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 فاصله گذارى هوشمند 
و ضرورت هاى پيش رو 

 بر اســاس اطالعيه هاى ستاد ملى مقابله 
با كرونا  از روز شــنبه 23 فروردين ماه طرح 

فاصله گذارى هوشمند جايگزين...

مالك عمارت «جنانى» 
طرح مرمت اضطرارى عمارت «جنانى» 

به ميراث واگذار شد

از راز مبتاليان كرونا در همدان 
تا شفافيت ديگر استان ها

مردم 
اطالعات شفاف 

مى خواهند
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مطبوعات در استان
 مطبوعات در اســتان همدان در شــرايط 
كرونايى با آزمون هاى سختى مواجه شدند، از 
طرفى برخى مسئوالن با بهانه قراردادن كرونا 

سعى در تعطيلى خبرنگارى و...
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يادداشت روز
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مسير سخت بازگشت مطبوعات در استان
 مطبوعات در استان همدان در شرايط كرونايى با آزمون هاى سختى 
مواجه شــدند، از طرفى برخى مسئوالن با بهانه قراردادن كرونا سعى 
در تعطيلى خبرنگارى و روزنامه نگارى در استان و دستيابى به هدفى 
كه ســال ها دنبال كرده اند، بودند و از طرفى شرايط سخت اقتصادى 
كرونا و تعطيلى انتشــار چاپى و جا نيفتادن انتشار الكترونيكى، ادامه 
كار را براى رســانه ها در شــرايط وعده حمايت دستگاه هاى مسئول 

سخت تر كرده است.
در چنين شــرايطى كه مطبوعات جنگ بــراى بقا را در كنار جنگ با 
كرونا تجربه مى كنند، قرار اســت از امــروز مطبوعات دوباره فعاليت 

خود را از سر بگيرند.
اين شــايد بدترين خبر براى كســانى باشد كه در اين مدت همه نوع 
تالشى داشــتند تا دوباره مطبوعات را در استان نبينند و ممكن است 
از ســر لجبازى و عادت همچنان اين راه را ادامه دهند و اين خواسته 
نادرســت خود را دنبال كنند هرچند در ظاهــر همواره مطبوعات را 
ركنى از اركان دموكراسى، زبان گويا و چشم بيناى جامعه و با صفات 

درخشان و ارزشمند ديگر، مورد تفقد قرار داده اند.
رفتار برخى مســئوالن استان در اين مدت، نشان داد كه شعار گردش 
آزاد اطالعات چقدر شــعار زيبايى  براى عمل نكردن اســت و اين 
گردش پس از تاييد اطالعات و انتشــار كاناليزه شــدن آن، مورد نظر 
بسيارى از شعاردهندگان و باورمندان گردش آزاد اطالعات در استان 

است.
در اين مدت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى در حمايت از مطبوعات 
و گردش آزاد اطالعات هيچ عملكردى نداشــت و در راستاى مقابله 
با گردش آزاد اطالعات در جامعه حركت كرد به نوعى كه احســاس 
شــد اين اداره كل هم با فراموشى رسالت هاى خود سعى در تعطيل 
كردن مطبوعات و جايگزينى اخبار بى مصرف و سفارشى كميته هاى 
رنگارنگ ايجادشده در استان از جمله كميته فرهنگى و اطالع رسانى 

كرونا دارد!
اين مدت ثابت كرد كه صفحات شخصى و ادارى مسئوالن و دستگاه ها 
در فضاى مجازى قادر به ايفاى نقش مطبوعات نيستند و مردم به اخبار 
گل وبلبل و تصاويرى كه از خودشيفتگى برخى مديران و خود محور 

جهان پندارى آنها حكايت دارد، اقبالى ندارند.
شرايط كرونايى ثابت كرد خانه مطبوعات استان ايراد بزرگ وابستگى 
دارد و در شرايط ســخت قادر به دفاع از هويت مطبوعات نيست و 
ناخواسته كميته هاى بى خاصيت اطالع رسانى را جايگزين اطالع رسانى 
حرفه اى مطبوعــات مى كند و بدتر از همه اين نقش آفرينى توســط 
افرادى انجام مى شــود كــه با راى اعضاى خانه بــراى دفاع از نقش 

مطبوعات در پروسه اطالع رسانى انتخاب شده اند.
بازگشــايى مطبوعــات، مطالبه اى از ســوى همه كســانى بود كه بر 
خطرهاى نبود مطبوعات در شرايط بحران اذعان داشته و بر پيشگيرى 

از اين خطرها تاكيد داشتند.
اكنون كه قرار اســت مطبوعات دوباره در استان فعال شوند با مرورى 
بر آنچه در اين ســال ها بر آنان گذشــته به ويژه در شرايط كرونايى 2
ماه گذشــته به خوبى درخواهند يافت كه در اين مســير تنها مردم و 
جامعه دانايى، حامى آنها هســتند و نهادهاى تعريف شــده در قانون 
براى حمايت يا مســئوالن اســتانى يا اعتقادى به حمايت نداشته و 
خواستار تعطيلى مطبوعات هستند، هرچند در شعار چنين نباشند يا به 
مطبوعات همچون وزير فرهيخته فرهنگ و ارشاد اسالمى باور داشته  

اما توان حمايت ندارند.
در اين شــرايط، مطبوعات تنها بــا كار حرفه اى براى مردم و پيگيرى 
مطالبات مردمى، مى توانند مســير سخت پيش رو را سپرى كرده و بر 

سختى ها و موانع كه بيشتر هم خواهد شد، غلبه كنند.
اين تنها راه رسيدن به گردش آزاد اطالعات در ايران و استان است زيرا 
با بخشنامه نمى توان به اطالعات رسيد بلكه اين خواست عمومى  است 
كه گردش آزاد اطالعات و حيات مطبوعات، در سايه آگاهى بخشى و 
دانش افزايى و مطالبه گرى را تضمين كرده و دست يافتنى خواهد كرد.

بانك ها چك ها را برگشت ندهند
  دادســتان عمومى و انقالب همدان گفت: براى جلوگيرى از افزايش شمار چك هاى 

برگشتى بانك ها گواهى عدم پرداخت را صادر نكنند.
حســن خانجانى، درباره افزايش شمار چك هاى برگشتى در ايام شيوع كروناويروس در 
استان اظهار كرد: افراد به اميد فروش شب عيد، اجناس خود را به صورت چكى خريدارى 

كرده اند اما با توجه به شيوع ويروس و تعطيلى اصناف موفق به پرداخت آن نشده اند.
وى با بيان اينكه افزايش شمار چك هاى برگشتى از تبعات اقتصادى شيوع ويروس كرونا 
اســت، افزود: پس از افزايش شمار چك هاى برگشــتى از دادستان كل كشور درخواست 
شــد كه در ستاد ملى مبارزه با كرونا اين موضوع را مطرح كرده و تصميم كشورى براى 

جلوگيرى از صدور گواهى پرداخت نكردن چك اتخاذ شود.

دادســتان عمومى و انقالب همدان در پايان بيان كرد: در جلسه ستاد استانى هم مصوب 
شــد براى جلوگيرى از افزايش شمار چك هاى برگشتى بانك ها گواهى عدم پرداخت را 

صادر نكنند.
دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى استان همدان نيز در گفت وگو با ايسنا با اشاره به ابالغيه 
مصوبه ســتاد ملى مبارزه با ويروس كرونا در زمينه ادامه سياســت ها و تدابير و اقدامات 
حمايتى از بنگاه هاى اقتصادى و صاحبان مشــاغل و كسب و كارهاى آسيب ديده ناشى از 
شيوع كرونا، گفت: بانك ها در بازه زمانى مشخص شده درخواست هاى مشتريان مشمول 

اين مصوبه را دريافت مى كنند.
محمد طوماسى اظهار كرد: حسب اين ابالغيه و با هدف مساعدت و حمايت از صاحبان 
كســب وكارها  اعم از حقيقى و حقوقى به ويژه كسب وكارهاى كوچك كه به دليل شرايط 

به وجود آمده ناشــى از شيوع كرونا قادر به ايفاى تعهدات خود ناشى از صدور چك هاى 
صــادره نبوده اند و سررســيد چك هاى صادره آنها در بازه زمانى يكم اســفند 98 تا 31
ارديبهشت 99 بوده و برگشــت خورده و منجر به صدور گواهى نامه عدم پرداخت شده 
است،  اين افراد در صورت تسليم درخواست خود به بانك يا مؤسسه اعتبارى غيربانكى 
ذى ربط، حداكثر تا 3 ماه پس از تاريخ برگشت چك هاى مذكور، مشمول محروميت ها و 
ممنوعيت هاى ناظر بر چك برگشــتى مقرر در ماده 5 مكرر الحاقى به قانون صدور چك 

نمى شوند.
رئيس اداره امور شعب بانك ملى استان همدان يادآور شد: بر اين اساس شعب بانك ها در 
صورت مراجعه مشتريان مشمول به ويژه كسب وكارهاى كوچك اعم از حقيقى و حقوقى 

در بازه زمانى ياد شده نسبت به دريافت درخواست از ايشان اقدام مى كند.

كمك رايگان پست همدان 
به فروشگاه هاى اينترنتى

 پست همدان بســتر الزم براى ايجاد فروشگاه  اينترنتى به صورت 
رايگان و دريافت وجوه مرســوالت فروخته شــده اينترنتى به شكل 

پرداخت در محل را ايجاد كرد.
مديركل پست استان همدان گفت: از ايجاد فروشگاه اينترنتى از طريق 
پست در همدان خبر داد و اظهار كرد: اداره پست همدان شرايط ايجاد 

فروشگاه هاى اينترنتى را در همدان تسهيل كرد.
محمد اميدى در گف وگو با فارس، ادامه داد: پســت همدان بســتر 
الزم براى ايجاد فروشگاه  اينترنتى به صورت رايگان و دريافت وجوه 
مرسوالت فروخته شده اينترنتى به شكل پرداخت در محل را ايجاد كرد.

وى بيان كرد: با توجه به شيوع بيمارى كرونا و رونق فروش اينترنتى 
در بسيارى از فروشگاه ها، پست هم در اين زمان خدمات رسانى دارد.
وى بيان كرد: با توجه به اينكه در فروش اينترنتى احتمال كاله بردارى  
وجود داشت و مردم نيز راغب به پرداخت پول در محل هستند، نياز 

به يك شخص قابل اعتماد مانند پستچى بود.
اميــدى با بيان اينكه مبلغ فروش اينترنتى فروشــگاه پايان هر روز به 
حســاب آنها واريز مى شود افزود: در گذشــته براى ايجاد قرارداد با 
فروشگاه ها هزينه دريافت مى شد كه ســازوكارى طوالنى داشت اما 

اكنون رايگان است و در سريع ترين زمان ممكن انجام مى شود.
وى يادآور شد: هم اكنون پســت با 48 فروشگاه، فروش اينترنتى در 

سطح استان قرارداد دارد كه اين ظرفيت مى تواند چندين برابر شود.

1- غرفه هاى فروش ميوه نوروزى همچنان فعال هستند. گويا برخى 
از آنها به گســترش كاالهاى قابل عرضه اقدام و تره بار نيز عرضه مى 
كنند. گفتنى اســت اين غرفه ها براى تنظيم بــازار ميوه در روزهاى 
پايانى سال ايجاد مى شــوند و ادامه فعاليت آنها نقض حقوق صنفى 

ميوه فروشان داراى مجوز است.
2- گشــايش حســاب در بانك ها سخت شده اســت. گويا شبكه 
ثبت احوال براى اســتعالم هويتى مشتريان جديد قطع شده است. 
گفتنى اســت گويا ايــن اطالعات پس از قرار گرفتــن در اينترنت 
توسط وزارت بهداشت و ســرقت آن به وسيله هكرها از دسترس 

خارج شده است.
3- آزمايش هــاى خصوصى كرونا در حال افزايش اســت. گويا اين 
آزمايش ها در منــزل از متقاضيان گرفته شــده و نتيجه يك روزه به 
آنها اعالم مى شــود. گفتنى است برخى پس از انجام اين آزمايش 850

هــزار تومانى براى هر فرد، به صورت گروهى، درصورت نتيجه منفى 
آزمايش به برگزارى ميهمانى اقدام مى كنند.

4-رعد و برق و تگرگ خســارت هايى در استان به جا گذاشته است. 
گويا عالوه بر كشاورزان تاسيســات صداوسيما و شبكه برق آسيب 
جدى ديده اســت. گفتنى است جبران خسارت هاى طبيعى با دولت 

و مديريت بحران است. 
5- برخى نانوايى ها در روز نيمه شعبان شلوغ بوده اند. گويا توزيع نان 
رايگان دليل اين شــلوغى و صف بوده است. گفتنى است بهتر است 
خيران براى پيشگيرى از ايجاد صف و شلوغى و نقض فاصله گذارى 
اجتماعى راهكارهــاى ديگرى را براى انجام كار خير همچون توزيع 

بهداشتى خانه به خانه به كار بندند.

مهدى ناصرنژاد»
 به اعتبــار تمام اظهارنظرهــاى علمى و 
كارشناســانه دربــاره چگونگــى پيدايش و 
گســترش ويــروس كرونا يا همــان كوويد 
19، گويــا ابتدا شــخص نگون بختى در يك 
ناكجاآباد آن هم به دليل نامعلومى به ويروس 
كرونا مبتال مى شــود و آن گاه به طور خزنده و 
فزاينده اى زنجيره بى انتهــاى كرونا با قربانى 
قــرار دادن حدود 1/5 ميليــون نفر (تا تاريخ 
1399/1/18) در كل كــره خاكــى تشــكيل 
مى شود و تا همين تاريخ نيز حدود 70 هزار 
نفر را به كام مرگ مى كشــاند. اين كشمكش 
مرگبــار ويروس ناشــناخته كرونا با انســان 
همچنان ادامــه دارد و پايانش به هيچ عالم و 
دانشمندى در جهان معلوم نيست اما واقعيت 
محرز اين است كه اگر خطر كرونا از ابتدا با 
يك نفر شروع شد، تا زمانى  هم كه حتى يك 
نفر بيمار آلوده به اين ويروس در جهان باقى 
است، سناريو همچنان ادامه دار خواهد بود و 
هر روز و هر لحظــه به تعداد قربانيان اضافه 
خواهد شد، مگر اينكه يكى از روزها آدمى از 
يك گوشــه دنيا قد علم كنــد و اعالم نمايد، 
ويروس كرونا را او ســاخته است و پادزهر 
اين سم و اين ويروس كشنده هم نزد اوست 
و ســپس خود را به محكمه وجدان بشريت 

جهانى بسپارد و تراژدى هم به پايان برسد!
كه متأســفانه چنين تصورى بيشــتر به محال 

نزديك است تا واقعيت!
اما در هر صورت اميدهــا همچنان معطوف 
به رضايت خداوندى اســت و كرم حضرت 
حق كه خود آفريدگار و صاحب سرنوشــت 

كائنات آشكار و نهان مى باشد.
به هرحال در چنين شرايطى است كه دولت هاى 
جهان به سختى و با هر دستاويز ممكن درصدد 

چاره جويى براى عالج يا راهكارهاى شــدنى 
براى همزيستى و زندگى مسالمت آميز با كرونا 
هستند و دولت جمهورى اسالمى هم مستثنا از 
اين جريان پرالتهاب نيست! فعًال گاه قضاوت 
و سنجش عملكردها و اما و اگر درباره نحوه 
مديريــت كرونا در كشــور خودمان و دولت 
خودمان نيست. بديهى است دولت و در رأس 
آن شــخص رئيس جمهور بدون هيچ توفقى 
در تالش هســتند و هيچ كس هم با صداقت 
و بــا قضاوت عادالنــه نمى تواند منكر تالش 
مســئوالنه و همه جانبه دولت مردان ايرانى در 
موضوع كرونا باشد. قضيه بسيار بغرنج است 
دولت آنچنان كه خود رئيس جمهور هم به آن 
اذعان دارند، در اين شــرايط دشــوار و جدال 
مــرگ و زندگى هم دغدغه ســالمت كامل و 
امنيت روانى جامعه را دارد، هم خود را مسئول 

آب و نان مردم و اقتصاد كشور مى داند. 
دولت با علم به بضاعت اقتصادى كشــور و 
بود و نبود منابع و ذخائر و هر پشــتوانه مالى 
و از سويى نيز صخره هاى يخ زده تحريم هاى 
آمريكاى  توسط  غيرانســانى  و  ناجوانمردانه 
جهانخوار، عزم آن دارد تا ريشه هاى اقتصادى 
كشــورمان را به هر نحو ممكن از خشــك 
شدن و آســيب ديدن از زهرآب هاى مسموم 
نگه دارد و چشــم اميدش پس از لطف خدا 
به دســتان پرتوان توليدگران و زحمات كشان 
خســته جان عرصه هاى صنعت، كشاورزى و 
خدمات اســت و مصمم است تا با هر وسيله 
و همت نم  آب حيات بخشــى به ريشــه هاى 
اقتصاد تشــنه جامعه برساند و در همين حال 
نمى خواهد قشرهاى مردم با حضور بى محابا 
در عرصه هاى كار و زندگى از نيشــتر كرونا 
آسيب ببينند. بدون شــك هر انديشه عاقلى 
تصديق مى كند چنانچه هجوم زيان بار كرونا 

به ماه ها و فصل ها و خداى ناكرده سال بكشد، 
ناگريز با هر خطر ممكن، مردم از پناهگاه هاى 
خود بيرون مى آينــد و هر خطرى را به جان 

مى خزند تا معاش خود را تأمين كنند.
اما در ديگر سو، نظريه هاى هرچند دلسوزانه 
هــم در مقابل دولت قــرار دارد كه يا مرگ 
يا زندگــى، بايد در اين شــرايط مملكت را 
حداقل براى يك ماه به طور كامل و دربســت 
به تعطيلى كشــانيد تا بلكه مردم در خانه هاى 
خود بماننــد و ارتباط كرونــا از يقه جامعه 
قطع شــود و اين دست ويرانگر براى هميشه 
بشــكند! در اين ارتباط نماينــدگان مجلس 
شوراى اســالمى به تازگى با تمسك به اصل 
79 قانون اساسى جمهورى اسالمى كه براى 
چنين مقطع از حيات كشــور داللت مى كند، 
زمزمــه مكلف ســاختن دولت بــه يك ماه 
درصورتى كه  دارند  كشور  همه جانبه  تعطيلى 
كشــور ما در هيچ برهه اى از تاريخ بلند خود 

چنين شرايطى را تجربه نكرده است.
و هيچ سرنوشت خوشــايندى را براى عمل 
به چنين اصل قانونــى نمى توان متصور بود! 
واقعيت اين اســت اجراى چنيــن اصلى از 
قانون با توجه به ســاختار فكرى و فرهنگى 
جامعه امروز ايران، مستلزم آماده سازى بدون 
چون وچــراى جامعه و بارور ســاختن افكار 
عمومى براى مشاركت كامل با مجريان قانون 
در مدار يــك اصل مهجور مانــده از قانون 
مى توان  چگونه  اســت.  كشــورمان  اساسى 
جامعه اى را براى حداقل يك ماه به طور كامل 
تعطيل كرد، درحالى كــه آب و غذا و خورد 
و خوراك و خدمات بيمارى هاى احتمالى و 
مرگ وميــر و زاد و ولدهاى طبيعى و معمول 
هيچــگاه تعطيل بردار نخواهد بــود! اگرچه 
تصميم مجلســيان براى اجرايى ساختن اصل 

قانون بــراى چنين مواقع اضطــرار هنوز در 
حد حــرف و حديث اســت، وليكن بودجه 
كمرشــكن چنين مصوبه اى قانونى هر دولتى 
را درگير ســازوكارهاى ناسازگارى مى سازد 
كه عواقب آن نه تنها دســت و پاگير دولت و 
مردم خواهد شــد، بلكه دامــن خود هر نهاد 
قانونگذارى را هــم خواهد گرفت! با علم به 
اينكه تأمين بخشى از بودجه تعطيلى يك ماه 
كشــور از محل فروش بنزيــن با قيمت آزاد 
خواهــد بود كه چنين تفكر و پيشــنهادى به 
خودى خود در شــرايط فعلى جامعه ما مزيد 

بر تمام علت ها خواهد شد!
ازســويى ديگر آنچه تعطيلــى كامل در يك 
كشــور خواهد بود كــه نيمــى از جمعيت 
آن به خــودى خــود در بيمارســتان ها، در 
ســازمان هاى انتظامى و امنيتــى، در مرزها و 
نهادهاى خدمات اضطرارى نظير آتش نشانى، 
نانوايى ها، شهردارى ها و هر مركز اضطرارى 
ملزم بــه خدمات و مأموريــت خواهد بود. 
فراموش نكنيم كه كشــور مــا تا همين چند 
روز پيــش بــه بهانه تعطيالت نــوروزى در 
شرايط سخت اپيدمى كرونا، يك دوره كامل 
و مدل طراحى شــده اى از مبارزه و پيشگيرى 
از كرونــا را تجربــه كرد و بــه اعتبار آمار و 
ارقام و گاليه بســيارى از منابع مسئول نتيجه 
درخور اميدوارى به دســت نيامــد و نتيجه 
پايانــى اينكه خــود مردم ثابــت كرده اند، 
آمادگى روحى براى تعطيالت صددرصدى 
اجبــارى و يك ماهــه را ندارند و هر طرح 
و برنامــه اى در اين باره غيــر از اينكه تتمه 
ذخائز و اندوخته هاى مالى دولت را حذف 
كند و محدوديت هاى بيشــترى براى دوران 
پســاكرونا به وجود آورد، دستاورد ديگرى 

در بر نخواهد داشت.

اهدا 5 هزار بطرى محلول ضدعفونى 
به مراكز درمانى استان 

 مجموعه ســپاه انصارالحسين(ع) اســتان بيش از 5 هزار بطرى 
محلول ضدعفونى كننده به دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى همدان 

براى استفاده در مراكز درمانى استان اهدا كرد.
 جانشــين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) در گفت وگو با ايسنا، بيان 
كرد: مجموعه سپاه بيش از 5 هزار بطرى محلول ضدعفونى كننده به 

ارزش 250 ميليون تومان به دانشگاه علوم پزشكى اهدا كرد.
مهــدى فرجى ادامه داد: در هفته هاى آينده ماســك 95 و 99 نيز در 
تعداد قابل توجهى به اين مركز اهدا خواهد شــد، البته ماسك هايى 
كه جزو توليدات بســيج همدان است، هم در اختيار مجموعه علوم 

پزشكى قرار خواهد گرفت.
وى اظهار كرد: ماســك هاى توليد شده توســط بسيج تعداد زيادى 
را شــامل مى شــود به طورى كه تنهــا در يك بخــش كارخانه 500 
هزار ماسك انبار(دپو) شــده داريم كه با هماهنگى مسئوالن استانى 
درصورتى كه نياز استان به ماسك ها تأمين شده باشد، اين توليدات به 

استان هايى كه به آن نيازمند هستند، ارسال خواهند شد.
فرجى ادامه داد: اين توليدات هم توسط مراكز بسيج و كارخانه هايى 
كــه خط توليد خــود را تغيير داده اند، آماده خواهند شــد؛ به عنوان 
مثــال كارخانه كيف و كفش جوان با تغييــر خط توليد خود حدود 
400 هزار ماســك دپو و آماده دارند و براى توزيع آن منتظر صدور 

مجوز هستند.

پرهيز از برخوردهاى سليقه اى 
در مقابله با كرونا ضرورى است

 ســخنگوى ستاد استانى پيشــگيرى، كنترل و مقابله با كرونا در 
همدان بــا تاكيد بر وحدت رويه براى اجــراى برنامه هاى مقابله با 
ويروس كرونا گفت: تمام اقدامات بر اســاس پروتكل هاى بهداشتى 

انجام و از برخوردهاى سليقه اى پرهيز شود.
محمودرضا عراقى در جلسه اعضاى كميته مشترك بهداشت محيط 
مقابله با كرونا كه به صورت ويدئو كنفرانس با فرماندارى هاى استان 
همدان برگزار شــد، اظهار كرد: وحدت رويه در زمينه اقدام و عمل 
براى مقابله با ويروس كرونا در كميته بهداشت محيط ضرورى است 

و اعضا از كارهاى سليقه اى پرهيز كنند.
وى با بيان اينكه تاكنــون در گندزدايى معابر عمومى براى مقابله با 
كرونا، اقدامات خوبى انجام شده است، گفت: شهردارى ها بايد طبق 
پروتكل هاى بهداشــتى، نيروهاى خدماتى و خودروهاى عمومى را 

ايمن سازى كنند.
عراقى مستندســازى اقدامات صورت گرفته را ضرورى دانســت و 
افزود: اين كار ما را در واكنش به بحران هاى مشــابه چابك و سريع 

مى كند. 
وى خاطرنشان كرد: نقش اصلى  كميته مشترك بهداشت محيط بيشتر 
به صورت پشتيبانى و حمايتى است و شهردارى ها بايد در اين كميته 

حضور فعالى داشته باشند. 
وى تاكيد كرد: دســتورالعمل هاى كميته مشــترك بهداشت محيط 

استانى بايد به صورت عمومى اطالع رسانى شوند.
ــت: كادر  ــا گف ــا كرون ــه ب ــط مقابل ــت محي ــه بهداش ــس كميت رئي
ــغول  ــه مش ــا، ايثارگران ــا كرون ــه ب ــان در مقابل ــت و درم بهداش
ــتان  ــم» در اس ــه بماني ــى «درخان ــش مردم ــتند و پوي ــت هس فعالي

ــت. ــال داش ــى را به دنب ــج خوب نتاي
عراقى با اشــاره به اينكه مديريت و كنترل شيوع ويروس كرونا در 
اســتان، حاصل هم افزايى و همكارى مردم و تمام دســت اندركاران 
است، يادآورى كرد: برنامه هاى بهداشت سالمت، اقتصادى و امنيتى 

در شرايط كنونى بايد همزمان اجرا شود

 بهار امسال براى بسيارى از شهرستان هاى 
همدان  با بارش باران همــراه بود. باران بهار 
رنگ وبوى تازه اى به اين شــهر درگير بيمارى 
داده اســت. پيش بينــى شــده اســت تداوم 
بارش هاى رگبارى موقت  تا روز دوشنبه ادامه 

داشته باشد. 
همدان با 50 ميليمتر بارندگى ركورددار بارش 

كشور  در روز پنج شنبه بوده است.
استان  هواشناسى  پيش بينى  مركز  كارشــناس 
همــدان با بيــان اينكه روزهاى گذشــته در 
برخى ساعات شــاهد رگبار باران، رعدوبرق، 
مه آلودگى و افزايش سرعت باد بوديم، گفت: 
آسمان اســتان در هفته آتى در برخى از نقاط 

نيمه ابرى با افزايش ابرناكى پيش بينى مى شود.
محمدحسن باقرى شــكيب  با اشاره به اينكه 
از نظر دمايى، شاهد افزايش دماى كمينه استان 
تا پايان هفته خواهيم بود، گفت: از فردا بارش 
خفيف باران، مه گرفتگى و رگبارهاى موقتى تا 
دوشنبه پيش بينى مى شود و از نظر دمايى انتظار 
دمــا بين صفر تا منفى يك درجه ســانتيگراد 

پيش بينى مى شود.
 سر ريز سد اكباتان و سد سرابى

مديرعامل شــركت آب منطقــه اى همدان نيز 

شامگاه پنج شنبه از سر ريز سد اكباتان خبر داد.
 منصور ســتوده در گفت وگو بــا همدان پيام، 
اظهار كرد:  بارش هاى اخير سبب افزايش قابل 
توجه ذخيره آب در اســتان شد، به طورى كه 
حجم ذخيره شــده به 35 ميليون متر مكعب 

رسيد.
 وى حجــم  ورودى آب بــه ســد اكباتــان 
را  هم اكنــون 15 هزار ليتــر در ثانيه و حجم 

خروجى  7 هزار ليتر در ثانيه عنوان كرد.
ســتوده از سرريز شدن سد سرابى تويسركان، 
سد شيرين سو و سد كالن نهاوند نيز خبر داد 
و در اين باره گفت:  در حال حاضر 3 هزار ليتر 
آب وارد  سد سرابى  مى شود و 3هزار  ليتر هم 
خارج مى شود، هم اكنون اين سد 9 ميليون متر 

مكعب آب دارد.
 ســد شــيرين  نيز  2 هزار ليتر آب از سرريز 
خارج شــده  و 3 هزار ليتــر در ثانيه هم آب 

وارد سد مى شود.
 ســد كالن هم 11 هزار ليتر در ثانيه  آب وارد 
مى شــود و از خروجى دريچه حدود 10 هزار 

ليتر در ثانيه آب دريچه خارج مى گردد.
 وى دربــاره بارندگــى هــم اينگونه توضيح 
داد: بارندگى صبح روز پنج شــنبه در اســتان 

به صورت ميانگين به 416 ميليمتر رســيده كه 
ســال گذشــته همين موقع 576 ميليمتر بوده 
اســت. بنابراين نســبت به پارسال 28 درصد 
كاهش بارندگى و نســبت بــه بلندمدت 43 

درصد  افزايش داشتيم.
ستوده توضيح داد: بيشترين بارندگى مربوط به 
ايستگاه وراينه محدوده مطالعاتى نهاوند بوده 

كه 558 ميليمتر بارش ثبت شده است.
كمتريــن ميزان بارش هم مربوط به ايســتگاه 
قهاوند محدوده مطالعاتــى (رزن- قهاوند) با 
324 ميليمتر بارش است. ايستگاه سد اكباتان 
نيز محدوده مطالعاتى (همــدان- بهار)  427 

ميلمتر بارش را ثبت كرده است.
 باران به تاسيسات همدان خسارت 

زد
البته بارش باران و تگرگ در روزهاى گذشته 

به تاسيسات همدان هم خسارت زد.
مديركل مديريت بحران استاندارى همدان در 
اين باره گفت: بارش شــديد باران كه از بامداد  
پنجشــنبه آغاز شد به بخشــى از تاسيسات 

زيرساختى اين استان خسارت زد.
عليمردان طالبى  در گفت وگويى با ايرنا اظهار 
كــرد: بارش بــاران به همراه تگــرگ موجب 

آبگرفتگى معابر و خســارت بر تاسيســات 
برق بر اثر رعد و برق شــده اما تاكنون ميزان 

خسارت برآورد نشده است.
وى افــزود: همچنيــن بــه بخش هايــى از 
كشاورزى و باغ ها در اثر تگرگ و سرمازدگى 
و  آســيب  و  شــده  وارد  خســارت هايى 
خسارت هاى وارد شده به تاسيسات شهرى در 

دست بررسى است.
طالبى بيان كرد: مجموع بارندگى از ابتداى سال 
زارعى تا 21 فرودرين امســال نسبت به سال 
گذشته در تمامى 12 ايستگاه ها روند كاهشى 
داشته است اما نســبت به بلندمدت اين روند 

افزايشى بوده است.
وى افزود: بيشــترين ميزان بارندگى از ابتداى 
سال زراعى تا روز پنج شنبه مربوط به شهرستان 
نهاوند با 466/1 ميليمتر، ايســتگاه نوژه واقع 
در كبودراهنگ با 421/5، تويســركان با 415 
ميليمتر، مالير 403 و رزن 387 ميليمتر است.

مديــركل مديريت بحران اســتاندارى همدان 
گفت: ايســتگاه هاى هواشناســى همدان در 
فرودگاه همدان، شــورين، مالير، تويسركان، 
نهاوند، رزن، نوژه كبودراهنگ، فامنين، قهاوند، 

اسدآباد، بهار و  گل تپه قرار دارند.

يادداشت 

خطر تعطيلى و خاموشى جامعه بيشتر از مهلكه كرونا است 

بارش باران بهارى در استانبارش باران بهارى در استان

سد اكباتان سد اكباتان 
سر ريز شدسر ريز شد

پلمب 335 واحد 
صنفى در همدان
  معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان 
همدان گفت: از ابتــداى طرح فاصله گذارى 
اجتماعى تاكنون 335 واحد صنفى در سطح 

اســتان همدان به دليل تخلف و بى توجهى به 
طرح، پلمب شده است.

ــنا،  ــا ايس ــو ب ــرى در گفت وگ ــين بش حس
اظهــار كــرد: از ابتــداى اجــراى طــرح 
ــروز، 335  ــا ام ــى ت ــذارى اجتماع فاصله گ
ــا همــكارى اتــاق اصنــاف  واحــد صنفــى ب
به داليــل مختلــف از جملــه بى توجهــى بــه 

هشــدارهاى پليــس، گران فروشــى اقــالم 
ــت. ــده اس ــب ش ــتى و ... پلم بهداش

وى افــزود: اين واحدها اعم از اماكن صنفى، 
باشگاه هاى ورزشى، قهوه خانه و كارگاه هاى 

توليدى بوده است.
معــاون اجتماعــى فرماندهــى انتظامى اســتان 
همــدان بيــان كــرد: تشــديد حساســيت هاى 

نيــروى انتظامــى بــراى حفــظ ســالمتى 
ــختگيرى ها  ــن س ــوده و اي ــه ب ــراد جامع اف

ــت. ــردم اس ــع م به نف
وى تأكيــد كرد: تا زمانى كه ســالمتى مردم 
جامعه تأمين نشــده و طــرح فاصله گذارى 
اجتماعى برداشــته نشــود، اين حساسيت ها 

ادامه خواهد داشت.
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ايميل

يادداشت ميهمان

اين روزهاى تئاتر
 ساموئل بكت مى گويد:

"هنرمند بودن يعنى شكست خوردن، 
آن هم شكســتى كه هيچ كس ديگر 
جــرات تجربــه آن را نــدارد. اين 
شكســت جهان اوســت و پا پس 
كشــيدن از آن يعنى فــرار از جبهه، 
يعنى هنرنمايى و خانه دارى به سبك 
خوب  كــردن.. .  زندگى  يعنى  اعال، 
مى دانم اكنون تمام آنچه الزم است، 

آن اســت كه از اين تسليم و تن سپردن، از اين تاييد، از اين وفادارى 
به شكست نيز يك مناسبت هنرى جديد، يك قطب جديد براى همان 
رابطه، بسازيم، و از كنشى كه او ناتوان از كنش و ناچار از كنش، بدان 
دســت مى زند، كنشى بيانى بســازيم، حتى اگر اين بيان فقط به خود 

كنش، و ناممكن بودن و اجبارى بودنش، منحصر شود."
چند وقتى اســت كشور ما و ساير كشــورها درگير بيمارى فراگير و 
نوظهور كرونا شــده اند. اين اتفاق روى بيشتر مشاغل و كسب وكارها 

ازجمله تئاتر تاثير منفى گذاشته است.
حال و روز تئاتر ما به ويژه در شهرســتان ها مدت هاســت كه مساعد 
نيست و از كم وكاستى هاى بسيارى رنج مى برد كه بروز اين بيمارى هم 
وضع را بدتر كرده است. از كمبود امكانات گرفته تا تبليغات نامناسب 
دست به دســت هم داده اند تا آن طور كه بايد و شــايد از تئاتر استقبال 

نشود براى اينكه بتواند بين عموم مردم جايى باز كند.
اهالى تئاتر اين روزها خانه نشين شده اند كه اين تعطيلى و خانه نشينى، 
هــر كــدام از آنها را بــا دغدغه هــاى مختلفى مواجه كرده اســت. 
خانهكنشينى براى تئاترى ها شايد كمى سخت تر از ساير حرفه ها باشد، 
زيــرا آنها عموما درحال كار و فعاليت بودهكاند، از توليد اثر گرفته تا 
اجراهاى عمومى و جشنواره هايى كه يكى پس از ديگرى لغو شدند و 

به زمان ديگرى موكول شدند.
بســيار بجا و شايسته است كه مســئوالن حوزه تئاتر در كشور براى 
شرايط پيش آمده تدابيرى اتخاذ كنند تا كمى از مشكالت و دغدغه هاى 
اهالى تئاتر مرتفع شــود، زيرا اگر چنين نشود بعيد نيست كه انگيزه ها 
براى ادامه دادن راه كم و كمتر شــود. از طرفى همه مى دانيم تئاتر در 
حوزه فرهنگ ســازى و تاثيرگذارى بر مخاطب بسيار پر قدرت عمل 
كرده و در آينده نيز همين مسير را سپرى خواهد كرد. زبان تئاتر گويا، 
روشن، دلنشين و سرشار از معنا است. بسيارى از آسيب هاى اجتماعى 
و معضالت جامعه مى تواند از طريق بازگو شدن در تئاتر مرتفع گردد 
و يــا بهبود يابد. پس اين هنر واال را بيش از آنچه تا كنون بوده اســت 

جدى بگيريم و براى ارتقاى آن كوشش كنيم.
در پايان اميدوارم با همت مردم عزيز و تالش مســئوالن هرچه زودتر 
ســايه اين بيمارى منحوس از ســرزمين مادرى ما و از همه كشورها 

كم شود.
همه با هم كرونا را شكست مى دهيم

* مهدى روزبهانى دانشجوى كارشناسى ارشد تئاتر
 وسرپرست گروه هنرى ياس كبود

 صداى ما رو به مقامات باال برســانيد. ما، شهرستانى ها چگونه 
زندگيمــان را با درآمد كم و اين همه تعطيلى بگذرانيم، چه كســى 
مى تواند  با وام يك ميليون تومان زندگى خود را اداره كند، دولت 
تنها كارى كه براى مقابله اين مشكل دارد دستور مى دهد در خانه 
بمانيد درحالى كــه حتى يارانه هم مانند گذشــته 45 هزار تومان 

پرداخت مى ،شود  اجاره هاى سنگين مديريت نمى شوند.

 بيمه مســتمرى  صندوق كشاورزان روســتاييان و عشايرى به 
كار روز هاى سخت نمى آيد؟ دســت اندركاران صندوق كشاورزان، 
روســتاييان  و عشاير كه قشــر محروم و كمتر برخوردار جامعه را 
تحت پوشــش دارد در ايــن روزهاى بحرانى براى بيكار شــدن و 
معيشــت اعضاى خود  هيچ گونه اقدامى انجام نمى دهند، مگر قشر 
ضعيــف جامعه جزو جمعيت ايران نيســتند كه  در اين وانفســاى 

طوفاى مشكالت نبايد معيشتشان مورد حمايت قرار گيرد؟

 دزديده شدن حفاظ فاضالب خيابان باباطاهر، روبه روى كوچه 
قبلــه  ورودى پاركينگ رضايى، در اين روزهاى فشــار اقتصادى 
بعيد  نيســت. از مســئوالن نمى خواهيم جلوى دزدى ها را بگيرند 
بلكه مى خواهيــم نگذارند مردم به مرحله اى از فشــار اقتصادى 
برســند كه براى سير كردن شــكم خانواده به اين چنين كارهايى 
دســت بزنند، لطفا در عمل به مشــكالت معيشتى مدم رسيدگى 

كنيد نه در حرف!

 يك ميليون وام 12 درصد! اين بود كمك دولت به معيشــت 
مردم؟! يك ماه اســت در  بوق هاى رســانه ها فرياد مى زنند براى 
تامين معيشــت مردم برنامه هاى زيــادى داريم، بودجه تخصيص 
داديم، قشــر كمتر برخوردار را حمايــت مى كنيم. نتيجه همه اين 
ســخنرانى و قول هاى رئيس جمهور و معاونانش، شــد وام يك 
ميليون تومانى براى همه مردم ، آن هم با ســود 12 درصد. متاسفم 

براى خودمان كه بهحمايت مسؤالن دل بسته ايم.

فرماندار فامنين عنوان كرد
متخلفان پروتكل ستاد ملى مقابله با كرونا 

جريمه مى شوند
 باتوجه به ابالغيه ستاد ملى كرونا اصناف صنعتى و توزيعى كه موظف 
به بازگشــايى هستند از روز گذشته با مراحعه به سايت وزارت بهداشت 
ضمن غربالگرى تعهد مى دهند كه تمامى پروتكل هاى بهداشتى را رعايت 

كنند و در صورت نداشتن تعهد به قوانين جريمه و پلمب مى شوند
 فرمانــدار فامنين با بيان اين مطلــب و در مصاحبه با همدان پيام افزود: با 
بازگشــايى اصنافى كه مجاز به فعاليت هستند وظيفه ما نظارت بر اجراى 

پروتكل هاى وزارت بهداشت اســت. درواقع از امروز با  2 دسته صنف 
متفاوت مواجه هســتيم. يك دسته اصنافى كه پيش از اين مجاز به فعاليت 

بودند و يك دسته هم اصنافى كه از امروز مجاز به فعاليت هستند.
سيد مجيد شــماعى با تاكيد بر اينكه اصناف ضرورى هم كه پيش از اين 
فعاليت داشتند، موظف هستند به ســايت وزارت بهداشت مراجعه كنند 
و بــه اجراى قوانين تعهد دهند، ادامــه داد: درصورتى كه در مراحل اجرا، 
خارج از مقررات بهداشتى رفتار كنند جريمه و نسبت به پلمب آنها اقدام 

خواهد شد.
شــماعى با بيان اينكه  ادارات از امروز با دوســوم نيروهاى خود آغاز به 
فعاليت مى كنند، افزود: فاصله گذارى هوشــمند اجتماعى در ادارات طبق 

قوانين اجرا و كنترل خواهد شد.  نپذيرفتن  ميهمانان غيربومى نيز همچمان  
تا 30 فروردين ماه ادامه خواهد داشت.

فرماندار فامنين گفت: تاكنون 24 ماشــين متخلف در اين زمينه متوقف و 
به پاركينگ منتقل شده است. 2 هزار و 400 مورد ارشادى و تذكر و  31 

ماشين هم اعمال قانون شده اند.
وى در مورد آمار بيماران مبتال به كرونا در شهرســتان گفت: خوشبختانه 
در 15 روز گذشته روند نسبتا ثابتى داشته است به طورى كه در 24 ساعت 
گذشته يك نفر بسترى شده است كه داراى حال عمومى مساعدى هست. 

ضمنا عمليات گندزدايى در شهر و روستاها همچنان ادامه دارد.

آگهي مـزايده 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همدان 
در نظــر داردتعــدادى دام شــامل گوســاله كشــتارى 

و قطــع شــير را از طريــق مزايــده بفــروش رســاند.
 لــذا متقاضيــان مى تواننــد جهــت شــركت در 
ــك  ــدت ي ــه م ــى ب ــاپ آگه ــخ چ ــده از تاري مزاي
هفتــه بــه محــل مزايــده واقــع در ماليــر روســتاى 
ــرورى  ــت و دامپ ــت و صنع ــركت كش ــان ش آورزم

ــد.  ــه نماين ــدان مراجع ــگاه هم پ
اطالعات بيشتر درآدرس اينترنتى:

  www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

آگهي مناقصه 

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان

دانشگاه آزاد اسالمي تويسركان در نظر دارد از طريق 
و  سبز  فضاى  خدمات،  امور  عمومي  مناقصه  برگزارى 
واگذار  شرايط،  واجد  شركتهاى  به  را  خود  تاسيسات 

نمايد. 
و  مناقصه  اسناد  خريد  جهت  مي توانند  متقاضيان 
ادارى  روز   10 تا   حداكثر  پيشنهادي  قيمت  ارائه 
در:  واقع  دانشگاه  خانه  دبير  به  آگهي  انتشار  از  پس 
ساختمان  سوم  طبقه  نبي(ع)  حيقوق  تويسركان،بلوار 

فني و مهندسي مراجعه نمايند. 
دانشگاه در قبول يا رد پيشنهادها مختار است.

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آگهى منـاقصه

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــروري پــگاه همدان 
ــرويس  ــت س ــر دارد جه ــاص در نظ ــهامى خ س
ايــاب و ذهــاب پرســنل همــدان و ماليــر خــود دو 
ــه صــورت  ــر ب ــا ظرفيت11نف ــودرو  ب ــتگاه خ دس

ــار نمايــد. ــكارى اختي پيمان
ــه  ــرايط مناقص ــالع از ش ــت اط ــان جه ــذا متقاضي ل
حداكثرتــا پايــان وقــت ادارى روز99/01/24 بــا تلفــن 
ــه ســايت ــه  ب ــا مراجع ــا ب  92-08132463690 وي
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ازنحــوه انجــام مناقصــه مطلــع گردنــد.  

آگهى منـاقصه

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان در 
ــى  ــاده هــاى دام ــه و نه ــه علوف ــر دارد  حمــل و تخلي نظ
خريــدارى شــده را از طريــق مناقصــه بــه پيمانــكار 

ــد. ــذار نماي واگ
تريلــى  و  بيلــدار  تراكتــور  دارنــده  متقاضيــان  لــذا 
قيمــت  جهــت اعــالم  انســانى مــى تواننــد  و نيــروى 
پيشــنهادى از تاريــخ چــاپ آگهــى بــه مــدت يــك هفتــه 
ــان  ــتاى آورزم ــر روس ــع در مالي ــده واق ــل مزاي ــه مح ب
شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان 
اينترنتــى آدرس  بيشــتر  اطالعــات  نماينــد  مراجعــه 
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شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان 
ــدارى دام  ــاى نگه ــالن ه ــى س ــر دارد كودروب در نظ

ــد. ــذار نماي ــق مناقصــه واگ ــود را از طري ــاى خ ه
ــه  ــوت ب ــون) دع ــودر و كامي ــتگاه داران (ل ــذا از دس ل
عمــل مــى آيــد از تاريــخ چــاپ آگهــى بــه مــدت يــك 
ــتاى  ــر روس ــع در مالي ــده واق ــل مزاي ــه مح ــه ب هفت
آورزمــان شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه 
همــدان مراجعــه نماينــد اطالعــات بيشــتر آدرس 

ــى اينترنت
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آگهى منـاقصه

واحدهاى قصابى متخلف پلمب مى شوند
 از آنجايى كه كشتار دام در اماكنى جز كشتارگاه هاى تحت پوشش 
دامپزشــكى، تهديدى براى سالمت جامعه اســت و جرم محسوب 

مى شود با قصابى هاى متخلف طبق قانون برخورد مى شود.
 رئيس اداره دامپزشــكى نهاوند با بيان اينكه جلسه كميته ساماندهى 
قصابى هاى شهرســتان نهاوند در مورخــه 20 فروردين 99 با حضور 
نماينــده فرمانــدارى، پليس اطالعــات و امنيت، نماينده دادســتان، 
بخشداران و شهرداران شــهرهاى فيروزان، گيان و برزول تشكيل  و 
مصوب شد از روز شــنبه 23 فروردين ماه 1399 تمامى قصابى هاى 
شــهر نهاوند، گيان، فيروزان، برزول و روستاهاى كوهانى، جهان آباد، 
رضى آباد، شــعبان، قلعه قباد، وراينه، دهنو ســفلى، دهفول، كرك عليا 
و ســفلى، حسين آباد گيان، گيل آباد، فارسبان، رزينى و شهرك سلگى 
بايســتى كشتار دام هاى سبك شامل گوســفند و بز و دام هاى سنگين 
شامل گاو و گوساله خود را در كشتارگاه زاگرس دام نهاوند، تحت نظر 

اداره دامپزشكى شهرستان كشتار نمايند.
مهدى قنبــرى تاكيد كرد: در غير اين صــورت واحد قصابى متخلف 
توســط پليس اطالعات و امنيت پلمب و متصــدى واحد به مراجع 

قضايى معرفى خواهد شد.
قنبرى افزود: مردم درصورت مشــاهده ذبــح دام در اماكن غير مجاز، 
مراتب را به مراجع انتظامى، اداره دامپزشــكى و دادستانى اطالع دهند 

تا با آن برخورد شود.

خسارت صاعقه به يك 
گاودارى در نهاوند

 رعد و برق شــب گذشته در گاودارى  
روســتاى نثــار از توابع بخــش مركزى 

شهرســتان نهاوند ، 1 راس گاو را تلف و 
چندين راس ديگر زخمى كرد.

 مســئول دامدارى 50 رأسى روستاى نثار 
بخش مركزى نهاوند گفت، چهارشنبه  شب 
گذشته بر اثر شدت صاعقه يك راس گاو 

پروارى تلــف و چندين رأس گاو زخمى 
شدند.

وى گفت: خوشــبختانه بقيه دام ها كه در 
سالن هاى ديگر نگهدارى مى شدند، از اين 

خطر مصون مانده اند.

ــت: موضــوع  ــدى گف ــدار نهاون ــن دام اي
ــه اداره دامپزشــكى شهرســتان گــزارش  ب
شــده كــه اميدواريــم از طريــق ســتاد 
ايــن  از  بخشــى  غيرمترقبــه  حــوادث 

ــود. ــران ش ــارت جب خس

سپيده راشدى »
 در ســال زراعى 99-98   سطح زيركشت  
گندم ديم در شهرســتان 35 هزار هكتار، گندم 
آبى 3 هزار و 450 هكتار برآورد شد. 58 تا 65 
هزارتن گندم  و جو ديم 4 هزار و 500 هكتار 
و جو آبى 3 هزار و 800 هكتار به توليد رسيده 
است. روند توليد و تحويل گندم مطلوب است 
و با توجه به روند توليد، ميانگين توليد 1/2 تن 
در هكتار براى ديم ها  و 4/5 الى 5 تن گندم و 

جوآبى  در سال 99 پيش بينى مى شود.
مدير جهاد كشــاورزى فامنين افزود: سهميه 
كود سرك و بهاره شهرســتان فامنين  امسال 
هزار و 950 تن اســت كه تــا اين تاريخ هزار 
و 145 تن تخصيص وجود داشــته است و از 
ايــن تخصيص هزار و 75 تــن كود ازته ، 45
تن كود پتاس و 25 تن كود فسفات بوده است 

كه از اين ميزان تخصيص 100 تن 
كود ازته و 25 تن پتاس حمل نشده 

وجود دارد.
جعفر كاويانى دلشــاد خاطرنشان 
توزيع  فرآينــد  بر  نظــارت  كرد: 
يارانــه  دار،  شــيميايى  كودهــاى 
حساب رســى كنترل بــر ورود و 
خروج كودهاى يارانه دار طبق روال 
هرســاله انجام مى شود؛ همچنين 

عامالن توزيع كود شهرستان به صورت هفتگى 
توســط معاون و مســئول حراست شهرستان 

كنترل و بازرسى مى شوند.
كاويانى دلشاد با تاكيد بر اينكه 8 نوبت پايش 
كود در ســال 98 و 14 مــورد نمونه بردارى و 
8 مــورد جمــع آورى و اصالح مــواد كودى 
صورت گرفته است، ادامه داد: توليد 23 هزار 
تن چغندرقند با متوســط عيار 16/85 و  برش 

ســال 99 حدود 500 هكتار 
با برش كســت 20 هكتار و 
رايزنى بــا كارخانه قند براى 
خريد يك دســتگاه نشاكار 
چغندرقنــد يارانــه دار ادامه 

دارد.
توليد  برآورد  گفت:  كاويانى 
25 هــزار تن جو در ســال 
زراعى جارى و اطالع رسانى 
به توليدكنندگان براى دريافت كد بورســى و 
به منظور تحويل محصول به شركت پشتيبانى 

امور دام كشور در دستور كار است.
وى با بيان اينكه ريزش ســن مادر در مورخ 5
فروردين ماه و اعالم سمپاشــى سن علف هاى 
هرز در مزارع گندم و جو  انجام شــده است، 
گفت: سمپاشى علف هاى هرز در 150 هكتار 
از مزارع كلزا. نصب دستگاه ديتا الگر، پلمب 

فروشــندگى هاى  غيرمجاز سموم و جذب 8
هزار و 605 درصد از تسهيالت مكانيزاسيون 
از اعتبارات ســال 98 به مبلغ 48 هزار و 257
ميليون ريال از سهميه 55 هزار و 800 ميليون 
ريالى شهرستان ازجمله اقداماتى است كه انجام 

شده است.
وى بــا تاكيد بر اينكه چند نفر از كمباين داران 
شده اند،  كمباين داران  تعاونى  عضو  شهرستان 
ادامه داد: هزينه كل هر واحد متقاضى سوخت 
در سال 99 براى يكسال 40 هزار تومان است 
كه مشكل پالك نشدن تعدادى از ماشين ها كه 
تشكيل پرونده داده اند به خاطر مشكالت هزينه 

باالى بيمه شخص ثالث است.
كاويانى دلشاد كل ســطح شناسايى شده براى 
ساخت گلخانه در سطح شهرستان را 45 هكتار 
اعالم كرد و گفت:   10/67 هكتار كل ســطح 
درخواست براى مجتمع گلخانه اى است كه 20

هكتار موفق به دريافت پروانه تاسيس شده اند. 
برش امســال شهرســتان 2 هكتار بود كه 0/5
هكتار يعنى 35 درصد اجرا شــده است 10/5

هكتار سطح زيركشــت زعفران و 1/6 سطح 
زيركشت گل محمدى و 21/5 هكتار سطح باغ 

پسته در شهرستان وجود دارد.
وى در پايــان گفت: تعداد پيوندك تخصيص 
به شهرســتان  هزار و  280 پيوندك است كه 
هزار و 100 پيونــدك براى پيوندهاى ناموفق 
پارســال و80 پيوندك جديــد 60  اصله نهال 
گردو سهميه شهرستان و توسعه جديد باغات 
شهرســتان از اسفند ســال 98 تا اين تاريخ 3
هكتار بوده است. در گندم و جو ديم توليد 2/5
تن در هكتــار و در گندم و جو آبى توليد 10
تن در هكتار هم در شهرســتان وجود دارد اما 
موردى است، ميانگين همان 2/1 تن در ديم و 

5/4 تن در كشت آبى است.

 به دليل بارش هاى سيل آســاى فرودين ماه 
سال گذشــته بيش از 8 هزار هكتار از اراضى 
كشــاورزى شهرســتان دچــار آبگرفتگى و 
سيالب شــد، سال گذشــته براى جلوگيرى 
از هرگونه ســيل و آبگرفتگــى احتمالى در 
مواجهــه با بارش هاى فصل پاييز و زمســتان 
با پيگيرى ســتاد مديريت بحران، 40 كيلومتر 
از رودخانه هاى حادثه خيز شهرستان اليروبى 
شــد. اين مهم مانع وقوع سيالب احتمالى و 
خسارت هاى شــديد در بارش هاى چند روز 

اخير شد.
وى بــا بيــان ايــن مطــب و در مصاحبه با 
همدان پيام افزود: چاه آب شــرب 10 روستا  
و برق 12 روســتاى ديگر در بارندگى شــب 
گذشته  قطع شده بود. 5 چاه  آب نيز از مدار 

خارج شده بودند كه همگى  امروز با امكانات  
و حضور به موقع اكيپ امدادى  دســتگاه هاى 
خدمات رسان شامل آبفا شهرى و روستايى و 
شــركت  برق و گاز و شهردارى هاى اسدآباد 
و آجين  مشــكل در شــهرها و روســتاهاى 

شهرستان رفع شد.
مجيد درويشــى با تاكيد بر اينكه  ترانس برق 
گاودارى 160 راسى روســتاى حسام آباد نيز 
قطع شده است، ادامه داد: تير برق روستاهاى  
ويرايى و حاجى آباد كه در باالى گردنه هستند 
شب گذشــته به دليل تند باد و طوفان شكسته 
شــده بود كه به طور كامل مشكل آنها برطرف 
شد.  در روستاى خاكريز و در سطح شهر نيز 

شاهد آب گرفتگى جزئى بوديم.
درويشى از بازديد ميدانى شب گذشته و  صبح 

امروز  3 اكيپ در راســتاى بررسى وضعيت 
خسارت ها  به دليل بارش هاى شديد  باران و 
تگرگ و نيز وزش شديد باد  در اين شهرستان 
خبر داد و يادآور شــد: اكيپ رئيس مديريت 
بحران و دبير مديريت بحران شهرســتان  در 
ســطح شهرســتان  "اكيپ معاونت عمران و 
برنامه ريزى فرماندارى در ســطح شــهر  "و 
اكيپ بخشداران  بخش مركزى و  پيرسلمان 
در ســطح بخش هم اكنــون  درحال بازديد و 
بررسى خسارت هاى احتمالى به شهرستان و 
بخش كشاورزى  و مسكونى و زيرساخت ها 

هستند.
رئيس ســتاد مديريت بحران اســدآباد  با 
اشــاره به اينكه درحــال حاضر  نيروهاى 
خدماتــى امور آب، بــرق و گاز در حال 
پيگيــرى و سركشــى مناطق شــهرى و 
روســتاهاى شهرســتان هســتند، گفت: 
درصورت اعالم هرگونه گزارش احتمالى 
نسبت به اصالح حوادث احتمالى  توسط  
دستگاه هاى مرتبط بالفاصله اقدام مى شود. 
شــيرى گفت:ميزان بارندگى در شهرستان 

51 ميليمتر ارزيابى شده است..

مرحله سوم رزمايش دفاع بيولوژيك در 
بيش از 40 روستاى بخش گل تپه و شيرين 

سو اجرا گرديد
 فرمانــده ســپاه ناحيه كبودرآهنــگ گفت عمليــات گندزدائى و 
ضدعفونى معابر و  اماكن عمومى شهرســتان، سومين مرحله رزمايش 
دفاع بيولوژيكى در بيش از 40 روستاى بخش هاى  گل تپه و شيرين سو 
و با حضور 24 گروه جهادى بســيج با همــكارى دهيارى ها و مراكز 

بهداشت و درمان اجرا شد.
محمــود بداغى در ايــن زمينه اظهار كرد : اين اقدامــات با همراهى و 
همكارى مردم، بســيجيان و مسئوالن دلسوز شهرستان و ستاد مقابله با 
ويروس كرونا تا ريشــه كنى كامل اين ويروس منحوس ادامه خواهد 

داشت.

فرماندار اسدآباد خبرداد

اليروبى رودخانه هاى اسدآباد 
مانع وقوع سيالب شد

مديرجهادكشاورزى فامنين خبرداد

پيش بينى توليد 55 هزار تنى گندم 
در فامنين
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براى مقابله با كرونا 
بايد نگاهى جامع داشت

 نبايد مســائل را تك بعدى و به صورت ســياه و سفيد ديد، بلكه 
مــا نياز به نگاهــى جامع در مقابله با كرونا داشــته و بايد با تدوين 
ضوابط كارى جديد و پروتكل هاى بهداشــتى فعاليت هاى اقتصادى 

آغاز شود. 
رئيس كميته سياســى فراكســيون اميد مجلس شوراى در گفت وگو 
با ايســنا، با تاكيد بر ضرورت هماهنگى تمام بخش ها براى عبور از 
بحران كرونا، بيان كرد: در ايــران براى كنترل اين ويروس اقدامات 
خوبى صورت گرفته اســت. بالفاصله پس از آنكه چندين نفر مبتال 
به اين ويروس شدند درحالى كه 2 روز تا زمان انتخابات باقى مانده 
بود، دولت اين مســاله را اعالم كرد و اقدامــات الزم نيز گام به گام 
اجرايى شد. در اســفندماه انتقاداتى مطرح بود كه چرا دولت بعضى 

شهرها را قرنطينه نمى كند كه اين شرايط صرفا خاص ايران نبود.
جــالل ميرزايى در ادامــه اظهار كرد: ما شــاهد بوديــم خيلى از 
كشورهايى كه حتى زودتر از جمهورى اسالمى متوجه اين ويروس 
شدند، باوجود زمان كافى براى اتخاذ تدابيرى، به اين سمت نرفتند. 
كشورهايى نظير ايتاليا، فرانسه و حتى آمريكا نتوانستند تدابيرى را كه 

خود منتقد اجرايى نشدن آنان در ايران بودند، اجرايى كنند.
وى تصريح كرد: دولــت اگر زودتر تدابير ســختگيرانه را اجرايى 
مى كرد شــايد با همراهى جامعه روبه رو نمى شــد. متاسفانه به رغم 
هشــدارها عده اى نيز توجه نداشته و به مســافرت و خريد رفتند. 
رعايت مســائل و پروتكل هاى بهداشتى داراى اهميت است اما بايد 
معيشــت مردم و اقتصاد كشــور نيز براى ما مهم باشــد. براى همه 
كشــورها، اقتصاد داراى اهميت است و در كنار آن براى سالمت و 

جان مردم نيز ارزش قائل هستند.
اين عضو فراكســيون اميد مجلس در ادامــه تاكيد كرد: فعاليت هاى 
غيرضرورى تا جايى كــه امكان دارد، بايد لغو شــود اما واحدهاى 
توليــدى و بخش هايى كه كار اقتصــادى انجام مى دهند را نمى توان 
براى مدت طوالنى تعطيل كرد. نبايد مسائل را تك بعدى و به صورت 
ســياه و سفيد ديد، بلكه ما نياز به نگاهى جامع در اين حوزه داريم. 
بايد بــا تدوين ضوابــط كارى جديــد و پروتكل هاى بهداشــتى 
فعاليت هاى اقتصادى آغاز شــود. نبايد خودمان به مشــكالت دامن 

بزنيم.

دستورالعمل هاى ستاد مقابله با كرونا بايد 
در اولويت تمام مسئوالن باشد

 با پيگيرى دســتورالعمل هاى ســتاد مقابله بــا كرونا و نظرات 
كارشناسان اين حوزه مى توانيم اين ويروس را شكست دهيم. 

رئيس فراكسيون پاســخگويى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو 
با ايســنا، با تاكيد بر ضرورت پيگيرى و اجراى صحيح دســتورات 
ســتاد مقابله با كرونا، بيان كرد: پس از شيوع ويروس كرونا از چين، 
امروز بيش از 200 كشــور دنيا درگير مقابله با اين ويروس هستند و 
كشورهايى كه بحث قرنطينه و قطع زنجيره انسانى را رعايت كردند 

در مديريت و كنترل شيوع اين ويروس موفق تر بودند.
على بختيار در ادامه با بيــان اينكه «درباره ويروس كرونا، همه بايد 
مطيع دستورالعمل هاى وزارت بهداشت و ستاد مقابله با كرونا باشند» 
اظهار كرد: مردم در نــوروز در خانه ماندند و ديدوبازديدها را كنار 
گذاشتند و در روز طبيعت نيز در خانه ماندند كه كار سختى بود اما 
اگر اين اقدام صورت نمى گرفت ما شاهد تلفات گسترده اى بوديم.

همكارى يونيدو و ايران در مديريت 
پسماندهاى پزشكى كرونا

 ســفير  و نماينده دائم كشورمان نزد ســازمان هاى بين المللى، از 
تصميم ســازمان توســعه صنعتى ملل متحد (يونيدو) براى تدوين و 
اجراى پروژه اى در حوزه مديريت پسماندهاى پزشكى كرونا در ايران 
به شــيوه اى ايمن و سازگار با محيط زيســت در برخى بيمارستان ها، 
پس از مذاكره با مديركل يونيدو و ســفير و نماينده دائم چين در وين 

خبر داد. 
به گزارش ايســنا، كاظم غريب آبادى افزود: هزينه اجراى اين پروژه 
كه به صورت ســه جانبه ميان يونيدو، چين و ايران اجرا خواهد شد و 
طرح مفهومى آن نيز به وزارت بهداشــت ارائه شــده است، افزون بر 
يك ميليون يورو است كه تماما از سوى يونيدو و چين تامين مى شود.
وى افزود: اين طرح، شامل تامين و خريد تجهيزات پيشرفته مربوطه 

نيز مى شود.

خاوازى به عنوان وزير جهاد كشاورزى 
منصوب شد

 رئيــس جمهورى با اســتناد به اصول 87 و 133 قانون اساســى 
جمهورى اســالمى ايران و راى اعتماد مجلس شــوراى اسالمى، در 
حكمى كاظم خاوازى را به عنوان «وزير جهاد كشــاورزى» منصوب 

كرد. 
به گزارش ايســنا،  حســن روحانى در اين حكم نوشت: با استناد به 
اصول هشتادوهفتم وصدوسى وسوم قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران و با عنايت به رأى اعتماد مجلس شــوراى اسالمى، جناب عالى 
به ســمت «وزير جهاد كشاورزى» منصوب مى شويد تا با به  كارگيرى 
همه اســتعداد و صالحيت خويش و اســتفاده از مديران شايسته، در 
پيشــبرد برنامه دولت دوازدهــم و اولويت ها و مأموريت هاى ابالغى 

رئيس جمهور اقدام نماييد.

با ارسال مواد دارويى به ايران مشكلى ندارم

 رئيس جمهور آمريكا درحالى كه هرگونه نقل وانتقال بانكى با ايران 
را تحريم كرده است در اظهاراتى مدعى شد كه با ارسال مواد دارويى 

به ايران مشكلى ندارد. 
به گزارش ايسنا، دونالد ترامپ در كنفرانسى خبرى در كاخ سفيد در 
پاسخ به خبرنگاران به اشاره به نخستين تراكنش مالى ايران و اروپا از 
طريق سازوكار و اينستكس مدعى شد كه مشكلى با اقدام اروپا مبنى 

بر ارسال مواد دارويى به جمهورى اسالمى ايران ندارد.
ايــران و مجامع بين المللى بارها از آمريكا به دليل اين كه در عمل مانع 
ايران از خريد دارو و تجهيزات پزشكى به خاطر تحريم هاى ضدايرانى 

شده است، انتقاد كرده اند.

اليحه حذف 4 صفر از پول ملى 
در دستور كار پارلمان

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در جلســات علنى روزهاى 
سه شــنبه و چهارشنبه هفته آتى لوايح ماليات بر ارزش افزوده، اصالح 
قانون پولى و بانكى كشور (حذف 4 صفر از پول ملى) و اصالح قانون 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز را در دستور كار دارند. 
به گزارش ايســنا، در جلســات علنى روزهاى سه شنبه و چهارشنبه 
بررسى اليحه سامان دهى سهام عدالت، موضوع اصالح مواد (34) تا 
(38) قانون اجراى سياســت هاى كلى اصل 44 قانون اساسى خواهد 

پرداخت.

آژانس بين المللى انرژى اتمى به فعاليت هاى 
پادمانى خود در ايران ادامه مى دهد

 آژانــس بين المللى انرژى اتمى به خبرگــزارى ترند اطالع داد كه 
اين آژانس به فعاليت هاى پادمانى خود در ايران و ســاير نقاط جهان 

ادامه مى دهد.
به گزارش ايســنا، آژانس بين المللى انرژى اتمــى اعالم كرد كه اين 
آژانس در حال رصد شــيوع ويروس كرونا در جهان اســت اما حتى 
براى يك دقيقه نيز از فعاليت هاى راســتى آزمايى خود دست نخواهد 

كشيد.

طرح فاصله گذارى با نظارت و رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشتى 

 رئيس جمهور پــس از دريافت گزارش هاى جداگانه اى از وزيران 
كشــور و بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى درباره اجراى طرح 
فاصله گذارى هوشــمند از روز شــنبه و آغاز فعاليت كسب وكارهاى 
كم ريسك در همه استان ها به جز تهران، تاكيد كرد كه اين طرح بايد با 
نظارت دقيق و رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى اعالم شده از سوى 

وزارت بهداشت و ستاد ملى مبارزه با كرونا اجرا شود. 
به گزارش ايسنا، حسن روحانى در گفت وگو با سعيد نمكى، ضرورت 
هماهنگى الزم با ســاير دســتگاه ها و نظارت دقيق و جدى از سوى 
وزارت بهداشــت براى رعايت تمامى پروتكل هاى بهداشتى از سوى 
كسب وكارهاى كم ريســك را در دوره اجراى اين طرح، مورد تاكيد 

قرار داد.
وى در اين گفت وگو، هماهنگى منســجم تر وزارت كشور با وزارت 
بهداشــت براى پيشــبرد طرح فاصله گذارى هوشــمند اجتماعى و 
بازفعاليت كســب وكارهاى كم خطر از روز شنبه را ضرورى خواند و 
تاكيد كرد: تمامى پروتكل هاى بهداشتى بايد به طور دقيق در همه اين 
كسب وكارها، اماكن عمومى و به ويژه در وسايل نقليه عمومى اجرا و 

مراعات شود.

سئول از دريافت موافقت واشنگتن براى ارسال 
كمك به ايران خبر داد

 يــك مقــام وزارت خارجه كره جنوبى اعالم كرد، اين كشــور براى كمك 
بشردوستانه به ايران موافقت آمريكا را به دست آورده و احتماال ماه آينده ميالدى 
تجهيزات و كاالهاى پزشكى به ايران ارسال خواهد شد.  به گزارش فارس، اين 
مقام وزارت خارجه كره جنوبى كه نخواست نامش فاش شود، گفت: «شركت ها 
و بانك هاى ما بايد اسناد موردنياز را آماده كنند و ما فكر مى كنيم كه يك ماه ديگر 
ارســال كمك ها آغاز شود». كره جنوبى عالوه بر دريافت مجوز از آمريكا، براى 
بررســى ارسال كمك به ايران از 2 مســير ديگر هم در تالش است.يكى از اين 
مسيرها، استفاده از «سازوكار تبادل انسان دوستانه ُكره» است كه درصورت نهايى 
شــدن آن، امكان استفاده از يك بانك ايرانى براى تبادالت بشردوستانه با تهران 

وجود دارد، البته بانكى كه در تحريم آمريكا قرار نداشته باشد.

تنها راه كنترل كرونا اجراى سياست هاى قاطعانه 
است نه نيم بند 

 اگر تعطيلى مانند ســاير كشورها اجرايى نشــود، سالمتى قشر عظيمى از 
جامعه تحت تاثير قرار خواهد گرفت و مسائل اجتماعى و امنيتى به دنبال خواهد 

داشت. 
يك عضو فراكســيون اميد مجلس در گفت وگو با ايسنا گفت: متاسفانه دولت 
آن طور كه بايد در اجراى تصميمات ســتاد مقابله با كرونا محكم نيست. امروز 
ما شاهد فعاليت بانك ها و اداره ها هستيم و خود اين امر سبب مى شود تا مردم 

از خانه ها بيرون بيايند.
شهاب الدين بيمقدار در ادامه اظهار كرد: متاسفانه صداوسيما نيز تمركز خود را 
بر روى مشــكالت مردم آمريكا و اروپا گذاشته است درحالى كه بايد به تبيين 

دستورالعمل هاى ستاد مقابله با كرونا براى مردم بپردازد.

سازوكار عرضه سهام بنگاه هاى دولتى در بورس 
تسريع شود

 رئيس جمهورى در گفت وگويى با «فرهاد دژپســند» وزير امور اقتصادى 
و دارايى دســتور داد ســريعا طبق مصوبه اخير دولت، سازوكار عرضه سهام 
بنگاه هايى را كه در اختيار دولت، نهادهاى عمومى و نيروهاى مســلح هستند، 
در بورس فراهم كند  به گزارش پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى، حسن 
روحانى در اين گفت وگو ضمن تاكيد بر رفع موانع و تســريع و تســهيل در 
ترخيص كاالهاى مانده در گمرك، دستور داد طبق تاكيد جديد دولت، در روند 
تخليه كاالها و تجهيزات پزشــكى و درمانى كه پس از اين وارد كشور مى شود، 

در كمترين زمان ممكن اقدامات الزم انجام گيرد.
وى همچنين تاكيد كرد كه گزارش اقدامات انجام شده در اين حوزه ها در اختيار 

افكار عمومى گذاشته شود.

محمد ترابى»
 صندوق توســعه ملى به عنــوان نهاد با 
رويكــردى دانش محور، مســئوليت دارد تا 
بخشى از درآمد هاى حاصل از فروش نفت، 
گاز و ميعانــات گازى را به ثروت هاى مولد 
و سرمايه هاى زاينده اقتصادى تبديل كرده و 
سهم نســل هاى آينده كشور را از اين ذخاير 

ملى حفظ كند.
صندوق توســعه ملى با حساب ارزى يكى 
هستند كه فقط از حساب ارزى به صندوق، 
تغييرنام داده اســت. در سال 1379 در دوره 
رياســت جمهورى آقاى خاتمى به واســطه 
تحريم هــا و كاهش قيمت نفت و به دنبال آن 
شــوكى  كه به صنايع وارد شد آن زمان، اين 
حســاب تعبيه و افتتاح شد. موارد استفاده از 
صندوق توســعه ملى در زمينه هاى مختلفى 
همچون توليد ملى، صادرات غيرنفتى، اشتغال 
و حمايت از كار و سرمايه داخلى برنامه ريزى 
شــده است كه منابع ارزى ذخيره شده در آن 
براساس مفاد تعيين شده در اساسنامه استفاده 
مى گردد و دولت ها حق ندارند درصورت كم 
آوردن يا براى تامين بودجه عمومى دولتشان 

به آن دست بزنند.
گفتنى است صندوق توسعه ملى در راستاى 
تحقق اهدافى همچون تبديل بخشى از عوايد 
ناشى از فروش نفت و گاز و ميعانات گازى 
و فرآورده هاى نفتى به ثروت هاى ماندگار و 
حفظ سهم نســل هاى آينده مى تواند مطابق 
قوانين ضمن اعطاى تسهيالت به بخش هاى 
خصوصــى، تعاونى و بنگاه هــاى اقتصادى 
متعلق به مؤسســات عمومى غيردولتى و يا 
حتى سرمايه گذاران خارجى با درنظر گرفتن 
شرايط رقابتى و بازدهى مناسب در بازار هاى 

پولى و مالى خارجى نيز سرمايه گذارى كند.
18 فروردين ماه رئيس جمهورى از موافقت 
رهبر معظم انقالب با درخواســت برداشت 
مبلــغ يك ميليــارد يــورو از منابع صندوق 
توسعه ملى براى مقابله و مديريت عوارض 
ناشــى از شــيوع ويروس كرونا در كشور، 

تشكر و قدردانى كرد.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت 
جمهــورى، رئيس دفتر رئيــس جمهور در 
نامه اى به محمدباقــر نوبخت معاون رئيس 
جمهور و رئيس ســازمان برنامــه و بودجه 
كشور پى نوشــت روحانى به نامه دفتر مقام 

معظم رهبرى را به وى ابالغ كرد.
حســن روحانى پى نوشــت كــرد: نيازهاى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
از اين منبع تامين و حتى االمكان از توليدات 
داخلى و با استفاده از شركت هاى دانش بنيان 
اقــدام شــود. همچنين كمك هــاى الزم به 
صندوق بيمه بيكارى ظرف هفته آينده انجام 
و جزئيــات طرح در ســتاد اقتصادى دولت 

مطرح شود.
به گزارش همشــهرى آنالين، رئيس جمهور 
7 فروردين در جلسه كميته اقتصادى دولت، 
اظهار كرد: در سال گذشته، بسته اى براى بهبود 
شرايط 4 ميليون نفر و همچنين بسته معيشتى 
ديگرى براى 3 ميليون نفر برنامه ريزى كرديم 
كه نخستين آن هم در هفته پايانى اسفند انجام 
شــد و بسته هاى بعدى آن هم اجرا مى شود و 
ادامه پيدا مى كند و رقمــى در حدود 6 هزار 
ميليارد تومان هم اعتبارى است كه براى تحقق 

آن اختصاص داده ايم.
روحانى گفت: نخســتين تصميم امروز ستاد 
ايــن بود كــه كســب وكارهاى صدمه ديده، 
مشــروط به اينكه كارگرى را اخراج نكرده 
باشند و اخراج نكنند، تسهيالت ارزان قيمتى 
را بر اســاس برنامه ريــزى وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت و وزارت رفــاه، دريافت 
كنند. 75 هزار ميليارد تومــان براى اين كار 
مدنظر قرار داديم كه بانك مركزى با همكارى 

بانك ها آن را عملياتى خواهند كرد.
وى با بيان اينكه هدف از اختصاص اين رقم 
به صندوق بيمه بيكارى تامين هزينه هاى بيمه 
براى 3 ماه پيش رو است، گفت: اميداريم كه 
در ماه فروردين و ارديبهشــت از اين شرايط 

عبور كنيم و شرايط عادى شود.
رئيس جمهورى گفت: حدود 5 هزار ميليارد 
تومان بــراى تامين بيمه بيــكارى در 3 ماه 

پيش رو درنظر گرفته ايم. بخش بهداشــت و 
درمان كشور هم به بودجه بيشترى نياز دارد 
كه مجمــوع آن به همراه رقمى كه براى بيمه 
بيكارى نياز داريم، مبلغى حدود يك ميليارد 

دالر است.
روحانى ادامه داد: براى برداشت اين مبلغ از 
صندوق توســعه ملى، امروز نامه اى به مقام 
معظم رهبرى ارســال كرده ايم كه اميدواريم 
با آن موافقــت كنند تا مبلغ يك ميليارد دالر 
را از اين صندوق برداشت كنيم. براى تجهيز 
بيمارستان ها و تامين هزينه بهداشت و درمان 

به اين بودجه نياز داريم.
پيــش از اين هم در مــواردى خاص اجازه 
برداشــت از صندوق توسعه ملى صادر شده 

اســت. به طــور مثال 
ســردار  ترور  از  پس 
سليمانى  قاسم  شهيد 
قدس  نيروى  فرمانده 
ســپاه پاســداران، در 
جلســه علنى سه شنبه 
1398 دى مــاه   17
نمايندگان  مجلــس، 
بــا يك مــاده الحاقى 
طرح 3 مــاده (3)  به 
قانون  فوريتى"اصالح 
اقــدام متقابل در برابر 
اعالم ســپاه پاسداران 
ســازمان  به عنــوان 
توســط  تروريســتى 
اياالت متحده آمريكا"

موافقت كردند.
به گزارش ايســنا، به 

موجب ماده (3) اين طرح؛ دولت موظف شد 
براى تقويت بنيه دفاعى نيروى قدس ســپاه 
پاســداران مبلغ 200 ميليــون يورو از طريق 
صندوق توسعه ملى در اختيار اين نيرو قرار 

دهد.
در مرداد 1398 دفتر مطالعات ماليه عمومى و 
مجلس،  پژوهش هاى  مركز  مديريت  توسعه 
در گزارشى باعنوان "بررسى گزارش مصارف 
ارزى و ريالى صندوق توسعه ملى تحليلى بر 
مصارف غيرمنطبق با اساســنامه" اعالم كرده 
است كه بخش قابل توجهى از منابع صندوق 
توســعه ملى با كســب مجوز و يا تصويب 
قوانيــن مختلف، خــارج از روال مندرج در 

اساسنامه صندوق، هزينه شده است.
بر اســاس اين گزارش تاكنون كل تسهيالت 
ارزى پرداخت شــده توسط صندوق 67/87
ميليــارد دالر بوده و بيــش از 41 درصد كل 
تسهيالت ارزى مسدودشده توسط صندوق، 

خــارج از روال قوانين صنــدوق و در قالب 
مصوبــات بودجــه اى و غيربودجه اى هزينه 

شده است.
همچنيــن بيــش از 613 هزار ميليــارد ريال 
قرارداد براى تسهيالت ريالى توسط صندوق 
توسعه ملى منعقد شده كه حدود 45 درصد 
آن خارج از روال اساسنامه اين صندوق بوده 

است.
بر اســاس مطالعــات مركــز پژوهش هاى 
مجلس شــوراى اسالمى بخشــى از منابع 
ارزى صنــدوق، نزد بانك هاى ســپرده پذير، 
ســپرده گذارى شده اســت، اين رقم حدود 
6/06 ميليارد دالر بوده كه بالغ  بر 93 درصد 

آن در قالب مصوبات بودجه اى است.
اين بررسى ها بر اساس آخرين 
اطالعــات موجــود از ابتداى 
تأسيس صندوق توسعه ملى تا 
صندوق  اين  عملكرد  گزارش 
در پايــان ســال 1397 انجام 
شــده درمجموع نشان مى دهد 
41 درصد از تســهيالت ارزى 
مســدود شــده، 93 درصــد 
ارزى  ســپرده گذارى هاى  از 
مسدود شــده و 45 درصد از 
سپرده گذارى هاى  و  تسهيالت 
صندوق  شــده  مسدود  ريالى 
راســتاى  در  ملــى  توســعه 
برنامه هايــى خــارج از روال 
ملى  توسعه  صندوق  اساسنامه 

هزينه شده است.
از طرفــى براســاس گزارش 
كميسيون تلفيق مجلس شوراى 

اســالمى درباره اليحه بودجه 99 با توجه به 
مجوزهاى صادرشــده براى استفاده از منابع 
صندوق توســعه ملى، مقرر شد مبلغ 2/795
ميليارد يــورو از اين صندوق در ســال 99

برداشت شود.
پيش از آن، در بند «ه» تبصره 4 اليحه بودجه 
99 آمــده بود: به دولت اجازه داده مى شــود 
مبلغ 3 ميليــارد و 425 ميليون يورو از منابع 
سال 1399 صندوق توسعه ملى را به صورت 
تســهيالت ارزى با تضمين دولت برداشت 

كرده و منابع مذكور را به مصرف برساند.
اما پــس از دريافت مجوزهــاى الزم از مقام 
معظــم رهبرى درباره برداشــت از صندوق 
توســعه ملى، بند «ه» تبصره 4 اليحه بودجه 
99 با تغييراتى در ميزان برداشت از صندوق 
توســعه ملى و موارد مصرف آن به تصويب 
كميســيون تلفيق مجلس رسيد كه طبق آن "
به دولت اجازه داده مى شــود مبلغ 2 ميليارد 

و795 ميليــون يــورو از منابع ســال 1399
صندوق توســعه ملى را به صورت تسهيالت 
ارزى با تضمين دولت برداشت كرده است. 

اكنون و بــا توجه به موافقت رهبر انقالب با 
درخواســت رئيس جمهور بايد به اين موارد 
مبلــغ يك ميليــارد يورويى را كــه از منابع 
صندوق توســعه ملى براى مقابله و مديريت 
عوارض ناشى از شــيوع ويروس كرونا در 
كشــور و البته 200 ميليون يــورو كمك به 

نيروى قدس سپاه را اضافه كرد.
اين در حالى است كه چندى پيش عضو ناظر 
صندوق توسعه ملى در مجلس در گفت وگو 
با فارس، با اشــاره به برداشــت غيرقانونى 
دولت و ســازمان امور مالياتى از حســاب 
صندوق توســعه ملى اظهار كرد: ســازمان 
امور مالياتى كشــور در روزهاى آخر ســال 
بابت ماليات، به برداشت هزار ميليارد تومان 
از محل حســاب ريالى صندوق توسعه ملى 
اقدام كرده و همچنين نسبت به مسدود كردن 
حســاب ارزى اين صندوق براى برداشــت 
معادل ريالى تا سقف 800 ميليارد تومان اقدام 

كرده  است.
محمد حســينى بــا تأكيد بر اينكــه دولت 
براى تأمين كســرى خود اقدام به برداشــت 
غيرقانونى از صندوق توسعه ملى كرده است، 
گفت: براى سالجارى 45 هزار ميليارد تومان 
براساس مصوبات سران قوا از منابع صندوق 
برداشــت شــد. همچنين در قانون بودجه 2
ميليارد و 750 ميليون يــورو تبديل به ريال 
براى مصارف بودجه اى شد كه عالوه بر اين 
ارقام بالغ بر 1800 ميليــارد تومان ديگر نيز 

برداشت شده است.
در كل نحوه برداشت از صندوق توسعه ملى 
موافقان و منتقدانى دارد. برخى كارشناســان 
معتقدند كه تزريق اين پول به اقتصاد كشور 
موجب تحرك بخشى به فعاليت هاى عمرانى 
كشور شده و اين تحرك سبب رونق بخشى 
به بنگاه هاى اقتصادى و اشتغال آفرينى خواهد 
شــد كه به نوبه خود در ايــن حالت، درآمد 
ناشى از رشد حجم پول و نفت كاهش يافته 
و درآمدهــاى مالياتى افزايــش پيدا مى كند. 
ازديگر ســو طرفدران اين ديدگاه معتقدند، 
چون قراراســت ايــن پول صــرف جبران 
خسارت ناشى از سيل شود بنابراين اين پول 
به طور هدفمند هزينه شده و عواقبى همچون 
رشــد پايه پولى و درنتيجه رشــد نرخ تورم 

ناشى از تزريق پول نخواهد داشت.
امــا ديــدگاه دوم معتقد اســت از آنجا كه 
درصورت برداشــت از صندوق توسعه ملى 
بخش اعظمى از اين منابع بايد به ريال تبديل 
شــود، بنابراين اين اقدام سبب افزوده شدن 
معادل ريالى به پايه پولى شــده و از آنجا كه 
امسال بنا به داليل مختلف از جمله تحريم ها 
انتظار بر منفى بودن رشد اقتصادى است، اثر 
رشــد پايه پولى به طور مســتقيم خود را در 
افزايش شــديد سطح عمومى قيمت ها نشان 
خواهد داد. با توجه به تورم ســال گذشته و 
نيز شتاب تورم نقطه به نقطه، هرگونه اقدامى 
كه به نوعــى ســبب تحريك تورم شــود، 
مخاطره آميز است و مى تواند بر سياست هاى 
پولى بانك مركزى در كنترل تورم و مديريت 

آن اثر منفى بر جاى بگذارد.
از اين رو رئيس كل سابق بانك مركزى گفت: 
برداشت از صندوق توسعه ملى اثرات تورمى 
دارد، دولت مى تواند مجموعه اى از اقدامات 
را براى تامين هزينه هاى ناشى از شيوع كرونا 

انجام دهد.
ولى ا...ســيف در گفت وگو با مهر گفت: اگر 
منابع صندوق توسعه ملى در دسترس باشد، 
برداشــت از صندوق توسعه ملى اثر تورمى 
كمترى نســبت به استقراض از بانك مركزى 

خواهد داشت. 
ممكن اســت منابع صندوق توسعه ملى در 
دسترس نباشد و دولت عمًال به اسم برداشت 
از صندوق توسعه، اقدام به استقراض از بانك 
مركزى كرده و منجر بــه افزايش پايه پولى 
شود، چرا دولت به جاى برداشت از صندوق 
توسعه ملى كه ممكن است منجر به افزايش 
پايه پولى و تورم شود، اقدام به انتشار اوراق 

نمى كند؟

تحرك بنگاه هاى اقتصادى و اشتغال آفرينى يا تحريك تورم 

صندوق توسعه ملى 
به ويروس كرونا مبتال شد

كارشناســان  برخــى 
معتقدند كــه تزريق اين 
كشــور  اقتصاد  به  پول 
موجب تحرك بخشى به 
فعاليت هاى عمرانى كشور 
شده و اين تحرك سبب 
رونق بخشى به بنگاه هاى 
اقتصادى و اشتغال آفرينى 
خواهد شد كه به نوبه خود 
در اين حالت، درآمد ناشى 
از رشد حجم پول و نفت 
كاهش يافته و درآمدهاى 
مالياتــى افزايــش پيدا 

مى كند

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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نيش و نوش

خبر

تحويل 45 دستگاه سى تى اسكن جديد به بيمارستان ها
 45 دستگاه سى تى اسكن به بيمارستان هاى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور تحويل شد.

به گزارش روابط عمومى هيات امناى صرفه جويى ارزى در معالجه بيماران، رئيس هيات امناى صرفه جويى ارزى در معالجه بيماران 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: پيش از پايان سال 98، تعداد 45 دستگاه سى تى اسكن براى مراكز درمانى دولتى تهيه 
و بالفاصله توســط هيات امنا توزيع شــد.مهدى يوسفى افزود: تهيه دستگاه هاى سرمايه اى بر اساس نقشه راه معاونت درمان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى بوده و در اين راستا به شــرط تهيه اعتبار ادامه خواهد داشت.سى تى اسكن يكى از دستگاه هاى 
تشــخيص ابتال به ويروس كروناســت كه در صورت عفونت ريه اين افراد، به تشخيص اين بيمارى كمك مى كند و دقت تشخيصى 
آن در اين موارد از دست تشخيص كرونا (PCR) بيشتر است.تاكنون بيش از 200 هزار تست تشخيص كرونا در كشور انجام شده 
اســت و با استفاده از اين روش و روش هاى تشخيصى ديگر مانند تشخيص از طريق سى تى اسكن، 68 هزار و 192 نفر در كشور به 

طور قطعى به ويروس كرونا شناسايى شده اند.

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

محمد پورداوود در گفت وگو با فارس از راه اندازى استوديو الفبا در آموزش وپرورش استان همدان خبر داد و اظهار كرد: اين استوديو 
در راستاى استفاده حداكثرى از ظرفيت رسانه ها و با هدف اطالع رسانى، تبيين برنامه هاى آموزشى و پرورشى و انعكاس بيش از پيش 
فعاليت هاى معلمان و دانش آموزان به بهره بردارى رسيده است.وى افزود: بخش عمده اى از محتواهاى آموزشى توسط معلمان در اين 
استوديو براى پخش در شبكه هاى آموزش و 4 سيما و همين طور شبكه استانى تهيه شده است.پورداوود خاطرنشان كرد: محتواها از 

سامانه آموزش مجازى اداره كل آموزش و پرورش استان به آدرس lms.hedu.ir نيز قابل دريافت است.
وى عنوان كرد: برنامه هاى ورزشى با قابليت اجرا در منزل با حضور دبيران تربيت بدنى در استوديو الفبا تهيه و از سيماى مركز همدان 
پخش شده است.پورداود تالش هاى فرهنگيان استان را تحسين برانگيز خواند و به همكارى خوب رسانه ها اشاره كرد و گفت: توليد 

برنامه هاى آموزشى در استوديو الفبا همچنان با قوت ادامه دارد و محتواهاى درسى در سطح ملى و استانى ارائه مى شود. 

 فاصله گذارى هوشمند 
و ضرورت هاى پيش رو 

 بر اســاس اطالعيه هاى ســتاد ملى مقابله با كرونا  از روز شنبه 23 
فروردين ماه طرح فاصله گذارى هوشمند جايگزين طرح فاصله گذارى 
اجتماعى مى شود تا روند كنترل بيمارى كرونا در ابعاد تازه اى دنبال شود.

 در گام جديــد مبارزه با اين ويروس  به گونه اى عمل مى شــود كه هم 
شــرايط تدريجى بازگشــت جامعه به حالت عادى فراهم گردد و هم 

مبارزه با بيمارى به شكل مناسبى صورت گيرد.
به عبارت روشن تر در فاصله گذارى هوشمند به  جاى اينكه  فاصله گذارى 
اجتماعى (فيزيكى) در ســطح جامعه اعمال شــود،  فعاليت هاى افراد 
كم خطر ازنظر ابتال در مشاغل به اصطالح كم خطر به تدريج از سر گرفته 
مى شود و ساير افراد و گروه ها همچنان فاصله گذارى فيزيكى را رعايت 

مى كنند.
 جهت گيرى اصلى اين طرح بازگشت آرام و تدريجى جامعه به شرايط 
عادى و آغاز فعاليت ها از يك سو و كنترل دقيق و هوشمندانه ويروس با 

تكيه بر پروتكل هاى بهداشتى از سوى ديگر است.
از نگاه كارشناسان نيز نمى توان همه كارها و فعاليت ها را تعطيل كرد و 
پس از مدتى همه آنها را به يك باره بازگشايى كرد. از اين رو بازگشايى 
بايد به شــكل تدريجى انجام شود و كارها و مشاغل پرخطر را ديرتر و 
مشاغل كم خطر را زودتر به فعاليت اجتماعى برگرداند تا به همان اندازه 
كه به دنبال  كنترل بيمارى و مســدود كردن روزنه هاى شيوع ويروس 
هستيم، مسير از سرگيرى  فعاليت هاى اجتماعى و كسب وكار در جامعه 

را تا جايى كه پروتكل ها اجازه مى دهند، هموار نماييم.
بدون ترديد اجراى اين طرح به عنوان يك طرح مهم نيازمند آن است كه 
ضمن فراهم كردن تمام زيرساخت ها و زمينه هاى الزم، به برخى نكات 

در سطح ملى و استانى توجه خاصى شود.
ماهيت كار با توجه به تعريف علمى طرح كه از عنوان هوشمند براى آن 
استفاده شده است، ايجاب مى كند كه از هرگونه شتاب زدگى و عجله 
در اين زمينه پرهيز شــود. اين نكته هم متوجه دست اندركاران امر  و 
دستگاه هاى ذيربط است و هم عموم مردم به ويژه افرادى كه از موعد 
مقرر به عرصه فعاليت بر مى گردند. از طرفى روند نظارت ها، ارزيابى 
ها و بررسى ها به گونه اى بايد انجام شود كه طرح مذكور بدون كمترين 
نقض و عيب دنبال شود. فراموش نكنيم در اين مرحله از روند مديريت 
و كنترل بيمارى كرونا با توجه به خاصيت همه گيرى و شــيوع سريع 
ويروس، دقت نظر خاصى الزم است وگرنه چه بسا بى توجهى حتى به 

يكى از ابعاد طرح مى تواند نتيجه عكس به دنبال داشته باشد.
مثل هميشه اطالع رسانى درست و شفاف از موضوع و استفاده بهتر از 
ظرفيت رسانه اى مسير اجراى طرح را هموار و انجام اقدامات الزم در 

اين زمينه را تسهيل خواهد  نمود.
جامعــه به دنبال كنترل پايدار  بيمارى كرونا و جلو گيرى از اســتمرار 
آسيب هايى است كه در ابعاد مختلف متوجه كشور شده است؛ از اين 
رو مى طلبد كه همه باهم بــراى همه به ميدان بياييم تا بتوانيم اين راه 

پرفراز و نشيب را با موفقيت طى كنيم.

دنياى اقتصاد: دژ آلمانى مقابل ويروس چينى 
  ويروسى كه از همه دژها پريد تا ركورد بزند!!

شرق: گسترش شكاف در اردوگاه اصولگرايان
 نه اينكه ديوارهاشو با الكل شستن؟!

ابرار ورزشــى: پيام دياباته به مديران اســتقالل، با شــروع تمرينات 
برمى گردم 

 با هر چى مياى بيا فقط با خودت كرونا نيار!
مردم ساالرى: رد پاى كرونا و تابلوهاى مشهور جهان

 به نظر مياد چينيا مى خوان رنگشونو به تابلو ها قالب كنن!!
تسنيم: روحانى به پاستور بازگشت

 دستاشو شست؟؟
آفتاب: مجلس بايد قانون بيمه شخص ثالث را تغيير دهد

 البته با رعايت فاصله!!
اعتماد: انداختن توپ قرنطينه از صحن بهارستان به حياط پاستور

  اعضاى قوا دارن واليبال بازى مى كنن؟!
اطالعــات: جزئيات افزايش و همسان ســازى حقوق بازنشســتگان 

كشورى 
 براى 2 ريال چقد جزئيات كليات به هم مى سازن؟!

جوان: فريب آمريكا با فرار از عراق
 دارن قانون ايجاد فاصله كرونايى را رعايت مى كنن!!

مهر: دماى كشور كاهش مى يابد
 دستكش فريزرهاتونو آماده كنيد!!
اعتماد: سرگيجه ترامپ در پرتگاه نفتى

 كروناى نفتى هم تو راهه!!
خبر ورزشى: غالمپور: كروناى اصلى را استقالل گرفت

 در دوران بازى يا قرنطينه 
خراسان: كنترل ويروس تا پايان ارديبهشت

 با ماسك يا بدون ماسك؟؟
شرق: هشدار پزشكان و نمايندگان مجلس، حذف فاصله گذارى ترس 

از ميدان دادن به ويروس را دارد
 با مشت مى شه باهاش جنگيد!!

پرداخت اجاره بهاى منزل 10 خانواده 
نيازمند

پروين سليمى»
  در شــب ميالد با ســعادت يگانه منجى عالم بشــريت، خيران 
موسســه خيريه پايگاه نجف اشــرف، اجاره بهاى منزل 10 خانواده 

نيازمند را پرداخت كردند.
مديرعامل موسسه خيريه نجف اشــرف  با تبريك فرارسيدن اعياد 
شعبانيه و ميالد سراسرســعادت يگانه منجى عالم بشريت حضرت 
«اباصالح المهدى (عج)» گفت: در اين  شــرايط شيوع ويروس در  
كشور و طبق پاى بند بودن مردم استان همدان به دستورات روايات 
دينى براى حمايت از نيازمندان ما را بر آن داشت تا با شيوه اى ديگر 

عشق و ارادتمان به ساحت مقدس امام زمان خود را، نشان دهيم.
 خســرو زند اظهــار كرد: با عنايــت به اينكه شــرايط پيش روى 
كرونايى، ســبب تعطيلى برخى اصناف و مشــاغل شده و با توجه 
بــه اينكه برخى آبرومندان، نيازمنــد تامين مايحتاج زندگى خويش 
هستند، برآن شديم تا اقداماتى را براى رفع مشكالت اين خانواده ها 

انجام دهيم.
وى افزود: در هفته هاى گذشــته 225 ســبد غذايى شــامل 14 قلم 
از جمله برنج، گوشــت، مرغ، ماكارونى، روغن، حبوبات و ... بين 
خانواده هاى نيازمند كه تحت پوشش هيچ نهادى نيستند، توزيع شد.

فرمانده پايگاه مقاومت بسيج نجف اشرف در ادامه خاطرنشان كرد: 
از ديگر اقدامات ارزشــمند بسيجيان پايگاه نجف اشرف، پرداخت 
اجاره بهاى منــزل 10 خانواده نيازمند به ارزش 30 ميليون ريال بود 

كه در شب ميالد امام زمان (عج) صورت گرفت.
زنــد تصريح كرد: اين خانواده ها به دليل اجراى طرح فاصله گذارى 
در كســب و درآمد با مشكل مواجه شــده بودند كه با مشاركت و 
همراهى خيران موسسه خيريه نجف اشرف موفق به تهيه اجاره بهاى 

اين خانواده هاى آبرومند شديم.

 هنوز خيلى زود اســت دربــاره مديريت 
كرونا در همدان جمع بندى شــود اما تا همين 
جا هم خيلى از مســائل آشكار شده است كه 
مى توان درباره آن ها نوشت يا گفت وگو كرد.

پس از تاييد اين بيمارى به صورت رســمى 
در استان، مســئوالن همچنان اين بيمارى را 
غيرجدى گرفتــه بودند تا جايــى كه همين 
بى توجهى سبب شــد تا قرنطينه كردن شهر 
با چالش هايى مواجه شــود و سبب گسترش 

بيشتر واگيرى اين بيمارى شود.
با اينكه پس از طرح فاصله گذارى اجتماعى، 
شرايط جدى تر شد و بستن فروشگاه ها، اماكن 
اقامتــى و ورودى هاى شــهر اقداماتى براى 
افزايش شــدت محدوديت ها بــود اما با اين 
حال همدان همچنان از دادن اطالعات شفاف 
درباره ميزان ابتال و مرگ از ديگر اســتان هاى 

كشور بازماند.
جالب آنكه اين عقب ماندگى يك سياســت 
محافظه كارانه در بحران كرونا بود كه پيش از 
اين درباره اعالم ورود اين ويروس به اســتان 

به چشم مى خورد.
پس از اينكه ســخنگوى وزارت بهداشت از 
اعــالم تفكيكى ابتال به كرونا در اســتان هاى 
مختلف كشــور خــوددارى كرد، مســئوالن 
در همــدان نه تنها از اعــالم اطالعات دقيق 
خوددارى كردند بلكه سبب شد تا اخبار روند 

تناقض به خود بگيرد.
از اينجا  به بعد بود كه مديران همدانى دست 
به قياس خود با ديگر استان هاى درگير كرونا 
زدند و اعالم كردند آمار مرگ و مير در همدان 
به نسبت بسيارى از كالنشهرهاى ديگر كمتر 
اســت و اين را جزو مديريــت مثبت خود 
قلمداد كردند، در حالى كه هيچگونه اطالعاتى 
از آمار مبتاليان و فوتى ها در اختيار رسانه ها و 

مردم قرار نداشت!
شوربختانه آمار غيررســمى از مرگ بيش از 
100همدانــى قربانى اين ويــروس حكايت 
مى كنــد اما همچنان مســئوالن اســتان اين 
اطالعات را محفوظ نگهداشــته و از شفافيت 

خوددارى مى كنند.
اين شــرايط در حالى رقم مى خــورد كه در 
تازه تريــن خبرها و در تاريــخ 18 فروردين 
ماه، كرمانشاه آمار مبتاليان خود را 318 نفر و 

قربانيان را 36مورد اعالم كرده است.
همچنيــن ايالم در تاريــخ 21 فروردين آمار 
مبتاليان و قربانيــان خود را به ترتيب 353 و 

35 نفر اعالم كرده است.
در روز بيست و يكم فروردين ماه، سخنگوى 
دانشــگاه علوم پزشــكى اصفهان اعالم كرده 
اســت 918 بيمار كرونايى در بيمارســتان ها، 

26 مورد در بخش مراقبت هاى ويژه داريم و 
79بيمار مرخص شدند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز نيز با بيان 
اينكه آمار مبتاليان به كرونا همچنان افزايش 
خواهد يافت، گفته اســت: آمــار مبتاليان به 
كرونا روز دوشــنبه گذشته نســبت به روز 

يكشنبه 2 برابر شده است.
به گفته وى نسبت ابتالء به كرونا در اين شهر، 

29 نفر به ازاى هر 10 هزار نفر است.
جالب آن است اين شرايط در حالى است كه 
همدان  همچنان محافظه كارى را پيشــه گرفته 
اســت و اين روند مديريتى سبب شده تا در 
بين مردم نســبت به اين بحران شــبه وجود 
داشته باشد، بر اين اساس ديگر توان تشخيص 
درستى و نادرستى آمار توسط رسانه ها و مردم 
از بين رفته اســت و اعتماد عمومى جامعه به 

مديريت بحران كرونا در اســتان خدشــه دار 
شده است.

در همين راستا معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشكى همدان در گفت  وگو با همدان پيام بيان 
كرد: ما هيچگونه نگرانى از اعالم آمار مبتاليان 
بــه كرونا نداريم اما نگرانى ما اين اســت كه 
جو روانى جامعه را دچار تنش نكنيم، با اين 
حال بر اساس آخرين اخبار589 نفر در همدان 
مبتال به كرونا هستند و تا امروز حدود 58 نفر 

نيز جان خود را از دست داده اند.
منوچهر كرمى همچنين خواســتار شــد: با 
بازگشــايى مجدد كسب وكارهاى كم خطر، از 
بازاريان و مردم همدان تقاضامنديم همچنان 
رعايت موازين بهداشــتى را انجام دهند و از 
هرگونه خريد، ميهمانــى تردد غيرحضورى 

جدا خوددارى كنند

 معاون تربيت بدنى و ســالمت وزير آموزش و 
پرورش با اشاره به اينكه زمان بازگشايى مدارس به 
نظر ستاد ملى مبارزه با كرونا بستگى دارد، اظهار كرد: 
بــا توجه به آموزش 85 درصــد دروس، آموزش و 
پرورش آمادگى دارد تا سال تحصيلى را در صورت 

ادامه روند تعطيلى مدارس به اتمام برساند.
به گــزارش ايســنا، مهــرزاد حميدى به تشــريح 
سياســت هاى حوزه تربيت بدنى و سالمت آموزش 
و پــرورش در ايــام تعطيلى كرونــا پرداخت و از 
خانواده ها خواست كه در هنگام تماشاى تلويزيون و 
كارهاى خانه، فعاليت حركتى داشته باشند و نرمش 
و ورزش را فراموش نكنند تا ســبب افزايش نشاط 

خانواده  و افزايش ايمنى بدن شود.

وى با تشــكر از معلمان كشور كه چند روز پس از 

آغاز تعطيالت كرونايــى به آموزش دانش آموزان از 
طريق فضاى مجازى پرداختند و در جهاد آموزشى 
شــركت كردند، گفت: از 5اســفند مدارس تعطيل 
شــدند و از همان زمان پيگيرى آموزش ها با صدا و 
سيما آغاز شــد و از 10 اسفند، نخستين كالس هاى 
آموزشى پخش شد و شبكه هاى ديگر نيز وارد شدند.
 توليد 53هزار ماســك در هنرستان هاى 

كشور
حميدى افزود: 90درصد دانش آموزان تحت پوشش 
آموزش هــاى تلويزيونــى و مجــازى معلمان قرار 
داشتند، البته پيش از ورود كرونا به كشور70 درصد 
محتواى آموزشى به دانش آموزان آموزش داده شده 
بود و اكنون بيــش از 80 درصد محتوا آموزش داده 
شده است و در برخى دروس اين عدد به 85 درصد 
مى رســد؛ در پايه دوازدهم نيــز 90 درصد محتواها 

آموزش داده شده است.
معــاون تربيت بدنى و ســالمت وزيــر آموزش و 
پرورش با اشــاره به اطالعات ســامانه رصد اظهار 
كرد: از 107 هزار مدرسه كشور، فعاليت آموزشى در 
97هزار مدرسه جريان دارد؛ ضمن اينكه هنرآموزان 
و هنرجويان هنرستان هاى كشــور، روزانه 53هزار 

ماسك توليد مى كنند.
مشــاركت 1ميليون و  500هزار ســفير سالمت در 

«پويش در خانه بمانيم»
وى درباره فعاليت مراقبان بهداشــت مدارس گفت: 
«پويش در خانه بمانيم» راه اندازى شد و يك ميليون 
و 500 هزار سفير سالمت مشاركت دارند، 250هزار 
اثــر از دانش آموزان دريافت شــده اســت و برخى 
مراقبان ســالمت نيز به مجموعه مدافعان ســالمت 

پيوستند.

حميدى درباره فعاليت هاى ورزشــى دانش آموزان 
در ايــام ماندن در خانه گفــت: همكارى خوبى در 
صداوسيما داشــتيم و برنامه هايى توليد شد؛ امروز 
سازمان بهداشــت جهانى مى گويد اگر ورزش كنيد 
ايمنى بــدن باالتر مى رود، اســترس كاهش مى يابد 
و روابط خانوادگى اســتحكام پيدا مى كند، بنابراين 
اكنون 33هزار دبير تربيت بدنى، فعاليت هاى ورزشى 
در خانه را طراحى مى كنند و پيشــنهادات خود را به 
دبيرخانه استان مى دهند، بهترين طرح ها به دبيرخانه 
مركزى مى آيــد و براى پخــش در تلويزيون آماده 

مى شود.
 زمان بازگشــايى مدارس به نظر ستاد 

ملى مبارزه با كرونا بستگى دارد
ــر آمــوزش و  ــى و ســالمت وزي ــاون تربيت بدن مع
پــرورش دربــاره وضعيــت ســال تحصيلــى و زمــان 

احتمالــى بازگشــايى مــدارس گفــت: ايــن موضــوع 
ــا  ــا كرون ــارزه ب ــى مب ــتاد مل ــر س ــه نظ ــتگى ب بس
ــى  ــناريو پيش بين ــد س ــتا چن ــن راس دارد و در اي
كرديــم؛ مــا بــر مبنــاى اعــالم ســتاد ملــى مبــارزه 
ــه  ــراى هم ــم و ب ــرى مى كني ــا تصميم گي ــا كرون ب
85 در حال حاضــر  داريــم.  آمادگــى  حالت هــا 
درصــد محتــواى دروس آموزش داده شــده اســت، 
و حتــى اگــر رونــد تعطيلــى ادامــه پيــدا كــرد، ايــن 
آمادگــى را داريــم كــه ســال تحصيلــى را بــه اتمــام 
برســانيم و امتحانــات را برگــزار كنيــم و در نيمــه 
نخســت شــهريور و  15 شــهريور دوبــاره مــدارس 
را بازگشــايى و 10 درصــد ديگــر را جبــران كنيــم.

روابــط  و  اطالع رســانى  مركــز  گــزارش  بــه 
ــدى  ــرورش، حمي ــوزش و پ ــى وزارت آم عموم
افــزود: بيــش از 90درصــد دانش آمــوزان بــه 
آموزش هــاى تلويزيونــى و اينترنتــى دسترســى 
ــد،  ــتى را ندارن ــن دسترس ــه اي ــى ك ــد و مابق دارن
آموزشــى  بســته هاى  بــا  تعليماتــى  راهنمــاى 

مى دهنــد. پوشــش 

چگونه از آلوده شدن غذا به كرونا 
جلوگيرى كنيم؟

 هر چقدر ميزان چربى و پروتئين در يك ماده غذايى بيشــتر باشد، با 
توجه به اثر حفاظتى اين مواد از ويروس، دماى باالترى براى از بين بردن 

ويروس در زمان سالم سازى حرارتى الزم است.
به گزارش ايسنا، رئيس انستيتو تحقيقات تغذيه اى و صنايع غذايى كشور 
اظهار كرد: بر اساس آخرين منابع معتبر علمى، ويروس كرونا در صورت 
اعمــال دما و زمان كافى هنگام پخت مواد غذايــى به طور كامل از بين 
مى رود. سيد هدايت حسينى ادامه داد: ويروس كرونا در دماى 56 درجه 
سانتيگراد در مدت 30 دقيقه از بين مى رود و براى نابودى اين ويروس در 

دماى 70 درجه سانتيگراد حداقل 5 دقيقه زمان الزم است.
حسينى گفت: هر چقدر ميزان چربى و پروتئين در يك ماده غذايى بيشتر 
باشد، با توجه به اثر حفاظتى اين مواد از ويروس، دماى باالترى براى از 
بين بردن ويروس در زمان سالم سازى حرارتى الزم است بنابراين توصيه 
مى شــود در زمان پخت مواد غذايى حتما از دمــاى باالتر از 70 درجه 

سانتيگراد و حداقل 5 دقيقه زمان حرارت استفاده شود.

اتمام طرح هاى همدان اولويت شهردارى 
در سال جهش توليد است

  خدمات رســانى مطلوب به مردم، ارتقاى سطح كيفى و كمى و اتمام 
طرحهاى اجرايى در سطح شهر سياست و اولويت اصلى مديريت شهرى 

در سال جهش توليد است.
شــهردار همدان در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: امســال اولويت اصلى 
شــهردارى همدان اجرا و تكميــل طرح هاى مهم و نيمــه نظير تقاطع 
غيرهمســطح شــهيد همدانى، پاركينگ طبقانى آقاجانــى بيگ، تقاطع 
غيرهمسطح غدير، آســفالت معابر اصلى شهر، پارك واليت، آرام سازى 
بلوار ارم و پارك آماداى (تپه پيســا) است. عباس صوفى، تعيين تكليف 
پياده راه سازى معابر منتهى به ميدان مركزى، تكميل طرح سينا و ساماندهى 
ورودى هاى شهر همدان را از ديگر اقدام هاى مديريت شهرى همدان در 
ســالجارى عنوان كرد. صوفى با اشاره به سياستگذارى اجراى 430 طرح 
مختلف شــهرى همدان در سال جارى گفت: اين طرح ها توسط شوراى 
اســالمى شهر همدان سياستگذارى شده و شهردارى تمام تالش خود را 
براى تحقق آن به كار گرفته اســت. وى خدمات رســانى بهينه و مطلوب 
به مردم و كســب رضايت شهروندان را مهمترين وظيفه مديريت شهرى 
دانســت و گفت: در سالى كه از سوى رهبر معظم انقالب"جهش توليد"
نامگذارى شده است، به دنبال ارتقاى سطح كيفى و كمى خدمات هستيم.

شــهردار همدان برقرارى ارتباط با ســامانه 137 را ظرفيت بالقوه براى 
پيگيرى و حل مشــكالت و دغدغه هاى مردم دانســت و گفت: مديران 
نواحى شهرى آماده پيگيرى مطالبات مردم پيرامون زندگى شهرى و حل 

مشكالت از طريق اين سامانه هستند.

از راز مبتاليان كرونا در همدان تا شفافيت ديگر استان ها

مردم اطالعات شفاف مى خواهند

آمادگى آموزش و پرورش براى اتمام سال تحصيلى 
در صورت ادامه روند تعطيلى مدارس

 موســس اورژانس اجتماعــى در ايران، 
با عنوان اين مطلب كه بحران كرونا نشــان 
داد «خانــواده بودن» را خوب بلد نيســتيم 
گفت:لزوم مهــارت گفت وگو در خانواده ها 
و مهــارت خودمراقبتى امروزه بيش از پيش 

احساس مى شود.
سيد حســن موســوى چلك در گفت وگو 
با مهر، اظهــار كرد: وقتــى بحران ها در هر 
جامعه اى به وقوع مى پيوندد، مى توانند نقاط 
قــوت و ضعف آن جامعه اعم از مســئوالن 
و مردم را در زمينــه مديريت آن بحران ها و 
تأثيرپذيرى منفى كمتر نشــان دهد. از جمله 
اين بحران هــا كه در تمام كشــورهاى دنيا 
شــيوع پيدا كرده «بحران كرونا» اســت كه 
حوزه هاى مختلف از جمله حوزه خانواده را 
تحت تأثير قرار داده و نشان داد كه چقدر در 
شرايط امروزى همچون نياكان مان مى توانيم 

با هم در خانه زندگى كنيم و لذت ببريم.
رئيس انجمن مــددكاران اجتماعــى ايران، 
افــزود: تحليل من از اين شــرايط نشــان 
داده كــه ما خانواده بــودن را به گونه اى كه 
از بــودن با هم لذت ببريــم همچون پدر و 

مادرانمان خوب بلد نيستم، چون مهارت هاى 
مختلــف براى اين موضــوع را نداريم يا در 
اين مهارت ها ضعيف هســتيم. از جمله اين 
مهارت ها بازى هــاى گروهى در درون خانه 
با اعضا خانواده است. ضعفى كه بسيارى از 

اطرافيان اين روزها به آنها اشاره مى كنند.
وى دربــاره داليــل ايــن موضــوع تاكيد 
كرد: وابســتگى و چســبندگى بيش از حد 
به رســانه هاى مختلــف، دورى عاطفى از 
همديگر، وابســتگى به تلفن هــاى همراه و 
فناورى هــاى نوين (كــه در جاى خود يك 
ضرورت اجتناب ناپذير اســت) و حضور در 
شــبكه هاى اجتماعى و تفاوت در اطالعات 
فرزنــدان و والديــن و نداشــتن حوزه هاى 
مشــترك و جذاب براى اين افراد در درون 
خانه از جمله اين داليل اســت. اگر نگويم 
خيلــى حوصلــه همديگــر را نداريم ولى 
مى توانم كوتاه به اين نكته اشــاره كنم حتى 
زوجين هم در اين شــرايط متوجه شدند كه 

خيلى نمى توانند همديگر را تحمل كنند.
عضو هيأت رئيســه منطقه آسيا و اقيانوسيه 
ايران،  اجتماعى  مددكاران  جهانى  فدراسيون 

گفت: نه اينكه همديگر را دوســت نداشته 
باشــند، بلكه نمى دانند چگونــه آن را ابراز 
كنند و با توجه به اشــتغال هــر دو يا يكى 
از زوجين در محيط هــاى بيرون از منزل در 
گذشــته فرصت حضور مشــترك كمتر بود 
ولى به دليل طوالنى شدن تعطيالت و اجبار 
به حضور طوالنى تر كنار هم متوجه شــدند 
كه ممكن اســت نتوانند همديگر را اينگونه 
تحمــل كنند يا حداقل آن اين اســت كه از 
اين بــودن طوالنى مدت كنار هم خيلى لذت 
نمى برنــد و محيــط خانه ها، محيطى شــاد 
و بانشــاط نيســت، در نتيجه ممكن اســت 
تعارضاتى در روابطشــان ايجاد شود كه اگر 
مهارت حــل تعارضات را هم بلد نباشــند 
(كه بيشــتر ما بلد نيستيم يا ضعيف هستيم) 
مى توانــد منجر به بروز اختالفاتى شــود كه 
مى توانــد از پيامدهاى منفى اجتماعى بحران 

كرونا باشد.
كميسر اخالق فدراســيون جهانى مددكاران 
اجتماعــى در ادامه افزود: يكــى از نيازهاى 
خانواده هــا در ايــن شــرايط و در دوران 
پساكرونا بازنگرى در كاركردهاى خانواده و 

مهارت هاى مورد نياز خانواده ها است. بحران 
كرونا نه نخســتين بحران بوده و نه آخرين 
آن خواهد بود. در تاريخ زندگى ما هميشــه 
بحران هاى مختلف به وقــوع مى پيوندد كه 
مى توان با تدبير و كســب مهارت هاى متعدد 
با عوارض اجتماعــى و روانى كمتر آنها را 

سپرى كرد.
مؤســس اورژانس اجتماعى در ايران تاكيد 
كــرد: به عنوان يــك مــددكار اجتماعى كه 
حدود 27 ســال در اين حــوزه كار مى كنم 
و يكى از حوزه هــاى كارى ام هم خانواده و 
آسيب هاى اجتماعى است، مى خواهم اشاره 
كنم كه لزوم مهارت گفت وگو در خانواده ها 
و مهــارت خودمراقبتى امروزه بيش از پيش 
در جامعه ضرورت دارد كه نبود يا ضعف آن 
كامًال مشهود است و ضعف اين مهارت ها نه 
فقط در شــرايط بحرانى كه حتى در شرايط 
عادى هم مى تواند مشــكالت زيادى ايجاد 
كند. تأملى بر آمارهاى طالق، خشونت هاى 
خانگى، خشــونت هاى اجتماعى، اختالالت 
روانى، اقدام به خودكشــى و…، خود مويد 

اين نكته اى است كه اشاره كردم.

بحران كرونا نشان داد «خانواده بودن» را خوب بلد نيستيم
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 بانك رفاه كارگران يا پولداران؟!
 بانك هــا در ايران هر يك بنا به ماموريت و مســئوليتى ايجاد و با 

درنظر گرفتن آن اولويت، فعاليت مى كنند.
اين ماموريت و اولويت معموال در  نام اين بانك ها مشــخص است و 
اين بانك ها بيشتر به صورت تخصصى در اجراى آن ماموريت فعاليت 
مى كنند، هرچند در مواردى مخاطب مشخص شده از عملكرد بانك 

تخصصى خود راضى نيست.
بانك رفاه كارگران همان گونه كه از نام آن مشخص است براى خدمت 
به كارگران طراحى شــده تا منابع ســازمان تامين اجتماعى كه متعلق 
به كارگران اســت در اين بانك به گــردش دربيايد و رفاه كارگران را 

به دنبال داشته باشد.
 بررسى موفق بودن يا نبودن اين بانك در عمل به ماموريت اصلى را 
به فرصتى ديگر موكول مى كنيم اما بحث در اينجا درباره اقدامى است 
كه گويا در شرايط كرونايى كشور مسئوالن اين بانك در استان انجام 
داده اند و آن هديه بسته بهداشتى به مشتريان داراى گردش مالى زياد 

و خوب در اين بانك بوده است.
خريد الكل، ماســك و دســتكش و هديه آن به مشتريان پولدار قطعا 

با ماموريت اصلى اين بانك كه رفاه كارگران است، همخوانى ندارد.
بهتر بود  بانك رفاه كارگران اســتان اگر منابعى در اختيار داشت، ابتدا 
براى كاركنان بانك و سپس براى كارگران شاغل استان در واحد هاى 
توليدى و در نهايت براى مشتريان پولدار اقدام به تهيه بسته بهداشتى 
مى كــرد تا امروز از اقدامات آن، فراموشــى كارگــران و حمايت از 

پولداران استنباط نشود.
از دســتگاه هاى نظارتــى انتظــار مــى رود بانك هــا را از اين نوع 

خوش خدمتى هاى بى خاصيت و شيرين كارى ها بر حذر دارند.

دو دستور مهم رئيس جمهور 
به وزير اقتصاد

 رئيس جمهــور در گفت وگويــى با فرهاد دژپســند، وزير امور 
اقتصــادى و دارايى دســتور داد فورى طبق مصوبــه اخير دولت، 
سازوكار عرضه ســهام بنگاه هايى را كه در اختيار دولت، نهادهاى 

عمومى و نيروهاى مسلح هستند، در بورس فراهم كند.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم  والمســلمين حسن روحانى در اين 
گفت وگــو با تاكيد بر رفع موانع و تســريع و تســهيل در ترخيص 
كاالهاى مانده در گمرك، دســتور داد طبــق تاكيد جديد دولت، در 
روند تخليه كاالها و تجهيزات پزشــكى و درمانى كه از به بعد وارد 
كشــور مى شــود، در كمترين زمان ممكن اقدامات الزم را به عمل 

آورد.
رئيس جمهور همچنين تاكيد كرد كه گزارش اقدامات انجام شده در 

اين حوزه ها نيز در اختيار افكار عمومى قرار گيرد.
وزير امور اقتصاد و دارايى نيز در اين گفت وگو گزارشى از اقدامات 

انجام در اين دو حوزه ارائه كرد.

مديرعامل شركت راه آهن اعالم كرد
استرداد 100 ميليارد تومان 

بليت قطار تاكنون
■ محاسبه خسارات وارده كرونايى 

 روزها و هفته هاى گذشــته بالغ بر 100 ميليارد تومان بهاى بليت 
قطارى كه مردم آن را استرداد كردند، به حسابشان واريز شده است و 
در حال محاسبه و ارزيابى خسارات وارده به حوزه حمل ونقل ريلى 
ناشى از شــيوع ويروس كرونا و توقف قطارها هستيم كه به زودى 

آن را اعالم مى كنيم. 
مديرعامل شــركت راه آهن جمهورى اسالمى ايران در گفت وگو با 
ايســنا، اظهار كرد: آمار بليت هايى كه تاكنون مسترد كرده ايم و بهاى 
آن را شركت هاى حمل و نقل ريلى به مردم داده اند، مشخص است 
و تاكنــون مى توان گفت بالغ بر 100 ميليارد تومان به مردم پرداخت 
شده است، اما خسارت هايى كه به حوزه حمل ونقل ريلى وارد شده 
فقط مربوط به اســترداد بليت ها نيست و محدود به ديروز و امروز 
هم نخواهد بود. بنابراين مطالعاتى در حال انجام اســت و به زودى 
اعداد و ارقــام دقيقى در محاســبات و ارزيابى هاى صورت گرفته 

مشخص خواهد شد.
سعيد رســولى افزود: به غير از مبلغى كه حدود 100 ميليارد تومان 
بابت استرداد بليت شركت ها متضرر شده اند، خساراتى به آن ها بابت 
نخريدن بليت قطار وارد شــده و بنابراين در ســتاد مقابله با كرونا 
اين موضوع نيز در نظر گرفته مى شــود تا ضمن تقويت بخش هاى 
مختلف از ركود در اين حوزه جلوگيرى شــود و چرخ كارخانجات 

و صنايع مرتبط بچرخد.
مديرعامل شــركت راه آهن با بيان اينكه ممكن است شيوع ويروس 
كرونــا تا ماه هاى آينــده نيز آثار خــود را روى بخش هاى مختلف 
بگذارد، گفت: تاكنون اعتبارى به حوزه حمل ونقل ريلى از ســوى 
ســتاد مقابله با كرونا پرداخت نشده اســت، اما به زودى اين اتفاق 

مى افتد و اعتبارات الزم به آنها پرداخت خواهد شد.
وى تاكيــد كرد: شــركت راه آهن جمهورى اســالمى ايران به هيچ 
وجه صرفا نــگاه اقتصادى ندارد و به منابع انســانى توجه ويژه اى 
مى كنيم، زيرا اتفاقاتى مانند ويروس كرونا گذراست و نيروى انسانى 
ســال هاى سال با ما كار كرده و نمى توانيم آن را تعديل كنيم. از همه 
شركت هاى همكار غيردولتى خواهش كرده ايم تا نيروى انسانى خود 
را تعديل نكنند و دولت نيز كمك خود را مشــروط به اين مســئله 

كرده است.

افزايش 21درصدى دستمزد كارگران
 قابل پيش بينى بود

 در ســال 1399حداقل دستمزد 21 درصد افزايش پيدا كرده، اما 
دريافتى 2 ميليون 870 هزار تومان افزايش يافته اســت كه به معناى 
افزايش 32 درصدى دريافتى كارگران در ســال 1399 خواهد بود.  
كمك هزينه اقالم مصرفى (خواروبار) از 190 به 490 افزايش يافت. 
پايه ســنواتى از 70 تومان بــه 175 افزايش يافت. حق هر فرزند  از 

151 به 183 هزار تومان افزايش يافت.
يك كارشــناس اقتصادى با اشاره به تالش نمايندگان كارگرى براى 
باال بردن درصد افزايش حقوق كارگران در شوراى عالى كار گفت: 
متوليان نظام حقوق و دســتمزد خدمات كشورى و قانون كار پيش 
از هرگونه تصميم درباره افزايش حقوق ها بايد به هماهنگى و اتفاق 
نظر مى رســيدند و همسان ســازى حقوق كارگــران و كارمندان را 
رعايت مى كردند تا شاهد ايجاد انتظار و احساس تبعيض در جامعه 

كارگران و مستمرى بگيران نباشيم. 
على اكبر لبافى در گفت وگو با ايســنا در ارزيابى مصوبه افزايش 21

درصــدى حداقل مــزد كارگران، گفت: در شــرايط موجود طبيعى 
بود كه نتوانيم حقوق كارگران و بازنشســتگان مشمول قانون كار و 
تاميــن اجتماعى را با توجه به منابعى كه بايد براى آن تخصيص مى 
يافت، همسان سازى كنيم و بنابراين قابل پيش بينى بود كه سرنوشت 
دســتمزد كارگران به اين شكل رقم بخورد و 2 ميليون و 800 هزار 
تومانى كه مورد نظر و توافق بود در سرجمع دريافتى كارگران لحاظ 

شود.
 انتظار جامعه كارگرى رسيدن كف حقوق به 2/8 ميليون 

تومان بود
وى با اشــاره به افزايش حقوق شــاغالن و بازنشستگان خدمات 
كشــورى گفت: اواخر سال گذشته شــاغالن خدمات كشورى با 
افزايش 50 درصدى در حقوق ها مواجه شــدند و فارغ از آن يك 
افزايــش 15 درصدى هم تحت عنوان افزايش ســاليانه از ابتداى 
فرورديــن ماه در حقوق هاى آنها لحاظ شــد و در نهايت مجلس 
نيز كف حقوق كارمندان دولــت را 2 ميليون و 800 هزار تومان 
تصويب كرد امــا انتظار جامعه كارگرى و مشــموالن قانون كار 
ايــن بود كه آنها هم بتوانند بــه كف 2 ميليون و 800 هزار تومان 
برســند و اين افزايش در نظام حقوق و دســتمزد تامين اجتماعى 

شود. لحاظ 
 حداقل دستمزد سال 99، فشار بر بنگاه ها را باال مى برد

 اما نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران معتقد اســت حداقل دســتمزد 
تعيين شده براى كارگران در سال 1399، فشار بر بنگاه هاى اقتصادى 
را بسيار باال خواهد برد و اگر چاره اى براى آن انديشيده نشود، اين 
موضوع به مى تواند هزينه هايى جديــد براى اقتصاد ايران به وجود 

آورد. 
حسين سالح ورزى با بيان اينكه افزايش 21 درصدى حداقل دستمزد 
در عمــل براى كارفرمــا هزينه اى 40 درصــدى دارد، توضيح داد: 
نماينده كارگران توقع افزايش بيش 25 درصدى دســتمزد و نماينده 
كارفرمايــان به افزايش 15 درصدى تاكيد داشــتند، كه هيچ كدام به 
خواسته خود نرســيدند و در نهايت با ميانجيگرى دولت و در نظر 

گرفتن همه شرايط افزايش 21 درصد دستمزد تصويب شد.

بارش تگرگ به كشاورزى همدان خسارت زد
 رئيــس ســازمان جهــاد كشــاورزى همــدان بــا اشــاره بــه بــارش گســترده تگــرگ در 
ــر  ــزا و گنــدم در براب سراســر  اســتان گفــت: درختــان ميــوه زودگل و كشــت هاى كل
ــش و  ــال پاي ــزان آن در ح ــه مي ــد ك ــيب ديده ان ــاورده و آس ــرگ دوام ني ــار تگ رگب

بررســى اســت.
ــرق و  ــد و ب ــاهد رع ــب ش ــرد: از چهارشنبه ش ــار ك ــالل اظه ــى ج ــور رضوان منص
ــا از  ــه م ــم و بررســى هاى اولي ــتان بودي ــق اس ــام مناط ــرگ در تم ــيع تگ ــزش وس ري

آســيب ديدگى بخشــى از باغ هــا و زراعــت اســتان حكايــت دارد.

ــو  ــد زردآل ــوه تك هســته اى و زودگل مانن ــان مي ــد درخت ــا گفــت: بى تردي ــه ايرن وى ب
و بــادام زيــر رگبــار تگــرگ تــاب نيــاورده و بيشــترين آســيب را متحمــل شــده اند.

ــه  ــه ب ــدم ك ــزا و گن ــر باغ هــاى اســتان، كشــت كل ــى جــالل گفــت: عــالوه ب رضوان
مرحلــه چنــد برگــى رســيده اند نيــز زخمــى شــده و ميــزان خســارت وارد آمــده در 

حــال بررســى اســت.
رئيــس ســازمان جهادكشــاورزى همــدان خاطرنشــان كــرد: در ايــن شــرايط از 
ــراى  ــه الزم ب ــدارها و توصي ــا هش ــت، ام ــاخته نيس ــداران كارى س ــاورزان و باغ كش

ــت. ــده اس ــا داده ش ــه آنه ــظ ب ــش هاى محاف ــى پوش ــاد برخ ايج
ــزود:  ــه دارد، اف ــان اينكــه طبــق پيش بينــى هواشناســى ريــزش تگــرگ ادام ــا بي وى ب

در صــورت تــداوم ايــن شــرايط بايــد منتظــر ضــرر و زيان هــاى بيشــترى بــر بخــش 
كشــاورزى اســتان باشــيم.

بــه گفتــه رضوانى جــالل اگــر ســرماى بهــار شــدت يابــد و دمــاى هــوا بــه زيــر صفــر 
ــه خســارت تگــرگ  برســد، بايــد ســرمازدگى محصــوالت زراعــى و باغــى را هــم ب

اضافــه كنيــم.
ــدارى  ــه زراعــت و باغ ــه اينك ــاره ب ــا اش ــدان ب ــازمان جهادكشــاورزى هم رئيــس س
ايــن اســتان همــواره در معــرض خطــر ســرمازدگى، تگــرگ و ســيل بــوده اســت، از 
كشــاورزان خواســت عــالوه بــر جــدى گرفتــن توصيه هــاى هواشناســى بــه محتــواى 

ــد. ــه كنن ــم، توج ــال مى كني ــا ارس ــراى آنه ــه ب ــى ك ــاى آموزش پيامك ه

غزل اسالمى»
 گويى كرونا منتشــر شــده تا فقط بازار 
خرده فروشان و اشتغال كارگران را هدف قرار 

بدهد.
پيش از نوروز اعالم شــد مردم خريد شــب 
عيد را تا جايى كــه مى توانند به زمان پس از 
كنترل ويروس كرونا موكول كنند. همين هم 
شــد؛ بسيارى از مردم متوجه شدند كه ديد و 
بازديد در نوروز 99 كاهش مى يابد بنابراين نه 
وســايل پذيرايى و غذاى بيش از نياز روزمره 
خود خريدند و نه لباسى براى ميهمانى رفتن! 
تير اين رفتار به بازار و به ويژه خرده فروشانى 
خورد كه يك سال منتظر بودند تا فروش شب 
عيد داشــته باشند. تير كرونا به هدف ديگرى 
هم خورد؛ برخى توليدى ها مانند توليد لباس 
و لوازم خانگى به ركود رفتند و بسيارى از آنها 
بــا ادامه بحران كرونا قرارداد كارگران خود را 

براى سال 99 تمديد نكردند. 
اما بيش از صاحبان كســب وكارهاى بزرگ و 
متوســط به اقتصاد و اشتغال خرده فروشان و 
كارگران لطمه خورد؛ همه مغازه ها به استثناى 
مغازه ها و فروشگاه هاى مربوط به مواد غذايى 

به اجبار تعطيل شدند! 
بسيارى از مردم، كارشناسان و مسئوالن معتقد 
هســتند كه تعطيلى بازار و مشــاغل درست 
اســت، زيرا موجب مى شود تا مردم در خانه 
بمانند و دچار كرونا نشــوند، اما بايد اين را 
هم درنظــر بگيريم كه اين اقــدام موجب از 
دســت رفتن هزاران شغل، افزايش چك هاى 
برگشتى، باال گرفتن اختالفات خانوادگى، از 
دست رفتن منابع مالى خانواده هاى دهك هاى 
3 تــا 7، ايجاد اســترس و نگرانى و ادامه آن 
تا سال ها، وســواس و ده ها اختالل روحى و 

اقتصادى براى آينده به دنبال خواهد داشت.
بارها اعالم شــده كه پاندومــى اين ويروس 
گســترده اســت و باالخره حدود 70 درصد 
مردم دچار آن مى شــوند. اگر قرار است 70

درصد مردم كرونا بگيرند چرا پيش از بيمارى 
اقتصاد آنها هم از بين برود و خانواده  ها دچار 

مشكالت و اختالف شوند؟
اگر هدف تردد پايين اســت پس تمام اداره ها 
هم بايد تعطيل شــوند و كسى سر كار نرود 

مگر اداره هاى اســتثنايى كه وجــود آنها در 
شرايط كرونا الزم است. زيرا با تصميم كنونى 
تنها متضرران بازاريان و به ويژه خرده فروشان 
هستند كه مغازه هايشــان به صورت اجبارى 
تعطيل شــده اســت و دومين گروه كه دچار 
خسارت شده اند، حدود يك ميليون كارگرى 
اســت كه به دليل قطــع توليــد كارگاه ها و 
واحدهــاى توليــدى از كار بيكار شــده اند. 
دستفروشان و كارگران ساختمان نيز گروهى 
بدون پشــتيبان هســتند كه اگر يك روز كار 
نكنند، نمى توانند معيشت خود و خانوادشان 

را بچرخانند.
به نظــر مى رســد كنتــرل پاندومــى كرونا 
خانواده هايــى را هدف قرار داده كه وضعيت 
اقتصادى آنها به كســب درآمد روزانه متصل 

است.
در آمريكا اعالم كردند كه هزار و 500 دالر به 
حســاب افرادى كه در طبقه متوسط و پايينتر 
قرار دارند، واريز مى شــود تا افراد به دليل از 
دســت دادن موقت اشتغالشان بتوانند از پس 
مخــارج روزمره خود بربياينــد. اين موجب 
مى شــود تا اين افراد نگران سير كردن شكم 
خود نباشــند و اطمينان داشــته باشند در هر 
صورتــى دولت در كنار آنها اســت و نه تنها 

گرســنه نمى مانند كــه با آن پــول مى توانند 
اجاره خانــه و ديگر هزينه هــاى زندگى خود 
را پرداخــت كنند، اما در ايــران اوضاع كامال 

متفاوت است.
اكنون بخــش بزرگى از جامعــه، يارانه 45

هــزار و 500 تومانــى را دريافــت مى كنند 
و تعــدادى از آنها ماهانه حــدود 50 هزار 
تومان هم كمك معيشتى به حسابشان واريز 
مى شود. نمى دانم مســئوالن و تصميم گيران 
چقدر مطلع هســتند، اما اغلب مردم فقير و 
مرفــه جامعه ايرانى مى دانند كه بخشــى از 
جامعه كه تعدادشــان كم نيســت تنها منبع 
درآمدى شان همان مبلغ يارانه اى است كه از 
دولــت دريافت مى كنند و يك ماه خود را با 
همان مقدار پول مى گذرانند، اين تعداد حتى 
تحت پوشش ارگان هاى حمايتى نيز نيستند 
تا ماهانه دريافتى ديگرى هم داشــته باشند، 
بنابراين شناسايى آنها سخت است. حاال اگر 
دولت يك ميليون تومان به اين افراد وام 24

ماهه آن هم با سود 12 درصد پرداخت كند 
آيا پس از برداشــت ماهانه اقســاط آن وام، 
چيزى از يارانه براى اين افراد مى ماند كه در 

ماه هاى بعدى گذران زندگى كنند؟
از قضا بخــش بزرگى از جامعــه كه هنگام 

خبردار شــدن از وام يك ميليون تومانى اقدام 
به ثبت نام كرده اند، به اشتباه گزينه اهداى يارانه 
را انتخاب كرده و يارانه شان هم از دست رفته 

است!
به جز اين گروه بســيارى از كارگران روزمزد 
و دستفروشان و كارگران ساختمانى با مشكل 
شديد اقتصادى و خانوادگى مواجه مى شوند. 
مغــازه داران و خرده فروشــان نيز با همين 

مشكالت دست و پنجه نرم خواهند كرد.
در اين شرايط پيش آمده اين مردم انتظار دارند 
همانند مردم كشــورهاى ديگر مورد حمايت 

دولت قرار بگيرند.
اكنون اين دولت است كه بايد خودى نشان 
بدهد و پاسخ آرى به تك تك افرادى بدهد 
كه هيچ گاه در زمان انتخابات اجازه نداده اند 
پاى صندوق هاى راى خالى بماند و پاســخ 
كوبنده اى به آمريكا و ديگر دشمنان داده اند.

حوادث غيرمترقبه شغل قشر بزرگى از جامعه 
را از آنها گرفته و مــردم را نگران آينده خود 
كرده اســت، اكنون زمان آن است كه دولت 
تصميــم مهمى بگيــرد و از مردمش حمايت 
كند و 40 ســال نجابت مــردم را با پرداخت 
يارانه ميليونى به هر فرد تا زمان وجود كرونا، 

جبران كند. 

 تاكنون با اعتبارى كه از محل اعتبارات بانكى، 
بودجــه اى و ارزى تامين شــده، رقمى نزديك به 
100 هزار ميليارد تومان براى توزيع بسته حمايتى 
كرونا پيش بينى شــده است كه از كانال تسهيالت 
بانكــى و يــا كمك هــاى بالعــوض در اختيار 

گروه هاى هدف قرار مى گيرد.
به گزارش ايســنا، به دنبال شيوع ويروس كرونا، 
حدود 2 ماهى است كه كشور ما هم در وضعيت 
خاصى بوده و بخش هاى مختلف به ويژه اقتصادى 
تحت تاثير قرار دارد؛ به طورى كه كسب وكارها در 
اغلب موارد تعطيل و يا با كاهش قابل توجه درآمد 
مواجه شــدند. از اين رو با توجه به الزام حمايت 
دولت از اقشــار آسيب پذير و كسب وكارها، بسته 
حمايتى با چند گزينه پيش بينى شد و به تدريج در 

دستور كار قرار گرفت.
 اما براى تامين هزينه بسته حمايتى از منابع بانكى، 
بودجــه دولت و صندوق توســعه ملى اســتفاده 
مى شــود كه به حدود 100 هــزار ميليارد تومان 

مى رسد و عمده آن از محل بانك ها است.
 تعويق اقساط به مدت 3 ماه

اين در حالى اســت كه در نخستين مصوبات قرار 
بر اين شــد تا تمهيداتى براى مشتريان بانك ها و 

تسهيالت گيرندگان فراهم شود كه در اين روزها 
با كاهش درآمد، پرداخت اقســاط وام برايشــان 

سخت شده است. 
بر اين اســاس براى صاحبان كسب وكارها به ويژه 
كســب وكارهاى كوچك كه به دليل شرايط ناشى 
از شــيوع ويروس كرونا متضرر و با مشــكالت 
مالى مواجه شــده اند، پيش بينى شــد كه اقســاط 
وام اشــخاص حقيقى و حقوقــى، به مدت 3 ماه 
از اسفند تا ارديبهشت ماه به تعويق افتد، همچنين 
اقســاط وام هاى قرض الحسنه تمامى اشخاص نيز 

شامل اين طرح مى شود.
 عدم تعليق خدمــات به صاحبان چك 

برگشتى
امــا كاهش و حتى توقف درآمد و متضرر شــدن 
اصنــاف موجــب نگرانــى آنها بابت برگشــت 
چك هايشان شد كه در اين رابطه نيز بانك مركزى 
تصميم گرفت در راســتاى حمايــت از صاحبان 
چك، افرادى كه چك هاى آنها از اســفند تا پايان 
ارديبهشــت ماه برگشــت مى خورد، از دريافت 
خدمــات بانكى محروم نشــوند، ايــن در حالى 
است كه در شرايط عادى براى صاحبان چك هاى 
برگشتى خدمات بانكى ارائه نمى شود. البته اصناف 

خواستار اين بودند كه در اين مدت چك هاى آنها 
در بانك برگشــت نخورد كه اين موضوع با توجه 
به اينكه بايد حقوق دو طرف صادركننده و ذى نفع 

چك حفظ مى شد، پذيرش نشد.
 وام يك تا 2 ميليونى 4 درصدى اصناف 

و 12 درصدى يارانه بگيران
اما در بســته حمايتى براى اقشار آسيب پذير، دو 
نوع وام نيز پيش بينى شــد كــه از محل 75 هزار 
ميليــارد تومان اعتبارى بود كــه بانك مركزى از 
محــل منابع بانك ها و كاهش ذخيــر قانونى آنها 

پيش بينى كرد.
بر اين اســاس در مرحله نخســت قرار شد تا به 
حدود 4 ميليون نفر از كسب و كارهاى آسيب ديده 
تسهيالت يك تا 2 ميليون تومانى با سود 4 درصد 
اختصاص پيدا كند كه البته ســود كلى 12 درصد 

بوده و 8 درصد آن را دولت تقبل مى كند.
پــس از مدتى بانــك مركزى پيشــنهاد وام يك 
ميليونى با ســود 12 درصد بــه حدود 23 ميليون 
خانوار يارانه بگير (حدود78 ميليون نفر) را مطرح 
كرد كه مصوب شــد و قرار است به اين خانوارها 
در صــورت اعالم تقاضا در ســامانه اى كه دولت 

تعريف مى كند، پرداخت شود.

هردو تسهيالت 4 درصدى اصناف و 12 درصدى 
يارانه بگيران به حســاب يارانه آنها واريز مى شود 
و پــس از حدود 4 ماه تنفــس به مدت 24 ماه از 

حساب آنها كسر خواهد شد. 
 كمــك 200 تا 600 هزار تومانى براى 

بدون درآمدها
كمــك ديگرى كــه به عنوان پرداخــت نقدى و 
بالعوض پيش بينى شــد، منابعى از محل بودجه 
دولت است كه به حدود 1/5 ميليون خانوار بدون 
هيچگونه درآمدى پرداخت مى شــود؛ به طورى كه 
به تناسب بعد خانوار بين 200 تا 600 هزار تومان 
در 4 مرحله به حســاب يارانه آنها واريز مى شود 
كه بــراى خانوار تك نفره 200 هــزار تومان، دو 
نفره 300 هزار تومان، ســه نفره 400 هزار تومان، 
چهار نفره 500 هزار و پنج نفره و باالتر 600 هزار 

تومان است. 
هزينه پرداخت اين بســته حمايتى در هر ماه بيش 
از 300 ميليارد تومان است كه در مجموع به  هزار 
و 350 ميليارد تومان در چهار ماه پيش بينى شــده 

مى رسد.
 پرداخت هايى براى نظام سالمت 

 اما با شيوع ويروس كرونا تامين هزينه هاى مربوط 
به ويژه در حوزه بهداشــت و درمان موضوعى بود 
كه به طور خاص تامين آن متوجه دولت اســت و 
طبق آمارى كه در مدت اخير اعالم شــد تا مرز 4

هزار ميليارد تومان از منابع دولت به نظام سالمت 

اختصاص يافته كه در بخش هاى مختلف از جمله 
ســتاد ملى كرونا، دانشــگاه علوم پزشكى  و بيمه 

سالمت بوده است.
 كمك يك ميليارد دالرى از ذخاير ارزى

در كنار منابعى كه از محل بانك ها و بودجه دولت 
براى تامين هزينه بســته حمايتى كرونا و ســاير 
هزينه هاى آن اســتفاده مى شود، كمك از صندوق 

توسعه ملى نيز در دستور كار قرار گرفت.
اين در حالى اســت كه با توجه به هزينه سنگين 
كرونا و از ســويى وضعيت درآمــدى دولت، از 
مدتى پيش بحث هايى درباره تامين هزينه از محل 
صندوق توســعه ملى وجود داشت و پيشنهاداتى 
نيز مطرح شــد، تا اينكه رئيس جمهور در نامه اى 
به مقام معظم رهبرى، خواســتار برداشــت يك 
ميليــارد دالرى از صنــدوق توســعه ملى براى 
بخش بهداشــت و درمان و همچنين تامين هزينه 
بيمه بيكارى شــد كه در نهايت رهبرى نيز با اين 

درخواست موافقت كردند. 
با امكان برداشت يك ميليارد دالرى از صندوق 
توســعه ملى، بانك مركز معادل ريالى اين منابع 
را در اختيــار دولت قــرار مى دهد و با توجه به 
اينكــه با نرخ بازار نيما به ريــال تبديل خواهد 
شــد و درحال حاضر نــرخ نيمايى بــه حدود 
14 هزار تومان مى رســد، حداقــل مبلغ حدود 
14 هــزار ميليارد تومــان در اختيار دولت قرار 

خواهد داد.

كارگران و خرده فروشان
 بزرگترين متضرران كرونا

جزئيات اقالم و هزينه بسته حمايتى كرونا
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امكان كاهش شهرهاى ميزبان يورو 2020
 احتمال دارد يوفا تعداد شــهرهاى ميزبان يورو 2020 را كاهش 

دهد.
يورو 2020 يكى از رويدادهايى بود كه به دليل شيوع ويروس كرونا 
به تعويق افتاد و خيلى ها نيز نسبت به برگزارى اين رقابت ها در سال 
آينده ابراز نگرانــى كردند. به همين دليل اتحاديه انجمن هاى فوتبال 
اروپــا (يوفا) در نظر دارد گزينه اى را براى كاهش تعداد شــهرهاى 

ميزبان براى يورو 2020 در نظر بگيرد.
به گزارش ايســنا، برنامه ريزى شده اســت كه اين مسابقات در 12 
شهر اروپا برگزار شود، با اين حال ، به عنوان مثال در ايتاليا و اسپانيا 
خيلى هــا نگران آمادگى رم و بيلبائو هســتند كه به طور جدى تحت 

تأثير ويروس كرونا قرار گرفتند.
عالوه بر ايــن، رويدادهايى براى تابســتان ســال 2021 در برخى 
اســتاديوم ها برنامه ريزى شده اســت كه اين امر مشكالت اضافى را 

براى برگزارى مسابقات يورو 2020 در آن زمان ايجاد مى كند.
طبــق گزارش هــا، الكســاندر شــفرين، رئيــس يوفــا هميشــه نســبت 
بــه ايــده برگــزارى مســابقات قهرمانــى اروپــا در شــهرهاى مختلف 
ترديــد داشــته اســت. يــك منبــع در ايــن ســازمان بــه ديلــى ميــل 
گفــت: درحال حاضــر، يوفــا بــا هــر 12 شــهرى كــه بايــد ميزبــان 
ــوز  ــال هن ــن ح ــاس اســت. در عي ــند، در تم ــابقات باش ــن مس اي

هيــچ برنامــه رســمى بــراى ايــن مســابقات وجــود نــدارد.
يورو 2020 بايد در 12 شــهر اروپا برگزار شــود: ســن پترزبورگ، 
لندن، مونيخ، باكو، رم، بخارست، دوبلين، كپنهاگ، بيلبائو، گالسكو، 
بوداپســت و آمســتردام اين شهرها هســتند و بايد ديد شيوع كرونا 

موجب كاهش شهرهاى ميزبان يورو مى شود يا خير. 

بسته شدن مراكز تمرينى المپيك در ژاپن
 هــردو مركــز تمرينى المپيــك توكيو در ژاپن به دليل شــرايط 

اضطرارى در اين كشور تعطيل شد.
پــس از باال رفتن تعداد افراد مبتال به بيمــارى كرونا و اعالم حالت 

اضطرارى در ژاپن، دو مركز تمرينى المپيك در توكيو تعطيل شد.
به گزارش ايسنا، مركز ملى تمرين و مركز علوم ورزشى كه هردو در 

توكيو هستند، بسته شدند.
ورزشــكاران المپيكى ژاپــن از اين دو مركز اســتفاده مى كردند و 
خودشــان را براى بازى هاى المپيك توكيو آمــاده مى كردند ولى با 
تعويق بازى هاى المپيك توكيو به سال آينده، اين دو مركز نيز به دليل 

شيوع كرونا تعطيل شد.

نخستين ستاره آسيايى استقالل
 50 ساله شد

 تيم فوتبال اســتقالل پرافتخارترين تيم ايرانى در قاره آسيا، براى 
نخســتين بار در ســال 1970 به قهرمانى قاره كهن رســيد كه اين 

قهرمانى در آستانه 50 سالگى قرار دارد.
به گزارش مهر، تيم فوتبال اســتقالل تهران با 4 بار حضور در فينال 
جام باشگاه هاى آسيا و 2 بار قهرمانى در اين جام، پرافتخارترين تيم 
ايرانى در آسيا پس از الهالل عربستان با 3 قهرمانى و 4 نايب قهرمانى 
و «پوهانگ اســتيلرز» كره جنوبى با 3 قهرمانى، سومين تيم پرافتخار 

قاره كهن است.
آبى پوشان براى نخستين بار در سال 1970 جام قهرمانى باشگاه هاى 
آســيا را باالى ســر بردند كه در ســال 2020 اين قهرمانى 50 ساله 
مى شــود. تيم فوتبال استقالل در روز 21 فروردين سال 1349 موفق 
شد با نتيجه 2 بر يك تيم هاپوئل را شكست دهد تا نخستين قهرمانى 
اين تيم در آســيا شكل بگيرد. 21 فروردين سال 1399 اين قهرمانى 

50 ساله شد و نيم قرن از آن گذشت.
ســومين دوره جام باشگاه هاى آسيا از روز 12 فروردين و با حضور 
7 تيم اســتقالل، هومنت من، سالنگور، هاپوئل، مدان، بنگال غربى و 
پليس عراق در تهران آغاز شــد كه آبى پوشــان در گروه نخست اين 
مسابقات با دو پيروزى 3 بر صفر مقابل هومنتمن و 2 بر صفر مقابل 

سالنگور به مرحله بعدى مسابقات صعود كردند.
اســتقاللى ها در مرحله نيمه نهايى كه در 19 فروردين در ورزشــگاه 
امجديه (شــهيد شيرودى فعلى) برگزار شــد با گل هاى غالمحسين 
مظلومى و جواد قراب كه در دقايق 47 و 64 به ثمر رسيد تيم مدائن 

را با نتيجه 2 بر يك شكست داده و به ديدار فينال رسيدند.
ــا 3 پيــروزى 5 بــر صفــر مقابــل  هاپوئــل كــه از گــروه نخســت ب
ــك  ــر ي ــى و 3 ب ــگال غرب ــل بن ــك مقاب ــر ي ــراق، 3 ب ــس ع پلي
مقابــل مدائــن بــه مرحلــه بعــدى صعــود كــرده بــود نيــز در ديــدار 
ــر يــك  ــا نتيجــه 2 ب ــان را ب ــق شــد هومنتمــن لبن ــى موف نيمه نهاي

ــال حريــف اســتقالل شــود. ــا در فين شكســت داده ت
ديدار فينال اين مســابقات در روز 21 فروردين ســال 1349 بين دو 
تيم استقالل و هاپوئل برگزار شــد كه در اين ديدار ابتدا هاپوئل در 
دقيقه 69 توســط «يهزكل هزوم» به گل رســيد و از آبى پوشان پيش 
افتاد، سپس غالم وفاخواه مهاجم تيم استقالل در دقيقه 83 كار را به 

مساوى كشيد و بازى به وقت اضافه كشيده شد.
در ســومين دقيقه وقت اضافه مســعود معينى مدافع پيش كشــيده 
استقالل با استفاده از سانتر زنده ياد منصور پورحيدرى و با ضربه سر 
گل دوم و پيروزى اســتقالل را به ثمر رساند تا آبى پوشان با نتيجه 2
بر يك در اين بازى به پيروزى رســيده و براى نخستين بار قهرمانى 

آسيا را تجربه كنند.
آبى هاى پايتخت در آن دوره از مسابقات جمعًا 5 بار به ميدان رفتند 
كه در هر 5 بازى پيروز شدند. آنها در اين بازى ها 10 بار گل زدند و 

تنها يك گل دريافت داشتند كه آن هم در فينال بود.
زنده ياد غالمحســين مظلومــى در آن دوره از بازى ها با 5 گل، آقاى 
گل مسابقات شد و با هت تريك مقابل سالنگور، نخستين هت تريك 

آسيايى استقالل را رقم زد.

با تاكيد فيفا، ليگ  برتر فوتبال برگزار مى شود
 با تاكيد فدراسيون بين المللى فوتبال، فدراسيون ها به دنبال پيدا كردن راه حلى هستند تا 
با توجه به شــرايط ويروس كرونا، بهترين راه حل را براى برگزارى ادامه رقابت هاى ليگ 

برتر خود پيدا كنند.
به گزارش مهر، ليگ هاى معتبر فوتبال دنيا و بســيارى از كشــورهاى ديگر درحالى كه به 
نيمه هاى راه رسيده بود، با گسترش ويروس كرونا به تعطيلى كشانده شدند تا تداوم اين 

بيمارى ابهاماتى را درباره  ادامه برگزارى يا لغو آنها ايجاد كند.
در شرايطى كه هنوز ويروس كرونا ميهمان آزاردهنده بيشتر كشورهاى دنياست، فدراسيون 

بين المللى فوتبال در تالش اســت زمينــه را براى برگزارى ادامــه رقابت ها فراهم كند. 
مسئوالن فيفا در تالش هستند كشورها را مجاب كنند تا ليگ هاى خود را به پايان برسانند.

براســاس تاكيد فدراســيون بين المللى فوتبال، هيچ ليگى نبايد بدون برگزارى مسابقات 
قهرمان خود را بشناسد. به همين دليل فدراسيون هاى عضو بايد راهكارى را پيدا كنند تا در 
بهترين زمان ممكن و در نظر گرفتن سالمتى بازيكنان و تمامى اعضاى تيم ها، مسابقات را 
برگزار كنند. به دنبال تاكيد فيفا، مسئوالن فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ ايران هم به دنبال 
راه حل هايى هستند تا بتوانند نوزدهمين دوره رقابت هاى ليگ برتر را به پايان برسانند. در 
همين راســتا احتماالتى براى ادامه يا لغو ليگ مطرح شده است كه براساس پيگيرى هاى 

مهر احتمال برگزارى مسابقات ليگ برتر بيشتر است.

با تاكيد فيفا فوتبال دوباره آغاز خواهد شد و مسئوالن فدراسيون ها تالش خواهند كرد با 
روش هاى مختلف ليگ هاى خود را به پايان برسانند تا چهره تيم قهرمان و تيم هاى سقوط 

كننده به ليگ هاى پايين تر مشخص شود.
اين تاكيد در حالى صورت گرفته است كه بين برخى مسئوالن تيم هاى باالى جدول ليگ 
برتر ايران اختالف نظرهايى به وجــود آمده و مصاحبه هايى عليه يكديگر انجام داده اند. 

در شرايط فعلى تيم فوتبال پرسپوليس با 10 امتياز اختالف صدرنشين ليگ برتر است.
با اين حال تيم هاى سپاهان، تراكتور و استقالل اين اميدوارى را دارند كه با ادامه رقابت هاى 
ليگ برتر بتوانند خود را به صدر برسانند. شايد به همين دليل است كه با تعطيلى ليگ برتر و 

معرفى پرسپوليس به عنوان قهرمان مخالفت دارند.

*داورى فوتبــال را از كــى و چگونه 
شروع كرديد؟

داورى را در سال 1378 با شركت در كالس 
داورى درجه3 همزمان با نسل جديد داورى 
استان شروع كردم و بعد كالس هاى ديگر را 
سپرى كردم كه در سال 85 داور ملى شدم و 
در سال 2015 نيز به جرگه داوران بين المللى 
بــه همراه بــرادرم پيام پيوســتم و هم اكنون 
مشــغول قضاوت در رقابت هــاى داخلى و 

بين المللى هستم.
داورى  به  حيدارى  برادران  مشوق   

چه كسانى بودند؟
از كودكــى عالقه خاصى بــه داورى فوتبال 
داشــتم و مشوق خاصى نداشــتم اما شروع 
همزمان با برادرم پيام تأثيــر بااليى در ادامه 
كارم داشــت و اگر پيام نبود در برهه اى براى 
ادامه كار سست مى شــدم اما پيام انگيزه مرا 
دوچندان كرد، در شروع كار با توجه به اينكه 
همزمان تحصيل پزشكى را آغاز كرده بودم، 
افرادى مرا از ادامه كار داورى نهى مى كردند 
و اعتقاد داشتند پزشــكى با داورى سنخيت 
نــدارد، در كل كســانى كه نهــى مى كردند 
بيشتر از مشــوقين بودند البته آنها نيز صالح 
مرا مى خواســتند، اما عالقه وافرى به داورى 
داشــتم و همانقدر كه براى پزشــكى وقت 
گذاشتم به همان اندازه نيز براى داورى وقت 

صرف كردم.
سوت  را  پايتخت  شهرآورد  امسال   
چه  بازى ها  ديگــر  با  بازى  اين  زديد، 

تفاوتى دارد؟
قضاوت دربى تفاوت چندانى نداشــت، اين 
ســومين دربى بود كه قضاوت مى،كردم، اما 
اين ديــدار با توجه به حساســيت دو تيم و 
طرفداران پرشــمار آنها برايم مهم بود، زيرا 
اين بازى در همــه جاى ايران و حتى خارج 
از مرزها تماشاگر دارد و بيشتر ديده مى شوى 
اما من تالش كردم پيش و پس از بازى از اين 
حساسيت موجود به نحو مثبت استفاده كنم و 
قضاوت خوبى داشــته باشم و فكر مى كنم به 

خواست خدا بازى را مديريت  و روز موفقى 
را سپرى كردم.

*بهترين سال داورى را سپرى كرديد 
و چنديــن بازى حســاس را قضاوت 

كرديد، نظر شما چيست؟
هر ســال ســعى مى كنم ســال خوبى براى 
داورى ام باشــد و اگر روزى بخواهم توقف 
كنم و درجا بزنم و بى انگيزه باشــم، آن روز 

بايد از داورى فاصله بگيرم.
حتى اگر چند ســال فرصت قضاوت داشته 
باشــم، با انگيزه تالش مى كنم تــا روزبه روز 
بهتر شوم. خطاى انسانى در قضاوت هميشه 
بوده و هســت ولى تــالش مى كنم هر روز 

كم اشتباه تر از بازى قبل قضاوت كنم.
 وضــع داورى اســتان را چطــور 

ارزيابى مى كنيد؟
در رابطــه با داورى اســتان فكر مى كنم چند 
سال ركود داشــتيم كه علل متفاوتى دارد؛ از 
جمله پشتوانه سازى نكرديم، حمايت نشديم، 
تغييرات مكررى را در كميته داوران اســتان 
داشــتيم و تنها به فكر روزمرگى بوديم، اگر 
داوران حمايت مى شــدند و با كميته داوران 
فدراســيون رابطــه بهترى برقــرار مى كرد، 
موفق تر مى شــديم. اما اكنون جايگاه داورى 
ما بد نيســت و در ليگ هاى مختلف داوران 
جوان ما قضاوت مى كنند، در كشــور داوران 
بين المللى كه مشغول قضاوت هستند، من و 
پيام معلق به استان همدان هستيم و هيچوقت 
خود را از فوتبال اين شــهر جدا نمى دانيم و 
اين براى اســتان همدان افتخار بزرگى است. 
اگر خبرنگاران و اهالى فوتبال نبودند شــايد 
بيژن و پيام نيز وجود نداشت، با حمايت هاى 
اهالى ورزش اســتان ما نيز رشد كرديم و به 

اين جايگاه رسيديم.
 آيا با پيام رقابت داريد؟

نه رقابتى نيســت اما اگر رقابتى نيز باشد به 
نفع فوتبال و داورى كشور است، البته سعى 
مى كنيــم قضاوت هاى همديگــر را ببينيم و 
اشــتباهات را به هم گوشــزد كنيم و رقابت 

ناســالمى بين ما وجود ندارد و هميشه با هم 
تمرين مى كنيم، با هم در كالس ها شــركت 
كرديم و با هم به ليســت داوران بين المللى 
كشــور اضافه شديم و خانواده نيز خوشحال 
است كه ما در كنار هم هستيم و خدا را شكر 
تاكنون اتفاقى كه موجب رقابت ناســالم بين 

ما باشد، نيفتاده است.
 داورى را تا كجا ادامه خواهى داد؟

دوســت دارم روز به روز پيشــرفت كنم و 
بزرگترين آرزويم قضاوت در مسابقات جام 
جهانى فوتبال اســت و براى رسيدن به اين 

هدف نهايت تالشم را خواهم كرد.
 بــراى رشــد داورى اســتان چه 

پيشنهادى داريد؟
بــه نظرم بايد داورى را بــه مدارس برد و با 
تشــيكل كالس هاى داورى در دبيرستان ها و 
دانشگاه ها به پرورش داور براى استان اقدام 
كنيم، همين كه از يك كالس داورى 50 نفره، 
5 داور به مدارج باال برســند، كفايت دارد و 
بايد همچون فوتبال كه  به تشــكيل مدارس 
فوتبال اقدام مى كنيــم براى داورى نيز انجام 
دهيم و هيچگاه داورى از فوتبال جدا نيست 
و با پشتوانه سازى اميدوارم به جايگاه بااليى 

در كشور دست يابيم.
 چه خاطــرات تلخ و شــيرينى از 

داورى داريد؟
ســال گذشــته بازى هاى زيادى را قضاوت 
كردم، مثل پرســپوليس با ســپاهان، استقالل 
با تراكتور، پرسپوليس با تراكتور، پرسپوليس 
با استقالل، پرسپوليس با ذوب آهن، استقالل 
با ذوب آهن، پديده با ســپاهان و تراكتور با 
پديده همه براى من جــذاب و خاطره انگيز 
هســتند و هرگاه در زمين هســتم و فوتبال 
را با تماشــاچى قضاوت مى كنم براى من از 
خاطرات خوب اســت و خاطــرات بدم نيز 
مربوط به قضاوت بازى هاى بدون تماشــاگر 
اســت، اما بدترين خاطره تلخم در سال 98

مربوط به تعطيلى مسابقات بود، زيرا فوتبال 
جزو خانواده ما است و اين روزها دلتنگ اين 

خانواده بزرگ هستم كه اميدوارم اين بيمارى 
منحوس هرچه زودتر تمام شــود و ما دوباره 
در كنار خانواده بزرگ فوتبال روزهاى خوبى 

را رقم بزنيم.
 باتوجه به شــيوع كرونا براى حفظ 

آمادگى تمرين مى كنيد؟
ما تمرينــات را متوقف نكرديــم، بلكه فضا 
تغيير كرد و در فضاى كمترى تمرين مى كنم 
و اگر روزى تمرين نكنم شــاداب نيســتم، 
تمرينــات قدرتــى و اســتقامتى در خانه و 
تمرينات هوازى را با دوستان انجام مى دهيم.

 آيا عاليق رنگى در قضاوت شــما 
تأثير داشته است؟ 

به رنگ خاصى دلبســتگى ندارم و اگر حتى 
برخى داوران در كودكى عاليق رنگى داشتند، 
وقتى داور شدند شرافت خود را با هيچ چيز 
معامله نمى كنند و من بــه ياد ندارم تعلقات 
رنگى خدشه به قضاوت داوران داشته باشد 
زيرا شرافت يك انســان و يك داور با هيچ 

چيز قابل معامله نيست.
و حرف آخر؟

در پايــان نخســتين آرزويم اين اســت كه 
خداوند يــك انرژى و توان بااليى به افرادى 
كه در خــط مقدم مبارزه با كرونا قرار دارند، 
بدهد و مهم است كه اين بيمارى را شكست 
بدهيم. هر روز افراد زيادى از بين مى روند و 
دوســتان، كادر پزشكى و...  مبتال مى شوند و 
مثل اين اســت كه روزى يك هواپيما سقوط 
مى كنــد و يا چنــد اتومبيل بــا هم تصادف 
مرگبار دارند انشــاءا... خدا بــه كادر درمان 
نيــروى مضاعف بدهد تا ايــن بيمارى مهار 
شود و اميدوارم كه همه خانه ماندن را جدى 
بگيرند و با رعايت توصيه هاى پزشــكى اين 

بيمارى را مهار كنيم.
در پايان اميدوارم كه فوتبال استان به جايگاه 
باالتــر و ليگ برتر صعود كنــد و داوران ما 
نيز به مدارج باال برســد و اميدوارم كه هرچه 
زودتر به مستطيل ســبز برگرديم و روزهاى 

پرنشاطى را كنار هم داشته باشيم.

 ورزش هوازى چيست؟ هرگونه فعاليت ورزشى 
كه سبب افزايش ضربان قلب، تهويه ريوى و تنفس 
و همچنين انقباض عضالنى شــود تــا بتوان مدت 
زمان بيشترى به ورزش ادامه داد، هوازى محسوب 

مى شود. 
ورزش هاى هوازى يا قلبى-عروقى موجب مى شوند 
كه بدن به صورت بهينه اكسيژن مصرف كند. اين نوع 
ورزش ها ميزان ضربان قلب در حالت اســتراحت 
را كاهش مى دهنــد، كم بودن ميزان ضربان قلب در 
حالت استراحت نشان دهنده سالمت قلب و عروق 
اســت. تأثير ورزش هوازى در پيشگيرى و كاهش 
وقوع بيمارى هاى قلبى عروقى براســاس مطالعات 
معتبر علمى به اثبات رسيده است. ورزش هاى هوازى 
به روش هاى مختلفى به پيشگيرى از بيمارهاى  قلبى 

كمك مى كنند. 
ورزش هوازى بهترين عامل كنترل وزن اســت زيرا 
سوخت اصلى اين تمرينات از چربى موجود تامين 
مى شود. مطالعات پزشــكى ورزشى توصيه مى كند 
افرادى كــه اضافه وزن دارند، ميــزان ورزش  خود 
را هر هفته به طور فزاينــده، حداقل تا 150 دقيقه با 
فعاليت هاى ورزشى معمولى  افزايش دهند، اما براى 

كاهــش وزن در درازمدت، نهايتا بايد ميزان ورزش 
خود را هر هفته به 200 تا 300 دقيقه فعاليت ورزشى 

معمولى ارتقا دهند.
طراحى فعاليت هاى ورزشى هوازى مى بايست ساده 
و قابل اجرا باشــد و حركات ســخت و مشكل در 

اينگونه تمرينات گنجانده نشود.
يكى از اصول طراحى تمرين هوازى اين اســت كه 
بر اســاس خصوصيات هر فرد صورت پذيرد يعنى 
شدت و زمان براساس شرايط سنى، جنسيت، توانايى 
و قابليت هاى بدنى و ... باشــد، نمى توان براى همه 

افراد به يك شكل فعاليت ورزشى در نظر گرفت .
ورزش هوازى نه تنها به تناسب اندام كمك مى كند، 
بلكه مزاياى شناخته شده اى براى سالمتى جسمى و 
روحــى دارد.ورزش هوازى به جلوگيرى يا كاهش 
احتمال ابتال به برخــى بيمارى ها از جمله چاقى و 
اضافه وزن، سرطان  ها، ديابت، افسردگى، بيمارى هاى 
قلبى عروقى، پوكى اســتخوان، كلسترول بد خون، 
بهبود دســتگاه گوارش، كاهش مشكالت مربوط به 
سالمت ذهنى مانند اضطراب، افسردگى و استرس 

و...كمك مى كند.
مى توان از مزاياى ورزش هوازى در خانه نيازنداشتن 

به عضويت در باشــگاه و داشتن مربى خصوصى و 
نياز به وســايل و تجهيزات گوناگون تخصصى و...  
را نام برد. ورزش هاى هوازى متنوع و آســان وجود 
دارد كه مى توانيد  در حريم خصوصى خانه ى خود 
به همراه اعضا خانواده و همچنين همراه با شــنيدن 

موسيقى مورد عالقه تان انجام دهيد.
تمــام آنچه نياز داريد يك جفت كفش، يك طناب، 
تشك يوگا و فهرســت آهنگ هاى مورد عالقه تان 

است. همين. بياييد شروع كنيم.
نمونه هاى ورزش  هاى هوازى در خانه عبارتند از:

 پياده روى درجا، دويدن درجا، اســتفاده از دوچرخه 
ثابت، تردميل، طنــاب زدن، حركات و نرمش هاى 

مختلف ورزشى و...
نمونه يك جلسه تمرين هوازى در منزل

مدت: 30 دقيقه
شدت: نسبت به افراد متغير (با ضربان قلب زير 160 

ضربه)
وسايل مورد نياز: كفش ورزشى (استفاده شود بهتر 
اســت)،طناب، پله يا مانع 40 تا 50 سانتى، موزيك، 

پتو يا فرش زير پا
1.پياده روى درجا 2دقيقه

در يــك محيط يك در يك بــه روى فرش يا پتوى 
چنداليــه و در صورت امكان با كفش ورزشــى با 
حركت متوالى دست همزمان با حركت پاها با نگاه 

روبه جلو پياده روى به مدت مشخصه ادامه مى يابد.
2.دويدن درجا 3 دقيقه

طبق بخش قبلى و به صورت دويدن درجا به مدت 
3 دقيقه

3.حركات كششى سبك و ايستا 5 دقيقه
با استفاده از حركات كششى ساده تا استانه درد بين 
10 تا 15 ثانيه هر حركت را حفظ مى كنيم. ســعى 
مى كنيم تمام عضالت باالتنه و پايين تنه را در بر گيرد.
4.طناب زدن 5 دقيقه در 3 ست 50 تايى با استراحت 

بين فواصل 
طناب زدن يك ورزش هوازى فوق العاده اســت و 
ورزشــى براى تمام بدن است كه نيازى ندارد خيلى 

زياد بدنتان را حركت دهيد.
مى توان به صورت بدون طناب و حالت طناب زدن 
نيز انجام گيرد و سعى شود به آرامى و درست انجام 

گيرد، سرعت عمل مالك نيست.
5.حركات نرمشى (پروانه ،زانوبلند و...) 5دقيقه

در اين زمان از انواع تمرينات و حركات نرمشى در 
فواصل مشخص استفاده مى شود. 

6.بــاال و پايين رفتن از پله به مــدت 5 دقيقه (120 
تا 150 بار)

در صورت در دسترس نبودن پله مى توان از يك مانع 
با ارتفاع 20 تا 40 سانتى استفاده كرد و بدين صورت 
در روبه روى مانع مى ايستيم و پاى راست روى مانع 
بعــد پاى چپ روى مانع، پاى راســت پايين و بعد 
پاى چپ پاييــن و روى زمين قرار مى گيرد و بدين 
ترتيب در عرض 5 دقيقه بين 12 تا 150 با از پله باال 

و پايين مى رويم.
7.سرد كردن و حركات كششى 5 دقيقه

در پايان به منظور پايين آوردن تدريجى ضربان قلب و 
دماى بدن از حركات كششى سبك براى برگشت به 

حالت اوليه و ريكاورى بدن استفاده مى كنيم.
در پايان براى داشــتن اندام متناسب در كنار ورزش 
منظم مى بايســت ســبك زندگى مناسب هم داشته 

باشيم.
* على ضميرى، رئيس گروه ورزش همگانى

گفت و گوى اختصاصى با داور بين المللى فوتبال استان

بيژن حيدرى: آرزويم 
قضاوت در جام جهانى است

بال استان

سليمان رحيمى »
 داور بين المللــى كشــورمان در 
كوچه پــس كوچه هاى شهرســتان 
اســدآباد با توپ فوتبال آشنا شد و 

خيلى زود با آن انس گرفت.
برادران حيــدرى در محله اى بودند 
كه داور بين المللى كشورمان منوچهر 

نظرى رشد كرد.
بيژن حيــدرى در دنياى بازيگرى به 
جايگاهى دســت نيافت اما عشق و 
عالقه وى و بــرادرش پيام به فوتبال 
آنها را از مســير ديگر به دنبال خود 
كشاند و دو برادر براى آنكه همچنان 
فوتبال  داورى  باشند  فوتبال  كنار  در 
را انتخــاب كردند و قــدم به راهى 
گذاشتند كه افق هاى زيبايى در انتظار 
آنها بود، مهاجرت خانواده حيدرى به 
همدان زمينه ساز رشد و ترقى برادران 

حيدرى شد. 
بيژن حيدرى داور بين المللى اســتان 
كه چندى پيش به عنوان بهترين داور 
سال 98 معرفى شد، در كنار آموزش 
اوليه داورى و حضور در كالس هاى 
آموزشى، تحصيل خود را نيز ادامه داد 
و در هردو رشته گام هاى موفقيت را 

يكى پس از ديگرى پيمود.
وى امروز يكى از پزشــكان خوب 
ارتوپد اســت و از داوران بين المللى 

خوب فوتبال استان مى باشد.
بيژن و پيام حيدرى دو برادر از داوران 
مى شوند  محسوب  همدان  بين المللى 
افتخارآفرين  اســتان  فوتبال  براى  و 

هستند.
هر چند فوتبال استان در سطح نخست 
داورى  اما  ندارد  جايگاهى  كشــور 
اســتان از فوتبال سبقت گرفته و در 

چون  فوتبال  داورى  نخســت  سطح 
ستاره مى درخشد.

بيــژن حيدرى ســال گذشــته 
قضاوت هاى حساسى را انجام 

داد كه شاه گل آنها قضاوت 
ديدار حساس و پر حاشيه 
دو تيم بــزرگ پايتخت 
اســتقالل و پرسپوليس 

بود.
قضاوت هــاى خوب 
بين المللى  داور  اين 
ســال  در  اســتان 
كسب  و  گذشــته 
داور  بهترين  عنوان 
سال بهانه آى شد تا 
گفت وگويى با وى 
انجام دهيم كه با 

هم مى خوانيم.

ورزش در خانه (ورزش هوازى)

بيرانوند بهترين فوتباليست آسيا 
در تاريخ جام جهانى شد

 ســايت كنفدراسيون آسيا يك هفته پيش (13 فروردين-1 آپريل) 
يك نظرسنجى به راه انداخت تا بهترين فوتباليست تاريخ آسيا در ادوار 
مختلــف جام جهانى جهانى را معرفى كند، در پايان اين نظرســنجى 
بيرانوند با كســب 66 درصد آراء به عنوان بهترين فوتباليست آسيا در 
جام جهانى شناخته شد. كيسوكه هوندا، هافبك سابق تيم ملى ژاپن و 

ميالن با كسب 26 درصد آراء در رده دوم قرار گرفت.

قطر اتهامات آمريكا در كسب ميزبانى 
جام جهانى را رد كرد

 ســازمان دهندگان جام جهانى 2022 قطر، اتهامات مطرح شده از 
ســوى وزارت دادگسترى آمريكا را درباره  پرداخت رشوه به مقامات 

فيفا براى كسب امتياز ميزبانى اين تورنمنت را رد كردند.
راى ســال 2010 هيات اجرايى فيفا مبنى بر اعطاى امتياز ميزبانى جام 
جهانى 2018 و 2022 به ترتيب به روســيه و قطر، همواره مورد شك 

و شبهه بوده است.
به گزارش ايرنا، اين در حالى است كه نخستين اتهام رسمى و مستقيم 
مرتبط با هر دو تورنمنت هفته جارى از ســوى وزارت دادگســترى 

آمريكا مطرح شد.
با اين وجود، كميته عالى تحويل و ميراث قطر (SC) اتهامات مذكور 
را رد و اعالم كرد: با وجود ســال ها ادعاهاى غلط، هيچ مدركى مبنى 
بر اينكــه قطر امتياز ميزبانى جام جهانى 2022 را از طريق روش هاى 
غيراخالقى يا تخطى از مقررات سفت و سخت فيفا درباره پيشنهادهاى 
ميزبانى به دســت آورده باشد، ارائه نشده است. كميته عالى تحويل و 
ميزاث قطر باور دارد كه همــواره به تمامى قوانين و مقررات فرآيند 
پيشــنهاد ميزبانى از جام جهانى 2018 و 2022 متعهد بوده و هرگونه 

ادعاى خالف آن بى اساس بوده و تكذيب مى كند.
فيفا نيز در بيانيه اى اعالم كرد كه از تمامى تحقيقات مرتبط با «اقدامات 

مجرمانه ادعا شده» حمايت خواهد كرد.

ناپولى پرسنل غيرفوتبالى خود را
 اخراج كرد 

 باشــگاه ناپولى به نخستين باشگاه ســرى آ بدل شد كه در نتيجه 
بحران كوويد-19، به طور موقت پرســنل غيرفوتبالى خود را از كار 

بيكار مى كند.
براساس گزارش اسپورت مدياست، 30 نفر از پرسنل باشگاه ناپولى كه 
برخى از آنان دوركارى مى كردند، تا 2 ماه دستمزدى دريافت نخواهند 

كرد.
برخالف كشــورهايى همچون دانمارك و انگليــس، دولت ايتاليا 
هنوز براى پوشــش حقوق آن دســته از كارگرانــى كه در دوران 
پاندمى قابل به كارگيرى نيســتند، طرح تعليق موقتى را اعالم نكرده 

است.
ناپولى عالوه بر اين بايد به موضوع دســتمزدهاى تيم اصلى خود نيز 
رســيدگى كند و اين در حالى است كه سرى آ به باشگاه ها جواز داده 
است تا دستمزدهاى ماهانه پرداختى به بازيكنان را تا يك سوم كاهش 

دهند.
با اين وجود، تعهد مداوم «اورليو دى لورنتيس» رئيس ناپولى مبنى بر 
كسر بيش از 2 ميليون يورو از دستمزد اعضاى تيم بابت شورش نوامبر 
آنان، اتخاذ تصميمى درباره كســر دستمزد به دليل كرونا را با مشكل 

مواجه كرده است.

كمك يك ميلياردى كاپيتان پرسپوليس 
به انزلى در مبارزه با كرونا

 ســيد جالل حســينى كاپيتان ســابق تيم ملى فوتبــال و كاپيتان 
پرسپوليس كه اهل بندرانزلى است به مناسبت نيمه شعبان 2 هزار بسته 
موادغذايى، موادبهداشتى، ماسك و دســتكش به ارزش يك ميليارد 

تومان به نيازمندان اين شهرستان اهدا كرد.
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باباطاهر

انتشار «جادوى دژ» 
براى نوجوانان

 «جادوى دژ» نوشــته جعفــر توزنده جانى براى 
نوجوانان منتشر شده است.

اين رمان براساس زندگى شخصيت معروف ايرانى، 
مير مهنا در 192 صفحه نوشــته شده و در انتشارات 

مدرسه راهى بازار كتاب شده است. 
به گزارش ايســنا، در معرفى ناشر از رمان «جادوى 
دژ» آمده اســت: ميرمهنا دزد دريايــى معروف در 
زمان كريم خان زند بود كه وارد مبارزه با هلندى ها 
شــد. پدرش حاكم ريگ بود و آن زمان دو كمپانى 
خيلى معروف در خليج فــارس فعاليت مى كردند. 
كمپانى هند شــرقى كه مال انگليسى ها بود و هلند 
شــرقى مال هلندى ها. در واقع هلندها براى رقابت 
با انگليســى ها و كمپانى هند شرقى، كمپانى هلند را 
راه اندازى كردند وبا پدر ميرمهنا وارد مذاكره شدند 
و جزيره خارك را در اختيار خودشان گرفتند. براى 
همين مسئله ميرمهنا وارد مبارزه شد و قدرت را در 
بندر ريگ به دســت گرفت و هلندى ها را از جزيره 

خارك بيرون كرد. 
امــا آنچه معروف اســت، ميرمهنــا در آن زمان به 
كشتى ها در خليج فارس حمله مى كرد و غنائمش را 
به دست مى گرفت. يك بار به كشتى انگليسى كه آن 
زمان در بندرعباس تجارت خانه داشتند و مردم هم 
دلخوشى از آن ها نداشتند حمله كرد و تجارت خانه 
آنها را هم به آتش كشــيد. تمام اين اتفاقات دست 
به دســت هم دادند و از ميرمهنا شخصيت تاريخى 
ساختند.  به گفته نويسنده «بر اساس زندگى ميرمهنا 
رمان «جادوى دژ» را نوشتم و بيشتر به جنبه داستانى 
توجه كردم تا تاريخى و چيزهايى را اضافه كردم كه 

در زندگى ميرمهنا نبود».
اين رمان در فروشــگاه هاى سراسر كشور و فروشگاه 
  www.enma.ir  آنالين انتشارات مدرسه به نشانى

در اختيار مخاطبان قرار دارد.

در خانه بمانيد و گواهى نامه 
رانندگى خود را بين المللى كنيد

 كانون جهانگردى و اتومبيلرانى شــرايطى فراهم 
كرده تــا متقاضيان دريافــت گواهى نامه بين المللى 
رانندگى بتوانند بدون نيــاز به مراجعه حضورى به 

دفاتر صدور، درخواست خود را ثبت كنند.
بــه گزارش روابــط عمومى كانــون جهانگردى و 
اتومبيلرانى، روش اينترنتى درخواســت گواهى نامه 
بين المللى رانندگى كه از سال 1392 به منظور فراهم 
آوردن رفاه حال مشتريان و متقاضيان راه اندازى شده 
است، اكنون با شيوع ويروس كرونا در كشورمان و 
به منظور پيشگيرى از ابتالى هموطنان به كوويد 19 
بيش از پيش از سوى كانون جهانگردى و اتومبيلرانى 

پيگيرى و انجام مى شود.
اين اقــدام در راســتاى هم افزايى با ســازمان ها و 
نهادهاى مختلف در مهار و مبارزه با ويروس كرونا 
همزمان با پايان تعطيالت نوروز 1399 از سرگرفته 
شده و متقاضيان مى توانند بدون نياز به تردد در شهر 
و تنها پس از مراجعه به وب ســايت رســمى كانون 
جهانگردى و اتومبيلرانى با تكميل فرم و بارگذارى 

مدارك مربوطه درخواست خود را ثبت كنند.
پــس از ثبت نــام متقاضيــان، اقدام بــراى صدور 
گواهى نامه بين المللى رانندگى آغاز شــده و پس از 
تحويل به شركت پست جمهورى اسالمى ايران، به 

نشانى درج شده در فرم درخواست ارسال مى شود.
اين اقدامات به بازه زمانــى 7 تا 10 روز كارى نياز 

دارد.
بر اســاس معاهدات ســازمان ملل، گواهى نامه هاى 
رســمى بين المللى رانندگى يك و سه ساله خودرو 
و موتــور ســيكلت در هر كشــور فقط توســط 
كانون هاى اتومبيلرانى عضو فدراســيون بين المللى 
اتومبيلرانى(FIA) و با مجوز اين فدراسيون عرضه 

مى شود.

 نقشه هاى سفر با آژانس هاى مسافرتى 
نقش بر آب شد 

 دفاتر و شــركت هاى خدمات مسافرت هوايى و گردشگرى، پيش 
از كرونا، لطمات زيادى خورده بودند، مسائلى چون:

1.افزايش نرخ ارز، عوارض خروج، ماليات و هزينه هاى جارى
2. ركود ناشى از تحريم ها
3.تبليغات منفى عليه ايران

4.صدور بى رويه مجوز آژانس با وجود كوچك تر شــدن بازار كار به 
بهانه اشتغالزايى

5.كاهش كميســيون و تغيير رويه فــروش از اعتبار به نقدى و تالش 
براى فروش مستقيم به مسافر از طرف ايرالين ها

6.ظهور سيســتم هاى فروش آنالين كه تحت پوشــش نام هايى چون 
استارتاپ، از منابع كالن و غير قابل رقابت رانتى استفاده مى كنند.

پا بر گلوى آژانس ها گذاشته بودند و مثال قرار بود هزينه هاى 9 ماه از 
سال با فروش تورها و بليت هاى نوروزى جبران شود، سفرهايى كه با 

آمدن كرونا همگى ابطال شدند.
صــدور بخش نامه هاى متعدد و فورى دولتى مبنى بر اســترداد بدون 
كسر جريمه، ضربه مهلك ترى بر پيكر اين صنف وارد كرد، زيرا يك، 
با وجود بســته بودن مرزها امكان وصول مبالغ پرداختى به كارگزاراِن 

خارجى در اين مقطع زمانى ميسر نبود.
دوم، امكان ابطال بدون جريمه بخشــى از خدمــات مانند ويزا عمال 

امكان پذير نيست.
سوم، برخى ايرالين هايى كه به صورت نقدى به آژانس ها فروش كرده 

بودند از استرداد مبالغ خوددارى كردند.
جميع اين عوامل ســبب كاهش منابع اســتراتژيك و پس از آن بروز 

اختالف بين مسافران و آژانس ها شد.
ادامه دار بودن ســايه تاريك كرونا بــر جهان و افزايش زيان آژانس ها 
با توجه به قطع نشــدن بخش زيادى از هزينه هاى جارى شــرايط را 
سخت تر كرد، از طرفى چشم انداز روشنى براى آينده نيز متصور نيست 

چون:
1.در صورت برطرف شــدن مشــكل كرونا در كشور، ادامه شيوع در 
بخش زيادى از كشورهاى بازار هدف، خسارت سنگينى به بار خواهد 

آورد.
2.تاثير روانى كرونا ميل به ســفر را در بخــش زيادى از مردم از بين 

برده است.
3.گردشگرى جزو خدمات غيرضرورى خانوار محسوب شده و بخش 
زيادى از مشاغلى كه زيان ديده اند، پس از كرونا مشغول جبران آسيب 
وارده بــه خود بوده و هزينه هاى غيرضرورى مانند ســفر را از برنامه 

خود حذف خواهند كرد.
4.بدهى هاى ناشــى از مشكالت مذكور و كاهش توان مالى آژانس ها، 

قدرت تورگردانى را از آنها سلب خواهد كرد.
5.بخش زيادى از نيروى انسانى شاغل در اين صنعت به دليل ناتوانى 

كارفرمايان در پرداخت حقوق از چرخه خارج خواهند شد.
بسته هاى ارائه شده مانند مهلت 3 ماهه براى حق بيمه پرسنل يا ماليات 
و ... نه تنها دردى دوا نمى كند، بلكه به عنوان مسكن نيز نمى تواند عمل 
كند و اگر حمايت جدى دولتى در اســرع وقت صورت نگيرد شاهد 
موج بيكارى و تخريب بخش عظيمى از زيرســاخت هاى گردشگرى 

كشور خواهيم بود!

■ دوبيتى باباطاهر 
اگر دل دلبر و دلبر كدام است                                    وگر دلبر دل و دلرا چه نام است
دل و دلبر بهم آميته وينم                                           ندونم دل كه و دلبر كدام است

■ حديث:
امام صادق(ع):

ما خاندان، نعمتى هستيم كه خداوند به بندگان عطا كرد ، و به واسطه ما اختالف آنان به ائتالف 
گراييد ، و به واسطه ما خداوند ، ميان دل هايشان الفت انداخت ، و آنان را كه دشمن يكديگر بودند 

، به برادر تبديل كرد .   
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جنانى ســاختمان واجد   وضعيت عمــارت 
ارزش تاريخى قجرى در خيابان شــهداى شــهر 
همــدان در حال حاضر حاد اســت و پس از تهيه 
طــرح اضطرارى و انجام اقدامات پيشــگيرانه از 
ريزش، بايد طرح مرمت اصلى توســط پيمانكار 
اداره كل ميــراث فرهنگى آمــاده و به مالك داده 
شود. اين آخرين تصميمات در مورد اين عمارت 

است.
مالك عمارت «جنانى» همدان در اين زمينه گفت: 
به درخواســت فرماندار همدان، اداره كل ميراث 
فرهنگى اســتان بايد طرح مرمت اضطرارى بنا را 

هرچه سريع تر آماده كند. 
على جواهرى، گفت: در روزهاى اخير به دستور 
دادستان همدان جلســه اى در فرماندارى تشكيل 
و مقرر شد اداره كل ميراث فرهنگى استان طرح 
مرمــت اضطرارى بنا را تا شــنبه هفته آينده تهيه 
كــرده و به مالك بنا تحويــل دهد تا از ريزش ها 

جلوگيرى شود.
وى گفت: اگر اين اتفاق محقق شود در آينده اى 
نه چندان دور عمارت جنانى به هتل سنتى تبديل 

مى شود.
جواهرى از فعاليت برخى رسانه ها، روزنامه نگاران 
و فعاالن ميــراث فرهنگى همدان درباره تخريب 
عمدى بنا توســط مالك ابــراز گله مندى كرد و 
گفت: صحبت هاى اين افراد مبنى بر اينكه مالك 
شبانه بنا را تخريب كرده، كذب محض است و با 
وجود پيام هايى كه من در اين مورد به آن ها دادم، 

موفق به برقرارى ارتباط نشدم.
وى ادامــه داد: مالك اگر تصميــم به تخريب بنا 
داشت هيچ  وقت درخواست تبديل ملك به هتل 
ســنتى را ارائه نمى داد و البته كســانى كه از هتل 
شــدن بنا متضرر مى شــدند نيز به شايعات دامن 
زدند و به برخى رسانه ها و افراد در اين باره كمك 

كردند. 
مالك  عمارت جنانى درباره هزينه مورد نياز براى 
مرمت بنا نيــز بيان كرد: طبق بــرآورد اداره كل 
ميراث فرهنگى اســتان همدان مبلغى بين 2/5 تا 
3 ميليارد تومان براى مرمت بنا الزم است كه قرار 
شد ميراث فرهنگى با ارائه معرفى نامه به بانك و 
دريافت وام با ســود پايين توسط مالك مقدمات 

كار فراهم شود.

جواهرى دربــاره نپذيرفتن هزينــه 100 ميليون 
تومانى از سوى ميراث فرهنگى در سال گذشته، 
اظهــار كــرد: بنده پــس از دريافت مبلــغ بايد 
تفاهم نامه مشــاركتى امضا و براســاس آن الباقى 
هزينه مرمت را خودم پرداخت مى كردم، همچنين 
در قبــال 100 ميليون تومان بايد دو برابر چك و 
سفته مى پرداختم كه هيچ يك برايم مقدور نبود.  

وى در ادامه دربــاره روند پيگيرى هاى تبديل بنا 
به هتل ســنتى توضيــح داد: از آنجا كه عمارت 
جنانى قابليت تبديل به هتل ســنتى را دارد و يك 
برند است، پيشنهاد تبديل بنا در سال 95 به اداره 
كل ميراث فرهنگى داده شــد كه در سال 96 در 
پاسخ اعالم كرد كه ساختمان بايد بازسازى شود 
و نقشــه اى كه با صرف هزينه و زمان در آن سال 
تهيه شد، توسط شــهردارى تأييد شد، اما ميراث 

آن را تأييد نكرد.
جواهرى افــزود: همزمان با اين اتفاقات عمارت 
جنانى رسانه اى شد و ميراث فرهنگى اعالم كرد 
كارهاى ثبت جداره بنا را انجام مى دهد، ســپس 
قرار شــد بنا با وضع كنونى به هتل سنتى تبديل 
شــود كه از آن زمان به بعــد دو طرح به ميراث 

فرهنگى ارائه شد كه هيچ يك به تأييد نرسيد.
وى با اشــاره به اينكه وضعيت بحرانى جنانى در 
آن زمان سبب شد دست به گريبان دادستان وقت 
شــويم، خاطرنشان كرد: دادســتان به شهردارى 
دستور داد كه با هزينه مالك داربست بسته شود و 
ميراث در نخستين فرصت اقدامات الزم را انجام 
دهد، اما متأسفانه ميراث فرهنگى كم كارى كرد. 

مالــك عمارت جنانى يادآور شــد: در 2 ســال 
گذشــته بنا همواره در حال ريزش بوده است و 
با وجود گذاشتن شــاهد توسط پيمانكار ميراث 
فرهنگى و به ســبب قناتى كــه در زير پى اصلى 
سمت كوچه وجود دارد، بنا مقدارى نشست كرده 
است و متأسفانه با امروز و فردا كردن ميراث ابتدا 

سمت حياط و سپس ديوار كوچه ريزش كرد.
جواهرى بــا تأكيد بر اينكه غيــر از همكارى از 
ميراث فرهنگى خواســته اى نــدارم و مى خواهم 
پرســنلى بــراى راهنمايــى مرمــت در اختيارم 
بگذارند، گفت: نمى دانم هدف ميراث از امروز و 
فردا كردن چيست؟  به تعويق انداختن كار، خسته 
كردن مالك، تن دادن به فروش ملك، رها كردن 
يا واگذارى زير قيمت آن است؟ اما اميدوارم اين 

بار با پا در ميانى دادســتان و فرماندار همدان كار 
به سرانجام برسد.

 نامه نگارى براى نجات «جنانى» 
حميدرضــا  اخيــر  اتفاقــات  از  پــس 
و  همــدان  مــردم  نماينــده  حاجى بابايــى، 
روز  اســالمى  شــوراى  مجلــس  در  فامنيــن 
چهارشــنبه 20 فروردين مــاه در نامــه اى خطــاب 
بــه حســين افشــارى، فرمانــدار شهرســتان 
همــدان  درخواســت كــرد تــا از تخريــب 
ــود و  ــرى ش ــى» جلوگي ــارت جنان ــتر «عم بيش
ايمن ســازى ايــن بنــاى تاريخــى در دســتور كار 

ــرد. ــرار گي ق
حاجى بابايى در اين نامه با اشــاره به درخواست 
كســبه و مردم خيابان شــهدا درباره ســاختمان 
تاريخــى عمارت جنانــى به شــماره ثبت ملى 
32120  كه محل اقامت شــهيد محراب آيت ا... 
مدنى بوده، نوشته است: «با توجه به وضعيت اين 
اثر تاريخى و براى جلوگيرى از تخريب بيشتر و 
ايمن سازى اين مجموعه كه آثار سوء گردشگرى 
در پايتخــت تاريخ و تمــدن را به همراه خواهد 
داشت، اقدامات الزم را در اين مورد انجام دهيد.»

رونوشت اين نامه به على مالمير، مديركل ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى اســتان 
همدان، صوفى، شــهردار همدان و كسبه خيابان 

شهدا براى اطالع و پيگيرى فرستاده شده است.
پــس از تخريب بخشــى از طبقه ســوم عمارت 
«جنانــى» يا همــان تبعيــدگاه شــهيد محراب 
«آيت ا... مدنى» همدان و آســيب ديدِن ناودان ها 
و شيروانى ســقف و حذف ديوارهاى حائل بنا، 
جمعه 15 فروردين امســال نيز بخشــى از ديوارِ 
اين بناى تاريخى فرو ريخت و به چند ساختمان 
اطراف نيز آســيب هايى وارد كرد. بنايى تاريخى 
كــه هرچنــد در طول بيش از 90 ســال عمرش 
طعِم حضور افراد مختلــف و اتفاقات زيادى را 
چشيد از سوى ديگر تا دهه 40 شمسى بلندترين 

ساختمان همدان شناخته مى شد.
هــر چنــد دى مــاه ســال گذشــته در يكى از 
نامه نگارى هاى بين شــهردار همــدان با ميراث 
فرهنگى به تخطى مالك از انجام عمليات مرمت 
كه «با توجه به تخريــب عامدانه ديوارهاى باربر 
توســط مالك و ممانعت او از رفع خطر، ريزش 
ســاختمان با توجه بــه بارندگــى قريب الوقوع 
اجتناب ناپذير است» اشاره شــده بود، اما اكنون 
مالــك بنا هرگونه نقش داشــتن در تخريب اين 

عمارت را رد مى كند.

مالك عمارت «جنانى» 

طرح مرمت اضطرارى عمارت «جنانى» 
به ميراث واگذار شد

سناريوهايى براى گردشگرى 2050
 اســتاد دانشــگاه ولينگتون ويكتوريا در كتابى با نام «گردشگرى 
درســال 2050» دنياى گردشــگرى را در ســال 2050 را ترسيم و 
درهمين راســتا پيامدهاى تغيير را به طــور بحث برانگيزى تحزيه و 
تحليل كرده است. به گزارش «ميراث فرهنگى»، ايان يااومن به عنوان 
يــك متخصص آينده نگر، هدف از نگارش اين كتاب را شناســايى 
محرك هاى اصلى در تحوالت جهان تا سال 2050 عنوان كرده است.

به گزارش ميراث آريا، ترســيم تصويرى از جهان در ســال 2050 
همانند ســناريوهاى مختلف مى تواند بــه رهبران دردرك تغييرات 
احتمالى آينده كمك كند. اينكه ايــن تغييرات چگونه رخ مى دهد 

و پيامدهاى آن، تهديدهــا و فرصت ها درآينده پيش رو چه خواهد 
بود نيز از ديگر فوايد اين سناريو و تصويرسازى آينده نگرانه است. 
اين كتاب شــامل بحث و گفت وگو درباره طيف وسيعى ازعناوين 
ازجمله فناورى، غذا، مصــرف، تغييرات آب و هوايى، حمل ونقل 
وامور اقتصادى است. پروفسور جفرى ليپمن از بلژيك درباره اين 
كتاب مى گويد: «اين كتاب دراصل، سفرى برپايه دو نيروى محركه 
است؛ يكى داستان هاى علمى تخيلى كه زيربناى آن مطالعات علمى 
كامال جدى و آكادميك اســت و ديگرى سناريوهاى جايگزين كه 
اين فرضيه هــاى علمى-تخيلى را به آزمون مى گــذارد و باالتر از 
همه خواندن اين كتاب بســيار ســرگرم كننده و مفرح است؛ زيرا 
ايان دراين كتاب با شــوخ طبعى و تخيالت خود، گرداگرد جهانى 

مى گردد كه تحت سلطه ميلياردها مسافر آسيايى از صدها كالن شهر 
جهان اســت و درجايى از آينده ســخن مى گويد و حركت مى كند 
كه نســل سوم گردشگران هنوز به كار روزمره وعادى خود مشغول 

هستند.»
 چالش هاى 7/ 4 ميلياردى شدن گردشگران!

براســاس آنچه در اين كتاب آمده، زمانى در سال 1950 بيش از 25 
ميليون گردشــگر براى يك سفر تفريحى درسطح بين المللى به سفر 
رفتند و اين تعداد پيش بينى مى شــود كه تا 100 ســال آينده به 7/ 4 
ميليارد نفر گردشــگر برسد. اما آيا نوع بشــر با توجه به رويارويى 
با مشــكالتى چون پير شــدن فزاينده جمعيت جهان، اوج مصرف 
نفــت، بحران مالــى جهانى و تغييرات آب وهوايى، قادر اســت به 

چنين نقطه اى دست يابد؟ مسئله افزايش اميد به زندگى يا طول عمر 
انسان يك روند كليدى در پيوند با آينده گردشگرى است؛ زيرا افراد 
به عنوان مصرف كنندگانى درازمدت كه انتظار مى رود تجربه غنى ترى 
را دراختيــار آنها بگذارد تلقى مى شــوند. آنها از مكان هاى مختلف 
بازديد و كارهايى مى كنند كه والدينشان هرگز نمى توانستند يا حتى 

درباره آن تجربه ها چيزى نشنيده و نمى دانستند.
مــردم اين نســل قادرند تا به آســانى انواع امكانــات و روش هاى 
پيشــگيرى از چين و چروك يا درمان با چشمه هاى آب گرم را در 
مجارســتان يا نوعى روش درمانى در آفريقاى جنوبى را جست وجو 
كنند. براســاس يك سناريو ديگر پس از ســال 2030 بازنشستگان 
احتماال با سياست هاى اصالح بازنشستگى همانند كشورهايى چون 

آلمان، ايتاليا، هلند، فرانســه و انگلســتان از سطح درآمد كافى براى 
ســفر برخوردارند. گروه بانكدارى سيوداد اســتاندر نيز در مادريد 
به تازگى دســت به ايجاد يك مركزآينده نگرى زده اســت كه شامل 
پيشخدمت هاى ربوتيك نيزهست كه نوعى مدل پيشرفته از نمونه هاى 
واقعــى و نيز ديوارهايى كه قادر به برقرارى ارتباط هســتند. آيا اين 

همان دنياى آينده است؟
آينده اساســا قرين به عدم قطعيت است. با اين همه آثار و رگه هايى 
از اطالعات و واقعيات كه ريشــه در گذشته و حال دارند، مى توانند 
رهنمون ما به آينده باشــند. ادامــه «تصميم گيرى صرفاچندين آينده 
محتمل بر اســاس تجارب گذشته»، غفلت از رصد تغييرات آينده را 

در پى خواهد داشت و با تلخ كامى روبه رو خواهد شد.

آژانس هاى زيارتى هم مشمول حمايت دولت 
مى شوند

 دفاتر خدمات زيارتى مشــمول طرح حمايت دولت از كســب و 
كارهاى اقتصادى آسيب ديده از كرونا شدند.

بــه گــزارش روابــط عمومــى ســازمان حــج و زيــارت، سرپرســت 
معاونــت توســعه مديريــت و منابــع ســازمان حــج و زيــارت اظهــار 
ــاى  ــى از فعاليت ه ــزو گروه ــى ج ــات زيارت ــر خدم ــرد: دفات ك
ــد،  ــيب ديده ان ــا آس ــيوع كرون ــل ش ــه دلي ــه ب ــتند ك اقتصــادى هس
از ايــن رو از معاونــت اقتصــادى رئيــس جمهــور درخواســت شــد 
تــا دفاتــر زياتــى در شــمول مشــاغل آســيب ديده قــرار گرفتــه و از 

ــوند. ــد ش ــت بهره من ــى دول ــته هاى حمايت بس
قربان ميرزايى افزود: هيات وزيران بنابر پيشــنهاد معاونت اقتصادى 
رئيس جمهور، بخش ها و رســته هاى كسب و كارهاى اقتصادى دچار 
بيشترين آســيب در اثر شــيوع بيمارى كرونا را تعيين كرد كه دفاتر 
زيارتى نيز در زمره ايــن گروه قرار دارند. بر مبناى اين مصوبه دفاتر 

خدماتى زيارتى از بسته هاى حمايتى دولت برخوردار مى شوند.
ــات  ــوزه عتب ــر ح ــز ب ــه متمرك ــى ك ــاى زيارت ــت آژانس ه فعالي
ــا،  ــروس كرون ــيوع وي ــا ش ــت، ب ــوريه اس ــراق و س ــات ع عالي
ــان از  ــع همچن ــج تمت ــفر ح ــام س ــد ثبت ن ــد. هرچن ــف ش متوق

ــت. ــام اس ــال انج ــى درح ــر زيارت ــن دفات ــق اي طري

طرح روز

طرح: فريبا عزيزى مديرعامل صندوق بين المللى پول مى گويد جهان در معرض ركود اقتصادى قرار دارد.


