهانگيرى گفــت: يكى از مهمترين سياســت هاى دولت 
افزايــش تاب آورى مردم در برابر فشــارهاى ناشــى از تحريم هاى 
ظالمانه آمريــكا بود. امروز بايد بتوانيم اين تــاب آورى را در برابر 

فشارهاى ناشى از شيوع بيمارى كرونا نيز افزايش دهيم. 
وى افزود: مكرر گفته ام كه ايران كشــور ثروتمندى اســت و اگر 
براى رفاه مردم نتواند از اين ثروت به بهترين نحو اســتفاده كند، 
اشــكال از مديران ما اســت. مجموعه دارايى هاى كشور 7 هزار 
ميليارد تومان اســت و اين به غير از منابع نفت، گاز و دارايى هاى 
كشــور در حوزه معادن و فلزات است كه ما جزو كشورهاى برتر 

هستيم.  دنيا  در 

محروميت كشورها از منابع مالى خودشان 
مانع از تالش همگانى عليه كرونا مى شود

 برخى سعى دارند كماكان سياست هاى تحريمى و فشار حداكثرى 
را با اهداف سياســى اعمال كنند، محروم كردن كشورها از داشته هاى 
مالى خود و ممانعت از بهره گيرى آنان از منابع مالى بين المللى نشانگر 
آن است كه آنان هنوز نمى دانند مبارزه با اين درد مشترك در يك تالش 

مستمر و همگانى امكان پذير خواهد بود. 
ســفير ايران در پاريس در حساب توييترى ســفارت ايران در فرانسه 
نوشت: در نقطه نقطه جهان در دهه هاى مختلف، كشورها شاهد انواع 
بالياى طبيعى از زلزله، سيل و... بوده اند و جهانيان با هر نيت و نگاهى در 

امدادرسانى به فاجعه ديدگان تالش و بيان همدردى كرده اند. 
بهرام قاسمى با بيان اينكه كرونا به نظر مى رسد، نه صاحب عزايى باقى 
گذاشــته و نه فرصتى براى بيان همدردى و نه حتى امدادرسانى، اظهار 
كرد: «كشــورها براى مرگ كرور كرور آدميان حتى ديگر تســليت و 
ابراز همدردى نتوانند. جهان تصوير جديدى از نگرانى، دلهره، رقابت 
و انديشــيدن به خود را به معرض ديد و تماشــاى تاريخ و جهان بهم 

«ناپيوسته» امروز گذاشته است.»
وى ادامه داد: كشورهاى جهان بى توجه به توان نظامى و اقتصادى با اين 

پديده شوم در مبارزه اند. 

روحانى بر تبادل تجارب كشورها در مبارزه 
با كرونا تأكيد كرد

 رئيــس جمهور در گفت وگــو با معاون علمــى و فناورى رئيس 
جمهــورى بر تبادل تجربيات و بهره گيرى از طرح ها و تجارب ســاير 
كشورها در زمينه توليد داروها و تجهيزات مورد نياز در مبارزه با ويروس 

كرونا تأكيد كرد. 
به گزارش دفتر رياســت جمهورى، حسن روحانى در اين گفت وگو، 
ضمن تقدير از تالش هاى بسيار مؤثر شركت هاى دانش بنيان كه در بحث 
مقابله و مبارزه با بيمارى كرونا نقش به سزايى ايفا مى كنند، به وى دستور 
داد با هدف تبادل اقدامات و ابتكارات جديد و بهره گيرى از طرح ها و 
تجارب ساير كشورها در زمينه توليد و ساخت داروها و تجهيزات مورد 

نياز در مبارزه با كرونا، اقدامات الزم انجام گيرد. 

تحريم در شرايط كنونى مفهومى ندارد
 امروز دنيا در حال دگرگونى اســت و بحث تحريم ها عليه برخى 
كشــورها به ويژه ايران براى جامعه جهانى مفهومى نداشته و قطعا هر 
كس بر روى تحريم در شــرايط كنونى پافشــارى كند، حقوق بشر را 

زيرپاگذاشته است. 
يك عضو فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى در گفت و گو با ايسنا، با 
اشاره به درس هايى كه كشورهاى جهان بايد از شيوع كرونا بگيرند، بيان 
كرد: هنوز يك سؤال در محافل سياسى و علمى بى پاسخ مانده است و 
آن اين است كه آيا ويروس كرونا ساخته دست بشر است و يا همانند 
ساير بيمارى هاى همه گير تاريخ از طبيعت نشأت گرفته است. اينكه اين 
ويروس ســاخته دست بشر است تحليل قوى به دنبال دارد اما از طرف 
ديگر خود آمريكايى ها امروز بيش از هر كشور ديگرى با اين ويروس 
درگير بوده و آمار بااليى دارند.  ابوالفضل موسوى بيوكى در ادامه اظهار 
كرد: از ســوى ديگر گفته مى شود كه شايد اين ويروس از سوى برخى 
كشورها ساخته شده كه اين هم باز جاى بحث و تحليل دارد. اما آنچه 
كه امروز مشــخص است بيش از 200 كشــور در دنيا با اين ويروس 
روبه رو شده و يك پديده عمومى است كه كل دنيا را درگير كرده است. 

نامه نوبخت به الريجانى براى برگزارى 
جلسات مجلس به صورت ويديوكنفرانس

 على نوبخت، رئيس كميســيون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
اسالمى در نامه اى به رئيس مجلس خواستار برگزارى جلسات مجلس 
به صورت ويديوكنفرانس تا زمان فراهم شدن زمينه هاى بهداشتى الزم 

براى جلوگيرى از شيوع و ابتالى كرونا در صحن علنى شد. 
به گزارش تســنيم، هفته گذشــته جلســات علنى مجلس پس از 
تعطيلى بيش از يك ماهه (بنابر توصيه ســتاد ملى مبارزه با كرونا) 
تشــكيل شــد، رعايت نكردن دســتورالعمل هاى بهداشتى به ويژه 
فاصله مناســب بين نمايندگان در جلســات علنى مجلس انتقادات 

زيادى را در برداشت. 

دولت براى جبران زيان هاى بحران كرونا، 
متمم بودجه ارائه كند

 خواستار ارائه اليحه متمم بودجه از سوى دولت براى جبران ضرر 
و زيان هاى مادى بحران كرونا شد. 

يك عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس شــوراى اســالمى در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: خوشبختانه با درايت مقام معظم رهبرى و 
اقدامات خوبى كه در يك ماه گذشته در مجموعه نظام صورت گرفته، 
ايران توانست موفقيت نسبى در مقابله با كرونا داشته باشد، اما موضوع 
اصلى پس از كروناست. كســب وكارهايى كه در 2 ماه گذشته به هر 
دليلى تعطيل شــدند قطعاً بر اقتصاد كشــور و توليد ناخالص داخلى 
اثرگذار هستند يا بحث قيمت نفت كه شركت هاى بزرگ حمل ونقل 

از آن متأثر خواهند شد. 
شــهباز حســن پور افزود: به اعتقاد من دولت بايد هرچه ســريعتر 
پيشــنهادى را به عنوان متمم بودجه 99 تهيه و به مجلس ارائه كند تا 
بتوانيم ضمن اعمال تغييراتى در بودجه سالجارى، از ظرفيت هاى خالى 

براى جبران ضرر و زيان مردم در بحران كرونا استفاده كنيم. 
وى خاطرنشان كرد: قطعاً مجلس هم به صورت انقالبى اين اليحه را 
در دســتور كار خواهد گذاشت تا حداقل بخشى از ضررهاى مادى و 
معنوى ناشى از مهار كرونا جبران شود و تسكينى بر آالم مردم باشد.

خروج نيروها را از عراق بررسى مى كنيم
 ما در ميان تشكيالت سياسى در حال نزديك شدن به يك نگرش يكپارچه 

درباره خروج نيروهاى آمريكايى هستيم. 
به گزارش فارس، رســانه هاى عراقى روزگذشته اعالم كردند كه معاون وزير 
خارجه آمريكا گفت: «دولت رئيس جمهور ترامپ، فراهم كردن مقدمات براى 
برگزارى دور جديدى از گفت و گوى اســتراتژيك با عــراق را ادامه مى دهد؛ 
مرحله اى كه وزير آمريكا، مايك پامپئو آن را ابتداى اين هفته مطرح كرده بود و 

زمان آن را در نيمه ماه ژوئن آينده تعيين كرده بود. 
ديويد شــنكر ادامه داد: همچنين از مقامات عراقى خواســت كه اگر خواستار 
حضور نيروهاى ائتالف در عراق هستند، با اتخاذ اقداماتى از آنها حفاظت كنند. 
وى خاطر نشان كرد: دولت آمريكا  موضوع خروج نيروهاى خارجى را بررسى 

مى كند، به گونه اى كه به نفع عراق و منطقه باشد. 

اعالم آمادگى آمريكا 
براى مذاكره با روسيه و چين 

 وزارت امــور خارجه آمريكا با اصرار بر مواضع پييشــن خود گفت آماده 
مذاكره با روسيه و چين بر سر تمديد معاهده كنترل تسليحاتى است. 

به گزارش فارس، سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا گفت: «رئيس جمهور 
توصيه كرده اســت كه فراتر از معاهده «نيواســتارت» فكر كنيم و در گام هاى 
بعدى خود هردو كشــور روســيه و چين را در نظر بگيريم. ما آماده هســتيم 
بر اســاس معيارهايمان مذاكراتى را با روسيه و چين، درباره كنترل تسليحاتى 

داشته باشيم.»
وى افزود: «آمريكا به كنترل تسليحاتى مؤثرى متعهد است كه موجب پيش برد 
امنيت آمريكا، متحدان و شركايش شده، قابل تأييد و اجرا بوده و طرفينى را در 

بر گيرد كه نسبت به تعهدات خود مسئول باشند.» 

اصناف ُخرد با رعايت اصول بهداشتى
 اجازه فعاليت داشته باشند

 درباره اعالم رئيس بهداشــت جهانى مبنى بر پرهيز از عجله كشــورها در 
خروج از شــرايط قرنطينه و بازگشت به شرايط عادى بايد بگويم در هر امرى 
بايد به كار كارشناسى توجه كرده و نظر كارشناسان را اعمال كنيم. نايب رئيس 
كميسيون حقوقى و قضايى مجلس در گفت وگو با ايسنا، گفت: به نظر مى رسد 
تصميم دولت درباره خروج از قرنطينه با آنچه كه كارشناسان وزارت بهداشت 
و درمان مطرح مى كنند، مغاير اســت. محمد كاظمى افزود: معيشت بسيارى از 
مردم به ويژه اقشار متوسط و زير متوسط از حضور فيزيكى در محل كار تأمين 
مى شود، دولت هم اين توان را ندارد كه بتواند تمام اين افراد را تأمين كند، اگر 
بتوان تدبيرى انديشــيد كه در عين رعايت همه اصول بهداشتى و توصيه هاى 

ايمنى اصناف خرد، كم و بيش اجازه فعاليت داشته باشند امر مطلوبى است. 

 ويروس كرونا موســوم بــه «كوويد 19» 
اواسط ماه دســامبر (24 آذر) در شهر ووهان 
واقع در مركز چين گزارش شــد، ابتدا از اين 
بيمارى به عنوان ذات الريه نام برده مى شد، اما 
كميســيون ملى بهداشت چين در 30 دسامبر 
سال 2019 (9 دى ماه 98) به صورت رسمى 

شيوع اين ويروس را در چين اعالم كرد. 
«تدروس آدهانوم» مديركل ســازمان جهانى 
بهداشــت چهارشــنبه 21 اســفندماه 98 در 
كنفرانســى خبرى تأكيد كرد كه اگرچه واژه 
«همه گير» به دليل حساســيتى كــه دارد نبايد 
بــدون دقت مورد اســتفاده قرار گيــرد، اما 
ارزيابى هاى اين ســازمان ويــروس كرونا را 

«همه گير جهانى» شناسايى و اعالم مى كند. 
آخرين وضعيت شــيوع ويــروس كرونا در 
سراســر جهان به نقل از رســانه هاى معتبر، 
گزارش هــاى دفاتــر در خارج از كشــور و 
گروه هاى خبــرى مناطق ايرنا، ايــن آمار با 
دريافــت آخريــن گزارش ها به روزرســانى 

مى شود. 
  مطالعه OECD نشــان مى دهد كه كاهش 
توليــدات در چيــن براى كشــورهاى ديگر 
پيامدهــاى منفى قابل توجهى دارد. نوســان 
در زنجيره تأميــن جهانى، تقاضــاى نهايى 
كمتــر براى كاالهــا و خدمــات وارداتى و 
محدويت هاى سفرهاى تجارى و گردشگرى 
و محافظــه كارى در بازارهــاى مالى افزايش 
يافته اســت، شــروع بحران از چين زنجيره 
تأمين جهانى را با نوسان و كاهش توان توليد 

مواجه ساخته است. 
به گزارش ايرنا، در مقايســه بــا رخدادهاى 
مشــابه گذشــته، اقتصاد جهان در زمان حال 
داراى ارتباطات بســيار گســترده تر و درهم 
تنيده تر است و چين نقش بسيار بزرگترى در 
بازارهاى كاال، توليد، تجارت و گردشــگرى 
جهــان دارد، بنابراين شــوك منفى در چين، 
ساير كشــورهاى جهان را با مشكالت بيشتر 
مواجــه خواهد ســاخت. در يك ســناريو 
خوشــبينانه حتى اگر دوره شيوع اين بيمارى 
كوتاه باشــد و در چند ماه آينده توليد، عرضه 
و تقاضا به تدريج بهبود يابند، باز هم رشــد 
اقتصــادى جهان در ســال 2020 در ســطح 

مناسبى نخواهد بود. 
با توجه به نقش كليدى چين در زنجيره هاى 
تأمين جهانى مى توان پيش بينى كرد كه كاهش 
توليد در چين خيلى زود بر كســب وكارهاى 
سراســر دنيا تأثير منفى خواهد داشت. البته 
مى توانند  موقتــٌا  انبارها  مناســب  موجودى 
كمبودها در زنجيره تأمين را پوشــش دهند؛ 
ولى اين احتمال وجــود دارد كه در ماه هاى 
آينــده پيداكــردن تأمين كننــدگان جايگزين 
سخت و زمانبر شــود. در نهايت اين زنجيره 
بر كاهش بيشتر توليد در بسيارى از كشورها 

منجر شود. 

 اثــرات شــيوع كرونا بــر برخى 
حوزه هاى اقتصادى

ضربــه بحران كرونا بر اقتصاد جهان شــديد 
است، اما عمق خسارت به راحتى قابل برآورد 
نيست. در اين بخش به چند عامل اشاره شده 
اســت كه مى توانند بر كسب وكارها در سطح 

كالن مؤثر باشد. 
1) بازار نفت 

عرضه و تقاضاى بــازار نفت مهمترين عامل 
اثرگذار بر قيمت جهانى اين ماده اســت. از 
آغاز ســال جديد ميالدى قيمت نفت كاهش 
يافته اســت و مهمترين عامل كاهش قيمت 
نفت از سمت تقاضا، شروع و انتشار ويروس 
كرونا در چين است كه به كاهش فعاليت هاى 
توليــدى و به تبع آن كاهــش تقاضاى نفت 
اين كشــور به عنــوان بزرگتريــن واردكننده 
نفت خام جهان منجر شــده است. در بخش 
عرضه نيز منازعات مربوط به جلســه اوپك 
پالس در كاهش قيمت نفت مؤثر بوده است. 
اين كاهــش قيمت نفــت در كاهش قيمت 

محصوالت پتروشيمى مؤثر خواهد بود. 
 2) رفتار مصرف كنندگان و مشتريان
در بحــران كرونا بخش عرضه و تقاضا هردو 
آســيب مى بينند. كاهش فروش محصوالتى 

كه در ســبد مصرفى خانواده كاالهاى اساسى 
محسوب نمى شــود و افزايش فروش برخى 
محصــوالت به صــورت همزمان مشــاهده 
مى شوند. بخش عرضه با كاهش توان زنجيره 
تأميــن، تعطيلى واحدهــا، كاهش فروش و 
كاهــش بهره ورى مواجه اســت و در بخش 
تقاضا با تغيير رفتار خريد مشــتريان مواجه 
است. در واقع مشكل اصلى تغيير رفتار مردم 
و دولت ها اســت كه ممكن است به افزايش 

بيشتر قيمت مواد غذايى منجر شود. 
3) كاهش توليد

بخش توليدات صنعتى به داليلى مانند اختالل 
در عرضه مستقيم مشكالت مربوط به زنجيره 
ارزش و كاهش ميــزان كلى تقاضا با چالش 
مواجه است. كاهش توليد داليل ديگرى مانند 

كاهش حضــور نيــروى كار، تعديل نيروى 
كار و كاهــش بهــره ورى نيــز دارد. البته در 
بخش هايى مانند صنايع غذايى، افزايش فروش 
به افزايش توليد هم منجر شــده است. ولى با 
گذشــت زمان اين احتمال وجود دارد كه به 
دليل مشكالت زنجيره تأمين، قيمت مواد اوليه 

باالتر برود و توليد در كل كاهش يابد. 
بررســى  OECD نشــان مى دهد كه توليد 
چين در ادامه سال 2020 كاهش خواهد يافت 
و توليد محصوالت در كشورهايى مانند ژاپن، 
كره جنوبى، اســتراليا و اندونزى، كه با چين 
ارتباطات و وابستگى اقتصادى زيادى دارند، 

تحت تأثير قرار گيرد. 
 4) بازارهاى مالى و سهام 

بانك هاى مركزى كشورهاى مختلف از زمان 
آغاز بحــران كرونا به كاهش نرخ بهره بانكى 
اقدام كرده اند تا با اين ابتكار بتوانند از تعطيلى 
بنگاه هاى اقتصادى جلوگيرى به عمل آوردند. 
به طور مثــال نرخ بهره 10 ســاله در اياالت 
متحده به پايين ترين ســطح خود يعنى 0/25 
درصد كاهش يافته است. از طرفى با توجه به 
كاهش فعاليت هاى بنگاه هاى اقتصادى، ارزش 
ســهام در بيشتر كشــورهاى جهان به شدت 
در حال كاهش اســت. براى مثال در بورس 

آمريــكا به كمترين ميزان خود در 33 ســال 
گذشــته افت پيدا كرده است. شاخص سهام 
بازارهاى بورس كشورهاى اروپايى نيز به  دليل 
گسترش شيوع ويروس كرونا با كاهش ارزش 
قابل توجهى روبه رو شــده كه همچنان ادامه 

دارد. 
به گزارش ايسنا، كريستالينا جيورجيوا، رئيس 
صندوق بين المللى پول هشدار داده است كه 
جهان بــا بحرانى بدتر از ركود بزرگ ســال 
2008 روبه رو است و دولت ها بايد در مقطع 
فعلى، اعتبارات الزم براى ســرپا نگه داشتن 

كسب وكارها را فراهم كنند. 
اســتفان اينس، استراتژيســت ارشد بازار در 
مؤسســه «اكســى كورپ» گفت: كرونا مثل 
يك سد ســر راه جريان نقدينگى قرار گرفته 

اســت و حاال فــدرال رزرو در حــال ايجاد 
كردن روزنه هاى متعدد روى اين ســد است 
تا از جارى شدن نقدينگى در اقتصاد مطمئن 
شــود. مطمئنا اگر الزم باشــد بانك مركزى 
ديناميت هاى بيشــترى را عليه اين سد به كار 

خواهد گرفت. 
 نفت ارزان و كرونا اقتصاد خاورميانه 

را 116 ميليارد دالر كوچك كرد
براساس برآورد بانك جهانى از شاخص هاى 
اقتصــادى كشــورهاى خاورميانه و شــمال 
آفريقا، تا ابتداى ماه آوريل اقتصاد كشورهاى 
اين منطقه حــدود 116 ميليــارد دالر يعنى 
معــادل حدود 3/7 درصد نســبت به ســال 

گذشته كوچكتر شده است. 
به گزارش تســنيم، بانك جهانى در تازه ترين 
برآورد خود بر نبود شفافيت وضعيت موجود 
تأكيد بيشترى داشته و اعالم كرد: «برآوردهاى 
هزينه هاى بحران جارى برآوردهايى ســيال 
اســت، زيرا باتوجه به گسترش شيوع كرونا 
پيش بينــى نحوه واكنــش اقتصــاد جهانى، 
سياست هاى ملى و جوامع بسيار دشوار شده 

است.»
منطقــه خاورميانه و شــمال آفريقا تقريبا در 
مركز دو بحران موجود متوجه اقتصاد جهانى 
قرار گرفته اســت. خاورميانه به عنوان منطقه 
ميزبان برخى بزرگتريــن توليدكنندگان نفت 
جهان همچنيــن در حال مواجهه با شــمار 
روزافزون موارد ابتال به ويروس كروناست و 
ايران جزو كشورهاى عمده درگير اين بحران 

به شمار مى رود. 
فريــد بلهاج، نايب رئيس بخــش خاورميانه 
و شــمال آفريقاى بانك جهانــى در اين باره 
گفت: «خاورميانه و شــمال آفريقا بيش از هر 
منطقه ديگرى در جهان با 2 بحران متفاوت اما 
مرتبط يعنى شــيوع كرونا و افت قيمت نفت 

مواجه است.»
بانك جهانى گفته عالوه بر آســيب وارده به 
اقتصادهــاى منطقه از ناحيــه افت وضعيت 
ســالمت عمومى، شــيوع كرونا همچنين در 
حال كاهش دادن تقاضاى جهانى براى كاالها 
و خدمات توليدى اين منطقه اســت. بحران 
جارى همچنين به دليل محــدود كردن تردد 
افراد در حــال كاهش دادن عرضه و تقاضاى 

داخلى است. 
در همين حال، به گفته بانك جهانى افت قيمت 
نفت در عين حالى كه در حال آســيب زدن به 
كشــورهاى صادركننده نفت اســت، از طريق 
كاهش حجم ارســال پول، ســرمايه گذارى و 
جريان سرمايه به اقتصاد كشورهاى واردكننده 
نفت نيز لطمه مى زند. 3 كشور از 6 كشور عرب 
حاشيه خليج فارس، احتماال در سالجارى ميالدى 
شاهد رشد منفى اقتصادى خواهند بود و رشد 
اقتصادى در عربســتان احتماال اندكى باالتر از 

صفر خواهد بود. 

تأثير ويروس كرونا بر كسب وكار جهانى 
جهان با بحرانى بدتر از ركود بزرگ 

سال 2008 روبه رو است

 طــرح فاصله گذارى هوشــمند اجتماعى 
بــه  و  بهداشــت  وزارت  نظــر  براســاس 
صــورت پلكانى اجرا مى شــود، آغاز فعاليت 
كسب وكارهاى كم خطر به معناى تغيير شرايط 
فاصله گــذارى اجتماعى و رعايت نكردن دقيق 

دستورالعمل هاى بهداشتى نيست. 
رياســت جمهورى،  دفتــر  گــزارش  بــه 
رئيس جمهورى روزگذشته در جلسه با رؤساى 
كميته هاى اجتماعى، امنيتى، آموزشــى، ادارى، 
بهداشــتى، آموزش عالى، پشــتيبانى، اصناف 
و اقتصادى ســتاد ملى مقابله بــا كرونا گفت: 
ســامانه اى كه وزارت بهداشت و درمان براى 
ثبت نام كســب و كارها راه اندازى كرده است، 
اقدام بسيار مؤثر و مفيدى است كه هم مى تواند 
تــا اندازه زيادى ما را بــه نقطه اطمينانى براى 
رعايت بهداشــت و مديريت مقابله با ويروس 
نزديك كند و هم به وسيله آن كسب وكارها به 

نوبت شروع به كار كنند. 

حســن روحانى افزود: آنچه در مرحله جديد 
فاصله گذارى هوشمند اجتماعى داراى اهميت 
است، اين است كه طرح مذكور با مطالعه سبك 
زندگــى ايرانى و با مدلى بومى و در عين حال 
منطبق بر اصول مصوب بهداشت جهانى انجام 

مى شود. 

وى خاطرنشــان كــرد: طــرح فاصله گذارى 
هوشــمند اجتماعى كه با كار و تالش فشرده 
ســتاد ملى مقابله با كرونا و رؤساى كميته هاى 
آن به انجام رســيده، مدلى كنترلى است كه به 
صورت پلكانى براساس نظر وزارت بهداشت 

و درمان در حال اجراى آن هستيم. 

رئيس جمهــور افزود: آنچه در اين جلســه 
به آن رسيديم اين اســت كه تمامى رؤساى 
كميته هــا بايد ارزيابى هاى دقيــق از اجراى 
طرح فاصله گذارى هوشمند اجتماعى داشته 
باشند و موانع و مشــكالت آن را در تمامى 
استان هايى كه در حال اجرا است، بررسى و 
نســبت به رفع آنها در كوتاه ترين زمان اقدام 

كنند. 
روحانــى ادامــه داد: همانطور كه مــردم در 
مرحله نخســت و دوم فاصله گذارى اجتماعى 
و اجــراى محدوديت ها با همكارى و هميارى 
بســيار خوب خود با مسئوالن توانستند كمك 
شــايانى در كنتــرل ويروس انجــام دهند در 
مرحله فاصله گذارى هوشــمند اجتماعى نيز 
انتظار مســئوالن همراهى آنان چه در اجراى 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى و چه نظارت بر 
اجراى آن از ســوى كســب وكارها و اصناف 

است. 

طرح فاصله گذارى هوشمند اجتماعى 
به صورت پلكانى اجرا مى شود

 آخرين به روز رسانى: 23 فروردين 1399
كشورهاى داراى باالترين آمار كرونا
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نگاه

گزارش هــاى ميدانى از 
برخى  پنهان  بازگشايى 
گيم نت ها  و  آرايشگاهها 

حكايت مى كند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

يادداشت

امكان ثبت شكايت براى عودت قسط اسفندماه 
وام ازدواج

 مديركل دفتر برنامه ريزى و توسعه اجتماعى جوانان با اشاره به پيگيرى هاى معاونت جوانان 
براى عودت اقساط تسهيالت ازدواج جوانان، از معرفى سامانه اى از سوى بانك مركزى براى 
ثبت شكايات در اين باره خبر داد. اعظم كريمى در گفت وگو با ايسنا، گفت: با توجه به اينكه 
وام ازدواج جوانان نيز از جمله تهسيالت قرض الحسنه در كشور است، اين بخشنامه مشمول 
اين وام نيز شده است. وى اظهار كرد: با تأكيد مجدد رئيس بانك مركزى و پيگيرى معاونت 
جوانان در اين باره، بنا شد تا بانك هاى مذكور نسبت به بازگشت اين مبلغ به حساب افراد اقدام 
كنند. همچنين معاونت جوانان درباره پيگيرى مواردى كه اين مبلغ به حساب آنان بازگشت 

داده نشده بود؛ پس از دريافت گزارش و تماس هاى فراوان موضوع را پيگيرى كرد.

آموزش دانش آموزان به صورت همه جانبه ادامه دارد
 با توجه به تعطيلى مدارس به دليل شــيوع ويروس كرونا و اجراى آموزش مجازى 
به  يقيــن تدريس دانش آموزان به صورت همه جانبه ادامــه دارد. معاون آموزش ابتدايى 
وزارت آموزش وپرورش گفت: اكنون اگرچه شــرايط خاصى بر كشور حاكم است اما 
وزارت آموزش وپــرورش كالس هاى درس دانش آموزان را تعطيل نكرده و آموزش ها 
به صورت غيرحضورى و از طريق صداوســيما در حال انجام است. رضوان حكيم زاده 
در گفت وگو با خبرنگار ادامه داد: همچنين برخى معلمان دوره ابتدايى با اســتفاده از 
فضاى مجازى و ازطريق تماس تلفنى دروس دانش آموزان را پيگيرى مى كنند تا بخشى 
از عقب افتادگى درسى آنها جبران شــود. وى اظهار كرد: اكنون آموزش دانش آموزان 

در صداوسيما در 12 بسته آموزشى براى پايه هاى مختلف ابتدايى تدريس مى شود.

مطالبات سال 97 داروخانه ها از بيمه سالمت
تسويه شد

 مديرعامل سازمان بيمه سالمت، از تســويه كامل مطالبات سال 97 داروخانه ها از اين 
سازمان، خبر داد. به گزارش ايسنا، طاهر موهبتى، درباره آخرين وضعيت پرداختى هاى سازمان 
بيمه ســالمت گفت: با مساعدت هاى صورت گرفته پرداخت بدهى سال 97 سازمان بيمه 
سالمت به داروخانه ها به طوركامل تسويه شد. همچنين درحال حاضر پرداختى هاى سازمان 
ميانگين در سال 98 به آبان ماه رسيده است. بنابر اعالم روابط عمومى سازمان بيمه سالمت، 
وى با اشاره به اينكه در تالش هستيم مطالبات تا دى ماه داروخانه ها را هم تسويه كنيم؛ افزود: 
اميدواريم سازمان برنامه و بودجه بتواند براى تأمين اعتبارات بيمه سالمت درشرايط فعلى به 

اين سازمان كمك كند؛ اگرچه به رغم مشكالت از هيچ خدمتى دريغ نمى كنيم.

شكست كرونا با گرماى محفل خانه نشينى
 ويروس كرونا با جوالن در كوى و برزن، افراد را به ماندن در خانه 
و قرنطينه خانگى مجبور كرده، كنارهمــى كه اگر درمورد گذران آن 
چاره انديشى نشود به اختالفاتى جبران ناپذير از نوع خطرناك كوويدى 

ختم مى شود.
دوران قرنطينه خانگى و كنارهمــى كرونايى فرصتى فراهم آورده تا 
خانواده هــا لحظاتى را بيابند كه پيــش از اين در گذر كار و روزمرگى 
مدت ها بود آن را به دســت فراموشــى ســپرده بودند؛ لحظاتى براى 
شناخت بيشتر، رســيدن به تفاهم بهتر و بهينه سازى چشم انداز آينده 
چرخ زندگى.در اين ميان اما همســرانى هستند كه ذره بينى به دست 
گرفته و موشــكافانه به دنبال عيوب ديگرى مى چرخند تا كوچكترين 
مسأله اى را دســت مايه دعوا و مجادله و تلخ كردن كام ديگر اعضاى 
خانواده كنند و اوضاع را تا آنجا وخامت بخشــند كه شريك زندگى 
به جمله «پيش از ازدواج به ما گفته بودند صبح ميره شــب مياد، پس 
چى شد» برســد. جمله اى كه شايد در نگاه نخست به آن بخنديم اما 
در حقيقت درون خود، حكايت هاى بى شمارى از خأل آموزش پيش از 

ازدواج، مهارت زندگى، گفت وگوى بين اعضاى خانواده و... دارد.
 كرونا، چگونه بنيان خانواده در جهان را نشانه رفته است؟

موضــوع افزايش اختالفــات خانوادگــى در دوران قرنطينه خانگى 
ناشــى از كرونا، مختص يك خطه و منطقه نيســت و وجه مشترك 
زندگى هاى زناشويى در شرايط خاص كرونايى است كه بى توجهى به 

آن، فروپاشى بنيان خانواده را به همراه دارد.
چنانچه به گزارش روزنامه انگليســى ميرور، پليس انگليس از به اوج 
رسيدن همسرآزارى در قرنطينه خانگى و كشف جسد يك نقاش 71

ســاله كه پس از كشتن همسرش، خود را در خانه حلق آويز كرده بود، 
خبر مى دهد كه اين نقاش در نامه اى كه پيش از خودكشــى از خود بر 
جاى گذاشته نوشته است، ديگر نمى توانم اين زن را هر روز در مقابل 
چشمانم ببينم، او زندگى مرا به جهنم تبديل كرده است. همسرم بسيار 
خسته كننده است. ماندن در منزل مرا از بين مى برد، پس تصميم گرفتم 

كه از دست زنم راحت شوم و به زندگى ام هم پايان دهم.
مديركل مشــاوره و امور روانشناختى سازمان بهزيستى كشور هم در 
گفت وگو با ايرنا گفت: در شرايط خاص كرونا، ساعات تماس زوج ها 
و مدت زمان تعامل آنها با يكديگر بيشتر و موجب شده در بحث ارائه 
خدمات مشــاوره اى حوزه خانواده، روزانــه 4 هزار تماس با صداى 

مشاور بهزيستى كشور از ساعت 8 صبح گرفته شود.
 عالج پيش از وقوع اختالف كوويدى چيست؟

با شــرايط اعالم شده در جهاِن درگير كرونا و قرنطينه خانگى، به نظر 
مى رســد با پايــان گرفتن دوران آن و آغاز بــه كار مراكز ثبت طالق 
تقاضــا براى «طالق كوويدى» در كشــورها افزايش پيدا كند. مطلبى 
كه مســئوالن هر كشــور بايد درباره آن عالج پيــش از واقعه كنند و 

راهكارهاى بهنيه را پيشه خود سازند.
راهكارهايى كه پروانه محمدخانى روانشــناس و مشاور خانواده در 
گفت وگــو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ايرنا آنها را برشــمرد و 
با تأكيد بر اين كه كرونا آنچنان ها را آنچنان تر كرده اســت و موجب 
تشديد اختالفات شده است، گفت: زوج ها نبايد فراموش كنند كه اين 
دوران همانند ســاير مسائل زندگى، گذرا است و دلگرم باشند به اين 

كه روزى شرايط خاص كرونا و قرنطينه خانگى تمام خواهد شد.
 داشتن نگاه موقت به اين ايام ضرورى است

وى يادآور شد: در دوران قرنطينه، خانواده ها زمان بيشترى را در كنار 
هم سپرى مى كنند و از فعاليت هاى شغلى و تفريحى رضايت بخشى 
كه پيش از اين داشتند، دور هستند. پس براى اين كه آسيب شديدى 
نبينند، بايد نگاه موقتى به اين شــرايط داشته باشند و ضمن افزايش 
تاب آورى، بــراى زمان هاى كنارهمى، به فراخــور عاليق يكديگر 

برنامه ريزى كنند.
با انتخاب برنامه هاى سرگرم كننده، به گذران بهتر وقت كمك كنيم

به گفته اين مشاور خانواده، فراموش نكنيم كه اقصى نقاط دنيا با اين 
مشكل سروكار دارند و فقط شــهر و كشور ما نيست. حال با درنظر 
گرفتن اين مســأله، پرداختن به بازى هاى جمعى و ســرگرم كننده كه 
نيازى به وسيله خاص و صرف هزينه ندارد و تقسيم كار منزل، كمك 

شايانى به بهتر گذراندن اين شرايط خاص دارد.
اين مشــاور خانواده در ادامــه گفت وگو به خانواده هــا توصيه كرد 
حتى المقدور از مطالب فضاى مجازى كه تنش زا هستند دورى كنند. 
زيرا فكر كردن زياد به اخبارى كه صحت وســقم آن مشخص نيست 
ســبب ايجاد فضاى استرس زا مى شــود كه از كرونا آسيب بيشترى 
مى زند. به عبارتى تنش ناشــى از فكر كردن به كرونا و فشار آوردن به 
اعضاى خانواده براى رعايت رفتارى خاص مى تواند منابعى از فشــار 

را تأمين كند كه طبق مطالعات مادر تمام بيمارى ها است.

اعتماد: مزد بى كفاف كارگران 
 بدون شرح!!

ايران: چطور در شرايط بد، خبر خوب توليد كنيم 
 با گرفتن وام 12 درصدى كه نشان از حمايت دارد  

خراسان: كنترل ويروس، پايان ارديبهشت 
 مگه بهش زنگ زدى؟؟

شرق: ترس از ميدان دادن به ويروس
 الكل بگير دستت فرار مى كنه

اصالحات: تحريم هيچ وقت مشكل اصلى نبود و نيست
 پس مى شه بگيد علت كرونا چيه؟؟

مردم ساالرى: عبور بغداد از كانديداى نفوذى 
 پيش  از كرونا يا پس از كرونا
همشهرى: جلسه هاى پرريسك

 تو اين جلسات آب ميوه يا كيك نمى دن؟
 شرق: نبرد اسپرى رنگ با كرونا
 اين هم از جنگ الكچرى!!

خراسان: توصيه توصيه شغلى براى روزهاى تعطيل
 وام اشتغال خانگى بگيريد!!

فارس: شناسايى مبتاليان به كرونا با تلفن ممكن مى شود 
 از اين به بعد پزشكان نسخه را با تلگرام مى فرستن

تجارت: ايران و آمريكا پس از دوئل بايدن - ترامپ
 فعال سر همه تو وايتكسه!!

شهروند: كرونا آزمون هم براى ملت ها هم براى دولت ها 
 هر موقع مدرسه ها باز شد برن امتحان بدن!!
اعتماد: كالبدشكافى دردهاى بى دواى پس از كرونا 

 پزشــكا ديگه توان كالبدشــكافى  ندارن، اين كارو بدين به 
كارگرا كه حقوقشون از كارت ها زده بيرون!!

هر كسى از ظن خود شد يار من
 مهدى ناصرنژاد»

 كرونا بدون هيچ مالحظه و شايد بدون هيچ تبعيضى بين ساكنان 
روى كره زمين هجوم آورده و به همه مى تازد، هيچ قوم و هيچ نژاد و 
هيچ رنگ و هيچ مذهبى در برابر زخم شمشير كرونا در امان نيستند، 
خدا تمام موجودات بشــرى را به يكسان آفريده است، كرونا با همه 
دشمن است، حال به عهده مردمان زمين نشين است كه بدانند تا زمانى 
كه عليه اين ويروس باهم متحد نشوند، هيچ تالش فردى و جزيره اى 

در برابر قدرت و هجوم كرونا نتيجه اى به بار نخواهد آورد.
اتحاد بشــريت براى مقابله با دشمن مشترك چندان هم دور از ذهن 
نيســت، كما اينكه هارمونى همدردى و هم آوايى براى اين دشــمن 
مشترك، اگرچه با آهنگى كند وليكن به نحوه محسوسى در جاى جاى 
جهان دارد نقــش مى بندد. هم اينك در جامعه خودمــان ايران عزيز 
شاهد هســتيم كه عالوه بر نقش آفرينان صف نخست مبارزه با كرونا 
كه همانا به طور اخص جامعه پزشــكى و حوزه هاى وابســته به اين 
جامعه متخصص و متعهد مى باشند، قشرهاى ديگرى نيز از هموطنان 
براى شكست كرونا اعالم حضور كرده اند و مرد و مردانه كمر همت 

بسته اند. 
اين اقشار شامل ارتشيان و بسيجيان و صاحبان فن و هنر توليد لوازم و 
تجهيزات و ملزومات جنگ با كرونا هستند و خدا مى داند كه اگر اين 
همه احساس مسئوليت و هم دردى و همگامى نبود در همين مدت كم 
هجوم كرونا به جامعه كشورمان چه باليى تلخ و شوربختى ناگوارى 
به سر مردم از هر طبقه و هر سطح از دانايى و علم و مكنت و معرفت 
آمده بود. خوشبختانه خيلى ها در كشورمان هم با درك كامل از خطر 
كرونا به نقطه جوش اتحاد و اشــتراك مساعى رسيده اند و با صبر و 
خوشــبينى و ايثار منتظرند تا ديگر مردمان بى خيال و غافل نيز عمق 
فاجعه را درك كنند و حداقل ســهمى در مبارزه همه جانبه و فراگير با 

كرونا برعهده بگيرند! 
در اين ارتباط هرچند تاكنون لطمه هاى فراوانى به كشورمان وارد شده 
است و آسيب هاى جبران ناپذيرى به قشرهاى مردم و بر توانايى دولت 
وارد شــده اســت اما نظر بر اينكه هنوز راه طوالنى و دشوارى براى 
شكســت كامل كرونا در پيش است، براى جا مانده ها از غافله و سپاه 
كروناكش هم فرصت هســت و به مصداق معروف «هر كسى از ظن 
خود شد يار من»، به قدر توانايى و كارآمدى خود به اين غافله بپيوندد.
احســاس مســئوليت و رجوع به وجدان نزد فردفــرد جامعه براى 
جلوگيرى از پيشــروى كرونا، كار ســاده اى است كه هركس قادر به 
انجام و تحقق آن است. اين احساس مسئوليت همان رعايت بهداشت 
فردى است! بهداشت فردى به معناى اين نيست كه ما فقط جلوى نفوذ 
ويروس كرونا به حريم شخصى خودمان را ببنديم و فكر كنيم كه اگر 
دستكش داشته باشيم و دست هايمان را ضدعفونى كنيم، كافى است، 
بلكه كار اصلى آن اســت كه ما الزمه بهداشــت فردى را بى محابا در 
حريم ديگران رها نسازيم و همان دستكش يكبار مصرفى را كه براى 
ايمن سازى خودمان استفاده كرديم و يا همان ماسك يكبار مصرف را 
در محيط آزاد و معابر عمومى رها نكنيم و ســالمت ديگران به بهاى 

دفع شد از شخص خودمان به خطر نيندازيم. 
در اين ارتباط فروشــنده ها و مغــازه داران نيز كه مجــاز به فعاليت 
هســتند بايد همپاى همان پزشك و پرســتارى كه باالى سر بيماران 
ايزوله كرونايى حتى سالمت خودشان را به خطر مى اندازند، احساس 
مسئوليت داشته باشــند ومراقبت به عمل آورند تا از آلودگى سطوح 
محل كار و اجناس قابل فروش خود جلوگيرى شود. اين الفباى همان 
اتحاد و همدلى الزم براى شكســت دشمن مشترك است و آن سخن 
اصلى در اين رهگذر عمومى كه هركسى از ظن خود شد يار من تا اين 
دشمن قدار و بى رحم را شكست داده و دست زور و ستم كرونايى را 

از سر بشريت كوتاه كنيم.

آگهي حصر وراثت

ــرح دادخواســت  ــه ش ــنامه  33 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــراب عرب ــاى مه آق
كالســه 111/648/98ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده 
و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان مريــم جعفــرى  بــه شــماره شناســنامه  
ــه  ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 89/5/25 در اقامت 1732 در تاري

ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ورث
1-اكبــر تنهايــى فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 2228 صــادره از بهــار 

متولــد 1354 پســر متوفيــه 
ــار  ــادره از به ــنامه 2 ص ــماره شناس ــه ش ــد حســن ب ــى فرزن ــارا تنهاي 2- س
متولــد 1349 دختــر متوفيــه اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت 
ــي دارد و  ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي مزب
يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف 

يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 3)

رئيس حوزه شماره 111 
شوراي حل اختالف صالح آباد 

گروه جامعــه: از روزى كه وجود كرونا 
در اســتان به صورت رســمى اعالم شــد، 
حساسيت ها و دغدغه هايى را با خود در بين 

مردم و برخى مسئوالن به همراه داشت. 
اين نگرانى به ويژه در بين افرادى به چشــم 
مى خــورد كــه از شــيوع كرونا وحشــت 
داشــتند، اگرچه در روزهاى ابتدايى سعى در 
محافظه كارى شد اما به مرور و با سلطه بيش 
از پيش اين ويروس، مسئوالن مجبور به اعالم 

رسمى حضور اين ويروس شدند. 
كرونا در همدان تا جايى ســايه انداخت كه 
بسيارى از صنوف و كسبه را با معضل تعطيلى 
و حتى بيــكارى مواجه كرد، اما اين خالصه 
تمام آنچه كرونا بر سر بازار و صنوف همدان 
آورد نيســت، تعطيلى ها اگرچه در مواردى 
يكى از مؤلفه هاى مهم تأثيرگذار در كند كردن 
مسير سرايت اين ويروس بود، اما چون ارتباط 
مستقيم با معيشت مردم داشت با نقدها و حتى 
اعتراضاتى در بين بازاريان همراه شــد و كار 
را به جايى كشــاند كه برخى صاحبان امالك 
تجــارى و مغازه ها براى كمــك به صنوف 
مختلف به ميان در اجاره بها تخفيف دادند يا 

آن را بخشيدند.
در همين شــرايط بود كه هر روز با شــيوع 
بيشــتر اين بيمارى بازار و مغازه هاى شــهر 
كركره هايشــان پاييــن مى آمد و بــا توجه 
به مصوبات ســتاد ملــى مقابله بــا كرونا، 
فاصله گذارى اجتماعى مهمترين راهكار كنترل 
همه گيرى اين بيمارى شناخته شد و مقرر شد 
رعايــت اين فاصله تا زمانى كــه بيمارى در 
جامعه در چرخش باشد، ضرورى و باتوجه 
به اينكه مى تواند تا 95 درصد مانع از شــيوع 

شود، ادامه يابد.  
ــذارى  ــرح فاصله گ ــه ط ــود ك ــس از آن ب پ
ــذارى  ــرح فاصله گ ــه ط ــمند در ادام هوش
ــا شــيوع  اجتماعــى از اســفندماه همزمــان ب
ــرا  ــور اج ــر كش ــا در سراس ــارى كرون بيم
ــاغل  ــا مش ــه، صرف ــن مرحل ــد و در اي ش
«غيــر پرخطــر» همــراه بــا التــزام بــه رعايت 
مصــوب  بهداشــتى  دســتورالعمل هاى 
وزارت بهداشــت درمــان و آموزش پزشــكى 
از تاريــخ 23 فروديــن در اســتان هاى كشــور 
و از 30 فرورديــن در تهــران مجــوز فعاليــت 

پيــدا كردنــد. 
بنابر گفته ســتاد ملــى كرونا، آن دســته از 
واحدهاى صنفى توزيعى و خدمات فنى كه 
برحسب ضرورت و با توجه به نياز از شروع 
بحران بيمارى كرونا به منظور تأمين مايحتاج 
عمومى مردم، نظير گروه فعاليت هاى صنفى 
مرتبط بــه موادغذايى و گــروه فعاليت هاى 
مربوط به خدمات فنى و تعمير لوازم خانگى 
و منزل در حال خدمات رسانى به مردم هستند، 
كماكان در چارچوب دستورالعمل بهداشتى 
مجاز به فعاليت در اين حوزه ها هســتند اما 
در سطح شــهر و بازار همدان مى توان ادعا 
كرد تقريبا تمامى صنوف و كسبه مشغول به 
فعاليت شده اند و از روز گذشته گويى به جز 
ادارات، باقى مشاغل از مصوبه ستاد ملى كرونا 

سر باز زده و مشغول به فعاليت هستند. 
اين در حالى اســت كه كماكان فعاليت هاى 
صنفى كه از شروع بحران بيمارى كرونا به دليل 
شرايط محيطى حاكم بر اينگونه فعاليت ها و 
تجمــع جمعيــت در آن واحدهــا به عنوان 
اعالم شــده اند،  تعطيل  فعاليت هاى پرخطر 
تا اعالم عادى شدن شــرايط شيوع بيمارى 
كرونا از طرف وزارت بهداشت 
كماكان تعطيل اعالم شده است 
كه شامل آرايشگاه هاى مردانه و 
زنانه، رستوران ها، تاالر پذيرايى 
بازى،  مراكز  مراســم،  سالن  و 
قهوه خانه ها،  گيم نت،  تفريحى، 
اماكن  تريــا،  و  چاى خانه هــا 
اقامتى، هتل ها، اســتخر، سونا، 
ماساژ و باشگاه هاى بدنسازى و 

ورزشى هستند. 
جالــب آنكه با وجــود اعالم 
رســمى ثبت نــام و دريافــت 
مجوز فعاليت و تأييد تعهدنامه 
مبنى  الكترونيكى  صــورت  به 
بــر رعايت دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى در سامانه و دريافت 
كد بهداشــتى از طريق سامانه 
مزبــور و نصــب آن در واحد 
صنفى امــا در صنوف مختلف 

شهر همدان حتى به اندازه انگشتان يك دست 
هم شاهد نصب آن نيستيم. 

از طرفى شواهد ميدانى نشان مى دهد برخى 
صنوف از جملــه آرايشــگاه هاى مردانه و 
زنانه به طور غيررسمى و با پذيرش مشتريان 
دائمى خود فعاليت را از سر گرفته و حتى در 
روزهاى گذشته از 23 فروردين نيز به فعاليت 

اقدام كرده اند. 
برخى كسبه بازار در گفت و گو با همدان پيام 
از داليل شروع به كار خود حتى بدون مجوز 
رسمى وزارت بهداشت گفته اند و دليل اصلى 
اين اقدام خود را تأمين معيشت اعالم كرده اند. 
رضا كه صاحب يكى از گيم نت هاى شــهر 
اســت، به خبرنگار ما گفت: من تمام هزينه 
خانــواده و حتى پدر و مــادرم كه مجبور به 
نگهدارى از آنها هســتم از اين مسير تأمين 

مى شود و من مجبور به فعاليت هستم. 
وى ادامه مى دهد: البته من رسمى مغازه را باز 
نكرده ام و در ساعت هاى مشخصى از روز آن 
هم به درخواست برخى مشتريان ثابتم گيم نت 
را بــاز مى كنــم، اما جالب اســت بدانيد كه 
مشتريانم از بسته بودن مغازه معترض هستند 
و مى گويند در خانه حوصله شــان سررفته 

و زمــان كوتاهى را كه بــراى بازى پيش من 
مى آيند يك تنوع مى دانند. 

مريم نيز يكى از آرايشــگران زن در همدان 
است كه فعاليت خود را به طور غير ملموسى 
با مشتريان ثابت خود آغاز كرده و به خبرنگار 
ما مى گويد: چطور مى توانم جوابگوى حجم 
زيــادى از تماس هاى مشــتريانم باشــم كه 
درخواست ارائه خدمات دارند؟ از طرفى چه 
كسانى تعهد مى دهند كه اقساط و چك هاى 
بانكى مرا كه براى شغلم مجبور به استفاده از 
آن شدم پرداخت كنند؟ پس بدانيد ما و امثال 
ما مجبور هســتند كه كار خود را انجام دهند 

حتى اگر معنايش بى قانونى باشد. 
جالب آنكه برخى اخبار هم در اين بين وجود 
دارد كه از تجمــع برخى جوانان براى انجام 
فعاليت هاى ورزشــى در برخى باشگاه هاى 
زيرزمينى حكايت مى كند، اين در حالى است 
كــه اداره ورزش و جوانان اســتان با اجراى 
مسابقاتى از جمله ورزش در خانه و تعطيلى 
تمامى سالن هاى رسمى ورزشى خود سعى 
دارد به ورزشــكاران و افراد مرتبط با حوزه 
فعاليتى خود شدت خطر ابتال را گوشزد كند. 
در بيــن تمامى اين اتفاقــات خالى از لطف 
نيست كه از مركز شــهر گزارشى كوتاه داده 
شود، به طورى كه محوطه ميدان امام به سمت 
بازار ســنتى همدان و بازار ســر گذر اگرچه 
شلوغى روزهاى عادى را كمتر نشان مى دهد 
اما كماكان فعاليت  بازاريان مختلف در آنها به 
چشــم مى خورد و جالب آنكه در شب هاى 

بهارى همدان و در نقاط گردشــگرى شهر 
از جمله بوســتان ارم شــاهد حضور برخى 
فعاليت ها از جمله فروش باقالى، ذرت و حتى 

توزيع قليان هستيم. 
از طرفى در سطح شــهر هم نه تنها از ديروز 
بلكه روزهاى گذشــته تاكسى بارهايى كه به 
توزيــع تره بار، ميوه و در مواردى خشــكبار 

بودند به چشم مى خورد. 
 فعاليت مشاغل كم خطر 

مشروط مجوز است
حاال اين شرايط سبب شده تا معاون بهداشتى 
دانشــگاه علوم پزشــكى همدان آغاز به كار 
مشــاغل كم خطر در همدان را مشــروط به 
نام نويسى در سامانه «حمايت ستاد مبارزه با 

كرونا از اصناف و صنايع» اعالم كند. 
منوچهــر كرمى در گفت و گو بــا همدان پيام 
گفت: با اجراى طرح فاصله گذارى هوشمند، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، 
بر آن اســت تا عالوه بر صيانت از سالمت 
كاركنــان و مشــتريان، فوايــد حركت هاى 
اقتصادى واحدهاى كم خطر را آغاز و از شيوع 
و گسترش بيمارى كرونا نيز جلوگيرى كند. 

وى با تأكيد بر اينكه نام نويسى نكردن در اين 
سامانه به توقيف فعاليت واحد منجر مى شود، 
اظهار كــرد: در شــرايطى كه نمى تــوان تا 
طوالنى مدت قرنطينه كامل خانگى و تعطيلى 
كامل داشت مهارت هاى براى خريد امن نيز 

نياز است. 
وى بهترين راه بــراى خريد ايمن را كاهش 
تردد غيرضرورى، تــردد هفته اى يك نوبت 
براى خريــد مايحتاج ضــرورى، به تأخير 
انداختن انجام كارهاى غيرضرورى، رعايت 
كامل توصيه ها و دستورالعمل هاى بهداشتى 

دانست. 
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان يادآورى كرد: پيشتر تنها يك صفحه 
براى ثبت نــام و خوداظهارى درباره ويروس 
كرونا در اين ســامانه پيش بينى شده بود، اما 
هم اينك در پايان اين صفحه لينكى بارگذارى 
شــده كه اصناف با وارد شدن به اين لينك، 
دستورالعمل هاى مورد نياز را دريافت مى كنند. 
 هشدار فرماندار به كسبه و بازاريان 

همدان
فرماندار همدان نيز با اشــاره به اينكه مجوز 

از  تعدادى  به  بازگشــايى 
اصناف داده شده و برخى 
هنــوز مجاز بــه فعاليت 
نيســتند، گفت: بازگشايى 
و  غيرمجــاز  واحدهــاى 
ســرپيچى صنــوف مجاز 
از اصول بهداشــتى پيگرد 

قانونى به همراه دارد. 
در  افشــارى  حســين 
گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: 
آرايشگران مردانه و زنانه و 
سالن زيبايى، آموزشگاه هاى 
رســتوان ها،  رانندگــى، 
و  طباخى  اغذيه فروشى ها، 

فست فودها، گرمابه، سونا، نمايشگاه ها و بازار 
روزها، مراكز بــازى، تفريحى و گيم نت ها، 
باشگاه هاى ورزشــى و بدنسازى، تاالرهاى 
قهوه خانه،  مراســم،  ســالن هاى  و  پذيرايى 
چاى خانه و تريا، فروشــگاه هاى زنجيره اى 
و بــزرگ به غير از ســوپرماركت ها و مراكز 
بهداشتى و شوينده بايد همچنان بسته بمانند. 

وى تأكيد كرد: بازگشايى اين واحدها به دليل 
تجمع مراجعه كنندگان و خطر باالى انتشــار 
ويروس كرونا به صالح نيست و فعاليت آنها 
تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد 

قانونى مى شود. 
فرماندار همدان به 57 رسته صنفى كه مجاز به 
فعاليت شده اند، هشدار داد اين گروه از كسبه 
و بازاريان بايد دستورالعمل هاى بهداشتى را 
به دقت اجرا كننــد در غير اينصورت پلمب 

مى شوند. 
افشــارى از تمام اهالى بازار همدان خواست 
همكارى و مشــاركت الزم را داشته باشند تا 
بتوان گام دوم فاصله گذارى اجتماعى را اجرا 
كرده و سالمتى را براى خود و مردم به ارمغان 

آورد. 
رئيس اتاق اصناف در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيام نيز تشريح كرد: باتوجه به فعاليت 
برخى اصناف مانند مشــاغل كم خطر با اين 
شــرط اجازه فعاليت را به آن ها داده شــده 
است كه هريك طرح مربوط به فاصله گذارى 
اجتماعــى را رعايــت كنند و بــا توجه به 
تعداد زياد اصناف، امكان بررســى تك تك 
ثبت نــام هريك از اين صنوف نيســت، ولى 
باتوجه به تعداد افراد ثبت نام كننده از ســمت 
اتحاديه مربــوط به هريــك از اصناف اين 
دســتورالعمل هاى بهداشتى را كه شامل، ژل 
ضدعفونى كننده، ماســك و دستكش است، 

توزيع شده است. 
حســين محرابى بيان كرد: باتوجه به فعاليت 
مشــاغل كم خطــر در طــرح فاصله گذارى 
اجتماعى، توســط مأموران بهداشت نظارت 
مى شــود كه هريك با مراعات پروتكل هاى 
اعالمى از ســوى وزارت بهداشت و درمان 
فعاليت خود را آغاز كنند و موارد بهداشــتى 
را با دقت كافى رعايــت كنند و در صورت 
مشاهده هرگونه فعاليت مشاغل پرخطر اعم 
از باشگاه ها، تاالرهاى پذيرايى، آرايشگاه ها، 
مجتمع تجارى و... توسط مأموران بهداشت 

پلمب خواهد شد. 
رئيس سازمان صنعت ومعدن در گفت وگو با 
خبرنگار ما گفت: طبق بخش نامه ابالغ شده، 
واحدهاى صنفى و صنعتى به مدت يك هفته 
مهلت دارند كه در اين سايت مربوط به طرح 
فاصله گذارى هوشمند ثبت نام كنند و همچنين 
با توجه به مديريت طرح 
رعايت  و  فاصله گــذارى 
بتوانند  بهداشــتى  موارد 
از شــيوع ويروس كرونا 

جلوگيرى كنند. 
حميدرضــا متين در ادامه 
عنوان كرد: باتوجه به اينكه 
زمان اندكى از اجراى اين 
طــرح مى گــذرد، به طور 
اظهارنظر  نمى توان  كامل 
كــرد و چــون فعاليــت 
اينگونه مشــاغل كم خطر 
است از طريق مردم عادى 
هــم مى توان شــرايط را 
در جاهــاى مختلف رصد كرد و در صورت 
مشاهده هرگونه مشــكل مى توانند گزارش 
دهند و در اين مورد با ما همكارى هاى الزم 

را داشته باشند. 
براســاس آخرين خبرهاى وزرات بهداشت 
تعداد 70 هــزار و 29  ابتال و 4 هزار و 357

فوتى كرونا در كشور بوده است. 

بازگشايى ناهوشمندانه بازار
■ فرماندار: با متخلفان برخورد مى كنيم

فروش غيرقانونى قليان، 
ذرت و باقالــى در پارك 

ارم
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جزئيات تسهيالت بانكى براى قشر 
آسيب پذير از زبان رئيس بانك مركزى

 رئيس كل بانك مركــزى گفت: براى كمك به رفع نيازهاى اوليه 
بخش بزرگى از مردم كه دچار آســيب شده اند، سيستم بانكى بايد به 

سرعت تسهيالتى به اقشار يارانه بگير اختصاص مى داد.
به گزارش خبرآنالين، عبدالناصر همتى، در صفحه شخصى خود در 
فضاى مجازى نوشت: نكاتى را درباره برنامه هاى حمايتى نظام بانكى 
براى كنترل اثرات اقتصادى گسترش ويروس كرونا الزم مى دانم بيان 

كنم:
منتهاى خواســته و آرزوى دولت و بانك مركــزى، ارائه كمك هاى 
بيشتر، در سطح وسيع تر و بالعوض است و ليكن، همان گونه كه مردم 
مى دانند، تحريم هاى ناجوانمردانه آمريكا به همراه كاهش قيمت نفت، 
هزينه هاى مقابله با ويروس كرونا و آثار درآمدى آن، امكانات داخل و 

خارج از بودجه دولت را به شدت در تنگنا قرار داده است.
با اين حال، براى كمك به رفع نيازهاى اوليه بخش بزرگى از مردم كه 
دچار آسيب شده اند، سيستم بانكى مى بايست به سرعت تسهيالتى به 
اقشار يارانه بگير اختصاص مى داد؛ بنابراين 4 ميليون خانوار كم درآمد 
بين 1 تا 2 ميليون تومان وام قرض الحســنه 4 درصد دريافت خواهند 

كرد و مابه التفاوت آن تا 12 درصد را دولت مى پردازد.
بــه عالوه بيش از 23 ميليون خانــوار يارانه بگير نيز، وام خريد با نرخ 
12درصد دريافت مى كنند. نرخ 12درصــدى كارمزد اين وام ها، تنها 
با كمك بانك مركزى و تعديل نرخ هاى ذخيره قانونى ميســر شده و 
كاهش بيش از اين در نرخ كارمزد، با توجه به ســاير تكاليف بانك ها، 

امكان نداشت.
عالوه بر 23 هزار ميليارد تومان وام به يارانه بگيران، بانك ها به كمك 
بانك مركزى، 52 هزار ميليارد تومان(از كل 75 هزار ميليارد تومان) به 
بنگاه ها و مشاغل آسيب ديده نيز با همان نرخ 12 درصد وام مى دهند. 
با توجه به تعويق 3 ماهه اقساط و مطالبات جارى بانك ها و مشكالت 

ترازنامه اى آنها، اين تالش بسيار درخور توجه است.
اين اقدامــات همزمان، به دنبال پايداركــردن و حفظ زنجيره توليد و 

عرضه و تقويت قدرت خريد اقشارآسيب ديده اقتصاداست.
بانك مركزى، تمامى تالش خود را كرده و خواهد كرد تا اقتصاد كشور 

با كمترين آسيب از اين گذرگاه عبور كند.

پژو با چه قيمتى سال 99 را آغاز كرد
 در حالى كه بازار خودرو در شرايطى استثنايى قرار دارد و خريد و 
فروش خودرو به پايين ترين حد ممكن رسيده است، تعداد آگهى هاى 

فروش خودرو در فضاى مجازى با افزايش روبه رو شده است.
به گزارش خبرآنالين، درحالى كه قيمت هــاى اعالمى در آگهى هاى 
فضاى مجازى با رشــدى آشــكار و عجيب روبه رو بوده اســت اما 

بررسى ها نشان مى دهد قيمت انواع پژو تغيير چندانى نكرده است.
 بر اين اساس قيمت پژو 405 صفر كيلومتر بين 95 تا 97 ميليون تومان 
در فايل هاى اعالمى ذكر شده است. اين قيمت تفاوت چندانى با بهاى 

اين خودرو در روزهاى پايانى اسفندماه ندارد.
 بر اين اســاس قيمت پژو پارس نيز در شــرايط كنونى 115 ميليون 
تومان گزارش شــد. اين قيمت نيز تفاوتى با بهاى فروش اين خودرو 

در روزهاى پايانى اسفند ندارد .
 قيمت پژو 206 تيپ 2 ســاده نيز در اغلب آگهى ها 96 ميليون تومان 
گزارش شــد درحالى كه پيش از فرا رســيدن سال 1399 اين خودرو 
در محدوده قيمتى 94 ميليون تومان نيز فروشــنده داشت. قيمت پژو 
206 تيپ 5 ساده نيز امروز از سوى برخى نمايشگاه داران آگهى دهنده 
برابر با 117 ميليون تومان گزارش شد در حالى كه اين خودرو افزايش 
محســوس قيمتى را در بازار نســبت به ماه پايانى سال گذشته شاهد 

است .
 در اســفندماه خودروى 206 تيپ 5 ساده به نرخ 114 ميليون تومان 

فروخته مي شد. 
بر اســاس اين گزارش، قيمت پژو 206 صندوق دار ســاده نيز 115

ميليون تومان از سوى آگهى دهندگان اعالم شد .
بازار خودرو به دليل شــيوع كرونا با توقــف تقريبى خريد و فروش 
خودرو روبه روســت اما از ميانه هفتــه اخير تعداد آگهى ها در فضاى 

مجازى براى فروش خودرو با افزايش روبه رو شده است.

پيش بينى قيمت مسكن در سال 99
 نايب رئيس اتحاديه مشــاوران امالك كشــور با اشاره به توقف 
معامالت مسكن پس از شــيوع ويروس كرونا، جديدترين پيش بينى 

قيمت مسكن در شهرهاى بزرگ و كوچك را تشريح كرد.
حســام عقبايى با يــادآورى اين كه نيمه اول ســال 98 يعنى تا پايان 
شــهريور ركود تورمى بر بازار مسكن حاكم بود اما در نيمه دوم وارد 
ركود غيرتورمى بازار مســكن شــديم، اظهار كرد: از نيمه بهمن سال 
گذشــته بازار مسكن از ركود غيرتورمى ايجادشده وارد ركود تورمى 
(افزايش قيمت مسكن) شد كه اين وضعيت تا هفته نخست اسفندماه 
ادامه دار بود. از هفته نخســت اســفندماه با جدى شدن بحث شيوع 

ويروس كرونا حجم معامالت كاهش يافت.
وى با تأكيد بر اين كه كاهش حجم معامالت، براساس آمار وزارت راه 
و شهرسازى، را كامًال تأييد مى كنم،  افزود: البته ميزان كاهش معامالت 
مسكن در اسفندماه سال گذشته حداقل 24 درصد بوده است، چه بسا 
بيشــتر از اين هم كاهش يافته اســت. در رابطه با رشد قيمت نيز بايد 
يادآورى كنم كه از نيمه دوم بهمن اين افزايش قيمت آغاز شــد و تا 

اوايل اسفند 98 ادامه داشت.
نايب رئيس اتحاديه مشــاوران امالك درباره داليل رشد قيمت مسكن 
در اســفندماه سال گذشته به تســنيم گفت:  بازار مسكن از يك ركود 
تورمى در نيمه نخســت ســال، وارد يك ركود غيرتورمى شده بود و 
انتظار مردم اين بود شايد كاهش بيشترى در قيمت مسكن ايجاد شود. 
ازاين رو با توجه به اين كه اتفاق مذكور روى نداد وارد بازار مســكن 
شدند تا پيش از سال جديد كه معموالً متناسب با تورم قيمت ها افزايش 

مى يابد، خريد خود را انجام دهند.
عقبايــى بيان كرد:  باوجود آن كه در فروردين ماه بازار مســكن تعطيل 
بوده و مشاوران امالك حق فعاليت ندارند، اما در فضاى مجازى هنوز 

كاهش قيمتى در نرخ هاى اعالمى ايجاد نشده است.
وى درباره وضعيت بازار مسكن در آستانه ماه مبارك رمضان نيز گفت:  
از آنجاكه يك تورم عمومى در كشور داريم، اين تورم قاعدتاً در همه 
بخش هاى اقتصادى تأثيرگذار خواهد بود و نمى توانيم بگوييم با توجه 
به رشــد باالى قيمت مسكن در سال 98، امسال اين اثرگذارى وجود 
نخواهد داشت. تورم عمومى اثر خود را روى قيمت پايه زمين، كارگر، 

مصالح ساختمانى، هزينه هاى صدور پروانه ساخت و... مى گذارد.
وى ادامه داد: مســكن با ســهم 35 تا 40 درصدى از اقتصاد كشــور 
از تورم عمومى متأثر خواهد شــد. از اين رو بايد ببينيم تورم عمومى 

اعالم شده از سوى دولت و تورم واقعى چه ميزانى است.
وى با اشاره به اين كه اميدواريم مركز آمار تورم واقعى را اعالم كند كه 
همين انتظار هم مى رود،  افزود: بنابراين تا ســقف اعالمى براى تورم، 
قيمت مسكن در ســال 99 افزايش خواهد يافت. سال گذشته قيمت 
مسكن بيش از 2 برابر تورم افزايش يافت، اما امسال پيش بينى مى شود 

قيمت مسكن در نيمه نخست امسال از مرز تورم عبور نخواهد كرد.
نايب رئيس اتحاديه مشــاوران امالك گفت: پيش بينى مى كنيم اگرچه 
عمًال چندماه ابتدايى امسال بازار مسكن كم رونق خواهد بود،  اما ركود 

تورمى بر بازار حاكم است.
عقبايى اظهار كرد:  در مجموع رشد قيمت مسكن در شهرهاى بزرگ، 
امسال به ســقف تورم اعالمى از سوى دولت نزديك مى شود،  چون 
توازن بين عرضه و تقاضا كمتر اســت. اما ايــن افزايش قيمت براى 

شهرهاى كوچك كمتر بوده و فاصله آن با خط تورم بيشتر است.

متوسط حقوق كارگران 
نصف حقوق كارمندان 

 متوسط حقوق كاركنان دولت امسال با افزايشى 15 درصد به بيش 
از 5 ميليون و 400 هزار تومان رسيد. اما حقوق كارگران با افزايش 21

درصدي هنوز حدود 2 ميليون و 600 هزار تومان است.
 به گزارش خبرآنالين، با تصميم دولت، حقوق متوسط كاركنان دولتى 
در سال 1399 به 5 ميليون و 400 هزار و 32 تومان رسيد كه در قياس 

با سال گذشته رشدى 700 هزار تومانى را تجربه كرده است. 
 بر اين اساس ميزان افزايش حقوق بازنشستگان كشورى نيز در قياس 
با سال گذشــته به حدود 31 درصد رســيد كه افزايشى قابل توجيه 
تلقى مى شود. با اين حال، رشد 31 درصدى سبب شده است متوسط 

دريافتى بازنشستگان كشورى به 3 ميليون و 799 هزار تومان برسد
با توجه به تصميم نهايى شوراى عالى كار حداقل دستمزد يك كارگر 
در سال 99 نيز مبلغى حدود 2 ميليون و 600 هزار تومان خواهد بود. 
البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه اين عدد با در نظر گرفتن بن 
ماهيانه، بن مسكن و ... تعيين شده است و ممكن است براى كارگرانى 

كه اين مزايا را دريافت نمى كنند عدد نهايى حقوق كمتر هم باشد.

رئيس اداره مديريت بحران جهاد كشاورزى استان:
تگرگ به تمام باغات استان همدان خسارت زد

 رئيس اداره مديريت بحران سازمان جهاد كشاورزى استان همدان با اشاره به خسارات 
ناشــى از تگرگ در استان همدان، گفت: باغات تمامى شهرســتان هاى استان همدان از 

خسارت بارش تگرگ بى بهره  نبودند. 
احد ظفرى با بيان اينكه بيشترين خسارت وارده به باغات بوده است، اظهار كرد: بيشترين 
خسارت تگرگ و بارش ها مربوط به بخش باغات بوده است، اما بخش هاى ديگر همچون 

زراعت نيز از اين خسارت بى نصيب نماندند. 

به گزارش ايسنا، وى با تأكيد بر اينكه شهرستان ها درحال جمع بندى ميزان خسارات وارد 
شــده به بخش كشاورزى هستند، تصريح كرد: در شهرســتان اسدآباد، 54 ميليارد تومان 

خسارت به بخش باغات و مزرعه هاى زراعى اين شهرستان وارد شده است. 
رئيس اداره مديريت بحران سازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه بيش از 
2هزار هكتار از باغات استان همدان تحت پوشش بيمه قرار دارند، يادآور شد: در بخش 

زراعت نيز بيش از 30 هزار هكتار از مزارع استان تحت پوشش بيمه قرار دارند. 
وى با بيان اينكه براساس گزارش هاى اوليه تلفات دام نيز در شهرستان نهاوند بر اثر صاعقه 
رخ داده است، اظهار كرد: باغات تمامى شهرستان هاى استان دچار خسارت ناشى از بارش 
تگرگ 2 روز گذشته شدند اما تاكنون گزارشى از خسارت به گلخانه ها داده نشده است.

آگهى منـاقصه 

شركت تعاونى دهياران بخش اللجين

شركت تعاونى دهياران بخش اللجين در نظر دارد به استناد مجوز شماره 
99/1 هيأت مديره اقدام به واگذارى خدمات جمع آورى زباله ها و پسماندهاى 

روستاهاى بخش اللجين نمايد.
99/1/24به  تاريخ  از  مناقصه  اسناد  دريافت  براى  مى توانند  1-متقاضيان 

شركت تعاونى دهياران بخش اللجين مراجعه نمايند.
2-شركت تعاونى دهياران در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

3-تمامى هزينه هاى مربوط به حق كارشناسى، چاپ آگهى و نقل و انتقال بر 
عهده برنده مناقصه مى باشد.

4-كميسيون در رسيدگى به پيشنهادات قيمت در روز 99/1/28 در محل 
شركت تعاونى تشكيل و به پاكت هاى واصله رسيدگى خواهد شد.

5-متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ انتشار آگهى تا پايان وقت ادارى 
99/1/27 مهلت دارند پيشنهاد خود را به شركت تعاونى دهياران اللجين 

تحويل دهند.
آدرس: اللجين، بلوار آيت ا... خامنه اى، ساختمان بخشدارى، طبقه همكف 

34528559

كارت پرسنلى آموزش و پرورش خانم عاطفه توحيدى 
فرزند مصطفى با كد ملى 0067540082 و  شماره 

شناسنامه 3917 وكد پرسنلى78493165 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى سجاد محمدى با شماره ملى 3860472895 
، دانشجويى 9533177005 رشته مهندسى برق گرايش كنترل  
دانشگاه بوعلى سينا همدان نوبت دوم شبانه مفقود شده است و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بيمه   نامه نوين خودرو پرايد جى تى ايكس آى (سفيد روغنى) شماره 
بيمه نامه 98/03/4167/4167/3001138 به شماره پالك 18-354ص46 

شماره موتور 1502126 شماره شاسى S 1412285830574 به نام محبوبه 
يوسفى فرزند اسماعيل به شماره ملى 3860552503 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت شناسايى وكالت پايه 2 متعلق به آقاى غالمرضا رمضانى به 
كد ملى 4050768038 فرزند جمشيد به شماره شناسنامه 7591 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهي حصر وراثت
ــرح دادخواســت  ــه ش ــنامه  33 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــراب عرب ــاى مه آق
كالســه 111/640/98ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده 
و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان روح الــه عربــى  بــه شــماره شناســنامه  
1834 در تاريــخ 88/6/8 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 

ــه:  ــه منحصــر اســت ب ــوت آن متوفى/متوفي حين الف
1-متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفى 

ــنامه 4051670066  ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد روح ال ــى فرزن ــر عرب ــاه مني 2- م
ــى ــر متوف ــد 1336 دخت ــار متول ــادره از به ص

 3-مريــم جعفــرى فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 1732 صــادره از بهار 
متولــد 1331 همســر متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت 
ــي دارد و  ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي مزب
يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف 

يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 4)

رئيس حوزه شماره 111 
شوراي حل اختالف صالح آباد 

 طبق اعــالم مديركل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان همدان تا 20 فروردين تعداد 5 
هزار و 82  نفر در سامانه بيمه بيكارى ثبت نام 
كرده اند كه البته اين تعداد در حال افزايش است 
و در روزهاى آينده ليســت مشمولين به آنها و 

سازمان تأمين اجتماعى اعالم خواهد شد. 
احمد توصيفيان درباره مشمولين برخوردارى 
از مقررى بيمه بيكارى ناشى از ويروس كرونا، 
اظهار كرد: مقررى بيمه بيكارى تعيين شده تنها 
به كسانى تعلق مى گيرد كه مشمول هر 3 قانون 
كار، تأمين اجتماعى و بيمه بيكارى باشــند اما 
صاحبان حرفه و مشــاغل آزاد و بيمه شدگان 
اختيارى نظير كارگران فصلى كه در پايان فصل 
كار به طور طبيعى بيكار مى شوند، مشمول بيمه 

بيكارى نمى شوند. 
وى افزود: تمامى كارگران بنگاه هايى كه متأثر 
از ويروس كرونا كارشــان را از دست داده اند، 
 bimebikari. مى   توانند با مراجعه به سامانه
mcls. gov. ir ثبت نــام كننــد تــا پس از 
بررســى هاى الزم و پايش متقاضيان توســط 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و ســازمان 
تأمين اجتماعى تعلق يا تعلق نداشتن مقررى به 

آنها از طريق پيامك اطالع رسانى شود. 
توصيفيان با بيان اينكه كارگران ســاختمانى، 
رانندگان تاكسى، اتوبوس، مينى بوس و كرايه اى 
بين شهرى، دستفروشــان و قاليبافان كه براى 
خود كار مى كنند و كارفرمايى ندارند، مشمول 
بهره مندى از مقررى بيمه بيكارى نمى شــوند، 
تصريح كــرد: متقاضيان در ابتــدا بايد كارگر 
مشمول قانون كار و بيمه تأمين اجتماعى باشد 
به عبــارت ديگر از كارفرمايــى حقوق و مزايا 
دريافت كنند و در ضمن برخالف ميل و رغبت 

خود بيكار شده و آماده اشتغال باشند. 
وى با اشــاره به قانون دريافــت بيمه بيكارى 
ادامه داد: كارگر حداقل 6 ماه سابقه بيمه درباره 
كارگر دائم و يكســال درباره كارگر قراردادى 
بايد داشــته باشد، به اســتثناى كارگران بيكار 
شــده در اثر كرونا، چنانچــه در اثناى قرارداد 
بيكار مى شــوند، ظرف 30 روز از تاريخ وقوع 
بيكارى درخواست خود را در سامانه ثبت كنند 

و كارفرمــا 3 درصد حق بيمــه بيكارى را نيز 
پرداخت كرده باشد. 

مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
از متقاضيــان دريافت بيمه بيكارى خواســت 
به منظور رعايت فاصلــه اجتماعى و پرهيز از 
تردد، بدون مراجعه به ادارات تعاون، كار و رفاه 

اجتماعى شهرســتان ها به 
سامانه اعالم شده مراجعه 
و درخواست خود را ثبت 

كنند. 
توصيفيان دربــاره افرادى 
بدون  طبيعى  به طــور  كه 
ارتباط با ويروس كرونا از 
كار بيكار مى شوند، گفت: 
با اين قبيل متقاضيان طبق 
قانــون و ســاير مقررات 
مربوط برخورد مى شود، به 
اين صورت كه اگر كارگر 
داراى قرارداد كار مكتوب 
باشــد و كارفرما نخواهد 
همكارى  ادامــه  وى  بــا 
دهد مشروط به دارا بودن 

يك سال سابقه كار در كارگاه و واريز بيمه وى 
بــه تأمين اجتماعى و مراجعه ظرف 30 روز از 
تاريخ وقوع بيكارى و تسليم تقاضاى خود به 
ادارات تعاون، كار و رفــاه اجتماعى مى تواند 
با تشخيص كميته هاى مربوطه از مقررى بيمه 
بيكارى بهره مند شــوند و افرادى هم كه بدون 
قــرارداد  داراى  يــا  قرارداد 
هســتند و در اثنــاى قرارداد 
از كار اخراج مى شــوند، بايد 
ابتدا بــه مراجع حل اختالف 

شكايت كنند. 
وى ادامــه داد: چنانچه رأى 
مراجــع حــل اختــالف به 
نوعى اشــعار بر غيــرارادى 
بودن بيكارى كارگر داشــت 
با رعايت ساير شرايط قانونى 
كه اشــاره شــد، مى تواند از 
استفاده  بيكارى  بيمه  مقررى 
كند و برقرارى بيمه بيكارى 
براى اين قبيــل افراد مانع از 
برخــوردارى بقيــه بيكاران 
ناشــى از ويــروس كرونــا 

نمى شود. 
توصيفيان يادآور شد: اگرچه شرط برخوردارى 
از بيمه بيكارى براى كارگــران دائم دارا بودن 
حداقل 6 ماه سابقه و براى كارگران قراردادى 
حداقل يك ســال سابقه كار است اما در موارد 
استثنايى نظير وقوع ابتال به كرونا شرط 6 ماه و 
يك سال منتفى بوده و كارگر با هر ميزان سابقه 
كار، بيمه و ديگر شــرايط گفته شــده قانونى 

مشمول قانون بيمه بيكارى مى شود. 
وى درباره افرادى كه در ابتداى ســال جذب 
كارگاه مى شوند و سابقه بيمه ندارند و احتماالً 
كارگاه ها هم نتوانند تحت تأثير كرونا حقوق و 
بيمه آنها را پرداخت كنند، چنانچه بيكار شوند 
چه برنامــه اى دارند، تصريح كرد: امر برقرارى 
بيمه بيكارى براى ايشــان با مشــكل مواجه 

خواهد شد.
 بنابرايــن بايد از طريــق مراجع حل اختالف 
بــراى الزام كارفرمايان خود به واريز بيمه خود 
به مراجع حــل اختالف دادخواســت تقديم 
كنند تا پس از بررسى هاى الزم و اثبات رابطه 
كارگرى-كارفرمايــى در مراجــع مذبور بيمه 

بيكارى براى آنها برقرار شود. 

 تســهيالت و مشــوق هاى مالياتى براى 
خيران فعال در حوزه كسب و كار و مديران 
واحدهــاى توليدى كه بــه كمك مالى براى 
حمايت از آســيب ديــدگان از كرونا اقدام 

مى كنند، پيش بينى شده است. 
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار 
همدان گفت: به دنبال شيوع كرونا در استان، 
شاهد مســاعدت و كمك هاى خيران به ويژه 
مديران واحدهاى صنعتى و فعاالن در حوزه 
كسب و كار براى رفع نيازهاى آسيب ديدگان 

از ويروس كرونا هستيم. 
ظاهر پورمجاهد بيان كرد: دولت نيز به منظور 
نيك انديش  خيــران  ســخاوت  از  قدردانى 
مشــوق هايى براى آنها پيش بينى كرد، با اين 
توضيح كه مديــران واحدهــاى توليدى و 
كســب و كار كه بتوانند در اين زمينه كمكى 

بكنند هزينه مالياتى آنها كاهش مى يابد. 
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار 
همدان با بيان اينكه ســازمان امور مالياتى با 
نظر مســاعد، ماليات واحدهاى كسب و كار 
خيران را بررســى مى كند به ايرنا گفت: اين 
ميزان مســاعدت به طور حتم بيش از ميزان 
كمك خيران براى حمايت از آسيب ديدگان 

از كرونا است. 
پورمجاهد گفت: كمــك خيران در صورت 
تأييــد مجمــع خيران ســالمت اســتان و 
شهرستان ها و دانشگاه علوم پزشكى همدان، 
آنها را مشــمول تخفيــف مالياتى مى كند و 
به طــور حتم اين مبالغ به دســت نيازمندان 

مى رسد. 
وى اظهار كرد: نيازمندان كســانى هستند كه 
كسب و كارشان را بر اثر شيوع كرونا از دست 

داده يــا افراد داراى شــغل موقت و روزمزد 
كه به دليــل محدوديت هاى ايجاد شــده در 
كسب و كار و فعاليت اقتصادى نتوانستند سر 

كار بروند. 
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار 
همدان ابراز اميدوارى كرد كه بتوان بسته هاى 
معيشتى و بهداشــتى مناسبى براى نيازمندان 
تامين كرد و گفت: برخى شــهروندان تمكن 
مالى ندارنــد و در اين وضعيت هم عضوى 
از خانواده آنها دچار بيمارى كرونا شــده يا 
به دليل ابتال به اين بيمــارى جان باختند كه 
از محل اين كمك ها مى تــوان به آنها يارى 

رساند. 
پورمجاهد ادامه داد: اين كمك ها تنها شامل 
نيازمندان نشــده بلكه از اين طريق مى توان 
تجهيــزات بهداشــتى و درمانى مــورد نياز 

دانشگاه علوم پزشــكى براى كادر پزشكى، 
اتاق آى. ســى. يو و در مجموع براى مقابله 

با كرونا را تأمين كرد. 
وى اظهــار كرد: تاكنــون اتحاديه تجهيزات 
پزشكى 70 ميليون تومان، اتاق بازرگانى در 2 
مرحله با حمايت 3 واحد صنعتى70 ميليون 
تومــان و يك خيــر نهاونــدى 100 ميليون 
مساعدت كرده و ديگر اقشار نيز در اين زمينه 

كمك هايى داشتند. 
وى بيان كرد: وفاق و همدلى براى ساماندهى 
مشــاركت هاى مردم در پيشــگيرى، كنترل 
و مقابلــه با بيمارى كرونا موجب مى شــود 
كه كمــك خيــران در اختيار افــراد داراى 
شــرايط قرار گيرد و از تكرار كمك به افراد 
و در مقابل نرســيدن كمك به دست برخى 

شهروندان جلوگيرى شود. 

مديركل كار استان همدان اعالم كرد

تقاضاى 5000 همدانى 
براى بيمه بيكارى

مشوق هاى مالياتى براى خيران مقابله با كرونا در همدان

اگرچه شرط برخوردارى از 
بيمه بيكارى براى كارگران 
دائم دارا بــودن حداقل 6 
ماه سابقه و براى كارگران 
قراردادى حداقل يك سال 
ســابقه كار اســت اما در 
موارد استثنايى نظير وقوع 
ابتال به كرونا شــرط 6 ماه 
و يك ســال منتفى بوده و 
كارگر با هر ميزان ســابقه 
كار، بيمه و ديگر شــرايط 
مشمول  قانونى  شده  گفته 
قانون بيمه بيكارى مى شود
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باباطاهر

 شعرهايى براى درمان كرونا
 شعرها و دل نوشته ها با حك شدن بر لباس هاى 
كادر درمانى كشور، همراه آن ها در مقابله با ويروس 
كرونا و درمان و مراقبت از بيماران كرونايى شده اند. 
به گزارش ايسنا، هميشه نمادها به شعرها مى آمدند، 
اما اين روزها شعرها خود نماد استقامت و فداكارى 
و از جان گذشتن شــده اند، نماد چهره هاى كبود و 
سرخ كه براى نجات جان انسان ها مى جنگند. كادر 
درمان كشور كه اكنون نزديك 2 ماه است كه مشغول 
مداوا و مراقبت از بيماران كرونايى هســتند، گاهى 
با شعرنوشــته ها به ميدان مى آيند. لباسى كه دائم بر 
تن داشتنش براى آن ها دشوارى هاى خاص خود را 
دارد، با بيت، مصراع و يا دل نوشــته اى حال ديگرى 

به خود مى گيرد. 
«گرچه اين شــهر هراســان شــده از بيمارى/ من 
پرســتارم و عمرى ست خطر كرده  دلم» از بيت هايى 
اســت كه حك شدنش بر روى لباس كادر درمان به 
چشــم مى خورد؛ اين بيت را سجاد عالئى، شاعر و 
پرستار سروده است كه در آغاز پشت لباس يكى از 

پرستاران بيمارستان مسيح دانشورى حك شد. 
اين شاعر همچنين در يكى از بيت هاى خود اينگونه 
براى مقابله با بحران ويروس كرونا هشدار مى دهد: 
«نگذاريد به جايى برســد اين بحران/ كه شود مقبره 

يك روز سراسر ايران». 
بر روى يكى از لباس ها هم جمله اى از امين معلوف، 
شــاعر و نويســنده لبنانى حك شده اســت؛ «أيها 
الحزن... ألم تؤلمك ركبتاك من الجثو فوق صدورنا... 
؟! (اى اندوه... آيا زانوانت از زانو زدن بر سينه هامان 

به درد نيامد...؟!)
مصرعى از غالمرضا طريقى هم ديگر شعرى است 
كه بر لباس كادر درمان حك شــده است؛ «قصه اى 

نيست كه با عشق به پايان نرسد». 
بر روى لباس يكى از افراد كادر درمانى بيمارســتان 
آيت ا... خوانسارى نيز اين بيت حك شده كه در قاب 
عكاس ايسنا قرار گرفته است؛ «اگر در شهر پيچيده 
هراس مرگ باكى نيســت/ پرستارم و جانم را براى 
تو سپر كردم» كه به پرستار بيمارستان واليت قزوين 

نسبت داده شده است. 
 دست نوشته اميدبخش به زبان انگليسى 

بر روى لباس كادر درمان
شعرها و دست نوشــته هاى ادبى حك شده بر روى 
لباس هاى كادر درمان كشــور صداى خاموش آن ها 
را زمزمه مى كند؛ صدايى كه به دليل وجود ماســك 
بر صورت هايشــان به گوش نمى رســد اما بر جان 
مى نشيند. قاب دوربين ها اين نوشته ها را در حافظه 
تاريخ ثبت مى كنند تا ادبيات، شعر و كلمه هم همراه 
با كادر درمان در مقابله با ويروســى باشند كه دنيا را 

به هم ريخته است.

معاون ميراث فرهنگى همدان خبر داد:
رشد 80 درصدى صدور موافقت اصولى 
تأسيسات گردشگرى در استان همدان

 معاون سرمايه گذارى و امور طرح هاى ميراث فرهنگى استان همدان 
از رشد 80 درصدى صدور موافقت اصولى تأسيسات گردشگرى استان 

همدان در سال گذشته خبر داد. 
عليرضا قاســمى عنوان كرد: تعداد صدور موافقت اصولى تأسيســات 
گردشــگرى در اســتان همدان از 34 مورد در سال 1397 با بيش از 80 

درصد رشد در سال 98 به 64 مورد رسيد. 
وى ادامه داد: در راستاى توسعه گردشگرى پايدار و تسهيل سرمايه گذارى 
در اين صنعت و ايجاد زيرســاخت هاى مناســب گردشگرى، اداره كل 
ميراث فرهنگى اســتان همدان، اقداماتى در راســتاى تســهيل صدور 
موافقت نامه ها انجــام داده كه همين امر موجب رشــد حداكثرى نرخ 

سرمايه گذارى در صنعت گردشگرى استان همدان شده است. 
قاسمى گفت: اميدواريم با ادامه همين روند بتوانيم جايگاهى مناسب در 
حوزه گردشگرى براى استان همدان ايجاد كرده و جايگاه سرمايه گذارى 

گردشگرى استان را ارتقا بخشيم. 
قاســمى از انعقاد تفاهم نامه اى با يكى از بانك هاى اســتان همدان براى 
توسعه و ايجاد طرح هاى گردشگرى از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملى با تسهيالت 16 درصد خبر داد و گفت: اداره كل ميراث فرهنگى با 
اعتبارى كه از طريق وزارت خانه متبوع از محل اعتبارات صندوق ارزى 
و به صورت ريالى به اســتان ها اختصاص داده آماده پرداخت تسهيالت 
به طرح هاى گردشگرى و ايجاد زيرساخت ها است كه هم اكنون نيز بيش 
از 130 ميليارد تومان از اين محل در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. 
 پيش بينى افزايش 400 تخت به ظرفيت اقامتى همدان

وى همچنين با بيان اينكه در سالجارى با افتتاح 3 پروژه اقامتى در همدان 
بيش از 400 تخت به ظرفيت اقامتى استان افزوده خواهد شد، گفت: 3 
پروژه مهمانپذير، هتل آپارتمان و مجموعه اقامتى در شهرستان همدان با 
سرمايه گذارى 635 ميليارد ريال در سال 1399 به بهره بردارى مى رسد. 

وى گفت: با افتتــاح اين 3 مجموعه 114 اتاق با 404 تخت به ظرفيت 
اقامتى استان همدان اضافه خواهد شد. 

على قاســمى با اظهار تأسف درباره شيوع كرونا در كشور اظهار كرد: با 
توجه به پيشــرفت فيزيكى باالى پروژه هاى مذكور انتظار بر اين بود كه 
در ايام نوروز سال 1399 شروع به فعاليت كنند كه اين امر به دليل شيوع 

كرونا و توقف پروژه ها محقق نشد.

آژانس هاى مسافرتى به فكر تهيه تورهاى 
ويژه در پساكرونا باشند

 از االن آژانس هاى مســافرتى بايد به فكر تهيه بسته هاى خالق در 
زمينه جذب مسافر در پساكرونا باشند وگرنه شكست خواهند خورد. 

رئيس انجمن دفاتر خدمات مســافرت هوايــى و جهانگردى ايران با 
اعالم اين خبر گفت: مردم زيادى به واسطه شيوع ويروس كرونا آسيب 
ديده اند، وقتى همه صنوف لطمه مى بينند اولويت نخست مردم خوراك، 
معيشت، تحصيل و... هست. اما به واسطه گرفتارى كه در مدت قرنطينه 
داشته اند نياز به تغيير دارند و تمايل پيدا خواهند كرد كه به سفر بروند. 
اگر دولت بتواند در اين زمينه كمك كند و نشــاط اجتماعى را به دنبال 
داشــته باشد و نشاط در جامعه ايجاد شــود، مردم به صنوف ديگر نيز 
مشغول خواهند شد و اقدامات جديدى در زندگى خود خواهند داشت. 

منتها همه اينها منوط به كمك دولت است. 
حرمــت ا... رفيعى رئيس انجمــن دفاتر خدمات مســافرت هوايى و 
جهانگردى ايران درباره ســفرهاى پساكرونا به مهر گفت: پيش بينى من 
اين اســت كه حتماً مردم به سفرهاى گروهى مى روند. طبيعى است كه 
وقتى افراد با گروه به ســفرى مى روند ضمن اينكه سفرشــان با كيفيت 
خواهد بــود هزينه هاى آنها نيز سرشــكن مى شــود. درصورتى كه در 
ســفرهاى انفرادى افراد بايد هزينه هاى بيشــترى پرداخت كنند. دفاتر 
خدمات مسافرتى بايد بتوانند با رقابت سالمى كه دارند هزينه هاى سفر 
را پايين بياورد و مراكز گردشــگرى نيز با كيفيت بهترى خدمات ارائه 
دهند.  رفيعى ادامه داد: بايد دفاتر خدمات مســافرتى بتوانند همزمان با 
جشن ريشه كنى، بســته هاى خوب گردشگرى را نيز به مسافران بدهند 
تــا با بودجه آنها هماهنگ باشــد و مردم با نشــاط اجتماعى خوب به 
شــغل هاى خود برگردند. بنابراين بايد از االن دفاتر خدمات مسافرتى 

بسته هاى مناسبى را تهيه كنند. 
وى افزود: اكنون ظرفيت الزم وجود دارد و هتل ها و پروازهاى ما خالى 
هســتند. براى اينكه بتوانيم از االن از اين ظرفيت ها اســتفاده كنيم بايد 
بتوانيم با صاحبان اين مراكز گردشــگرى صحبت كنيم تا آنها بسته هاى 
مناســبى را در اختيار مردم قرار دهند. اگر كسى اين خالقيت را نداشته 

باشد از االن محكوم به شكست خواهد بود. 
ايــن آژانــس دار بيان كرد: دفاتر مســافرتى عمًال تا اواخــر خرداد ماه 
نمى توانند كارى كنند، چون ارديبهشت نيز همزمان با ماه رمضان خواهد 

بود و پس از آن مسائل آموزشى و معيشتى در اولويت قرار دارد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
ته دورى از برم دل در برم نيست                                  هواى ديگرى اندر سرم نيست
تمناى دگر جز دلبرم نيست بجان دلبرم كز هر دو عالم  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

سوگند به آن كه مرا به حق به پيامبرى برانگيخت، اگر كسى با اعمال هفتاد پيامبر، خدا را ديدار 
كند، اما واليت اولو االمِر ما خاندان را به همراه نداشته باشد، خداوند از او نه توبه و بازگشتى 

مى پذيرد و نه فديه اى.   
بحار األنوار : 27 / 192 / 49 .
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مريم مقدم»
  در حالى حدود 45 روز از شيوع ويروس كرونا 
در استان همدان مى گذرد كه خسارت هاى ناشى از 
ايــن ويروس بر گردن صنعت گردشــگرى همدان 
به عنوان يكى از اســتان هاى گردشگرپذير در غرب 

كشور همچنان سنگينى مى كند. 
اگرچــه دولت بســته هاى حمايتــى را از پرداخت 
تسهيالت كم بهره تا اســتمهال تسهيالت دريافتى، 
ماليات بــر درآمد، قبوض آب، بــرق، گاز و حتى 
ســهم بيمه كارفرمايــان و پرداخت بيمــه بيكارى 
براى كارگران بيكار شــده از اين حوزه را مصوب 
كــرده كه تا حــدودى مى تواند بخشــى از ضرر و 
زيان حوزه گردشــگرى را در سطح استانى و ملى 
جبران كند، ولى بررســى سرانگشتى نشان مى دهد 
كه خســارت هاى ناشــى از اين ويروس به حوزه 
زيرساختى گردشــگرى (اماكن اقامتى) به دليل لغو 
تمام رزروها و پذيرش نكردن مسافر در اوج فعاليت 
اين واحدها در نوروز به گونه اى است كه صرف نظر 
از اين مساعدت ها نيازمند تدابير بهترى براى پس از 

شكست كروناست. 
177 واحد تأسيسات گردشــگرى همدان در زمان 
شــيوع كرونا همزمان با ديگر تأسيسات گردشگرى 
ايران بيشتر از 30 روز است كه فعاليت هاى خود را 
متوقف كرده اند. معاون گردشــگرى همدان با اعالم 
اين خبر گفــت: در اين تعداد واحد تقريبا حدود 2

هزار و 20 نفر تا پيش از شــيوع كرونا مشــغول به 
كار بوده اند كه پس از شرايط موجود انتظار مى رود 
بيش از 50 درصد از فعاالن گردشگرى مشمول بيمه 

بيكارى شوند. 
على خاكســار گفت: درحال حاضر با فعال شــدن 
بخش هاى متعدد ادارى و خصوصى اغلب تأسيسات 
گردشــگرى در رديف مشاغل پرخطر هستند كه تا 
ابالغ دســتورات بازگشايى از ســتاد پيشگيرى از 

ويروس كرونا فعال تعطيل هستند. 
وى گفــت: درحال حاضر 177 واحد و تأسيســات 
گردشــگرى، ميهمان پذير، بومى گردى كه تا پيش از 
شيوع ويروس كرونا در سطح استان فعاليت داشتند 
با شيوع بيمارى تماماً تعطيل شده و هيچ درآمدى در 

نوروز 1399 نداشته اند. 
وى با تأكيد بر اينكه ســالمت افــراد اولويت همه 
مســئوالن اســت، افزود: به جز اماكن و تأسيسات 
گردشــگرى، 58 آژانــس مســافرى و بالغ بر 200

سرپرســت تــور و راهنماى فعال كه عمدتاً قشــر 
تحصيل كرده حوزه گردشگرى هستند و به جز اين 
فعاليت هيچگونه منبع درآمد ديگرى ندارند متأسفانه 
همگــى بيكار هســتند و مى تــوان گفت وضعيت 
گردشگرى و معيشت پرسنل در مجموع نگران كننده 
است كه البته دولت در حال انديشيدن تمهيدات الزم 

براى ادامه فعاليت است. 
خاكســار در پاسخ به اين ســؤال كه آيا تمهيداتى 
براى خــروج از اين وضعيت بــراى اين صنعت 
و كادر فنى آن نشــده اســت، اظهار كرد: بله ما به 
دولت نامه نــگارى كرده ايم و پيشــنهاداتى را نيز 
مطرح كرده ايم، كما اينكه در جلسات آنالين مطرح 
شده اســت كه با اعطاى وام و تســهيالت با نرخ 

12درصد براى اين صنعت موافقت شود. همچنين 
در بخش حامل هاى انرژى يك مهلت يك ساله داده 
شــود تا اين قسمت جان دوباره بگيرد. وى افزود: 
پيشــنهاد تعطيلى پنجشــنبه ها و نيــز يك تعطيلى 
پســاكرونا مطرح شد تا بخش سفر به چرخه خود 
بازگردد، زيرا معتقد هســتيم جامعه نياز به نشــاط 
اجتماعى دارد، ضمن اينكه تأسيســات گردشگرى 
وصنايع دســتى كــه به عنوان صنعتى پاك و ســبز 
محسوب مى شــود بايد جان دوباره گيرد، بنابراين 
درنظر گرفتن تعطيــالت مقطعى پس از پايان اين 
بيمارى ضرورى به نظر مى رسد. معاون گردشگرى 
گفت: ازآنجايى كه اولويت ما گردشــگرى است و 
دولت نيز به سمت توسعه اقتصاد بدون نفت است، 
دولت در بخش گردشگرحمايت هاى خود را انجام 
خواهد داد تا يك بار ديگر شاهد حركت اين قطار 

باشيم. 
به هر ترتيب اگرچه دولت براى كمك به اماكن 

اقامتى شــامل هتل؛ متل، مراكز اقامتى و ســاير 
اماكن ديگر خدماتى در اين حوزه نيز تسهيالت 
كم بهره 12 درصدى را مصوب كرده اســت كه 
مى توانند از اين تســهيالت بهره مند شــوند، اما 
آيا اين تســهيالت پاســخگوى حجم ســنگين 
گردشگرى  آســيب ديده  چرخه  در  نداشــتن ها 
همدان خواهد بود؟  آيا به راســتى تسهيالت 12

درصدى، تــب 40 درجه گردشــگرى را پايين 
مى آورد؟

حاال حتى دولت در زمينه استمهال ماليات، حق سهم 
بيمه 23 درصدى سهم كارفرمايان، تسهيالت پيشين 
اين واحدها و هزينه خدماتى شامل آب، برق و گاز 
را براى مدت 3 ماه ابالغ كرد كه دستگاه هاى مرتبط 
موظفند تا اين مصوبه ابالغى از سوى دولت را براى 
اين واحدها اعمال كنند، بايد منتظر ماند و ديد پايان 
غم انگيز اين ماجراى تب دار با ويروس كرونا به كجا 

ختم مى شود؟ 

«اوراق پيش فروش خدمات گردشگرى» 
چيست؟

  تأثيرپذيرى اقتصادى آحاد مختلف جامعه از اپيدمى كرونا يكســان 
نبوده اســت و قســمتى از جامعه كه درآمد آنها ثابت بوده است چه بسا 
با كاهش بخشى از هزينه هاى متداول (هزينه هاى گردشگرى و تفريحى، 
خريد البسه و موارد مشابه) در شرايط فعلى با مازاد منابع مواجه باشند. 

بنابراين بخشى از راه حل هاى اقتصادى بايد معطوف به ايجاد راه كارهايى 
براى انتقال منابع از بخش برخوردار به بخش هاى آســيب ديده باشــد. 
رجحان اصلى اين راه حل ها اين است كه هيچگونه بار مالى براى دولت 
ندارد و نهاد حاكميتى تنها به عنوان ضمانت كننده و تســهيل گر مى تواند 

وارد عمل شود. 
بــه گــزارش اقتصادآناليــن، طراحــى ابــزار مالى مناســب براى 

پيش فــروش كاال و خدمــات به ويژه خدمات گردشــگرى يكى از 
راه كارهاى انتقال منابع از بخش آســيب نديده به بخش آسيب ديده 
اســت كه در صورت طراحى صحيح مى توان اميدوار بود بخشى از 
نيازهاى بخش هاى آســيب ديده را مرتفع ســازد. در مرحله نخست، 
پيشــنهاد مى شود "اوراق پيش فروش خدمات گردشگرى" به صورت 
متحدالشــكل توسط يك نهاد واســط (براى مثال بانك گردشگرى) 
منتشــر شــود و دارندگان اين اوراق پس از تاريخ مشخصى (براى 
مثال شهريور يا آذر 99) بتوانند از اين اوراق براى پرداخت خدمات 
همه ايرالين ها و هتل هاى 4 و 5 ســتاره در كشــور اســتفاده كنند. 
اوراق مى تواند ارزش اسمى مثال يك صد هزار تومان داشته باشند و 
در تاريخ انتشــار به قيمت پايينترى (مثال 80 هزار تومان) به فروش 

برســد. نكات زير درباره پيشنهاد باال مهم است:
اين اوراق بايد متحدالشــكل بوده و دارنده اين اوراق امكان اســتفاده از 

خدمات تمام شركت هاى تحت پوشش را داشته باشند. 
نهاد منتشــركننده بايد مســئوليت جورســازى دريافت كننده منابع 
تجميع شــده و ارائه كننده خدمات را تحت قواعد مشــخص و از 
پيش تعيين شــده برعهده بگيرد. براى مثال اگر 20 درصد از منابع 
تجميع شــده به شــركت ايران اير پرداخت شــد اما 30 درصد از 
دارندگان اوراق متقاضى خريد بليت از ايران اير بودند، نهاد واسط 
بايد معادل ريالى مازاد خدمات ارائه شــده ايران اير را از شــركتى 
كه خدمات كمترى ارائه كرده اســت دريافــت كرده و به ايران اير 

كند.  پرداخت 
 اين طرح مى تواند به صورت پويش مشاركت اجتماعى شهروندان براى 

كمك به اقتصاد كشور ارائه شود. 
 شــركت هاى اينترنتى حوزه پرداخت مانند «آپ» زيرســاختى با عنوان 
«كيف پول الكترونيك» دارند. طرح پيشنهادى مى تواند از زيرساخت هاى 

مشــابه اســتفاده كند و براى خريد اوراق نيازى بــه مراجعه حضورى 
شهروندان نباشد. 

اين طرح هيچگونه بار مالى و اعتبارى براى دولت و بانك مركزى ندارد 
و هر مبلغى كه از اين طريق تجميع گردد، مازاد بر طرح هاى ديگر دولت 

خواهد بود. 
 در صورت موفقيت نســبى طرح در مرحله نخســت، در مراحل بعدى 
شركت هاى توليدى البســه و كيف و كفش، رستوران هاى زنجيره اى و 
ساير بخش هاى آسيب ديده مى تواند به اين طرح اضافه شود. نكته مهم 
اين اســت كه كاال و خدمات شركت، اســتاندارد بوده و خريدار اوراق 
مطمئن باشد كه مثال يك سال آينده كاال و خدمات مشخصى را دريافت 

خواهد كرد. 
اين طــرح قطعا براى اجرا نيازمند مداقه بيشــتر، تحليل همه جوانب و 

رايزنى با شركت هاى حوزه گردشگرى خواهد بود. 

كـرونا و آرامش 
بناهاى تاريخى
 هر ســاله با حضور گردشگران، شاهد تخريب 
بخشــى از بناهاى تاريخى بوديم، اما امسال به دليل 
شيوع كرونا، بناهاى تاريخى روزهاى بدون گردشگر 

را در آرامش سپرى مى كنند. 
ويروس كرونا موجب شــده مردم در خانه بنشينند 
تــا زنجيره گســترش اين ويروس قطع شــود، اما 
كارشناســان منابع طبيعى و ميراث فرهنگى و فعاالن 
اين حــوزه معتقدند ايــن خانه نشــينى، كمكى به 

محيط زيست و بناهاى تاريخى بوده است. 
همدان هر ســال در نوروز پذيراى گردشگران متعدد 
بود كه بخشى از اين گردشگران هم از بناهاى تاريخى 
بازديد مى كردند. اگرچه بخش اعظمى از گردشگران 
محيط هاى فرهنگــى، دغدغه فرهنگى داشــته و از 
تخريب ايــن بناها خوددارى مى كننــد، اما حتما در 
بازديد از بناها، برخى ديوارنويسى هايى را ديدهايم كه 
از سوى بخش ديگرى از گردشگران، به يادگار مانده 
اســت. گردشگرانى كه تاريخ حضور و يا نام خود را 
بر بناهاى تاريخى، كنده كارى مى كنند و موجب آزار 

دوستداران فرهنگ و تاريخ اين سرزمين مى شود. 
امســال همدان هم مانند سراســر كشــور، پذيراى 
گردشــگر نبود و تعطيلى بناها و مناطق گردشگرى 

موجب دميدن روح تازه در اين مراكز شــد. كرونا 
اگر براى ما انسان ها ضرر مالى و جانى در پى داشت 
اما براى طبيعت و تاريخ ما، روزهاى آرامى رقم زد. 

 نفس تازه در بناهاى تاريخى
يك باستان شناس مى گويد: هر ساله در بحبوحه آغاز 
ســال نو در ايران، موجى از مسافران و گردشگران 
داخلى و خارجى راهِى اماكــن تفريحى، طبيعى و 

تاريخى مناطق مختلف مى شدند. 
مهــدى خليلى با بيان اينكه بازديــد از آثار تاريخى 
و موزه اى همواره از اولويت هاى بازديد مســافران 
بوده اســت تا از گذشته سرزمينشان آگاهى بيشترى 
يابنــد، افــزود: در ايــن ايــام ادارات و پايگاه هاى 
استان ها  گردشگرى  و  صنايع دستى  ميراث فرهنگى، 
با انجام فعاليت هــاى گوناگون از جمله توضيحات 
تاريخــى و باستان شناســى از ســوى نيروى هاى 
متخصــص بــه مســافران، خدمات گردشــگرى 
ارائــه مى دهند، اما آنچه كــه در تعطيالت نوروز از 
آسيب شناســى جدى اين فضاها محسوب مى شود، 
تخريب هاى عمدى تعدادى از مسافران است كه از 

آن با عنوان «ونداليسم» ياد مى شود. 
اين نويسنده ادامه داد: ونداليسم به معناى كلى يعنى 
تخريب گرى، كه اين پديده شــاخه هاى گوناگونى 
دارد و شــاخه اى از آن به نام ونداليســم فرهنگى و 
تاريخى اســت كه شــخصى با ناهنجارى اجتماعى 

دست به تخريب آثار قديمى مى زند. 

به گزارش ايرنا، خليلى گفــت: بازديد بيش از حد 
مجاز مســافران از ابنيه تاريخى و فرهنگى، از ديگر 
مواردى تخريب ها است، بسيارى از اماكن تاريخى 
و موزه اى كشــور، بستر مناسب و استاندارهاى الزم 
را بــراى پذيرش حجم زياد گردشــگر و خدمات 
انسانى براى ارائه شرح مطالب ندارند. به طور مثال بر 
فرض در عمارت  موزه كلبادى سارى، ممكن است 
گنجايش همزمان حضور 50 نفر در ساختمان وجود 
داشته باشد ولى وقتى تعداد حضور مسافران خيلى 
بيشــتر از حد مجاز شود، منجر به فشار مضاعف به 
اين عمارت تاريخى، تضعيف نظارت و امنيت فضا 

و اشياى باستانى خواهد شد. 
اين باستان شــناس با اشــاره به اينكه يادگارى نوشتن 
با وســايل تيز و برنــده روى ابنيه تاريخــى از ديگر 
تخريب هــاى فاجعه آميز و غيرقابل جبران اســت كه 
متأســفانه هنوز هم وجود دارد، اظهــار كرد: بنابراين 
هر ســاله دوستداران ميراث فرهنگى به آسيب شناسى 
اجتماعى و لزوم اجراى قوانين سخت تر براى حفاظت 

و صيانت از آثار تاريخى و باستانى تأكيد دارند. 
وى ادامــه داد: بيمــارى كرونــا كه مدت هاســت 
گريبان گير بســيارى از كشورهاى دنيا ازجمله ايران 
شده اســت، در كنار تمامى پيامدهاى منفى آن، در 

مواردى نيز پيامدهاى مثبتى به همراه داشته است. 
خليلى در ايــن زمينه گفت: به طور مثال هر ســاله 
با موج زياد مســافران در بازديــد از آثار تاريخى و 

موزه اى، به مواردى كه اشــاره شد، سبب دغدغه و 
نگرانى هاى جامعه باستان شناســى، ايران شناســى، 
تاريــخ، مرمت و احياى بناهــاى تاريخى، معمارِى 
تاريخى و سمن ها و انجمن هاى دوستداران ميراث 

فرهنگى مى شود. 
وى با بيان اينكه امســال با شيوع اين بيمارى، شاهد 
اجــراى قانون قرنطينه در كشــور بوديم و از طرفى 
تمامى اماكن تاريخى و فرهنگى و گردشــگرى به 
اين دليل، بسته شد، تصريح كرد: شايد قرنطينه شدن 
ايام نوروز امســال براى ابنيه تاريخى و فرهنگى و 
موزه اى كشور، غنيمتى باشد تا اين يادگاران پيشينيان 
و شناسنامه هويتى تاريخ ما، پس از دهه ها بى مهرى، 
قدرى نفس تازه بكشــند، شــايد براى ما حافظان 
ميراث فرهنگى و تاريخى هم در اين مدت، فرصتى 
باشــد تا آموزش صحيح و اصولى به عموم دهيم تا 
برخى ناآگاهان به راحتى تيشــه بر هويت و يادگارِ 

تاريخى مان نزنند. 
 كرونا و آرامش در منابع طبيعى و تاريخى
با توجه به شيوع بيمارى كرونا در بيشتر كشورهاى 
دنيا از جمله ايران، خأل گســترده و سكوت عجيبى 
شــهرها و اماكن را در بر گرفت و اين مسأله شامل 
منابع طبيعى و ابنيه تاريخى و سايت هاى فرهنگى و 
باستان شناسى هم مى شود، اتفاقى كه غم شديدى را 
در زندگى انســانى جاى گذاشت، مرگ ومير، ركود 
اقتصــادى و كاهش روابط انســانى از عواقب اين 

بيمارى است كه از آسيا تا اروپا و آمريكا را در خود 
گرفته است. 

با اين مقدمه چند سؤال مطرح مى شود، براى كشور 
ايران كه صنعت و اقتصاد در گردشگرى آن در رتبه 
يك نيســت، با اين معنا كه قطب نخســت اقتصاد 
ايران گردشــگرى نيست، آيا اين سكوت و حضور 
نيافتــن مردم در ابنيه تاريخــى و منابع طبيعى و در 
خانه ماندنشان به بقاى فرهنگى كمك كرده يا آسيب 
رسانده اســت، مســأله بعدى اينكه در كشورهاى 
اروپايى كه گســتره اقتصادى در بيشتر آنها بر مبناى 
گردشگرى است، همانند ايتاليا، آيا به صورت كشور 
ما پيش مى رود و يا موجب ورشكســتگى تاريخى 
شــده اند؟ براى جواب به اين پرسش ها بايد به چند 
جنبه فرهنگى در كشــورمان و براى مثال به كشور 
ايتاليا اشاره كنيم و بعد به اصل مطلب برسيم، بحث 
بر ســر 2 كشورى است كه از نظر غناى تاريخى در 
جهان زبانزد هستند و هردو به صورت ترسناكى در 
رتبه هاى نخست حمل ويروس كرونا به سر مى برند، 
2 كشورى كه همگان، تاريخ، فرهنگ و طبيعتش را 

مى شناسند. 
ابنيه تاريخى و محوطه هاى باستانى و ميراث طبيعى 
كشورمان نياز به حمايت مردمى دارد، مردمى كه به 
آن چيزى نيفزايند، ببينند و بياموزند و نسل به نسل 
منتقل كنند، اين وظيفه انسانى ما در برابر تاريخ مرز 

و بوممان است.

بالتكليفى 177 تأسيسات تعطيل و 2500 شاغِل بيكار! 

تسهيالت 12 درصدى
و تب 40 درجه گردشگرى 
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روى خط المپيك فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

چراغ سبز مدافع التزيو به بارسلونا
 مدافع برزيلى تيم التزيو براى پيوســتن به بارســلونا، چراغ سبز 

نشان داد. 
سران باشگاه بارســلونا براى ترميم نقاط ضعف خط دفاعى خود در 
تالش هســتند تا نســبت به جذب مدافع ميانى و مدافع كنارى اقدام 

كنند. 
در ايــن بين «لوييس فيليپه» كه عملكــرد خوبى در قلب خط دفاعى 
التزيو داشــته است به شــدت مورد عالقه بارســلونا و حتى ديگر 

باشگاه هاى معتبر اروپايى قرار گرفته است. 
فيليپه در اين باره گفت: شــنيده ام كه تيم هايى چون منچسترســيتى و 
بارســلونا براى خريد من ابراز تمايل كرده اند. اين افتخار اســت كه 
بارسلونا در تالش براى جذب من است و مشخص است كه عملكردم 

در فصل جارى مورد رضايت آنان بوده است. 

كوچ «مسى» به اينترميالن تكذيب شد
 ليونل مسى با انتشــار پستى در 
گزارش هاى  خود  اينستاگرام  صفحه 
مربــوط به انتقالش به باشــگاه اينتر 

ميالن را اخبار كذب خواند. 
كاپيتــان آبى انارى هــا بــا انتشــار 
اســتورى  يــك  اسكرين شــات 
اينستاگرامى كه مدعى شده بود وى 
در حال بررســى گزينــه جدايى از 
نيوكمپ است، با درج نوشــته اى قرمز رنگ روى آن، نوشت: اخبار 

كذب. 
شــبكه تلويزيونى تى ان تى اســپورتس آرژاتنتين مدعى شده بود كه 
«تياگو آلمادا» ستاره باشگاه ولز سارسفيلد آرژانتين به همراه مسى در 
آستانه كوچ به اينترميالن هستند، اما مرد آرژانتينى اين خبر را تكذيب 
كرد و نوشت: اين خبر درست مثل شايعات مربوط به انتقال به نيوول 

اولد بويز دروغ است. 

اسطوره ليورپول به كرونا مبتال شد
 آزمايــش كروناى «كنى دالگليش» بازيكن و مربى ســابق فوتبال 
تيم ملى ولز و ليورپول مثبت اعالم شد. به گزارش ايسنا، كنى دالگليش 
اســطوره ليورپول كه با اين تيم 3 بار مقام قهرمانى در اروپا را كسب 
كرده و نزد هواداران ليورپول محبوبيت بااليى دارد، به كرونا مبتال شد. 
باشــگاه ليورپول ضمن تأييــد اين خبر، خواســتار احترام به فضاى 

شخصى دالگليش شد. 
كنى دالگليش مدت ها از بيمارى عفونى رنج مى برد و اكنون با توجه به 
ابتال به كرونا، مراقبت از او در بيمارستان بسيار حساس تر خواهد بود. 

زمان آغاز فصل آينده ليگ فرانسه 
مشخص شد

 مســئوالن ليگ فرانسه با وجود آنكه هنوز زمان از سرگيرى ادامه 
فصل 2019-2020 مشخص نيست، زمان آغاز فصل آينده را مشخص 

كردند. 
به گزارش ايســنا و به نقل از اسپورت، رقابت هاى ليگ فرانسه چند 
هفته اى اســت كه به دليل شــيوع ويروس كرونا متوقف شده است. 
فرانســه يكى از كشــورهايى است كه شــيوع كرونا در آن به شكل 
نگران كننده اى ادامه دارد و آمار مبتاليان هر روز در حال افزايش است. 
مســئوالن برگزارى ليگ فرانســه هنوز زمان از سرگيرى ادامه فصل 
2019-2020 را مشخص نكرده اند، اين درحالى است كه براى فصل 
آينده برنامه ريزى الزم را كرده اند. طبق اعالم رســانه ها قرار است كه 
فصل جديد ليگ فرانسه در 23 آگوست برگزار شود.  در نشستى كه 
كميته برگزارى ليگ فرانسه با مسئوالن فدراسيون برگزار كردند به اين 
توافق رســيدند كه فصل 2020-2021 در 23 آگوست (2 شهريور) 
برگزار شود، اين درحالى است كه ادامه فصل جارى بستگى به چراغ 
سبز ستاد مبارزه با كرونا دارد.  در فصل جارى ليگ فرانسه كه به دليل 
كرونا فعال تعطيل شده است، پارى سن ژرمن با اقتدار در صدر جدول 
رده بندى جاى دارد و به راحتى مى تواند در صورت ادامه رقابت ها جام 

قهرمانى را باالى سر ببرد. 

كالدرون و دردسر 90 ميلياردى 
پرسپوليسى ها

سابق  سرمربى  كالدرون،  گابريل   
تيــم فوتبال پرســپوليس حدود 90

ميليارد ريال از اين باشگاه طلب دارد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
آرژانتينى  سرمربى  كالدرون،  گابريل 
پرسپوليس در اين تيم عملكرد خوبى 
داشــت، اما به دليل مشكالت مالى و 
درگيرى با برخى بازيكنان از اين تيم 

جدا شد. 
وى در دوران كوتاهى كه در تيم پرسپوليس فعاليت مى كرد، دريافتى 
كمى داشت. دردســر حال حاضر پرسپوليسى ها مطالبات 90 ميليارد 

ريالى اين مربى است. 
كالدرون كه در شرايط مناسبى از سرخ ها جدا نشد، 550 هزار دالر از 
اين باشگاه طلب دارد كه اگر مديران پرسپوليس با او به توافق نرسند، 
اين موضوع مى تواند ضربه بدى به ســرخ ها بزند. او از پرسپوليس به 
فيفا شكايت كرده و بايد ديد حكم نهايى فدراسيون جهانى فوتبال چه 
خواهد بود.  البته اين رقم مربوط به كالدرون اســت و دستياران او نيز 

مطالباتى از اين باشگاه دارند. 

شايد المپيك تا 2022 به تعويق بيفتد
 رئيــس كميته المپيــك ژاپن و رئيس برگــزارى بازى هاى توكيو 
گفته اند، ممكن اســت كرونا تا 2021 هم از منطقه خارج نشــود و ما 

شايد ناچار باشيم المپيك را به سال 2022 منتقل كنيم. 
به گزارش مشرق، رئيس كميته ملى المپيك كشورمان درباره برگزارى 
المپيك يادآور شد: سياست قطعى IOC برگزارى اين رويداد در تاريخ 
دوم تا 20 مرداد ســال آينده اســت، اما رئيــس كميته المپيك ژاپن و 
رئيس برگزارى بازى هاى توكيو گفته اند، ممكن اســت كرونا تا 2021 
هم از منطقه خارج نشــود و ما شايد ناچار باشيم آن را به سال 2022 

منتقل كنيم. 

زمان برگزارى مسابقات كشتى انتخابى 
المپيك

 مســابقات گزينشى المپيك در قاره هايى كه به دليل شيوع ويروس 
كرونا انجام نشده بود، در سال 2021 برگزار خواهد شد. 

نايب رئيس اتحاديه جهانى كشــتى و رئيس فدراسيون روسيه با اعالم 
اين مطلب گفت: جلســه اى را به صورت كنفرانس ويديويى با ســاير 
اعضاى اجرايى اتحاديه جهانى كشــتى و نناد اللوويچ، رئيس اتحاديه 
انجام داديم كه مقرر شد تمامى رقابت هاى كسب سهميه المپيك كه به 
تعويق افتاده بود در همان تاريخ هاى اعالم شــده (در سال 2020) و به 

ميزبانى همان كشورها در سال 2021 برگزار شود. 
به گزارش مشــرق، ميخائيل مامياشويلى افزود: مسابقات جهانى سال 
2021 مى تواند پس از المپيك برگزار شــود كه قرار شــد در اين باره 

تصميم نهايى توسط اتحاديه جهانى گرفته شود. 
اتحاديه جهانى كشــتى تاكنون به صورت رســمى موارد باال را اعالم 

نكرده است. 

تعويق المپيك توكيو به نفع 214 دوپينگى!
 تعويــق بازى هاى المپيــك مى تواند خبر خوبى براى يك ســرى 

ورزشكار دوپينگى باشد. 
به گزارش مشرق، محروميت ورزشــكاران متقلب و دوپينگى «دوره 
زمانى» دارد و «رويدادى» محســوب نمى شــود. بر اين اساس صدها 
ورزشكار دوپينگى كه نمى توانستند در بازى هاى المپيك توكيو حاضر 
باشند، با تعويق اين رقابت ها مى توانند در بازى هاى المپيك توكيو كه 

سال 2021 برگزار مى شود، شركت كنند. 
آژانس ضددوپينگ نيز تأييد كرد محروميت ورزشــكاران دوپينگى از 
بازى ها زمانى اســت كه در آن مدت مشخص ورزشكار نمى تواند در 

هيچ رويدادى شركت كند. 
همچنين بندى در اساس نامه نيست كه لغو و تعليق يك رويداد سبب 

شود محروميت به رويداد بعدى منتقل شود. 
214 ورزشــكار دوپينگى نمى توانستند در المپيك توكيو 2020 حاضر 
باشــند كه با تعويق بازى ها مى توانند در اين رقابت ها در سال 2021

به ميدان بروند. 

آخرين فرصت برگزارى مسابقات 
كسب سهميه المپيك

 زمان برگزارى آخرين مســابقات كســب ســهميه المپيك توكيو 
مشخص شد. 

به گزارش مشرق، كميته بين المللى المپيك با ارسال نامه اى به كميته هاى 
ملى المپيك اعالم كرد 29 ژوئن 2021 (8 تير 1400) آخرين فرصت 

فدراسيون هاى بين المللى براى كسب سهميه المپيك است. 
بازى هاى المپيك توكيو قرار بود از 24 جوالى امســال آغاز شــود اما 
به دليل شــيوع ويروس كرونا در جهان اين بازى ها يك سال به تعويق 
افتاد كه با برنامه جديد از 23 جوالى ســال 2021 (اول مرداد 1400) 

آغاز خواهد شد. 

تكليف بليت هايى كه ژاپنى ها فروختند
چه مى شود؟

 كميتــه برگزارى بازى هــاى المپيك توكيو اعــالم كرد بليت هاى 
خريدارى شده توسط تماشاگران براى سال آينده معتبر است. 

به گزارش مشرق، با توجه به تعويق يك ساله بازى هاى توكيو، مسئوالن 
برگزارى بازى ها اعالم كردند بليت خريدارى شده توسط تماشاگران 

براى المپيك سال آينده معتبر خواهد بود. 

فيفا، ناجى باشگاه هاى فوتبال
 فدراســيون جهانى فوتبال قصد دارد به دليل شــيوع ويروس كرونا به باشگاه ها وام 

بدهد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شيوع ويروس كرونا سبب شده رقابت هاى مختلف 
ورزشــى از جمله ليگ هاى معتبر فوتبال جهان و المپيك توكيو لغو و به زمان ديگرى 

موكول شوند. 
تعويق و لغو ليگ هاى فوتبال داخلى و بين المللى سبب شده باشگاه ها با مشكالت مالى 

زيادى مواجه شوند. 

پس از شــيوع گســترده ويروس كرونا در جهان، فدراســيون جهانــى فوتبال (فيفا)، 
رقابت هاى بين المللى، رسمى و دوستانه را تا شهريور ماه به تعويق انداخت. 

ــده قصــد  ــرل نش ــا كنت ــروس كرون ــوز وي ــه هن ــل اينك ــا به دلي ــود فيف ــنيده مى ش ش
دارد تعويــق مســابقات فوتبــال را تمديــد و مســابقات انتخابــى جــام جهانــى را آذر 

مــاه امســال برگــزار كنــد. 
هرچه بازى هاى داخلى و بين المللى ديرتر برگزار شوند باشگاه ها و فدراسيون هاى فوتبال 
كشــور هاى مختلف جهان آسيب بيشترى متحمل مى شــوند. حتى ممكن است برخى 

باشگاه هاى بزرگ در آستانه ورشكستگى قرار بگيرند. 
فدراســيون جهانى فوتبــال (فيفا) كه در چندين نوبت مبالغــى را براى مبارزه با كرونا 

به ســازمان ها و نهاد هاى مختلف اهدا كرده است، قصد دارد به فدراسيون هاى فوتبال 
كشور هاى مختلف مبلغ 4 ميليون يورو به صورت بالعوض اهدا كند. فيفا قصد دارد با 

اين كار مانع از ورشكستى باشگاه هاى كوچك تر فوتبال شود. 
فيفا قصد دارد به غير از اين وام بالعوض، مبالغ ديگرى را به صورت وام هاى بلندمدت 

به فدراسيون هاى زير مجموعه خود اهدا كند. 
اينفانتينيو رئيس فيفا درباره زمان شــروع مجدد رقابت هاى فوتبال داخلى و بين المللى 
گفت: جان انســان ها از هر نوع مســابقه اى مهمتر است و نبايد در شرايطى كه احتمال 
ابتال به ويروس كرونا وجود دارد مســابقه اى برگزار شود. فيفا تمام تالش خود را براى 

حمايت از اعضاى خود انجام مى دهد و در كنار آن ها خواهد ماند. 

 على سورى كه اصالتى نهاوندى دارد و 
درحال حاضر در تهران مربى گرى مى كند و 
كارشناس و گزارشگر كشتى در صداوسيما 
است، كشتى استان همدان را رصد مى كند 
و به اتفاقات كشتى در همدان و زادگاهش 
ســاجدى  مصطفى  دارد.  كامل  اشــراف 
خبرنگار ما پيرامون تعويق المپيك، شرايط 
كشتى گيران استان همدان، شانس آنها براى 
رسيدن به المپيك و روند رو به رشد كشتى 
در استان با وى گفت وگويى انجام داده است 

كه با هم مى خوانيم. 
 از مزايــاى تعويــق المپيك توكيو 

براى كشتى كشورمان بگوييد؟
اين تعويق به ســود كشــتى ايران شد، وقت 
بيشترى را براى كشتى كشــورمان باز كرد تا 
بتوانيم با تيم آماده ترى عــازم المپيك 2021 
شــويم و مزيت اين تعويق براى همدان است 
و مسعود كمروند كشتى گير نهاوندى تيم اين 
شــانس را دارد كه در كورس انتخابى ها قرار 
بگيــرد، زيرا تا پيش از اين عمال المپيك را از 
دســت داده بود ولى با اين وضعيت پيش آمده 
مى توانــد بــا جلب نظــر كادر فنى شــانس 
ملى پوش شــدن در المپيك را براى خودش 

زنده نگهدارد. 
 اردوى تيم ملى كشــتى در سراسر 
دنيا تعطيل است، به نظر شما در ايران 

امكان تمرين وجود دارد؟
ببينيد كار سختيه و با توجه به شرايط پيش آمده 
ناچاريم با آن كنار بياييــم، ولى اگر بتوانيم با 
شرايط ايمنى اردوها رو برپا كنيم بهتر است. 

كشتى گير  كمروند  مسعود  عملكرد   
همدانى را در سال 98 چطور ديديد؟

مسعود در ســال 98 خيلى خوب ظاهر شد، 
از مســابقات قهرمانى كشور و ليگ و انتخابى 
جام تختى خيلى خوب كشــتى گرفت، ولى 
در پايان كار بدشانســى گريبان گيرش شد كه 
اگر مصدوم نمى شد شانس ملى پوش شدن و 
كسب مدال آسيايى براى وى دور از دسترس 

نبود. 
 چه توصيه اى به مســعود كمروند 

داريد؟

با توجه به صحبت هــاى داريوش كمروند و 
پيگيرى هاى مسعود جوكار و يارى و حمايت 
مجموعــه عليمراديان شــرايطش خوبى دارد 
و فقــط بايد در جلســات تمرين با احتياط و 
رعايت نكات بهداشتى روزى يك نفر را براى 
حريف تمرينى تنها به محل تمرين بياورند تا 

تمرينات روى تشك را انجام بدهد. 
 عملكرد هيأت كشتى استان همدان 

را در سال 98 چطور ديديد؟
حميدرضا يارى، رئيس هيأت كشــتى همدان 
خود نيز از گوش شكسته ها است و سختى هاى 

كشــتى را به خوبى لمس كرده و امسال نيز با 
حركت هاى مثبتى كه در كشتى همدان رخ داد 
عملكرد خوب و قابل قبولى را در كارنامه خود 

ثبت كرده است. 
 به نظر شــما همدان چقدر شانس 

المپيكى شدن دارد؟
بستگى به تالش هاى مستمر كمروند دارد، اگر 
100 درصد فكر و ذكرش را به سمت المپيك 
سوق دهد و هيأت كشتى استان نيز حمايتش 

كند، مى تواند المپيكى شود. 
برگشــتن  براى  پيشــنهادى  چه   

همدان به روزهاى اوج داريد؟
بايد به مربيان موؤثر فرصت بدهند و كســانى 
كــه خروجى ندارنــد را با احتــرام و با يك 
تجليل كنار بگذارنــد و نتيجه را از مربيانى با 
كارنامه خوب بخواهند و به دور از اينكه طرف 
همشهرى يا همزبان اســت، كار كنند كه اين 
را در همدان مى بينيم كه همه به خوبى به پاى 

كار آمده اند. 
همدان  پايه  و  جوانان  كشــتى  در   
خوب عمل كرده است، براى تداوم اين 

روند چه راهكارى داريد؟
شــركت در ليگ برتر فــارغ نتيجه مى تواند 
مثمرثمر باشــد و با ســرمايه اى بسيار كمتر 
و از امثال كشــتى گيرانى چون على بخشى، 
حاجيلويــان، چهاردولــى، شــريعتى نيــا، 
خدابنــده لو و... اســتفاده كنند تا بدنشــان 
به بدن كشــتى گيران مطــرح بخورد، چون 
مطرح  كشتى گيران  مطرح،  و  بزرگ  تيم هاى 

و قدرتمندى مى خواهند. 

 فدراسيون فوتبال حرف آخر را درباره زمان 
شروع دوباره مسابقات فوتبال و ليگ برتر زد. 

به گــزارش مهر، با طوالنى شــدن تعطيالت 
مســابقات فوتبال در ايران و ســاير كشورها، 
مباحث مختلفى درباره زمان از ســرگيرى اين 
مسابقات و يا معرفى قهرمان و تيم هاى صاحب 

سهميه آسيايى صورت گرفته است. 
ســليمانى يكى از اعضاى ســازمان ليگ در 
اظهارنظرى جنجالى عنوان كرد كه 4 تيم برتر 
فعلى جدول رده بندى ليگ، به عنوان نمايندگان 
سال آينده ايران در ليگ قهرمانان آسيا معرفى 
خواهند شد و حتى مسابقات جام حذفى هم 

ديگر برگزار نمى شود. 
با اين حال مهدى محمدنبى، دبيركل فدراسيون 

فوتبال، موضع رسمى اين فدراسيون را درباره 
زمان شروع ليگ مشروط به نظر ستاد مبارزه با 

كرونا از يك سو و تعيين تكليف كنفدراسيون 
آسيا و فيفا از سوى ديگر دانست. 

نبى گفت: سازمان ليگ جلساتى با ستاد كرونا 
داشته است، نظر ستاد كرونا برايمان مهم است، 
بحث ديگر مراجع باالدستى يعنى كنفدراسيون 
آسيا و فيفا هســتند، از آنها هم كسب تكليف 
مى كنيــم و براســاس نظر مراجــع داخلى و 
خارجى زمان شــروع تمرينات و مسابقات را 

اعالم مى كنيم. 
دبيــركل فدراســيون فوتبال با بيــان اينكه 
اظهارات سليمانى نظرات شخصى وى بوده 
است، گفت: هيأت رئيسه سازمان ليگ اصال 
جمع بندى نداشــته اســت و متولى سازمان 
هم  تصميم  اســت.  هيأت رئيســه اش  ليگ، 
براساس نظر مراجع داخلى و خارجى گرفته 

مى شود. 

ژاپن و آمريكا با 
تعويق المپيك چند 
ميليارد دالر ضرر 

كردند؟
 المپيك 2020 براى ژاپن يك هديه 
بود آن هم يك هديه تاريخى براى زنده 
شدن بخش هاى مرده صنعتى، اما كرونا 
اين پيكره تازه اميدوار شــده را به كما 

فرو برد. 
وقتى كشــور ژاپن موفق شــد ميزبانى 
المپيــك 2020 را به دســت بيــاورد 
جشــن خيابانى و ميزان شــادى مردم 
ژاپن كم نظير بود. بسيارى از غول هاى 
صنعتى در اين كشــور به آينده اميدوار 
شدند و ژاپن تصميم گرفت از المپيك 
2020 بــراى معرفــى تاريخى خود به 

جهان استفاده كند. 
نســل تازه اپراتورهــاى تلفن همراه و 
آخريــن تكنولوژى ها در اين عرصه كه 
حتى بــه ادعاى ژاپنى ها بيــش از نيم 
قرن جلوتر از كشورهاى ديگر هستند، 
تصميــم گرفــت خود را باشــكوهى 

بى نظير به جهان به اثبات برساند. 
گفته مى شــود كه حداقــل 50 كمپانى 
غول پيكر ژاپنى و دســت كم 100 برند 
جهانــى به عنوان حاميــان مالى اصلى 
المپيــك 2020 تا 3 مــاه پيش ثبت نام 
رسمى به عمل آورده بودند. اما پس از 

نازل شــدن بالى تاريخى كرونا بر سر 
ژاپن و البته بر سر جهان، المپيك براى 
حداقل يك ســال به تعويق افتاد. سؤال 
مهم اين اســت كه ژاپــن در اين ميان 
متحمل چه ميزان شكســت و ضررى 

شده است؟
طبــق موافقــت كميته ملــى المپيك 
ژاپن و البته حكومت اين كشــور كه 
در رأس آن شــينزو آبه قــرار دارد با 
كميته بين المللى المپيك، مقرر شد تا 
المپيــك و پارالمپيك 2020 در توكيو 
با توجه به همه گيرى جهانى ويروس 
كرونا در تابســتان سال 2021 برگزار 
شــود. به اين ترتيب ژاپــن كه بيش 
از 2 ميليــارد دالر در عرصــه امنيتى، 
فروش  بين المللــى،  نمايشــگاه هاى 
محصــوالت ورزشــى و فرهنگــى، 
تجهيــز اســتاديوم ها و بازاريابى در 
مردمى  مشــاركت هاى  جذب  عرصه 
اسپانســر ها هزينه كرده بود، ناگهان با 
موجى از شاكيان و تاجران خشمگين 
مواجه شد. چاره اى هم نداشت و بايد 
به يك اختالف يك ســاله تن مى داد، 
به اين ترتيب تخمين زده مى شود كه 
كشور ژاپن بيش از 3 ميليارد دالر در 
2 يا 3 ماه آينده ضرر مالى داشته باشد 
و جبران آن براى كشورى كه خود به 
خود در ايــن روزها نيز درگير بحران 
كرونا است، بسيار سخت خواهد بود. 

در اين ميــان البته پس از ژاپن مى توان 
ساير كشورهاى جهان را نيز در جدول 
ورشكســته ها وارد كرد، به عنوان مثال 
كشور آمريكا به بهانه برگزارى المپيك 
2020 به ميزبانى ژاپــن معادل حدوداً 
800 ميليــون دالر ســود قطعى براى 
خود در نظر گرفته بــود، زيرا بيش از 
85 كارخانه و برند بزرگ آمريكايى در 
المپيك 2020 ژاپــن اردو زده بودند و 
قصد معرفى خود و فروش محصوالت 
خود را داشــتند كه اكنون مجبورند به 
ركــود اقتصادى در داخــل آمريكا تن 
بدهند. كشورهاى اروپايى نيز تا حدود 
زيــادى به رونق اقتصادى خود به بهانه 
ميزبانى ژاپن از المپيك 2020 فكر كرده 
بودند و حاال ديگر خبرى از نمايشگاه 
گل و گيــاه هلند و نمايشــگاه بزرگ 

اتومبيل آلمان در قلب توكيو نيست. 
جدايى بريتانيا از اروپا سبب شده بود 
تا اين كشــور به المپيك 2020 ژاپن 
حسابى توجه كند. بريتانيا مى خواست 
در جريــان برگــزارى المپيك 2020
ژاپن طبق قراردادى كه از پيش تنظيم 
شــده بود به تبليغ قــدرت اقتصادى 
خود بپردازد و يك نمايشــگاه بزرگ 
و مشــترك بيــن بريتانيــا و ژاپن در 
حال شــكل گيرى بود، اما اكنون تنها 
نمايشگاه  اين  از  شكسته اى  تابلوهاى 

برجا مانده است.

كارشناس كشتى كشور:

با تعويق المپيك
 كمروند شانس المپيكى شدن دارد

حرف آخر فدراسيون فوتبال درباره زمان شروع دوباره ليگ برتر

مدير زنيت: مشكل مالى نداريم 
كه آزمون را بفروشيم

 باشگاه زنيت روسيه 
تمايلى به فروش مهاجم 
ايرانى خــود به ناپولى 

ندارد. 
بــه گــزارش ســايت 
ناپولى،  تيــم  خبــرى 
خاويــر ريبالتــا، مدير 
ورزشــى باشگاه زنيت 
درباره  ســن پترزبورگ 
آزمون  ســردار  فروش 
زمان  در  ناپولــى  بــه 

نقل وانتقــاالت گفت: من هم يك ســرى از اين اخبار را در 
روزنامه ها خواندم، تنها مى توانم بگويم كه پيشنهادى به دست 
ما نرسيده است. سردار آزمون مهاجم كاملى است و با توجه 
به سنى كه در آن قرار دارد، تجربه بااليى دارد. چه در باشگاه 
و چه در تيم ملى وى بازيكن كاملى محسوب مى شود كه هم 
ســرعت دارد و هم قدرت. وى بازيكن مهمى براى ما بوده 
اســت و گل هاى خوبى نيز به ثمر رسانده است و از نظر من 

مهاجم كاملى است. 
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود گفت: با وجود شيوع 
كرونا ما مشــكل مالى بــراى فروش اين بازيكــن نداريم. 
خوشبختانه به زودى همه چيز در شرايط پيشين قرار خواهد 
گرفت و مشكالت برطرف مى شوند. در هر صورت همانطور 
كه گفتم ما قصد فروش بازيكنان خود از جمله سردار آزمون 
را نداريم و هر تيمى بخواهد براى او اقدام كند كار آســانى 

ندارد. 


