
توضیــح: ویروس کرونا که این روزها دغدغه تمامی مردم جهان اســت که 
عالوه بر ترس و نگرانی  که در دل مردم ایجاد کرده باعث ایجاد مشــکالت 
زیادی مانند مرگ،تعطیل شدن کســب و کارها و قرنطینه خانگی مردم شده 
اســت.این اتفاق ناراحت کننده ما را بر آن داشت تا طرحی نمادین برای این 
مشکل جهانی طراحی کنیم.کانسپت اصلی این طرح قرنطینه خانگی بود.ایده 

انتخاب شــده برای این طرح اســتفاده از شخصیت های برجسته کشور بود. 
شخصیتی که برای این طرح انتخاب شد،بوعلی سینا که نمادی از شهر همدان 
و نماینده جامعه پزشکی بود.مجســمه بو علی سینا در میدان آرامگاه همدان 
در مقابل آرامگاه اســت .مجسمه بصورت ایستاده در حالی که کتاب قانون را 
در دســت دارد بر فراز سکویی ایستاده است.ولی اینبار شیخ الرئیس در خانه 

نشسته  و در حال مطالعه  کتاب است . کتابهای بسته شده در دست مجسمه 
اینبار به نمادی از تالش جامعه پزشــکی برای مقابله و درمان ویروس کرونا 
باز و درحال مطالعه است . در نهایت تم رنگی انتخاب شده رنگ آبی بود که 
این روزها رنگ نمادین ویروس کرونا در سایت ها و مجله های جهانی است.
طراح:آرزو خدایاری
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تیتر یک

نگاهی به فرصت های شفافیت کرونایی 
در همدان

�توکل�دارائی��

# قرنطینه_ نوشت
* درباره وضعیت کرونایی کشــور و استان، انتقادات تندو تیز زیادی در جامعه رد و بدل 
میشود که قابل انکار و الپوشــانی نیست. دیگر نمیتوان گفت این فضای مجازی است و 
با واقعیت نمیخواند. اتفاقًا کرونا جوری به ســرمان آورده است که فضای واقعی در واقع 

نسبتی این همانی با مجازی پیدا کرده است.
از توصیه های ریز و درشت برای رعایت بهداشت و در خانه ماندن بگیر تا تفاسیر باال بلند 
و آخرالزمانی و هالیوودی و توطئه نگر و حواشــی برآمده از جهاِن کرونازده؛ همه اش در 

تلگرام و اینستاگرام قابلیت اجرایی و گفتمانی و دیدمانی پیدا کرده است.
یک راســت بروم سر اصل مطلب؛ آیا همدان توانسته است در مقایسه با استانهای همال و 

مانند خویش، متفاوت تر و بقول مسئوالنش، یک سر و گردن باالتر ظاهر شود؟!
یا اینکه فضای بسته ای در مدیریت ستاد استانی مقابله با کرونا؛ و در مشابهت با هر جای 

دیگری از ایران؛ تیغ سانسور و گارد قطره چکانی اطالعات را میدان دار کرده است؟!
به نظر میرسد پاســخ بیطرفانه و تا حدی منصفانه به این پرسش ها، بدون اطالع از پشت 

صحنه " سیاست و کشورداری کرونایی"، اگر نه محال، ولی دشوار مینماید.
تا متهم به دفاع یا حمله به مدیران اســتان و نادیده گرفتن اســترس و شــب نخوابی سایر 
خادمان این عرصه، نشــده ام؛ معترفم که صرف شنیدن و نظاره از دور درباره فعالیت های 
اجرایی_بهداشتی، قضاوت را دشوارتر از هر زمان دیگر میکند. گو اینکه شواهد بسیاری 

نیز در اختیار است تا مبنای ارزیابی قرار گیرد.
بنابر این برای ایضاح برخی شــبهات و پاسخ به پرســش های عمومی، نکاتی کوتاه بیان 

میشود.
1. انتظار نداریم که همدان جزیره امنی باشــد جدا از مشــکالت کلی در مدیریت کالن 
کشــور در این عرصه؛ اما بســیاری از دالیل عدیده برای نقد کلی ســتاد ملی کشوری از 

جمله؛ رد و انکار، پنهانکاری اولیه، مصلحت ســنجیهای غیر قابل دفاع، پروپاگاندا، خرید 
زمان، بودجه و امکانات کم و متأثر از تحریم، ناهماهنگی بین القوه ای، و رو در رو شــدن 
با منتقدانی برآشفته و متنوع در داخل و خارج را میتوان برای استان همدان نیز برشمرد و 

از سوی دیگر پای توضیح مدیران ملی و استانی نشست.
2. اما بنا به درز اطالعات مختصری از فضای مدیریت اســتان در این زمینه؛ و با مقایســه 
با نحوه مواجهه آن با انتقادات و اطالع رســانیهای هر چند نرم و اندک، از ســوی منتقدان 
و حتی حامیان دولت میتوان گفت: هرچند روزهای اولیه، همدان نیز مشابه همتایان خود 
در شــوک پذیرش و کنار آمدن با هیوالی کوچک یا کم انگاشتن توانایی حمله و گسترش 
مخرب و ســریع آن، فرو رفته بود، ارایه آمار ناکافی و اکتفا به کلیات، زمینه ســاز انتقاد و 

انتظار برای خروج از انفعال و دست پاچگی شد.
3. اطالع رســانی تدافعی مســئوالن در برابر یک آمار شفاف ساز و آگاهیبخش، آن هم 
از جانب مقام باالدســت و ملی که ویترین و پز شفافیت دولت است؛ به گونه ای رقم 
خورد که برخی طرفداریهای نابجا و غیرمســئوالنه رســانه ای، نه تنها افاقه نکرد، بلکه 
بــه حرف و حدیث های غیر قابل اثباتی دامن زد که بیشــتر فضــا را غبار آلود کرد تا 

شفاف و قابل دفاع.
 بیرون آمدن مدیریت اســتان از این  مخمصه ناخواســته، بیشتر از هر چیز مدیون صبر و 

حوصله مدیریت ارشد بود تا هر واکنش هیستریک و ناموزون دیگر.
4. واکنش مثبت و ســریع استان به انتقاد پیش گفته، هر چند در اتاقهای دربسته و میزهای 
بحران انجام یافت، موجب تحرک و پویایی، بازیابی توانایی و ارزیابی جدیدی شد که با 
حمایــِت انتقادی مردم، صحنه را مهیای مدیریت واحد و قاطعی کرد که عجالتًا همدان را 
تا برآمدن موجی جدید، از لبه پرتاب به وسط آمارهای نگران کننده و در صدر قرار گرفتن 

در آمارهای رسمی آلودگی ویروسی نجات داد.
5. کوچک انگاشــتن اولیه که از سخن به اصطالح آرام بخش رئیس جمهوری با کلید واژه 
" شنبه کاری"، استنباط شد، هر چند طرفدارانی از جنس امنیتیها دارد؛ اما از منظر مردمی 
که هر صبح و شام از برگ ریزان جنازه هموطنان خویش خبردار میشدند، در استان ما نیز 
تبعاتی بر جای گذاشــت که با وجود بیتقصیر بودن آنان در نظر اول؛ از مســئولیت محلی 

آنان در مهار ویروس کم نکرده و نمیکند.

در خلوت شیخ الرئیس، ابن سینای بزرگ
 نیاز جهان به خردمندی در روزهای کرونایی

بوعلی، پور سینا؛ نماد عقالنیت و خرد در تمدن ایرانی است.
ذکاوت، هوش، اندیشه ورزی در حد اعال، و اعتماد به دانش برآمده از عقالنیت او را 

در هزاره گذشته بر صدر تجلیل و تکریم نشانده است.
بشریت او را بخاطر قانون پزشکیش می ستاید و او را در کنار بقراط و جالینوس می 
نشاند. در این روزهای ابتال به بیماری کرونا، بیش از هر چیز به میراث خردورزی شیخ 
نیازمندیم. چه در حوزه پزشکی، و مدیریت بحران بهداشتی جهانی و چه در زمینه 
حکومت داری نوع مواجهه شیخ با مشکالت و حل آنها می تواند به گذر آسان تر از 

همه گیری sars-cov-2 یا همان کرونا بینجامد.
غربت تفکر عقالنی در این روزها بیشتر به چشم می آید.

* بنیاد بوعلی سینا در کنار آرامگاه شیخ و در شهر باستانی هگمتانه، تالش پزشکان، 
پرستاران، کادر درمان، خدمات و پشتیبانی و مدیران دلسوز را ارج میگذارد و برای آنان 

و بیماران رنجدیده از این بالی جهان گستر، تندرستی آرزو میکند.

نگاهی به 
فرصت های 
شفافیت 
کرونایی 
در همدان

همدان از مرز 4 هزار نفری گذشت

۴۳ روز پس از حمله 
ویروسی به شهر

سالی که با کرونا 
آغاز شد

نشانه گیری کرونا از شوکت 
هگمتانه تا کوره راه های فاضالب 

جدال بر سر سالمت 
در مادستان

همین صفحه

کرونا_را_شکست_می_دهیم #درخانه میمانیم

همدان پیام در کنار شامست!
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بنا بر آخرین اعالم وزارت بهداشــت، تعداد 
مبتالیان کووید 19 در کشــور از مرز 55 هزار 

نفر گذشت.
 کیانوش جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت، 
ظهر دیروز در ارائه گــزارش روزانه از تعداد 
مبتالیان، بهبودیافتگان و قربانیان کووید 19 در 
ایران، خبر داد که در فاصله ظهر جمعه تا زمان 
ارائه این گزارش ظهر 1۶ فروردین  2 هزار و 
5۶۰ بیمار جدید آلــوده به ویروس کرونا در 
کشور شناسایي شده اند و در همین بازه زماني، 

15۸نفر از مبتالیان، فوت کرده اند. 
بنا بر اعالم جهانپور، تعداد کل مبتالیان کووید 
19 در ایــران اکنون به 55 هــزار و ۷43 نفر 
رســیده اســت که از کل این تعداد، 3 هزار و 
452 نفــر فوت کرده، 4 هــزار و 1۰3 نفر از 
بیماران در وضعیت شــدید ابتال قرار دارند و 
19 هزار و ۷3۶ نفر از بیماران هم بهبود یافته 

و ترخیص شده اند.
بیش از 12۰ روز از انتشــار ویروس کرونا در 
جهان مي گذرد. بنا بر اعالم ســازمان بهداشت 
جهاني و منابع رسمي، ویروس کرونا - عامل 
ابتال به کووید19 – که گفته مي شــود کانون 
انتشــار آن، شهر »ووهان« در کشور چین بوده 
و مثل ویروس ســارس و مرس، منبع حیواني 
داشــته اما انتقال بین انساني آن صددرصدي 
اســت، نرخ مرگ ومیر 2 تــا 3 درصدي را در 
جمعیت مبتالیان رقم خواهد زد. این ویروس 
از طریق قطرات تنفســي ناشــي از ســرفه و 
عطســه فرد آلوده به دیگران منتقل مي شود و 
ناقل ویروس، ممکن اســت تــا 14 روز و در 
دوره نهفتگی ویروس، هیچ عالمتي حاکي از 
ابتال نداشته باشد درحالي که در همین مدت، 
امکان انتقال به سایر افراد را دارد. در حالي که 
گفته مي شــود هر فرد ناقل ویروس، مي تواند 
3 تــا 4 نفر را مبتال کند، بــرآورد متخصصان 
پزشکي از ماندگاري 3 الي 1۰ روزه ویروس 
بر سطوح حکایت دارد. درحالي که از نخستین 
روزهاي انتشار ویروس در کشور چین، تاکید 
متخصصــان عفوني این بود کــه درصورت 
پاندمي ویروس کرونا، هیچ نژاد و گروه سني و 
جنسیتي از ابتال به بیماري مصون نخواهد بود 
اما هشدار مي دادند که افراد کم توان )سالمندان، 
زنان بــاردار( مبتالیان بیماري هــاي زمینه ای 
)بیمار ی های تنفســي، دیابت، قلبي و عروقي، 
اچ آي وي ایدز، ســرطان، نقص سیستم ایمني، 
فشــار خون( و مردان بیش از سایر گروه هاي 
جمعیتي در معرض خطر آلودگي به ویروس 

کرونا هستند.
به گــزارش خبرگزاری ها، اکنون با گذشــت 
حــدود 4 مــاه از انتشــار این ویــروس در 
سراســر جهــان، فرضیه ها و نظراتــي درباره 
چگونگي مهار بیمــاري و تحرکات ویروس، 

بیمــاری،  ریشــه کني  و  همه گیــري  دوران 
ابعادي متفاوت تر از روزهاي نخســت شیوع 
بیماري کووید 19 پیدا کرده اســت. درحالی 
که در روزهاي نخســت، فرضیه هایی توسط 
اپیدمیولوژیست ها در ایران و جهان مطرح بود 
با مضامیني از جمله »ویروس کرونا، در هواي 
گرم زمین گیر مي شود، ویروس کرونا در دماي 
منفــي صفر نابود یا منفعل مي شــود، جوانان 
و کــودکان، کمتر در معــرض ابتال به کووید 
19 هســتند، این ویروس بــه نیم کره جنوبي 
نمي رسد، بهبودیافتگان، از خطر ابتالي دوباره 
جسته اند، مصرف مواد غذایي حاوي ویتامین 
C و ویتامین D از ابتال به کووید 19 پیشگیري 
مي کند، پاندمي بیماری، در تضعیف ویروس 
موثــر خواهد بــود و...« حــاال نتایج آخرین 
گزارش ها نشان مي دهد که 2۰۶ کشور جهان 
در نیم کره شــمالي و جنوبي گرفتار  ویروس 
کرونا هســتند و تعداد کل مبتالیــان از مرز 
یک میلیون نفر هم رد شــده و ایاالت متحده 
امریکا، ایتالیا، اســپانیا، چین، آلمان و فرانسه 
که اتفاقا از تکنولوژي پیشــرفته و تجهیزات 
روزآمد و بودجه هــاي تحقیقاتي قابل توجه 
بهره مي برند، اکنون در ردیف هاي نخســت تا 
ششــم تعداد مبتالیان کووید 19 ایستاده اند و 
وضعیت نگران کننده اي از بابت شیوع بیماري 
دارند چنان که حاال آمار ابتال در ایاالت متحده 
امریکا، ایتالیا و اســپانیا 3 رقمي شده و روند 
سریع شیوع در اروپا و امریکا مي تواند تاییدی 
بر همان فرض اولیه اپیدمیولوژیســت ها باشد 
که در نخســتین روزهاي انتشار این ویروس 
مي گفتند »کرونا« حــدود ۸۰ درصد جمعیت 
جهان را با شــدت و ضعف خفیف تا شدید، 
گرفتــار خواهد کرد تا از نفــس بیفتد و آرام 

بگیرد.
اکنــون، مهم تریــن نگراني اعضــای جامعه 
پزشــکي ایران و جهان، احتمال ابتالي دوباره 
بهبودیافتگان اســت به ویژه آنکه چندي پیش، 
پزشــکان چیني، نتایج آزمایش مجدد بر چند 
بهبودیافته کوویــد 19 را مثبت اعالم کرده و 
این فرض را قوت داده بودند که این ویروس، 
حتــي پس از بهبــود فرد مبتــال، حداقل تا 2 
هفتــه در بدن میزبان زنــده خواهد ماند تا به 
پایان دوره ماندگاري و حیات برســد. اگرچه 
هیچ یــک از ویروس شناســان در دنیــا هنوز 
نتوانســته اند نظر متقني دربــاره نحوه منفعل 
شــدن ویروس ارائه دهند، تالش هاي جهاني 
حاال بر آزمون و خطاهاي شــبانه روزي براي 
دســتیابي به فرمول هاي موثر بر مصون سازي 
انسان یا متوقف کردن فعالیت ویروس کرونا 
و درنهایت، بهبــود قطعي مبتالیان کووید 19 
متمرکز شــده و هرازگاهي هم دولت ها اخبار 
نویدبخشی در این باره اعالم مي کنند. در ایران 
هم به دنبال شناســایي نخســتین مبتالیان در 
استان های قم و گیالن، متخصصان بیماري های 
عفوني ضمــن تایید ناشــناخته بودن ماهیت 
ویروس کرونا و بیمــاري نوپدید کووید 19، 
با تعمیم رفتارشناســي بیماریی های ویروسي 
این فرض را مطرح کردند که شــیوع بیماري، 
تا ابتالي 4۰ الی ۸۰ درصد جمعیت کشــور 
ادامه خواهد داشــت اما در کنــار این اعالم 
نگران کننده این تاکید را داشتند که حدود 2۰ 
درصــد مبتالیان، عالئم ظاهري ندارند و باقي 
یا شدت ابتال در آنها بسیار خفیف خواهد بود 
در حدي که نیازي به بســتري در بیمارستان 
و بخش مراقبت هاي ویژه ندارند و با رعایت 
قرنطینه خانگي و دســتورالعمل هاي ساده و 

رایج در زمان ابتال به ســرماخوردگي، بهبود 
خواهند یافت. ایــن فرض متخصصان ایراني 
امروز در تمام کشورهاي گرفتار شیوع ویروس 
کرونا هم قابل مشاهده است، چنان که حاال از 
مجموع جمعیت یک میلیــون و 134 هزار و 
421 نفــري مبتالیان کووید 19 در سراســر 
جهان، بیــش از 23۶ هــزار و 95 نفر )حدود 
یک پنجم مبتالیان( بهبــود یافته و بیش از ۶۰ 
هزار و 42۸ نفر هــم فوت کرده اند، عالوه بر 
آنکه بنا بر آخرین اعالم وزارت بهداشت، حاال 
از مجموع 53 هزار و 1۸3 مبتالي کووید 19 
در کشــور هم، 1۷ هزار و 935 بیمار )بیش از 
3۰ درصد مبتالیان( بهبود یافته و سالمت خود 

را به دست آورده اند.
  جامعه پزشــکان و پژوهشــگران ایراني که 
همچون همتایان خود در ســایر کشورها در 
تالش براي دســتیابي به داروهاي بهبود دهنده 
یا مصون کننده از ابتال به کووید 19 هســتند، 
در این ایام خبر داده اند که توان تولید تســت 
تشــخیص کووید 19 در کشور به میزان قابل 
توجهــي افزایش یافته و مدت زمان مورد نیاز 
براي شناسایي فرد آلوده به ویروس کرونا هم 

کاهش پیدا کرده است. 
 امروز و برخالف نخســتین روزهاي پس از 
بیماری در کشــور،  اپیدمــي  انتشــار خبر 
بیمارستان ها گرفتار کمبود درمانگر نیستند و 
گروه هاي جهادي در تمام استان ها، داوطلب 
ضدعفونــي کردن معابر عمومي شــده اند و 
مردم هم؛ جمعیت کثیــري که مي توان آنها 
را حدود ۸۰ درصد جمعیت کشــور برآورد 
کرد، گــوش بــه توصیه ها و هشــدارها و 
بایدهاي دولت و مسئوالن وزارت بهداشت 

سپرده اند.
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حمایت شجاعانه مدیران؛ 
نیاز اصلی جهش تولید 

1- تولید در استان همدان مقوله عجیب و غریبی است. سالهاست که 
تالش می شــود تا تولید در استان تسهیل شود اما این اتفاق رخ نمی 

دهد و موانع تولید برای تولیدکنندگان همواره وجود دارد.
در ســالهای اخیر معموال هر طرحی که برای تسهیل تولید آن تالش 
شده ، تولید آن با چالش های جدیدتری چون پیگیری مصوبات ستاد 
تسهیل نیز مواجه شده تا عمل نکردن به مصوبات ستاد تسهیل توسط 

برخی مدیران و بانک ها هم به موانع تولید در استان اضافه شود .
2- مدیریت کار ســختی اســت و مدیر باید قدرت و جرأت ریسک 
پذیری و تصمیمات ریسکی را داشته باشد اما در ارتباط با تولید اکثر 

مدیران استان از این روحیه برخوردار نیستند.
اقدام برخی از مدیران برای اســتعالم درســتی با نادرســتی اجرای 
تصمیمات و مصوبات باالدستی از نهادهای نظارتی ، صدای استانداران 
در این ســالها را درآورده که این اقدام درست نیست و آنها تنها باید 
با مدیریت ارشــد استان هماهنگ باشــند و سیاستهای دولت را اجرا 
کننــد هر چند با این اعتراضات هم رویه تغییر نکرده و آن مدیران راه 

خود را رفته اند.
3- شــاید استان همدان تنها استانی باشــد که مدیری در آن به جای 
تسهیل تولید برای تعطیلی تولید و به نتیجه نرسیدن آن گزارش برای 

پیشگیری از ادامه کار به مافوق های مرکز نشین خود داده است.
این نمونه به خوبی نشان می دهد تا تفکر حمایت همه جانبه و قانونی 
از تولید با دید کالن و باز در مدیران نهادینه نشــود، تسهیل تولید کار 

سختی خواهد بود.
4- تحریم در تولید ایران یک شــاخص موثر منفی و پیش بینی نشده 
اســت که تمام برنامه ریزی ها را دچار مشکل می کند به گونه ای که 
واحدهایــی که در حال برنامه ریزی بــرای ورود به بازارهای جدید 
بودند، با تحریم باید برای بقا در شرایط فعلی بجنگند و گذر کم هزینه 

از تحریم را در دستور کار قرار دهند.
در این شرایط انتظار حمایت ، انتظار به جایی است اما به جای آن در 
مواردی تحریم داخلی هم به تحریم خارجی اضافه می شود و واحدی 
که مثاًل نیازمند منابعی است تا بهتر تحریم را پشت سر بگذارد و بتواند 

دوام بیاورد، با تحریم منابع از سوی داخلی ها مواجه می شود.
5- کارشناســان تولید در استان توسط مدیران بدنام شده اند و آنها را در 
این ســالها با صفت تنگ نظر نواخته اند اما واقعیت آن است که قدرت 
کارشناسان در سیستم دولتی و نظارتی کشور تا این اندازه نیست که بتوانند 
ورای قدرت مدیران در تولید مانع ایجاد کنند، این سخن به معنی آن است 
که مدیران در هر جا با تولید مخالف بوده اند، آن مخالفت را به کارشناسان 

نسبت داده و نخواسته اند از اختیارات مدیریتی استفاده کنند.
اینکه همه مخالفت ها با نام کارشناســان باشد و ژست موافقت ها را 

مدیران بگیرند، دلیلی بر درستی این سخن است.
۶- در استان صادرات چندان در اولویت تولید نیست و تولید صادرات 
محــور و صادرات دوباره در همکاری با خواهر خوانده ها چندان در 
دســتور کار نیست و بیشــتر صادرات، مبتنی بر سود تاثیر پذیرفته از 

افزایش نرخ ارز و داللی است. 
این مهم به خوبی نشــان می دهد که تولید در اســتان بدون توجه به 
برنامه صادراتی است و برای  پیشــگیری از قاچاق کاالی ورودی و 

خروجی  برنامه موثری تدوین و اجرا نشده است.
 ۷- همدان هنوز در تســهیل تولید مشکل دارد و در رفع موانع تولید 

مانده است اما این به معنی دست نیافتنی بودن جهش تولید نیست.
نمونه ای از جهش تولید در موضوع ســاخت نسوج مورد نیاز بهداشتی 
در این ایام در استان دیده شد که مورد تقدیر رئیس جمهور هم واقع شد.

این نمونه به خوبی نشان می دهد که تولید استان در صورت حمایت 
و ایجاد زیرســاختهای الزم عمدتا حمایتــی و به کار گیری مدیرانی 
توانمند و ریسک پذیر، توانایی جهش را دارد و می تواند جهشی خیره 
کننده برای پاسخ به نیازهای داخل و صادرات داشته باشد و نتیجه این 
جهش در شــاخص های دیگر چون توزیع ثروت، کاهش بیکاری و 

کاهش آسیب های اجتماعی نیز دیده شود.

آغاز برنامه آموزشی
دانشگاه بوعلی سینا 

آموزش های مجازی دانشگاه بوعلی سینا از روز گذشته آغاز شد.
  رئیس دانشــگاه بوعلی ســینا با بیان اینکــه همزمان با آغاز شــیوع کرونا و تعطیلی 
به هنگام دانشــگاه ها، آموزش مجازی در دانشــگاه بوعلی ســینا آغاز شد، اظهار کرد: 
در راســتای فاصله گذاری اجتماعی و مقابله با شــیوع کرونا، دانشجویان در روزهای 
ابتدایی به شــهرهای خود بازگشــتند و همین موضوع، ضریب تماس افراد را کاهش 

داد.
یعقوب محمدی فر از تهیه درس افزار توسط استادها دانشگاه خبر داد و بیان کرد: استادها 

دروس خود را در این درس افزار ضبط می کنند و به صورت مجازی در اختیار دانشجویان 
قــرار می دهند که اطالعیه هایی برای آگاهی دانشــجویان دراین زمینه در ۶ مرحله صادر 

شده است.
وی با بیان اینکــه روند آموزش مجازی تا 2۰ فروردین ادامــه دارد، گفت: پس از اعالم 

دستور العمل های جدید ستاد ملی مقابله با کرونا، این روند ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: ترم از روز گذشــته  آغاز شــد و آموزش از راه دور به طور رســمی کلید 

می خورد، هرچند تعدادی از استادها در ایام نوروز نیز آموزش را تعطیل نکردند.
محمدی فر در گفت وگو با فارس با بیان اینکه احتمال طوالنی تر شدن ترم تحصیلی وجود 
دارد، خاطرنشان کرد: این آمادگی وجود دارد که ترم تحصیلی جاری تا تابستان ادامه پیدا 

کند و برخی آزمون ها نیز به صورت مجازی برگزار شود.

وی یادآور شــد: برخی این اعتقاد را داشــتند که این ترم تعلیق شود که این تصمیم 
آســیب جبران ناپذیری را ایجاد می کند و دانشگاه ها برای جذب دانشجویان و تأمین 
خوابگاه در ترم تحصیلی مهرماه با مشــکل مواجه خواهند شد و در عمل امکان تعلیق 

وجود ندارد.
محمدی فرتأکید کرد: در صورت کنترل کرونا در فصل بهار، می توان آموزش را در فصل 

تابستان مدیریت کرد و آن را به سرانجام رساند.
وی درباره تولید آب ژاول در دانشــکده شــیمی دانشگاه بوعلی سینا، تاکید کرد: با توجه 
به اهمیت ســالمت مردم، تیمی در دانشکده شیمی مســتقر شده که تست الکل را برای 
تشخیص الکل اتانول و متانول انجام می دهد که مراجعات زیادی را نیز به دنبال داشت و 

این روند ادامه خواهد داشت.

سالی که با کرونا آغاز شد

همدان آماده اجرای طرح شبکه شاد
شــبکه اجتماعی دانش آموزان)شــاد(  کار خود را همزمان با سراسر 

کشور آغاز می کند.
مدیرکل آموزش وپرورش اســتان همدان گفت: با بیان اینکه آموزش 
مجازی از روزهای ابتدای اســفندماه آغاز شــده اســت، اظهار کرد: 
معلمــان در فضای مجازی و یا به صــورت تلفنی، آموزش دروس را 
انجــام می دهند.محمد پورداوود درباره آغاز به کار شــبکه اجتماعی 
دانش آموزان)شاد(  یادآور شد: مقدمات الزم برای راه اندازی این شبکه 
و بهره مندی همکاران فرهنگی و دانش آموزان استان فراهم شده است.

پورداوود افزود: در این شــبکه، مدیران مدارس از طریق سامانه سناد، 
یکی از پیام رســان های داخلی بله، گپ، آی گپ، سروش و روبیکا را 

به معلمان و دانش آموزان برای آموزش مجازی اعالم خواهند کرد.
وی خاطرنشــان کرد: گروه های کالسی براساس اطالعات سامانه سناد 
از پیش در پیام رســان انتخابی توسط مدیر مدرسه  شکل گرفته و همه 
دانش آموزان یک کالس در آن گروه عضو هستند.پورداوود با بیان اینکه 
آموزش های مجازی در حوزه ســالمت نیز توســط این اداره کل انجام 
می شود، گفت: نکات آموزشی و اصول بهداشتی برای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا در سایت آموزش وپرورش استان برای استفاده دانش آموزان 
قرار گرفته است.به گزارش کمیته فرهنگی طرح فاصله گذاری اجتماعی 
اســتان همدان، وی ادامه داد: در حوزه پرورشی، مشاوره خانواده در 19 
مرکز مشــاوره استان به صورت تلفنی ارائه می شود و والدین می توانند با 

تماس با مراکز مشاوره، اطالعات الزم را دریافت کنند.

برای جبران خالءهای معنوی ایجاد شده 
به سبب تعطیلی مراکز مذهبی برنامه ریزی شود

نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با اشاره به تعطیلی مراکز و مجامع 
مذهبی برای جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونا گفت: برای جبران 

خالءهای معنوی ایجادشده، برنامه ریزی شود.
حجت االســالم والمسلمین  حبیب ا... شعبانی، در جلسه ستاد مردمی 
مقابله با کرونا در اســتان همدان که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار 
شد، ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه اظهار کرد: همکاری خوبی که بین 
ستاد مردمی و ستاد پیشگیری حاکم شده است، حرکت خوبی بود که 

به وسیله آن شاهد یک خیزش همگانی بودیم.
وی بــا بیان اینکه با وحدت و همدلی موجــود کارها به خوبی پیش 
می رود، ابراز کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسه ایجاد هماهنگی 

بیشتر برای انجام کارها و فعالیت های موجود در سطح استان است.
به گزارش تســنیم امام جمعه همدان بــا تاکید بر اینکه کمیته مردمی 
بازوی اجرایی ستاد پیشگیری است، یادآور شد: از آنجایی که فرمانده 
اصلی در مقابله با این ویروس، ستاد پیشگیری است، همه ما موظف 

به اجرای پروتکل های موجود هستیم.
وی خطاب به دبیران ســتاد مردمی در سراسر استان، خاطرنشان کرد: 
دبیران باید وضعیت حقوقی و قانونی ســتاد، به ویژه درباره کسانی که 

در فعالیت ها حاضر هستند را مشخص کنند.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان، افزود: همچنین در هر شهرستانی 
اگر مسئوالن علوم پزشکی و ستاد مبارزه، نقدی نسبت به ستاد مردمی 
داشــتند باید آن را بــه دبیر و یا امام جمعه اعالم کنند تا اشــکاالت 

برطرف شود.
وی با بیان اینکه بنای ســتاد مردمی بر کمک کردن به ستاد پیشگیری 
است، اظهار کرد: شاید عناوین باهم تفاوت داشته باشند اما همه ما در 

یک مجموعه و یک جبهه قرار داریم.
 شعبانی خواستار توجه ستاد مردمی به آسیب های به وجود آمده پس از 
شــیوع ویروس کرونا شد و گفت: اختالفات خانوادگی و آسیب های 
معیشتی که برای برخی خانوارها به وجود آمده است، می طلبد تا کمیته 

مخصوصی برای مقابله با آن ایجاد شود.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی خیرین بیشتر بر بحث تولید ماسک 
و مواد ضدعفونی تمرکز دارند، اما باید در این قسمت نیز ورود کنند 

و بتوانیم خیرینی را جذب کنیم.
امــام جمعه همــدان در ادامه با تاکید بر اینکه پــس از تعطیلی مراکز 
مذهبی، با یک ســری خالءهای معنوی مواجه هســتیم، خاطر نشان 
کرد: باید برای رفع این خالءها برنامه های ویژه ای داشــته باشــیم که 
آســیب های روحی موجود نیز مورد توجه باشــد و به ویژه باید برای 

جشن نیمه شعبان برنامه ریزی توسط ستاد صورت گیرد.

فروردین امسال ۳4۷ میلی متر باران در 
همدان بارید

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان با اشاره به بارش 34۷ 
میلی متری در فروردین امسال، گفت: از ابتدای فروردین تا روز گذشته 
34۷ میلی متر بارش در اســتان همــدان رخ داده درحالی که در مدت 

مشابه سال گذشته 559 میلی متر بارش در استان به ثبت رسیده بود.
منصور ســتوده در گفت وگو با ایســنا، اظهارکرد: میــزان بارش در 
فروردین امسال نسبت به آمار بلندمدت که 25۶ میلی متر بوده، افزایش 
3۶ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 3۸ درصدی 
دارد.وی با بیان اینکه درحال حاضر ۸5 درصد از حجم سد اکباتان پر 
است، تصریح کرد: حجم فعلی این سد 2۸/۶9 میلیون مترمکعب بوده 
که ۸5 درصد از حجم مخزن سد را شامل می شود.ستوده خاطرنشان 
کرد: ورودی ســد اکباتــان 5/9 مترمکعب در ثانیه اســت و  ۰/۸1 

مترمکعب در ثانیه به منظور شرب همدان برداشت صورت می گیرد.

1- کرونا برای همدانی ها الطافی نیز داشته است. گویا نیامدن میهمانان 
پرهزینه دولتی در تعطیالت نوروز به اســتان از جمله الطاف ترس از 
کرونا برای اســتان بوده است. گفتنی است سفر این نوع میهمانان پر 
هزینه و استقرار آنها در مهمانسراهای دولتی همواره از موارد اعتراضی 
هتل ها و صنوف مرتبط با گردشــگری و مردم و رســانه ها به خاطر 
جایگزینی هزینه ســفر از جیب این نوع میهمانان دارای ژن خوب با 

بیت المال است.
2- تالش دولت برای بازگشایی سریع کسب و کارها و ادارات با انتقاد 
مواجه شده است. گویا برخی بر این باورند که این عجله، نتایج مثبت 
طرح فاصله گذاری را بر باد خواهد داد. گفتنی است هنوز نتایج طرح 

فاصله گذاری به صورت مستند اعالم نشده است.
3- نمایندگان از جلســات مجازی اســتقبال نکرده اند. گویا  آخرین 
جلســه مجازی مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تشکیل نشده 
است. گفتنی است پیشنهاد شــده حقوق نمایندگان در زمان تعطیلی 

به بخشی از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اختصاص یابد.
4- بازار برنج خارجی متالطم اســت. گویا انتشــار خبر ممنوعیت 
صادرات برنج از ســوی هند و پاکستان به دلیل شیوع کرونا دلیل این 
تالطم است. گفتنی است مقداری از برنج در مصرف ایران از این دو 

کشور وارد می شود.
5- برخی از صنوف همدان که در طرح فاصله گذاری اجتماعی تعطیل 
شده اند، این تعطیلی را رعایت نمی کنند. گویا پس از پایان تعطیالت 
نوروزی برخی کسبه به روال عادی فعالیت خود بدون توجه به طرح 
فاصله گذاری اجتماعی بازگشته اند. گفتنی است انتشار اخبار جعلی 
بازگشایی صنوف در فضای مجازی نیز در این اقدام موثر بوده است.

 پیکر مطهر  ســردار شــهید حاج میرزا محمد سلگی در گلزار 
شــهدای نهاوند، در جوار آرامگاه  شهید حاج محسن امیدی با 
حضور جمعی از هم رزمان و ســرداران سپاه استان و کشور در 

خاک آرام گرفت.
 محمد ســلگی صبح روز پنجشــنبه به دلیل عوارض ناشــی از 
استنشاق گازهای شــیمیایی در دوران دفاع مقدس و جراحات 
جانبازی به شهادت رسید و حجت االسالم والمسلمین  شعبانی  
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان بر پیکر مطهرش 

نماز اقامه کرد.
به گفته فرماندار همدان به دلیل حفظ سالمتی مردم و جلوگیری 
از انتشار بیماری کرونا آئین تشییع و خاکسپاری این شهید بدون 

حضور مردم برگزار  شد.
خانواده این شهید در پیامی از ابراز همدردی مردم استان همدان 

و مسئوالن لشکری و کشوری قدردانی کردند.
حاج میرزا محمد ســلگی متولد نخستین روز فروردین ماه سال 
1335 از روســتای هادی آباد در فاصله 25 کیلومتری شهرستان 
نهاوند اســت که سومین فرزند خانواده شیخ علی محمد سلگی 

است.
کتاب »آب هرگز نمی میرد« داســتانی مستند از خاطرات حاج 
میرزا محمد سلگی فرمانده گردان حضرت ابوالفضل)ع( لشکر 
32 انصارالحسین)ع( و جانباز ۷۰ درصد است که با قلم حمید 
حسام به رشــته تحریر درآمده است و در سال 1393 توانست 

جایزه نخست جشنواره جالل آل احمد را از آن خود کند.
کتاب »آب هرگز نمی میرد« روایت جانبازی است که از ابتدای 

دوران دفاع مقدس حضور فعاالنه ای داشت.
وی از ابتدای سال ۶2 فرمانده گردان 152 حضرت ابوالفضل)ع( 
لشــکر 32 انصارالحســین)ع( بود که در این گــردان تا پس از 
عملیات کربالی 5 در سال ۶5 حضور داشت و به تعبیر سردار 
شهید »حاج حسین همدانی« نقش او در عملیات مرصاد مغفول 

ماند.

پیکر سردار سلگی در زادگاهش آرام گرفت
**پیام تسلیت رهبر انقالب
 در پی شهادت سردار سلگی

در همین راســتا رهبر معظم انقالب و جمعی از مســئوالن 
کشــوری و استانی  در پی شهادت سردار میرزا محمد سلگی 

پیام تسلیت صادر کردند.
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کمتــر از یک مــاه مانده به آغــاز تعطیالت  
نوروزی که ویروس کرونا ســبب سردرگمی 
مردم جهان شــد. بیشــتر مردم ایران حتی تا 
لحظات پایانی ســال 9۸ هم امید به ریشه کن 
شدن کرونا داشتند و همچنان خیلی ها موضوع 
را جدی نگرفته و برای مسافرت و دیدوبازدید 
نوروزی برنامه ریزی می کردند. حتی مسئوالن 
اســتانی هم تمایل به پای کار آمدن نداشتند. 
زمانــی به عمق فاجعه پی بردند که همدان پر 
شده بود از مسافر و مهمان پذیرها و هتل ها با 
آغوش باز پذیرای گردشگران بودند. در هفته 
دوم نوروز با گسترش فاجعه مسئوالن شروع 
به کار کردند. همدان و 1۰ شهرستان مجاورش 
درِ خود را به روی مسافران بستند. حال وهوای 
نوروز کرونایی مادستانی ها را در ادامه خواهیم 

خواند.
فامنین از افراد غیربومی خالی است

بــا اعالم خروج افراد غیربومی از شهرســتان 
تعداد زیــادی از افرادی که اصالتا اهل فامنین 
بوده و به روســتاها آمده بودند به شــهرهای 
خود برگشــتند. اکنون شهرســتان فامنین از 
افراد غیربومی خالی اســت. در روز طبیعت و 
در ســطح شهرستان گشت هایی مستقر شدند 
که بــا همراهی و همکاری مــردم هیچ گونه 
تجمع و حضوری در تفرجگاه ها، بوستان ها و 
پارک های شهرستان صورت نگرفت. در این 
مدت یک مورد توقیفی خودرو  و 3۰۰ مورد 

تذکرشفاهی گزارش شده است.
در طــرح فاصله گــذاری فیزیکــی تمامــی 
اصناف، جــز آنهایی که ضروری هســتند تا 
تعطیل هســتند؛ همچنین  فروردین مــاه   2۰
یک شــماره تلفن مخصوص لحاظ شده که 
گزارش ورود خودروهای غیربومی به شــهر 
یا روستا از طریق آن امکان پذیر است. نیروی 
انتظامی شهرســتان روزانه در 2 نوبت نسبت 
به بازرســی حجمی از روستا و شهر اقدام به 
عمل می آورند و درصورت دیدن خودروهای 
غیربومی 5۰۰ هــزار تومان جریمه و به مدت 

یک ماه به پارکینگ منتقل می شوند.
مبلغی بالغ بر 3 میلیارد ریال توســط خیرین 
شهرســتان در نقاط مختلف برای تهیه اقالم 
بهداشــتی و مواد غذایی هزینه شده است. و 
تاکنون 4۷ مورد مشــکوک 1۰ نفر مبتال یک 
نفر فوتی و 3۶ نفر هم تاکنون ســالم و تحت 

مراقبت از راه دور هستند.
تجهیز و راه اندازی نقاهتگاه 2۰۰ تخت خوابی 
پس از ترخیص بیماران احتمالی از بیمارستان، 
در شهرستان راه اندازی شده است و همچنان 
تیم کنترل و پیشگیری ویروس کرونا در مبادی 

ورودی شهرستان همچنان مستقر است.
نهاوند در اجرای طرح فاصله 
اجتماعی سنگ تمام گذاشت

عمــق فاجعه و بحران کرونــا زمانی واقعیت 
دردناک خــودش را برای مســئوالن و مردم 
آشــکار کرد که جای ســتاد خدمات ســفر 
را ســتاد پیشــگیری، کنترل و مقابله با کرونا 
گرفت. جلســاتی که خروجــی آن را مردم 
جدی نمی گرفتنــد و مشــکل و مانع عمده 
این میان خریدهــای نوروزی بــود که مردم 
باورنمی کردند که قرار است بدون دورهمی و 

میهمانی به استقبال سال 99 بروند.
از مسئوالن و ســتاد پیشگیری کرونا اصرار و 
از مــردم انکار و حضور در خیابان ها و مراکز 
خرید و آماده شــدن برای تحویل سال، غافل 
از اینکه بی اعتنایی به هشدار، بیماران کرونایی 
و مبتــال را پیش از آغاز ســال جدید، تحویل 

خانواده ها می داد.
آمار مبتالیان در نهاوند به حدی شــد که تا 3 
روز پیش از پایان سال، 25 مورد ابتال گزارش 
شــد و نهاوند جای خــود را به عنوان دومین 
شــهر آلوده استان به ویروس کرونا ثبت کرد. 
درنهایت آمار اعالم شــده در شهرستان نهاوند 
روی 3۸ مورد قفل شد و دیگر موردی توسط 
مسئوالن برخالف شهرها و استان های اطراف 
اعالم نشــد و همین توجه مردم را به رعایت 
شــرایط و درک سرعت انتشار ویروس کرونا 

کاهش داد.
در اجرای طرح فاصله اجتماعی همه نیروهای 
شهرستان بسیج شده است و از همان ابتدا همه 
نیروهای ســتاد پیشــگیری، کنترل و مقابله با 
ویروس کرونا در شهرستان همه همکاری های 
الزم را در شــهر و روستا برای تامین سالمت 
مردم و حفظ جــان افراد بــه کار گرفته اند و 

نهاوند در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
سنگ تمام گذاشته است.

مردم از مســئوالن خواستار بسته شدن مبادی 
ورودی شهرستان شدند و در برخی روستاها 
اعالم کــرده بودند که میزبان هیچ میهمانی در 
نوروز نخواهند بود. برخی روســتاهای مسیر 
گردشــگری هم ورودی های روستا را پس از 
آنکه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی آغاز 
شد، بســتند و مانع ورود پالک های غریبه و 
حتی درون شهری و استانی شدند و این اقدام 
در روزهای منتهی به روز طبیعت تشدید شد.

در بحث اقدامات پیشگیری گروه های مردمی، 
بسیج و ورزشکاران مثل همیشه پیشقدم شدند 
و با جمــع آوری کمک های مردمی به صورت 
خودجوش به ضدعفونی معابــر و خیابان و 
محل هــای پرتردد مردم از در خانه تا ســطح  
شهر و روستا اقدام کردند. کمک های خیرین 
هم برای تهیه وسایل و تجهیزات بهداشتی و 
کمک به مراکز درمانی و البته تهیه میان وعده ها 
بــرای پرســتاران و کادر پزشــکی، دلگرمی 
خیرین برای تحمل ســختی های کادر درمان 
بود تا این گونه مردم بار دیگر همراهی شــان 
را اعالم کنند. این کمک ها به صورت نقدی یا 
تهیه وسایل و الکل و تجهیزات مورد نیاز بود 

که فعال 1۸۰میلیون تومان عنوان شده است.
در بازرسی های اداره صمت  ۶3 واحد صنفی 
متخلف در تعطیالت نــوروز، به رغم تذکر و 
ابالغ پیشــین مبنی بر تعطیلــی واحد صنفی، 

پلمب شد.
با اجرای طــرح فاصله گذاری اجتماعی در 3 
روز نخســت اجرای این طرح 2۰3 خودروی 
غیربومی در نهاوند شناســایی و برای هرکدام 
از آنان جریمه 5۰۰ هزارتومانی صادر شــد و 
با تالش نیروهای زمینی ســپاه و با محوریت 
قرارگاه نجف اشــرف و لشکر نبی اکرم)ص( 
کرمانشــاه و با همکاری سپاه ناحیه نهاوند و 
دستگاه های خدمات رسان شهرستان، عملیات 
پاکســازی و ضدعفونی مناطق آلوده شهر و 

روستاهای نهاوند اجرا شد.
**رزن رتبه هشتم استان درابتال 

به کرونا
رزن و درگزین هشتمین شهرستان استان ازنظر 
تعداد ابتالیان به ویروس کرونا اســت. یکی از 
مشکالت مهم شهرستان نبود خودرو برای انتقال 
اجساد از بیمارســتان به آرمستان است که این 
مهم با پیگیری نماینده مردم شهرستان رزن یک 
دستگاه آموبالنس برای انتقال اجساد جذب شده 

که به زودی تحویل شهرستان خواهد شد.
بیــش از 2 هــزار خودرو پــالک غیربومی از 
ورودی های فرعی شهرستان رزن بازگردانده 
شــده اند و 5۰ خــودرو پــالک غیربومی به 
پارکینگ منتقل شــده اســت و در این مدت 
صددرصد جمعیت شهرستان رزن غربالگری 
شــده اند. 1۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده 
برای شهرستان رزن جذب شده است که این 
میزان بین روستاها و شهرها توزیع شده است.

** ۸۵ درصد مبتالیان کرونا در 
اسدآباد بهبود یافتند

از ابتدای شــیوع بیماری کرونــا تاکنون 155 

مورد کرونایی مشکوک در بیمارستان بستری 
و تحت درمان قرار گرفتند که ۸5 درصد آنها 
بهبــود یافتند و ترخیص شــدند. بهبودی ۸5 
درصد از بیماران مبتال بــه ویروس کرونا در 
شهرستان اســدآباد که از آمار کشوری باالتر 
است، نشان از تالش شبانه روزی کادر درمانی 

دارد. 
اسدآباد درباره بیماریابی و  پیگیری وضعیت 
عمومی شهرســتان رتبه دوم را در کشــور از 
آن خود کــرد. تاکنون 9۶ هــزار و 5۰۰ نفر 
در شهرســتان در طرح پیگیری وضعیت خود 

درباره بیماریابی کرونا انجام شده است.
در طرح فاصله گذاری اجتماعی اسدآباد رتبه 
نخست استان را کسب کرد و به گفته مسئوالن 
در بحث مدیریت شهرســتان از تمام ظرفیت 
و توان شهرســتان استفاده می شود  تا زنجیره  
اتصال این ویروس برای همیشــه قطع شود. 
9۶/5 درصد از جمعیت شهرستان اسدآباد از 
طریق تلفن و سامانه غربالگری  شده اند و بنیاد 
خیریه فضل شــروع به دوخت گان پزشکی 

ضدآب در این شهرستان کرده است.
**مدیریت ویروس کرونا در 

کبودراهنگ نه کنترل
در کبودراهنگ این بیماری هنوز کنترل نشده 
و در مرحله مدیریت است از لحاظ ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده در این شهرستان مشکلی 
وجود ندارد فقط مشکل کمبود دستکش است 
و بیش از 4۰ واحد صنفی که به هشــدارهای 
ســتاد پیشــگیری از کرونا مبنی بــر تعطیلی 
مغازه ها عمل نکردند در این شهرستان پلمب 

شده اند.
هر روز خیابان ها و کوچه ها و اماکن عمومی 
در ســطح شــهرها و روســتاها ضدعفونی 
می شوند و بسیاری از مردم نیز به توصیه های 
مســئوالن عمل کرده اند و با  در خانه ماندن 
سعی در شکست این ویروس منحوس دارند، 
هرچند بماند تعدادی از مردم  نیز متأســفانه 
ایــن ویروس را جــدی نگرفته اند و در حال 

گشت و گذار و مسافرت و... هستند.
**کرونا در مالیر جایگزین 

گردشگران شد
با اینکه هرســاله با شــروع ایام نوروز مالیر 
پذیرای میهمانان و گردشگران بی شماری بود 
و حتی انتظار می رفت با جهانی شدن مبلمان 
منبت  و گشایش جشــنواره بزرگ نوروزی 
حجم گردشــگران داخلی و خارجی افزایش 
یابد اما با جوالن ویروس کرونا، شهرســتان 

مالیر شرایط کاماًل متفاوتی را تجربه کرد.
در راســتای قطــع زنجیــره انتقــال کرونا و 
پیشگیری از شیوع بیماری از 2۶ اسفند تمامی 
صنــوف، جز صنوف ضروری تا اطالع ثانوی 
تعطیل شد؛ هرچند این اقدام در کاهش روند 
تجمعات مردمی و ترددهای غیرضروری مؤثر 
بود اما همچنان شاهد حضور دستفروشانی در 
ســطح شهر بودیم و گروهی از مردم همچنان 
جدی بودن مســاله را نپذیرفته بودند، به ویژه 
در مناطقی از شهر از جمله خیابان بروجرد و 
قسمت مرکزی شهر ازدحام و رعایت نکردن 

فاصله مناسب به چشم می خورد.

عملیــات ضدعفونــی کــردن و گندزدایی 
شــهر مالیر و روســتاها به صورت مســتمر 
انجام می شــود. در این بین سپاه ناحیه مالیر 
نیز   این بار در جبهــه مبارزه با ویروس پا به 
عرصه گذاشــت و در قالب 5۰ گروه جهادی 
متشکل از 15۰ بسیجی و 25 دستگاه در زمینه 
ضدعفونی کردن شــهر به کمک شــهرداری 
شــتافت و با ورود به حوزه اطالع رســانی و 
آموزش، بازرســی ها و تأمیــن و تجهیزات 
اقالم پزشــکی از جمله تهیه و توزیع 5 هزار 
محلول ضدعفونی کننده و 15۰ دســت لباس 
مخصوص کادر پزشکی و درمانی در راستای 
پیشگیری از شیوع بیماری ارائه خدمت کرد، 
همچنین از کمک 1۰۰ میلیــون تومانی اداره 
اوقــاف و امور خیریه بــرای تأمین تجهیزات 
پزشکی و بهداشــتی در این ایام می توان نام 

برد.
با اینکه مبادی وردی شــهر کنترل می شــد و 
نیروی انتظامی موظف به هدایت ماشین هایی 
با پالک غیر اســتان همدان به بیرون شهر بود 
اما تردد پالک های غیربومی در شهر قابل تأمل 
بود و این موضــوع نارضایتی مردم را در پی 

داشت.
با تعطیل شــدن نمایشگاه های مبل و منبت و 
تعطیل شــدن تولیدات مبلمان، فعاالن مبل و 
منبت از پای ننشســتند و به تولید ماسک های 
بهداشــتی  اقدام کردند، روزانه بیش از 2 هزار 
ماســک تولید و بین خانواده هــای نیازمند و 
مراکز درمانی توزیع کردند عالوه بر این تولید 
روزانــه 2 هزار و 5۰۰ عدد ماســک در مرکز 
خیریــه فاطمه الزهرا و تولیــد روزانه 3 هزار 
عدد ماسک توسط ســازمان مردم نهاد "طرح 
ماندگار" را از جمله اقدامات تحســین برانگیز 

در این شرایط می توان نام برد.
حدود 1۰ کارگاه در مالیر تجهیز شــده اند که 
با رعایت همه اصول بهداشتی به تولید ماسک 
می پردازنــد. مالیر با داشــتن ظرفیت بزرگی 
که شــرکت های بافتینه و بافتســان در تولید 
ســاالنه ۷5 هزار تن پارچه موردنیاز ماســک 
و لباس های پزشــکی دارد تأمین کننده بخش 

بزرگی از نیازهای کشور در این زمینه است.
با اجرایی شــدن طرح فاصله گذاری اجتماعی 
از هشتم فروردین که تا بیستم ادامه دارد، این 
طرح نیــز در مالیر عملیاتی شــد اما آن طور 
که بایــد جدی گرفته نمی شــود، در صفوف 
نانوایی ها، سوپرماکت ها و پیاده روها و خیابان 
ایــن مهم رعایــت نمی شــود و این موضوع 
ممکن اســت به دامــن زدن بیمــاری کمک 
کند؛ از مســئوالن انتظار می رود در این زمینه 
برخورد جدی تری داشته باشــند و اقدامات 
سختگیرانه تری اعمال کنند. از طرفی شفافیت 
و اطالع رسانی به موقع و دقیق وضعیت بیماری 
در شهرســتان یکی از مطالبات جدی مردم از 
شــبکه بهداشت و درمان و ســایر ارگان های 
مربوطه است که متاسفانه از این کار خودداری 
می کننــد و مرجع اعــالم آمار را دانشــگاه 
علوم پزشــکی همدان و صداوسیما می دانند، 
این درحالی اســت که تاکنون آمار دقیقی از 

وضعیت شهرستان در دسترس نیست.
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عاجزانه از مردم شهرها می خواهیم به روستا 
نیایند

پروین�سلیمی��

بخشــداران و دهیاران در سنگر پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا 
همچنان پا در رکابند و به دلیل مراجعه افراد متفرقه از همه استان ها با 

مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
این روزها همه مردم و مسئوالن کشور درگیر مشکل شیوع ویروسی به نام 
کرونا هستند و ناخواسته همه وقت و ذهن ها به سمت آن  سوق یافته است 
و در روزهای ابتدایی بروز این مشــکل، تصمیم گیران سنگرهای مدیریتی 
کشور هر کدام نظراتی را برای مقابله با این مشکل ارائه دادند که درنهایت 
ماندن در خانه بهترین راهی بود که برای  مقابله با این معضل پیشنهاد شد.

مدیران شــهری و روســتایی نیز در حوزه کاری خود محدودیت هایی را 
برای تردد شهروندان ایجاد کردند. بخشداران و دهیاران استان همدان نیز با 
جدیت تمام پای کار آمدند و پس از اطالع رسانی و فرهنگ سازی روش های 
پیشگیری از ابتالی مردم به این ویروس، همچنین ضدعفونی کردن  شهرها 
و روســتاها فعالیت های گســترده ای انجام دادند. عالوه بر شست وشوی 
خیابان ها با اجرای قانون ورود ممنوع در همه ورودی های اصلی شهرها و 
روستاها توانستند تا حدودی از شیوع بیماری پیشگیری کنند؛ در این  بین 
تعدادی از بخشداران کارهای شاخصی انجام دادند، مانند بخشدار جوکار 
که از همان نخســتین روزهای شروع پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا  
دهیاران، بهورزان، بســیجیان، روحانیون، جوانان و  مردم بخش را پای کار 
آورد و همه افرادی که توان کار داشتند در دوخت و توزیع ماسک، ماندن 
در خانه، حضور در ایســتگاه های بازرسی و ورود ممنوع، فعالیت خود را 

به صورت شبانه روز شروع کردند.
 فرهاد جهانیان در گفت وگو با همدان پیام  با اشاره به موارد ذکر شده، افزود:   
در این مدت  تعداد 2 هزار و 1۰۰ عدد ماسک بین اهالی حسین آباد شاملو 
توزیع شــد، از این تعداد هزار و 2۰۰ عدد ماســک با کمک مالی خیرین 
خریداری شــد و 9۰۰ عدد ماسک هم توســط پایگاه فضیلت خواهران 
حسین آباد شاملو با مواد اولیه ای که پایگاه بسیج محمد رسول ا... جوکار تهیه 
کردند، دوخته شــد و درمجموع  2 هزار و 1۰۰ عدد ماسک در حسین آباد 

شاملو توزیع شد. 
جهانیان اجرای طرح غربالگری در بخش جوکار توســط مراقبان سالمت 
را موفقیت آمیز برشمرد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه مردم آگاه و هوشیار 
بخش جوکار از نخســتین لحظات اعالم و آغاز اجرای این طرح، نهایت 
همکاری و همراهی را با مســئوالن و خدمتگزاران خود داشتند و تمامی 
گزارش های رسیده از مدیران و مســئوالن منطقه ای نشان از مانور اقتدار 

فرهنگی هم شهریان عزیر را دارد.
جهانیان افزود:  با همکاری اداره  فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مالیر 
و انجمن نمایش این شهرستان طرحی  در راستای پویش مردمی در خانه 

بمانیم برگزار شد و با فراخوان جشنواره  مجازی هنرخانگی
با هدف تولید محتوای مناســب و ســرگرم کننده برای خانواده ها و ایجاد 
نشاط  در بین خانواده ها، از همشهریان عزیر دعوت شد تا با مطالعه دقیق 
محورهای فراخوان در این مسابقه شرکت کنند. و جوایزی نیز درنظر گرفته 

شد. 
وی بخش های جشــنواره فیلــم کوتاه 1۰۰ ثانیه ای، ســاخت فیلم کوتاه 
غیرحرفه ای با تلفن همراه و حداکثر 1۰۰ ثانیه، اجرای متون خالقانه با یک 
یا 2 بازیگر تا ســقف 5 دقیقه، ساخت یا بازآفرینی تصنیف ها و ترانه های 
مجاز ایرانی در قالب یک کلیپ حداکثر 3 دقیقه ای، لب خوانی)دابسمش(، 
ساخت کلیپ های خالقانه، کتاب صوتی خوانش داستان های کوتاه تالیفی 
یا کتاب های  چاپ شــده ایرانی و خارجی، ویدئوهای آموزشی، هنرهای 
دســتی تا ســقف 5 دقیقه را از برنامه های فرهنگی ایجاد نشــاط در بین 

خانواده ها برشمرد.
بخشدار مرکزی اسدآباد نیز  پای کار آوردن  اندیشه ورز جوان شهرستان، 
ســمن ها، گروه های جهادی و بســیج را از برنامه های مهم ستاد مقابله با 
ویروس کرونا برشــمرد و حضور جوانان شهرستان در  فرهنگ سازی و 

پیشگیری از شیوع ویروس کرونا را موفقیت آمیز دانست.
 سلیمان نظری دوست گفت: متاسفانه تعداد کمی از شهروندان اسدآبادی 
پویش در خانه بمانیم را جدی نگرفتند  و ســبب تشــدید ویروس کرونا 
شدند. دهیار روستای علیصدر نیز در کنترل ورودی های روستا موفق عمل 
کرده است  و ضمن اینکه این روستا قطب گردشگری استان همدان به شمار 
می رود نیروهای دهیاری با اقدامات جدی که انجام داده اند با به کارگیری  
جوانان توانمند روستا توانســته اند تا به امروز همه ورودی های روستا را 
مســدود کننــد و ورود خودروها را به داخل روســتا ممنوع کرده اند وی 
همکاری مردم روستا برای اجرای طرح  در خانه ماندن را بی نظیر دانست. 
جالل علیپور  ضدعفونی همه روزه معابر و اماکن عمومی توســط پرسنل 
دهیاری برای مقابله با کرونا را جزو  برنامه های پیشگیرانه دانست. اجرای 
کاهش قطع زنجیره ویروس کرونا به منظور حفظ سالمتی همشهریان برای  
پیشگیری و جلوگیری از گسترش و  شیوع کرونا انجام شده و همه مبادی 
ورودی علیصدر کنترل و ممنوعیت ها و محدودیت ها از نخستین روز های 
فروردین شروع شــده اســت  و روزهای 12 و 13 فروردین مصادف با 
روز طبیعت نیز این محدودیت ها جدیت بیشــتری به خود گرفت. طرح 

ضدعفونی اماکن عمومی و معابر  همه روزه نیز  انجام می شود.
بخشدار پیرسلمان نیز گفت:  مسدود شدن مسیرهای گدار پهن به آفریانج 
شهرستان سنقر، گردنه حبشی، راه های روستاهای چهارچشمه به سرسگاز و 
گردنه گنبله به شهرستان کنگاور با همکاری راهداری و دهیاران برنامه هایی 
اســت که در طول مدت شیوع کرونا  با مدیریت بخشدار پیرسلمان انجام 
شده است.   محسن عزیزی جمع آوری زباله ها به صورت منظم و الیروبی 
جداول روستاها توســط دهیاران، تعطیل شدن تمام مراسمات و جشن ها 
و برنامه ها در ســطح روستاها را از جمله اقدامات تیم پیشگیری از کرونا 
برشــمرد. لیال شرافتی یکی از اعضای شورای شهر گل تپه  گفت: اصناف 
خواروبار فروشــی، نانوایی، داروخانه، میوه فروشی، قصابی و مرغ غروشی 
به دلیل نیاز عموم مردم مستثنا هستند و نیاز به تعطیلی ندارند.شرافتی از مردم 
شــهر خواست بیش از این طرح در خانه ماندن را رعایت کنند.  وی افزود  
ورودی شــهر گل تپه  از سمت بلوار آیت ا... خامنه ای صرفاً برای  کنترل و 

جلوگیری از ورود خودروهای افراد غیربومی و مسافر مسدود است. 

بسته های پیشنهادی ناکارآمد دولت
 برای قرنطینه 

معصومه�کمالوند��

همدان پیام: دولت از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا موضوع را جدی 
نگرفت و پیشــنهادهای مقطعی که ارائه می دهد  و طرح هایی هم که 
میانه راه اجرا کرده است پاسخگوی مشکالت و نیازهای مردم نخواهد 

بود.
بسته های اینترنتی رایگان، کارت های کمک هزینه ای خرید و...  مردم 
را در خانه نگه نخواهد داشــت، مردم شاید به نان نداشته سر کنند اما 
هزینه های جانبی دیگــری  هم دارند که با کارت خرید وامی دولت، 

جبران و تامین نمی شود.
حقــوق کارگر روزمزد تنها برای خوراک نیســت، حقوق مغازه دار و 

بخش خصوصی تنها برای خوراک و خرید نیست!
هزینه های اجاره ســنگین مســکن که دولت نتوانســت مهار کند و 
روزبه روز هم افزایش یافت حاال گریبان گیر مردمی شــده اســت که 

کارمند دولت نیستند و حقوق ثابتی هم ندارند.
گریبان گیر راننده و کارگر روزمزدی شده است که مدام به او می گویند 

در خانه بمانید تا سالمت بمانید!
امــا از جیب خالی او و پیامک های صاحبخانه نمی پرســد و احوالی 

جویا نمی شود.
از قبض آب، برق، گاز تلفن و اقســاط  وام های بانکی که دولت تنها 
واریزش را به تعویق انداخته است اما از آن نمی گذرد حرفی نمی زند!

به نظر می رســد مردم از 1۶ فروردین بی خیــال آمارهای مبتالیان و 
حتی مرگ و مبتالی خودشــان شــوند، وضعیت اقتصادی موجود به 
مردم فشــار آورده و دیگر شــرایط موجود برای مردم  و  خانه نشینی 

قابل تحمل نیست.
اقدامات و بسته های پیشنهادی که دولت آن هم برای پساکرونایی که 
معلوم نیست چه زمانی رخ نمایان کند!  تصور می کند، شرایط واقعی 
مردم و مشکالتی که با آن روبه رو هستند را نادیده گرفته است، گویا 
دولت موقعیت واقعی همه گروه های جامعه را که به تعطیلی و پلمب 

واحدهای آنها اقدام کرد نادیده گرفته و درک نکرده است.
با این شــرایط در دوران پیش از پساکرونا باید منتظر رخدادهایی بود 
که مردم ابتال به کرونا را به باال آمدن و حجیم تر شــدن بدهی هایشان 

ترجیح خواهند داد.
آقایان دولت مردم هزینه های جانبی بسیاری دارند که خرید و خوراک 

بخش کوچکی از این هزینه ها است.
تا تسهیالت کرونایی برسد کارگران بسیاری از کار بیکار شده اند آن هم 

بابت ناتوانی در تامین حقوق آنها توسط کارفرمایان.

برگزاری نخستین جلسه صندوق توسعه ملی 
طرح های آبخیزداری استان همدان 

نخســتین جلســه صندوق توســعه ملی طرح های آبخیزداری استان 
همدان در سالجاری با حضور مدیرکل منابع طبیعی واعضای کارگروه 
صندوق توسعه ملی طرح های آبخیزداری استان در سالن جلسات این 

اداره کل برگزار شد.
 بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان همدان، در این جلسه  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
با اشاره به اهمیت حفاظت از عرصه های منابع طبیعی گفت: وظیفه ما 
خدمتگزاری به مردم اســت و ما بایستی با اخالق حرفه ای و رعایت 

احترام و جایگاه خدمتگزاری با ارباب رجوع برخورد کنیم.
خزائــی با تأکید بر اهتمام مدیران  ادارات منابع طبیعی شهرســتان ها 
به نظارت بر اجــرای پروژه های آبخیــزداری و آبخوانداری، گفت: 
تمامی پرســنل منابع طبیعی و آبخیزداری استان باید در راستای انجام 
مسئولیت های ســازمانی که حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی 
از عرصه های منابع طبیعی است، بیش از پیش  تالش کنند و در قالب 
طرح ها و پروژه ها و اقدامات تعریف شده، حساسیت و پیگیری ویژه ای 

داشته باشند.
وی در ادامــه با تاکید برصرفه جویی در اســتفاده از منابع عنوان کرد: 
اتمام طرح 1۰۰۰ هکتاری جنگل کاری در اســتان در ســال گذشته 
دســتاورد مهمی بود که منابع طبیعی با جدیت پیگری کرد و موجب 
شد که ما به عنوان دستگاه بزرگ در استان مطرح شویم و امسال نیز با 

قدرت و همت و درایت بیشتری کارها را دنبال خواهیم کرد. 
 خزائی افزود: در جلســه شــورای برنامه ریزی استان با تاکید بر سند 
توســعه 3  ساله اســتان در حوزه منابع طبیعی باید 25۰ هزار هکتار 
کاداستر اراضی ملی و همچنین توان تولید  یک میلیون اصله نهال در 

نهالستان مالیر را افزایش  انجام دهیم،
 وی ادامــه داد: بالغ بر 1۰۰ هــزار هکتار طرح های آبخیزداری  برای 
حفظ آب و خاک از تعهدات منابع طبیعی در برنامه امسال خواهد بود.

وی  در  ادامــه رعایت نظم و انضباط در زندگی فردی و اجتماعی 
را بســیار مهم دانست و خاطرنشــان کرد: رعایت نظم به ویژه در 
محیــط کار را مهم دانســت و افزود: پیشــرفت  و نظم در کارها، 
موجــب رضایت حق تعالــی و رعایت حقوق دیگران می شــود و 
از آنجایی کــه کارکنان دولت به عنوان ســرمایه های انســانی جزو 
باارزش ترین دارایی های هر ســازمان محســوب می شوند بایستی 
رعایــت نظم و انضباط و اخالق مداری را در همه امور ســرلوحه 

کار خود قرار دهند.
 خزائی افزود: امســال باید طوری برنامه ریزی کنیم تا در سال جهش 
تولید  با طرح  و ایده نو، خالقیت و نوآوری در اجرای طرح های منابع 

طبیعی و آبخیزداری در کشور پیشرو باشیم.

سقوط آزاد مصرف با ۵1 درصد کاهش

نرخ مصرف بنزین در همه شهرستان ها 
منفي شد

مصرف بنزین در هر 9 شهرســتان اســتان همدان در نوروز و تعطیالت ابتدایي سال 99 
سقوط آزاد کرده و نسبت به همین مدت در سال پیش، 51 درصد کاهش یافت.

به گزارش روابط عمومي شــرکت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان، امین روستایي، 
مدیر این منطقه با اعالم خبر باال گفت: نظر به مشــاهده آمار و ارقام مصرف در بازه زماني 
اول تا 14 فروردین ماه سال 99، درمجموع نرخ مصرف همه شهرستان ها از ابتدا تا پایان بازه 
منفي و بي سابقه است. وي با بیان اینکه این آمار حاکي از عمل به وعده هم استاني هاي فهیم 

در راستاي در خانه ماندن براي شکست کرونا است، افزود: از ابتداي سال 99 تا پایان روز 
چهاردهم، نرخ رشد مصرف بنزین در شهرستان ها به طور متوالي منفي بوده و مصرف امسال 
در همین مدت نصف شــده اســت. وی اظهار کرد: همچنین میزان مصرف سوخت بنزین 
در ســیزدهمین روز از ســال جدید یعنی در روز طبیعت سابقه نداشته و در قیاس با مدت 
مشابه سال گذشته، شاهد کاهش ۶۷ درصدی مصرف این نوع فرآورده در این روز بودیم.

روستایي با اشاره به اینکه در مدت اشاره شده هیچ یک از جایگاه ها تعطیل نبودند، یادآور 
شــد: تمامي 122 جایگاه عرضه فرآورده ســوخت منطقه ضمن رعایت اصول بهداشتي و 
ایمني براي جلوگیري از شــیوع بیشتر بیماري ناشي از ویروس کرونا، شبانه روزي فعال و 
خدمت رســاني کردند. وی خاطرنشان کرد: در نوروز امسال 1۶ کارگروه 4 نفره متشکل از 
کارشناسان و بازرسان در 1۶ روز متوالي از جایگاه ها بازدید کردند و عملکرد آنها زیر ذره 

بین شــان بود )هر جایگاه حداقل 4 بار بازدید شــد( تا این مراکز هرچه بهتر به شهروندان 
خدمات ارائه دهند. وي تصریح کرد: در این بازدیدها، وضعیت بهداشتي جایگاه و اپراتورها 
از جمله ضدعفوني کردن مستمر تجهیزات، موجود بودن دستکش در کنار نازل ها، موجودي 
فرآورده، فعال بودن تمامي نازل ها، دوربین هاي نظارتي، وضعیت ایمني و آماده به کار بودن 

کپسول هاي آتش کردن خاموش  و ... کنترل و با پیگیري نواقص موجود رفع شد.
  روستایی در بخش دیگری از سخنان خود از سالمت همه پرسنل و گروه هاي ذي نفع این 
منطقه خبر داد و افزود: بنا بر تمهیدات انجام شده و اقدامات پیگیر در تاسیسات و عملیات 
انبارهاي نفت، جایگاه های اســتان، با جدي گرفتن موضوع از طرف تمامی مســئوالن، 
کارکنان، عوامل و دست اندرکاران و نیز پیمانکاران حمل ونقل و جایگاه داران، خوشبختانه 

تاکنون هیچ مورد ابتالی به ویروس کرونا در این مجموعه مشاهده نشده است.

نوروز کرونایی در مادستان

جدال بر سر سالمت در مادستان
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احتمال برگزاری جلسه رأی اعتماد وزیر 
پیشنهادی جهاد کشاورزی در هفته جاری

سخنگوی هیات رئیسه مجلس، دستور کار صحن علنی و کمیسیونهای 
مجلس در هفته جاری را تشــریح کــرد و از احتمال حضور وزرای 

بهداشت و کشور در جلسه علنی روز سهشنبه خبر داد. 
به گزارش ایســنا، اسدا... عباسی درباره دســتور کار مجلس شورای 
گفت: هیات رئیس مجلس شورای اســالمی در جلسهای با روسای 
کمیســیون های تخصصی، دستور کار صحن و کمیسیون های مجلس 

را بررسی خواهد کرد.
وی بررسی مسائل مرتبط با کرونا را مهمترین دستور کار روز سه شنبه 
صحن علنی مجلس دانســت و گفت: در این جلسه درباره آسیبهای 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین درنظر گرفتن بسته 
های حمایتی برای افراد و اقشــار آســیبپذیر و همچنین کارگاهها و 
شرکتهای آســیبدیده از ویروس کرونا بحث و تصمیمگیری خواهد 
شد، عالوه بر این طرحها و لوایحی همچون مدیریت پسماند و مالیات 
بر ارزش افزوده و گزارش برخی کمیسیونها درباره موضوعات مختلف 
نیز رسیدگی خواهد شد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه 
در جلسه علنی روز سهشنبه درباره برگزاری جلسه در روز چهارشنبه 
تصمیمگیری خواهد شــد، افزود: درصورت برگزاری جلسه در روز 
چهارشــنبه، ما در این روز بررســی صالحیت وزیر پیشنهادی جهاد 

کشاورزی  را در دستور خواهیم داشت.

آمریکاییها با ادامه تحریم های ایران ماهیت 
ضدبشری خود را آشکار کردند

در شرایطی که انتظار جامعه بشری برداشتن تحریم های دارویی و اصلی 
ایران برای مقابله بهتر با ویروس کرونا است، مقامات آمریکایی با کوبیدن 

بر طبل تحریمها بار دیگر ماهیت ضدبشری خود را آشکار کردند. 
 سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با ایسنا با اشــاره به ادامه تحریمهای ظالمانه 
آمریــکا اظهار کرد: در حالحاضر کشــورها و ملت های جهان درگیر 
ویروس کشنده و خطرناک کرونا هســتند که الزم است برای مقابله 
با آن از همه ظرفیتها اســتفاده شــود. انتظار جامعه بشری کمک همه 
کشــورها و ملت ها به یکدیگر و حتی جبران کمبودهای مالی است 

چون برای این ویروس تفاوتی ندارد که در کدام کشور قرار دارد.
حسین نقوی حســینی ادامه داد: اینطور نیست که کشوری فکر کند با 
کرونا مبارزه کرده و دیگر ویروس وارد آن کشور نمیشود، چون بازهم 
این احتمال وجود دارد، پس باید تالشــها معطوف به پاک شدن کره 
خاکی از کرونا باشــد که الزمه آن همکاری کشــورهای جهان است 
نــه اینکه آمریکا همچنان بر طبل تحریمها بکوبد. انگار هنوز مقامات 
آمریکایی نمیدانند که اکنون موضوع ســالمت جامعه بشــری مطرح 

است و همه باید برای آن تالش کنند.

غلبه بر کرونا نیازمند همکاری جهانی است

ســفیر ایران در چین ضمن همدردی بــا خانواده های قربانیان کرونا، 
تاکید کرد که غلبه بر کرونا نیازمند همکاری جهانی است. 

به گزارش ایسنا، محمد کشاورز زاده در صفحه خود در توئیتر نوشت: 
"امروز به احترام قربانیان کرونا در چین عزای ملی اعالم شده است. به 
تمام خانواده های قربانیان بهویژه به هموطنانی که عزیزان خود را بر اثر 

ابتالی این ویروس از دست دادهاند تسلیت میگویم.
امروز بیشــاز یک میلیون نفر در جهان به کرونا مبتال هستند. غلبه بر 

کرونا نیازمند همکاری جهانی است."

تاکید »حسینی« 
بر ضرورت رفع تحریم ها علیه ایران

رئیس شــورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی 
)IPU( بــه پیام ابراز همدردی رئیس این اتحادیه در پی ابتالی علی 
الریجانی به ویروس کرونا پاســخ داد و بر ضرورت رفع تحریمهای 

ظالمانه و غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران تاکید کرد. 
به گزارش ایسنا، فاطمه حســینی در صفحه شخصی خود در توئیتر 
خطاب به خانم گابریال کوئــواس بارون رئیس اتحادیه بین المجالس 
جهانی )IPU( نوشــت: »ضمن تشــکر از حمایت، ابراز همدردی 
جنابعالــی و اینکه در اوقات ســخت در کنار ما ایســتادهاید، من و 
همکارانم در مجلس شورای اسالمی بهطور جدی درباره آثار کووید 
19 بر هموطنانمان پیگیر هستیم، لکن تروریسم اقتصادی و تحریم های 

غیرقانونی، تالشهای ما را با دشواری مواجه کرده است.«

درخواست چین و گروه ۷۷ برای لغو 
تحریم های یک جانبه آمریکا 

ائتالف گروه ۷۷ و چین خواســتار لغو تحریم های یک جانبه آمریکا 
علیه کشورهای دیگر در شــرایط مبارزه شدید این کشورها با شیوع 

ویروس کرونا شدند. 
به گزارش ایسنا، ائتالف کشــورهای درحال توسعه موسوم به گروه 
۷۷ و چین در بیانیه ای که آشــکارا درباره آمریکا است که تحریم های 
سختی را علیه ایران و ونزوئال اعمال کرده است، تاکید کردند: اقدامات 
قهری و یک جانبه اقتصادی تاثیری منفی بر توان کشورها برای پاسخ 
مناسب به شــیوع ویروس کرونا خواهد داشت. این بیانیه هشدار داد 
که این اقدامات در کشورهای مورد هدف بر دست یافتن به تجهیزات 
و کمک های پزشکی و درمان مناســب جمعیتشان در مواجهه با این 
بیماری همه گیر تاثیر خواهد گذاشت. این کشورها در بیانیه شان در این 
راستا مطرح کردند: بنابراین ما از جامعه جهانی میخواهیم که اقداماتی 
فــوری و موثر را برای متوقف کــردن بهکارگیری اقدامات اقتصادی 

قهری و یک جانبه علیه کشورهای درحال توسعه متوقف شود.

بهانه  ای برای حیات »اینستکس« 
 انجام نخستین تراکنش میان ایران و اروپا از طریق فرایند ویژه مالی 
موسوم به »اینســتکس« در قالب مبادله محموله ای از اقالم پزشکی، 
بار دیگر و در روزهای کرونایی نام این ســازوکار ناتمام را بر ســِر 

زبان اروپایی ها انداخت .
با خروج آمریکا از توافق هســته ای در اردیبهشــت 139۷، ایران و 
اعضــای باقی مانده در برجام راه نجات توافق را در ســازوکارهای 
مختلف یافتند که مهم ترین آنها اینســتکس بود. اینستکس یا همان 
سازوکار حمایت از مبادالت تجاری با ایران، ژانویه 2۰19 )بهمن ماه 
139۷(  از ســوی فرانســه، آلمان و انگلیس برای تســهیل تجارت 
غیردالری با تهران ایجاد شــد. هدف از ایجاد اینســتکس از سوی 
اروپایی ها، فراهم آوردن امکانی برای برخورداری جمهوری اسالمی 

از مزایای برجام و درنتیجه تداوم توافق بود.
به عبارتی دیگر با خروج آمریکا از برجام و خارج شدن شرکت های 
بزرگ از ایران به دلیل تهدیدات و فشــارهای کاخ سفید، اینستکس 
به منظور تشویق و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط اروپایی 
که پیونــد مالی کمتری با آمریــکا دارند، برای همــکاری با تهران 
شــکل گرفت. هرچند انتظار می رفت که کاالهای تحریم شده از این 
مجاری به ایران صادر شود اما این سازوکار در گام نخست تجارت 
کاالهای اساســی )مواد غذایی و دارو( را تحت پوشــش قرار داد تا 

به تدریج به دیگر کاالها تسری یابد.
مقر اینســتکس در پاریس است و ریاســت و اداره این کنسرسیوم 
اقتصادی را آلمان بر عهده دارد و انگلیس هم به عنوان ســهامدار در 
آن مطرح است. در ابتدا »پر فیشر« بانکدار آلمانی ریاست اینستکس 
را برعهده داشــت و پس از اســتعفای او، »برند اربل« سفیر پیشین 
آلمان در تهران نامزد این تصدی شد. انصراف اربل هم سبب شد که 
»میشــل ارهارد باک« دیپلمات پیشین همین کشور به کرسی ریاست 

اینستکس تکیه بزند.
پس از تشــکیل و تعریف حدود اختیارات برای اینستکس، اهمیت 
گســترش دایره شــمول اعضای آن احساس شــد. آذرماه پارسال 
یکــی از این گام های اروپا در این زمینه برداشــته شــد و آن الحاق 
۶ کشور اروپایی شــامل بلژیک، دانمارک، ســوئد، فنالند، نروژ و 
هلند به اینســتکس بود تا شمار اعضای آن به 9 برسد. این کشورها 
هشتم آذرماه با انتشــار بیانیه ای اعالم کردند که در راستای حمایت 
از تالش های اروپا برای حفظ برجام به سازوکار اینستکس خواهند 

پیوست.
در همین ارتباط، »ســیدعباس عراقچی« معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه کشــورمان در واکنش به پیوســتن ۶ کشــور دیگر اروپایی 
به اینســتکس با بیان اینکه امیدواریم پیوســتن این کشورها به این 
ســازوکار مالی، یک انرژی جدید به اینستکس بدهد و به عملیاتی 
شدن هرچه بیشــتر آن منجر شــود، تاکید کرد: هرچند کشورهای 
جدیدی از اتحادیه اروپا به ســازوکار اینســتکس به عنوان سهامدار 
می پیوندند، ارزشــمند اســت اما کارایی این مکانیزم و سازوکار آن 

بحث دیگری است.
در این مدت به رغم گســترش اعضای اینستکس و وعده های مکرر 
طرف اروپایی، به دلیل سیاست فشــار حداکثری آمریکا و همکاری 
نکردن شرکت های بزرگ اروپایی، این سازوکار راه به جایی نبرده و 

تراکنش مالی میان اروپا و ایران رخ نداده است.
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران اروپایی ها را به کم کاری متهم کرده 
و هشدار دادند که چنانچه اروپا برای تسهیل مبادالت تجاری و مالی 
بــا ایران تالش نکند، تهران به رونــد کاهش دادن تعهدات برجامی 
خود ادامه خواهد داد. در نتیجه، تهران با هدف متوازن ســازی توافق 
چاره را در کاهش تعهدات یافت و در این مســیر 5  گام برداشــت 
که آخرین آن به منزله بازگشــت به فعالیت های هسته ای پیشابرجام 

تلقی می شد.
بــه باور ناظران، یکی از مهم ترین دالیل عضوگیری تروئیکا اروپا در 
اینستکس و به مشارکت فراخواندن دیگر اعضای اتحادیه، گام هایی 
پلکانــی و کاهنده ای بــود که تهران به دلیل بدعهــدی طرف مقابل 
یکی پس از دیگری برداشــت. اندک امید به نجات برجام و اجرای 
اینستکس در روزهای اخیر، زمانی به چشم خورد که نخستین مبادله 

ایران و اروپا از طریق سازوکار مذکور انجام شد.
وزارت خارجــه آلمان روز سه شــنبه دوازدهــم فروردین از انجام 
نخســتین مبادله تجاری موفقیت آمیز اروپا با ایران از طریق سازوکار 
مالی اینستکس خبر داد و با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »فرانسه، آلمان 
و بریتانیا تایید می کنند که اینســتکس نخستین مبادله خود با ایران را 
با موفقیت انجام داده و صادرات کاالهای پزشکی از اروپا به ایران را 
میســر کرده است.« هرچند نخستین مبادله به بحران کرونا و شرایط 
دشــوار پیش روی 2 طرف ارتباط می یابد اما درواقع مقدمه ای برای 

تداوم مبادالت و همکاری ها در قالب اینستکس است.
در ارتبــاط با تحریــم دارو و کمک های بشردوســتانه نیز الزم به 
یادآوری اســت که مقامات کاخ سفید همواره بر تحریم نبودن موارد 
مذکــور تاکید می کنند. »مایک پمپئو« وزیــر امور خارجه آمریکا در 
آخرین موضع گیری خود، روز سه شــنبه دوازدهم فروردین در یک 
کنفرانس خبری در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال لغو تحریم های 
وضع شده علیه برخی کشــورها برای کمک رسانی در دوران شیوع 
ویروس کرونا، گفت:  ما ارزیابی سیاست هایمان را همواره در دستور 
کار داریم. درباره کمک بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی، 

این ها هیچ جا و هیچ وقت تحریم نبوده و نیستند.
برخالف ناراســتی و ظاهرســازی مقامات کاخ سفید اما در عمل 
به دلیــل تحریم بانکی و مسدودســازی کانال هــای مالی، تاکنون 
امکان ارســال این گونه اقــالم به ایران وجود نداشته اســت. در 
این میان، شــماری بــر این باورند نخســتین مبادله ایران و اروپا 
در چارچوب اینســتکس بــر فرضیه مطلق »بیهــوده بودن تالش 
مســتقالنه اروپا از آمریکا« خط بطالن کشــیده و نشــان داد این 
سازوکار به رغم موانع بســیار و رکود آشکار قابلیت هایی هر چند 

اندک برای اجرا، تداوم و توسعه دارد.

درخواست اتحادیه اروپا برای تعلیق تحریم های ایران 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواســتار به تعلیق درآمدن تحریم های اقتصادی 
آمریکا بر کشــورهایی از جمله ایران در پی شــیوع ویروس کرونا شــدند. به 
گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا از اجرای برخی معافیت های بشردوستانه حمایت 
کرد تا تحریم های اقتصادی اعمال شــده بر کشورهایی همچون کوبا، ونزوئال 
و ایران به تعلیق درآمده و این کشــورها بتوانند در یک فوریت بهداشــتی به 
تجهیزات پزشکی ضروری دست پیدا کنند.در یک کنفرانس مطبوعاتی، وزرای 
اتحادیه اروپا از درخواست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل مبنی بر »ایجاد 
سازوکارهای موارد استثنایی حقوق بشری برای دست یافتن کشورهای تحت 
تحریم به تجهیزات ضروری پزشــکی « حمایت کردنــد. وزیر امور خارجه  
اســپانیا گفت: تحریم های اقتصادی اعمال شــده از سوی آمریکا بر کشورهای 
دیگر »همواره یک ماده قانونی حقوق بشری یا استثنا« دارند که به واسطه آن ها 
تحریم ها در مواجهه با یک فوریت حقوق بشری مانند شیوع ویروس کرونای 

جدید، به تعلیق درمی آیند.

نامه ایران به جوزپ بورل درباره تحریم های آمریکا
سفیر جمهوری اســالمی ایران در بروکسل، با ارسال نامه ای به جوزپ بورل، 
مسئول عالی سیاســت خارجی و امنیتی و نایب رئیس کمیســیون اروپا، آثار 
مخرب شــیوع ویروس کرونا بر کشور و تاثیر همزمان تحریم های یکجانبه و 
غیرقانونی ایاالت متحده را تشریح کرد و خواستار مخالفت اعضای اتحادیه با 

تداوم تحریم های یکجانبه آمریکا گردید. 
به گزارش ایسنا، غالمحسین دهقانی به کمبود تجهیزات حیاتی پزشکی اشاره 
کرد و گفت تعدادی از بهترین پزشــکان و پرستاراِن فعال در خط مقدم مبارزه 
با این ویروس و همچنین 3 هزار و 294 تن از دیگر هموطنان جان خود را از 

دست داده و 53 هزار تن دیگر نیز به این ویروس آلوده شده اند.
این دیپلمات کشورمان از بورل درخواست کرد که موضوع را به سمع وزیران 
خارجه اتحادیه اروپا برساند تا آنها نیز در کنار مردم ایران بایستند و از خواست 
مشــروع مردم برای خاتمه تحریم های آمریکا کــه خالف حقوق بین الملل و 

قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است حمایت کنند.

طرح سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور 
تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با ایسنا 
با بیان اینکه طرح سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور تقدیم هیات رئیسه 
مجلس شده است، اظهار کرد: یکشنبه هفته گذشته که جلسه مجلس قرار بود 
به صورت مجازی برگزار شود، من در محل صحن مجلس حاضر شدم و ضمن 
رایزنی با رئیس مجلس، طرح سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور را در 
یک ماده و 11 تبصره و با امضای 1۶ نفر از نمایندگان تحویل آقای قاضی زاده 
هاشمی کردم، ایشــان نیز این طرح را به اداره قوانین ارجاع کردند.عبدالکریم 
حســین زاده افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا در چند ماه گذشته، کشور 
به صورت نیمه تعطیل درآمده اســت، بنابراین به منظور قطع زنجیره انتقال این 

ویروس باید حداقل به مدت یک ماه کمترین تردد و تماس وجود داشته باشد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 
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روز�آگهی�می�شود�در�صورتی�که�اشخاص�نسبت�به�صدور�سند�مالکیت�متقاضی�اعتراضی�داشته�باشند�می�توانند�از�
تاریخ�انتشار�اولین�آگهی�به�مدت��2ماه�اعتراض�خود�را�به�این�اداره�تسلیم�و�پس�از�اخذ�رسید،�ظرف�مدت�یک�ماه�از�
تاریخ�تسلیم�اعتراض،�دادخواست�خود�را�به�مراجع�قضایی�تقدیم�نمایند.�بدیهی�است�در�صورت�انقضای�مدت�مذکور�

و�عدم�وصول�اعتراض�طبق�مقررات�سند�مالکیت�صادر�خواهد�شد.)م�الف�448(
تاریخ�انتشار�نوبت�اول:�1399/1/16
تاریخ�انتشار�نوبت�دوم:�1399/2/1

محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهــی�موضوع�ماده��3قانون�و�ماده��13آیین�نامه�قانون�تعیین�تکلیف�وضعیت�ثبتی�و�اراضی�و�ســاختمان�های�فاقد�
سند�رسمی�

برابر�رأی�شــماره��139860326005000936مورخ��1398/12/8هیأت�اول�موضوع�قانون�تعیین�تکلیف�وضعیت�ثبتی�
اراضی�و�ساختمان�های�فاقد�سند�رسمی�مســتقر�در�واحد�ثبتی�حوزه�ثبت�ملک�نهاوند�تصرفات�مالکانه�بالمعارض�
متقاضی�عباس�خزائی�به�شــماره�شناسنامه��60و�به�شــماره�ملی��3960334664صادره�از�نهاوند�فرزند�حیدر�در�
شــش�دانگ�یک�قطعه�زمین�مزروعی�آبیزار�به�مساحت��165000مترمربع�قسمتی�از�پالک��42فرعی�از��1اصلی�بخش�
�4حوزه�ثبتی�شهرستان�نهاوند�تأیید�می�گردد.�حقوق�ارتفاقی�ندارد،�لذا�به�منظور�اطالع�عموم�مراتب�در�دو�نوبت�به�
فاصله��15روز�آگهی�می�شــود،�در�صورتی�که�اشخاص�نسبت�به�صدور�سند�مالکیت�متقاضی�اعتراضی�داشته�باشند�
می�توانند�از�تاریخ�انتشار�اولین�آگهی�به�مدت��2ماه�اعتراض�خود�را�به�این�اداره�تسلیم�و�پس�از�اخذ�رسید،�ظرف�مدت�
یک�ماه�از�تاریخ�تســلیم�اعتراض،�دادخواست�خود�را�به�مراجع�قضایی�تقدیم�نمایند.�بدیهی�است�در�صورت�انقضای�

مدت�مذکور�و�عدم�وصول�اعتراض�طبق�مقررات�سند�مالکیت�صادر�خواهد�شد.)م�الف�451(
تاریخ�انتشار�نوبت�اول:�1399/1/16
تاریخ�انتشار�نوبت�دوم:�1399/2/1

محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

رئیس جمهور روزگذشــته در جلســه ای با رؤسای کمیته های 
اجتماعی، امنیتی، آموزشــی، اداری، بهداشــتی، آموزش عالی، 
پشتیبانی، اصناف و اقتصادی ســتاد ملی مقابله با کرونا، میزان 
تاثیر اجرای مرحله دوم طــرح فاصله گذاری اجتماعی را برای 
اجرای مرحله ســوم این طرح با عنوان فاصله گذاری هوشمند 

اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی، ریاســت جمهوری حســن 
روحانی در این جلســه با تاکید بر اینکه رؤســای کمیته های 
گوناگون ســتاد ملی مبارزه با کرونــا موظفند ارزیابی دقیقی از 
میزان تاثیر تشــدید برنامه فاصله گذاری اجتماعی انجام بدهند، 
گفت: باید برای دوره بازگشایی پس از اطمینان از ایجاد وضعیت 
تثبیت شــده در مدیریت مقابله با کرونــا پروتکل های متنوع و 
مختلف با دقت نظر در تمامی حوزه ها طراحی و متناسب با هر 

کسب وکار اجرا شود.
وی بــا بیان اینکه طــرح فاصله گذاری اجتماعــی با تبدیل به 
فاصله گذاری هوشــمند ادامه خواهد یافــت، افزود: ما مرحله 

نخســت و دوم آن را اجــرا کرده ایــم و موفقیت های خوبی 
داشته ایم و اکنون در مرحله ســوم آن که اجرای فاصله گذاری 
هوشــمند اجتماعی اســت،  قرار داریم و مختصــات آن باید 

مشخص و مدون باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: پروتکل های بهداشــتی باید به گونه ای 
طراحی شود که همه مردم اعم از ارباب رجوع، کارمند، کارگر 
و کاســب بدانند و مطمئن باشند در محیط کار و بیرون از خانه 
با رعایت این پروتکل ها می توانند درصد باالیی اطمینان خاطر 

داشته باشند که از سالمتی برخوردار خواهند بود.
روحانی خاطرنشــان کرد: باید اطمینان حاصل کنیم که از چه 
زمانی دانش آموزان و دانشــجویان می توانند با سالمت کامل به 
مراکز آموزشــی مراجعه کنند؛ بنابراین رؤسای کمیته ها باید با 
روش های دقیق، مطالعات و ارزیابی های الزم را انجام بدهند تا 
براساس آن ســتاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات الزم را اتخاذ 

کند.
وی با بیان اینکه باید درنظر داشــته باشــیم که اگر کرونا برای 

مدتی باقی بماند باید آن را به گونه ای مدیریت کنیم که زندگی 
مردم با مشکل توأم نباشد، گفت: نباید بدون مطالعه و دقت نظر 
تصمیم گرفت؛ مــردم باید بدانند هر تصمیمــی که در دولت 
گرفته می شود مبتنی بر مطالعات دقیق علمی و با مشورت همه 

متخصصان است.
وی  با تاکید بر اینکه سالمت مردم اولویت نخست است، گفت: 
در کنار اولویت ســالمت، زندگی، معیشــت، کسب وکارهای 
کوچک و طبقه ضعیف و آینــده فرزندان مان نیز اهمیت دارد؛ 
از این نظر باید بدانیم در روز پایان تشکیل محدودیت ها مردم 
نباید نگران سالمت خود و فرزندان شان باشند و ما باید نگرانی 

آنها را تا اندازه زیادی کاهش بدهیم.
روحانــی اظهار کرد: باید بدانیم صدمات اصلی اقتصادی کرونا 
متوجه اقشار ضعیف جامعه است و مردم از دولت انتظار دارند 
که اجازه ندهیم کرونا سالمت و معیشت آنان را نابود کند و این 
بدان معنا اســت که هم باید سالمت مردم را حفظ کنیم و هم 

معیشت و وضعیت اقتصادی آنان را تامین کنیم.

دولت باید در بخش مالیات برای 
کمک به مردم تجدیدنظر کند 

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اســالمی از اعالم آمادگی مجلس برای 
کمک به دولت در راستای سیاست های مقابله با کرونا خبر داد. 

مهــرداد الهوتــی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: بحــران کرونا بیــش از همه روی 
کسب وکارهای خرد تاثیرگذار بوده است؛ البته تولیدکنندگان و صنایع مختلف مثل صنعت 
گردشــگری نیز بسیار از این موضوع متاثر شده اند و اگر چنین روندی تا مدتی ادامه پیدا 
کند بخش حمل ونقل زمینی، ریلی و هوایی نیز که تا اکنون هم آســیب دیده است، بسیار 

درگیر خواهد شد.
وی افزود: یکی از راهکارها برای جبران خسارات ناشی از بحران کرونا، مربوط به بخش 
مالیات است؛ دولت باید به سمتی برود که تجدید نظری در بخش مالیات داشته باشد، بحث 
دیگر، کمک های بالعوض اســت که ما در شرایط فعلی برای دولت کار سختی می بینیم 
که چنین کمک هایی داشــته باشد ولی دولت می تواند تسهیالت ارزان را در اختیار برخی 

کسب وکارها قرار دهد تا بخشی از خسارت آسیب دیدگان جبران شود.
الهوتی ادامه داد: بخشی از آسیب دیدگان می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند، اما بخشی 
از آنها هم این امکان را ندارند و نیازمند کمک های نقدی دولت هستند، کسانی هستند که 
اجاره خانه می دهند، بیکار شده اند، فرزند یا فرزندانی دارند و هزینه های زندگی برای آنها 
بیش از توانشــان است. بخشی از این موارد نیاز به قانونگذاری دارد و در بخش دیگر نیاز 

است که دولت از منابع مختلف آن را مدیریت کند.
وی افزود: کمیســیون ویژه حمایت از تولید نیز پیشــنهاداتی را برای جبران خســارت 
کســب وکارها مطرح کرده است، همچنین در سالجاری حتما نیاز به اصالح بودجه برای 
رفع نیازهای دولت نیز خواهیم داشت که مجلس در این راستا آماده کمک به دولت است.

وی گفت: دولت در شــرایط سختی است و منبع درآمد دولت که یکی مالیات و دیگری 
نفت اســت، تحت تاثیر قرار گرفته است. در ســالجاری 1۷5 هزار میلیارد تومان از محل 
مالیات برای دولت درآمد پیش بینی شــده بود که در شــرایط فعلی که نیازمند مساعدت 
مالیاتی هستیم عماًل این درآمد محقق نخواهد شد، بخش دیگر درآمد دولت که نفت است 
با توجه به کاهش قیمت نفت و شرایط تحریم با مشکل مواجه است. البته دولت به دنبال 

یافتن راهکاری برای حل مشکل است.
الهوتی در پایان خاطرنشــان کرد: نکته مهم دیگر این اســت که ما باید راهکاری برای 
برون رفــت از تحریم پیدا کنیم؛ به هرحال در سیاســت خارجــی، تعامل اقتصادی ما به 

تعامالت سیاسی گره خورده و باید چاره ای برای این امر بیندیشیم.

تصور عبور از شرایط فعلی بدون 
هزینه غیرممکن است

تصور عبور بــدون هزینه و 
آسیب از مقطع کنونی تقریبًا 
غیرممکن اســت، همانگونه 
که مردم در این شرایط دچار 
هزینه  و  مشکالتی شــده اند 
می دهنــد، بخش خصوصی، 
نیز  دولت و ســایر بخش ها 
پرداخــت  را  هزینه هایــی 
خواهند کرد تا بتوانیم از این 

شرایط عبور کنیم. 
به گزارش پایگاه  اطالع رســانی  معاون اول رئیس جمهور در جلســه ای با مدیران و مســئوالن 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه فعاالن و بنگاه های اقتصادی 
زیرمجموعه این وزارتخانه نظیر هتل ها، اقامتگاه ها و بخش تولید صنایع دستی بیشترین آسیب ها 
را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده اند، گفت: باید با اقدامات و برنامه ریزی های مناسب اجازه 

ندهیم بخش های گردشگری و صنایع دستی و زیرمجموعه های این بخش ها دچار آسیب شوند.
اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه البته مردم از شرایط و منابع مالی دولت آگاه هستند، اظهار کرد: 
ما در تحریم ظالمانه ای از سوی آمریکا به سر می بریم و رئیس جمهوری آمریکا با نهایت پررویی به 

خبرنگاران اعالم می کند که ایرانی ها برای لغو تحریم ها درخواستی به ما نداده اند.
وی افزود: ملت ایران چه درخواســتی باید بدهد؟ ملت ایران از ابتدا اعالم کرده که در شــرایطی 
که همه مردم دنیا با جان خود در حال مبارزه با ویروس کرونا هســتند، باید تحریم های ظالمانه 

آمریکا برداشته شود.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: ملت ایران می گوید شما 
در کشور خودتان که بیش از همه درگیر این ویروس هستید و جان دادن انسان ها را در پیش روی 
خود می بینید، بگذارید ملت ایران از منابع درآمدی خود استفاده کند. بگذارید مردم ایران زندگی 
کنند و مانند سایر ملت ها برای مقابله با این ویروس خطرناک راهکارهایی عالمانه در پیش بگیرند.
جهانگیری با بیان اینکه ملت ایران می گوید تحریم ها را بردارید تا بانک مرکزی به منابع درآمدی 
خود دسترســی پیدا کند و بتواند ضرورت ها و نیازهای مقابله با کشور را تامین کند، خاطرنشان 
کرد: اگر موانع را بردارید حتماً بهتر می توانیم با کرونا مبارزه کرده و این شرایط را مدیریت کنیم. 
شما مهم ترین منبع درآمدی ایران را که نفت است، به روی ملت ایران بسته اید و اجازه خرید نفت 

ایران را به کشورهای دیگر نمی دهید.

رئیس جمهور:

 طرح 
فاصله گذاری 

اجتماعی 
با تبدیل به 

فاصله گذاری 
هوشمند ادامه 

خواهد یافت
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نیش و نوش

یادداشت

توزیع بیش از ۵۱ هزار ماسک توسط هالل احمر همدان
جمعیت هالل احمر یکی از نهادهای اصلی خدمت رسان به مردم در ماه اخیر و پس از شیوع بیماری کرونا بود. تب سنجی از مسافران در مبادی 
ورودی و خروجی شهر، توزیع بسته های بهداشتی برای بیماران خاص و اقشار محروم، آموزش همگانی و موارد دیگر همگی برنامه هایی بودند که 
هالل احمر پس از شیوع بیماری کرونا در استان همدان اجرا کرده و همچنان ادامه می دهد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان در گفت وگو 
با همدان پیام از توزیع 51 هزار و ۶3۸ ماسک از سیزدهم اسفندماه تا دوازدهم فروردین خبر داد و گفت: در همدان 1۰5 پرسنل و هزار و ۸5۰ نفر 
داوطلب در زمینه کرونا ارائه خدمت می کردند و 9 پایگاه و 9 شعبه جمعیت هالل احمر در استان همدان فعالیت گندزدایی داشتند. بهروز کارخانه ای 
افزود: جمعیت هالل احمر استان تا پایان روز دوازدهم فروردین بیش از 2 هزار و 11۰ نفر، 1۶3خودرو، 5۶9 خیابان و 2۷3 باب را ضدعفونی و 
گندزدایی کرده است. وی همچنین به فعالیت این سازمان در 4 جبهه متفاوت اشاره کرد و گفت: هالل احمر استان همدان در 4 جبهه امداد و نجات، 
معاونت بهداشت و درمان، سازمان جوانان و سازمان داوطلبین به جنگ این ویروس رفته است. کارخانه ای تأکید کرد: تب سنجی از 1۰9 هزار و 

154 نفر در همدان انجام گرفته است که تنها 3 مورد آن دارای تب بوده و 1۰9 هزار و 151 نفر بدون عالمت ثبت شده است.

ضرورت دقت در کاهش تماس و فاصله گذاری میان افراد سالم
متخصصان علوم پزشکی در سنگاپور به شواهد بیشتری دست یافته اند که نشان می هد افراد سالم می توانند ویروس کرونا را گسترش 
دهند. به گزارش ایسنا، متخصصان شواهد بیشتری ارائه کرده اند که نشان می دهد ویروس کرونا از طریق افرادِ به ظاهر سالم که هیچ 
عالئمی از بیماری را ندارند نیز می تواند گســترش پیدا کند. نتایج آزمایشی که بهتازگی در سنگاپور انجام گرفته نشان می دهد حدود 
1۰ درصــد از موارد جدید ابتال به بیمــاری کووید-19 به دلیل ارتباط با افرادی صورت گرفته که ناقل این ویروس بوده اند اما عالئم 
بیماری را نداشــته اند. همچنین مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها در آمریکا در پاسخ به این یافته و موارد مشابه در دستورالعملی 
افرادی را خطاب قرار داده اســت که دچار عالئم بیماری کووید-19 نیستند اما با افراد مبتال یا مشکوک به بیماری در ارتباط بوده اند. 
در حقیقت تمامی افراد می توانند ناقل ویروس باشند حتی اگر عالئمی از بیماری در آنان وجود نداشته باشد. کارشناسان اظهار کردند: 
یافته های به دســت آمده چالشی در راســتای اقدامات صورت گرفته برای کنترل همه گیری بیماری کووید-19 و اهمیت حفظ فاصله 

گذاری اجتماعی و دیگر اقدامات اتخاذ شده برای جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر این بیماری است.
به گزارش ژاپن تودی، یکی از متخصصان این مطالعه از دانشگاه تگزاس که موارد انتقال ویروس کرونا در کشورهای مختلف را بررسی 

کرده اند، گفت: ضرورت دارد تا افراد در رابطه با کاهش تماس و ارتباط با افراد سالم نیز دقت بیشتری داشته باشند.

نکاتی برای ارتقا تاب آوری 
در همه گیری کرونا

 

تاب آوری، ارتقای مهارت ها در مواجهه با سختی ها و توانایی تطابق با 
شرایط سخت زندگی و شکست هاست. 

چگونه تاب آوری را در خود ارتقا دهیم
* با دیگران ارتباط داشته باشید 

* ســاختن روابط قوی و ارتباطات مثبت با افراد مورد عالقه شما و 
دوستانتان می تواند هم در مواقع شادی و هم در زمان های غم احساس 

حمایت و پذیرش در شما ایجاد کند. 
* با پیوستن داوطلبانه به گروه های مذهبی یا معنوی و اجتماعی روابط 

محکمی را پایه گذاری کنید. 
* از تجارب خود بیاموزید

* درباره اینکه چگونه در گذشته بر مشکالت و سختی ها غلبه کرده اید 
فکر کنید. مهارت ها و تکنیک هایی که برای کمک به شرایط مشابه در 

گذشته استفاده کردید را در نظر داشته باشید
* تجارب پیشــین خود را برای شناسایی الگوهای رفتاری کارآمد و 
ناکارآمد قبلی که داشتید یادداشت کنید و از آن ها به عنوان راهنما برای 

رفتارهای آینده استفاده کنید. 
* امیدوار باقی بمانید

* شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید اما می توانید همچنان به آینده 
امیدوار باشید

* خوشــبینی ، پذیــرش و انتظار تغییر می تواند تطابق با شــرایط را 
آسان تر کند و دیدگاهی همراه با اضطراب کمتر ایجاد کند. 

* از خودتان مراقبت کنید.
* مراقب احساسات و نیازهای خود باشید.

* در فعالیت هایی که برایتان لذت بخش هستند، شرکت کنید. 
* فعالیت های ورزشی را در برنامه خود بگنجانید.

* به اندازه بخوابید و از رژیم غذایی سالم پیروی کنید.
* از روش های مدیریت اســترس و آرام ســازی مثــل تکنیک های 
آرام سازی و مدیتیشن، تصویرســازی هدایت شده و تنفس عمیق یا 

عبادت بهره ببرید. 
* پویا و فعال باشید

*مشکالت خود را نادیده نگیرید. در عوض مسائلی که نیاز به توجه 
شما دارند را حل کنید با برنامه ریزی و حرکت برای انجام آن ها اگرچه 
ممکن اســت زمانی طول بکشد تا بهبودی پیدا کنید اما آگاه باشید که 

شرایط زمانی می تواند بهتر شود که برآن تمرکز کرده و کار کنید. 
* ارتقا و بهبود تاب آوری نیازمند گذشــت زمان و تمرین است. اگر 
احســاس می کنید با تالش های شما پیشــرفت زیادی در این زمینه 
صورت نگرفته یا نقطه شــروعی برای خــود ندارید، صحبت با یک 
متخصص سالمت روان را در نظر داشته باشید. با راهنمایی این افراد 

شما می توانید تاب آوری و سالمت روان خود را ارتقا دهید. 

ایسنا: اعالم اقالم جدید ممنوعه صادراتی برای مقابله با کرونا 
 به جاش کرونا رو صادر کنید بره 

مهر: تعیین حداقل دستمزد کارگران به کجا رسید؟
 احتماال تو راهه دارن ازش تست کرونا میگیرن؟!

مهر: دولت از تصدیگری دست بردارد 
 فعال دست دولت تو حنای کروناست !!

ایرنا: حمله با چاقو در فرانسه 9 کشته و زخمی بر جای گذاشت 
  شاید الکل خوردن کروناشون خوب بشه؟!

فارس: حمله با چاقو در فرانسه 9 کشته بر جای گذاشت
 اونا الکل خوردن کروناشون خوب بشه

مهر: بازی مرموز شعبده بازی در عصر جدید روی آنتن 
  مگه با شعبده بازی مشکالت جامعه را حل کنن؟! 

ایلنا: خروج از بحران کرونا جز با همکاری جمعی ممکن نیست 
 مراقب باشید خیلی جمع نشید تو فضای مجازی منفجر می شه!!

تســنیم: طرح فاصله گذاری اجتماعی به فاصله گذاری هوشمند تبدیل 
می شود

 در انتظار غذاهای هوشمند هم باشید!!
مهر: وقتی ساز حاشیه در سینما کوک می شود

 تو این روزهای کرونایی هر سازی درمانگره !! 
فارس: فراوانی کاالهای اساسی در کشور با وجود شیوع کرونا 

 حاال انقد بگید که برای اینا هم قحطی بیاد!!
 ایسنا: پبشنهاد جدید استاندار تهران برای جمع آوری معتادان

 مگه کرونا این معضل رو حل کنه!!
ایسنا: چگونه با 24 میلیون وام 24۰ میلیونی بگیریم؟

 همون 24 رو چند بار بزارید جلو آیینه میشه 240 میلیون
ایسنا: بورس 2۰ هزار واحد رشد کرد
 داره از پله های کرونا می ره باال

فارس: آسیب 1۰ هزار کیلومتر از راه های کشور در سیل اخیر 
 سیل داره ویروس ها رو شست وشو می ده

تســنیم: معاون کل وزارت بهداشــت: نگران کاهش فاصله گذاری در 
تهران هستیم 
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سخنی کوتاه با وکالی همدانی: 

گذری بر پیشنهاد قوه قضائیه براي اصالح 
آئین نامه الیحه قانوني استقالل کانون وکالي 

دادگستري
همانطور که مطلع شده اید در آخرین روزهای سال گذشته پیش نویس 
آئین نامه الیحه قانونی اســتقالل کانون وکال به اسکودا واصل شد و از 
همان زمان تاکنون بحث های زیادی با هدایت ریاست محترم اتحادیه 
بین کانون ها در جریان اســت که انشــاا... در حد توان ختم به خیر و 

مصلحت جامعه وکال شود. 
 در این میان آنچه مهم اســت »اتحاد« بیــن کانون ها و همه همکاران 
است تا بتوان با دست گشاده و با اطمینان این مسأله را پیگیری کرد. 

 بــاور کنید مدیــران کانون ها و شــخص ریاســت اتحادیه مرتضی 
شهبازی نیا و رئیس هوشــمند کانون وکالي دادگستري مرکز عیسی 
امینی به عنوان کانون مادر و ســایر عزیزان و بزرگان و معمرین مورد 
مشورت، کمتر از کسانی که فکر می کنند با این مسأله می توانند منافع 
شــخصی و گروهی خود را پیش ببرند، دلسوز جامعه وکالت نیستند، 
بلکه شــهادت می دهم افراد فوق و بسیاری دیگر در راه اعتالی کانون 
وکال هزینه نیز پرداخته اند، عجیب اینکه کســانی در این فضا، کیبورد 
فرســایی می کنند! که اصوال متن پیشنهادی را ندیده اند! و مرتب اندر 

معایب آن می گویند و می نویسند. 
ای عجب، دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول

زین هواهای َعَفن، زین آب های ناگوار
عرصه ای نادلگشا و بقعه ای نادلپسند

قرصه ای ناسودمند و شربتی ناسازگار 
بنابراین به نظر بنده الزم است در این هنگامه حساس بر »اتحاد« تأکید 
کرد و بر مدیران فهمیم و دلســوز و کاردان جامعه وکالت تکیه کرد تا 

به سرمنزل مقصود رسید. 
سعید آئینه وند
رئیس کانون وکالي دادگستری استان همدان

از نخستین نشــانه های کرونا در همدان چیزی حدود 43 روز 
می گذرد، چهارم اســفند ماه بود که مسئوالن در استان خبر از 
ابتالی مواردی مشــکوک به این ویروس را رســانه ای کردند 
خبری که ســاعتی بعد با مرگ همان یک نفر همراه و ســاعتی 

بعد مرگ دومین نفر هم بر اثر ابتال به این ویروس تأیید شد. 
از همــان تاریخ تا کنون، کابوس شــیوع کرونا در همدان با 
همان جزئیات درحال تکرار در بسیاری از استان های کشور 

است. 
در این مدت شــمار مبتالیان در کشــور از مــرز 5۰ هزار نفر 
گذشــت و تعداد قربانیان به باالی 3 هزار نفر رسیده است در 
همدان نیز با بیش از 4۰۰ نفر مبتال و چیزی حدود 1۰۰ متوفی 
مدیریت شــیوع کرونا یا همان کووید 19 بــا اما و اگر همراه 

شده است. 
تا جایی که با وجود پیش بینی های قبلی از شــروع ســفرهای 
نوروزی، همچنان خطر جدی گرفته نمی شد و کار تا آنجایی 
پیش رفت که از نیمه تعطیالت بود که با تصمیم ســتاد مقابله 
با کرونا بــه فرماندهی رئیس جمهوری تصمیماتی برای اعمال 
محدودیت های جدی مثــل فاصله گذاری اجتماعی با تعطیلی 

مکان های تجمعی و ممنوعیت تردد به شهرها گرفته شد. 
تصمیم هایی که برای مقابله با کرونا در همدان گرفته شــد به 

گفته تعدادی از کارشناسان سالمت دیر اجرایی شد و حاال باید 
منتظر نتایج آن ماند. 

*قصه غریب پذیری رزن، تویسرکان، اسدآباد و فامنین
اواخر اسفندماه سال گذشته بود که تردد پالک های غیربومی در 
شهر شدت پیدا کرد و حساسیت شهروندان و بومی های استان 
را برانگیخت، با این حال برخی مسئوالن دست به هاشا زدند و 

از پذیرش مسئولیت شانه خالی کردند. 
این اتفاقات در حالی رقم می خورد که شواهد میدانی و تحقیقی 
خبرنگاران حاکی از آن بود که در برخی شهرســتان ها از جمله 
رزن، فامنین، اســدآباد و تویســرکان غیربومی های بسیاری به 
سکونت موقت اقدام کرده و برای تردد خود به داخل همدان به 
کرایه خودروهایی با پالک همدان اقدام کرده تا از واکنش های 

مردم منطقه دور بمانند. 
*تناقض فاحش در آمار مرگ های کرونایی

با وجود اینکه دامنه مرگ های کرونایی در استان گسترده به نظر 
می رســید اما مسئوالن همواره از دادن اطالعات صادقانه طفره 

رفته و اطالعات را با ابهام منتشر می کردند. 
ایــن روند تا جایی پیش رفت که اوقاف شهرســتان همدان با 
پرده برداری از مرگ افراد کرونایی تعداد آنها را ۷۰ مورد اعالم 
کرد و سبب شد تا بین این آمار با متوفیانی که تعداد آن را علوم 

پزشکی 4۰ نفر اعالم کرده بود تفاوتی فاحش و بالغ بر 3۰ نفر 
به چشم بخورد. 

*بیمارستان های شهر پر از خالی
بیمارســتان سینا که کانون درمانی این ویروس شوم در همدان 
شناخته شــده بود با پر شدن تخت های درمان و قرنطینه خود 
دست به دامن بیمارستان های پشتیبان خود شد و بهشتی، بعثت 

و ارتش را به یاری خواند. 
*آغاز به کار آنالین کالس های آموزشی از روز نخستین هفته

با توجه به شــیوع کرونا تمامی کالس های آموزشی مدارس و 
دانشگاه های همدان تعطیل شده بود که از روز شنبه به صورت 

آنالین و مجازی در حال برگزاری است. 
*راه اندازی ســامانه اینترنتی نوبت دهی اهــدای خون در ایام 

کرونایی
مدیرعامل ســازمان انتقال خون اســتان همــدان از راه اندازی 
سامانه ثبت نام اینترنتی اهدای خون برای نوبت  دهی مجازی به 

مراجعه کنندگان خبر داد. 
افشــین محمدی در گفت وگویــی درباره این اقــدام بیان 
کرد: این ســامانه با هدف نبود تراکم جمعیت در راســتای 
جلوگیری از شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا راه اندازی 

شده است.

نیلوفر�بهرمندنژاد��

یازدهم شــعبان ســالروز میالد حضرت علی اکبر)ع( سرور 
جوانان اهل بهشــت است. او ســرو بوستان استقامت است 
که با ایثار، رشادت و شجاعت خویش الگویی شایسته برای 
جوانان ایرانی محســوب می شــود تا آنان با پیروی از راه و 

روش ایشان در مسیر سعادت حقیقی گام بردارند. 
دوران جوانی، ارزنده ترین دوران زندگی اســت. این هنگام، 
دوران درخشــندگی و بالندگی اســت. جوانان، سرمایه های 
عظیم هر کشورند و رشد و تعالی هر جامعه، به نیروی جوان 
آن بســتگی دارد. جوانان نیازها و مشکالت متعددی دارند 
که تشخیص درســت این آسیب ها و نیازها و پاسخ صحیح 
به آن ها توسط عوامل تأثیرگذار در امر تربیِت جوانان، نقش 

بسیار موثری در راه رشد و تعالی آنان خواهد داشت. 
جوان کیست؟

جوان کســی اســت که مرحله ای به نام بلوغ را پشــت سر 
گذاشــته و تغییری کلی پیدا کرده است، زیرا از دنیای بدون 
دغدغه کودکی خارج و به دنیای پرمسئولیت بزرگسالی وارد 
شــده است. جوان شخصی اســت که دوره پستی و ناتوانی 
کودکی را پشت سرگذاشته و دوره سستی و ناتوانی دیگری 
به نــام پیری را پیش رو دارد. بنابرایــن بهترین، فعال ترین و 

شاداب ترین دوره عمر هر انسانی دوره جوانی است. 
احمدی یکی از جوانان همدانــی در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پیام گفت: امروزه جوانــان انتظار دارند که به نظرات 
و دیدگاه هایشــان به دیده ی احترام نگریســته شود و نقطه 
نظراتشــان در جریان اداره امور کشــور قرار گیرد، البته اگر 
تحول گرایی جوانانه با تجارب پیران و کهنساالن تلفیق شود 
و شــور و حرارت و ابتکارگری جوانــان با درایت و تجربه 

معمرین مورد استفاده قرار گیرد. 
نســل جوان امروز ایران بــا همتایان خود در کشــور های 
دیگر جهان دارای اختالفاتی هســتند؛ جوانان ایرانی دارای 
اســتعدادهای فوق العاده ای هســتند که انتظــار دارند از این 
استعدادها در زمینه های گوناگون به نحو احسن استفاده شود. 
یکی دیگر از شهروندان همدانی به خبرنگار همدان پیام گفت: 
مهمترین دغدغه من آینده شــغلی است و با توجه به اینکه 
حدود یک سال اســت که فارغ التحصیل شده ام هنوز شغل 
مناسبی ندارم و همین موضوع ســبب شده است که انگیزه 
کافی برای تشــکیل خانواده نداشته باشم، از تمامی مسئوالن 
خواهشــمندم زمینه های الزم را برای ما جوانان فراهم کنند 
تا بتوانیم روی هدف های زندگی خود ســرمایه گذاری الزم 

را بکنیم. 
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی همدان، در گفت 
وگو با همدان پیام درباره روز جوان اینچنین گفت: مفهومی 
به نام جوان بودن و بحث جوانان موضوعی است که چندسال 
جامعه ایران را دربرگرفته اســت، در جامعه شناســی بحث 
جوانان با عنوان پنجره جامعه شناســی فرصتی برای رشد و 

شکوفایی استعدادهای جوانان در جامعه است. 
امروزه بسیاری از جوانان تحصیالت دانشگاهی باالیی دارند 
و می خواهند در زمینه تخصصی رشته خود کار کنند، جوانی 
که بیشترین زمان زندگی خود را صرف تحصیالت خود کرده 
است مسلما عالقه مند است که در همان رشته مربوط موفقیت 
کســب کند. امروزه مسأله اشــتغال جوانان، از دغدغه های 

فکری مسؤالن سیاسی و فرهنگی هر کشور است. 
حســین رضایی معتقد است که باید عنصر امید را به جوانان 
تزریق کرد، امید به آینده، زندگی، و موفقیت که انگیزه الزم و 

افق های روشن را در برداشته باشد. 
امروزه فضای مجازی و شــبکه هــای اجتماعی دائما عنصر 

ناامیدی را به روش های گوناگون به جوانان پمپاژ می کند. 
بحث امیدوارکردن نســل جوانان بایــد در برنامه ریزی های 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
درنظر گرفته شــود و بخش مهمــی را به جوانان اختصاص 

دهند که بتوانند بذر ناامیدی را در آن -ها ریشه کن کنند. 
*تشکیل زندگی مشترک جوانان

وی در ادامه گفت: از مراحل مهم زندگی، اقدام به تشــکیل 
خانواده اســت که غالباً در آغاز جوانی تحقق می یابد. اگرچه 
ریشــه ازدواج، یک نیاز روحی و روانی است اما این رویداد 
همچون یک منشور، ابعاد مختلفی دارد، که از جمله می توان 
به یافتن هویت اجتماعی اشــاره کرد. نســل دهه ۶۰ شاید 
فرهیخته ترین جوانان زمانه ما هســتند اما این نسل اکنون با 
مشکل ازدواج مواجه هستند، برنامه ریزی کالن ملی برای حل 
مشکل ازدواج این جوانان باید اقداماتی را انجام دهد، هرچند 
که نســل دهه ۷۰ هم موعد ازدواج و تشکیل خانواده آن ها 
فرا رسیده است که بیشترین آمار باالی طالق را در این دهه 
داریم و تعداد بیشتری از جوانان از تشکیل خانواده و ازدواج 

با مشکالت جدی روبه رو شده اند. 
*مسکن 

رضایی درباره مســکن جوانان اظهار کــرد: برای آغاز یک 
زندگی مشــترک نیاز به یک ســرپناه داریم، با تبدیل شدن 
مســکن به یک کاالی سرمایه ای نسل جوان با مشکل جدی 
روبه رو شده اســت، سیل عظیمی از جوانان به دلیل نداشتن 
مسکن تمایلی به تشــکیل خانواده و زندگی مشترک ندارند 
که مسئوالن با برنامه ریزی اساسی و دقیق باید بتوانند به این 

مشکل جوانان رسیدگی کامل کنند. 
یکی از مهمترین راه ها برای این امر، ســپردن مسئولیت های 
مهم به جوانان اســت که می تواند بار مسئولیت پذیری آنان 
را نیز صد چندان کند؛ نکته ای که بارها مورد توجه و عنایت 
رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفته و در همین بیانیه گام دوم 

انقالب نیز به آن اشاره شده است. 
این پژوهشــگر جامعه اســالمی تعقیب سبک زندگی غربی 
را دیگر آفت زندگی جوانان برشــمرد و خاطرنشــان کرد: 
سبک زندگی ایران و اسالمی که متناسب با زیست فرهنگی 
ما اســت در خطر تعقیب با ســبک زندگی غربی اســت و 
خطرات گســترش از سبک زندگی غربی را به دنبال دارد که 
دارای ارزش ها و هنجارهایی اســت که برای نسل جوان ما 
مضر اســت و با ارزش های سبک زندگی ما مغایرت دارد و 
محور های اصلی آن مصرف  گرایی، چشــم  و هم چشمی و 

دور شدن از سبک های زندگی اسالمی است. 
ترویج سبک زندگی غربی از آسیب های مهم اجتماعی است 
که شــکاف های اجتماعی جدی را به نسل جوانان ما وارد 

خواهد کرد. 

اعضای صندوق
بیمه خود را غیرحضوری تمدید کنند

تمدید حق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در فضای مجازی 
و بدون داشتن رمز عبور امکان پذیر است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستائیان و عشایر از 
پرداخت اینترنتی حق بیمه در این صندوق خبر داد.

 مهدی سماواتی در گفت وگو با همدان پیام گفت: باتوجه به همه گیری 
ویروس کرونا به منظور کاهش مراجعات غیرضروری و پیشگیری 
از ابتال به بیماری، بیمه شــدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر در استان همدان، می توانند غیرحضوری نسبت 

به تمدید و پرداخت حق بیمه خود اقدام کنند.
وی با اشــاره به آدرس اینترنتــی saba.roostaa.ir افزود: 
تمدید و پرداخت حق بیمه بدون داشتن نام کاربری و کلمه عبور 

شناسه بیمه شدگان، امکان پذیر است.
مهدی سماواتی در ادامه گفت: این صندوق در راستای حمایت از 
بیمه شدگان و مستمری بگیران خود در مقابل شیوع ویروس کرونا، 
کانــال ارتباطی ویژه ای را برای اعضا در قالب پویش »روســتای 

بدون کرونا« راه اندازی کرده است.
وی افزود: در این کانال ارتباطی که بر بســتر پیامک طراحی شده 
است، بیمه شدگان و مستمری بگیرانی که به صورت قطعی درگیر 
این بیماری بوده یا متأســفانه یکی از اعضای خود را از دســت 

داده اند، می توانند با ارسال عدد 5 به 3۰۰۰2۷ به ما اطالع دهند.
ســماواتی هدف از اجرای طرح را شناسایی خانواده های عضو 
صندوق که به صورت قطعی درگیر این بیماری شده اند، برشمرد 
و گفــت: افرادی هم که به دلیل شــیوع ویروس کرونا آســیب 
دیده اند نیز مورد حمایت صندوق قرار می گیرند تا از این چالش 

عبور کنند.
 وی خاطرنشان کرد: تالش ما این است که در مرحله نخست، با 
اطالع رسانی گسترده پیامکی به جامعه هدف یا از طریق شبکه های 
اجتماعی، محیط روستایی و عشایری استان را از گزند این بیماری 
دور نگه داریم و در مرحله دوم نیز اگر یکی از خانواده های عضو 
صندوق درگیر این بیماری شد، در چارچوب ضوابط و مقررات 

صندوق از آن حمایت کنیم.

همدان از مرز 4 هزار نفری گذشت

43 روز پس از حمله ویروسی به شهر

جوانی، آغاز 
شکفتن است 

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی همدان: 
باید عنصر امید را به جوانان تزریق کرد
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اقتصاد

خبــر

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

کریستالینا جیورجیوا با هشدار نسبت به خطر رکود در جهان 
اذعان کرد؛

بحران کرونا شبیه هیچ کدام از بحران های 
اقتصادی قبلی نیست!

رؤســای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در اظهاراتی جداگانه 
نسبت به خطر رکود جهانی هشدار دادند. 

به گزارش ایســنا، رئیس صندوق بینالمللی پــول با بیان اینکه بحران 
کنونی در مقایســه با بحران سال 2۰۰۸ بسیار بدتر است، گفت: هیچ 
وقت در طول تاریخ صندوق بینالمللی پول ندیده بودم اقتصاد جهان 
اینگونه ساکن شــود. وی که در مقر سازمان جهانی بهداشت حضور 
یافته بود، افزود: این تاریکترین ســاعات بشریت است و با توجه به 
این تهدید بزرگ الزم اســت تا همه ما با همدیگر متحد شــویم و از 

شهروندان آسیبپذیر محافظت کنیم. 
در شــرایطی که شمار مبتالیان به کووید-19 در جهان از یک میلیون 
نفر نیز عبور کرده، جیورجیوا از همکاری مشــترک صندوق بینالمللی 
پول با بانک جهانی و ســایر نهادهــای پولی برای برونرفت از بحران 
خبر داد. وی از کشــورهای توســعهیافته خواست تا بیشتر از گذشته 
از کشــورهای در حال توسعه حمایت کنند. وی با اشاره به در اختیار 
داشــتن یک تریلیون دالر منابع مختلف مالی توســط صندوق گفت: 
مصمم هســتیم تا هر مقدار الزم باشــد از این منابع استفاده کنیم. به 
گفته جیورجیوا تاکنون بیش از 9۰ کشــور برای دریافت تهسیالت از 
صندوق بین المللی پول درخواســت کمک کردهاند. رئیس صندوق 
بینالمللی پول، کرونا را بحرانی خواند که مشابه هیچ یک از بحران های 
قبلــی نبوده اســت و افزود: از زمان وقوع بحــران تاکنون حدود 9۰ 

میلیارد دالر سرمایه از کشورهای در حال توسعه خارج شده است. 
از ســوی دیگر دیوید مالپاس، رئیس بانــک جهانی نیز در اظهاراتی 
جداگانه با ابراز نگرانی از گســترش همهگیری کرونا در سطح جهان 
نســبت به وقوع یک رکود فراگیر در اقتصاد جهانی هشدار داد که به 

کشورهای فقیرتر و آسیبپذیرتر، بیشتر صدمه خواهد زد. 
وی افزود: باید پاسخی نیرومند و بزرگ به بحران کرونا بدهیم بهویژه 
در کشورهای فقیر. بهزودی برای رایزنی درباره کارهایی که باید انجام 

دهیم با سران اتیوپی، کنیا و دیگر کشورها دیدار خواهم کرد. 

بزرگترین مداخله تاریخ بازار نفت 
در راه است

اوپک و متحدانش سرگرم کار روی توافق برای کاهش بی سابقه تولید 
به میزان 1۰ درصد از عرضه جهانی نفت هستند. 

رویترز به نقل از منابع آگاه نوشــت: در پی فشارهای دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا برای متوقف شــدن جنگ قیمت میان عربستان 
ســعودی و روسیه، گروه اوپک پالس قرار است روز دوشنبه نشست 
فوقالعادهای از طریق وبینار برگزار کند تا اعضای گروه درباره کاهش 
تولید مذاکره کنند. وزیر انــرژی جمهوری آذربایجان اظهار کرده که 
دیدار اوپک و متحدانش شــامل روسیه قرار است روز دوشنبه ششم 
آوریل برگزار شود اما جزئیات اندکی درباره تقسیم کاهش تولید میان 

اعضای این گروه وجود دارد. 
دبیرخانه اوپک و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
سعودی در حال هماهنگ کردن این دیدار هستند. هنوز معلوم نیست 
آیا کشورهای خارج از اوپک پالس هم به این دیدار دعوت شدهاند. 
قیمت های نفت با رفتن بیش از 3 میلیارد نفر به قرنطینه در جهان برای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا که تقاضا برای نفت را حداکثر 3۰ 
میلیون بشکه در روز کاهش داده، از ۶5 دالر در ابتدای سال به حدود 

2۰ دالر تا اواسط هفته گذشته سقوط کردند. 
ترامپ پنجشــنبه گذشته اظهار کرد: با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه و محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان ســعودی درباره این 
موضوع گفتوگو کرده است و آنها موافقت کرده اند تولیدشان را حدود 

1۰ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. 
رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد که وی امتیازی به عربســتان سعودی 
و روسیه مانند توافق با کاهش تولید داخلی آمریکا نداده است. با این 
حــال برخی مقامات آمریکایی اعالم کرده انــد که در قیمتهای فعلی، 

تولید آمریکا کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. 
یــک منبع آگاه در اوپک اظهار کرد: آمریکا باید از تولید نفت شــیل 
مشــارکت کند. روسیه همواره از اینکه کاهش تولید مشترک با اوپک 
از تولید هزینه باالی نفت شیل آمریکا پشتیبانی کرده، ابراز نارضایتی 
کرده است. یک منبع آگاه دیگر در اوپک اظهار کرد که هرگونه کاهش 
تولید فراتر از 1۰ میلیون بشکه در روز باید شامل تولیدکنندگان خارج 
از گروه اوپک پالس باشد. کشــورهایی مانند آمریکا، کانادا، نروژ و 
برزیل در زمره تولیدکنندگان بزرگی هســتند که در این گروه حضور 
ندارند. وی همچنین اظهار کرد که آمار نهایی کاهش تولید به مشارکت 
همه تولیدکنندگان نفت بستگی دارد. جیسون کنی، نخستوزیر آلبرتای 
کانادا که بزرگترین منطقه تولیدکننده نفت این کشــور اســت، روز 
پنجشنبه اعالم کرد که آلبرتا آماده پیوستن به توافق کاهش تولید است. 
قیمتهــای نفت از رکورد پایین 2۰ دالر در اوایل هفته گذشــته بهبود 
یافتند و بزرگترین رشــد هفتگی تاکنــون را رقم زدند اما همچنان با 

قیمت ۶۶ دالر در پایان سال 2۰19 فاصله زیادی دارند. 
*گزینهای بهجز کاهش تولید وجود ندارد

کاهش تولید نفت با اوپک و متحدانش یا بدون آنها اتفاق خواهد افتاد 
زیرا سطح مخازن جهانی نفت در آستانه تکمیل شدن است و در نتیجه 
بسیاری از تولیدکنندگان بهزودی چاره دیگری بهجز تعطیلی چاه های 

نفت نخواهند داشت. 
حدود 3 میلیارد نفر در جهان در قرنطینه مانده اند تا شیوع ویروس کرونا 
که تاکنون یک میلیون نفر را آلوده کرده و جان حدود 5۰ هزار نفر را گرفته 
است، آهسته شود. افت شدید تقاضا، قیمت های نفت را به پایین ترین حد 
از سال 2۰۰2 رسانده و بودجه کشورهای تولیدکننده نفت را تحت فشار 
قرار داده و ضربه بزرگی به صنعت نفت شیل آمریکا بوده که نمیتواند در 
قیمتهای پایین رقابت کند. روند نزولی قیمت ها با جنگ برای سهم بازار 

میان عربستان سعودی و روسیه تشدید شده است. 

یک نکته درباره سهمیه بنزین اردیبهشت ماه
کارت های ســوخت قابلیت ذخیره 3۶۰ لیتر بنزین را دارند که با این 
حســاب اگر فردی از ابتدای زمان سهمیه بندی از سهمیه اش استفاده 

نکرده باشد، سهمیه اردیبهشت ماه به آن فرد تعلق نمی گیرد. 
دبیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفت وگو 
با ایســنا، با بیان اینکه سقف تعریف شده برای کارتهای سوخت 3۶۰ 
لیتر اســت، اظهار کرد: به طور مثال اگر شخصی از زمان شروع طرح 
سهمیه بندی بنزین تاکنون تنها 1۰ لیتر از سهمیه خود را استفاده کرده 
باشــد، در اردیبهشت ماه فقط 1۰ لیتر برای آن فرد شارژ میشود و 5۰ 

لیتر باقی سوخت خواهد شد. 
شــهرام رضایی با تأکید بر اینکه تاکنون برای کارت ســوخت چنین 
سیستم و مکانیزمی تعریف شده اســت، تصریح کرد: اگر قرار باشد 
تغییری حاصــل و این 3۶۰ لیتر به 42۰ لیتر افزایش یابد و ســهمیه 
اردیبهشت ماه نیز در آن ذخیره شود، به مصوبه هیأت دولت نیاز است. 
به گفته مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت 
ملی پخش تنها مجری است و قاعدتا در این 2 هفته درباره این مسأله 
بحث خواهد شــد و منفی یا مثبت بودن این مســأله را اطالعرسانی 
خواهیم کرد اما تاکنون تصمیم جدیدی در این باره گرفته نشده است. 

بازار مسکن با فروکش کرونا گرم می شود

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پس از فروکش کردن بیماری 
کرونا معامالت مسکن افزایش پیدا می کند، گفت: طرح اقدام ملی به 
کندی پیش می رود و به همین دلیل اثرگذاری خود را در شرایط فعلی 

از دست داده است. 
ایرج رهبر در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: سهم مسکن از اقتصاد کشور 
حدود 4۰ درصد است و به همین دلیل نوسانات قیمت ارز یا کاهش 

قیمت نفت در بخش مسکن تأثیر می گذارد. 
وی افــزود: با وجود آنکه بخش های تولیــدی رونق چندانی ندارند، 
شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم؛ به طوری که در روزهای پایانی سال 

نیز قیمت ارز افزایش یافت. 
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت فوالد از حدود 4 هزار 
و ۷۰۰ تومان در دو سه ماه اخیر به کیلویی 9 هزار تومان افزایش پیدا 
کرده اســت، گفت: هرنوع تورمی که به بخش ساخت و ساز تحمیل 

شود اثر خود را در آینده در واحدهای نوساز خواهد گذاشت. 
رهبر، رکود فعلی بازار مسکن را ناشی از شیوع ویروس کرونا دانست 
و گفت: بــه نظر من پس از فروکش کردن بیمــاری کرونا معامالت 
مسکن رشد خواهد کرد و به تبع آن شاهد تغییر قیمت ها خواهیم بود. 
وی با اشــاره به افزایش ۷/۸ درصد متوســط قیمت مسکن تهران در 
اسفند ماه سال گذشته تأکید کرد: هر نوع نوسان قیمتی در شهر تهران 

تأثیر خود را در شهرهای اطراف و سپس شهرستان ها می گذارد. 
نایب رئیس انجمن انبوهسازان کشــور درباره میزان اثرگذاری طرح 
اقدام ملی بر بازار مســکن اظهار کرد: بــه هر حال دولت برای ایجاد 
رونق در بخش مســکن تالش می کند اما طــرح اقدام ملی به کندی 
پیــش می رود و به همین دلیل اثرگذاری خود را در شــرایط فعلی از 

دست داده است. 
وی با انتقاد از ســختگیری ها در انعقاد قرارداد با سازندگان در طرح 
مسکن ملی اظهار کرد: به اعتقاد من نیازی به این همه اتالف وقت و 
بروکراسی اداری نیست. وزارت راه و شهرسازی می تواند از هم اکنون 
بر روی قیمت مشــخص با پیمانکاران به توافق برسد و از سازندگان 

دارای صالحیت برای پیشبرد کارها استفاده کند. 
رهبر با اشاره به طرح مالیات بر عایدی امالک که قرار است به صورت 
الیحه از طرف دولت به مجلس فرستاده شود، گفت: به اعتقاد من هر 
نوع فشار مالیاتی می تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود. زیرا در 
نهایت فروشندگان، میزان مالیات را بر روی قیمت نهایی محاسبه و از 

خریداران  دریافت می کنند. 

کالهبرداری جدید با سوءاستفاده 
از نام وزیر ارتباطات

وزارت ارتباطــات درباره کالهبرداری از طریق یکی از شــبکه های 
اجتماعی به بهانه برنده شــدن در یک مسابقه رادیویی آن هم با حضور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و کســر مبالغی از حساب برخی 

مشترکان، هشدار داد. 
به گــزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در پی شــکایت 
تعدادی از مشترکان تلفن  همراه از نوعی کالهبرداری از طریق یکی از 
شبکه های اجتماعی به بهانه برنده شدن در یک مسابقه رادیویی آن هم 
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و کسر مبالغی از حساب 
برخــی مشــترکان، روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات 

اطالعیه ای صادر کرده است. 
در ایــن اطالعیه آمده اســت که هرگونه تماس مشــکوک با عنوان 
مسابقات رادیویی با حضور آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با مشترکان 
تلفــن همراه و ثابت، بــا هدف کالهبرداری انجــام می گیرد و وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات تاکنون در هیچ یک از برنامههای صدا و 
ســیما که در آن مسابقه ای همراه با اهدای جوایز برگزار شود، شرکت 
نکرده و نمی کند. از این رو مشترکان عزیز به هرگونه تماس مشکوک 
و نوید برنده شــدن در مســابقات رادیو- تلویزیونی با حضور وزیر 
ارتباطات توجهی نکرده و شماره تماس کالهبرداران را برای پیگیری 

به سامانه 195 گزارش کنند. 
در این اطالعیه تأکید شــده است: مشترکان از ارائه هر نوع اطالعات 
مربوط به رمز کارت بانکی و رمز پویا به تماس های ناشناس، حتی با 

وعده برنده شدن جوایز ارزشمند، خودداری کنند. 
در پایــان این اطالعیــه آمده اســت: وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات ضمن توصیه به مشــترکان عزیز برای دقت در پاسخگویی 
به تماس های مشــکوک، خود را موظف بــه پیگیری این موضوع تا 

شناسایی کالهبرداران و معرفی آنها به مراجع قضایی می داند. 

پاالیش متقاضیان اینترنتی 
مسکن ملی آغاز شد

بر اســاس اعالم معاون وزیر راه و شهرســازی، بررسی شــرایط متقاضیانی که از طریق 
اینترنت اقدام به ثبت نام در مســکن ملی کرده اند شروع شده و متقاضیان پیامکی پس از 

فروکش کردن بحران کرونا پاالیش می شوند. 
به گزارش ایســنا، فرایند بررســی شــروط متقاضیانی که به صورت ثبت نام اینترنتی در 
ســامانه اقدام به نام نویسی کرده بودند، آغاز شده اســت. متأهل یا زن سرپرست خانوار 
بودن، استفاده نکردن از زمین یا ملک دولتی از ابتدای انقالب تاکنون، عدم مالکیت واحد 
مســکونی از سال 13۸4 تا کنون سکونت حداقل 5 ســال در شهر مورد تقاضا از جمله 

شرایط ثبت نام بوده که بر همین اساس متقاضیان تأیید یا رد می شوند. 
هنوز زمان اعالم قطعی پذیرفته شدگان مشخص نیست اما پیش از این محمودزاده، معاون 

وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفته بود که این زمان حدود 45 روز طول می کشد. 
از سوی دیگر شرایط کسانی که از طریق پیامک نام نویسی کرده اند پس از فروکش کردن 

بیماری کرونا مورد بررسی قرار می گیرد. 
محمودزاده در این باره گفته است 542 هزار و 4۰9 نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
از طریق ســامانه اینترنتی و ۸19 هزار و ۷39 نفــر از طریق پیامک ثبت نام کردند که کار 

پاالیش یک گروه از آنها آغاز شده است. 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: پاالیش افرادی که از طریق سامانه 
ثبت نــام کردند به این دلیل که اطالعات آنها در ســامانه بارگذاری شــده در حال انجام 

است. افرادی که از طریق پیامک ثبت نام کردند 
پس از بهبود وضعیت بهداشــتی و رفع بحران 
کرونا، فراخوان می شــوند تا اطالعات الزم را 
بارگذاری کنند و پس از آن پاالیش اطالعات 

آن عده نیز انجام خواهد شد. 
معاون وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: با 
عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه، بالفاصله 
تکمیل ثبت نام متقاضیان پیامکی و پاالیش آنها 
انجام و نتایج قطعی ثبت نام شدگان طرح اقدام 

ملی مسکن اعالم خواهد شد. 

به منظور کاهش سرعت انتقال ویروس، ستاد 
مبارزه بــا کرونا محدودیت هایــی را در نظر 
گرفــت که به موجب آن فعالیت های همچون 
رفت و آمد، مدارس و دانشــگاه های تعطیل 

شد. 
فعالیت های گردشــگری، اقامتــی، پذیرایی، 
حمــل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای، صنعت 
فرهنگی، هنری و تفریحی، خدمات آموزشی 
و غذا از مهمترین صنایعی هستند که بیشترین 

آسیب را دیدند. 
یکی از اقشــاری که با کاهــش فعالیت های 
اقتصادی آسیب دیدند قشــر کارگری بودند. 
کارگران کــه یکی از مهمتریــن ارکان تولید 
هستند با تعطیلی واحدهای تولیدی با مشکل 

روبه رو شدند. 
اما با همه این احوال هنوز تکلیف بسیاری از 
زیان ها مشــخص نشده است و صرفا آن طور 
که اعالم شــده فقط برای تعدادی از کارگران 

مشمول قانون کار تعیین تکلیف شده است. 
بیمــه بیکاری متاثر از شــیوع کرونــا تنها به 
کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی 
که به صورت غیرارادی و موقت بیکار شده اند، 
پرداخت می شــود و آن طور که در اخبار آمده 
هنــوز تصمیمی بــرای کارگــران روزمزد و 

دستفروش ها گرفته نشده است. 
بیمه بیکاری کرونا بر اساس شیوهنامه اجرایی 
دســتورالعمل مشــترک معاونت روابط کار و 
ســازمان تأمیناجتماعی ابالغ 2۷ اســفند سال 

گذشته تعیین و پرداخت می شود. 
بنابراین صرفا بیکاران غیرارادی مشمول قانون 
کار که بیمه شده تأمیناجتماعی و مشمول قانون 
بیمه بیکاری بوده و درحالحاضر به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به طور موقت بیکار هستند، از 

مزایای بیمه بیکاری بهرهمند می شوند. 
بر این اساس متقاضیان بیمه بیکاری می توانند 
 bimebikari. mcls. با مراجعه به سامانه
gov. ir درخواســت خود را ثبت کرده و به 

صورت الکترونیکی آن را پیگیری کنند. 
متقاضیــان پــس از ثبت نام کــد رهگیری با 
امکان ذخیــره و چاپ دریافــت می کنند که 
پیام اطالع رســانی پس از ثبت درخواست در 
ســامانه برای متقاضی ارسال می شود و نحوه 
ادامه فرآیند از طریق ســامانه نیز اطالع رسانی 

خواهد شد. 
  در تبصره ب ماده ۶ این قانون آمده بیمه شده 
مکلف است ظرف 3۰ روز از تاریخ بیکاری با 
اعالم مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور 
اجتماعی آمادگی خود را برای اشــتغال به کار 
تخصصی و یا مشابه آن اطالع دهد و مراجعه 
پس از این مدت با عذر موجه و با تشــخیص 
هیات حل اختالف تا 3 ماه امکان پذیر خواهد 

بود. 
*مبلغ مقرری بیمه بیکاری چقدر 

است؟
آن طور که در قانون بیمه بیکاری آمده، میزان 
مقرری براساس میانگین دستمزد 9۰ روز آخر 
بیمه شده محاسبه می شــود. کسانی که برای 
دریافت بیمه بیکاری اقدام می کنند، در صورت 
احراز شــرایط، به میزان 55 درصد از میانگین 
حقوقشان در 3 ماه آخر کار را بهعنوان مقرری 

ماهانه دریافت خواهند کرد. 

اگر شخصی دارای همســر و فرزند باشد، به 
ازای هر فرد تحــت تکفل 1۰ درصد به مبلغ 
مستمری اضافه می شــود. البته این در حالتی 
است که تعداد افراد تحت تکفل از 4 نفر بیشتر 
نباشــد و میزان افزایش باعث نشود مقرری به 
بیش از ۸۰ درصد مبلغ میانگین دســتمزد 9۰ 

روز آخر برسد. 
مبلغ دریافتی در کمتریــن حالت برابر با پایه 
حقوق مصوب شــورای عالی کار محاســبه 
می شود. پایه حقوق برای سال 9۸ یک میلیون 
و 51۶ هزار تومان تعیین شــده بود و این رقم 
برای ســال 99 همچنان مشخص نیست. زیرا 
جلسات شورای عالی کار در اسفندماه به نتیجه 
نرسید و هنوز رقم پایه حقوق برای سال جدید 

قطعی نشده است. 
*مقرری بیمه بیکاری تا کی ادامه 

دارد؟
به گفته حاتم شــاکرمی، معــاون روابط کار 
وزارت تعاون، کارو رفــاه اجتماعی، بیکاران 
مشــمول قانون بیمه بیکاری ناشی از حوادث 
غیرمترقبه ثبتنام شده در ســامانه می توانند تا 
3 ماه )اســفند ماه 9۸ تا اردیبهشت 99( بیمه 

بیکاری دریافت کنند. 
 بیمــه بیکاری 3 ماهه با توجه به شــرایط به 
وجود آمــده در پی شــیوه ویــروس کرونا 
بدون نیاز بــه مراجعه حضــوری و صرفا با 
تأیید درخواســت ارائه شــده در سامانه بیمه 
بیکاری پرداخت خواهد شــد. آن طور که در 
دســتورالعمل بیمه بیکاری کرونا آمده، ادامه 
پرداخت مقرری به مشموالن بیمه بیکاری در 
ماه های بعد نیاز بــه مراجعه حضوری و طی 

کردن مراحل معمول دارد. 
*کرونا و دست های خالی کارگران 

روزمزد از بیمه بیکاری
بــه گزارش مشــرق، در شــرایطی که دولت 
برای مشــاغل آســیب دیده از کرونا حمایت 
بیمــه بیکاری را قرار داده اســت، مشــاغلی 
مانند روزمزدها از این امکان بیبهره هســتند و 
دستشــان خالی است. این دسته از مشاغل که 
تعدادشان کم هم نیست، مشمول بیمه بیکاری 

می شوند؟

 مشاغلی مانند دستفروشها، نظافتچیها، کارگران 
ســاختمانی و خدماتــی، مشــاغل خانگی، 
مســافرکش ها، پیک های موتــوری، رانندگان 
تاکســی، رانندگان آموزشــگاه های رانندگی، 
تعمیــرکاران لوازم خانگی، پیک رســتورانها، 
کارگاه های  در  کارگرانــی  بازار،  چرخی های 
کمتــر از 1۰نفر و... به دلیــل اینکه قراردادی 
بین آنها و کارفرما به صورت رســمی منعقد 
نمیشــود، به نظر می رسد که مشــمول بیمه 

بیکاری نمیشوند. 
 این افراد در حالی نه بسته حمایتی می گیرند 
و نه بیمه بیکاری، که مجبور هستند برای تهیه 
لقمــه نانی تالش کنند و حتــی خطر ابتال به 

بیماری را به جان بخرند. 
 از ســوی دیگر بحث حمایتــی دولت برای 
بیشتر آنها لحاظ نمیشــود. در دوره پرداخت 
بســته های معیشــتی نیز بخش زیادی از این 
کارگران با تماسی با تســنیم اعالم می کردند 
که بســته دریافت نکردهاند و گزارش میدانی 
تسنیم هم حاکی از این است که این کارگران 
عالوه بر دریافت نکردن بسته های معیشتی که 
چندماهی اســت دولت پــس از گرانی بنزین 
پرداخت می کند، مشمول دریافت بیمه بیکاری 
در آسیب ویروس کرونا و باز هم بسته حمایتی 
دولت در هنگام شیوع این ویروس نشدهاند. 

 هزاران نفر راننده تاکســی هستند که دفترچه 
تأمیناجتماعی دارند اما مشــمول بیمه بیکاری 

نمیشوند. 
*برای 3 میلیون نفر کمک مالی 200 
تا 600 هزار تومانی اختصاص دادیم

 در روزهای گذشته اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور از خیرین جامعه خواست 

تا افراد نیازمند را شناسایی کند. 
جهانگیــری از خیران جامعه خواســت در 
روزهــای فعلی به افــراد نیازمند که ممکن 
است از چشــم دولت دور ماندند و دولت 
نتواند شناســایی کند، کمک کنند و نگذارند 
این قشــر آســیب ببیند و نهادهای حمایتی 
ماننــد کمیته امــداد و بهزیســتی باید این 
افرادی که تحت پوشش نیستند را نیز مورد 

پوشش قرار دهد. 

وی ادامه داد: ما حتی برای بنگاه های کوچک 
و متوســط به باال هم که آسیب دیده اند، فکر 
کرده ایم و ۷5 هزار میلیارد تومان با ســود 12 
درصد در 2 سال پرداخت در نظر گرفته ایم و 

امیدواریم کسی بیکار نشود. 
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: ما 5 هزار 
میلیارد تومــان به صندوق بیمه بیکاری کمک 
کردیم تا بتواند این گونه افراد را تحت پوشش 

قرار دهد. 
 این اظهارات در حالی اســت که هیچ یک از 
این کارگــران امکانی برای ثبتنام دریافت بیمه 
بیکاری ندارند و امید می رود مانند ســنوات 
قبلی از لیست شناسایی دولت حذف نشوند. 

کاظم فرج اللهی، فعــال کارگری نیز تصدیق 
کرده که بسیاری از کارگران بیکار شده به دلیل 
نبــود نظارت کافی تحت پوشــش قانون کار 
و بیمــه نبوده اند و بیمه بیــکاری به آنها تعلق 
نمی گیرد. او هم زمان هشــدار داده که تب و 
مرگ در کمین آن دسته از کارگرانی است که 
هنوز محصوالتشــان خریدار دارد و می توانند 

اسفندماه، حقوقی به خانه ببرند. 
بیشترین ضرر برای آن دسته از افرادی است 
کــه با قرنطینه درآمد خــود را به طور کامل 
از دســت داده اند. این دسته افراد نه حقوق 
ثابتی دارند و نــه قراردادی دارند که بتوانند 
برای بیمه بیکاری اقدام کنند. معموالً  هم از 
لیســت دولت برای پرداخت بسته حمایتی 
البته پرداخت نهایتاً  ۶۰۰  حذف می شــوند. 
هزار تومانی دولت مگــر چقدر می تواند به 
آنهــا برای امرار معــاش زندگی کمک کند، 
در شرایطی که به گفتهی نمایندگان کارگران 
حداقل ســبد معیشــت کارگران 4 میلیون و 

94۰ هزار تومان است. 
 آمارها نشــان می دهد که حدود 9۰ درصد از 
کارگران زیرخطر فقر هستند و دولت توجهی 
به آنها ندارد. بیشــتر حمایت هــای دولتی ها 
در کالم خالصه می شــود و بــه مرحله عمل 
نمیرسد. امید می رود در شرایط فعلی که بخش 
زیادی از کارگران روزمزد هســتند و مشمول 
بیمه بیکاری نمیشوند از بسته حمایتی دولت 

جا نمانند. 

هیچ توجیهی برای افزایش قیمت برنج 
وجود ندارد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از تخصیص ارز به واردکنندگان برنج 
خبر داد و گفت: هیچ توجیهی برای افزایش قیمت برنج وجود ندارد. 

به گزارش ایســنا، یزدان سیف در پاســخ به این سوال که چه تمهیداتی برای 
ســاماندهی بازار برنج و تخصیص ارز به واردکنندگان اندیشــیده شده است، 
گفت: واردات برنج توســط بخش خصوصی از نیمــه آذر تا به امروز حدود 
۶1۰ هزار تن بوده و این در حالی اســت که کل واردات برنج در ســال یک 
میلیون و ۶۰۰هزار تن اســت. یعنی حدود یک سوم واردات برنج در همین 3 
ماه بوده اســت . وی ادامه داد: بانک مرکزی و دولت ارز واردات برنج را تأمین 
کرده است و برنج کافی و الزم با توجه به میانگین مصرف ماهیانه در انبارهای 
بخش خصوصی باید موجود باشد. بنابراین هیچ توجیهی برای افزایش قیمت 
و کمبود در بخش خصوصی وجود ندارد. مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی 
ایران اضافه کرد: براســاس برنامه توزیع برنج، از اسفندماه حدود ۶9 هزار تن 
برنج در کشــور توزیع و در حال تحویل است. برای ماه رمضان نیز یک هفته 
پیش از آن توزیع شــروع خواهد شــد و امیدواریم که بــا توجه به توزیع و 
واردات، شــاهد افزایش قیمت برنج نباشیم و مردم بتوانند با قیمت منطقی به 

این کاال دست یابند. 

چین با بسته ای بزرگ به جنگ کرونا رفت
چین 5۶ میلیارد دالر به حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا اختصاص داد. 

به گزارش رویترز، بانک مرکزی چین بار دیگر با کاهش ذخیره بین بانکی به بانک های این کشور اجازه داد میزان 
وام دهی خود را افزایش دهند. انتظار می رود این تصمیم به معنای آزادســازی 4۰۰ میلیارد یوان )5۶/3۸ میلیارد 
دالر( نقدینگی باشد که در اختیار کسب وکارهای کوچک و متوسط قرار خواهد گرفت. این گام، تازه ترین اقدام 
سیاستگذار چینی برای جلوگیری از ثبت رشد منفی در اقتصادی است که آخرین بار 3۰ سال پیش کوچک شده 
بود. یان ســه، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در مؤسسه فاندر سکیوریتیز گفت: بالیی که سر اقتصاد جهانی 
آمد، تأثیر خیلی بزرگی روی اقتصاد چین خواهد داشــت و حاال الزم است سیاست اقتصادی چین انبساطی تر 

و منعطف تر باشد. 
انتظار می رفت روند بازگشــایی کارخانجات در چین خیلی زود آغاز شــود اما اکنون مشــخص شده است که 
بسیاری از کســب وکارها کماکان نمی توانند به روال عادی خود بازگردند و اکنون ریسک بیکار شدن میلیون ها 

چینی میتواند سبب ایجاد سونامی جدیدی در اقتصاد این کشور شود. 
بانک های چینی تاکنون در چندین مرحله حدود ۷ تریلیون یوان ) 9۸9 میلیارد دالر( وام در اختیار کسب وکارهای 
این کشور قرار دادهاند. از زمان کاهش سرعت رشد شیوع کرونا تاکنون بانک مرکزی چین از ابزارهای متعددی 

برای تقویت رشد اقتصادی این کشور رونمایی کرده است. 
از سوی دیگر در سوئیس دولت این کشور اعالم کرد که اعتبار بسته حمایتی خود از کسبوکارها را به 4۰ میلیارد 
فرانک ) 41 میلیارد دالر( افزایش داده اســت. تاکنون بیش از 4۸4 شــهروند سوییسی بر اثر ابتال به کووید-19 

جان خود را از دست دادهاند. 

بیمه بیکاری کرونا به همه کارگران 
پرداخت نمی شود
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خالی شدن فوتبال ایران از مربیان خارجی

روند خروج مربیان خارجی از ایران که با تمدید نشــدن قرارداد 
»کارلوس کــی روش« پرتغالی در بهمن 9۷ کلید خورد با خروج 

کالدرون در دی ماه 9۸ تکمیل شد. 
به گزارش ایرنا، در چند ســال گذشــته لیگ برتر و فوتبال ملی 
ایران عرصه قدرت نمایی مربیان بزرگی بود، مربیانی که در جهان 
فوتبال برای خود نام و نشــانی داشتند؛ از »جان توشاک« و »رایان 
گیگز« تا »کارلوس کی روش« که ســتارگان بزرگی مانند »لوییس 
فیگو« و »کریســتیانو رونالدو« را پــرورش داده در ایران حضور 
پیدا کردند. برخی از این مربیان، حضور کوتاهی داشتند و برخی 
دیگــر ماندگاری آنان در نیمکت فنــی بیش از مربیان بومی بود. 
روند حضور این مربیان در یک ســال گذشــته به کمترین میزان 
ممکن رســیده و اکنــون تنها 3 مربی خارجــی در فوتبال ایران 

حضور دارند. 
اما داســتان کوچ مربیان از فوتبال ایران از کجا شــروع شــد؟ 
»کارلوس کیروش« برای هواداران فوتبال ایران شناخته  شده ترین 
چهره بین المللی فوتبال به شــمار می رود. مربی که هم در بخش 
فنی و هم شیوه رفتار با هواداران یک حرفه ای به تمام معنا بود و 
با ترکیب حرفه ای گری و ادبیات پوپولیستی توانست ۸ سال تمام 
روی نیمکت تیم ملی باشــد. حضور در 2 جام جهانی و کســب 
5 امتیــاز از 2 تورنمنت برزیل و روســیه از مهم ترین افتخارات 

کارنامه  وی به شمار می رود. 
هر چند کــه هواداران بازی های تدافعی او در برابر ســتاره های 
بزرگ و تیم های قدرتمند جهان را فراموش نخواهند کرد، اما وی 
در جام ملت ها نتوانست از مرحله حذفی صعود کند و با شکست 
برابر عراق و ژاپن در 2 دوره متوالی حکم خروج خود را از ایران 
امضا کرد. کیروش رفت و کسی در بهمن ماه سال 139۷ مایل به 
تمدید قرارداد وی نبود. حتی شوک رسانه ای برنامه نود برای این 

مربی هم کارساز نشد. 
پس از کیروش، ســکان هدایت تیم ملــی فوتبال ایران به »مارک 
ویلموتس« بلژیکی رسید، مربی که به  اندازه کیروش معروف نبود 
اما با چند بازی تهاجمی در برابر کره جنوبی، ســوریه، هنگ کنگ 
و کامبوج، نوید پوســت اندازی را در تیم ملی داد. برخی امیدوار 
بودند سیســتم دفاعی تیم ملی با حضور ستاره های بزرگی مانند 
جهانبخش و آزمون تهاجمی شود اما باخت تیم ملی فوتبال ایران 
تحت هدایت این مربی به 2 تیم عراق و بحرین موجب شــد تا 
برخی کارشناسان از انتقاد خود نسبت به سیستم کیروشی پشیمان 
شوند. البته این 2 باخت موجب نشد تا ویلموتس خود را مقصر 
بداند بلکه با یک نگاه طلبکارانه قرارداد خود را فسخ کرد. وی با 
شــکایت پرونده را به فیفا فرستاده و به نظر می رسد که این مربی 

پول هنگفتی برای ۶ ماه حضور در ایران دریافت کند. 
با افشــا شدن بخش از مبلغ قرارداد ویلموتس و نتیجه گیری این 
مربی، برخی مربیان خارجی شــاغل در لیــگ اعتراض خود را 
به دستمزد شروع کردند. »آندره آ اســتراماچونی« که استقالل را 
از انتهای جدول به صدر رســانده بود به بهانه پرداخت نشــدن 
قــرارداد ایران را ترک کرد. هر چند کــه وزارت ورزش و امور 
خارجه پیگیر مطالبات او شدند اما سرمربی سابق اینترمیالن پس 

از دریافت پول به طور رسمی با استقالل قطع همکاری کرد. 
اســتراماچونی یکی از بهترین مربیان خارجی استقالل بود که با 
مبلغ کمتر از ۶۰۰ هزار یورو در سال به نیمکت این تیم رسید. 

در مــاه پایانی پاییــز 139۸ و درحالی کــه ورزش ایران درگیر 
ماجرای اســتراماچونی بود، در شــمال غرب »مصطفی دنیزلی« 
ســرمربی تیم فوتبال تراکتورســازی با یک توافق 2 جانبه از تیم 
جدا شد و به ترکیه بازگشت. در نهایت »گابریل کالدرون« بدون 
رقیب بود و نتایج خوبش، پرسپولیس را به صدر جدول رساند. 
ژانویه در راه بود و مربیان خارجی برای کریسمس به کشور خود 
رفتند. کالدرون نیز رفت و بازگشتی نیز در کار نبود. وی نیز مانند 
اســتراماچونی بهانه اش پرداخت نشــدن قرارداد بود. با رفتن او 
»یحیی گل محمدی« جانشین همبازی سابق »دیگو مارادونا« شد. 
شــاید هواداران فوتبال مردی را به خاطــر بیاورند که نزدیک به 
2 دهــه پیش با شــال گردن قرمز در ورزشــگاه آزادی هواداران 
پرســپولیس را بــه وجــد آورد. »وینگو بگوویــچ« از فوالد به 
پرســپولیس آمد و با وجود آنکه تیمی پرستاره در اختیار داشت 
موفق نبود. وی در ایران ماند و حدود 2۰ ســال با مردم زندگی 
کــرد. بگوویچ فصل نوزدهم لیگ برتر را با گل گهر شــروع کرد 
اما در میانه فصل اخراج شــد. او ترجیح داد پس از 2۰ ســال از 

سرزمین پارس دل بکند و به کشورش بازگردد. 
امــا در بین مربیان خارجی قرعه شــانس به نام یک نفر افتاد؛ 
»دراگان اسکوچیچ« ســرمربی نفت آبادان نه تنها از ایران کوچ 
نکــرد بلکه از تیم میانه جدولی به ســرمربیگری تیم ملی ایران 
رســید. انتخابی که شــاید با انتقاد همراه بود اما دراگان ماند 
و اکنون ســکان دار فوتبال ملی ایران است. در کنار اسکوچیچ 
در حال حاضر »میودراگ رادولوویچ« ســرمربی ذوب آهن و 
»میشو کریســتیچوویچ« سرمربی شاهین بوشهر هنوز در ایران 

هستند. 

تمامی اماکن ورزشی و فعالیت های ورزشی 
در سطح استان همدان تا اطالع ثانوی تعطیل 

است. 
مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
اســتان با اعالم ایــن خبر بــه همدان پیام 
گفــت: با توجــه به تصمیم ســتاد وزارت 
بهداشت، تمامی فعالیت های ورزشی تیم ها 
و باشــگاه های دولتــی و خصوصی تا آخر 

فروردین ماه در سراسر استان ممنوع است و 
این اماکن تعطیل هستند. 

حمــدا... چاروســایی افزود: بــرای حفظ 
ســالمتی و جلوگیری از گسترش بیماری 
کرونا با تصمیم ستاد وزارت بهداشت کشور 
تمامی فعالیت های باشگاه ها در سطح استان 
را تعطیــل کردیم و با متخلفان به شــدت 

برخورد خواهد شد. 

وی ادامه داد: هرگونه فعالیت اماکن ورزشی 
منوط به تصمیم ســتاد وزارت بهداشــت 
خواهد بــود و در روزهای آینده در این باره 

تصمیم گیری خواهد شد. 
چاروســایی افزود: در روزهای گذشته چند 
ســالن ورزش خود را در اختیار ستاد قرار 
دادیم و به عنوان نقاهتگاه از بیماران کرونایی 

پذیرایی کردیم. 

سعیدی: تعویق المپیک به کسب سهمیه 
بیشتر کمک خواهد کرد

سخنگوی کمیته ملی المپیک تعویق بازی های المپیک 2۰2۰ توکیو را 
فرصت تلقی کرد و گفت: باتوجه به تعویق المپیک توکیو، این فرصت 
را به دست آوردیم تا سهمیه های بیشتری برای حضور در این رقابت ها 

کسب کنیم. 
 کیکاوس ســعیدی به ایرنا گفت: البته با توجه به شیوع کرونا، تعویق 
بازی ها قابل پیش بینی بــود؛ کمیته ملی المپیک راهبردی که برای این 

رویداد تدوین کرده است را در سالجاری دنبال می کند. 
وی گفت: البته این تعویق به نفع فدراســیون های ملی و جهانی شــد 
تا در شــرایط بهتر زمینه را برای کسب سهمیه ها و آماده سازی تیم ها 

فراهم کند. 
دبیــرکل کمیته ملی المپیک افزود: باید تالش مضاعفی صورت بگیرد 
تا ســهمیه های بیشتری در المپیک 2۰2۰ که سال آینده برگزار خواهد 
شد، کسب شــود و راهبرد ما نیز تابع ستاد عالی بازی های المپیک و 

پارالمپیک است. 
سعیدی درباره وضعیت تمرینات ورزشکارانی که سهمیه کسب کردند 
یا در حال کسب سهمیه هستند، گفت: با توجه به بیماری کووید-19 
تمرینات ورزشــکاران به صورت انفرادی در منزل دنبال می شود و با 
پایان این بیماری شــرایط تغییر خواهد کرد. ســپس برنامه ریزی الزم 
برای از سرگیری اردوها و تمرینات توسط فدراسیون ها دنبال می شود. 
وی درباره آمار مبتال شــدن ورزشــکارانی که سهمیه کسب کردند یا 
درحال کسب آن هستند، گفت: به غیر از احسان حدادی دارنده مدال 

نقره المپیک لندن، گزارش جدیدی در این زمینه نداشتیم. 
ســخنگوی کمیته المپیک مهمتریــن اولویت این نهاد ورزشــی در 
سالجاری را تداوم برنامه های ســال 9۸ در زمینه آماده سازی تیم ها و 
اعزام کاروان به المپیک توکیو عنوان کرد و افزود: در کنار آن شــرایط 
برای کســب سهمیه بیشتر و حمایت حداکثری از فدراسیون ها اعمال 

می شود. 

موافقت فیفا با افزایش یک ساله سن 
فوتبالیست ها در المپیک ۲۰۲

فیفا اعالم کرد با وجود تعویق یک ساله المپیک قانون تغییری نمی کند 
و فوتبالیســت های متولد 199۷ )13۷۶( بــه بعد می توانند در المپیک 

2۰21 شرکت کنند. 
یعنی با وجود یک سال بیشتر شدن سن برخی فوتبالیست ها )24 ساله( 

می توانند در این تورنمنت حضور داشته باشند. 

علیرضا فغانی: شاید روزی برگشتم ایران

علیرضا فغانی داور بین المللی ایران که در سال 9۸ به استرالیا مهاجرت 
کرد، از شــرایط فوتبال این کشور گفت؛ با توجه به اینکه شرایط مهیا 
شده بود تا به استرالیا مهاجرت کنم و وقتی مسئوالن فوتبالی این کشور 
متوجه حضور من در این کشور شدند، با من قرارداد داوری تمام وقت 

امضا کردند. 
در فوتبال ایران همه جوره حواشــی وجود دارد اما در استرالیا هم اگر 
اعتراضی باشــد در همان زمین بــازی رخ می دهد و پس از آن خبری 

از اعتراض نیست. 
در اســترالیا از مصاحبه ها پیش از بازی و پرداختن به یکسری مسائل، 
هجمه به تیم داوری و تیم حریف، فحاشــی در طول مسابقه و تحت 
فشــار قرارداد داور خبری نیست، فقط فوتبال است و مردم می آیند تا 

لذتی از تماشای آن ببرند. 
امکانش هســت یک روز به ایران برگردم. شرایط برای من به گونه ای 
اســت که هر زمان بخواهم می توانم وارد کشور بشوم و باید شرایط را 
دید که اینجا چگونه است. اگر شرایطش بود چرا که نه، بر می گردم و 

در ایران قضاوت می کنم. 
در روزهای گذشته رسانه های کشور از پناهنده شدن محمدرضا فغانی 

برادر علیرضا به کشور سوئد خبر دادند. 
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پیشخوان
لیگ ملت های والیبال در آستانه لغو شدن

گســترش ویروس کرونا ممکن است موجب لغو شدن لیگ ملت های 
والیبال در سال 2۰2۰ شود. 

لیگ ملت های والیبال قرار بود در خرداد و تیر سال 99 برگزار شود اما 
حدود 2۰ روز پیش فدراسیون بین المللی والیبال اعالم کرد که برگزاری 
این تورنمنت به پس از بازی های المپیک 2۰2۰ توکیو موکول می شود. 
هدف فدراســیون بین المللی از تعویق مسابقات این بود که به لیگ های داخلی 
فرصت بدهد تا مسابقات تعطیل شده خود را به پایان برسانند. اما در چند هفته 
گذشــته شرایط بهتر نشد تا این بار احتمال لغو کامل لیگ ملت ها مطرح شود. 
حدود 1۰ روز پس از اعالم تعویق لیگ ملت ها، بازی های المپیک هم یک سال 

به تعویق افتاد. بسیاری از لیگ های داخلی والیبال هم یا به طور کامل تعطیل شدند 
یا چندان امیدی به از سرگیری مجدد ندارند. فدراسیون بین المللی والیبال با امید به 
اینکه ویروس کرونا هرچه زودتر مهار شود، ابتدا تصمیم گرفت که لیگ ملت ها 
را در اواخر تابستان یا حتی پاییز برگزار کند اما حاال بسیاری از کشورهای مطرح 
والیبال جهان با آن مخالف هستند. ایتالیا نخستین کشوری است که به صورت 
رسمی کناره گیری خود را از لیگ ملت ها و هر تورنمنت بین المللی دیگری که در 
سال 2۰2۰ برگزار شود، اعالم کرد. این خبر ضربه بزرگی برای فدراسیون جهانی 
بود چون ایتالیا یکی از مطرح ترین کشورهای والیبال جهان است و غیبت این تیم 
کیفیت و اهمیت مسابقات را بسیار کم می کند. از سوی دیگر ایتالیا میزبان مرحله 
نهایی در بخش مردان نیز بود و حاال باید در شرایطی که بیشتر سالن های ورزشی 

جهان به بیمارستان تبدیل شده، یک میزبان دیگر برای مسابقات پیدا شود. چند 
کشور دیگر هم به فدراسیون بین المللی اعالم کرده اند که در شرایط کنونی امکان 
شرکت در مسابقات را ندارند. برگزاری لیگ ملت ها به ویژه به دلیل اینکه نیازمند 
انجام سفرهای زیاد در قاره های مختلف است، در روزگاری که ویروس کرونا 
حتی سفرهای درون شهری را هم مختل کرده، بسیار دشوار به نظر می رسد. اما 
فدرسیون بین المللی والیبال همچنان برای برگزاری لیگ ملت ها به روزهای آینده 
امید دارد. این تورنمنت برای فدراسیون جهانی بسیار پول ساز است و آنها قصد 
ندارند قراردادهای خود را از دست بدهند. فدراسیون جهانی والیبال قصد دارد 
تا پایان ماه جاری میالدی )11 اردیبهشــت( صبر کند، به این امید که تا آن روز 

خبرهای خوبی از کنترل ویروس کرونا در جهان منتشر شود. 

تست کرونای حدادی 
مثبت اعالم شد

در خبرها داشــتیم که احســان حدادی 
پرتابگــر دیســک کشــورمان تســت 
کرونایــش مثبــت اعــالم شــد و در 

بیمارستان بستری شده است. 
احسان حدادی که بخت نخست کسب 
مدال المپیک کشــورمان است و خود 
را برای حضــور در این رقابت ها آماده 

می کرد به بیماری کرونا مبتال شد. 
خوشبختانه خبرها حاکی از آن است که 
دوران درمان ایــن قهرمان روند خوبی 
داشته و سالمتی خود را باز یافته است. 
 برای این قهرمان ملی آرزوی موفقیت داریم. 

تمام فعالیت های ورزشی 
کشور تا اردیبهشت 

تعطیل است

برای  ورزشــی  باشــگاه های  تمامــی 
جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تا 

اوایل اردیبهشت ماه تعطیل هستند. 
وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد؛ بنابر 
تصمیم ســتاد وزارت بهداشت تمامی 
تیم ها و  فعالیت های ورزشــی، تمرین 
فعالیت باشگاه های خصوصی و دولتی 
تا اوایل اردیبهشــت ماه تعطیل است و 
بازگشــایی این اماکن در اردیبهشت ماه 
منوط به تصمیم ستاد وزارت بهداشت 
است و هرگونه سرپیچی از این تصمیم 

به پلمب اماکن ورزشی منجر می شود. 

لیگ قهرمانان آسیا شاید 
مجتمع دنبال شود 

رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آســیا 
احتماالً به صورت مجتمع برگزار شود. 
رسانه های عربی به نقل از کنفدراسیون 
فوتبال آســیا )AFC( مدعی شدند با 
توجه به گسترش ویروس کرونا در قاره 
 )AFC( آســیا و تعطیلی این رقابت ها
در نظر دارد برگــزاری این رقابت ها را 
به صورت مجتمع دنبال کند. از آنجا که 
در غرب آسیا تیم های عربستان و ایران 
نمی توانند میزبانی کنند شانس دو کشور 
امارات و قطر برای میزبانی زیاد اســت. 
البته در این باره هنوز کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نظر نهایی خود را اعالم نکرده است. 

کرونا به کمک 
سرخابی ها آمد 

با توجه به اینکه دو باشــگاه اســتقالل و 
پرسپولیس با بدهی هنگفتی روبه رو هستند 
و شکایت بازیکنان خارجی یکی پس از 
دیگری برای سرخابی ها مشکل ساز شده 
بود و این دو باشگاه در یک قدمی حذف 
از رقابت های آســیایی بودند؛ با شــیوع 
ویــروس کرونا این دو باشــگاه فرصت 
کردند تا نفسی چاق کنند؛ شنیده می شود 
فیفا در نظر دارد دستمزد بازیکنان را کاهش 
دهد و اجــرای آرای انضباطی خود را به 
تعویق بیندازد و اگر این ایده فیفا اجرایی 
شــود تیم های ایرانی به ویژه اســتقالل و 
پرسپولیس فرصت پیدا می کنند که نفسی 
تازه کنند و بتوانند با پرداخت بدهی ها از 
حذف شدن در لیگ قهرمانان نجات پیدا 
کنند. تیم های ایران پرونده های سنگینی را 
در فیفا دارند و هر روز نیز یک پرونده به 

آن اضافه می شود. 

سعادتمند مدیرعامل 
استقالل شد

باشگاه استقالل در چند ماه گذشته چند 
بار مدیرعامل عوض کرده اســت ودر 
تازه ترین اقدام احمد سعادتمند به عنوان 

مدیرعامل استقالل معرفی شد. 
پس از برکناری فتحــی از مدیرعاملی 
اســتقالل ابتدا خلیل زاده و سپس فتح 
ا... زاده به عنوان مدیرعامل معرفی شدند 
اما حجم باالی کار و مشــکالت مالی 
مانع از فعالیت آنها شــد و حاال نوبت 
به ســعادتمند رســیده که با کوهی از 
مشکالت مالی، این باشگاه را مدیریت 
کند. احمد سعادتمند از مدیران ورزشی 
وزارت ورزش و جوانان اســت که در 
مقطعی عضو هیأت مدیره بود که به دلیل 
اختالف با فتحی و خلیل زاده کنار کشید. 
وی ســابقه فعالیت در ورزش اســتان 
همــدان را در کارنامــه خــود دارد و 
در ســال های نه چنــدان دور مدیریت 
را  نهاوند  مجموعه ورزشی علیمرادیان 
برعهده داشت. سعادتمند نخستین روز 

کاری خود را روز گذشته تجربه کرد. 

ویروس کووید 19 تمام جهان را در بر گرفت 
و نظام سیاسی، اقتصادی ورزشی دنیا را مختل 
کرد و زیان هــای هنگفتی را بر اقتصاد جهان 

وارد کرد. 
گســترش ویروس کرونا بیش از 2۰۰ کشور 
جهان را درگیر کــرده و روزانه صدها نفر از 

مردم جهان را به کام مرگ می فرستد. 
تمامی رقابت های ورزشــی و لیگ های معتبر 
جهــان در اقصی نقــاط دنیا تعطیل شــد و 

سرنوشت نامعلومی را پیش رو دارد. 
شیوع این بیماری سبب شد تا حتی رخدادهای 
بزرگی چون المپیک و یورو آسیب ببیند و به 

تعویق بیفتد. 
درحالی که نخســت وزیر ژاپن میزبان المپیک 
2۰2۰ از برگــزاری بــه موقع ایــن رخداد 
بزرگ جهانی خبر داد اما شــیوع گسترده این 
بیماری سران المپیک جهان را مجبور کرد تا 

تصمیمات ناخواسته  ای بگیرند. 
کمیتــه بین المللی المپیک پــس از رایزنی با 
فدراســیون های ورزشــی و میزبان رقابت ها 
ســرانجام تصمیم گرفت این رقابت ها را یک 
ســال به تعویــق اندازد و این مســابقات در 
مرداد 2۰21 دنبال شود؛ متعاقب این تصمیم 
مســابقات پارالمپیک نیز که قرار بود در پاییز 
2۰2۰ در توکیو برگزار شــود، به پاییز ســال 

آینده 2۰21 موکول شــد تعویق یک ســاله 
المپیک خســارات مالی فراوانی برای کشور 

میزبان به همراه داشت. 
همچنین مسابقات فوتبال یورو 2۰2۰ که قرار 
بود در تابســتان امسال به طور مشترک در 12 
کشــور اروپایی برگزار شود به دلیل گسترش 
این بیماری در قاره سبز به سال آینده موکول 

شد. 
تعویق این دو رخداد بزرگ، جهان ورزش را 
با افت شــدیدی روبه رو کرد و ورزشکارانی 
که ســهمیه المپیک گرفتند بایستی یک سال 
آمادگی خود را حفظ کنند که کاری ســخت 

و طاقت فرسا خواهد بود. 
فراگیری ویــروس کوویــد 19 رقابت های 
باشگاهی کشورهای درگیر را نیز مختل کرده 
است، لیگ های اروپایی نیمه کاره تعطیل شده 
اســت و هنوز مشخص نیست چه سرنوشت 
تلخی در انتظار این رقابت ها است. مسابقات 
داخلی باشگاه ها و رقابت های قاره ای تعطیل 
است و آن طور که شنیده می شود این ویروس 
حاال حاالها میهمان جهان اســت و پیش بینی 
می شــود که پرونده رقابت های باشگاهی در 

فصل جاری نیمه کاره بسته شود. 
اواخر تابستان، شروع فصل جدید رقابت های 
فوتبال خواهد بود و تیم های باشگاهی زمانی 

برای اتمام رقابت های خــود ندارند و هنوز 
معلوم نیست این بیماری منحوس کی از بین 
خواهد رفت و همین، دســت فدراسیون های 
ورزشــی را برای برنامه ریزی بســته است، 
فعالیت های ورزشی نیز در کشورمان تعطیل 
شــده و فوتبال باشــگاهی کشور سردرگم و 
بی برنامه است، هنوز معلوم نیست رقابت های 
لیگ دنبال خواهد شد یا همچون رقابت های 

اروپایی نیمه کاره رها خواهد شد. 
بازی هــای انتخابی جام جهانــی که قرار بود 
در فروردین و اردیبهشــت در سراسر جهان 
برگزار شــود به تابستان موکول شد تا پس از 

فروکش کردن کرونا از سر گرفته شود. 
تأثیــر منفی تعطیلی مســابقات بــه ورزش 
و زیان هــای مالی فــراوان، کمر باشــگاه ها 
را شکســته اســت و دولت هــا بــا صدور 
دســتمزد  کاهش  دســتورالعملی خواهــان 
بازیکنان شــده اند. حامیان ورزش خسارات 
فراوانی را متقبل شده اند و شبکه های ورزشی 
که برای پوشش مســابقات اروپایی، المپیک 
و... بودجه سنگین را متحمل شده بودند، در 
یک قدمی ورشکستگی به سر می برند و هنوز 
معلوم نیست این بیماری مهلک و کشنده کی 

به پایان می رسد. 

کرونا جهان ورزش را به هم ریخت 

المپیک 2020 توکیو 
یک سال به تعویق افتاد

اماکن ورزشی استان تا اطالع ثانوی تعطیل هستند

در کنار شما هستیم
@hamedanpayam



هدفش تمام دنیا اســت! شوکت هگمتانه و جایگاه 
بوعلی ســینا و بلندای تاریخ معابد و میراث جهانی 
برایش با کوره راه های فاضالب های شــهری هیچ 

فرقی ندارد. 
به همه جا حمله کرده اســت. همــه چیز را تا حد 
قابل توجه ای از کار انداخته اســت. درســت است 
که ویروس کرونا به بســیاری از تجارت ها و صنایع 
آســیبی جدی وارد کــرد اما در ایــن میان صنعت 
گردشــگری و مقاصد گردشــگری کــه هر فصل 
میلیون ها بازدیدکننده داشــتند، بیش از هر صنعت 
دیگری آســیب دیده اند. حال و هوای این روزهای 
مقاصد گردشگری استان؛ کشور و جهان از همدان 
و اصفهان و ژاپن گرفته تا ایتالیا و فرانســه و دیگر 

کشورهای اروپایی حال چندان خوش نیست.
براساس جدیدترین آمار سازمان بهداشت جهانی تا 
روز شنبه 4 آوریل 2۰2۰، تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا در جهان به یک میلیون و 9۸ هزار و ۷۶2 نفر 
رســید. از این تعداد 59 هزار و 1۷2 نفر جان باخته 
و 22۸ هــزار و 923 نفر بهبــود پیدا کرده اند. کرونا 
زندگی مردم را در سرتاسر جهان شدید تحت تأثیر 
قرار داده است و جاذبه های مشهور گردشگری را نیز 

خالی از جمعیت کرده است. 
همین شــهریور 9۸ بود که مغازه هــا و جاذبه های 
گردشگری همدان جا برای سوزن انداختن نداشت و 
گاهی باید برای خرید چند تا از کماج ها و گرده های 
خوشــمزه و داغ که سوغات این دیار بود باید چند 
ســاعتی را در صف منتظر می ماندی و در نهایت به 
این نتیجه می رسیدید که بهتر است بروید و اول تنور 
بیایید تا بلکه چیزی نصیبتان شــود! حتی شب های 
یلدا هم آرام گذشت و همین روزها و شب ها بود که 
ناگهان خبر میهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا، 

تمام این صف ها را در هم شکست و همه را دست 
خالی به خانه برگردانــد و مغازه دارها را مجبور به 

مگس پراکنی کرد. 
 تأثیر ویروس کرونا بر جاذبه های گردشــگری هر 
شــهری، تبعات جبران ناپذیری دارد و برای شهری 
مانند همدان کــه تازه جایگاه خــود را در مقاصد 
گردشــگری پیدا کرده بودند بســیار سخت است 
کــه در فصلی پر از مســافر و روزهایــی که انتظار 
می رود، حتی یک مغازه در این شهر، خالی از صف 
گردشــگران باشد، ناگهان شهر به سکوت و اغمایی 

ناخواسته فرو برود. 
 غار علیصدر از جمله جاذبه های شگرف استان در 
طول سال میزبان بســیاری از گردشگران داخلی و 
خارجی از سراســر کشــور و جهان بود اما پس از 
رســیدن کرونا و خالی شــدن خیابان ها، کوچه ها و 
مغازه ها از جمعیت، برای همدان و شــهرهای دیگر 

مشابه آن یعنی مرگ!
شهر با سکوت دست و پنجه نرم می کرد که نوروز از 
راه رسید و برخی میهمانان و گردشگران راه همدان 
را پیش کشیدند و آمدند و یکباره انتشار توئیت وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در حســاب کاربری 
خود لرزه بر تن همدان انداخت. جهرمی بر اســاس 
اینترنت مصرفی مــردم خبر داد که در همان 2 روز 
نخســت یک میلیون نفر از پایتخت خارج شده اند و 
این بیانگر آمار مســافران نوروزی بود که در همان 
2 روز نخســت فروردین 99 از تهران خارج که 1۰ 

درصد آنها راه همدان را پیش گرفته بودند.
این توئیت که صبح دوم فروردین رســانه ای شــد 
همدانی ها را نگران کرد. فــارغ از اینکه این تحلیل 
درست بوده باشــد یا غلط، این مسافران در همدان 
مســتقر شــده باشــند یا فقط از همدان عبور کرده 

باشــند، شرایط موجود بیانگر آن بود که به کارگیری 
راهکارهای اجرایی برای ممنوعیت هرگونه ورود و 
خروج از همدان توســط مسئوالن ارشد و نهادهای 

اصلی موضوعی الزم بود .
متأســفانه در بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی، ایران پس از 
چین و ایتالیا دارای باالترین نرخ همه گیری در جهان 
است، امروز سرخط توئیت وزیر ارتباطات مبنی بر 
بیشترین جذب مسافر نشان داد راه کارهای ممانعت 
از حضور مسافران یا درست انجام نشده و یا آن قدر 

ضعیف بودند که راهگشا نبوده است. 
در همدان برخی منابع اطالع رســانی تنها به توصیه 
برای خارج نشدن از شــهر و منزل اکتفا کردند و به 
آماده نبودن شرایط برای پذیرش مسافران؛ اما هنوز 

شاهد مسافرت برخی به این استان هستیم. 
ستاد خدمات سفر تعطیل شــد و برنامه ریزان برای 
مدیریت ورود و خروج مسافر به میدان نیامدند، چه 
بسا امروز نیاز بیشتری برای مدیریت سفر در همدان 

دیده می شد. 
در ایتالیا که از نظر آمار مبتالیان و فوتی های ناشی از 
کرونا به ایران نزدیک اســت ورود و خروج از تمام 
شهرها ممنوع اعالم شده و به جز خواروبارفروشی ها 
و داروخانه ها، تمام فعالیت ها تعطیل شدند و جرایم 
ســنگینی برای افرادی که بدون دلیل قانع کننده در 

سطح شهر تردد می کنند در نظر گرفته شده است. 
همچنین نخست وزیر ایتالیا اعالم کرده که هدف از 
اتخاذ این تصمیمات آن اســت که دیگر هیچ زمانی 
برای از دســت دادن وجود ندارد، اما در شــهرهای 
درگیــر با کرونا در ایران خبــری مبنی بر نبود تردد 

جدی خودروهای غیربومی وجود ندارد. 
شواهد موجود در شــهر بیانگر آن است که شدت و 

ضعف اپیدمــی افزون بر همکاری مردم به کنترل های 
اجتماعی نیز وابســته است. درحالی که باید این کنترل 
اجتماعی با قوانین سخت گیرانه در شهر دیده شود، هنوز 
مدیران این مرحله را آن طور که باید اجرایی نکرده اند. 
تصاویری که از شهرهای خالی از جمعیت در چین 
و ایتالیا دیده می شود، افزون بر همکاری مردم ناشی 

از مداخله دولت  هم هست. 
تاکنــون در شــهر همدان جز درخواســت از مردم 
برای حضورنداشــتن در سطح شــهر و از مسافران 
برای پرهیز از مســافرت به استان مداخله ای که باید 
صورت نگرفته است، شاید دلیل آنکه هنوز عده ای 
از مردم هشدارها را جدی نگرفته اند آن است که عزم 

عملی در میان مسئوالن دیده نمی شود. 
اعمال نکردن ممنوعیــت در فعالیت های غیرضروری 
و تعطیلی مکان های تجمع هماننــد بازارها نه تنها به 
گســترش دامنه بحران و افزایش فشار بر بیمارستان ها 
و کادر درمانی و پرستاری منجر می شود؛ بلکه خسارت 
مالی را نیز به سبب طوالنی کردن مدت بحران افزایش 
می دهد. مردم قطعا درک خواهند کرد که یک قرنطینه 
عمومی در مدت کوتاه بســیار کم خسارت تر از یک 
بحران طوالنی مدت است اما بر این مهم توسط مسئوالن 

تأکید عملی جدی نشده است. 
نهادهایــی همچــون اســتانداری، شــهرداری ها، 
فرمانداری ها، میراث فرهنگی و... باید با به کارگیری 
راهکارهای اجرایی هرگونه ورود و خروج از شهر 
را بــه جز در موارد خاص و اضطراری ممنوع اعالم 
می کردند که اعالم نشد و با اتخاذ تدابیر الزم تأمین 
نیازهــای مردم به اقالم روزمــره را در اولویت قرار 

می دادند که این مهم نیز محقق نشد. 
امیدواریم عواقب این سهل انگاری در آینده گریبان 

همدان را نگیرد... 
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باباطاهر

گردشگری و نقش آن در 
جهش تولید 

نادر�محمدی��

گردشــگری به عنوان پیشــخوان توســعه کشور 
وظیفه سنگینی در راســتای تحقق شعار »جهش 
تولید« دارد، شــعاری که با لحــاظ توانمندی ها و 
ظرفیت های کشور توسط مقام معظم رهبری تبیین 
و انتخاب  شــده تا بتوان با اقدامات انجام شده در 
ســال رونق تولید، جهش مناسبی در تولید، ایجاد 
اشتغال پایدار، رفع وابســتگی به تولید و فروش 
نفــت و افزایش اعتماد به توانایی نســل جوان و 

انقالبی داشت. 
دراین  بیــن گردشــگری با توجه بــه خاصیت 
نتایــج  بــودن  زودرس  پایــدار،  اشــتغالزایی 
سرمایه گذاری، فراگیری آن در ایجاد اشتغال برای 
نیروهای متخصص و آموزش دیده، امکان استفاده 
از ظرفیت نیروهــای ســاده و... می تواند موتور 

محرک مناسبی برای تحقق شعار سال باشد. 
برخــورداری مناســب بیشــتر نقاط کشــور از 
ظرفیت های گردشــگری، آمادگــی برای پررنگ 
کردن نقش گردشــگری در سند توسعه استان ها، 
گســترش فرهنگ ســفر و گردشــگری در بین 
تمامی اقشار جامعه و... ظرفیت های بالقوه توسعه 
گردشــگری اســت که امکان مناســبی را برای 
نقش آفرینی بیشتر صنعت توریسم در سال »جهش 

تولید« فراهم کرده است. 
توســعه متوازن تمامی مناطق مستعد گردشگری، 
ایجــاد تأسیســات گردشــگری در مناطق نمونه 
گردشگری، ایجاد زیرساخت های گردشگری در 
ظرفیت های بالقوه توریسم، بهره برداری از آب های 
گرم و ظرفیت های درمانی کشــور در راســتای 
توســعه گردشگری سالمت، اســتفاده از ظرفیت 
شــهرک های صنعتی برای توســعه گردشــگری 
صنعتی و تجاری، بهره برداری از ظرفیت آب بندها 
و ســدهای آبی کشــور برای توسعه گردشگری 
آبی، اســتفاده از ظرفیت بخــش خصوصی برای 
بهره برداری از بناهای تاریخــی و تبدیل آن ها به 
تأسیســات گردشگری )اقامتی و پذیرایی(، کمک 
به تولید صنایع دستی فاخر و ایجاد امکان بازاریابی 
و فروش صنایع دستی و... می تواند در قالب برنامه 
جامع »جهش صنعت گردشگری« مطالعه و تبیین 
شــود تا با تعیین اولویت های برنامه های اجرایی، 

بتوان گامی مؤثر در توسعه گردشگری برداشت. 
حــال بــر فعــاالن و دســت اندرکاران صنعت 
گردشگری واجب است تا فرصت شعار سال در 
تبیین نقش توسعه گردشگری برای ایجاد اشتغال 
پایدار، رونق کســب وکار و ... غنیمت دانســته و 
زمینه ارتقاء این صنعت را در برنامه ها و مطالعات 
آمایش ســرزمین، طرح های جامع و اسناد توسعه 

استان ها و... فراهم کنند. 
نکتــه آخــر اینکه توجــه به نقــش تبلیغات و 
بازاریابی در ســطوح ملی و بین المللی، توسعه 
گردشگری کشور است که ازجمله امور مغفول 
مانــده صنعت گردشــگری به شــمار می رود، 
داشتن برنامه جامع تبلیغات و بازاریابی، انتخاب 
بازارهای هدف اســتان ها، حضــور هدفمند در 
نمایشــگاه های داخلی و خارجی گردشــگری، 
تولید محتواهای بازاریابی علمی و ارائه وســیع 
آن در شــبکه های اجتماعــی، پررنــگ کردن 
نمایشــگاه سالیانه گردشــگری کشور در تقویم 
برنامه ریزی و حضور گردشــگران  برای   wto
و عالقه مندان خارجی در نمایشــگاه، اســتفاده 
از ظرفیت جشــنواره های بومــی و محلی برای 
توسعه فرهنگ گردشگری و... ازجمله اقدامات 
ضروری اســت که در کنار توجه بــه امر مهم 
آموزش در دو ســطح کارشناســی برای فعاالن 
حوزه گردشگری و عمومی برای عامه مردم در 
قالب آموزش نحوه میهمان نوازی از گردشگران 
و فرهنگ برخورد با گردشــگر، می تواند موتور 
محرک گردشگری را با سرعت بیشتری به سوی 

اهداف پیش بینی شده رهنمون سازد.

برگزاری کارگاه مجازی رمان 
در حوزه هنری همدان

 در راســتای طرح فاصله گذاری اجتماعی، کارگاه رمان حوزه هنری 
همدان به صورت مجازی برگزار می شود. 

 رئیس حوزه هنری اســتان همدان با بیان اینکه درحال حاضر کارگاه 
رمان حوزه هنری به صورت مجازی برگزار می شود، اظهار کرد: این 
کارگاه مجازی پیش از ســال جدید کار خــود را آغاز کرده و اعضا 
در بخش هــای ویژه، مقدماتی و پیشــرفته در کارگاه تخصصی رمان 

شرکت می کنند. 
 سیدمحمدباقر حسینی سیر با بیان اینکه در صورت تداوم اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، ســایر کارگاه های مجــازی حوزه هنری نیز 
تشــکیل خواهند شد، یادآور شد: در روزهای آینده برنامه ریزی برای 

برگزاری دیگر کارگاه ها در استان همدان انجام می شود. 
وی تصریح کرد: کارگاه های تخصصی داستان نویسی و داستان خوانی، 
هنرهای تجســمی، شعرانه و نمایشــگاه های مجازی نیز در صورت 

تداوم طرح، راه اندازی خواهند شد. 

معرفی کتاب از دل اتاق عمل

»زهرا الوندی« یکی از پرســنل اتاق عمل بیمارســتان ولیعصر)عج( 
کتــاب »حکمت های نقوی«، ترجمــه و توضیح چهل حدیث از امام 
هادی)ع( را برای مخاطبان به منظــور تقویت پویش »# خانه-بمانیم 
کتاب-بخوانیم« معرفی کرد و از همه خواســت که در این مدت در 

خانه بمانند و کتاب بخوانند. 
به گــزارش فــارس، یکی از بهتریــن کارهایی کــه در روزهای 
خانه نشــینی به دلیل شیوع کرونا می توان انجام داد، مطالعه کتاب و 
حضور در مســابقات فرهنگی الکترونیکی است که می توان بدون 
خروج از منزل در آن شــرکت کرد، به همین منظور دســتگاه های 
فرهنگی برنامه های متعددی را انجــام دادند؛ یکی از این اتفاقات 
دهمین جشــنواره کتابخوانی رضوی اســت که از همان روزهای 
نخست شــیوع کرونا و صد البته آغاز خانه  نشــینی ها با محوریت 
کتابخانه های عمومی آغاز شــد، به صورتی کــه افراد می توانند به 
ســایت جشــنواره به آدرس www. samakpl. ir و یا سایت 
جشنواره رضوی www. razavi. iranpl. ir  مراجعه کرده و 
پس از دانلود منابع که به صورت الکترونیکی آماده شده است، در 

بخش مسابقه شرکت کنند. 
به همین بهانه پرستار تویسرکانی به عنوان پرسنل اتاق عمل بیمارستان 
ولیعصر این شــهر به معرفی کتاب »حکمت های نقوی« یکی از منابع 
جشنواره می پردازد. »زهرا الوندی« در این معرفی تأکید می کند که در 

این ایام اگر وقتی حاصل شود قطعاً به مطالعه خواهد پرداخت. 
 گفتنی اســت، دهمین جشــنواره کتابخوانی رضوی در 3 رده سنی 
کودک، نوجوان و بزرگسال با معرفی 12 عنوان کتاب آغاز شده است 

و تا 9 خرداد ماه سالجاری ادامه خواهد داشت. 

■�دوبیتی�باباطاهر�
خمار�آلوده�با�جامی�بسازد � دل�عاشق�به�پیغامی�بسازد�
ریاضت�کش�ببادامی�بسازد � مرا�کیفیت�چشم�تو�کافیست�
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بخشی از دیوار عمارت قجری فرو ریخت

جنانی زیر سایه وعده ها 
در یک قدمی ویرانی

»عمارت جنانی« با نمونه خاصی از معماری دوران قاجار در همدان در 
حالی با وعده مســئوالن تبدیل شدن به یک هتل سنتی را چشم انتظار 

نشسته بود که امروز بخشی از دیوار آن فرو ریخت. 
اسفندماه سال 9۶ نخستین خبر از وضعیت عمارت جنانی منتشر شد.

اسفندماه سال 9۶ و حدود 25 ماه پیش، مطلبی در سطح وسیع احتمال 
وقوع فاجعه ای در مرکز شــهر همدان را در صدر اخبار اســتان همدان 
قرار داد و با خطاب قرار دادن مدیران میراث فرهنگی و گردشــگری و 
نیز شــهرداری همدان توجه مردم و مسئوالن را به عمارت جنانی بنایی 
در معرض تخریب که از آن به نخســتین بنای چنــد طبقه همدان یاد 

می شود، کشاند. 
»عمارت جنانی«، »مســافرخانه آبادان« یا همان »تبعیدگاه آیت ا... مدنی« 
یک بنای تاریخی با بیش از ۸۰ ســال عمر است که آن  را نمونه خاصی 

از معماری اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی می دانند. 
موج رســانه ای ایجاد شده با انتشار فیلم و عکس و گزارش های متعدد، 
کار را به جایی رســاند که مســئوالن یکی پس از دیگری دادن وعده 
مرمت این بنا را در پیش گرفتند و رســانه ها نیز به امید آنکه مســئوالن 
به صحبت های خود پایبند هستند پیگیری موضوع را به وقتی که نتیجه 

کارها مشاهده شود موکول کردند. 
ماه ها گذشت و خبری از تحقق وعده های داده شده نبود تا اینکه آبان ماه 
سال 9۷ و در پی بارش بارانی که چندان قابل توجه نیز نبود، ناودان های 
عمارت جنانی مسدود شد و آب باران به جای هدایت به حیاط به زیربنا 

رفت و دیوار جنانی را تخریب کرد!

همین اتفاق و ریزش بخشی از بنا مسئوالن دست اندرکار را مجدد گرد 
هم آورد تا شاید با اتخاذ تصمیمی منطقی مانع تخریب این بنا شوند که 

به نوعی شناسنامه خیابان شورین نیز به شمار می رود. 
چکیده مباحث صورت گرفته درباره وضعیت این عمارت به آنجا ختم 
شد که شهردار همدان مسئولیت مرمت بنا را متوجه میراث فرهنگی دید 
و از آنجا که این بنا مالک خصوصی داشــت، دخل و تصرف در آن  را 

غیر قانونی دانست. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان نیز با 

بیان اینکه متأسفانه تاکنون اقدامی از سوی مالک صورت نگرفته است، 
گفت: اگر رفع خطر احتمالی منوط به تخریب جداره عمارت باشــد، 

موظف به اجرای قانون هستیم. 
این بار پیگیری ها شــکل جدی تری به خــود گرفت تا آنجا که دی ماه 
9۷ معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان در 
خبری قابل توجه عنوان کرد »عمارت جنانی« به صورت کامل بازسازی 

و به هتل سنتی تبدیل می شود. 
احمد ترابی با اشــاره به اینکه در پی خواســت اصحاب رسانه، مردم 
همدان و تصمیم شــهرداری مبنی بر فروش یا مرمت بنا و دستور اکید 
دادســتانی مبنی بر حفظ بنا؛ مالک مجبور به همکاری در حفظ بنا شد؛ 
بیان کرد: در بازدید از بنا دســتور پاک سازی خاکروبه ها و زدن شمع در 

بنا صادر شد. 
وی با بیان اینکه »عمارت جنانی« به صورت کامل بازســازی و به هتل 
ســنتی تبدیل می شود، افزود: برای بازســازی این بنا مبلغ ۶۰۰ تا ۷۰۰ 

میلیون تومان اعتبار الزم است. 
معــاون میــراث فرهنگی ســازمان میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی استان همدان گفت: مالک برای تبدیل بنا به هتل سنتی به 

صندوق احیا و سرمایه گذاری بناهای سنتی معرفی شده است. 
کار که به این مرحله رسید رسانه ها و دوستداران میراث فرهنگی نفسی 
راحت کشــیدند، زیرا تصور بر این بود »عمــارت جنانی« که به نوعی 
شناســنامه ای برای همدان محسوب می شد، نجات پیدا کرده و به زودی 

شاهد زنده شدن آن خواهند بود. 
تالش های رسانه ها و مسئوالن دست اندرکار ادامه داشت تا اینکه عصر 
روز هشــتم دی ماه ســال 9۷ در نامه ای از ســوی مونسان مراتب ثبت 
»مسافرخانه آبادان« به استاندار همدان ابالغ شد و همین نامه کافی بود تا 

دوستداران میراث فرهنگی استان همدان کار را تمام شده بدانند. 
*»عمارت�جنانی«�مرمت�می�شود�

ســال 9۷ به پایان رسید و ماه های سال 9۸ هم سپری شد و مردم چشم 

انتظار تحقق وعده ها بودند که به یکباره در ایام نوروز 99 و درحالی که 
انتشــار اخبار شــیوع ویروس کرونا مجموعه مدیریت بحران و سایر 
بخش ها را درگیر خود کرده بود، در یکی از روزهایی که شــاهد وزش 
باد نسبتاً شدیدی در شهر همدان بودیم فیلمی در فضای مجازی دست 

به دست شد که شرایط خطرساز »عمارت جنانی« را هشدار می داد. 
همین موضوع هفته گذشــته بار دیگر مسئوالن را به محوطه »عمارت 
جنانی« کشاند و این مرتبه دادســتان همدان نیز شخصاً پیگیر موضوع 
شد و در بازدیدی که با حضور دادستان همدان، شهردار همدان، نماینده 
میراث فرهنگی، شهردار منطقه 2 و مالکان عمارت جنانی انجام شد بر 

رفع خطر و نوسازی عمارت جنانی تأکید شد. 
اگــر ارزش تاریخی و میراثی عمارت جنانی به اثبات رســیده باشــد، 
میراث فرهنگی وظیفه رسیدگی اساســی دارد، دادستان همدان در این 
بازدید تأکید کرد: اگر ارزش تاریخی و میراثی »عمارت جنانی« به اثبات 
رسیده باشد، میراث فرهنگی وظیفه رسیدگی اساسی دارد ولی اگر چنین 
اثباتی انجام نشــده باشد مالک باید فوری نسبت به رفع خطر، نوسازی 
و بازسازی با حفظ شرایطی که میراث تعیین کرده اقدام و نمایی مشابه 

حال فعلی بسازد. 
روز گذشته درحالی که یک هفته از دستور دادستان همدان مبنی بر توجه 
جدی به موقعیت این بنا می گذشــت، بر اثر وزش بادی که چندان هم 
شــدید نبود بخشی از دیوار این عمارت فروریخت و راه تردد خانواده 

ساکن در کوچه جنبی این عمارت هم بسته شد!
ریزش بخشی از دیوار این عمارت که 2 سال و اندی از نخستین وعده ها 
برای مرمت و احیای آن می گذرد، جز اینکه تعلل و بی توجهی به بناهای 
تاریخی اســتان همدان را بیان کند نشــان دیگری ندارد کما اینکه در 
ســال های اخیر شاهد تخریب بناهای واجد ارزش دیگری همچون سه 
بنای تاریخی در محله کبابیان همدان که با وعده ســاخت مجدد نابود 
شدند را همچنان به یاد داریم درحالی که وعده شد این سه خانه با همان 
ویژگی ها در مدت یک ســال ساخته خواهند شد، اما همچنان خبری از 

این وعده هم نیست.

نشانه گیری کرونا 
از شوکت هگمتانه 

تــا 
کوره راه های فاضالب 


