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

ــود. ــام مى ش ــال انج كان
لطفــا بــراى ارســال تبليغــات و آگهــى اســتخدامى با شــماره 
ــى و  ــاس تلفن ــا تم ــى ي ــورت تلگرام 09105398964 به ص

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

عزيــزم باشــيم.

0910 5398964 

@bazarehamedan
كانال تلگرام 

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

خدمت مراجعان و همراهان 
نيازمندى هاى همدان پيامنيازمندى هاى همدان پيام اعالم مى گردد
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ادغام هاى تعطيل ساز! 
چاره شود

 1- صاحب نظران كشــور درباره ابعاد 
دولت نظرات گوناگونــى دارند، برخى بر 
مداخله دولت در تمــام امور باور دارند و 
برخى با الگوبردارى از نظام هاى سياســى 
و  دولت  كوچك ســازى  بر  توســعه يافته 

رسيدن بر دولت كوچك قدرتمند...

شنبه آغاز فعاليت 
مشروط مشاغل

■ رعايت ضوابط بهداشتى و ايمنى بايد به طور دقيق انجام شود

ترمز تغيير مديران كشيده شد

كرونا؛ فرصتى براى 
فراموشى اجراى 
قانون بازنشستگى

2

تبعات كرونا 
باالتر از جنگ

جهش توليد 
با40 پروژه در همدان

■■ قرار است استان برنامه جامع   قرار است استان برنامه جامع  تحقق شعار سال تحقق شعار سال ارايه دهدارايه دهد
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بى عملى دستگاه هاى مدعى 
 با تشــريف فرمايى كرونا به ايران و استان 
همدان، در مديريت اســتان مسائل بسيارى را 
ثابت كــرد كه پيش از كرونا اثبات آن بســيار 

سخت بود و در برابر آن مقاومت مى شد.
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خبـرخبـر
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شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

از مشاوره پزشكى رايگان تا ابتالى 8 پزشك به كرونا
 همدان يكى از بهترين اســتان هاى كشور در كنترل ويروس كرونا شناخته شده و اين 

بيمارى به بهترين نحو مطلوبى در استان مديريت شده است.
رئيس سازمان نظام پزشكى همدان گفت: براى جلوگيرى از مراجعه مردم به بيمارستان ها 
و گســترش شيوع ويروس كرونا، ســازمان نظام پزشكى فراخوانى به پزشكان داد كه در 
ايام نوروز مطب هاى خود را باز نگه دارند تا مردم به جاى بيمارستان ها به مطب مراجعه 
كنند و اطمينان خاطر داشــته باشند كه جامعه پزشكى سركار خود هستند و وظايفشان را 

انجام مى دهند.
عليرضــا مدركيان با بيان اينكه در ابتداى اين طرح 99 مطب اعالم آمادگى كرده بودند و 
پــس از آغاز طرح، اين تعداد به 150 مطب افزايش يافت، افزود: بازگشــايى مطب ها در 

ايام شــيوع ويروس و عيد نوروز هيچ سود مادى نداشت اما باتوجه به شرايط موجود و 
حساســيت هاى ايجاد شده درباره اين ويروس، پزشكان درخواست نظام پزشكى را قبول 

كردند و مطب ها با ساعات كارى خاصى در ايام نوروز فعال بودند.
مدركيان با بيان اينكه پزشــكان متخصص در تمام زمينه هاى درمانى در ايام نوروز فعال 
بودند، خاطرنشان كرد: 150 پزشك در فراخوان نوروزى سازمان نظام پزشكى برنامه كارى 
خــود را اعالم كردند. وى  با بيان اينكه تعداد ديگرى از پزشــكان و مطب ها قصد ارائه 
خدمات را داشتند اما براى جلوگيرى از افزايش تردد مردم در سطح شهر با درخواست آنها 
موافقت نشــد، افزود: با فعال بودن مطب ها در ايام نوروز مراجعه بيماران به بيمارستان ها 
به شــدت كاهش يافت. مدركيان در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه تمام گروه هاى شغلى 
و تخصصى زيرمجموعه نظام پزشكى و بسيارى از پزشكان به نام همدانى از اين فراخوان 

با روى گشاده اســتقبال كردند، گفت: ارائه مشاوره پزشكى رايگان به صورت مجازى به 
مردم توسط پزشكان يكى ديگر از طرح هاى سازمان نظام پزشكى همدان براى جلوگيرى 
از حضور مردم در بيمارستان ها بود و روزانه حدود 700 سوال پزشكى در فضاى مجازى 
پاســخ داده مى شــود. وى با بيان اينكه مردم استقبال خوبى از طرح هاى نظام پزشكى در 
ايام نوروز داشتند، اعالم كرد: سال هاى گذشته با تعطيلى مطب ها در ايام نوروز مراجعات 
بيماران به بيمارستان ها افزايش مى يافت اما امسال به دليل جلوگيرى از گسترش ويروس 
كرونا و اجراى 2 طرح توســط ســازمان نظام پزشكى شاهد كمتر شدن اين مراجعات به 
مراكز درمانى بوديم. وى با بيان اينكه مطب ها از 15 فروردين باز شده و فعاليت مى كنند، 
گفت: خوشبختانه همدان به عنوان يكى از بهترين استان هاى كشور در كنترل ويروس كرونا 

شناخته شده و اين بيمارى به نحو مطلوب در استان مديريت شده است.

ترمز تغيير مديران كشيده شد

كرونا؛ فرصتى براى فراموشى 
اجراى قانون بازنشستگى

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام:
آرامگاه شهيد سلگى يكى از آرامگاه هاى 

پرجمعيت ايران خواهد شد
 دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام شهيد سلگى را يك عارف 
مجاهد و انسانى دانســت و گفت: سردار حاج ميرزامحمد سلگى در 
بسيارى از عمليات هاى جنگى نقش مهم و تأثيرگذارى ايفا كرده است.

محسن رضايى شامگاه شنبه  در آئين مجازى بزرگداشت سومين روز 
شهادت سردار حاج ميرزامحمد سلگى در همدان، اظهار كرد: الزم بود 
براى اداى دين به اين شــهيد بزرگوار به همــدان مى آمديم اما به دليل 
رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى براى سالمتى مردم و كاهش فشار 
سنگين بر روى دوش مجاهدان سالمت در بيمارستان ها اين امر انجام 

نشد.
وى ضمن عرض تبريك و تسليت شهادت مظلومانه حاج ميرزامحمد 
سلگى، افزود: سردار ســلگى فرمانده غيرتمند و سرافراز گردان 152

حضرت ابوالفضل(ع) تيپ انصارالحســين(ع) استان همدان بود و در 
اواخر جنگ به رياست ستاد لشگر انصارالحسين(ع) هم منصوب شد 
و در 8 سال دفاع مقدس مسئوليت هاى مهم و متفاوتى بر عهده داشت.

وى با بيان اينكه ســردار ســلگى از ابتداى جنگ تا روزهاى آخر در 
صحنــه نبرد حاضر بود، افزود: هر يك از فرماندهان ما به شــكلى از 
حماسه حضرت ابوالفضل(ع) شهيد شدند به طورى كه سردار سليمانى 
دست قطع شــده خويش را به نشانه عشــق به اين حضرت به ملت 
ايــران تقديم كرد و حاج ميرزامحمــد نيز همچون حضرت عباس در 
مظلوميت به خاك سپرده شد و تشييع جنازه اى براى اين شهيد بزرگوار 

برگزار نشد.

بى عملى دستگاه هاى مدعى 
 با تشريف فرمايى كرونا به ايران و استان همدان، در مديريت استان 
مسائل بسيارى را ثابت كرد كه پيش از كرونا اثبات آن بسيار سخت بود 

و در برابر آن مقاومت مى شد.
كرونا ثابت كرد كه برخى دســتگاه هاى مدعى استان به ويژه در حوزه 
فرهنگ، هيچ خالقيت و ابتكارى ندارند و با مديريت در بحران بيگانه 
هســتند و مديرانى دارند كه در ژست هاى مديريتى همچون پوشيدن 

كت و شلوار و رعايت تشريفات مانده اند.
كرونــا ثابت كــرد كه بودونبــود اين دســتگاه هاى عريض و طويل 
چندان هم ضرورى نيســت و در نبود آنها، كارها بهتر پيش مى رود و 
مردم راحت تر و بهتر خدمات خــود را از گروه هاى مردمى و بخش 

خصوصى مبتكر، خالق و پيشرو دريافت مى كنند.
كرونا نشــان داد بســيارى از انتقادات به عملكرد دستگاه هاى استان 
به ويژه در حوزه فرهنگى وارد بوده و اين دســتگاه ها با پاسخگويى به 
نيازهاى روز و ســازگارى با شرايط روز براى ارائه خدمات و فعاليت 

موثر، بسيار فاصله دارند.
كرونا ثابت كرد برخى دستگاه هاى استان تنها در رسانه ها زنده هستند 
و اگر روابط عمومى هاى آنها اخبارى توصيفى نه عملكردى كه ندارند، 
از مديران آنها در حال به به و چه چه گويى منتشــر نكنند، مردم نام آن 

دستگاه ها را هم نخواهند شنيد.
كرونا از اين جهت ويروســى براى شفافيت بوده است، ويروسى كه 
شــفاف، توان اجرايى، ظرفيت و توان عملياتى هر دستگاه و مدير آن 
را به مردم نمايان كرده و انتقادات به مديريت هاى نمايشــى و مديران 

شومن را اثبات كرده است.
از اين منظر بايد قدردان كرونا بود كه شــفافيت را به جامعه ما ارزانى 
داشــته است اما اين نافى وظيفه دســتگاه ها در ارائه گزارش به مردم 
نمى شــود. از دستگاه هاى استان به ويژه دســتگاه هاى فرهنگى انتظار 
مى رود گزارش بدهند در شــرايطى كه مردم بــه خانه ماندن دعوت 
شــده اند، اقدامات آنها براى دلپذيرى اين محدوديت و گذران سالم و 

شاد و فرهنگى آن چه بوده است؟
در اين زمينه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان مى تواند پيشقدم 

باشد.

1- خبرهاى خوبى از پيش بينى افزايش زاد و ولد در اســتان در سال 
99 به گوش مى رسد. گويا از يكصد آزمايش باردارى يك آزمايشگاه 
در اســتان، تنها پاسخ 2 آزمايش منفى بوده است. گفتنى است كاهش 
جمعيت استان از دغدغه هاى توسعه استان بود كه گويا اين دغدغه در 

سال 99، تا حدودى رفع مى شود.
2- درآمد صداوسيما از سريال پايتخت مورد توجه منتقدين قرار گفته 
اســت. گويا صداوسيما كه براى ســاخت پايتخت 20 ميليارد تومان 
هزينه كرده از محل پخش پيام هاى بازرگانى اين ســريال بالغ بر 309

ميليارد تومان درآمد داشــته است. گفتنى است سريال پايتخت در ايام 
نوروز  هر شب بين پيام هاى بازرگانى پخش مى شد.

3- ماسك هاى شناخته شده و استاندارد در همدان كمياب است. گويا 
بيشــتر واحد هاى فروش تجهيزات پزشــكى ماسك هاى پارچه اى و 
فانتزى براى فروش دارند. گفتنى اســت تقاضا براى ماسك با انتشار 

اخبارى از ضرورت داشتن آن براى همه افراد، بيشتر شده است.
4- مجلســى ها قصد دارند طــرح تعطيلى عمومى كشــور تا پايان 
فروردين را تبديل به قانون كنند. گويا اين طرح آماده شده و به صورت 
3 فوريتى در جلسه سه شــنبه ارائه خواهد شد. گفتنى است اين طرح 
براى پيشــگيرى از شكســت طرح هاى اجرا شده در فاصله گذارى و 

شكست زنجيره انتقال كرونا ارائه مى شود.
5- اســتفاده از نام و آثار بزرگان در تبليغات تلويزيونى كاالها مورد 
انتقاد جدى قرار گرفته است. گويا جديدترين تبليغ از اين نوع استفاده 
از اشعار حافظ و وحشى بافقى براى تبليغ يك نوع روغن در تلويزيون 
اســت. گفتنى است پيش از اين استفاده از نام و شخصيت بوعلى سينا 
براى تبليغ شــامپو و  ديگر محصوالت در تلويزيون با انتقاد مردم و 

مسئوالن مواجه شده بود.

اكرم چهاردولى »
  پس از آنكه نمايندگان مجلس مصوبه خود را 
مبنى بر بركنارى مديران بازنشسته به قوه مجريه 
ابالغ كردند، موج تغييــرات در وزارتخانه ها و 

سازمان ها و نهادهاى دولتى آغاز شد.
اگرچه اين تغييرات بــا آهنگ كندى صورت 
گرفــت اما به هــر حال موجــب ورود موج 
جديدى از مديران جوان به عرصه  كارگزارى 

دولت شد.
از سوى ديگر طبق بخشنامه سازمان امور ادارى 
و استخدامى كشور، آن دسته از كاركنان دولت 
كه در رده هاى مديريتى و كارشناسى به سن30

سال خدمت در مشاغل غيرتخصصى و 35 سال 
خدمت در مشاغل تخصصى رسيده اند، در هر 

سنى كه باشند بايد بازنشسته شوند.
پيــش از اين بخشــنامه، روال كار بر آن بود كه 
اگــر اين مديران حتى 35 ســال خدمت كرده 
ولى به سن اجبارى بازنشستگى نرسيده بودند، 
كماكان به كار خود ادامه مى دادند تا در سن مقرر 

بازنشسته شوند.
مهم ترين دســتاورد اين مصوبه و سپس ابالغ 
آن، ورود گســترده  جوانان به عرصه  مديريتى 
بود. زيرا عمده  مديران دقيقا در ســنين باال به 
سمت هاى مديريتى دســت مى يافتند و مسير 

ارتقاى ايشان سال ها طول مى كشيد.
مقارن چنين بخشــنامه اى تاييــد و يا نقد اين 
مصوبه در رسانه ها و فضاى مجازى باال گرفت 
و هر گروه بــا داليل خاصى از آن دفاع و يا به 

آن حمله كردند.
گويا استفاده از تجربه مديران پيشكسوت پس از 
ســال ها آزمون و خطا و بهره بــردارى از منابع 
انسانى مجرب و كارآزموده دليل اصلى مخالفان 
ايــن طرح بود و در مقابــل حمايت از مديران 

جوان و تازه نفس استدالل اصلى موافقان.
در استان همدان اگرچه اندكى با تاخير، اما اين 
تغييرات و جابه جايى ها در رده هاى ميانى آغاز 
شد و درست در اوج تصميمات مديريت ارشد 
اســتان، با نزديك شــدن به انتخابات و سپس 
ظهور چالش ناخواســته اى به  نام كرونا، دوباره 

متوقف شد.
عمده تريــن  نــوروز،  تعطيــالت  پيــش از 
ــارى  ــه رخ داد، بازنشســتگى اجب ــى ك تغييرات
ــتاندار و  ــر اس ــس دفت ــرى رئي ــدى جعف مه
نيــز شــيرزاد جمشــيدى مديــر بــرق منطقــه اى 

ــود. ــدان ب هم
با اين حال توقف ناخواســته  بازنشســتگى ها 

فرصت خدمت را همچنان بــه افرادى داد كه 
در صف بازنشستگى ايستاده بودند و چند ماه 
به يمن مشكالت عمومى، صندلى هاى مديريتى 

خود را حفظ كردند.
مصطفى  جمله انــد:  آن  از 
سياســى  معاون  آزادبخت 
استاندار، محمودرضا عراقى 
معاون عمرانى اســتاندار و 
احسان شهابى  مديركل دفتر 
بازرسى  عملكرد،  مديريت 
و امور حقوقى اســتاندارى 
چون  مديرانــى  ســاير  يا 
فرماندار بهار و معاون وى، 
معاون فرماندار كبودراهنگ،  
مديركل  دهقان نيرى  مهدى 
صداوسيماى استان و ... كه 
بايــد در همين روزها جاى 
خود را به چهره هاى جوان 

و تازه نفس بدهند.
در كنار اين تغييرات الزامى 
كه مصوبه  دولتى داشــت، 

برخى تغييرات نيز در استان اتفاق افتاد كه تلخى 
و شيرينى حاصل هركدام محسوس بود.

بركنارى مديرعامل شركت سياحتى عليصدر كه 
از جمله مديران جــوان و پرتوان بوده و همواره 
نقش مهمى در تعامالت بين المللى براى اســتان 
ايفا كرده بود،  حاكى از دخالت و اعمال فشــار 
بى سابقه اى از جانب نماينده كبودراهنگ بود كه 

خود نيز نتوانست صالحيتش را براى مجلس دهم 
به تاييد شوراى نگهبان برساند.

پس از آنكه حميدرضا يارى با رزومه موفق خود 
مجبور به استعفا شد به ترتيب 
مجيد درويشى از شهردارى، 
غالم حسين تقوى از جهاد و 
دســت آخر مهدى مجيدى 
جاى او را گرفتند كه آخرين 
مدير عليصدر سابقه معاونت 
و حتى مديريت شــهردارى 
منطقه 2 را در كارنامه خود 

دارد.
خداحافظى  پــس از  تقوى   
منتظر  گويــا  عليصــدر  با 
جايگزينى رضوانى جالل در 
سمت رياست سازمان جهاد 
رضوانى  و  است  كشاورزى 
جالل نيــز در زمره مديران 
بازنشســته اى است كه بايد 
بيرون  تن  از  مديريت  رداى 

كنند.
از ديگــر تغييــرات، تغييــر مديرعامــل ســازمان 
تعــاون روســتايى بــود كــه در حكمــى از 
ســوى حســين شــيرزاد رئيــس هيــات مديــره 
و مديرعامــل ســازمان مركــزى، ســرانجام 
ــد  ــر جدي ــوان مدي ــلمى راد به عن ــد مس مجي
بــر صندلــى رضــا عباســى تكيــه زد تــا پــس از 
ســال ها و بــه اجبــار بازنشســتگى، عباســى را 

ــى اش  ــت طوالن ــالت پــس از مديري ــه تعطي ب
ــر ايــن ســازمان بفرســتد. ب

تغيير مديركل غله اســتان هم از ديگر اتفاقاتى 
بود كه منتخبان استاندار را به پست هاى باالترى 
رساند. مسعود بكايى كه ســابقه معاونتش در 
ســازمان بازرگانى و ســپس معاونت مديركل 
سياسى اســتاندارى وى را چندين بار جابه جا 

كرده بود، سرانجام در اداره غله به ثبات رسيد.
براساس برخى شنيده ها گويا استاندار از عملكرد 
مديران دستگاه هاى ديگرى نيز ناراضى است و 

به دنبال تغيير آنهاست.
از آن ميــان مى توان به مديران ميراث فرهنگى، 
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان و نيز 
مديركل صنعت، معدن و بازرگانى استان اشاره 

كرد.
بديهى است اين تغييرات اگر در ماه هاى آغازين 
سال به وقوع پيوندد، مى تواند براى تجديد قواى 
دولت در آخرين سال حضورش موثر واقع شود 
و از سوى ديگر در ارديبهشت ماه به منظور ارائه 
گزارش مديران كه خواسته استاندار بوده است، 
اين تغييرات مى تواند فصل مشترك التزام به سند 

راهبردى توسعه استان را ترسيم كند.
بايــد منتظر مانــد و ديد كه آيا خواســته هاى 
اســتاندار محقق خواهد شد و يا اينكه همزمان 
با آغاز  به كار مجلس يازدهم و فرمايشات ريز 
و درشــت نمايندگان جديد شهر و استان، وى 
با چالش هاى ديگرى درباره تقسيم پست هاى 

مديريتى مواجه مى شود.

 معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار 
همدان گفــت: فعاليت هرگونه تاكســى ون 
و اتوبــوس تا 30 فروردين در شــهر همدان 

ممنوع است.
محمودرضــا عراقى  از آخريــن تصميمات 
ســتاد مقابله با كرونا در استان همدان سخن 
گفت و افزود: از اين پس طرح فاصله گذارى 
اجتماعى به صورت هوشمند اجرا خواهد شد 
به گونه اى كه اوضاع به شــكل پلكانى رصد 
و براســاس شرايط، تصميمات اتخاذ و اعالم 

مى شود.
 وى با بيان اينكه براساس آخرين تصميمات، 
مــدارس و دانشــگاه ها تــا 30 فروردين ماه 
تعطيــل خواهند بــود و كســبه كم خطر و 
يا داراى خطــر متوســط از 23 فروردين با 
فعاليت  بهداشتى،  دســتورالعمل هاى  رعايت 

خود را آغاز خواهنــد كرد، گفت: صنوف و 
كسبه با خطر باال شــامل سالن هاى پذيرايى، 
باشگاه هاى ورزشى، استخرها، مساجد، اماكن 
پرتجمع و مواردى از اين قبيل تا 30 فروردين 

تعطيل خواهند بود.
عراقى افزود: دوســوم كارمندان دولت از 23 
فروردين در ادارات حضــور خواهند يافت 
و يك ســوم كاركنان بنا بر صالح ديد مديران 
كل و براســاس اولويت افراد باالى 60 سال 
و يا داراى بيمارى زمينه اى، در مرخصى و يا 

دوركارى به سر خواهند برد.
وى با بيان اينكه مبادى شهرها تا 30 فروردين 
از ورود خودروها با پالك غيربومى خوددارى 
خواهنــد كرد امــا از 23 فروردين، تردد بين 
شهرستان هاى استان همدان آغاز خواهد شد 
و مانعى نــدارد، گفت: كارگاه هاى توليدى و 

عمرانــى و حمل ونقل عمومى و بار همچون 
گذشــته با رعايت اصول بهداشتى به فعاليت 

خود ادامه خواهند.
وى افــزود: براســاس تصميم ســتاد مقابله 
با كروناى اســتان همــدان، فعاليت هرگونه 
تاكسى ون و اتوبوس تا 30 فروردين در شهر 
همدان ممنوع اســت. به گزارش مهر، عراقى 
با بيان اينكه به مردم توصيه مى شود همچنان 
اصول بهداشــتى را رعايت كــرده و جز در 
موارد ضرورى از خانه خارج نشــوند، گفت: 
اقشار آسيب پذير براى دريافت بسته حمايت 
معيشتى و تسهيالت در حال شناسايى هستند.

وى با بيــان اينكه از ميان واحدهاى توليدى، 
خواهند  دريافت  تســهيالت  واحدهايى  تنها 
كــرد كه تعديــل نيرو نكرده باشــند، گفت: 
شرايط ابتال به كرونا در استان همدان در حال 

بهبود اســت اما اين به معنى كنترل قطعى آن 
نيســت و از مردم تقاضا مى شود توصيه ها را 

جدى بگيرند.

دادستان همدان:

 كرونا اختالف هاى 
خانوادگى را 
افزايش داد
 تاكيــد بر ماندن مــردم در خانه به منظور 
شكســت اين ويــروس، موجــب افزايش 
محســوس بروز اختالف هاى خانوادگى بين 

زوجين در همدان شده است.
دادستان عمومى و انقالب مركز استان همدان 
گفت: اخطار افزايش تنش هاى خانوادگى در 

دوران قرنطينــه پيش از عيد نوروز در ســتاد 
مديريــت و مبارزه با ويروس كرونا مطرح و 
مقرر شد كه دانشگاه علوم پزشكى همدان در 

اين زمينه پيگير شود.
ــا  ــا ايرن ــو ب ــى در گفت وگ ــن خانجان حس
گفــت: بــا مانــدن زن و شــوهر در خانــه در 
ــروز يكســرى مشــكالت اقتصــادى  ــار ب كن
ناشــى از بيــكارى سرپرســت خانــواده، 
مطالبــات زن خانــواده و نداشــتن پــول براى 
رفــع ايــن نيازهــا، بــه بــروز اختــالف بيــن 

ــود. ــر مى ش ــن منج زوجي
وى اظهار كرد: بايد خانواده در اين موقعيت 
مســائل همديگر را درك كنند و با توجه به 

برخــى كمبودها و بيكارى همســر، او را در 
ســپرى كردن اين روزها تا زمان شكســت 
كرونا و بازگشــت وضعيت به شرايط عادى 

يارى دهند.
خانجانــى ادامــه داد: بروز تنــش و ايجاد 
پرونده هاى قضايى تنها مربوط به قشر متوسط 
و پايين جامعه نبوده بلكه اقشــار مرفه هم با 

اين موضوع درگير هستند.
وى بيــان كرد: حضور مداوم پــدر در خانه 
موجب رصد تمامى اعمال و رفتار همســر و 
فرزندان شــده و گاهى مواقع زوجين نسبت 
به برخى اظهارنظرهاى يكديگر واكنش منفى 
نشــان داده يا نســبت به رفت و آمد اعضاى 

خانواده به بيرون از منزل حساســيت نشــان 
مى دهند.

وى با بيان اينكــه مصاديق اختالف زوجين 
بسيار متعدد اســت اظهار كرد: برخى بانوان 
در شــرايط عادى وســواس دارند و در اين 
وضعيــت اين وســواس تشــديد و به بروز 

پروندههايى نيز منجر شده است
خانجانى مثال زد: بيشــتر مواقع هنگام ورود 
آقايــان به منزل، آنها دچــار بگومگوهايى با 
كردن  ضدعفونى  زمينه هاى  در  همسرشــان 
وســايل و درآوردن لباس پيــش از ورود به 
داخل خانه مى شــوند كه تداوم اين وضعيت 

در بروز تنش بين آنها تاثير دارد.

فعاليت هرگونه تاكسى ون و اتوبوس تا 30 فروردين ممنوع است

گويا اســتفاده از تجربه 
پيشكســوت  مديــران 
پس از ســال ها آزمون و 
از  بهره بــردارى  و  خطا 
منابع انســانى مجرب و 
اصلى  دليل  كارآزمــوده 
مخالفان ايــن طرح بود 
و در مقابــل حمايــت از 
مديران جوان و تازه نفس 

استدالل اصلى موافقان

سوانح جاده اى همدان در نوروز 
5 فوتى و 59 مجروح داشت

 رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: از 25 اســفند سال گذشته با 
آغاز طرح نوروزى پليس تا پايان 15 فروردين امســال 5 تن در سوانح 

جاده اى اين استان فوت كرده و 59 تن نيز مجروح شدند.
 رضــا عزيزى  در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: در طرح نوروزى ســال 
گذشته 14 تن در سوانح جاده اى جان خود را از دست دادند كه امسال 

با 64 درصد كاهش اين آمار به 5 نفر كاهش يافت.
وى افزود: همچنين 163 نفر در 96 فقره ســانحه جاده اى نوروز سال 
گذشته مجروح و مصدوم شدند كه امسال اين آمار با 104 نفر كاهش 
معادل 65 درصد  به 59 مجروح رسيد و سوانح خسارتى هم از 336 به 
114 فقره كاهش يافت.عزيزى بيان كرد: ميزان ترددهاى درون و برون 
اســتانى از 10 ميليون و 361 هزار به 5 ميليون و 827 هزار در نوروز 
امسال رسيده كه معادل 44 درصد و ميزان ورود و خروج خودروها از 

اين استان نيز 61 درصد كاهش داشته است.
 عزيزى ادامــه داد: به دنبال اجراى طرح فاصله گــذارى اجتماعى 26
دستگاه خودرو به پاركينگ منتقل شده و 345 دستگاه خودرو نيز توسط 
عوامل پليس راه اعمال قانون به پرداخت 500 هزار تومان جريمه شدند.

وى افزود: طرح فاصله گذارى اجتماعى همچنان ادامه دارد و در صورت 
مشــاهده خودروهاى غيربومى يا تردد خودروهاى بومى در محل هاى 
ممنوعه نظير گنجنامه و جاده حيدره، 500 هزار تومان جريمه مى شوند.

ادغام هاى تعطيل ساز! چاره شود
 1- صاحب نظران كشــور درباره ابعاد دولــت نظرات گوناگونى 
دارنــد، برخى بر مداخله دولت در تمام امور بــاور دارند و برخى با 
الگوبردارى از نظام هاى سياسى توسعه يافته بر كوچك سازى دولت و 

رسيدن بر دولت كوچك قدرتمند نظر دارند.
در اين سال ها با آنكه غلبه با طرفداران دولت كوچك بوده اما تركيب 
اين ديدگاه ها و محافظه كارى تاريخى ايرانى ها دليلى شــده تا نه تنها 
دولت كوچك نشــود بلكه نيروها و هزينه هــاى آن افزايش بيابد و 
وظايف و مســئوليت هاى آن هم تا دخالت در تمامى امور و حوزه ها 

افزايش يافته است!
2- طرفداران نظريات دولت كوچك يا دولت بزرگ در هر شــرايطى 
كه  قدرت داشــته اند براى به كرسى نشاندن نظريه خود كوشيده اند و 
تالش كرده اند تا يا دولت را توسعه دهند و يا دولت را كوچك سازى 

و مقتدر كنند.
نتيجه اين اقدامات امروز ســاختار نامتوازنى شده كه دولت را بسيار 

بزرگ و ناكارآمد و در عين حال كوچك اما نامقتدر نشان مى دهد.
3- از ســردرگمى دولت ها در اين مقوله همين بس كه زمانى دولتى 
تصميم به اســتخدام 500 هزار نفرى بدون ضابطه اى خاص مى گيرد 
و دولت را به زعم برخى سنگين و خسته مى كند و دولتى ديگر تقريبا 
هيچ استخدامى ندارد و براى ورود حداقلى و خروج حداكثرى نيروها 

از دولت برنامه ريزى مى كند.
اين ســردرگمى پايانى ندارد و مشــخص هم نيست به اين زودى ها 

پايان يابد.
4- به نظر مى رسد بيشتر دولتمردان ارشد طرفدار نظريه دولت كوچك 
قدرتمند هســتند و در اين راســتا از طرح هاى كاهش وزارتخانه ها و 

ادغام ها حمايت مى كنند.
ادغام هايى كــه به ظاهر از تعدد وزارتخانه هــا مى كاهد اما وزارتخانه 
جديــدى را ايجاد مى كند كه تعدد وظايف و مســئوليت هاى آن مانع 
عملكرد درســت و ارائه كاركرد واقعى ميكشود و معموال وزرا انجام 
ناقص بخش دم دســتى وظايف را انتخاب و ديگر بخش ها را تعطيل 

مى كنند!
5- امروز ديگر به روشــنى اثبات شده كه ادغام وزارتخانه هاى تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى به طور كامــل تعاون را تعطيل كرد و از رفاه هم 
تنها پوســته اى باقى ماند كه در شرايط بحرانى مانند كرونا توان الزم 

براى ايفاى نقش ندارد.
يا ادغام وزارتخانه هاى  مســكن و راه و شهرســازى،  مســكن را به 

تعطيلى كامل كشاند و از شهرسازى هم خبرى نيست!
در ادغام صنعت و معدن و بازرگانى، اين حوزه بازرگانى بود كه كارايى 
خود را از دست داد تا دولت با علم به اين موضوع و آسيب هاى آن در 

شرايط تحريم، بارها بر احياى وزارت بازرگانى تاكيد كند.
در تربيــت بدنى و جوانان هــم، معاونت جوانــان از ارائه كارايى و 

عملكرد سازمان ملى جوانان عاجز است.
و از همه دردناك تر وضعيت جهادســازندگى اســت كه در ادغام با 
كشاورزى ناپديد شده و تنها خاطره اى از آن همه اخالص و خدمت 

باقى مانده است.
6- اين ادغام هاى تعطيل ساز كه پاسخ به بخشى از نيازهاى اصلى مردم 
كشــور را تعطيل كرده نه تنها دولت را كوچك و قدرتمند نكرده بلكه 
هزينه هــا را افزايش و دولت را در پاســخ به اين مطالبات مهم ناتوان 

كرده و دولتى عاجز را به نمايش گذاشته است.
در واقــع اين تجربه نشــان مى دهد كــه ادغام هاى فلــه اى و بدون 
كارشناسى و مطالعه، دولت ها را از توان و داشته هاى خود تهى مى كند 
و توان نقش آفرينى موثر در پاســخ به مطالبات عمومى و عادى سازى 

شرايط بحران را از دولت ها سلب مى كند.
7- به نظر مى رسد در شــرايطى كه نقش آفرينى دولت ها پس از كرونا 
افزايش يافته و به نوعى به نقش اصلى خود كه تامين امنيت و آزادى ها 
و پاســخ به مطالبات مردم است، بازگشــته اند، زمان مناسبى است تا 
درباره اين ادغام ها تجديدنظر اساسى انجام شود زيرا  كوچك سازى و 

اقتداربخشى به دولت با طى اين راه محقق نشده است.
مجلس يازدهم در اين زمينه مى تواند با مطالعه و كارشناســى بيشتر، 

راهگشا باشد و دولت را از سردرگمى برهاند.
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جاى خالى روش هاى خالقانه و ابتكارى 
در استان 

 تصميمات و اقدامات دولت و دستگاه هاى مسئول براى مقابله با 
كرونا در قالب آنچه در ستاد ملى صورت مى گيرد، دنبال مى شود تا 

عبور از اين شرايط با هماهنگى و همكارى يكديگر سهل تر گردد.
در سطح اســتان نيز عالوه بر حضور و مشاركت مديران استانى در 
جلســات ســتاد ملى مقابله با كرونا از طريق ويدئوكنفرانس، ستاد 
استانى نيز با مديريت استاندار تشكيل و تاكنون تصميمات متعددى 
گرفته شده كه البته عمده آنها به نوعى تبيين و تشريح همان مصوبات 

ابالغى از مركز بوده است.
آنچــه امــروز در ســطح بااليــى از اهميــت قــرار دارد، تصميمــات 
ــتگاه هاى  ــرف دس ــات از ط ــر واقعي ــى ب ــق و مبتن ــول، دقي معق
ــا  ــراه ب ــردم هم ــاركت م ــكارى و مش ــو و هم ــئول از يكس مس
رعايــت نــكات و توصيه هــاى بهداشــتى از ســوى ديگــر اســت تــا 
رونــد كاهــش ابتــال بــه ويــروس كرونا در كشــور شــتاب بيشــترى 

ــه خــود بگيــرد و ايــن بحــران كنتــرل و حتــى مهــار شــود. ب
شــايد ايــن مهــم تاكنــون به نوعــى در ابعــاد مختلــف محقــق شــده 
باشــد، امــا هنــوز مســيرهاى پرفــراز و نشــيبى پيــش روى ماســت 
كــه عبــور از آنهــا مســتلزم توســعه فعاليت هــاى جــارى و توجــه 
ــه ضرورت هــا و الزاماتــى اســت كــه حتمــا بايــد مــورد توجــه  ب

مــا باشــند.
ــاى  ــوان و ظرفيت ه ــرى از ت ــا بهره گي ــن ضرورت ه ــى از اي يك
بومــى اســت كــه مى توانــد مــا را در اجــراى دقيــق پروتكل هــا و 

حركــت پرشــتاب در جهــت بهبــودى اوضــاع كمــك كنــد.
همچنين استفاده از روش هاى خالقانه و ابتكارى كه منطبق با نيازها 
و شــرايط بومى نيز باشند و البته اجراى تصميمات ستاد ملى را هم 

تسهيل نمايند، از اهميت بااليى برخوردار است.
همــواره در شــرايط عــادى از وجــود ظرفيت هايــى ســخن 
گفته ايــم كــه اســتان مــا از آنهــا برخــوردار اســت؛ بعــالوه 
ــر  ــق ت ــتان را موف ــت بحــران معمــوال اس اينكــه در بحــث مديري
ــى راه  ــه ب ــه البت ــم ك ــى كرده اي ــر معرف ــاط ديگ ــيارى از نق از بس

ــت. ــوده اس ــم نب ه
ــى  ــران جهان ــك بح ــه ي ــى ك ــوال كنون ــاع و اح ــال در اوض ح
دامن گيــر كشــور مــا هــم شــده اســت، انتظــار مــى رود بــا 
ــراى  ــر اج ــالوه ب ــى ع ــاى بوم ــكارات و ظرفيت ه ــر ابت ــه ب تكي
ــى،  از  ــتاد مل ــم س ــات مه ــى و تصميم ــاى ابالغ ــق پروتكل ه دقي
روش هــاى خالقانــه خــود نيــز به نحــوى شايســته اســتفاده كنيــم 
ــا گام هــاى  ــن روش ه ــر اي ــه ب ــا تكي ــد ب و مديريــت اســتان بتوان

ــردارد.  ــران ب ــار بح ــرل و مه ــراى كنت ــرى ب موثرت
اينكه در ســطح اســتان به چه ميزان توانســته ايم موارد مذكور را 
جامه عمل بپوشــانيم، نيازمند بررسى و ارزيابى دقيق ترى است، اما 
فراموش نكنيم كه شرايط امروز  ايجاب مى كند كه نگاه همه جانبه به 
موضوع داشته باشــيم و از تمام ظرفيت ها و روش هاى ممكن براى 

موفقيت در اين آزمون بزرگ بهره ببريم. 
ــكارى  ــتگاه ها و هم ــه دس ــى هم ــجام و همراه ــع انس ــور قط به ط

ــه تحقــق ايــن مهــم كمــك كنــد. مديــران مى توانــد ب

 مســير بين شــهرك الوند و مريانج را پيش از سيزده بدر با خاك 
مســدود كردند تا به حال نيز هيچ اقدامى براى اصالح و ساخت و ساز 
انجام نداده اند و  ساكنان اين 2 منطقه براى تردد مشكل دارند، مسئوالن 

رسيدگى كنند.

 دو ماه گذشــته  نزديك خانه بهداشــت روستاى وركانه تير برق 
چوبى  افتاده است، چند بار به اداره برق زنگ زديم همكارى نكردند 
شما زحمت بكشيد انتشار بديد، شايد يك  جايى ديده شود و به فرياد 

ما برسند. شبانه روز نگران  برق گرفتگى فرزندانمان هستيم.

 من به عنوان يك شهروند همدانى از عزيزان همدانى خواهشمندم 
كه دســتكش و ماســك ها را زمين نندازند،  رفتگرهاى شهردارى هم 
مانند بقيه انسان هستند و در معرض خطر ويروس كرونا، لطفا رعايت 
كنيد و از ســطل زباله هايى كه در كنــار خيابان ها و كوچه ها قرار داده 

شده استفاده كنيم.

 تشــكر  و قدردانى از  كاركنان نانوايى روســتاى "كسب" بخش 
جوكار  به دليل رعايت كردن موارد بهداشــتى و در اختيار گذاشتن نان 

سالم براى عموم.

 از روز گذشته تقريبا بعضى از فعاليت هابه صورت غيررسمى پس از 
تعطيالت آغاز شــده اســت، كيفيت اينترنت و سرعت آن به بدترين 
شكل ممكن رســيده است و عمال خيلى از جاها به ويژه اينترنت هاى 
خانگى و همچنين ادارات، اينترنت هاى ثابت از كار افتاده است كه اگر 
واقعا اين طور پيش برود بهــزودى پس از پايان كرونا، حجم بااليى از 
مصرف و درخواســت به شبكه اينترنت ميرود كه عمال سبب اختالل 
مى شود، مسئوالن بايد نسبت به اين موضوع تدبيرى داشته باشند، اين 
روزها كه پيك كارى شكل گرفته است، كشور و استانها به ويژه استان 
همدان دچار اختالل نشــود كه به رغم تبليغات گســترده در رابطه با 
اينترنت و زيرساخت هاى مخابراتى اين چالش را دارند و سريع نسبت 

به رفع اين مشكل اقدام كنند.

 در 2 روز گذشته پيام رسان هاى داخلى با مشكل افت و كيفيت سرعت 
مواجه شــده اند و عمال پيام رسان ايتا و ســروش امكان استفاده و نصب 
و هم چنين ســرورها وجود نداشته اســت و از دسترس خارج بوده اند و 
سرعت بقيه پيام رسان ها هم به شدت آنها پايين بوده است و به رغم اينكه 
قرار اســت از اين پيام رسان هاى داخلى اســتفاده شود و كلى هم درباره 
تبليغات آنها شــده است. پس از گذشت باالى يك سال از سرمايه گذارى 
در اين حوزه اين نتيجه، نتيجه خوبى نبوده اســت و نشان دهنده شكست 

سياست در سطح بومى سازى پيام رسانى داخلى است.

 هنوز كه مجوز و مصوبه اى براى آزاد شــدن فعاليت كســب وكار 
و حضور مردم در بيرون صادر نشــده است، خروج مردم از خانه ها و 
حضور تعداد بااليى از خودروها و مردم كه احتماال با مراجعه و ســفر 
شهروندان غيرهمدانى هم مواجه خواهد شد به نظر ميرسد كه شرايط 
از كنترل خارج خواهد شد ومسئوالن استان كه تصميم به اجراى طرح 
جداسازى گرفته اند گويا خودشان هم نسبت به اين موضوع حساسيت 
آنها كمتر شده و نســبت به اين موضوع بى اعتنا شده اند و فضا را باز 
گذاشته اند. لطفا پيش از هرگونه اتفاقى كه سرانجام آن به توييت آذرى 
جهرمى وزير ارتباطات رسيد، نرسد نسبت به اجراى طرح، ادامه طرح 
سخت گيرى هاى گذشته اقدام كنند در غير اين صورت با حجم باالى 

مراجعات مردم و شلوغى شهرها و خيابان ها مواجه خواهيم شد.

 ظاهرا دســت اندركاران ســتاد كروناى همدان پس  از سيزده بدر 
بى خيال نظارت و كنترل شده اند زيرا شاهد تردد خودورها در جاده ها 
و حضور مردم در خيابان ها هســتيم كه اين عمل افزايش  شيوع كرونا 
را در بر خواهد داشت، از مديران استان تقاضامنديم اين موضوع حياتى 

را با جديت مديريت كنند

شهرى كوچك اقدامى بزرگ
نصب روشويى در معابر پرتردد فامنين

 يكى از شــايع ترين راه هاى انتقال ويروس كرونا از فردى به فرد ديگر 
از طريق دست ها اســت و از آنجايى كه بهترين راه براى مقابله با كرونا 
شستن مكرر دست ها است تعداد 5 روشويى به صورت ابتكارى و توسط 

استادكاران شهردارى در مناطق پرتردد شهرساخته شده است.
شــهردار شــهر فامنين با اعالم اين خبر گفت: مهم ترين، ســاده ترين و 
ارزان ترين راه پيشــگيرى از انتقال اين ويروس شستن دست ها است و 

به منظور توجيه اين مهم به مردم در 5 نقطه شــلوغ شهر كه شامل خيابان 
30 مترى امام، جنب مسجد صاحب الزمان(ع)، خيابان 30 مترى امام جنب 
مسجد امام حسين(ع)، خيابان معلم جنب دادگاه عمومى و انتهاى خيابان 

30 مترى امام و كوى ماماهان، روشويى سيار نصب شده است.
 اســماعيل ســليمى عنوان كرد: تجهيز مســتمر همكاران به ويژه بخش 
خدمات شهرى به تجهيزات حفاظت فردى شامل ماسك ، دستكش و ... 
گندزدايــى مخازن زباله به صورت روزانه و محوطه اطراف آن گندزدايى 
فضاهاى عمومى شامل پارك ها، پياده روها همگام با امام جمعه  شهرستان 
و گروه هاى داوطلب مردمى و تعطيلى تمامى  پارك ها از جمله اقدامات 

انجام شده درسطح شهر است.
ســليمى با تاكيد بر اينكه تخليه مخازن زباله 2 بار در روز و در ساعات 
ظهر و مغرب تا انتهاى بحران كرونا از برنامه هاى مهم شــهردارى است، 
خاطرنشــان كرد: دفن بهداشتى زباله ها و نظارت مستمر بر آنها، تعطيلى 
نمازخانه ها و سرويس هاى بهداشــتى پارك ها، خريد 150 لباس ايزوله 
كامل حفاظت فردى مخصوص گندزدايى و غســالخانه، مسدودســازى 
مســيرهاى فرعى به سمت فامنين براى كنترل متمركزتر ترددها و نصب 
بنر نپذيرفتن مسافردر ورودى شهر و همچنين نصب بنرهاى آموزشى از 

ديگر اقدامات انجام شده و در حال انجام در شهر است.

 معصومه كمالوند- خبرنگارهمدان پيام:كم كم 
ســايه كرونا پيدا شــده بود، هيچ كس تصور 
نمى كرد روزى به قرنطينه، خانه نشينى و فلج 
شدن اقتصاد مردم و كشور منجر شود! هميشه 
بحران زمانى آغاز مى شود كه تصورش را هم 
نمى كنيم. اسفند پرحادثه را مردم نهاوند هرگز 

فراموش نخواهند كرد.
تكرار بحران هاى بارشى

6 اســفند 98، بيش از 50 روستاى شهرستان 
نهاوند در اثر بارش هاى سيل آسا در محاصره 
قرار گرفت. خســارت هاى ميلياردى سنگينى 
بــر بخش هــاى مختلف از جمله مســكن و 
كشــاورزى  وارد شــد. بيش از 50 روستاى 
شهرســتان بيــش از يك شــبانه روز كامل در 
محاصره سيل و در آســتانه تخليه كامل قرار 
گرفت و راه هاى ارتباطــى اغلب آنها و گاها 
بخش ها با يكديگر، بر اثر طغيان رودخانه هاى 
حاشــيه اين مناطق و مســيرهاى ارتباطى از 
جمله محور نهاوند- نورآباد به دليل نشســت 
40 مترى زمين مســدود و ســبب شكستن 
خطوط انتقال آب مجتمع آبرسانى گاماسياب 
و قطع و گل آلود بودن آب آشاميدنى مردم اين 

منطقه هم شد.
 خســارت 300ميلياردى به بخش 

كشاورزى و شيالت
بارش هايى كه به رغم هشــدارها مشــكالت 
بســيارى را براى مردم به ويژه در روستاهاى 
شهرستان به وجود آورد و هنوز آثار آن برجاى 
هســت. بخش عمده اى از اراضى كشاورزى 
و شــيالت شهرســتان به ويژه در بخش هاى 
زرين دشــت، خزل و مركزى در اين ســيل 
حــدود 300 ميليــارد تومان خســارت وارد 
شد. شــهر گيان به سبب بافت فرسوده، اغلب 
واحدهاى مسكونى آن در محاصره قرار گرفته 
بود، واحدهايى كه نتوانسته بودند از تسهيالت 
و شــرايط مقاوم سازى اســتفاده كنند. نتيجه 
بارش ها در يك روز به 87 ميليمتر در نهاوند 
و 71 ميليمتر در روستاى سياه دره نهاوند رسيد 
تا بيشترين ميزان بارش به نام اين 2 منطقه در 

موقعيت خود ثبت شود.
بحران  مديريــت  شــبانه  حضور   

استان با دست خالى
شــرايط بحرانى و حادتر شده بود، 48ساعت 
بارندگى نه تنها اوضاع بهتر نشــد بلكه بحران 
حادتر و انسداد روســتاها و راه هاى ارتباطى 
و طغيان رودخانه ها شــرايط بدترى را براى 

مردم به ويژه در روستاها به وجود آورد و استان 
تصور مى كرد با اعزام تيم مديريت اســتان و 
حضور آنها در ســاعت 1بامداد در نهاوند و 
بررسى وضعيت موجود، كمكى به خانه هاى 
گرفتارآمــده در بند ســيالب بكنــد  اما اين 
كمك زمانى مى توانست تحقق يابد كه دست 

مديريت بحران از تجهيزات خالى نباشد.
شهرســتان  بحران  مديريــت  خالى  دســت 
از ماشــين آالت و تجهيــزات آن هــم  براى 
شهرســتانى كه از ســال 92 آماج خسارت و 
آسيب هاى ناشى از بارش هاى پايان يا ابتداى  
سال است، يك خطا و هشدار جدى و ناديده 

گرفته شده است.
اقدامات مديريت بحران و ُمَسِكن مقطعى

روستاهايى ازجمله ليالن، فيازمان، باالجوب، 
شــهرك خزل، و حواشى رودخانه گاماسياب 
چندين ســال اســت كه با آغــاز بارش هاى 
سيل آسا با مشكالت جدى و حتى بهم ريختن 
خانه و زندگى مردم منجر مى شــود اما جالب 
اينجاست كه همه فكر و تالش ها در همان حد 
كه بارش ها به اتمام برسد و تا سال ديگر خدا 

چه خواهد، محدود مى شود!
اگر درست بررسى كنيم هنوز آثار سيل 92 و 
خسارت هاى آن بر زندگى مردم، مسكن هاى 
روستايى و حتى برخى مناطق شهرى برجاست 
و سيل و طغيان رودخانه ها در سال هاى پس از 
آن هم روى اين خسارت ها انباشته شده است 
اما دريغ از اقدامى كه بتواند حداقل سيل سال 

آينده را مديريت كند يا با حداقل خسارت ها 
پشت سربگذارد.

 چشم پوشى هايى كه بحران زاست
ساخت وسازهاى غيرمجاز اطراف رودخانه ها 
كــه قانون هم آن را تخلف شــمرده اســت 
همچنان از گزينه ناديده گرفته شــده مجريان 
قانون در شهرستان است كه با چشم پوشى از 
آن، خسارت و زيانش متوجه اهالى روستاها و 

شهرستان و كشاورزان مى شود.
مديريت بحران هنوز دست خالى اش را براى 
زمان بحران جدى نگرفته است و هربار بارش 
و ســيلى آن را زمين گيــر مى كنــد و تنها به 
اقداماتى مقطعى دلخوش كرده است و ظاهرا 
از هدر رفتن سرمايه هاى مردم واهمه اى ندارد.

دست خالى مديريت بحران از تجهيزات 
تجربــه ســال هاى 92،93،94، نشــان داده 
است ارديبهشت ماه معموال فصل بارش هاى 
ســنگين در نهاوند اســت، پــس نبايد به 
بارش هاى  در  شــده  زمين گيــر  مديريــت 
اســفند 98 دلخوش كرد و از حاال اقدامات 
زيرســاختى را مديريت بحران شهرســتان، 
نخســت بــا تجهيــز امكانات شــهردارى، 
عضو  مرتبط  مراكــز  ســاير  و  دهيارى هــا 

مديريت بحران جدى بگيرد.
ضــرورت دارد رودخانه هايــى كــه در اثــر 
بارش هاى اسفند 98 طغيان كرده و ديواره هاى 
آن مرزهاى پيش روى بيشترى را به محدوده 
اراضى كشاورزى و مسكونى پيداكرده است، 

مورد توجه و بازرسى قرار بگيرد.
و اينكــه تخريب مســكن هاى فرســوده و 
رهاشــده اى كه بارش يا باد سبب فرو ريختن 
و آوار آن ها در پياده روها يا مســيرهاى تردد 

مى شود، در دستور كار جدى قرار بگيرد.
مديريت بحران در شــرايط فعلى بايد فرصت 
را مغتنم شمرده و اقدامات زيرساختى الزم را 
در مناطقى كه چندين سال است تجربه سيل 
و خســارت در آن را با شدت گرفتن بارش ها 
تجربــه مى كند، انجام دهد در غير اين صورت 
نه حضور شــبانه مديريت بحران اســتان با 
دست خالى بارى  از دوش خسارت هاى اين 
بحران ها برمى دارد نه دســت خالى مديريت 
بحران شهرســتان در مناطقى كه سال هاست 
درگيــر بحــران و محاصره ســيل در فصول 

پربارش سال در شهرستان است.
 بــرآورد نهايى خســارت ها اعالم 

نشد!
هنوز برآورد نهايى خســارت ها و گمانه هايى از 
زيان هاى اين سيل و بارش هاى بحرانى اسفندماه 
دقيقا اعالم نشده است تا حدقل كشاورزانى كه 
زمين ها را شــخم و كاشــت مجدد انجام دادند 
و برخــى هم رها كردند و شــيالتى كه بخش 
خصوصى با تســهيالت و وام هاى بانكى سرپا 
نگه داشــته بود و منازل مسكونى و بافت هاى 
فرســوده گيان كه بدليل همجوارى با تپه گيان 
اجازه ساخت وساز ندارند و هر بار با بارشى روى 

سرشان آوار مى شود و...، تكليف خود را بدانند.

اسفند پرحادثه نهاوند 
و دست خالى مديريت بحران شهرستان

سپيده راشدى»
 با شــيوع ويــروس كرونا در شهرســتان 
همدان، از همان ساعات اوليه اطالع از شيوع 
ويروس منحوس، شوراى اسالمى و شهردارى 
جورقان به سرعت اقدام به تشكيل ستاد مبارزه 
با ويروس كرونا را در دستور كار قرار دادند و 
با دعوت از امام جمعه شهر و تمامى مسئوالن 
بومى به تشــكيل قــرارگاه مردمى با حضور 
جوانان پاى كار و فعال از اقشار مختلف اقدام 
كرد و با تعيين مســئول قرارگاه مردمى از بين 
نيروهاى مردمى در قالب دســته هاى مختلف 
محلى تمامى معابر و اماكن عمومى و خيابان ها 
و كوچه هاى اصلى و فرعى را به صورت منظم 
و روزانه ضدعفونى و از كل شــهر گندزدايى 
كرده اســت و با اقدامات روزانه و 24 ساعته 
پيشــگيرى از شيوع كرونا خوشبختانه تاكنون 
آمارى از ابتال به كرونــا در جورقان گزارش 

نشده است.
شــهردار جورقان بــا اعالم اين خبــر و در 
مصاحبه با همدان پيام ادامه داد: تمام مشكالت 
و موارد مطرح شــده در 5 نوبت جلسه ويژه 
كرونا و البته با همكارى عالى مردم شــهر در 
دســتور كار قرار گرفته و رسيدگى شد. موارد 
مصوب به طرق مقتضى و البته بيشتر از طريق 
فضاى مجازى به اســتحضار عمــوم مردم و 

شهروندان رسيد.
مجيد قره باغى بــا تاكيد بر اينكــه در همان 
ورودى هاى  ويروس،  شيوع  آغازين  روزهاى 
فرعى شهر و راه هاى دسترسى به تفرجگاه ها 

و پارك ها و ســد تغذيه مصنوعى 
شهر بســته شــد، افزود:  دراين 
راستا سمن هاى فعال سطح شهر، 
هيات هاى  و  مساجد  امناى  هيات 
با  تنگاتنگى  همــكارى  مذهبــى 
مجموعه مديريت شــهرى داشته 
و خودجــوش و داوطلبانــه و با 
كمك هاى جانــى ومالى وحضور 
در صحنه اين بحران را دوشادوش 
مجموعــه همراه با شــهردارى و 
شــوراى اسالمى شــهر مديريت 

مى كنند.
قره باغى تاكيد كرد: سمن هاى فعال 
شــهر از جمله  انجمــن فرزندان 
الوند و ســاير ارگان ها و مجموعه 
هــالل احمر، شــبكه بهداشــت 

شــهر، پايگاه هاى بســيح مردمى فعال سطح 
شــهر، كالنترى 18 شــهر جورقان، و حوزه 
شهيدمباركى سپاه ناحيه همدان به جد در اين 
روند مجموعه قالب ستاد كرونا و شهردارى و 
شوراى اسالمى را يارى كرده اند. در اين راستا 
در مصوباتى و با درايت شهروندان، روز سيزده 
بدر هم به صورت عالى با ماندن مردم در منازل 

در تاريخ اين شهر ماندگار شد.
شهردار جورقان گفت: همچنان تمامى صنوف 
غيرضرورى ســطح شهر با تعطيلى مغازه ها و 
كارگاه هاى خود، عمــال در قطع زنجيره اين 
ويروس منحــوس به مجموعه شــهر كمك 
مى كنند. ورودى اصلى شهر روزانه با حضور 

نيروهاى مردمى تحت نظارت شــهردارى و 
شــوراى اسالمى شهر كنترل شهر را به جهت 
تردد وسائط نقليه سبك و سنگين غيربومى در 
دست دارند. پايگاه  انتظامى شهر  هم پابه پاى 
شــهردارى و شوراى اسالمى در ميدان بوده و 
در كنترل بازار روز شــهر جورقان و تعطيلى 
آن و بستن صنوف غيرضرورى در سطح شهر 

نقش عمده اى را ايفا كرده اند.
وى گفت: شــوراى اســالمى دراين راســتا 
كمك هــاى نقدى مردم هميشــه درصحنه و 
خيرين را از طريق رياســت شوراى اسالمى 
بــراى خريد ماســك و مــواد شــوينده و 
ضدعفونى كننده ها اســتفاده كرده و همچنين 

در جلسات رسمى از مجموعه خيرين تقدير 
كرده اســت. از طرفى از حال افراد مستضعف 
هم غافل نبوده و كمك هاى نقدى و غيرنقدى 
به صورت بسته هاى مواد غذايى براى اين قشر 

فراهم كرده ايم.
شهردار جورقان تشريح كرد: ساعات كارى 
شــهردارى و شوراى اســالمى شبانه روزى 
گرديــده و روزانه در 2 نوبــت و حتى  در 
بعضى روزها 3 نوبته ســطح شــهر توسط 
واحــد و اكيــپ ضدعفونــى شــهردارى 
شــهرجورقان و بــا تالش جانانــه پاكبانان 
خدمــات شــهردارى و همچنين قــرارگاه 
مردمــى ضدعفونى و گندزدايــى مى گردد. 
تمامى نمازهاى جماعات مساجد سطح شهر 
تعطيل شده و اجتماعات مختلف سطح شهر  
با همكارى مردم لغو شده و حتى مراسمات 
عروســى و جشن هاى مذهبى فعال از  طرف 
مردم برگزار نمى شــود و حتى مراســمات 
ترحيم و خيــرات هم به پس از قطع زنجيره 

ويروس كرونا موكول شده است .
وى در پايان با بيان اينكه مردم جورقان با عمل 
به شــعار درخانه ماندن تا قطع كامل ويروس 
كرونا مانع ورود كرونا به شهر شدند، گفت: با 
تاكيدات شهردارى و اعضاى شوراى اسالمى 
و مديريت بهداشت شهر جورقان نانوايى هاى 
سطح شــهر و مشــاغل ضرور كامال كنترل 
شــده و با توزيع ماسك در ســطح 4شهر و 
دستكش هاى يكبار مصرف و... سعى در كنترل 

بيش از پيش را داريم.

جـورقان شهرى خالى از كرونا
فرماندار نهاوند در جلسه ستاد پيشگيرى:

فرصت ُكشى نكنيم
■ ممنوعيت ذبح غيربهداشتى دام در شهرستان

 نهاوند - خبرنگارهمدان پيام: هنر ما مسئوالن اين است كه بحران 
را تاحد امكان به فرصت تبديــل كنيم، ما در بحرانيم و براى فوت 

زمان، فرصتى نداريم.
فرماندار نهاوند در ستاد پيشگيرى، كنترل و مقابله با ويروس كرونا 
گفت:  از آنجاييكه ويروس جهانى شده، متاسفانه مردم كمكم به آن 

عادت ميكنند و اين خطرى جدى است.
مــراد ناصرى تصريح كــرد، زيرا عادى قلمداد كردن كرونا ســبب 
ميشــود اجتماعات شــكل بگيرد و در پى آن در پيك دوم شرايط 

بدترى را تجربه كنيم. 
وى با تاكيد بر اينكه هنر ما اين اســت كه تا جايى كه امكان دارد در 
حــوزه مديريتى خودمان اين بحران را به فرصت تبديل كنيم، تاكيد 
كرد: در اين مدت كم وكاستى بوده ولى از آنجايى كه همه در كنار هم 

قرار گرفتيم، بسيارى از ضعفها خودش را نشان نداد.
ناصرى تصريح كرد: در اجراى طرحهاى ملى كه به اســتان و سپس 
شهرســتان ابالغ شد با اســتفاده از تمام توان دســتگاهها توانستيم 
ســربلند شويم و به رغم اعالم و ابالغ كشــورى و استانى، متاسفانه 
هنوز برخى مديران گويا دوســت دارند اطرافشان شلوغ باشد، طبق 
اعالم الزماالجرا، ادارات با يك سوم نيرو خدمترسانى كرده و بانوان 
كارمند براى حفظ ســالمت كانون خانواده نيز دوركارى كرده و در 

ادارات حضور نداشته باشند.
ناصــرى با اعالم اينكــه در اجراى طرح فاصله گــذارى اجتماعى، 
مبادى ورودى و خروجى در شــهر و بخشــها به خوبى كنترل شد 
و بحث غربالگرى به خوبى انجام شــد كــه مطمئنا نهاوند در بخش 
دوم اين طرح پختهتر عمل خواهد كرد، از كسبه شهرستان هم بابت  

همكارى با ستاد قدردانى نمود.
به گفته ناصرى، ســتاد مردمى ظرفيتى اســت كه روى كار آمدنش 
كمك شايانى در اين شرايط داشت و  از اين ظرفيت استفاده بيشترى 

خواهد شد.
مراد ناصرى تاكيد كرد: از 16فروردين به بعد تحت هيچ شــرايطى 

نبايد درشهرستان ذبح غيربهداشتى انجام شود.

توزيع 15 هزار ماسك يكبار مصرف 
توسط گروه جهادى بقية ا...(عج)

   فرمانده ســپاه نهاوند در تشــريح آخرين اقدامات و فعاليت گروه 
جهــادى بقيةا...(عج) نهاوند گفت: فعاليت عمــده اين گروه جهادى با 
شــروع بيمارى كرونا در راســتاى تهيه و توليد ماســك زيرنظر شبكه 

بهداشت و درمان نهاوند قرار گرفت.
على مختارى افزود: در مرحله نخست، قرار شد كه تعداد 80 هزار ماسك 
توليد كنند كه تاكنون بالغ بر 20  هزار عدد ماسك  قابل شست وشو توليد 
شــده و توسط پايگاههاى مقاومت و مساجد در بين مردم شهر و روستا  

توزيع شده است. 
وى افــزود: در مرحله دوم اين گروه جهــادى اقدام به تامين و واردات 
يكصد هزار ماسك يكبار مصرف كرد و ظرف روزهاى گذشته 15 هزار 

عدد از اين ماسك ها را توزيع و در اختيار عموم مردم قرار  داد. 
 مختارى گفت: تهيه، توليد و توزيع ماســك ها ادامه خواهد داشت و با 
محوريت پايگاه ها و مساجد شهرستان در اختيارمردم قرار خواهد گرفت.

وى گفــت: همانطور كه همشــهريان اطالع دارنــد اقدامات اين گروه 
جهــادى به صورت خودجوش و از محــل كمك هاى مردمى و خيرين 
است.  بنابراين به منظور تداوم و ادامه فعاليت كارگاهها و توليد ماسك ، 
قيمت مصوب هر 3 عدد ماسك يكبارمصرف  2 هزار تومان و هر بسته 

15 تايى، 10 هزار تومان درنظر گرفته شده است.
وى در پايان گفت: مجموعه ســپاه و بسيج شهرستان با تمام ظرفيت و 
امكانات در كنار ســاير نهادهاى مرتبط با پيشگيرى و مقابله با كرونا تا 

ريشه كن شدن كامل اين بيمارى در صحنه خواهد ماند.
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درخواست جوامع بين الملل 
براى لغو تحريم هاى آمريكا 

به گزارش ايلنا، شــهردار تهران در يادداشــتى در روزنامه انگليســى 
گاردين شــديدا از تحريم هاى آمريكا در شرايط شيوع ويروس كرونا 
و جنگ كشــورها با اين ويــروس انتقاد كرد. او در اين يادداشــت 
نوشــته است، روزانه مشاهده مى كنم كه جان هاى مردم به دليل كمبود 
اقالم پزشــكى و دارو از دســت مى رود. او تاكيد كرد كه اكنون زمان 

سياست هاى انتقام جويانه كشورها عليه يكديگر نيست. 
پيروز حناچى در ادامه يادداشــت خود آورده است، در ايران مديران 
شهرى با يك بحران بى سابقه در حوزه بهداشت عمومى مواجه هستند. 
تــا دوم آوريل 3 هزار و 160 نفــر به دليل ويروس كرونا فوت كردند 
و بيش از 50 هزار نفر مبتال شــده اند. ســرعت ابتال هنوز كند نشــده 
و بيشــتر آنها نيز در تهران هستند؛ شــهرى كه من شهردار آن هستم. 
بدون شك ما هم مى توانيم كارهاى زيادى انجام دهيم، مانند بسيارى 
از ديگر كشــورها. اما ما داريم در شرايط تحميل بدترين تحريم هاى 

تاريخ عمل مى كنيم. 
تحريم هاى اياالت متحده نه تنها افراد و شــركت هاى آمريكايى را از 
تجارت قانونى با ايران منع مى كند بلكه اين تحريم ها به دليل فرامرزى 
بودن همه، ديگر كشورها و شركت ها را نيز از انجام تجارت مشروع با 

ايران بازداشته است؛ حتى فروش اقالم دارويى و پزشكى.
وى در ادامه افزود: در حقيقت جنگ اقتصادى «دونالد ترامپ» رئيس 
جمهور آمريكا عليه ايــران و امتناع وى از توقف آن مانع تالش هاى 
ما براى مقابله با ويروس كرونا شــده است؛ ويروسى كه هيچ مرزى 
نمى شناسد. آيا اين به نفع آمريكا است كه اپيدمى كرونا هميشگى شود؟
از همين رو  به گزارش ايسنا، در روزهاى اخير سفير جمهورى اسالمى 
ايران در بروكســل، با ارســال نامه اى به جوزپ بورل، مسئول عالى 
سياســت خارجى و امنيتى و نايب رئيس كميسيون اروپا، آثار مخرب 
شيوع ويروس كرونا بر كشور و تاثير همزمان تحريم هاى يك جانبه و 
غيرقانونى اياالت متحده را تشــريح كرد و خواستار مخالفت اعضاى 

اتحاديه با تداوم تحريم هاى يك جانبه آمريكا گرديد. 
غالمحســين دهقانى به كمبود تجهيزات حياتى پزشكى اشاره كرد و 
گفت تعدادى از بهترين پزشكان و پرستاراِن فعال در خط مقدم مبارزه 
بــا اين ويروس و همچنين 3 هزار و 294 تن از ديگر هموطنان جان 
خود را از دســت داده و 53 هزار تــن ديگر نيز به اين ويروس آلوده 

شده اند.
اين ديپلمات كشورمان از بورل درخواست كرد كه موضوع را به سمع 
وزيران خارجه اتحاديه اروپا برســاند تا آنها نيــز در كنار مردم ايران 
ايستاده و از خواست مشروع مردم براى خاتمه تحريم هاى آمريكا كه 
خالف حقوق بين الملل و قطعنامه 2231 شــوراى امنيت سازمان ملل 

متحد است حمايت كنند.
به گزارش ايرنا، شــنبه 16 فروردين اتحاديــه اروپا از اجراى برخى 
معافيت هاى بشردوســتانه حمايت كرد تا تحريم هاى اقتصادى اعمال 
شده بر كشــورهايى همچون كوبا، ونزوئال و ايران به تعليق در آمده 
و اين كشــورها بتوانند در يك فوريت بهداشتى به تجهيزات پزشكى 

ضرورى دست پيدا كنند.
در يك كنفرانس مطبوعاتى، وزراى اتحاديه اروپا از درخواست آنتونيو 
گوتــرش دبيركل ســازمان ملل مبنى بر «ايجاد ســازوكارهاى موارد 
اســتثنايى حقوق بشرى براى دست يافتن كشورهاى تحت تحريم به 

تجهيزات ضرورى پزشكى » حمايت كردند. 
وزير امور خارجه  اســپانيا گفت كه تحريم هاى اقتصادى اعمال شده 
از ســوى آمريكا بر كشورهاى ديگر «همواره يك ماده قانونى حقوق 
بشرى يا اســتثنا» دارند كه به واسطه آن ها تحريم ها در مواجهه با يك 
فوريت حقوق بشرى مانند شــيوع ويروس كروناى جديد، به تعليق 

درمى آيند.
از سويى ائتالف كشورهاى درحال توسعه موسوم به گروه 77 و چين 
در بيانيه اى كه آشــكارا درباره آمريكا است كه تحريم هاى سختى را 
عليه ايران و ونزوئال اعمال كرده است، تاكيد كردند: اقدامات قهرى و 
يك جانبه اقتصادى تاثيرى منفى بر توان كشورها براى پاسخ مناسب به 

شيوع ويروس كرونا خواهد داشت.
اين بيانيه هشدار داد كه اين اقدامات در كشورهاى مورد هدف بر دست 
يافتن به تجهيزات و كمك هاى پزشكى و درمان مناسب جمعيتشان در 

مواجهه با اين بيمارى همه گير تاثير خواهد گذاشت.
با وجود اين با انجام نخستين تراكنش ميان ايران و اروپا از طريق فرايند 
ويژه مالى موســوم به «اينســتكس» در قالب مبادله محموله اى از اقالم 
پزشكى، اندك اميد به نجات برجام و اجراى اينستكس را دوباره زنده 
كــرد.  وزارت خارجه آلمان روز سه شــنبه دوازدهم فروردين از انجام 
نخستين مبادله تجارى موفقيت آميز اروپا با ايران از طريق سازوكار مالى 
اينستكس خبر داد و با انتشار بيانيه اى اعالم كرد: «فرانسه، آلمان و بريتانيا 
تاييد مى كنند كه اينســتكس نخستين مبادله خود با ايران را با موفقيت 
انجام داده و صادرات كاالهاى پزشــكى از اروپا به ايران را ميسر كرده 
است.» هر چند نخســتين مبادله به بحران كرونا و شرايط دشوار پيش 
روى دو طرف ارتباط مى يابد اما در واقع مقدمه اى براى تداوم مبادالت 

و همكارى ها در قالب اينستكس است.
مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا در آخرين موضع گيرى خود، در 
همان روز سه شنبه در يك كنفرانس خبرى در پاسخ به پرسشى در مورد 
احتمال لغو تحريم هاى وضع شده عليه برخى كشورها براى كمك رسانى 
در دوران شــيوع ويروس كرونا، گفت:  ما ارزيابى سياســت هايمان را 
همواره در دســتور كار داريم. درباره كمك بشردوســتانه مانند دارو و 

تجهيزات پزشكى، اين ها هيچ جا و هيچ وقت تحريم نبوده و نيستند.
با وجود اين  به دليل تحريم بانكى و مسدودســازى كانال هاى مالى، 

تاكنون امكان ارسال اين گونه اقالم به ايران وجود نداشته است. 
در اين ميان، شــمارى بر اين باورند نخســتين مبادله ايران و اروپا در 
چارچوب اينســتكس بر فرضيه مطلق «بيهوده بودن تالش مستقالنه 
اروپا از آمريكا» خط بطالن كشــيده و نشــان داد اين سازوكار به رغم 
موانع بسيار و ركود آشكار قابليت هايى هرچند اندك براى اجرا، تداوم 

و توسعه دارد.

تشكيل هيچ استان جديدى در دستور كار 
دولت نيست

 وزارت كشــور با تاكيد بر اينكه تشــكيل هيچ اســتان جديدى 
در دســتور كار دولت و وزارت كشــور قرار نــدارد، اعالم كرد كه 
منتشركنندگان اخبار كذب در زمينه تقسيمات كشورى، تحت پيگرد 

قانونى قرار مى گيرند. 
به گزارش ايسنا، در پى پخش يك شايعه و برخى مطالب خالف واقع 
پيرامون آن مبنى بر اعالم خبر پيگيرى مراحل قانونى تشكيل يك استان 
جديد شامل برخى مناطق از 2 استان در جنوب و جنوب غرب كشور، 
روابط عمومى وزارت كشــور، ضمن تكذيب قاطع اين ادعاى كذب 
هشدار داد كه با توجه به اهميت و ضرورت حفظ آرامش عمومى در 
كشور، منتشركنندگان اخبار كذب در زمينه تقسيمات كشورى، تحت 

پيگرد قانونى قرار مى گيرند.

تحريم اقالم بهداشتى نماد دشمنى آشكار 
ترامپ با ملت ايران است

  دبير شــوراى عالى امنيت ملى گفــت: مخالفت آمريكا با اعطاى 
تسهيالت درخواستى ايران از صندوق بين المللى پول براى تامين اقالم 

مورد نياز مقابله با كرونا مصداق واقعى جنايت عليه بشريت است.   
به گزارش ايسنا، على شــمخانى در صفحه توييترش نوشت: تحريم 
اقالم بهداشــتى، اقدامى غيرقانونى و ضدحقوق بشرى و نماد دشمنى 
آشكار ترامپ با ملت ايران است. مخالفت آمريكا با اعطاى تسهيالت 
درخواستى ايران از صندوق بين المللى پول براى تامين اقالم مورد نياز 

مقابله با كرونا مصداق واقعى جنايت عليه بشريت است.  

براى بازگشت به شرايط عادى عجله نشود
 براى بازگشت كشور به شــرايط عادى تابع نظرات كارشناسى و 
مصوبات ســتاد ملى مبارزه با كرونا باشيم، نبايد براى بازگشت كشور 

به شرايط عادى عجله كرد. 
نماينده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با ايسنا درباره لزوم توجه 
به اعالم نظر رئيس ســازمان بهداشت جهانى مبنى بر پرهيز از عجله 
كشــورها در خروج از شرايط قرنطينه و بازگشت به شرايط عادى و 
توجه به مصوبات ســتاد ملى مبارزه با كرونا بيان كرد: همان گونه كه 
تاكيد شــده نبايد براى بازگشت به شرايط عادى عجله كرد و بايد به 
مصوبات ســتاد ملى مبارزه با كرونا در اين باره توجه الزم را داشــته 
باشــيم. فاطمه ذوالقدر افزود: درواقع براى بازگشت به شرايط عادى 
بايد آمار كلى و وضعيت تمامى اســتان ها، وضعيت مسافران نوروزى 
كه در حال بازگشــت به شــهرهاى خود هستند، ظرفيت و وضعيت 
بيمارستان ها و نظرات كارشناسان پزشكى و درمانى با دقت بسيار زياد 
مورد بررســى قرار گيرد و پس از آن تصميم الزم را در اين باره اتخاذ 

كنيم تا خداى نكرده شاهد افزايش شيوع نباشيم.

به رغم تبليغات سياسى آمريكا، ايران 
در تحريم غذا و داروست

 به رغم تبليغات سياسى آمريكا ايران سال هاست كه با تحريم هاى 
غذا و دارو مواجه است. 

يك نماينده سابق مجلس در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: كرونا سبب 
شــد تا مشخص شود ادعاهاى حقوق بشرى بيشتر يك حربه سياسى 
است تا واقعيت تمدنى؛ همين شرايط موجب شد براى ضعيف ترين 
اقشار جامعه دست بســيارى از جريانات پليد به ويژه آمريكا در باب 
ممانعت از دسترسى كشورها به ابزارهاى بهداشت و درمانى از جمله 

براى ايرانيان رو شود. 
ايرج نديمى ادامه داد: به طور طبيعى تحريم ها نبايد مشــمول دارو و 
غذا مى شد، اما به رغم تبليغات سياسى آمريكا، سال هاست ايران به دليل 
مشــكالت مالى، ارزى و بانكى دسترسى شفافى به دارو و بهداشت 
جهانى ندارد. ما اين واقعيت را قبول داشــتيم، اما كرونا سبب شد دنيا 

تصوير اصلى آمريكا را ببيند.

آمريكا كمك جهانى به افغانستان را به 
تشكيل دولت فراگير منوط دانست

 دولت آمريكا اعطاى كمك هاى بين المللى به اين كشور را منوط به 
تشكيل يك دولت فراگير در كابل دانست. 

به گزارش ايرنا، معاون امور آســياى مركزى و جنوبى وزارت خارجه 
آمريكا در يك پيام توئيترى نوشــت: "از آنجايى كه امروزه وضعيت 
براى حاميان بين المللى دولت افغانستان تغيير كرده است، بنابراين ادامه 
كمك هاى خارجى به اين كشور در گرو تشكيل يك دولت فراگير در 
آن كشور است". آليس ولز با اعالم اينكه "همه ما بايد رهبران افغان را 
براى توافق بر سر تشكيل يك دولت فراگير پاسخ گو كنيم" افزود:"اين 
تصميم براى مشروط كردن اعطاى كمك هاى بين المللى به افغانستان 
در حالى اتخاذ مى شــود كه دولت آمريكا پيش تر نيز يك ميليارد دالر 
از كمك هــاى خود به كابل را به دليل تنش به وجود آمده ميان رهبران 

اين كشور قطع كرده بود.

آمريكا خواهان دولتى ضدايرانى در عراق است
 وبگاه عراقى العهد نيوز در يادداشتى به قلم وليد الطائى نوشت: تمام هم وغم 
آمريكا اين است كه دولت عراق دشمن ايران باشد و همانند عربستان، بحرين و 

امارات دشمنى خود را با ايران علنى كند.
به گزارش ايســنا، وى مى نويســد: آمريكا نمى خواهد كه عراق دولتى مستقل 
و تصميم گيرى مستقل داشته باشــد بلكه مى خواهد كه تمامى امور عراق چه 

سياسى چه اقتصادى چه امنيتى و غيره را در دست بگيرد.
نويســنده در ادامــه مى گويــد: آمريــكا حتــى مى خواهــد امــور دينــى عــراق 
ــراد او   ــق م ــراق وف ــردم ع ــه م ــد ك ــكا مى خواه ــرد؛ آمري را در دســت بگي
رفتــار كننــد بــه هميــن دليــل مى بينيــم كــه واشــنگتن بــا الحشــد الشــعبى و 
ــرا آن هــا مخالــف حضــور آمريكايى هــا در  رهبــران آن دشــمنى مى كنــد زي

خــاك مقــدس عــراق هســتند.

غيرمنطقى بودن تحريم هاى آمريكا براى 
سازمان هاى بين المللى واضح است

 غيرمنطقــى بودن تحريم هاى آمريكا براى ســازمان هاى بين المللى واضح 
اســت، آمريكا در حرف و عمل متناقض عمل مى كند. نماينده مردم شــازند 
در مجلس در گفت وگو با ايســنا، در مورد تأثيرات ويروس كرونا بر سياست 
بين الملل گفت: ادعاى آمريكا اين اســت كه تحريم هاى او شامل مواد دارويى 
و غذايى نيســت اما مى دانيم كه محدوديت هاى سوئيفت اجازه تأمين اين مواد 
را به ما نمى دهد. از طرف ديگر بعضى كشورها هم ماده اوليه بعضى داروها را 
به ما نمى دهند زيرا مى ترســند از طرف آمريكا مورد مؤاخذه قرار بگيرند.على 
ابراهيمى افزود: تشــديد تحريم ها، مديريت ويروس كرونا را براى ما ســخت 
كرده اســت. به نظرم، الزم است كه جامعه بين الملل اجماعى داشته باشند و با 

همكارى يكديگر ويروس كرونا را شكست بدهند .

اخراج نظاميان آمريكايى طبق جدول زمان بندى 
شده صورت مى گيرد

  فرماندهــى عمليات مشــترك عراق اعالم كرد كه عقب نشــينى نيروهاى 
آمريكايى از اين كشــور براســاس يك جدول زمان بندى شده مشخص انجام 

مى شود. 
به گزارش فارس، فرماندهى عمليات مشترك عراق عقب نشينى نيروهاى آمريكايى 
از پايگاه نظامى «الحبانيه» در استان االنبار را تاييد و اعالم كرد كه اين امر براساس 
يك جدول زمان بندى شــده و مورد توافق دو طرف صورت گرفته است. تحسين 
الخفاجى ســخنگوى فرماندهى عمليات مشــترك عراق تصريح كرد: نيروهاى 
آمريكايى پايگاه هوايى الحبانيه را براساس يك جدول زمان بندى شده مورد توافق 
ميان ائتالف بين المللى و دولت عراق، ترك كردند و اين پايگاه به فرماندهى نيروى 

هوايى عراق تحت نظارت نماينده  دفتر نخست وزيرى تحويل داده شد.

 محمد ترابى»
 يكى از ابعاد تاثيرگذارى شــيوع ويروس 
كرونا بر كشورمان به چالش كشيدن مجلس 
راه هاى  يكى از  اســت.  اســالمى  شــوراى 
جلوگيرى از شــيوع اين ويــروس حضور 
نيافتــن در تجمعات اســت كــه نمايندگان 
مجلس شــوراى اســالمى به دليل تشــكيل 
جلسات در ساختمان بهارستان از اين حيث 

در معرض ابتال هستند.
از اين ســو در اســفند سال گذشــته گروه 
پزشكى با دستگاه هاى دماسنج در گيت هاى 
ورودى مجلس شوراى اسالمى مستقر بودند 
و از مراجعان تست ســالمت گرفته و براى 
رعايــت ايمنى به نمايندگان مجلس پك هاى 
بهداشتى مى دادند. اسدا... عباسى سخنگوى 
هيات رئيســه مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت و گو با تســنيم دربــاره نتيجه آزمايش 
كرونــاى وكالى ملت گفت: از 100 نماينده 
مجلس تســت كرونا گرفته شده است كه از 
اين ميان  جواب تســت 23 نفر مثبت و 40

نفر مشكوك بودند. 
رئيس مجلس شــوراى اســالمى در حاشيه 
بازديد از بيمارســتان امام خمينــى(ره) در 
روزهاى ابتدايى امسال در گفت وگوى زنده 
تلويزيونى گفت:  مراجعه مردم به نمايندگان 
و مواجهه آنان با مردم و انتخابات اســفندماه 
وضعيــت مجلس ايران را با ديگر كشــورها 
متفاوت كرده بــود و به هميــن دليل وزير 
بهداشت نامه اى به مجلس نوشت و خواستار 

تشكيل نشدن جلسات مجلس شده بود. البته 
تست هاى گرفته شده از نمايندگان هم نشان 
داد كــه حجم زيادى از آنهــا با كرونا درگير 
بودنــد. همچنين 14 فرورديــن 1399 اداره 
كل  فرهنگى و روابــط عمومى  مجلس در 
اطالعيه اى از ابتالى على الريجانى به كرونا 

خبر داد. 
نخســتين  گذشــته  ســال  اســفندماه   27
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــن مجل ــه آنالي جلس
ــدود  ــور ح ــا حض ــى ب ــورت آزمايش به ص

76 نماينــده برگــزار شــد. بــه گــزارش 
تســنيم هفتــه گذشــته عضــو هيــات رئيســه 
مجلــس بــا اشــاره بــه جزئياتــى از جلســات 
آناليــن مجلــس در شــرايط بحــران كرونــا، 
گفــت: در يــك جلســه آزمايشــى مجــازى، 
حــدود 100 تــن از نماينــدگان آناليــن 
شــدند كــه ايــن جلســه رســمى نبــود و در 
جلســه رســمى ديگــرى كــه برگــزار شــد، 
140 تــن از نماينــدگان آناليــن شــدند و 70

تــن نيــز اعــالم كردنــد كــه مشــكل اينترنــت 

ــد آناليــن شــوند، يعنــى  ــد و نمى توانن دارن
حضــور  جلســه  ايــن  در  نماينــده   210
داشــتند، در مجمــوع مشــكل حدنصــاب در 

ــتيم. ــى مجــازى نداش ــچ جلســه  علن هي
احمد اميرآبادى در ادامه گفت: چون 70 نفر 
نتوانســتند حضورشــان را به طور رسمى از 
طريق سيستم در جلســه اعالم كنند، جلسه 
رسمى مجلس تشــكيل نشد، به همين دليل 
سه شــنبه و چهارشــنبه(19 و 20 فروردين) 

جلسه علنى حضورى تشكيل خواهد شد.

چالش هاى سياسى كرونا در ايران 

جلسات مجازى مجلس تشكيل نشد

 رونــدى كه پيش  رو داريم براى مســاله 
مبارزه و مقابله بــا كرونا هيچ اختالف نظرى 
ميان دستگاه هاى دولتى و قواى سه گانه وجود 
ندارد و همه اركان كشور با هماهنگى در حال 
انجام امور هســتيم و مقام معظم رهبرى نيز 

همواره حمايت كرده اند.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور روزگذشته در 
جلســه ســتاد ملى مديريت و مقابله با كرونا 
كه در مجموعه حافظيه تهران برگزار شــد، با 
اشاره به بررسى جزئيات طرح فاصله گذارى 
هوشمند در جلســه امروز ستاد ملى مقابله با 
كرونا، اظهار كرد: كميتــه اجتماعى و امنيتى 
ســتاد گزارش هاى خود را ارائه داد؛ خواست 
ايــن كميته، وزارت صمت و فعاالن اقتصادى 
و اصناف در قالب يك جمع بندى در جلســه 

مطرح شد و در نهايت تصميماتى اتخاذ شد.
حسن روحانى با بيان اينكه در توليد از ابتدا با 
هيچ مانعى مواجه نبوديم و اين مراكز همچنان 

با رعايت پروتكل هاى بهداشتى فعاليت خود 
را ادامــه مى دهند، اظهار كرد: بر اين اســاس 
تصويب شــد كه در اســتان هاى كشور جز 
از  مى توانند  كم خطر  كســب وكارهاى  تهران 
23 فرورديــن فعاليت هاى خود را  آغاز كنند، 
اما كســب وكارهاى پر ريسك از جمله مراكز 
ورزشى، استخرها و مراكزى كه نياز به حضور 
جمعيت دارند فعــال تا اطالع ثانوى همچنان 
تعطيــل باقى مى مانند تــا بعداً دربــاره آنها 
تصميم گيرى شود. در استان تهران فعاليت هاى 
اقتصادى از روز شنبه 30 فروردين آغاز شود.

وى با تاكيد بر اينكه آغاز فعاليت كسب و كارها 
به معناى فرامــوش كردن اصل در خانه ماندن 
نيســت، گفت: ترجيح بر اين است كه آنهايى 
كه حضورشــان در جامعــه ضرورتى ندارد، 

همچنان در خانه بمانند.
رئيــس جمهــور گفت: بــراى بازگشــايى 
پيشنهاد  براساس  كســب وكارها  فعاليت هاى 

وزارت بهداشــت و درمان تصميم گرفتيم كه 
به صورت پلكانى عمــل كنيم. درباره فعاليت 
ادارات دولتى نيز مصوب شــد از هفته آينده 
يعنــى 23 فروردين فعاليــت ادارات به اين 
صورت باشد كه دوسوم از كارمندان در محل 

كار خود حضور خواهند داشت.
روحانى در ادامه اعالم كرد: ساعت كار ادارى 
قرار شــد از 23 فروردين 7 صبح تا 14 عصر 
باشد و اين با توجه به نزديك بودن ماه رمضان 
در نظر گرفته شــده است كه در اين زمينه هم 
اگر تا ماه رمضان چنين وضعيتى داشته باشيم 
نــه نماز جماعت خواهيم داشــت و نه وقت 

ناهار در ادارات.
وى همچنين گفت: عبورومرور ماشــين ها در 
استان ها آزاد است، اما در ميان استان ها تا 30
فروردين ممنوع است كه ماشين ها از استانى به 

استان ديگر بروند.
رئيس جمهور بيان كرد: در بخش آموزش به 

جز آموزش تكميلى در بخش دكترى به ويژه 
از 30 فرورديــن حضورى خواهد بود، اما در 
بخش كارشناســى و مدارس تا 30 فروردين 
آموزش از دور اســت؛ البته در استان هايى كه 
وضعيت ســفيد اســت مى توانند كار خود را 
شروع كنند و مشكلى ندارند مثل استان بوشهر 

كه مشكلى در اين زمينه ندارد.
روحانى خاطرنشــان كرد: اماكن متبركه تا 30

فروردين همچنان تعطيل مى مانند و پس از اين 
تاريخ براى آن ها تصميم گيرى مى كنيم. جلسه 
بعدى ما 24 فروردين است اما اگر اتفاقى بيفتد 

مى توانيم زودتر اين جلسه را برگزار كنيم.

معماى داروى 
ژاپنى كـرونا

 روز جمعه ژاپن اعالم كرد كه قصد دارد 
به كشــورهايى كه درگير همه گيرى جهانى 
ويروس كرونا هستند داروى ضد آنفلوآنزا 
به نــام «آويگان» را ارائه كند. اين داروها را 
يك شركت مواد شيميايى ژاپنى توليد كرده 

است.
به گزارش تســنيم، دبير اول كابينه ژاپن به 
خبرنگاران گفت: دولــت تا كنون از حدود 
30 كشور درخواست هايى را براى اين دارو 
دريافت كرده است و اينكه دولت اين دارو 
را به هر يك از كشورهاى متقاضى به اندازه 

نيازشان به طور رايگان ارائه خواهد كرد.
به گزارش روزنامه هفــت صبح، ماجرا از 
اليو اينســتاگرامى پرحرارت يك پزشــك 
بيمارستان مسيح دانشــورى آغاز شد. اين 
پزشــك در اليو خود ادعا مى كرد دارويى 
به نام فاويپيراوير كه بــراى درمان بيمارى 
كرونا مؤثر بوده، از ژاپن به ايران وارد شده، 
اما پــس از مدت كوتاهــى به داليل نامعلوم 

جمع آورى شده است. 
محمدرضا هاشــميان پس از حاشيه هايى كه 
اليو اينستاگرام او ايجاد كرد در توضيحاتى 
نوشــت: تاكنــون درمان هــاى متفاوت در 
تمــام كشــور ها در حال انجام اســت كه 
هيچ يك به طــور قطع درمان ايــن بيمارى 

ويروسى نيســت. با توجه به ورود داروى 
Favipiravir به كشور با توجه به تجربه 
موفق چينى ها نســبت به ايــن دارو، به جد 
مى توانم به اين نكته اشــاره كنم كه تاكنون 
جواب بيشــترى نســبت به باقى درمان ها 
كلينيكال ترايال  به زودى  إن شاءا...  گرفته ايم. 
خود را در خدمت ســازمان محترم مقابله با 

كرونا قرار خواهيم داد.
وى در ادامــه، ادعا هــاى جنجالى ديگرى 
را مطرح كرد: در مســائل دارويى، وزارت 
بهداشت كًال از پزشكان عقب تر است... به 
هرحال اين دارو اكنون در ايران وجود دارد 
و در خيلى از بيمارستان ها استفاده مى شود، 
ولى وزارت بهداشت، چون مى خواهد اين 
دارو را به اســم خودش تمــام كند، حاضر 
نيســت حرف ما را درباره اثرات مثبت اين 

دارو تأييد كند. 
دكتر واليتى هم، چون اســتفاده از اين دارو 
در بيمارســتان مسيح دانشــورى آغاز شده 
بود، هفته گذشته اعالم كرد كه اين دارو در 
بيمارستان مسيح دانشورى تجويز و استفاده 

مى شود.
دكتر منصورى متخصص عفونى و فلوشيپ 
ايمونولوژى بالينى گفت: مطالعه كارآزمايى 
بالينى توسط كشور سازنده يعنى ژاپن انجام 
شده و به نظر نمى رســد در شرايط بحرانى 
فعلى نيازى به كارآزمايى بالينى مجدد داشته 
باشيم. براساس شنيده هاى من، يك قسمتى 
از اين دارو براى كارآزمايى بالينى آمده، ولى 

بقيه در اختيار برخى بيمارستان ها و بيماران 
قرار گرفته اســت. اين واقعًا درست نيست 
كه يك بيمارســتان اين دارو را داشته باشد، 

ولى بيمارستان ديگر نداشته باشد.
ســخنگوى وزارت بهداشت گفت: استفاده 
از روش هاى غيرمنطقى احساسى و هيجانى 
در فضــاى مجــازى نتيجه اى جــز ايجاد 
مشــكل در اين زمينه نخواهد داشــت. از 
روز نخست گفته شــد دارو در ژاپن براى 
آنفلوآنزا مورد اســتفاده قرار گرفته و توسط 
FDA تأييد نشــده است و تاكنون در ژاپن 
نيز هيچ گزارشى مبنى بر اثربخشى دارو بر 
كوويد-19 حتى از سوى شركت توليدكننده 

فاويپيراوير نيز وجود نداشته است.
كيارش جهانپــور افزود: مطالعات بالينى در 
چين اثربخشــى نســبى دارو را در درمان 
بيماران مبتال به كرونا نشــان داده اســت، 
اما مقاله محكم و قوى در زمينه اثربخشــى 
ايــن دارو در كوويد-19 وجــود ندارد. در 
ايران نيز اظهــار كرده اند كه اين دارو روى 
30 بيمار امتحان شــده و نتايج بهبود نسبى 
را نشــان داده است؛ اگر چنين مسأله اى رخ 
داده بايد اين مســأله  به وزارت بهداشت در 
يك مقاله ارائه شود. تجويز و توليد و توزيع 
داروى فاويپيراوير بايد تابع قوانين وزارت 

بهداشت باشد.
وى با بيان اينكه اين دارو در كشــور توزيع 
نخواهــد شــد و 3 هــزار دوز از اين دارو 
از كشــور ژاپن و 15 هــزار دوز از طريق 

محموله هاى صليب سرخ چين به كشور ما 
اهدا شده بود، گفت:  نهايتًا اين موارد براى 
مطالعه بالينى چند مركزى در بيمارستان هاى 
مختلف كشــور اســتفاده شــده و در حال 
پيش  از  شــركت هايى كه  اســت.  ارزيابى 
آمادگى داشــتند و منتظر نتايج اوليه بالينى 
در ايران هستند ممكن است مواد اوليه اين 
دارو را وارد كشــور كرده باشند، ولى همه 
اين ها منوط به اين است كه در مطالعه بالينى 
كشور اثربخشــى علمى آن توسط وزارت 

بهداشت ثابت شود.
رئيس كميته علمى ســتاد مقابله با ويروس 
كرونا گفت: قــرص فاويپيراوير به چندين 
بيمارســتان در سراسر ايران داده شد. ترديد 
نداريم برخى دوستان نيت شان خير است و 
براى نجات بيماران تالش مى كنند، اما اين 
نه در ايران ثبت شده و نه تأييديه FDA را 
دارد و چاره اى نيســت تا مسير كارآزمايى 
بالينــى را طى كند تا اجــازه ثبت و تجويز 

پيدا كند.
مصطفى قانعى با بيان اينكه تصميم سازمان 
غذا و دارو قانونى و درســت است، اظهار 
كرد: تمــام كار ها دقيق، با ســرعت باال و 
علمى در حال انجام اســت و ظرف 2 تا 3

هفته آينده نتايج آن اســتخراج خواهد شد. 
توليد اين دارو در داخل كشور شكل گرفته 
و در حال تصميم گيرى است و ثبت يا ثبت 
نشدن اين دارو بســتگى به نتايج تحقيقات 

دارد.

شنبه آغاز فعاليت مشروط مشاغل
■ رعايت ضوابط بهداشتى و ايمنى بايد به طور دقيق انجام شود
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نيروهاى تيپ زرهى 316 همدان در كنار مدافعان سالمت 
قرار گرفته اند

 نيروهاى ارتشى پادگان قهرمان همدان در اين روز هاى كرونايى به كمك مردم استان هاى 
قم و گيالن شــتافتند و تا پايان قطع زنجيره ويروس به مانند روز هاى 8 سال دفاع مقدس 

مدافع سالمت هم ميهنان خود هستند. 
 تيپ 316 زرهى نزاجا شهيد قهرمان همدان درپى شروع ويروس كرونا در كنار مسئوالن 
اســتان همدان با ضدعفونى و گندزدايى از تمامى اماكن پادگان از جمله آسايشــگاهها، 
آشــپزخانهها، اماكن عمومى شهر و همچنين رعايت تمامى اقدامات ايمنى و بهداشتى در 

روزهاى آغازين را با جديت تمام انجام دادند. 
 مديــر روابط عمومى تيپ 316 زرهى پادگان قهرمــان همدان در گفتوگو با همدانپيام از 

ضدعفونى و گندزدايى مركز بهداشت همدان، بيمارستان سينا، تعدادى از اماكن عمومى و 
سطح شهر همدان خبر داد و افزود: پس از ابالغ فرمان مقام معظم رهبرى فرمانده معظم كل 
قوا به ســتاد كل نيروهاى مسلح و اختصاص ورودى مهم و پرتردد استان گيالن به دستور 
سلسله مراتب ارتش جمهورى اسالمى ايران در قالب قرارگاه بهداشتى و پدافند زيستى با 
عنوان «رزمايش لبيك يا امام خامنه اى» در روز 25 اسفند 98 تيپ 316 شهيد قهرمان همدان 
در ورودى استان گيالن و شهرستان رودبار مستقر شدند. رحيم كرمى در ادامه خاطرنشان 
كرد: نيروهاى پادگان پدافند زيســتى شهيد قهرمان همدان متشكل از گردان جنگ نوين با 
تجهيزات تخصصى از جمله خودروى درخش 5، درخش8 و خودروى ضدعفونى و رفع 
آلودگى ارس براى ضدعفونى و گندزدايــى معابر خودروها، اماكن عمومى و كوچه هاى 
صعب العبور را براى خدمات رسانى در اين روزهاى شيوع ويروس كرونا به كار گرفته اند. 

كرمى فعاليت يگان بهداشت و درمان با تجهيزاتى از قبيل چادرهاى ويژه بهدارى صحرايى 
موقت، آمبوالنس هاى مجهز، تخت هاى بســترى موقت و دســتگاههاى تبسنجى در كنار 
خدمترسانى پزشكان و پزشكياران پايور و وظيفه تيپ و ديگر يگان حاضر در اين مأموريت 

را از ديگر خدمات نيروهاى پادگان قهرمان در استان گيالن عنوان كرد. 
وى اعزام يك گروه مجهز از ابتداى شيوع و گسترش ويروس كرونا به استان قم خبر داد 
كه همچنان مشغول خدماترسانى به مردم شريف اين استان هستند و فعاليت هاى نيروهاى 
پادگان قهرمان همدان، بارها مورد قدردانى مسئوالن و اعضاى شوراى تأمين شهرستان هاى 

استان گيالن و مردم شريف قرار گرفته اند. 
كرمى افزود: ارتش انقالبى، مردمى و پا در ركاب واليت اســتان همدان تا پايان عمر اين 

ويروس مزاحم و آزاردهنده در كنار مردم استان هاى قم و گيالن خواهد بود. 

استقبال از طرح پزشك مجازى در همدان

 براى كاهش مراجعات مردم به مراكز درمانى و جلوگيرى از ابتال 
به كرونا ويروس، پزشــكان همدانى در فضاى مجازى بيماران را به 
صورت رايگان ويزيت مى كنند كه با استقبال كم نظيرى روبهرو شد. 
رئيس نظام پزشــكى همــدان در جمع خبرنــگاران گفت: يكى از 
مشــكالتى كه با آن مواجه ايم مربوط به مراجعه غيرضرورى بيماران 
به مراكز درمانى و بيمارســتان ها است. تجمع غيرضرورى در مراكز 
درمانى عالوهبر بار خســتگى كه براى كادر درمانى به همراه دارد، 

احتمال ابتال به ويروس كرونا را افزايش مى دهد.
ــان اينكــه ممكــن اســت بيمــارى كامــال  ــا بي ــان ب عليرضــا مدركي
ــن  ــرار گرفت ــل حضــور در بيمارســتان و ق ــه دلي ســالم باشــد و ب
در ميــان جمعيتــى كــه برخــى از آن هــا مبتــال بــه ويــروس كرونــا 
هســتند، خــود را گرفتــار ايــن بيمــارى كنــد، عنــوان كــرد: 
ــه  ــاران ب ــا حضــور غيرضــرورى بيم ــم ت ــالش مى كني ــن ت بنابراي

ــانيم.  ــل برس ــه حداق ــى را ب ــز درمان مراك
رئيــس ســازمان نظــام پزشــكى همــدان افــزود: در راســتاى كاهــش 
ــاوره  ــوان مش ــتان ها، فراخ ــه بيمارس ــرورى ب ــر ض ــات غي مراجع
ــا  ــم و ب ــه پزشــكان اعــالم كردي و ويزيــت مجــازى بيمــاران را ب

اســتقبال بينظيــر آنهــا روبهــرو شــديم. 
ــدادى از  ــرح تع ــن ط ــراى اي ــراى اج ــرد: ب ــح ك ــان تصري مدركي
ــا  ــك م ــه كم ــص ب ــص و فوقتخص ــى، متخص ــكان عموم پزش
آمدنــد و برنامــه ارائــه خدمــات پزشــكى بــه صــورت مجــازى را 

ــم.  ــروع كردي ــوروزى ش ــالت ن ــام تعطي از اي
وى بــا بيــان اينكــه پــس از اطالعرســانى طــرح مشــاوره پزشــكى 
مجــازى، بــا اســتقبال كمنظيــر مــردم مواجــه شــديم، گفــت: ايــن 
طــرح هنــوز هــم ادامــه دارد و بــه طــور ميانگيــن پزشــكان مــا در 
ــورد  ــه 700 م ــن روزان ــور ميانگي ــه ط ــف ب ــاى مختل تخصص ه
ــد.  ــت كرده ان ــا را ويزي ــاران را پاســخ داده و آنه از ســؤاالت بيم

مدركيــان با بيــان اينكه در اين طرح مــردم در خانه ماندند و براى 
درمان هر بيمارى مشاوره رايگان از پزشكان مربوطه گرفتند، گفت: 

بيشتر پزشكان زبده و نامى همدان از اين طرح استقبال كرده اند. 
رئيس سازمان نظام پزشكى همدان با اشاره به اينكه در ايام تعطيالت 
نوروز 150 پزشــك در كنار مردم ماندند و مطب هايشــان را طبق 
برنامه فعال كردند، تصريح كرد: بدون شــك هدف پزشــكان از باز 
بودن مطب هايشــان در روزهاى تعطيل جنبــه مالى نبوده و فقط به 
منظور جلوگيــرى از تجمع در بيمارســتان ها و كمك به كاهش و 

كنترل كرونا بوده است. 
مدركيان عنوان كرد: به جز اين تعداد پزشــك داوطلب، پزشــكانى 
هم قصد ارائه خدمات داشتند اما ديگر موافقت نكرديم چون سبب 
افزايش تردد مردم در شــهر مى شــد و با اين تعداد نيز نياز بيماران 

رفع شد. 
وى با اشاره به اينكه ليست پزشكان، ساعت حضور و شماره تماس 
آنها در سايت ســازمان و فضاى مجازى به مردم اطالع رسانى شد، 
افزود: قريب به 6 هزار نفــر در اين ايام دربخش غيردولتى ويزيت 
سرپايى شده اند. همچنين شماره تماس برخى پزشكان براى مشاوره 
پزشــكى مجازى در سايت ســازمان نظام پزشكى همدان ثبت شده 

است. 
رئيس سازمان نظام پزشــكى همدان تأكيد كرد: تعداد قابل توجهى 
از بيمــاران در بخش خصوصى و برخى نيز از طريق فضاى مجازى 
ويزيت شــدند و به هيچ وجه بار مراجعات در ايام نوروز به مراكز 

دولتى و بيمارستان ها افزايش پيدا نكرد. 
مدركيــان درباره وضعيت فعلى مطبها، اظهــار كرد: از 15 فروردين 
به بعد مطب هاى همدان باز بــوده و بيماران مى توانند به اين مراكز 

مراجعه كنند.

ايران: خانهتكانى ذهنى تا نوسازى حكمرانى 
    مراقب باشيد بين خانه تكانى الكل به جاى آب نخوريد!!

مهر: كاهش 90 درصدى پرواز هاى داخلى 
    وسايل حمل ونقل بدونه سوخت پرورش بديد!!

همشهرى: حاجى مالكى پايتخت، سريال طنز مى سازد 
    كرونا همه رو هنرپيشه كرد؟!

ايران: پيروزى بر كرونا با تازه هاى فناورى امكانپذير است
    اول سالحشو بسازيد مثل نقشه هاى نقى معمولى خالى از آب 

در نياد
پانا: جهانگيرى: جوانان پرچمدار تقويت همبستگى اجتماعى شدهاند

    معلوم نيســت چرا جوانــان همه جا كابــرد دارن به جز در 
استخدام ها؟؟! 

ايلنا: 50 درصد بعضى بيمارستان ها خالى است 
    نكنه انتظار داريد با اين همه ورزشــگاه تخت خالى هم پيدا 

نشه؟!
تجارت: 15 استان در وضعيت قرمز گرونا

    نگران نباشيد كرونا داره تنظيم جمعيت مى كنه!!
مهر: ترامپ: مرگ هاى زيادى در راه است

    ترامپ خان خودت زنده بمونى فريادت براى كل آمريكا كافيه
تجارت: آوار كرونا بر سر كارگران

    اينكه عجيب نيست كارگرا فقط زمان توليد مهم مى شن!!
تسنيم: افزايش 800 هزار تومانى حقوق بازنشستگان كشورى

    اينكه فقط پول محلول شوينده ست؟!
همشهرى: حناچى: نميتوان حمل و نقل عمومى را تعطيل كرد 

    بدون شرح
شهروند: جاى خالى كارگران در دستورالعمل ها 

    نكنه باز هم جاشونو دادن به آقازاده ها؟!
ايرنا: محدوديت تردد براى افراد زير 20 سال در تركيه 

    به اين مى گن حكمرانى ويروس الكچرى !!
ايسنا: ورزش مانع ابتال به كروناست 

    مگه كرونا مردم رو ورزشكار بسازه!!
فارس: عفو چند هزار زندانى مراكشى از ترس شيوع كرونا

    اين كرونا اسب خوبى داره!!

شايعه اى كه 35 همدانى را 
راهى بيمارستان كرد

 پس از شــيوع كروناويروس در جهان شايعات و اخبار نادرست 
يكى پس از ديگرى در فضاى مجازى دست به دست شدند و ايران 
نيز از شايعات اخبار مجازى در امان نماند و با شيوع كرونا در كشور 

بازار شايعات داغ شد. 
به گزارش ايســنا، اين روزها برخى به دنبال شايعات فضاى مجازى 
و وحشــتى كه به جانشان افتاده است، با مصرف الكل صنعتى نه تنها 
خود را در برابر ويروس واكسينه نميكنند بلكه جان خود را به خطر 
انداخته و گرفتار بخش مراقبت هاى ويژه و عوارض مســموميت با 

الكل مى شوند. 
ــل  ــه دلي ــده ب ــترى ش ــراد بس ــمار اف ــته ش ــاه گذش ــك م در ي
ــه  ــدا كــرده و حتــى برخــى را ب ــا الــكل افزايــش پي مســموميت ب
كام مــرگ كشــانده اســت، ايــن افــراد بــر اثــر ابتــال بــه ويــروس 
كرونــا جــان خــود را از دســت ندادنــد امــا بــا مصــرف خوراكــى 
ــا راهــى ديــار آخــرت شــده و  ــا كرون الــكل بــه منظــور مقابلــه ب

ــد.  ــدار كرده ان ــط داغ ــاى غل ــل باوره ــه دلي ــان را ب عزيزانش
رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى استان همدان 
در گفت وگو با ايســنا، درباره مســموميت هاى الكلى اظهار كرد: از 
ابتدايى اسفندماه سال 98 تا امروز 35 نفر به دليل مسموميت با الكل 
صنعتى به مراكز درمانى استان مراجعه كرده اند و تعدادى از آنها نيز 

بسترى هستند. 
حبيب معصومى افزود: در پى شيوع ويروس كرونا در ايران و شايعه 
تأثير مصرف الكل بر مقابله با اين بيمارى متأســفانه 4 نفر در همدان 

بر اثر مسموميت الكلى جان خود را از دست دادند. 
ــكل  ــى ال ــرف خوراك ــه مص ــاور ك ــن ب ــه اي ــان اينك ــا بي وى ب
موجــب ضدعفونــى شــدن بــدن و از بيــن رفتــن ويــروس 
ــتى  ــى و غيربهداش ــط، غيرعلم ــاور غل ــك ب ــود، ي ــا مى ش كرون
اســت، گفــت: مصــرف الــكل متانــول و يــا همــان الكلــى كــه در 
ــود، بســيار ســمى اســت  ــتفاده مى ش ــى اس ــاى ضدعفون محلول ه
و اســتفاده از آن اثــر منفــى دارد و فــرد گرفتــار عــوارض چشــمى 
از جملــه تــارى ديــد، كاهــش بينايــى و كــورى دائمــى شــده و در 
مــواردى حتــى فــرد آســيب مغــزى ديــده و دچــار كاهــش ســطح 

ــا و مــرگ شــده اســت.  هوشــيارى، كم
ــرد:  ــان ك ــان بي ــدان در پاي ــتانى هم ــس پيشبيمارس ــس اورژان رئي
ــز  ــتر و پرهي ــت بيش ــا مراقب ــه ب ــم ك ــردم درخواســت مى كني از م
از انجــام رفتارهــاى غلــط بى پايــه و اســاس از بــروز ســاير 
بيمارى هــا و افزايــش فشــاركارى در اورژانــس و مراكــز درمانــى 

ــد. ــگيرى كنن پيش

 در شــرايطى كــه به نظــر مى رســد در 
همدان روزانه تعــداد ابتال به ويروس كرونا 
روبه افزايش اســت اما به طور نســبى شهر 
بــه وضعيت عادى از نظــر فعاليت صنوف، 
ادارات و تردد هاى مردمى بازگشــته است و 
اين مسأله زنگ خطرى جدى است تا عاملى 
براى تشديد بيمارى كرونا و سرعت واگيرى 

آن در استان به شمار رود.
بر همين اساس استاد جامعه شناسى دانشگاه 
بوعلى ســينا در گفت و گو بــا همدان پيام از 
معتبــر نبودن داده هــاى اطالعاتى به جامعه 
دربــاره اين ويروس ســخن گفت و افزود: 
نبود داده هاى معتبر، جامع و دسته بندى شده 
دربــاره جهات وابعاد مختلــف پديده مورد 
بررسى موجب مى شود درك و فهم ما قابل 
آزمون، معتبر و عينى نباشــد به همين دليل 
اســت كه اين وضعيت هم سياستگذار و هم 
جامعه را در وضعيت تعليق يا سردرگمى و 

واكنشى قرار مى دهد. 
وى كه معتقد است به سخنان جامعه شناسان 
توسط مســئوالن توجهى نمى شود تمايلى 
بــه آوردن نام خود در ايــن مصاحبه ندارد 
و عنوان كرد: جامعه هاى آرام در مقايســه با 
جوامع نامتوازن و ناسامان به نظر در مواجهه 
با پديده هاى غيرعادى به شكل سراسيمه ترى 
واكنش نشــان مى دهنــد، درحاليكــه نظام 
تدبير و تمشــيت بالعكس است بنابراين در 
پيشافتادگى  سياسى  نظام  مدرنتر  جامعه هاى 
و  ناهمگــن  جوامــع  در  درحاليكــه  دارد 

بحران زده، جامعه پيش افتاده تر است. 
واكنش هــاى  از  بخشــى  افــزود:  وى 
اجتماعــى بــه پديده هــاى خاصــى كــه 
همــه  در  نيســتند  ســابقه  بــه  مســبوق 
جوامــع مشــترك اســت و ناشــى از طبيعــت 
ــه  ــت ب ــان اس ــت انس ــات و طبيع موضوع
ــرس  ــه ت ــل واكنشــهايى از جمل ــن دلي همي
و هراســى كــه در بيــن مــردم دربــاره كرونــا 
وجــود دارد غيرطبيعــى و نامعقــول نيســت. 
ــر  ــدى ب ــدم كارآم ــان اينكــه تق ــا بي وى ب

هــر موضــوع ديگــر در تحليــل و ارزيابــى 
شــده  برجســته تر  سياســى  نظام هــاى 
ــران  ــت بح ــرد: مديري ــوان ك ــت، عن اس
ــا چالــش  در همــدان متأســفانه همــواره ب
مواجــه اســت و دليــل اصلــى آن نداشــتن 
ــت،  ــران اس ــا بح ــه ب ــراى مقابل ــه ب برنام
ــا  ــتان م ــده در اس ــبب ش ــأله س ــن مس اي
شــفاف،  اطالعــات  ارائــه  جــاى  بــه 
ــود و  ــه ش ــش گرفت ــه كارى در پي محافظ
ــدت  ــى از ش ــل ناآگاه ــم بهدلي ــردم ه م

ــه  ــد ك ــى زنن ــه رفتارهاي بحــران دســت ب
ــه  ــش دامن ــه افزاي ــاى پيشــگيرى ب ــه ج ب

ــود.  ــر ش ــران منج آن بح
وى خواســتار بازنگرى در جايگاه نهادهاى 
اجتماعــى شــد و افزود: در ســطح خرد و 
در مقيــاس فردى، تجربه عينــى، نزديك و 
درسياست  بازانديشى  خطر(مرگ)،  ملموس 
زندگى را تســهيل مى كند، بنابراين جايگاه 
نهادهاى اجتماعى در جامعه بايد در معرض 

تجديدنظر قرار گيرد. 

 عمليات دفــاع بيولوژيكى قرارگاه نجف 
نيــروى زمينــى ســپاه در غرب كشــور با 
محوريت 3 اســتان همدان، ايالم و كرمانشاه 
با حضور يگان هاى مختلف نيروى زمينى با 
رمز «يا امام رضا(ع)» براى مبارزه بيولوژيكى 
با ويروس كرونــا از صبح ديروز در همدان 

آغاز شد. 
در ايــن رزمايش يــگان اميرالمومنين، تيپ 
توپخانه  گروه  انصارالحســين(ع)،   32 پياده 
62 مومنــون، گروه 43 فنى مهندســى امام 
على(ع)، بهدارى غرب قراگاه نجف اشرف، 
آتشنشانى، اورژانس، راهنمايى و رانندگى و 
يگان هاى امدادى و انتظامى مشاركت دارند. 
فرمانده قرارگاه نجف اشــرف نيروى زمينى 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمى در اين 
مراسم، گفت: شهرها و مناطق آلوده به كرونا 
در غرب كشــور به همت ســپاه و بسيج و 
يارى ساير نهادهاى مســئول، ضدعفونى و 

گندزدايى شدند. 
محمدنظــر عظيمى افزود: از ابتداى شــيوع 
ويروس كرونا در كشــور، رزمندگان سپاه و 
بســيجيان دالور به صورت محلى، منطقهاى 
و خودجوش اقدام هاى خود را شروع كردند. 
وى اضافه كرد: برابر تدابير فرماندهى معظم 
كل قــوا مبنى بر اجراى رزمايش سراســرى 
دفاع بيولوژيك، تصميم گرفته شد كه نيروى 
زمينى ســپاه با بهكارگيــرى همه توان خود 
به ويژه سپاه هاى استانى، يگان هاى مردم پايه 
و بسيجيان دالور، اين رزمايش را اجرا كند. 
فرمانده قرارگاه نجف اشــرف نيروى زمينى 
ســپاه با بيان اينكه رزمايش سراســرى دفاع 
بيولوژيك از پنجم فروردين در غرب كشور 
آغاز شــد، گفت: ابتدا 2 شهرستان از استان 
كرمانشاه گندزدايى و تاكنون بيشتر شهرهاى 
آلــوده در اســتان هاى ايــالم و كرمانشــاه 

ضدعفونى شدند. 

عظيمــى اظهار كــرد: نيروهــاى خدوم در 
بخش هاى مختلف به ويژه سپاه براى اعتالى 
كلمــه اهللا همه توان، عمر و هســتى خود را 
گذاشتند و در اين راه نورانى حركت كردند. 
وى يــادآورى كرد: ايــن افراد پيشــتر در 
صحنه هــاى مختلــف به ويــژه در مقابله با 
استكبار جهانى براى دفاع از دين خدا تالش 
كــرده و امروز هم در هر عرصه و صحنهاى 
نياز باشــد پاســداران انقالب اســالمى و 
بسيجيان دالور به ملت بزرگ و قهرمان ايران 

خدمترسانى مى كنند. 
فرمانده قرارگاه نجف اشــرف نيروى زمينى 
ســپاه افزود: بخش هاى مختلفى براى مقابله 
با كرونا در صحنه حضور دارند به ويژه كادر 
درمانى، پزشــكان و پيراپزشكان كه خطرات 
را پذيرفتــه و مخلصانه در اين عرصه تالش 

كردند. 
عظيمى ادامــه داد: ملت ايران در اين عرصه 
نيز حضور قهرمانانهاى داشــتند و با وجود 
تبليغات ناجوانمردانه و جنگ روانى دشمن، 
اين ملت يكپارچه و در كنار هم، برگ زرين 

ديگرى بر افتخارات خود افزودند. 
انصارالحسين(ع)  ســپاه  فرمانده  جانشــين 
استان همدان در حاشــيه اين رزمايش بيان 
كرد: اين رزمايش هماينك در شهرستان بهار 
و همدان و شهرها و روستاهاى پيرامونى اين 
2 شهرستان به مدت يك روز اجرا مى شود. 
سردار ســرتيپ دوم پاســدار مهدى فرجى 
افزود: سپاه بهمنظور ضدعفونى و گندزدايى 
يكباره مناطق و با نيــت اينكه همه مكان ها 
آلوده به ويروس كرونا هستند، عمليات دفاع 
بيولوژيكى را در اين استان آغاز كرده است. 
وى ادامــه داد: در ايــن رزمايش يگان هاى 
تخصصــى، يگان هاى جنگ نويــن مقابله با 
عمليات ميكروبى و بيولوژيك نيروى زمينى 
ســپاه در غرب كشور نظير ايالم و كرمانشاه، 

ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان همدان را 
در اجــراى عمليات دفــاع بيولوژيكى يارى 

مى دهند. 
انصارالحسين(ع)  ســپاه  فرمانده  جانشــين 
استان همدان اظهار كرد: ضدعفونى بيشتر از 
محله ايى كه از منظر دانشــگاه علوم پزشكى 
اين اســتان آلوده به ويروس كرونا محسوب 

مى شوند، آغاز شده است. 
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان نيز در 
اين مراسم افزود: ويروس كرونا 205 كشور 
جهان را درگير خود كــرده و هماينك يك 
ميليــون و 200 هزار نفر در جهــان به اين 

ويروس مبتال شدند. 
چنــد  هــر  داد:  ادامــه  حيدرى مقــدم 
ابهاماتــى در زمينــه جنــگ بيولوژيــك بــودن 
ــگاه ها از  ــروس در آزمايش ــروج وي ــا خ ي
ــور  ــا همانط ــود دارد ام ــر وج ــت بش دس
و  شــرافتمندانه  مقــدس  دفــاع  در  كــه 
قدرت هــاى  برابــر  در  جوانمردانــه 
در  جنگيديــم  فرامنطقــه اى  و  منطقــه اى 
ــجاعانه  ــز ش ــروس ني ــن وي ــا اي ــه ب مقابل

مى شــود.  عمــل 
وى افــزود: جنگ هــاى دنيا ديگــر ماهيت 
فيزيكى ندارنــد و ما را مجبور به حركت به 
ســمت جنگ ها نرم كرده بنابراين تدبير اين 
مجموعــه ميانگينى از جنگ نرم و ســخت 
اســت چراكه جنگ هــاى بيولوژيك پايه و 

اساس جنگ ها هستند. 
اجراى  بنابراين  كــرد:  اضافــه  حيدريمقدم 
يك رزمايش به گســتره روستاها و شهرها و 
استان ها براى مقابله با كرونا الزم و ضرورى 
به نظر مى رســيد و اين يك نقطه عطفى در 
تاريخ اين مملكت بــوده و ما را براى آينده 

استوارتر، بيمه مى كند. 
وى افزود: هرچند شــيوع ويــروس كرونا 
عوارض و فشــار روانى زيادى را به كشور 

تحميل كرده همچنين بســيارى از خانواده ها 
داغدار شــدند و كادر درمانى را بهشــدت 
درگير كرده اســت ولى بــا اطمينان مى توان 
عنوان كــرد همانند تجربه جنگ تحميلى كه 
ايران را در برابر تهديدهاى سخت بيمه كرد 
اين جنگ بيولوژيك هــم مى تواند به ما در 

آينده كمك كند. 
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان با بيان 
اينكه وضعيت كرونا در كشور پايدار است، 
اظهار كرد: تعبير بهداشت و درمان اين است 
كه اين ويروس مانند خودروى ســنگين از 
يك گردنه به ســمت پايين در حال حركت 
بوده و ترمز، ســرعت آن را كنــد كرده اما 
چنانچه پــا را از روى ترمز برداريم ما را به 

سمت دره خوفناك مى برد. 
حيدريمقدم افزود: بــه هيچ عنوان نبايد اين 
ويروس را دســت كم گرفت زيرا هماينك 
كشورهاى بزرگ جهان كه ادعاى ابرقدرتى 
را در حوزه هــاى مختلــف دارنــد در برابر 

ويروس كرونا زانو زدند. 
وى اضافه كــرد: درحاليكه ايــران در حال 
ارزيابــى و غربالگرى ســالمت اســت، در 
اروپا و از شــب گذشــته در آمريكا در حال 
غربالگرى مرگ هســتند با اين توصيف كه 
در صــورت ناتوانى بــراى مداخله و تأمين 
ســالمت بيمار مى گذارند او بميرد اما هيچ 
جاى ايران حتى يك مريض نبوده كه پذيرش 

نشود. 
 رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان ادامه 
داد: همانگونه كه نيروهاى مســلح با اقتدار 
از حيثيت، قداست و شرافت اين ملت دفاع 
كردند، ســربازان سالمت نيز براى پاسدارى 
از اقتدار جمهورى اســالمى و حفظ سالمت 
مردم شــبانهروز مى جنگند تا برگ زرينى در 

تاريخ جمهورى اسالمى خلق كنند. 
حيدريمقــدم گفــت: طــرح فاصلهگذارى 
اجتماعى براى حوزه بهداشت و درمان بسيار 
مهم است، بنابراين از شهروندان درخواست 
مى شود از خروج از منزل و تردد غيرضرور 

در معابر خوددارى كنند. 

خبر

معتبر نبودن اطالعات، درك جامعه را از خطر بيمارى پايين مى آورد

انتقاد از پنهانكارى متوليان آمار

فداكارى پزشكان 
همدانى در مقابله 
با كرونا جهانى 
شد
 باشــگاه آ.اس رم ايتاليــا در اقدامــى 
جالــب نــام خجســته صمــدى و خشــايار 

عباســى 2 تــن از پزشــكان فعــال در 
شهرســتان بهــار از توابــع اســتان همــدان 
خــود  توييتــر  رســمى  صفحــه  در  را 
منتشــر و از آنــان به عنــوان قهرمانــان 
ــرد.  ــاد ك ــا ي ــروس كرون ــا وي ــارزه ب مب
ــر شــبكه بهداشــت شهرســتان بهــار  مدي
ــرد: زوج  ــان ك ــا بي ــا ايرن ــو ب در گفتوگ
ــايار  ــدى و خش ــته صم ــك خجس پزش
ــرى  ــهيدان وزي ــگاه ش ــى در درمان عباس

ــت  ــار فعالي ــهرى به ــوزه ش ــع در ح واق
ــد.  دارن

محمــد بهنشــان افــزود: ايــن زوج در 
ايــام مبــارزه بــا ويــروس كرونــا هماننــد 
ســاير كادر درمــان و پزشــكى داوطلبانــه 
و خودخواســته بــه خدماترســانى بــه 
ــال  ــا هــدف پيشــگيرى از انتق ــاران ب بيم

ــد.  ــدام كردن ــروس اق وي
وى ادامــه داد: ايــن وضعيــت تنهــا شــامل 

ــوده بلكــه ســاير همــكاران  ــن زوج نب اي
نيــز بــه دور از خانــواده در ايــام تعطيالت 
و نــوروز در حــال خدمترســانى بــه مــردم 
بودنــد ولــى نــام ايــن زوج بيــش از 
ديگــران در فضــاى مجــازى بهويــژه 

ــر مطــرح شــده اســت.  توييت
ــر شــبكه بهداشــت شهرســتان بهــار  مدي
در  پزشــك  زوج  ايــن  كــرد:  تأكيــد 
قســمت آى.ســى.يو و مواجهــه مســتقيم 

ــت از  ــش مراقب ــا در بخ ــروس ي ــا وي ب
بيمــاران كرونايــى نيســتند امــا همــگام بــا 
ــر كادر بهداشــت  ــكان و ديگ ــيار پزش س
بيمارســتان  و  درمانــگاه  در  درمــان  و 

ــيدند.  ــت كش زحم
ــل  ــه دلي ــن زوج ب ــه داد: اي ــان ادام بهنش
قابليــت دسترســى بــه رســانه، بخشــى از 
عملكــرد مجموعــه خــدوم كادر پزشــكى 

ــد.  كشــور و اســتان را رســانهاى كردن

ــام  ــا ن ــگاه آ.اس. رم ايتالي ــن باش همچني
ــدار از پزشــكان بخــش اورژانــس  رزا دي
ــز  ــران را ني ــتان هاى ته ــى از بيمارس يك
بهعنــوان يكــى ديگــر از قهرمــان مبــارزه 

ــا منتشــر كــرده اســت.  ــا كرون ب
شهرســتان بهــار از توابــع اســتان همــدان 
ــاه و  ــدان - كرمانش ــاده هم ــير ج در مس
ــتان  ــز اس ــرى مرك ــه 15 كيلومت در فاصل

ــرار دارد. ق

تبعات كرونا باالتر از جنگ
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اشتغال

رفع چالش هاى صنعت غذا 
در مسير مقابله با تحريم ها

 صنايع غذايى در ايران نســبت به ديگر بخش ها، صنعتى جديدتر 
به شمار مى رود و به اين دليل نياز به حمايت هاى بيشترى دارد. اكنون 
ايران در ســال 100 هزار تن محصوالت كشاورزى توليد مى كند و 
در صورتى كه صنايع غذايى در كشور متناسب با توليدات كشاورزى 
رشــد نداشته باشد، ارزش افزوده اى كه در اين صنعت است به كلى 
از دست خواهد رفت. همچنين بر اساس افق 1404 ايران بايد ميزان 
توليد محصوالت كشاورزى را به 300 هزار تن برساند. در صورتى 
كه ايران بتواند به اين ســطح از توليد دســت يابد، بايد براى صنايع 

تبديلى و غذايى هم سياست گذارى مناسبى درنظر گرفته شود.
بررســى ها نشــان ميدهد صنايع غذايى باالترين ســهم را در ايجاد 
اشتغال در كشور داشته است و پيش بينى ها بر اين نكته استوار است 
كه اين بخش امكان توسعه اشتغال در اقتصاد كشور را بيش از ساير 
بخش هاى صنعتى خواهد داشت. صنايع موادغذايى به تنهايى 16/8

درصد از كل اشتغال صنعتى كشور را از آن خود كرده اند.
يكــى از مهمترين عواملى كه مى تواند زمينه توســعه رقابت پذيرى 
صنايع غذايى در ايران را فراهم كند، دسترسى به مواد اوليه باكيفيت 
و قيمت مناســب اســت. صنايع تبديلى و غذايى ايران از اين نظر 

دچار مشكل است.
از آنجــا كه مواد اوليه ايــن صنعت محصوالت فصلى اســت، در 
زمان خــاص و كوتاهى بايد تمامى مقدار مورد نياز از كشــاورزان 
كه تمايلى به فروش قســطى و نسيه ندارند نقدى خريدارى شود و 
به همين دليل چرخش ســرمايه در اين صنعت به زمانى طوالنى نياز 
دارد. بنابراين يكى از بزرگترين مشــكالت توليدكنندگان به ويژه در 

صنايع غذايى حجم كالن سرمايه مورد نياز است.
كوچك بودن اراضى كشاوزى، يكپارچه نبودن، هدررفت منابع آبى 
و محدوديت هاى مالى كشــاوزان را دچار مضيقه كرده و سبب مى 
شــود دالالن و واسطه ها فعال شوند. در اين ميان هزينه هاى حمل و 
نقل باال مى رود و كيفيت موادغذايى به دليل شــرايط نامناسب حمل 

و نگهدارى پايين مى آيد.
در حــال حاضر نحــوه تخصيص ارز بــه واردات مــواد اوليه، از 
دغدغه هــاى اصلــى فعالين اقتصــادى به ويژه صنعت غذا اســت. 
تخصيص ارز مورد نياز كاالهاى اساسى و كاالهاى مورد نياز بخش 
توليد با ارز ارزان قيمت از مهمترين اقدامات اساســى در راســتاى 
سياست هاى اقتصاد مقاوتى و ســاماندهى بازار و حمايت از توليد 

ملى است.
ايجاد تعادل در بازار از مهمترين اقدامات ضرورى دولت در شرايط 
كنونى است كه به شدت بر فضاى توليد و مهار تورم تاثيرگذار است.

به دليل پرهيز تامين كنندگان خارجى از انعقاد قراردادهاى بلندمدت 
و تمايــل آنها به انجام معامالت نقــدى، قيمت مواد و تجهيزات از 
نوسانات بيشترى برخوردار است كه اين موضوع، سودآورى صنايع 
داخلى را با ترديد بيشــترى مواجه كرده اســت. تاخيــر در انجام 
مبادالت بين المللى و ورود موارد اوليــه مورد نياز توليدكنندگان را 

با مشكالت جدى مواجه كرده است.
 يكى از مهمترين مشكالتى كه در دوران ركود پررنگ تر شده و تاثير 
به ســزايى بر روى عملكرد بنگاه هاى توليدى داشته است، مشكالت 
تامين مالى و نقدينگى اين بنگاه هاســت. از سوى ديگر، كمبود منابع 
مالــى صنايع غذايى و عدم كارايى بازار ســرمايه، موجب باال رفتن 
هزينه هاى تامين مالى در توليد صنايع غذايى در ايران شــده اســت؛ 
به طورى كه در مقايســه با رقباى خارجى، رقابت پذيرى صنعت غذا 

را كاهش داده است.
درحال حاضــر يكى از مشــكالت صنعــت غذا كمبــود نقدينگى 
براى اصالح زير ســاخت ها، تأمين مــواد اوليه درجه يك و خريد 

دستگاه هاى بسته بندى نوين است.
براى حركت در مســير رونق و تحول اين صنعت اول بايد مكانيزم 
دقيق و روشــنى براى مبارزه با رانت و قاچاق و سوءاســتفاده هاى 
احتمالى در بازار ايجاد كرد. تصميم گيرى ها و سياســت گذارى ها 
بايد بر طبق بررســى هاى كارشناسى شــده و با بهره گيرى از خرد 
جمعى و از پيش اعالم شده باشد تا توليدكننده و صادركننده بتوانند 

براى آن برنامه ريزى درستى داشته باشند.
حمايت همه جانبه دولت از صنعتى كه بيشترين سهم در اشتغالزايى 
و ارزش افــزوده در كشــور را دارد گامــى مهــم در جهت تحقق 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى و مقابله استراتژيك با تحريم ها و رشد 

و توسعه اقتصاد ملى در پرتو حمايت از توليد داخلى است.
* مهدى كريمى تفرشى

جزئيات پرداخت وام هاى 1 تا 2 ميليون 
تومانى

 با اعالم اختصاص كارت اعتبارى يك تا 2 ميليون تومانى به اقشار 
آسيب پذير، اين ابهام ايجاد شد كه قرار است كارت اعتبارى از سوى 
شبكه بانكى در اختيار مشــموالن قرار بگيرد. اين در حالى است كه 
مبلغ مورد نظر به حســاب يارانه افراد واريز مى شود و هيچ نيازى به 

مراجعه به بانك ها نخواهد بود.
به گزارش ايسنا، در جريان شيوع ويروس كرونا وآسيب ديدن كسب 
و كارها دولت بســته حمايتى تعريف كــرد كه يكى از گزينه هاى آن 
ارائه تســهيالت بين يك تا 2 ميليون تومانى از محل منابع بانك ها به 
گروه هاى آسيب ديده بود؛ گفته شده بود كه اين تسهيالت به حساب 

يارانه واريز خواهد شد.
اما چندى پيش معاون اول رئيس جمهور در بخش نامه اى دستور العمل 
اجراى طرح «خريد اعتبارى اضطرار ناشــى از شيوع ويروس كرونا» 
را به دســتگاه هاى مربوطه ابالغ كرد كه در ماده (5) آن تأكيد شــده 
اســت اين اعتبار به صورت نقد يا براى خريد كاال از جمله كاالهاى 
اساســى در مراكز خدماتى و فروشگاه هاى سراسر كشور معتبر است. 
اين موضوع موجب شد تا ابهاماتى در مورد نحوه پرداخت ايجاد شود 
مبنى بر اينكه قرار است تسهيالت مورد نظر در قالب كارت اعتبارى 

از سوى بانك ها به افراد تعيين شده اختصاص پيدا كنند.
اما پيگيرى از سازمان برنامه و بودجه از اين حكايت دارد كه اينگونه 
نيســت و طبق اعالم اوليه مبالغ بين يك تا 2 ميليون تومان به حساب 
يارانه افراد واريز مى شود و مى توانند از آن به هر طريقى استفاده كنند.

بازپرداخت اين تســهيالت پس از 3 ماه تنفس با دوره 24 ماهه است 
و اقســاط آن از محل يارانه  نقد و يا كمك معيشــتى كه در هر ماه به 
حساب خانوارها واريز مى شود، كم خواهد شد. در عين حال كه سود 
متعلق به اين تســهيالت كه دريافت كننده پرداخت مى كند، 4 درصد 
است، البته بانك ها 12 درصد سود دريافت مى كنند كه 8 درصد آن را 

سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد كرد.
4 ميليون نفرى كه تســهيالت بين يك تا 2 ميلون تومانى را دريافت 
مى كنند افراد بدون درآمد ثابت هســتند كه طبق آنچه كه پيش تر در 
چند گروه شغلى تعريف شده بودند، عبارتند از؛ مراكز توليد و توزيع 
غذاهاى آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخى ها، تاالرهاى پذيرايى، 
قهوه خانه ها، اغذيه فروشــى ها و موارد مشــابه به تشخيص وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در گروه نخست قرار دارند.
همچنين گروه دوم شــامل مراكز مربوط به گردشگرى شامل هتل ها، 
هتل آپارتمان ها، مجتمع هاى جهانگردى و گردشگرى، مهمانپذيرها، 
مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراكز بوم گردى، مراكز اقامتى و 
پذيرايى و تفريحى و خدماتى بين راهى و موارد مشــابه به تشخيص 

وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى هستند.
گروه هاى بعدى نيز عبارتند از حمل و نقل عمومى مسافر درون شهرى 
و برون شــهرى اعم از هوايى، جــاده اى، ريلى دريايى، دفاتر خدمات 
مســافرتى و گردشگرى، توليد و توزيع پوشاك، توليد و توزيع كيف 
و كفش، مراكز توزيع آجيل، خشكبار، قنادى، بستنى و آبميوه، مراكز 
و مجتمع هاى ورزشــى و تفريحى، مراكــز و مجتمع هاى فرهنگى و 

آموزشى و همچنين مراكز توليد و توزيع و فروش صنايع دستى.

سهميه بنزين كارت سوخت از بين نمى رود
مردم نگران نباشند

سهميه 60 ليتر بنزين ماهانه براى كارت سوخت خودروهاى شخصى 
واريز و ذخيره آنها نيز حفظ مى شود.

سخنگوى شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با اشاره به اينكه از 
ابتداى اجراى طرح ســهميه بندى سوخت بنزين، طبق مصوبه هيات 
وزيران هر كارت سوخت «خودروى شخصى» ابتداى هر ماه 60 ليتر 
بنزين با نرخ هزار و 500 تومان را قابل استفاده دارد، گفت: اين ميزان 
بنزين ســهميه اى مى تواند براى 6 ماه قابل ذخيره باشد؛ به عبارتى در 
صورتى كه يك خودروى شــخصى به هيچ عنوان از بنزين سهميه اى 

خود استفاده نكرده باشد، در پايان 6 ماه، 360 ليتر بنزين دارد.
سخنگوى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى به مهر گفت: تنظيمات 
كارت سوخت خودروهاى شخصى به صورت سيستمى به اين شكل 
طراحى شــده اســت و در ماه هفتم كه 60 ليتر بنزين سهميه اى براى 
كارت ســوخت خودروهاى شخصى شــارژ مى شود، در صورتى كه 
شــخصى 360 ليتر بنزين ســهميه اى خود در 6 ماه را مصرف نكرده 
باشد، شامل اين افزايش سهميه بنزين نمى شود. يعنى در ماه هفتم نيز 

360 ليتر بنزين سهميه اى دارد نه 420 ليتر.
به گفته اين مقام مسئول، هر كارت سوخت خودرو شخصى مى تواند 
تا سقف 360 ليتر بنزين سهميه اى داشته باشد و اگر در كارت سوخت 
خودروى شخصى به طور مثال 120 يا 200 يا 170 يا هر رقمى كمتر 
از 360 ليتر بنزين ســهميه اى وجود داشته باشد، تا 6 ماه قابل ذخيره 
سازى بوده و ســهميه 60 ليتر ماهيانه تا سقف 360 ليتر به وى تعلق 
مى گيرد؛ بنابراين دارندگان كارت سوخت خودروهاى شخصى، نگران 

سهميه بنزين خود نباشند.
با توجه به شــيوع بيمارى كرونا و محدوديت تردد بين شهرى و لزوم 
كاهش تردد درون شــهرى، الزم اســت محدوديت ذخيره ســوخت 
بنزين ســهميه خودروهاى شخصى براى 6 ماه برداشته شده يا سقف 
ذخيره ســازى افزايش يابد زيرا در غيــر اين صورت، اين محدوديت 

مى تواند تبديل به ابزارى براى تشويق مصرف يا ساير حواشى شود.

صدور چك بانكى در وجه حامل ممنوع شد
 صدور چك بانكى در وجه حامل، پشت نويســى و ظهرنويسى چك بر اساس قانون 
جديد چك از 21 آذر 99 ممنوع خواهد بود و هرگونه نقل و انتقال چك بايد در سيستم 

يكپارچه بانك مركزى به ثبت برسد.
كارشــناس حقــوق بانكــى بــا اشــاره بــه تغييــرات قانــون چــك در ســال 99 گفــت: بــر 
اســاس جــدول زمان بنــدى كــه بــراى قانــون چــك در روزنامــه رســمى تاريــخ 5 آذر 
97 منتشــر شــده و از 21 آذر 97 نيــز بــه صــورت رســمى، الزم االجــرا شــده اســت، در 
ســال 99 شــاهد تغييــرات بســيار عمــده اى در زمينــه چــك خواهيــم بــود كــه مهمترين 

ايــن تغييــرات، ممنوعيــت صــدور و انتقــال چــك در وجــه حامــل و صــدور چــك بــه 
صــورت فيزيكى اســت.

ياسر مرادى به مهر گفت: براساس تبصره يك ماده 21 مكرر قانون چك، از زمان اجراى 
اين قانون از 21 آذر ســال 99، آن دســته از چك هايى كه صادر خواهند شد، مكلف به 
تسويه صرفاً در سامانه «چكاوك» و طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده 
نهايى هستند، به نحوى كه از اين تاريخ به بعد، صدور چك بانكى در وجه حامل ممنوع 

خواهد بود.
وى تصريــح كــرد: بــر ايــن اســاس، بــراى پرداخــت وجــه هــر چــك بانكــى، بايــد 
اســتعالم الزم از ســامانه صيــاد صــورت گرفتــه و بــر اســاس آن، پرداخــت انجام شــود؛ 

ايــن در حالــى اســت كــه بــر اســاس ايــن روش، صــدور و ظهرنويســى چــك در وجــه 
حامــل ممنــوع اســت؛ پــس نتيجــه مى گيريــم اگــر فــردى بخواهــد چكــى را از تاريــخ 
21 آذر 99 بــه بعــد صــادر نمايــد، بايــد وارد ســامانه چــكاوك شــده و مبلــغ چــك را 
درج كنــد؛ ضمــن اينكــه ذى نفــع را مشــخص كــرده و پــس از آن، عمليــات فيزيكــى 
صــدور چــك را انجــام دهــد. بــر ايــن اســاس، در زمــان صــدور چــك سيســتم بــه 
فــرد نشــان مى دهــد كــه آيــا اجــازه صــدور چنيــن چكــى را دارد و در ســقف مجــاز 
بــراى صــدور چــك قــرار دارد يــا خيــر؛ البتــه در ايــن ســامانه تعــداد چــك برگشــتى 
وى نيــز نمايــش داده شــده و اگــر چــك برگشــتى نداشــته باشــد، آنــگاه در صالحيــت 

وى هســت كــه چــك جديــد صــادر كنــد.

 در اســتان همــدان 40 پــروژه به عنوان 
پروژه هــاى مهمى كه مى تواند به جهش توليد 

منجر شود، تعريف و تبيين شده است.
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
همــدان با بيان اينكه پس از نامگذارى ســال 
توســط مقام معظم رهبــرى مبنى بر «جهش 
توليد» جلســه اى بــراى اين منظــور ترتيب 
داده شــد، اظهار كرد: در اين جلســه مفهوم 
جهت گيرى هاى عام و ساختار ملى و استانى و 
دستورالعمل ها مطرح شده است، به طورى كه 
40 پروژه در استان همدان به عنوان پروژه هاى 

مهم جهش توليد تعريف شد.
سيداسكندر صيدايى با اشاره به اينكه جهش به 
مفهوم خيز، آماده و مهيا ساختن مطرح است، 
گفت: تفاوت شــعار امسال با شــعار «رونق 
توليد» در اين است كه در جهش توليد سرعت 
و كيفيت باهــم افزايش مى يابد درحالى كه در 
رونق توليد افزايش با شيب مناسب مدنظر بود.

رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
همــدان با تأكيد بــر اينكه توليــد مهمترين 
شاخص تحول آفرين در اقتصاد است، افزود: 
رشــد توليد سبب بهبود در همه ابعاد مى شود 
به طورى كه رشد توليد به بهبود اشتغال، درآمد 

و توسعه منجر خواهد شد.
صيدايى با بيــان اينكه براى جهش توليد بايد 
همــواره برنامه محورى را مدنظر داشــت، به 
ايســنا خاطرنشــان كرد: بايد به توليدكننده و 
سرمايه گذار توجه كرد و كار جهادى را مبناى 

جهش توليد قرار داد.
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
همدان با اشــاره به اينكــه مقام معظم رهبرى 

جهش توليد را در راســتاى قوى شدن كشور 
مطرح كردنــد، ادامه داد: جهش توليد يكى از 
ابزاهاى قوى شــدن است به طورى كه جهش 
توليد موجب تقويت بخش اقتصادى، علمى، 

فرهنگى و سياسى كشور مى شود.
وى بــا بيــان اينكه مقــام معظــم رهبرى بر 
برنامه محــورى بــراى جهش توليــد تأكيد 
داشتند، يادآور شــد: در اين راستا در سازمان 
برنامه و بودجه ســتادهايى تحت عنوان ستاد 
ملى و اســتانى جهش توليد مشــخص شده 
كه ســتاد ملى حمايت هاى مالى، تسهيالتى 
و جهت دهى هــاى عام را برعهــده دارد و در 
واقع توسعه زيرساخت ها، ظرفيت ها و جذب 

سرمايه گذارى را مبنا قرار داده است.
صيدايى بيان كرد: در ســطح استان همدان نيز 
وضعيت تبيين شــده و مجموعه اى از مديران 
استانى و دستگاه هاى كليدى كه با توليد دارند 
در ســتاد اســتانى جهش توليد حضور دارند 
و پيش بينى شــده 4 كميته اقتصــاد مقاومتى 
كه در اســتان وجود داشــت، فعــال كرده و 
جهت گيرى هــاى عام را در اختيارشــان قرار 

دهيم.
وى با بيان اينكه دســتورالعمل هاى مشخصى 
در رابطه با جهش توليد تدوين و به اســتان ها 
ارسال شده است، افزود: در اين دستورالعمل 
خصوصياتــى براى پروژه هــاى اولويت دار و 
مناســب جهش توليد مشخص شده است به 
طوريكه پروژه هاى جهش توليد بايد منجر به 
افزايش توليد شــود، مبتنى بر امكانات داخلى 
بوده و تأمين كننده نياز داخلى باشــد، ارتقاى 
سطح فناورى را به دنبال داشته باشد و در اين 

پروژه ها بايد از ظرفيت هاى دانش بنيان استفاده 
شود. رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزى 
اســتان همدان تصريح كــرد: در رايزنى كه با 
مديران استان داشــته ايم، 40 پروژه به عنوان 
پروژه هــاى مهمى كه مى تواند منجر به جهش 

توليد شود، مشخص شد.
وى با بيــان اينكه ايجاد ســاالنه 100 هكتار 
گلخانــه در اســتان به عنوان پــروژه جهش 
توليد پيش بينى شــده است، گفت: با توجه به 
اينكه مزيت اســتان و شهرستان هاى استان در 
زمينه گلخانه دارى بســيار قوى است توسعه 
واحدهاى گلخانه اى به عنوان پروژه هاى كليدى 

جهش توليد استان تعريف شده است.
صيدايى با اشاره به اينكه در سال هاى گذشته 

نيز براى كشــت هاى گلخانه اى برنامه داشتيم 
اما جهش باعث شــده هدفگذارى ها چندين 
برابر شــود، اظهــار كرد: هدفگــذارى 100
هكتارى در يك ســال به عنوان جهش توليد 

مطرح است.
وى ادامه داد: سرشــاخه كارى باغات گردو و 
داربســتى كردن باغات انگور، ايجاد ظرفيت 
فرآورى و ذخيره محصوالت خام كشاورزى 
و اجراى ســامانه هاى نوين آبيــارى از ديگر 
پروژه هاى جهش توليد در استان همدان مطرح 

شده است.
رئيــس ســازمان مديريــت و برنامه ريــزى 
اســتان همدان بيان كرد: احداث نيروگاه هاى 
خورشــيدى، مركــز جامع ســرطان، تأمين 
آب نيروگاه از طريق پســاب و گازرسانى به 
واحدهاى توليدى از پروژه هاى پيش بينى شده 

براى جهش توليد در استان بوده است.
صيدايى با بيــان اينكه دولت 75 هزار ميليارد 
تومان تســهيالت در راســتاى جهش توليد 
پيش بينى كرده اســت، يادآور شد: هنوز سهم 
اســتان ها مشخص نشده اســت اما در استان 
همدان براســاس سند راهبردى ساالنه 5 هزار 
ميليارد تومان براى پروژه هاى توليدى در نظر 
گرفته شــده و بايد از اين اعتبــار براى ايجاد 

انگيزه بخش خصوصى استفاده شود.
وى بــا تأكيــد بر اينكه امســال بــا توجه به 
جهت گيرى هــا منابــع جهش توليد بســيار 
باالســت، خاطرنشــان كــرد: در صورتى كه 
بخــش خصوصى نيز پــاى كار بيايد به طور 
قطع سرمايه گذارى استان در ايجاد واحدهاى 

توليدى بيشتر خواهد شد.

 براى تحقق شــعار ســال تحــت عنوان 
«جهش توليد» در تالش هستيم با برنامه ريزى 
3 ســاله خوشــه هاى صنعتى چرم و فرش 

همدان را ايجاد كنيم.
ــى  ــهرك هاى صنعت ــركت ش ــل ش مديرعام
اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  همــدان  اســتان 
ناحيــه  و  شــهرك   31 درحال حاضــر 
ــر  ــى ب ــژه مبتن ــه وي ــك منطق ــى، ي صنعت
ــژه  ــه وي ــك منطق ــر و ي ــاى برت فناورى ه
ــدان  ــتان هم ــاد در اس ــان آب ــادى جه اقتص
ــرد: در  ــان ك ــت، بي ــت اس ــغول فعالي مش
ايــن واحدهــاى صنعتــى و توليــدى افــزون 
بــر 15 هــزار نفــر اشــتغال دارنــد كــه ايــن 
آمــار نســبت بــه آمــار مشــابه ســال گذشــته 

ــت. ــته اس ــش داش افزاي

محمدرضــا بادامى با بيان اينكــه 2 هزار و 
400 قــرارداد با واحدهاى صنعتى و توليدى 
در صنوف  توليدى مختلف بســته شده كه از 
اين تعــداد هزار و 600 واحد به بهره بردارى 
رسيده و مابقى در حال تكميل هستند، ادامه 
داد: بيش از 80 درصد از واحدهاى توليدى و 

صنعتى استان مشغول فعاليت هستند.
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان 
همدان با اشــاره به اينكه مساحت واحدهاى 
صنعتى و توليدى 2 هزار و 800 هكتار است، 
به ايسنا گفت: شهرك هاى صنعتى در تمامى 
شهرستان هاى استان به تناسب هر شهرستان 
وجود دارند تا هر شهرستانى مجبور نشود به 

مركز استان رجوع كند.
وى با بيان اينكه برنامه ريزى هايى براى تحقق 

شــعار ســال تحت عنوان «جهش توليد» در 
سطح استان همدان در استاندارى همدان در 
دست تدوين قرار دارد، خاطرنشان كرد: براى 
تحقق شعار ســال مى توان داراى عزمى ملى 
بود كه در همين راســتا در تالش هستيم با 
برنامه ريزى 3 ساله خوشه هاى صنعتى چرم 

و فرش همدان را ايجاد كنيم.
بادامــى افزود: بــا تأمين 60 مــگاوات برق 
شــهرك صنعتى جوكار براى ايجاد 3 واحد 
جديد فروســيليس در كنار 2 واحد فعال آن 
مى توان منجر به اشتغالزايى مستقل براى هر 
واحد 200 نفر به صورت مستقيم شد كه در 
نهايت موجب جهش توليــد در اين بخش 

خواهد شد.
وى با اشــاره بــه بحران جهانــى ويروس 

كرونــا گفت: با توجه به اينكه آن دســت از 
واحدهــاى توليدى  كه وظيفــه توليد اقالم 
ضرورى و بهداشــتى مردم را داشــتند، در 
ايام عيد و روزهــاى تعطيل به فعاليت خود 
در شــيفت هاى كارى متوالى ادامه دادند در 
آينده نيز تمــام واحدهاى توليدى و صنعتى 
با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى كه وزارت 
بهداشت مشخص كرده، به فعاليت خود ادامه 
مى دهند، بنابراين بايد در نظر داشته باشيم كه 
اين روند عارى از مشــكل نخواهد بود زيرا 
رفت و آمــد كاركنان اين واحدها، تهيه مواد 
اوليه آنها و سخت گيرى هايى كه در اين زمينه 
وجود دارد مشــكالتى را در پى دارد اما بايد 
با مديريتى كارآمد ايــن ويروس را به مرور 

پشت سر بگذاريم.

افزايش پلكانى 
حضور كاركنـان 
در ادارات
 با روش پلكانى كه براى شــروع فعاليت 
كســب و كارها در نظر گرفته شــده حضور 
كاركنان در ادارات از هفته آينده از يك سوم 

به دو سوم افزايش مى يابد.
به گزارش تابناك، در حدود 2 ماه گذشــته و 
با شدت گرفتن شيوع ويروس كرونا تغييراتى 
در ســاعت كارى و همچنين حضور كاركنان 
در سازمان ها و ادارات ايجاد شد؛ به طورى كه 
در ابتدا ســاعت حضور كاركنان كاهش يافته 

و به 8 تا 13 رسيد.
افزايــش  بــا  و  نــوروز  ايــام  در  امــا 

ــت  ــى مديري ــتاد مل ــه س ــاى ك محدوديت ه
و  رفــت  بــراى  كرونــا  بــا  مقابلــه  و 
ــت  ــر گرف ــردم در نظ ــور م ــا و حض آمده
ــز  ــازمان ها ني ــان س ــت كاركن ــاره فعالي درب
در  كــه  شــود  اعمــال  محدوديت هايــى 
ــتاد  ــن س ــم اي ــا تصمي ــت ب ــه نخس مرحل
و به دنبــال آن بخش نامــه ســازمان ادارى 
ــه  ــان ب ــا كاركن ــد ت ــرار ش ــتخدامى ق و اس
محــل  در  يك ســوم  و  شــيفتى  صــورت 
ــه  ــر ب ــوم ديگ ــند و دو س ــر باش كار حاض
ــى  ــا از مرخص ــوده و ي ــورت دوركار ب ص
ــزو  ــا ج ــى آنه ــه مرخص ــد ك ــتفاده كنن اس
محســوب  ســاالنه  اســتحقاقى هاى 

. د نمى شــو
هفته گذشــته بود كه با پايــان نوروز مجدد 
موجود  وضعيــت  تمديد  بــر  تصميم گيرى 

شد و بار ديگر ســازمان ادارى و استخدامى 
بخش نامه خود را تا 20 فروردين تمديد كرد 
و درحال حاضــر همچنان كاركنان به صورت 
يك ســوم حاضر مى شــوند و مابقى دوركار 

بوده و يا از مرخصى استفاده مى كنند.
ســتاد  كــه  تصميمــى  تازه تريــن  امــا 
ــراى  ــا ب ــا كرون ــه ب ــت و مقابل ــى مديري مل
كارهــا  و  كســب  در  فعاليت هــا  شــروع 
ــرار داده  ــر ق ــز مدنظ ــان را ني ــه كاركن گرفت
اســت؛ به گونــه اى كــه قــرار شــده بــه 
در  كاركنــان  حضــور  پلكانــى  صــورت 
ــر ايــن اســاس  ــد، ب ســازمان ها افزايــش ياب
ــداد  ــا تع ــدان ب ــاه كارمن ــن م از 23 فروردي
بيشــترى حاضــر مى شــوند و حضــور آنهــا 
ــش  ــوم افزاي ــه دو س ــود ب ــوم موج از يك س
مــى يابــد و يك ســوم ديگــر مى توانــد 

دوركار و يــا مرخصــى باشــند.
ــدودى  ــا ح ــز ت ــان ني ــاعت كارى كاركن س
افزايــش يافــت و از 7 تــا 14 رســيده اســت 
ــاه  ــراى م ــرار اســت ب ــاعت ق ــن س ــه اي ك

ــال شــود. ــز اعم رمضــان ني
البتــه اين تصميم در رابطــه با ادارات دولتى 
بوده و بخش خصوصى نيز خود براى تعيين 
ســاعات كارى كاركنان خود تصميم  خواهد 
گرفت، اما آنچه در مــدت اخير اتفاق افتاده 
اين بود كه با وجود اين كه ستاد ملى مديريت 
و مقابلــه با كرونا تأكيد داشــت بايد حضور 
كاركنان به حداقل رسيده و يك سوم را مطرح 
كرده بود در برخى ســازمان ها و شركت هاى 
خصوصــى اين موضــوع رعايت نشــده و 
كاركنــان در اغلب روزهــاى كارى حضور 

داشتند.

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان:
خوشه هاى صنعتى چرم و فرش در همدان ايجاد مى كنيم

نرخ سود سپرده تغيير خواهد كرد؟
 پس از انتشار ابالغيه كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى توسط يكى 
از بانك هاى خصوصى، بانك مركزى اعالم كرد كه برنامه اى براى تغيير 

در شرايط و نرخ سپرده ها ندارد.
به گزارش خبرآنالين، با انتشــار متن پيشــنهادى يكــى از بانك هاى 
خصوصــى در فضاى مجازى، درباره نرخ ســپرده هاى بانكى، روابط 
عمومى بانك مركزى اعالم كرد: بانك مركزى برنامه اى براى تغيير در 

نرخ سود سپرده ها ندارد.
گفتنى است،  دو شب پيش تصوير نامه يكى از بانك هاى خصوصى 
مبنى بر نرخ هاى سود جديد سپرده بانكى پس از كاهش منتشر شد 
كه در آن قيد شــده بود كاهش نرخ ســود سپرده هاى بانكى پس از 
جلســه اخير رئيس كل بانك مركزى با مديران عامل بانك ها اجرايى 

شده است.
اين بانك اعالم كرده بود كه به منظور جلوگيرى از افزايش هزينه هاى 
مالياتى و مشكالت ايجاد شده درباره افزايش هزينه هاى مالياتى بانك ها 
ناشى از اضافه سود پرداختى مقرر شده جلسه مشتركى هم در اين باره 
بين بانك مركزى و نمايندگان شــوارى هماهنگى بانك هاى دولتى و 

كانون بانك هاى خصوصى در روز جارى برگزار شود.

جهش توليد جهش توليد 
بابا4040 پروژه  پروژه 
در همداندر همدان
■■ قرار است استان برنامه جامع  قرار است استان برنامه جامع 
تحقق شعار سال تحقق شعار سال ارايه دهدارايه دهد

نيروگاه هــاى  احــداث 
جامع  مركز  خورشيدى، 
آب  تأميــن  ســرطان، 
پساب  طريق  از  نيروگاه 
واحدهاى  به  گازرسانى  و 
توليــدى از پروژه هــاى 
براى  شــده  پيش بينى 
جهش توليد در اســتان 

بوده است
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قربانى، خواهان برگزارى 
ليگ فوتبال شد

 باشگاه پاس همدان خواهان ادامه برگزارى ليگ دسته دوم شد.
 ســرمربى پاس همدان با اعالم اين مطلــب گفت: جدول گروه ما 
به گونه اى رقم خورده اســت كه چيزى در آن مشخص نيست، در 
باالى جدول چند تيم شانس بااليب براى صعود دارند، ما مى توانيم 
با عملكردى مطلوب در ادامه راه به صورت مستقيم به ليگ آزادگان 

صعود كنيم.
على قربانى افزود: تالش براى رســيدن به هدف بسيار مهم است كه 
اميدواريم با شــروع ليگ روند رو به رشد پاس ادامه داشته باشد تا 

شاهد صعود اين تيم با ريشه به ليگ آزادگان باشيم.
وى تصريح كرد: در فوتبال كشــور هر ليگى شرايط خاص خودش 
را دارد شــايد برگزارى مســابقات در ليگ برتر به دليل تعداد باالى 
بازى هاى باقى مانده دشــوار باشــد، اما در ليگ دست دوم، 5 هفته 
باقى مانده اســت كه مسئوالن برگزارى مى توانند با يك برنامه ريزى 

مناسب اين ليگ را به اتمام برسانند.
قربانى ادامه داد: اگر براى ليگ برتر تصميمى گرفتند، نمى شود گفت 
همان تصميم براى ساير ليگ ها مناسب است تمام تيم ها در ليگ هاى 
مختلف كشــور هزينه هاى زيادى كرده اند، اميدوارم هرچه سريعتر 
اين بيمارى مهار شــود و شاهد برگزارى دوباره ليگ حتى در زمانى 

ديرتر باشيم.

قهرمانى استقالل در كوران كرونا 
 تيم استقالل تاجيكستان با 2 گل ديرهنگام به قهرمانى سوپرجام 

تاجيكستان دست پيدا كرد.
تيم هاى اســتقالل و خوجند تاجيكستان روز شنبه از ساعت 16:30 
دقيقه به وقت تهران در ســوپرجام اين كشــور در ورزشگاه بدون 
تماشــاگر به مصاف هم رفتند كه در پايان تيم قرمزپوش اســتقالل 
موفق شــد به برترى 2 بر يك برســد تا براى نهميــن بار فاتح اين 

جام شود.
به گزارش ايرنا، اين مسابقه در حالى برگزار شد كه در نقاط مختلف 
جهان مســابقات فوتبال به دليل شيوع ويروس كرونا به حالت تعليق 
درآمده است و فقط بالروس، تاجيكســتان و بروندى به بازى هاى 

خود امروز ادامه دادند.
در ايــن ديدار تيم خوجند تا دقيقه 78 با يك گل پيش بود اما در 2 
دقيقه تيم قرمزپوش ميدان به بازى برگشــت و 2 گل زد تا به عنوان 
قهرمانى دســت پيدا كند. منوچهر جليلوف و محمدجان رحيموف 

گلزنان استقالل بودند.

هفته جذابى كه كرونا 
از فوتبالى ها گرفت

 در اين هفته اگر مســابقات فوتبال قرار بود برگزار شود، شاهد 
جدال هاى جذابى در اروپا بوديم.

شيوع ويروس كرونا موجب تعطيلى موقت مسابقات فوتبال در نقاط 
مختلف جهان شــده است. اگر كرونا نبود و اين هفته بازى ها تعطيل 

نمى شد، مى توانستيم فوتبال هاى جذابى را تماشا كنيم.
در اين هفته مى توانستيم شــاهد جدال دورتموند و بايرن مونيخ در 
بوندســليگاى آلمان باشــيم، جدال تيم هاى اول و دوم اين ليگ كه 

مى توانست تكليف قهرمانى را نيز تا حد زيادى مشخص كند.
در اسپانيا بارســا بايد در سانچز پيسخوان به ديدار سويا مى رفت و 
رئال رو در روى رئال سوســيه داد قرار مى گرفت، 4 تيمى كه در 4

رده نخست الليگا جاى گرفته اند.
در ســرى آ ايتاليا، التزيوى اوج گرفته در ورزشــگاه المپيكوى رم 
مى توانســت ميزبان آث ميالن باشــد، ميالنى كــه هدايتش برعهده 

استفانو پيولى است؛ سرمربى اسبق آبى آسمانى ها.
در نهايت گل ديدارهاى اين هفته مى توانســت دوئل جذاب پپ و 
كلوپ باشد، منچسترسيتى بايد در خانه به مصاف ليورپول مى رفت، 
ديدارى تماشــايى كه فعال تا برگزارشدنش بايد براى مدت نامعلوم 

صبر كنيم.

بايرن مونيخ 
از امروز استارت مى زند

 بايرن مونيــخ پس از تعطيلى چند هفته اى تمرينات و رقابت هاى 
بوندسليگا قصد دارد كه از امروز استارت بزند.

ــا  ــان نه تنه ــا در آلم ــروس كرون ــيوع وي ــر، ش ــزارش كيك ــه گ ب
موجــب تعطيلــى رقابت هــاى بوندســليگا شــد بلكــه حتــى 
ــته  ــه گذش ــتند. از هفت ــم نداش ــردن ه ــن ك ــوز تمري ــا مج تيم ه
تيم هــاى بوندســليگا رفته رفتــه تمرينــات خــود را بــا حفــظ 
ــه  ــت ب ــار نوب ــن ب ــد و اي ــاز كردن ــى و بهداشــتى آغ ــكات ايمن ن

بايرن مونيــخ رســيده اســت.
روزنامه كيكر آلمان تأكيد كرد كه بايرن مونيخ هم از امروز تمرينات 
آماده ســازى خود را آغاز خواهد كرد، البتــه تمرينات بايرن هم در 
شرايط خاص برگزار خواهد شد تا جايى كه بازيكنان به گروه هاى 4

يا 5 نفر تقسيم مى شوند و فاصله اجتماعى بين آنها به خوبى رعايت 
مى شود تا مشكلى پيش نيايد.

هنوز زمان دقيقى براى ادامه رقابت هاى بوندســليگا تعيين نشده 
و پيش بينى مى شــود كه تا پايان ماه جارى هم هيچ رقابتى برگزار 

نشود.
بايرن مونيخ در فصل جارى رقابت هاى بوندسليگا هم شانس نخست 
قهرمانى به شــمار مى آيد. اين تيم فصل را با كوچ نااميدكننده آغاز 
كــرد اما پس از آمدن هانس فليك شــرايط به كلى تغيير كرد و االن 
بايرن با 4 امتياز اختالف نســبت به نزديكترين تعقيب كننده خود در 

صدر جدول رده  بندى جاى دارد.

عقب نشينى فدراسيون فوتبال 
 AFC با سومين نامه

 ادامــه نامه نگارى AFC درباره برخــى ايرادها در انتخاب دبيركل 
جديد فدراسيون، موجب برگزارى جلسه هيأت رئيسه براى حل و فصل 

اين مسائل شده است.
به گزارش ايسنا، نخستين تغييرات در فدراسيون فوتبال و انتخاب دبيركل 
جديد اين مجموعه با دردسرهاى زيادى همراه بود كه بخش اعظم اين 
ماجرا به سهل انگارى در اجراى قوانين و برخى اختالفات در هيأت رئيسه 

مربوط مى شود.
در واقع پس از انتخاب مهدى محمدنبى به عنوان دبيركل جديد فدراسيون 
فوتبال كه در نهم فروردين اتفاق افتاد، كنفدراسيون فوتبال آسيا برخالف 
ادوار گذشته، به يكباره از برخى تخلفات مطلع شد و تاكنون در 3 نامه 
مختلف بر ضرورت رفع اين ايرادها و همچنين مردود اعالم كردن جلسه 
هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال مبنى بر انتخاب نبى به جاى شكورى تأكيد 

كرده است.
فدراسيون در ابتدا پاسخ دو نامه AFC را با اسناد و مدارك خود جواب 
داد كه مطالعه اطالعيه فدراسيون فوتبال حاكى از وجود برخى نواقص در 
آن دارد و به راحتى مى توان پى برد كه AFC با اين اسناد قانع نمى شد.

 سومين نامه AFC با چاشنى تهديد
در پى پافشارى فدراسيون فوتبال روى مواضع خود، كنفدراسيون فوتبال 
آسيا مجددا روى مواضع خود تأكيد كرد و گفت: درحال حاضر شكورى 
را دبيركل مى داند و از همه مهمتر در اين نامه تأكيد شــده كه پاسخ هاى 
فدراسيون فوتبال قانع كننده نبوده و فدراسيون فوتبال ايران، سوتفاهم ها و 

تفسيرهاى اشتباهى از نامه هايى كه AFC ارسال كرده، دارد!
 برنامه ريزى براى برگزارى جلسه هيأت رئيسه براى رفع 

مشكل
در پى ارسال ســومين نامه از سوى كنفدراســيون فوتبال آسيا، اكنون 
فدراسيون در تدارك برگزارى جلسه اى با حضور مديران اين فدراسيون 
است تا هرچه زودتر ايرادهاى انتخاب دبيركل جديد برطرف و مدارك 
الزم تهيه شود. حتى اين امكان وجود دارد كه با چراغ سبز شكورى براى 
حل ماجرا، مجددا جلسه هيأت رئيسه با حضور وى به عنوان دبيركلى كه 
AFC آن را قبول دارد، تشكيل شود و با گرفتن موافقت ساير اعضاى 

هيأت رئيسه، دبيركلى مهدى محمدنبى نهايى شود.
بدون شك فدراسيون فوتبال در وهله ى كنونى مسائل مهمترى از جمله 
اصالح اساس نامه، رفع مشكالت مالى، برگزارى انتخابات و تصميم گيرى 
درباره سرنوشت ليگ برتر زير سايه كرونا دارد كه مجالى به طوالنى شدن 

انتخاب دبيركل جديد نمى دهد.

احتمال تعويق جام جهانى 2022 
 باتوجه به تأخير همه رقابت هاى ورزشــى در سال 2020، اين خطر 
وجــود دارد كه جام جهانى 2022 هم به تأخير بيفتــد و يا ميزبانى از 

قطرى ها گرفته شود.
به گزارش ايسنا و به نقل از اسپورت 24، جام جهانى 2022 به ميزبانى 
كشور قطر برگزار خواهد شد. با وجود اينكه 2 سال تا آغاز جام جهانى 
قطر باقى مانده است اما شيوع ويروس كرونا تهديدى براى اين رقابت 
بزرگ به شمار مى آيد. باتوجه به اينكه همه رقابت هاى ورزشى در سال 
2020 به تعويق افتاده اند، در ســالجارى شاهد هيچ رقابتى نخواهيم بود 
و همه رقابت هاى بزرگ در سال 2021 برگزار خواهند شد و اين سبب 
مى شود كه يك سال پيش از جام جهانى پر از رقابت هاى بزرگ باشد و 
اين موضوع تيم ها و بازيكنان را پيش از جام جهانى 2022 زير فشار قرار 
مى دهد. يورو 2020، كوپا آمريكا 2020 و مهمتر از همه المپيك 2020
ژاپن همگى به دليل ويروس كرونا به تعويق افتاده اند و در ســال 2020

برگزار نخواهند شد.
اين چند رقابت بزرگ به جاى سال 2020، در سال 2021 يعنى يك سال 
پيش از جام جهانى 2022 برگزار خواهند شد و فيفا در اين سال مجبور 
اســت كه انتخابى جام جهانى 2022 قطر را هم برگزار كند و به همين 
دليل سال آينده پر از رقابت هاى بزرگ خواهد بود و تيم ها فشار زيادى 

را تحمل خواهند كرد.
معموال يك ســال پيش از برگزارى جام جهانــى رقابت بزرگى برگزار 
نمى شــود تا تيم ها خود را آماده اين رقابت بزرگ كنند. باتوجه به اين 
شرايطى كه وجود دارد اين احتمال زياد است كه جام جهانى 2022 قطر 
هم به تعويق بيفتد. طبق نوشــته اين سايت اماراتى، در صورت تعويق 
جام جهانى قطر، حتى احتمال گرفتن ميزبانى هم از اين كشــور وجود 
دارد زيرا در صورت تأخير اين رقابت بزرگ به تابستان 2023 اعتراض 
كشــورهاى بزرگ را به دنبال خواهد داشت زيرا قطر قول داده كه اين 
رقابت ها را به دليل گرماى هوا در زمســتان برگزار كند و اگر بازى ها به 
تابســتان بيفتد اين احتمال زياد است كه كشورهاى اروپايى و يا آمريكا 

به عنوان ميزبان انتخاب شوند.
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پيشخوان
در نشست هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال

امروز به ايرادات AFC رسيدگى مى شود
 هيأت رئيســه فدراســيون فوتبال امروز نشســتى را درباره بررسى 
ايرادات شــكلى كنفدراسيون آسيا در فرآيند انتخاب دبيركل جديد اين 

فدراسيون و رفع اين موارد، برگزار مى كند.
بــه گــزارش فــارس، در ابتــداى ســالجارى، مهــدى محمدنبــى 
به عنــوان سرپرســت دبيركلــى فدراســيون فوتبــال انتخــاب شــد. وى 
كــه در دوران رياســت علــى كفاشــيان بــر فدراســيون نيــز اين ســمت 
را عهــده دار بــود، از نامزدهــاى اصلــى انتخابــات رياســت فدراســيون 

بــود كــه قــرار بــود در روزهــاى پايانــى ســال 98 برگــزار شــود كــه 
بــه تعويــق افتــاد.

ــال  ــيون فوتب ــوى كنفدراس ــى از س ــه، نامه نگارى هاي ــن بره در اي
آســيا صــورت گرفــت كــه ايراداتــى را بــه رونــد و اجــراى شــكلى 
ــز پاســخ هايى  ــه، فدراســيون ني ــود. البت ايــن انتصــاب وارد كــرده ب
ــور  ــه مقــر آن در كواالالمپ ــى، ب ــاع ايــن نهــاد بين الملل ــراى اقن را ب
مالــزى ارســال كــرد تــا ايــن مــوارد را رفــع كنــد تــا حضــور دبيركل 
ــه و دســتورالعمل هاى  ــا رعايــت آئين نام ــدون شــائبه و ب ــد، ب جدي

اجرايــى آن باشــد. 
در ادامه اين مســير، قرار اســت اعضاى هيأت رئيسه فدراسيون، امروز 

نشســتى را در اين باره داشته باشند تا به اين ايرادات رسيدگى كامل و 
جزئى داشته و راهكارهاى اجرايى آن را مصوب كنند. 

با توجه به اخبــار دريافتى از منابع مطلع، رايزنى ها و ارتباطات مؤثرى 
در روزهاى گذشته برگزار شده تا ذهنيت طرفين براى حل اين مشكل 
كه مربوط به حوزه اجرايى اين تغييرات اســت، به هم نزديك شده و 

راهكارهاى اجرايى، عملياتى شود. 
هم اكنون، اين مسير تسهيل شده و اين جلسه كه امروز برگزار مى شود، 
آغاز اقدامات هيأت رئيســه براى حل و فصل ماجرا اســت تا ايرادات 
كنفدراسيون فوتبال آسيا نيز مرتفع شود و دبيركل جديد بتواند فعاليت 

خود را آغاز كند.

تعطيلى ليگ نوزدهم به 
شرط پرداخت 

حق و حقوق بازيكنان
 طبق شــنيده ها در تمــاس تلفنى 
مديران باشگا ه ها با فدراسيون و سازمان 
ليگ، به آنها اعالم شده كه چندان روى 
ادامه ليگ حساب باز نكنند و به دنبال 
راه حلى براى پايان ليگ نوزدهم باشند 
كه آن را با چه نتايجى و بر اساس چه 

فرمولى خاتمه بدهند.
ــى  ــگان، از طرف ــزارش فرهيخت ــه گ ب
طبــق دســتورالعمل FIFA، تيم هــا 
بايــد در مرحلــه نخســت بــا بازيكنــان 
و كادرفنــى خــود بــه توافــق برســند و 
در مرحلــه دوم مبلغــى بــه آنهــا بــراى 
امــرار معــاش پرداخــت كننــد و اگــر 
ــل  ــى حاص ــه توفيق ــن دو مرحل از اي
نشــد، بايــد حــق و حقــوق بازيكنــان 
برگــزار  ليــگ  كــه  هفتــه اى  تــا 
ــا  ــود. ام ــا پرداخــت ش ــه آنه ــده ب ش
ــى  ــه ابتداي ــى در مرحل ــاى ايران تيم ه
بــا ســد بــزرگ بازيكنــان مواجــه 
توافــق  بتواننــد  اگــر  و  شــده اند 
ــل  ــود حاص ــان خ ــا بازيكن ــى ب خوب
حكــم  زود  خيلــى  شــايد  كننــد 

ــود. ــادر ش ــگ ص ــى لي تعطيل

پيشنهادهاى جديد يوفا 
براى اتمام ليگ قهرمانان 

و ليگ اروپا
 رئيس اتحاديــه فوتبال اروپا اظهار 
كرد بايد مسابقات ليگ قهرمانان و ليگ 
اروپا تا تاريخ 3 آگوســت (13 مرداد) 

برگزار شود.
بــه گزارش فــارس، رئيــس اتحاديه 
فوتبال اروپا عنوان كرد: بايد مسابقات 
به تعويق افتاده ليــگ قهرمانان و ليگ 
اروپا تا تاريخ 3 آگوست (13مرداد99) 

به پايان برسد.
الكســاندر شــفرين در مصاحبه خود 
عنوان كرد: در شــرايط ســختى قرار 
داريم، مى توانيم ادامه مســابقات را در 
ماه هاى مى، ژوئن يــا جوالى برگزار 

كنيم.
ــز  ــكان ني ــن ام ــه اي ــزود: البت وى اف
وجــود دارد كــه نتوانيــم بازى هــا 
دولت هــا  اگــر  كنيــم.  برگــزار  را 
اجــازه برگــزارى بازى هــا را ندهنــد، 
برنمى آيــد.  مــا  دســت  از  كارى 
نمى تــوان  كــه  مى دانــم  را  ايــن 
ســپتامبر  را  باقى مانــده  بازى هــاى 
ــزار  ــر) برگ ــهريور و مه ــا اكتبر(ش ي

ــم. كني
رئيس يوفــا در پايان دربــاره احتمال 
برگــزارى بازى ها به صــورت متمركز 
خبــر داد و گفت: براى فشــرده كردن 
بازى ها روش هاى مختلفى وجود دارد. 
مى توانيم به صورت تك  بازى در كشور 
بى طرف (متمركــز) بازى ها را برگزار 
كنيم، يا مى توانيم بازى ها را به صورت 
تك حذفى با حضور 8 تيم يا 4 تيم پشت 

درهاى بسته برگزار كنيم.

 با توجه به تداوم بيمارى ويروس كوويد19 
در كشــورمان ادامه رقابت هاى باشگاهى در 
كشــور در هاله اى از ابهام قرار دارد و معلوم 

نيست چه سرنوشتى داشته باشد.
فدراســيون فوتبــال و ســازمان ليگ هنوز 
مواضع رســمى خود را اعــالم نكردند و 
گــوش به زنگ ســتاد پيشــگيرى وزارت 
بهداشــت هستند تا شــايد مجوز برگزارى 

ادامه ليگ را بگيرند.
وزارت بهداشــت اجازه تجمــع و برگزارى 
مســابقات را نمــى دهــد و احتمــاالً اين 
ســخت گيرى تا فروكش كــردن اين بيمارى 
ادامه داشته باشد و بعيد است پيش از تابستان 
شرايط براى ادامه رقابت هاى ليگ مهيا شود، 
با اين شــرايط اگر ايــن محدوديت ها تداوم 
داشته باشد، پرونده مسابقات در سال 99-98 

را مختومه اعالم كنند.
فدراســيون و باشگاه ها نقطه نظرات متفاوتى 
براى رده بنــدى تيم ها دارنــد، برخى اعتقاد 
به برگزارى مســابقات به طــور حذفى دارند 
و برخى ديگر مدعى هســتند كــه تيم هاى 
صدرنشين بايد به عنوان قهرمان معرفى شوند.

البته سئول نشــينان منتظر هســتند تــا ببينند 
كشــورهاى صاحــب فوتبــال اروپايى چه 
تصميمى براى ليگ هاى خود مى گيرند تا با 
كپى پيست، آن را در مسابقات داخلى اجرايى 

كنند.

اما به نظر مى رســد كه عاقالنه ترين راه براى 
بســتن پرونده رقابت هــا نيمــه كاره ماندن 
مسابقات باشد و بدون معرفى تيم هاى قهرمان 

مسابقات را مختومه اعالم كنند.
اگر اين فرمول اجرايى شود تيمى از ليگ برتر 
سقوط نخواهد كرد و 2 تيم صدرنشين ليگ 
يك نيز به جمع ليگ برترى ها اضافه خواهند 
شد تا در فصل آينده ليگ برتر با شركت 18 

تيم دنبال شود.
اگر چنين شــود آنگاه ليگ هاى پايينى نيز 
با مشــكل روبه رو خواهند شــد؛ در ليگ 
دســته دوم كشــور چند تيم مدعى صعود 
مى باشند اما در گروه نخست شهيد قندى 
يــزد و اســتقالل مالثانى بخت بيشــترى 
دارنــد و در گروه دوم نيــز چوكاى تالش 
و پاس همدان شــانس صعود دارند. با اين 
شــرايط احتمال اينكه از ليگ دسته دوم 4 
تيم صعود كند، زياد اســت و فصل آينده 
ليگ دســته يك مى تواند با شركت 22 تيم 

شود. دنبال 
بسته شــدن پرونده مسابقات با اين فرمول به 
كام پاس همدان خواهد شد تا بدون دغدغه به 
ليگ دسته يك قدم بگذارد و براى رسيدن به 

جايگاه از دست رفته خود تالش كند.
پاس در فصل جــارى بهترين فصل خود را 
دنبال مى كند و با كســب نتايــج قابل قبول 
به رغم مشكالت و تنگناهاى مالى نمره قبولى 

گرفت؛ اگر ســازمان ليگ نتواند رقابت ها را 
دنبال كند شــايد اين گزينــه بهترين خواهد 
بود و فدراســيون با فراغ بــال مى تواند براى 
رقابت هــاى فصل آينــده برنامه ريزى كند و 
با توجه به اضافه شــدن مســابقات مى تواند 
ليگ هاى فصــل آينده را زودتر آغاز كند تا با 
كمبود وقت مواجه نشــود، با فروكش كردن 
كرونــا فوتبال روزهاى شــلوغى را پيش رو 

خواهد داشت.
حضــور در انتخابــى جام جهانى، شــركت 
در مســابقات ليگ قهرمانــان و فصل نقل و 

انتقاالت نياز به برنامه ريزى مدونى دارد.
فدراســيون فوتبال اگر اين روند را در پيش 
بگيرد مى تواند براى صعود و ســقوط تيم ها 
فرمول خاصى اتخاذ كند و دوباره تعداد تيم ها 

را به روند سابق برگرداند.
تيم هاى باشگاهى در تعطيلى مطلق به سر مى 
برند و براى شــروع دوباره مسابقات نياز به 
يك زمان 2 ماهه براى كســب آمادگى تيم ها 
است كه با توجه به شــرايط كنونى كشور و 
بيمارى مهلك كرونا اين فرصت نمى تواند در 
اختيار باشگاه ها براى آماده سازى قرار بگيرد 
و بهترين گزينه همان بســته شدن نيمه تمام 

پرونده مسابقات داخلى است.
در روزهــاى آينده و با صــدور اطالعيه هاى 
بعدى ســتاد وزارت بهداشت مى توان درباره 

رقابت هاى ورزش تصميم گرفت.

 پس از فســخ قرارداد ايگور كوالكوويچ، 
انتخاب ســرمربى تيم ملى واليبــال به يكى از 
چالش هاى جدى فدراسيون واليبال كشورمان 
تبديل شده و بايد ديد در فرصت باقى مانده تا 
المپيك توكيو، سرمربى تيم ملى واليبال، ايرانى 

خواهد بود يا خارجى؟
تيم ملى واليبال ايران دى ماه ســال گذشته با 
قهرمانى در مســابقات قاره اى سهميه حضور 
در المپيك توكيو را كســب كرد و به مرحله 
گروهى المپيك رســيد و با تيم هــاى ژاپن، 
لهستان، ايتاليا، كانادا و ونزوئال در اين رقابت 

همگروه شد.
زمانى كه ملى پوشــان براى دومين بار سهميه 
المپيــك را كســب كردند و خــود را مهياى 
حضور در دومين المپيــك مى كردند، زمزمه 
به تعويق افتادن المپيك در پى شيوع ويروس 
كرونا به گوش رسيد و در نهايت هفته گذشته 
كميته بين المللى المپيك (IOC) خبر تعويق 
المپيك را رســماً اعالم كرد. تعويق المپيك به 
فسخ قرارداد ســرمربى تيم ملى منجر شد تا 
انتخاب ســرمربى به عنوان جديدترين چالش 

تيم ملى تبديل شود.
 تعويق يك سالِه المپيك

پس از كسب سهميه المپيك ويروسى به اسم 
«كرونا» در جهان و كشــور شــيوع پيدا كرد 
كه زندگى انســان ها را تحت الشعاع قرار داد. 
ورزش هــم كه جدا از زندگى افراد نيســت 

تحــت تأثير ويــروس كرونا قــرار گرفت و 
بازى هاى المپيك كه بزرگترين ميدان ورزشى 
جهان به شــمار مى رود، با تعويق يك ســال 

مواجه شد.
تعويق يك ساِل المپيك توكيو عمًال واليبال را 
در سكوت يك ســاله فرو برد. به دنبال تعويق 
المپيك توكيو، فدراســيون واليبال تصميم به 
فســخ قرار داد با ايگور كوالكوويچ سرمربى 
تيم ملى گرفت زيرا قرارداد ســرمربى تا پايان 
المپيك 2020 بــود كه با توجه به تعويق يك 
ســاِل المپيك و همچنين سرنوشت نامعلوم 
ليگ ملت ها، كوالكوويچ ديگر كارى با تيم ملى 
نداشــت.پس از كســب ســهميه المپيك نيز 
انتقادات بسيارى به عملكرد سرمربى تيم ملى 
وارد بود كه به دليل فرصــت كم باقى مانده تا 
المپيك قــرار بود ايگور همچنان ســكان دار 
تيم ملى تا المپيك توكيو باشــد اما با شــيوع 
ويروس كرونا و تعويق المپيك ورق برگشت 

تا پرونده كوالكوويچ در ايران بسته شود.
 گزينه خارجى يا داخلى؟

پس از فســخ قرارداد كوالكوويچ از ســوى 
فدراسيون، اين پرســش مطرح است كه چه 
كســى هدايت تيم ملــى را برعهــده خواهد 
گرفت؟ فدراســيون واليبال با توجه به شرايط 
پيــش آمده دو راه مقابل خود دارد؛ نخســت 
انتخاب يك مربى بزرگ خارجى و يا استفاده 
از مربى داخلى. با توجه به پيشــينه و حضور 

مربيان خارجى در ايــران و همچنين ظرفيت 
ملى پوشان مربى خارجى بايد حداقل در حد 
نام و شهرت والسكو باشــد. پس از جدايى 
والســكو از تيم ملــى، كوالكوويــچ هدايت 
ملى پوشــان را برعهده گرفت امــا در مدت 
حضــورش در ايران موفق نشــد از ظرفيت 

واليبال ايران به خوبى استفاده كند.
بايد ديد فدراســيون مى توانــد مربى بزرگ 
خارجى را به خدمت گيرد كه بتواند تيم ملى 
را در آوردگاه المپيك به خوبى هدايت كند يا 
خيــر؟ اين نكته را نيز بايد مــد نظر قرار داد 
كه با توجه به نوسانات نرخ ارز حضور مربى 
تراز اول خارجى در واليبال ايران نيازمند مبلغ 
هنگفتى خواهد بود. نكته ديگر اينكه بيشــتر 
مربيــان مطرح واليبال جهــان درگير تيم هاى 
خود و آماده ســازى براى المپيك هستند. اين 
دو مورد شــايد كار را براى فدراسيون سخت 
كند و پيكان انتخاب را به سوى مربيان داخلى 

نشانه گيرد.
بحث مربى داخلى نيز مشكالت خاص خود 
را دارد. اينكه كدام مربى ايرانى بتواند در رأس 
كار قرار گيرد كه بازيكنان از او حرف شنوى 
داشــته باشند و اينكه كدام مربى ايرانى تجربه 
كافــى براى حضور در ميــدان بزرگ المپيك 
را دارد. اين مهم بر كســى پوشيده نيست كه 
المپيك بزرگترين آوردگاه ورزشى جهان است 
و جدا از بحث فنى، مســائل روانى به شدت 

در كسب نتايج تيم ها تأثيرگذار است. بنابراين 
مربــى كه در رأس كار قرار مى گيرد بايد كوله 
بارى از تجربه داشته باشد تا بتواند تيم ملى و 
بازيكنان را در بهترين شرايط قرار دهد. از ميان 
مربيان ايرانى بهروز عطايى و پيمان اكبرى از 
جمله مربيان باتجربه به شمار مى روند. عطايى 
سال گذشته به همراه تيم جوانان براى نخستين 
بار بر ســكوى نخست قهرمانى جوانان جهان 

قرار گرفت.
پيمان اكبرى نيز در اين ســال ها به عنوان مربى 
در كنــار ايگــور كوالكوويچ حضور داشــته 
است و ارتباط خوبى با بازيكنان دارد. اكبرى 
و عطايى دو گزينه مطرح داخلى هســتند كه 
در صورت كنار رفتن گزينه خارجى شــانس 

بيشترى براى هدايت تيم ملى دارند.
محمدرضا داورزنى، رئيس فدراسيون واليبال 
كه پس ازجدايى والسكو تجربه عقد قرارداد 
با كوالكوويــچ را دارد، اينبار بايد در انتخاب 
ســرمربى تيم ملى دقت و توجه بيش ترى كند 
زيرا المپيــك جاى آزمون و خطا نيســت و 
داورزنى قول قرارگيرى تيم ملى در بين 4 تيم 

برتر المپيك توكيو را به مردم داده است.
براى رســيدن به جمع 4 تيم برتر فدراسيون 
واليبال بايد از امروز برنامه ريزى خوبى ترتيب 
دهد و در وهله نخست به دنبال جذب بهترين 

گزينه براى انتخاب سرمربى باشد.
* ساناز سليمانى

چالش بزرگ براى نيمكت تيم ملى واليبال

احتمال صعود پاس به ليگ يك وجود دارد

ابهام در سرنوشت 
فوتبـال كشور
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مونسان:
نبود حمايت و برنامه ريزى 

مى تواند موجب بيكارى 80 هزار 
نفر در گردشگرى كشور شود

 وزيــر و فعاالن گردشــگرى كشــور با معاون 
اول رئيس جمهــور و رئيــس كل بانــك مركزى 
جمهورى اســالمى ايران نشستى تشــكيل دادند، 
وزير گردشــگرى كشــور در اين نشســت مطرح 
كرد: صنعت گردشگرى از سال 97 با بحران جدى 
مواجه شــد كه مهمترين آنها اعمــال تحريم هاى 
ظالمانه آمريكا، سيل فروردين 98، شهادت سردار 
ســليمانى، حادثه هواپيماى اوكراينى و در نهايت 

شيوع ويروس كرونا بوده است.
على اصغر مونسان گفت: مجموع اين عوامل سبب 
شد تا اين صنعت با مشكالتى مواجه شود و امروز 
براى رونق مجدد به طور حتم نيازمند حمايت هاى 

دولت هستيم.
وى افزود: پيش بينى ما اين بود كه تا سال 99 موفق 
به جذب 11 ميليون گردشگر خارجى خواهيم شد 
كه متأسفانه شــيوع ويروس كرونا اين روند رو به 

رشد را متوقف كرد.
مونســان تأكيد كرد: با شــيوع ويــروس كرونا در 
نخســتين قــدم بــا دســتورالعملى، پروتكل هاى 
بهداشــتى را به مراكز اقامتى سراسر كشور، ابالغ و 
همچنين نوروزگاه ها، بازارچه هاى صنايع دستى و 

موزه ها را لغو و تعطيل كرديم.
اعتقاد ما اين اســت كه در نوروز امسال بيش از 90 
درصد كاهش سفر داشــتيم و غالب سفرهايى كه 

انجام شد نيز تفريحى و نوروزى نبود.
وى همچنين گفت: اگر دولت از صنعت گردشگرى 
حمايت نكند، شــاهد ورشكســتگى در اين حوزه 
خواهيم بود. درحال حاضر 80 هزار نفر به صورت 
مستقيم در صنعت گردشگرى فعال هستند كه نبود 
حمايت و برنامه ريزى مى تواند ســبب بيكارى 80 

هزار نفر در كشور شود.
وزير گردشــگرى افزود: درباره تخصيص 38 هزار 
ميليــارد ريال براى جبران خســارت هاى كرونا به 
مشاغل حوزه گردشگرى، پيشــنهاد من اين است 
كه اين رقم با نظارت مســتقيم دستگاه هاى متولى 

و نظارتى در اختيار وزارت گردشگرى قرار گيرد.
وى همچنين درخواســت كرد: تا امهال تسهيالت 
اعطايى به فعاالن گردشــگرى، يكساله و همچنين 
زمــان پرداخــت بيمه حــق كارفرما نيز تــا پايان 

شهريورماه تمديد شود.
به نظر مى رســد مهمترين موضوعى كه مى تواند به 
فعاالن حوزه گردشــگرى كمك كند اين است كه 
پس از مهار كرونا با ايجاد محرك هايى براى ســفر، 
بخشى از زيان هاى وارد شــده به اين قشر جبران 

شود.
برگزارى ســفرهاى اقساطى براى كاركنان دولت و 
تعييــن چند روز تعطيلــى عمومى در يك فرصت 
مناسب مانند عيد فطر، مى تواند موجب رونق مجدد 

سفر و گردشگرى در كشور شود.

مطبوعات و تعطيالت كرونا 
 كرونا در كشــور بســيارى از روندهايى كه تصور تعطيل شدن آنها 
در هيچ خاطرى نمى گنجيد، را به تعطيلى درآورده است؛ تعطيلى نماز 
جمعه در همه شهرها، تعطيلى مدارس و دانشگاه ها و حاال تعطيلى تمام 
رسانه هاى مكتوب و نشــريات كاغذى از روزنامه گرفته تا هفته نامه و 

ساير مطبوعات.
كميته اطالع رسانى و مديريت جو روانى ستاد ملى مقابله با كرونا، روز 
دوشنبه 11 فروردين اعالم كرد كه نشريات چاپى تا پايان محدوديت هاى 

مربوط به كرونا به صورت كاغذى منتشر نخواهند شد.
به گزارش اقتصاد كارا، بر اســاس نظر اين كميته، انتشــار مطبوعات و 
نشريات كاغذى مســتلزم فعاليت مجموعه اى از افراد از خبرنگاران تا 
صنعت چاپ و توزيع اســت و اين روند بالقوه ممكن اســت به شيوع 
بيشــتر بيمارى بينجامد، بنابراين در راستاى اجراى حداكثرى طرح ملى 
فاصله گذارى اجتماعى مصوب ستاد ملى مقابله با كرونا، نسخه كاغذى 

نشريات تا پايان اين طرح چاپ نخواهد شد.
بر اســاس يك روال معمــول، روزنامه هاى دولتى در ايــران از پنجم 
فروردين و پايان دور نخســت تعطيالت نوروزى منتشــر مى شدند و 
روزنامه هاى غيردولتى هم معموال از 14 يا 15 فروردين منتشر مى شدند. 
محدوديت هــاى مربوط به كرونا در ايران تــا روز 20 فروردين برقرار 
اســت. ستاد ملى كرونا هنوز اعالم نكرده است كه آيا اين محدوديت ها 

را تمديد خواهد كرد يا نه.
در عيــن حال پس از اعالم لزوم انتشــارنكردن رســانه هاى مكتوب، 
انجمن صنفى مديران مســئول روزنامه هاى غيردولتــى در نامه اى به 
رئيس جمهور، در واكنش به تعطيلى چاپ نشــريات و روزنامه ها، با 
ذكر نكاتى خواســتار لغو اين مصوبه شد كه مورد تأييد قرار نگرفت. 
اين نامه با امضاى 7 عضو هيأت مديره انجمن به نهاد رياست جمهورى 
ارسال شــده بود و هيچ بخش مسئولى اعم از نهاد رياست جمهورى، 
وزارت بهداشــت، ســتاد ملى مقابله با كرونا و وزارت ارشاد به اين 

درخواست توجه نكردند.
افزايش سرسام آور قيمت كاغذ، تحريم و مشكالت تأمين مالى واردات 
كاغذ، سوءمديريت معاونت مطبوعاتى در راهبرى رسانه هاى مكتوب و 
بحران مخاطب به دليل ناتوانى اغلب رســانه هاى چاپى در پاسخگويى 
به مطالبات جامعه از مهمترين مشكالت نشريات چاپى است. اكنون با 
فراگير شدن بيمارى ناشى از ويروس كرونا، مطبوعات در تعليق تازه اى 
قرار گرفته اند. رسانه هاى آنالين و شبكه هاى اجتماعى در اتفاق كم سابقه 
اخير برنده كارزار اطالع رســانى در شرايط كنونى هستند؛ زيرا همگان 
حتى طرفداران نســخه چاپى به سمت پذيرش الزام آور فضاى مجازى 

حركت كردند.
مطبوعــات ايــران در تاريــخ 180 ســاله خــود هرگــز چنيــن وضعيتــى 
ــه  ــه دارد، پرســش اينجاســت ك ــالت ادام ــد. تعطي ــه نكرده ان را تجرب
ــا،  ــس از دوران كرون ــران پ ــه اي ــف و در محــاق رفت ــات نحي مطبوع
تــوان بازايســتايى و حفــظ جايــگاه لــرزان و شــكننده خــود را دارنــد؟ 
پرســش اساســى تر آن اســت كــه آيــا كرونــا عليــه رســانه هاى چاپــى 
عمــل كــرده و رونــد دگرديســى جوامــع بــه ســوى ابزارهــاى ارتباطى 

نويــن را تســريع مــى كنــد؟
منبع: مديريت رسانه

 روزنامه صبح استان
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
هر آن باغى كه نخلش سر بدر بى                                  مدامش باغبون خونين جگر بى
ببايد كندنش از بيخ و از بن                                                 اگر بارش همه لعل و گهر بى

■ حديث:
امام على(ع):

همانا دِل جوان ، مانند زميِن كشت ناشده است . آنچه در آن افكنده شود ، مى پذيرد . از اين رو ، 
پيش از آن كه دلت سخت گردد و ِخردت سرگرم شود ، به تربيت تو هّمت گماشتم .     
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 آذرى جهرمى، وزيــر ارتباطات دولت تدبير و 
اميد در اكانت توييتر خود در تاريخ دوم فروردين 
1399 نوشت: براساس مصرف اينترنت حدود يك 
ميليون نفر از تهران به مســافرت رفته كه اين رقم 

25درصد سال گذشته است . 
هرچند كاهش رقم مسافرت در اين شرايط خاص، 
خبرى خوشــحال كننده مى توانســت باشــد، ولى 
قطعا اين ميزان مســافرت فقــط از تهران مى تواند 
نگرانى هاى جدى ايجاد كند، به ويژه اگر بدانيم كه 
ده درصد آن توسط استان همدان جذب شده است. 
براساس آمار وزير كه آن هم بر اساس آمار استفاده 
از اينترنت داده شــده اســت، حدود 100هزار نفر 
مسافر فقط از تهران به استان همدان وارد شده اند. 
اين ميزان مســافرت مى تواند براى اســتان ما يك 

چالش جدى ايجاد كند. 
اگر از اين حجم فقط يك درصد آلودگى به كرونا 
داشــته باشــند، حدود 5برابر ميزان مبتاليان فعلى 

خواهد بود. 
بر اساس مشاهدات ميدانى، بيشترين حجم مقصد 
اين مســافران شــهرهاى همدان، ماليــر، نهاوند، 

تويسركان و اسدآباد بوده است. 
چند روز پيش از انتشــار اين توييت، نامه 5 وزير 
بهداشــت ادوارى و حمايت صدها پزشــك از آن 
خطاب به رئيس جمهور براى محدود كردن فضاى 
مسافرت و تردد منتشر شد كه البته پاسخى شفاف 

به آن، هرگز منتشر نشد. 
درصد بااليى از مــردم در خانه ماندن را در برنامه 
خود قــرار داده اند ولى متأســفانه درصد كمترى 
بــه توصيه هاى بهداشــتى توجه ندارنــد. در همه 

سيســتم هاى مديريتــى دنيا 
كم توجه،  افــراد  ايــن  براى 
قوانيــن بازدارنــده لحــاظ 
مى شــود. به نظر مى رسيد از 
و  رسمى  رســانه هاى  طريق 
فضاى مجازى به اندازه كافى 

هشــدار داده شده و فرهنگ ســازى الزم صورت 
گرفته اما پس از انتشــار ايــن توييت عكس العمل 

مسئوالن استان همدان تأمل برانگيز بود.
پس از انتشــار اين توييت، مســئوالن همدانى به 
تكاپوى پاك كردن ردپاى  مسافر در همدان افتادند، 
گويــا توييت وزير، خواب گردشــگرى همدان را 
كه صابون كرونازدگى به تن ماليده بود را آشــفته 
كرد و به نظر مى رســد اتخاذ راهكار كارگشا براى 
ممنوعيت ورود و خــروج غيرضرورى در همدان 
كه مغفول مانده بود جدى تر در دســتور كار قرار 

گرفت.
وقتى وزيــر ارتباطات در حســاب توييترى خود 
اعالم كرد، «بيشــترين جذب مســافر از تهران به 
همدان»، ديگر هيچ راهى جز مديريت حواشــى و 
ورود مسافر به استان براى مسئوالن نماند و معاون 
اســتاندار در همين زمينه به رسانه ها گفت: جذب 

مسافر در همدان صحت ندارد.
عراقى بــا بيان اينكــه همدان پذيراى مســافران 
نوروزى نيســت و بيشــتر هتل ها و مهمان پذيرها 
تعطيل هســتند، گفت: همدان مســير عبور غرب 
كشور است، بنابراين همه كسانى كه از اين قسمت 

عبور مى كنند صرفًا در همدان نمى مانند.
معاون گردشــگرى همدان همان زمان كل ماجراى 

جذب مســافر را انكار كرد و گفت: مراكز اقامتى 
تعطيل اند، چطور مى شود جذب مسافر داشت؟

معاون گردشگرى همدان با بيان اينكه وقتى مدارس 
و مراكز اقامتى تعطيل هستند چطور مى توان جذب 
مسافر داشت؟ گفت: خانه مسافرهاى داراى مجوز 
مورد رصد قرار مى گيرند و حدود 10 مورد از آنها 

نيز پلمب شده است.
در اين ميان مديركل ميراث فرهنگى لب به اعتراف 
گشود و گفت: 9مسافر در هتل هاى همدان اقامت 

داشته اند .
 احتمال حضور همدانى هاى مقيم تهران 

در همدان
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى، گردشگرى 
همدان گفت: هتل هاى همدان خالى است و جذب 
مســافر ندارند، اما ممكن است همدانى هاى مقيم 

تهران در اين ايام به همدان سفر كرده باشند.
امــا راهنمايــى و رانندگــى همدان بــه فارس از 

بازگردانده شدن 35 مسافر از همدان خبر داد. 
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان از 
ممنوعيت ورود مسافران با همدان خبر داد و گفت: 
تا روز گذشته، 35 مســافر از همدان به استان هاى 

خود راهى شدند.
كوتاهى مســئوالن درباره مديريت ورود مسافر و 
بى توجهى مردم حتى به فتواى شــرعى رهبر معظم 

انقالب و مراجع تقليد كه بر ضامن بودن فرد منتقل 
كننده بيمارى تأكيد داشت و حجت شرعى در كنار 

حجت قانونى را تمام مى كرد هم كارساز نشد.
به نظر مى رســيد اين حجم حضور مســافران در 
برخــى مقاصــد بيانگــر مواجهه با پديــده نوين 

«خودكشى اجتماعى» در كشور بود. 
االن فقط يك مطالبه جدى از سوى مردم شهرها و 

استان هاى مقصد از مسئوالن وجود دارد.
از طرفى مى توان گفت كه بى توجهى به توصيه هاى 
مقامات ذى ربــط درباره خارج نشــدن از منزل و 
خوددارى ازســفر نيز برخالف نظر برخى منتقدان 
به اين واكنــش جامعه شــناختى، ارتباط چندانى 
بــا فرهنگ فردى وعمومى جامعــه ندارد، زيرا در 
مقايســه واكنش مــردم ايران با مردم كشــورهاى 
توســعه يافته و پيشــرفته درمواجهــه با شــرايط 
اين بحــران عمومــى، واكنشــى دور از انتظار و 
منحصربه فرد از سوى شــهروندان ايرانى را شاهد 

نبوديم.
در شرايط موجود در همدان كار به جايى كشيد كه 
مردم خواستار مسدود شدن مسيرها براى پيشگيرى 
از شيوع بيمارى كرونا شــدند، براى مسافرانى كه 
بى توجــه به اين همه هشــدار، كرونا را با خود به 
سفر مى برند، خواســتار بازدارندگى از اقامت در 

شهرهاى استان شدند.

 شــوِك ناشــى از تبعات تحريم ها، انهــدام هواپيما و 
گزارش هــاى خبرِى حاكى از جريانــاِت نا امنى در ايران 
از پاييز ســال گذشــته بر پيكره شــكننده و آسيب پذير 
گردشــگرى ايران تأثير نامطلوب خود را گذاشــته و به 
روگردانِى بازار بين المللى از اين سرزمين منجر شده بود 
كه سر و كله يك ميهمان ناخوانده و بيمارى ناشناخته پيدا 
شــد و پيرو آن، متوليان اين حوزه، بازار داخلِى سفرهاى 
عيدانه را نيز از دســت دادند و در يك كالم گردشــگرى 
در ايران مزيد بر علت فجايع اقتصادى پيشــين، بهانه اى 
مضاعف يافته و زمين گير شــد. ايــن روزها همانگونه از 
يك سو مشــغله متخصصان حوزه هاى بهداشت و درمان 
كه در ســاعات طوالنى و به دور از خانــه و خانواده، به 
رســالت انســانى خويش در باب نجات جان انسان هاى 
مبتال به ويروس كرونا مى پردازند، رو به افزايش است؛ از 
سوى ديگر شمار كاركنانى كه در هتل ها و صنايع وابسته، 
شــغل خود را از دست مى دهند، نيز روزبه روز بيشتر مى 
شوند. شاخِص اشغال تخت هاى بيمارستانى به شدت باال 
و شاخص اشــغال تخت هاى واحدهاى اقامتى به شدت 

پايين آمده و اين يعنى بحران! 
اينگونه كه پيداســت، شاخص مناســب، گاه مى تواند در 
عين ســادگى بيانگر يك وضعيت كلى آشــفته بوده و در 
واقع ارتقاى ناگهانى آن، اغلب قادر است در هم پيچيدگى 
اوضاِع اجتماع و سازمانى را نمود بخشد. در شرايط فعلى، 

نظر به اينكه پيشــگيرى از ابتال به اين بيمارِى همه گير با 
تجويِز قرنطينگى، عموم مردم را ناگزير به حبس و حصر 
خانگى كرده، اخبار ناگــوار و مهم تر از آن الزامِ مواجهه 
مــداوم و ايثارگرانــه كادرِ درمان با بيماران و متأســفانه 
مشــاهده مرِگ تعداد قابل توجهى از مبتاليان و چه بســا 
از دست رفتن عده زيادى از فداكاران در حوزه پزشكى و 
پرستارى، عالوه بر بحران هاى اقتصادى، يك بحران بزرگ 

روانى نيز ايجاد كرده است.
 از آنجا كــه در تعريف مديريِت بحران، به سالم ســازِى 
پــس از وقوِع بحران نيز پرداخته مى شــود، بســيارى از 
نظريه پردازان علم مديريت بــاور دارند، بحران، همانطور 
كه نشانگر يك مانع، آسيب، ضايعه يا تهديد است در بطِن 
آن همواره فرصتى نهفته اســت و اغلب از واژه اى چينى 
كه براى «بحران» وجود دارد، به تمثيل بهره مى برند، زيرا 
اين واژه در زبان چينى از همان حروفى تشكيل شده است 
كه «خطر» و «فرصت» را شــكل داده اند. به جبراِن از جان 
گذشــتگى رزمندگان جبهه هاى سالمت، در بحرانى اين 
چنيــن و ترجيح آنچه رســالت حرفه اى ايشــان ايجاب 
مى كند كــه با دورى از خانه و خانــواده حتى در لحظه 
تحويل ســال، به خدمت مشغول باشند؛آنچه نيازمند تأمل 
است اين اســت كه به پاس زحمات اين ايام و با در نظر 
گرفتن حقوق انســانى در بحث بهداشت كار و ارگونومى 
مى بايست براى كاهِش آسيب هاى شغلى و ترميم صحت 

و ســالمت روح و روان آنها با مراقبت هاى معنوى، براى 
حفــظ و بقاى حضور و وجود اين افراد در ســازمان هاى 

انسانى تمهيداتى انديشه كرد. 
همه مى دانيم در زبان انگليسى واژه hospital به معناى 
بيمارســتان با واژه hospitality به معناى ميهمان نوازى 
داراى يك ريشه است، قطعا ريشه يابى اين دو واژه اگرچه 
بســيار شيرين، اما در اين فرصت اولويت به شمار نمى آيد 
و تنها به يك دليل از هم ريشه بودن اين دو واژه در بحران 
كرونا بهره مى بريم، اينكه هردو واژه به منزله پناهگاهِ افراد 
براى بهبودِ احواالِت روحى و جســمى جايگاهى تعريف 
شــده و ملموس دارند و آنچه قابل تأكيد است اين است 
كه قطعًا در پساكرونا اكسير و مرحم درمانگر بشر، صنعت 
گردشــگرى خواهد بود. صنعتى كه اگرچــه امروز جان 
 CSR نحيفش، مغلوب بحران ها شده است اما در راستاى
مخفف (corporate social responsibility) كه 
به معناى مســئوليت اجتماعى اســت، اعالم آمادگى مى 
نمايــد، زيرا ارگان هايى مثل جامعه هتلداران، اتحاديه هاى 
اصنــاِف مرتبط با حوزه هــاى فراغــت و از همه مهمتر 
وزارت ميراث فرهنگى و گردشــگرى و وزارت بهداشت 
و درمان در يك همكارى اصولى در روزگار پســاكرونا، 
قادر خواهند بود با ايجاد فرصت هايى مناسب و اقتصادى، 
امكاناتى براى ســفر كادر درمان به همراه خانواده، فراهم 
كنند تا به اين ترتيب يك حمايت دو جانبه از دو حوزه اى 

كه متحمل رنج و فشــار زيادى در زمــان بحران بيمارى 
شــده اند، صورت پذيرد. در همين راستا پيشنهاد مى شود 
چنانچه ســازمان هاى متولى توجهى به اين مهم نداشتند، 
بنگاه هاى اقتصادى مرتبط با گردشــگرى و فراغت با در 
نظر گرفتن تخفيف هاى ويژه و پاسداشــت ساعيان كادر 
درمان، به صورت خودجوش به بازارســازى براى ايفاى 
نقش اجتماعى خود اقدام كنند، زيرا به نظِر نگارنده آنچه 
بازار امروز نياز دارد فراتر از بازاريابى، بازاريارى است... 

همانطور كه تيم درمان در روزهاى سخت ضعف جسمى 
بيماران كرونايى كنار اين قشــر ماندند، اميد آن مى رود كه 
در پساكرونا، صنعت هميشه توانمند و پشتيبان گردشگرى 
نيز با در نظر گرفتن سياست هاى تشويقى، يادمان تلخ اين 
بيمارى مهلك را با شيرينى اقامتى مطلوب و به ياد ماندنى 
و به لطف يك پذيرايى در خور منزلت فرشتگان سالمت 
در ضميرشان جاودانه سازد و مسّكنى خاطره ساز و التيامى 

بر آالم تلخ اين عزيزان سخت كوش باشد.

قيمت هاى باورنكردنى بليت هواپيما
كاهش 90 درصدى پروازهاى داخلى

 سخنگوى سازمان هواپيمايى از ادامه محدوديت هاى پروازى 
در مسيرهاى اعالم شــده تا قطع زنجيره شيوع كرونا خبر داد و 
گفت: كاهش پروازهاى داخلى اكنون به 90 درصد رسيده است.
بــه گزارش خبرآنالين و به نقل از پايــگاه خبرى وزارت راه و 
شهرسازى، محدوديت هاى پروازى همچنان قيمت بليت هواپيما 
را در كف نگه داشته است و با وجود بازگشت مسافران نوروزى 
به شهرهاى مبدا بليت هواپيما در پايين ترين نرخ خود به فروش 

مى رسد.
براى مثال در مســير شــيراز بــه تهران، براى روز گذشــته 
بليت شــركت هواپيمايى ايران اير به نــرخ 264 هزار تومان 

به فروش مى رســيد. هواپيمايى ايرتور نيز براى روز گذشته 
بليت مســير مشــهد به تهران را 270 هزار تومان به فروش 
مى رساند، درحالى كه مدت مشابه سال گذشته بليت هواپيما 
در اين مســيرها حدود يك ميليون تومان به فروش مى رفت؛ 
با اين حال خبرى از اســتقبال ســفر هوايــى و خريد بليت 

نيست. هواپيما 
فرودگاه مهرآباد كه هر سال در اين ايام پذيراى روزانه 400 پرواز 
بود، اكنون روزانه بين 100 تا 120 پرواز دارد و بر اســاس آمار 
اعالمى از ســوى اداره كل فرودگاه مهرآباد، نشست و برخاست 
هواپيماهــا در اين فرودگاه در بازه زمانى 25 اســفند 98 تا 12 
فروردين 99 كاهش 63 درصدى نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته داشته است.
رضا جعفرزاده، سخنگوى سازمان هواپيماى كشورى روز گذشته 

از ادامه محدوديت هاى پروازى در مسيرهاى اعالم شده خبر داد 
و گفت: تا اطالع ثانوى محدوديت هاى داخلى ادامه دارد ضمن 
اينكه تالش مى شود مطابق تقاضاى سفر پروازها براى جابه جايى 

مسافران اختصاص يابد.
وى گفت: براســاس آخرين آمارهاى دريافت شــده سفرهاى 
هوايى مردم به بســيارى از استان ها حدود90 درصد كاهش پيدا 
كرده اســت كه به دليل توصيه ها مبنى بــر قطع زنجيره كرونا و 
همچنين ارائه نكرتن خدمات به مســافران در مراكز سياحتى و 
زيارتى تعداد مسافرت هوايى به شدت كاهش يافته است و اين 

روند ادامه دارد.
جعفرزاده گفت: با اين حال عمليات مربوط به غربالگرى مسافران 
و همچنين ضدعفونى محيط ترمينال ها و سالن هاى مسافرى در 

فرودگاه هاى كشور ادامه دارد.

بازخوانى آنچه كه 100 هزار مسافر را 
به همدان روانه كرد

جنجال 
بر سر يك توئيت

گردشگــرى 
حــامى

 رزمندگــان 
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