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چهره هاى 
شاخص

 ورزش استان 
با كرونا سرشاخ 
شدند

  احتمال 
اعمال افزايش ها 
با حقوق 
فروردين

از سرگيرى 
فعاليت ها به منزله 
ناديده گرفتن 
دستورالعمل هاى 
بهداشتى نيست
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شرايط استان مى تواند 
سفيد شود

ايســنا  خبرگــزارى  گذشــته  روز   
جدولــى از وضعيــت اســتان ها در مقابلــه 
ــا منتشــر كــرد كــه در آن اســتان  ــا كرون ب
ــيوع  ــا ش ــتان هاى ب ــدان در صــدر اس هم

ــه اســت... ــا گرفت ــم ج ك

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس عباسى  

اتحاديه شركت هاى تعاونى 
توليد روستايى استان همدان 

آمده ايد  نائل  بازنشستگى  افتخار  به  كه  اكنون 
مساعى  بى دريغ،  زحمات  از  است  شايسته 
طول  در  حضرتعالى  ويژه  اهتمام  و  ارزشمند 
خدمت صادقانه تان كه در راه اعتالى تشكل هاى 
بخش كشاورزى انجام داده ايد تشكر و قدردانى 
همواره  حق  عنايات  پرتو  در  است  اميد   نمائيم. 
سالمت  و  مويد  موفق،  زندگى  شئون  تمامى  در 

باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مجيد مسلمى راد

اتحاديه شركت هاى تعاونى 
توليد روستايى استان همدان 

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 
مدير سازمان تعاون روستايى 

استان همدان 
كه بيانگر تعهد، كارآمدى، لياقت و شايستگى هاى 
صحنه هاى خدمت  در  گرامى  برادر  آن  برجسته 
صادقانه به نظام و وطن اسالمى است را تبريك 
از  را  شما  سربلندى  و  موفقيت   ، نموده  عرض 

درگاه خداوند منان مسألت مى نمائيم.

هيچ دستورالعملى براى ممنوعيت 
فعاليت هتل ها صادر نشده است

تب كرونـا
هتلدارى را 

فلج كرد
■ دوگانگى تصميمات دولتى واستانى براى تاسيسات اقامتى

■ اگر حمايتهاى دولت اعمال نشود سرمايه گذاران هتلدارى آسيب مى بينند

 معــاون اداره كل وصــول حــق بيمه 
سازمان تأمين اجتماعى از برنامه اين سازمان 
براى مســاعدت در دريافت ليست و حق 
بيمه 10 رسته فعاليت اقتصادى آسيب پذير 

از كرونا خبر داد.
على اشــراقى اظهــار كرد: 10 رســته از 
فعاليت هــا و زير بخش هــاى اقتصادى و 
صنــوف توليدى و خدماتى كه براســاس 
تصميمات اتخاذ شده در كارگروه معاونت 
اقتصادى رئيس جمهور در بررسى و مقابله 
بــا پيامدهاى اقتصادى ناشــى از ويروس 
كرونا احصا و به ســازمان تأمين اجتماعى 
ابالغ شده است؛ مى توانند حق بيمه سهم 
كارفرمايى ماه هاى اسفند 98 و فروردين و 

ارديبهشت 99 را با تأخير پرداخت كنند.
اشــراقى افزود: كارفرمايانى كــه از امهال 
پرداخت حق بيمه اســتفاده مى كنند، پس 
از اتمام دوره ياد شــده مى بايست حداكثر 

تا پايان تير ماه ســال 99 نســبت به تعيين 
تكليف حق بيمه معوق شده سهم كارفرما 
بابت ماه هاى مزبور اقدام كنند و در صورت 
ناتوانى پرداخت يكجاى حق بيمه ســهم 
كارفرمايــى ماه هاى ياد شــده، مى توانند 
نســبت به پرداخت تدريجى آن (تقسيط 
بدهى) حداكثر تا پايان سال 99 اقدام كنند.

بــه گــزارش اداره كل روابــط عمومــى 
سازمان تأمين اجتماعى، وى تصريح كرد: 
حق بيمه ســهم كارفرمايى ماه هاى اشاره 
شــده در صورت ارســال صورت مزد و 
حقــوق ماهيانه و پرداخت ميزان حق بيمه 
تعيين شــده (7 درصد سهم بيمه شده +3
درصد بيمه بيكارى) وفق ماده (39) تامين 
اجتماعــى (هر ماه تا آخرين روز ماه بعد)، 
مشمول جرايم تاخير پرداخت نخواهد بود 
و واحدهاى اجرايى تابعه مكلف هســتند 
نســبت به دريافت ليســت حقوق و مزد 

كارگاه هاى مزبور به همراه حق بيمه متعلقه 
در ماه هاى اشــاره شــده با رعايت دستور 

ادارى صادره اقدام الزم به عمل آورند.
 معاون اداره كل وصول حق بيمه ســازمان 
تأمين اجتماعى گفت: فهرست فعاليت ها و 
زيربخش هاى اقتصادى و صنوف توليدى 
و خدماتى آسيب پذير از كرونا كه از سوى 
وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى به 
اين ســازمان ابالغ شده است مبناى اعمال 
تمهيدات مورد اشاره در اين دستور ادارى 

خواهد بود.
فهرســت فعاليت هــا و زيربخش هــاى 
اقتصــادى و صنوف توليــدى و خدماتى 
آســيب پذير از كرونا براســاس بخشنامه 

صادره از سوى سازمان:
1- مراكز توليد و توزيع غذاهاى آماده اعم 
از رستوران ها، بوفه ها، طباخى ها، تاالرهاى 

پذيرايى، قهوه خانه ها، اغذيه فروشى ها

2- مراكز مربوط به گردشــگرى شــامل 
هتل هــا، هتــل آپارتمان هــا، مجتمع هاى 
جهانگردى و گردشــگرى، مهمان پذيرها، 
مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراكز 
بوم گردى، مراكز اقامتى، پذيرايى، تفريحى 

و خدماتى بين راهى
3- حمل ونقل عمومى مسافر درون شهرى 
و برون شهرى اعم از هوايى، جاده اى، ريلى 

و دريايى
4- دفاتر خدمات مسافرتى و گردشگرى

5- توليد و توزيع پوشاك
6- توليد و توزيع كيف و كفش

7- مراكز توزيع آجيل، خشــكبار، قنادى، 
بستنى و آبميوه

8- مراكز و مجتمع هاى ورزشى و تفريحى
9- مراكز و مجتمع هاى فرهنگى و آموزشى

10- مراكــز توليــد، توزيــع و فــروش 
صنايع دستى

مهلت تأمين اجتماعى براى پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايى 
در 10 رسته فعاليت زيان ديده از كـرونا

نيمى از زباله هاى 
همدان از مبدأ تفكيك 

مى شود
پســماند  مديريت  ســازمان  رئيس   
شهردارى همدان، با بيان اينكه به طوركلى 
30 درصد از زباله هاى موجود در شــهر 
همــدان از مــواد خشــك و 70 درصد 
زباله هــا از مــواد تــر هســتند، گفت: 
درحال حاضر حــدودا نيمى از زباله هاى 
خشك همدان از مبدأ جداسازى مى شود. 
حســين ســيبى، با بيان اينكــه آموزش 

شهروندى براى جداسازى زباله هاى قابل 
بازيافت در دستور كار سازمان مديريت 
پسماند شهردارى همدان قرار دارد، اظهار 
كرد: اقداماتى در راستاى جداسازى زباله 
در ســطح همدان صورت گرفته و ادامه 

دارد.
به گزارش فــارس، وى با بيان اينكه اين 
اقدامات شــامل ايجاد 13 ايستگاه ثابت 
بازيافت در سطح شهر است كه با استقبال 
خوب شــهروندان مواجه شــده است، 
افزود: شــهروندان مواد قابل بازيافت و 
زبالههاى خشــك خود را در هفته و يا 

در طول ماه جمع آورى و تحويل ايستگاه 
مى دهنــد و در برابــر آن مى توانند مواد 

شوينده دريافت كنند.
رئيس سازمان مديريت پسماند شهردارى 
همدان با تأكيد بر اينكه بخش قابل توجهى 
از زباله هاى خشك در شهر توسط همين 
ايســتگاه هاى ثابت جمع آورى مى شود، 
تصريــح كرد: از اقدامــات ديگر در اين  
زمينه كه در چند سال گذشته انجام شده 
و در سال هاى اخير به صورت سيستمى 
انجام مىشود، نصب مخازن مخصوص 
جمع آورى كاغذ در ادارات، شركت ها و 

مدارس است.
وى خاطرنشــان كــرد: در اين طرح 99 
درصد مدارس همدان زير پوشش هستند 
و زباله هاى خشك كه اغلب كاغذ است 

در مدارس جمع آورى مىشود.
ســيبى ادامــه داد: در مــدارس طرح هــاى 
خــوب ديگــرى اعــم از طــرح بازيافــت 
ــه مدرســه» انجــام مى شــود  «مدرســه ب
كــه در آن كارشناســان ســازمان پســماند 
ــوزان  ــورى دانش آم ــورت حض ــه ص ب
زباله هــا  جداســازى  راســتاى  در  را 

ــد. ــوزش مى دهن آم

فعاليت بساط گستران و شب  
بازار در همدان ممنوع است

يك ماه 
از غيبت 

دستفروشان 
گذشت

 تعريض بلوار شهيد فهميده 
هديه سال 99 به شهرونـدان

■ شهردارى منطقه يك پيشرو در ايجاد زيرساخت هاى گردشگرى

مان
ميه

ت 
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آقاى استاندارياد
 آيا شما امانتدار استان 

هستيد؟!
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آموزش مجازى  تسكين خانواده هاى نگران

جهاد علمى معلمان 
در دوران كرونا 
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

شرايط استان مى تواند سفيد شود
 روز گذشته خبرگزارى ايسنا جدولى از وضعيت استان ها در مقابله 
با كرونا منتشــر كرد كه در آن اســتان همدان در صدر اســتان هاى با 
شــيوع كم جا گرفته است، اما در توضيح آن از مشاهده موارد جديد 
مرگ و ابتال به كرونا و نياز به بررســى بيشتر در روزهاى آينده نوشته 

شده است. 
اين جدول در شرايطى منتشر شده كه بسيارى نگران پايان محدوديت ها 
براى صنوف، مشــاغل، رفت و آمدها و به اصطالح هوشمندســازى 
فاصله گذارى هستند و روند بى توجهى و عادى سازى شرايط را عاملى 

براى گسترش ويروس كرونا و بدتر شدن شرايط مى دانند. 
واقعيت ويروس كرونا اين است كه با رعايت بهداشت فردى و جمعى 
و پذيــرش محدوديت ها، زنجيره انتقال اين ويروس قطع و شــرايط 
كنترل ايجاد مى شود، اما اگر شرايط بهداشتى و محدوديت ها رعايت 

نشود، سرعت انتقال مى تواند به فاجعه منجر شود. 
روند ابتال در استان همدان نشــان مى دهد مردم به خوبى توصيه ها را 
عملــى كرده اند و روند ابتال روندى قابل پيش بينى و قابل كنترل بوده 
است، اما شــرايط جديد نگرانى ها را براى افزايش مبتاليان و خروج 

شرايط از كنترل را ايجاد كرده است. 
روند ابتال در اســتان نشــان مى دهد، اســتان همدان با همت بيشتر 
مى تواند به وضعيت ســفيد و كنترل بيمارى دســت يابد البته اين كار 
سخت خواهد بود و نياز به همكارى همه مردم و تالش بيشتر و بهتر 

مسئوالن براى ايجاد فضاى اجراى دستورالعمل هاى بهداشتى دارد. 
اقتصاد ايــران و خانواده هاى ايرانى اجــازه طوالنى مدت براى انجام 
ندادن فعاليت هاى اقتصادى را نمى دهد و شرايط تحريم هم ضرورت 
فعاليت اقتصادى و گــردش اقتصاد داخلى در تحريم بخش خارجى 

اقتصاد را مضاعف كرده است. 
اين شرايط موجب مى شود تا مسئولينى به صحنه آمده و از ماندگارى 
ويروس تا زمانى نامعلوم ســخن بگوينــد و از مردم بخواهند به اين 

شرايط عادت كرده و در اصطالح به همزيستى با ويروس برسند!
البته اين روند عادى سازى كرونا شرايط نگران كننده اى ايجاد مى كند، 
امــا در نگاهى واقعى براى كشــورى با مختصات اقتصــادى ايران، 
واقعيات اقتصاد، قابل كتمان نيست و چربش اقتصاد بر هر موضوعى 

حتى سالمتى امرى واقعى است. 
اين موضوع نشــان مى دهد، اقتصاد ايران هنــوز راه زيادى تا مقاوم 
شــدن، بهبود معيشت مردم و افزايش قدرت مديريت بحران ها با اتكا 
به پس انداز خانواده ها و اعتبارات حمايتى پيش بينى شده دارد و هنوز 

اقتصاد از اين منظر در ابتداى راه قرار دارد. 
جداى از اين موضوع مهم، شــرايط اســتان بهتر اســت متفاوت از 
استان هاى ديگر در نظر گرفته شود و تصميماتى مختص شرايط استان 

براى رسيدن به وضعيت سفيد لحاظ شود. 
اينكه ســتاد ملى مقابله نسخه واحدى براى تمام استان ها پيچيده و از 
همه استان ها بخواهد آن را اجرا كنند، به لحاظ علمى نيز نتايج يكسانى 
از آن نسخه به دســت نخواهد آمد. در اينجاست كه هنر مديريت به 
كمك استان خواهد آمد و اين هنر بايد در ستاد استانى متجلى و نمايان 
شود. ستاد استانى مقابله با كرونا مى تواند با در نظر گرفتن واقعيت هاى 
استان تصميماتى علمى و كارشناسى براى دستيابى به وضعيت سفيد 
ارائه كند و با نظارت بر اجراى درســت آنها تا رســيدن به وضعيت 

سفيد، كارها را دنبال كند. 
اين اقدامات مى تواند وضعيت اســتان را در شرايط نزولى تا كاهش و 
قطع زنجيره انتقال قرار دهد وگرنه مصوبات جديد ستاد ملى به دليل 
اقناع نشــدن افكار عمومى و تصور ارجح شمردن اقتصاد بر سالمتى، 
تنها بر نگرانى ها افزوده اســت و كسى دستيابى به وضعيت سفيد در 
اســتان با ايــن مصوبات را پيش بينى نمى كند پس بــا در نظر گرفتن 

مختصات استان زمان هنرنمايى ستاد استانى فرا رسيده است. 

قاچاق كاال مانع جهش توليد است
 قاچاق كاال يكى از موانع اصلى در محقق شدن راهبرد جهش توليد است.

نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان در ديدار با فرمانده انتظامى استان 
همــدان اظهار كرد: با تالش كاركنان خدوم انتظامى اميد مى رود آمار قاچاق كاال تا پايان 

سال روند كاهشى داشته باشد.
حجت     االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى موثقى بيان كرد: امروز فضاى مجازى، در حال 
تغيير دادن واقعيت ها اســت و بايد گفت زندگى واقعى بشر متأثر از فضاى مجازى شده 

است.

بــه گزارش ايرنا، وى بيان كرد: تنها اســم اين فضا، مجازى اســت، درحالى كه مديريت 
زندگى مردم در دستان آن قرار دارد، بنابراين كنترل اين فضا نقش مؤثرى در جلوگيرى از 

آسيب هاى اجتماعى خواهد داشت.
وى با بيان اينكه نيروى انتظامى پرچمدار اقتدار اجتماعى اســت، گفت: عملكرد خوب 
نيروى انتظامى در اتفاقات ســال گذشته، نشان از مديريت خوب اين مجموعه در استان 

همدان دارد.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر همدان يادآورى كرد: سال گذشته با وجود 
مشــكالت فراوانى كه وجود داشت نيروى انتظامى توانســت با موفقيت مأموريت هاى 

محوله را به پايان رساند.

حجت االســالم شــعبانى موثقى ادامه داد: عملكرد خوب پليس در آبان ماه سال گذشته 
موجب شــد كه هيچگونه اتفاق و حادثه اى پس از افزايش نرخ بنزين در اين مقطع رخ 

ندهد.
وى بــا قدردانــى از تعامــل و همــكارى همــه افــراد در طــرح فاصله گــذارى 
اجتماعــى، بيــان كــرد: پليــس در ايــن ايــام حســاس و ســخت در مبــارزه بــا بيمــارى 
كرونــا اقدامــات بســيار خوبــى را در حوزه هــاى گندزدايــى، قرنطينــه، كنتــرل ورودى 

و خروجــى شــهرها انجــام داده اســت.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان همچنين به ضرورت بازنگرى در 

حقوق، مزاياى كاركنان و سربازان نيروى انتظامى تأكيد كرد.

 تعريض بلوار شهيد فهميده
 هديه سال 99 به شهروندان

■ شهردارى منطقه يك پيشرو در ايجاد زيرساخت هاى گردشگرى

 92 درصد از مخازن آبى استان همدان
 ُپر است

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه 92 
درصد از مخازن آبى اســتان همدان پر است، گفت: حجم مخازن 

فعلى استان همدان 100 ميليون مترمكعب است.
منصور ســتوده در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه سدهاى 
سرابى و اكباتان درحال سرريز هستند، اظهار كرد: گنجايش مخازن 

سدهاى بهره بردارى استان همدان 10 ميليون مترمكعب است.
وى با اشــاره به بارش 409 ميليمترى نزوالت جوى در ســال آبى 
جارى، تصريح كرد: در ســال آبى جارى 409 ميلى متر بارش در 
اســتان همدان به ثبت رسيده كه در مقايســه با مدت مشابه سال 
گذشته 29 درصد كاهش و نسبت به ميانگين بلندمدت 48 درصد 
افزايش داشته است. مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با 
اشاره به سرريز سد اكباتان در روزهاى اخير، بيان كرد: ورودى سد 
اكباتان 13/5 مترمكعب در ثانيه بوده و حجم فعلى اين سد 35/15 

ميليون مترمكعب است.
ستوده ورودى سد آبشينه را 0/81 مترمكعب در ثانيه دانست و ادامه 

داد: حجم فعلى اين سد 4/27 ميليون مترمكعب است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه 32 درصد 
از ســد نعمت آباد آبگيرى شده است، خاطرنشان كرد: ورودى اين 
سد 1/2 مترمكعب در ثانيه و حجم فعلى آن 1/5ميليون مترمكعب 
است. وى با اشاره به اينكه 100 درصد حجم سد سرابى تويسركان 
پر شــده است، يادآور شد: ورودى سد سرابى 3/35 مترمكعب در 

ثانيه وحجم فعلى آن 9/2 ميليون مترمكعب است.
وى با بيان اينكه ورودى سد شيرين سو 3 مترمكعب در ثانيه است، 
اظهار كرد: حجم فعلى اين سد 4/36 ميليون مترمكعب بوده و 100 

درصد حجم آن پر است.

افزايش نرخ اتوبوس هاى هم مسير با تاكسى ها
پيشنهاد افزايشى 40 درصد كرايه اتوبوس 

به شورا
 در روزهاى گذشته مصوبه شوراى 
شهر براى افزايش 35 درصدى كرايه 
تاكسى ها به فرماندارى همدان ارسال 
شد و شهردارى در انتظار تأييد براى 
اجرايى شــدن آن است حاال در اين 
بين يكى از ياران هميشگى تاكسى ها 
يعنى اتوبوس هاى شــهرى كه حجم 
زيادى از ترددهاى درون شهرى را در 
بين مردم به خود اختصاص داده است 

براى افزايش نرخ خود در سال جديد گام برداشته و پيشنهاد افزايش 
قيمت 40 درصدى خود را به شورا ارائه كرده است و جالب آنكه در 
اين بسته، پيشنهادى براى تخفيف 20 درصدى براى شهروندانى كه از 

كارت استفاده كنند، داده شده است.
رئيس سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى همدان با 
بيان اينكه تا زمان اعالم رســمى و تأييد قانونى اين پيشنهاد اجرايى 
شــدن آن منع اســت، گفت: نرخ نامه جديد اتوبوسرانى را به شورا 

پيشنهاد داديم و در انتظار تأييد مصوبه شورا و فرماندارى هستيم.
محمد پوروخشويى در گفت و گو با همدان پيام با بيان اينكه افزايش 
نرخ در خطوط حومه اى بيشتر خواهد بود، افزود: درحال حاضر نرخ 
كرايه اتوبوس ها در شــهر 500 تومان و در حومه شــهر 700 تومان 
است كه در صورت تأييد و اجراى نرخ نامه جديد به ترتيب به ارقام 

700 و هزار تومان تغيير خواهد كرد.
وى همچنيــن از اعمــال تخفيفات براى شــهروندانى كه از كارت 
اتوبوس اســتفاده كننــد در اين طرح خبر داد و عنــوان كرد: براى 
افرادى كه از كارت اتوبوس اســتفاده مى كنند 20 درصد تخفيف در 
پرداخت كرايه را در نظر گرفته ايم و درخواست داريم شهروندان با 
توجه به شــرايط فعلى و شــيوع ويروس كرونا بيشتر سعى كنند از 

كارت استفاده كنند.
ــهر  ــراى ش ــد ب ــاى جدي ــد اتوبوس ه ــاره خري ــن درب وى همچني
همــدان نيــز تأكيــد كــرد: در ســال گذشــته 10 دســتگاه اتوبــوس 
جديــد بــه نــاوگان حمل و نقــل عمومــى همــدان اضافــه شــد كــه 
ــه اى  ــيه و حوم ــتفاده از آن در خطــوط حاش ــه اس بيشــتر ســعى ب

شــهر بــود.
رئيس ســازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى همدان 
افــزود: در ســال 99 با مجوزى كــه دولت در بودجه داده اســت 
قصــد داريم از اوراق مشــاركت تا 50 ميليارد تومــان براى خريد 
اتوبوس هايى كه تقريبا 2 ميليارد هزينه هر يك از آنها است، استفاده 
كنيم به طورى كه 25 ميليارد آن را شــهردارى تقبل كند و 50 ميليارد 

هم دولت كمك كند.
محمد پوروخشــويى درباره اســتفاده اتوبوس هاى جديد نيز گفت: 
با خريد اين اتوبوس ها ســعى داريم دســتگاه هاى فرســوده بخش 
خصوصى را كاهش داده و دستگاه هاى جديد را جايگزين كنيم، اما 
اينكه آيا اين اتوبوس هاى جديد را به بخش خصوصى واگذار كنيم 

يا نه هنوز تصميم گيرى نشده است.

 توصيه مى كنم، از سپردن پست هاى كليدى 
در استان همدان به مديران ناكارآمد پرهيز كنيد. 
همزمــان با آغــاز شــيوع جهانــى ميهمان 
ناخوانده اى به نام ويروس كرونا از ســرزمين 
چيــن كه به تبع آن در كشــور ما نيز همه گير 
شد، شاهد بوديم؛ تمامى اركان كشور اسالمى 
ما اعم از پزشكان، پرستاران، بهياران، بهورزان، 
كادر درمانى، نيروهاى نظامى شــامل ستاد كل 
نيروهاى مســلح، وزارت دفاع و پشــتيبانى 
نيروهاى مسلح، ارتش، سپاه انقالبى، نيروهاى 
نظامى و انتظامى؛ بســيج مردمى و... به ميدان 
آمده كه اين ويروس مشــكوك و منحوس را 
ريشــه كن كرده تا دگر بار شــاهد آرامش در 

سطح جامعه باشيم.
خوشبختانه با همت همگانى براى همكارى در 
قرنطينه خانگى و تالش زحمت كشان عرصه 
سالمت؛ روند سريع گسترش اين ويروس در 
كشور ُكند شده است، اما در اين بين، بسيارى 
از مديران دولتى مــا در انجام وظايف ذاتى و 
قانونى خود در ســطح كشور و استان همدان 
قصور و كوتاهى هاى داشته كه موجب به خطر 
افتادن جان بسيارى از هموطنان بى گناه شدند 
و از ســويى نيز به افزايش تالش هاى تيم هاى 

درمانى ما منجر شدند.
شاهد بوديم... 

يك توئيت هشــدارآميز از سوى وزير جوان 
ارتباطات كــه داللت بر حضــور حدود 10 
درصد مســافران نوروزى از ساير استان ها در 
شهر تاريخى همدان  ؛ «پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران « بوده؛ موجب ايجــاد دغدغه و نگرانى 
عمومى در بين مردم نجيب و شــريف همدان 
و برخى مديران دلســوز شد و از شيوع بيشتر 

ويروس كرونا جلوگيرى كرد. 
درست اســت انعكاس اين توييت از راديو و 
تلويزيون ملى تكدر خاطر برخى شهروندان ما 
را در پى داشت و متأســفانه به اقدام هاى سر 
خود نيز منجر شــد؛ كه در شأن شهر همدان 
نبود، ولى بايد قبول كنيم از يك فاجعه بزرگ 

در سطح همدان جلوگيرى كرد. 
البته گفتنى است با ورود قريب به اتفاق مردم 
فهيــم، اهالى فعال رســانه اى و فعاالن خبرى 
در فضــاى مجازى، همچنيــن برخى مديران 
انقالبى شــهر همدان، امور غيرقانونى استقرار 
مســافران در هتل ها، مهمانسراها، اجاره منازل 
و سوئيت هاى شخصى و باغ هاى اختصاصى، 

متوقف شد. 
در اين بين، قاطعيت دادســتان انقالبى شــهر 
همــدان؛ آقــاى خانجانى... جاى تشــكر و 

قدردانى دارد. 
شنيدن اين جمالت كه شــهروندان همدانى، 

پويش «در_خانه_مى مانيم» را رعايت كرده و 
قول برخورد مجموعه قضايى استان با كسانى 
كه مبادرت به اسكان برخى مسافران نوروزى 
كردند، آرامش روحى و روانى را به شهروندان 
همدانــى بازگرداند، كه البتــه الزم مى دانم از 
تالش هاى پليس راهور، پليس راه و جمعيت 

هالل احمر استان نيز تشكر ويژه نمايم. 
حال اين سؤال بدون پاســخ ماند؟! مسئوالن 
و مديــران غيربومــى كه مدعــى بودند همه 
چيز تحت كنترل اســت و به عينه ديديم اين 
دلسوزى براى سالمت مرد شريف دارالمومنين 
و دارالمجاهدين همدان فقط در حد حرف بود 
و هيچگاه منافع عمومى براى آنها در اولويت 
نبوده، بلكــه ارائه گزارش هــاى خاص براى 
رضايتمندى همفكرهاى حزبى برايشــان مهم 
اســت؛ چه كار كرده؟ در آن روزهاى سخت 

كجا بودند؟ و چه دفاع قابل قبولى دارند؟!
چرا روند سپردن مسئوليت هاى كليدى استان 
به افــراد غيربومى و غيرمتخصــص به پايان 

نمى رسد؟!
ما منكــر بهره مندى از بنيه و تــوان نيروهاى 
متخصص و باســابقه در ســطح كالن براى 

توسعه استان همدان نيستيم.
ولى... عرض كلى اينجانب اين است كه نبايد 
همدان، محلى براى آزمون و خطا و به عنوان 

يك رزومه كارى براى تازه مديران استان هاى 
همجوار ما باشد!

از ســوى ديگر بــه توان، تخصــص و تعهد 
نيروهاى كارآمد بومى اســتان همدان؛ توجهى 

نشود؟!
بــدون تعــارف و رعايت هــر مالحظه اى 
از ســيد سعيد شاهرخي، اســتاندار همدان 
انتظار داريم رويه خود را اصالح كند، زيرا 
ايشــان براى دوره اى، امانتدار استان هستند 
و ايــن جانب به عنــوان نماينــده مردم در 
مطالبه گرى  قاطعانه  همدان،  شهرى  پارلمان 
مى كنــم تا با تغيير شــرايط، بگذارند تاريخ 
همدان درباره دوران تصدى مسئوليت وى، 

كند.  خوبى  قضاوت 
از اســتاندار همــدان مى خواهم در راســتاى 
عمران، آبادانى و توســعه پايدار استان همدان 
متخصص،  انقالبــى،  مؤمــن،  نيروهــاى  به 
متعهــد و بى ادعاى همدان، ميــدان داده و از 
سپردن پســت هاى كليدى استان شهيدپرور و 
واليت مدار به دوســتان غيربومــى و ناكارآمد 

خود پرهيز كند. 
هرچند مردمان نجيب همدان، قدردان تمامى 
زحمتكشــان و خادمان بى ادعاى شــهر خود 

هستند. 
* ابراهيم مولوى
نماينده مردم در پارلمان شهرى همدان

1- برخى مديران مصوبات ستاد ملى مقابله با كرونا را اجرا نمى كنند. 
گويــا اين مديران باورى به محافظــت از كاركنان و ارباب رجوع در 
برابر كرونا ندارند. گفتنى است در برخى ادارات استان مصوبه حضور 
دو سوم كاركنان اجرا نمى شود و همه كاركنان موظف به حضور هستند 

و تمهيدات بهداشتى نيز تدارك ديده نشده است.
2- ســاعت كارى ادارات استان از هماهنگى خارج شده است. گويا 
برخى مديران ساعت اعالمى ستاد ملى مقابله با كرونا را براى حضور 
اعالم كرده اند و برخى بر ساعت قبلى مانده اند. گفتنى است ستاد ملى 
ســاعت كار ادارات سراسر كشــور را از 7 صبح تا 14 اعالم كرده اما 
مشــخص نكرده كه ادارات سراسر كشور هم مانند تهران پنجشنبه ها 

تعطيل هستند يا به سركار خواهند رفت؟
3- نوبخــت در حال اضافه شــدن به داوطلبان انتخابات رياســت 
جمهورى اســت. گويا افزايش فعاليت هاى رســانه اى وى به ويژه در 
فضاى مجازى به اين گمانه زنى ها دامن زده است. گفتنى است نوبخت 

اين روزها ديدارهاى اقناعى خوبى با گروه هاى حقوق بگير دارد.
4- رايزنى هاى حاجى بابايى براى رسيدن به رياست مجلس آغاز شده 
اســت. گويا رئيس فراكسيون واليى مجلس دهم رايزنى را با اعضاى 
اين فراكسيون آغاز كرده است. گفتنى است رقيب اصلى حاجى بابايى 

در اين رقابت، قاليباف است.
5- بى توجهى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى به گروه هاى هنرى و 
فرهنگى استان ادامه دارد. گويا اين اداره كل در برنامه هاى نيمه شعبان 
از اين گروه ها براى اجراى برنامه در سطح شهر استفاده نكرده است. 
گفتنى اســت هنرمندان و اهالى فرهنگ در شرايط كرونايى و تعطيلى 

فعاليت ها به حمايت بيشترى نياز دارند.

 مجيد بيات-  خبرنــگار همدان پيام: بلوار 
شــهيد فهميده با قرار گرفتن در مسير اماكن 
توريســتى، تفريحى از اهميت بسيار زيادى از 
لحاظ موضوعــات ترافيكى و همچنين چهره 
زيباى شــهرى برخوردار است، به همين دليل 
كاهش بار ترافيكى و آسان سازى فرايند عبور 
و مرور براى شهروندان در بلوار شهيد فهميده 
از الويت هاى مهم شهردارى منطقه 1 در سال 
99 به شــمار مى آيد، در همين راستا ظهر روز 
دوشــنبه با حضور شــهردار همــدان، رئيس 
شوراى اسالمى شهر و ساير مسئوالن فاز نهايى 

اين پروژه عملياتى شد.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان با بيان اينكه 
بلوار شهيد فهميده در شــهر همدان به عنوان 
معبرى توريســتى ترافيكى شــناخته مى شود، 
عنوان كــرد: در فصل تابســتان و با مراجعه 
گردشــگران شــاهد ترافيك زيــادى در اين 
معبر بوديم، حال با توجه به تملك ســاختمان 
350 ميليارد ريالى كه در ســالجارى به اتمام 
رسيد انشاا... به زودى شاهد تعريض اين معبر 

خواهيم بود. 
كامران گردان گفت: با تعريضى كه در اين معبر 
صورت پذيرفت مانعى براى حركت خودروها 
در كنــدرو وجود نداشــته و معضل ترافيكى 
بلوار شــهيد فهميده حل مى شــود. همچنين 
با زيباســازى هرچه بيشــتر اين معبر مى توان 

فضايى گردشگر پذير ايجاد كرد.
صوفى شــهردار همدان نيز در اين باره عنوان 
كرد: عمليات تخريب اين ساختمان در اجراى 

امور معبر گشــايى و طرح تفصيلى شــهر با 
توافق 24 واحد مســكونى و 8 واحد تجارى 
با هزينــه اى 350 ميليارد ريالى صورت گرفته 
است. انشاا... با تحويل اين پروژه تا 2 ماه آينده 
به شهروندان عزيز همدانى شاهد از بين رفتن 
ترافيــك و عبور و مــرور روان در اين بلوار 

باشيم.
دهبانى صابر مدير منطقه يك شهردارى همدان 
نيــز با بيان اينكه هــدف از تملك، تخريب و 
تعريض معبر بلوار شــهيد فهميده، تســهيل 

تردد عبور و مرور شــهروندان و گردشگران و 
دسترسى آســوده تر به مناطق گردشگرى شهر 
همدان اســت، عنوان كرد: عرض ســاختمان 
تملك شده 12 متر و طول آن نيز 60 متر است. 
با افزايش تعداد ماشين آالت سعى شده است تا 
عمليات تخريب هرچه سريعتر به پايان برسد 
و به محض تخريب ساختمان عمليات تسطيح، 
زيرسازى و آسفالت ريزى اين معبر نيز صورت 

مى گيرد.
بادامى نجات نائب رئيس شــوراى اسالمى 

شــهر همدان نيز بــا بيان اينكه بازگشــايى 
معبر بلوار شــهيد فهميده يكى از پروژه هاى 
بزرگ شهر همدان محسوب مى شود، گفت: 
باتوجه به وجود دانشگاه هاى شهر همدان و 
همچنين دسترســى به مناطق گردشگرى از 
بلوار شهيد فهميده، پروژه بازگشايى صورت 
گرفته مى تواند بسيار راهگشاى ترافيك اين 
منطقه باشد. اميدواريم كه در بقيه نقاط شهر 
همدان نيز شــاهد اجراى چنين پروژه هايى 

باشيم.

يادداشت ميهمان 

آقاى استاندار؛ آيا شما امانتدار استان هستيد؟!

چهره برتر هنر انقالب اسالمى 
استان همدان 
معرفى شد
 در شوراى انتخاب «چهره برتر هنر انقالب اسالمى» 
متشكل از دستگاه هاى فرهنگى و پيشكسوتان هنر و 
ادب، «محســن صيفى كار» به عنــوان چهره برتر هنر 

انقالب استان همدان در سال 99 معرفى شد.
محســن صيفى كار با بيان اينكــه هنر انقالبى، هنرى 
عميق، پويا، دينى و در حال رشد و تعالى است، گفت: 
يك اثر هنرى كه موجــب تحول معنوى در خالق و 
مخاطب نشود، هنر انقالبى و اسالمى نيست و شايد 
تنها بر مبناى عقالنيت فردى و مادى تعريف شــده 
باشــد. وى تلّمذ و تهّذب را دو مؤلفه اصلى هنرمند 

انقالبى و اســالمى دانست و تصريح كرد: تكنيك و 
فنون كار بايد از محضر اســاتيد شايسته احصا شود، 
اما تهذيب نفس، خلوت، تفكر، عبادت و پروش روح 
است كه به ظاهر اثر هنرى روح و حيات مى بخشد و 

اثربخشى آن را عميق مى كند.
نويسنده كتاب «حديث حاضر غايب» ادبيات پايدارى 
و تاريخ شــفاهى را يكــى از مصاديق هنر انقالبى و 

اســالمى عنوان كرد و افزود: اگر از 8 ســال جنگ 
تحميلى، مفاهيــم دينى، اعتقــادى و هنر انقالبى و 
اســالمى را بگيرم به جنگ هاى بــى روح پارتيزانى 
جنگ جهانى دوم تبديل خواهد شــد و با استفاده از 
همين ابزار هنر انقالبى است كه مى توان تاريخ ارزشى 
بى بديل خود را حفظ و به آيندگان به شــيوه جذابى 
منتقل كنيم. صيفى كار وضعيــت ادبيات پايدارى در 

اســتان همدان را با توجه به حضور شخصيت هاى 
نظامــى و نقش آفرين در دفاع مقــدس و همچنين 
نويسندگان برجسته اين حوزه همچون حميد حسام 
و بهنــاز ضرابى زاده مطلوب ارزيابــى كرد و گفت: 
همدان از نخستين اســتان ها در سطح كشور بود كه 
كارنامه تاريخى خود را در 3 قسمت انقالب اسالمى، 

كردستان و دفاع مقدس در 4 جلد به چاپ رساند.
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ايميل

يادداشت

درشنبه شلوغ نهاوندمردم به استقبال مرگ رفتند
ستادپيشگيرى 

اقدامات بازدارنده را تكرار كند
معصومه كمالوند»

 شــنبه تحويــل شــد و برخــى اصنــاف بنــا بــر مصوبــه ســتاد 
پيشــگيرى كسب وكارشــان را آغــاز كردنــد آغــاز بــه كارى 
ــرايط  ــان داده و ش ــينى پاي ــه خانه نش ــردم ب ــيارى از م ــه بس ك
ــد،  ــلوغى ش ــنبه ش ــه ش ــد و چ ــى مى ش ــادى تلق ــان ع براى ش
كارگــران دوبــاره در ميــدان مركــزى شــهر دور هــم جمــع شــدند 

ــدون رعايــت اصــول ايمنــى و بهداشــتى. آن هــم ب
ترددهاى قابل توجه نهاوندى ها از روز شنبه زنگ هشدار و خطر 
را به صــدا درآورد و چاره اى جز به راه افتادن خودروى هشــدار 
بلندگو به دســت و راهى شدن به كوچه ها و خيابان هاى شهر نبود 
تــا مردم را متوجه بحرانــى كند كه سرمنشــأ آن همين غفلت و 

بى توجهى است.
 در حالى كه بحران هنوز قدم به قدم همراه مردم است، اما خروج از 
خانه نشينى و بى توجهى به رعايت موارد تأكيد شده در پيشگيرى 
از ابتــال به ويروس كرونا، در 3 روز گذشــته، آمار نگران كننده و 

صعودى از مبتاليان در چند روز آينده به دنبال خواهد داشت.
از شنبه تحويل و خروج مردم از خانه نشينى 3 روز گذشت، شنبه 
شلوغ تحويل و فاجعه آفرين كه تقريبا اگر همين طور كه در 3 روز 
گذشته پيش رفته باشد، مى شود گفت خانه نشينى 40 روزه مردم و 
تالش هاى كادر درمان به هدر رفته است و بايد منتظر افزايش آمار 

قابل توجهى از مبتاليان بود.
وقتى آمارها اعالم نمى شــود و مردم از محيط شهر و زندگى خود 
اطالعات دقيق ندارند و خانه نشينى هم شكسته شد، ديگر انتظارى 
نمــى رود كه اين حجم از ترددها كه هر روز روانه خيابان و مراكز 
خريد هستند، ســالمت و در خانه بمانند حتى وقتى كار ضرورى 

براى خروج از خانه نداشته باشند.
نهاوند، شهرســتان دوم از نظر ابتال به ويــروس كرونا را دارد اما 
با وجود همه سخت گيرى ها و تالش رســانه ها براى خانه نشينى 
مردم و تعطيل كردن ترددهاى غيرضرور، روز شــنبه خيابان ها و 
مراكز خريد در شهر بيش از حد تصور شلوغى و ترافيك به همراه 

داشت.
دغدغه معيشــت و ســالمت، اين روزها در خيابان هاى نهاوند به 
جدال سختى رســيده اند و غم نان، نمى گذارد به حفظ جان فكر 

كنند.
ــراى  ــى ب ــرايط فعل ــد ش ــر مى رس ــرايط به نظ ــن ش ــه اي ــا هم ب
ــارت  ــه خس ــود هم ــا وج ــد و ب ــا مناســب نباش ــون و خط آزم
ــان  ــر زم ــف، اگ ــاى مختل ــه بخش ه ــادى ب ــيب هاى اقتص و آس
مشــخصى را بــا قرنطينــه خانگــى همــه مــردم، اقدام شــود شــايد 
ــر گذاشــت  ــرى پشت س ــات كمت ــا تلف ــن بحــران را ب ــوان اي بت
و هزينــه آن را هــم دولــت صادقانــه بــه مــردم پرداخــت كنــد، 
نــه در قالــب وام و تســهيالت آن هــم بــا اعمــال ســود كــه پــول 

خودشــان را بــا ســود 12 درصــد بــه آنهــا قــرض بدهــد!
اقدامات مقطعى، تعطيلى هاى يكى درميان و كاهش ظرفيت حضور 
كاركنان در ادارات با وجود افزايش تقاضاهاى مردم، يقينا از حجم 

تردد و مراجعات نخواهد كاست!
ضرورت دارد ستاد پيشگيرى مجدد با اعمال قوانين و مصوبات از 
حضور و تجمع مــردم در خيابان و مراكز خريد جلوگيرى كند و 
مردم را متوجه عواقب جدى و خطرناك اين جمعيت كه هر روز 

در خيابان ها پرسه مى زنند، كند.
آپارتمــان  بى برنامــه،  تلويزيــون  خســته كننده،  خانه نشــينى 
ــت اقتصــادى  ــار و وضعي ــد به ــته و روزگار بلن ــى بس ــا فضاي ب
ــا را مســئوالن  ــى شــهروندان همــه اينه نامناســب و جيــب خال
ــت  ــا اولوي ــالمت آنه ــردم و س ــان م ــا ج ــد ام ــاور دارن ــم ب ه

نخســت اســت.
ــد  ــرى باش ــات بهت ــا و اقدام ــر برنامه ه ــد به فك ــم باي ــت ه دول
نــه اينكــه از جيــب مــردم در ايــن شــرايط دنبــال ســود و معاملــه 

باشــد.

آب هاى سطحى كبودرآهنگ رهاشده و بدون استفاده است
دو ســال اخير امور آب استان همدان و شهرســتان كبودراهنگ 
تعدادى از چاه هاى دهستان ســرداران و كوهين را كه بيشتر آنها 
داراى عمــق كمتر از 4 متر و داراى قدمت 40 ســاله بودند و در 
ســال هاى پربارش داراى آب اندك براى زير كشت يك جريب 
نهايتا 2 جريب خيار اســتفاده مى شد و همچنين به عنوان زهكش 
در برخى اراضى كاربرد داشــت را پر و مســدود كرد. با اينكار 
سبب بيكار شــدن و مهاجرت و سرگردانى تعدادى از روستاييان 
شــد كه بدون درآمد جايگزين بودنــد. اى كاش به جاى اين كار 
كه هزينه زيادى هم براى دولت داشــت، يك طرح آبرســانى و 
ايجــاد كانال براى انتقــال آب رودخانه يكه چــاى كوريجان و 
ســاخت كانال هاى تغذيه براى بحرانى ترين دشت كبودراهنگ كه 
بدون رودخانه فصلى پرآب براى تغذيه منابع زير زمينى مى باشد 
را انجــام مى داد، زيرا پس از چندين دهه خشكســالى بارش هاى 
بى ســابقه امســال بدون اينكه چيزى عايد دشــت كبودراهنگ و 
پايگاه نوژه شود، بدون استفاده به سمت قم رود مى رود. مسئوالن 

منابع آب كبودراهنگ در اين روز هاى وفور آب كجا هســتند؟!
حمايت شــاهكار دولت در اين روزهاى وانفساى گرانى و زمين گير 

شدن مردم بر اثر شيوع بيمارى مثال زدنى است.
سود و قسط وام يك ميليونى يارانه بگيران!!

وام يك ميليونى كه قرار اســت براى يارانه بگيران واريز شود، در هر 
ماه 47 هزار تومان قســط و در مجموع حدود 129 هزار تومان سود 

بازپرداخت دارد. به اين مى گن جامعه قانون مدار!!

 قدردانى مردمى از رعايت فاصله گذارى برخى كسبه شهر همدان 
ابتكار سوپر ماركتى در شكريه با كشيدن پالستيك براى حفظ فاصله 

و مقابله با شيوع كرونا قابل تقدير است.

معاون فرماندار اسدآباد:
يك سوم سد نعمت آباد اسدآباد آبگيرى شد

 معاون عمران و برنامه ريزى فرماندارى شهرستان اسدآباد از آبگيرى 
يك سوم ظرفيت سد نعمت آباد شهرستان در بارندگى هاى روزهاى اخير 

خبر داد.
ليــال اميدى اظهار كرد: ظرفيت ســد نعمت آباد اســدآباد 4 ميليون 
مترمكعب بوده كه در  هاى اخير يك ميليون و 700 مترمكعب ســد 
آبگيرى شده است و پيش بينى شــده بارش هاى آينده موجب سريز 
شدن سد با توجه به ظرفيت موجود آن نخواهد شد. وى با اشاره به 
اينكه در حال حاضر بخش ســد پروژه 17 ساله سد نعمت آباد داراى 
100 درصد و بخش حفاظت مكانيكى سد داراى 95 درصد پيشرفت 
فيزيكى اســت اما هنوز دستور آبگيرى آن صادر نشده  است، افزود: 
دستور آبگيرى و افتتاح و بهره بردارى 100 درصدى پروژه سد نعمت 
در سالجارى انجام خواهد شد. به گزارش ايسنا، اميدى ميزان اعتبار 
هزينه شــده براى اين پروژه را افزون بر 30 ميليارد تومان برشمرد و 
تصريح كرد: افتتاح پروژه سد نعمت آباد به صورت مستقيم براى 150

نفر و غيرمســتقيم براى 400 نفر اشتغالزايى به همراه خواهد داشت. 
وى در ادامه با بيان اينكه پروژه ملى ســد نعمت آباد شهرســتان در 
پايان ســال 82 كلنگ زنى و در ســال 83 عمليات اجرايى اين طرح 
مهم آغاز شده است، تصريح كرد: اين سد خاكى همگن با ارتفاع 26

متــر و ظرفيت مخزن 6 ميليون مترمكعبى در 137 هكتار از اراضى با 
هدف كمك به توسعه و بهبود آبيارى در 550 هكتار از اراضى دشت 

اسدآباد در دست ساخت است.

 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد:
توليد 1100 متر فرش دستبافت در اسدآباد

 سال گذشته هزار و 100 فرش دستبافت توسط شركت تعاونى فرشبافان، پشتيبانان و 
فرشبافان مددجوى بهزيستى و كميته امداد شهرستان توليد شده است.

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان اسدآباد با بيان اين مطلب افزود: ارزش 
اين ميزان فرش توليدشده 3 ميليارد و 300 ميليون ريال است كه تعداد 2 هزار و 250 نفر 
در قالب شركت تعاونى فرشبافان، پشتيبان و مددجوى كميته امداد و بهزيستى اين ميزان 

فرش دستبافت را توليد كرده اند.

رحيم قربانى تعداد فرشــبافان شهرســتان را در مجموع 5 هزار نفر عنوان كرد و يادآور 
شــد: از اين تعداد قاليبافان اسدآبادى 5 درصد بيمه بوده اند و سال گذشته تعداد 3 نفر از 

فرشبافان اسدآبادى بازنشسته شده اند.
وى با اشــاره به وجود 2 هزار دار قالى فعال در شهرســتان خاطرنشان كرد: سال گذشته 
افزون بر يك ميليارد و 500 ميليون ريال تســهيالت به 3 پشتيبان فرش در حال فعاليت 

شهرستان پرداخت شد.
قربانى همچنين با اشاره به پرداخت 3 ميليارد ريال تسهيالت به 60 نفر از فرشبافان مستقل 
شهرستان بيان كرد: در حال حاضر شهرستان اسدآباد در بحث توليد فرش در سطح استان 

داراى رتبه سوم است.
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سپيده راشدى »
 اينترنت اشيا  IoTگامى جلوتر نسبت به 
اينترنت سنتى است. اينترنت اشيا بيانگر ارتباط 
ميــان كامپيوترها و دســتگاه هاى مختلف از 
طريق اينترنت و تكنولوژى هاى ديگر است. با 
رشد اين شبكه چالش هاى امنيتى جدى بروز 
مى كند و يكى از راه حل هاى موجود اســتفاده 
از بالك چين(زنجيــره اى از بلوك ها) اســت. 
بالك چين يك نوع سيســتم ثبت اطالعات و 
گزارش است، تفاوت آن با سيستم هاى ديگر 
اين اســت كه اطالعات ذخيره شده روى اين 
نوع سيســتم، بين همه اعضاى يك شــبكه 
به اشــتراك گذاشــته مى شود. با اســتفاده از 
رمزنگارى و توزيع داده ها، امكان هك، حذف 
و دستكارى اطالعات ثبت شده، تقريباً از بين 

مى رود. 
نيــاز به ذكر اســت كــه مفهــوم بالك چين 
نخســتين بار با پيدايش «بيت كوين» به وجود 
آمد و پادشــاه ارزهاى ديجيتال از اين راهكار 
بــراى ذخيره اطالعــات مربوط بــه دارايى 
كاربران اســتفاده كرده است. با تحليل درست 
بالكچين و اينترنت اشــيا و ارتباط ميان اين 2

موضوع خواهيم فهميد كه بالك چين، يكى از 
مشــكالت امنيتى اينترنت و شهر هوشمند را 
حل خواهد كرد. براى رســيدن به اين مهم با 
سينا ســوادكوهى، يكى از كارشناسان فناورى 
اطالعــات و امنيت شــبكه، اهل روســتاى 
عليصدر به گفت وگــو پرداختيم كه در ادامه 

خواهيد خواند.
كارشناس فناورى اطالعات و امنيت شبكه در 
پاســخ به اين سؤال كه بالك چين در اينترنت 
اشــيا چقدر مهم است، گفت: به تازگى يكى از 
سياســتمداران اروپايى، درباره يك دســتگاه 
حسگر قابل برنامه ريزى با  IOTAو پلت فرم 
نمونه سازى IoT و ارتباط كيت توسعه كراس 
دامنــه خود (XDK) ، كه توســط شــركت 
ساخته شده  الكترونيك  و  چندمليتى  مهندسى 
اســت در ماه نوامبر توئيت كرد و موضوع از 
اينجا شــروع شــد. اين صنعت در سال هاى 
اخير به طرز چشــمگيرى اوج گرفته است و 
IOT تخمين ها و پيش بينى هايى درباره رشد

و همچنين آينده و تأثير آن در اينترنت بســيار 
زياد است.

ســينا ســوادكوهى ادامه داد: شركت تحقيق 
و مشــاوره گارتنــر تخمينمى  زد كــه تعداد 
دســتگاه هاى نصب شــده IoT تا پايان سال 
BI  ، 2020 بــه 20/4 ميليارد خواهد رســيد
Intelligence پيش بينــى مى كند كه به 24
IDC ميليــارد نزديك تر باشــد ، در حالى كه

 ، ارائه دهنده خدمات ســرويس مبتنى بر وب 
جهانــى اطالعات و خدمات مشــاوره اى در 
بــازار ، تخمين مى زند كه حــدود 30 ميليارد 
دستگاه متصل مى رســد. واضح است كه اين 
مجموعه در حال حاضر صنعت بزرگى است 
كه در دهه آينده و پس از آن رشد خواهد كرد.

ســوادكوهى در پاسخ به اين سؤال كه ينترنت 
اشيا (IOT) دقيقا چگونه كارمى كند، افزود:

IoT به شبكه اى از دستگاه هاى متصل اشاره 
دارد كــه قادر به جمــع آورى و تبادل داده ها 
هســتند. سيســتم عامل هاى IoT يك شبكه 
مشــترك را بــراى دســتگاه ها فراهم مى كند 
تــا داده هاى خود را حــذف كنند و يك زبان 
مشترك براى برقرارى ارتباط با اين دستگاه ها 
فراهم كنــد و به مردم امكان اســتفاده از آن 
را به نفع خودشــان فراهم كند. دســتگاه هاى 
ارتباطى- يا حســگرها - در اشــياى روزمره  
مانند تلفــن ، تلويزيون ، سيســتم هاى آب و 
هوايى داخلى ، وســايل برقى ، اتومبيل ، چراغ 
راهنمايى و تجهيزات صنعتى تعبيه شــده اند. 
اين سنســورها به طــور مــداوم داده هايى را 
درباره وضعيت كار دستگاه هاى متصل منتشر 
مى كنند و به آنها امكان ارسال و دريافت داده 
cloud) از يكديگــر از طريق ابراينترنــت
computing) را مى دهنــد. به عنوان مثال ، 
در ســاخت و توليد، مى توان تمام مؤلفه ها و 
ماشين هاى مختلف كارخانه را با سنسورهايى 
نصب كرد كه به طور مداوم داده هاى سالمت 
سيستم را به برنامه هاى تلفن همراه اپراتورها 
منتقل مى كنند. سپس مشكالت بالقوه پيش از 
وقوع خرابى شناســايى و برطرف مى شود و 
سبب صرفه جويى در وقت و هزينه شركت ها 

مى شود.
وى با بيان اينكه داده ها به طور مداوم در شبكه 
IoT بارگيرى و تجزيه و تحليل مى شــوند، 
گفت: اگر به سيســتم هاى تهويه مطبوع نگاه 
كنيم ، واحدهــا را مى توان با حســگر تعبيه 
كرد كه داده هاى مربوط به ســالمت و دماى 
سيســتم را منتشــر مى كند. موارد استفاده از 
IoT تقريبًا به اندازه كافى بى پايان اســت ، از 
نگه داشــتن وسايل پزشــكى در بيماران در 
شرايط كار مناســب تا مبارزه با جنگل زدايى 
سريع در جنگل هاى بارانى در سراسر جهان. 
اما شــبكه هاى IoT كامل نيستند. دستگاه ها 
دائمــًا از طريق اينترنت اطالعات حســاس 
را به اشــتراك مى گذارند ، كه اين امر هدفى 
مهم براى هكرها محسوب مى شود. بنابراين 

حفظ حريم خصوصى و امنيت از نگرانى هاى 
اساسى است.

وى گفت: برخى حمالت مشهورترين اينترنت 
Mirai Botnet اكســپلورر شــامل حمله

DDoS (توزيع انكار ســرويس) اســت كه 
تقريباً در كل ساحل شــرقى آمريكا از جمله 
توئيتر ، نتفليكس و Reddit سرويس اينترنت 
را تحت تأثير قرار داده اســت و موارد داخلى 
هم مى توان به زيرســاخت ارتباطات اخير و 

سيستم هاى اطالعاتى بنادر ايران اشاره كرد.
همچنيــن هــك برنامه ريزى شــده از يــك 
جيپت براى افشــاى برخى آسيب پذيرى هاى 
دســتگاه هاى IoT  در اتومبيل ها و پيامدهاى 
فاجعه بار آن كه هنــگام نقض آن ممكن بود 
به همراه داشــته باشد ، همراه با فراخوان بسيار 
واقعــى تمامى شــركت هاى امنيتــى از 500
هزار دســتگاه كمك پزشكى IoT در سپتامبر 
ســال 2018 به دليل وجــود حفره هاى امنيتى 
كشف شــد. اين امر به هكرها امكان مى دهد 
دستگاه هاى پزشــكى را كه يكبار در بيماران 

استفاده شده اند ، دستكارى كنند.
وى در پاســخ به ســؤال خبرنگار همدان پيام 
مبنــى بر اينكــه IoT  براى غلبــه كردن بر 
حفره هاى امنيتى متمركز چقدر مؤثر اســت، 
گفت: سيستم هاى IoT  سنتى به يك معمارى 
متمركز و ثابت وابســته هســتند. اطالعات 
از دســتگاه به ابر كه در آن داده ها با اســتفاده 
از تجزيه و تحليل پردازش مى شــوند ارسال 
مى شوند و دوباره به دستگاه هاى  IoT ارسال 
مى شــوند. با وجود ميلياردها دســتگاه براى 
پيوستن به شبكه هاى IoT  در سال هاى آينده ، 
اين نوع از سيستم متمركز داراى مقياس پذيرى 
بسيار محدودى است ، ميليارد ها نقطه ضعف 
را در معرض خطر امنيت شــبكه قرارمى دهد 
و اگر شخص ثالث مجبور باشد دائماً بررسى 
و تأييد كند ، بســيار هزينه بر و همچنين سبب 

كاهش سرعت سيستم ها خواهد شد. 
وى خاطر نشــان كرد: قرارداد هاى هوشمند 
در شــبكه هاى blockchain  به دستگاه ها 

امكان مى دهد با ايجــاد توافق هايى كه تنها با 
تكميل شــرايط خاص اجرا مى شوند ، ايمن و 
خودمختار عمل كنند. ايــن كار نه تنها امكان 
اتوماســيون بيشــتر ، مقياس پذيرى و نقل و 
انتقاالت ارزان تر را فراهم مى كند(شخص ثالث 
براى نظارت بر معامالت الزم نيست) بلكه اين 
پروتكلهاى هوشمند همچنين مى تواند مانع از 
ورود افرادى شود كه مى خواهند از اين داده ها 
به نفع خودشــان استفاده كنند. وقتى اطالعات 
در يك شبكه غيرمتمركز و رمزنگارى شده به 
اشتراك گذاشته مى شود ، به اين معنى است كل 
سيستم و اطالعات كابران به خطر افتاده است 
و در بحث امنيت شــبكه جبران اين موضوع 

بسيار دشوار خواهد بود.
كارشــناس شــبكه و امنيت اطالعات با بيان 
اينكــه چندين پلتفــرم (سيســتم عامل هاى 
﴾ IoT blockchain شناخته شده در حوزه
با تمركز بر IoT در حال بزرگتر شدن صنعت 
هستند، تشــريح كرد: يكى از نخستين سيستم 
blockchain كــه داراى  IoT عامل هاى
اســت ،IOTA  اســت. اين برنامــه به طور 
خاص براى اينترنت اشــيا طراحى شده است 
و يك اليه تســويه تراكنش و انتقال داده براى 
دستگاه هاى متصل فراهم مى كند. آنها پلت فرم 
Tangle را ايجاد كرده اند كه توسعه دهندگان 
توصيــف   blockchain از  فراتــر  را  آن 

مى كنند.
سوادكوهى گفت: اين يك شبكه رمزنگارى 
و غيرمتمركــز اســت ، جايى كــه ، به جاى 
تأمين تأييد شــبكه ، كاربران معامالت ساير 
كاربران را تأييد مى كنند. اين مزيت 2 برابر 
اســت، امكان مقياس پذيرى بيشتر را فراهم 
مى كند و نياز به پرداخت هزينه هاى اضافى 
واسطه ها و ســرويس هاى اضافى را از بين 
مى برد. هر 2 عامل در يك شــبكه اينترنت 
اشــيا عملى ضرورى است كه مى تواند نياز 
به پــردازش روزانــه ميلياردهــا معامالت 
كوچك و گردش اطالعات بين دســتگاه ها 

باشد. داشته 

در گفت وگو با جوان خالق عليصدرى مطرح شد

افسار جهان در دست اينترنت اشيا
گزارش ويژه

كشاورزان به كمك 
مسئوالن آمدند 

 كشــاورزان صالح آباد با اجراى طرح ضدعفونى و 
پويــش در خانه ماندن براى پيشــگيرى از كرونا، پاى 

كار آمدند.

در يازدهميــن ســرى از عمليات عمومى پيشــگيرى 
از شــيوع كرونا، همه معابر شــهر صالح آباد به صورت 
جداگانه با تقســيم بندى شهرى، مســكونى، خدماتى، 

اماكن عمومى و ادارى ضدعفونى شدند.
 در اين شــهر طبق فراخوان عمومى از كشــاورزانى كه 
داراى ادوات سبك و سنگين كشاورزى از جمله تراكتور 

و سمپاش هستند و همچنين با مشاركت كشاورزان در امر 
پيشــگيرى از ويركس و پيوستن مردم به پويش در خانه 
بمانيم همه بسيج شده اند تا كرونا را شكست دهند. پاى كار 
آمدن نيروهاى بسيجى به صورت گسترده فرصت ديگرى 
براى اميدبخشى به مردم و افزايش مشاركت عمومى براى 

شكست كرونا است.

حميدى-  اكــرم  كبودراهنــگ-   
خبرنــگار همدان پيام: از 23 فروردين 
خود  فعايلت  كم ريســك  اصناف  كه 
را آغاز كردند مــردم هم به خيابان ها 
آمدند و طبــق روال معمول كارهاى 
روزمره خود را انجام مى هند، غافل از 
اينكه ويروس كرونا هنوز هم در بين 
مردم مى چرخــد و يكى يكى افراد را 
شكار مى كند و اگر به همين صورت 
پيش برويــم قطعًا مــوج ديگرى از 
كرونا در راه است. بنابراين مردم بايد 
تمام ســعى و تالش خود را بكنند و 
حتى االمــكان از خانه هاى خود بيرون 
نيايند تا اين ويــروس منحوس مهار 

شود.
البتــه اگــر مســئوالن برنامه ريــزى 
دقيق ترى داشتند و از آغازين روزهاى 
ورود اين ويروس به ايران كه از شهر 
قم بود، با قرنطينه اين شهر شايد كارها 
به اين جاها نمى كشــيد و اغلب نقاط 
ايران به ويروس كرونا آلوده نمى شد 
اما حاال كه ايــن ميهمان ناخوانده جا 

خوش كــرده و قصد رفتن ندارد بايد 
همچنان تعطيلى ها ادامه پيدا مى كرد و 
دولت نيز بايد مردم را حمايت مى كرد 
و بــا تأمين مايحتــاج زندگى آنان و 
قرنطينه خانگى مانع شــيوع بيشــتر 
كرونا مى شــد نه اينكه اجازه فعاليت 
به برخى اصناف داده مى شــد و مردم 
هم خيال كنند كرونا مهار شــده و به 

خيابان ها بيايند!!!
مردم كبودراهنگ نيز مانند ساير شهرها 
و اســتان هاى ديگر از 23 فروردين با 
شكســتن قرنطينــه از خانه هاى خود 
بيرون آمدند و تمــان خيابان ها مانند 

بازار شب عيد شلوغ بود.
نه جاى پارك براى ماشين ها پيدا بود و 
نه پياده روها ظرفيت عبور و مرور عابران 
را داشــتند و اين مى تواند نشــان دهنده 
فاجعه اى از موج جديد كرونا باشــد كه 
متأسفانه مردم نســبت به آن بى تفاوت 
شده اند، هرچند كه مسئوالن تأكيد دارند 
كه كرونا هنوز مهار نشــده است و در 

مرحله كنترل است.

ما هم با رعايت پروتكل بهداشــتى به 
ميان ازدحام و شلوغى رفتيم تا علت 

را از مردم جويا شويم.
■ رضايى مى گويد: ما حدود يك ماه 
بود كه در قرنطينــه بوديم و از خانه 
بيرون نيامده بوديم و اين مدت خيلى 
برايمــان ســخت گذشــت، بنابراين 
تصميم گرفتيم كه در يك زمان بسيار 
ضرورى  لــوازم  خريد  بــراى  كوتاه 

بيرون بياييم.
■  شــاكرى مى گويد: مسئوالن فقط به 
مــردم مى گويند كــه در خانه بمانيد و 
متأسفانه هيچ حمايتى از مردم نمى كنند 
و اعالم كردند كه يارانه بگيران مى توانند 
يك ميليون تومان وام با سود 12 درصد 
دريافت كنند. اگر وامى هم دولت قرار 
باشــد به مردم بدهد بايد قرض الحسنه 
باشد زيرا با توجه به اين تورم و گرانى ها 
مردم واقعاً توان پرداخت وام 12 درصد 

را ندارند.
■ ضيائــى مى گويد: من يك مغازه دار 
هســتم و در ايــن مدت كــه تعطيل 

بوده خيلى ضرر كرديــم دولت بايد 
تعطيلى ها را ادامه مــى داد ولى از آن 
طرف حمايت هم مى كرد و به حساب 
هر خانوار مبلغى واريز مى كرد تا مردم 
تأمين شوند و تعطيلى ها ادامه پيدا كند 

تا كرونا مهار شود.
■ بابايــى مى گويد: من يــك كارگر 
ســاختمانى هستم و متأســفانه بيمه 
هم نداريم كه بتوانــم حداقل از بيمه 
بيكارى اســتفاده كنم و مجبور هستم 
كه براى تأمين خرج و مخارج زندگى 
از خانه بيرون بيايم و كار كنم، هرچند 
كــه مى دانم با شــيوع ايــن ويروس 
جانمان در خطر اســت ولى مجبورم 

چاره اى نيست.
ســادلجى مى گويــد: مــا مدتى بود 
كه در خانه قرنطينــه بوديم و واقعًا 
بى حوصله شــده بوديم امروز آمديم 
بيرون تــا حال وهوايى عوض كنيم، 
اميدواريم كــه اين ويروس به زودى 
مهار شــود و زندگى به حال و روال 

برگردد. خود 

خيابان هاى كبودراهنگ مثل شب عيد شلوغ است
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محمد ترابى»
 آمريكا به عنوان كشور مدعى درجه يك 
حمايت از حقوق بشــر، با استفاده از قدرت 
اقتصادى و نظامى كه در اختيار دارد همواره 
در امور داخلى كشورهاى ديگر دخالت كرده 
اســت. آمريكا براى منافع خود با استفاده از 
ابزارهاى مختلفى همچون تحريم، تهديد و يا 
حتى استفاده از قدرت نظامى در امور داخلى 
كشورهاى ديگر دخالت كرده و موجب تغيير 
روند عادى فعاليت دولت و ملت آن كشورها 

شده است.
آمريكا در اين مدت 40 ســاله اخير با به كار 
بستن ظالمانه ترين تحريم ها عليه ملت ايران 
سعى در دخالت و تغيير رويه در امور داخلى 
كشــورمان را داشته اســت. اكنون كه بيشتر 
كشــورهاى جهان درگير مبارزه با ويروس 
كرونا هستند، آمريكا با ابزار تحريم از فروش 
دارو و تجهيزات پزشكى به ايران جلوگيرى 

مى كند.
دولت مــردان آمريكا در ادامه سياســت هاى 
پوپوليستى خود از كمك به ملت ايران براى 
مقابله با ويروس كوويد 19 سخن مى گويند 
اما همزمان در تداوم اســتانداردهاى دوگانه 
خود در پاسخ به درخواست هاى مكرر جامعه 
جهانى براى لغــو تحريم ها عليه ملت ايران، 
 نه تنهــا تحريم ها را لغو نمى كنند بلكه آنها را 

تشديد مى كنند.
از هميــن رو وزير امــور خارجه آمريكا 21
فروردين، بار ديگر مدعى شــده اســت كه 
تحريم هاى كشــورش مانعى براى ارســال 

كمك هاى بشردوستانه به ايران نيستند.
به گــزارش فارس، مايــك پمپئو همچنين 
گفت: آمريكا پيشــنهاد كرده است به ايران 

كمك بفرستد اما ايران قبول نكرده است.
ايــن در حالى اســت كه روزگذشــته يك 
روزنامــه آمريكايــى به تأثيــر تحريم هاى 
آمريكا بر كمك رســانى هاى بشردوســتانه 
بــه ايران در پى شــيوع ويــروس كرونا و 
اظهارات دولت آمريكا در اين باره نوشــته 
اســت: اين تحريم ها تنها موجب ممانعت 
از فروش نفت ايــران كه منبع عمده درآمد 
خارجى آن اســت و همچنيــن ممانعت از 
توسط  هسته اى  فناورى  و  تسليحات  خريد 
تهران نمى شــوند بلكه اين تحريم ها خريد 
مواد غذايى، دارو و تجهيزات پزشكى را در 
بازار آزاد ســخت مى كنند و تهران اكنون به 

اين نياز دارد.
به گزارش ايسنا، روزنامه لس آنجلس تايمز 
در اين گزارش مطرح كــرد: اين تحريم ها 
بــر روى كاغذ اجازه برخى معافيت ها براى 
عمده  به طور  بشردوستانه،  كمك رسانى هاى 
مواد غذايى و كاالهاى پزشــكى را مى دهند 
و پمپئــو و ديگر مقامــات آمريكايى براى 
اثبــات خيرخواهى  در قبال مــردم ايران به 
اين شروط اشــاره مى كنند اما اين تحريم ها 
كه شــركت هاى خارجى و كسب وكارهاى 
آمريكايــى را پوشــش مى دهنــد، شــيوه 

كاركردشان در عمل اين گونه نيست.
ريچارد نفيو كه به طراحى تحريم هاى ايران 

در دولت باراك اوباما، رئيس جمهور پيشين 
آمريــكا كمك كرد در اين باره به لس آنجلس 
تايمز گفــت: قوانين تحريــم پيچيده اند و 
كسب وكارهايى كه برخالف آن ها عمل كنند، 
موجب به بــار آوردن مجازات هاى بزرگى 
براى خود مى شــوند. خطرات مشاركت در 
چنين تجارتى بزرگ است. هزينه ها هم باال 

بوده و سود آن بسيار كم است.
همواره بسيارى از كشــورها و سازمانه هاى 
بين المللــى جهان بــا اقدامــات يكجانه و 
اما  بوده اند،  مخالــف  آمريكا  زورگويى هاى 
اكنون كه ويروس كرونا به بحران بزرگى در 
جهان تبديل شده و كشورهاى به كمك يك 
ديگر نيازمند هســتند، جامعه جهانى بيش از 
پيش خواســتار لغو تحريم هاى آمريكا عليه 

كشورهايى همچون ايران شده اند.
چين و روسيه به عنوان 2 عضو دائم شوراى 
امنيت سازمان ملل جزو نخستين كشورهايى 
بودند كه خواســتار لغو فــورى تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران در اين شــرايط حساس و 

سرنوشت ساز شدند.

آنتونيــو گوتــرش، دبيركل ســازمان ملل، 
سازمان بهداشت جهانى و كميسارياى عالى 
حقوق بشر به همراه روسيه، چين، پاكستان، 
نيكاراگوئه،  ونزوئــال،  عــراق،  انگليــس، 
كره شــمالى و كوبا تالش هاى ديپلماتيك 
يكجانبه  تحريم هاى  لغو  براى  گســترده اى 

آمريكا در اين شرايط انجام داده اند.
رونــد مخالفت با تحريم هــاى آمريكا عليه 
ايران نيــز در 13 فروردين 32 عضو كنگره 
آمريكا در نامه اى خواستار تعليق تحريم هاى 

اعمالى اياالت متحده عليه ايران شدند.
به گزارش ايســنا، در اين نامه آمده اســت: 
اين كــه بگذاريــم ايــن بحــران در ايران 
سهمگين تر شود ممكن است آسيبى جدى 
را نه تنها به ملت ايران بلكه به ملت آمريكا 

و تمام مردم جهان وارد كند.
همچنين ائتالف گروه 77 و چين خواســتار 
لغــو تحريم هــاى يك جانبه آمريــكا عليه 
كشورهاى ديگر در شرايط مبارزه شديد اين 

كشورها با شيوع ويروس كرونا شدند.
به گزارش ايســنا، ائتالف كشــورهاى در 
حال توســعه موســوم به گروه 77 و چين 
16 فروردين در بيانيه اى كه آشــكارا درباره 
آمريكا اســت كه تحريم هاى سختى را عليه 

ايــران و ونزوئال اعمال كرده اســت، تأكيد 
كردند: اقدامات قهرى و يك جانبه اقتصادى 
تأثيرى منفى بر توان كشــورها براى پاسخ 
مناســب به شــيوع ويروس كرونا خواهد 

داشت.
در ايــن ميان به گزارش فــارس وزير امور 
خارجه واتيــكان، ضمن ابــالغ پيام رهبر 
كاتوليك هاى جهان درباره ابراز همدردى با 
مردم ايران به دليل صدمات ناشى از ويروس 
كرونــا گفت با آمريكا درباره تحريم ها عليه 

ايران گفت وگو داشته است.
پيترو پارولين در تماس تلفنى با كلى كرفت 
نماينده آمريكا در سازمان ملل، خواستار لغو 

تحريم هاى واشنگتن عليه ايران شد.
 اتحاديه اروپا فعا  ل تر از هميشه 

بحران  پيــش از  كه  اروپايــى  كشــورهاى 
ويروس كرونا در دنيا تالش بر نگهداشــتن 
ايران در چارچوب برجــام از طريق ايجاد 
كانال مبــادالت اقتصادى را داشــتند كه با 
عملكرد ضعيف آن هــا در زمينه جايگزينى 
مبادالت براى رفع تحريم هاى آمريكا سبب 

دلســردى ايران در ادامه همــكارى با آن ها 
شدند.

 اما در اين روزهاى ســخت مى توان گفت 
تالش هاى  اروپــا  اتحاديه  كشــور هاى  كه 
قابــل توجهى را در زمينه كمك رســانى به 

كشورمان انجام دادند.
مسئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا كه 
معافيت هاى  اعمــال  خواســتار  چندين بار 
به  كمك رســانى  خواهان  و  بشردوســتانه 
كشــورهاى تحت تحريم از جمله ايران كه 
درگير با ويروس كرونا هســتند، شده بود، 
بار ديگر 19 فروردين در خواســت خود را 

تكرار كرد.
به گــزارش پايگاه اينترنتــى اتحاديه اروپا، 
جوزپ بورل در يك سخنرانى در پاسخ به 
اين سؤال كه اتحاديه اروپا چه راهبردى را 
براى عمل به درخواست سازمان ملل براى 
كاهش تحريم هاى اعمال شده بر كشورهاى 
در حــال مبارزه با شــيوع ويروس كروناى 
جديــد در پيش خواهد گرفــت و آيا اين 
موضوع با وزراى اتحاديه اروپا مورد بحث 
قرار گرفته اســت يا نه، گفت: كشــورهاى 
عضــو [اتحاديه اروپا] پيش از اين بر ســر 
موضعى كه در قالب يك بيانيه منتشــر شد، 

توافــق كرده اند و در ايــن بيانيه به وضوح 
گفته ايم كامال ضــرورت دارد كه تحريم ها 

مانع كمك رسانى هاى بشردوستانه نشوند.
اين در حالى است كه به گزارش خبرگزارى 
تســنيم، 5 فروردين يك ديپلمات ارشــد 
اتحاديه اروپا خبر از اينكه اتحاديه اروپا 20
ميليون يورو كمك هاى بشردوستانه به ايران 
فرســتاده تا به اين ترتيب به مهار گسترش 

ويروس كرونا در ايران كمك كند.
از طرفى كشورهاى فرانسه، آلمان و انگليس 
با اســتفاده از ســامانه حمايت از مبادالت 
تجارى اينســتكس، نخستين معامله تجارى 
خود را كه شــامل كاالهاى پزشكى بوده، با 

موفقيت از اروپا به ايران صادر كردند.
به گــزارش آناتولــى، وزارت امور خارجه 
آلمان 13 فروردين با بيان اينكه كشورهاى 
اروپايى براى نخستين بار از مكانيسم تجارت 
اينســتكس INSTEX در جهت صادرات 
محموله اى از اقالم پزشكى به ايران استفاده 
كردند، گفت: نخســتين معامله تجارى ما با 
ايران از طريق اينستكس تكميل شده است. 
STFI اين ســامانه و همتاى ايرانــى آن
اقدامــات و فعاليت هاى گســترده ترى در 
ايجاد توافقات بيشــتر و تقويت سازوكارها 

انجام خواهند داد.
اتحاديــه اروپا عالوه بر كمــك 20 مليون 
يورويــى و معاملــه تجــارى از ســامانه 
اينستكس كاالهاى پزشكى به ايران رساندن، 
همچنين پــس از درخواســت وام ايران از 
صندوق بين المللى پول از درخواست مالى 
ايران نيز اعالم كرد كه از درخواســت ايران 

حمايت مى كند.
صنــدوق بين المللى پول اعالم كرده بود كه 
براى كمك به كشــورهايى كه درگير مقابله 
با ويروس كرونا هستند به آنها كمك نقدى 
اعطا مى كند و پس از درخواســت وام ايران 
اعــالم كرده بود كه در حال رايزنى با تهران 
براى تصميم گيرى درباره پرداخت اين وام 

است.
با اين حال نام ايران در ليســت كشــورهاى 
وام گيرنده كه صندوق بين المللى اعالم كرده 
بود، به چشم نمى خورد. اين درحالى است 
FATF كه به دليل مســائل پيش آمــده در

گرفتن وام با مشــكالتى روبه  رو شده است 
امــا در اين بين تالش آمريكا براى ممانعت 
از درخواســت ايران بــراى دريافت وام از 
صنــدوق بين المللى پول ســبب جلوگيرى 
از دريافت اين وام توسط ايران شده است.

در شــرايطى كه بســيارى از مقامات دنيا، 
اتحاديــه اروپا و ســازمان ملل خواســتار 
توقف تحريم ها عليه ايران و ساير كشورها 
در دوران شــيوع ويروس كرونا شــده اند، 
روزنامه وال اســتريت ژورنــال به نقل از 
مقامات ارشــد دولت آمريــكا گزارش داد 
كه اين كشور مى خواهد مانع از درخواست 
ايران بــراى دريافت وام فــورى 5 ميليارد 
دالرى از صنــدوق بين المللــى پول براى 
مقابله با شــيوع كرونا و پيامدهاى ناشى از 

آن شود.
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آمريكا با دزديدن اقالم بهداشتى كارنامه 
خود را سياه تر كرد

 دولت آمريــكا با اين همه ادعاى ابرقدرتــى در مقابل ويروس 
كرونا به مانند نمرودى شد كه در مقابل يك پشه از پا درآمد، آنها با 

دزديدن اقالم بهداشتى كارنامه خود را سياه تر كردند.
يك عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شــوراى اسالمى 
در گفت وگو با ايســنا درباره اينكه كرونــا به چه ميزان ماهيت ضد 
بشردوستانه برخى كشورهاى مدعى حمايت از حقوق بشر از جمله 
آمريكا را برمــال كرد، اظهار كرد: حضرت امــام مى فرمايند آمريكا 
شيطان بزرگ اســت؛ دولت آمريكا در نزد ملل مظلوم جهان دولتى 
بسيار منفور بوده است، زيرا هميشه منافع ملت هاى مظلوم را پايمال 

كرده و آنها را مورد ظلم قرار داده است.
محمد قمى افزود: دولت آمريكا به رغم اينكه ژست حقوق بشرى 
مى گيرد، ولى در عمل به موازين حقوق بشر به هيچ عنوان پايبند 
نبوده و با روحيه اســتكبارى فقط به فكر منافع خودش است. آنها 
پــس از پيروزى انقالب اســالمى هرگونه جنايتــى را عليه مردم 
ايران اعمال كردند؛ زيرا آنها تشــخيص داده اند كه مردم ايران به 
دليل اعتقاد به موازين اســالمى با خوى استكبارى آمريكا دشمن 
هســتند، اگرچه تمام اقداماتى را كه انجــام داده او را در موضع 

ضعف قرار داده است.

نهادهاى حاكميتى معاف از ماليات 
در سال 99 داوطلبانه ماليات بدهند

 نهادهــاى حاكميتى معــاف از ماليات براى كمــك به افزايش 
درآمدهاى دولت در راستاى مقابله با كرونا، در سالجارى داوطلبانه 

ماليات پرداخت كنند.
يك عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: واقعيت اين اســت كه دولت بيش از 
همــه چيز در مقابله با كرونا به تأمين اعتبار نياز دارد، اگر كرونا نبود 
ما باالترين كسرى بودجه را در سالجارى داشتيم كه كرونا هم به آن 
اضافه شــد، بنابراين از كروناى سالمت به سمت كروناى اقتصادى 
رفتيم. اين كســرى بودجه به اين معنى اســت كــه درآمد دولت با 

مشكل مواجه است.
غالمعلــى جعفــرزاده ايمن آبــادى افــزود: دولــت در اليحــه خــود 
ــود  ــرده ب ــى ك ــه پيش بين ــراى بودج ــان ب ــارد توم ــزار ميلي 484 ه
ــه 520 هــزار ميليــارد تومــان افزايــش داد. از  كــه مجلــس آن را ب
ايــن ميــان بــه درآمــد نفــت نبايــد اميــد داشــت، درآمــد مالياتــى 
ــه در  ــود ك ــده ب ــى ش ــان پيش بين ــارد توم ــزار ميلي ــم 195 ه ه
شــرايط ركــود كســب وكارها طبيعتــا محقــق نخواهــد شــد. ضمــن 
اينكــه ســازمان امــور مالياتــى هــم قــدرت مانــور زيــادى نــدارد.

آموزش مجازى نمى تواند آموزش حضورى 
را حذف كند

 توجه به ظرفيت هاى آموزش مجازى محاســن بيشترى را براى 
آموزش حضورى دارد و آموزش مجازى نمى تواند موجب اين باشد 

كه ما بخواهيم آموزش حضورى را حذف كنيم.
در  مجلــس  تحقيقــات  و  آمــوزش  كميســيون  عضــو  يــك 
ــوت و  ــاط ق ــرات، نق ــى از تأثي ــنا، در ارزياب ــا ايس ــو ب گفت وگ
ــا  ــرايط كرون ــده در ش ــام ش ــازى انج ــاى مج ــف آموزش ه ضع
گفــت بــا بيــان اينكــه آمــوزش مجــازى مســأله جديــدى نيســت 
ــرورش اقداماتــى انجــام  ــاره در آمــوزش و پ ــر در ايــن ب و پيش ت
شــده بــود، اظهــار كــرد: بــا توجــه بــه شــرايط جهانــى و اقداماتــى 
كــه در ايــن حــوزه در كشــورهاى مختلــف صــورت پذيرفتــه مــا 
هــم چــاره اى نداريــم كــه در ايــن حــوزه فعاليــت الزم را داشــته 
ــان  ــوزه در جه ــن ح ــه در اي ــودى ك ــات موج ــيم و از امكان باش
موجــود اســت اســتفاده كنيــم، تغييراتــى كــه در جهــان بــه وجــود 
آمــده و جهانــى شــدن حوزه هــاى مختلــف موجــب شــده بــراى 
ــه  ــور ب ــكان حض ــه ام ــى ك ــوزش در مواقع ــث آم ــال در بح مث
صــورت ســنتى در كالس هــا وجــود نــدارد مــا بتوانيــم از فضــاى 
ــا در  ــه هميــن دليــل الزم اســت كشــور م ــم، ب مجــازه بهــره ببري

ــردارد. ــاى الزم را ب ــه قدم ه ــن زمين اي
ــه ايــن آمــوزش مجــازى داراى  ــوان كــرد: البت داوود محمــدى عن
محاســن و در كنــار آن معايبــى هــم اســت، آمــوزش مجــازى در 
ــى  ــى رودروي ــتفاده اســت، ول ــل اس ــكان قاب ــر م ــان و ه ــر زم ه
معلــم و دانش آمــوزان در آمــوزش حضــورى ايــن امــكان را بــراى 
ــط  ــور در محي ــن حض ــه ضم ــازد ك ــم مى س ــوزان فراه دانش آم
كالس بتواننــد ســؤاالت خــود را مطــرح كــرده و ايــرادات خــود 

ــد. را حضــورى رفــع كنن

واشنگتن نيروهاى موساد و سيا را 
جايگزين نظاميانش مى كند

 يك كارشناس امنيتى عراق با تأكيد بر ضرورت هوشيارى نيروهاى 
امنيتى اين كشور در قبال تحركات و برنامه هاى نظامى آمريكا، درباره 
ورود شمارى از نيروهاى تحت آموزش دستگاه هاى جاسوسى آمريكا 

و اسرائيل به عراق هشدار داد. 
به گزارش فــارس، عدنان الكنانى تصريح كــرد: آمريكا تالش دارد 
شمارى از نيروهاى آموزش ديده زير نظر «موساد» و «سيا» را جايگزين 
نيروهــاى حاضر در يگان هــاى خود در عراق كنــد و هدف از اين 

جايگزينى، حمايت از منافع واشنگتن در عراق است. 
وى تأكيــد كرد: آمريكا از طريق تظاهرات هاى اخير در عراق به دنبال 
ايجاد جنگ شيعى-شيعى در اين كشور بود و نيروهاى امنيتى بايد در 

قبال هرگونه برنامه ريزى نظامى آمريكايى، كامال هوشيار باشند. 

جهانگيرى اصالحيه اساسنامه كميسيون 
ملى يونسكو را ابالغ كرد

 اســحاق جهانگيرى معــاون اول رئيس جمهــورى تصويب نامه 
اصالح اساسنامه كميسيون ملى يونسكو را براى اجرا به وزارت علوم، 

تحقيقات و فناورى ابالغ كرد. 
به گزارش دفتر هيأت دولت، هيأت وزيران در جلسه بيستم فروردين ماه 
1399 به پيشــنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و به استناد اصل 
يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران تصويب 
كرد ماده (11) اساســنامه اصالحى كميســيون ملى يونسكو در ايران 
موضوع تصويب نامه شــماره 74156/ت 533 هـ مورخ دوازدهم مهر 

1366 با اصالح بعدى آن اصالح مى شود. 

تغيير نحوه استقرار نمايندگان در صحن 
علنى با نظر ستاد مقابله با كرونا

 با نظر ســتاد مقابله با كرونــا چيدمان صندلى و نحوه اســتقرار 
نمايندگان در صحن علنى مجلس تغيير كرده است. 

ســخنگوى هيأت رئيســه مجلس شوراى اســالمى در گفت وگو با 
ايســنا اظهار كرد: در جلسات علنى امروز و فردا تغييراتى در چيدمان 
صندلى ها و نحوه استقرار نمايندگان با نظر ستاد مقابله با كرونا صورت 

گرفته تا فاصله گذارى الزم رعايت شود. 
اســدا... عباســى افزود: همچنين در جلســات 2 روز آينده عالوه بر 
اينكه آرايش نشستن نمايندگان تغييراتى خواهد كرد، داشتن تبلت و 
امكاناتى در كنار نمايندگان پيش بينى شده تا در رأى گيرى مشكلى به 
وجود نيايد. وى افزود: همچنين پيشــنهادى وجود داشت كه اگر در 
صحن جايگاه همه نمايندگان تعريف نشود گروهى از نمايندگان در 
كميسيون تلفيق يا كميسيون اصل 90 مستقر شوند و به صورت آنالين 
در جلسه حضور پيدا كنند كه البته اين صرفاً يك پيشنهاد است و در 

جلسه هيأت رئيسه مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

ظريف با وزراى خارجه تركيه و قطر درباره 
بحران سياسى افغانستان رايزنى كرد

 وزيــر امــور خارجــه در 
همتايان  بــا  تلفنى  گفت وگوى 
درباره  خــود،  قطــرى  و  ترك 
سياسى  بحران  تحوالت  آخرين 
در افغانستان، به ويژه روند صلح 

در اين كشور رايزنى كرد. 
بــه گــزارش دفتر ســخنگوى 
وزارت امــور خارجــه، محمد 
جواد ظريــف و مولود چاوش 
اوغلو وزير امور خارجه تركيه، 
در گفت وگوى تلفنــى، درباره آخرين تحوالت بحران سياســى در 

افغانستان، به ويژه روند صلح در اين كشور تبادل نظر كردند. 
همچنين در گفت وگوى تلفنى وزير امور خارجه با شــيخ محمد بن 
عبدالرحمــن آل ثانى معاون نخســت وزير و وزير امور خارجه قطر، 
وزراى امور خارجه دو كشــور درباره آخرين تحوالت بحران سياسى 

در افغانستان، به ويژه روند صلح در اين كشور رايزنى كردند. 
آخرين وضعيت شيوع كرونا در منطقه و جهان و راه هاى جمعى مقابله 
با آن نيز از ديگر موضوعات مورد گفت وگو در اين تماس تلفنى بود. 

 با توان داخلى مى توانيم بر كرونا غلبه كنيم
 با اســتفاده از تجارب گذشته و اتكا به دانش و توان داخلى و بها 

دادن به جوانان مطمئن باشيد كه مى توانيم بر كرونا غلبه كنيم. 
به گزارش روابط عمومى ارتش، رئيس ستاد و معاون هماهنگ كننده 
ارتش گفت: ايران با وجود همه سختى ها و مشكالت در صورتى كه 
برخى مردم در كشورهاى به اصطالح پيشرفته به جان هم افتاده و يا از 
هم فرار مى كنند مردم شريف و غيور ايران باز هم فداى هم مى شوند 
و انسانيت را رعايت مى كنند. اين گذشت و ايثار كادر درمانى و همه 
مردم شريف ايران در مقابله با كرونا كه هركسى در حد توان به ميدان 
خدمت رســانى به مردم عزيزمان آمده، نشان دهنده اصالت و هويت 

فرهنگى ملت ماست. 
حبيب ا... ســيارى ادامه داد: در موضوع مقابله با كرونا و ديگر مسائل 
و مشكالت پيش رو هيچ راهى جز دست گذاشتن روى زانوى خود 
نداريــم، ما بايد مانند ديگر حوزه ها به ميدان عمل و خدمت رســانى 
به مردم عزيزمان بياييم و همگان ديدند كه به ســرعت توليد ماسك، 
مواد شــوينده و ضد عفونى كننده، دســتگاه تنفس مصنوعى، تخت 
بيمارســتانى و نقاهتگاه توليد كنيم و منتظر ديگران نمانده و الحمدا... 
نيازى هم به كشورهاى غربى و رفع تحريم هاى آمريكا نداشته باشيم. 

تحريم ايران به كشورهاى همسايه هم آسيب 
مى رساند

 وزير خارجه تركيه با غيرقابل قبول خواندن تحريم كشــورها در شــرايط 
همه گيرى ويروس كرونا، تحريم ايران را ســبب آسيب رسيدن به كشورهاى 
همسايه آن دانســت. به گزارش فارس، مولود چاووش اوغلو با تأكيد بر لزوم 
تداوم شبكه حمايت بين المللى از كشورهاى مختلف در شرايط ويروس كرونا، 
گفت: تحريم ها، ابزار سياســى ناخوشايندى است كه بايد از منظر بشردوستانه 
مورد ارزيابى قرار بگيرد. بسيارى از تحريم ها، شامل آنهايى كه بر ايران اعمال 

شده، نه تنها به مردم ايران بلكه به همسايگان آن نيز صدمه مى زند. 
وى خطر اين آسيب را در شــرايط همه گيرى بيش از پيش خوانده و توضيح 
داد: بذرى كه اكنون كشــت مى كنيم، در آينده به شكل واقعيت هاى تمام عيار 

به سراغمان مى آيد. 

خدمات كوويد 19 در كشور رايگان 
انجام شده است

 خدمــات مقابلــه بــا كوويــد 19 در كشــورهاى اروپايــى 150 يــورو و در 
ــا  ــه دارد، جمهــورى اســالمى ب ــده هزين ــراى مراجعه كنن ــكا 200 دالر ب آمري
وجــود تحريــم و همــه فشــارهاى اقتصــادى همــه ايــن خدمــات را رايــگان 

انجــام داده اســت. 
به گزارش ايرنا، رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى در نشست پيشگيرى از بيمارى كرونا، افزود: پويش كرونا را شكست 
مى دهيم در كل جامعه با مشــاركت بســيار بااليى انجام شــد و اطالع رسانى 

گسترده اتفاق افتاد. 
وى گفت: وزارت بهداشت از همان روزهاى اول در قالب بسيج ملى كارخود 

را آغاز كرد و 6 كار اصلى در اين بسيج ملى انجام شد. 

تسهيالت حمايتى ضد كرونا از ارديبهشت 
آغاز مى شود

 پرداخت تســهيالت حمايتى ضدكرونا از ارديبهشــت ماه آغاز مى شــود، 
مســير موفقيت ما اين است كه با افزايش ســرمايه اجتماعى و اعتماد بهم بر 
ويروس كرونا كه بر ويروس تحريم نشسته است، غلبه كنيم. سخنگوى دولت 
در نخستين نشست خبرى حضورى با خبرنگاران، گفت: تمامى سياست هاى 
مقابله با كرونا با نظر وزارت بهداشــت و كارشناســان سالمت دنبال مى شود، 
هرگونه اتخاذ سياســت در بازگشــايى ها، رفع محدوديت ها مبتنى بر ديدگاه 
كارشناسى و نظر نهايى مســئوالن سالمت است. به گزارش ايرنا، على ربيعى 
ادامه داد: خوشبختانه كارشناسان ما در حوزه سالمت، كارشناسان در بهداشت 
محيط كار امروز با همكارى اتاق هاى ذى ربط تشكل هاى صنفى و اقتصادى و 

توليدى در كنار هم انبوهى از دستورالعمل هاى بهداشتى را توليد كردند. 

 دولت به شــكل متوازن بــا اولويت قرار 
دادن سالمت مردم به فكر وضعيت اقتصادى 
و معيشــت آنان نيز هســت و از ســرگيرى 
فعاليت كســب و كارهاى ضرورى نبايد به 

آسيب به سالمت مردم منجر شود. 
دفتر  اطالع رســانى  پايــگاه  گــزارش  بــه 
رياســت جمهورى، رئيس جمهور روزگذشته 
در گفت وگــوى تلفنــى با وزير بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــكى اظهار كرد: اجراى 
موجب  نبايد  هوشــمند  فاصله گذارى  طرح 
سهل انگارى در اعمال محدوديت هاى الزم و 
نظارت و كنترل ها باشد و مسير در پى گرفته 

شده تاكنون در مورد اجراى دستورالعمل هاى 
بهداشتى بايد همچنان با قوت و قدرت ادامه 

يابد. 
حســن روحانى با تأكيد بر ضرورت تشويق 
اصنافى كه دستورالعمل هاى بهداشتى را اجرا 
مى كنند، دســتور داد براى تشويق واحدهاى 
صنفــى كه دســتورالعمل هاى بهداشــتى را 
براى حفظ ســالمت مــردم رعايت مى كنند 
بــا همــكارى وزارت بهداشــت، اصناف و 
دســتگاه هاى ديگر تمهيدات الزم انديشيده 

شود. 
وى با دعوت دوبــاره از مردم براى در خانه 

مانــدن و اجتناب از ترددهــاى غيرضرورى 
در ســطح شــهرها، ضرورت ادامه مســير 
اطالع رسانى درســت و اقناع سازى مردم در 
پايبندى به شــعار «در خانه ماندن» را مورد 

تأكيد قرار داد. 
 شيب نزولى ابتال به ويروس كرونا 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى نيز 
در اين گفت وگوى تلفنى ضمن ارائه گزارش 
كاملــى از وضعيت ابتالء و درمــان بيماران 
كرونايــى و همچنين آمــار بهبوديافتگان و 
فوتى ها در روز سوم اجراى طرح فاصله گذاى 
هوشمند در اســتان هاى كشور به جز استان 

تهران، تصريح كرد: خوشبختانه شاهد روند 
كاهشى در كشــور هستيم و ابتال به ويروس 

كرونا نيز شيب نزولى داشته است. 
ســعيد نمكى ادامــه داد: اگر همــكارى و 
همراهى مردم در اجراى دســتورالعمل هاى 
بهداشتى، در خانه ماندن و پرهيز از ترددهاى 
غيرضرورى در ســطح شــهرها ادامه يابد و 
هچنين بــا رعايت كامل دســتورالعمل هاى 
بهداشتى از ســوى كسب و كارها، مى توانيم 
اميدوار باشــيم كه در روزهاى آينده در آمار 
ابتال به ويروس و فوتى ها شاهد كاهش قابل 

توجهى باشيم. 

روحانى:

از سرگيرى فعاليت ها 
به منزله ناديده گرفتن 

دستورالعمل هاى 
بهداشتى نيست

در خواست جامعه جهانى براى لغو تحريم هاى آمريكا عليه كشورها براى مقابله با كرونا

حناى بى رنگ مدافع حقوق بشر براى جامعه جهانى
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نگاه

امكان مجدد ثبت نام در كنكور سراسرى 99 
فراهم مى شود

 مهلت جديد ثبت نام در كنكور سراسرى سال 99 دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالى براى داوطلبانى كه تاكنون موفق به ثبت نام 
نشــده اند، دوباره فراهم مى شــود. داوطلبانى كه قصد پذيرش در 
دوره هاى روزانه، نوبت دوم شبانه، نيمه حضورى، مجازى، پرديس 
خودگردان دانشــگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالى، دانشگاه  پيام نور 
آموزش از راه دور، مؤسسات  آموزش  عالى  غيرانتفاعى  و غيردولتى ، 
همچنين رشته هاى تحصيلى با آزمون دانشگاه آزاد اسالمى دارند و 
تاكنون موفق به ثبت نام نشده اند به زودى اين امكان از سوى سازمان 
سنجش آموزش كشور براى آنها فراهم خواهد شد.سازمان سنجش 
آموزش كشور تأكيد كرد كه اطالعيه زمان شروع ثبت نام هفته پايانى 

ارديبهشت ماه امسال در اختيار داوطلبان قرار مى گيرد.
به گزارش ايرنا، سازمان ســنجش يك بار ديگر در بهمن ماه امكان 

مجدد ثبت نام در كنكور 99 را براى داوطلبان فراهم كرده است.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

طرح معاونت زنان براى حمايت از 12 هزار زن 
سرپرست خانوار

 معصومه ابتكار با بيان اين كه از ســال گذشته طرحى در تمام كشور در حال انجام 
است كه بر اساس آن 12 هزار زن سرپرست خانوار هدف قرار داده شده است، عموم 

اين زنان در مناطق حاشيه شهرهاى بزرگ و شهرها ساكن هستند.
بــه گزارش ايســنا، معصومه ابتكار با تصريح بر اينكــه بايد از همه ظرفيت زنان 
ايران و خانواده ها براى تحقق شــعار سال يعنى جهش توليد استفاده كرد، گفت: 
بسيارى از مشــاغل و فعاليت ها مانند بخش كشاورزى، مشاغل خانوادگى هستند 
و در اين راســتا معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى تمام تالش خود 

را انجام مى دهد.

نسخه نويسى الكترونيك امسال در 80 درصد مراكز 
درمانى اجرا مى شود

 مديرعامل ســازمان بيمه سالمت با اعالم اين كه امسال نسخه نويسى و نسخه پيچى 
دارو در80  تا 90 درصد مراكز درمانى اجرا مى شــود، البته اكنون نمى توانيم دفترچه را 

حذف كنيم زيرا اگر اينترنت قطع شود به مشكل مى خوريم، خبر داد.
طاهر موهبتى در گفت وگو با ايرنا افزود: طرح نسخه نويسى و نسخه پيچى الكترونيك 
قرار بود ســال گذشته در 30 درصد شهرها اجرا شود كه به دليل بحران كرونا تا حدى 

به تأخير افتاد.
وى ادامــه داد: اجراى اين طرح بزرگ نيازمند زيرســاخت اجرايى و همكارى جامعه 

پزشكى و مردم است.

مبتاليان به كرونا كه بدون دفترچه بيمه اند
 بيمه مى شوند

 وزير بهداشــت از بيمه شدن مبتاليان به كرونا كه بدون دفترچه بيمه هستند روى 
تخت بيمارستان خبر داد.

به گزارش فارس، ســعيد نمكى، اظهار كرد: ســال گذشته سال بسيار سختى بود و از 
آغاز با سيالب هاى سنگينى روبه رو بوديم، پس از آن نيز در اربعين حسينى 3/5 ميليون 

نفر را پوشش داديم.
وى ادامه داد: آنفوالنزا را با همت شــما گذرانديم و امسال نيز با بيمارى كرونا روبه رو 
شــديم و متأســفانه همه ما را گرفتار كرده اســت و همكاران بنده در بيمه ســالمت 

تالش هاى زيادى در اين باره كرده اند.

جامعه شناسى و كرونا
 درباره محيط  زيست اجتماعى 

ايمان معمار»
  قريب به اتفاق بحران هاى اجتماعى 2 خصيصه ساختارى دارند.

خصوصيــت نخســت قدرت گرفتن علم مرجع اســت. هر بحرانى 
ميدان داران خاص خود را مى طلبد. در بحران آب، هيدرولوژيست ها، 
در بحران جنــگ، نظاميان و در بحران فقــر، اقتصاددانان تبديل به 
كانون هاى مرجع سياســت گذارى مى شوند. ويروس كرونا به عنوان 
عامل بحران ســالمتى سبب شــده تا جامعه و سياست مدارن تن به 
گفتمان پزشــكى دهند. به عبارتى پروسه پزشكينه شده زبان جامعه 
نشــان از توفق اين علم بر ذهنيت جمعى است، جنگى شدن ادبيات 
مبــارزه با كرونا نه يك پروســه طبيعى كه يك پــروژه نابهنجار و 
غيربرخاســته از بطن جامعه است و بيشــتر از آنكه بعدى اجتماعى 
داشــته باشد وجهى سياســى دارد و از هدف اين يادداشت به دور 

است.
خصوصيت دوم، ورود تدريجى ســاير علوم است. به اين معنى كه 
بعد تســلط علمى كه مرجع حل بحران شناخته مى شود، علوم ديگر 
نيز به مرور پيشنهادها و راه حل هاى خود را براى عبور از بحران ارائه 
مى دهند. براى مثال در بحران كرونا، پس از پزشكان اين اقتصاددانان 
بودنــد كه با كمك تصويرى كه علم پزشــكى از ميزان مرگ ومير و 
تعداد افراد مبتال و روش هاى كنترل بحران ترســيم كرده بود نسبت 
به خســارات و تبعــات اقتصادى كرونــا به مطالعه برخاســتند و 
پيش بينى هاى اقتصادى خود را براى به حداقل رساندن اين خسارات 
ارائه كردند. دانش بعدى كه با استفاده از داده هاى علم پزشكى و علم 
اقتصاد در حال توليد فرضيه اســت، مجموعه علوم اجتماعى است. 
جهان «پساكرونايى» كليدواژه اى جذاب و دال محورى گفتمان هاى 
مختلف از جمله گفتمان علوم اجتماعى شده اســت. اما حيثيت هاى 

اجتماعى ويروس كرونا چيست؟
يكى از حيثيت هــاى اجتماعى كليدى درباره كرونــا مفهوم «محيط 

زيست اجتماعى» است.
محيط زيســت اجتماعى پديده اى منحصر به جوامع بشــرى است و 
بدون انســان ها معنايى ندارد. اين وجه از محيط زيست نه معطوف 
به سالم سازى شرايط زيستى انسان ها و رفع آلودگى هاى غيرطبيعى 
از محيط اجتماع بلكه متوجــه امراض اجتماعى برآمده از تعامالت 
و روابط بشــرى است كه مى تواند سالمت جسمى افراد يك جامعه 
را به خطــر بيندازد. از مهم ترين اين امراض مى توان فقدان ســرمايه 

اجتماعى، نابرابرى و كاهش رفاه ذهنى را نام برد. 
دولت انگليس در ســند عوامل زيست محيطى پروژه ملت سالم تر ما 
محيط زيســت اجتماعى را اين گونه تعريف كرده است: شبكه اى از 
روابط و تعامالت اجتماعى كه ما را در جامعه دربر گرفته است و در 

سالمت ما نقش مهمى دارد.
از نظر ويلكنسون جوامعى با سطح باالى صداقت كه در آن مردم به 
يكديگر اطمينان و حســن نيت دارند و از اين رو سطوح بااليى از 
مشاركت در ســازمان هاى داوطلب و اشكال ديگرى از فعاليت هاى 
مشــترك وجود دارد، ســالم تر خواهنــد بود، يعنى آن ها ســطوح 

پايين ترى از بيمارى و نرخ هاى مرگ ومير را تجربه خواهند كرد. 
■ پژوهش هــاى مختلــف اجتماعى تقويت كننده ايــن نظريه اند كه 
بين نرخ هاى نابرابرى درآمد در يك كشــور و اميد به زندگى رابطه 
مســتقيم وجود دارد. هرچقدر جامعه اى از لحــاظ توزيع درآمد و 
ثروت نابرابرتر باشــد، حس رفاه ذهنى مردمانش نيز كاهش يافته  و 
آمارهاى سالمت آن بدتر خواهد بود. در يك كالم سرمايه اجتماعى 

يكى از اساسى ترين شاخص هاى سالمت يك جامعه است.
علوم اجتماعى در جهان پســاكرونايى نقش مهمى در برجسته كردن 
مفهوم محيط زيســت اجتماعى نزد سياست گذاران و مردم خواهد 
داشت. پس از ضدعفونى كردن سطوح از ويروس هاى طبيعى اينك 
نوبت ويروس هاى اجتماعى اســت. اگر متغيرهايى چون ســرمايه 
اجتماعــى، كيفيت زندگى در جامعه و ميزان احترام و حمايت مردم 
از همديگر مى تواند در ســالمت ما مهم باشــد و سيستم ايمنى بدن 
ما را دربرابر امراض طبيعى مقاوم كند، چه دانشــى بهتر از اين علوم 
خواهد توانســت تا آنومى ها و بيمارى اى اجتماعى را شناســايى و 

براى درمان آن ها راه كار ارائه دهد؟
به نظر مى رســد در جهان پســاكرونايى اگر علــوم اجتماعى نتواند 
به عنوان دانــش مرجع براى ايجاد تغييرات ســاختارى در حوزه ها 
و نظام هاى مختلف سياســى و اقتصادى مورد اســتناد قرار بگيرد، 
آســيب پذيرى مردم جهان در برابر ويروس هاى آينده همچنان مانند 

امروز باال خواهد بود.
*محيط زيست و نظريه اجتماعى نوشته مايكل كهيل،

 ترجمه دكتر حسين حاتمى نژاد 

جوان: چالش دستمزد در سال جهش توليد 
 اين هم عيدى كرونايى

اعتماد: 4 پيش بينى از شوك هاى اقتصادى كرونا
 احتماال يكيش افزايش زباله گرديه

اطالعــات: رئيس جمهور: بــا همراهى مردم به شــرايط قابل قبول 
مى رسيم 

 كاش مسئولين هم جواب اين حمايت را مى دادن
خراسان: بى اطالعى مسئوالن از بسته حمايتى كرونا
 هنوز كه صبح جمعه نشده اطالع پيدا كنن

شرق: چه كسى گفت ورزشكاران كرونا نمى گيرند
  احتماال خود كرونا تو تيتر خبرهاش گفته! 

اصالحات: هزينه تراز بيماران كرونايى
 اونا كه فقط اكسيژن مى خورن

مردم ساالرى: احتمال درگيرى با كرونا تا پاييز
  تحويل سال نجات بخش با زنگ مدرسه

همشهرى: شانه به شانه كرونا در خيابان هاى شهر 
  نكنه مى خواى ترافيكو نشون كرونا بدى؟

ابرار ورزشى: مرفاوى: كجاى دنيا وسط فصل يك تيم را قهرمان اعالم 
مى كنن؟؟

  اونجا كه كرونا از يارانه  ماليات مى گيره
آفتاب: وعده هاى عالى كارنامه خالى 

  اين كارنامه رو بايد با كليد تدبيرانه باز كرد
شهروند: ايل از كوچ بازمانده 

 احتماال گوسفنداش خواب موندن؟!
ايران: تهران هنوز در تب كرونا 

  تب سنج هاى چينى تو راهن!!
ابتكار: كرونا روى صندلى سياست

 احتماال نشيمن صندلى جاى گرم و نرميه!!
باشــگاه خبر نگاران: نيروگاه اتمى بوشــهر براى دوره اى متوقف 

مى شود
 مى خواد ازكرونا پذيرايى كنه !!

شمار جان باختگان كرونا در كشور به 4585 نفر رسيد
آمار 619 نفرى مبتاليان همدان

 رئيس مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكى اعالم كرد: تاكنون 73 هزار و 303 نفر در كشور 
به طور قطعى به ويروس كرونا مبتال شــده و با فوت 111 نفر در 24
ســاعت گذشته، موارد فوت ناشــى از اين ويروس به 4 هزار و 585

نفر رسيده است.
به گــزارش ايرنا، كيانوش جهانپور دربــاره آخرين آمار مبتاليان به 
ويروس كرونا در كشور و موارد فوت ناشى از آن بيان كرد: از ديروز 
تا امروز 25 فروردين 1399 و بر اساس معيارهاى قطعى تشخيصى 
هزار و 617 بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور شناسايى شد و 
با در نظر گرفتن موارد جديد، مجموع بيماران كوويد 19 در كشــور 

به 73 هزار و 303 نفر رسيد.
وى ادامه داد: متاســفانه در طول 24 ساعت گذشته، 111 بيمار كوويد 
19 جان خود را از دست دادند و تا امروز 4 هزار و 585 نفر از بيماران، 

جان باخته و ديگر در بين ما نيستند.
جهانپور گفت: تاكنــون 45 هزار و 983 نفر از بيماران، بهبود يافته و 
ترخيص شده اند و 3 هزار و 877 نفر از بيماران مبتال به كوويد19 در 

وضعيت شديد اين بيمارى تحت مراقبت قرار دارند.
ــا وزارت بهداشــت اظهــار كــرد:  ــا كرون ســخنگوى ســتاد مقابلــه ب
تاكنــون 275 هــزار و 427 آزمايــش تشــخيص كوويــد19 در كشــور 

انجــام شــده اســت.
جهانپور گفــت: روند نزولى ابتال به ويروس همچنــان ادامه دارد و 
اميدواريم با رعايت موارد بهداشــت عمومى و فردى اين روند ادامه 
داشــته باشــد و مردم در تمام اقشــار و صنوف از تردد غيرضرورى 

خوددارى كنند.

تعيين تكليف 
مابقى هزينه سرويس مدارس

 بر اســاس قراردادهاى منعقد شــده، هزينه سرويس مدارس بايد 
مطابق با مصوبات كار گروه ماده 18 هرشهر تعيين تكليف شود.

مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شــهرى كشــور گفت: براساس 
تفاهم نامــه صورت گرفتــه مابيــن والدين، آمــوزش و پرورش و 
شركت هاى ارائه خدمات سرويس مدارس بايد نسبت به تعيين تكليف 
هزينه هاى ســرويس مدارس در كارگروه ماده 18 هر شــهر اقدامات 

الزم صورت بگيرد.
به گزارش مهر، مرتضى ضامنــى، ادامه داد: كارگروهى با عنوان ماده 
18 متشــكل از نماينده آموزش و پرورش، شهردارى و شوراى شهر 
تشــكيل مى شود و براســاس قرارداد منعقد شــده بررسى هاى الزم 
صورت مى گيرد و هزينه ســرويس مدارس بــه والدين عودت و يا 

تعيين تكليف داده خواهد شد.
وى بيان كرد: يكســرى از مدارس هزينه سرويس مدارس را پيش از 
پايان ســال تحصيلى به صورت كامل دريافت كردند؛ در صورتى كه 
ســال تحصيلى تداوم پيدا كند بايد ماه هاى بيشترى سرويس مدارس 
ادامه يابد و اين موضوع نيز تابع قرارداد فيمابين شــركت ها و والدين 

است.
ضامنى تأكيد كرد: در هر صورت براســاس كارگروه ماده 18 بايد در 

اين باره تعيين تكليف صورت بگيرد.

 هرچند شــيوع كرونا مدارس كشور و 
به تبع آن 2 هزار و 558 مدرســه اســتان 
همدان را به تعطيلى كشــاند و سختى هايى 
را بر سر راه نظام تعليم و تربيت قرار داد، 
امــا فرصتى را فراهم آورد تا راه هاى نوين 
آموزشــى در عصر تكنولوژى و ارتباطات 

بروز و ظهور كند. 
از همــان روزهاى آغازين گســترش كرونا 
وقتى اعالم شــد كه مدارس تعطيل اســت 
معلمان داوطلبانه وارد كار شــده و با تشكيل 
گروه هاى آموزشى متشكل از دانش آموزان و 
خانواده هايشــان آموزش دروس را به صورت 
مجازى درآوردند تا اينكه آموزش و پرورش 
هم با اقداماتى نظير هماهنگى با صدا و سيما 
براى پخش برنامه هاى آموزشى، كار آموزش 
را گسترش داد و پويش ملى «آموزش تعطيل 
نيست» براى ادامه روند يادگيرى دانش آموزان 

به راه افتاد. 
به نظر مى رسد خانواده ها از طرفى از تعطيلى 
مدارس در اين شــرايط ناراضى نيستند و از 
طرفى نگــران درس فرزندان خود هســتند، 
چنانچه مهــرى كرمى مــادر دانش آموز پايه 
يكم مى گويد: فرزندم كالس اول اســت و از 
اينكــه از همان پايه وضع آموزش او اينچنين 
به سختى بگذرد نگرانم و مى ترسم در مقاطع 
باالتر به مشكل بخورد، به ويژه اينكه در نظام 
آموزشــى ما نمره درســى وجود ندارد و ما 
نمى دانيم دقيقاً شرايط فرزندان ما در هر يك 
از درس ها چگونه است. آموزش در خانه هم 
توسط اوليا براى كالس پايه اول مشكل است. 
مهرداد ســليمى هم كه دانش آموز پايه ششم 
دارد، مى گويد: از برنامه آموزشى و بسته هايى 
كه پيشنهاد شــده استفاده مى كنم، اما به نظرم 

جاى كالس و مدرسه را نمى گيرد. 
ريحانه ســهراب لو هم مى گويد: پســرم اول 
ابتدايى اســت خودم ســواد درست حسابى 
ندارم، پدرش هم معلول بوده و او هم ســواد 

ندارد، نگران هستم فرزندم هم مثل ما شود. 
شــهال مرادى هم كه دخترش امسال بايد در 
كنكور سراسرى شركت كند، چنين مى گويد: 
دختــرم پيش از كرونا براى كنكور اســترس 
داشــت و حاال اين شــرايط اســترس او را 
مضاعف كرده و تمركزى براى درس خواندن 

ندارد. 
على ترابى، فرزند پســر كالس نهمى دارد كه 
جوابگوى  مجازى  آموزشى هاى  است  معتقد 
دانش آموزان در پايه هاى باالتر نيســت، او كه 
يك دانشــجو هم دارد، مى گويد: براى ما كه 
با روش هاى آموزشى و نيز رشته هاى مختلف 
آشنايى نداريم كار كردن با فرزندانمان سخت 
اســت، كاش الاقــل كالس درس دوره هاى 

باالتر هرچه زودتر باز شود. 
امــا در همين ارتبــاط مديــركل آموزش و 
پرورش اســتان همدان تــالش معلمان را در 
فضاى مجــازى براى دانش آموزان طبق اعالم 
خانواده ها، ستودنى دانست و گفت: همكاران 

ما از روش هاى مختلف با دانش آموزان ارتباط 
برقــرار مى كنند و هم اينك كار معلم با وجود 
اينكه در خانه نشســته ســنگين تر از گذشته 
شده اســت، زيرا تمام طول روز پاسخگوى 

دانش آموز خود است. 
محمد پورداود در ادامه ســؤاالت خبرنگار ما 

را پاسخ داد:
 بــراى دانش آموزانى كه به فضاى 
مجازى دسترســى ندارند، آموزش به 

چه شكلى خواهد بود؟
دانش آموزان  به ويــژه  دانش آموزان  اين  براى 
روســتايى كه در 180 روســتا ساكن هستند 
محتواى آموزشــى برگرفته از «آموزش از راه 
دور» تهيه شــده تا به شكل مختلف به دست 
آنها برســد همچنين هر كــدام از والدين در 
مناطق محــروم اعالم نياز كننــد آموزش و 
پرورش اين محتوا را در دســترس آنها قرار 

مى دهد. 
مجازى  آموزش  آيا  شــما  نظر  به   

پاسخگوى نيازها است؟
هرچند تدارك ســاز و كار الزم براى اين نوع 
آموزش آن هم به صورت گسترده كار سختى 
اســت، اما آموزش مجازى موجب بالندگى 

تعليم و تربيت در عصر جديد خواهد شد. 
نوع  اين  در  را  همــدان  اســتان   

آموزش چگونه ارزيابى مى كنيد؟

خوشبختانه همكاران فرهنگى ما آمادگى خود 
را بــراى آموزش اعالم كردند و جاى نگرانى 
نيست، حتى برخى معلمان بيش از آنچه انتظار 
مى رفت تالش كردند استان همدان طبق اعالم 
وزارت آموزش و پرورش در توليد محتواى 
آموزشــى و پرورشى «رتبه نخست كشورى» 

را دارد. 
 گزارشى از محتواى آموزش استان 

ارائه دهيد؟
حــدود 50 برنامه تلويزيونــى براى آموزش 
دانش آموزان ســاخته شــده و يا در دســت 
ســاخت داريم. ايجاد زمينه الزم براى توجه 
به ســالمت روان دانش آموزان با بســته هاى 
ويژه مشاوره، توليد برنامه شاد ورزشى براى 
جلوگيرى از چاقى، قرارداد با صدا و ســيما 
براى پخش برنامه هاى آموزشى ضبط شده در 
آموزش و پــرورش كل كه اتاقى را براى اين 
موضوع اختصاص داديم از جمله برنامه هاى 

آموزش و پرورش استان بوده است. 
  آيا در استان همدان دانش آموز يا 

معلمى به كرونا مبتال شده  است؟
خير، هيــچ دانش آموز و معلمى در مدرســه 
مبتال به كرونا نشده است، هدف ما هم تأمين 
سالمت فرهنگيان اســت و تا زمانى كه ستاد 

كرونا اعالم كند، تعطيل خواهيم بود. 
 ارزيابى شــما از عملكرد آموزشى 

معلمان در فضاى مجازى چيست؟
تالش همكاران ما به ويژه در اســتان همدان 
كمتر از «ســفير سالمت» نيســت، فرهنگيان 
مجاهدان خاموشى هستند كه بدون هياهو كار 
مى كننــد و قطعاً اين عملكرد معلمان امتيازى 
ويــژه براى آنان خواهد بود كه در نخســتين 
فرصت بــا ارزيابى هاى انجام شــده از آنان 

تقدير خواهد شد. 
بازگشايى  زمان  از  شما  پيش بينى   

مدارس چيست؟
بازگشــايى مدارس، تصميمى اســت كه 

بايد ســتاد كرونا آن را بگيــرد، اما براى 
پســاكرونا و جبــران خألهاى آموزشــى 
شايد مجبور باشــيم، پنجشنبه و جمعه ها 
و ســاير روزهاى تعطيل مــدارس را باز 
كنيم. تاكنون چندين جلسه در استاندارى 
پيرامون اين موضوع داشــتيم؛ جلســات 
برگــزارى و نتايــج آن به مركز ارســال 
مى شــود تا تصميم گيرى كنند در هر حال 
اولويت  معلمان  و  دانش آموزان  ســالمت 

اصلى آموزش و پرورش است. 
 فكــر نمى كنيد با ادامــه تعطيلى، 
دانش آمــوزان امســال دچــار افت 

تحصيلى شوند؟
هم براى ما و هم براى خانواده ها ســالمت 
بسيار اهميت دارد، بنابراين تعطيلى مدارس 
در اين شرايط بى دليل نيست، هرچند شايد 
تبعاتى هم داشــته باشد. قطعًا در پساكرونا، 
نــوع آموزش ها و نيــاز دانش آموزان رصد 
خواهد شد و هر كجا الزم باشد كالس هاى 
تقويتــى فعال مى شــوند، ايــن اطمينان را 
مى دهيم كه نمى گذاريــم 28 هزار و 700

دانش آموز استان با افت تحصيلى وارد پايه 
بعدى شوند. 

پرورش  و  آمــوزش  جديد  برنامه   
براى آموزش از راه دور چيست؟

وزارت آموزش و پرورش به صورت متمركز 
از شــبكه اجتماعى دانش آموزى «شاد» و از 
طريق 5 سيســتم پيام رسان داخلى به آموزش 
اقــدام كرده اســت در ابتدا 2 هــزار و 558

مدرســه در اين شبكه ثبت شــدند، اما چون 
ظرفيــت 15 ميليون دانش آموز بود و شــبكه 
نتوانســت به دليل استقبال باال جوابگو باشد، 
روزهاى آينده زمينــه جديدى فراهم خواهد 
شد تا حتى دانش آموزان مدارس استثنايى هم 
در منزل با معلم خود ارتباط برقرار كنند بايد 
تمام دانش آموزان تحت پوشــش اين شبكه 

قرار گيرند. 

آموزش مجازى  تسكين خانواده هاى نگران

جهاد علمى معلمان در دوران كرونا 

صندوق  مديرعامــل  اظهــارات  بنابــر   
بازنشستگان  حقوق  كشــورى،  بازنشستگى 
كشورى در ســالجارى به طور ميانگين 750

هزار تومان افزايش مى يابد كه تالش مى شود 
حقوق فروردين ماه با احكام جديد پرداخت 

شود.
به گزارش ايســنا، اكبر افتخارى اظهار كرد: 
امسال حداقل حقوق براساس قوانين مصوب 
مجلس شوراى اسالمى و مصوبات دولت و 
همچنين توافق نامه اى كه ميان سازمان مديريت 
و ســازمان ادارى اســتخدامى منعقد شده 2
ميليون و 800 هزار تومان بــراى افرادى كه 
30 سال خدمت تمام دارند، تعيين شده است.

وى افــزود: ايــن حداقل حقــوق را براى 
حقوق  ميانگين  مى كنيم.  اعمال  بازنشستگان 
دريافتى نيز به 3 ميليــون و 600 هزار تومان 

خواهد رسيد.
افتخارى با بيان اينكــه ميزان افزايش حقوق 
نسبت به سال گذشته به طور ميانگين حدود 
750 هزار تومان است، در پاسخ به اين پرسش 
كه بازنشستگان كشورى شــامل چه افرادى 
مى شوند؟ گفت: بازنشستگان كشورى شامل 

كارمندان دولت غير از بازنشستگان لشگرى و 
تأمين اجتماعى هستند.

افتخــارى ادامــه داد: مــا براســاس قانون 
موظف هســتيم كه ابتدا حقوق سال گذشته 
بازنشســتگان را 15 درصــد افزايش دهيم؛ 
پس از آن دولت و مجلس بودجه اى را درنظر 
گرفته اند براى آنكه همسان سازى حقوق نيز 
اعمال شــود. در واقع بودجه اختصاص داده 
شــده همسان سازى را بر اساس ضوابط ميان 
بازنشستگان توزيع مى كنيم و اين عالوه بر آن 

افزايش 15 درصدى ساالنه است.
وى درباره نحوه توزيع بودجه همسان سازى 
كه با موافقت ســازمان مديريت و تالش هاى 
صورت گرفته امسال به 6 هزار و 500 ميليارد 
تومان رســيده اســت، گفت: همسان سازى 
به شــكل پلكانى و با رونــدى نزولى انجام 
مى شود، به اين معنا كه حقوق هايى كه پايين تر 
هستند، مشمول دريافتى بيشترى مى شوند و 
هرچه حقوق به سمت باال مى رود و افزايش 
مى يابد رقم همسان ســازى بــراى آنها كمتر 

است.
افتخــارى ادامه داد: به عنــوان مثال براى 

شــخصى كه قــرار اســت حقوقش به 2
ميليون و 800 هزار تومان برســد، ميزان 
افزايش حقوقش به 50 درصد مى رســد، 
يعنــى 15 درصد افزايش ســنواتى و 35
همسان ســازى  از  ناشــى  افزايش  درصد 
دارد، اما براى كســانى كه حقوقشــان در 
رده هاى باالســت حدود 22 تا 23 درصد 
افزايــش حقوق داريــم، يعنى 15 درصد 
افزايش ســنواتى و 7 يا 8 درصد افزايش 

ناشى از همسان سازى خواهد بود.
افتخارى با بيان اينكــه اكنون آمادگى صدور 
احكام را داريم گفت: احكام در سيستم هاى ما 
آماده شده و منتظر هستيم طبق قانون بخشنامه 
مربوط از سوى ســازمان مديريت و سازمان 
استخدامى به امضا برســد كه احتماال ظرف 
امروز و فردا به ما ابالغ مى شــود. به محض 

ابالغ بخشنامه، احكام را صادر مى كنيم.
بر  فروردين  حقــوق  پرداخــت   

اساس احكام جديد
وى ادامــه داد: در تــالش هســتيم حقوق 
فروردين ماه را بر اساس احكام جديد پرداخت 

كنيم.

وى با بيان اينكه بودجه همسان سازى نسبت به 
سال گذشته حدودا 2 برابر شده است، اظهار 
كرد: سال گذشــته اين بودجه كمى بيش از 3

هزار ميليارد تومان بود كه امسال به 6 هزار و 
500 ميليارد تومان افزايش يافت.

افتخارى در ادامه با اشــار به اينكه تعاريف 
متفاوت  همسان ســازى  درباره  مطرح شده 
اســت، گفت: به عنوان مثال بازنشســتگان 
انتظار دارند حقوقشــان به شاغالن همتراز 
نزديك شــود. ما اين مورد را دنبال مى كنيم 
اما نيازمند بودجه بااليى است و با توجه به 
شرايط فعلى امكان تصويب چنين بودجه اى 
وجود نداشــت اما ساالنه بودجه اى در نظر 
گرفته مى شود و به تدريج در حقوق هايشان 
اعمال مى شــود تا اين فاصله با شــاغالن 

همتراز كم بشود.
وى افــزود: افــرادى كه حقــوق پايين ترى 
داشته اند فاصله شان كمتر شده است و افزايش 
حقوقشان بيشتر بود اما اين امر نافى اين نيست 
كه اين حقوق براى اداره زندگى كافى اســت 
يا خيــر. دولت تأكيد جدى دارد كه بتواند به 
كاهش فاصله حقوق كمــك كند. مصوبات 
مجلس نيز مقدمه اين موضوع بوده اســت. 
مجموعه تصميم گير كشــور مخالف اصالح 
اين روند نيســتند اما بايد شرايط بودجه اى را 
نيز در نظر گرفت و متناســب با آن اين مسير 

را اصالح كرد.

افزايش ميانگين 750 هزارتومانى حقوق بازنشستگان كشورى

  احتمال اعمال افزايش ها با حقوق فروردين
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تگرگ بيش از 232 ميليارد تومان به 
كشاورزى همدان خسارت زد

 بــارش  باران و تگرگ 232 ميليارد و 500 ميليون تومان به بخش 
كشاورزى استان همدان خسارت وارد كرد. 

رئيس اداره بحران ســازمان جهادكشاورزى استان همدان  با اشاره به 
خسارت تگرگ به 8 هزار و 857 هكتار از باغات استان همدان، اظهار 
كرد: بارش هاى اخير 123/7 ميليارد تومان خسارت به بخش باغبانى 

استان همدان وارد كرد. 
احد ظفرى به ايســنا خاطرنشان كرد: در بخش زراعت نيز 26 هزار و 
568 هكتار از اراضى زراعى استان به ارزش 107 ميليارد تومان دچار 

خسارت ناشى از تگرگ شد. 
ظفــرى تصريح كرد: همچنين بر اثر بارش تگرگ و باران 23 جايگاه 
دام در اســتان دچار خسارت شده و 62 رأس دام سبك و سنگين در 

شهرستان نهاوند بر اثر صاعقه تلف شد. 
ظفرى با بيان اينكه هزار و 371 هكتار از باغات استان همدان در سال 
زراعى جارى بيمه شــدند، افزود: 617 هكتــار تنه درخت و بيش از 
30 هزار هكتار از اراضى زراعى در اســتان همدان تحت پوشش بيمه 
قرار گرفته است. وى از كشاورزان خسارت ديده درخواست كرد تا با 
مراجعه به مراكز بيمه كشــاورزى نسبت به تشكيل پرونده و دريافت 

خسارات بيمه خود اقدام كنند. 
رئيس اداره بحران ســازمان جهادكشاورزى استان همدان يادآور شد: 
براساس آمار به دست آمده شهرستان اسدآباد بيشترين خسارت را از 
نظر ريالى ديده است. وى درباره كشاورزانى كه پوشش بيمه ندارند، 
گفت: فعًال اولويت پرداخت خسارت با بهره بردارانى است كه پوشش 
بيمه داشــته اند و چنانچه اعتباراتى تخصيص داده شود به كشاورزان 

ديگر نيز كمك خواهد شد. 
وى با تأكيد بر اينكه كشاورزان حتماً نسبت به بيمه باغات و محصوالت 
كشاورزى اقدام كنند، تصريح كرد: با توجه به اينكه خسارات ناشى از 
بارش ها و سرمازدگى هر ساله در استان همدان وجود دارد كشاورزان 
حتماً اقدامات پيشگيرانه را در اين زمينه داشته باشند و نسبت به بيمه 

محصوالت خود اقدام كنند. 
 پيش بينى برداشت 170 هزار تن سيب زمينى از مزارع 

همدان
سرپرســت مديريت اداره جهادكشاورزى شهرســتان همدان هم در 
خبر ديگري با بيان اينكه 4 هزار هكتار از اراضى آبى اين شهرســتان 
زيركشت ســيب زمينى قرار مى گيرد، گفت: پيش بينى مى شود از اين 

سطح 170 هزار تن محصول با كيفيت برداشت شود. 
احمد قديمى با تأكيد بر اينكه كشت سيب زمينى تا اواسط ارديبهشت 
مــاه ادامه خواهد يافت، افزود: با توجه به شــرايط اقليمى مناســب 
عمليات كاشت ســيب زمينى از اواخر اسفندماه سال 98 آغاز شده و 

تا اوسط ارديبهشت ماه سال 99 ادامه خواهد يافت. 
سرپرست مديريت اداره جهادكشاورزى شهرستان همدان تصريح كرد: 
80 درصد از سيب زمينى شهرستان همدان از ارقام تابستانه و زودرس 

بوده كه مصرف تازه خورى دارد و مابقى ارقام پاييزه است. 
وى در ادامه به كشــت 160 هكتار انواع صيفى جات شامل هندوانه، 
خيار، گوجه فرنگى و... اشــاره كرد و يادآور شد: با توجه به شرايط 
مناسب پيش بينى مى شــود 5 هزار و 500 محصول با كيفيت نصيب 

كشاورزان  شود. 
قديمى در پايان با تأكيد بر اهميت رعايت تناوب و تأثير بالقوه آن در 
بهبــود كمى و كيفى محصوالت زراعى و افزايش حاصلخيزى خاك، 
گفت: در همين راســتا توسعه كشت حبوبات ديم يكى از برنامه هاى 
راهبردى اين مديريت بــراى تقويت خاك و كمك به افزايش درآمد 
كشاورزان بوده و كشت 550 هكتار انواع حبوبات ديم در سال زراعى 

جارى مؤيد اين تفكر سازمانى است. 

تكليف قسط وام يك ميليونى تك يارانه اى ها 
چيست؟

 در حالى قســط وام يك ميليونى يارانه بگيران به 47 هزار تومان 
مى رسد و بايد از حساب يارانه كسر شود كه براى خانوار تك نفره اى 
كــه فقط يارانه 45 هــزار و 500 تومانى دريافــت مى كند، وضعيت 

دريافت وام مبهم مى شود. 
در وام يك ميليونى كه قرار است به حساب يارانه بگيران واريز شود، 
دريافت اقســاط از محل يارانه اى انجام خواهد شــد كه در هر ماه به 
حســاب دريافت كنندگان واريز مى شــود؛ به عبارتى حساب يارانه، 
ضامن گيرنده اين تسهيالت است و بايد پاسخگوى مبلغ اقساط باشد. 
با شــرايطى كه تاكنون براى پرداخت وام يك ميليونى تعريف شده، 
بازپرداخت اين تســهيالت به صورت 24 ماه اســت و در اين حالت 
اقســاط در هر ماه به حدود 47 هزار تومان مى رسد. بر اين اساس با 
توجــه به اينكه از بين 23 ميليون خانوار يارانه بگير حدود 19 ميليون 
خانوار هم در كنار يارانه نقدى، كمك معيشتى هم دريافت مى كنند با 

مشكلى براى پرداخت قسط مواجه نيستند. 
اما در اين ميان خانوارهاى هستند كه تك نفره بوده و فقط در هر ماه 
يــك يارانه 45 هزار و 500 تومانى دريافت مى كند كه اين رقم حدود 
هزار و 500 تومان كمتر از قســطى كه براى وام يك ميليونى تعريف 
شــده است.  در اين شــرايط با توجه به اين ضامن پرداخت وام يك 
ميليونى همين حساب يارانه افراد و مبلغى است كه در هر ماه دريافت 
مى كند وضعيت افراد در خانوارهاى تك نفره مبهم مى شود. كه آيا به 
اين افراد وام تعلق نمى گيرد و يا اينكه چگونه قرار است قسط 47 هزار 

تومانى كه بيش از دريافتى آنها است پرداخت شود؟
تاكنون ســازوكار پرداخت وام يك ميليونى به طور نهايى اعالم نشده 
است، اما احتمال اينكه تدابيرى براى اين موضوع انديشيده شود وجود 
دارد؛ به طورى كه احتماال در صورت موافقت مراجع ذى ربط به تعداد 
اقساط كه اكنون 24 ماه است افزوده شده تا مبلغ قسط پايينتر بيايد تا 
افرادى كه در خانوار تك نفره حضور دارند بتواند از تســهيالت يك 

ميليون تومانى استفاده كنند. 

پيش بينى بازدهى بورس در سال جارى 
 يك تحليل گر بازار ســرمايه ضمن بيان اينكه سال گذشته بورس 
باالترين بازدهى را نســبت به بازارهاى موازى داشــته است، گفت: 
امسال هم اين بازار از نظر بازدهى، مطلوب پيش بينى مى شود، اما بايد 
انتظار معقولى از اين بازار داشت. مردم نبايد امسال انتظار بازدهى بازار 

بورس همانند سال گذشته را داشته باشند. 
پيمان حدادى درباره آينده بازار بورس در سالجارى، با اشاره به اينكه 
امســال بازار سرمايه از ســاير بازارهاى موازى بازدهى بيشترى دارد، 
اظهار كرد: بازدهى بازار ســرمايه بيشتر از نرخ تورم است و مانند هر 

بازار ديگرى براى سرمايه گذارى در آن بايد دانش الزم را داشت. 
وى به مردم توصيه كرد كه با ســرمايه هاى مــازاد خود در اين بازار 
سرمايه گذارى كنند و البته پيش از ورود به بازار بورس، آموزش هاى 

الزم را بگذرانند. 
حدادى به ايسنا گفت: بهترين راه حل براى سرمايه گذارى مردم استفاده 

از صندوق هاى سرمايه گذارى و شركت هاى سبدگردانى است. 
اين كارشناس اقتصادى، بازار سرمايه 1399 را از نظر بازدهى، مطلوب 
ارزيابى كرد و گفت: بايد انتظار معقولى از اين بازار داشت. مردم نبايد 
امسال انتظار بازدهى بازار بورس همانند سال گذشته را داشته باشند. 
وى درباره عملكرد ســازمان بورس اوراق بهادار نيز افزود: سياست 
گذارى هاى اين ســازمان خوب بوده است، اما به تصميمات هر مدير 
انتقاداتى وجود دارد. تغييرات در قوانين بازار بورس در چندماه اخير 
زياد شده كه اين امر نادرســت بوده و موجب بدبينى سرمايه گذاران 

مى شود. 
حدادى با بيان اينكه ســازمان بورس بايد به ســمت اصالح سيستم 
و معامالتى برود، گفت: فعاالن بازار ســرمايه از هسته معامالت به 
شــدت ناراضى هســتند، زيرا با افزايش حجم معامالت اين هسته 
كشــش الزم را ندارد و مداوم سيستم معامالتى بورس كشور مختل 

مى شود. 
اين كارشناس اقتصادى افزود: مردم بايد با دانش به بازار سرمايه وارد 
شــوند و از نظرات كارشناسان داراى مجوز استفاده كنند، زيرا ممكن 

است در آينده با استفاده از كارشنان غير رسمى متضرر شوند. 

خريد و فروش امتياز مسكن ملى ممنوع است
 مديركل راه و شهرســازى استان همدان از ممنوعيت واگذارى امتياز واحدهاى طرح 
ملى مســكن خبر داد و گفت: براساس مصوبه وزارت راه و شهرسازى واگذارى و انتقال 
امتياز مســكن ملى به غير، تحت هر يك از عناوين حقوقى، غيرمعتبر و ممنوع اســت و 

براساس مقررات پيگرد قانونى دارد. 
داريوش حســينى با اشاره به اطالعيه وزارت راه و شهرسازى درباره اين موضوع، اظهار 
كرد: ثبت نام اوليه طرح اقدام ملى مســكن ارزش معامالتــى ندارد و خريد و فروش آن 
غيرقانونى اســت و ثبت نام در سامانه به معناى عضويت يا تخصيص واحد نيست و چه 
بسا پس از بررسى شرايط قانونى فرد ثبت نام كننده غيرواجد شرايط تشخيص داده شود و 

به اين ترتيب مدارك آن از جمله كد رهگيرى و... بدون هرگونه ارزش است. 
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه خريدوفــروش امتيــاز مســكن ملــى فقط موجــب از بيــن رفتن 
ســرمايه خريــدار اســت، بــه ايســنا گفــت: بنابــر اعــالم وزارت خانــه،  امتيــاز ايــن قبيــل 
ــر،  ــه غي ــى ب ــاز مســكن مل ــال امتي ــذارى و انتق ــن واگ ــود همچني ــراد باطــل مى ش اف
تحــت هــر يــك از عناويــن حقوقــى، غيرمعتبــر و ممنــوع اســت و براســاس مقــررات 

پيگــرد قانونــى دارد. 
حسينى با بيان اينكه برگه چاپى ثبت نام اوليه طرح اقدام ملى مسكن ارزش معامالتى ندارد 
و خريد و فروش آن غيرقانونى اســت، يادآور شد: در صورت مبادرت به واگذارى امتياز 
به غير، عالوه بر اقدام قانونى عليه افراد متخلف، امتياز آن ها باطل شده و افراد خريدار نيز 

از هيچ حقوقى بهره مند نخواهند شد. 

دريافت به موقع روزنامهدريافت به موقع روزنامه
 با تيم مجرب توزيع در سراسر استان با تيم مجرب توزيع در سراسر استان

        سبـد فـرهنگى        سبـد فـرهنگى
 همراه با  همراه با همدان پيامهمدان پيام
9999

# كروناـ راـ  شكستـ  مى دهيم

 در هفته هاى اخير خبر جلســات شوراى 
عالى كار براى تعيين حداقل دستمزد كارگران 

همواره در صدر اخبار بوده است. 
خبر مصوبه شــوراى عالــى كار درباره تعيين 
حداقل دســتمزد كارگــران در روزهاى اخير، 
يكــى از اخبارى بود كه توانســت خود را از 
البــه الى اتفاقات كرونايى ايــران و جهان باال 
بكشــد و توجه  زيادى را به سوى خود جلب 
كند. بيش از 40 ساعت مذاكره، توفيق نداشتن 
در حصول توافق بين نماينــدگان كارگران و 
كارفرمايــان پيش از پايان ســال و نهايتا امضا 
نكردن مصوبه نهايى توسط نمايندگان كارگران 
از حواشــى پر رنگ ايــن خبر بود كه موجب 

متمايز شدن آن از ساير اخبار شد. 
براســاس تصميم گرفته شده در نشست 291
شــوراى عالى كار حداقل مــزد با 21 درصد 
افزايش نســبت به ســال قبل به يك ميليون و 
835 هزار و 426 تومان رســيد. همچنين براى 
ساير سطوح مزدى نيز اين افزايش به ميزان 15

درصد به اضافه 91 هزار تومان تعيين شد. 
 ديدگاه هاى مختلــف درباره مصوبه 

تعيين حداقل دستمزد كارگران
فرامرز توفيقى نماينده كارگران در شــوراى 
عالــى كار در مصاحبــه بــا فــارس گفت: 
مصوبه  كارگــرى  نمايندگان  از  «هيچ كــدام 
شوراى عالى كار را                  امضا نكردند. درحالى كه 
پارســال مصوبــه حداقــل مزد بــه امضاى 
نمايندگان كارگرى رســيد و امسال نخستين 
ســالى اســت كــه هيچ كــدام از نمايندگان 

كارگران اين مصوبه را                  امضا نكردند. »
نماينــده كارگران در شــوراى عالى كار در 
پاسخ به اين سؤال كه نمايندگان كارگرى چه 
رقمى براى رشــد حداقل مزد اعالم كردند، 
گفت: «مــا فقط اجراى مــاده 41 قانون كار 
را                  مى خواهيــم. طبق آخريــن گزارش مركز 
آمار نرخ تورم در ســال گذشته 34/8 درصد 
بــوده و بايد حداقل حقــوق كارگران به اين 
اندازه رشد مى كرد و اگر ساير موارد را                  تغيير 
مى داديم، بايد حداقــل حقوق كارگر به 2/8

ميليــون تومان، همان كــه دولت اعالم كرده 
كه بايد حداقل هزينــه خانوار كارگرى 2/8

ميليون تومان باشد، برسد. »
از طــرف ديگر، ســعيد ليالز پژوهشــگر در 
مصاحبه با ايســنا، با بيــان اينكه دريافتى هيچ 
كارگرى در ســالجارى كمتــر از 2/8 ميليون 
نخواهد بود، گفت :«اگر دستمزدها را بيش از 
اين افزايش مى داديم با توجه به شرايط كشور، 
ممكن بود با اخراج كارگران و ريزش نيروهاى 

كار روبه رو شويم.»
در ايــن نــزاع هميشــگى بين كارگــران و 
كارفرمايان، از يك ســو كارفرمايان به افزايش 
هزينه هــاى توليد و ركود و... اشــاره مى كنند 
و از طرفى كارگران به ســهم كم دســتمزد در 
هزينه هاى توليد، افزايش تورم و لزوم توجه به 

سبد معيشتشان تأكيد دارند. 
 قانون دربــاره روش تعيين حداقل 

دستمزد كارگران چه مى گويد؟
در ماده 41 قانون كار آمده اســت: «شــوراى 
عالى كار همه ساله موظف است ميزان حداقل 
مزد كارگران را براى نقاط مختلف كشور و يا 
صنايع مختلف با توجه به معيارهاى ذيل تعيين 

كند:
1- حداقــل مزد كارگران بــا توجه به درصد 
تورمى كه از طرف بانــك مركزى جمهورى 

اسالمى ايران اعالم مى شود. 
2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمى 
و روحى كارگــران و ويژگى هاى كار محول 
شــده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اى 
باشد تا زندگى يك خانواده، كه تعداد متوسط 
آن توسط مراجع رسمى اعالم مى شود را تأمين 

كند. 
تبصره كارفرمايان موظفند كه در ازاى انجام كار 
در ساعات تعيين شده قانونى به هيچ كارگرى 
كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت 

نكنند.
در ماده 41 قانون كار نكات مختلفى بيان شده 
اســت، از جمله در بند نخست آن به توجه به 
تورم در تعيين حداقل دستمزد كارگران اشاره 
شده اســت. كه به درستى مورد اشاره نماينده 
كارگران قرار گرفته و خواستار توجه به اين بند 

در تعيين حداقل دستمزد شده اند. 

 چرا تعييــن حداقل دســتمزد به 
صورت منطقه اى ضرورت دارد؟

اما نكته مهم ديگرى كه در صدر اين ماده مورد 
اشاره قرار گرفته است، موضوع تعيين حداقل 
دستمزد براى نقاط مختلف كشور است. امرى 
كه از زمان تصويب اين قانون در ســال 1369

مورد غفلت قرار گرفته و بسيارى از تنش هاى 
هرساله شوراى عالى كار را موجب شده است. 
به عقيده بســيارى از كارشناســان تنش هاى 
موجود ميان نمايندگان كارگران و كارفرمايان 
تــا حد زيادى مربوط به اجرانكردن صدر ماده 
41 اســت. از آنجا كه هزينه هــاى زندگى در 
كالن شهرها و شهرهاى كوچك بسيار متفاوت 
است، اگر حداقل دستمزد به صورت منطقه اى 
تعيين شود، هر منطقه با توجه به اقتضائات خود 
مى توان حداقل دستمزد را تعيين و اجرايى كند. 
اگرچه باتوجه به تورم باالى كشور در سال هاى 
اخير، مبلغ يك ميليون و 835 هزار و 426تومان 
به عنوان حداقل دستمزد عدد بااليى نيست؛ اما 
نمى توان انكار كرد كــه هزينه هاى زندگى در 
شهرهاى بزرگ و كوچك متفاوت است و اين 
مبلغ براى كارگر شهرى (به ويژه در كالنشهرها) 

و روستايى معناى متفاوتى دارد. 
از طــرف ديگر، همين موضوع (تعيين حداقل 
دستمزد يكسان در همه نقاط كشور) به همراه 
جذابيت هايى نظير نزديكى به بازارهاى مقصد و 
امكانات بيشتر بسيارى از كارفرمايان را تشويق 
به ساخت واحدهاى توليدى خود در نزديكى 
شهرهاى بزرگ كرده اســت. اين امر موجب 
كاهش اشــتغال در شهرهاى كوچك و به تبع 
آن معضالت اجتماعى نظير افزايش فقر، طالق 
و مهاجرت به كالن شــهرها و حاشينه نشينى و 

مشكالت ناشى از آن شده است. 
اجــراى ماده 41 قانــون كار در تعيين منطقه اى 
حداقل دســتمزد مى تواند صنايع را به ســمت 
شهرهاى كوچك و حتى روستاها سوق داده و از 
تنش هاى موجود بكاهد. در اين صورت است كه 
كارفرما بين ساخت واحد توليدى در شهرهاى 
بزرگ، دسترسى راحت تر به بازار فروش و هزينه 
كم انتقال كاالى توليدى خود به بازار و دستمزد 
باالى نيروى كار از يك ســو و ســاخت واحد 
توليدى در شــهرهاى كوچــك، افزايش هزينه 
حمل و نقل و كاهش هزينه نيروى كار از سوى 

ديگر امكان انتخاب خواهد داشت. 
نكته مهــم ديگر در تعيين حداقل دســتمزد، 
يك پارچه بودن دســتمزد در همه واحدهاى 
توليدى و خدماتى است، اين درحالى است كه 
سهم دستمزد در قيمت تمام شده محصول در 
واحدهاى خدماتى بيشتر از واحدهاى توليدى 
است و افزايش يكسان حقوق كارگران در همه 
صنوف تغييرات متفاوتى در هزينه نهايى توليد 

كاال و خدمات ايجاد مى كند. 
توجه به دو نكته فوق، موجب انتقال بســيارى 
از مشاغل با ســهم باالى هزينه نيروى كار به 
شهرســتان ها و توســعه اين مناطق و كاهش 

بيكارى در كشور خواهد شد. 
 بى توجهى به تفاوت ســبد هزينه هاى خانوار 
در مناطق مختلــف و نيز تفاوت هزينه نيروى 
انســانى در بنگاه هاى مختلف از عواملى است 
كه عالوه بــر دامن زدن به تنــش دائمى بين 
كارگران و كارفرمايــان و پيچيده كردن تعيين 
حداقل دســتمزد، موجب افزايش بيكارى در 
شهرهاى كوچك و روستاها و تبعات اقتصادى 

و اجتماعى ناشى از آن شده است. 
به نظر مى رسد باتوجه به تجربه شكست خورده 
30 ســال گذشــته در تعيين سراسرى حداقل 
دســتمزد و بى تفاوتى به سهم هزينه كارگر در 
هزينه تمام شــده كاال و خدمات، نياز است تا 
مجلس شوراى اسالمى قانون كار را اصالح و 
شوراى عالى كار را ملزم به رعايت تفاوت هاى 
منطقه اى و صنفى در تعيين حداقل دســتمزد 

كارگران كند. 
در پايان الزم اســت به اين نكته اشاره شود كه 
شوراى عالى كار متشكل از نماينده كارگران، 
نماينــده كارفرمايان و دولت اســت و اين در 
حالى است كه تصميمات اين شورا بر زندگى 
و سرنوشت چند ميليون نفر جوياى كار نيز اثر 
مستقيم دارد، ولى كسى در اين شورا منافع اين 

افراد را نمايندگى نمى كند. 

راهكار خروج از بن بست 
تعيين حداقل دستمزد كارگران
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ورزش در خانهايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

رهبران يك دهه اخير 5 ليگ برتر اروپا
 سايت Whoscored با بررسى جايزه بهترين بازيكن زمين از 
فصل 10-2009 تا به امروز رهبران 5 ليگ برتر اروپا را در يك دهه 

اخير مشخص كرده است.
به گزارش ايســنا، ادن هازارد و ليونل مســى برجسته ترين بازيكنان 

يك دهه اخير ليگ برتر انگليس و الليگا محسوب مى شوند. 
در ليگ برتر بيشــترين عنــوان به هازارد اختصــاص دارد. هافبك 
بلژيكى در تابســتان 2012 به چلسى پيوست و تا تابستان 2019 در 
ايــن تيم بود (وى اكنون بازيكن رئال مادريد اســت)، در اين مدت 
245 بازى انجام داد و 85 گل به ثمر رســاند، همچنين 61 پاس گل 
داد. اين آمار موجب شــد 62 بار جايــزه بهترين بازيكن زمين را به 
خــود اختصاص دهد و باالتر از هر بازيكن ديگرى در ليگ برتر در 

يك دهه اخير قرار بگيرد.
MVP ركوردار است. مهاجم بارسا از  در اسپانيا مسى با كسب 196
كريستيانو رونالدو كه 93 بار به اين عنوان دست يافت، باالتر است. 
البته ستاره پرتغالى دو فصل تقريبا كامل در ايتاليا بوده است. در اين 
مدت با پيراهن يوونتوس توانســت 19 بار جايزه بهترين بازيكن را 
كســب كند كه در مجموع به 112 عنوان مى رسد كه باز هم فاصله 

زيادى با مسى دارد.
در ليگ يك فرانســه زالتان ابراهيموويچ از همه باالتر است. مهاجم 
سوئدى با وجود اين كه تنها 4 فصل براى پارى سن ژرمن بازى كرد 
توانســت 42 بار برنده MVP شــود. نيمار و كيليان ام باپه در حال 

نزديك شدن به ابراهيموويچ هستند.
در آلمان هم اين آمار شــگفت انگيز است. بايرن از لحاظ گروهى در 
اين دهه حكمرانى كرد و توانســت در همه ســال ها به جز 2011 و 
2012 عنوان قهرمانى را در بوندســليگا باالى ســر ببرد. با اين حال 
هرگز يك ستاره در زمين نداشت كه از ديگر بازيكنان خيلى فاصله 
داشته باشد، بازيكنانى همچون فرانك ريبرى، آرين روبن و روبرت 
لواندوفسكى در يك دهه اخير براى تيم مونيخى درخشيدند. با اين 
حال بازيكنى كه بيش از همه جايزه MVP را كســب كرد، رويس، 

بازيكن دورتموند بود.
در ايتاليــا در ميان تيم هاى بــزرگ هيچ بازيكنى وجــود ندارد كه 
صدرنشــين باشد. اين عنوان بيش از همه به پامو گومز رسيده كه در 
اين دوران براى تيم هاى كاتانيا و آتاالنتا بازى كرد، او 38 بار بهترين 

بازيكن زمين شد.

واكنش الكساندر نورى 
به اخراج از هرتابرلين

 ســرمربى ايرانى هرتابرلين با وجود آنكه از اين تيم كنار گذاشته 
شد، اما از باشگاه و هواداران اين تيم تشكر كرد.

به گزارش ايسنا، باشگاه هرتابرلين در فصل جارى بيشترين تغييرات 
را روى نيمكت داشــته است تا جايى كه تا االن 3 مربى عوض كرده 

است.
هرتابرليــن تصميم گرفت كه به همكارى خود با الكســاندر نورى 
سرمربى موقت خود پايان دهد و در اين روزهايى كه فوتبال به دليل 
كرونا تعطيل اســت الباديا بازيكن ســابق خود را به عنوان سرمربى 

جديدش معرفى كند.
الكساندر نورى ســرمربى ايرانى هرتابرلين پس از اخراج اين پست 
را منتشر كرد و نوشت: ســفر هيجان انگيز به پايان رسيد، روزهاى 

خوبى را تجربه كردم و چيزهاى زيادى هم ياد گرفتم.
وى ادامــه داد: اطمينان دارم كه با فاصله 6 امتيازى كه با منطقه خطر 
داريم در بوندســليگا باقى خواهيم ماند. به تصميم باشــگاه احترام 
مى گذارم و مى خواهم از همه كسانى كه در اين مدت از من حمايت 

كردند تشكر كنم.
نورى تنها در 4 بازى هدايت هرتابرلين را برعهده گرفت و توانست 
5 امتياز با اين تيم به دست آورد و يك شكست سنگين برابر كلن را 

تجربه كند كه دليل اصلى پايان همكارى وى بود.

ورزش هاى هوازى مناسب منزل
 يك متخصص فيزيولوژى درباره بهترين ورزش هاى هوازى در 
منزل در روزهايى كه به دليل شــيوع ويــروس كرونا امكان ورزش 
كردن در باشگاه هاى ورزشــى فراهم نيست و بسيارى از افراد بايد 

تمرينات مربوط را در منزل برگزار كنند صحبت كرد.
شــكوفه سخنورى گفت: درجازدن، پله رفتن و زانوبلند بدون پرش 

از جمله ورزش هاى هوازى هستند كه مى توان در منزل انجام داد.
وى به ايســنا اظهار كــرد: همانطور كه همــه مى دانيم ورزش هاى 
هوازى و فعاليت هايــى نظير پياده روى، نــرم دويدن هاى طوالنى، 
دوچرخه ســوارى و از اين قبيل ورزش ها جزو ورزش هاى هوازى 

محسوب مى شوند.
ســخنورى ادامــه داد: اين مــدل تمرين ها و فعاليت هــا به ارتقاى 
عملكرد سيستم قلبى عروقى و تنفسى كمك كرده و ظرفيت و توان 

عملكردى اين سيستم ها را بهبود مى بخشند.
اين دكتراى فيزيولوژى ورزشــى در پاســخ به اينكه در شــرايط 
كنونــى كه نبايد از منزل خارج شــويم و نمى توانيم از فضاى باز 
و آزاد اســتفاده كنيم آيا راهى هســت كه در منزل جايگزين اين 
فعاليت هــا كنيم؟ توضيح داد: بله شــما مى توانيد در منزل هم به 
تمرينات هوازى بپردازيد و حركات ساده زيادى وجود دارند كه 
مى توانيــد با انجام آنها در زمان بيــش از 3 دقيقه و تكرار كردن 

آنها به اين هدف برسيد.
وى افزود: شــدت اين مدل تمرينــات را اينگونه تنظيم كنيد كه در 
حيــن اجرا بتوانيد يك جمله كامل بدون نفس نفس زدن با يك نفر 
صحبت كنيد و در صورتى كه بريده بريده حرف زديد شدت را كم 
كنيــد؛ حركاتى مانند درجا زدن، پله رفتــن و زانو بلند بدون پرش 

مى توانند به اين منظور اجرا شوند.

تقويت آمادگى جسمانى (1)

همه ما آرزو داريم كه همواره از جسمى سالم و تندرست برخوردار 
بوده و عمرى طوالنى داشــته باشــيم، امروزه مى بايست در زندگى 
عادات خوب، پسنديده و ســالم را در خود پرورش دهيم. پس اگر 
در زندگى خود ورزش و بهداشت را بگنجانيم زندگى سالم و شادى 

را خواهيم داشت.
■ آمادگى جسمانى 

تعريف: توانايى انجام كارها و وظايف محوله بدون احساس خستگى 
مفرط و به بهترين نحو

آمادگى جسمانى به دو بخش تقسيم بندى مى شود:
1. آمادگى جسمانى وابسته به تندرستى (عمومى): 

هدف اصلى كه اين بخش از آمادگى جسمانى دنبال مى كند اين است 
كه در عملكرد و حفظ يك الگوى زيســتى ســالم در طول زندگى 

مؤثر باشد.
2. آمادگى جسمانى وابسته به اجرا و حركت (تخصصى يا مهارتى):

مختص ورزش و فعاليت هاى حركتى است . 
با توجه به توضيحات باال ما به دنبال يك آمادگى جســمانى هســتيم 
(بخش اول) تا بتواند سالمت ما را تضمين كند و مشكالت جسمانى 
و حتى روحى ما در زندگى را كاهش دهد و با جنســيت، سن، شغل 

و فعاليت هاى روزانه ما متناسب باشد.
هدف از آمادگى جســمانى و تندرستى صرفا نداشتن بيمارى نيست، 
بلكه ســالمت در حوزه هاى ديگر از جمله اجتماعى، ذهنى، جسمى 
و روحى مد نظر اســت و هدف عمده آن به تأخير انداختن مرگ و 

پيشگيرى از بيمارى است. 
فاكتورهاى آمادگى جســمانى وابســته به سالمت به 4 بخش تقسيم 
مى شــود: تركيب بدنى، استقامت (قلبى-عروقى و استقامتى)، قدرت 

و انعطاف پذيرى
1. استقامت قلبى- تنفسى: توانايى مقاومت در يك فعاليت جسمانى 

كه با وجود اكسيژن و بدون خستگى بى مورد انجام مى شود.
2. انعطاف پذيرى: توانايى حركت آزادانه بدون درد در سرتاسر دامنه 

حركتى يك مفصل يا گروهى از مفاصل.
3. قــدرت عضالنى: توانايى يا ظرفيت يك يا گروهى از عضله براى 

توليد بيشترين نيرو در يك نوبت عليه يك مقاومت 
4. اســتقامت عضالنى: توانايى يك يا گروهى از عضله براى تكرار 
اجرا يا تحمل انقباض عضالنى زير بيشــينه در دوره اى از زمان (در 

زمان طوالنى)
5. تركيب بدن: چگونگى ساختار بدن از نظر عضله، استخوان، چربى 

و موارد ديگر
افــراد در هــر شــرايط ســنى و جنســيتى نيازمنــد تقويــت آمادگــى 
جســمانى خــود هســتند تــا بتواننــد زندگــى ســالمى را بــا كمتريــن 

آســيب داشــته باشــند.
آمادگــى قلبــى- عروقــى يــا همــان تــوان هــوازى (در مقالــه قبلــى 
پرداختــه شــد) يكــى از مهمتريــن فاكتورهــاى زندگــى ســالم اســت 
ــا تمرينــات اســتقامت هــوازى به صــورت تداومــى  كــه مى تــوان ب
يــا تناوبــى بــه آن پرداخــت. در شــرايط موجــود و اهميــت ورزش 
در خانــه مى تــوان بــا تمرينــات پيــاده روى درجــا، دويــدن درجــا، 

دوچرخــه ثابــت ، طنــاب زدن و... بــه نتيجــه دلخــواه رســيد .

ــه  ــادى ب ــتگى زي ــى بس ــتقامت عضالن ــى: اس ــتقامت عضالن اس
توانايــى قلــب و گــردش خــون، متابوليســم پايــه، توانايــى 
ــراد دارد.  ــزه اف ــى و انگي ــى-  عضالن ــى عصب ــش ها، هماهنگ ش
شــايد تفكــر اينكــه تمرينــات اســتقامت عضالنــى مختــص افــراد 
ــوان)،  ــان و بان ــراد (آقاي ــتر اف ــت در بيش ــكار اس ــوان و ورزش ج
موجــب انجام نــدادن تمرينــات مختــص ايــن فاكتــور شــود 
ولــى شــايان ذكــر اســت كــه در افــراد ميانســال و حتــى ســالمند 

ــت.  ــرورى اس ــى ض ــتقامت عضالن ــاى اس فعاليت ه
ــوان عضــالت را  ــزل ت ــاده در من ــركات س ــام ح ــا انج ــوان ب مى ت
ــرات و...  ــتون فق ــل، س ــه مفاص ــارهاى وارده ب ــا فش ــه ب در مقابل
افزايــش داد كــه مى تــوان بــه حركــت درازنشســت بــراى افزايــش 
ــا  ــكات پ ــس، اس ــكمى، بارفيك ــدرت عضــالت ش ــتقامت و ق اس

ــرد.  ــاره ك ــه) و... اش ــدون وزن (ب
تمامــى ايــن حــركات را مى تــوان بــا مقاومــت وزن بــدن شــخص 
و بــدون اســتفاده از وزنــه اضافــى انجــام داد و در صــورت توانايــى 
ــه  ــى ك ــار اضاف ــش ب ــراى افزاي ــب ب ــمانى مناس ــى جس و آمادگ
موجــب رشــد بيشــتر عملكــرد عضالنــى گــردد؛ مى تــوان از 
ــاز  ــد دست س ــه مى توان ــى ك ــا وزنه هاي ــى ب ــا حت ــاى آزاد ي وزنه ه
باشــند، مثــل بطرى هــاى آب مدنــى بــزرگ يــا كوچــك در منــزل 

اســتفاده كــرد.

آگهي حصر وراثت
ــه  ــت كالس ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  734 ب ــماره شناس ــايان داراى ش ــدى ش ــت واح ــاى هداي آق
ــه  ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــوزه درخواســت گواه ــن ح 2/99ش112ح از اي
ــگاه  ــخ 98/12/11 در اقامت ــنامه  4050840650 در تاري ــماره شناس ــه ش ــراقى ب ــا اش ــادروان ثري ش
ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ دائم
1-محمدرضــا واحــدى شــايان فرزنــد هدايــت بــه شــماره شناســنامه 4040274253 متولــد1374 

فرزنــد متوفــى 
2-فاطمه واحدى شايان فرزند هدايت به شماره شناسنامه 190 متولد1367 فرزند متوفى

 3-نرگــس واحــدى شــايان فرزنــد هدايــت بــه شــماره شناســنامه 4040064011 متولــد1368 فرزنــد 
فى متو

ــد1371  ــنامه 4040183959 متول ــماره شناس ــه ش ــت ب ــد هداي ــايان فرزن ــدى ش ــه واح  4-نجيم
ــى ــد متوف فرزن

ــد  ــد1364 فرزن ــنامه 10 متول ــماره شناس ــه ش ــت ب ــد هداي ــايان فرزن ــدى ش ــه  واح  5-حوري
ــد1341  ــنامه 734 متول ــماره شناس ــه ش ــد نصــرت ... ب ــايان فرزن ــدى ش ــت واح ــى 6-هداي متوف
همســر متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي 
ــزد او باشــد از تاريــخ نشــر  مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي ن

ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.  ــاه تقدي نخســتين آگهــي ظــرف يــك م
(م الف 16)
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آگهي حصر وراثت
ــه  ــت كالس ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  10434 ب ــماره شناس ــران داراى ش ــوادى مه ــى ج ــاى عل آق
813/98ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه 
شــادروان اســداله جــوادى مهــران بــه شــماره شناســنامه  5832 در تاريــخ 98/11/17 در اقامتــگاه 

ــه:  ــه منحصــر اســت ب ــه حين الفــوت آن متوفى/متوفي ــه ورث ــدرود زندگــى گفت دائمــى خــود ب
1-هــادى جــوادى مهــران فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه 696 متولــد1364 فرزنــد متوفــى 
2-علــى جــوادى مهــران فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه 10434 متولــد1352 فرزنــد متوفــى 
3-محمــد جــوادى مهــران فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه 245 متولــد1360 فرزنــد متوفــى 
4-اعظــم جــوادى مهــران فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه 12054 متولــد1356 فرزنــد متوفى 
5-آرزو جــوادى مهــران فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه 4040228405 متولــد1372 فرزنــد 
متوفــى 6-مهــرى رضايــى فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه 6614 متولــد1336 همســر متوفى 
7-مهــدى جــوادى مهــران فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه 303 متولــد1362 فرزنــد متوفــى 
ــد  ــد1354 فرزن ــنامه 10825 متول ــماره شناس ــه ش ــداله ب ــد اس ــران فرزن ــوادى مه 8-افشــين ج
متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد 
تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين 

آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف17)
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3 راهكار براى ادامه ليگ مطرح است
 عضو هيأت رئيسه سازمان ليگ فوتبال با بيان اينكه 3 راهكار براى اتمام ليگ نوزدهم 
پس از شــيوع ويروس كرونا مطرح شده اســت، گفت: دنبال اين هستيم كه فصل آينده 

را فدا نكنيم.
به گزارش مهر، هوشنگ نصيرزاده درباره آخرين وضعيت ليگ برتر و احتمال تعطيلى يا 
برگزارى مسابقات گفت: هنوز تصميم جديدى گرفته نشده است. هركسى براى برگزارى 
مسابقات تاريخى را مى گويد در واقع پيشگويى كرده است چون چيزى مشخص نيست. 
هر لحظه ممكن اســت اتفاقى رخ بدهد. وى ادامه داد: ستاد ملى مبارزه با كرونا است كه 

اعالم مى كند تمرين تيم ها و مســابقات فوتبال چه زمانى شروع بشود. طبيعتاً تا يك ماه 
پيش از شــروع بازى ها بايد آن را اعالم كنند كه تيم ها فرصت آماده ســازى مجدد داشته 
باشند. عضو هيأت رئيسه سازمان ليگ در پاسخ به اين سؤال كه راهكارها و پيش بينى هاى 
اين ســازمان براى ليگ نيمه تمام نوزدهم چيست؟ تأكيد كرد: هميشه گزينه هايى وجود 
دارد، ولى همانطور كه گفتم تاريخ مشــخصى مطرح نشده است. سازمان ليگ دنبال اين 
اســت كه فصل آينده را فدا و نابود نكند. نصيرزاده افزود: يك پيشنهاد اين است كه ليگ 
را همينجا رها كنيم و همه چيز از صفر شــروع شود. پيشنهاد ديگر اين است كه ليگ را 
با همين 21 بازى به فصل آينده منتقل كنيم تا قهرمان مشــخص شــود، پيشنهاد سوم هم 

برگزارى ادامه مسابقات است.

وى با اشاره به توصيه هاى فيفا به فدراسيون هاى فوتبال در سراسر دنيا يادآور شد، ويروس 
كرونا از شــرق كره زمين به غرب رفته اســت. خود به خود وضعيت شــرق زودتر از 
غــرب بهبود پيدا مى كنــد. بر همين منوال ويروس كرونا در ايران زودتر از كشــورهاى 
غربى فروكش خواهد كرد. اگرچه غيبگو نيســتم، اما پيش بينى شخصى خودم اين است 
كه اين ويروس اواســط ارديبهشــت در ايران از بين مى رود. فكر مى كنم تا 20 شهريور 
شرايط مناسب شود. عضو هيأت رئيسه سازمان ليگ درباره فشرده شدن مسابقات ليگ و 
برنامه هاى تيم ملى در فصل آينده خاطرنشان كرد: به طور مشخص برنامه تيم ملى فشرده 
مى شــود. فدراسيون فوتبال حساس است كه تيم ملى به جام جهانى برود چون بزرگترين 

درآمدش از حضور اين تيم در جام جهانى است كه حدود 100 ميليارد تومان مى شود.

 پيام حيدرى داور بين المللى فوتبال استان 
و محمدحسين سلطانى قهرمان و ملى پوش 
اسبق كشتى، دو چهره مطرح ورزش همدان 
هســتند كه در كوچه پس كوچه هاى شهر با 

«كرونا» سرشاخ شده اند. 
تا ديــروز در زمين بــازى قضاوت مى كرد 
و آن يكــى روى ســكوى قهرمانى افتخار 
مى آفريد و امروز نامشــان بر لوح قهرمانان 
سالمت نقش بسته است و شده اند مدافعان 

سالمت. 
22 كيلوگرم ســمپاش روى شانه هايشــان 
سنگينى مى كند اما هر شب به عشق سالمتى 
مردم، سمپاش را روى شانه ها حمل مى كنند 
تا در و ديوار شهر و در منازل شهروندان را 

ضدعفونى كنند. 
 مردم به احترام آنان ايستادند و كف زدند و 
افتخار كرديم به آنها كه اسطوره هاى ورزش 
هســتند و امروز آنان به احترام مردم براى 
ضدعفونــى خيابان ها و معابر در خط مقدم 

ايستاده اند. 
از پيام حيدرى پرســيديم كه چرا شما وارد 
ميدان شــديد و در حركتــى خودجوش و 
البته جهادى با ســمپاش دستى افتاده ايد به 
جــان كرونا؛ داور بين المللى اســتان گفت: 
پيــش از هر ســخنى بايــد از كادر درمان 
شاغل در بيمارستان هاى كشور تقدير كنيم 
كه در خط مقــدم مبارزه بــا اين ويروس 
هســتند و خالصانه و البته صادقانه در حال 
خدمت رســانى به هم نوعان خود هســتند. 
شــايد باورتان نشود اما هســتند دكترها و 
پرســتارانى كه بالغ بر يك ماه رنگ خانه و 
كاشانه خود را نديده و در حسرت بوسيدن 
روى فرزند و ديدن خانواده خود هســتند، 
همــه بايد براى قطع زنجيــره كرونا كمك 
كنيم و هركسى بنابر مسئوليت خودش بايد 

كار كند و شــايد بهترين مورد در اين امر، 
در خانه ماندن باشــد. بايد اين موضوع را 
مديريت كنيم تا اين ويروس ريشه كن شود. 
محمدحسين سلطانى نيز گفت: حركتى كه 
ما انجام مى دهيم يك وظيفه است، زيرا همه 
در برابــر مبارزه با اين ويروس مســئوليت 
داريم و بايــد براى نابودى آن در هر جايى 
كه هســتيم قدم برداريم و تــالش كنيم تا 

دوباره سالمتى به جامعه بازگردد. 
ملى پوش اسبق كشتى آزاد كشورمان افزود: 
همه شهروندان در كنار هم در حال زندگى 
هستند و حقوق شهروندى ما ايجاد مى كند 
كه براى كمك به هم نوع خود تالش كنيم. 

ــه  ــورمان ك ــال كش ــى فوتب  داور بين الملل
ــرده  ــا ك ــانه را ره ــه و كاش ــب ها خان ش
شــهر،  دل  در  دوش  بــه  ســم پاش  و 
ايــن  تشــريح  در  مى كنــد،  سم پاشــى 
كار گفــت: از ابتــداى ســال بــا توجــه 
ــم  ــود تصمي ــم كارى خ ــش حج ــه كاه ب
ــتان در  ــر از دوس ــد نف ــا چن ــا ب ــم ت گرفتي
ــى از  ــه يك ــوش ب ــًال خودج ــى كام حركت
محــالت شــهر رفتــه و كار گندزدايــى 
ــام  ــردم را انج ــازل م ــى در من و ضدعفون

ــم.  دهي
حيــدرى افــزود: در ابتــداى كار چنــد 
دســتگاه ســم پاش را تهيه كرديــم و مواد 
الزم ضدعفونى از جمله مايع ســفيدكننده، 
الكل، لباس مخصوص، دســتكش، ماسك 
و... را آمــاده كرديم تا كار خود را شــروع 
كنيم، در ساعات پايانى شب كه حجم تردد 
شهروندان كمتر مى شود  بهترين زمان براى 
ضدعفونى اســت و ما هم هرشــب به يك 
محله مى رويم و تــا حوالى صبح در منازل 
شهروندان، دستگيره  خودروهاى پارك شده 
در كوچه، باكس هاى زباله، جلوى بانك ها و 

فروشگاه ها و... را ضدعفونى مى كنيم. 
سلطانى قهرمان جام جهانى كشتى آزاد نيز 
افــزود: اين حركت كوچكى كه ما شــروع 
كرديم بسيار قدم ناچيزى در برابر زحمات 
كادر درمان و مدافعان سالمت كشور است، 
همه بايــد تالش كنيم تا زنجيره انتقال قطع 
شــود و حتى اگر يك نفر را بتوانيم از مبتال 
شدن به اين ويروس نجات دهيم ما اجر كار 
خود را برده ايم و به عقيده خودم پاداشمان 

را گرفته ايم. 
همه ما مســئوليت اجتماعــى داريم و اين 
كار هم دلى اســت و بايد براى ســالمتى 
شــهروندان و كل جامعه تــالش كنيم زيرا 
حركت كردن در اين راه، قدم برداشــتن در 

مسير خداوند منان است. 
 پرسيديم شــما كه ورزشكار هستيد ممكن 
است خداى ناكرده در اين گير و دار مبارزه 
با كرونا خود مبتال شــويد و آينده ورزشى 
شما تباه شود، زيرا ريه و شش  بيماران اين 
ويروس در آينده با مشــكل مواجه خواهد 
شــد كه پيام حيدرى گفت: ورزشكار بدنى 
قوى دارد، زيرا سيستم دفاعى بدن به مراتب 
بهتر كار مى كند، اما سالمتى جامعه مهمتر از 

سالمت فردى است. 
وى گفت: اگر همه با اين تفكر كه شايد در 
راه مبــارزه با ويروس به آن مبتال شــوند و 
بهتر اســت وارد ميدان نشوند اصال صحيح 
نيســت و بايــد همه پاى كار باشــند حتى 
شــهروندان عادى؛ جامعه ما جامعه جوانى 
است و پدران و مادران ما پا به سن گذاشته 
و شــايد نتوانند در اين مهم خدمتى انجام 
دهنــد، اما ما جوانان كــه بنيه و بدنى قوى 

داريم بايد پاى كار باشيم. 
داور بين المللى فوتبال تصريح كرد: من يك 
داور فوتبال هســتم، اگر سالمتى به جامعه 

بازگــردد، مــن مى توانم برگــردم به زمين 
فوتبال و فوتبال نيــز يك هيجان به جامعه 
مى دهد و سالمتى سبب مى شود كه فوتبال 

به استاديوم ها و قاب تلويزيون برگردد. 
وى با بيان اينكه تــك تك افراد جامعه در 
برابر اين ويروس مســئوليت دارند، گفت: 
تنها نبايد كادر درمان درگير مبارزه باشــند، 
اميدواريــم كه به زودى جشــن پيروزى بر 

كرونا را برگزار كنيم. 
محمدحســين سلطانى نيز ادامه داد: ورزش 
ضامن ســالمتى است و ورزشــكارانى كه 
بدنــى قوى دارنــد بايد پــاى كار بيايند و 
كمك كننــد تا اين ويروس هرچه زودتر از 

كشورمان و البته كل جهان رخت ببندد. 
وى ادامه داد: اگر ما امروز يك ورزشــكار 
هســتيم و توانســته ايم به درجات باال در 
ورزش برسيم قطعًا يك سمتش دعاى خير 
مردم و پشتيبانى معنوى آنها بوده و امروز ما 
در برابر همين مردم مسئوليت داريم و بايد 

در كنار آنها باشيم. 
ملى پوش اسبق تيم ملى كشورمان بيان كرد: 
من از همه مردم مى خواهم كه دســتورات 
پيشــگيرى را رعايــت كننــد و ورزش در 
خانه و تغذيه درســت را فراموش نكنند تا 
ان شــاءا... بر اين حريف بدبدن كرونا چيره 

شويم. 
پيام حيدرى و محمدحســين ســلطانى كه 
در باالترين ســطوح بين المللى نام ايران را 
طنين انداز كرده اند با اين حركت جهادى و 
البته ارزشمند خود نشــان دادند كه مبارزه 
با ويروس كرونا مرز شخصيت نمى شناسد 
و همــه جامعــه در مبارزه با ايــن بيمارى 

مسئوليت دارند. 
خداقوت پهلوانان و قهرمانان واقعى

* مجتبى دى آبادى

چهره هاى شاخص ورزش استان 
با كرونا سرشاخ شدند

توماس باخ: 
براى تعويق المپيك 

مردد نبوديم
 رئيــس كميته بين المللــى المپيك تأكيد 
كرد اين نهاد براى تعويق يك ساله بازى هاى 

المپيك مردد نبود. 
 ،insidethegames به گزارش ســايت
در نهايــت پس از درخواســت هاى زياد از 
طرف ورزشــكاران و كميته هــاى المپيك، 

IOC تصميم به لغو بازى هاى المپيك توكيو 
گرفت تا خيلى ها عنــوان كنند باخ مخالف 

تعويق بازى هاى المپيك توكيو بود. 
اما توماس باخ رئيس كميته بين المللى المپيك 
با رد اين خبر گفت: كميته بين المللى المپيك 
به هيچ وجه بــراى تعويق بازى هاى المپيك 
مردد نبود. در چنين شــرايط حساســى يك 
نفر نمى تواند احساســى تصميم بگيرد. ما با 
بررسى جامعى كه انجام داديم تصميم گرفتيم 
كه بازى هــاى المپيك توكيو به تعويق بيفتد. 
براى اين كار ما تنها تصميم گيرنده نبوديم و 

بايد كميتــه برگزاركننده بازى ها نيز موافقت 
مى كرد و البته نياز به حمايت دولت ژاپن نيز 

بود تا از لغو بازى ها حمايت كند. 
باخ در بخش ديگرى از ســخنان خود گفت: 
باز هم بايد تأكيد كنم سالمت ورزشكاران و 
تمام افراد دخيل در بازى هاى المپيك براى ما 

در اولويت قرار دارد. 
تومــاس باخ تأييــد كرد تعويــق بازى هاى 
المپيك موجــب ضرر چندين ميليون دالرى 
مى شــود كه ميزان دقيق آن در آينده نزديك 

مشخص خواهد شد.
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باباطاهر

يك كارشناس صنايع دستى: 
سال سختى در انتظار 

صنايع دستى است!
 ميرزالو بــا بيان اينكه «تمام دســت اندركاران 
حوزه صنايع دستى سال سختى را در پيش دارند»، 
تأكيــد كرد كــه در اين روزهايى كه بــازار دچار 
ركود شده اســت، معاونت صنايع دستى بايد براى 
رونق اين بازار در ســال جديد برنامه هاى دقيق و 

حمايت كننده اى را در نظر بگيرد.
فريــدون ميرزالــو، مديركل ســابق دفتر آموزش 
و حمايــت از توليد صنايع دســتى در گفت وگو با 
ايسنا درباره وضعيت بازار اين حوزه و برنامه هايى 
كه نمى توان براى رونق بازار صنايع دســتى پس از 
پايــان روزهــاى كرونايى در نظــر گرفت، اظهار 
كرد: حدودا از اواســط اسفند ســال گذشته افت 
فروش آثار صنايع دســتى آغاز شد و اواخر اسفند 
ميزان فروش بســيار پايين آمد. از ســوى ديگر تا 
زمانى كه فروش آثار در ســال 99 آغاز شود مدت 
زمان زيادى باقى مانده است. در اين ميان معاونت 
صنايع دستى بايد با برنامه ريزى درست تالش كند 
كه به رونق بازار كمك كند و در اين زمينه تبليغات 

زيادى انجام دهد. 
وى ادامه داد: معاونت صنايع دستى بايد به آن دسته 
از كارگاه هايى كه دسترسى به بازار فروش ندارند، 

كمك كند تا به بازار معرفى شوند. 
برخى توليدكنندگان تالش مى كنند خودشان را از 
طريق شــبكه هاى اجتماعى معرفى كنند كه اقدام 
بســيار خوبى اســت، اما طبيعتا اگر اين معرفى از 
ســوى معاونت صنايع دســتى صورت بگيرد و با 
حمايــت نيز همراه باشــد، در ميــزان فروش اين 

كارگاه ها مؤثرتر خواهد بود. 

ميرزالو خاطرنشان كرد: در چنين شرايطى معاونت 
صنايع دستى مى تواند حتى كمك هايى را به صورت 
بالعــوض بــه كارگاه هايى كه در ورشكســتگى 
هســتند اهدا و تالش كند كه بيمه اين كارگاه ها كه 

تعدادشان هم كم نيست، قطع نشود. 
همچنين مسئوالن امر در معاونت صنايع دستى بايد 
مــواد اوليه خوب و باكيفيــت در اختيار كارگاه ها 
قرار دهد تا هم توليــد راحت تر و هم كيفيت آثار 

بهتر شود. 
اين كارشناس صنايع دســتى افزود: البته تمام اين 
مــواردى كه ذكر كردم، راه هايى اســت كه عملى 
نيستند؛ زيرا فكر نمى كنم چنين توانى در معاونت 

صنايع دستى وجود داشته باشد.
 بر اســاس آمارهايى كه پيش تر اعالم شــده بود، 
حدود 300 يا 400 هزار توليدكننده صنايع دســتى 
در كشــور وجود دارد و اين تعداد كمى نيست! با 
توجه به اينكه تشــكل ها و تعاونى هاى خوبى هم 
در اين حوزه نداريم، طبيعتا براى خدمات رسانى 
به اين تعداد بايد برنامه ريزى خوبى وجود داشته 

باشد. 
ميرزالــو نقدينگى، تهيه مواد اوليه، دســتمزد و ... 
را از مهم ترين مشــكالت توليد برشمرد و يادآور 
شــد: قيمت مواد اوليه سال گذشته بسيار باال رفت 
و حتى مى توان گفت 2 برابر شــد، اما مســئوالن 
اصال انگار در زمين بازى نيستند و خبر ندارند كه 
چه اتفاقى در حال وقوع اســت. اگر توليدكنندگان 
نتوانند به مواد اوليه دسترســى داشته باشند چطور 

مى توان انتظار رونق توليد داشت؟
 اين در حالى اســت كه چندى پيش وزير ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اعالم كرد كه 
600 ميليــون دالر صادرات صنايع دســتى وجود 
داشــته كه 289 ميليون دالر رســمى و باقى مانده 

صادرات چمدانى بوده است.

سرنوشت پول گردشگران و خدمات آژانس ها 
در هاله ابهام است

 ويروس مسافر، سفرهاى زيادى را كنسل كرد و سبب شد از يك سو، 
گردشــگران پرشمارى به دنبال پس گرفتن پول بليت ها و تورها و رزرو 
اقامتگاه هايشــان باشــند و از طرف ديگر، بخش خدمات گردشگرى 
براى بازگرداندن پول ها دچار مشــكل شــود. اين ماجــرا در مواردى 
خيلى پيچيده تر اســت و گاهى نه چندان مشكالت زيادى هم بر سر راه 
گردشگران و آژانس ها به وجود مى آورد و البته اين ماجرا نه فقط در ايران 
كه در بيشــتر كشورها پيش آمده اســت. به ويژه كه زمان درگير شدن و 
اعالم قرنطينه در كشورها متفاوت بود و همين هم كالف بازپس گرفتن 
پول ها را پيچيده تر كرده اســت. چند روايت از روال بازپس گيرى پول 
كنسلى ها را در اين گزارش باهم مرور مى كنيم.  «پول ها را بدون جريمه، 
بازمى گردانند.» اين شعار از وقتى يكى يكى پروازها كنسل شدند، توسط 
مســئوالن وزارت ميراث و البته خطوط هواپيمايى و دســت اندركاران 
صنعت گردشــگرى داده شــد، اما واقعيت اين اســت كه ماجرا اصال 
به همين ســادگى ها نيســت. از طرفى پول ها برگردانده مى شوند اما در 
اين ميان كسى نمى داند پول خدماتى كه كارمندان آژانس ها براى خريد 
بليت ها و تنظيم برنامه تورها انجام داده بودند، بايد از كجا تأمين شــود 
و وضع وقتى بغرنج تر مى شــود كه وزارت ميراث از بسته حمايتى براى 
بخش گردشگرى خبر مى دهد، اما حرمت ا... رفيعى، رئيس هيأت مديره 
انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرت هوايى و جهانگردى ايران، در 
گفت و گويش با مهر، صراحتا اعالم مى كند كل ســال 98 براى آژانس ها 
فقط مساوى با زيان بوده و حاال با وجود كرونا كمترين كارى كه مى شود 
كرد اين است كه 2 سال تنفس مالياتى و بخشودگى حق بيمه كارفرما و 
وام بالعوض به آژانس ها داده شود تا شايد بتوانند روى پايشان بايستند. 
با همه اين صحبت ها واضح است كه مردم قاعدتا نبايد جور ضررهاى 

آژانس ها را بكشند و مسئوالن بايد چاره اى بينديشند. 
 گزينه ساده كنسلى بليت

در ماجراى كرونا، عده اى از گردشــگران فقط بليت هواپيما خريدارى 
كرده بودند كه كنسل شــدنش به بازپس گرفتن پول بليت بدون جريمه 
كنســلى، انجاميد. اين مورد كه تقريبا ســاده ترين گزينه هم است براى 
خيلى ها دردسرســاز بوده است. روند به اين شكل است كه اگر از خود 
ايرالين به طور مستقيم خريدارى كرده باشيد، بايد بالفاصله پس از كنسلى 
پول به حسابتان بازگردانده شــود. اما اگر از آژانس خريدارى صورت 
گرفته، ايرالين ابتدا پول را به حســاب آژانس بازمى گرداند و سپس اين 
آژانس اســت كه بايد با شما تسويه حساب كند. طبق تحقيقات ميدانى 
خبرنــگار اصفهان زيبا، آژانس هاى ايرانى در قبال بازپرداخت كنســلى 
پروازها واكنش هاى متفاوتى داشته اند. برخى پول ها را به صورت اينترنتى 
و تمام و كمال به مشتريانشــان بازپس دادنــد. برخى اطالعيه اى صادر 
كردند و از گردشــگران خواستند تا پس از عيد نوروز صبر كنند. يكى از 
آژانس ها براى مسافران فرمى فرستاده بود كه در آن ذكر شده بود رئيس 
آژانس با پرداخت اينترنتى پول كنســلى موافقت كرده است. به ضميمه 
اين فرم، چكى به تاريخ يك ماه ونيم آينده بود. مســافر با امضاى فرم و 
قبــول چك در عملى متناقض به هرحــال به مبلغ كامل پول به صورت 
چكى دست پيدا مى كرد. اما نكته ديگرى هم وجود دارد كه اگر مسافران 
از آن خبر داشــتند مى توانستند با ارجاع به اين نكته از آژانس بخواهند 
پول را سريع تر به آنها پس بدهد. نكته اين بود كه آژانس ها ابتدا و وسط 
هر ماه با ايرالين ها تسويه حساب مى كنند. بنابراين اگر شما پس از ميانه 
مــاه بليت را خريدارى كنيد و پيش از پايان همان ماه به دليل كرونا بليت 
شــما كنسل شده باشــد، قاعدتا پول در حساب آژانس موجود است و 
مى توانــد بالفاصله هزينه را برگرداند. در حالى كه اگر جز اين باشــد، 
مسافر مجبور است منتظر بماند تا روال قانونى برگرداندن پول از ايرالين 
به آژانس ســپرى شود و اين روال ممكن است كمى طول بكشد. ماجرا 
وقتى پيچيده مى شــود كه گردشگرى پروازى با مبدا و مقصد خارج از 
مبدا اوليه اش خريدارى كرده باشــد و بــراى اقامتگاه ها و ورودى ها و 
تورهاى خارجى پول داده باشد و اين وقتى پيچيده تر مى شود كه كشور 
ميزبان اين پرواز و اقامت در اوضاع عادى بوده باشد، در حالى كه مسافر 
به دليل وضع غيرعادى كشــور خودش مجبور به كنسلى پرواز نخست 
شده است. راضى كردن آن ارائه دهندگان خدمات به بازپس دادن هزينه 
هم براى كســانى كه شخصى اقدام كرده اند و هم براى آژانس ها گذر از 

هفت خان رستم است.
 اوضاع پيچيده تورها و ويزاهاى سوخته

«پرواز ماهان به مالزى داشــتم كــه 3 روز پس از لغو پرواز، همه پول را 
برگرداندند. اما از كواالالمپور به پوكت و لنكاوى و ســنگاپور با ايرآسيا 
پرواز داشتيم كه برنگرداندند و يكى را كه از طريق آژانس گرفته بوديم، 
بــه  ما گفتند پايان فرورديــن پول را بازمى گرداننــد، حتى پول ويزاى 
تايلنــد كه هنوز اقدام هــم نكرده بودند و به امانت پــول را در اختيار 
آژانس گذاشــته بوديم، گفته شد كه پايان فروردين برگردانده مى شود.» 
اين روايت يكى از گردشــگران ايرانى در گفت وگو با اصفهان زيباست. 
گردشــگر ديگرى، اين گونه روايت كرد: «من براى قشم بليت هواپيما 
و هتل گرفته بودم. از آژانس گفتند كه پرواز برگشــت كنسل شده ولى 
پرواز رفت كه زاگرس بود برقرار اســت. ما پرواز رفت را كنسل كرديم 
و گفتنــد 25 درصد جريمه دارد امــا آژانس گفت كه به طور كامل پول 
را برمى گرداند، فقط يك ماه كارى تا 40 روز طول مى كشــد!» گردشگر 
ديگرى روايت كرد كه 3 ماه پيش از سفر پول بليت و تور را براى آژانس 
واريز كرده اند و وقتى خبر كنســلى بليت بيستم اسفند آمده، گفته اند 12 
روز كارى طول مى كشــد و عمال در ارديبهشــت به پولشان مى رسند.» 
خيلى ها براى ســفرهاى نوروزى درخواست ويزا كرده بودند. با توجه 
به اينكه از ابتداى ســال 2020 هزينه ويزاها افزايش هم پيدا كرده بود، 
آن دســته از گردشگرانى كه ويزايشان را از سفارت گرفته بودند، عمال 
با سوخت پول مواجه شدند، چون سفارت ويزا را برايشان صادر كرده. 
يعنى همه آنها كه پيش از آغاز سال جديد ميالدى براى ويزا اقدام كرده 
بودند، دســت كم 80 يورو و كسانى كه پس از سال نو اقدام كرده بودند، 
100 يورو براى ويزاهاى شــينگن و مقادير قابــل توجه ديگرى براى 
ويزاهاى كشــورهاى ديگر مانند هند و تايلند و ... ضرر كرده اند، به ويژه 
اگر ويزاى كوتاه مدت گرفته باشند. مثال سفارت آلمان در سايتش اعالم 
كرده كه فعال تا 13 ارديبهشت كنسولگرى و بخش رواديد سفارت آلمان 
در تهران و البته مركز دريافت مدارك شــركت خدماتى ويزامتريك تا 

اطالع ثانوى تعطيل هستند.

■ دوبيتى باباطاهر 
نفس شومم بدنيا بهر آن است                                    كه تن از بهر موران پرورانست
ندونستم كه شرط بندگى چيست                                 هرزه بورم بميدان جهانست

■ حديث:
امام على(ع):

هر گاه خداوند خيرى را براى بنده اى بخواهد، قناعت كردن را در دل او مى افكَند و همسرش 
را شايسته مى گردانَد.
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 سوار بر كرونا در پرسپوليس 
 پروازها يك به يك تعليق مى شــدند و قرنطينه 
جهانى در حال آغاز بود كه «ارليكا»، پزشك آلمانى 
به ايران ســفر كرد تا پيش از مسدود شدن مرزهاى 
بيشتر به روى مسافران، قصه جهانگردى اش را كامل 

كند. 
به گزارش ايسنا، انگيزه اصلى اين پزشك آلمانى از 
سفر به ايران، بيشتر اين بود كه مسير باستانى «پارسه» 
(تخت جمشيد/پرسپوليس) تا «پاسارگاد» (بتراكاتش) 
را همانند مردم گذشته ايران زمين، با اسبى اصيل طى 
كند.امير ميرى (آقامير) كه برنامه سواركارى «ارلكيا» 
را با رعايت موازين و توصيه هاى بهداشتى اجرا كرد 

و چنــد روزى در اقامتگاه بومگردى اش ميزبان اين 
توريست آلمانى بود، به ايسنا گفت: ارليكا هفته پيش 
در ايران بود، نمى دانم با اين شرايط، چطور توانسته 
تــا قلب ايران برود، او ســفرش را از اصفهان آغاز 
كرد و ســپس به يزد و فارس آمد. او درباره برنامه 
اسب سوارى اين گردشگر توضيح داد: سال ها پيش 
يكى از ايده هايم سفر با «قافله» بين پاسارگاد و تخت 
جمشيد بود. براى راه اندازى اين قافله بايد اسب هاى 
اصيل را پرورش مى داديم. «اسب دره شورى» يكى از 
نژادهاى بومى فارس است. سواركارى با اسب هاى 
اصيل يكى از تجربه هاى گردشــگران خارجى است 
كه به صورت بومى نگهدارى مى شــوند. اسب هاى 
باشــگاه هاى سوار كارى بيشــتر آموزش ديده اند و 

شــبيه به خوراك هاى رســتورانى هستند و در همه 
جاى دنيا به يك ســياق و روش عمل مى كنند، ولى 
اسب هاى بومى همچون خوراك هاى محلى از جمله 
جاذبه هاى بومگردى هســتند و هر اسب با توجه به 
اقليم و رفتارهاى صاحبش، عملكرد متفاوتى دارد. 
سواركارى در كهن ديار «كمين» (دشتى در نزديكى 
پاسارگاد)، همچون خوردن «دمپخت سيرموكى» در 

(بومگردى) كلبه آقامير لذت بخش است.
ميرى ادامه داد: راه اندازى اين بســته ســفر 3 روزه 
از پارســه تا پاســارگاد وقت و انــرژى زيادى از 
آدم مى گيــرد. بنابراين تا مقدمات آن فراهم شــود 
تالش وافرى را مى طلبيد. هم زمان با شــيوع كرونا 
و تعطيلى گردشــگرى، يكى از درخواست كنندگان 

«بانو ارليكا» از آلمان بود، اين پزشك آلمانى معتقد 
بود بايــد «ويروس كرونا» را بومــى و با آن مبارزه 
كرد، يكى از روش هاى مبارزه، داشــتن بدنى قوى و 
خوردن خوراك هاى مقوى است. با تمام مشكالت، 
«ارليكا» نخســتين ميهمان ما در سال 99 شد. سفر 
اين پزشــك آلمانى به ايران در شــرايطى كه جهان 
در وحشت شــيوع ويروس همه گير كرونا بود و با 
بازگشت مســافران به خانه، قرنطينه اى كم سابقه را 
تجربه مى كرد، حتى ميزبان ارليكا را حيرت زده كرد، 
ميرى گفت: ريسك سفر به ايران و تجربه سواركارى 
در كهن ديار «كمين» و سفر در مسير باستانى پارسه 
و پاســارگاد و در اطراف كاخ هاى كورش بزرگ در 

پاسارگاد، تجربه اى ناب را رقم زد.

 فعاليت بساط گستران براســاس تصميم ستاد 
پيشــگيرى و مقابله با ويروس كرونا ممنوع است 
و شب بازار در سطح شــهر فعاليتى ندارند. امروز 
درســت يك ماه است كه شــهر همدان خالى از 
حضور هر دستفروشــى اســت و ديگر از هاى و 
هوى بساط گســتران براى ترغيب مشترى خبرى 

نيست.
بازار دست فروشــاِن در روزهاى پايانى و آغازين 
ســال اتفاق خوشــايندى بود كه حتــى اگر قصد 
خريد هم نداشــتى، تو را از خانه بيرون مى كشاند 
و دوست داشــتى در هياهوى بازارشان قدم بزنى، 
دست فروشــانى كه بدون داشتن مغازه اى شيك و 
بََزك كرده، كف خيابان و پياده روها محل كاسبيشان 
بود و گرمى بازار شــب عيدشان را از خريدارانى 
جستجو مى كردند كه تا فرا رسيدن نوروز باستانى 
لحظه شمارى مى كنند، عيد امسال اما با ورود كرونا 

حكايت ديگرى دارد.
تقريبا از اوايل اسفند خود را آماده بازار عيد مى كنند، 
هر كدام جا و مكان مشــخصى دارند و با چيدمان 
بساطشان شور و حال عجيبى به بازار و خيابان هاى 

شهر مى دهند، خيابان خيام، فخريه، ميدان مركزى 
شهر، خيابان شــهدا، خيابان بروجرد، بازار و البته 
خيابان شــهيد طلوعى معروف به «خيابان خاكى» 
هميشه در تسخير دست فروشانى است كه حال و 
هــواى ديگرى به نوروز مالير مى دهند و دلخوش 
از اينكه شب عيد با جيب پُر به خانه برمى گردند و 

لبخند را بر لب فرزندان شان مى نشانند.
مدير پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
همدان بنــا بر تازه ترين تصميمات روز گذشــته 
گفــت: فعاليت بساط گســتران براســاس تصميم 
ستاد پيشــگيرى و مقابله با ويروس كرونا ممنوع 
است و فعاليت شــب بازار در سطح شهر نداريم. 
تيم هاى گشت زنى پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى 
شهردارى به صورت مستمر بازرسى و نظارت الزم 

را دارند و همه بايد از قانون تبعيت كنند.
محمد گلشــن اظهار كرد: براين اســاس هرگونه 
بساط گسترى در پياده راه هاى همدان ممنوع است 

و شب بازارها نيز همچنان تعطيل اعالم مى شود.
گلشــن خاطرنشــان كرد: تمامى تصميم ها توسط 
ستاد استانى پيشــگيرى، كنترل و هماهنگى مقابله 

بــا كرونا ويروس در همدان گرفته و در راســتاى 
تدابير پيشگيرانه براى كاهش شيوع ويروس كرونا 

اجرايى مى شود.
وى با اشاره به تداوم تعطيلى پارك ها و بوستان هاى 
همدان گفت: هنوز تصميمى بر بازگشــايى تردد 
و حضور در پارك ها و بوســتان ها اتخاذ نشــده و 

همچنان تعطيلى هستند.
مدير پيشــگيرى و رفع تخلفات شهردارى همدان 
يادآور شد: شهروندان همدانى در خانه بمانند و از 
حضور در شــرايط فعلى در پارك هاى سطح شهر 
خوددارى كنند تا با كمك هم روند شيوع بيمارى 

كرونا را شكست دهيم.
وى افزود: مجموعه هاى تفريحى و پارك ها تا زمان 

پاكسازى و شكســت اين ويروس تعطيل است و 
از شــهروندان مى خواهيم بــا نيروهاى واحد رفع 
سد معبر و انضباط شهرى همكارى الزم را داشته 

باشند. 
از 25 اســفندماه 98 تــا امــروز 25 فروردين 99 
تمام روزبازارها، شــب بازارها، پيــاده راه بوعلى و 
دستفروشان سطح شهر تعطيل است و با متخلفان 

برخورد شده است 
به هر ترتيب، امســال كرونا اين ميهمان ناخوانده 
ســفره دستفروشــان را از بركت و جيبشان را از 
درآمد خالى كرد و براى شكســت زنجيره كرونا و 
حفظ سالمت مردم كماكان فعاليت دستفروشان در 

همدان ممنوع است.

مريم مقدم  »
 دوگانگى تصميمات ستاد مقابله با كرونا در كشور 
و اســتان ها در حوزه گردشگرى صنعت هتلدارى و 
توريسم را به چالش تصميم گيرى هاى دوگانه كشاند . 
 شيوع ويروس كرونا در روزهاى پايانى سال سبب شد 
100درصــد رزرو هتل ها و مراكز اقامتى همدان براى 
تعطيالت نوروزى كنسل شود و ضريب اشغال تخت ها 
به كمتر از 5 درصد برسد تا صنعت هتلدارى تحت تأثير 

اين بيمارى بدترين ايام كارى را تجربه كند.
در حالى كه تصميم گيران كشورى بر فعال ماندن هتل 
ها در روزهاى كرونايى اعمال نظر داشتند اما در برخى 

استانها نوع تصميم گيرى ها متناقض بود. 
ويروس كرونا در ماه هاى اخير ســفرى به وسعت 
تمام جهان را پيش گرفت اما اين مسافر ناخوانده 
آنچنان ترسى در وجود مردم ايجاد كرد كه اغلب 
كشــورها را به تدابيــرى از جمله منــع ورود و 
خروج مسافران از كشورهاى ناقل ويروس وادار 
كــرد و اين گونه شــد كه گردشــگرى آماج همه 
مصائب در روزهاى كرونازده شــد. بســيارى از 
اســتان هاى كشور از جمله همدان روزهاى پايانى 
ســالجارى را با شــيوع ويروس كرونا به سختى 
گذراندند و بســيارى از فعاليت هــا و برنامه هاى 
دولت در روزهاى پايانى ســال گذشته و آغازين 
سال جديد به ارائه راهكارهايى براى گذار از اين 

بحران حوزه سالمت اختصاص يافته است.
در حال حاضر هتل هاى همدان خالى از مســافر است 
و بســيارى از تورهاى داخلى و خارجى لغو شــده و 
تعداد زيــادى از فعاالن هتلدارى نيز به بركت ميهمان 
نامبارك «كرونا » بيكار شده اند، شرايط موجود بيانگر 
آن اســت كه هتلداران توان پرداخت حقوق، مزايا و 
عيدى كاركنان خود را ندارد و آن دســته از هتل ها هم 
كــه به تعديل نيروى كار در اين روزها اقدام نكرده اند 
صرفا به دليل اداى دين انسان دوستانه به كارگران خود 

بوده و بس.
با وجود همه اين مشــكالت برخى هتل هاى همدان 

تعطيل و برخى درهاى هتل را نبستند 
و تــالش كردند تهميدات الزم براى 
جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا در 
اين اماكن به كار گرفته شــود و تمام 
نكات بهداشــتى نيز با دقت رعايت 
 شــود و حتى در نبود مسافر برخى 
هتل ها چــراغ تأسيســات اقامتى را 
روشــن نگاه داشتند، اگرچه بسيارى 
از درخواســت هاى اسكان در مراكز 
اقامتى اين اســتان لغو شــده و اين 

شرايط هتلداران را با بحران جدى ورشكستگى مواجه 
كرده است.

پزواضح است اگر تسهيالت دولتى به يارى هتلداران 
كشور نيايد اغلب سرمايه گذاران در هتلدارى ياسرمايه 
هاى خــود را از ايــن صنعت بيرون ميكشــند و يا 

واحدهاى اقامتى را به تعطيلى ميكشانند .
شــيوع ويروس كرونا در كشور سبب شده چرخ هاى 
صنعت و تجارت كشور متوقف شــود، در اين ميان 
صنعت گردشــگرى يكى از صنايع اشتغال زا است كه 
روزهاى سختى در پيش دارد و زنجيروار همه صنايع 

وابسته به آن نيز با مشكالت جدى مواجه هستند.
 هيچ دستورالعملى مبنى بر ممنوعيت فعاليت 

هتل ها صادر نشده است
نايب رئيس جامعه هتلداران ايران مطرح كرد: منظور از 

مشاغل پرخطر بخش اقامتى هتل ها نيست.
همانطور كه در گذشــته نيز تأكيد شــد، تاكنون هيچ 
دستورالعملى مبنى بر ممنوعيت فعاليت هتل ها و مراكز 
اقامتى از سوى وزارت گردشگرى، وزارت بهداشت و 

ستاد ملى مبارزه با كرونا صادر نشده است.
شــهرام شــيروانى گفت: مبناى فعاليــت ما پروتكل 
بهداشتى بازگشــايى هتل ها و مراكز اقامتى است كه 
چندى پيش صادرشده و هتل ها مطابق با آن مى توانند 

پذيرش مسافر داشته باشند.
رئيس جامعه هتلداران همدان افزود: اينكه مســافرى 
وجــود ندارد و برخى هتل ها بــه اختيار خود و براى 

كاهش هزينه ها به تعطيلى اقدام 
كرده اند، هيــچ ارتباطى با منع 

قانونى فعاليت ندارد.
وى گفت: منظور از مشــاغل 
پرخطر در اطالعيه ســتاد ملى 
كرونــا، قســمت هايى از هتل 
مانند تاالرهاى پذيرايى، استخر، 
مجموعه هــاى ورزشــى و ... 
افراد  اجتماع  احتمال  كه  است 

در آن وجود دارد.
مديــر هتل بين المللى باباطاهر گفــت: باز هم تأكيد 
مى كنم هيچ محدوديت و منعى براى پذيرش ميهمان 
و مســافر در بخش هاى اقامتى هتل ها و مراكز اقامتى 

وجود ندارد.
 ضرر 3 هزارميليارد تومانى كرونا 

به هتل داران كشور 
نايب رئيس جامعه هتل داران ايران با اشــاره به ضرر 
3هزار ميليارد تومانى به هتل داران در ايام كرونا از اعالم 
آمادگى برخى هتل ها براى خدمت رسانى خبر داد كه 
در برخى از اســتانها ستاد استانى اقدام تعطيلى هتل ها 
كرده است و دستوراتى مبنى بر پذيرش گردشگر را در 

اين دوران صادر كرده است.
شيروانى با اشــاره به بحران كرونا در هفته هاى اخير 
گفــت: مخالفتى با اختصاص هتل ها به درمان بيماران 
كرونايى وجود ندارد. حتى برخى هتل ها آمادگى خود 
را براى خدمت رسانى در بحران كرونا اعالم كردند و 
درصورت اعالم نياز وزارت بهداشت، اين اقدام انجام 

خواهد شد.
وى افزود: به دليل شــيوع كرونــا 80 درصد هتل هاى 
كشــور تعطيل شــدند و 20 درصد به فعاليت خود 
ادامــه دادند. در ميان اين 20 درصد، تنها 3 درصد اين 
هتل ها فعاالنه خدمات ارائه مى دهند و بقيه به صورت 
نيمه تعطيل هستند. مدير هتل هاى بين المللى باباطاهر 
بيان كرد: هتل ها عمال در اين دوره تعطيل هســتند و 

اعالم معافيت مالياتى براى آنها كاربردى ندارد. 

بنابراين بايــد معافيت مالياتى صددرصدى براى طول 
يك سال در نظر گرفته شود.

وى با ارائه پيشنهادى براى كم كردن آسيب به صنعت 
هتلدارى گفت: مى توانيم براى فصل پاييز جشنواره اى 
10 تا 15 روزه برگزار كنيم و همه افراد ذى نفع از جمله 
شهردارى، اصناف، مراكز خريد، هتل ها و مراكز اقامتى 
با ارائه تخفيف هاى ويژه در اين جشــنواره مشاركت 

كنند.
شيروانى  افزود: با برپايى اين جشنواره بايد مانند نوروز، 
يك فصل گردشگرى به وجود آوريم. اين جشنواره هم 
شادى و شعف و هم گردش اقتصادى را در شهرهاى 

مختلف به ويژه شهرهاى توريستى به وجود مى آورد.
شــيوع بيمارى كرونا در نزديكى ايام نوروز سبب لغو 
بسيارى از تورهاى داخلى و خارجى و متعاقب آن وارد 

شدن خسارت زياد به هتلداران شد.
كارشناســان متعدد بر اين باورند با شرايط بغرنج اين 
روزها دولت مى تواند تمهيداتى براى دريافت نكردن 
بيمه كاركنان هتل ها از هتلــداران درنظر بگيرد. حتى 
مى تواند در حوزه ماليات، معافيت هايى را براى حدود 
3 ماه در نظر داشته باشد يا آنكه براى بازپرداخت وام ها، 
چند ماه اســتراحت اعالم كند. تمام اين پيشنهادها در 
حالى مطرح مى شــوند كه هيچ يك از اين بســته هاى 
حمايتى حتى در نوروز 98 كه هتلداران به دليل وقوع 
سيل ناچار به كنسل كردن اقامت هاى رزرو شده بودند، 

به اين حوزه تعلق نگرفت. 
حال آنكه هتلدار نياز دارد در چنين شــرايطى، دولت 

براى او بسته حمايتى در نظر بگيرد.
اين درحالى است كه ولى تيمورى، معاون گردشگرى 
وزارت ميراث فرهنگى كه مســئوليت دبيرخانه كميته 
پيشــگيرى و كنترل كرونا در حوزه هاى گردشگرى و 
ورزشــى را نيز بر عهده دارد، گفته بود گردشگرى و 
صنايع دستى از نخستين گروه هايى خواهند بود كه بسته 
حمايتى دولت را به دليل بحران كرونا دريافت مى كنند. 
بايد منتظر بود و ديد كه مسئوالن ميراث فرهنگى تا چه 

حد وعده هاى خود را عملى مى كنند.

هيچ دستورالعملى براى ممنوعيت فعاليت 
هتل ها صادر نشده است

تب كرونا هتلدارى 
را فلج كرد
■ دوگانگى تصميمات دولتى و استانى براى تاسيسات اقامتى
■ اگر حمايتهاى دولت اعمال نشود سرمايه گذاران هتلدارى 

آسيب مى بينند

فعاليت بساط گستران و شب  بازار در همدان ممنوع است

يك ماه از غيبت دستفروشان گذشت


