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استقبال از نهادينه شدن 
فرهنگ استعفا

وقتــى  گذشــته،  ســال هاى  در   -1  
تلويزيون، خبرى از عذرخواهى و استعفاى 
مســئولى خارجى را پخش مى كرد، پس از 
آن رسانه ها و صاحبنظران كه اين اقدامات 

از سوى مديران ايرانى...

تسهيالت 12 تا 16 ميليونى 
براى فعاالن گردشگرى و صنايع دستى

بازگشايى تدريجى 
كسب و كار هاى سفر

كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه 
مهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراهمهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراه

به مناسبت ماه پربركت رمضان به مناسبت ماه پربركت رمضان 
و به منظور حمايت از توليد و به منظور حمايت از توليد 

درسال جهش اقتصادى درسال جهش اقتصادى 

09226404490شماره تماس: 38279011 و 09226404490 و 38279011 تماس: شماره

 در خدمت توليد كنندگان گرامى است در خدمت توليد كنندگان گرامى است

نيمه شب شرعىاذان مغربغروب خورشيداذان ظهرطلوع خورشيداذان صبحتاريخروز

05 : 29 : 1700 : 10 : 4020 : 52 : 4019 : 14 : 1413 : 37 : 0106 : 07 : 105 ارديبهشت 1399دوشنبه

45 : 28 : 0800 : 11 : 2820 : 53 : 2819 : 14 : 0113 : 36 : 3106 : 05 : 205 ارديبهشت 1399سه شنبه

25 : 28 : 5800 : 11 : 1620 : 54 : 1719 : 14 : 5013 : 34 : 0206 : 04 : 305 ارديبهشت 1399چهارشنبه

05 : 28 : 4900 : 12 : 0520 : 55 : 0619 : 14 : 3913 : 33 : 3406 : 02 : 405 ارديبهشت 1399پنج شنبه

45 : 27 : 4000 : 13 : 5320 : 55 : 5519 : 13 : 3013 : 32 : 0606 : 01 : 505 ارديبهشت 1399جمعه

26 : 27 : 3100 : 14 : 4120 : 56 : 4519 : 13 : 2113 : 31 : 3806 : 59 : 604 ارديبهشت 1399شنبه

08 : 27 : 2200 : 15 : 3020 : 57 : 3519 : 13 : 1313 : 30 : 1206 : 58 : 704 ارديبهشت 1399يكشنبه

49 : 26 : 1300 : 16 : 1820 : 58 : 2619 : 13 : 0613 : 29 : 4606 : 56 : 804 ارديبهشت 1399دوشنبه

31 : 26 : 0400 : 17 : 0620 : 59 : 1819 : 13 : 0113 : 28 : 2106 : 55 : 904 ارديبهشت 1399سه شنبه

14 : 26 : 5500 : 17 : 5520 : 59 : 0919 : 13 : 5613 : 26 : 5606 : 53 : 1004 ارديبهشت 1399چهارشنبه

56 : 25 : 4600 : 18 : 4320 : 00 : 0220 : 13 : 5213 : 25 : 3306 : 52 : 1104 ارديبهشت 1399پنج شنبه

40 : 25 : 3700 : 19 : 3220 : 01 : 5520 : 12 : 4913 : 24 : 1006 : 51 : 1204 ارديبهشت 1399جمعه

24 : 25 : 2800 : 20 : 2020 : 02 : 4820 : 12 : 4813 : 23 : 4806 : 49 : 1304 ارديبهشت 1399شنبه

08 : 25 : 1900 : 21 : 0820 : 03 : 4320 : 12 : 4713 : 22 : 2806 : 48 : 1404 ارديبهشت 1399يكشنبه

53 : 24 : 1000 : 22 : 5720 : 03 : 3720 : 12 : 4813 : 21 : 0806 : 47 : 1504 ارديبهشت 1399دوشنبه

38 : 24 : 0100 : 23 : 4520 : 04 : 3220 : 12 : 5013 : 20 : 4906 : 45 : 1604 ارديبهشت 1399سه شنبه

24 : 24 : 5200 : 23 : 3320 : 05 : 2820 : 12 : 5313 : 19 : 3106 : 44 : 1704 ارديبهشت 1399چهارشنبه

10 : 24 : 4300 : 24 : 2120 : 06 : 2420 : 12 : 5713 : 18 : 1506 : 43 : 1804 ارديبهشت 1399پنج شنبه

57 : 23 : 3300 : 25 : 0920 : 07 : 2120 : 12 : 0313 : 18 : 5906 : 41 : 1904 ارديبهشت 1399جمعه

44 : 23 : 2400 : 26 : 5620 : 07 : 1920 : 12 : 1013 : 17 : 4506 : 40 : 2004 ارديبهشت 1399شنبه

32 : 23 : 1400 : 27 : 4420 : 08 : 1720 : 12 : 1813 : 16 : 3206 : 39 : 2104 ارديبهشت 1399يكشنبه

20 : 23 : 0400 : 28 : 3120 : 09 : 1520 : 12 : 2813 : 15 : 2006 : 38 : 2204 ارديبهشت 1399دوشنبه

09 : 23 : 5400 : 28 : 1820 : 10 : 1520 : 12 : 3913 : 14 : 1006 : 37 : 2304 ارديبهشت 1399سه شنبه

59 : 22 : 4400 : 29 : 0520 : 11 : 1420 : 12 : 5113 : 13 : 0106 : 36 : 2404 ارديبهشت 1399چهارشنبه

49 : 22 : 3300 : 30 : 5220 : 11 : 1520 : 12 : 0413 : 13 : 5406 : 34 : 2504 ارديبهشت 1399پنج شنبه

40 : 22 : 2200 : 31 : 3820 : 12 : 1620 : 12 : 1913 : 12 : 4706 : 33 : 2604 ارديبهشت 1399جمعه

32 : 22 : 1100 : 32 : 2420 : 13 : 1720 : 12 : 3613 : 11 : 4306 : 32 : 2704 ارديبهشت 1399شنبه

24 : 22 : 5900 : 32 : 1020 : 14 : 1920 : 12 : 5413 : 10 : 4006 : 31 : 2804 ارديبهشت 1399يكشنبه

17 : 22 : 4700 : 33 : 5520 : 14 : 2220 : 12 : 1313 : 10 : 3906 : 30 : 2904 ارديبهشت 1399دوشنبه

10 : 22 : 3400 : 34 : 4020 : 15 : 2520 : 12 : 3413 : 09 : 3906 : 29 : 3004 ارديبهشت 1399سه شنبه

04 : 22 : 2100 : 35 : 2420 : 16 : 2820 : 12 : 5713 : 08 : 4106 : 28 : 3104 ارديبهشت 1399چهارشنبه

اوقات شرعى ماه مبارك رمضان به وقت همداناوقات شرعى ماه مبارك رمضان به وقت همدان

مردم حمله ويروس چينى 
را پايان يافته ندانند

كرونا همچنان 
در كمين است
■ ثبت 12 مورد جديد 

مبتال به كرونا

منتخب مردم همدان و فامنين در مجلس يازدهم:

كارآفرينى در همدان حال خوشى ندارد
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اقدامات بانك رفاه همدان 
در مقابله با كرونا
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  7 ارديبهشت ماه 1399  شماره 3739

2

يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

استقبال از نهادينه شدن فرهنگ استعفا
 1- در سال هاى گذشــته، وقتى تلويزيون، خبرى از عذرخواهى 
و استعفاى مســئولى خارجى را پخش مى كرد، پس از آن رسانه ها و 
صاحبنظران كه اين اقدامات از ســوى مديران ايرانى، آرزويى دست 
نيافتى براى آنها بود، با حسرت زياد از فرهنگ باالى مديريتى در اين 

كشورها سخن مى گفتند.
بر اساس اين اظهارات اين عذرخواهى ها و استعفاها و اقداماتى از اين 
قبيل از توســعه يافتگى فرهنگ و نهادينه شدن علم مديريت در اين 

كشورها حكايت داشت و نشانى بر توسعه يافتگى آنها بود.
2- همدان در كمتر از 2 ماه، شاهد استعفاى 4 مدير بوده است، آمارى 
كه ســال 99 را سالى متفاوت در مديريت استان با استعفاهاى مديران 

نشان مى دهد.
اين روند اگر با استقبال ديگر مديران همراه شود، امسال توسعه يافتگى 
استان در فرهنگ كار و مديريت محقق خواهد شد و در شاخصى مهم 

استان به توسعه خواهد رسيد.
3- اســتعفاى مديرعامل شركت سياحتى عليصدر با فعاليتى كوتاه در 

اين مجموعه، آغازگر اين روند بود.
وى كه تجربه فعاليت در جهادكشاورزى داشت پس از مدتى حضور 
در مجموعه اى گردشــگرى با اســتعفا فعال به مجموعه كشــاورزى 
برگشت تا شــرايط براى فعاليت مديرى با سوابق گردشگرى بيشتر، 

در اين مجموعه فراهم شود.
پس اين اســتعفا به نفع توســعه اســتان و گامى به پيش در مديريت 

گردشگرى استان بوده است.
4- مديركل پدافند غيرعامل اســتان در شرايط همه گيرى كرونا و نياز 
به فعاليت بيشــتر اين اداره كل استعفا كرده و اين استعفا پذيرفته شده 

است.
به نظر اين استعفا به دليل اختالفات مديريتى و نبود نگاه مورد انتظار به 

اين اداره كل ارائه شده است.
بــا درنظر گرفتــن اصالح طلب بودن مديركل مســتعفى، نحوه ادامه 
فعاليت وى در استاندارى مى تواند با تحليل هاى ديگرى از اين استعفا 

نيز همراه شود.
5- اســتعفاى سرپرســت اداره كل روابط عمومى استاندارى هرچند 
اســتعفاى جديدى بود و تاكنون استعفا از سرپرستى به اين شكل در 
اســتان رخ نداده بود اما نشانگر وضعيت نابسامان روابط عمومى نيز 
بود، وضعيتى كه با اين اســتعفا هم مدير موردنظر كشف نشد تا اين 

مجموعه، حداقل در مديريت به سامان برسد.
بررســى اين استعفا هم در راستاى بهبود شــرايط كارى و تسريع در 

ساماندهى بوده و اقدامى مثبت در توسعه ارزيابى مى شود.
6- استعفاى چهارم، استعفاى پر سر و صدا ترى بود، زيرا مدير مستعفى 
اذعان داشــته زير فشار استعفا داده و اين فشــار را از ناحيه استاندار 

اعالم كرده است.
اينكه كارخانه اى، رئيس ســتاد روحانــى در انتخابات 92 مجبور به 
استعفا با فشار استاندار منصوب روحانى مى شود، به خوبى، وضعيت 

طرفداران رئيس جمهور را در استان نشان مى دهد.
اينكه تصور شود انتخابات تمام شده و طرفداران ديگر كارى با ستاد و 
رئيس جمهور غير از يارى وى ندارند، اشتباهى است كه اكنون دامن 

رئيس ستاد سال 92 را گرفته است.
كارخانه اى كه زمانى نام وى به عنوان گزينه براى اســتاندارى همدان 
پس از بازنشســتگى نيكبخت مطرح بود و زمانى ديگر گزينه رياست 
دانشگاه علوم پزشكى بود، حاال مجبور به استعفا از سمتى مى شود كه 
در ســال 92 به وى داده شده است تا مشخص شود ستاد 92 با ستاد 
94 فرق دارد و دولت اول با دولت دوم تفاوت هاى آشــكارى به ويژه 

در به كارگيرى نيروها دارد.
كارخانه اى هرچند مجبور به استعفا شــده اما اين استعفا براى ايجاد 
هماهنگى در تيم مديريتى اســتان الزم بوده و قطعا اين هماهنگى از 
بودن با هر شرايطى كه چالش و حاشيه نيز چاشنى آن است بهتر بوده 

و نفع آن براى توسعه و مردم خواهد بود.
7- اســتعفا يك ابزار مديريتى است و هر مديرى امكان استفاده از آن 
را براى بهبود امور، ايجاد هماهنگى بيشتر، دورى از اختالف و حاشيه 

و تسريع در توسعه دارد.
پس مديرانى كه در مديريت تاكنون نفعى براى توسعه استان نداشته اند 
يا ادامه فعاليت را به دليل بروز ناهماهنگى ها در نگاه به مسائل و امور 
به نفع استان نمى بينند، بيشتر به اســتعفا فكر كنند و با استعفاى خود 
خدمتى ماندگار به توســعه استان و پيشــبرد فرهنگ استعفا و كار در 

استان داشته باشند.
مديران مطمئن باشــند قضاوت افكار عمومى دربــاره آنها قضاوتى 
صحيــح و بــه دور از حب و بغض خواهد بود و با اســتعفا هم اگر 
عملكرد درستى داشته باشند، از يادها نخواهند رفت و از عملكرد آنها 

به نيكى ياد خواهد شد.

فعاليت اغذيه فروشان همدان در ماه رمضان كنترل مى شود
 نظارت و كنترل بر فعاليت تمام صنوف اغذيه فروشى در ماه رمضان به طور  جدى در دستور كار كارشناسان مركز بهداشت قرار دارد. 
مدير بهداشــت محيط مركز بهداشت اســتان همدان در گفت و گو با همدان پيام، با اشــاره به تداوم شيوع بيمارى كرونا گفت: طبق 
دســتورالعمل هاى گام دوم فاصله گذارى هوشمند مديريت كرونا، اغذيه فروشــان فقط مى توانند به صورت بيرون بر فعاليت كنند و 
تحت شــرايط خاص كه تجمعى در محل صورت نگيرد و همه موارد توصيه اى و بهداشــتى رعايت شود مى توانند به فعاليت خود 

ادامه دهند. 
دكتر محمد خيرانديش به مردم اطمينان خاطر داد كه با نظارت كارشناســان و كاركنان بهداشــت محيط استان، سالمت مردم در صدر 

اولويت ها قرار دارد. 
وى اظهار كرد: بازرسان بهداشت محيط با همكارى ساير نهادها مانند نيروى انتظامى و اصناف و همچنين نيروهاى مردمى و بسيج به طور 

مستمر بر فعاليت واحدهاى صنفى و رعايت دستورهاى بهداشتى نظارت مى كنند. 

خسارت شديد طوفان در شهرهاى بهار و همدان
 وزش باد شديد و طوفان، خسارت هاى زيادى در سطح 2 شهر همدان و بهار برجاى گذاشته است. 

مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: طوفان شديد جمعه در استان، خسارت هاى زيادى را در 
شهرهاى بهار و همدان برجاى گذاشت. 

عليمردان طالبى افزود: ســقوط 35 اصله درخت، آســيب به 6 دستگاه خودرو و سقوط يك بيلبورد تبليغاتى مهمترين آسيب ها در پى 
طوفان رخ داده بوده است. 

وى با بيان اينكه آتش نشــانى همدان 6 عمليات امدادونجات را به ثبت رســانده اســت، ادامه داد: در شهرستان بهار با 90 كيلومتر بر 
ســاعت، همدان با 72 كيلومتر بر ســاعت و تويسركان با 58 كيلومتر بر ساعت بيشــترين ميزان سرعت وزش باد به ثبت رسيده و در 
ساير شهرستان ها كمتر از 50 كيلومتر بوده است.  مديركل مديريت بحران استاندارى همدان در پايان درباره ميزان خسارت هاى بخش 

كشاورزى نيز گفت: تاكنون گزارشى از ميزان خسارت ها از سوى سازمان جهاد كشاورزى استان به دست ما نرسيده است. 

مردم حمله ويروس چينى را پايان يافته ندانند

كرونا همچنان در كمين است
■ ثبت 12 مورد جديد مبتال به كرونا

آغاز فعاليت مركز تعويض پالك در همدان
 فعاليت مركز تعويض پالك همدان از روز گذشــته از ســر گرفته 

شده است. 
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرستان همدان بيان كرد: به منظور 
پيشگيرى از ازدحام مراجعه كنندگان و رعايت پروتكل هاى بهداشتى، 
ارائــه خدمات به مراجعه كنندگان براســاس پالك زوج و فرد خودرو 

است. 
به گزارش ايرنا، فرخ جمالى با بيان اينكه رقم آخر شماره 3 رقمى پالك 
خودرو مالك زوج يا فرد است، افزود: تعويض پالك خودروهايى كه 
رقم آخر سمت راست پالك آنها زوج است در روزهاى شنبه، دوشنبه 
و چهارشنبه و خودروهايى كه شماره آخر سمت راست پالك خودرو 
آنها فرد است در روزهاى يكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه انجام مى شود. 
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان همــدان ادامه داد: براى 
پيشــگيرى از تجمع افراد در مقابل باجه ها، سيستم نوبت دهى آنالين 
فعال شده تا فاصله اجتماعى مراجعه كنندگان به اين مركز رعايت شود. 

همزيستى با كرونا 
يعنى پا برهنه رفتن بر لبه تيغ

مهدى ناصرنژاد»
 با گذشــت حدود 5 ماه از شيوع رو به گسترش ويروس كرونا در 
سياره زمين هنوز هيچ چاره علمى و پزشكى براى پايان دادن به تراژدى 
غمبار اين بيمارى وجود ندارد و نخبگان و پژوهشگران جوامع پزشكى 

جهان برابر تهديد كرونا مستأصل مانده اند!
همــه دولت ها در 5 قاره عالم با تعطيــل كردن فعاليت هاى عمومى و 
بسيج امكانات و سرمايه هاى ملى خود در يك اتحاد ناگزير و نانوشته 
با همسانان جهانى، ســعى كردند كه كروناى پرسرعت را در نقطه اى 
متوقف كنند و شــايد اگر چنين راهكار جهانى بدون هيچ شــكاف و 
سستى ادامه مى يافت كرونا مجبور به توقف مى شد، وليكن زندگى و 
نياز عمومى مردم نه تنها به خورد و خوراك و بهداشت، بلكه به ريزترين 
الزمه هاى روحى و روانى و حركت هاى درونى در مقابل هيچ ســدى 
دوام نمى آورد و هر موجود زنده اى را به خواهش و حركت وامى دارد 
و استقالل عمل شخصى و عالقمندى هاى دنيوى نيز همين را مى طلبد! 
سرانجام در ميانه راه مبارزه جدى با كرونا، حصار قرنطينه هاى  خانگى 
و اجتماعى به گونه اى با چراغ ســبز يكايك دولت ها، سست شد و يا 
شاهديم كه دارد سست مى شود! هم اينك كشورهاى چندى در جهان 
حتى اجازه تمرينات ورزشى به باشگاه ها و حتى فدراسيون هاى خود را 
هم داده اند. همه اين آزمون و خطاها و ببند و بازكن ها و شد و نشدها 
ســرانجام براى اين اســت كه زندگى در حريم خانواده ها و در بطن 
اجتماعات هرگز تعطيل شدنى و قابل توقف نيست، اگرچه هر خطرى 
در هر شــرايط بيخ گوش انسان باشد و هر لقمه اى كه بايد از كام شير 

درنده بيرون كشيد!
در موضــوع كرونا، همه دنيا فهميدند كــه اين يك خطر معمول و يا 
يك بازى هرچند جدى نيست و واقعيت خيلى بزرگتر و دشوارتر از 
هر جنگ و گريز انســان با انســان و انسان با طبيعت و انسان با تمام 
گرفتار ى ها و ســختى هاى زندگى اســت! هرچند كه در تمام روزها 
و هفته هاى قرنطينه اى در كشــورمان، اغلب مشاغل پرخطر از لحاظ 
تهديد كرونايى، به صورت چراغ خاموش و در خفا ادامه داشــت و 
به قول عــوام، خيلى ها زيرآبى مى رفتنــد و هم اينك نيز به رغم تمام 
هشــدارها و توصيه ها، رفت وآمدهاى زيرآبى در جريان است و همه 

ما مى دانيم! 
در چنين شرايطى با وجود تمام توصيه هاى پزشكى و دستورالعمل هاى 
دولتى براى همزيستى با كرونا، واقعاً ريش و قيچى دست خود ما مردم 
است. قرار نيست وقتى به ما مى گويند، اجازه داريد با رعايت جوانب 
احتياط، يك سيب از درخت بچينيد، ما درخت سيب را از ريشه بكنيم! 
تمام راهكارها و گشودن روزنه هاى فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى بر 
اين است كه چرخ جامعه و چرخ معاش مردم به گونه اى بچرخد تا بلكه 
در اين رهگذر كليد حل معماى كرونا هم درســت شود. اتفاقاً تصميم 
دولت براى پرداخت وام يك ميليون تومانى به خانواده هاى يارانه بگير 
در شرايط كنونى، مؤثرترين راهكارى است كه مى تواند عامل تحريك 
فعاليت هاى اقتصادى كوچك باشد و همين گونه نيز خواهد شد، چون 
اين وام شامل حال اقشار وسيعى از جامعه كشورمان شده است و قطعًا 
هر خانواده اى از هم اينك براى خود نقشــه مى كشــد كه در چه مورد 

ضرورى اين وام يك ميليون تومانى را دخل و خرج كند!
حال به عهده خود مردم اســت كه در هر ســطحى به واقعيت و خطر 
كرونا آگاهى دارند و ساده ترين راهكارهاى جلوگيرى از خطر كرونا به 
مردم آموزش داده شده است و اين گوى و اين ميدان كه بايد مواظب 
باشــيم به اندازه قامت خودمان ببريم و بدوزيم. روى لبه تيغ راه رفتن 
يك مصداق محال اســت، اما مردم جهان اين روزها همه دارند همين 

كار نشدنى را تمرين مى كنند!

1- برخــى منتخبان مجلس يازدهم در اســتان زودتر از اســتقرار در 
مجلس دخالت غيرقانونى در عزل و نصب ها را آغاز كرده اند. گويا اين 
دخالت براى پاســخ به وعده هاى انتخاباتى به تعدادى از فعاالن ستاد 
در دوران انتخابات، انجام مى شــود.گفتنى است در شرايط كرونايى و 
گرفتارى هاى مردم، اين نوع اقدامات، بازتاب بدى بين مردم داشــته 
و اين رفتارها گرفتار شــدن در تله منفعت جويــى باندى نماينده آن 

شهرستان در مجلس آينده ارزيابى مى شود.
2- اصالح طلبــان براى انتخابات رياســت جمهورى 1400 داوطلب 
اصالح طلب معرفى مى كنند. گويا اين جناح بنا ندارد داوطلب اجاره اى 
يا قرضى همچون انتخابات گذشــته رياســت جمهورى داشته باشد. 
گفتنى اســت براى تأييد اين داوطلب، اصالح طلبان با شوراى نگهبان 

رايزنى خواهند كرد.
3- تغيير ساختار در شوراى عالى اصالح طلبان آغاز شده است. گويا 
موســوى الرى نائب رئيس اين شــورا در نامه اى به دليل مشــكالت 
جســمانى از عضويت در اين شورا اســتعفا كرده است. گفتنى است 
وى اين اســتعفا را مقدمه اى براى نقش آفرينى بيشتر احزاب ارزيابى 

كرده است.
4- تعداد دقيق نمايندگان مجلس يازدهم كه سابقه فعاليت اجرايى در 
دولت هاى نهم و دهم را دارند، 50 نماينده است. گويا اين نمايندگان 
مى خواهند فراكســيون مديران دولت هاى نهــم و دهم را در مجلس 
تشــكيل داده و در تحوالت مجلس همچــون انتخاب رئيس مجلس 
نقش آفرين باشــند. گفتنى است درصورت موفقيت اين فراكسيون در 

جذب ديگر نمايندگان، تأثير آن بر تحوالت بيشتر خواهد بود.
5- بانك هــا از ترس ماليات، ســود بانكى را كاهــش داده اند. گويا 
قرار بود بر ســودهاى بيــش از 15 درصد ماليات تعلق بگيرد. گفتنى 
است تعريف ســود 15 درصدى براى سپرده ها و كاهش ندادن سود 

تسهيالت 18 درصدى و... از تعارضات اقتصاد بانكى است.

 بنابــر گفته كارشناســان تغذيــه تفاوت 
روزه دارى امسال رعايت اصول بهداشت فردى 
و فاصله گذارى فيزيكى و رعايت بيشتر اصول 
صحيح تغذيه اســت، با اين حال هنوز تعداد 
زيادى از مردم نگرانند كه رابطه بين روزه گرفتن 

و درصد ابتال به اين ويروس چه قدر است. 
از همين رو يك متخصص تغذيه در گفت و گو 
با خبرنگار ما با اشــاره به تقارن شيوع كوويد 
19 با ماه مبــارك رمضان اظهار كرد: تضعيف 
شدن سيستم ايمنى و افزايش احتمال به كرونا 
اين نگرانى را در ميان مردم ايجاد كرده اســت 
كه آيا روزه دارى تأثيرى در ابتال به اين بيمارى 

دارد يا خير. 
رويا مظفرى با بيان اينكه افراد ســالمى كه در 
ســال هاى پيش به روزه دارى اقدام مى كردند 

با اطمينان خاطــر روزه بگيرند، تصريح كرد: 
تنها تفاوت روزه دارى امســال رعايت اصول 
بهداشــت فردى و فاصله گــذارى فيزيكى و 
رعايت بيشــتر اصول صحيــح تغذيه در ايام 

روزه دارى است. 
وى اصول صحيح تغذيه را در ايام ماه مبارك 
رمضان تشــريح كرد و گفت: افراد با بيمارى 
زمينه اى مانند فشــارخون بــاال، بيمارى قلبى 
عروقى، ديابت، سرطان، نقص سيستم ايمنى و 
همچنين افراد باالى 60 سال بايد پيش از اقدام 

به روزه دارى با پزشك مشورت كنند. 
اين كارشــناس تغذيه به نكات مهم تغذيه اى 
درباره روزه دارى اشــاره كرد و گفت: خوردن 
زياد مواد گوشــتى و پرنمك در وعده سحرى 
موجب تشنگى در طول روز خواهد شد؛ براى 

تشــنگى كمتر در ايام روزه دارى، بهتر اســت 
در برنامه غذايى ســحرى از خوردن غذاهايى 
مثل انواع كوكو، كباب، بادمجان، سوســيس و 
كالباس، ســس مايونز، سير و پياز و همچنين 
غذاهاى چرب، پرنمك و پر ادويه كه ســبب 
تشنگى زياد در طول روز مى شود، پرهيز شود. 
وى راه حل تشــنگى كمتر در طول روزه دارى 
را خوردن آب فراوان در فاصله افطار تا سحر 
عنوان كــرد و افــزود: از كربوهيدرات هايى 
همچون نان، غالت و ماكارونى ســبوس دار 
در وعده افطار و سحر استفاده شود؛ اين مواد 
ســبب مى شــود گليكوژن بدن در حد نرمال 

حفظ شده و فرد كمتر دچار تشنگى شود. 
مظفرى افزود: بهتر اســت غــذا در 3 وعده 
خورده شود، اما با توجه به كوتاه بودن شب ها 

مى تــوان غذا را در 2 وعده نيز صرف كرد، در 
ماه رمضان دريافت غذا 10 تا 20 درصد كمتر 
از نياز روزانه به ويژه براى كســانى كه اضافه 

وزن دارند، توصيه مى شود. 
وى خوردن مواد شــيرين مانند زولبيا و باميه 
هنگام ســحر را سبب افت ســريع قند خون 
و احســاس گرســنگى در طول روز دانست 
و گفــت: مصرف زياد مواد قندى و شــيرين 

موجب ضعف سيستم ايمنى بدن مى شود. 
اين كارشــناس تغذيه با توصيه به استفاده از 
ميوه هاى آب دار و ســبزيجات بيشــتر در ماه 
مبارك رمضان گفت: خوردن حداقل 8 ليوان 
آب از افطار تا هنگام ســحر الزم و ضرورى 
بوده و سبب مى شود تا بدن در طول روز كمتر 

دچار تشنگى شود. 

پيش بينى طغيان رودخانه ها 
در 15 استان

 هشدار هواشناسى 
براى همدان

 ســازمان هواشناســى با پيش بينى طغيان 
رودخانه ها در 15 استان نسبت به آبگرفتگى 
معابر اين استان ها از جمله همدان هشدار داد. 
براســاس تحليــل نقشــه هاى همديدى و 
آينده نگرى ســازمان هواشناســى امروز در 

برخى مناطق استان هاى واقع در شمال غرب، 
غرب، ســواحل درياى خزر، شــمال شرق، 
دامنه هاى البــرز مركزى و دامنه هاى زاگرس 
مركزى رگبار بــاران گاهى رعدوبرق، وزش 
باد شــديد موقتى و در مناطق مستعد بارش 

تگرگ پيش بينى مى شود. 
فردا در برخى مناطق شــمال غرب،  سواحل 
درياى خزر، شمال شــرق و ارتفاعات البرز 
و روز سه شنبه در اســتان هاى واقع در نوار 
شمالى كشور،  غرب و زاگرس مركزى بارش 

پيش بينى شده است. 

در 2 روز آينــده بــراى ارتفاعــات اســتان 
آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى، اردبيل و 
البرز بارش برف پيش بينى مى شــود. امروز و 
فردا نيز بخش هاى شمالى خليج فارس مواج 

پيش بينى شده است. 
توصيف: تشديد فعاليت ســامانه بارشى بر 
اساس منطقه اثر به شــرح زير گزارش شده 

است:
امــروز 99/2/7: شــمال آذربايجــان غربى، 
آذربايجان شــرقى، غرب مازندران، قزوين، 
البــرز، تهران، همــدان، مركزى، لرســتان، 

كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال بختيارى، 
شمال شرق خوزستان، غرب اصفهان، شمال 

فارس
ســازمان هواشناســى با توصيه نســبت به 
ترددنكردن و توقف نكردن در كنار رودخانه ها 
و آبراه ها، مديريت سدها، اقدامات پيشگيرانه 
براى حفظ محصوالت كشاورزى بر آمادگى 
دســتگاه هاى اجرايى از جمله شــهردارى ها 
و فرماندارى هــا براى انجــام تمهيدات الزم 
به منظــور جلوگيرى از خســارات احتمالى 
سيالب و آب گرفتگى معابر تأكيد كرده است. 

روزه در احتمال ابتال به كرونا بى اثر است

 بيشــتر از 2 مــاه از گزارش 
نخســتين موارد ابتال به ويروس 
كرونا در همدان گذشــته و مردم 
تا حدود زيادى با دردسرهاى اين 
ويروس ناشــناخته آشنا شده اند 
و به نظر مى رســد تالش مى كنند 
براى خالص شــدن از روزهاى 
كرونايى، هر آنچه را مســئوالن 
وزارت بهداشت توصيه مى كنند، 
به باور خــود انجام دهند، اما در 
اين بين، افرادى هم هســتند كه 
جدى  قصــدى براى  هيچ  گويا 
همچنان،  و  ندارند  كرونا  گرفتن 
مثل روزهــاى پيــش از كرونا، 

زندگى را در پيش گرفته اند. 
زهرا كه مادر 3 فرزند اســت بــه خبرنگار ما 
مى گويد: ديگر توان زندانى شدن در خانه خودم 
را ندارم و امروز قصد كردم به خانه مادرم بروم، 
راستش از اول عيد تا امروز از ترس اين بيمارى 
نتوانستم خانواده ام را ببينم اما ديگر خسته شدم 
و بچه هــا كالفه ام كرده انــد از بس بهانه گيرى 

مى كنند. 
وى ادامــه مى دهد: در اين مــدت حتى براى 
خريد كوچكترين وســايل مورد نيازمان هم از 
خانه بيرون نيامديم اما هم من هم همسرم ديگر 
از اين شــرايط خسته شديم و قصد كرديم اين 

قرنطينه خانگى را بشكنيم. 
سميه 35 ساله است و معلم مدرسه دخترانه اى 
در همــدان كه باألخره پــس از حدود 60 روز 
تصميم گرفته با خانواده اش قرنطينه را بشكند، 
دليل اين اقدام خود را چنين بيان مى كند: همسر 
من ترس بااليى از ابتال شدن به اين بيمارى را 
داشــت و چون فرزندانمان هم هر دو زير 10

ســال ســن دارند نگرانى از كرونا در خانواده 
بيشتر بود. 

وى مى افزايــد: از روزى كه ادارات جســته و 
گريخته باز شــدند از ما خواسته شده تا براى 
فرم هاى ارزشيابى به آموزش و پرورش برويم از 
آن روز به بعد كمى تــرس من از اين بيمارى 
فروكش كرده اســت و اينكــه مى بينم مردم به 
زندگى عادى برگشــته اند تا حــدودى خيالم 
راحت مى شــود كه شــرايط عادى است براى 
همين ما هم تصميم گرفتيم قرنطينه را به شدت 
گذشته رعايت نكنيم و كم كم به زندگى عادى 

برگرديم. 
رضا هم كه راننده تاكســى يكــى از خطوط 
شهرى همدان است، مى گويد: در خانواده من 
همچنان قرنطينه رعايت مى شود و جز من فرد 
ديگرى از خانه بيرون نمى آيد، راستش من هم 
اگر مجبور نبودم كه براى خرج خانواده و امرار 

معاش بيرون بيايم هيچ وقت تا اعالم رســمى 
پايان بيمارى اين كار را نمى كردم، شوخى بردار 

كه نيست. 
وى همچنين ادامه مى دهد: از تعداد مسافرهايى 
كه ســوار مى كنم و از اينكه يكى در ميان افراد 
از دستكش يا ماسك اســتفاده مى كنند، به نظر 
مى رسد مردم ديگر از كرونا نمى ترسند يا شايد 
بهتر است بگويم از رفتارهاى آن ها برداشتم اين 
اســت كه با كرونا زندگى كردن را ياد گرفتند 
(مى خندد) اما من از حمله ناگهانى اين ويروس 

مى ترسم. 
اين شــرايط در حالى اســت كــه بنابر ادعاى 
علوم پزشكى استان همدان در اين روزهاى اخير 
شيب ابتال به كرونا در همدان تثبيت شده است. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى همدان 
معتقد اســت وضعيت همدان درباره شــيوع 
ويروس كرونا قابل قبول اســت، با وجود اين 
اميد مى رود با كاهش تردد در ماه رمضان شرايط 

بهتر كنترل شود. 
دكتر رشيد حيدرى مقدم، با بيان اينكه پذيرش 
بيماران مبتال به كرونا در مركز آموزشى درمانى 
سينا (فرشچيان) و به صورت موردى در مراكز 
آموزشــى درمانى بهشــتى و بعثــت صورت 
مى گيــرد، افزود: انتظار مى رود كه در هفته هاى 
آينده اين بيماران در مركز آموزشى درمانى سينا 

(فرشچيان) متمركز شوند. 
 ثبت 12 مورد جديد مبتال به كرونا 

در همدان
در همين راســتا معاون بهداشت علوم پزشكى 
همدان در گفت و گو با همدان پيام از ابتالى 12
مورد جديد در روز ششم ارديبهشت خبر داد و 
گفت: تثبيت شــدن منحنى كرونا در همدان به 
هيچ عنوان به معناى پايان اپيدمى نيست، اگرچه 
با روند كاهشــى همراه هســتيم اما موارد ابتال 
همچنان پا بر جاست، به طور ميانگين روزانه بين 

10 تا 15 نفر مبتالى جديد شناسايى مى شود.
دكتر منوچهر كرمى افزود: تثبيت روند كرونا در 
استان يعنى همچنان شاهد موارد جديدى از ابتال 

هستيم مى شود. 
وى با اعالم ابتالى 766 مورد مبتال به ويروس 
كرونا، مرگ 84 نفر را از ابتدا تاكنون در همدان 
تأييد كرد و گفت: هرگونه غفلت سبب ايجاد 
كانون بيمارى جديد مى شــود بر اين اساس با 
هدف شناسايى موارد جديد بيمارى و بيماريابى 
با رويكرد غربالگرى آزمايشــگاهى در همدان 
درصدد هســتيم تا از ايجاد كانون هاى جديد 
كرونا جلوگيــرى كنيم و زنجيــره بيمارى را 
قطع كنيــم.  كرمى افزود: جز با همكارى مردم 
اين زنجيــره از بين نمــى رود، بنابراين از آنها 
تقاضامنديم تا تمام مواردى كه از نظر بهداشتى 
و فاصله  گذارى اجتماعى اطالع رسانى مى شود 

را رعايت كنند و توجه جدى داشته باشند. 
 واكنش وزير بهداشت به ماندگارى 

ويروس كرونا
از طرفــى موضوعى كه ايــن روزها و پس از 
فروكش طوفان كرونا، مطرح مى شود، ماندگارى 
اين ويروس براى ماه هاى طوالنى است. اينكه 
چقدر احتمال دارد با شروع فصل پاييز و سرد 
شــدن هوا، اين ويروس دوبــاره تاخت و تاز 
خودش را شــروع كند و آمــار ابتال را افزايش 

دهد. 
وزير بهداشت و رئيس ستاد ملى مقابله با كرونا، 
در همين خصوص توضيحاتى ارائه داده است. 
به گفته ســعيد نمكى، براى مديران ارشد نظام 
سالمت، استمرار اجراى طرح هاى فاصله گذارى 
فيزيكــى و اجتماعى، فرصتى طاليى اســت 
تا بتوانند بــا حوصله و دقت مــوارد آلوده را 
شناسايى، ايزوله و زنجيره انتقال را سريع تر قطع 
كنند. اميدوارم با نظارت مســتمر بر اجراى اين 
پروتكل ها بتوانيم تأثير بازگشايى ها بر افزايش 

بيمارى و مرگ و مير را كه به حداقل 
رسيده كاهش دهيم، مع الوصف ما و 
همكارانمان همواره مترصد و نگران 
خيز بيمــارى از نقطه اى هســتيم و 
با رصد كردن مســتمر و بازگشــايى 
تدريجى به محض مشــاهده هرگونه 
تأثير منفى بر مديريت بيمارى سريعًا 
شرايط  احياى  خواســتار  و  منعكس 
انقباضى خواهيم شد. چون ما معتقديم 
هيچ پديده اى مخرب تر از طوالنى شدن 
دوره بيمارى بر مؤلفه هاى اقتصادى، 
اجتماعى، سياســى و فرهنگى كشور 

نيست. 
 اى كاش بنرهــا بــه جاى 
تبليغــات، چهــره  قربانيان را 

نمايش مى داد
يك اســتاد دانشــگاه جامعه شناســى نيز در 
اين باره گفت: به نظر مى رســد اينكه نمى توانيم 
درك عميقــى از موضوعات اجتماعى داشــته 
باشــيم و چون هنوز خودمان يا اطرافيانمان به 
اين ويروس دچار نشــده اند، درد همســايه و 
ساير شــهروندان را نمى بينيم و درك نمى كنيم 
ترسى هم از بيمارى نداريم به عبارتى برداشت 
اشــتباهى داريم كه قطع اين زنجيره بستگى به 

نگاه، رفتار و نگرش ما ندارد!
وى كه خواســتار حفظ نام خود است، افزود: 
اى كاش تمام بنر هاى شهر را به جاى تبليغات 
خوراكى ها و رستوران ها به تصاوير شهروندانى 
اختصاص مى داديم كه اين چند روز جان خود 

را از دست دادند. 
وى بــا بيان اينكــه كادر درمان و پزشــكى 
خسته از مراجعات شبانه روز در حال پذيرش 
بيماران هســتند، ادامه داد: بــا اينكه مدافعان 
ســالمت از تمام زندگى خود براى سالمت 
مردم گذشته اند، اما هنوز افراد زيادى هستند 
كه بى تفاوت بــه عواقب پيش رو درحالى كه 
دغدغــه معيشــت ندارنــد، در خيابان ها در 
حال تردد هســتند و عالوه بر انتقال ويروس 
دردســرهاى مضاعفى بــراى كادر درمان و 

پزشكى ايجاد مى كنند. 
وى با بيان اينكه تنش ها و درگيرى ها در جامعه 
اين روزها در حال افزايش اســت، عنوان كرد: 
اين بدان معناست كه يك عده نه تنها جان خود، 
بلكه جان و ســالمت ديگران برايشان مطرح 
نيســت. بايد بپذيريم كرونا در كمين ماســت 
و با هر مراجعه غيرضــرورى به بازار احتمال 
گسترش ويروس را افزايش مى دهيم، بنابراين 
اگر نتوانيم اين شرايط سخت را تحمل كنيم بايد 
حســرت روزهايى را بخوريم كه بايد در خانه 

مى مانديم و نمانديم!
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آگهي حصر وراثت
آقــاى غالمحســين باللى داراى شــماره شناســنامه  7804 به شــرح دادخواســت 
كالســه 113/980312 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و 
چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان رحيــم باللــى بــه شــماره شناســنامه  205 
ــه  ــه ورث ــدرود زندگــى گفت ــگاه دائمــى خــود ب ــخ 97/12/23 در اقامت در تاري

ــه:  حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت ب
1- غالمحسين باللى به شماره شناسنامه 7804 پدر متوفى
 2-نرگس شاكرى به شماره شناسنامه 1165 مادر متوفى

 3-زهرى فريدونى به شماره شناسنامه 115299 همسر متوفى
ــى  ــر متوف ــنامه 3862378462 دخت ــماره شناس ــه ش ــى ب ــاز بالل  4- آين
ــام  ــا انج ــك ب ــدارد اين ــرى ن ــردگان وارث ديگ ــر از نامب ــه غي ــد ب مى باش
ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد  تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب
ــد از  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ت
ــي  ــم دارد واال گواه ــاه تقدي ــك م ــرف ي ــي ظ ــتين آگه ــر نخس ــخ نش تاري

ــد شــد. صــادر خواه
(م الف 18) 

رئيس حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ 

آگهى مزايده مرحله اول 
ــن  ــد عابدي ــح فرزن ــرى صال ــر قنب ــاى على اصغ ــه آق ــه اينك ــه ب ــا توج ب
محكــوم بــه ضبــط وجــه الوثاقــه گرديــده در ايــن خصــوص يــك بــاب خانــه 
مســكونى بــه مســاحت عرصــه آن 177/66 مترمربــع و اعيانــى 100 مترمربــع 
ــروى كالنتــرى شــماره 11 كوچــه  ــام، روب ــوار ام واقــع در شهرســتان رزن، بل
شــهيد بهكنــد بــه مزايــده و فــروش مى رســد لــذا اجــراى احــكام كيفــرى 
دادگســترى رزن در تاريــخ 1399/2/31 ســاعت 11 صبــح در قســمت اجــراى 
ــك را  ــروش مل ــده و ف ــات مزاي ــزارى عملي ــه برگ ــدام ب ــرى اق ــكام كيف اح
خواهــد نمــود. لــذا كســانى كــه تمايــل بــه شــركت در ايــن مزايــده را دارنــد 
ــا هماهنگــى  مى تواننــد يــك هفتــه قبــل از مزايــده از ملــك مــورد نظــر ب

ايــن شــعبه بازديــد بــه عمــل آورنــد.
 قيمــت پايــه بــه ارزش 1800000000 ريــال (معــادل يكصــد و هشــتاد ميليــون 

تومــان) تعييــن گرديــده اســت. 
اين آگهى جهت اطالع عموم منتشر مى گردد.

(م الف 126)

دادستان و قاضى اجراى احكام كيفرى رزن
 محمدى 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مسكن عمارت سازان 
اكباتان (در حال تصفيه) (سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح همدان)

ــادى  ــى ع ــع عموم ــه مجم ــى جلس ــه تعاون ــأت تصفي ــم هي ــه تصمي ــا ب بن
ــورخ 99/2/20  ــح م ــاعت 9 صب ــى رأس س ــركت تعاون ــت اول ش ــاليانه نوب س
ــزار  ــالك 7 برگ ــه آرش پ ــانى كوچ ــوار كاش ــع در بل ــى واق ــر تعاون در دفت

مى گــردد.
ــاعت و  ــد در س ــل مى آي ــوت بعم ــى دع ــاء تعاون ــه اعض ــيله از كلي بدينوس
تاريــخ مقــرر در مجمــع حضــور بهــم رســانيده و يــا وكالى خــود بــا توجــه 
ــا 24 ســاعت قبــل از تاريــخ مجمــع جهــت  ــه مفــاد اساســنامه تعاونــى ت ب
ــد.  ــى نماي ــى معرف ــر تعاون ــه دفت ــاعت ادارى ب ــه در س ــت نام ــم وكال تنظي
ــم در  ــا ه ــا ب ــا و وكالى آنه ــور اعض ــى اســت. (حض ــا الزام ــور كل اعض حض
مجمــع ممنــوع مى باشــد) همــراه داشــتن كارت ملــى الزامــى اســت و ورود 

ــراد غيــر عضــو تعاونــى در جلســه مجمــع ممنــوع اســت. اف
دستور جلسه:

1- طرح و تصويب ارائه گزارش كتبى هيأت تصفيه 
2-طرح و تصويب گزارش صورت هاى مالى سال 98

3-طرح و تصويب تعيين بودجه سال 99
4-تمديد اعضا هيأت تصفيه به مدت يك سال (م الف 112)

رئيس هيأت تصفيه 
محمود باب الحوائجى

آگهي حصر وراثت
آقــاى خيرالــه ســالمى دره داراى شــماره شناســنامه  4178 بــه شــرح دادخواســت كالســه 111/17/99 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنين 
توضيــح داده كــه شــادروان وحيــد ســالمى دره بــه شــماره شناســنامه  4040091906 در تاريــخ 1399/1/24 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 

حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت بــه: 
1-متقاضــى گواهــى حصــر وراثــت بــا مشــخصات فوق الذكــر پــدر متوفــى 2-معصومــه حاتمــى فرزنــد غــالم بــه شــماره شناســنامه 4440 صــادره از بهــار متولــد 
1339 مــادر متوفــى 3- راضيــه محمــدى فرزنــد جمشــيد بــه شــماره شناســنامه 4040356633 صــادره از بهــار متولــد 1378 همســر متوفــى و الغيــر اينــك بــا 
انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ 

نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م الــف 59)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

افزايش ظرفيت سرمايه گذارى شستا 
در درگزين

 گاودارى 6 هزار رأســى به عنوان يك پروژه ملى با سرمايه گذارى 
شــركت شستا در حال ساخت است و عمليات عمرانى آن آغاز شده 
است، افزايش ظرفيت توليد گاودارى و فعاليت اقتصادى در منطقه به 

نحو چشمگيرى افزايش خواهد يافت. 
فرماندار شهرستان درگزين در جريان بازديد از طرح گاودارى 6 هزار 
رأسى اين شهرستان افزود: اين طرح هم اكنون در مرحله تسطيح زمين 
اســت كه با اتمام عمليات تسطيح به يارى خداوند ساخت سالن هاى 

آن آغاز مى شود. 
على اصغر ناظرى پور ميزان سرمايه گذارى براى ساخت اين گاودارى 
را 3 هــزار ميليارد ريال اعالم كــرد و افزود: با اجراى اين طرح براى 
400 نفر به صورت مستقيم و 700 نفر به صورت غير مستقيم اشتغال 

ايجاد مى شود. 
ناظرى پور با بيان اينكه ساخت اين طرح نقش بزرگى در رونق اقتصاد 
و اشتغال شهرســتان دارد، اظهار كرد: هم اكنون در اين پروژه 12 نفر 
از منطقه مشغول به كار هســتند كه در آينده قطعا اين تعداد پيشرفت 
چشــمگيرى خواهند داشت. با بهره بردارى از اين طرح زمينه اشتغال 
بسيارى از جوانان جوياى كار شهرستان فراهم مى شود و ظرفيت توليد 
و فعاليت اقتصادى در منطقه به نحو چشمگيرى افزايش خواهد يافت. 
وى در ادامــه اظهار كرد: به صورت مداوم پيگير عمليات اجرايى اين 
طرح عظيم اقتصادى در شهرســتان هستيم تا مردم هرچه سريعتر از 

منافع اين طرح بهره مند شوند. 
وى در پايان افزود: پروژه هاى بزرگ اقتصادى شهرستان فعال هستند و 
سراسر شهرستان به كارگاه توليد و فعاليت اقتصادى تبديل شده است، 
اين طرح در روستاى سنقرآباد از توابع شهرستان درگزين در زمينى به 

مساحت 60 هكتار ساخته مى شود. 

رزمايش كمك مؤمنانه در مالير آغاز شد
  ماليــر- خبرنگار همدان پيام: نخســتين مرحله رزمايش همدلى 
و مواســات با عنوان كمك  مؤمنانه براى كمك به اقشار آسيب ديده از 

ويروس كرونا در شهرستان مالير آغاز شد. 
فرمانده سپاه ناحيه مالير در رزمايش كمك مؤمنانه در جمع خبرنگاران 
گفت: توزيع نخســتين مرحله رزمايش كمك مؤمنانه در آســتانه فرا 

رسيدن ماه مبارك رمضان بين 4 هزار نيازمند ماليرى آغاز شد. 
جواد حســينى بيان كــرد: با همدلى و اتحاد تمامى دســتگاه هاى 
اجرايى، نهادهــاى حمايتى، اوقاف و امــور خيريه و كمك هاى 
مردمى اين اقدام خير براى كمك به نيازمندان و اقشار آسيب ديده 

از كرونا انجام شد. 
حسينى با تأكيد بر اينكه با پاى كار آمدن بسيجيان، پايگاه هاى مقاومت 
بســيج، حوزه هاى مقاومت و رده هاى مختلف اقشاربسيج، نخستين 
مرحله توزيع بسته هاى معيشتى بين 4 هزار نيازمند ماليرى آغاز شد، 
افزود: در مرحله نخســت اين طرح 6 هزار نيازمند در سطح شهرها و 
روستاهاى مالير توسط كميته هاى مزبور و پايگاه هاى مقاومت بسيج 
شناسايى شــد كه تمامى اين افراد خارج از پوشش نهادهاى حمايتى 

همچون كميته امداد و بهزيستى هستند. 
وى بيان كرد: اولويت ما در توزيع بســته هاى معيشتى در مرحله بعد، 
خانواده هاى زير پوشــش كميته امداد و بهزيســتى است و اميدواريم 
بتوانيم در 3 مرحله اين رزمايش به نيازمندان اين شهرســتان در اين 

بحران كمك كنيم. 
وى ارزش هر بسته معيشتى را بين 300 تا 600 هزار تومان عنوان كرد 
و گفت: در مرحله نخست رزمايش كمك مؤمنانه حدود يك ميليارد و 

600 ميليون تومان براى تهيه اين كمك ها هزينه شد. 
حسينى اظهار كرد: مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه همزمان با ميالد 
باسعادت امام حسن مجتبى(ع) در نيمه رمضان و مرحله سوم در عيد 

سعيد فطر اجرا مى شود. 
رئيس اداره اوقاف و امور خيريــه مالير نيز اظهار كرد: از اين تعداد، 
2 هزار بســته حمايتى با مبلغ 600 ميليون تومان توسط اوقاف و امور 

خيريه اين شهرستان تهيه شده است. 
پژمان جعفرى افزود: اين كمك ها در راستاى طرح ضيافت و همدلى 
با عنوان كمك مؤمنانه تهيه و بين خانواده هاى نيازمند توزيع مى شود.  
جعفرى گفت: براى هر بسته حمايتى 300 هزار تومان از محل درآمد 
موقوفه شــادوران سيف الدوله هزينه شــده و شامل اقالمى همچون 
برنج، مرغ، ماكارونى، قند و شــكر، كنســرو ماهى، روغن و خرما 

و پنير است. 
در پايان گفتنى است رزمايش مواسات و همدلى در راستاى منويات 

رهبرى در سخنرانى نيمه شعبان انجام شده است.

 با وجود دســتور بانك مركزى مبنى بــر زمان دادن به زوج هاى 
جوان، بانك ها همچنان اقســاط وام ازدواج را از حســاب مشتريان 
و ضامنان كســر مى كنند. بانك هايى كه وام ازدواج مى دهند در اين 
شرايط نه تنها مراعات زوجين را نمى كنند، بلكه در صورت به تعويق 
افتادن قسط، جريمه اى براى زوجين در نظر مى گيرند كه اين مسأله 
عادالنه نيست. از مســئوالن بانكى استان تقاضامنديم به اين مشكل 

رسيدگى كنند. 
احمد توكلى از اسدآباد

  از مديــران شــهردارى تقاضــا داريم چاره اى بــراى مديريت 
موتورســواران و دوچرخه ســواران پياده راه بوعلى بينديشند. در اين 
جمعيت و شلوغى گويا موتورســواران و دوچرخه سوران پياده راه را 
با پيست اشــتباه گرفتند. با سرعت زياد با يكديگر مسابقه مى دهند و 
به فكر مردم نيســتند. روز گذشته يكى از همين موتورسواران به من 

زد و فرار كرد. 
شهروندى از خيابان بوعلى

 درخواست اهالى پارك كودك همدان 
چاله اى در وســط خيابان اين پارك ايجاد شــده بود كه شهردارى با 
ماســه روى اين چاله را پوشاند و در پى بارش هاى اخير آب ماسه ها 
را با خودش برد و دوباره چاله اى با عمق نيم متر ايجاد شده است كه 
پس از بارندگى دو اتومبيل به فاصله 10 دقيقه در اين گودال ســقوط 
كردند كه به تركيدگى الســتيك يكى از خودروها و خرابى جلوبندى 
خودروى ديگر منجر شــد. از شــما تقاضا داريم با انعكاس اين پيام 

صداى همشهريان را به گوش مسئوالن ارشد شهر برسانيد.
محمد يارى از منطقه زورخانه و پارك كودك

رئيس اداره امور عشاير نهاوند: 
ورود دام هاى عشاير به مراتع 
تا 15 ارديبهشت ماه ممنوع است

 شهرستان نهاوند در 6 ماهه نخست سال ميزبان هزار و 500 خانوار 
از عشاير غيربومى است كه از استا ن هاى ايالم، لرستان و خوزستان به 

اين شهرستان كوچ مى كنند. 
رئيس اداره امور عشــاير نهاوند گفت: 5 اكيپ از اداره منابع طبيعى و 
آبخيزدارى شهرستان نهاوند با همكارى امور عشايرى ورود زودهنگام 
دام هاى عشــاير به مراتع و عرصه منابع طبيعى شهرســتان نهاوند را 

كنترل مى كنند.
سيدابوالقاسم بنى هاشــمى ادامه داد: بر اساس قانون و به منظور حفظ 
منابع طبيعى ورود دام هاى عشــاير به مراتع شهرســتان نهاوند تا 15
ارديبهشــت  ماه ممنوع اســت و با دامداران متخلف براساس قانون 

برخورد مى شود. 
بنى هاشمى بيان كرد: جلوگيرى از ورود زودهنگام دام به مراتع به اين 
دليل است كه هنوز علف و گياهان مراتع به مرحله گل دهى نرسيده اند 
و ُســم دام ها موجب كوبيدگى خاك و از بين رفتن پوشش گياهى آن 

منطقه مى شود. 
وى اظهار كرد: مراتع شهرســتان نهاوند 93 هزار و 581 هكتار است 
كه با توجه به رشــته كوه زاگرس در شهرســتان نهاوند و مراتع غنى 
شهرســتان حدود 60 درصد از عشاير كل استان همدان در شهرستان 

نهاوند مستقر مى شوند. 

1800 خانوار كبودراهنگى آسيب ديده كرونا 
بسته معيشتى دريافت مى كنند 

 اكــرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: در آســتانه ماه مبارك رمضان براى هزار و 800 
خانوار آسيب ديده از ويروس كرونا در شهرستان كبودراهنگ و به منظور اجراى رزمايش 

سراسرى كمك مؤمنانه بسته هاى معيشتى اهدا مى شود.
فرمانده ســپاه ناحيه كبودرآهنگ با بيان اين مطلب در نشســت رزمايش سراسرى كمك 
مؤمنامه افزود: تاكنون مردم كبودرآهنگ براى اجراى رزمايش كمك مؤمنانه 800 ميليون 
ريــال كمك كرده اند؛ همچنين عالوه بر اجرا ايــن رزمايش از محل محروميت زدايى نيز 

بسته هايى درنظر گرفته شده كه در 2 مرحله بين خانوارها توزيع مى شود.

محمود بداغى بيان داشت: از زمان شيوع ويروس كرونا، نيروهاى بسيجى در عرصه هاى 
مختلف پاى كار آمدند و در اين زمينه هزار بسيجى آموزه هاى الزم را ديدند كه درصورت 
نياز شبكه بهداشــت و درمان يارى گر آنها باشند و در بحث غربالگرى نيز 135 بسيجى 
فعاليت داشــتند و در بحث فاصله گذارى اجتماعى نيز در كار نيروى انتظامى هالل احمر 
بســيجيان در ورودى و خروجى ها شهرســتان از ورود خودروهاى غيربومى جلوگيرى 
مى كردند.وى خاطرنشــان كرد: مردم و خيران كبودراهنگ به صورت خودجوش پيش از 
شروع رزمايش، تهيه و توزيع موارد بهداشتى و ضدعفونى معابر و توزيع بيش از 4 هزار 
بســته هاى غذايى و بهداشتى توسط نيروهاى جهادى شهرســتان داشتند و بيش از 120 

ميليون تومان كمك هاى نقدى از حركت هاى جهادى مردم اين شهرستان است.
بداغى افزود: رهبر معظم انقالب اسالمى از مردم و مسئوالن خواستند كه با يك رزمايش 

همدلى مؤسســات و كمك مؤمنانه در آســتانه ماه مبارك رمضان پاى كار بيايند و مردم 
متدين و واليت مدار شهرستان كبودراهنگ همانطورى كه در عرصه هاى مختلف از اسالم 
و انقالب پيشــتاز بودنــد در اين امر خطير نيز در لبيك به نــداى رهبرى در حمايت از 

خانواده هاى آسيب ديده از ويروس منحوس كرونا حماسه اى ديگر رقم خواهند زد.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين نشست اظهار كرد: هرچند كه ويروس كرونا در سطح 
جهان تلفات ســنگين اقتصادى و جانى را به همراه داشت اما شگرد و ابهت غرب با اين 
ويروس متالشــى شد و ظهور اسالم بيشتر نمايان شد و مردم سراسر دنيا براى رهايى از 

اين بيمارى سر سجده به آستان الهى فرود آورند.
حجت االسالم نقى باقرى افزود: دشــمنان با توطئه هاى بيولوژيك خود نه تنها به اهداف 

خود نرسيدند بلكه مردم را نسبت به اين گونه تهاجمات آگاه تر كردند.

آگهى تشكيل مجمع عمومى عادى 
اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان 

طال، جواهر، نقره و سنگ هاى قيمتى 
استان همدان 

و  كننــدگان  توليــد  اتحاديــه  اعضــا  تمامــى  از  بدينوســيله 
صادركننــدگان طــال، جواهــر، نقــره و ســنگ هاى قيمتــى اســتان 
ــراه داشــتن كارت  ــا هم ــا ب ــد ت ــل مى آي ــه عم ــوت ب ــدان دع هم
بازرگانــى بــا عضويــت اتــاق بازرگانــى، صنايع، معــادن و كشــاورزى 
همــدان در مجمــع عمومى عــادى در روز يكشــنبه مــورخ 99/2/28 
ســاعت 10:00 صبــح در محــل ســالن جلســات اتــاق همــدان برگــزار 

ــد. ــركت نمايي ــردد ش مى گ

دستور جلسه:
1-استماع گزارش عملكرد مالى و اجرايى هيأت مديره 

2-تصويــب گــزارش عملكــرد اجرايــى، مالــى و تــراز مالــى منتهــى 
بــه ســال 1398/12/29

3-استماع گزارش بازرس
4-انتخاب هيأت مديره اصلى و على البدل 

5-انتخاب بازرس اصلى و على البدل 
6-انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 

7-تصويب مبلغ وروديه و حق عضويت ساليانه اعضا 
8- ساير موارد 

 معصومه كمالوند»
 يكى از اهداف اجراى پياده راه سعدى در 
خيابانى با بيش از 150سال قدمت، تقويت و 
توسعه گردشگرى اقتصادى عنوان شده است 
و با توجه به مشــاغل فعلى در اين خيابان، 
ضــرورت دارد يك طــرح الحاقى براى 
ايجاد موقعيت هاى گردشــگرى با ضميمه 
اجراى طرح  شــود.  تغيير كاربرى تعريف 
پياده راه سعدى نهاوند با پيش بينى اعتبارى 
در حدود 3 ميليارد تومان توســط پيمانكار 
شــهردارى ابتداى آبان 98 آغاز به كار كرد. 
پــروژه اى كه در بافت مركزى شــهر قرار 
دارد و پرترددترين موقعيت شهرى به لحاظ 
اقتصادى محسوب مى شود. بنا بر تصميمات 
اوليه و استناد به وعده هاى عنوان شده، اين 
پروژه قرار بود تا 3 ماه نخست سال 99 اتمام 
و تحويل داده شود، هرچند ظاهر ماجرا در 
شرايط فعلى اين را تأييد نمى كند اما با توجه 
به گذشت يك ماه از سال 99 اگر اعتبارات 
فراهم باشــد تا پيش از تابستان اين پروژه 
حساسيت هايى  و  كارشناســان  گفته  به  بنا 
كه براى اتمام آن مطرح هســت، به اتمام 
خواهد رســيد. اجراى پياده راه سعدى يكى 
فرسوده  بافت  ساماندهى  حوزه  اقدامات  از 
شهرى و مصوبه ستاد بازآفرينى شهرى بوده 
اســت. هدف از اجراى اين طرح توســعه 
گردشگرى شــهرى و زيباســازى مبلمان 
شهرى اعالم شده و اينكه در اسناد باالدستى 
پياده راه شدن خيابان سعدى حدفاصل ميدان 
تا 4 راه ابوذر از سال 96 مطرح شده است. 

 اجــراى بخش زيرســاختى دليل 
طوالنى شدن پروژه

شــهردار نهاوند با بيان اينكه سال گذشته در 
كميته برنامه ريزى از محل اعتبارات عمرانى، 
مبلــغ يك ميليــارد براى اجــراى اين پروژه 
اختصاص داده شد گفت: همچنين يك ميليارد 
هم از محل اعتبارات داخلى شهردارى نهاوند 
بــراى ادامه اجراى پروژه درنظر گرفته شــده 
اســت كه درنهايت بنا به پيش بينى اعالم شده، 
اين پــروژه با حدود 3 ميليارد تومان هزينه به 

اتمام خواهد رسيد.
محمدحسين پور با بيان اينكه دليل زمان بر بودن 
و طوالنى شــدن پروژه پياده راه سعدى، اجراى 
خدمات زيرســاختى آن بوده است، گفت: اين 
پروژه با حساســيت هايى از جمله قرار گرفتن 
در مركز شــهر و ضرورت اتمــام آن در زمان 
اعالم شــده، پس از اجراى كارهاى زيرساختى، 

شروع به كار كرده و  دوباره فعال شده است.
 اتمام پروژه به شرط تأمين به موقع 

اعتبار

وى گفت: در حال حاضر مرحله زيرســازى 
شــامل جدول گذارى و تراكــم در حال اجرا 
اســت و پس از آن هم آب نما و جداره سازى 
پياده راه خواهد بود. وى زمان پايان و تحويل 
پروژه را به شرط تأمين اعتبارات پيش از آغاز 

تابستان اعالم كرد.

 انجام ســفرهاى كارشناسى براى 
اجراى طرح پياده راه

وى دربــاره اينكه اين طرح به پياده راه بوعلى 
همدان تشــابه ساخت وســازى دارد يا خير، 
گفت: شباهت چندانى به لحاظ وجود تفاوت 
در عــرض معبر، با پيــاده راه بوعلى ندارد اما 
براى اجراى آن نشســت و سفرهاى متعددى 
به شــهرهايى كه طرح پياده راه اجرا كرده اند، 
داشته ايم و كارشناسان شــهردارى از نزديك 
معايب و موقعيت هاى موارد مربوط را بررسى 
كرده اند و تالش شــده است در اجراى طرح 
پياده راه ســعدى نقص و مشــكالتى وجود 

نداشته باشد.

 پياده راه سعدى و اهداف اجرايى
اما بــا توجه به قرار گرفتن پــروژه بر غلتك 
اجرايى و اينكه گفته شــده اين پيــاده راه در 
خيابان ســعدى بــا قدمتى 150 ســاله كه از 
جملــه خيابان هاى قديمى شــهر و در بافت 
تاريخى و مركزى شــهر قرار گرفته است، با 
هدف تمركززدايى از مركز شهر اجرا مى شود، 
اقدامى كه در شهرسازى مدرن هم مدنظر و در 
اولويت شهرسازى قرار دارد و از بهره بردارى 
گردشگرى در آن ســخن گفته مى شود، بايد 
گفت با اين طرحى كه در حال اجرا اســت، 

موقعيــت اقتصادى و تجــارى اين خيابان به 
بحث گردشگرى آن غلبه دارد.

يعنى اگر همين طرح را ادامه داده و اجرا و به 
اتمام برسد خروجى كار ايجاد يك پياده راه در 
موقعيتى است كه حاشيه آن كسب وكارهايى 
مثل تره بار، مرغ و گوشــت يــا لوازم خانگى 
عرضه مى شــود و بحث گردشگرى يا منتفى 
يا به پس از كار منتقل مى شود كه اين موضوع 

چندان خوشايند نخواهد بود.
امــا در اين مرحله با توجه بــه اينكه در كنار 
بحث هــاى تقويت بافت فرســوده و مركزى 
شــهر، موضوع درآمدزايى و تقويت اقتصاد 
گردشــگرى هم مطرح اســت، پيشــنهاد و 
راهكارهايى مطرح مى شــود و به نظر مى آيد 
با توجــه به اينكــه براى رســيدن به هدف 
گردشگرى اقتصادى در اين منطقه با موقعيت 
فعلى، ايجاد پياده راه شرط الزم هست اما كافى 
نيســت، پس بايد زيرساخت هاى گردشگرى 
مرتبــط با طرح را هم تقويت كرد هم چنانكه 
براى اجراى طرح زيرســاخت هاى خدماتى 
آب، برق، گاز و... در فاز نخست كار اجرا شد.

تقويت  نوبت  زيرســازى،  از  پس   
زيرساختى گردشگرى است

 الزمه رســيدن به اين هدف ضرورت ايجاد 
يك طرح الحاقى براى اجراى پياده راه سعدى 
و تقويت خروجى آن در بخش گردشــگرى 
است تا با اين طرح زيرساخت گردشگرى در 
منطقه تنها به ايجاد پياده راه ختم نشــود بلكه 
افق توسعه گردشگرى هم در آن تقويت شود. 
به گفته كارشناسان، الحاق يك طرح پيشنهادى 
در ديواره يا حاشيه اين پياده راه براى ايجاد يا 

تغيير كاربرى حدود 50 درصد از موقعيت هاى 
شــغلى و درآمدى به كســب هاى اشتغال و 
درآمدزا در بخش گردشــگرى بــه انتخاب 
كاســبان اين محدوده، نه بــه اجبار! مى تواند 
هم طــرح پياده راه ســازى را تكميل كند هم 
موقعيت گردشگرى و اقتصادى آن را با توجه 
به شــرايطى كه با اجراى طرح ايجاد خواهد 

شد، تقويت كند.

 تغييــر كاربرى هــاى اختيارى به 
كاسبان پيشنهاد شود

تغييــر كاربرى هايــى مثل ايجــاد صنف و 
واحدهــاى خدماتى در بخش گردشــگرى 
از جمله كافى شــاپ، رســتوران، واحدهاى 
نمايشگاه هاى  ســنتى،  ســفره خانه  پذيرايى، 
فصلى يا توليد و عرضه صنايع دستى، توليدات 
داخلــى، ادوات كشــاورزى بومى و خاص 
منطقــه و ابتكارهايى كه در اين حوزه معموال 

رخ مى دهد.

 راه جــذب مشــاركت كاســبان، 
تسهيالت و ابتكار است

براى اجرا و رســيدن به اين اهداف مشاركت 
مردم و كاسبان اين منطقه هم اولويت دارند كه 
البته پيش بينى مى شود با بازخورد و خروجى 
قابل توجهى كــه خواهد داشــت اين تغيير 
كاربرى با ارائه تســهيالت و تعامل شهردارى 
و گردشگرى با استقبال خوبى از جانب اهالى 
مواجه شــود هرچند اين طرح پيشــنهادى و 
اختيارى به كاسبان و اهالى عنوان مى شود اما 
ارائه خالقيت و ابتكار در آن هم براى جذب 
اهالى و فعاالن حوزه گردشگرى شرط است.

ضرورت تعريف طرح الحاقى 
براى گردشگرى پياده راه سعدى 

■ شهردار نهاوند: زيرساخت هاى خدماتى اجراى پروژه را طوالنى كرد
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شائبه هايى درباره بازگشايى اماكن مذهبى در ماه 
مبارك رمضان 

رمضان، كليد بازگشايى مساجد مى شود؟
محمد ترابى»

 پس از شــيوع ويــروس كرونا روند زندگى عادى مــردم در ابعاد 
مختلفى دچار تغييرات شــده اســت. يكى از اين ابعاد تغيير يافته كه 
در مبحث مســائل اعتقادى و مذهبى است، دستوراتى است كه توسط 
دولت ها به منظور جلوگيرى از برگزارى مراسمات مذهبى و تجمع افراد 

و كنترل شيوع ويروس كرونا ابالغ شده است. 
شــيوع ويروس كرونا بسيارى از مســاجد، كليساها، كنيسه ها و معابد 

سرتاسر جهان را تعطيل كرده است. 
اماكن مذهبى مسلمانان از جمله مســاجد كه به دليل برگزارى نماز 
جماعت موجب تجمع افراد مى شــوند در بيشــتر كشورها تعطيل 
اســت و از مهمترين اماكن مذهبى مســلمانان كه به منظور مقابله با 
شيوع كرونا تعطيل شده  اســت، مى توان به مسجداالقصى، كعبه در 
عربستان، حرم امام رضا در ايران و حرم امام حسين در عراق اشاره 

كرد. 
به گزارش حوزه علميه قم، رهبران كليســاى «عيسى مسيح، مقدسين 
روزهــاى اخير» به 15 ميليون عضو خود در سراســر جهان گفتند كه 
همه اجتماعات عمومى تا اطالع ثانوى به حالت تعليق در خواهد آمد. 
هيچ يك از 30 هزار جماعت مسيحيان مورمون در آينده نزديك براى 
جلســات عبادى جمع نمى شــوند. در اين ميان بسيارى از كليساهاى 
كاتوليك مراسم هاى مذهبيشان را به حالت تعليق درآورده و از پيروان 

خود خواسته اند در خانه بمانند. 
در اين ميان مراســم دعاى سبت در كنيسه هاى نيويورك متوقف شده 
است. در سرزمين هاى اشغالى، دستورالعملى براى كنيسه ها در اين رابطه 
صادر شده است. سازمان جهانى اجتماعات كنيسه هاى ارتدكس در اين 
منطقه و دياسپورا دستورالعمل هاى جديدى را براى كنيسه ها و خدمات 
دعا منتشر كرد و برگزارى مراسم با بيش از 100 نفر ممنوع اعالم شدند. 
با اين حال با شــروع ماه  مبارك رمضان در بيشتر كشور هاى مسلمان، 
مراســمات و رســوم اين ماه كه براى مســلمانان جايگاه ويژه اى دارد 
ترديد هايى براى بازگشايى مساجد و اماكن مذهبى به وجود آمده است. 
از همين رو به گزارش ايسنا، روز جمعه 5 ارديبهشت موانع حفاظتى كه 
با شيوع ويروس كرونا در اطراف كعبه ايجاد شده بود با آغاز ماه مبارك 
رمضان برداشته شده است، با اين حال همچنان امكان نزديك شدن به 
اين مكان مقدس براى زائران وجود ندارد و ممنوعيت تردد در شهرهاى 

مكه و مدينه درحال اجرا است. 
در كشورمان ماه رمضان همانند ماه محرم همواره مورد توجه مردم بوده 
است و در اين ماه حضور مردم در اماكن مذهبى بيشتر از ايام ديگر سال 
است و به ويژه مراسمات ليالى قدر كه يكى از مراسمات مهم مذهبى در 
بين مسلمانان به حساب مى آيد كه همواره موجب حضور هرچه بيشتر 

مردم در اماكن مذهبى مى شود. 
با وجود اينكه روند شــيوع ويروس كرونا در كشــورمان رو به كاهش 
گذاشته است، اما بسيارى از متخصصان اعتقاد دارند كه با تعجيل در امر 
بازگشــايى مشاغل و اماكن غيرضرورى اكنون روند كاهشى كشورمان 
دوباره صعودى خواهد شــد و موجب ايجاد بحران دوباره در كشــور 

مى شود. 
 رئيس جمهور در اواخر فروردين در جلســه ستاد ملى مقابله با كرونا 
اعالم كرد كه تعطيلى اماكن مذهبى و مساجد در ماه رمضان نيز حداقل 
تا نيمه ارديبهشــت ماه تداوم خواهد داشت و ماه رمضان امسال مراسم 

تجمعى و افطارى جمعى نخواهيم داشت. 
با اين وجود حســن روحانى در همين جلسه گفت: اميدواريم از نيمه 
ارديبهشــت به بعد كارى كنيم كه مردم بتوانند از اماكن مقدسه استفاده 
كنند، هرچند كه قرار بود تا پايان ارديبهشت شرايط ويژه براى حضور 
در اماكن مقدســه رعايت شود، اما آقاى اعرافى مدير حوزه هاى علميه 
سراســر كشور درخواست كردند كه اين زمان تا نيمه ارديبهشت عقب 
بيايد و در نيمه ارديبهشــت مجدداً شرايط را براى حضور مردم در اين 

امكان مقدسه بررسى كنيم. 
پس از ســخنان رئيس ســتاد ملى كرونــا برخى بــه اعرافى در پى 
پيشــنهادش به روحانى اعتراض كردند كه وى پنجشــنبه گذشته در 
جلسه اى با بيان اينكه مطلقا چنين چيزى كه ستاد ملى مبارزه با كرونا 
تحت فشار حوزه براى باز كردن اماكن زيارتى و مذهبى است، صحت 
ندارد، اظهار كرد: نهاد حوزه نهايت همكارى را با ســتاد ملى مبارزه 
با كرونا دارد و در اينكه اماكن زيارتى باز شــود يا نشــود كامال تابع 
پروتكل هاى وزارت بهداشــت هســتيم و نظر كارشناسى را اصل و 

مبنايى فقهى و دينى مى دانيم. 
با اين حال تعطيلى اماكن مذهبــى در ماه رمضان منتقدانى نيز دارد 
و معتقدند همانند برخى كســب و كار ها كه با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى آغاز به كار كرده اند، مى توان مساجد و اماكن زيارتى را هم 
نيز باز كرد.  به گزارش ايرنا، سيد احمد علم الهدى، نماينده ولى فقيه 
در خراســان رضوى جمعه گذشته با بيان اينكه مساجد را باز كنيد، 
چرا همه مكان ها فعال باشــند، اما عتبــات تعطيل بمانند؟ گفت: از 
مسئوالن مى خواهم با تهيه دستورالعمل و پروتكل هايى براى رعايت 
بهداشــت و مقابله با ويروس كرونا، امكان باز شدن مساجد و مراكز 

عبادت را براى حضور مردم در ماه رمضان فراهم كنند. 
همچنين غالمحسين اسماعيلى، سخنگوى قوه قضاييه كه در نشست 
خبرى گفته بود كه به متوليان پيشــنهاد مى كنم براى جلسات مذهبى 
محدود و نمازهاى جماعت پروتكلى بنويســند و ساده ترين راه كه 

تعطيلى مساجد است را انتخاب نكنند. 
به گزارش ايرنا، رضا تقــوى، نماينده منتخب دوره يازدهم مجلس 
شــوراى اسالمى درباره درخواست ســخنگوى قوه قضاييه واكنش 
نشان داد و گفت: اگر باز شــدن مساجد به سالمت عمومى جامعه 
لطمه وارد مى كند، بايــد همچنان تعطيل بمانند. باتوجه به نظر همه 
مسئوالن و مقام معظم رهبرى و حق، سالمت مردم بايد از همه چيز 
مهم تر باشــد و نبايد فعاليت هايى كه به ســالمت جامعه لطمه وارد 

مى كند، انجام شود. 

مقام روس خواستار خويشتندارى 
واشنگتن و تهران شد

 معاون وزير امور خارجه روسيه در يك اظهارنظر درباره تنش هاى دريايى 
اخير آمريكا و ايران در منطقه خليج فارس از اين دو كشور خواست، خويشتندار 
باشند.  به گزارش فارس، سرگئى ريابكوف اعالم كرد، مسكو درباره تهديدات 
آمريكا عليه ايران در بحبوحه تشــديد تنش ها در خليج فارس نگران است. وى 
افزود: مسكو از هردو طرف آمريكا و ايران مى خواهد از خودشان خويشتندارى 
نشان دهند. آمريكا تهديد كردن ايران به حمالت در خليج فارس را دفاع از خود 
تفسير مى كند.  ابراز نگرانى معاون وزير خارجه روسيه درباره تنش ها در منطقه 
خليج فارس پــس از آن صورت گرفته كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا 
پس از ادعاهاى مقام هاى واشنگتن درباره «آزار كشتى هاى آمريكايى»، در پيامى 

توئيترى ادعاى صدور دستور «زدن قايق هاى ايرانى» را مطرح كرد. 

پاسخ ايران به مواضع انگليس و فرانسه 
درباره پرتاب ماهواره نور

 سخنگوى وزارت امور خارجه با رد مواضع فرانسه و انگليس درباره ماهواره 
«نور» آن را ناشى از استانداردهاى دوگانه آنها و پذيرش قلدرى آمريكا خواند.

به گزارش ايســنا، عباس موســوى گفت: به كارگيرى فناورى فضايى با اهداف 
صلح آميز بخشى از برنامه دفاعى و نيز توسعه علمى جمهورى اسالمى ايران است 
و هيچ يك از معاهدات بين المللى ايران را از دســتيابى و توسعه اين فناورى كه 
به پشــتوانه تالش كارشناسان و نخبگان ايرانى به دست آمده، منع نمى كند.  وى 
تفسير يك جانبه فرانسه و انگليس از قطعنامه 2231 را قويا رد و تأكيد كرد: برنامه 
هســته اى ايران مطابق فتواى مقام معظم رهبرى و نيز طبق گزارش هاى آژانس 
بين المللى اتمى داراى مقاصد انحصارا صلح آميز اســت و بنابراين برنامه فضايى 
ايران كه داراى اهداف دفاعى است، براى مقاصدى غير از اين طراحى نشده است. 

كرونا نشان داد كه قدرت انسان ها شكننده است
 دنياپرستى و تكيه بر قدرت و زيبايى هاى دنيايى موجب شده بود تا انسان 
خود را موجودى شكســت ناپذير و قوى تصور كند، اما ظهور ويروس كرونا 

نشان داد كه قدرت انسان ها شكننده است. 
يك عضو فراكسيون مستقلين مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، 
درباره تأثير شــيوع كرونا بر فضاى سياسى كشــور، بيان كرد: شيوع گسترده 
ويــروس كرونا بــر روى حوزه هاى مختلف اقتصادى، سياســى، اجتماعى و 
فرهنگى در ســطح جهانى تأثيراتى داشــته است. ما شــاهد هستيم كه روابط 
اجتماعى در دنيا بسيار محدود شده و در حوزه سياسى نيز روابط بين كشورها 
به شــدت تنزل يافته است. احســن علوى در ادامه اظهار كرد: به دنبال شيوع 
گسترده اين ويروس ارتباطات جهانى كاهش يافته است و سياست خارجى به 

شدت تحت تأثير قرار گرفته است. 

 با توجه به اينكــه مقام معظم 
رهبرى امســال را ســال «جهش 
توليد» نام گذارى كردند به نظر شما 
برنامه استان براى تحقق اين شعار 

چه بايد باشد؟
برنامه اســتان در اين زمينه شامل تمامى 
مجموعه هاى مستقر در استان از نيروهاى 
قوه مجريه، مقننه و قضاييه مى شــود. البته 
آقايان يك ســند راهبردى 4 يا 5 ســاله 
نوشته اند اين سند را مطالعه كردم، پيشنهاد 
دادم با توجه به «جهــش توليد» مقدارى 

بازنگرى شود. 
 تقريبا در رابطه با «جهش توليد» آنچه كه 
در سند راهبردى آمده است گاهى كارهاى 
روتين ســاالنه اســت، درحالى كه جهش 
توليد يعنى برنامه ويژه اختصاصى كه بايد 
با توجه به مقطع زمانــى كنونى براى آن 

برنامه ريزى كرد. 
به اعتقاد من بايد به سمت اقتصاد مقاومتى 
و توليــد داخلى برويم، چون در شــرايط 
جنگى موجود نمى شود به صورت عادى 
حركت كرد، وضعيت، وضعيت حساسى 

است. 
از آنجا كه امســال شــيوع ويروس كرونا 
به بحران هاى جهانى اضافه شــد، اقتصاد 
كشور ما و بســيارى از كشورهاى ديگر 
را تحت شــعاع قــرار داد، البته ما چون 
در شــرايط تحريم بوديم وضعيت بهترى 
داشــتيم، اما كشــورهاى غربــى آمادگى 
نداشــتند و مى بينيد كه دچار مشكل هم 
شدند، بنابراين بايد جهش توليد در كشور 

صورت بگيرد. 
در اســتان براى تحقق شــعار ســال، 
نيازمند عزم جدى در اســتان هســتيم. 
معتقدم مســئوالن دولتــى بايد پاى كار 
بيايند و نمايندگان هم كمك كنند براى 
مثال ســتاد تســهيل و رفع موانع توليد 
بايد كارآمدتر باشــد تا بتواند مشكالت 

توليد را حل كند. 
البته مشكالت توليد در سراسر كشور وجود 
دارد، در همدان هم به نسبت بيشتر در بحث 
بيمه، ماليات، امكانات و... كه بايد در اختيار 

توليدكنندگان قرار بگيرد مشكل داريم. 
بــراى مثال ســرمايه گذاران بــا توجه به 
پراكندگى ادارات براى كسب مجوز اذيت 
مى شوند، روند كارى كه يك سرمايه گذار 
بايد ســپرى كند به نوعى زمان بر اســت، 
درحالى كه همراهى بين قوه مقننه و مجريه 
بايد صورت بگيرد تــا كارآفرين پاى كار 
بيايــد و توانمندى خود را نشــان بدهد، 
چراكه تحقق اين موضوع به جهش توليد 

كمك مى كند. 

  با اين تفاسيرآيا ستاد تسهيل 
توانســته كمكى به اســتان بكند، 
با توجه بــه اينكه اشــاره كرديد 
توليد  جهش  در  ســتاد  اين  نقش 

حساس تر مى شود؟
تاكنون با اين ســتاد مرتبــط نبودم چون 
بار اولم هســت رأى آوردم و قرار است 
تعامالتى داشته باشم مبنى بر اينكه چقدر 
جلســه برگزار كردند و آيا كارآمد بوده يا 

نبوده است؟
بنابراين فعال نمى توانــم نظر بدهم چون 
درجريان اقدامات نيســتم، اما براســاس 
آنچــه كه در عرصه ميدانــى و با حضور 
در شــركت و مراكز توليدى متوجه شدم 
اين اســت كه بر خالف استان هاى ديگر 
مانند اصفهان بحــث كارآفرينى و مراكز 
توليــدى در همدان حال خوشــى ندارد 
در ســاير اســتان ها امكانات به راحتى در 
به راحتى  مى گيرد،  قرار  كارآفرينان  اختيار 
مى توانند سرمايه گذارى كنند، اما در استان 
ما شرايط به گونه اى نبوده كه سرمايه گذار 
با خيال آسوده در اين استان حضور داشته 
باشد حتى كارآفرينانى با سرمايه هاى بسيار 
به اســتان آمدند اما نماندند چون فضا را 

فراهم نديدند. 
نمى گويم مشكل از ستاد تسهيل بود، بايد 
مســائلى كه موجب فرار يــك كارآفرين 
مى شــود بررسى و رفع شود، فكر مى كنم 
ستاد تسهيل بتواند اين كار را انجام بدهد. 
بايد به ســمت اولويت بنــدى در بحث 
پروژه ها و مســائلى كه مستقيما به توليد 

استان ربط دارد حركت كنيم. 
 با توجه به ظرفيت هاى اســتان 
چگونه مى توانيم در تحقق شــعار 

سال موفق باشيم؟
 دربــاره ظرفيــت اســتان بــراى مثال 
خام فروشــى در حوزه معــادن بايد حل 
شود، در زمينه اشتغال يا در منطقه ويژه اى 
مانند جهان آباد فامنين و قهاوند نيز ظرفيت 
داريم. در حوزه كشــاورزى هم با توجه 
بــه پر بارش بودن 2 ســال گذشــته اگر 
ذخيره سازى آب صورت بگيرد، مى تواند 
ظرفيــت خوبى در دشــت هاى فامنين و 
قهاوند ايجاد كند. يــا ظرفيت هايى داريم 
كه مى تواند در برخى رشته هاى دانش بنيان 
زمينه هاى مســاعدى را ايجاد كند، نسل 
جوان كارآفرين، خبره و باانگيزه در استان 
كم نداريم. معتقدم استفاده از اين جوانان 

مى تواند به رونق توليد كمك كند. 
 به نظرشما چرا پروژه هاى بزرگ 

در استان كند پيش مى رود؟
پروژه هــا،  اســتان  در  اينكــه  به دليــل 

پروژه هايى  مثال  نمى شوند؛  اولويت بندى 
داريم كه بــا هزينه هاى بســيار در حال 
اجرا هستند (مصاديق آن را اگر مسئوالن 
بخواهند در اختيارشان قرار مى دهم) اين 
پروژه ها اولويت يا نياز اســتان محسوب 
نمى شــوند، درصورتى كــه در مكان هاى 
ديگر شــبيه آن را برنامه ريزى كرديم اما 

بالتكليف مانده است. 
يــا برخــى مديريت هــا موجب شــده 
درحالى كه  برود  هدر  شــهر  سرمايه هاى 
مى توانســتيم از آن براى توســعه شــهر 
اســتفاده كنيم. فرض كنيد در پروژه هايى 

مانند پل شــهرك فرهنگيــان كه در حال 
ســاخت اســت يا چهاراه ميدان بار، اين 
پروژه ها بايد درســت مديريت مى شــد، 
چون بحث ترافيك اســتان هاى غربى و 
شــرقى مطرح بود. از سوى ديگر استفاده 
از هزينه هاى شــهر به جــاى بودجه هاى 
ملى موجب شد هزينه ها در غير از جاى 

خودش صرف شود. 
از سوى ديگر شــرايط بايد براى فعاليت 
ســرمايه گذار فراهم شود، كارى نكنند كه 
سرمايه از اســتان برود يا سرمايه گذار با 
پروسه پيچيده در اعطاى مجوزها مواجه 
شــود و در نهايت عطايــش را به لقايش 
ببخشد يا ســرمايه اش را به استان ديگر 

ببرد. 
فراوان از اين مــوارد داريم، بنابراين ديد 
مديــران در رابطــه با جذب ســرمايه و 

سرمايه گذار بايد كمى تغيير كند. 
 مهمترين برنامه و اولويت شما 
در مجلس يازدهم چه خواهد بود؟

اولويت ما در وضعيت حساس كشور رفع 

مشــكالت اقتصادى است، بايد طرح ها و 
برنامه هايــى به صــورت اضطرارى براى 
بهبود وضعيت كشــور با توجه به شيوع 
ويروس كرونا كه به بيكار شدن و تعطيلى 
بسيارى از كسب و كارها منجر شده، انجام 

شود. 
موضوع ديگر بودجه ســال 99 است؛ در 
ايــن زمينه هم دغدغــه و نگرانى داريم، 
درآمدهايــى كــه در بودجه ديده شــده 
مشخص نيست حاصل شــود يا تورمى 
كــه ممكن اســت يقه كشــور را بگيرد، 
بنابراين اولويت و دغدغه شــبانه روزى ما 
حل مشــكالت اقتصادى پيش رو است و 
در كنار اين مسأله اشتغال، يك زمان تورم 
دركشور هست اما كسب و كار هم وجود 
دارد و ركود هم نيســت، در اين شرايط 

مى شود مشكل را حل كرد. 
يــك زمان تورم ايجاد مى شــود اما ركود 
وجود دارد اين موضوع جامعه را به شدت 

تحت فشار قرار مى دهد. 
البتــه به اين نكته هم بايد اشــاره كرد كه 
وضعيت به وجود آمده در كل جهان در اثر 
ويروس كرونا اقتصاد بسيارى از كشور ها 
را با توجه بــه اينكه متكى به نفت بودند 
تحت تأثير قرار داده اســت خوشبختانه 
شــرايط تحريم موجب شد كه ما كمتر به 
نفت اتكا داشــته باشيم، بنابراين آسيب ما 

كمتر از آن ها خواهد بود. 
 در اين شرايط ظرفيت هايى كه داشتيم پاى 
كارآمدنــد و درحال حاضر با حركت هاى 
جهادى، اقتصاد جامعه و وضعيت معيشت 

مردم توسط خودشان مى چرخد. 
 پس وظيفه دولت و ساير دست 
هميشه  چرا  چيســت؟  اندركاران 
انتظــار داريم مــردم به هم كمك 

كنند؟
بله مردم به وظيفه شــان عمل كردند، اما 
دولت متأســفانه برنامه ريــزى صحيحى 
در اين قسمت ها نداشــته است، يكى از 
چالش هاى مــا در ســال 99 بودجه اين 

سال است كه بســيار بد بسته شده است 
و متأسفانه كسى حاضر نيست هزينه هاى 

خود دولت را كم كند. 
پيشــنهاد من به برخى دوستان در مجلس 
يازدهم اين بوده كه هزينه هاى مسئوالن و 
دولت را كم كنيم. اگر مى خواهيم اين بار 
را از دوش مــردم برداريم بايد اين اتفاق 
بيفتد، سياست هاى كلى نظام در واقع چراغ 
راهى بوده كه متأسفانه دولت به آن توجه 

نكرده است. 
امروز در بحث اقتصاد مقاومتى همه به اين 
نتيجه رســيدند كه سياست هاى كلى سال 
95 اعمال شده است، اما دولت مردان توجه 
نكردنــد. عمل به اين هــا وظايف دولت 
است و بســيارى از شفافيت هاى مالى كه 
ديوان محاســبات مطرح كرد؛ براى مثال 
بيش از4 هزار ميليارد دالرى كه به خزانه 
بازنگشته است، چرا واريز نكردند؟ دولت 

بايد پاسخگو باشد. 
از جمله وظايف مجلس نظارت بر تمامى 
بودجه هاى عمومى و دولتى كشــور اعم 
از دســتگاه هاى دولتى وحتى شهردارى ها 
اســت، بايد مشخص شــود اين درآمد ها 
چگونه آمد و كجا هزينه شده است، بايد 
پاسخگو باشند. اگر عملكرد دولت شفاف 
باشــد به نظر من بســيارى از مشكالت 

اقتصادى حل خواهد شد. 
 مهمترين مطالبه شما 

از استاندار همدان چيست؟
انتظار داريم به دور از نگاه هاى سياســى، 
كارايــى مديران در جامعــه ارتقا يابد. در 
بحــث كارى نبايد بپذيريم مديرى با نگاه 
سياســى افراد كارآمد را حذف كند فرقى 
هم نمى كند از كدام دولت يا جناح سياسى 
باشد. استاندار به عنوان نماينده ارشد دولت 
در منطقه، بايد اين محوريت را داشته باشد 
و اگر در نهادى مســئولى  با ديد سياسى 
عمل مى كند، با او برخورد كند. ما جوانان 
توانمندى در اين شهر داريم كه مى توانند 
شــهر را با مديريت خود در بســيارى از 
قسمت ها متحول كنند. نبايد اجازه بدهيم 
مديرى با نگاه سياسى فشار بياورد و فرد 

شايسته اى را كنار بگذارد. 
 نكته ديگر اينكه جناح سياســى مد نظر 
مردم نيست، آنان خدمت مى خواهند. مردم 
از كسى كه خدمت مى كند، سؤال نمى كنند 

چه خط سياسى دارد. 
بنابراين مســئوالن هــم بايد درك كنند 
در برخــى بخش هــا مديرانى داريم كه 
ناكارآمد هســتند. اين افــراد حتما بايد 
همكارى  هم  ما  وظيفه  شــوند.  اصالح 
و نظارت اســت. قصد دخالت در عزل 
و نصب هــا را نداريم. اما اشــاره كردم 
اگر احســاس كنيم مديرى تخطى دارد 
يــادآورى مى كنيــم و از بــاب جايگاه 
نظارتى خود تذكر مى دهيم. يك بار هم 
مديرى  ببينيم  اگر  نمى دهيم  تذكر  بيشتر 
وزارت خانه  طريــق  از  نمى كنــد  عمل 
دنبال مى كنيم چون مســئوالن باالدست 

باشند.  پاسخگو  بايد 
خوشبختانه تعامالت وجود دارد اميدواريم 
اين تعامالت بيشتر شود و نگاه نظارتى و 
تقنينى نمايندگان را ببينند و به نقص هايى 
كه وجود دارد از باب اينكه مشــكل مردم 
حل شــود گوش بدهند، حل كنند. آماده 
همكارى بــا تمامى تفكرات، ســاليق و 
انديشه هايى كه وجود دارد، هستيم. بناى 
ما بر اين است كه اجماعى از نمايندگان در 
كارها  تا  بگيرد  صورت  تصميم گيرى هاى 

پيش برود. 
برخى  اينكــه  بــه  توجه  بــا   
اســتخدام ها  حوزه  در  نمايندگان 
اعمال نفوذ كرده و حتى گاهى براى 
انتصــاب يا به كارگيــرى نيروهاى 
دولتى  مديران  بــا  خود،  به  وفادار 
وارد معامالتى خاص مى شــوند، به 
نظر شــما اين رفتارها چه تأثيرى 
نهاد  به عنوان  مقننه  قوه  سالمت  بر 
خواهد  مجريه  قوه  سالمت  بر  ناظر 

داشت؟
خوشــبختانه همه در جريان هســتند، در 
استان همدان فاميل يا فرزندى كه در سن 
اشتغال باشــد ندارم كه بخواهم در جايى 
براى كارى پيشنهاد بدهم، زيرا مالك من 

براى اين موضوع شايسته ساالرى است. 
البتــه مديريت هايى در گذشــته به بنده 
پيشنهاد شــده و نپذيرفته ام اما مى توانستم 
بپذيــرم. يك نفر با خودم به اين اســتان 
نياوردم االن هم بنا ندارم چنين كارى كنم. 
افــرادى كــه در مجموعه خــودم به كار 
مى گيرم همه بچه هاى همدان و كســانى 
هستند كه از خودشــان شايستگى نشان 
دادند. حتى در پيشنهاد عزل و نصب يا به 
كارگيرى نيرو هم برخى مديران گفتند چه 
كسى را پيشنهاد مى دهيد گفتم من در عزل 
و نصب هاى شما دخالت نمى كنم اگر ببينم 
مسئولى يا مديرى خطا دارد تذكر مى دهم 

كه اصالح شود. 
در بحث مجلس دنبال كيســه دوختن يا 
رانت نبودم، قطعا اگر نگاهم رانت بود به 
هيچ وجه وارد اين وادى نمى شدم فعاليت 
در عرصــه تعليم، تربيــت و پژوهش كه 
بسيار باارزش بود را رها كردم و به سمت 

مردم آمدم. 
 سخن پايانى:

رســانه ها مى توانند مســئوالن را در هر 
رده اى چه قوه مجريــه و قضاييه ملزم به 
پاســخگويى كنند. رســانه ها مى توانند از 
بــاب مطالبه گرى پاى كار باشــند، ايجاد 
شــفافيت كنند همانطور كه از من شفاف 
سؤال مى كنيد، مسئوالن هم بايد پاسخگو 
باشند. همين كه بدانند قرار است مسأله اى 
رســانه اى شود همه حواسشــان را جمع 
مى كنند. امروز رســانه قدرت بااليى دارد 
بايد از اين قدرت به نحو مناسب استفاده 
كرد. مسئوالن هم بايد توجه داشته باشند 
كه بدون در نظر گرفتن يك نگاه سياســى 

خاص پاسخگوى وعده ها باشند. 

منتخب مردم همدان و فامنين در مجلس يازدهم:

كارآفرينى در همدان 
حال خوشى ندارد

اكرم چهاردولى »
  نماينده دوم مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى اصالتى از استان مركزى است كه البته سال ها در همدان زندگى 

كرده و فعاليت تبليغى، تحقيقى و علمى دارد. 
حجت االسالم احمدحسين فالحى اكنون نماينده مردمى است كه مى خواهند استانى توسعه يافته داشته باشند، جوانان آنها بيكار 

نباشند و از سرمايه هاى انسانى استان به خوبى استفاده كنند. 
نماينده منتخب مردم همدان و فامنين هم دغدغه مشكالت اقتصادى استان را دارد و معتقد است اولويت بندى در اجراى پروژه ها 

و شفافيت در عملكرد دولت مى تواند به حل مشكالت اقتصادى و تحقق شعار سال كمك كند. 
البته فالحى به اين نكته هم اشاره مى كند كه بايد شرايط براى فعاليت سرمايه گذاران فراهم شود، نبايد به گونه اى رفتار كنيم كه 
سرمايه از استان برود يا سرمايه گذار با پروسه پيچيده در اعطاى مجوزها مواجه  شود و در نهايت عطايش را به لقايش ببخشد. 

پرهيز از نگاه هاى سياسى در انتخاب يا حذف مديران، بازنگرى در سند راهبردى استان، استفاده از جوانان خبره و باانگيزه، كم 
شدن هزينه مردم و دولت از جمله موضوعاتى بود كه فالحى بر آن تأكيد دارد. ماحصل اين گفت وگو را در ادامه مى خوانيد. 

■ دنبال كيسه دوختن يا رانت نبوده و نيستم
■ استفاده از جوانان مى تواند به رونق توليد كمك كند

■ جناح سياسى مد نظر مردم نيست، مردم خدمت 
مى خواهند

■ آماده همكارى با تمامى تفكرات و ساليق هستيم
■ اگر مدير تخطى كند از باب جايگاه نظارتى تذكر مى دهيم
■ براى تحقق شعار سال، نيازمند عزم جدى در استان هستيم

■ اجراى برخى پروژه ها اولويت يا نياز استان نيست
■ بودجه سال 99 بسيار بد بسته شده است

اگر بيمارى اوج بگيرد، 
ناگزير به احياء مجدد 
محدوديت ها هستيم

 از آنجــا كه مســئوالن كادر درمانى و مراجع 
عظــام و روحانيت معظم كشــور دغدغه متقابل 
حفظ جــان و ســالمت مــردم و در عين حال 
برقرارى يك وضعيت قابل تحمل براى بازفعاليت 
مراكز مذهبى را دارند مى توان اميدوار بود كه در 
شــرايط بهبود شاخص هاى كنترل بيمارى، مراكز 
مذهبى كشور با تعيين شرايط و دستورالعمل هايى 

باز شوند. 

به گزارش ايســنا، رئيس جمهور روز گذشته در 
جلســه رؤســاى كميته هاى تخصصى ستاد ملى 
مقابله با كرونــا، با قدردانــى از همراهى مراجع 
عظام تقليد، علما و روحانيت در مســير مقابله و 
كنتــرل بيمارى كرونا، گفت: دقيقاً حساســيت ها 
و دغدغه هــاى مراجع عظام، علمــا و روحانيت 
معظــم در مدت كنترل بيمارى بــراى مراقبت از 
جان و ســالمتى مردم به موازات و به همان ميزان 
حساسيت و دغدغه مســئوالن بهداشت و درمان 
بوده اســت كه اين موضوع بسيار مهم است و جا 
دارد از همــكارى و همراهى تمامى مراجع، علما، 
روحانيت، ائمــه جمعه متوليان هيأت هاى مذهبى 

تشكر و سپاسگزارى كنم. 
حســن روحانى تصريح كرد: اقدامات انجام شده 
و ارزيابى ها نشان مى دهد كه به رغم آنكه در مسير 
كنترل بيمارى قرار داريم، اما اگر چنانچه ســطح 
هشدارها و هوشــيارى مردم كاهش يابد، خداى 
ناكرده ممكن اســت بيمارى اوج بگيرد و در اين 
شرايط ناگزير به احياء مجدد محدوديت ها باشيم 
كه البته اميدواريم مردم عزيز كماكان هشدارها را 
جدى بگيرند و جز براى امور ضرورى زندگى از 
منزل خارج نشوند و به مسئوالن در كنترل بيمارى 
تا رسيدن به يك وضعيت با ثبات و قابل اطمينان 

كمك كنند. 

هيچ استانى در وضعيت قرمز 
نيست، اما وضعيت عادى

 هم نيست
 كرونا در مسير مديريت شده است، هيچ استانى 
در وضعيت قرمز نيســت، اما وضعيــت عادى هم 

نيست؛ زيرا ويروس از بين نرفته است. 
به گزارش ايسنا، سخنگوى دولت در گفت وگويى 
اينترنتــى با تعدادى از خبرنــگاران، اظهار كرد: در 
دولت روزانه گزارشــات را دريافــت مى كنيم. بر 
اســاس آخرين گزارشــات، از لحاظ تعداد بسترى 
و فوتى ها در مرحله مديريت شده اى هستيم. حتى 
برخى دوستان تعبير مديريت خوب و بسيار خوب 

را به كار بردند. 
اين نكته مهم اســت كه هنوز بيمارى در كشــور 
وجود دارد. تا موقعى كه ويروس در كشور است 
و دارو كشف نشــده بايد اقدامات الزم را انجام 

دهيم. 
 على ربيعى ادامه داد: من صبح با دكتر زالى صحبت 
كردم بحث اين بود كه پيام اشتباه به مردم داده نشود. 
كاهش آمارها وجــود دارد، اما ويروس از بين نرفته 
است. استفاده از ماســك، فاصله گذارى اجتماعى و 
رعايت نكات بهداشتى مهم است؛ مردم بايد به دولت 
كمك كنند. كماكان درخواست مان اين است كه براى 

موارد ضرورى بيرون بروند. 
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در شرايط كرونا
 واكسيناسيون كودكان را به تعويق نيندازيد

 رئيس اداره بيمارى هاى قابل پيشگيرى با واكسن وزارت بهداشت، ضمن تشريح پوشش 
حدود 98 درصدى واكسيناســيون در كشــور و موفقيت هاى ايران در اين حوزه، از مردم 
خواســت كه به هيچ عنوان واكسيناسيون فرزندان شــان را به تعويق نيندازند.سيد محسن 
زهرايى همزمان با آغاز هفته جهانى واكسيناسيون در گفت وگو با ايسنا، گفت: ايمن سازى 
سبب نجات جان ميليون ها نفر شــده و به عنوان يكى از موفق ترين و هزينه اثربخش ترين 
مداخالت بهداشــتى شناخته شده است. شعار امسال هفته جهانى واكسيناسيون «واكسن ها 
مؤثر هستند» درنظر گرفته شــده است و هدف هفته جهانى واكسيناسيون، افزايش آگاهى 
مردم در تمام طول عمر و نقش آن در دستيابى به اهداف توسعه در سال 2030 ميالدى است.

كرونا تير خالص را به بيمارستان هاى خصوصى زد
 رئيــس هيأت مديره انجمن بيمارســتان هاى خصوصى كشــور بــا اعالم اينكه 
بيمارســتان هاى خصوصى پيش از كرونا نيز با مشكالت مالى جدى مواجه بودند اما 
كرونــا و بحران مالى آن تيــر خالص را به اين مراكز زد و اكنــون حدود 70 درصد 
تخت هــاى اين مراكز خالى اســت. كوروش شــميمى در گفت وگو بــا ايرنا افزود: 
سياســت ها در زمينه تعيين تعرفه هاى پزشــكى و ثابت نگه داشتن اين تعرفه ها براى 
بيمارســتان هاى خصوصى لطمه ســنگينى به اين مراكز زده و به طور تدريجى نه تنها 
بيمارستان هاى خصوصى بلكه بيمارستان هاى دولتى هم ضربه خوردند. وى ادامه داد: 
مسئوالن بهداشــت و درمان در بخش دولتى در مقاطعى عمده سرمايه گذارى ها را در 

بخش درمان انجام داده اند و به بخش بهداشت و پيشگيرى بهاى كافى نداده اند.

ارسال بسته هاى آموزشى و رفع اشكال تلفنى و 
حضورى دانش آموزان در مناطق بدون اينترنت

 در مناطقى كه به اينترنت دسترسى ندارند، عالوه بر ارسال بسته هاى آموزشى و ارتباط 
تلفنى، معلمان با حفظ فاصله گذارى اجتماعى مشغول رفع اشكال دانش آموزان هستند. به 
گزارش فارس، وزير آموزش وپرورش گفت: آموزش تعطيل نيســت و در مناطقى كه به 
اينترنت يا ابزار استفاده از شبكه شاد دسترسى ندارند، عالوه بر ارسال بسته هاى آموزشى و 
ارتباط تلفنى، معلمان عزيز با حفظ فاصله گذارى اجتماعى مشغول رفع اشكال دانش آموزان 
هستند. محسن حاجى ميرزايى افزود: شبكه شاد براى آموزش مجازى دانش آموزان از 21 
فروردين ايجاد شده است و تاكنون 9 ميليون دانش آموز، اين سامانه را نصب كردند؛ اين در 

حالى است كه حدود 15 ميليون دانش آموز در سراسر كشور تحصيل مى كنند.

كرونا و انزواى سالمندى
 انزواى اجتماعى از ابعاد عمده ناامنى اجتماعى و آســيب پذيرى 
سالمندان اســت، در شرايط كنونى با شــيوع ويروس كرونا، انزوا و 
تنهايى براى بســيارى از ســالمندان اتفاق مى افتــد اتفاقى كه در دنيا 

همه گير شده است.
 ســالمندى جمعيت يكى از دستاوردهاى ناگزير جامعه مدرن است، 
از يك ســو با رشد تكنولوژى، علم پزشكى، بهبود بهداشت و تغذيه 
مرگ وميرها كاهش يافت و از سوى ديگر تغييرات سطح بارورى در 
نتيجه سياست هاى جمعيتى نيز بر سرعت سالخوردگى جمعيت مؤثر 

بوده است.
سالمندى و فرايند زيستى و اجتماعى آن به طور طبيعى موجب اختالل 
در كاركرد اندام هاى مختلف بدن و ناتوانى تدريجى در انجام و اداره 
امور شــخصى و ايفاى نقش اجتماعى فرد ســالمند مى شود كه تأثير   
اين نارســايى ها در بُعد اجتماعى زندگى سالمندان، بارزتر است، اين 
در حالى اســت كه بعد اجتماعى زندگى، تأثير به ســزايى در سالمت، 
به صورت عام و كيفيت زندگى به طور خاص دارد و اين روزها شيوع 
كرونا سبب مى شود اين افراد در قرنطينگى خانگى در انزواى اجتماعى 

به سر ببرند.
 اســتاديار سالمندشناسى دانشگاه علوم پزشــكى ايران در اين زمينه 
مى گويد: در ماه هاى اخير، شــيوع ويروس كرونــا در نقاط مختلف 
جهان تهديدى براى سالمت بيشتر مردم محسوب مى شود، مسئوالن 
بهداشتى معترف هســتند كه اين ويروس براى سالمندان خطرناك تر 
است و حدود 80 درصد از آمار مرگ ومير ناشى از ويروس متعلق به 

سالمندان باالى 65 سال است.
وحيد راشدى اظهار كرد: كرونا معموال از طريق سرفه و عطسه، تماس 
شــخصى با فرد آلوده يا لمس كردن سطوح آلوده و پس از آن لمس 
دهان، بينى و چشم  ها در بين افراد سرايت مى كند. بنابراين به سالمندان 
توصيه مى شود تا تماس  هاى خود را به حداقل رسانده و از حضور در 
اجتماعات بزرگ بپرهيزند. به  عالوه تأكيد مى شود كه حتى وقتى بيمار 

نيستند در خانه بمانند.
راشدى مى افزايد: ممانعت از ورود به فعاليت  هاى اجتماعى و ناتوانى 
در ديدار از خويشــاوندان و دوستان، از جمله مسائلى است كه زمينه 
اين تنهايى را فراهم مى آورد. اين انزوا و احساس تنهايى مى تواند سبب 
زوال عقل و رفتار و افكار خودكشــى  شده و همچنين پيش بينى كننده 

عالئم افسردگى نيز است.
وى افــزود: فعاليت هايى مانند تماشــاى تلويزيون، باغبانى در محيط 
منزل و آشپزى از شدت تنهايى مى كاهد، خانواده ها نيز منبع حمايتى 
مهمى هســتند كه مى تواننــد با ارائه حمايت هــاى اجتماعى از قبيل 
حمايت احساســى، عملى (انجام خريد منزل) و به اشتراك گذاشتن 

اطالعات و اخبار، استرس و اضطراب سالمندان را كاهش دهند.
راشــدى با بيان اينكه آموزش ها بايد هم براى ســالمندان و هم براى 
افرادى كه با ســالمندان به هر نوعى در ارتباط هســتند، انجام شود، 
مى گويد: هر گروه و هر مكانى كه به نحوى با سالمندان مرتبط باشند 
بايــد مورد توجه قرار گيرند، اولويت با مكان هاى تجمعى و تفريحى 
ســالمندان اعم از مســاجد، پارك ها و مراكز ارائــه خدمات و مراكز 

نگهدارى شبانه روزى سالمندان است.
اين سالمندشــناس اظهار كرد: توجه ويژه بــه موضوع بيمارى كرونا 
در اين گروه ســنى هم در خود سالمندان و هم در اعضاى خانواده و 

اطرافيان آنها مهم است.
متخصص طب ســالمندى نيز در اين زمينه بــه ايرنا مى گويد: برخى 
برآوردها حاكى از آن اســت كه با توجه به شيوع روزافزون ويروس 
كرونا، احتماال دوره اجبارى ماندن در خانه ها براى چند ماه ادامه يابد 
و اين كار به ويژه براى افراد سالمند ضرورى  است تا احتمال آلودگى 

آنها به اين ويروس به حداقل برسد.
رضا مجد با بيان اينكه ســالمندان عالوه بر اينكه از لحاظ جسمى در 
معرض خطر ابتال به كرونا بيش از ديگران هستند، مى افزايد: سالمت 
روان آنها نيز در معرض خطر اســت زيرا انزوا ســبب گوشه گيرى و 
افسردگى در آنها شده و با انجام اقدامات الزم بايد آنها را در برابر اين 

خطرات حفظ كرد.

اعتماد: تا 12 شب وزرا مشغول كارند
 ويروسى كه همه تنبل خانه ها رو خراب كرد!!

تجارت: بودجه 99 در وضعيت اورژانسى
 مديريت ها هم واكسن مى خواهند!!

همدان پيام: جشنى به قدمت 400 سال در راه ثبت اثر ملى
 اول راهشو امن كنيد راهزن هاى ويروسى جيبشو نزنن!!

اطالعات: همه كشور ها بايد در برابر فشارهاى آمريكا مواضع قاطعى 
اتخاذ كنند

 تنها راهش تعامل با كروناست!!
تجارت: ايران مقاوم در برابر شوك نفتى 

 بدون شرح!!
همدان پيام: درســنامه هاى آموزش ابتدايى در آموزش وپرورش استان 

رونمايى شد 
 آزمايشگاه حقيقى روى نيمكت هاى مجازى!!

خراســان: آغاز جمع آورى معتادان متجاهر و ســامان دهى كارگران 
روزمزد 

 كرونا براى بعضى ها سرپناه شد!!
آفتاب: شكايت شــهردارى از سحر قريشــى بازيگرى كه به نيروى 

شهردارى اهانت كرد 
 اون بازيگر تو حال و هواى كرونا بوده؟؟

 همدان پيام: شهردار همدان: راه اندازى خانه هاى ورزش روستايى
 مهندس جان اينا رو كه پيش از عيد كرونا افتتاح كرده بود؟!

شرق: شناسايى 750 هزار ميليارد دالر درآمد نامرئى
 باز بگيد كرونا اقتصاد رو ضعيف كرده!!
آفتاب اقتصادى: زور كرونا به هوآوى نرسيد 

 كرونا تازه وارد گود شده هنوز تخصص نگرفته!!
ايرنا: ليگ قهرمانى به ميزبانى قطر برگزار مى شود 

 فرصت خوبيه براى ميزبانى مهمونا با فاصله پذيرايى ممنوع!!
كيهان: وزارت بهداشــت به مجلس، قوه قضائيه و نهادهاى باال دستى 

پاسخ گو است نه شوراى شهر
 فعال غريبه اومده تو شهر اختالف رو بذاريد كنار!!

امتحانات هماهنگ استانى پايه نهم لغو شد
 كنكور از 80 درصد محتواى دروس پايه دوازدهم برگزار مى شود

امتحانات پايه دوازدهم قطعا حضورى خواهد بود و حجم امتحانات 
هــم 80 درصد محتوا با 20 نمره خواهد بــود و 20 درصد هم نمره 

اختيارى است؛ آزمون كنكور هم بر اساس آن خواهد بود.
معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش گفت: نخستين اصل، 
عادالنــه بودن آمــوزش و حداكثر فراگيرى و اصــل دوم مهيا بودن 
امكانــات بود؛ زيرا فرصتى براى طراحى جديد يك بســتر و تجربه 
تعطيلى فراگير نداشــتيم؛ اصل ســوم رعايــت پروتكل هاى وزارت 
بهداشت بود. امنيت و سالمت، اولى تر از آموزش است و اصل چهارم 

نيز انعطاف پذيرى در برنامه بود. 
عليرضا كمرئى بــا در گفت وگو با فارس بيان كرد: از هفتم اســفند 
برنامه ريزى با رسانه ملى آغاز و كليد مدرسه تلويزيونى هم دهم اسفند 
زده شــد و آموزش تلويزيونى كم رنگ نشده اســت و تا پايان زمان 
تحصيــل تداوم دارد و حتى پررنگ تر هم خواهد شــد. با 12 برنامه 
شروع كرديم و اكنون 28 برنامه از 3  شبكه آموزش، معارف و چهارم 
پخش مى شــود و درباره پخش آموزش دروس شــاخه كاردانش هم 

طراحى هاى گسترده ترى خواهيم داشت.
وى افــزود: بيش از هزار و 500 تا هزار و 600 برنامه در همه مقاطع 
تحصيلى و رشــته ها از طريق تلويزيون تهيه و پخش شده است؛ 93
تا 97 درصد پوشــش آنتنى وجود دارد اما بــرآوردى از اينكه كدام 
دانش آموزان پاى آموزش هاى تلويزيونى نشســته اند، نداريم. هرچند 
طبق ارزيابى هاى ما مســجل شــده كه حدود 70 درصد بچه ها پاى 
تلويزيون نشســته اند و آموزش ها را دنبال كرده اند و بيش از 9 ميليون 

بار دانلود از طريق تلوبيون انجام شده است.
كمرئى گفت: شــايد يكى از داليل حركت ما به ســمت سامانه هاى 
مشــخص نظارت پذير، همين نقيصه آموزش هاى تلويزيونى بود كه 
نمى توانســتيم ارزيابى از ميزان و نحوه اســتفاده از اين آموزش هاى 
تلويزيونى داشته باشيم و قابل سنجش و مديريت نبود؛ برخى مناطق 
هم اصال دسترســى نداشتند و درسنامه هايى ارســال شد و راهبران 

آموزشى به صورت حضورى آموزش را ادامه دادند. 

ارتباط عفونت هاى باكتريايى خون و 
افزايش ريسك سرطان روده

 مطالعه جديد نشان مى دهد بين عفونت هاى خونى ناشى از برخى 
باكترى ها و افزايش ريسك سرطان روده ارتباط وجود دارد.

به گزارش مهر، سرپرســت تيم تحقيــق، در اين باره مى گويد: در اين 
مرحلــه ما با قطعيت نمى توانيم بگوييم كه باكترى ها به طورمســتقيم 
موجب بروز سرطان روده مى شوند يا عفونت خونى با اين باكترى ها 

به خودى خود منجر به سرطان مى شود.
با اين حال محققان تأكيد دارند كه اين يافته ها به بهبود غربالگرى براى 

سرطان روده كمك مى كنند.
محققان اين مطالعه دريافتند افراد داراى عفونت هاى خونى ناشــى از 
گونه هاى بى هوازى باكترى ها در مقايســه با افراد داراى عفونت هاى 
خونى ناشــى از باكترى هاى هوازى، بالغ بر 42 برابر بيشتر با ريسك 
ابتالى به سرطان روده مواجه هستند. باكترى هاى بى هوازى نيازى به 
اكسيژن ندارند و در محيط هاى مختلف از جمله روده انسان كه به طور 

مستقيم موجب عفونت نمى شوند، زندگى مى كنند.

 وقتــى آمد كه منتظــرش نبوديم و حاال 
آزرو مى كنيم شــبيه يك معجزه زودهنگام 
يك باره و بى هوا برود و بيشتر از اين جهان 
را درگير خود نكند و مردمان بيشــترى را از 

پاى نيندازد.
بــراى ما كــه به خاطــر ســالمت خود و 
عزيزانمان دغدغه داريم، اين يك آرزوست 
اما براى كادر درمان كه مدت هاســت جان 
خود را به دست گرفته و به مقابله با ويروس 
كرونا رفته اند و تمام زندگى و زمان و حتى 
خانواده شــان هم درگيــر پيامدهاى بيمارى 
شــده، اين تمنايى قلبى و از عمق جان براى 

همه افراد عالم است.
نفــس زندگى در هــر بيمار كه به شــماره 
مى افتد با سلول به سلول جانشان اضطراب 
و درد او را لمــس مى كننــد، هر بيمارى كه 
در بيمارســتان اضافه مى شود، غصه ظرفيت  
تجهيزات و توان پرســنل، قلبشان را به درد 
مى آورد، بيشتر از هر كسى در اين دنيا درك 
كردنــد كرونا چيســت و چه ميــزان عمق 
ناراحتى افراد را باالتر برده است. با اين حال 
هنوز هستند، هنوز در خط مقدم مى جنگند 
و هنوز ما چشــم در چشمشان كه مى شويم 

لبخند ارزانى مان مى دارند.
مــن امروز پــاى صحبت 2 تــن از كادر 
درمان نشســتم تا ببينم پشــت اين لبخند 
و آن نگاه هاى معنادارشــان چيســت؟ بيا 
هم داســتان شــويم و قصه ايــن روزهاى 
زندگى با كرونا را از زبان يك پرســتار و 

بشنويم. كمك پرستار 
«مجيد محمودى»، كارشــناس پرستارى، با 
29 سال ســابقه كار در حرفه پرستارى، از 
دغدغه هــاى اين روزهايــش مى گويد: «در 
سال 68 وارد دانشــگاه علوم پزشكى شدم 
و پــس از گذرانــدن دوره هــا و طرح هاى 
دانشــجويى وارد حرفه شــريف پرستارى 
شــدم و در حقيقت حاال 29 ســال اســت 
در اين سيستم مشــغول خدمت هستم. در 
اين ســال ها در بخش هاى داخلــى، دياليز، 
پيوند كليه، جراحــى، ارولوژى و اورژانس 
مشغول خدمت بوده و همچنين در موقعيت 
سوپروايزر و مدير خدمات پرستارى(مترون) 
بيمارستان هاى خصوصى و دولتى نيز ايفاى 

نقش و وظيفه كرده ام.»
اين پرستار بخش اورژانس بيمارستان قلب 
فرشچيان ادامه مى دهد: «روزهاى آغاز شيوع 
ويروس كرونــا در چين، در ايران و در بين 
همكاران ما نيز تكاپويــى به جريان افتاد و 
اظهارنظرهاى مختلفى هم مطرح شــد، آن 
روزها هيچ كس انتظار نداشــت موارد مثبت 
اين بيمارى در كشــور نيز مشاهده شود اما 

خبر بروز موارد مثبت در شــهر قم به تمام 
ايــران و دنيــا مخابره شــد و اضطراب و 
استرســى از اين رويداد بيــن همه مردم و 
به تبع كادر درمان اشــاعه يافت كه اتفاقاتى 
مثل احتكار ماســك در روزهاى نخست و 
كم شدن تجهيزات فردى براى عموم مردم و 
جيره بندى شدن آن در برخى مراكز درمانى 

به اين نگرانى ها دامن مى زد.»
محمــودى مى گويد: «اگرچــه در روزهاى 
نخســت به دليل غيرمترقبه بودن شيوع اين 
بيمارى دســتپاچگى ها و مشــكالتى وجود 
داشت اما من بحران هاى مختلف و مشابهى 
نظير ســال هاى جنــگ، بمباران شــيميايى 
حلبچه، سيل، زلزله و ... را در كشور تجربه 
كرده بودم، بنابراين وحشــت فراگيرى بين 
كاركنان نبود البته روزهاى بى استرســى  هم 
نمى گذرانديم، شــكرخدا بــا تدبير مديران 
در برخى نقاط با تهيه  گان، ماســك، شيد و 
وسايل حفاظت فردى كمى از بار نگرانى ها 
كاسته شد و رفته رفته با مديريت اين شرايط، 
وضعيت روحى و فكرى مردم و كادر درمان 

بهتر شد.»
وى با بيــان اينكــه «كم كــم غربالگرى ها 
و جداســازى بيمــاران كرونايــى از ديگر 
بخش هــاى بيمارســتان فضــاى بهترى را 
در رونــد كنتــرل بيمارى و بهبــود روحيه 
كاركنان ايجاد كرد»، ادامه مى دهد: «رفته رفته 
اطالع رسانى از نحوه شيوع و مسائل مربوط 
به كنترل اين فضا توســط سازمان بهداشت 
جهانى و مســئوالن كشور بيشتر شد و مردم 
هم با ابعاد مختلف نحــوه حمايت از كادر 

درمان آشنا شدند.»

وى بيــان مى كند: «مواجهه مــا با مبتاليان 
اين بيمارى از همان روزهاى نخســت با 
پيش بينى اين شــرايط همــراه بود، چون 
محل كار بنــده اورژانس بــود و در اين 
فضــا اصل بر ابتالى مراجعان اســت مگر 
اينكه خالف آن به اثبات برســد، در ادامه 
روند شيوع بيماران بسيارى با عالئم كرونا 
بــه اورژانس مراجعه كردنــد كه برخى به 
ســالمت به منــزل بازگشــتند و چندين 
مــورد لوله گــذارى و CPR روى بيمار 
انجام شــد البته اين مــوارد عمدتًا داراى 
بيمارى زمينه اى قلبى يــا ريوى بودند اما 
در هر صورت ما بيماران را به يك چشــم 

مى ديديم و ارائه خدمت مى كرديم.»
 پرســتارها هم حــق دارند نگران 

زندگى خود و خانواده هايشان باشند
محمودى معتقد اســت «پرستارها هم حق 
زندگى خود و خانواده هايشان  دارند نگران 
باشــند» و مى گويد: «در حال حاضر در يك 
مركز درمانى خصوصى نيز مشــغول به كار 
هستم كه در اين بخش برخى پرسنل به دليل 
داشتن والدين ســالمند در خانواده از ادامه 
روند كار اســتعفا كردند اما عده بسيارى هم 
در بخش هاى مختلف ايثارگرانه و فداكارانه 
به كار و تالش در اين شرايط ادامه داده اند.» 
اين پرســتار با ســابقه در ادامه بيان مى كند: 
«معمــوالً در اين دوران و اين بيمارى با اين 
شيوع و مرگ ومير، خاطرات شيرين كمترند 
جز در مواردى كه بيمار بهبود مى يابد و در 
اين بين شــيطنت ها و شوخى هاى همكاران 
فضــاى كار را تغيير مى دهــد، البته تلخ و 
درهم  كرونايى  روزهاى  خاطرات  شــيرين 

بود و بيشترين حالوت اين روزها با آرزوى 
ريشه كن شدن اين ويروس گذشت و يكى 
از خاطــرات تلخ اين بود كه خانمى حدوداً 
50 ساله كه ســاكن يكى از مراكز نگهدارى 
بهزيستى بود با مسموميت جزئى به صورت 
هوشــيار به اورژانس منتقل شد و پذيرش 
اوليه صــورت گرفت امــا در حين درمان 
و مــدت زمانى كــه در اورژانس بود دچار 
كاهــش spo٢ (اكســيژن خون) شــد كه 
بالفاصله لوله گــذارى داخل ريه و اقدامات 
مربوطه انجام گرفت كه متأسفانه در شيفت 
بعدى اعالم شد نتيجه اقدامات احيا بر بيمار 
بى اثر بوده و فوت شــده است، براى ما كه 
تالشمان در جهت زندگى است، فوت يك 

نفر هم خيلى زياد است.»
محمودى در پايان تأكيد مى كند: «حاال كرونا 
2 ماهى اســت كه ميهمان ماســت، توصيه 
اينجانب پس از 2 ماه درگيرى با بيمارى به 
مردم همچنان رعايت پروتكل هاى بهداشتى، 
شســتن مداوم دست ها، استفاده از ماسك و 
دســتكش و كاهش ترددها و تجمع هاست، 
اين روزها همدلــى و كنار هم بودن معناى 
تازه اى به خود گرفته اســت و تعبير هواى 
هم را داشــتن و جــدى گرفتن مرگ ومير 
در اثر شــيوع اين ويــروس را دارد، پس 
توصيه هــاى كارشناســان و متخصصــان 
امــر را در رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
جــدى بگيريــم، درنهايــت بــراى همه 
آرزوى سالمتى و تندرســتى دارم به ويژه 
براى مردم خوب كشــورم و در رأس آنها 
خدمتگزاران مــردم به ويژه همكاران كادر 

درمان در همه دنيا.»

قلب هايمان براى روزهاى بدون كرونا 
مى تپد

 همه روزه انواع مشكالت و بازخوردهاى 
دانشــجويان و اساتيد را به پشتيبانى سامانه 
سمااليو اعالم مى كنيم كه از اوايل اين هفته 
با اضافه كردن ديتاســرور عملكرد سامانه 

بهبود مى يابد. 
رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى استان 
همدان درباره رفع اشــكاالت موجود در 
سامانه آموزش مجازى دانشگاه هاى علمى 
كاربردى اســتان با بيــان اين مطلب اعالم 
كرد: فعاليت هاى آموزشــى دانشــگاه هاى 
علمى كاربردى اســتان در دوران شــيوع 
كرونــا و در شــرايط كنونــى از چندين 
روش دنبال مى شود كه در بخش آموزش 
آنالين ســامانه اختصاصى دانشگاه جامع 
علمى كاربردى با نام «سمااليو» در اختيار 
دانشجويان و اســاتيد قرار گرفته كه محل 
بارگذارى محتوا اســت و به اساتيد گفته 
شده از هر طريق ممكن براى ايجاد ارتباط 
و آموزش دانشجويان استفاده كنند كه البته 
با وجود پوشــش سراســرى اينترنت در 
كشــور الزمه اين ارتباط اتصال به شــبكه 

اينترنت است.
محمــود تعجبى درباره ارائه يارانه شــبكه 
اينترنــت به دانشــجويان اظهــار كرد: اين 
پيشــنهاد با هدف حمايت از دانشــجويان 

كمتربرخوردار به وزارت علوم ارسال شده 
است كه در اين راستا مكاتبات الزم با وزير 
علوم انجام شــده و درصــورت نپذيرفتن، 
مكاتبــات الزم بــا وزارت ارتباطات انجام 

مى گيرد.
به گزارش ايســنا، تعجبى درباره اســتفاده 
از نرم افــزار ســمااليو گفت: انتظــار ما از 
اين نرم افزار، بيشــتر از آن كه آموزش هاى 
آناليــن باشــد، ارائه محتــواى دروس به 
دانشجويان اســت و درصورت مهيا شدن 
بستر، آموزش آنالين به صورت رفع اشكال، 
پرسش و پاسخ بين اســاتيد و دانشجويان 
انجام مى شود كه اين روش در كنار آموزش 

حضورى قرار دارد و جايگزين آن نيست.
وى بــا بيان اينكه هم اكنــون در بارگذارى 
محتوا، ســامانه بدون اشكال در حال انجام 
كار اســت و بــا توجه به كشــورى بودن 
اين ســامانه و به دليل حجم بــاالى بازديد 
كاربران در سراسر كشــور، اين حركت را 
موفقيت آميز مى دانيم، افــزود: اين نرم افزار 
از روز يكشــنبه هفته گذشــته بــا حداقل 
مشكل در حال انجام كار است و بخشى از 
مشكالت به شــبكه اينترنت كاربران مرتبط 
اســت كه ســرعت الزم را ندارد و بخشى 
ديگر نيز به مربوط به روند ُكند آموزشــى 

از سوى اساتيد است.

تعجبى با تأكيد بر رفع اشــكاالت در بخش 
آموزش آنالين اعــالم كرد: همه روزه انواع 
مشــكالت و بازخوردهاى دانشــجويان و 
اســاتيد را به پشتيبانى سامانه اعالم مى كنيم 
و شركت پشتيبانى سامانه سمااليو از اوايل 
اين هفته با اضافه كردن ديتاسرور عملكرد 

سامانه را بهبود خواهد بخشيد.
وى در پاســخ به زمان و نحــوه برگزارى 
كالس ها و امتحانات نيز خاطرنشــان كرد: 
وزارت علــوم در حال تنظيم بخشــنامه اى 
دربــاره امتحانات و دفاعيات دانشــجويان 
است كه احتماالً دســتورالعمل آن در هفته 

آينده ابالغ مى شود.
تعجبى در پايان درباره چگونگى برگزارى 
كالس هاى عملى دانشجويان توضيح داد: با 
توجه به تعداد كم دانشجويان، اين دروس 
درصورتى كه مركــز با رعايت پروتكل هاى 
در  الزم  فاصله گذارى هــاى  و  بهداشــتى 
كالس هاى آموزشى اعالم نياز كند، مى توان 
مجوزهاى الزم را از ســتاد اســتانى مقابله 
بــا كرونا دريافت كــرد و پيش تر به مراكز 
آموزشى اعالم شده اســت كه كالس هاى 
عملى در نيمه دوم ارديبهشت تا نيمه خرداد 
به صورت فشــرده و نفرات كم انجام پذيرد 

كه تاكنون بازخوردى نداشته ايم.

عملكرد سامانه آموزش مجازى سما بهبود مى يابد
فهرست جديد دانشگاه ها 
براى اينترنت رايگان

 مســئول كارگروه آموزش هاى الكترونيكى وزارت علوم از 
ارسال فهرست اسامى به روزشده دانشگاه ها براى اينترنت رايگان 

تا پايان فروردين ماه 1399 به وزارت ارتباطات خبر داد.
ســيد على اكبر صفوى در گفت وگو با مهر با اشــاره به آخرين 
وضعيت رايگان شدن اينترنت آموزش مجازى براى دانشجويان 
گفــت: بحث اينترنــت رايگان براى دانشــجويان تا حد خوبى 
عملياتى شده است و فهرســت تا پايان فروردين ماه دانشگاه ها 
هم به وزارت ارتباطات براى ابالغ به اپراتورها تحويل داده شده 

است.
وى همچنين به فعاليت دانشــگاه ها اشــاره كرد و گفت: برخى 
دانشــگاه ها تسهيالتى را براى حمايت از دانشجويانى كه مشكل 
دارند راه اندازى كرده اند، از جمله مى توان به دانشگاه شيراز اشاره 
كرد كه حمايت مالى در راستاى تأمين گوشى، كامپيوتر و هزينه 

اينترنت براى دانشجويان را مدنظر دارد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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باز هم مردم در صف انتظار
ياسر زارعى»

 اين روزها كه تب وتاب بورس داغ اســت و مــردم را به گونه اى 
به خود عالقه مند كرده اســت، بايد دريابيم ريشه اين عالقه مندى از 
كجاســت كه مردم مشتاقانه، آگاهانه يا ناآگاهانه دانسته يا نادانسته در 
تكاپوى ثبت نام و در صف ايســتادن ســاعات طوالنى براى دريافت 

كدبورسى هستند.
باز صف ديگرى كه در اين ســال هاى اخير كم نديده ايم، ولى رنگ و 
بوى اين صف تفاوت دارد، اين صف استراتژى دارد، اين صف برنامه 
دارد، اين صف هدف دارد و مثل هميشــه نوك هدفش را به ســمت 
مردم چرخانده است. جاى تعجب اينگونه صف ها آنهم در اين اوضاع 
و احــوال اقتصادى و اجتماعى اين اســت كه چطور وقتى رونقى در 
كارخانجات نيست و اتفاق خاصى نيفتاده و حتى به خاطر كرونا بازار 
در ركود به سر مى برد؛ بورس به يكباره اين قدر افزايش پيدا مى كند و 
حتى بازار سرمايه اعتنايى هم به تحوالت نفتى جهان نمى كند و روند 

صعودى خود را ادامه مى دهد.
تحليلگران اقتصادى چه داليل منطقى اى مى توانند براى چنين بازارى 
كه با هجمه بى سابقه مردم روبه رو است، بياورند، ممكن است برخى 
با اين اســتدالل كه بيكارى بر جامعه حكم فرما شــده و بازار خريد 
و فروش سهام فرصت مناســبى براى سرمايه اندك مردمى است كه 
ديگر نه مى توانند در آرزوى خريد ماشــين باشــند و نه محقق شدن 
رويــاى خريــد خانه، پس اندوخته هــاى اندك خــود را كه حال با 
شــاخص هاى مثبت و صعودى بورس مواجه هستند، بهترين مسير را 

كه سرگرمى هاى سياسى در پيش روى آنها قرارداده در پيش بگيرند.
اگر سياست دولت را در چندسال اخير مشاهده كنيم به راحتى مى توانيم 
متوجه شويم، هرجايى كه مردم به آن قسمت هجوم كرده اند، آن بازار 
در ادامه ســير صعودى خود حباب هاى بزرگى را ايجاد كرده است، و 
متضــرر اصلى اين حباب ها همواره مــردم بوده اند. حال اين بازار كه 
به طرز بى ســابقه اى از خريدها مواجه اســت بايد منتظر فروش هاى 
بى ســابقه از سوى مردم نيز باشد، كه برنده اين ميدان در بيشتر مواقع 
سياســت دولت ها بوده تا بتوانند با توجه به وضعيت فعلى و ســير 
نزولــى قيمت نفت و وضعيت بازار طال و ارز كه در بى ثباتى اســت 
و كســب وكارها كه در ركود به سر مى برد به اهداف خود نائل گردد. 
حال يكى از بهترين منابع جبران كســرى بودجه، بازار سرمايه است، 
دولت بايد كارى مى كرد كه با جذاب كردن بازار سرمايه، سرمايه هاى 

سرگردان مردم جذب اين بازار شود.
درنهايت امر ســهام اولى ها بايد بســيار مراقب باشــند كه با تركيدن 
حباب بورس و آشكار شدن ارزش واقعى سهام شركت ها زيان نكنند. 
خريداران ســهام بايد بازى در بازارسرمايه را خوب بشناسند و بدانند 
چه ســهامى را بايد بخرنــد؟ چه زمانى بخرند؟ و چــه زمانى از آن 

خارج شوند؟
ســهامدار بورس بايد صبور باشد و با هر اقدام هيجانى جوگير نشود و 
فورى خريد يا فروش نكند. در شــرايط كنونى كه بازار سرمايه ريسكى 
اســت، حتما از افراد با تجربه و مسلط به بازار سرمايه مشورت هاى الزم 
كمك گرفته شود تا نشود مثال معروف كه «خود كرده را تدبير نيست»...!

شروط ورود مسافران هوايى به ايران
 اعالم شد

 مســافران پروازهاى خارجى براى ورود به ايران بايد تعهدنامه 
پيش بينى شده را تكميل كرده و مفاد آن را به طور كامل رعايت كند.

سخنگوى ســازمان هواپيماى كشــورى اعالم كرد: همه مسافران 
هوايــى كه قصد ورود به ايران دارند، بايد تعهدنامه اى كه براى آنها 
پيش بينى شــده است را پر كنند تا متوجه شــويم آيا بيمارى دارند 

يا خير.
رضا جعفرزاده به ايســنا گفت: در اين تعهدنامه آمده است كه اين 
مسافران بايد براى تست بيمارى كوويد 19 همه همكارى هاى الزم 
را بــا كادر درمانى انجام دهند؛ همچنين متعهد مى شــوند از زمان 
ورود تا مشخص شــدن جواب آزمايش كه در اين تعهدنامه اعالم 

مى كنند، در اسكان شخصى خود بمانند.
ــافران  ــى مس ــت برخ ــن اس ــه ممك ــه داد: از آن جايى ك وى ادام
مشــكوك بــوده يــا آنكــه جــواب آزمايششــان مثبــت باشــد، بايــد 
همــه مســافران تــا مشــخص شــدن جــواب آزمايــش در اســكان 
ــواب  ــافران ج ــن مس ــردى از اي ــر ف ــد و اگ ــان بمانن شخصى ش
ــه  ــرد ك ــه بپذي ــن تعهدنام ــد در اي ــد باي ــت باش ــش مثب آزمايش
14 روز در قرنطينــه بمانــد. همچنيــن مســافر مــورد نظــر اظهــار 
مى كنــد شــرايط قرنطينــه را در پورتــال وزارت بهداشــت درمــان 
ــل دارد. ــه و از شــريط آن اطــالع كام ــوزش پزشــكى مطالع و آم
به گفته جعفرزاده، مســافر وارد شده به كشــور نيز بايد تعهد كند 
اطرافيانش حداكثر همكارى را در مدت اســكان شــخصى اوليه و 
قرنطينه احتمالى 14 روزه با نمايندگان وزارت بهداشــت درمان و 

آموزش پزشكى خواهند داشت.
وى خاطرنشان كرد: پيش از اين نيز شيوه نامه اى به همه شركت هاى 
هواپيمايى، فرودگاه ها، كادر پروازى، تمامى خلبان ها و پرسنلى كه 
در حوزه خدمات پرواز كار مى كند، مســئوالن پايگاه هاى بهداشت 
فرودگاه هــا و تعمير و نگهدارى هواپيمــا و ... ابالغ كرديم و همه 
آنهايى كه اين شيوه نامه به دستشان رسيده، الزم است آن را اجرايى 
كننــد. اگر يكى از ايــن زيربخش هاى صنعــت حمل ونقل هوايى 
شيوه نامه را رعايت نكند، ابتدا شامل تذكر كتبى و ارسال مستندات 
مى شــود و درصورت تكرار مى تواند به اعمال محدوديت براى آن 

بخش منجر شود.

70 دفتر پيشخوان همدان 
به شبكه دولت وصل شد

70 دفتر پيشــخوان در اين اســتان به شبكه دولت وصل شده تا 
پيگيرى امور مردم از اين طريق انجام شود.

مديركل فناورى اطالعات و شــبكه دولت استاندارى همدان گفت: 
130 دفتر پيشــخوان در همدان وجود دارد كه 60 مورد آن به شبكه 
دولت وصل نيســت و تا نيمه نخست امسال اين دفاتر هم به شبكه 

دولت وصل مى شوند.
ــا  ــرد: ب ــان ك ــا بي ــا ايرن ــو ب ــى در گفت وگ ــن ميرزاي محمدحس
وجــود اتصــال دفاتــر پيشــخوان بــه شــبكه دولــت ولــى تــا زمــان 
ــا و  ــروس كرون ــيوع وي ــه ش ــادى در زمين ــرايط ع ــه ش ــيدن ب رس
به منظــور پيشــگيرى از ازدحــام در ايــن مكان هــا، اجــازه پيگيــرى 

ــر داده نشــده اســت. امــور ادارى از ايــن دفات
وى ادامــه داد: با وجود اين در حال حاضر براى ثبت درخواســت 
و پيشــگيرى امور ادارى مردم، به صــورت آزمونه (پايلوت) 7 دفتر 
پيشخوان دولت پيش بينى شده است و مردم مى توانند براى پيگيرى 

امور ادارى به اين مراكز مراجعه كنند.
ميرزايى توضيح داد: با توجه به اتصال دفتر پيشخوان به شبكه دولت، 
شــهروندان براى پيگيرى امــور ادارى و خدماتى از جمله دريافت 
كنتــور آب و گاز نيازى به حضــور در اداره مربوطه ندارند بلكه از 
طريق ثبت درخواست در دفتر پيشــخوان، مى توانند مطالبه خود را 

پيگيرى كنند.
وى ادامه داد: پس از ثبت درخواست در دفاتر پيشخوان، اين نامه به 
نهاد مربوطه ارسال شده و آنها پس از پيگيرى درخواست پاسخ را به 
دفتر پيشخوان مى دهند و به صورت اتوماتيك پيامكى براى متقاضى 
به عنوان پيگيرى جواب درخواست از دفتر پيشخوانى كه نامه را ثبت 

كرده ارسال مى شود.
ميرزايى افــزود: اين اقدام عالوه بر اينكه از ازدحام مردم در اداره ها 
و تلف شدن وقت آنها جلوگيرى مى كند موجب آسان سازى فرايند 
دسترســى، كاهش مراجعات مستقيم مردم به دستگاه هاى اجرايى و 

كاهش تردد آنها به اداره ها مى شود.
وى با بيان اينكه اين برنامه با هدف امكان دسترســى سريع و آسان 
مردم به خدمات اداره ها انجام  شده است، افزود: از اين پس مكاتبات 

مردم با اداره ها از طريق دفاتر پيشخوان انجام مى شود.

سنجش كيفيت محصوالت ُپرمصرف 
رمضان در همدان

 مديركل استاندارد همدان از اجراى طرح بازرسى اقالم پرمصرف 
مــاه رمضان خبر داد و گفت: در اين طرح نمونه هايى از محصوالت 

موجود در بازار خريدارى و كيفيت سنجى مى شود.
ــنجى  ــى و كيفيت س ــرح بازرس ــرد: ط ــار ك ــددى اظه ــد م محم
ــاه  ــان م ــا پاي ــاز و ت ــام روزه دارى آغ ــرف در اي ــاى پرمص كااله

ــه دارد. ــان ادام رمض
وى بــا بيــان اينكــه تمــام شــبكه توزيــع سراســر اســتان مشــمول 
ايــن طــرح هســتند بــه ايرنــا گفــت: در ايــن بازرســى ها از 
ــى  ــراى ارزياب ــدارى و ب ــى خري ــون نمونه هاي ــوالت گوناگ محص

بــه آزمايشــگاه هاى تخصصــى اســتاندارد ارســال مى شــود.
طــرح  ايــن  در  كــه  كاالهايــى  كــرد:  خاطرنشــان  مــددى 
ــتند و  ــارى هس ــتاندارد اجب ــمول اس ــوند مش ــنجى مى ش كيفيت س
ــا موازيــن اســتاندارد، تخلــف محســوب  هرگونــه نبــود انطبــاق ب

ــى دارد. ــرد قانون ــده و پيگ ش
ــى از  ــى را برخ ــاى خوراك ــواع روغن ه ــات و ان ــا، لبني وى، خرم
ــى  ــالم اولويــت دار در ايــن طــرح اعــالم كــرد و گفــت: ارزياب اق
كيفيــت كاالهــا از وظايــف اســتاندارد در حمايــت از حقــوق 

اســت. مصرف كننــدگان 
محصــول   641 كيفيــت  مســتمر  به طــور  همــدان  اســتاندارد 

مى كنــد. ارزيابــى  و  ســنجش  را  خــود  زيرپوشــش 

بانك هاى وابسته به نيروهاى مسلح ادغام 
مي شوند 

 رئيــس كل بانــك مركــزى از ادغــام عملــى بانك هــاى وابســته 
بــه نيروهــاى مســلح تــا چنــد هفتــه آينــده خبــر داد.

بــه گــزارش ايســنا، عبدالناصــر همتــى در يادداشــتى در اينســتاگرام 
نوشــت: آنچــه امــروز در بــازار پــول، دربــاره رونــد ســود ســپرده ها 
و ســود بيــن بانكــى مشــاهده مى شــود، در كنــار برخــى تحــوالت 
ــر از 2  ــر اقدامــات احتياطــى در كمت ــا نتيجــه تأثي اقتصــادى، عمدت

ســال گذشــته اســت كــه بــه برخــى از آن اقدامــات اشــاره مى كنــم: 
ــا  ــر بانك ه ــزى ب ــك مرك ــده بان ــدى و مديريت ش ــارت ج 1- نظ
ــارات  ــاس اختي ــكل دار، براس ــراز و مش ــارى نات ــات اعتب و مؤسس

ــوا. ــران ق ــده از س كسب ش
2- تجديدنظــر در صالحيــت فنــى مديــران بانك هايــى كــه عمــال 

ناقــض مقــررات مصــوب بوده انــد و تــدوام اعمــال مقــررات.
مؤسســات  و  بانك هــا  اضافه برداشــت  از  قاطــع  3-جلوگيــرى 
ــل ممكــن. ــه حداق ــاندن آن ب ــارى و كاهــش تدريجــى و رس اعتب
4- ادغــام عملــى بانك هــاى وابســته بــه نيروهــاى مســلح در 

تشــريفات ادارى آن در چنــد هفتــه آينــده .
ــراى توســعه آن،  ــالش ب ــاز و ت ــازار ب ــات ب ــه كار عملي ــاز ب 5- آغ
كــه در كنــار ســاير اقدامــات، بــه تعديــل غيردســتورى و تدريجــى 
نــرخ ســود بيــن بانكــى، ســود بانكــى و اوراق خزانــه كمــك كــرده 

اســت. 
ــديد  ــررات ش ــال مق ــى و اعم ــاى بانك ــازى تراكنش ه 6- شفاف س

در نقــل  و انتقــال پــول، بــراى مبــارزه بــا پولشــويى. 
اميــد اســت، بــا تعميــم اقدامــات احتياطــى كالن بــه ســاير بازارهــا، 

شــاهد تقويــت هرچــه بيشــتر ثبــات اقتصــاد كالن باشــيم.

 گزارش ذيل بخشــى از اقدامات بانك رفاه كارگران 
استان همدان در زمينه مبارزه با كرونا مى باشد كه پس از 
درج مطلبى با عنوان « بانك رفاه كارگران يا پولداران!» از 

عملكرد خود دفاع كرده است.
پاسخ مســتند بانك رفاه كارگران همدان به درج ياداشت 

موهوم همدان پيام: 
عكس ها و مطالب فوق درباره چگونگي توزيع بسته هاي 

بهداشتي در ايام شيوع بيماري كرونا است.
مديريت شــعب بانك رفاه اســتان همدان در راســتاي 
فرهنگ ســازي و اطالع رساني در مرحله نخست به ارسال 
پيامك به تعداد زيادي از مشتريان و همشهريان اقدام كرد. 
در گام بعد در هماهنگي با صداوســيماي مركز همدان، 
به تهيه مصاحبه تلويزيوني و تشــويق مردم براى استفاده 
از خدمــات الكترونيكي اقدام كرد و خبر فوق در چندين 
مرحله از شبكه استاني پخش شد و مردم را هرچه بيشتر به 

استفاده از خدمات الكترونيكي تشويق كرد.

ضدعفوني تمامى شعب استان همدان
■ مديريت شعب استان همدان ضمن تهيه پمپ و مواد ضدعفوني و آب ژاول، نسبت به ايزوله 

و ضدعفوني تمامى شعب به صورت مرتب و منظم اقدام كرد.

بازديد و سركشي مديران شعب 
استان از وضعيت شعب و باجه هاي 

بيمارستاني
■ مديريت شــعب استان به همراه مســئول حوزه حراست، 
معاون اداره و مسئول بازرســي، در ايام پاياني سال با توجه 
به شــيوع ويروس كرونا، با حضور در شــعب و باجه هاي 
بيمارستاني از زحمات يك ساله اين عزيزان قدردانى و تشكر 

كرد.

تهيه پك بهداشتي براى تمام پرسنل
■ پك بهداشتي شامل 50 عدد ماسك، 200 عدد دستكش ونيل، اسپري ضدعفوني، ژل دست و صورت

■ اهداى 2 هزار و 400 جفت دســتكش در بين مراكز 
نگهداري كــودكان بي سرپرســت و بدسرپرســت با 

هماهنگي و همكاري اداره كل بهزيستى.

■ اهــداى 2 هزار و 400 جفت دســتكش به آسايشــگاه خيريه حضرت 
ابوالفضل با هماهنگي اداره كل  بهزيستي.

سركشي به كادر درمان 
توسط همكاران

■ آقاي متقي رياســت شعبه شهيد مدني همدان،  با توجه به 
استقرار شعبه در بيمارســتان آتيه تأمين اجتماعي همدان به 
نمايندگي از همكاران بانك رفاه، در بيمارستان حضور يافت 

و با كادر درماني بيمارستان ديدار كرد.

خدمت ويژه 
به همشهريان و فرهنگ سازي

■ محمدي كيا، رئيس شــعبه رزن اقدام به نصب شير آب و 
روشــويي براى شستن دســت مراجعان بانك و خودپرداز، 

جلوي در شعبه كرد.

■ آموزش همكاران شركتي توسط مربي براي رعايت هرچه 
بيشــتر موارد بهداشــتي و نحوه صحيح ايزوله و ضدعفوني 

سطوح و شعب.

اهداى 10 هزار دستكش به منازل 
حاشيه شهر

■ مدير شعب اســتان در اقدامي مشترك با هيأت رزمندگان 
ثارا... همدان، تعداد هزار و 500 پك بهداشتي شامل محلول 
ضدعفوني و دستكش ونيل در منازل حاشيه شهر توزيع كرد.

تست و غربالگري مشتريان
■ براى جلوگيري از آلوده شدن محيط بانك و همكاران، به تهيه تب سنج اقدام كرده و مقابل در 

ورودي اداره و شعبه هاي مركزي همدان،  مشتريان غربالگري شدند.

اقدامات بانك رفاه همدان 
در مقابله با كرونا
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مهاجم چلسى در آستانه پيوستن به اينتر
 «اوليويه ژيرو» مهاجم باتجربه چلسى انگليس در پايان فصل، راهى 

اينتر ايتاليا خواهد شد. 
اين مهاجم 33 ساله در فصل جارى چندان مورد توجه «فرانك لمپارد» 

سرمربى چلسى قرار نگرفت و در بيشتر ديدارها، نيمكت نشين بود. 
قرار داد وى در پايان فصل با چلســى به اتمام مى رســد و مذاكرات 

خوبى با سران اينتر براى پيوستن به اين تيم داشته است. 
ژيرو همواره ارتباط خوبى با «آنتونيو كونته» ســرمربى اينتر داشته و 

مى خواهد بار ديگر تحت نظر اين مربى مطرح، كار كند. 
«الئورتارو مارتينز» مهاجم توانمند اينتر در آســتانه جدايى از اين تيم 

است و ژيرو مى تواند جايگزين اين مهاجم آرژانتينى در اينتر باشد. 

منچستريونايتد از خريد «كوليبالى» 
پشيمان شد

 باشــگاه منچســتريونايتد، «كوليبالى» مدافع و كاپيتان ناپولى را از 
فهرست خريد خود كنار گذاشت. 

كوليبالى كه يكى از بهترين مدافعان حال حاضر فوتبال جهان محسوب 
مى شود، مشتريان زيادى در فوتبال اروپا دارد. 

وى پس از چند سال حضور در ناپولى و عملكردى چشم نواز در اين 
تيم، پايان فصل از ناپولى جدا خواهد شد و مى خواهد در باشگاه هاى 

بزرگ فعاليت كند. 
درحالى كه منچســتريونايتد پيش از اين مذاكراتى را براى جذب اين 
مدافع 100 ميليون يورويى انجام داده بود، اما «اوله گانر سولسشــر» 
سرمربى منچســتر از سران باشگاه خواســت تا نام او را از فهرست 

خريد كنار بگذارند. 
سولسشــر از عملكرد مدافعان ميانى خود رضايت دارد و مى خواهد 
بــه جاى خريد مدافع گران قيمت، يك هافبك جديد و توانمند چون 

«سائول نيگوئز» اسپانيايى را جذب كند. 

هاشميان، اسكوچيچ در تيم ملى ايران
 بــا اعالم ســرمربى تيم ملى 
ايران، وحيد هاشــميان به عنوان 
دوميــن دســتيار ايرانى وى در 

تيم ملى حضور خواهد داشت. 
دراگان اســكوچيچ، اعالم كرد 
وحيد هاشــميان با فدراســيون 
فوتبال قــرارداد دارد و در كنار 
داشت.  خواهد  حضور  تيم ملى 
پيــش از ايــن مذاكراتــى بين 
طرفين انجام شــده بود و اظهار 
نظر ســرمربى كروات تيم ملى نشــان مى دهد كه هاشميان براى ادامه 

همكارى با تيم ملى به توافق رسيده است. 
بدين ترتيب مهاجم اسبق تيم ملى در كنار كريم باقرى، 2 دستيار ايرانى 

اسكوچيچ خواهند بود. 
همچنيــن پيش از اين تونى اوســنيك و مالدن زگانيــار نيز به عنوان 
دستياران خارجى اسكوچيچ انتخاب شــده بودند. 2 مربى كه سابقه 
همكارى با ســرمربى تيم ملى را در ايران و خارج از ايران داشــته اند، 
حاال يكى به عنوان دســتيار اول و ديگرى به عنوان مربى دروازه بان ها 

انجام وظيفه مى كنند. 
تيم ملى فوتبال ايران در چارچوب مرحله دوم رقابت هاى انتخابى جام 
جهانــى 2022 قطر و جام ملت هــاى 2023 چين در گروه خود رتبه 

سوم را در اختيار دارد. 

«هرى كين» در 2 راهى مادريد و تورين
 كاپيتان تيم ملى فوتبــال انگليس در 2 راهى مادريد و تورين قرار 

گرفته است. وى در پايان فصل از تاتنهام جدا خواهد شد. 
«هرى كين» بدون ترديد يكى از بهترين مهاجمان حال حاضر فوتبال 

جهان محسوب مى شود. 
وى در تاتنهام به اوج شهرت رسيد و خيلى زود با عملكرد درخشانش، 

كاپيتان تيم ملى فوتبال انگليس و باشگاه تاتنهام شد. 
به نظر مى رســد آينده كين در مادريد يا تورين خواهد بود و وى بايد 
انتخاب كند كه فوتبال خــود را در رئال مادريد ادامه خواهد داد يا به 
يوونتوس مى رود. مادريدى ها مى خواهند كين را جانشين «كريم بنزما» 
كننــد و يوونتــوس نيز در نظر دارد تــا از وى زوجى قدرتمند براى 

رونالدو در خط حمله خود بسازد. 

ادامه بوندسليگا با ماسك هاى خاص
 مسئوالن برگزارى رقابت هاى بوندســليگا براى از سرگيرى اين 

رقابت ها ماسك هاى خاصى را براى بازيكنان در نظر گرفته اند. 
به گزارش ايسنا، رقابت هاى بوندســليگا از اواسط ماه مارس به دليل 

شيوع ويروس كرونا در آلمان تعطيل شد. 
تيم هاى حاضر در بوندســليگا چند روزى است كه تمرينات خود را 

آغاز كرده اند تا آماده ادامه ليگ شوند. 
مسئوالن برگزارى بوندســليگا اعالم كردند كه ماسك هاى خاصى را 
براى بازيكنان در نظر گرفته اند تا مانع از انتشار بيشتر ويروس شود. 

طبق اعالم رســانه هاى آلمانى اين ماســك ها حتى با وجود دويدن با 
ســرعت بازيكنان از صورتشــان نمى افتد و به هنگام ضربات سر و 
درگيرى ها هوايى هم نخواهد افتاد و كامال مناســب با شرايط كنونى 

ساخته شده اند. 
قرار است كه ادامه رقابت هاى بوندسليگا از اواسط ماه مى  برگزار شود 
و به نظر مى رسد كه آلمان نخستين ليگ معتبر اروپايى خواهد بود كه 

ليگ خود را پس از شيوع كرونا برگزار خواهد كرد. 

افتخارات ورزش نهاوند 
تبديل به موزه مى شود

 افتخارات ارزنده ورزش شهرستان نهاوند به موزه تبديل مى شود.
مدير مجموعه فرهنگى ورزشــى عليمراديان نهاوند با اعالم اين خبر 
در نشست بررسى ايجاد موزه ورزش نهاوند بيان كرد: اين موزه براى 
حفظ و نگهدارى آثار و اســناد تاريخى ورزش اين شهرستان ساخته 

مى شود.
فرهاد اديب بيان كرد: همچنين با ايجاد موزه ورزش مى توانيم عالوه بر 
فراهم كردن فضاى مناسب براى بازديد عموم مردم، ظرفيت هاى بالقوه 

تاريخ ورزش اين شهرستان را به همگان معرفى كنيم.
وى با اشــاره به اينكه نهاونــد از قطب هاى اصلى ورزش به شــمار 
مى رود، گفت: اين شهرســتان از ديرباز مهد مفاخر بزرگ ورزش ملى 

و بين المللى بوده است.
اديب ايجاد موزه را پيشنهاد امين شايسته از ورزش دوستان شهرستان 
نهاوند و كارشــناس حوزه ميراث فرهنگى و گردشــگرى دانست و 
گفت: با اعالم فراخوان، اســنادى را كه در دست مردم و دستگاه هاى 
اجرايــى قرار دارد را جمع آورى خواهيم كرد و انتظار داريم همكارى 

الزم انجام شود.
وى ايجاد موزه ورزشى در نهاوند را يكى از فرصت هاى مناسب براى 
رونق گردشــگرى ورزشى دانست و يادآور شــد: تمام آثار، اسناد و 
افتخــارات را به صورت امانت از صاحبان آن دريافت كرده و در موزه 

به نمايش قرار مى دهيم.
نهاوند با برخوردارى از قهرمانان جهانى و آسيايى در رشته هاى مختلف 

ورزشى يكى از قطب هاى اصلى ورزش كشور به شمار مى رود.

تنديس بنيان گذار كوهنوردى در همدان 
نصب مى شود

 تنديــس بنيان گذار كوهنــوردى علمى كشــور در همدان نصب 
مى شود.

رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى همدان با اعالم اين مطلب 
گفت: براى نخستين بار تنديس استاد «محمود اجل» بنيان گذار كوهنوردى 

حرفه اى و علمى كشور تابستان امسال در اين شهر نصب مى شود.
عليرضــا گوهرى به ايرنا اظهار كرد: مرحوم اجل نخســتين كوهنورد 
كالســيك ايران بود و قله هاى مرتفع كشور از جمله دماوند، علم كوه، 

اشترانكوه، دنا و زردكوه براى نخستين بار توسط وى فتح شد.
وى بيان كرد: اين مجسمه به ارتفاع 4 متر و با بهترين مواد مجسمه سازى 
از جمله فايبرگالس ويژه و مقاوم در حال ساخت است و در صورتى 
كه مشكلى در روند ساخت ايجاد نشود، اواخر تيرماه در ميدان گنجنامه 

همدان نصب و رونمايى مى شود.
گوهرى خاطرنشــان كرد: 3 سال براى ســاخت و نصب اين تنديس 
پيگيرى كرده ايم و در اين مدت يكى دو بار سازنده و هنرمند آن تغيير 
كرد و اكنون توسط اســتاد امين فاميل  باغستانى و با هزينه كميسيون 
فرهنگى اجتماعى شوراى اسالمى شهر همدان در حال ساخت است.

رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى همدان يادآور شد: براى 
رونمايى از اين مجســمه قرار است مسئوالن كوهنوردى و صعودهاى 

ورزشى كشور نيز به همدان سفر كنند.
زنده ياد محمود اجل در سال 1281 در شهر همدان متولد و در سن 7
سالگى در ســال 1288 همراه پدرش به قله الوند صعود كرد و با اين 
صعود چنان عشق، عالقه و شورى در او پديدار شد كه تا زمانى كه توان 

كوه رفتن داشت به اين ورزش ادامه داد.
وى در سال 1327 و در سن 46 سالگى به اتفاق همنوردان جوان، گروه 
كوهنوردان آزاد را تأسيس كرد و سپس شعبه هايى در شهرهاى همدان، 

رشت و كرمان تأسيس كرد.
اجل پس از عمرى تالش ســازنده و تشــويق به مثبت انديشى براى 
پيشــبرد و اعتالى ورزش كوهنوردى و در سال 1342 به دليل كهولت 
سن و دردهاى شديد مفصلى از كوهنوردى باز ايستاد و در 62 سالگى 

درگذشت.
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پيشخوان
هيأت كشتى، هيأت برتر شهرستان نهاوند 

شد
 هيأت كشــتى نهاوند، به عنوان هيأت برتر شهرســتان انتخاب شد. 
رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند، بــا اعالم اين خبر 
گفت: هيأت كشتى شهرســتان نهاوند با توجه به معيارها و مالك هاى 
بررسى شــده در زمينه تعدد مدال هاى كسب شده در مسابقات مختلف 
موفق شــد عنوان هيأت برتر شهرستان در بين حدود 40 هيأت فعال را 

در سال 98 كسب كند.

مهرداد ســعدى نژاد با اشاره به كسب 11 مدال رنگارنگ در رقابت هاى 
كشــورى، بين المللى و جهانى اظهار كرد: از شاخص هاى مهم انتخاب 
هيأت هاى برتــر، بحث مدال آورى و اقدامات مثبت انجام شــده براى 
توســعه ورزش كشتى است كه هيأت كشــتى نهاوند موفق به كسب 

اين عنوان شد.
وى افزود: هيأت كشــتى شهرستان نهاوند با همراهى و حمايت هيأت 
كشــتى استان همدان سال گذشته موفق به كســب عنوان برتر در بين 

هيأت هاى كشتى استان همدان شد.
وى گفت: هيأت ووشــو شهرســتان نهاوند نيز با توجه به كسب مدال 

برنز دهمين دوره رقابت هاى ووشوى قهرمانى جوانان آسيا توسط على 
ظفرى در كشور برونئى و همچنين تالش هاى اسدى، رئيس و دارايى، 
نايب رئيس اين هيأت در آموزش وپرورش ورزشكاران مستعد در اين 

رشته عنوان هيأت فعال شهرستان نهاوند را كسب كردند.
سعدى نژاد، تصريح كرد: اميدواريم ساير هيأت ها و رشته هاى ورزشى 
شهرستان نهاوند نيز در سالجارى با توجه به فرصت پيش آمده در بحث 
ويروس كرونا سطح آمادگى خود را براى حضور در رقابت ها افزايش 
دهند تا شــاهد درخشش هرچه بيشتر ورزش و ورزشكاران شهرستان 

در سطوح مختلف ملى، آسيايى و فراملى باشيم.

كمك 150 ميليون دالرى 
فيفا به فدراسيون ها 

 فدراسيون بين المللى فوتبال به هر 
پوشش  تحت  فدراســيون هاى  از  يك 
خود به دليل شيوع ويروس كرونا، مبلغ 
500 هزار دالر كمــك خواهد كرد. با 
اين اوصاف فيفا 150 ميليون دالر هزينه 

مى كند. 
فيفا به فدراسيون هاى فوتبال كشورهاى 
مختلف كــه به دليل بحــران كرونا از 
لحاظ اقتصادى دچار مشــكل شده اند، 

كمك مى كند. 
بــر اين اســاس، هر فدراســيون مبلغ 
500 هزار دالر دريافــت مى كند، زيرا 
فدراســيون ها به دليل بحــران كرونا و 
تعطيلــى فعاليت و مســابقات خود با 

مشكالت مالى مواجه شده اند. 
فيفــا در مجمــوع 150 ميليــون دالر 
پرداخــت خواهــد كرد تا خــود را با 
همراه  پوشش،  تحت  فدراســيون هاى 

كند. 

نروژ ميزبان 
دو و ميدانى «غيرممكن»

 پس از لغــو 2 رويداد دو و ميدانى 
ليگ الماس، شهر اســلو مركز ميزبانى 
آينده  مــاه  را  بازى هــاى «غيرممكن» 

برعهده خواهد داشت. 
بــه گزارش ايســنا، پــس از تعويق 2 
ليــگ المــاس دووميدانى در  رويداد 
آمريكا و فرانســه به دليل شيوع كرونا، 
يك رويداد ليگ المــاس ديگر تحت 
عنوان بازى هاى «غيرممكن» قرار است، 
تماشــاگران  حضور  آينده بــدون  ماه 

پشت درهاى بسته برگزار شود. 
آن  در  كــه  رقابت هــا  از  دوره  ايــن 
ورزشكاران مطرح دو و ميدانى در مواد 
مختلف در آن رقابت دارند، در شــهر 

اسلو نروژ برگزار مى شود. 
جهانى  فدراسيون  رئيس  كو،  سباستين 
دو و ميدانــى ايــن دوره از رقابت ها 
را خبــرى خــوش و اميدبخش براى 
ورزشــكاران و هواداران دو و ميدانى 

توصيف كرد. 

بارسلونا نمى خواهد 
بازى هاى باقى مانده 
فصل را انجام دهد

 باشــگاه بارســلونا در حال بررسى 
امتناع از انجام بازى هاى باقى مانده اين 

فصل الليگا است. 
موضع بارسلونا درباره از سرگيرى الليگا 
كامال مشــخص اســت. تيم كاتاالنى، 
امنيت و ســالمت هر يك از بازيكنان 
و كاركنان خود را در اولويت قرار داده 
است. هيأت مديره باشگاه درباره امتناع 
از انجام بازى هاى باقى مانده فصل بحث 
خواهد كرد. البته هنوز مشخص نيست 
ليگ هــا و رقابت هــاى اروپايى به دليل 
بحران كرونا از سر گرفته خواهند شد يا 
نه. باشگاه بارسلونا نمى خواهد ريسك 
كند حتــى اگر بازى ها پشــت درهاى 
بســته برگزار شــوند، احتمــال انتقال 
ويروس كوويــد 19 در هواى آزاد هم 
وجود دارد. به همين دليل تضمين 100 
با  هيأت مديره  نــدارد.  وجود  درصدى 
بازگشت به تمرينات موافق است چون 
مى تواند لــوازم مورد نياز را براى تأمين 
امنيت فراهم كند.  الليگا به تازگى اعالم 
كرده اســت كه بازگشت به تمرينات و 
تست هاى كوويد 19 تا اطالع ثانوى به 
تعويق افتاده اند، چون سازمان بهداشت 
اين مورد را ضــرورى نمى داند. در هر 
بازى  ندارد  دوســت  بارسلونا  صورت 

كند. 

 خوشــبختانه در سال 98 شــاهد تحول 
عظيمى در ورزش شــهروندى همدان بوديم 
و توانســتيم اقدامات خوبى در زمينه رشــد 

زيرساخت هاى ورزشى محالت انجام دهيم.
شــهردار همدان با اعالم اين خبر با اشاره به 
نگاه شــهردارى همدان به ورزش شهروندى 
و توجه ويــژه به آن به برنــا گفت: ورزش 
شهروندى كه در همدان با نام ورزش محالت 
در چند سال گذشــته فعاليت داشته يكى از 
مزيت هاى اجتماعى شــهر همدان است كه 
با نگاه ويژه شــوراى اسالمى شهر همدان و 
شهردارى در اين سال ها توانسته در سالمت 

جامعه قدم بردارد.
عباس صوفــى افزود: به طــور قطع ورزش 
شــهروندى نقش مهمى در ساخت زيربناى 
شــهرى دارد و ما به عنوان يكى از كليدهاى 
اصلى توسعه شــهر به آن نگاه ويژه مى كنيم 
و هر ســال به دنبال تقويت و توسعه ورزش 

شهروندى در همدان هستيم.
وى با بيان اينكه در ســال 98 شاهد موفقيت 
چشمگير ورزش شهروندى در همدان بوديم، 
گفت: براى نخســتين بار در رشته فوتبال، ما 
توانستيم مســابقات را در رده هاى سنى پايه 
برگزار كنيم و بتوانيم عالوه بر پر كردن اوقات 
فراغت و نشــاط اجتماعى در امر آموزش و 

استعداديابى هم قدمى برداريم.
تعداد  افزايــش  كــرد:  خاطرنشــان  صوفى 
رشته هاى ورزشى و فعال كردن چندين رشته 
براى بانوان نيز موجب شد استقبال از ورزش 
شهروندى در سال گذشــته بسيار چشمگير 
باشــد و امروز ورزش شهروندى در همدان 
به عنوان يكى از مطالبات مردمى از شهردارى 

شناخته مى شود.
وى با اشــاره به حمايت هاى اعضاى شوراى 
اسالمى شــهر همدان بيان كرد: خوشبختانه 
نگاه اعضاى شــوراى اســالمى شهر همدان 
به ورزش شــهروندى و توســعه روزافزون 
آن كامــال مثبت بوده كه ايــن موضوع جاى 
خوشــحالى دارد و جا دارد از تك تك اعضا 

كمال تشكر را داشته باشم.
شهردار همدان با اشاره به رشد زيرساخت هاى 
ورزش شهروندى در محالت همدان گفت: 
درحال حاضــر تعداد 17 زمين ورزشــى در 
سطح محالت همدان در حال ساخت هستند 
كه از اين تعداد، زمين فوتبال و واليبال پارك 

الله تكميل شده است.
وى عنوان كرد: عالوه بر موردهاى اشــاره شده 
زمين هاى ورزشى دره مرادبيگ، زمين منوچهرى 

و پارك مردم در حال ساخت و تجهيز هستند، 
اميدواريــم تمامى اين 17 پــروژه تا پايان بهار 
99 بــه بهره بردارى برســد. همچنين عالوه بر 
فرهنگسراى  چندمنظوره  ورزشــى  سالن هاى 
واليت واقع در كوى خضر در محله هاى كوى 
جنت و كوى مدرس، 2 سالن چند منظوره ديگر 

نيز در دستور كار ما قرار دارد. 
صوفى با بيان اينكه افزايش زيرســاخت هاى 
ورزشــى محالت همدان ســرمايه اجتماعى 
براى ســالمت جامعه خواهد بود، بيان كرد: 
نشاط و ســالمتى جامعه از اهداف اصلى ما 
در افزايش زمين هاى ورزشى است كه از 15
عدد گذشــته در حال حاضــر به بيش از 32

زمين رسيده ايم.
وى يــادآور شــد: به طــور قطع بــاز هم با 

حمايت هاى شــوراى اســالمى و كميسيون 
فرهنگى اجتماعى ورزشى تا جايى كه بتوانيم 
در رشــد زيرســاخت هاى ورزشى قدم هاى 

مثبتى خواهيم برداشت.
رئيــس هيأت فوتبال اســتان با بيــان اينكه 
زمين هاى چمن مصنوعى امكان اســتفاده در 
تمام ســال را خواهند داشــت، بيان كرد: در 
ســاخت و تجهيز اين زمين ها تالش كرده ايم 
از بهترين لوازم اســتفاده كنيم و كيفيت را مد 
نظر داشــته ايم. به دليل مصنوعى بودن چمن، 
اين زمين ها امكان استفاده در فصول مختلف 

سال را خواهند داشت.
وى ادامه داد: همچنين به دنبال اين هستيم نور 
مناسب در اين زمين چمن ها نصب شود تا در 
زمــان تاريكى نيز مردم بتوانند از اين مكان ها 
اســتفاده كنند همچنين اين چمن ها را براى 
حفظ و نگهدارى به شــوراى اجتماعى همان 

محالت خواهيم سپرد.
صوفى با اشاره به فعاليت و برنامه ريزى بهتر 
براى ورزش شــهروندى همدان در سال 99

گفت: در ســال 99 به دنبال برنامه ريزى كامال 
منسجم تر براى ورزش محالت خواهيم بود 
تا بتوانيــم كيفيت و تعداد رشــته ها را براى 
شهروندان  افزايش دهيم، همچنين نگاه بسيار 
ويژه ترى به ورزش بانوان خواهيم داشــت تا 

مشاركت بيشترى در اين زمينه داشته باشيم.
وى در پايــان گفت: جا دارد از تمامى عوامل 
اجرايى ورزش شــهروندى كه در اين زمينه 
بدون چشم داشت به شهردارى همدان كمك 

مى كنند، سپاسگزارى كنم.

صوفى:

17 زمين ورزشى 
به محالت همدان اضافه مى شود

 همــه بازيكنان تيم پــاس همدان زير نظر 
كادر فنى و به صــورت اختصاصى تمرينات 

آماده سازى خود را دنبال مى كنند.
ســرمربى تيم فوتبال پاس همدان با اعالم اين 
مطلب به ايرنا گفت: براى بازگشايى مسابقات 
و تكميــل كردن پازل موفقيــت تيم در فصل 
جارى ليگ دســته 2 كشــور لحظه شــمارى 

مى كنيم.
على قربانى اظهار كرد: 5 بازى سرنوشت ساز 
را تا پايان مســابقات ليگ 2 در پيش داريم و 

تنها هدف ما صعود به ليگ يك است.
وى خاطرنشــان كرد: 5 بــازى باقى مانده 
حكــم فينــال را براى تيم پــاس دارند و 
باشيم  ســربلند  بازى ها  اين  در  اميدواريم 
تــا صعــود تاريخى بــه ليگ يــك را به 

كنيم.  تقديم  هواداران 
قربانى با اشــاره بــه وضعيــت مالى تيمش 
يادآور شد: هفته پيش مبلغ ناچيزى از قرارداد 
بازيكنان پرداخت شد كه با توجه به تعهدات 
باشگاه كافى نيست، اما مسئوالن قول حمايت 
الزم تا آغاز مسابقات را داده اند كه اميدواريم 

عملى شود.

وى گفت: مســير فوتبال تنها راه امرار معاش 
بازيكنان اســت و در اين شــرايط ســخت 
كرونايى بايد مورد حمايت جدى قرار بگيرند.
سرمربى پاس با اشاره به اينكه شاگردانش براى 
موفقيت در ليگ 2 از هيچ كوششــى فروگذار 
نبوده اند، گفت: غيــرت، تعصب و توان فنى 
باالى آنها موجب شــد تا پــاس با حفظ رتبه 
دوم جدول، همچنان در كورس مدعيان صعود 

باشد.
قربانى با تأكيد بر اينكه 5 بازى طاليى تا صعود 
پاس در پيش است، گفت: اميدواريم مسئوالن 
با حمايت الزم زمينه ســاز اين صعود تاريخى 

فوتبال همدان به ليگ يك باشند.
وى افــزود: هم اكنــون منتظر اعالم رســمى 
فدراســيون مبنى بر رفــع ممنوعيت تمرين 
آماده سازى هســتيم تا با فراخواندن بازيكنان 
غيربومى به همــدان، دور جديد تمرين ها را 

آغاز كنيم.

بازيكنان پاسبازيكنان پاس
 به صورت اختصاصى  به صورت اختصاصى 

تمرين مى كنندتمرين مى كنند

آگهى مناقصه عمومى 

شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور

نوع جنسمسير حمل محدوده جغرافيايى فعاليت 
كلوخه سنگ آهن معدن گاللى- سنگ شكن سورچه كردستان (قروه)

كنسانتره آهنمجتمع معادن شهرك، مجتمع دپوى آهن كردستان كردستان (بيجار، حسن آباد يا سوكند) 

شــركت توســعه معدنــى و صنعتــى صبانــور در نظــر دارد عمليــات حمــل خــوراك كارخانجــات و توليــدات خــود را 
در مســيرهاى ذيــل از طريــق مناقصــه واگــذار نمايد.

از متقاضيــان درخواســت مى گــردد جهــت دريافــت اســناد شــركت در مناقصــه از تاريــخ 1399/2/6 لغايــت 1399/2/14 بــه دفتــر 
مديريــت حمــل و نقــل شــركت صبانــور بــه نشــانى تهــران، نرســيده بــه خروجــى آيــت ا... هاشــمى رفســنجانى، خيابــان حــق 

طلــب پــالك 49 طبقــه 4 مراجعــه فرماينــد. 
جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانيد به شماره 02127645455 تماس يا به آدرس اينترنتى SABANOUR.COM مراجعه فرماييد.

درحال حاضــر تعداد 17
زمين ورزشــى در سطح 
محالت همــدان در حال 
ساخت هستند كه از اين 
و  فوتبال  زميــن  تعداد، 
تكميل  الله  پارك  واليبال 

شده است
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باباطاهر

توريسم كدام كشورها از كرونا بيشترين آسيب را 
خورد؟

جغرافياى زيان در بازار جهانى گردشگرى
 شــايد صنعت گردشــگرى به دليل شــيوع ويروس كرونا تا آستانه 
تعطيلى كامل پيش رفته باشــد، اما اين صنعت كه 10 درصد از مجموع 
توليــد ناخالص داخلى جهان را به خود اختصاص مى  دهد، در موقعيتى 
منحصر به فرد قرار دارد و مى تواند به اقتصاد جهان كمك كند تا به محض 

فروكش كردن بحران كرونا، بار ديگر روى پا بايستد.
 اين ديدگاه ســازمان جهانى گردشــگرى (WTO) است كه به دقت 
درحال رصد بحران ناشــى از كرونا از مقر خود در شهر مادريد است و 
با ديگر آژانس هاى سازمان ملل همكارى مى كند تا تأثير بحران ويروس 

كوويد-19 تعديل شود. 
دبيركل سازمان جهانى گردشگرى مى گويد: «كوويد-19 تأثيرى بى سابقه 
در طول تاريخ بر ســفر و گردشگرى داشته است.» پس از اين گفته ها، 
در هفته گذشــته، تيم هاى كارشناسى نشستى در ساختمان مركزى اين 

سازمان در مقر خود در مادريد برگزار كردند.
در اين نشســت كه به صورت تله كنفرانس بين اعضاى آن برگزار شد، 
موضوعاتى نظير نحوه بازگشايى مرزها و نوع رفتار مردم كه هفته ها در 

قرنطينه خانگى بوده اند مورد بحث و بررسى قرار گرفت. 
زوراب پولوليكاشويلى، ادامه داد: با توجه به تعليق گردشگرى، منافعى 
كه اين صنعت به ارمغان مى آورد مورد تهديد واقع شــده اند. ميليون ها 
شغل ممكن است از دست بروند و پيشرفت هايى نيز كه در زمينه برابرى 

و رشد پايدار اقتصادى رخ داده بود دوباره به عقب بازگردند.
اما پولوليكاشويلى همچنين تصريح كرد: صنعت گردشگرى كه هم اكنون 
از هر 10 كارگر يك نفر را فعال و جذب خود كرده است و به انعطاف 
باال در جريان بحران مالى 2009-2008 معروف است در جايگاه مناسبى 

براى بهبود سوددهى پس از بحران كرونا قرار دارد. 
وى افزود: «بخش گردشگرى مى تواند مشاغل الزم را براى افراد فراهم 
كند تا وضعيت مالى آنها بهبود يابد و پيشــرو در رشد دوباره اقتصادى 

خواهد بود كه كمكى به همه كشورها و جوامع است.»
تعهدات مالى و سياسى براى اطمينان از اينكه صنعت گردشگرى بتواند 
به بهبود اقتصادى و اجتماعى گســترده ترى ختم شــود، بسيار كليدى 
خواهد بود. سازمان جهانى گردشگرى از اين رو خواستار حمايت هاى 
مالى و سياسى از صنعت گردشگرى شده است تا اين بخش در اولويت 

دولت ها براى بهبود و ازسرگيرى فعاليت هاى خود قرار بگيرد. 
به گزارش اقتصاد آنالين، رئيس اين ســازمان مى گويد: «اكنون ما بايد 
صبور و آماده بمانيم. امروز با ماندن در منازل، مى توانيم مســافرت هاى 

فردا را تضمين كنيم.»
بنابر اعالم اين ســازمان، تخمين زده مى شود كه سفرهاى بين المللى در 
ســطح جهان در سال 2020 با كاهش 20 تا 30 درصدى نسبت به سال 
گذشته مواجه شود. اين به معناى كاهش هزينه كرد مسافران بين المللى به 
ميــزان 30 تا 50 ميليارد دالر خواهد بود. براى درك بهتر از عمق ضربه 
مهلكى كه به صنعت گردشگرى وارد آمده است، بايد يادآور شد كه در 
بحبوحه بحران مالى ســال 2009، سفرهاى بين المللى در جهان تنها 4 
درصد كاهش را ثبت كرد و شيوع بيمارى سارس در سال 2003 نيز تنها 

موجب كاهش اين شاخص به اندازه 0/4 درصد شده بود.
شوراى گردشگرى و مســافرت جهانى (WTTC) معتقد است تا 75 
ميليون شغل در صنعت گردشگرى در خطر تهديد آنى قرار دارند، انتظار 
مى رود منطقه آسيا-اقيانوســيه احتماال با 49 ميليون شــغل در معرض 

تهديد، زيان بار ترين منطقه براى گردشگرى باشد.
هفته اى كه گذشــت سازمان جهانى گردشگرى اعالم كرد 96 درصد از 
مقاصد در ســطح جهان محدوديت هاى مسافرتى را در پاسخ به شيوع 
كرونا اعمال كرده اند. 90 درصد از مقاصد در سراســر جهان نيز بخشى 
يا همه مرزهاى خود را به روى همه مســافران بســته اند درحالى كه 4 
درصد ديگر، مرزهاى خود را به روى بخشى از مسافران برخى كشورها 

بسته اند. 
اين ســازمان همچنين درباره آمار و ارقامى كه كرونا براى گردشــگرى 
خواهد داشــت نيز هشــدار داد و افزود برخى از اين اعداد بايد مورد 

بازبينى قرار بگيرند. 
سازمان بين المللى هواپيمايى كشورى (ICAO) كه از نهادهاى وابسته 
به سازمان  ملل و مستقر در شهر مونترال است، براساس تخمين هاى اوليه 
اعالم كرده است كه شــيوع ويروس كرونا موجب خواهد شد در نيمه 
نخست سال 2020، تعداد مسافران خطوط هواپيمايى با افت 503 ميليون 

نفرى به 607 ميليون مسافر برسد.
بنابر اعالم اين ســازمان همچنين انتظار مى رود اروپا و آسيا-اقيانوسيه 
بيشــترين تأثير را متحمل شــوند و پس از آنها نيز آمريكاى شمالى و 

خاورميانه ضربه خواهند خورد.
به گفته ســازمان جهانى گردشگرى، صنعت گردشگرى از شركت ها و 
مؤسسات كوچك و متوسطى تشكيل شده است كه همواره نقش كليدى 
اين صنعت در دستيابى به اهداف مشخص شده در برنامه توسعه پايدار 

2030 سازمان  ملل را تثبيت كرده اند.

■ دوبيتى باباطاهر 
زدست يار بى پروا بناليم بوره سوته دالن با ما بناليم  
اگر بلبل نناله ما بناليم بشيم با بلبل شيدا به گلشن     

■ حديث:
امام على(ع):

اى مردم! ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش، به شما روى آورده است؛ ماهى كه نزد خدا برتريِن 
ماه ها، روزهايش بهتريِن روزها، شب هايش برتريِن شب ها، و ساعاتش بهتريِن ساعت هاست... .  
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«حديث حاضر غايب» روايتى خواندنى از 
ابعاد پيدا و پنهان دوران دفاع مقدس 

 كتاب «حديث حاضر غايــب» روايتى خواندنى، عميق و مفصل 
درباره سال ها مجاهدت حبيب ســپاه شهيد حاج حسين همدانى به 
روايت رفيق گرمابه و گلستانش جعفر مظاهرى است، كتابى مستند و 

دقيق كه حتى از پاورقى هايش نبايد گذشت.
 حاج داوود كريمى واقعا آقاى همدانى را قبول داشــت و اين اعتماد 
و برادرى به پس از جنگ امتداد يافت. او بر اثر مصدوميت شــيميايى 
و ... قريــب 17 تا 18 بار عمل جراحى شــد. اين اواخر روى ويلچر 

مى نشست و حتى نمى توانست خودش آن را براند.
در تمام اين سال ها آقاى همدانى هرگز او را فراموش نكرد. حاج داوود 
مدتى به كار ريخته گرى مشغول شــد و روزگار گذراند اما دوباره به 
خانه اش سپاه برگشت. او در مسائل نظامى صاحب ايده بود. اطالعات 
راهبردى دقيق و كالنى داشت. او و همفكرانش به شدت معتقد بودند 

روش و راهبرد عملياتى جارى كارآمد نيست. البته همه آن اختالفات، 
اختالفات برادرانه بود... .

حــاج داوود كريمى يكى از مبارزان دوران ستم شــاهى اســت و در 
پيروزى انقالب زحمت ها كشيد. او در سپاه مسئوليت هاى مهمى داشته 
است. وى از مؤسسان سپاه تهران بزرگ بود. فرماندهى سپاه منطقه 10، 
فرماندهى ســپاه منطقه 7 و فرماندهى واحد آموزش سپاه را عهده دار 

بوده است.
وى سرانجام در 15 شهريور 1383 بر اثر جراحات جنگ به شهادت 
رسيد. امثال او و رستگار دلسوزان انقالب، امام و اسالم بودند و براى 

خدا حرف مى زدند و از روى علم و تجربه انتقاد مى كردند.
البته در ميان سپاه منطقه 10 تهران نخاله هايى همچون اكبر گنجى هم 
پيدا شدند. گنجى با فرماندهى كل سپاه مخالفت علنى مى كرد. او اصوال 

افراطى و مسأله دار بود.
هادى غفارى درباره او گفته است: نخستين كسى كه قيچى به دست 

گرفت و در مقابل دانشگاه ها و دبيرستان ها موهاى بيرون آمده دختران 
را قيچى مى كرد همين آقاى گنجى بود كه حاال سوپر مدافع آزادى شده 
است آن هم در ناف آمريكا و كنار سلطنت طلب هاى بى درد فرارى...».

كتاب «حديث حاضــر غايب» روايتى خواندنى و البته پر ماجرا از 
زندگى همدانى به روايت رفيق سال هاى سختى اش است. 

در ايــن كتاب 840 صفحه اى راوى كتاب كه پيش از اين خاطرات 
خود از انقالب و دوران دفاع مقدس را در كتاب «10 مترى چشمان 
كمين» بيان كرده، روايتى دقيق، عميق، شــفاف و مفصل از دوران 
8 سال جنگ تحميلى ارائه مى دهد، روايتى كه اگرچه با محوريت 
معرفى ابعاد شــخصيتى و فرماندهى شــهيد همدانى قافله ســاالر 
شــهداى مدافع حرم شــكل گرفته اســت، اما مطالب مهم، تازه و 
جالبــى نيز درباره ابعاد پيدا و پنهان جنگ، فرماندهان، مشــكالت 
و بســيارى موارد ديگر درباره ســپاه و ديگر يگان ها ارائه مى كند. 
«محسن صيفى كار» نويسنده اين اثر فاخر كه امسال به عنوان چهره 

برتر هنر انقالب اسالمى استان همدان انتخاب شد با بيان اينكه هنر 
انقالبى، هنرى عميق، پويا، دينى و در حال رشــد و تعالى اســت، 
مى گويد: اثر هنرى اى كه موجب تحول معنوى در خالق و مخاطب 
نشود هنر انقالبى و اسالمى نيست و شايد فقط بر مبناى عقالنيت 

فردى و مادى تعريف شده باشد.
وى تلّمذ و تهــّذب را 2 مولفه اصلى هنرمند انقالبى و اســالمى 
مى دانــد و مى افزايــد: تكنيك و فنون كار بايد از محضر اســاتيد 
شايســته احصا شــود اما تهذيب نفس، خلــوت، تفكر، عبادت و 
پروش روح است كه به  ظاهر اثر هنرى روح و حيات مى بخشد و 

اثربخشى آن را عميق مى كند.
نويسنده كتاب« حديث حاضر غايب» ادبيات پايدارى و تاريخ شفاهى 
را يكى از مصاديق هنر انقالبى و اسالمى عنوان كرد و افزود: اگر از 8 
سال جنگ تحميلى، مفاهيم دينى، اعتقادى و هنر انقالبى و اسالمى را 
بگيرم به جنگ هاى بى روح پارتيزانى جنگ جهانى دوم تبديل خواهد 

شــد و با اســتفاده از همين ابزار هنر انقالبى است كه مى توان تاريخ 
ارزشى بى بديل خود را حفظ و به آيندگان به شيوه جذابى منتقل كنيم.

صيفــى كار وضعيت ادبيات پايدارى در اســتان همدان را با توجه 
به حضور شــخصيت هاى نظامــى و نقش آفرين در دفاع مقدس و 
همچنين نويسندگان برجســته اين حوزه همچون حميد حسام و 
بهنــاز ضرابى زاده مطلوب ارزيابى كرد و گفت: اســتان همدان از 
نخستين استان ها در سطح كشــور بود كه كارنامه تاريخى خود را 
در 3 قســمت انقالب اسالمى، كردستان و دفاع مقدس در 4 جلد 

به چاپ رساند.
نويســنده كتاب «مالزم اول، غواص» به آخرين پروژه تاريخ شفاهى 
خود با عنوان «شــيوه نامه نمايه نويسى دفاع مقدس» در استان همدان 
اشــاره كرد و گفت: در اين پروژه هر عنوان كتاب كه با موضوع ايثار 
و شهادت، با محوريت استان همدان به چاپ رسيده باشد جمع آورى 

مى شود كه قرار است از سوى حوزه هنرى استان همدان ارائه شود.

 بازگشايى تدريجى شامل كسب و كارهاى سفر با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى خواهد شد.

 بــا آنكه وزارت ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى به طور رســمى حكــم تعطيلى مراكز 
گردشــگرى از جمله اماكن اقامتــى را صادر نكرده 
اســت، اما به دليل پرمخاطره دانســتن برخى از اين 
مراكز، از جمله هتل ها و ســاير اقامتگاه ها، ستاد ملى 
كرونــا پيش از آغاز تعطيالت نــوروز 99 تصميم به 
تعطيلــى آن ها گرفت تــا حجم ســفرها را كاهش 
دهد. در برخى اســتان ها نيز اين مراكز به تشخيص 
استانداران تعطيل شدند. برخى اماكن هم با توجه به 
ركود سفر براى جلوگيرى از ضررهاى اقتصادى، به 

تعطيلى واحد خود اقدام كردند.
على اصغر مونسان وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى به دنبال ابالغ دومين پروتكل بهداشتى 
مراكز گردشــگرى اعالم كرد: واحدهاى تعطيل شده 
ديگر نمى توانند خودسرانه اقدام به بازگشايى كنند و 

بايد از مراجع ذى ربط مجوز دريافت كنند.
هرچند هنوز ســتاد ملى كرونا به طور رسمى درباره 
نحوه بازگشــايى مراكز گردشــگرى از جمله اماكن 
اقامتى كه در رســته مشــاغل پرخطر قرار گرفته اند، 
اطالعيه اى نداشته است اما در برخى استان ها مديران 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با استناد 
به دستورالعملى منسوب به ستاد ملى مبارزه با كرونا 
اعالم كرده اند، تأسيســات گردشــگرى درصورت 
ثبت نام در سايت مركز ســالمت مى توانند از ششم 

ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز كنند.
 تسهيالت 12 تا 16 ميليونى براى فعاالن 

گردشگرى و صنايع دستى
معاون گردشگرى كشور گفت: «در بخش گردشگرى 
به ازاى هر اشــتغال، 160 ميليون ريال تسهيالت 12 
درصدى پرداخت مى شود. فعاالن حوزه صنايع دستى 
نيز به ازاى هر شــغل مى تواننــد 120 ميليون ريال 

تسهيالت دريافت كنند.» 
ولى تيمورى افــزود: «درصورت امــكان، فرايند و 
ســازوكارى را تعريــف كنيم تا با همــكاران بخش 
خصوصى جلســات را بــه شــكل ويدئوكنفرانس 
برگزار كنيم تا اســتان ها هم بتوانند در اين جلسات 

حضورداشته باشند و از نظرات آنها بهره مند شويم.»
تيمورى در نشست با فعاالن گردشگرى با موضوع 
بررسى مسائل و آســيب هاى ناشى از بحران شيوع 
ويروس كرونا و دستيابى به راهكارها و راه حل هاى 
اثربخــش بــراى بهبــود وضعيت گردشــگرى در 
شــرايط فعلى و پس از بحران در سالن خليج فارس 
معاونت گردشگرى برگزار شد، گفت: «براى گرفتن 
تسهيالت از دولت براى جبران خسارت هاى ناشى 
از كرونا در بخش گردشگرى بيشتر از همه دستگاه ها 
پيگيرى كرديم، اگر قرار بــود دولت امتيازى دهد، 
گرفتيم. صداها و نيازهاى شما را در جلسات هيأت 
دولت به شــكل ويژه منعكس كرديم و در نشستى 
كه با حضور وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى، معــاون اول رئيس جمهورى، رئيس 
بانك مركــزى و نمايندگان فعاالن بخش خصوصى 
برگزار شد، آســيب ها و زيان هاى ناشى از ويروس 
كرونــا را در بخش گردشــگرى مطرح و بررســى 
كرديم.» جزو 10 رسته هســتيم، متأسفانه امكانات 

دولت محدود است.»
وى تصريح كرد: «در پى شــيوع ويروس كرونا تمام 
بخش هاى اقتصادى كشــور متضرر شــدند و تعداد 
كسب وكارهايى كه آسيب ديدند، زياد بود. 35 رسته 
شــغلى معرفى شدند تا بتوانند از حمايت هاى دولت 
بهره مند شــوند كه از اين تعداد 10 رسته با توجه به 
محدوديت هاى منابعى كه دولت داشت براى دريافت 
تسهيالت انتخاب شدند، از اين تعداد، 3  رسته مربوط 

به حوزه گردشگرى و صنايع دستى است.»
به گزارش ايسنا، تيمورى بيان كرد: «اين 3 رسته شامل 
مراكز اقامتى، پذيرايى، تفريحى و گردشگرى، فعاالن 
اين حوزه و كســب وكارهاى مرتبط به تشخيص اين 
وزارتخانه با عنوان دفاتر خدمات مسافرتى هوايى و 

گردشگرى و رسته ديگر صنايع دستى است.»
وى افزود: «تاكنون 3 گزارش درباره خسارت هايى كه 
به اين 3 رسته واردشده است در هيأت دولت مطرح 
شده و عملكرد خود را در اسفند 98 نسبت به اسفند 
97 در اختيار آنها قرارداديم و در ليست بانك مركزى 

براى دريافت تسهيالت قرار گرفتيم.»
وى تصريح كرد: «يكى از ويژگى هاى اين ليست اين 

اســت كه هر كمكى كه تا به امــروز بخواهد به اين 
بخش انجام شــود، پس از آن نيز شــامل آن خواهد 
بود. همچنين اقداماتى كه تاكنون انجام شده به شكل 
مكتــوب به اســتان ها اعالم كرديم و بــه بانك ها و 

دستگاه هاى اجرايى نيز ابالغ شده است.»
تيمورى بيان كرد: «تسهيالتى كه ما درخواست كرديم 
بــا عنوان صفر درصد و كمك هاى بالعوض بود، اما 
دولت بودجه نداشــت و كمك هاى بالعوض تنها به 
وزارت بهداشــت براى خريد تجهيزات پزشــكى و 
وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعى براى پرداخت 
بيمــه بيكارى افرادى بود كه ناشــى از شــيوع اين 

ويروس بيكار شده اند.»
وى افزود: «اين 10 رســته به 3 گروه  تقسيم شدند؛ 
گروه يك شــامل كسب وكارهايى بود كه دولت الزام 
به تعطيل كردن آنها داشــت كه ما جــزو اين گروه 
محسوب شــديم، همچنين گروه دوم و سوم نيز به 

همين شكل طبقه بندى شدند.»
تيمــورى تصريح كرد: «بــراى گروه نخســت كه 
گردشــگرى نيز شــامل آن مى شــود بــه ازاى هر 
اشــتغالى كه مراكز اقامتى داشتند، 160 ميليون ريال 
تسهيالت 12 درصد پرداخت مى شود. فعاالن حوزه 
صنايع دســتى به ازاى هر شغل مى توانند 120 ميليون 

ريال تسهيالت دريافت كنند.»
وى افــزود: «پرداخــت اين تســهيالت از نيمه دوم 
ارديبهشــت در بانك ها آغاز و تــا پايان خرداد ادامه 
دارد و بازپرداخت آن مهر 99 خواهد بود، بنگاه هايى 
كه اين وام را ارديبهشت دريافت كنند تنفس 4 ماهه 
دارند و ســاير بنگاه هايى كه خرداد از اين تسهيالت 
بهره مند شوند، تنفس 3 ماهه داده مى شود. به طوركلى 

در 2 سال بايد تسهيالت دريافتى، پرداخت شود.»
تيمورى بيان كرد: «اگر بنگاهى در حال حاضر نخواهد 
از اين تســهيالت استفاده كند، مى تواند در ليستى كه 
براى تحريك تقاضا در حوزه گردشگرى وجود دارد، 

دريافت تســهيالت 12 درصدى را درخواست كند. 
درمجموع هر بنگاه يك بار مى تواند از اين تسهيالت 

بهره مند شود.»
وى افــزود: «هرچند اين مبلغ كافى نيســت اما همه 
تالش خودمــان را براى دريافت تســهيالت انجام 
داديم. اگر قرار بوده حمايتى بشــود ســعى كرديم 

باالترين حمايت ها را از دولت بگيريم.»
تيمــورى تصريح كرد: «در مرحلــه دوم از صندوق 
كارآفرينــى اميــد بــراى گرفتن تســهيالت براى 
بومگردى ها درخواســت كرديم و قرار است در اين 

رابطه هفته آينده تفاهم نامه چندجانبه اى امضا شود.»
وى از طراحى ســفرهاى هوشمند خبر داد و افزود: 
«پيشنهادى را در قالب اوليه مطرح كرديم و آن مربوط 
به ســفرهاى هوشــمند بوده، به عنوان  مثال اگر قرار 
است تردد بين اســتانى آغاز و سفرهاى كارى انجام 
شود، اجازه دهيم آژانس ها اين كار را انجام دهند و از 

هتل ها براى اقامت استفاده كنند.»
معاون گردشــگرى كشــور اظهار كرد: «فرآيندى را 
با عنوان پروتكل هاى بهداشــتى ســفرهاى هوشمند 
طراحى كرديم تا پس از آنكه ســتاد ملى كرونا اجازه 
ســفر كردن را داد، مردم در سفرهاى خود بتوانند از 

تأسيسات گردشگرى و مراكز اقامتى استفاده كنند.»
  بازگشايى تدريجى كسب وكار هاى سفر

ولــى تيمورى كــه دبير كميته فضاهاى ورزشــى و 
گردشگرى ســتاد ملى كرونا نيز است، درباره چنين 
دستورى تاكنون اظهارنظرى نداشته، اما معتقد است: 
به تدريج براى مسائل اضطرارى و روزمره مردم بايد 
فكرى شــود. همكاران ما در بخش خصوصى بايد 
براى اقامت ايمن همراه با حفظ ســالمتى تداركات 

الزم را ببينند.
وى گفت: سناريوهاى مختلفى براى مديريت بحران 
كرونا در زمان هاى مختلف براى صنعت گردشگرى 
درنظر گرفته ايم و تمام اتفاقاتى را كه در سطح كشور 

در زمينه مديريت كرونا افتاده رصد مى كنيم و در هر 
زمانى كه وزارت بهداشــت اعالم كند، آمادگى داريم 

سفرها را به سرعت رونق دهيم.
تيمــورى اظهار كرد: بــا توجه به اينكــه از ابتداى 
ارديبهشــت 99 ترددهاى بين استانى آغاز شده است، 
يكــى از ســناريوهاى ما بحث «ســفرهاى كارى و 
اضطرارى بين اســتانى» اســت. در حقيقت به نوعى 
تعامل كار با سالمت بايد انجام شود. سفر هوشمندى 

كه دكتر مونسان مطرح كرد مفهوم آن همين است.
وى يادآور شــد: برنامه ما در كميته گردشــگرى و 
فضاهاى ورزشــى ســتاد ملى مديريت كرونا براى 
ســفرهاى تجــارى و اضطــرارى همزمان بــا آغاز 
ترددهاى بين اســتانى با عنوان كار همراه با سالمت 

تعريف شده است.
وى ادامه داد: هتل ها و مراكز اقامتى كه تحت نظارت 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
فعاليت مى كنند درصــورت تمايل، خدمات خود را 
به مردم ارائه مى كنند و 2 پروتكل بهداشــتى به اين 
مراكز ابالغ شده و پروتكل سوم بهداشتى نيز درباره 
بازگشــايى و آغاز به كار تدريجى مراكز اقامتى مجاز 

نيز ابالغ شد.
معاون گردشگرى افزود: امكان دارد تعدادى از مراكز 
اقامتى به دليل اينكه در شرايط كنونى براى آن ها صرفه 
اقتصادى نداشــته باشد، اقدام به بازگشايى و فعاليت 
دوباره نكنند و برخــى هتل ها هم يك طبقه خود را 
براى صرفه جويى در مســائل اقتصادى و انرژى در 
اختيار مسافرانى كه براى كارهاى اضطرارى خود به 

استان ها سفر مى كنند، اختصاص دهند.
تيمورى چندى پيش از ارائه پيشــنهاد «الگوى سفر 
هوشــمند» به ســتاد ملى كرونا خبر داده و گفته بود 
كه درصورت تأييد اين پيشــنهاد در ستاد، با انگيزه 
تأمين خدمات براى سفرهاى كارى و ضرورى، اقدام 

مى شود.

تسهيالت 12 تا 16 ميليونى 
براى فعاالن گردشگرى و صنايع دستى

بازگشايى تدريجى 
كسب و كار هاى سفر

كرونا با موزه ها چه كرد؟

ضرر اقتصادى كرونا 
به موزه ها

 از ضــرر يك ميلياردى موزه  ملى ايران در نوروز 
كرونايــى 1399، تــا فرصتى كه ايــن ويروس به 
موزه هاى كشور داد كه پژوهش ها و بررسى هايشان 
را نســبت به عملكرد ساالنه  خود تقويت كنند و از 
ســوى ديگر لزوم تدوين يك پروتكل همه جانبه در 
مواجهه با موزه ها از مواردى است كه موزه داران در 

اين مدت پاسخ داده اند.
هرچند پس از گذشــت حدود 20 روز از آغاز شيوع 
كرونا در كشــور و با مطرح شــدن درخواست هاى 
متعدد از سوى موزه داران و برخى مسئوالن موزه اى، 
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى در 
20 اســفند در نامه اى با قيد «آنــى – حائز اهميت» 
دستورِ «تعطيلى موزه ها، كاخ موزه ها و اماكن تاريخى 
و فرهنگــى در تعطيالت نــوروز 99» را صادر كرد. 
اما قطعا در اين شــرايط و براســاس آنچه موزه داران 

در روزهاى نخســت آغاز بحران پيشنهاد داده بودند، 
نمى توان تعطيلى موزه ها را عاملى براى بى توجهى به 

عالقه مندان اين حوزه دانست.
چون دست كم موزه داران تالش كردند تا در صفحات 
مجازى خود نه تنها بخشى از فضاى موزه اى كه خود 
در آن فعاليــت دارند را معرفى كنند، از ســوى ديگر 
تــالش كردند با انجام گپ و گفت هــاى آنالين در 
فضاى مجازى و بيشتر اينســتاگرام با هم صنفى هاى 
خود كه دستى بر آتش دارند مشكالت موزه ها را در 

شرايط كرونايى كشور بررسى كنند.
مديركل موزه ملى ايران به بررسى هايى كه از وضعيت 
فعاليت حدود 20 موزه رسمى دنيا داشته اشاره مى كند 
و مى گويد: آسماِن جهان موزه دارى دنيا درست مشابه 
آســمان موزه دارى در ايران است. مسأله اين است كه 
در ايران تا پيش از مطرح شدن بحران كرونا، هيچ گاه 
تجربــه اى از مقابلــه با يك ويروس نداشــته ايم. در 
حالى كه چين در ســال 2003 اقداماتى براى مقابله با 

بيمارى مانند سارس انجام داده بود.
به گزارش ايسنا، جبرئيل نوكنده از آغاز تعطيلى برخى 
موزه هــاى دنيا براى مقابله با ويروس كرونا مى گويد: 
«موزه هاى چين در 25 فوريه رســما تعطيل شدند و 

زمان فعاليت دوباره را «تا اطالع ثانوى» اعالم كردند. 
كره  جنوبى موزه هاى خود را 25 فوريه و با تأكيد بر «تا 
اطالع ثانوى» تعطيل كرد. كشور ژاپن موزه هاى خود 
را 21 فوريه تعطيل و اعالم كرد كه همه نمايشگاه هاى 
موزه اى نيز لغو شده اند و در زماِن ديگرى باز مى شوند. 
موزه هاى بزرگ مصر فقط در وب ســايت خود تأكيد 
كرده بودند «موزه ها تعطيل هستند» و حتى افتتاح موزه 
رســمى 100 هزار ويترينى خود را تا سال 2023 به 

تعويق انداختند.»
وى در ادامه از نوع رفتار مديران موزه اى كشــورهاى 
ديگر مانند انگليس، آفريقاى جنوبى، استراليا و تركيه 
مى گويــد كه برخى با ايجاد هشــتگ ِ «#در_خانه_
بمانيد» مردم را براى اين كار ترغيب مى كنند و حتى 
برخى موزه ها از راه هاى ارتباطى جديدى بين مخاطبان 

و موزه ها خبر مى دهند.
نوكنده با تأكيد بر اينكه در بررسى هايش از 20 موزه 
دنيــا در 5 قاره جهان به اين نتيجه رســيده كه همه 
موزه هــا نمى دانند چه زمانى فعاليت خود را از ســر 
مى گيرند، ادامه مى دهد: در عين حال همه  آن ها پيشنهاد 
مى كنند كه مخاطبانشان ارتباط خود را از طريق فضاى 
مجازى با موزه قطــع نكنند، هرچند همگى از اينكه 

بازديدكنندگان سنتى خود را از دست داده اند در شوك 
هستند. وى اما به جلوتر بودن موزه هايى اشاره مى كند 
كه زيرساخت هاى اينترنتى شــان را در گذشته قوى 
كرده اند و اكنون جلوتر از بقيه درحال فعاليت هستند.

وى با اشاره به زمان ثبت شــدن وجود اين ويروس 
در كشــور، ازتالش موزه ملى ايران براى پيدا كردن 
يك راه حل جديد خبر مى دهد و مى گويد: نخســت 
فكر كرديم اقدامات اوليه را انجام دهيم، با استفاده از 
تب ســنج، فضاى بازديد را چك كنيم، سرويس هاى 
بهداشتى دو گروه كاركنان و بازديدكنندگان موزه ها را 
جدا كنيم و براى كاركنان موزه وسايل بهداشتى مورد 
نيــاز را تأمين كنيم و به بازديدكنندگان آموزش دهيم 
كه فاصله محيطى خود را رعايت كنند. از سوى ديگر 
نگران امنيت آثار تاريخى نيز بوديم. نوكنده همچنين 
از پيگيرى هايش با كارشناسان پژوهشكده حفاظت و 
مرمت پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى خبر 
مى دهد تا تأثير ويروس و نحوه  پاكسازى آن از روى 

آثار تاريخى را بررسى كنند.
 از جهــش 80 ســاله توليــد محتوا تا 

اقدامات پژوهشى كاركنان موزه ها
اما مديركل موزه ملى ايران در ادامه از مشــورت هاى 

جمعى بــا موزه داران ديگر خبر مى دهد كه به مرور به 
يك كار جمعى منجر شد، همدلى اى كه بين موزه هاى 
كشور در 13 روز نخست فروردين ايجاد شد، عاملى 
بود تا 13 موزه كنارهم قرار بگيرند، هرچند بازديدها 

به صورت سنتى انجام نمى شدند.
نوكنده در بخش ديگرى از صحبت هايش با اشاره به 
تهيه  40 فيلم از موزه ملى براى بارگذارى در ســايت 
آپارات اشــاره مى كند و از وضعيت نمايشــگاه هاى 
مختلف برگزارشــده در موزه ملى ايران مى گويد كه 
قرار بر نمايش آنالين اين نمايشــگاه ها توســط يك 
اپليكيشن جديد شد. وى همچين از برنامه ريزى براى 
فعاليت كارمندان موزه ملى به صورت دوركارى خبر 
مى دهد و مى گويد: كاركنان پژوهشى مأموريت گرفتند 
تا به طور متوســط هر روز 5 اثر را در قالب يك كار 
ديجيتال معرفى كنند و از طريق ايميل در اختيار موزه 

قرار دهند.
نوكنده با تأكيد بر اين كــه مديران تاالرهاى مختلف 
موزه درمدت زمان تعطيلى موزه، موظف به بازديدهاى 
مســتمر از تاالرهاى مختلف شدند، ادامه مى دهد: از 
ســوى ديگر آن ها موظف شــدند تا زيرنويِس آثار 
تاريخى را بررسى و مشكالت موجود را برطرف كنند.


