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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت
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انفرادى هاى چند نفره
 در بيشــتر مواقــع درســت زمانــى كــه قصــد داريــم فــردى را متوجــه 
اشــتباه و ايــراد خــود كنيــم از ترفنــد قهــر و يــا طــرد موقتــى اســتفاده 
ــه كار  ــدام ب ــى اق ــه زندان ــا زمانى ك ــرا در زندان ه ــن ماج ــم؛ اي مى كني
بســيار بــدى مى كنــد و يــا هنجــارى را ناهنجــار مى كنــد تحــت عنــوان 
حبــس در ســلول انفــرادى از آن اســتفاده مى شود.ســلول هاى انفــرادى 

كــه تاريــك و ســرد اســت و هــر زندانــى ثانيه شــمارى مى كنــد ...

يادداشت

6

تصميمات بدون فكر دولتى
 نمي خواهيــم تســهيالت يــك ميليــون تومانــي كــه دولــت ايــران قصد 
ــا بپــردازد را  دارد بــراي كمــك بــه اقشــار آســيب ديده از ويــروس كرون
ــورها  ــر كش ــا ديگ ــادا و ي ــكا، كان ــاي آمري ــه دولت ه ــي ك ــا كمك هاي ب
بــه مردمشــان مي دهنــد مقايســه كنيــم. چــون پــول بالعوضــي كــه ايــن 
دولت هــا به حســاب اقشــار متوســط و ضعيــف جامعــه مي ريزنــد هــزار 

ــا 2 هــزار دالر اســت كــه مي توانــد ... و 500 ت

يادداشت روز

2

با هم و برنامه محور حركت كنيم 
 از اوايل اســفندماه سال گذشته تاكنون كه شاهد شيوع ويروس كرونا 
در كشــور آن هم با شــيب تند بوديم، اقدامات ستاد ملى مقابله با كرونا، 
دســتگاه هاى ذى ربط و ســتادهاى مردمى نيز به مرور انجام شده و امروز 
با اجراى فاصله گذارى هوشــمند ابعاد تازه اى به خود گرفته است.در اين 
مدت بارها تاكيد شــده كه ما هنوز در مرحله مديريت بيمارى هستيم و تا 

رسيدن به نقطه كنترل و مهار آن فاصله داريم...

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.

        سبـد فـرهنگى        سبـد فـرهنگى
 همراه با  همراه با همدان پيامهمدان پيام
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آگهـى فـروش

كارخانه قند هكمتان

شركت قندهكمتان (كارخانه قندهمدان) 
در نظر دارد يك دستگاه پيكان وانت و حدود 

5 تن گونى اسقاط را بفروش رساند . 
درج  تاريخ  از  توانند   مى  محترم  متقاضيان 
كيلومتر  آدرس  به  روز   10 بمدت  آگهى  اين 
راه  پليس  روبروى  تهران   - همدان  جاده   20
شهيد خرمرودى ، كارخانه قند همدان مراجعه 
حاصل  تماس  شماره 081-34553253  با  يا  و 

فرمايند.

در كنار شما هستيم

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM
كانال خبرى                

همدان پیام در کنار شامست!

آمار ثبت نام بيمه بيكارى  
در استان اعالم شد

7000 بيكار 
به لطف كرونا!
يك تعبير اشتباه خبري 

در بين عامه مردم
■ حقوق 99 كارگران طبق مصوبه فروردين پرداخت مي شود

كرونا كم بود 
بارش هاى آسمانى 

هم دغدغه شد
■ رئيس ميراث فرهنگى نهاوند:
آسيِب ساخت وسازهاى حريم 

تپه بيش از باران است
■ شهردار گيان: اجراى سايت 

موزه در تپه گيان با تصويب 
طرح گردشگرى
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

جلو  به گونه اى  همدان  در 
رفتيم كــه از ايجاد پيك  
بيمارى منجر به موج هاى 

بزرگ جلوگيرى شود

با هم و برنامه محور حركت كنيم 
 از اوايل اســفندماه سال گذشــته تاكنون كه شاهد شيوع ويروس 
كرونا در كشــور آن هم با شيب تند بوديم، اقدامات ستاد ملى مقابله 
با كرونا، دســتگاه هاى ذى ربط و ســتادهاى مردمى نيز به مرور انجام 
شــده و امروز با اجراى فاصله گذارى هوشــمند ابعاد تازه اى به خود 

گرفته است.
در اين مدت بارها تاكيد شــده كه ما هنوز در مرحله مديريت بيمارى 

هستيم و تا رسيدن به نقطه كنترل و مهار آن فاصله داريم.
روند طى شــده به خوبى نشان مى دهد كه متناسب با گستردگى شيوع 
بيمارى در ســطح جامعه، اقدامات دستگاه ها و نهادهاى مختلف نيز 
گسترش يافته و برخى فعاليت ها كه در هفته هاى نخست خبرى از آنها 

نبود، امروز به صورت فراگير دنبال مى شود.
ورود نهادها و تشــكل هاى مختلف به عرصه مبارزه با بيمارى اگرچه 
ديرهنگام بود، اما اثر خود را داشــته و به تسهيل و تسريع در اين باره 

كمك كرده است.
با توجه به اين روند و شرايطى كه پست سر گذاشته ايم، دو نكته مهم 

را نبايد از نظر دور داشت.
نكته اول به ميزان هماهنگى ها و همراهى ها برمى گردد.

در چنين شرايط حســاس و بحرانى، امروز سخت نيازمند انسجام و 
هماهنگى دستگاه هاى مختلف و همكارى آنها با يكديگر هستيم؛ زيرا 
عبور از اين شــرايط تنها در صورتى ميسر و امكان پذير است كه همه 

نيروها در كنار هم به سمت اهداف مورد نظر حركت كنند.
تالش ها و حركت هايى كه در راســتاى جلوگيرى از شيوع بيمارى و 
كنترل اوضاع صورت مى گيرد، زمانى اهميت بيشترى دارد و اثربخش 
خواهد بود كه نه به شــكل پراكنده، بلكه با انسجام و يكپارچگى در 

جامعه دنبال شود و همه باهم حركت كنيم.
نكته دوم به برنامه ريزى ها و تصميمات مربوط مى شود كه اصوال بايد 
در چهارچوبى مشــخص و در راستاى اهداف تعريف شده، صورت 
گيرد. بخش عمده اى از تالش هــا و اقدامات صورت گرفته به نوعى 
واكنش به شــرايط موجود بوده و پس از وقوع واقعه انجام شــده و 

حالت مقطعى داشته است.
اين در حالى است كه اهميت و حساسيت موضوع ايجاب مى كند كه 
ما براى آن استراتژى و راهبرد داشته باشيم و در قالب برنامه ريزى هاى 
بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت ســعى در مديريت، كنترل و مهار 
بيمارى داشته باشيم. اين برنامه ريزى ها حتى بايد براى دوران پساكرونا 

نيز صورت گيرد تا به نوعى جامعه مصون شود.
به عبارتى ما بايد براى پساكرونا نيز استراتژى داشته باشيم تا مصونيت 

جامعه در مقابل اين ويروس مرگ بار تضمين شود.
در مجمــوع حركت ها و اقدامات ما در مراحل مختلف كنترل بيمارى 
و حتــى پس از آن بايد برمبنــاى برنامه ريزى دقيق صورت گيرد و با 
انســجام و هماهنگى حركت كنيم تا ضمن عبور موفق از اين شرايط، 

براى پيشگيرى از شيوع بيمارى در آينده نيز برنامه داشته باشيم.

واحدهاى صنفى مجوز فعاليت بگيرند
 بر اساس آخرين مصوبه ستاد ملى پيشگيرى، كنترل و مقابله باكرونا، واحدهاى صنفى 
كم خطر بايد در راســتاى اجراى طرح فاصله گذارى هوشمند در سامانه وزارت بهداشت 

ثبت نام كنند.
فرماندار همدان در اين باره در گفت و گو با همدان پيام با بيان اينكه مديريت بيمارى كرونا 
و بازگشت به روال عادى زندگى نيازمند مشاركت و همكارى همه مردم است، اظهاركرد: 
طــرح فاصله گذارى اجتماعى و محدوديت هاى تردد با همكارى بســيار خوب مردم در 

سطح شهرستان اجرا شده است.
حســين افشــارى، با بيان اينكه خريد وســايل و مايحتاج ضــرورى از طريق ابزارهاى 

الكترونيكى و فضاى مجــازى و حتى االمكان موكول كــردن خريدهاى غيرضرورى به 
زمانى ديگر از جمله اقدامات اثرگذار براى كاهش ميزان مراجعات حضورى است، گفت: 
بازگرداندن اصنــاف كم خطر به چرخه فعاليت به معناى رفــع خطر و كم توجهى به اين 

بيمارى نيست. 
وى تأكيــد كرد: مديران، متصديان، مالكان و كارفرمايان كســب وكارهاى كم ريســك 
به منظور شروع فعاليت با رعايت نكات بهداشتى اعالم شده در سامانه وزارت بهداشت 
ثبت نــام كنند و فعاليت خود را با رعايت دســتورالعمل هاى بهداشــتى و دريافت كد 

بهداشتى آغاز نمايند.
وى از همراهــى و عملكرد مردم كه در كاهش ترددهاى غيرضرورى همكارى داشــتند، 
قدردانى كرد و آن را نشــانه اى از فرهنگ غنى مردم اســتان دانست و از مردم خواست 

همچنان طرح فاصله گذارى اجتماعى را جدى بگيرند و با رعايت فاصله گذارى هوشمند 
اجتماعى فقط در صورت ضرورت و با رعايت نكات بهداشتى از منزل خارج شوند.

 افشــارى، با بيان اينكه بيشــترين عامل انتقال ويروس كرونا توسط حمل ونقل عمومى 
صورت مى گيرد، تصريح كرد: براى استفاده از اين بخش بايد نهايت دقت در پروتكل هاى 
بهداشتى انجام شــود، به عنوان مثال در خودروهاى سوارى بايستى حداكثر 3 نفر مسافر 

سوار شوند.
وى همچنين از اجراى موفق طرح غربالگرى در سطح شهرستان همدان خبر داد و افزود: 
تا بيستم فروردين 584 هزار نفر معادل 95 درصد جمعيت شهرستان با تماس كارشناسان 
مراقب ســالمت مركز بهداشت و همكارى نيروهاى بســيجى و مردمى مورد غربالگرى 

قرار گرفتند.

35 ميليون مترمكعب 
روان آب
استان كنترل شد
35 ميليون مترمكعب روان آب فروردين 
امسال پشــت ســازه هاى آبخيزدارى اين 

استان جمع شد.
به گــزارش روابط عمومى اين ســازمان، 
معاون آبخيــزدارى اداره كل منابع طبيعى و 
آبخيــزدارى همدان بيان كرد: با بارش هاى 
اوايل امسال تاكنون 50 درصد از سازه هاى 
آبخيزدارى از آب پر شــده است به شكلى 
كه آب در برخى از اين ســازه ها ســرريز 
كرده و برخى نيــز در حد كنترل روان آب 

بوده است.
محمدمهدى آرتيمانــى با بيان اينكه حجم 
آب از 4 متر مكعب در بندهاى  خشكه چين 
تــا 400 هــزار متر مكعــب در بند خاكى 
مى رسد، اظهار كرد: تاكنون 22 هزار سازه 
كوچك و بزرگ در اين استان ساخته شده 
است كه شــامل ســازه هاى خشكه چين، 
گابيونــى و مالتى و چندين ســد خاكى 

است.
معــاون آبخيــزدارى اداره كل منابع طبيعى 
و آبخيزدارى همدان هــدف از ايجاد اين 
سازه ها را كنترل سيالب، كنترل فرسايش، 
جلوگيــرى از ورود رســوب بــه مخازن 
زمين هاى  كشــاورزى  تأسيسات  و  سدها 
پايين دســت، كمك به تغذيه ســفره هاى 

آب زيرزمينى به ويژه چشــمه ها و قنوات 
عنوان كرد.

آرتيمانــى افزود: كنترل فرســايش آبراهه، 
ايجــاد آبشــخور بــراى دام، فراهم كردن 
حضور حيات وحش در مجاورت بندهاى 
خاكــى و تأثيــر در حضــور گردشــگر، 
ماهگيــرى در اين ســازها و تلطيف هوا 
را از ديگــر اثرات مثبت ايجاد ســازه هاى 

آبخيزدارى برشمرد.
وى يادآورى كرد: سال گذشته 38 ميليارد 
تومــان اعتبار بــراى آبخيــزدارى همدان 
مصوب شــد كه 100 درصد ايــن اعتبار 
تخصيص يافت و در سالجارى 100 ميليون 
يورو براى كشــور پيش بينى شده كه هنور 

سهم استان ها مشخص نشده است.

حال زيستگاه هاى آبى استان همدان 
خوب است

 با توجه به بارندگى هاى ســال آبى جارى بيشتر زيستگاه هاى آبى 
استان احيا شده و شرايط خوبى دارند.

معاون محيط زيســت طبيعى اداره كل حفاظت محيط زيســت استان 
همــدان گفت: به لطف خدا با بارش هاى ســال آبى جارى، تاالب ها 

سيراب و سدهاى استان در وضعيت مطلوبى قرار دارند.
مهدى صفى خانى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بارزترين زيستگاه 
اســتان تاالب آق گل در شهرستان مالير است كه در سال آبى گذشته 
به صورت صددرصدى پر شد و با وجود تابستان گرم بازهم آب الزم 
را داشــت و از پاييز و با شروع سال آبى و آغاز بارندگى هاى زمستانه 
و بهاره و همكارى فرماندارى خنداب و مردم حاشــيه تاالب، تاالب 

همچنان به صورت صددرصدى آبگيرى شده است.
وى درباره تاالب پيرســلمان نيــز مطرح كرد: خوشــبختانه تاالب 
پيرسلمان نيز داراى شرايط مطلوبى است و مشكلى درباره اين تاالب 
وجود ندارد. وى درباره ورود پرندگان مهاجر به تاالب ها نيز گفت: از 
آنجايى كه تاالب ها در پاييز پذيراى پرندگان زيادى بودند، به طور قطع 
در ايام پيش رو كه آغاز مهاجرت پرندگان از جنوب به شــمال است، 

شاهد حضور پرندگان مهاجر خواهيم بود.
صفى خانى در پايان بيان كرد: با توجه به نشناختن بيمارى هاى نوظهور 
از مردم درخواســت داريم به هيچ عنــوان به پرندگان مهاجر نزديك 

نشوند و از دست زدن و تماس با آنها خوددارى كنند.

شرايط جوى همدان پايدار مى شود
 به دنبال خروج سامانه بارشى از آسمان استان، شرايط جوى هواى 

همدان تا پايان هفته جارى پايدار مى شود.
كارشناس اداره كل هواشناســى همدان در گفت وگو با ايرنا افزود: بر 
اساس بررسى داده ها و نقشه هاى پيش يابى هواشناسى، آسمان بيشتر 
نقاط اســتان امروز، صاف تا قسمتى ابرى، در ساعت هاى بعداز ظهر 

افزايش ابر و همراه با وزش باد موقت پيش بينى مى شود.
محمدحسن باقرى شكيب اظهار كرد: در برخى ساعت هاى پس از ظهر 

ديروز ميزان وزش باد در در برخى مناطق افزايش مى يابد.
باقرى شكيب پيش بينى كرد: تا پايان هفته سامانه بارشى فعالى در آسمان 
اســتان نداريم و از روز جمعه سامانه جديد بارشى آسمان همدان را فرا 
مى گيرد. وى با بيان اينكه از امشــب دماى هواى برخى نقاط استان روند 
افزايشى دارد، افزود: از روز چهارشنبه دماى كمينه بيشتر نقاط استان هر 

روز بين يك تا 2 درجه سانتى گراد افزايش مى يابد.

انفرادى هاى چند نفره
 در بيشتر مواقع درست زمانى كه قصد داريم فردى را متوجه اشتباه 
و ايراد خود كنيم از ترفند قهر و يا طرد موقتى اســتفاده مى كنيم؛ اين 
ماجرا در زندان ها زمانى كه زندانى اقدام به كار بســيار بدى مى كند و 
يا هنجارى را ناهنجار مى كند تحت عنوان حبس در سلول انفرادى از 

آن استفاده مى شود.
ســلول هاى انفرادى كه تاريك و سرد است و هر زندانى ثانيه شمارى 
مى كند كه از سلول آزاد شود و به بند گروهى كه جمعى از زندانيان با 

هم در آن قرار دارند، برگردد.
حاال كرونا با ورود خود به شهر سبب شده تا خانواده ها به انفرادى هاى 
چند نفره محكوم شوند و مجبور هستند تا با واقعيت ها روبه رو شوند، 
امــا ديدن حقيقت و گذران زمان طوالنــى در كنار هم در يك حبس 
ناخواســته در خانه سبب شده تا شــدت مشاجرات افزايش پيدا كند 
و روانشناســان و تحليلگران اجتماعى از خطر افزايش مشكالت بين 

خانواده ها به ويژه آنها كه زوج جوان ترى هستند، خبر دهند.
خالى از لطف نيست اگر گفته شود كه نه تنها اين انفرادى هاى چند نفره 
نبايد دلزدگى به دنبال داشته باشد، بلكه عامل اصالح و ترميم زخم هاى 
عاطفى و روانى بين خانواده ها مى شود، اما ناآگاهى و نابلدى راهكارها 
سبب شده تا جواب بالعكس گرفته شود و شدت مشاجره ها باال رود.

اين شــرايط در حالى رقــم مى خورد كه در روزهــاى عادى تمركز 
افراد بيشــتر به روى دنياى بيرون اســت و از ديدن مشــكالت خود 
طفره مى روند، اما در اين روزها كه يك توفيق ناخواســته شامل حال 
خانواده ها و افراد شــده است، كاش افراد جرأت رو به رو شدن با خود 
را داشــته باشند كه اگر چنين شــود اتفاقا قرنطينه و حبسى كه كرونا 
براى زن و شوهرها، خانواده ها و حتى افراد مجرد آورده است، مى تواند 
كمك به رشــد درونى و شــناخت عميق افراد از خود و مشــكالت 

روابطشان را به همراه داشته باشد.
كرونا اين روزها افراد را در يك انفرادى چند نفره قرار داده اســت تا 
آنهايى كه يك عمر با درگيرى با دنياى بيرون از طريق كار، معاشرت 
با اقوام، فعاليت هاى روزمره تمركزشــان را از خــود و دنياى روابط 
درون خانوادگيشــان برداشته بودند، مجبور به ديدن حقيقت شوند و 
رابطه هاى خانوادگى را كه ارزشــمندترين دارايى عاطفى افراد است 
پــاك از لكه ها كند تا افراد بتوانند در كالبدى صيقل يافته مشــكالت 

خانوادگى خود را از ميان بردارند.

1- حضور گســترده مردم همدان در خيابان ها در اين روزها شكست 
فاصله گذارى اجتماعى ارزيابى شده است. 

گويا رســانه هاى بيرون از ايران اين ارزيابى را داشته اند. گفتنى است 
بازگشايى اصناف از داليل شلوغى خيابان ها است.

2- اعتباراتى از اســتان به خزانه برگشت داده شده است. گويا برخى 
مديران نتوانســته اند از اعتباراتى كه سهم استان است، استفاده كنند و 
اين اعتبارات برگشت خورده است. گفتنى است از منظر افكار عمومى 
بازگشت اعتبارات به خزانه نشانى از ناتوانى مدير است كه تغيير وى 

را ضرورى نشان مى دهد.
3- دولت باز هم بخشــى از افزايش حقوق كاركنان را مشــروط به 
باقى ماندن اعتبارات پيش بينى شــده كرده است. گويا افزايش در نظر 
گرفته شــده براى حقوق هاى بين 2 ميليــون و 400 هزار تومان تا 5
ميليــون و 100 هزار تومان كه قراربود بيش از 15درصد افزايش براى 
همه كاركنان محاســبه شود، مشروط شده است. گفتنى است هرساله 
بخشى از مصوبات مجلس در افزايش حقوق توسط دولت با قرار دادن 

شروطى اجرا نمى شود.
4- سود 12 درصدى تسهيالت حمايتى دولت به خانوارها براى مقابله 
با كرونا به چالش جديدى تبديل شــده بــود كه با كوتاه آمدن دولت 
پايان يافت. گويا تعدادى از مراجع دريافت اين ســود را به دليل اينكه 
براى تجارت يا فعاليت اقتصادى نيست و جنبه حمايتى دارد، خالف 
شــرع دانســته بودند كه به دنبال اعالم اين مواضع دولت ســود را از 
روى اين تسهيالت برداشــت. گفتنى است قرار است اين تسهيالت 
قرض الحســنه پس از ثبت نام در ســامانه اى كه اعالم مى شــود، در 

ارديبهشت ماه پرداخت شود.
5- دو فراكسيون مجلس يازدهم در حال يارگيرى هستند. گويا تشكيل 
فراكســيون خدمت از نمايندگان نزديك به احمدى نژاد و فراكسيون 
حاميان انقالب در مجلس آينده تاكنون قطعى شده است. گفتنى است 
اخبار شكل گيرى فراكسيون هاى مجلس آينده، از شكل گيرى مجلسى 

اصولگرا با چالش هاى درون جناحى حكايت دارد.

مرحله دوم 
غربالگرى كرونا 
آغاز شد
 از روز شــنبه مرحله دوم غربالگرى 
ويروس كرونا براى مردم همدان شروع 

شده است.
شهرســتان  بهداشــت  مركــز  رئيــس 
ــا  ــنيم، ب ــا تس ــو ب ــدان در گفت وگ هم
بيــان اينكــه مرحلــه نخســت غربالگــرى 
ــيار  ــش بس ــت و پوش ــا موفقي ــا ب كرون
بااليــى در شهرســتان همــدان انجام شــد، 
ــرح  ــن ط ــه دوم اي ــرد: مرحل ــار ك اظه
ــال و  ــره ابت ــع زنجي ــدف قط ــا ه ــز ب ني

پيشــگيرى از شــروع كانون هــاى جديــد 
ــود. ــى مى ش ــارى اجراي ــن بيم اي

محمد خيرانديش بابيــان اينكه به دنبال 
بيماريابــى هدفمند هســتيم، ابراز كرد: 
همكاران ما از طريق ســامانه 4030 با 
گروه هاى حســاس و پرخطر و تمامى 
افراد داراى پرونده الكترونيكى سالمت 
در شــهرها و روســتاها تماس گرفته 
و وضعيت ســالمتى آنهــا را پيگيرى 

مى كنند.
خيرانديش با تأكيد بر اينكه بيماران مبتال 
به كرونا كه از بيمارستان ترخيص شدند 
و مبتاليانى كه در قرنطينه خانگى هستند 
همگى تحت كنترل و مراقبت نيروهاى 
بهداشتى هستند، گفت: تمامى دستورات 

و توصيه هــاى بهداشــتى و ايمنى براى 
پيشــگيرى از ابتالى اطرافيان و خانواده 
اين نــوع بيماران به آنها رائه مى شــود. 
وى با تأكيد بر اينكه از مردم مى خواهيم 
به تماس از ســامانه 4030 پاسخ دهند، 
اظهار كــرد: همكاران مــا از طريق اين 
ســامانه مشــاوره هاى الزم را در اختيار 
عموم مردم قرار داده و موارد ضرورى و 
نياز به پيگيرى را به مراتب باالتر ارجاع 

مى دهند.
رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان 
با بيان اينكه مرحله نخست غربالگرى با 
پوشش جمعيتى بسيار باال و تا مرز صد 
درصد اجرا شد، گفت: مرحله دوم نيز با 

همان قدرت و شتاب ادامه پيدا مى كند.

 وزارت بهداشــت وضعيــت اپيدمــى 
اســتان هاى درگير كرونا را در 3 دسته بندى 
«بروز باال، متوســط و كم» با 3 رنگ قرمز، 
سبز و زرد را منتشر كرده است و بر اساس 
آن همدان در بين نقاط سبزرنگ قرار گرفته 
اســت؛ يعنى در بين همان اســتان هايى كه 
ســطح بيمارى اگرچه با افزايش موارد رو 
به رو است اما در يك وضعيت كلى با روند 

نزولى همراه هستند. 
اين رنگ پاشــى كرونايى سبب شده است 
تا در اســتانى چون همدان اين سؤال مطرح 
شــود كه آيا بايد از قرار گرفتن همدان در 
ليست سبزرنگ ها خوشحال بود يا نگران؟

خوشــحال از اين جهت كه به نظر مى رسد 
در شرايط چندان خطرناكى قرار نداريم اما 
نگرانيــم از اين حيث كه ايــن روند نزولى 
هشــدارى جدى باشــد براى گرفتار شدن 
در موج جديد بيمارى و يا حالت ســومى 
كه بيان مى كند آمارها در اين اســتان چندان 
مستند و واقعى به وزارت بهداشت گزارش 

نشده است.
در اين پهنه بندى رنگى كرونا ســمنان، قم، 
تهران،  اصفهــان،  البرز،  قزويــن،  مركزى، 
زنجــان و مازنــدران در گــروه قرمز رنگ 
قرارگرفته كه با وجود روند نزولى در برخى 
اســتان ها اما همچنان سيگنال ضعيفى براى 

شروع يك موج جديد احساس مى شود.
از طرفى ايالم، آذربايجان شــرقى، اردبيل، 
لرستان، گلستان، خراسان شمالى و جنوبى، 
كردســتان، گلســتان، آذربايجان غربى در 
پهنه بنــدى رنگ زرد قرار گرفته كه شــامل 
اســتان هاى مرزى كشور هســتند و به طور 

ميانگين در وضعيت متعادلى قرار دارند.
اما در بخشــى كه سبزرنگ نشــانه گذارى 
شــده و ســعى دارد تا با اين رنگ خبر از 
وضعيــت مطلوب نمايش داده شــود، بايد 
گفت خراسان رضوى، كرمانشاه، خوزستان، 
بختيارى،  چهارمحــال  كرمــان،  هرمزگان، 
بوشــهر، سيســتان وبلوچســتان و همدان 
به چشم مى خورند كه به نظر مى رسد چندان 
وضعيت مشخصى ندارند و نياز به بازنگرى 

در وضعيت آنها وجود دارد.
در ايــن بيــن قطــع به يقين قــرار گرفتن 
همدان در پهنه ســبزرنگ بر اساس داده ها 
و اطالعاتــى اســت كه از مركز اســتان به 

وزارت بهداشــت ارائه شــده است؛ يعنى 
همــان آمارها و مســتنداتى كــه در داخل 
همدان با اما و اگر و حتى تضادهايى همراه 
است تا جايى كه همچنان بين آمار مسئوالن 
با منابع غيررســمى بيمارستانى تضاد تعداد 

مرگ وميرها به چشم مى خورد.
اينكه همدان سبزرنگ شده اگرچه در برخى 
حوزه هــا از جملــه اقتصاد و گردشــگرى 
مى تواند نشانه هايى از اميد را به دنبال داشته 
باشــد اما در بخش اجتماعــى و جامعه با 
نگرانى و تشويش همراه است. به طورى كه 
مى تواند يك آرامش خيال كاذب را در بين 
شهروندان ايجاد كند كه به شيوع بيشتر اين 

ويروس در اســتان منجر 
شود.

اين همان نكته اى اســت 
بهداشــتى  معــاون  كــه 
علوم پزشــكى همدان در 
خبرنگار  بــا  گفت وگــو 
مــا بــه آن تأكيــد ويژه 
اگــر  مى گويــد:  و  دارد 
و  معاشرت  تردد،  تجمع، 
غيرضرورى  فعاليت هاى 
در همدان از ســر گرفته 
شــود بدون شــك ما با 
موجــى همــراه خواهيم 
شــد كه ويــروس كرونا 
مردم  جان  بــه  دوباره  را 

مى اندازد.
ــن  ــى چني ــر كرم منوچه

ادامــه داد: اگرچــه فعاليــت صنــوف و 
برخــى مشــاغل كم ريســك بــا درصــد 
خطــر پاييــن از روز 23 فرورديــن در قالب 
طــرح فاصله گــذارى هوشــمند اجــرا شــده 
ــت  ــد ذهني ــأله نباي ــن مس ــا اي ــت ام اس
ــه  ــد ك ــاد كن ــردم ايج ــن م ــى در بي كاذب
ــن  ــدان از بي ــا در هم ــر كرون ــاال ديگ ح
رفتــه و همــه چيــز بــه روال گذشــته 

ــت. ــته اس بازگش
همه گيــرى  منحنــى  تفســير  در  وى 
ــرد:  ــريح ك ــدان تش ــروس در هم ــن وي اي
رفتيــم  جلــو  به گونــه اى  همــدان  در 
ــه  ــر ب ــارى منج ــك  بيم ــاد پي ــه از ايج ك
ــا  ــود؛ ب ــرى ش ــزرگ جلوگي ــاى ب موج ه
ــه  ــى وارد جامع ــه اپيدم ــال زمانى ك اين ح

مى شــود، درصــد افزايــش افــراد حســاس 
ــش  ــن كاه ــه اي ــود ك ــر مى ش ــم و كمت ك
بررســى  قابــل  الگــو   2 در  حساســيت 
ــاره و ســريع  ــه يك ب ــك آنكــه ب اســت. ي
ــى  ــد اتفاق ــود، مانن ــل مى ش ــى منح اپيدم
ــم. ــاهد آن بودي ــالن ش ــم و گي ــه در ق ك
در  كــه  دوم  الگــوى  امــا  افــزود:  وى 
بــه  آهســته  حركــت  داد  رخ  همــدان 
ــه  ــه اگرچ ــود ك ــه ب ــن از تپ ــال باالرفت مث
ــال  ــد ابت ــا رش ــت ام ــدى نداش ــيب تن ش
ــا شــرايط  ــر ايــن ب ــال داشــت بناب را به دنب
موجــود يعنــى شــرايط حال حاضــر همــدان 
ــوج دوم  ــتان در م ــرى اس ــى درگي پيش بين
كمتــر احســاس مى شــود، 
پيش بينــى  ايــن  البتــه 
بســيارى  بــه  مشــروط 
جملــه  از  مؤلفه هــا  از 
ــرى  ــى، جلوگي خودمراقبت
از تجمعــات و در يــك 
حقيقــى  رعايــت  كالم 
فاصله گــذارى  دقيــق  و 
هوشــمند  اجتماعــى 

ــت. اس
وى تأكيــد كرد: اگر مردم 
ايــن دئــر مقابله بــا اين 
كنند  سهل انگارى  بيمارى 
و عواقــب بيرون ماندن از 
قرنطينــه را جدى نگيرند، 
موج  شــيوع  براى  عاملى 
تــازه اى از بيمارى خواهد 
بــود؛ بنابراين از شــهروندان و مردم فهيم 
اســتان تقاضامنديم تمام نكات بهداشتى از 
ضدعفونى ســطح هاى مختلــف تا رعايت 
فاصله و اســتفاده از ماسك، دستكش، ژل 
بهداشــتى و... را بيش از پيش رعايت كنند 
و همچنان بــا خودمراقبتى و پرهيز از امور 
غيرضرورى محافظ جان و سالمت خود و 

خانواده هايشان باشد.
در همين راستا استاد جامعه شناسى دانشگاه 
بوعلى ســينا در گفت وگو بــا همدان پيام 
مطرح كرد. اگر سير ســرايت اين ويروس 
مانند چند روز گذشــته در همدان جلو رود 
و كم كم با روند نزولى همراه شــويم، يعنى 
سياســت ها كارآمد بوده و جواب گرفته ايم 
اما واقعيت اين است اگرچه آهنگ گسترش 

كرونا در استان نزولى شده، با اين حال هنوز 
نگرانى وجود دارد كه همدان مستعد شيوع 

مجدد ويروس باشد.
وى كه خواهان حفظ نام خود است، افزود: 
از يك ســو گفته مى شود بايد فاصله گذارى 
فيزيكــى يا همان فاصله گــذارى اجتماعى 
هوشــمند انجام شــود امــا در عمل چنين 
شــرايطى در همدان وجود ندارد و يا اقدام 
جدى و قانونى براى آن صورت نمى گيرد و 
جالب است كه اين مسأله تنها خاص استان 
ما نيســت و مى توان گفت به طور ميانگين 
بســيارى از مناطق كشــور بــا اين چالش 

روبه رو هستند.
وى بيان كرد: اگر همدان توانســته موفقيت 
نسبى داشــته باشــد اين به معناى مديريت 
درست و سياست هاى كاربردى مسئوالن در 
استان نيست بلكه مؤلفه هاى متفاوتى در اين 
ميان نقش دارند كه از جمله آنها مى توان به 
ميزان تراكم جمعيتى اســتان، روش عاميانه 
مردم در رعايت اصول بهداشــتى و تناسب 
سنى و جنسى جامعه در همدان اشاره كرد.

اين جامعه شناس افزود: جمعيت همدان به 
نســبت بســيارى از نقاطى كه با آن مقايسه 
مى شــود داراى جوانان بيشــترى است، به 
همين ميزان ســالمندان در اين شهر تعداد 
كمترى از جامعه آمارى را به خود اختصاص 
مى دهد، در نتيجه بــا توجه به اينكه يكى از 
مهم ترين عوامل ســرايت و ريشه كن شدن 
ريه توســط كرونا در ســن باالى 50 و 60
ســال اتفاق مى افتد پــس در همدان يكى از 
داليل اصلى موفقيت در مهار كرونا بســتر 
موجود اســت نــه فعاليــت و مديريتى كه 

بخواهد در بحران تأثيرگذار باشد.
وى همچنيــن تأكيــد كــرد: همدانى هــا 
به نســبت ميانگين كشــورى در مقايســه 
بــا برخى شــهرها از نظــر رعايت نكات 
بهداشــتى تميز و پاكيزه محسوب مى شود 
و اغلــب از مردم اين اســتان با واژه هايى 
نظير وسواســى ياد مى شود؛ بنابراين وقتى 
هشــدار بهداشــتى داده و خطر گوشــزد 
مى شود اين وسواس تشديد شده و عاملى 
مى شــود تا مردم همدان بيشتر از شرايط 
معمول نكات بهداشــتى را رعايت كنند و 
همين مؤلفه به مهار شيوع كرونا در استان 

كمك بسيارى كرده است.

استان در ميانه ابتال به كرونا

سبز، رنگى دوگانه براى همدان
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تمام ادارات براى مقابله با كرونا 
پاى كار باشند 

 كبودراهنــگ- خبرنگار- همــدان پيام: تمام ادارات شهرســتان 
كبودراهنگ در پيشگيري و كنترل و هماهنگي مقابله با ويروس كرونا 
با تمامي عوامل خود موظف هستند با آمادگى كامل شبانه روز پاي كار 

باشند.
فرماندار كبودراهنگ در جلســه ستاد مبارزه با ويروس كرونا با اشاره 
به اقدامات انجام شــده از زمان آغاز طرح فاصله گذارى اجتماعى، بر 
اجــراى گام دوم مبارزه با ويروس كرونا مبتنى بر دســتور العمل هاى 
اعالمى و ابالغى توســط ستاد ملى و اســتاتى مبارزه با كرونا تأكيد 
كرد و افزود: هدف اين اســت كه در زمان اجــرا، هم قانون رعايت 
شــود، هم سالمت مردم تضمين شــود و هم معيشت مردم با مشكل 
مواجه نشــود و الزم اســت كه در اماكن و صنوفى كه گام دوم طرح 
فاصله گذارى اجتماعى اجرا مى شــود، اداره صمت، شبكه بهداشت، 
تعزيرات و اتاق اصناف، نظارت دقيق بر اجراى درســت اين طرح بر 

اساس دستورالعمل هاى بهداشتى داشته باشند.
حجــت ا.. مهدوى افزود: بر اســاس دســتورالعمل هاى جديد طرح 
فاصله گذارى هوشــمند در سطح شهرســتان با هدف شروع فعاليت 
برخى اصناف با رعايت پروتكل هاى بهداشتى اجرايى شده كه در اين 
زمينه دستگاه هاى متولى با نظارت مداوم با صنوفى كه موارد بهداشتى 

را رعايت نكنند، برخورد خواهند كرد.
وي در ادامه با اشــاره به حضور گسترده خيرين و جهادگران عرصه 
ســالمت خاطرنشــان كرد: تاكنون 800 ميليون ريال مردم شهرستان 
كبودراهنگ براي ضدعفوني و گندزدايي 127 روســتاي شهرستان و 

توليد بيش از30 هزار ماسك و لباس پيش بيمارستاني كمك كرده اند .
مهدوى تصريح كرد: اقدامات انجام شده درباره ضدعفونى، گندزدايى، 
پاكسازى محيط ادارى و ســاير اماكن عمومى رضايت بخش است و 

بايستى كماكان باشدت بيشترى ادامه يابد.

رئيس بهزيستى شهرستان بهار:
توزيع 1200 ماسك بين مددجويان بهار

 رئيس بهزيســتى شهرســتان بهار، از اختصــاص مبلغ 3 ميليون 
ريــال بــراى گندزدايــى و ضدعفونى كــردن ســاختمان ادارى و 
اورژانس اجتماعى خبر داد و گفت: وســايل بهداشتى از قبيل محلول 
ضدعفونى كننده، ماسك و دستكش براى استفاده همكاران نيز تهيه و 

در دسترس قرار گرفته است.
 منوچهر نوروزى با اشــاره به اينكه موادضدعفونى كننده نيز بين اين 
مددجويان توزيع شد، اظهار كرد: به منظور اهميت و مقابله با بيمارى 
كرونا تمامى مهد هاى كودك شهرســتان تا پايان فروردين ماه تعطيل 
شــده اند. نوروزى با اشاره به اينكه تعداد 2 هزار و 500 پرونده فعال 
در بهزيستى شهرستان بهار وجود دارد، گفت: به منظور تقويت رويكرد 
خودمراقبتى و ارتقاى دانش سالمت كارشناسان بهزيستى و مددكاران 

مراكز تحت نظارت دوره هاى آموزشى برگزار شده است.
وى عنــوان كــرد: آموزش و در دســترس قــرار دادن آئين نامه ها و 
دستورالعمل هاى صادره از ستاد پيشگيرى و سازمان بهزيستى كشور 
براى اســتفاده كاركنان، مددكاران و جامعه هدف بهزيســتى از جمله 
اقداماتى بوده كه در ابتداى شيوع ويروس كرونا با جديت انجام شده 

است.
وى به آماده ســازى بسته هاى غذايى و بهداشــتى براى ماه مبارك 
رمضان نيز اشــاره كرد و افزود: حدود 50 بسته غذايى و بهداشتى 
هم بــا مبلغى حدود 50 ميليون ريال بــراى توزيع بين مددجويان 
بهزيستى شهرستان بهار ويژه ماه مبارك رمضان در حال آماده سازى 

و توزيع است.

رئيس اداره دامپزشكى نهاوند خبرداد:
 يك پلمب و 8 تذكر براى كشتار دام 

خارج از كشتارگاه 
 نهاوند-خبرنگار- همدان پيام: بازرسى مشترك كارشناسان اداره 
دامپزشكى با فرماندارى، بخشدار مركزى، بخشدار زرين دشت، اداره 
پليس اماكن نيروى انتظامى از واحدهاى قصابى روســتاهاى بخش 
مركزى نهاوند و بخش زرين دشت انجام شد كه يك واحد قصابى 

پلمب و به 8 واحد هم تذكر داده شد.
رئيــس دامپزشــكى نهاوند بــا اعالم ايــن مطلب گفــت: پيرو 
اخطاريه هاى پيشــين مبنى بر ممنوعيت كشــتار غيربهداشتى دام 
خارج از كشــتارگاه، يك واحد قصابى به دليل كشــتار غيرمجاز و 
عرضه گوشــت فاسد در محل توســط پليس اماكن پلمب و به 8
واحد قصابى 24 ســاعت مهلت داده شــد تا واحد را براى پلمب 

توسط اداره اماكن تخليه كنند.
مهــدى قنبرى تأكيد كرد: تمامى قصابى هاى شهرســتان نهاوند در 
شــهر و روســتا ملزم به كشتار دام در كشــتارگاه نهاوند تحت نظر 
اداره دامپزشــكى هستند، در غير اين صورت واحد مربوطه پلمب و 

متصدى به مراجع قضايى معرفى خواهند شد.
 ممنوعيت عرضه كله گاوى پاك نشده در قصابى ها

همچنين در طول يك هفته گذشــته بازرســان اداره دامپزشــكى 
نهاوند بيش از 400 كيلوگرم كله گاوى غيربهداشــتى از قصابى ها، 
خودروهاى حمل و انبار غيرمجاز كله گاوى كشف و ضبط كرده و 

متخلفان مربوطه به مراجع قضايى معرفى شده اند.
قنبرى با اعالم اين خبر افزود: عرضه هرگونه كله گاوى پاك نشــده 
در قصابى هاى شــهر و روستا ممنوع است و كله گاوهاى كشتارى 
بايســتى در محل كشــتارگاه تحت نظارت دامپزشكى اجزاى قابل 

مصرف تفكيك و اجزاى غيرقابل مصرف تعيين تكليف شود.
 وى تأكيد كرد: واحد نظارت بر بهداشت مواد خام دامى شهرستان 
به طور مستمر در حال بازرسى از واحدهاى مواد خام دامى شهرستان 
است و درصورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتى، موارد به اداره 

گزارش و برابر مقررات پيگيرى خواهد شد. 

فرمانده انتظامى شهرستان فامنين:
كشف 1568 قطعه مرغ قاچاق

 مأموران انتظامى شهرستان فامنين در راستاى اجراى طرح مبارزه 
با قاچاق، با پايش محورهاى مواصالتى و اجراى ايســت و بازرسى 
مقطعى، موفق به كشــف يك هــزار و 568 قطعه مرغ بدون مجوز 

بهداشتى و قاچاق شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان فامنين با اعــالم اين خبر گفت: در اين 
رابطه يك نفر متهم دســتگير و يك دستگاه كاميون نيز توقيف شده 
اســت. طيور كشف شده به اداره دامپزشــكى منتقل و متهم به همراه 

پرونده براى سير مراحل قانونى به مرجع قضائى معرفى شد.
على حســن حيدرى با بيان اينكه تعداد 20 رأس گوســفند قاچاق 
نيز در فامنين شناسايى شده اســت، گفت: كارشناسان ارزش طيور 

كشف شده را بيش از 400 ميليون ريال ارزيابى كرده اند.

فرمانده سپاه ناحيه نهاوند: 
رزمايش كمك مؤمنانه در نهاوند

 اجرا مى شود
 فرمانده ســپاه نهاوند در جلسه ســتاد رزمايش كمك مؤمنانه 
كه در محل فرماندارى برگزار شــد، گفت: پيرو فرمايشــات مقام 
معظم رهبرى در نيمه شــعبان مبنى بر راه اندازى رزمايش گسترده 
در كشــور با هدف كمك مؤمنانه بــه نيازمندان با آغاز ماه مبارك 
رمضان اين رزمايش در نهاوند همزمان با سراســر كشــور برگزار 

خواهد شد.
ــن  ــزى اي ــتاد مرك ــاره س ــن ب ــزود: در همي ــارى اف ــى مخت عل
رزمايــش تشــكيل و رياســت ايــن ســتاد بــه فرمانــدار و دبيــرى 
ــى  ــه از تمام ــن زمين ــده اســت و در اي ــذار ش ــپاه واگ ــه س آن ب
ظرفيت هــاى نهادهــا و ادارات شهرســتان اســتفاده خواهــد شــد. 
ــوردارى  ــد و كم برخ ــاى نيازمن ــص خانواره ــرح مخت ــن ط اي
اســت كــه بــا شــيوع بيمــارى كرونــا كسب وكارشــان مختــل يــا 

متضــرر شــده اســت .
ــزوم معرفــى حســاب مختــص ايــن طــرح  ــه ل ــا اشــاره ب وى ب
ــراى اجــراى ايــن طــرح يــك شماره حســاب معرفــى  ــزود: ب اف
ــه شــركت در  ــل ب ــه ماي ــن و كســانى ك ــا خيري خواهــد شــد ت
ــن  ــه اي ــود را ب ــاى خ ــد كمك ه ــتند، بتوانن ــرح هس ــن ط اي

ــد. ــز كنن حســاب واري
ــراى  مختــارى خاطرنشــان كــرد: در ايــن طــرح مراكــزى نيــز ب
جمــع آورى كمك هــاى غيرنقــدى مشــخص و معرفــى خواهــد 
ــالوه  ــدان ع ــه نيازمن ــر كمــك ب ــال در ام ــاى فع شــد و گروه ه
ــتاد  ــن س ــر اي ــد زيرنظ ــت تحــت پوشــش خــود باي ــر جمعي ب

عمــل كننــد.

دستگيرى سارق ادوات كشاورزى در رزن 
ــارق  ــك س ــتگيرى ي ــتان رزن از دس ــى شهرس ــده انتظام  فرمان
ــتان  ــن شهرس ــره ســرقت در اي ادوات كشــاورزى و كشــف 11 فق

ــر داد. خب
على زنگنه افزود به دنبال وقوع چند فقره سرقت ادوات كشاورزى در 
چند نقطه شهرستان رزن و با تشــكيل اكيپ ويژه اى توسط مأموران 
بخش انتظامى سردرود و اســتفاده از شگرد هاى خاص پليسى، يك 

سارق حين سرقت دستگير شد.
زنگنه گفت: متهم در تحقيقات فنى و تخصصى، به 11 فقره ســرقت 
ادوات كشــاورزى اعتراف كرد و در اين عمليات تعداد قابل توجهى 
اموال مســروقه از جمله: آب پاش و لوازم تراكتور  از مخفيگاه متهم 

كشف شد.
وى  با اشــاره به تحويل متهم به مرجع قضائى بيان كرد: اســتفاده از 
دوربين هاى مدار بســته و حضور نگهبــان در اماكن و باغات يكى از 
مهمترين راه هاى پيشــگيرى از ســرقت اســت و از تمام شهروندان 
درخواست مى كنيم درصورت مشاهده هرگونه مورد مشكوك با پليس 

110 تماس بگيرند.

رئيس اداره منابع طبيعى مالير:
مراتع مالير تا 15 ارديبهشت ماه قابليت َچرا ندارند

 رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان مالير با بيان اينكه شهرستان مالير 
170 هــزار هكتار اراضى ملى دارد كه 138 هزار هكتار از آن را مراتع تشــكيل مى دهند، 
گفت: مراتع اين شهرستان حدوداً تا 15 ارديبهشت قابليت چرا ندارند و چراى زودهنگام 

سبب از بين رفتن مراتع مى شود.
على ده پهلوان به 210 ســامانه عرفى مرتعى اشاره كرد و افزود: از اين تعداد 208 سامانه 

روستايى و 2 سامانه عشايرى مربوط به روستاى على آباد دمق و قلعه آقابيگ است.

وى با اشــاره به اينكه مراتع از نظر كيفى در 3 ســطح درجه بندى مى شــوند، اظهار 
كــرد: از اهداف بلندمدت اداره منابع طبيعى رســاندن مراتع ضعيف به مراتع درجه 

يك است.
ده پهلوان در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: مراتع به 3 دسته تقسيم مى شوند كه شامل مراتع 
قشالقى، ييالقى و ميانبند هســتند، با توجه به اينكه عشاير در فصول سرد سال به مراتع 
قشــالقى كوچ كرده و در آن مراتع به چراى گوسفندان خود مى پردازند و در فصول گرم 
ســال كه آن مراتع قابليت چرا ندارند به مراتع ييالقى كوچ مى كنند در اين بين و هنگام 

كوچ از ديگر مراتع براى چراى دام هاى خود استفاده مى كنند.
ده پهلوان با بيان اينكه اين شهرســتان جزو مراتع ميانبندى است كه بيشترين خسارت و 

آســيب را در اين ميان متحمل مى شــود، تصريح كرد: مراتع اين شهرستان حدوداً تا 15 
ارديبهشت قابليت چرا ندارند و چراى زودهنگام سبب از بين رفتن مراتع مى شود.

وى خاطرنشــان كرد: تعدادى از عشــاير با هجوم به مرز ورودى شهرســتان به صورت 
غيرمجاز وارد مى شــوند و خســارات جبران ناپذيرى به مراتع وارد مى كنند كه به منظور 
جلوگيرى از اين امر هر ســاله 2 اكيپ ثابت و ســيار از اين اداره به منظور كنترل اين امر 

فعاليت دارند.
ده پهلوان يادآور شد: اكيپ ثابت با 4 نفر روز در محل 3 راهى مالير- نهاوند- بروجرد قرار 
دارند و اكيپ ســيار با 2 نفر روز در كل مراتع شهرستان گشت و مراقبت دارند همچنين 
واحد حفاظت اداره نيز حداقل روزانه 3 اكيپ سيار در سطح شهرستان گشت وگذار دارد

 كمبود پاركينگ از جمله مشــكالت شــهر همدان است، يكى از 
خيابان هايى كه طرح پاركبان در آن انجام شــده، خيابان شهدا تا فلكه 
چپرخانه اســت، در بين ميدان پروانه ها تا اين خيابان شــهدا، بيشتر 
دوچرخه فروشــى ها و  موتورفروش هايى كه مغازه دارند، كنار خيابان 
را به پاركينگ موتورها و  دوچرخه هاى خود تبديل كرده اند و با وجود 
اينكه عرض خيابان كم است، فضايى براى پارك كردن ماشين ها نيست 

و اين خود عاملى براى ايجاد ترافيك شده است. 

 لطفاً درباره نبود دستكش در شهر همدان به مسئوالن اطالع رسانى 
كنيد، از مسئوالن مربوطه تقاضا داريم مراكزى را كه مى توان دستكش 

تهيه كرد، معرفى كنند تا ما به آنجا مراجعه كنيم.

 از مديران رسانه مردمى همدان پيام كمال تشكر را داريم كه با تهيه 
گزارش، خبر، انعكاس پيام و صداى مردم درباره خواســته هاى مردم 
براى حذف سود 12 درصد وام يك ميليونى از يارانه، همه تالش خود 
را در روزنامه، كانال و ســايت همدان پيام به كار بست تا شايد روزنه 

اميدى از حمايت مسؤالن كشورى گشوده شود.

نير احمدى »
 دانشــگاه صنعتى همدان پيرو اطالعيه ى 
ســتاد ملى مبارزه با كرونــا و ابالغ وزارت 
علــوم، تحقيقات و فنــاورى مبنى بر تعطيل 
كردن كالس ها، رســالت خــود در آموزش 
دانشجويان را دغدغه ى اصلى خود دانست. 

حسن ختن لو رئيس دانشگاه صنعتى همدان 
در گفت وگو بــا همدان پيام گفــت: به رغم 
بى ســابقه بــودن در برگــزارى كالس هاى 
آموزشى مجازى، در كوتاه ترين زمان ممكن 
بسترســازى اين امر فراهم شد و «سامانه ى 
آموزش مجازى دانشــگاه صنعتى همدان» از 

اوايل اسفند ماه 98 آغاز به كار كرد.
ختن لو ادامــه داد: آموزش هــاى الزم براى 
اســتفاده از ســامانه هاى آموزش مجازى در 
اختيار اساتيد و دانشجويان قرار گرفت و در 
ادامه اساتيد دانشگاه توليد محتواى آموزشى 
خود را  شروع كرده و در اختيار دانشجويان 

قرار دادند.
رئيس دانشگاه صعنتى همدان تأكيد كرد: اين 
سامانه حتى در تعطيالت نوروز هم فعال بوده 
و به طور پيوسته محتواى آموزشى در اختيار 
دانشجويان قرار گرفته اســت. اين دانشگاه 
به عنوان يكى از دانشــگاه هاى پيشرو استان 
در امر آموزش مجازى درحال حاضر خدمات 
آموزش خود را از طريق دو سامانه ى آفالين 
و يك ســامانه ى آنالين به دانشجويان ارائه 
مى كند تا دانشجويانى كه در ساعات كالس 
آنالين به اينترنت دسترسى ندارند از آموزش 
جــا نمانده و از ســامانه هاى آفالين مطالب 

آموزش را پيگيرى كنند.
رئيس دانشگاه صنعتى همدان اظهار كرد: در 
صنعتى  دانشگاه  مجازى  آموزش  سامانه هاى 
همدان تاكنون بيش از 800 فايل آموزشــى 

به صورت آفالين در اختيار دانشجويان قرار 
گرفته اســت. همچنين 600 كالس آموزشى 
طبــق برنامــه آموزشــى مصوب دانشــگاه 
به صــورت آناليــن برنامه ريزى شــده كه 
دانشجويان و اساتيد در اين كالس ها حضور 

مى يابند. 
ختن لو با اشــاره به رويكرد آموزش فضاى 
مجــازى بيان كــرد: در هر صــورت دنياى 
تكنولــوژى و ارتباطــات در حــال تغيير و 
تحول است و با مشكالت پيش آمده باتوجه 
به تبعات حــذف ترم تحصيلى نياز اســت 
جايگزين داشته باشــيم و با حداكثر استفاده 
از تكنولوژى، ارتباطات و توانمندى هايى كه 
داريــم تالش مى كنيم كالس هاى نظرى طبق 
تقويم كالســى كه از پيش داشــتيم و مطابق 

با سياست هاى كلى وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى ترم تحصيلى را به اتمام برسانيم.

وى دربــاره برگــزارى كالس هــاى عملى 
و آزمايشــگاهى (بــا حجــم 15٪ دروس) 
خاطرنشــان كرد: دو طرح در نظر گرفته ايم، 
در طرح نخســت دروســى كــه به صورت 
تئورى اســت با نرم افزارهاى شبيه سازى به 
صورت آنالين برگزار گردد و در برنامه دوم 
چنانچه در ستاد ملى مبارزه با كرونا اجازه ى 
بازگشــايى صورت گيرد دســتورالعمل هاى 
عملى به صورت فشــرده در عرض 2 هفته 
يا 3 هفته پس از برگزارى امتحان در ماه هاى 

مرداد يا شهريور انجام شود..
رئيس دانشــگاه صنعتى همدان اظهاركرد: با 
برنامه ريزى هاى صورت گرفته انتظار مى رود 

جبــران تعطيلى آموزشــى دانشــگاه با اين 
ســامانه ى آموزش مجازى بــه حداقل زمان 
خود برســد. دانشگاه صنعتى همدان در حال 
نهايى سازى ســامانه ى آزمون آنالين است و 
آمادگى برگزارى امتحانات به صورت آنالين 
با اعالم دستورات وزارت علوم، تحقيقات و 

فناورى خواهد داشت. 
حســن ختن لــو در پايان گفت: دانشــگاه 
صنعتى همدان دانشــگاهى فعال اســت كه 
با كمك اعضــا هيأت علمى جوان و مجهز 
به علم روز و همكارى دانشجويان مشكلى 
در اجــراى آموزش مجــازى در پيش رو 
نداريم و پيش بينى ما از رســيدن به اهداف 
آموزشى در اين سيستم تا 80 درصد محقق 

شده است. 

معصومه كمالوند»
 در آغــاز فصل گردشــگرى كــه انتظار 
مى رفــت روزهاِى خوِش اقتصادى با  نوروز 
99 بــا توجه بــه تقويت زيرســاخت هاى 
گردشــگرى در نهاوند، به فعاالن اين حوزه 
رخ نشان دهد، ابراز وجود ناخواسته ويروس 

كرونا بساط گردشگرى را تعطيل كرد.
 اين وضعيــت براى فعاالن ايــن حوزه كم 
نبــود كه بارش هاى اخير هم افزوده شــد و 
به بخشــى از تپه گيان آسيب هايى وارد كرد 
تا عالوه بر بخش گردشــگرى، عالقه مندان 
ايــن حوزه هم به شــرايط موجود براى اين 
تپه نگران و نســبت به پيگيرى و رســيدگى 
بــه آن مطالبه گرى كنند، تا شــايد اهميت و 
ضــرورت توجه به اين اثــر تاريخى بيش از 

پيش تأكيد شود. 
تپه اى كه با توجه بــه قدمت و ظرفيت هاى 
گردشگرى آن مورد غفلت قرار گرفته است 
و مثل گوشــتى بر تن اســتخوانى زمين رها 
شده است تا هر بار يا حفارى هاى غيرمجاز يا 
ساخت و سازهاى غير مجاز تن آن را بلرزاند 
و با صداى باران هم بلند شود تا شايد كسى 
دستى بجنباند و كارى از پيش برود؛ تپه گيان 
ســال 1310 به شــماره 36 در فهرست آثار 
ملى ثبت شده است تپه اى باستانى به قدمت 
بيش از 6 هزار سال كه اقدامات خاصى براى 
نگهدارى و توجه آن انجام نشده است و حاال 

هم اين بارش ها نتواند به نابودى آن بيانجامد، 
يقينا ساخت و سازهاى شهرى حريم آن، اين 

تپه را بى آسيب رها نخواهد كرد. 
اواســط فروردين 99 بارش هــاى اخير توان 
شانه هاى اين تپه را فرو ريخت، در سال هاى 
گذشــته موضوع مســقف شــدن آن براى 
حفاظت بيشــتر مطرح شــد كه به دليل ثبت 
شــدن در آثار ملى و اينكه اجراى سقف بر 
اين تپه كارشناســى و قانونى نبوده، موضوع 

اجرايى نشد. 
 ساخت و سازهاى حريم تپه بيش 

از بارش ها آسيب دارد
و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگــى،  رئيــس 
گردشگرى نهاوند درباره وضعيت فعلى اين 
تپــه مى گويد: اين تپه در طول 6هزار ســال 

قدمتش در برابر شرايط جوى و شايد بدتر از 
اين هم دوام آورده اســت و اگر دخالت هاى 
انســانى از جمله ساخت و ســاز در حريم 
آن انجام نشــود، كمك بيشــترى به بقاى آن 
خواهد كرد، زيرا اقدامات نســنجيده بشرى 
بيش از باد و باران به اين تپه باســتانى آسيب 

خواهد زد. 
محســن جانجان گفــت: تپه گيــان به دليل 
اينكه بنايى ندارد و به مرور زمان با اســتقرار 
تاريخى به صورت اليه اى روى هم  دوره هاى 
قرارگرفته  است، خطرى آن  را تهديد نمى كند. 
جانجــان بابيــان اينكــه چشــمان حافــظ 
عرصه هاى باســتانى و تاريخى بيدار است و 
درصورتى كه هر خطــرى تپه گيان را تهديد 

كند وارد عمل خواهيم شد. 

 مسقف شدن تپه كارشناسى نيست
شــهردار گيان هم با بيان اينكه مسقف كردن 
اين تپه كار غيركارشناسى است، گفت: برخى 
خواستار اجراى مسقف كردن هستند كه اين 

اقدام قابل اجرا نيست. 
طرح  اجراى  با  تپه  موقعيت  تحول   

گردشگرى
على جاللى گفت: تپه گيان از جمله چند فاز 
مهم طرح گردشــگرى گيان است كه در اين 
طرح تپه گيان به عنوان يك موزه طراحى شده 
است كه با تأييد و تصويب اين طرح، اقتصاد 

گردشگرى گيان متحول خواهد شد. 
وى تصريــح كــرد: در بحث نگهــدارى و 
محافظــت از تپه گيــان، با توجه بــه اينكه 
مختلف  بهانه هــاى  به  گذشــته  ســال هاى 
حفارى هاى مختلفــى در اين تپه و محدوده 
آن انجام مى شــد كه در شــرايط فعلى اين 

حفارى هاى غيرمجاز به صفر رسيده  است. 
بافت هاى  جابه جايــى  ضــرورت   

مسكونى حريم تپه
جاللــى همچنيــن از بافت هاى مســكونى 
موجــود در حريم ايــن تپه گفــت: به دليل 
فرســوده و ناامن بودن نياز به بازســازى و 
مقاوم ســازى دارد و چون در حريم تپه قرار 
دارد، جابه جايــى آن ها ضــرورت دارد كه 
نيازمند تعامل و همكارى بنياد مسكن در اين 

باره هستيم. 

كرونا كم بود، بارش هاى آسمانى هم دغدغه شد
■ رئيس ميراث فرهنگى نهاوند: آسيِب ساخت وسازهاى حريم تپه بيش از باران است

■ شهردار گيان: اجراى سايت موزه در تپه گيان با تصويب طرح گردشگرى

ختن لو در گفت وگو با همدان پيام: 

دانشگاه صنعتى همدان پيشرو 
درآموزش مجازى در تعطيالت كرونايى

گزارش ويژه
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كمك هاى مردمى به نيازمندان ساماندهى شود
 دولــت بايد كمك هايى كه خودجوش از ســوى مردم براى رفع 

نيازهاى معيشتى نيازمندان ارائه مى شود مديريت و ساماندهى كند.
نايب رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس تأكيد كرد در گفت وگو 
با ايســنا درباره موضوع رزمايش كمك به نيازمندان با اشاره به بيانات 
رهبرى مبنى بر ضرورت ايجاد رزمايش گســترده براى يارى رساندن 
به افراد كم بضاعت و نيازمندان گفت: همانگونه كه مقام معظم رهبرى 
تأكيد كردند مردم قطعا به وظيفه خود نســبت به يكديگر و نيازمندان 
عمل خواهند كرد، اما در اين ميان بايد توجه كنيم كه حلقه مفقوده در 

امر كمك به نيازمندان ساماندهى اينگونه حركت هاى مردمى است.
يحيى كمالى پور افزود: ســاماندهى در اينگونــه حركت هاى مردمى 
امرى الزم اســت است؛ براى مثال ممكن است بسته حمايتى مردمى 
به عده اى از نيازمندان برســد و به عده ديگر از اين عزيزان نرســد يا 
اينكه شايد عده اى به 10 خانواده كمك كنند و باز عده ديگرى بيايند 
كمك هــاى خود را به همان 10 خانــواده ارائه دهند و خانواده ديگر 
نتوانند از اين كمك هاى مردمى بهره مند شوند. در واقع دولت بايد يك 
اقدام كارشناســانه و آمارى در مديريت اين موضوع انجام دهد و اين 

كمك هاى مردمى را ساماندهى كند.

الريجانى از هفته آينده در جلسات صحن 
علنى حضور مى يابد

 با توجه به بهبود حال رئيس مجلس، وى از هفته آينده در جلسات 
علنى حضور مى يابد.

به گزارش ايرنا، نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى كه در غياب على 
الريجانى رياست جلسه مجلس را برعهده دارد، در ابتداى جلسه علنى 
روزگذشته مجلس گفت: حال برادرمان آقاى الريجانى خيلى خوب 

است و ايشان از هفته آينده در صحن مجلس حضور مى يابند.
مســعود پزشكيان همچنين با اشــاره به طرح ها و لوايح باقيمانده در 
دستور كار مجلس دهم گفت: براى اينكه اين اولويت ها را پيش ببريم 

حتى المقدور از تذكر و اخطار صرف نظر كنيد.

اليحه اى انتخاباتى با كاركرد تقويت تحزب
 در قوانين انتخاباتى ما اعم از انتخابات مجلس شــوراى اسالمى، 
انتخابات رياســت جمهورى و مابقى انتخابات نقشــى براى احزاب 
ديده نشده اســت. اليحه جامع انتخابات براى رفــع اين خأل، رأى به 
ليست هاى احزاب و جبهه هاى سياسى را به رسميت  شناخته و به سمت 

تقويت نظام حزبى حركت كرده است.
بررسى قوانين مرتبط با انتخابات در ايران نشان مى دهد كه اين قوانين 
مبتنى بر كنش فردى در عرصه سياســت و انتخابات سامان يافته  و به 
كنش جمعى انتخاباتى كه ذيل تحزب ســازماندهى مى شود، توجهى 
نكرده  و احزاب را در فرايند انتخابات به رسميت نشناخته است. همين 
بى توجهى به احزاب در عرصه انتخابات، ســبب  شده با وجود بيش از 
200 حزب ثبت شده در كميسيون ماده 10 احزاب، در رسانه ها و افكار 
عمومى تنها نام تعداد انگشت شــمارى از اين احزاب مطرح شــده و 

گزارش هايى از فعاليت آن ها منتشر شود.
به گزارش ايرنا، يكى از شــواهد مهم مبنى بــر ضعف نظام حزبى در 
ايران ظهور و بروز موسمى احزاب است. به اين نحوه كه شمار زيادى 
از احــزاب داراى پروانه فعاليت تنها در ايام منتهى به انتخابات فعاليتى 
مى كنند و پس از انتخابات دچار افول و تعطيلى مى شــوند و دوباره در 
يكى دو هفته مانده به انتخابات آتى فعال مى شــوند. يكى از اصلى ترين 
داليل اين مســأله قوانين انتخاباتى ايران است كه نقشى براى احزاب 

قائل نشده است.
اين درحالى اســت كه «حزب» در ادبيات سياسى مدرن تعريف دقيق 
و مشــخصى دارد و براى آن كاركردهايى تعريف شده كه با ظهور و 
بروز موســمى احزاب ايرانى در تضاد است. كادرسازى براى مناصب 
حكومتى، رصد دولت و مجلس مســتقر، ارائه نيروهاى شايســته و 
تربيت شــده براى رقابت در انتخابــات، ارتباط گرفتن با جامعه مدنى 
و ارائه تحليل به جامعه متناســب با افــكار و عقايد خويش از جمله 
كاركردهاى احزاب اســت كه در ظهور و بروز موسمى احزاب تحقق 

پيدا نمى كند.
از ســوى ديگر مهم ترين وجــه مميزه احزاب از ديگــر گروه ها مثل 
گروه هاى ذى نفوذ تالش براى كسب قدرت است. اين در حالى است 
كه بسيارى از احزاب در ايران تنها تا مرحله دريافت پروانه فعاليت پيش 

رفته اند و پس از آن نام و نشانى از آن ها وجود ندارد.
بــا درك همين خــأل و با اين تحليل كه نظــام انتخاباتى ايران يكى از 
داليــل ضعف نظام حزبى اســت، دولت دوازدهــم در «اليحه جامع 
انتخابات» سعى كرده در كنار ديگر نوآورى ها و جامع نگرى ها و توجه 
به موضوعات روز، مســأله تقويت نظام حزبى را هم مورد توجه قرار 
دهد. در اين اليحه ذيل تقويت نظام حزبى، به نقش زنان در احزاب و 
ليســت هاى انتخاباتى هم توجه شده و سهم مشخصى براى بانوان در 

نظر گرفته شده است.
 جايگاه احزاب و بانوان در اليحه جامع انتخابات

در قوانين انتخاباتى حال حاضر ايران هيچ اشــاره اى به ارائه ليســت 
انتخاباتى نشــده و اين مســأله مغفول مانده است، اما در اليحه جامع 
انتخابات، به نقش احزاب و جبهه هاى سياســى در ارائه ليســت هاى 
انتخاباتى پرداخته شده و به رأى دهندگان اين اجازه داده شده كه به جاى 
افراد به ليست هاى انتخاباتى رأى دهند. البته اين ليست ها و جبهه ها بايد 

داراى شرايطى باشند.
بر اساس اليحه جامع انتخابات احزاب بايد براى ارائه ليست انتخاباتى 
حداقل 5 هزار عضو رسمى داشته باشند. با توجه به اين امر كه احزاب 
انگشت شــمارى در ايران داراى 5 هزار عضو رسمى هستند اين شرط 

بستر را براى شكل گيرى جبهه هاى سياسى فراهم مى كند.
ماده 26 اليحه جامع انتخابات بيان مى كند كه «رأى   دهندگان مى توانند 
در حوزه هايى كه احزاب ملى يا جبهه ها، نامزد يا نامزدهايى را معرفى 
مى كنند، به فهرســت هر يك از احزاب يا جبهه ها رأى دهند و در اين 

صورت، رأى مأخوذه براى تمامى نامزدهاى فهرست منظور مى شود.»
در تبصره همين ماده، تدوين كنندگان اليحه شــرط و شروطى را براى 
احزاب و جبهه ها براى اســتفاده از ماده 26 مقرر كرده اند. نخســتين 
موضوع براى اســتفاده از اين ماده اين اســت كه احزب بايد در زمان 
انتخابات داراى پروانه معتبر فعاليت باشند و حداقل 5  هزار نفر عضو 
رســمى به تأييد مرجع مربوط داشته باشند. همچنين حداكثر تا 7 روز 
پيش از آغاز اخذ رأى، احزاب بايد فهرســت خود را به ستاد انتخابات 

كشور ارائه و تأييديه دريافت كنند.
يكى از مهم ترين بندهاى اين ماده توجه به نقش زنان اســت. طبق اين 
ماده احزابى كه به دنبال ارائه فهرســت در انتخابات هستند بايد حداقل 
يك ششــم از تمامى نامزدهاى معرفى شده خود در سراسر كشور را به 
زنان اختصاص دهند؛ اتفاقى كه درصورت تحقق مى تواند ســهم زنان 
در مناصــب انتخابى را افزايش دهــد. همچنين در حوزه هاى انتخابيه 
داراى 3 نماينده حداقل يك نفر از زنان بايد به عنوان نامزد معرفى شود. 
در حوزه هــاى انتخابيه دارى 4 و 5 نماينده حداقل 2 نفر از زنان و در 
حوزه هاى انتخابيه 6 نماينده و باالتر حداقل يك  ســوم كرسى هاى آن 

حوزه انتخابيه را احزاب بايد از بين زنان معرفى كنند.
توجــه به تبعيض مثبت نســبت به بانوان يكى از مــواد مترقى اليحه 
جامع انتخابات است. افزايش سهم زنان در كيك قدرت از وعده هاى 
انتخاباتى «حسن روحانى» بود كه دولت در اين مسير اقدامات مطلوبى 
را هم تا به امروز انجام داده است اما بدون ترديد اين اليحه مبنايى ترين 
اين اقدامات اســت. عالوه بر وعده هاى روحانى امروزه ناديده گرفتن 
توانمندى نيمى از جامعه يكى از موانع توسعه به شمار مى رود و عاقالنه 

هم نيست توانمندى نصف جامعه ناديده گرفته شود.
با همه اين نكات مثبت، اليحه جامعه انتخابات با گذشت بيش از يك 
ســال از ارسال به مجلس همچنان معطل و بالتكليف است. انتقادات 
بخش زيــادى از نمايندگان در مورد قوانين انتخاباتى از جمله ضعف 
احزاب و تأكيد بر اهميت نقش احزاب و زنان در توسعه كشور با اين 
بى توجــه به اليحه جامع انتخابات كه دولت با همكارى بســيارى از 
بخش ها و كارشناســان و از جمله خود مجلس تهيه كرده است سازگار 
نيست. اميد كه مجلس يازدهم مسير ديگرى در پيش گيرد و تصويب 

اين اليحه را در اولويت كارى خود قرار دهد.

ايران و ونزوئال به مبارزه مشترك عليه 
امپرياليسم ادامه مى دهند

 اقدامات قهرى يك جانبــه و غيرقانونى دولت ترامپ را عليه ملت  ايران و 
ونزوئال مردود مى دانيم زيرا به مبارزه متحد عليه هر يك از حمالت امپرياليسم 

به منظور غلبه بر آن ها ادامه خواهيم داد.
به گزارش فارس، نيكوالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال درباره تماس تلفنى 
اخيرش با حسن روحانى رئيس جمهور كشورمان در صفحه توئيترش نوشت: 
رؤساى جمهور هر 2 كشور در حال ارزيابى ايجاد جبهه اى مشترك براى مبارزه 

عليه تحريم هاى امپرياليستى هستند كه بر ملت هاى ما اثر مى گذارد.
عالوه بر اين، خورخه آرئاسا، وزير امور خارجه ونزوئال نيز درباره گفت وگوى 
رؤســاى جمهور اين 3 كشــور اظهار كرد كه آن ها درباره ايجاد سازوكارهايى 

براى فعاليت مشترك در راستاى تداوم همكارى ها نيز گفت وگو كرده اند.

مسكو درباره «سياسى كردن» بحران كرونا 
هشدار داد

 وزير خارجه روســيه در يك نشست مطبوعاتى در مسكو درباره «سياسى 
كردن» بحران شــيوع ويروس كرونا و همچنين هجمه به «ســازمان بهداشت 
جهانى» هشــدار داد. به گزارش فــارس، به دنبال اتهام زنى هــاى اخير برخى 
كشــورهاى غربى به مســكو و پكن درباره انتشــار خبرهاى ساختگى درباره 
ويروس كرونا در جهان از يك ســو و اتهام پراكنى دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا به ســازمان بهداشــت جهانى، ســرگئى الوروف درباره سياسى كردن 
بحران كرونا هشــدار داد. اظهارات الوروف در شرايطى مطرح شده كه پيشتر 
رئيس جمهور آمريكا در ســخنانى تند عليه ســازمان بهداشت جهانى اين نهاد 
بين المللــى را بــه طرفدارى از چين متهــم كرد و همچنيــن از احتمال قطع 

كمك هاى مالى آمريكا به اين سازمان صحبت كرد.

الزامات ماندن مردم در خانه فراهم شود
 پيگيرى دســتورات ســتاد مقابله با كرونا و در خانه مانــدن امرى الزم و 
ملموس اســت اما از سوى ديگر بايد بستر و الزامات در خانه ماندن نيز فراهم 
شود وگرنه با شعار ســر دادن مشكلى حل نخواهد شد. يك عضو فراكسيون 
نمايندگان واليى مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر 
ضرورت پيگيرى و اجراى صحيح دســتورات ستاد مقابله با كرونا، بيان كرد: 
كرونا امروز يك واقعيت جهانى اســت كه همه كشــورها با آن درگير هستند. 
از ســوى ديگر تاكنون نه درمان قطعى براى آن شناخته شده و نه واكسنى براى 
مقابله با آن توليد شده اســت. زنجيره ابتال به اين ويروس همچنان ادامه دارد 
و هنوز قطع نشــده است. اسدا... قره خانى در ادامه اظهار كرد: تنها راه حلى كه 
اكنون وجود دارد همكارى مردم و در خانه ماندن اســت. هرچقدر كشــورها 
قرنطينه را جدى تر گرفتند در مقابل اين ويروس توانسته اند موفق تر عمل كنند.

 با بر عهده گرفتن دولت براى بازپرداخت 
ســود 12 درصدى، وام يك ميليون تومانى 
و  قرض الحســنه  به صورت  يارانه بگيــران، 

پيش از ماه مبارك رمضان پرداخت مى شود.
به گزارش ايرنا،  رئيس جمهور در ســخنانى 
در جلســه ستاد اقتصادى دولت، اظهار كرد: 
همان طور كه مردم مســتحضرند، يك بحث 
محدوديت هايى اســت كه باعنــوان فاصله 
اجتماعى و فاصله هوشمند بايد انجام شود 
كه به تدريج و منظم به اطالع مردم مى رســد 
كه مجازنــد چه اقداماتى را انجام دهند، چه 
يا  كنند  فعاليت  مى توانند  كســب وكارهايى 
نمى توانند فعال باشــند، بخش هاى آموزشى 
بحث  كنند،  فعاليــت  نمى توانند  همچنــان 
حمل ونقــل و بحث هايى كــه توضيح داده 

مى شود.
حســن روحانى افزود: بحــث ديگر نوعى 
كمك دولت به رسته ها و مشاغلى است كه 
در ايــن2  ماه به دليل شــيوع ويروس كرونا 
تحت فشــار قرار گرفته و كسب وكارشان با 
مشكالتى روبه رو شده است كه در اين زمينه 
بســته 100 هزار ميليارد تومانــى را مدنظر 
قرار داديم كه از اين بسته 100 هزار ميليارد 
تومانــى، 25 هزار ميليــارد مربوط به بخش 
درمان، دارو و تجهيزات پزشــكى و بخشى 
هم مربوط به صندوق بيمه بيكارى مى شود. 
اين بخش، كمك بالعوضى است كه توسط 

دولت براى مسائل كرونا پرداخت مى شود.
وى افــزود: از 75 هــزار ميليــارد تومانى 
كه به صورت تســهيالت به عمــوم مردم و 
يارانه بگيران يا به كسب وكارهايى كه ازپيش 
اعالم شــده كــه در اين ايام تحت فشــار 
بيشــترى قرار گرفتند، پرداخت مى شــود، 

حدود 52 هزار ميليارد تومان است.
روحانى تأكيد كــرد: 23 ميليارد هزار تومان 
ديگر هم قرار بود به يارانه بگيران با سود 12
درصد بدهيم، تصريح كرد: در اين جلســه 
بحث بود كه تســهيالت يك ميليون تومانى 
به يك وام قرض الحســنه تبديل شود و آن 
ســودى كه از مردم قرار بود گرفته شــود، 

دولت برعهده بگيرد. اين يك ميليون تومان 
تقريبــاً روزهــاى اوليه ماه ارديبهشــت در 
اختيار مردم قرار خواهــد گرفت. البته اين 
كار چهارچوبــى دارد كه به مردم اطالع داده 
مى شــود. آنهايى كه مايل هستند از اين وام 
قرض الحســنه اســتفاده كنند، بايد از طريق 

پيامك اعالم كنند.
وى تأكيد كرد: پولى كــه به صورت وام در 
تيرماه  مى شــود،  از  پرداخت  ارديبهشت ماه 
به تدريج از يارانه آنها كسر خواهد شد. يارانه 
ارديبهشت و خرداد آنها پرداخت مى شود و 
از تيرماه به بعد ماهانه رقمى حدود 35 هزار 

تومان برداشت مى شود.
وى ادامه داد: به 3 ميليون نفر كه در شــرايط 
مضيقــه اقتصــادى زندگى مى كننــد يارانه 
ويــژه اى براى 4 ماه بيــن 200 هزار تا 600

هزار تومــان كه در ماه اســفند و فروردين 
پرداخت كرديم و در ماه ارديبهشت و خرداد 
هم پرداخــت مى كنيم كه عــالوه بر اين 4

پرداخت يــك پرداخت ويژه در ماه رمضان 
به اين 3 ميليون نفر اضافه پرداخت مى كنيم.

رئيس جمهور تأكيــد كرد: 4 ميليون خانوار 
بودند كه از پيش اعــالم كرده بوديم به آنها 
وام يــك تــا 2 ميليون تومانــى به صورت 
قرض الحســنه با ســود 4 درصد پرداخت 
مى شود كه برنامه ريزى كرديم عالوه بر اين 
يك ميليونى كه به همه خانوارهاى يارانه بگير 
داده مى شــود، براى برخى از آن خانواده ها 
كه مشخص مى شوند، مقدارى اضافه بر آن 

يعنى بين 1/5 تا 2 ميليون پرداخت شود.
روحانى با بيان اينكه اميدواريم تا پايان خرداد 

اين تسهيالت به كسب وكارهايى كه مشمول 
اين بســته حمايتى مى شوند، پرداخت شود، 
تأكيد كرد: تسهيالت حمايتى از مشاغل فقط 
شامل كســب وكارهايى مى شود كه كارگران 
خود را تعديل و اخراج نكرده باشــند؛ اگر 
يك بنــگاه كوچك و متوســط كارگرى را 
اخراج كرده باشد شامل حال او نمى شود، اما 
مشاغلى كه كارگران خود را با سختى در اين 
شرايط حفظ كرده و حقوق آنها را پرداخت 

كرده  اند مشمول اين تسهيالت مى شوند.

 پيشــنهاد كــرد كارگروهــى در مركز 
راهكارهاى  و  شرايط  مجلس  پژوهش هاى 
پســاكرونا را مورد بررسى قرار دهد تا با به 
دســت آوردن داده هاى علمى راهكارهاى 

درست بررسى و اتخاذ شود.
يك عضو كميسيون صنايع مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگو با ايسنا درباره تبعات 
اقتصادى بحران كرونا اظهار كرد: با توجه به 
اينكه مشــاغل و اصناف يك مدت طوالنى 
تعطيل يــا نيمه تعطيل بودنــد طبيعتا همه 
اليه هاى كســب وكار دچار ضــرر و زيان 
خواهند شد، ولى بيشــترين آسيب متوجه 

بخش خدمات خواهد شد.
سيده حميده زرآبادى با پيش بينى آغاز موج 
مشــكالت در 3-2 ماه آينده، تصريح كرد: 
بايــد برنامه ريزى منســجمى در اين زمينه 
وجود داشته باشد تا خســارات به نحوى 
جبران شــود. البته در حال حاضر بيشــتر 
برنامه ها در بحث  مهار بيمارى اســت و در 

حال حاضر بيشــتر بسته حمايتى كه دولت 
در حوزه هاى معيشــتى و اقتصادى مطرح 
مى كند روى پرداخــت وام تمركز دارد كه 
اتفاقا به نظر من اين در طوالنى مدت مضر 
است، زيرا افراد مشكل پرداخت وام را هم 
پيدا مى كنند و مشكلشان هم حل نمى شود.

وى يادآور شــد: به اعتقاد من حمايت ها 
نيازمنــد برنامه ريزى دقيق اســت و قطعا 
وام و بخشودگى به تنهايى كافى نيست. ما 
پيشنهاد داده بوديم كه كارگروهى با مركز 
پژوهش هاى مجلس تشكيل شود تا شرايط 
و راهكارهاى پســاكرونا را مورد بررسى 
قرار دهد تا ببينيــم چه راهكارى مى تواند 
اتخاذ شــود. همچنين يكى از دانشگاه هاى 
معتبر كشــور هم در حال كار كارشناسى 
روى اين موضوع اســت. ما معتقديم بايد 
داده ها را به صورت علمى به دست بياوريم 
تا بتوانيم راهكارهاى درست را بررسى و 

اتخاذ كنيم.

پيشنهاد «زرآبادى» براى بررسى راهكارهاى 
پساكرونا در مركز پژوهش هاى مجلس

بازگشايى مدارس امرى بعيد است
 شيوه  آموزش مجازى براى شرايط فعلى 
شيوع كرونا در مدارس و دانشگاه ها مطلوب 
بود، عمال امكان باز شدن مدارس و رعايت 
پروتكل هــاى بهداشــتى بــراى 15 ميليون 

دانش آموز وجود ندارد.
نايــب رئيس كميســيون آمــوزش و تحقيقات 
مجلــس شــوراى اســالمى در گفت وگــو بــا 
ايســنا، در ارزيابــى از آموزش هــاى مجــازى 
در مــدارس و دانشــگاه ها در شــرايط شــيوع 
ــوزش  ــرد: آم ــار ك ــور، اظه ــا در كش كرون
ــه در  ــورت جداگان ــد به ص ــازى را باي مج
دانشــگاه ها و مــدارس مــورد بررســى قــرار 
ــر  ــا حــدودى مطمئن ت داد. در دانشــگاه ها ت
دانشــگاه ها،  زيــرا  بــود،  موفق تــر  و 

ــته  ــترى داش ــات بيش ــاخت ها و امكان زيرس
و افــراد را تحــت پوشــش قــرار داده اســت 
ــى  ــامل تمام ــت ش ــن موفقي ــه اي ــه ك البت
شــرايط  زيــرا  نمى شــود  دانشــگاه ها 
ــت. ــاوت اس ــر متف ــا يكديگ ــگاه ها ب دانش

قاســم احمدى الشــكى ادامه داد: وضعيت 
آموزش مجازى در مدارس متفاوت اســت 
آموزش وپــرورش براى ايجاد ســامانه اى با 
5 شــركت صحبت كرد و درنهايت ســامانه 
شاد تصويب شــد. ساير ســامانه ها ممكن 
بود اطالعــات افراد را بگيرد و ســپس اين 
اطالعــات لو رود، اما اين اتفاق در ســامانه 
شاد رخ نمى دهد و با دقت از اطالعات افراد 

محافظت مى شود.

رئيس جمهور در جلسه ستاد اقتصادى دولت:

وام يك ميليونى، قرض الحسنه شد
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بهداشتنكتهدانشگاه
مهلت مجدد ثبت نام در آزمون دكترى 99 وزارت 

بهداشت فراهم شد
 متقاضيــان ثبت نام در آزمون دكترى وزارت بهداشــت از 14 ارديبهشــت ماه 
مى توانند مجدد نســبت به ثبت نام در اين آزمون اقدام كنند.  به گزارش ايسنا، مهلت 
مجدد ثبت نام و ويرايش اطالعات ثبت نامى براى داوطلبان شــركت در آزمون دكترى 
تخصصى و پژوهشى سال 99 وزارت بهداشت فراهم شد، داوطلبان از روز يكشنبه، 14

ارديبهشت ماه جارى مى توانند نسبت به ثبت نام در اين آزمون اقدام كنند.  مهلت ثبت نام 
در آزمون دكترى ســال 99 وزارت بهداشت تا ساعت 24 روز سه شنبه 16 ارديبهشت 
ماه ادامه دارد.  همچنين با توجه به شرايط پيش آمده، داوطلبان نياز به حضور يا مراجعه 
حضورى به دانشــگاه ها براى دريافت مدارك الزم براى ثبت نام نظير دريافت تأييديه 
تحصيلى يا گواهى فارغ التحصيلى را ندارند و مى توانند ثبت نام خود را با مداركى مانند 
كارت دانشجويى، فرم تسويه حساب دانشگاه، صورت جلسه دفاع و... كه بيانگر كد 

تحصيلى و وضعيت تحصيلى آنها باشد، انجام دهند. 

نصب فيلتر هوا در اتاق خواب كودك مبتال به آسم 
براى تنفس راحت تر

 طبق نتايج يك تحقيق جديد، اســتفاده از فيلتر هوا در اتاق خواب به شكل قابل 
توجهى موجب بهبود نفس كشيدن در كودكان مبتال به بيمارى آسم مى شود. 

به گزارش مهر، اين مطالعه شــامل 43 كودك مبتال به بيمارى آسم در حد خفيف تا 
متوسط بود و در طول دوره آلودگى هوا نسبتاً باال در شانگ هاى چين انجام شد. 

آلودگى هوا ناشــى از ســوخت هاى فسيلى اســت و در اندازه هاى گوناگون يافت 
مى شــود. آلودگى 2/5PMحدود 30 برابر كوچك تر از قطر موى انســان است و 

مى تواند در عميق ترين نواحى ريه نفوذ كند.
محققــان دريافتند به طورميانگين 24 درصد كاهــش در مقاومت كل مجارى هوا، 
43/5 درصد كاهش در مقاومت مجارى هواى كوچك، 73 درصد افزايش در قابليت 
ارتجاعى مجارى هوا، و 28 درصد كاهش در ميزان اكســيد نيتريك استنشاق شده، 

عامل التهاب در ريه ها، وجود داشت.

آزمايش بالينى بر روى دو داروى بهبود كرونا
 طب سنتى ايران مى تواند در كنار طب كالسيك در درمان كرونا مؤثر باشد و 
دو دارو با دريافت كد اخالق در حال آزمايشــات بالينى هستند كه تا حاال نتايج 
خوبى داشــته، مرجع هرگونه اظهارنظر درباره درمان و دارو، وزارت بهداشــت 

است.
مديركل دفتر طب ايرانى و مكمل وزارت بهداشــت گفــت: هرگونه اظهارنظر در 
فضاى مجازى مورد تأييد نيست و منتظر نتايج آزمايشگاهى بالينى بر روى داروهاى 
ســنتى هستيم كه اين موضوع توسط سخنگوى وزارت بهداشت و از طريق وزارت 

بهداشت در آينده اعالم خواهد شد.
شمس اردكانى در گفت وگو با فارس افزود: توانايى هاى ديگرى در كشور ما وجود 
دارد و آن بحث سبك زندگى است كه مى تواند در اين شرايط بسيار خاص و ويژه 
مؤثر واقع شود كه در فرصت مناسبترى توضيح داده خواهد شد و مى تواند بسيار بر 

روند بهبود مبتاليان مؤثر باشد.

مطب هاى دندانپزشكى تا اطالع ثانوى تعطيل هستند
 دستورالعملى براى مراكز دندانپزشكى ابالغ شده و كارهاى اورژانس دندانپزشكى 
در كلينيك هاى منتخب ارائه مى شــود، اما مطب هاى شــخصى تا اطالع ثانوى تعطيل 
هستند.  رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشت گفت: نبايد ويروس 
كرونا به عنوان يك امر عادى تلقى شــود و اين خطر در كمين همه خانواده ها وجود دارد و 
قرار نيست با فعاليت ها، از مراعات مسائل بهداشتى غافل باشيم. البته در روزهاى گذشته براى 
ارائه خدمات به بيماران، دســتورالعمل ها و راهنماهاى بالينى در حوزه مديريت بيمارى هاى 
مختلف در كشور ابالغ شده است. مهدى شادنوش در گفت وگوبا ايرنا، افزود: بيماران خاص 
براى پيشگيرى از ابتال به ويروس كرونا، مراعات و مالحظه بيشترى داشته باشند، اما مثل ساير 
بيماران مبتال به اين ويروس، امكان درمان بيماران خاص هم وجود دارد و جاى نگرانى نيست. 

تكذيب انتقال اطالعات سامانه ثبت نام اصناف 
وزارت بهداشت به اداره ماليات

 رئيس مركز ســالمت محيط و كار وزارت بهداشــت، انتقال اطالعات سامانه ثبت 
اصناف و صنايــع گام دوم فاصله گذارى اجتماعى مقابله با بيمــارى كرونا به ادارات 

ماليات را تكذيب كرد. 
به گزارش ايسنا، احمد جنيدى ضمن اعالم اين مطلب افزود: به دنبال پخش خبرى در 
فضاى مجازى درباره در اختيار قراردادن اطالعات ســامانه ثبت نام اصناف و صنايع به 
ادارات ماليات به اطالع مى رســاند كه اين موضوع تكذيب مى شود و اصوال در سامانه 
ثبت نام اصناف و صنايع اطالعات مالى، كد اقتصادى و نظاير آن از افراد درخواســت 

نمى شود. 

راه اندازى سامانه اى براى دستيابى به آمار معتادان 
مبتال به كرونا

 رئيس كانون سراسرى درمانگران اعتياد كشور از راه اندازى سامانه اى با هدف دستيابى 
به آمار معتبر از ابتالى به بيمارى كرونا در بين معتادان خبر داد. مجتبى غالبى در گفت وگو با 
ايسنا، در اين باره مى گويد: طبق اصول علمى و به داليل متعدد و طبق شواهد و دانسته هاى 
قبلى، منطقى است كه شيوع بيمارى هاى عفونى از جمله عفونت با ويروس كرونا در معتادان 
به مواد مخدر، محرك، توهم زا، دخانيات و الكل بيشــتر از جمعيت عادى باشد، همچنين 
شدت عالئم بيمارى نيز در اين گروه از بيماران، بيشتر از افراد غير معتاد مبتال به كرونا است 
و احتمال انتشار و انتقال ويروس توسط اين افراد به ديگران نيز به دليل رعايت نكردن مسائل 

بهداشتى و سرفه هاى مكرر ناشى از بيمارى هاى ريوى بيشتر است.

توصيه هايى براى افراد مبتال به وسواس 
در همه گيرى ويروس كرونا

 با شــيوع ويروس جديد كرونا، اغلب افــراد، اضطراب را تجربه 
مى كنند و اين مختص افراد مبتال به وسواس نيست. اما اين افراد ممكن 

است، واكنش شديدتر و يا اضطراب بيشترى را تجربه كنند. 
معاون دفتر سالمت روانى، اجتماعى و اعتياد وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى گفت: اگر كسى چنين شرايطى دارد بايد بداند او تنها 
نيست. طبيعى است كه همه ميزانى از اضطراب را داشته باشيم. به خود 
بگوييد من ممكن اســت اضطراب زيادى داشته باشم و در اين شرايط 

طبيعى است يا واقعا شرايط سختى براى همه ما است. 
به گزارش ايرنا، على اسدى افزود: توجه كنيد كه چه چيزى شروع كننده 
«تميزكردن و شستن» اســت؟ آيا شستشو را براى رعايت توصيه هاى 
پيشگيرانه انجام مى دهيد؟ يا براى رهايى از افكار مزاحم و اضطراب؟

وى ادامه داد: در اين شرايط كارهاى توصيه شده را انجام دهيد نه بيشتر 
نه كمتر و سعى كنيد به افكار وسواسى توجه نكنيد. وقتى به توصيه هاى 
ارائه شده عمل كرديد به خود بگوييد كافى است. اگر فكرهايى داريد 
مانند اينكه «آيا درســت انجام دادم؟»، «مدت شستن دستم كافى بود؟» 

سعى كنيد آنها را كنار بگذاريد. 
اســدى توضيح داد: اخبار را تنها يك بار در روز از منبع معتبر پيگيرى 
كرده، از چك كــردن مكرر اخبار و خواندن مكــرر مطالبى در مورد 

ويروس خوددارى كنيد. 
به گفته معاون دفتر ســالمت روان وزارت بهداشــت، ميزان خطر را 
بيش از آنچه هست تخمين نزنيد، درست است ابتال به ويروس كرونا 
نگران كننده بوده، اما تعداد زيادى از افراد مبتال، عاليم خفيف و متوسط 
دارند.  اســدى افزود: سعى كنيد روى موضوع كرونا و نگرانى هاى آن 
كمتر تمركز كنيد و ســعى كنيد خودتان را با كارهاى ديگرى سرگرم 
كرده، به «اكنون» و «اينجا» تمركز كنيد، درحال حاضر و اينجا همه چيز 
براى من مناسب است. دائم فكر نكنيد چه اتفاقى در آينده خواهد افتاد؟

وى تصريح كرد: سعى كنيد عدم قطعيت را بپذيريد، اضطراب ريشه در 
تحمل نكردن ابهام دارد، شما ويروس را نمى بينيد و نمى توانيد صددرصد 
مطمئن شويد همه چيز امن است. به هر حال ما همه چيز را نمى توانيم 

كنترل كنيم. 

ارائه تسهيالت كم بهره بانكى به مهدهاى كودك
مربيان مى توانند 

از بيمه بيكارى استفاده كنند
 مديركل امور كودكان و نوجوانان ســازمان بهزيستى كشور ضمن 
تشريح اقدامات اين ســازمان براى جبران خسارات تعطيلى مهدهاى 
كودك به دنبال شــيوع كرونا با بيان اينكه با پيگيرى هاى صورت گرفته 
از سوى سازمان بهزيستى كشور، نام مهدهاى كودك در زمره شغل هاى 
زيان ديده از كرونا گرفته اســت و مربيانى كه در مهدهاى كودك شاغل 

بوده اند، مى توانند از بيمه بيكارى استفاده كنند، خبر داد. 
سعيد بابايى در گفت وگو با ايسنا، درباره پيگيرى هاى سازمان بهزيستى 
كشور در حوزه مهدكودك ها در روزهاى تعطيل ناشى از كرونا گفت: 
بر اســاس مصوبات ستاد ملى مبارزه با كرونا مبنى بر تعطيلى مهدهاى 
كودك تحت نظارت ســازمان، تمامى فعاليت هاى اجرايى اين مراكز از 
اوايل اسفند 98 متوقف و اين امر غيرمترقبه سبب زيان ديدن صاحبان 
و مربيان مهدهاى كودك شده است، به گونه اى كه حتى برخى والدين 
شهريه معوقه ماه هاى گذشــته را پرداخت نكرده و اين مسأله موجب 

تأخير در پرداخت حقوق مربيان مهدها شده است. 
وى با اشــاره به اينكه به منظور كاهش آسيب هاى وارده بر اين مراكز، 
اقداماتى در راستاى حمايت از آنها توسط سازمان انجام پذيرفته است، 
اظهار كرد: تســهيالت كم بهره بانكى مبتنى بر قرار گرفتن نام مهدهاى 
كودك در ليســت مشاغل زيان ديده از كرونا با دستور رياست جمهور 
متعاقبا در اختيار مهدها(با شــرط عدم خاتمه كار مربيان) قرار خواهد 

گرفت. 
مديركل امور كودكان و نوجوانان ســازمان بهزيستى كشور در ادامه به 
مكاتبه سازمان با وزارت تعاون، كار، رفاه و اجتماعى براى طرح مسائل 
و مشكالت مهدهاى كودك و همچنين مكاتبه با معاون اقتصادى رئيس 
جمهور به منظور پيگيرى درخواســت معافيت از پرداخت ماليات در 
مهدهاى كودك به مدت 6 ماه اشــاره كرد و گفت: در اين درخواست 
به تأمين منابع الزم براى اســتفاده پرسنل مهد كودك از بيمه بيكارى، 
معافيت يا استمهال از پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعى خود و پرسنل 
تا پايان بحران ، استمهال اقساط بانكى صاحبان امتياز مهدهاى كودك و 
تخصيص تسهيالت و اعتبارات بالعوض يا كم بهره بانكى، بهره مندى 
مهدهاى كودك تحت نظارت ســازمان به بهزيستى به عنوان كسب و 
كارهاى زيان ديده ناشــى از تعطيلى به منظور پيشگيرى از شيوع كرونا 
و جبران بخشــى از زيان وارده به آنها اشاره شده و مورد پيگيرى قرار 

گرفته است. 

شرق: دست و دل بازى در رأى اعتماد و استيضاح 
 حاتم بخشى از جيب صندوق ذخيره !!

اطالعات: جهانگيرى: بايد نگاه به داخل داشته باشيم 
 مگه عينكشو ساختين؟؟
جوان: آواز دهل از نزديك

 بدون شرح
فارس: تصميم گيرى درباره شــناور شدن ساعت كارى با كميته ملى 

مبارزه با كرونا است
 اين روزها پيش از هر تصميم زنگ بزنيد به كرونا!!
خراسان: دادن گاو به بانك به جاى قسط وام  مراسم ختم

 گاو بده وام بگير!!
تسنيم: نماينده كارگران: وزارت كار در تعيين دستمزد كج سليقگى كرد 

 از اين  به بعد براى اداره كار افراد با سليقه انتخاب كنيد!!
اعتماد: سوء تفاهم محسن چاوشى و دوستانش 

 در خواندن يا نواختن؟؟
كيهان: دانشگاهيان بايد ميدان دار جهش توليد در كشور باشند

 باشه اگه دانشگاه باز شد بهشون مى گيم!! 
دنياى اقتصاد: بورس تهران حباب دارد 

 اين روزا كارمنداش زياد مايع مى زنن دستشون!!
ايرنا: درآمد روستاييان نصف و تورم آنان 3 درصد بيشتر از شهرنشينان 

 پس از كرونا جاشونو عوض مى كنن
تجارت: ستاد كرونا بدون روتوش

 اعضاى ستاد مى خوان با چهره واقعى كرونا مردم رو بترسونن؟
مردم ساالرى: بازار خودرو در سال 99 به كدام سو مى رود

 به هر سمتى كه كرونا عالقه مند باشه!!
خراسان: كشورها چگونه در حال حذف قرنطينه هستند؟

 با كرونا قرارداد چندجانبه بستن!!
اصالحات: شوخى به نام فاصله گذارى اجتماعى هوشمند 

 روش الكچرى براى ُكشتى با كرونا!!
همشهرى: پسماندهاى كرونايى، بيخ گوش شهرها

 تو اين روزهاى بيكارى ايجاد اشتغال ضروريه!!

ثبت سفارش كتب درسى 
به دو شيوه فردى و گروهى

 ثبت سفارش كتب درسى دانش آموزان در پايه هاى دوم تا ششم 
ابتدايى، هشــتم و نهم متوســطه اول و همچنين يازدهم و دوازدهم 
متوسطه دوم از 24 فروردين ماه آغاز شده و تا 23 خرداد ادامه دارد 

و امكان ثبت نام به دو شيوه فردى و گروهى وجود دارد. 
به گزارش ايسنا، در شــيوه نامه ثبت سفارش كتاب هاى درسى آمده 
اســت كه مدارس موظف هستند هرچه ســريعتر با ورود به سامانه 
فروش و توزيع مواد آموزشــى، نســبت به ثبت ســفارش گروهى 
كتاب هاى درسى دانش آموزان اقدام و از ارجاع دانش آموز يا اولياى 

او به كافى نت ها پرهيز كنند. 
البته دانش آموزان و اولياى آنها در صورت تمايل مى توانند از طريق 
www. irtextbook. يــا www. irtextbook. ir ســامانه
نســبت به ثبت ســفارش فردى اقدام كننــد. تحويل كتاب  com
درســى نيز از اداره آموزش و پرورش منطقه به مدرســه، براساس 

سفارش هاى فردى يا گروهى انجام شده در سامانه خواهد بود. 
بر اساس اين شــيوه نامه، به مديران مدارس توصيه شده است كه از 
منوى «آمار فروش مدرســه» حتمًا تعداد دانش آموزان باقى مانده و 
بدون ســفارش كتاب درسى را مالحظه و نســبت به ثبت سفارش 

آنها اقدام كنند. 
همچنين دانش آموز يا اوليــاى وى صرفًا موظف به پرداخت هزينه 
كتاب درســى برابر با قيمت پشت جلد ثبت شده در سامانه بوده و 

دريافت هرگونه وجه اضافى ممنوع است و پيگرد قانونى دارد. 
به دليل الكترونيك بودن فرآيند فروش و توزيع كتاب هاى درســى، 
كنترل ثبت ســفارش كتاب درســى دانش آموزان از طريق ســامانه 

امكان پذير است.
 بنابراين درخواســت ارائه نســخه چاپى پرينتبرگ سفارش كتاب 

درسى از دانش آموز يا اولياى دانش آموز ممنوع است. 
بــه گزارش ايســنا، محمدمهــدى كاظمى، معاون توســعه منابع و 
پشتيبانى ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشــى نيز در اين باره 
گفــت: دانش آموزان مى توانند به دو صــورت فردى يا گروهى و از 
طريق سامانه www. irtextbook. ir ثبت نام خود را انجام دهند. 
افراد بايد با وارد كردن كد ملى و شماره سريال شناسنامه كتاب هاى 
درســى پايه تحصيلى خود را ثبت  سفارش كنند. در روش گروهى 

نيز ثبت نام توسط مديران مدارس انجام مى شود. 
معاون توســعه منابع و پشــتيبانى ســازمان پژوهش و برنامه ريزى 
آموزشــى با بيان اينكه درحال حاضر ثبت نام كتاب هاى درســى پايه 
دوم تا ششم ابتدايى، هشتم و نهم متوسطه اول و يازدهم و دوازدهم 
دوره متوسطه دوم آغاز شــده است، گفت: ثبت نام براى اين مقاطع 

تا 23 خرداد ادامه دارد. 

شكوفه رنجبر »
 طرح موســوم به فاصله گذارى اجتماعى 
هوشــمند در كمتر از 4 روز از اعالم رسمى 
در بيشتر صنوف و مشاغل استان چالش ايجاد 
كرده اســت، در اين ميان خطوط تاكسيرانى 
شايد بيش از موارد ديگر واكنش هايى را نشان 
داده كه به زير پا گذاشــتن فاصله بهداشتى و 

ديگر تدابير بازدارنده منجر شده است. 
گزارش ميدانى خبرنگار همدان پيام از خطوط 
تاكسيرانى شهر حكايت از آن دارد كه به طور 
تقريبى بيــش از 80 درصد رانندگان قانون 3 
مسافر را به راحتى دور مى زنند و در واكنش به 
انتقاد و اعتراض شهروندان از آنها درخواست 
پرداخــت كرايــه نفر ســوم را مى كنند و در 
بهترين حالت در شــرايطى راضى به رعايت 
اين قانون مى شوند كه كرايه نفر سوم بين دو 

سرنشين صندلى عقب تقسيم شود!
تاكسى هايى كه حاال با شيوع كرونا از خواب 
بيكارى يك ماهه به خيابان هاى شهر آمده اند، 
دليل اصلى رعايت نكردن قانون 3 سرنشين را 
كه تاكسيرانى به آنها اعالم كرده است، ضعف 
درآمدى خود و تأمين معيشت خانواده هايشان 

مى دانند. 
 ابالغ همه گير قانون 3 سرنشين

مديرعامل ســازمان تاكســيرانى شــهردارى 
همــدان در گفت وگو و با همدان پيام از اعالم 
رســمى قانون 3 سرنشــين به تمامى خطوط 
تاكسيرانى شــهر خبر داد و گفت: به تمامى 
رانندگان اعالم شده است تا جهت پيشگيرى 
از كرونا در صندلى عقب تنها دو سرنشين را 
ســوار كنند و اجازه دريافت هيچگونه مبلغى 

مازاد بر نرخ كرايه تعريف شده را ندارند. 
ميالد كريمى افزود: شــهروندان در صورت 
مشاهده مشكالت مى توانند شكايت هاى خود 
را از طريق ســامانه 137 به تاكسيرانى اعالم 
كنند، بر اين اساس در صورت هرگونه تخطى 
از قانون با رانندگان برخورد جدى خواهد شد 

و خودروهايشان توقيف مى شود. 
وى همچنيــن تأكيد كرد: به منظور حمايت از 
تاكسيران ها نرخ كرايه ساليانه آنها كه هر ساله 
با درصد 25 افزايش داشــته است امسال 35 

درصد افزايش پيدا مى كند. 
بــا وجود اين اظهارات اما در ســطح شــهر 
حقيقت به گونــه اى ديگر رقــم مى خورد و 
معلوم نيســت كه اين قوانين چــه اندازه در 
شهر همدان از ســوى رانندگان و حتى مردم 
رعايت مى شود؟ رانندگانى كه تا پيش از كرونا 
از گرانى بنزين ناالن بودند و شكايت داشتند 
حاال كرونا را عاملى مى دانند كه موجب شده 
مسافران آنها سرشكن شوند و شغل آنها بيش 

از پيش با تهديد مواجه شود. 
 طرح كاهش مسافر

 شعار مديريتى
اين در حالى اســت كه يكــى از نمايندگان 
مســئول خطوط تاكسيرانى شــهر همدان در 

گفت وگو بــا همدان پيام اجــراى اين طرح 
از جانب مسئوالن شــهرى را شعارى بيشتر 
نمى داند و معتقد است: هيچ وقت با كم كردن 
مسافر مسأله حل نمى شــود؛ بنابراين بيشتر 
رانندگان تاكســى بر اين باورند كه اين اقدام 
تنها يك حرف اســت و تا رســيدن به عمل 

فاصله زيادى دارد. 
على رســتمى كه مســئول 230 خط تاكسى 
در خيابان شريعتى به ميدان قائم است، ادامه 
مى دهد: قرار نيست تمام هزينه ها براى جبران 
و جلوگيرى از بيمارى را فقط تاكســيداران 
بدهنــد از طرفى بــه ما اعــالم مى كنند كه 
سرنشــين عقب را فقط 2 نفر ســوار كنيم و 
به فكر ســالمت مردم و شهر باشيم، از طرفى 
ديگر مسافران خودشان رعايت نمى كنند و نه 
از ماسك استفاده مى كنند و نه دستكش! حاال 
سؤال ما اين است اگر حساسيت براى جان و 
سالمتى كسى مهم است براى تمام افراد بايد 
اجرايى شــود نه اينكه خود مسافران بى توجه 
باشند و ما با كم كردن تعداد افراد ضرر مالى 

بدهيم. 
وى با اشاره به اينكه رانندگان تاكسى هم مثل 
تمام افراد جامعه در قبال سالمتى مردم مسئول 
هستند و حاضرند دين خود را ادا كنند، گفت: 
اگر رانندگان اعتــراض به اين طرح دارند به 
اين معنا نيست كه ســالمت جامعه برايشان 
بى اهميــت اســت در حقيقت تاكســيداران 
همدانى به روش انجام طرح اعتراض دارند، 
بنابراين حتى حاضر هســتند با 2 مســافر و 
سرنشين مســير خطى خود را طى كنند، اما 
مشــروط بر اينكه جبران هزينه را برايشان در 
دستور كار قرار دهند، به طور مثال كرايه مسير 
يك خط اگر 4 هزار تومان است مصوب كند 
كه اين مبلغ بين 2 مسافر و يا همان 3 مسافرى 
كه در طرح خود تاكسيرانى وجود دارد تقسيم 
شــود تا فشــار مالى و هزينه اى عادالنه بين 

راننده و مسافر رعايت شود. 

رستمى همچنين از كاهش يك پنجمى درآمد 
تاكســيداران همدانى خبــرداد و افزود: براى 
راننــدگان كه نه بيمه دارند و نه تســهيالتى 
دريافت مى كنند اين مقدار كاهش مسافر قرار 
اســت چگونه جبران شود وقتى امرار معاش 
خانواده رانندگان در گرو فعاليت اين تاكسى ها 

قرار دارد. 
وى گفــت: اگر قرار به وضــع قوانينى براى 
رعايت فاصله گذارى است پس اتوبوس هاى 
شهرى هم بايد از اين قاعده پيروى كنند، اما 
در سطح شهر شاهد هستيم كه اين اتوبوس ها 
حتى بيشــتر از ظرفيت خود به جذب مسافر 
اقدام مى كننــد، آيا اين عمل آنها به شــيوع 
بيمارى دامن نمى زند؟ و يا اينكه در اين قصه 

فقط ديوار تاكسيداران كوتاه است؟
 بســته هاى تشــويقى جايگزين 

برخوردهاى قهرى شود
وى از برخورد قهرى تاكســيرانى گاليه كرد 
و گفت: اينكه بازرس تاكســيرانى خودروها 
را توقيف كند و به پاركينگ بفرســتد راه حل 
مشكل پيش آمده نيست وقتى جريمه متوجه 
راننده مى شود كه دليل رعايت نكردن قانون را 
سختى معيشت مى داند چگونه توان پرداخت 
جريمه وجود دارد؟ بنابراين مديريت شهرى 
و مسئوالن تاكسيرانى به جاى برخورد قهرى 

مى توانند از بسته هاى تشويقى استفاده كنند. 
صحبت هاى نمايندگان تاكسيرانى و مسئوالن 
خطــى در همدان در حالى بيان مى شــود كه 
مردم هم از وضع موجــود ابراز گاليه دارند 
و از برخوردهاى خوســرانه برخى رانندگان 
شــاكى هســتند.  ســارا، كه يكى از پرسنل 
داروخانه اى در مركز شــهر است، مى گويد: 
مســير ميدان آرامگاه تا شريعتى را در روز دو 
مرتبه اســتفاده مى كند، اما هر بار با رقم هاى 

متفاوتى راننده درخواست كرايه دارد. 
وى ادامه مى دهد: مثًال همين ديشــب زمانى 
كه از محل كار به منزل مى رفتم مجبور شــدم 

چيزى حدود 100 درصــد اضافه كرايه را با 
سرنشــينى كه پيش از مــن در صندلى جلو 
نشسته بود به راننده براى هزينه كرايه پرداخت 
كنم و در مقابل اعتراضم محكوم هم شــدم.  
مريم يكى ديگر از شــهروندان همدانى است 
كه با برخورد اعتراضى در مقابل قانون شكنى 
راننده در خط تختى به فردى خســيس متهم 

شده است. 
وى مى گويد: همين امروز مجبور شــدم در 
مقابل ســوار كردن بيش از 3 نفر سرنشــين 
توســط راننده اعتراض كنم اما با بگو مگويى 
كــه راننده راه انداخت بين مســافران با نگاه 
تحقيرى مواجه شدم و با الفاظى از جمله اينكه 
خسيس هستم روبه رو شدم و به ناچار مجبور 

به پرداخت كرايه بيش از نرخ معمول شدم. 
 توقيف بيش از 25 تاكسى متخلف 

قانون 3 سرنشين
اين اتفاقات در حالى رقم مى خورد كه مسئول 
بازرسى تاكسيرانى در گفت وگو با همدان پيام 
از توقيف بيش از 25 خودرو تاكسى تا عصر 
ديروز خبر مى دهد كه مرتكب سرباز زدن از 

قانون 3 سرنشين شده اند. 
مرتضى على محمدى مى افزايد: ســوار كردن 
بيش از 3 سرنشين در تاكسى ها خالف قانون 
مى باشد و به سختى با آن برخورد خواهد شد، 
بنابراين شهروندان مى توانند شكايت خود را 
با تلفن 32514242 و يا سامانه 137 در ميان 

بگذارند. 
وى همچنين در پاســخ به انتقــاد گروهى از 
رانندگان تاكسى درباره بى توجهى تاكسيرانى 
براى ضدعفونى خودروها گفت: تاكسيداران 
به عنوان بخش خصوصى محسوب مى شوند 
كه خود مى بايســت تا حدود زيادى مسائل 
بهداشت و گندزدايى را انجام دهند با اين حال 
روزانه بيش از هــزار ليتر محلول ضدعفونى 
توسط مسئوالن خط در بين تاكسيداران توزيع 

مى شود. 

بيشترين شكايت به 137 از تاكسى هاست

مصوبه اى كه ضمانت اجرا ندارد

جريمه 500 هزار 
تومانى 365 خودرو 

در همدان
 بــه دنبال اعمال محدوديت هاى ترافيكى 
بــراى خودروهاى غيربومــى و تمرد برخى 
رانندگان، 365 دستگاه خودرو اعمال قانون 
500 هزار تومانى شــدند همچنين در برخى 
ســاعات پرترافيــك روز، محدوديت تردد 
خودرو در بلوار ارم شهر همدان اجرا مى شود 
تا از ايجــاد ترافيــك و دوردور خودروها 

جلوگيرى شود.
به گــزارش همــدان پرس، رئيــس پليس 
راهنمايــى و رانندگى اســتان همدان گفت: 
به دنبال اعمال محدوديت هاى ترافيكى براى 
خودروهــاى غيربومى و ســرپيچى برخى 
رانندگان، 365 دستگاه خودرو جريمه 500

هزار تومانى شدند.
على فكــرى اظهار كــرد: محدوديت ورود 
خودروهــاى غيربومــى به اســتان همدان 
همچنان پابرجاســت و در صــورت ورود 
غيرقانونى خودرويى به حوزه اســتحفاظى 

همدان طبق قانــون 500 هزار تومان جريمه 
مى شود.

وى افزود: عالوه بــر اعمال قانون اين قبيل 
خودروها به مــدت يكماه راهــى پاركينگ 
مى شوند كه در اين راستا مالكان خودروهاى 
غيربومى پس از رسيدن به محل سكونت بايد 
خودرو را تحويل پاركينگ دهند تا شكايت 

ثبت شده در سيستم راهور، پاك شود.
رئيس پليس راهــور همدان با بيــان اينكه 
محدوديت تــردد براى خودروهــا در بين 
شهرســتان ها برداشته شده است، اظهار كرد: 

طرح هاى ترافيكى پليــس راهور به صورت 
مقطعــى در برخى اماكن پرترافيك و پرتردد 
شــهر در حال اجرا است. فكرى افزود: تردد 
تمامى خودروها به ســمت گنجنامه همدان 
ممنوع شــده و ورودى اين مسير به سمت 
گنجنامه با قــرار دادن بلوك هاى ســيمانى 

مسدود شده است.
وى ادامــه داد: همچنين در برخى ســاعات 
پرترافيــك روز، محدوديت تردد خودرو در 
بلوار ارم شهر همدان اجرا مى شود تا از ايجاد 

ترافيك جلوگيرى شود.
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تصميمات بدون فكر دولتى
غزل اسالمي»

 نمي خواهيم تســهيالت يك ميليون توماني كه دولت ايران قصد 
دارد براي كمك به اقشــار آســيب ديده از ويروس كرونا بپردازد را 
با كمك هايي كــه دولت هاي آمريكا، كانادا و يا ديگر كشــورها به 
مردمشان مي دهند مقايسه كنيم. چون پول بالعوضي كه اين دولت ها 
به حساب اقشار متوســط و ضعيف جامعه مي ريزند هزار و 500 تا 
2 هزار دالر اســت كه مي تواند هزينه يــك ماه زندگي يك خانواده 
متوســط 4نفره را با احتســاب غذاي خــوب، اجاره خانه و ديگر 
هزينه هاي زندگي به راحتي پوشش بدهد، اما اين يك ميليون توماني 
كه دولت ايران تصميم گرفته  به حساب يارانه بگيران واريز كند حتي 
اجاره خانه يك ماه را يا فقط هزينه خورد و خوراك معمولي يك ماه 

يك فرد از اقشار پايين جامعه را تأمين نمي كند. 
بنابراين اكنون مســأله اين نيست كه مقدار اين مبلغ براي هزينه يك 
ماه كم يا كافي است، مسأله اين است كه براي يك ميليون تومانى كه 
به صورت تسهيالت پرداخت مي شود و قرار است اقساط آن هر ماه 
از حساب يارانه بگيران كم  شود هنوز سازو كار درستي نوشته نشده 
است. تا جايي كه ابتدا اعالم شد اين تسهيالت با سود 12 درصد و 
24 ماهه پرداخت مي شود كه برخي رسانه ها پس از چند روز از زمان 
اعالم آن، مقدار اقساط را محاســبه كرده و دريافتند كه اقساطي كه 
هر خانوارى بايد بپردازند هزار و 500 تومان و بيشــتر از 45 هزار و 
500 تومان يارانه اي است كه دريافت مي كنند و ممكن است بسياري 
از اين خانوارها تك نفره باشند و كمك معيشتي هم دريافت نكنند تا 

دولت بتواند قسط كامل را بردارد!
پس از آن بــود كه آقاي روحاني در جلســه  اقتصــاد مقاومتي در 
روز گذشــته اعالم كرد: ســود 12 درصدي وام يكي ميليون توماني 
حذف شــده و به صورت قرض الحســنه پرداخت مي شود. در طرح 
اصالح شده، اقساط اين وام را از 24 ماه به 30 ماه نيز افزايش دادند. 
 از طرفــي اعتراضات مردمي زيادي بــه يارانه يك ميليون توماني با 
ســود 12 درصد شد، بنابراين دولت تصميم گرفت آن را به صورت 

قرض الحسنه پرداخت كند. 
اين نشان مي دهد كه در زمان تصميم گيري براي پرداخت تسهيالت 
هيچ گونه محاســبه اي در بين اعضاي هيــأت دولت و تصميم گيران 

صورت نگرفته است!
ديروز رئيس جمهور در اين جلســه  اعالم كرد كه تســهيالت يك 
ميليــون تومانــي پيش از ماه رمضــان و به صورت قرض الحســنه 
پرداخت خواهد شــد. همتي رئيس كل بانك مركزي نيز در پســت 
اينســتاگرام خود نوشــت: «با قبول پرداخــت مابه التفاوت نرخ 12

درصد، با وام قرض الحسنه، توســط دولت، مقرر شد وام پرداختى 
به همه خانوارهاى يارانه بگير به صورت قرض الحســنه و 30 ماهه 
باشد. بدين ترتيب با انجام پروسه ثبت نام و اعالم درخواست تمايل 
سرپرســتان خانوار، مبنى بر اســتفاده از اين وام، در پاسخ به پيامك 
ارسالى وزارت رفاه، انشاا... تا روز پيش از شروع ماه مبارك رمضان، 
وام يــك ميليون تومانى خانوارهــاى يارانه بگير از طريق بانك هاى 

عامل خود به حسابشان واريز خواهد شد.»
اكنون و پس از گذشت بيش از يك هفته از ابالغ پرداخت تسهيالت 
يــك ميليون توماني بــه يارانه بگيران هنوز ســامانه و نحوه ثبت نام 
متقاضيان مشــخص نشــده و طرح وام يك ميليــون توماني به نظر 
مي رسد كه هنوز هم طرح خامي است كه نه تنها براي مردم كه براي 
دولت نيز ابهاماتي دارد. اين درحالي اســت كه بســياري از افراد و 
خانواده ها به دليل از دست دادن شغل خود و يا تعطيلي مغازه ها نياز 

به كمك دولتي بالعوض دارند.

لغو پروازهاى بين المللى
 تمديد شد

 بيشــتر ايرالين هــاى كانادايى پروازهــاى بين المللى خود را 
حداقــل تا پايان مــاه آينده ميالدى لغو كرده و بــه حالت تعليق 

درآورده اند.
 به گزارش ايســنا، بر اساس گزارشــى كه در وب سايت گلوبال 
نيوز آمده اســت، بسيارى از شركت هاى هواپيمايى فعال و مستقر 
در كانادا اعالم كرده اند كه لغو و تعليق پروازهاى بين المللى خود 
را تحت تأثير شــيوع گســترده ويروس كرونا و به منظور مقابله با 
انتشــار بيشــتر آن حداقل تا ماه آينده، مه 2020، تمديد خواهند 

كرد.
ايركانادا، به عنوان شــركت هواپيمايى حامل پرچم اين كشــور با 
انتشــار بيانيه اى اعــالم كرده كه تمامى پروازهــاى بين المللى آن 
تا مــاه ژوئن به حالت تعليق در آمده اســت، اين در حاليســت 
Air) كه لغو پرواز و ســفرهاى هوايى شــركت هاى ايرترانست

Transat) و سان وينگ ايرالينز (Sunwing Airlines) تا 
پايان ماه آينده يعنى ماه مه 2020 ادامه خواهد داشــت.

همزمان با شروع گسترده و شــيوع ويروس كرونا در كشورهاى 
مختلف جهان بســيارى از ايرالين ها به منظور جلوگيرى از انتشار 
بيشــترين ويروس و همچنين حفظ ســالمت و بهداشت جامعه، 
پروازهــاى خود به مناطق گســترده اى از جهان كــه هم اكنون با 
كرونا به شــدت درگيرند، را تا اطالع ثانوى لغو كرده و به حالت 
تعليق درآورده اند. همين لغو پروازها موجب شده كه شركت هاى 
هواپيمايى ضرر و زيان هاى مالى گســترده اى را متحمل شوند و 
بســيارى از خطوط هوايــى پرتردد و درآمدزايــى آنها به حالت 
غيرفعال تغيير حالت دهد. بســيارى از هواپيماها نيز هم اكنون در 

فرودگاه هاى بزرگ و پرتردد جهان زمين گير شــده اند.

كسب وكارهايى كه هم كرونا نقره داغشان 
كرد هم اشتباه تأمين اجتماعى

 درحالى كه ســتاد ملى مبارزه با كرونا، كسب و كارها را به تعطيلى 
تا اول ارديبهشــت ماه در تهران ملزم كرده، تأمين اجتماعى همچنان 
در صورت تأخير در ارســال ليست بيمه پرسنل، جريمه تأخير صادر 

مى كند.
يكى از مشــكالتى كــه كارفرمايان در روزهاى اخير بــا آن روبه رو 
شــده اند، اجبار به تعطيلى شــركت ها با مصوبه ســتاد ملى مبارزه با 
كرونا از يك سو و موافقت نكردن سازمان تأمين اجتماعى با تأخير در 
دريافت ليســت حق بيمه كارگران و كاركنان شركت ها از سوى ديگر 
به دليل داشتن محدوديت زمانى براى دريافت ليست حق بيمه كارگان 

كارگاه ها صرفاً تا پايان پانزدهم هر ماه از سوى ديگر است.
به عبارت ديگر، ســتاد ملى مبارزه با كرونا، كارگاه ها، شــركت ها و 
اصناف را ملزم به بســته نگهداشــتن محل كار خود كرده؛ اما لغو يا 
توقــف موقتى آئين نامه اجرايى قانون تأمين اجتماعى درباره ســقف 
زمانى فرصت ارسال ليست حق بيمه پرسنل را در اين مصوبه اصالح 

نكرده است.
اين موضوع سبب شده تا آن دسته از كارفرماهايى كه پس از تعطيالت 
نوروز توانســتند با مجوز خاص به محــل كار برگردند، پس از آنكه 
ليســت حق بيمه كارگران را به دفاتر نمايندگى تأمين اجتماعى ارائه 

داده اند، با موافقت نكردن اين سازمان مواجه شده اند.
در نتيجــه در مــاه جــارى بســيارى از كارفرماها با اعمــال جرايم 
پرداخت نكردن به موقع ليست حق بيمه كارگران خود، از سوى دفاتر 
تأمين اجتماعى روبه رو شده اند؛ حال آنكه بسيارى از كارگاه ها مشمول 
مصوبات تعطيلى كســب وكارها از سوى ســتاد ملى مبارزه با كرونا 

بوده اند.
ضمن اينكه زيرســاخت هاى امكان ارسال غير حضورى ليست حق 
بيمه كارگران كارگاه ها به دفاتر نمايندگى ســازمان تأمين اجتماعى نيز 

فراهم نشده بود.
يك كارفرماى فعال در صنعت آى تى كــه قرارداد پيمانكارى دارد، 
در گفت وگــو با مهر اظهار كرد: ما براســاس آئين نامه اجرايى ماده 
34 قانــون تأمين اجتماعى، با توجه به اينكه از ســازمان نظام صنفى 
رايانه اى مجــوز داريم، مشــمول آئين نامه حق بيمه شــركت هاى 
انفورماتيك در قراردادهاى پيمانكارى با شــركت هاى دولتى شده و 
به جاى پرداخت 30 درصد حق بيمه كارفرما، مى بايست 15 درصد 

حق بيمه پرداخت كنيم.
وى افزود: اين در حالى است كه كارپرداز يكى از دفاتر نمايندگى تأمين 
اجتماعى، حق بيمه كارگرانى كه در قرارداد پيمانكارى اين شــركت 
فناورى اطالعات با يك بانك دولتى داريم را، 30 درصد محاسبه كرده 
اســت؛ با توجه به تعطيل بودن شركت به دليل دستورالعمل ستاد ملى 
كرونا، تا هفته گذشــته تعطيل بوديم و حاال كه به كار بازگشته ايم، هر 
چه قدر به اين موضوع اعتراض كرده ايم، اعالم كرده اند كه پس از 15

فروردين براى اعتراض يا اصالح ليســت كاركنان مراجعه كرده ايد و 
نمى توانيم اين ليست را اصالح كنيم!

كمبود شكر 
دوباره دامن كارخانجات را گرفت!

 دبير انجمن صنفى صنايع بيسكويت، شيرينى و شكالت از كمبود 
شكر براى كارخانجات توليدى خبر داد و گفت: درحال حاضر قيمت 
شكر دولتى همان 4 هزار و 250 تومان است، اما در بازار آزاد با 7 هزار 

تومان هم نمى توان شكر تهيه كرد، زيرا اصال در بازار شكر نيست.
جمشيد مغازه اى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: كارخانجات شيرينى 
و شكالت براى تأمين شكر با مشكل مواجه هستند كه در اين زمينه از 

دولت هم تقاضا كردند، اما تاكنون جوابى نگرفتند.
وى با اشــاره به افزايش مصرف شــيرينى و شكالت در ماه رمضان، 
تصريح كرد: در شرايط شيوع ويروس كرونا كه اقبال مردم به قنادى ها 
كمتر شده مصرف شيرينى و شكالت بسته بندى در ماه رمضان بيشتر 

هم خواهد بود.
به گفته دبير انجمن صنفى صنايع بيســكويت، شــيرينى و شكالت 
درحال حاضر قيمت شكر دولتى همان 4 هزار و 250 تومان است، اما 
در بازار آزاد با 7 هزار تومان هم نمى توان شــكر تهيه كرد، زيرا اصال 

در بازار شكر نيست.
مغازه اى با بيان اينكه طبق گفته دولت شكر بايد از طريق سازمان هاى 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها توزيع شــود، تصريح كرد: اما اين 
ســازمان ها يا قطره چكانــى عرضه مى كنند يا اصال شــكرى عرضه 

نمى كنند.

مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزى استان خبرداد
مبارزه با سن غالت در 4275 هكتار از اراضى گندم و جو 

همدان
 مدير حفظ نباتات ســازمان جهادكشاورزى اســتان همدان از مبارزه با سن غالت در 
مرحله ســن مادر در 4 هزار و 275 هكتار از اراضى گندم و جو استان همدان خبر داد و 
گفت: تا روز گذشته در 2 هزار و 828 هكتار از اراضى گندم استان همدان عمليات مبارزه 

با سن صورت گرفت.
 شــهرام پيشه ور با اشاره به اينكه مبارزه با ســن مادر از تاريخ 16 فروردين از شهرستان 

نهاوند آغاز شده است، اظهار كرد: تا روز گذشته هزار و 410 هكتار از اراضى گندم آبى 
و هزار و 418 هكتار از اراضى گندم ديم اســتان همدان عمليات مبارزه با ســن غالت را 
انجــام دادند. وى افزود: همچنين 493 هكتار از مزارع جو آبى و 954 هكتار جو ديم، در 
مجموع در 1 هزار و 447 هكتار از اراضى جو استان همدان عمليات مبارزه با سن غالت 
انجام گرفته است. وى بيان كرد: درحال حاضر با توجه به بارش هاى خوب اخير در استان 
و نامناســب بودن اراضى كشاورزى براى تردد ماشين آالت كشاورزى و ادوات سمپاشى 
از يك ســو و تكميل نشدن ريزش هاى سن مادر در مناطق مختلف استان از سوى ديگر 

مبارزه به صورت مقطعى در حال انجام است.
پيشه ور از كشــاورزان اســتان درخواســت كرد با مراجعه به مراكز جهادكشاورزى در 

شهرستان ها براى مبارزه بهتر و كامل تر با سن غالت از مشاوره كارشناسان بهره مند شده و 
پيش از انجام عمليات سم پاشى نكات الزم را رعايت كنند.

وى با بيان اينكه كشــاورزان ســموم مورد نياز خود را فقط از فروشــگاه هاى مجاز تهيه 
كنند، افزود: بهره برداران توجه داشــته باشــند كه پيش از انجام عمليات سم پاشى حتمًا 
سم پاش هاى خود را كاليبره و تنظيم كرده و از انجام عمليات سمپاشى در هنگام بارش و 

وزش باد خوددارى كنند.
مدير حفظ نباتات ســازمان جهادكشاورزى استان همدان در پايان يادآور شد: در صورت 
انجام ندادن مبارزه به موقع و كامل با اين آفات محصول توليدى كشاورزان با افت عملكرد 

از نظر كيفى و كمى مواجه خواهد شد و درآمد روستاييان به شدت كاهش مى يابد.
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غزل اسالمي»
 از 2 روز پيش ابهاماتي در مصوبه حقوق 
كارگري ســال 99 در بين مردم به وجود آمده 
اســت. برخي اخبار حاكي از آن اســت كه 
احتمال تغيير حقوق ها در نيمه دوم ســال 99
وجود دارد. برخي ها نيــز در واكنش به اين 
خبر گفته اند كه حدود يك ماه طول مي كشد 

تا در مصوبه حقوق ها بازنگري شود. 
تعدادي هم مي گويند كــه طبق قانون امكان 
نــدارد كه 2 بار در يك ســال بــراي حقوق 
كارگران تصميم گيري و مصوبه داشته باشيم.

اما در شــلوغي خبرهاي دســتمزد كارگران، 
برخــى افراد عامه پــس از خواندن خبري از 
زبــان يكي از اعضــاي شــوراي كارفرمايي، 
مدعي شــايعه كرده اند كه وزيــر كار توئيت 
كرده: فعال همان حقوق سال 98 به كارگران 
پرداخت مي شود تا تصميم نهايي اعالم شود. 
امــا اصــل خبر ايــن اســت كه حســين 
ســالح ورزى، عضو هيأت رئيسه كانون عالى 
كارفرمايى در واكنش بــه اخبارهايي درباره 
براي  دولت  مجــدد  تصميم گيري  احتمــال 
افزايش حقوق كارگران گفته اســت: «تغيير 

مصوبه مزد 99 قطعًا منتفى است».
ســالح ورزي با ايــن گفت وگو، جلســه و 
تصميم گيري مجــدد براي افزايــش دوباره 
حقوق در ســال 99 را منتفــي اعالم كرده و 
گفته كه صحبت كردن درباره تغيير يا اصالح 
مصوبه شــوراى عالى كار موضوع مزد سال 
99، بيشــتر از اينكه واقعى و عملى باشــد، 
جريان ســازى رسانه اى اســت. اما نگفته كه 
مصوبه حقوق ســال 99 منتفي است و امسال 
حقوق هــا طبــق مصوبه ســال 98 پرداخت 

مي شود!
عضو هيأت رئيســه كانون عالــى كارفرمايى 

توضيــح داده اســت از آن جايى كه ماده 41
قانون كار، نحوه تعيين مزد توســط شوراى 
عالــى كار را به صورت ســاليانه اعالم كرده، 
بنابراين هيچ وقت مرســوم و معمول نبوده و 
نيست كه اين شــورا چندبار در سال درباره 
دستمزد تصميم گيرى كند؛ بنابراين تجديدنظر 
درباره حداقل مزد امسال، بيشتر جريان سازى 
رســانه اى برخى گروه هاى سياسى است كه 
مى خواهند در لواى حمايت و دلســوزى از 
كارگران به دنبال كســب امتياز و شايد جلب 

آراى آنها در انتخابات ميان دوره اى باشند.
اين فعــال كارفرمايى همچنيــن گفته كه در 
روزهاى اخير پيشنهاداتى ارائه شده بود كه در 
قالب انجام يك تفاهم نامه مابين تشــكل هاى 
كارگــرى و كانــون عالــى كارفرمايى بدون 

تغيير در مبلغ مجموعــه مزد جابه جايى هاى 
بين رقم هاى اجزاى موضوع صورت گيرد و 
پس از 4 ماه اجرايى شــود؛ كه البته در جلسه 
سه شــنبه (ديروز) هيأت مديــره كانون عالى 

كارفرمايى مطرح و با آن مخالفت شد.
وي درنهايت اعالم كرده است: احتمال دارد 
مبلغ كمك هزينه مســكن كارگــران افزايش 

بيابد.
طبــق مصوبــه ســال 99، حداقــل حقوق 
كارگراني كه همسر و فرزند ندارند 2 ميليون 
و 605 هزار تومان و آنها كه داراي همســر و 
2 فرزند هســتند 2 ميليون و 800 هزار تومان 

تعيين شده است. 
  حقوق كارگران نبايد كمتر از

2 ميليون و 800 هزار تومان باشد

نماينــده مــردم همــدان و فامنيــن در مجلــس 
ــز اعــالم كــرده اســت:  شــوراى اســالمى ني
حداقــل دريافتــى كارگــران 2 ميليــون و 
ــان اســت و در جلســه روز  ــزار توم 800 ه
ــران در  ــتمزد كارگ ــوق و دس ــنبه حق سه ش
ــرار  ــورد بحــث و بررســى ق ــال 1399 م س
ــت و شــوراى  گرفــت و پيشــنهاد شــد دول
كــه  كننــد  عمــل  به گونــه اى  دســتمزد 
دريافتــى كارگــران در ســالجارى كمتــر از 2

ــد. ــان نباش ــزار توم ــون و 800 ه ميلي
حميدرضا حاجى بابايى به ايسنا گفت: حداقل 
حقوق كاركنان و بازنشســتگان لشــكرى و 
كشــورى در سال 1399 تعيين شده است؛ بر 
اين اساس دريافتى كارگران نيز نبايد كمتر از 

مبلغ تعيين شده باشد.

آمار ثبت نام بيمه بيكارى 
در استان اعالم شد
7000 بيكـار
به لطف كرونـا!

 تاكنــون 7 هــزار و 125 همدانــى براى 
بهره مندى از بيمه بيكارى ثبت نام كرده اند.

مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان اظهار كــرد: تمامى كارگران بنگاه هايى 
كــه متأثــر از كروناويــروس كارشــان را از 
دســت داده اند، مى   توانند با مراجعه به سامانه 
imebikari.mcls.gov.ir ثبت نــام كنند 
تا پس از بررســى هاى الزم و پايش متقاضيان 
توســط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و 
ســازمان تأمين اجتماعى تعلق يا تعلق نداشتن 
مقــررى به آنها از طريق پيامك اطالع رســانى 

شود.
سيداحمد توصيفيان با اشاره به اينكه 10 رسته 
شغلى بيشترين آسيب را از كرونا متحمل شده اند، 
تصريح كــرد: مراكز توليــد و توزيع غذاهاى 
آماده، مراكز مربوط به گردشگرى، حمل ونقل 
عمومى مسافر درون شهرى و برون شهرى، دفاتر 
خدمات مسافرتى و گردشگرى، توليد و توزيع 
پوشــاك، توليد و توزيع كيف و كفش، مراكز 
توزيع آجيل و خشكبار، قنادى، آبميوه و بستنى، 
مراكز و مجتمع هاى وزرشى و تفريحى، مراكز و 
مجتمع هاى فرهنگى و آموزشى و مراكز توليد، 
توزيع و فروش صنايع دستى از مشاغلى هستند 

كه از ويروس كرونا آسيب ديده اند.
توصيفيان با بيان اينكه پس از بررسى هاى الزم 
و پايش متقاضيان توسط وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى و سازمان تأمين اجتماعى تعلق 
يا تعلق نداشتن مقررى به آنها از طريق پيامك 
اطالع رسانى مى شود، افزود: براساس بخشنامه 
اين مشــاغل مى توانند در سايت بيمه بيكارى 
ثبت نام كرده و از مقررى 3 ماهه شامل اسفند، 

فروردين و ارديبهشت ماه برخوردار شوند.
وى بــا تأكيد بر اينكه هنوز رســته جديدى به 
مشاغل آسيب ديده از كرونا اضافه نشده است، 
بيان كرد: با توجه به ابالغ رســمى فهرست 10
گانه، رســته جديدى تا اين تاريخ ابالغ نشده 
اما اين چنين نيســت كه اگر مشاغلى خارج از 
رسته هاى ياد شده باشد و متأثر از بيمارى مذبور 
تعطيل شده يا نيرو تعديل كرد، آن نيروها نتوانند 
از بيمه بيكارى اســتفاده كنند، بلكه درباره اين 
قبيل افراد طبق شــيوه نامه اجرايى دستورالعمل 

مشترك معاون روابط كار و مديرعامل سازمان 
تأمين اجتماعى كه اختيار و تشخيص امر را به 
مديران تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان ها داده 
است، عمل خواهد شد و براى مشمولين قانون، 

مقررى برقرار خواهد شد.
مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان درباره افــرادى كه به طور طبيعى بدون 
ارتباط با كرونا از كار بيكار مى شوند، گفت: با 
اين قبيل متقاضيان طبق قانون و ساير مقررات 
مربوطه برخورد مى شود، به اين صورت كه اگر 
كارگر داراى قرارداد كار مكتوب باشد و كارفرما 
نخواهد با وى ادامه همكارى دهد مشــروط به 
دارا بودن يك سال سابقه كار در كارگاه و واريز 
بيمه او بــه تأمين اجتماعى و مراجعه ظرف 30

روز از تاريخ وقوع بيكارى و تســليم تقاضاى 
خود بــه ادارات تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 
مى تواند با تشــخيص كميته هــاى مربوطه از 

مقررى بيمه بيكارى بهره مند شود.
توصيفيان ادامه داد: افرادى هم كه بدون قرارداد 
يا داراى قرارداد هســتند و در اثناى قرارداد از 
كار اخراج مى شوند بايد در ابتدا به مراجع حل 
اختالف شــكايت كنند؛ چنانچــه رأى مراجع 
حل اختالف به نوعى اشعار بر غيرارادى بودن 
بيكارى كارگر داشــت با رعايت ساير شرايط 
قانونى كه اشــاره شد، مى تواند از مقررى بيمه 
بيكارى اســتفاده كند و برقرارى بيمه بيكارى 
براى اين قبيل افراد مانــع از برخوردارى بقيه 

بيكاران ناشى از كرونا نمى شود.
وى افزود: اگرچه شرط برخوردارى از بيمه 
بيكارى براى كارگران دائم دارا بودن حداقل 
6 ماه سابقه و براى كارگران قراردادى حداقل 
يك سال سابقه كار و ساير شرايط پيش گفته 
است، اما در موارد استثنايى نظير وقوع همين 
ويروس كرونا شــرط 6 ماه و يكسال منتفى 
بوده و كارگر با هر ميزان سابقه كار و بيمه و 
ديگر شرايط گفته شده قانونى مشمول قانون 

بيمه بيكارى مى شود.
توصيفيان با اشاره به دستورالعمل طرح خريد 
اعتبارى اضطرارى ناشــى از شــيوع كرونا 
خاطرنشــان كرد: براساس اين دستورالعمل 
اقشــار آسيب پذير بدون درآمد ثابت از قبيل 
رانندگان تاكســى، اتوبــوس، مينى بوس و 
كرايه هاى بين شهرى، دستفروشان و كارگران 
فصلــى روزمزد تا ســقف 4 ميليون خانوار 
مشــمول برخوردارى از مزاياى طرح خريد 

اعتبارى اضطرارى هستند.
وى با بيان اينكه هنوز اطالعاتى از مشمولين 

استانى در دست نيســت، يادآور شد: وزارت 
كار اقشار مشمول را از طريق ثبت نام يا پايگاه 
اطالعات رفاه ايرانيان شناسايى و به بانك هاى 

عامل معرفى خواهد كرد.
مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان با اشــاره به اينكه تمامى بانك هايى كه 
يارانــه نقدى و كمك حمايت معيشــتى را به 
حساب خانوار واريز مى كنند، به عنوان بانك هاى 
عامل معرفى شــده اند، اظهار كرد: براساس اين 
دســتورالعمل بانك هاى عامل موظف هستند 
پس از اعالم افراد مشــمول براى خانوار يك 
نفره مبلغ 10 ميليون ريال و براى ساير خانوارها 
مبلغ 200 ميليون ريال اعتبار خريد را براساس 
دســتورالعملى كه از سوى وزارت تعاون ابالغ 

مى شود، منظور كنند.
توصيفيان درباره بازپرداخت اين تســهيالت، 
يادآور شــد: بازپرداخت اقساط در 27 ماه و با 
نرخ 12 درصــد خواهد بود كه البته گيرندگان 
اعتبار 4 درصد از اين نرخ را پرداخت خواهند 
كــرد و 8 درصد مابقى به بانك هاى عامل پس 
از دوره تنفس توســط سازمان برنامه و بودجه 

كشور پرداخت مى شود.
وى با اشاره به بازديد خود از واحدهاى توليدى، 
اعالم كرد: در راستاى اجراى دستورالعمل هاى 
بهداشتى ابالغ شده به واحدهاى مشمول قانون 
كار به صورت ســرزده از تعدادى از واحدهاى 
اســتان بازديد كرده و از نزديك اقدامات انجام 
شده كارگاه هاى توليدى در راستاى پيشگيرى از 

انتشار و شيوع كروناويروس رصد شد.
مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان با تأكيد بر اينكه كارفرمايان و كارگران 
استان دستورالعمل هاى بهداشتى را در كارگاه ها 
اجرا كرده اند، بيان كرد: تداوم فعاليت واحدهاى 

توليدى حركت در مسير جهش توليد است.
وى درباره حمايت هاى مالى دولت از وضعيت 
موجود، افزود: دولت تاكنون مصوبات بسيارى 
درباره حمايت از مشــاغل داشــته به طورى كه 
75 هزار ميليارد تومان تســهيالت براى كمك 
به كســب وكارهاى آســيب ديده از واحدهايى 
كــه متأثر از كرونا شــده  امــا واحدهاى خود 
را تعطيل نكرده  و كارگــران خود را نيز حفظ 
كرده اند اختصاص داده شده و همچنين مبلغ 5

هزار ميليارد تومان نيز براى بيكارشدگان ناشى 
از كرونا به سازمان تأمين اجتماعى اختصاص 

يافته است.
توصيفيان در ادامه به ديگر مصوبه دولت اشاره 
كرد و گفت: شناســايى 3 ميليون خانوار بدون 
درآمد ثابت كه مقرر شده بين 200 تا 600 هزار 
تومان به آنها پرداخت شــود از مصوبات ديگر 

دولت بوده است.
وى در پايــان از امهــال حق بيمه اســفند، 
فروردين و ارديبهشــت ماه كارفرمايان خبر 
داد و يادآور شــد: ســهم كارفرمايان در حق 
بيمه اســفند، فروردين و ارديبهشت ماه براى 
فعاليت هــا و كارگاه هاى مشــمول (10گانه) 

امهال مى شود.

يك تعبير اشتباه خبري در بين عامه مردم
■ حقوق 99 كارگران طبق مصوبه فروردين پرداخت مي شود
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ورزش در خانه فوتبال ايران و جهان
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جهانبخش: 
آژاكس باالترين رقم را به من پيشنهاد داد

 بازيكن ايرانى تيم برايتون فاش كرد آلكمار مانع از رفتن او به تيم 
فوتبال آژاكس شد. 

به گزارش اسپورت باكس، عليرضا جهانبخش بازيكن پيشين آلكمار 
(AZ) و بهتريــن گلزن اريودوييزه هلند در فصل 2018-2017 بود و 
به همين ترتيب اين بازيكن ايرانى مجبور شد باشگاه جديد خود را از 
چند تيم بزرگ انتخاب كند. آژاكس حتى مى خواست براى جذب او تا 

جايى پيش برود كه ركورد نقل و انتقاالت خود را بشكند. 
جهانبخش ســرانجام در تابستان ســال 2018 با 19 ميليون يورو به 
باشگاه ليگ برترى برايتون و هوو آلبيون رفت. در همين رابطه بازيكن 
ايرانى گفت: "من پيشــنهادات جالب زيادى داشتم. جدى ترين ها از 
آژاكــس و PSV بود. آژاكس حتى بيش تر از آنچه كه در گذشــته 
بــراى بازيكن انجام داده بودم پيشــنهاد داد، اما AZ اجازه نداد كه به 
باشــگاه ديگر هلندى بروم. آن ها به من پيشنهاد بهترى دادند، اما من 
تصميم گرفتم كه ليگ هلند را ترك كنم. در آن زمان ميرالم سليمانى، 
گران ترين بازيكن آژاكس بود و مى توان متصور بود كه آژاكس دست 

كم 17 ميليون يورو به جهانبخش پيشنهاد داده بود. 
با اين حــال، اين امر با عالقه تيم هلندى متوقف نمى شــود، زيرا او 
مى توانســت در ايتاليا يا آلمان نيز بازى كند. بازيكن ايرانى در بخش 
ديگرى از صحبت هاى خود گفت: "مذاكراتى با ناپولى انجام شــد و 
پيشنهادهاى خوبى از آلمان داشتم، از جمله از باشگاه هايى كه هميشه 
AZ در بين 5 تيم برتر بود. من هنوز يك قرارداد 2 ســاله داشــتم و
همچنان به افزايش قيمت تأكيد داشت و به همين دليل تصميم به رفتن 

به ليگ برتر انگليس گرفتم. 

انتخابات 12 فدراسيون ورزشى تا پايان سال
 مديــركل دفتر امور مشــترك فدراســيون هاى ورزشــى گفت: 
درصورتى كه شــرايط از نظر ويروس كرونا به حالت عادى برگردد تا 

پايان سال انتخابات 12 فدراسيون ورزشى برگزار خواهد شد. 
رضا خسروى به ايسنا، اظهار كرد: در شرايط كنونى كه وضعيت كشور 
از نظر ويروس كرونا در حالــت بحرانى قرار دارد و تمامى برنامه ها 
لغو شده است ما نيز نمى توانيم انتخاباتى را برگزار كنيم. البته پيش بينى 
ما بر اين است كه تا پايان ســال، انتخابات 12 فدراسيون ورزشى را 
در صورتى كه شــرايط از نظر اين بيمارى به حالت عادى برگشــت، 

برگزار كنيم. 

يك تيم ايتاليايى ديگر به دنبال آزمون

  غيــر از ناپولى يك تيم ايتاليايــى ديگر نيز به دنبال جذب مهاجم 
تيم ملى ايران است. 

به گزارش ايسنا، الكس ولكى، استعدادياب ايتاليايى، گفت كه چندين 
باشگاه سرى A عالقه مند به ســردار آزمون مهاجم زنيت هستند. در 
اوايل ماه مارس، اطالعاتى منتشر شد مبنى بر اينكه ناپولى مى خواست 

اين ايرانى 25 ساله را در تركيب خود داشته باشد. 
وى در هميــن ارتباط گفت: "از نظر من آزمون يك مهاجم خوب 
اســت كه توانســته اســت با تالش زياد به اين جايگاه برسد و 
حضور افراد مهمى در تربيت و پيشــرفت ايــن بازيكن از جمله 
قربان برديف، موجب شــده اســت كه او يــك بازيكن با كيفيت 
باال باشــد. ســردار آزمون كه در تيم ملى فوتبال ايران نيز حضور 
دارد، اكنون در اروپا مدنظر چند تيم قرار دارد. در ايتاليا، چندين 
باشگاه خواســتار به خدمت گرفتن او هستند. البته مى توان فرض 
كرد كه ممكن است به دليل بحرانى كه فوتبال را فرا گرفته است، 
قيمــت بازيكنان تغيير كند. با اين حــال، ناپولى، التزيو، ميالن و 

اينتر از نظر مالى پايدار هستند. 
آزمون در فصل 2020-2019 براى زنيت روســيه 27 مسابقه در تمام 
مسابقات برگزار كرد، 11 گل به ثمر رساند و 5 پاس گل داد. قرارداد 

او با تيم قهرمان روسيه تابستان 2022 پايان مى يابد. 

تقويت آمادگى جسمانى (2)
 در زير به چند نمونــه از تمريناتى كه قابليت اجرا براى عموم 

مردم در منزل را دارد، مى پردازيم.
 تمرين درازنشست: 

عضالت شكمى تكيه گاه براى ستون فقرات شما است، ماهيچه اى 
كه براى تقويت و اســتحكام عضالت شكمى و محافظت از كمر 
نقش به ســزايى دارد. اين تمرين روى ماهيچه ى راســت شــكم، 
ماهيچه ى پهلويى شــكم، ماهيچه ى راســت رانى، قفسه ى سينه و 

عضالت گردن كار مى كند.
اين حركات را متناسب با سن، جنس و آمادگى فرد در 3 نوبت 10 

تا 30 تايى تقسيم مى كنيم با استراحت بين نوبت ها 
 روش اجرا:

فرد به پشت دراز مى كشــد (حتما از زيرانداز نرم مثل پتو استفاده 
شــود) و درحالى كه كف پاهايش روى زمين قرار دارد، زانوها را 
طورى خم مى كند كه زانوها زاويه اى 90 درجه و يا كمتر داشــته 
باشــند. پاها را در جايى مثل زير مبل ثابت مى كنيم و دســت ها بر 
روى ســينه يا روى گوش قرار مى گيرد (دســت ها پشت سر قرار 
نگيرد). ســر، شانه و قفسه سينه تان را به باال و به سمت زانوهايتان 
بلنــد كنيد تا فقط باســن و كف پاهايتــان روى زمين باقى بماند، 
هنگامى كه باال مى آييد، با اســتفاده از قدرت شكمتان هواى داخل 

بدنتان را بيرون بدهيد.
نكته: كسانى كه گودى كمر دارند، بايد حتما كمر خود را به زمين 

فشار دهند .
در صورت توانايى بيشــتر مى توان از وزنه هاى سبك بر روى سينه 
(وزنه آزاد، توپ مدسين بال، بطرى آب مدنى و...) مقاومتى براى 

تقويت بهتر عضالت ايجاد كنيم.
اشكال ديگر تمرينات تقويت عضالت شكم 

 بارفيكس:

بارفيكس در واقع كشــيدن وزن بدن برخالف جاذبه زمين اســت 
كه عضالتى مثل زيربغل، شــانه، جلو بازو، قدرت پنجه ها و حتى 

عضالت مركزى بدن را درگير مى كند.
يكــى از حركاتى كه مى توان به اســتقامت و قدرت عضالنى فرد 
بيفزايد، حركت بارفيكس است كه نياز به توانايى باالى بدنى دارد 
و افراد بر حســب توانايى در 3 ست 5تا 15 تكرار مى توانند انجام 
دهند. در بانوان كشش بارفيكسى و نگه داشتن و حفظ بدن مى تواند 

موجب تقويت عضالت درگير شود. (3 ست 10 تا 20 ثانيه)
*قدرت: اســتفاده منظــم و مداوم از عضالت اســت كه موجب 

افزايش قدرتشان مى شود. 
ورزش ها و تمرين هاى مختلفى وجود دارد كه با اســتفاده از آن ها 
مى توان به نتيجه دلخواه رسيد، اما اساسا اگر هر يك از عضالت، تا 
حد خستگى به كار گرفته شوند، به مرور زمان قوى تر خواهند شد.
تمرينات قدرتى بســيار متنوع بوده و مى  توانيد با اســتفاده از وزن 
بدن، وزنه آزاد و كش هاى ورزشــى در منزل (كيســه شن، بطرى 

آب و...) انجام دهيد.
*تمرينات شناى سوئدى

شنا سوئدى اســتاندارد، براى تقويت عضالت سينه، سرشانه، سه 
سر (پشت بازو) و همچنين شكم مناسب است.

*نحوه اجرا:
در حالت پالنك (دســت ها و پنجه پاها روى زمين در يك امتداد  

قرار مى گيرد)، دست ها را به اندازه عرض شانه باز مى كنيم.
پشــت را صاف نگه داشــته و عضالت مركزى را منقبض كنيد. با 
خم كردن آرنج  ها بدن را پايين بياوريد تا قفسه سينه با سطح زمين 

برخورد كند و دوباره به حالت قبل برمى گرديم.
اين حركت را 8 الى 12 بار تكرار در 3 ست انجام مى دهيم .

در صورت ناتوانى و كاهش فشــار مى تــوان به جاى پنجه  هاى پا، 
زانوهايتــان را روى زميــن قرار دهيد. در صورت توانايى بيشــتر 
مى توان پاها روى ميز باالتر از ســطح زمين (30 تا 50 سانتى متر) 

قرار گيرد.
* على ضميرى رئيس گروه همگانى 
اداره كل ورزش و جوانان استان همدان
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2

3

4

پيشخوان

آگهي حصر وراثت
الــه وردى صوفــى داراى شــماره شناســنامه  6259 به شــرح دادخواســت كالســه 99/3/112 
از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كه شــادروان 
معصومــه صوفــى بــه شــماره شناســنامه  5 در تاريــخ 96/8/3 در اقامتــگاه دائمــى خــود 

بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت بــه:
 1-اهللا وردى صوفى فرزند كريم متولد1338 شماره شناسنامه 6259 فرزند متوفى 

2-نجفعلــى صوفــى فرزنــد كريــم متولــد1347 شــماره شناســنامه 4051085678 فرزنــد 
متوفــى

ــنامه 4051085686  ــماره شناس ــد1348 ش ــم متول ــد كري ــى فرزن ــى صوف ــل عل  3-فض
ــى  ــد متوف فرزن

ــد  ــنامه 4051108783 فرزن ــماره شناس ــد1358 ش ــم متول ــد كري ــى فرزن ــر صوف 4-اصغ
متوفــى 

ــد  ــد1349 شــماره شناســنامه 4051092437 فرزن ــد كريــم متول 5-فاطمــه صوفــى فرزن
ــت  ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب ــى اين متوف
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 الف 28)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى دعوت از مجاورين 
ــى بخــش  ــى از 531 اصل ــالك 1 فرع ــاعى  پ ــك مش ــى مال ــاى حســين عمراي ــون آق چ
ــورخ1399/1/26 تقاضــاى  ــر درخواســت شــماره 98/1/52 م ــد مى باشــد و براب يــك نهاون
ــماره  ــه ش ــر نام ــد و براب ــن داره نموده ان ــوق را از اي ــالك ف ــى پ ــك برگ ــند ت ــدور س ص
ــند  ــن را نمى شناس ــه مجاوري ــد ك ــى مى باش ــورخ 1399/1/26  متقاضــى مدع 98/1/52 م

ــدارد. ــه مالكيــن ن و دسترســى ب
ــول  ــن ط ــوص تعيي ــى در خص ــنامه هاى ثبت ــه بخش ــد 914 مجموع ــتناد ك ــه اس ــذا ب  ل
ــه اجرايــى  ــاده 18 آيين نام اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن م
ــالغ  ــر اب ــوق الذك ــه مالكيــن مجــاور پــالك ف ــه كلي ــاد اســناد رســمى الزم االجــرا ب مف
ــد  ــوع در نهاون ــل وق ــاعت9:00 در مح ــنبه مورخ1399/3/10س ــه در روز ش ــردد ك مى گ

ــازار ســنگ ميــل حضــور يابنــد. ــان 17 شــهريور نبــش ب خياب
ــات  ــام عملي ــع از انج ــاعى مان ــن مش ــن و مالكي ــور مجاوري ــدم حض ــت ع ــى اس  بديه
نقشــه بردارى نمى گــردد چنانچــه نيــاز بــه آگهــى مجــدد باشــد در هميــن روزنامــه درج 

مى گــردد.
(م الف471)

محمدعلى جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

برنامه هاى گلف در فضاى مجازى
 برنامه هاى تمرينى ورزش گلف و ساير رشته هاى زير مجموعه آن 
براى انجام در منزل به طور پيوســته از طريق فضاى مجازى در اختيار 

ورزشكاران اين رشته قرار مى گيرد. 
رئيس هيأت گلف استان با اعالم اين مطلب گفت: با توجه به شيوع و 
گسترش بيمارى كرونا در كشور عزيزمان و نبود امكان تمرين در سايت 
تخصصى مينى گلف همدان به دليل پايبندى به تصميمات ســتاد مقابله 
با كرونا در ورزش كه هم راســتاى تصميمات ستاد ملى مبارزه با كرونا 
اســت براى حفظ آمادگى ورزشكاران با همكارى چند تن از مربيان با 
تجربه هيأت به تدوين و ارائه برنامه هاى آموزشى و تمرينى در منزل در 

فضاى مجازى اقدام كرديم. 
على اصغر ســالوند خاطرنشان كرد: اين برنامه و كليپ هاى تمرينى با 
توجه به وســايل و امكانات موجود ورزشكاران در منزل و متناسب 
با شــرايط موجود براى رده هاى ســنى مختلف و توان و سطح فنى 
ورزشــكاران تقريبا هر روز در فضاى مجازى براى استفاده آنان قرار 
مى گيــرد و مربيان هيأت با خالقيت و ابتكار مى كوشــند كه برنامه ها 
عــالوه بر دارا بودن نــكات فنى و علمى، تنــوع و جذابيت الزم را 
نيز براى مخاطبان داشــته باشــد تا موجبات ارتقا روحيه آنان را نيز 

فراهم آورد.
وى ادامه داد: برنامه ها و فيلم هاى مذكور متنوع بوده و شــامل رشــته 

ورزشى گلف و ســاير رشــته هاى زير مجموعه آن مانند مينى گلف، 
وودبال و بهكاپ هســتند و ورزشــكاران با برقرارى ارتباط از طريق 
فضــاى مجازى با مربيان مجرب هيأت پرســش هاى گوناگون خود را 

مطرح كرده و با ساير ورزشكاران نيز بحث و تبادل نظر مى كنند. 
همچنين ســالوند افــزود: تعــدادى از اين فيلم هاى آموزشــى نيز به 
فدراســيون گلف ايران ارسال و در كانال رســمى فدراسيون قرار داده 
شــد و مورد اقبال ورزشكاران اين رشته در سراسر ايران قرار گرفت تا 
جايى كه تعداد قابل توجهى از ورزشــكاران ساير استان ها با عضويت 
در كانال رســمى هيأت گلف همدان از برنامه و فيلم هاى آموزشى اين 

هيأت استفاده مى كنند. 

ابالغيه جديد فيفا 
درباره نقل وانتقاالت 

 بــه نقل از نشــريه آ اس اســپانيا، 
فدراســيون جهانــى فوتبــال (فيفا) با 
ارسال بخشــنامه اى به 211 فدراسيون 
و اتحاديــه عضو، اين اختيــار را داده 
است كه بازه زمانى نقل وانتقال بازيكن 
در ليگ هاى خود را به اقتضاى شــرايط 
موجود در آن كشورها تعيين كنند و آن 
را با زمان پايان فصل در هر كدام از آن 

ليگ ها تطبيق دهند.

شفر همه چيز را به 
وكيلم سپرده ام

 وينفرد شــفر كه در شــكايتش از 
اســتقالل خواهان گرفتن غرامت يك 
ميليون و 800 هزار دالرى شده بود در 
نهايت به 250 هزار رســيد. شفر البته 
حقوق معوقه خودش را كه حدود 250 
هــزار دالر تا 300 هزار دالر بود را هم 
از اســتقالل طلب دارد. البته اينكه وى 
از يك ميليــون و 800 هزار دالرى كه 
مى خواســته به 250 هزار دالر رسيده 
مطمئنا نمى تواند زياد او را خوشــحال 
كند. ماجرا طورى اســت كه استقالل 
اصال در ايــن باره به حكــم فيفا هم 

اعتراض نكرده است.
شفر درباره روند شكايتش و واكنش او 
به حكم فيفــا گفت: «درباره حكم فيفا 
و شــكايتى كه از استقالل كرده ام، همه 

چيز را به وكيلم سپرده ام.» 
هر چند استقالل به دليل شيوع بيمارى 
كرونــا و شــرايط اضطــرارى از فيفا 
خواســته تا به آبى هــا فرصت دهند تا 
با پايــان بحران كرونا، طلب شــفر را 

پرداخت كنند.

تهديد يوفا، نظر 
بلژيكى ها را تغيير داد

 ســازمان ليگ فوتبال بلژيك اعالم 
كــرد از تصميم لغو مســابقات فصل 
به دليل ويروس كرونا منصرف شــده و 
تصميم گيــرى درباره اين موضوع را به 
آينده موكول كرده است، پس از اعالم 
قهرمانى بروژ در ليگ اين كشور، يوفا 
ســريعا به اقدام ســازمان ليگ بلژيك 
واكنش نشــان داد و با انتشار بيانيه اى 
تهديدآميز ليگ هــاى فوتبال اروپا را 
از تصميم گيــرى عجوالنــه منع كرد. 
اين تهديــد يوفا به نظر جــواب داده 
و ســازمان ليگ بلژيــك از موضعش 

منصرف شد.

آغاز ليگ قهرمانان اروپا 
در اواسط مرداد 

 به گــزارش روزنامــه ديلى ميل، 
چاپ انگليس، يوفــا تاريخى را براى 
از ســرگيرى احتمالى مســابقات ليگ 
قهرمانان و نيز ليگ اروپا در نظر گرفته 
اســت. بر اين اساس يوفا مى خواهد از 
ماه اوت (اواســط مرداد 99) مسابقات 

باقى مانده فصل جارى را برگزار كند.
نشــريه انگليســى عنوان كرد براساس 
برآورد يوفا امكان برگزارى مســابقات 
ايــن دو جام بــه مدت 3 هفتــه و به 

صورت فشرده وجود دارند. 
طبق اين ســناريو، پيكارهاى باشگاهى 
باقى مانده كشــورهاى عضو تا پيش از 
اتمام ماه ژانويه در قاره اروپا بايســتى 
انجام شــده و به اتمام برسند تا امكان 
برگــزارى فصــل رقابت هــاى ليگ 

قهرمانان و ليگ اروپا فراهم شود.

 احمد جمشــيديان مدير فنى باشــگاه 
پاس با انتشار فايلى صوتى انتقادات تندى 
به رئيس هيأت فوتبال كرد و صوفى را سد 

راه شكوفايى پاس معرفى كرد. 
بدهى هاى سرســام آور و حواشــى متعدد، 

پاس را به ورطه نابودى سوق مى دهد. 
احمــد جمشــيديان كه از فصل گذشــته 
هدايت پــاس را برعهده گرفت، 2 ســال 
موفــق را با اين تيم ســپرى كــرد؛ وى از 
نيم فصل به ظاهر از هدايت پاس كنار كشيد 
اما همواره در كنــار اين تيم بود و هدايت 
پاس را غيرمســتقيم بر عهده داشت و گويا 
جمشيديان به عنوان مدير فنى در رأس امور 

پاس قرار دارد. 
مربى بومــى همدانى كه ســابقه بازى در 
تيم هاى بزرگى چون استقالل و سپاهان را 
در كارنام  ه ورزشى خود دارد در نخستين 
آزمون مربيگرى هدايت پاس همدان را بر 
عهده گرفت و به رغم مشــكالت، كارنامه 
قابــل قبولى كســب كرد و حــاال كه ليگ 
تعطيل شده پاس با حضور در جايگاه دوم 
جــدول قرار دارد و از بخت و اقبال بااليى 

براى صعود برخوردار است. 
ــى  ــاس در ســال گذشــته مشــكالت مال پ
به رغــم  و  كــرد  تجربــه  را  فراوانــى 
حمايــت متوليــان اســتان هنــوز ايــن تيــم 
از ضعــف مالــى رنــج مى بــرد و بازيكنــان 
و كادر فنــى شــب عيــد بــا دســتانى خالــى 

ــد.  ــوروز رفتن ــتقبال ن ــه اس ب
روز گذشــته احمد جمشيديان با انتشار فايل 
صوتى به پاره اى از مشــكالت اشاره كرد و 
با تقدير و تمجيد از برخى مســئوالن، انتقاد 
تندى نســبت به عباس صوفى رئيس هيأت 
فوتبال اســتان كرد و وى را عامل مشكالت 

پاس معرفى كرد. 
ارگان هاى دولتى از نظر قانون اجازه واريز 
مستقيم پول به حساب پاس را ندارند و در 
سال هايى كه پاس در همدان نفس مى كشيد 
همواره اينگونه پول ها به طور غيرمستقيم و 
از كانال هيــأت يا ارگان هاى غير دولتى به 

حساب پاس واريز مى شد. 
متأســفانه هر بار پولى به پاس تزريق شده 

واســطه ها مبالغى از آن را برداشته و مابقى 
را به حساب پاس واريز كردند، اما گويا اين 
بار مشكالت آنقدر حاد شده كه جمشديان 
شمشير را از رو بسته و بدجورى به صوفى 

تاخته است.
وى در اين فايل صوتى ضمن تبريك سال 
نو به هواداران، از استاندار، مديركل ورزش 
و جوانان و نماينده مردم همدان در مجلس 
قدردانى كــرده و از فرمانــدار و اعضاى 
شوراى اسالمى نيز به نيكى ياد كرده است. 
وى مدعى شــد كه در ناماليمات پاس در 
ســال هاى گذشته نبايد راه دور رفت، بلكه 
عامل نابسامانى اين تيم از رگ گردن به اين 
تيم نزديكتر اســت و وعده داد تا به زودى 
افشاگرى كرده و دشمنان و عامالن ناكامى 

پاس را معرفى كند. 
جمشيديان مدعى شــد مداركى در دست 
دارد كه نشان مى دهد چگونه برخى دوستان 
بدهى هاى ميلياردى براى پاس ايجاد كردند 

و موجب سقوط اين تيم شدند. 
با پيگيرى هاى مســئوالن استان و حمايت 
شوراى اسالمى شــهر ظاهراً مبلغى حدود 
يك ميليارد تومان توســط شوراى اسالمى 
شهر همدان مصوب شد كه به پاس كمك 

شود. 
مشــكل قانونى انتقال مستقيم اين كمك به 
پاس موجب شــد كه اين كمك به حساب  
فوتبال واريز شود و سپس هيأت فوتبال آن 

را به باشگاه پاس عودت دهد. 
ــأت  ــه هي ــت ك ــان داش ــيديان اذع جمش
ــى از  ــاس صوف ــال و در رأس آن عب فوتب
ــه 800  ــته اند ك ــگاه خواس ــئوالن باش مس
ــاردى  ــك ميلي ــن كم ــان اي ــون توم ميلي
ــت  ــأت باب ــا هي ــد ت ــا كنن ــناد را امض اس
ــود  ــأت، خ ــراد و هي ــه اف ــاس ب ــى پ بده
راســًا هزينــه كنــد و روال چگونــه هزينــه 
ــد  ــال باش ــأت فوتب ــده هي ــه عه ــردن ب ك
ــغ كمــى نصيــب  ــن حســاب، مبل ــا اي و ب
بازيكنــان و كادر فنــى پــاس مى شــود كــه 
شــب عيــد دســت خالــى بــه پــاى ســفره 

ــد.  ــود رفتن ــاى خ ــزد خانواده ه ــد ن عي
وى مدعــى شــد كــه مــا هيچــگاه زيــر بــار 

ــاب  ــت و خط ــم رف ــرف نخواهي ــن ح اي
بــه رئيــس هيــأت گفــت كــه شــما 
بيشــترين جفــا را در حــق پــاس كرده ايــد 
و امســال نيــز مصمــم هســتى كــه احمــد 
ــل  ــى، غاف ــن بزن ــه زمي ــيديان را ب جمش
ــه  از اينكــه زميــن خــوردن جمشــيديان ب
ــد  ــد انجامي ــاس خواه ــوردن پ ــن خ زمي
كــه بــه شــكر خــدا و حمايــت هــواداران 
پــاس گام هــاى موفقــى در فصــل جــارى 
ــه  ــه نقط ــت ب ــن اس ــه ممك ــته ك برداش
ايــده آل برســيم و شــايد هــم ختــم بــه خير 
ــه اينجــا پيــش رفتيــم و  ــا ب ــا ت نشــود، ام
مابقــى مســير را نيــز بــا حمايــت مســئوالن 

ــود.  ــم پيم ــواداران خواهي و ه
وى خواهان اين شد كه صوفى در بازى هاى 
باقى مانده پاس، دور و بر پاس آفتابى نشود 

و ما عالقه اى به شما نداريم. 
جمشــيديان با كنايه به صوفى گفت: شما 
كه اول فصل تيم دســته اولــى خريدى و 
ايرانســل و غول فوالد ايران را نيز به عنوان 
حامى مالى معرفى كرديد، پس برو تيم دارى 
خودت را بكن و كارى به كار ما نداشــته 

باش. 
وى گفت: اگر اين پــول براى پاس واريز 
شــده بايد توسط باشــگاه پاس و نظارت 
مدير كل و حراست اداره ورزش و جوانان 
هزينه شــود و بدهى هــا را تصويه كنند و 

هيأت نبايد دخالت كند. 
جمشــيديان در اين فايل صوتى خطاب به 
صوفى گفت: شما اول فصل قرار بود كمك 
2 ميلياردى به پاس داشــته باشى كه چنين 
نشــد و حتى 70 ميليون بابت بليت فروش 
بازى حذفــى پاس و تراكتور را 15 ميليون 
اعالم كردى و تنها 7 ميليون به دست پاس 

رسيد. 
جمشيديان خطاب به هواداران گفت: شما 
كه مــدام از صعود صحبت مى كنيد هيچ از 
دور و بــر تيم خبر داريد كه چه كســانى 

چوب الى چرخ پاس مى گذارند؟
وى در پايان هــدف از بيان اين مطالب را 
آگاهى هــواداران و بازيكنان از حواشــى 

حاكم بر اين باشگاه دانست. 

 سخنگوى ورزش و جوانان استان 
همدان از برگزارى نخســتين جشنواره 
ورزش در خانه در اســتان همدان خبر 

داد. 
حمدا... چاروســايى با اعالم اين خبر، 
اظهــار كرد: اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان همدان بنابر رسالت و وظايف 
ذاتــى و همچنين تأكيــدات مديركل 
ورزش و جوانــان اســتان همه ســاله 
برنامه هاى متنوعى در حوزه غنى سازى 
اوقــات فراغت جوانــان، نوجوانان و 
ســال و  ايام  خانواده هــاى ايرانى در 

نوروز دارد. 

ــا توجــه  ــز ب وى ادامــه داد: امســال ني
بــه شــيوع ويــروس كرونــا و تعطيلــى 
اماكــن ورزشــى و همچنيــن لــزوم 
ايجــاد شــرايط مناســب بــراى مانــدن 
در خانــه روابــط عمومــى اداره كل 
همــدان  اســتان  جوانــان  و  ورزش 
ــت  ــات فراغ ــازى اوق ــدف غنى س باه
ــزارى  ــه برگ ــود، ب ــدف خ ــه ه جامع
ــه  ــنواره ورزش در خان ــتين جش نخس
در اســتان همــدان اقــدام كــرده اســت. 
چاروســايى همدان با اشاره به استقبال 
هيأت هــاى  و  ورزشــكاران  خــوب 
ورزشى اســتان و شهرستان هاى تابعه، 

گفــت: روزانــه بيــش از 15 ويديو 
ورزشى توسط ورزشــكاران و مربيان 
ورزشــى براى ترويج فرهنگ ورزش 
در خانــه و آموزش بــه عموم جامعه 
از طريق رســانه هاى اجتماعى وابسته 
بــه اداره كل ورزش و جوانان اســتان 

همدان منتشر مى شود. 
وى گفــت: عالقه مندان مى توانند براى 
شــركت در ايــن جشــنواره باهدف 
ماندن در خانــه و ايجاد تغيير رفتارى 
در ســبك تحــرك، ورزش و تغذيه 
ايده ها خالقانه اعم از ويديوهاى كوتاه 
آموزشى،  پوسترهاى  خانه،  در  ورزش 

تصويرسازى و... را به اين اداره ارسال 
كنند. 

چاروســايى بــا اشــاره بــه اينكــه 
ويديوهــاى ارســالى مى بايســت با 
حداكثــر  و  ثانيــه   60 مدت زمــان 
حجــم 10 مگابايــت باشــد، گفت: 
جشــنواره  اين  در  شــركت كنندگان 
خود  توليدى  محتوى هــاى  مى توانند 
را به شماره 09183170678 از طريق 

كنند.  ارسال  اجتماعى  شبكه هاى 
وى افزود: در پايان اين جشنواره به 5 
اثر برتر ارســالى هداياى نفيسى به قيد 

قرعه اهدا خواهد شد. 

آتش اختالف آتش اختالف 
در در پـاسپـاس شعله ور شد شعله ور شد

■ حمالت تند جمشيديان عليه صوفى 
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باباطاهر

فعاالن گردشگرى از پرداخت 
ماليات معاف شوند

 فعاالن صنعت گردشگرى امسال بايد از پرداخت 
ماليات معاف شــوند زيرا اين صنعت به دليل كرونا 
تعطيــل بوده و آنــان هيچ گونه فعاليــت اقتصادى 

نداشته اند.
عضو فراكسيون گردشگرى مجلس با اعالم اين خبر 
گفت: صنعت گردشــگرى در بسيارى از كشورهاى 
دنيــا مورد توجه ويژه اســت و در اين اوضاع همه 
تالش ما آن بود كه صنعت گردشگرى در كشور ما 

هم تقويت شود.
بــه گزارش خانه ملــت، مهرداد بائــوج الهوتى با 
اشاره به بيكارى بسيارى از تورليدرها به دليل شيوع 
ويــروس كرونا، گفت: بر اين اســاس طرح تبديل 
سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى وصنايع دستى به 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
را مطــرح و تصويب كرديم تا اقدامات اساســى در 

ارتقاى اين صنعت انجام شود.
وى ادامه داد: پس از تشــكيل اين وزارتخانه، شاهد 
افزايش ورود گردشــگران خارجى به كشــورمان 
به ويژه از كشــورهاى همســايه بوديم و همچنين 
سرمايه گذارى هاى بسيار خوبى در زمينه حمل ونقل 
و ســاخت و تجهيز هتل ها صورت گرفت و جهش 

بسيار خوبى در اين عرصه انجام شد.
اين نماينده بيان كرد: درست است كه حل مشكالت 
معيشــتى مردم بايــد در اولويــت و توجه اصلى 
مســئوالن باشــد اما بايد به صنعت گردشگرى هم 

توجه ويژه  ترى شود.
وى گفت: شــيوع ويروس كرونا آسيب هاى جدى 
به صنعت گردشــگرى وارد كرده است زيرا در ايام 
نوروز معموالً صنعت گردشــگرى بيشترين فعاليت 
اقتصــادى را دارد اما امســال حتى يــك ريال هم 

برداشت نكردند.
بائوج الهوتى تصريح كرد: در شــرايطى كه صنعت 
گردشگرى به دليل كرونا دچار آسيب هاى جدى شده 
اســت بايد راهكارهاى درستى براى حل اين مسأله 

انديشيده شود.
وى ادامه داد: در وهله نخســت بايد فعاالن صنعت 
گردشــگرى از پرداخت ماليات معاف شــوند زيرا 
اين صنعت كامًال در اين ايام تعطيل شــده است در 
حالى كه برخى صنايــع ديگر نيمه تعطيل بودند و از 
آنجايى كه اين صنعت اصًال فعاليت اقتصادى نداشته 

است، نبايد امسال ماليات پرداخت كنند.
وى ادامه داد: همچنين الزم است كه تسهيالت ارزان 
و همچنين كمك هاى بالعــوض به فعاالن صنعت 
گردشــگرى داده شود تا از مشــكالت خود خارج 

شوند.
الهوتى اظهار كرد: البته در شرايطى كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا امكان اين وجــود ندارد كه مردم از 
جاذبه هــاى گردشــگرى بازديد به عمــل بياورند، 
مى توان از طريق فضاى مجازى جاذبه ها را به مردم 
معرفى كرد و در واقع توسعه گردشگرى مجازى در 

اين شرايط اهميت دارد.
وى ادامــه داد: نــگاه صنعت گردشــگرى بايد به 
جاذبه هاى داخلى خودمان باشــد زيــرا جاذبه هاى 
گردشگرى و آثار تاريخى ما با ديگر كشورهاى دنيا 

قابل قياس نيست.
نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراى اسالمى 
تصريح كرد: همچنين پس از شكست كرونا الزم 
اســت كه يك هفته را براى ســياحت مردم از 
جاذبه هاى داخلى كشــور درنظر گرفته شــود تا 
مردم در اين ايــام بتوانند به مســافرت داخلى 

بروند.

معاون وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و
 صنايع دستى:

تنفس يك ساله براى تسهيالت گردشگرى و 
صنايع دستى پيشنهاد شد

 پيشــنهاد تنفس يك ساله براى استمهال وام هاى دريافتى در حوزه 
گردشگرى و صنايع دستى به معاون اول رئيس جمهور داده شد.

معــاون ســرمايه گذارى و امور مجلــس وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى با اعالم اين خبر گفت: با توجه به شرايط 
كنونى روستاها و وضع عشاير كشور بايد تبعات اجتماعى و اقتصادى 
شــيوع ويروس كرونا بررســى و در اين زمينه تصميم گيرى و درباره 
ابعــاد اقتصادى برنامه ريزى شــود، بــه اين منظور جلســه كارگروه 
روســتايى و عشايرى ســتاد مديريت كرونا برگزار شد تا دستگاه هاى 
مختلف گزارش هايى درباره اقداماتى كه در زمان شيوع ويروس كرونا 
انجام دادند، ارائه كنند و پيشــنهادهاى خود را براى جبران خســارت 

كسب وكارها در روستاها ارائه دهند.
به گزارش روابط عمومى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دستى، محمد اميد، معاون توســعه روستايى و مناطق محروم رياست 
جمهورى در كارگروه روســتايى و عشــايرى ستاد مديريت كرونا كه 
25 فروردين ماه در ســالن فجر وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى برگزار شــد، گفت: پيشــنهادهاى ســازنده و خوبى 
توسط معاون ســرمايه گذارى و امور مجلس وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى مطرح شد و در دستور كار دولت و ستاد 
مركزى مديريت كرونا قرارگرفته است ما هم اين پيشنهادها را پيگيرى 

مى كنيم.
ساســان تاجگردون، معاون ســرمايه گذارى و امــور مجلس وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، در ادامه اين سخنان گفت: 
هرچند دولت چند بسته حمايتى شامل تعويق سه ماهه پرداخت اقساط 
تسهيالت، ماليات، بيمه تأمين اجتماعى كارفرمايان و حامل هاى انرژى 
براى صنايع دســتى و تأسيسات گردشــگرى اختصاص داد و كاركرد 
خوبى نيز داشت اما در نامه اى كه به اسحاق جهانگيرى نوشتيم، تقاضا 
كرديم تا درباره اســتمهال وام هاى دريافتى در حوزه گردشــگرى و 

صنايع دستى تنفس يك ساله اعالم كند.
وى ادامــه داد: همان طــور كه مى دانيد بخش عمــده اى از حوزه هاى 
روستايى و عشــايرى در حوزه وزارت خانه قرار دارد و افراد متفاوتى 
در بخش اقتصادى آن فعال هســتند، به دليل شرايط خاصى كه عمومًا 
به دليل فاصله گذارى اجتماعى اتفاق افتاده موجب شــده تا به تبع آن 
زنجيره توليد در اين بخش به ويژه توليدات صنايع دســتى آسيب ببيند 
و فروش بازار هم در اين شــرايط با بحران روبه رو شــود، در نتيجه 
شــاهد كاهش تقاضاى مصرف بوديم كه در جامعه براى تمام صنوف 

اقتصادى اتفاق افتاده است.
تاجگردون افزود: 3 سال پيش دولت با رويكردى كه در زمينه حمايت 
از بخش هاى اشــتغال روستايى و عشاير داشــت توانست با كاركرد 
مناسب خود بخش عمده اى از جمعيت اين جامعه اثرگذار اقتصادى را 
خوب مديريت كند. تسهيالتى با نرخ بهره كم به متقاضيان اختصاص 
داد حاال كه به شرايط توليد رسيده است با شيوع ويروس كرونا بخشى 
از توليدات آن ها قابل فروش نيســت و بيشــتر دچار بحران اقتصادى 

شدند.
وى گفــت: تقاضاى اين وزارت خانه را درباره ايجاد تنفس يك ســاله 
براى استمهال وام گيرندگان در بخش هاى مختلف چه در حوزه اشتغال 
روستايى و چه در ساير بخش ها به شكل مكتوب ارائه كردم. همچنين 

تقاضاى تسهيالت بالعوض شده است.
معــاون ســرمايه گذارى و امور مجلــس وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى افزود: سهم درآمد خانوار روستايى يك  دوم 
درآمد شهرى بوده و به تبع آن متأسفانه سهم نرخ تورم نيز باالتر از نرخ 
تورم شهرى است، اين موضوع به اين معنا است كه اقتصاد و معيشت 
در روســتا به داليل متعدد دچار بحران بوده و با شــيوع كرونا نيز اين 

مشكالت مضاعف شده است.
تاجگــردون اظهار كرد: دولت توجه ويژه اى براى اســتمهال وام ها 
دارد و 750 هزار ميليارد ريال براى خســارت كســب وكارهايى كه 
از شــيوع ويروس كرونا آســيب ديدند، اختصاص داد خوشبختانه 
رويكرد مناســبى است براى اشــتغالى كه ســه ماهه به خواب رفته 
اســت. اما بايد تســهيالت به گونه اى اختصاص پيدا كند تا حداقل 
خســارت هاى فعاالن اقتصادى تأمين و جبران شود. تبصره 18 نيز 

مسير خود را طى مى كند.
وى افــزود: ما منتظريم ببينيم وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعى در 
سران سه قوه در قالب كسب وكارها پرخطر و كم خطر، چه ميزان سهم 
براى صنوف مختلف از جمله صنايع دستى و گردشگرى تعيين مى كند. 
به طور يقين سيســتم كارا براى اين بحث احيا مى شــود اما قطعًا مردم 
با همبســتگى كه دارند از اين بحران عبور مى كنند. البته ما بايد شرايط 
الزم را بــراى عبور از كرونا آماده و از هميــن حاال مديريت كنيم اما 

مهمترين موضوع تحريك تقاضاست.

■ دوبيتى باباطاهر 
كه اين درد دل تو بى عالجه قضا پيوسته در گوشم بواجه  
اگر گوهر ببى خواهون ندارى                                    همين اين جون تو كه بى رواجه

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس يك بار بر من صلوات فرستد، خداوند درى از عافيت به رويش بگشايد.
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 با شــيوع ويــروس كرونا در جهــان يكى از 
نخستين صنايع آســيب ديده، صنعت گردشگرى 
بود، حال بايد ديد اين صنعت آســيب ديده توان 
پاســخگويى به بازار را در شــرايط پساكرونا و 
احياى مجدد خود با اين خسارت هاى سنگينى كه 

متحمل شده، خواهد داشت يا خير.
 از ابتداى شيوع ويروس كرونا در ايران تحليل ها 
و بررســى هاى متعددى در راستاى آسيب صنعت 

گردشگرى منتشر شد.
مشكالتى كه اين ويروس براى صنعت گردشگرى 
به وجود آورد به مراتب گســترده تر و كارى تر از 
ساير صنايع بود. به ويژه اينكه صنعت گردشگرى 
در ايران به عنوان يك صنعت ناپايدار شناخته شده 
و فعاالن اين عرصه هنوز جايگاه شغلى و حمايتى 

تعريف شده اى ندارند.
از همان ابتدا بر لــزوم حمايت هاى دولتى از اين 
صنعــت تأكيد شــد تا درنهايت چنــد روز پيش 
معاون اول رئيس جمهورى مصوبه هيأت وزيران 
درباره استمهال يا بخشــودگى كامل اجاره بهاى 
اماكن واگذارشــده به بخــش خصوصى در طول 
دوره تعطيلى شــيوع كرونا را بــه وزارت ميراث 

فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى ابالغ كرد.
اما اين، تنها بخش كوچكى از حمايت هايى است 
كه اين صنعت براى ســرپا ماندن نياز دارد. حدود 
80 هــزار نفــر به صورت مســتقيم در اين حوزه 
شــغلى مشــغول به كار هستند كه شــرايط فعلى 
ممكن اســت به بيكارى بخش عمــده اى از اين 

فعاالن منجر شود.
اين تنها آمار رسمى و شاغالن مستقيم اين حوزه 
است و شاغالن غيرمستقيم اين حوزه بسيار بيشتر 
از اين عدد هستند. با علم به اين مشكالت اسحاق 
جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور هفته گذشته 
با حضور در وزارت ميراث فرهنگى به بررســى 
مشــكالت فعاالن ايــن حوزه در بحــران كرونا 
پرداخت اما مهمترين ماحصل عملى اين جلســه 
تنها اســتمهال يا بخشــودگى كامــل اجاره بهاى 
اماكن واگذارشــده به بخــش خصوصى در طول 
دوره تعطيلى شــيوع كرونا بود و بيشتر مباحث بر 

شعارهاى مديريتى متمركز شد.
اســحاق جهانگيرى در اين جلســه خبر داد كه 
دولت 750 هزار ميليارد ريال تســهيالت با نرخ 
سود 12 درصد براى بنگاه هاى آسيب ديده به شرط 
حفظ نيروى كار در نظر گرفته و 250 هزار ميليارد 
ريــال ديگر از منابع دولتى براى كمك به اقشــار 
آســيب پذير تخصيص داده است درحالى كه سهم 

گردشگرى از اين اعداد مشخص نشد.
پيشــنهادى كه على اصغر مونســان وزير ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشــگرى براى بقاى 
صنعت گردشــگرى داده اســت تخفيف رقم 38 
هــزار ميليارد ريــال براى جبران خســارت هاى 
ناشــى از ويروس كرونا به شاغالن حوزه ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى بود كه 30 
درصــد آن به صورت بالعــوض و 70 درصد آن 

به صورت تسهيالت پرداخت شود.

وى پيشــنهاد كرده بود اين رقم با نظارت مستقيم 
دســتگاه هاى متولى و نظارتــى در اختيار وزارت 
ميراث فرهنگــى قرار گيرد. اما فراموش نكنيم كه 
اين ارقام تنها براى بقاى اين صنعت اســت و به 

فعاالن شناخته شده تخصيص پيدا خواهد كرد.
 نرخ 12 درصدى تسهيالت اعطايى هم 

براى فعاالن اين عرصه بسيار باالست 
نياز به ذكر اســت نرخ 12 درصدى تســهيالت 
اعطايى هم براى فعاالن اين عرصه بسيار باالست 

و امكان بازپرداخت را براى آنها دشوار مى كند.
حــال با مشــكالت و دردســرهايى كــه فعاالن 
گردشگرى پس از شيوع ويروس كرونا پيدا كردند، 
سؤال اينجاست كه آيا اين فعاالن گردشگرى توان 
پاســخگويى به نيــاز مردم پس از بحــران كرونا 

خواهند داشت؟!
برآوردها نشان مى دهد پس از كرونا حجم زيادى 
از مردم به ســمت گردشــگرى حركــت كرده و 
نيازمند ارائه خدمات در اين حوزه هســتند؛ حال 
صنعتى كه در اين بحران دچار آســيب شــده و 
بخــش زيادى از نيروهاى خود را از دســت داده 

است چگونه مى تواند به اين نيازها پاسخ دهد؟!
دولت معتقد اســت بســته هاى حمايتى به فعاالن 
اين عرصه داده اســت. اين بســته شامل مهلت 3 
ماهــه ماليات اعم از ماليات بر درآمد و ماليات بر 
ارزش افزوده، تعويق 3 ماهه بازپرداخت اقســاط 
تســهيالت بانكى، امهال پرداخت 23 درصد حق 
بيمــه كارفرمايــى كاركنان شــاغل در واحدهاى 

حامل هاى  قبوض  پرداخت  تعويق  گردشــگرى، 
انرژى شامل آب، برق و گاز به مدت 3 ماه و پس از 
آن به صورت اقســاطى، امكان اســتفاده از اوراق 
ســرمايه در گردش طرح گام و امكان استفاده از 

تسهيالت بانكى با نرخ 12 درصد مى شود.
 آژانس هــاى گردشــگرى هنــوز نتوانســته اند 
هزينه هاى كنسلى خود را از آژانس ها و ايرالين ها 

دريافت كنند.
همان طور كه بيان شد اين حمايت ها، تنها فرصت 
دادن به اين فعاالن اســت آن هم بيشــتر به مدت 
3 مــاه؛ حال وقتى درآمدى حاصل نشــود پس از 
پايان مهلت چگونه امكان پرداخت وجود خواهد 

داشت؟!
ايــن مهلت دادن ها كمكى به فعاالن گردشــگرى 
نخواهــد كــرد. از طــرف ديگــر آژانس هــاى 
گردشــگرى پــس از بازپرداخت به مــردم هنوز 
نتوانســته اند هزينه هاى لغو خود را از آژانس ها و 

ايرالين ها دريافت كنند. 
با اين شرايط نمى توان وضعيت گردشگرى را در 
پســاكرونا مورد بررســى دقيق قرار داد، اما آنچه 
مسلم است، چندسال زمان و حمايت الزم است تا 
اين صنعت به جايگاهى كه پيش از شيوع ويروس 

كرونا داشت بازگردد.
آن هم در شــرايطى كه گردشگرى به عنوان يكى از 
تلقى  جهان  درآمــدزاى  بخش هــاى  اصلى ترين 
مى شــود و در برخى كشورها به عنوان اصلى ترين 

منبع درآمدى آن كشور شناخته شده است.

 «تغييــر رويكرد حوزه آموزش گردشــگرى بر 
مبناى نيازســنجى بروز و بازبينى كيفيت در نحوه 
برگزارى دوره ها در دســتور كار ســالجارى قرار 

دارد.»
 معــاون گردشــگرى وزارت ميــراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنايع دستى با اعالم اين خبر گفت: 
«يكى از اصلى تريــن نياز هاى حوزه آموزش صنعت 
گردشــگرى كشــور، تغيير رويكــرد و حركت آن 
به ســوى بازبينــى و تعريف دوره هــاى تخصصى 
به شــمار مى آيد كه اين امر منطبق بــا نياز صنعت 
گردشگرى كشور، پايش و نيازسنجى انجام خواهد 
گرفت تا بر مبناى آن ضمن پوست اندازى و گذر از 
تكرار در برگزارى دوره هاى آموزشــى بدون درنظر 
گرفتن عرضه و تقاضا با انعطافى بيشتر پاسخ مناسبى 
بــه آمــوزش در بخش هاى متنوع صنعــت به ويژه 
حوزه هاى مرتبط با كســب وكار هاى جديد، نيروى 

انسانى و ارتقاى كيفيت آموزش ها داشته باشيم.»
به گزارش روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى، ولى 
تيمورى با بيان اين كــه تعريف عناوين و محتواى 

دوره هاى آموزشــى جديد با درنظر گرفتن شرايط 
خاص سالجارى در برنامه معاونت گردشگرى قرار 
گرفته اســت، افزود: «ايجاد تغييــرات در محتواى 
آموزشى رشته هاى گردشگرى با همكارى وزارت 
علوم كه پيش ازاين آغازشــده بود، با تمركز بيشتر 
پيــش خواهد رفت تــا با بروزرســانى و مهارت 
محورى، 2 بعد تئــورى و عملى همزمان منطبق با 

نياز صنعت گردشگرى كشور محقق شود.»
وى كشور همچنين در تشــريح وضعيت آموزش 
در شــرايط جديد ايجادشــده به واســطه انتشــار 
ويروس كرونا در كشــور گفت: «آموزش مجازى 
گردشــگرى نه تنها يك انتخاب بلكه يك ضرورت 
به شــمار مى آيد، از اين رو ناگزير هســتيم خود را 
با شــرايط به روز كنيم و ضمن گردآورى محتواى 
متناسب و تعريف سازوكار هاى مناسب، بخش هاى 
غيرمهارتى دوره هاى آموزشــى گردشگرى را وارد 

فضاى مجازى كنيم.»
وى خاطرنشــان كــرد: «ايــن اقــدام منطبــق با 
فناورى هاى روز و هماهنگ با فضاى آموزش هاى 
مجــازى وزارت آموزش وپرورش و وزارت علوم 

پيش خواهد رفت و عالوه بر امكان ارتباط بيشــتر 
 e-learning با اســاتيد آموزش هاى مجازى يا
ارتباطات بين المللى بيشــترى را نيز فراهم خواهد 

آورد.»
تيمورى در ادامه تأكيد كرد: «فعاليت هاى آموزشى 
وزارتخانــه به هيچ عنوان حتى در شــرايط خاص 
امــروز متوقف نخواهد شــد و مطابق برنامه ريزى 
و تقويــم آموزشــى موجود، دوره هاى آموزشــى 
گردشگرى فعًال در بستر فضاى مجازى و به تدريج 
با گــذر از بحران كرونا به شــكل حضور فيزيكى 

استمرار خواهد يافت.»
وى همچنيــن درباره متضرر شــدن مؤسســات 
آموزشــى گردشــگرى ناشى از شــرايط حاكم بر 
كشــور ناشى از انتشار ويروس كرونا، افزود: «طبق 
برگزارى نشســت ها و تالش هــاى متعدد صورت 
گرفتــه وزارت ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى در دولت، مؤسســات آموزشى نيز 
جزو 10 رسته شغلى متضررشده قرارگرفته است و 

مشمول دريافت تسهيالت موردنظر خواهند شد.»
تيمــورى همچنين خطــاب به اعضــاى انجمن 

مؤسسات آموزشى گردشگرى اظهار كرد: «اگرچه 
نظارت بر ســاختار و نحوه برگــزارى دوره ها از 
وظايــف دفتر مطالعــات و آموزش گردشــگرى 
معاونت گردشگرى به شــمار مى آيد، اما همكارى 
انجمــن و حضور همه جانبه در دســتيابى به نتايج 
دلخــواه تأثيرگذار خواهد بود و ســبب مى شــود 
تا نظــارت و نظرســنجى هاى موردنظر در تحقق 

راهبرد هاى اين حوزه مؤثر واقع شود.»
وى در ادامــه تأكيد كــرد: «برنامه هــاى معاونت 
گردشگرى در ســالجارى در 3 بخش اصلى جاى 
مى گيرد كه شــامل عبور از بحران كرونا، اقدامات 
پســاكرونا و نيز پيشــبرد پروژه هاى كالن از پيش 
تعريف شــده همانند برنامه ملى گردشگرى، نظام 

جامع آموزش، حســاب هاى اقمارى و ... به شمار 
مى آيد و تغيير در رويكرد حوزه آموزش گردشگرى 
نيز يكى از مهم ترين اركان برنامه ريزى هاى صورت 

گرفته خواهد بود.»
تيمــورى همچنين با اشــاره به اينكــه بهره مندى 
بيشــتر از ظرفيت هاى انجمن مؤسســات آموزش 
گردشگرى نيز با تداوم در برگزارى جلسات منظم 
و پيشــبرد برنامه هاى مشــترك در دستور كار قرار 
دارد، يادآور شــد: «با توجه به اينكه ارتقاى دانش 
منابع انســانى از دغدغه هاى اين حوزه به شــمار 
مى آيــد، ازايــن رو تعريف طرح هاى مشــترك با 
محوريت آگاهى بخشى و فرهنگ سازى و همكارى 
گروهى بخش هايى ازجملــه بازاريابى و تبليغات 
گردشگرى و صداوسيما مى تواند گامى ماندگار در 

اين حوزه به شمار آيد.»
وى از اعضــاى انجمن خواســت تا با تشــكيل 
كميته هاى تخصصى در ساختار موجود، موضوعات 
مختلف ازجمله بازبينى كيفيت آموزش، بررســى 
محتــواى دوره هــاى نظارت و نيــز ارزيابى دقيق 
عملكرد مؤسســات آموزشى را در دستور كار قرار 

دهند.
معاون گردشــگرى كشــور ضمن تشــكر از يك 
ســال زحمات اعضاى انجمن مؤسسات آموزش 
گردشگرى كشور، حضور مستمر و ورود جدى به 
ابعاد مختلف در تغيير رويكرد اين حوزه را در سال 

جديد خواستار شد.

 نرخ  نرخ 1212 درصدى تسهيالت  درصدى تسهيالت 
براى فعاالن گردشگرى باالستبراى فعاالن گردشگرى باالست

بدون بدون 
حمايت دولت حمايت دولت 

گردشگرى پساكرونا گردشگرى پساكرونا 
به فنا مى  رودبه فنا مى  رود

«گردشگرى مجازى»
 تجديد حياتى براى گردشگرى كرونازده

 در روزهــاى اخير و با توجه به شــيوع ويروس كرونــا در ايران و 
تعطيلى تمامى تاسيسات گردشگرى، «گردشگرى مجازى» بيش از پيش 

مورد توجه قرار گرفته است. 
شــيوع ويروس كرونا و به دنبال آن، خانه نشينى عموم مردم براى دورى 
از عواقب انتقال اين ويروس سبب شد بسيارى از كسب وكارها متحمل 
آســيب هاى اقتصادى زيادى شــوند. يكى از مهمترين حوزه هايى كه در 
روزهاى اخير، ضررهاى بسيارى به خود ديده، حوزه گردشگرى بود كه 
شيوع كرونا در ايران از همان روزهاى ابتدايى تمامى مراكز، اقامتگاه ها و 

تأسيسات گردشگرى را به تعطيلى كشاند.
اهميت موضوع گردشگرى در كشور مسئوالن اين حوزه را برآن داشت 
تا با طرح و بررسى برنامه هايى بتوانند ضمن جلوگيرى از آسيب بيش از 
حد به پايه هاى گردشگرى، مردم را با ظرفيت هاى باالى اين حوزه آشنا 

سازند. بدين ترتيب گردشگرى مجازى كه سال ها مورد بحث و بررسى 
بود اكنون بيش از پيش در نظام گردشگرى كشور نقش ايفا مى كند. مردم 
مى تواننــد از داخــل خانه هاى خود به جاى جاى ايران ســفر كنند و با 

فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلف كشور آشنا شوند.
شهروندان نيز از اينكه مى توانند با ميراث فرهنگى، تاريخى و گردشگرى 

كشور از داخل خانه هاى خود آشنا شوند راضى به نظر مى رسند. 
يكى از شــهروندان همدانى گفت: در اين نوع از گردشــگرى مى توانيم 
بدون نگرانى از آسيب هاى محيطى به گردش بپردازيم و اين امر مى تواند 

آمادگى ما را در هنگام بازديد حضورى باال ببرد.
يكى ديگر از شهروندان گفت: با وجود اينكه سفرهاى مجازى به اندازه 
گردشگرى حقيقى لذت بخش و خاطره انگيز نيست اما در اين روزها كه 
همه ما به ناچار خانه نشين شــده ايم، تفريحى شاد و مطلوب به حساب 
مى آيد. در آينده نيز مى توانيم پيش از سفر، بازديدى مجازى از آن منطقه 

داشته باشيم تا بتوانيم برنامه ريزى مناسبى را براى گردش انجام دهيم.

البته گردشگرى مجازى در ايران بايد بيش از آنچه اكنون هست، پيشرفت 
كند و زيرســاخت هاى كشور همچنان نيازمند تقويت است. اگر مديران 
و مســئوالن اين امر بتوانند گردشگرى مجازى را به نحو مطلوب رواج 
دهند حتى موجب جذب گردشگران خارجى بيشترى نيز مى شود، مانند 
بســيارى از كشورها كه با راه اندازى گردشگرى مجازى و معرفى ميراث 
خود به جهانيان، موفق به جذب گردشــگران بســيارى از سراسر جهان 

شده اند.
 گردشــگرى مجازى اقدامى مؤثر براى تحقق شعار «در 

خانه بمانيم» است
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان گفت: 
گردشگرى مجازى اقدامى مؤثر براى تحقق شعار «در خانه بمانيم» است.
علــى مالمير اظهار كرد: گردشــگرى مجازى تصميمــى در حمايت از 
سياســت هاى ســتاد ملى كرونا بود. براى تحقق شعار در خانه بمانيم و 
همچنين تشــويق جامعه به خانه نشينى در اين ايام، تصميم به راه اندازى 

گردشــگرى مجازى گرفته شــد تا مردم بتوانند نشاط و شادابى خود را 
حفظ كنند.

وى افــزود: جاذبه هاى فرهنگى و تاريخى، موزه ها و همچنين فيلم هايى 
كه از رويدادهاى فرهنگى و گردشگرى به جا مانده بود از جمله مواردى 

هستند كه در گردشگرى مجازى در اختيار هموطنان قرار گرفته است.
مالمير گفت: با توجه به آســيب هاى ناشى از شــيوع ويروس كرونا به 
تأسيسات گردشگرى كشــور، گردشگرى مجازى از تصميمات درستى 
بود كه اتخاذ شــد و اداره كل ميراث فرهنگى استان همدان نيز با قدرت 
و قوت به اين موضوع رسيدگى كرد و استقبال خوبى هم از سوى مردم 

شاهد بوديم.
وى خاطرنشــان كرد: گردشگرى مجازى از سويى موجب نشاط جامعه 
در ايام خانه نشينى شد و از سوى ديگر، بهانه اى بود كه ديگر هموطنانمان 
بتوانند با مراكز گردشگرى استان آشنا شوند و پس از پاكسازى كشور از 

كرونا، بتوانند به طور حضورى از اين مراكز بازديد كنند و لذت ببرند.

معاون گردشگرى كشور خبر داد
تغيير رويكرد حوزه آموزش گردشگرى در سال 99


