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افتتاح 
خانه  هالل براى
توسعه خدمات 
داوطلبانه است

روياى 
گذر فرهنگى 
در همدان 
تعبير نشد

شهردارى امشب 
به ميهمانى 
اسپاد تهران
 مى رود

بلوك زايمانى 
اسدآباد باالتر 
از استاندارد 
كشورى است
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آگهي مزايده (نوبت اول) 

شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص)

ــر دارد  ــاص) در نظ ــهامى خ ــد (س ــيمان نهاون ــع س ــركت صناي ش
آجرهــاى نســوز ضايعاتــى كارخانــه خــود را بــه وزن تقريبــى 500,000 
كيلوگــرم از طريــق مزايــده عمومــى بــه فــروش برســاند. لــذا از كليه 
متقاضيــان دعــوت مى گــردد بــه منظــور دريافــت اســناد مزايــده از 
ــل  ــه نشــانى  هاى ذي ــدت 10 روز كارى ب ــه م ــى ب ــاپ آگه ــخ چ تاري

مراجعــه نماينــد:
1-دفتــر تهــران: خيابــان فــردوس- خيابــان شــهيد تقــوى- كوچــه 

انوشــيروانى- پــالك 5 . تلفــن: 021-66749369
2-كارخانــه: اســتان همــدان- نهاوند-كيلومتــر 15 جــاده نهاونــد بــه 

بروجــرد. تلفــن: 081-33653238
www.nahavandcement.com-3

ــاى  ــا آق ــور ب ــالم مزب ــد از اق ــراى بازدي ــا جهــت هماهنگــى ب ضمن
ــد. ــل فرمايي ــاس حاص ــماره 09126103803 تم ــه ش ــى ب ابوالفتح

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 معــاون اقتصادى اســتاندار همدان، 
گفــت:120 واحــد توليدى طى ســال 

گذشته در استان همدان احياء شدند.
ظاهر پورمجاهد در جمع اصحاب رسانه، 
اظهار كرد: از ابتداى سال 98 واحدهاى 
راكد به مرور مورد بررســى قرار گرفته 
كه امسال نيز باقى مانده همان ليست در 

دست بررسى است.
وى با بيان اينكه به منظور بررسى و رفع 
مشكل واحدهاى توليدى با دستگاه هاى 
اجرايــى، بانك هــاى عامــل و مجريان 
جلســاتى برگزار مى  شود افزود: در حال 
حاضر 100 واحد توليــدى راكد و غير 
فعال در اســتان وجود دارد كه به مرور 

بررسى و مشكل آنها برطرف مى شود.

معاون اقتصادى استاندار همدان با اشاره 
به اينكه سامانه  اطالعاتى از سوى جهاد 
كشــاورزى، صنعت، معــدن تجارت و 
ميراث فرهنگى به منظور درج اطالعات 
واحدهاى راكد ايجاد شــده اســت بيان 
كرد: در اســتاندارى بــراى پيگيرى رفع 
مشــكالت واحدهــا با مراجعــه به اين 

سامانه اقدامات الزم صورت مى گيرد.
وى با اشــاره به وضعيــت واحد «زمرد 
آسيا» خاطرنشــان كرد: بين شركاى اين 
واحد اختــالف وجــود دارد به طورى 
كه حدود 16 سال اســت كه يك قسط 
ازتسهيالت بانكيخود را پرداخت نكرده  

است.
پورمجاهد بيان كرد: اگر اين واحد توجيه 

اقتصادى داشــته و فعاليت كــرده چرا 
اقساطش را پرداخت نمى كند، اگر توجيه 
ندارد چرا بايد مجدد فعال شود بنابراين 
اين واحد يا بايد نوسازى ماشين آالت را 
در برنامــه قرار دهد يا بايد تنوع در خط 

توليد ايجاد كند.
وى بــا تاكيد بــر اينكــه 55 مورد از 
قرار  بانك ها  تملك  در  راكد  واحدهاى 
گرفته است گفت: به منظور رفع مشكل 
آنهابــه صورتمرتــب با دســتگاه هاى 
اجرايى جلســه داريم تا يا اين واحدها 
به صاحب اصلى خــود برگردند يا به 
ســرمايه گذاران جديد واگذار شوند كه 
سال گذشــته چند مورد به سرمايه گذار 

جديد واگذار شد.
معاون اقتصادى استاندار همدان در پايان 
سخنانش اضافه كرد: در  سال 99، 120 
واحد توليدى كوچك و بزرگ در سطح 
اســتان احيا شــد كه براى يك هزار نفر 

اشتغال ايجاد شده است.

 رئيس پليس راهنمايــى و رانندگى 
شهرســتان همدان از برداشــته شــدن 
محدوديت تردد مســيرهاى گنجنامه و 

بلوار ارم در شهر همدان خبر داد.
فرخ جمالى در گفت وگو با ايسنا، ادامه 
داد: با توجه به نارنجى شــدن همدان 
و شــرايط كرونايى جديــد از ديروز 
18 فروردين مــاه ممنوعيــت تردد در 
محورهــاى تفريحــى گنجنامه و بلوار 

ارم وجود ندارد.
وى بــا بيان اينكه در روزهاى اخير تردد 
بين شهرســتان هاى همدان افزايش يافته 
اســت، اظهار كرد: با توجــه به نارنجى 
بودن همدان ورود خودروهاى شهرهاى 
قرمز كرونايى به شــهر ممنــوع بوده و 

جريمه خواهند شد.
جمالى با اشــاره به اينكه بيش از 1000
خــودروى داراى پالك تهران در همدان 

وجود دارد، خاطرنشان كرد: مالكان اين 
خودروها در همدان ســاكن هستند و به 
داليــل مختلف خودروهايشــان داراى 

پالك بومى نيست.
وى با اشــاره به اينكه طبــق روال قبل 
ممنوعيت شــبانه انجام مى شود، افزود: 
طى ســه روز گذشته تردد درون شهرى 
در ســاعات عصر نســبت به قبل بيشتر 
شده است و شــاهد افزايش ترافيك در 

شهر هستيم.
رئيــس پليس راهور شهرســتان همدان 
در پايــان با بيان اينكــه در حال حاضر 
طرح برخورد بــا پالك هاى مخدوش و 
ناخواناى موتورســوارها در شــهر اجرا 
مى شــود، گفت: اگر ايــن خودروها در 
سطح شهر مشــاهده شوند اعمال قانون 
شــده و مبلــغ 60 هزار تومــان جريمه 

خواهند شد.

معاون اقتصادى استاندار همدان:

120 واحد توليدى طى سال گذشته در استان همدان احياء شدند

رئيس پليس راهور همدان:

محدوديت تردد محورهاى گنجنامه و بلوار ارم برداشته شد

حمل و نقل نتوانست همراهى كند

 صادرات سيمان استان
تعطيل شد

مديركل امور اقتصادى و دارايى:

سهم سهام عدالت اضافه شد

اميدها و دغدغه هاى جريان هاى سياسى 
در آستانه ثبت نام رياست جمهورى

 به زودى سهام داران عدالت، سهام دارِ شركت سرمايه گذارى اميد ايرانيان كه از 13 شركت 
تشكيل شده است، خواهند شــد.مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان گفت: منتظر 

جمع بندى 13 شركت غيربورسى كه در پرتفوى سهام عدالت قرار دارند، هستيم و هلدينگى كه 
براى اين شركت ها تشكيل شده به زودى جزو سهام سهامداران عدالت قرار مى گيرد
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26 مين سفر استانى آيت ا... رئيسى
 امروز به همدان انجام مى شود 

قـاضى القضـات قـاضى القضـات 
در مـادستـاندر مـادستـان
5 ماه گذشته به دليل شرايط قرمز كرونايى در استان اين سفر لغو شده بود
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مردمى بمانيد
 1- امروز قرار است سفر آيت ا... رئيسى به استان همدان پس از 
يك بار لغو به دليل شرايط قرمز كرونايى استان با بهتر شدن شرايط، 
انجام شــود تا استان همدان از بركات اين ســفر به ويژه در حوزه 

اقتصادى و قضايى بهره مند شود.
به نظر مى رســد براى بهره مندى هرچه بيشــتر استان از بركات اين 
ســفر برنامه ريزى ها از قبل انجام شــده و  استان آمادگى كامل براى 

انجام اين سفر را دارد.
2- ســفرهاى اســتانى رئيس قوه قضاييه به دليــل اينكه براى حل 
مشــكالت مردم با استفاده حداكثرى از اختيارات است، با پويايى و 

نشاط خاصى در استان ها پيگيرى مى شود.
اين سفرها توانسته قوه قضاييه را تبديل به مأمنى واقعى براى مردمى 
كند كه شــرايط به ويژه شرايط اقتصادى، بسيارى از داشته هاى آنها 
را چوب حراج زده و اگر اقدامات  قوه قضائيه و اين سفرها نباشد، 

اميد آنها هم هدر خواهد رفت.
3- سفرهاى آيت ا... رئيســى و تالش براى حل مشكالت مردم در 
حوزه قضا و همچنين اســتفاده حداكثرى از اختيارات قانونى براى 
پيشگيرى از مشكالتى چون تعطيلى واحد هاى توليدى در كنار اقدام 
براى صيانت از بيت المال بــا پيگيرى حقوق عامه در واگذارى ها و 
پروژه ها، اين ســفرها را تبديل به ســفرهايى براى خدمت بيشتر و 
ملموس تــر به مردم و مبارزه با فســاد و حفاظت از بيت المال كرده 

است.
اين نگاه دليلى شــده تا از مدتها قبل از سفر مشكالت احصا شود تا 

در اين سفر حل و فصل شوند.
4- آيت ا... رئيسى توانسته اعتماد مردم به دستگاه قضايى را با كمك 

مديرانى پيگير و مردمى مانند خود در استان ها ، برگرداند.
در واقع اكنون اعتماد مردم و مطالبات آنها سرمايه دستگاه قضا براى 

خدمت بيشتر و ارائه بهتر و پيگيرى جدى تر كارهاست.
5- اقدامات خوب آيت ا... رئيســى در دســتگاه قضا به ويژه توجه 
وى به ســرمايه اجتماعى و حقوق مردم و مبارزه با فســاد و در يك 
كالم افزايش رضايتمندى مردم از دســتگاه قضا و نظام دليلى شده تا 
بســيارى به دنبال مصادره آيت ا... رئيسى و اقدامات وى براى تفكر 

و جناح خود باشند.
اين اقدام جناحى در شــرايطى اســت كه مردم از بازى هاى جناحى 
خسته شده اند و اين خستگى در القابى كه به آيت ا... رئيسى داده اند 

همچون سيد محرومان به خوبى مشخص است.
6- سفر آيت ا... رئيســى به همدان در شرايطى انجام مى شود كه از 
دو روز ديگر ثبت نام از داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى آغاز 
خواهد شد و بسيارى اميد دارند كه رئيس قوه قضا بتواند مجوزهاى 

الزم براى ثبت نام را دريافت و در انتخابات ثبت نام كند.
در ايــن ميان جناحى هم تالش براى دعــوت از آيت ا... به عرصه 
داوطلبــى دارد تا بــه عنوان داوطلب اصلى جنــاح از او در رقابت 

انتخاباتى حمايت كند.
7- اينكه آيت ا... رئيسى سرانجام در انتخابات ثبت نام خواهد كرد يا 
نه شايد در سفر به همدان مشخص شود و شايد هم تا دقايق پايانى 

فرصت ثبت نام ، نامشخص بماند.
امــا آنچه اهميــت دارد توجه به اين نكته اســت كه امروز مردم 
به آيت ا... رئيســى به عنوان شــخصيتى فراجناحى كه در اجراى 
قانون با هيچ جناحى تعــارف ندارد و در هيچ جناحى جز جناح 
مردم هم نمى گنجد و اميد آنها براى ســاختن آينده اى بهتر است، 
اميد بســته اند و اين مردمى و فراجناحى بودن نبايد در انتخابات 
بــراى منافع افرادى كه امتحان پــس داده اند و مردم رويكردى به 

آنها ندارند، ذبح شود.

اجراى پويش «سفره دار» در همدان
 دبير مجمع جهادگران بســيج دانشجويى استان همدان از اجراى پويش «سفره دار» 
در مناطق محــروم تهران و همدان طى ماه رمضان خبر داد به طوريكه اين پويش در 
دو بخش توزيع افطارى در مناطق محروم و افطارى ســاده در بين عموم مردم دنبال 

مى شود.
على معتبرنيا در گفت وگو با فارس از اجراى پويش «سفره دار» در ماه رمضان هر سال 
توســط گروه جهادى شهيد حاج حسين همدانى خبر داد و اظهار كرد: اين پويش دو 
ســال است كه از شب والدت امام حســن مجتبى(ع) آغاز مى شود و تا شب 23 ماه 

رمضان ادامه دارد.
وى بــا اشــاره به اينكه ايــن پويش در دو بخــش يكى پخت غذا بــراى مناطق 
حاشيه نشــين و ديگرى توزيع افطارى ســاده بين عموم مردم برگزار شــده است 
گفت: هدف از افطارى ســاده نهادينه شــدن فرهنگ «دادن افطارى ساده» در بين 

مردم است.
دبير مجمع جهادگران بســيج دانشجويى اســتان همدان به حديثى از امام صادق (ع) 
اشــاره كرد كه مى فرمايند «كسى كه مؤمنى را افطارى دهد، خداوند هفتاد ملك موّكل 
كند تا چنين شــبى از سال آينده براى او تسبيح گويند» گفت: امسال با پخت 2 هزار 
و600 پرس غذاى گرم توانســتيم قدمى كوچك در راه كمك به نيازمندان برداريم كه 

اميدواريم خداوند نيز آن را از ما قبول كند.
وى با اشاره به اينكه برنج اين نذرى توسط بنياد علوى تامين شد عنوان كرد: يك هزار 
بســته افطارى ساده شامل نان، پنير، خرما، گردو و شله زرد به همراه بسته فرهنگى به 

مبلغ 9 ميليون تومان نيز توسط بنياد علوى به اين پويش كمك شد.
معتبرنيا با بيان اينكــه كمك هاى مردمى براى اين پويش 20 ميليون تومان بود گفت: 
جمعيت دانشجويى امام حسن مجتبى(ع) در اين راه كمك كردند كه قدردان زحمات 

هستيم.
وى در پايان ســخنانش بيان كرد: شهرستان رى در تهران و كبودراهنگ، بهار، همدان 

و اسدآباد در استان همدان مناطق اجراى اين پويش بودند.

بهار امسال كم بارش ترين 
فصل در 40 سال گذشته 

 رئيس اداره پيش بينى اداره كل هواشناســى اســتان همدان معتقد 
است بر اساس بررسى آمار، از ابتداى فروردين 1400 تا امروز، حدود 
6 ميليمتر بارش در اين شهرستان ثبت شده است كه اين ميزان كمترين 

بارش در فصل  بهار 40 سال گذشته را نشان مى دهد.
محمدحسن باقرى شكيب در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينكه ميزان 
بارش ها بر اساس سال زراعى (يكم مهرماه هر سال) سنجيده مى شود، 
افزود: انتظار مى رود در فصل بهار براى اســتانى همچون همدان به 
صورت ميانگين نزديك به 70 ميليمتر بارش داشته باشيم كه اين رقم 

براى ماه هاى فروردين و ارديبهشت فقط 6 ميليمتر ثبت شد.
وى اظهار داشت: با اين شرايط اميدواريم براى خرداد، شرايط بارش 
نزوالت آسمانى در استان همدان فراهم و ثمرات آن نصيب مردم اين 

استان شود.
باقرى شــكيب عنوان كرد: بر اســاس بررســى داده ها و نقشه هاى 
پيش يابى هواشناســى آسمان بيشتر نقاط اســتان در 24 ساعت آينده 
صاف تا قسمتى ابرى، همراه با افزايش ابر، وزش باد و رگبار پراكنده 

باران پيش بينى مى شود.
وى تصريح كرد: به دليل تشكيل ابرهاى محلى، ميزان رگبار موقت 
باران در مناطق شــرق و شــمال شرق استان بيشــتر از ساير نقاط 

است.
كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان بيان كرد: اين روند تا پايان 
هفته ادامه دارد و ميزان آن در ســاعت هاى بعد از ظهر و همچنين در 

روزهاى دوشنبه و سه شنبه هفته جارى بيشتر مى شود.
وى با اشاره به اينكه ميزان بارش ها ناچيز است، خاطرنشان كرد: شب 
گذشته دماى كمينه بيشتر نقاط استان بين سه تا پنج درجه سانتى گراد 

كاهش يافت و اين روند براى امشب نيز ادامه دارد.

كاهش 8 درصدى تردد در جاده هاى
 استان همدان در هفته گذشته

خبرنگار  كرمــى-  شــهناز   
همدان پيــام: راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى همدان از كاهش 
8 درصدى تــردد در جاده هاى 

استان در هفته گذشته خبر داد.
صفر صادقى راد، اظهار داشت: 
سامانه هاى  گزارش  اســاس  بر 
هوشمند ثبت تردد هفته گذشته 
دو  ارديبهشــت)   17 تــا   11)

ميليون و 986 هزار و 100 خــودرو در محور هاى ارتباطى همدان 
تردد كرده اند به طوريكه اين رقم در مدت مشابه پارسال سه ميليون 

و 228 هزار و 600 مورد بوده است.
صادقى راد با اشــاره بــه كاهش 4 درصــد خودرو هاى ورودى و 
خروجى اســتان همدان يادآور شد: در اين مدت 322 هزار و 800
خودرو وارد و 318 هزار و 700 خودرو نيز از استان همدان خارج 

شده است.
مديركل راهدارى اســتان همــدان تأكيد كــرد: پرترددترين محور 
مواصالتى در اين مدت، محور ســه راهى بهار-همدان و اوج تردد 
نيز ســاعت 8 تا 9 صبح روز يكشنبه با 191 هزار و 800 تردد بوده 

است.
اين مســئول با اشــاره به اينكه پرترددترين مقطع در هفته گذشته 
محور همدان ســه راهى بهار بوده است، ابراز داشت: اين محور با 
تردد 381 هزارو 600 وســيله نقليه، 12 درصد از كل تردد استان را 

به خود اختصاص داده است.
ــاز در  ــرعت غيرمج ــداد س ــترين تع ــرد: بيش ــان ك ــى راد بي صادق
ســاعت اوج، متعلــق بــه محــور آزادراه همــدان - ســاوه (تقاطــع 
جــاده كميجــان - پــل 123) در روز جمعــه و در ســاعت 18 تــا 

19 عصــر بــوده اســت.

تبادل تجربيات بين معلمان و دانشجو 
معلمان در 100 مدرسه ابتدايى 

 معاون آموزش ابتدايى استان همدان از اجراى برنامه تبادل دانش 
و تجربيات بين معلمان و دانشجو معلمان در مدرسه ابتدايى استان 

خبر داد.
ــوزش  ــى آم ــط عموم ــانى و رواب ــالع رس ــزارش اداره اط ــه گ ب
ــازى  ــه مج ــو در جلس ــده ل ــه خدابن ــتان، معصوم ــرورش اس و پ
ــه  ــق ك ــى و مناط ــا، نواح ــتان ه ــى شهرس ــن آموزش ــا معاوني ب
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــاد برگ ــامانه ش ــازى در س ــورت مج ــه ص ب
ــا محوريــت  كــرد: توســعه فعاليــت هــاى جهــادى دانشــجويى ب
فعاليت هــاى جهــادى تربيتــى در مــدارس اســتان بســيار بــا 

ــت. ــت اس اهمي
  وى افــزود: تقويت بنيه علمى دانش آموزان مناطق كمتر توســعه 
يافته در راســتاى تحقق عدالت آموزشــى و توانمندسازى دانشجو 
معلمان جهت تحقق اهداف برنامه درسى كارورزى و تمرين معلمى 
از اهــداف برنامه تبادل دانش و تجربيات بين معلمان و دانشــجو 

معلمان است.
وى خاطرنشــان كرد: اين برنامه در 100 مدرسه ابتدايى استان براى 
دانــش آموزان جامانده از آموزش و نياز به تالش بيشــتر اجرا مى 

شود.

1- حدود ده درصد از حقوق كارمندان كم مى شــود. گويا افزايش 
حقوق 25 درصدى كارمندان براى امسال، با اين  اقدام تنها افزايشى 
15 درصدى خواهد بود. گفتنى است حذف بندهاى دوقلو (تفاوت 
تطبيق هــاى ســال 97 و 98) احكام كارگزينــى كاركنان دولت در 
اجراى مصوبه افزايش ضريب حقوق سال 1400 به دليل مغايرت با 
بخشنامه ها و مصوبات ديگر، منجر به كاهش  ده درصدى و نگرانى 

كارمندان خواهد شد.
2-شــوراى نگهبان به احمدى نژاد پيام فرســتاده است. گويا هدف 
سخنگوى شــوراى نگهبان در بيان جمله، كســانى كه صالحيتشان 
قبال در شــوراى نگهبان تائيد نشــده مجددا ثبت نام نكنند، احمدى 
نژاد بوده اســت. گفتنى اســت صالحيت احمدى نژاد در انتخابات 

96 تاييد نشد.
3- پليس اسپانيا به مقابله با قاچاق بسيار سودآور زعفران از ايران روى 
آورده است. گويا اين اقدام براى پيشگيرى از آسيب به نوعى زعفران 
اسپانيايى، زعفران المانچا، انجام شده است. گفتنى است قاچاقچيان با 
قاچــاق زعفران از ايران، افزايش مصنوعى حجم اين ادويه به فروش 

آن تحت عنوان زعفران اسپانيايى اقدام مى كنند.
4- اعتــراض گروهى از دانش آموزان درباره نحوه برگزارى امتحانات 
نهايى تقريبا سراســرى بوده اســت. گويا در چندين شهر  جمعى از 
دانش آموزان پايه نهم و دوازدهــم روبه روى اداره آموزش و پرورش 
تجمع كرده و با ســردادن شــعار خواســتار لغو امتحانات حضورى 

شده اند. گفتنى است  در همدان نيز اين تجمع برگزار شده است.
5-فشــار به رئيس جمهور براى تذكر قانون اساســى افزايش يافته 
اســت. گويا گروهى از فعاالن سياسى مصوبه شوراى نگهبان درباره 
شــاخص هاى داوطلبان رياســت جمهورى را خالف قانون اساسى 
ارزيابى كرده اند. گفتنى است برغم اين نظرات،  اين مصوبه از هجوم 

داوطلبان براى ثبت نام فله اى پيشگيرى مى كند.

 تعطيالت عيد فطر در پيش اســت و آغاز 
موج سفرها ابراز نگرانى شديد را در بين كادر 
درمان و كارشناسان مقابله با كرونا ايجاد كرده 
است چرا كه اگر اين سفرها اتفاق افتد عاملى 
مى شود در جهت بازگشــت به پيك چهارم 

كرونا كه به سختى در همدان مهار شد.
در شــرايطى كــه بنا بر تصميم ســتاد كرونا 
محدوديت هــاى شــغلى براى گــروه 2 در 
همدان برداشــته شده اســت و انگار زندگى 
به جريان عادى خود نزديك شــده ، در عين 
حال مســئوالن باور دارند بى شــك سفر در 
روزهــاى پايانى هفته آينده مى تواند اســتان 
را به روزهاى ســياه پس از تعطيالت نوروز 

بازگرداند.
اين نگرانى به شكلى است كه استاندار همدان 
در ســتاد كرونا در خصوص تعطيالت پايان 
هفته اظهار داشــت: با توجه به نزديك شدن 
به پايان مــاه مبارك رمضان شــاهد افزايش 
مســافرت ها در تعطيالت پايان هفته به ويژه 
عيد سعيد فطر خواهيم بود كه نيروى انتظامى 
در اجراى طرح محدوديت مســافرت پايان 
هفته و جلوگيرى از ورود و خروج خودروها 

وظيفه سنگينى را بر عهده دارد.
ســعيد شــاهرخى بيان كرد: بايد طرحى زير 
نظر كميتــه امنيتى و اجتماعى تدوين شــده 
و بر اســاس آن نيروى انتظامى طبق مصوبه 
ســتاد ملى كرونا از ورود و خروج خودروها 
با هدف پيشــگيرى از شيوع كرونا جلوگيرى 

كند.
وى، خواســتار هماهنگى و همــكارى بين 
فرمانــداران و عوامل انتظامــى براى اجراى 
طرح ممنوعيــت تردد تعطيالت پايان هفته و  
تشديد نظارت ها توسط تيم هاى بازرسى در 

روزهاى تعطيل شد.
اســتاندار همدان با بيان اينكه گروه شغلى 2

بــه مدت 14 روز در شهرســتان هاى داراى 
وضعيت قرمز كرونايى شامل اسدآباد و بهار 
مجاز به فعاليت هســتند، بيان كرد: طبق طرح 
جامع هوشــمند مقابله با كرونــا تنها گروه 
شــغلى يك در مناطق قرمز مجاز به فعاليت 
و ارائه خدمات هســتند كه گروه شغلى 2 نيز 
افزوده شــد كه البته اين بازگشايى محدود به 

دو هفته است.
وى گفت: با تالش اعضاى ستاد و حمايت و 
پشــتيبانى از كادر بهداشت و درمان به عنوان 
نيروهاى صف مقدم مقابله با كرونا، توانستيم 
از پيك چهارم اين بيمارى كه از نظر سرعت 
و ميزان سرايت بيشــتر از پيك هاى گذشته 

بود، عبور كنيم.
ــا بيــان اينكــه نمــاز عيــد  اســتاندار همــدان ب
ســعيد فطــر بــه صــورت محــدود در فضــاى 

بــاز اقامــه مى شــود اظهــار داشــت: برگــزارى 
مجالــس عروســى پــس از پايــان مــاه رمضــان 
افزايــش مــى يابــد كــه بايــد در كميتــه 
اجتماعــى مقابلــه بــا كرونــا بــراى جلوگيــرى 
از برگــزارى ايــن مراســم هــا و شــكل گيــرى 
تجمــع نســبت بــه دريافــت تعهــد از متوليــان 
ــد و  ــر عق ــاالر، دفات ــئوالن ت ــى، مس عروس

ــدام شــود. ــر و اق عروســى تدبي
وى گفــت: رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
در ســوپر ماركت ها به خاطر تــردد باالى 
مشتريان براى خريد مايحتاج روزمره ضعيف 

و كمرنگ اســت هر چند 
پلمب  آنهــا  از  تعــدادى 
شــدند اما بايد كنترل اين 

واحدها تشديد شود.
30 هــزار نفــر در همدان 
عليه كرونا واكسينه شدند

دانشگاه  بهداشــتى  معاون 
علوم پزشكى استان همدان 
نيــز در ادامه اين جلســه  
شــهروند  هزار   30 گفت: 
اين اســتان تاكنــون عليه 
ويــروس كرونا واكســينه 
دانشكده  ســهم  كه  شدند 
اســدآباد  پزشــكى  علوم 
تزريق 2 هزار و 200 دوز 

واكسن است.
منوچهر كرمى كرونا اظهار 

داشــت: 10 هزار و 600 تــن از افرادى كه 
نســبت به تزريق واكسن اقدام كردند بيش از 
80 سال ســن دارند كه در اين باره نيز سهم 
شهرستان اسدآباد يك هزار و 100 نفر است.
وى بيان كــرد: در حال حاضــر همچنان 2

شهرستان اســدآباد و بهار در وضعيت قرمز 
و هشت شهرستان مابقى در وضعيت نارنجى 
كرونايى قــرار دارند با اين وجود ســرعت 
افزايش بسترى در همدان طى 2 هفته گذشته 
كاهشى بوده است به گونه اى كه روز گذشته 
418 نفر ديگر در  اين استان به بيمارى كوويد 

19 مبتال شدند و 10 نفر جان باختند.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان ادامه داد: موارد مبتاليان بسترى مثبت 
نيز در اين اســتان نزولى شده است اما روند 
كاهشــى آمار بيماران سرپايى مثبت بيشتر از 

بيماران بسترى است.
كرمى ادامــه داد: با وجود 
آمار نزولى بيماران كرونايى 
در اســتان همــدان اما در 
روزانه  پيــش  روز  چنــد 
متوســط 15 تــا 20 فوتى 
در روز تجربه مى شد چرا 
كه شــمار بيمــاران داراى 
وضعيــت وخيم جســمى 
هاى  بيمارستان  در  بسترى 

اين استان زياد است.
وى از كاهــش شــاخص 
سرايت پذيرى به 73 صدم 
خبر داد و گفت: 300 مورد 
طغيان ويــروس كرونا در 
يك هفته گذشته ثبت شده 
اســت و همچنيــن علت 
ابتالى 57 درصــد از بيماران به كرونا تماس 
هاى درون خانوادگى و 42 درصد شــركت 
در اجتماعات و مراســم هاى درون خانگى 

بوده است.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى استان 

همدان اظهار داشــت: 739 واحد بهداشــتى 
متخلف در استان به علت بى توجهى به شيوه 
نامه هاى بهداشــتى طى يك هفته گذشته به 
مرجع قضايــى معرفى و 60 واحد صنفى نيز 
با دســتور مقام قضايى پلمب شدند همچنين 
آمار رعايت پروتكل هاى بهداشتى در همدان 

79 درصد است.
كرمى بيان كرد: به دنبال بازگشــت وضعيت 
هشت شهرستان اســتان همدان به وضعيت 
نارنجى و بازگشــايى مشاغل گروه 2، شاهد 
افزايــش حضور مردم در بــازار و باال رفتن 
مراودات هستيم كه بايد از عادى انگارى اين 

ويروس جلوگيرى كرد.
وى تاكيد كرد: با وجود توقف روند افزايشى 
و در بســيارى از شهرســتان ها شروع روند 
كاهشــى موارد بيمارى كرونا اما همچنان بار 
مراجعه به خصــوص در بخش مراقبت هاى 

ويژه افزايشى است.
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــكى 
اســتان همدان خواستار اعمال جدى و تداوم 
محدوديت ها همچنان در شهرستانهاى قرمز 
از جمله بهار و اسدآباد و ساير شهرستان هاى 
داراى وضعيت نارنجى شد و گفت: حساس 
سازى براى پيشگيرى از شروع عادى انگارى 
و نگه داشتن محدوديت هاى شرايط نارنجى 

ضرورت دارد.
كرمى همچنين بر ضرورت بسترسازى سبك 
زندگى مقابله با كرونا شامل استفاده از ماسك 
با وجود واكسيناســيون، اجتناب از ترددهاى 
غيرضــرورى، جلوگيرى از مســافرت هاى 
تعطيالت عيد ســعيد فطــر و در نظر گرفتن 
مالحظــات و پروتــكل هاى بهداشــتى در 

برگزارى نماز عيد فطر تاكيد كرد.

 زندگى در شــرايط جديد و آموزشى كه 
حاال تحت تاثير كرونا مجازى شــده است از 
مدرسه تا دانشگاه را دستخوش تغييراتى كرده 

است.
آمــوزش مجازى در ســطح دانشــگاه هاى 
مختلف از همان روزهاى نخست كه شروع 
شد با چالش هايى از جمله اينترنت، نا آگاهى 
از فعاليت در محيط هاى آموزش مجازى مانند 

آموزشيار و... را به دنبال داشت.
حتى اين نوع از آموزش ســبب شد در بين 
بســيارى از دانشــجويان ميل بــه يادگيرى 
كاهــش پيدا كند و ترم هاى تحصيلى خود را 
به شرايطى موكول كنند كه بتوانند در محيط 

دانشگاه حضورى فيزيكى داشته باشند.
حاال هم به تازگى خبر رسيده است كه سامانه 
آموزشيار يعنى فضايى كه در آن دانشجويان 
دانشگاه آزاد كالس هاى اموزشى و امتحانات 
خود را پشت ســر مى گذرانند  مسدود شده 
اســت و دسترســى به آن پس از پرداخت 

بخشى از شهريه امكانپذير مى شود.
شــيوع ويروس مهلك كرونا از اسفندماه 98 
و تعطيلى كالس هاى درس از همان زمان در 
همه دانشگاه هاى استان با دستور ستاد استانى  
مقابله با كرونا موجب شده است بسيارى از 
دانشــجويان دانشگاه آزاد انتظار داشته باشند 

بــا تعطيلى كالس ها و مجازى شــدن آن ها، 
شــهريه ها افزايش نيابد و حتى بخشــى از 
شهريه ترم هاى بعدى خود كه مجازى برگزار 

شده است با تخفيف لحاظ شود.
اين شرايط در حالى است كه افزايش چشمگير 
شــهريه هاى دانشــگاه آزاد در سال تحصيلى 
گذشته كه به دليل شيوع ويروس كرونا، همه 
كالس هاى درس تعطيل بود، صداى اعتراض 
بسيارى از دانشجويان اين دانشگاه پرجمعيت 
را بلند كرده است و حتى كار را به آنجا كشاند 
كه در اين زمينه، پويش و «كمپين» در فضاى 

مجازى به راه انداخته اند.
متاســفانه هزينه هاى ثابت و متغير در رشته 
هــاى مختلف دانشــگاه آزاد از جمله علوم 
انســانى افزايش زيادى داشــته به طورى كه 
تامين آن براى دانشــجويان و خانواده هاى 
آنان در شــرايط كنونى اقتصادى و وضعيت 
بيكارى بســيارى از مشــاغل به دليل كرونا،  
بســيار مشكل اســت و براى پرداخت آن با 

دشوارى هاى جدى مواجه شده اند.
با اين حال اما مســئوالن دانشگاه آزاد اعالم 
كردند كرونــا هزينه هاى آنــان را باال برده 
اســت و راهى جز تامين آن از طريق شهريه 

ها ندارند.
حاال هم بــه تازگى دسترســى به ســامانه 

آموزشيار براى دانشجويانى كه به اين دانشگاه 
بدهى دارند قطع شده است و مسئوالن ارشد 
اين واحد آموزشــى مى گوينــد بدهى اين 
دانشــجويان چون مربوط به دو يا ســه ترم 
گذشــته اســت به همين علت  اين تصميم 
گرفته شــده است كه دسترســى حدود 20 
درصد دانشجويان به سامانه به صورت موقت 
مسدود شود تا بدهى آنها تعيين تكليف شود.
همچنين  اســالمى  آزاد  دانشــگاه  مسئوالن 
درخصوص عدم دسترسى برخى دانشجويان 
به علت بدهى شــهريه به ســامانه آموزش 
مجــازى اين واحد بــه توضيحاتى از جمله 
اينكه دانشــگاه آزاد اســالمى يك مجموعه 
غيردولتى اســت كه درآمدهاى آن از طريق 
شهريه و درآمدهاى غيرشهريه اى تامين مى 
شود و بخش گسترده اى از بار آموزش عالى 
را در سراسر كشور برعهده دارد روى آورده 

و اين كار خود را موجه مى دانند.
آنان همچنين معتقدند دانشــگاه آزاد اسالمى 
داراى رشــته هاى مختلف از جمله رشــته 
هاى علوم پزشــكى و بيمارستانى است كه 
در شرايط كنونى به صورت شبانه روزى در 
حال خدمات رســانى به عموم جامعه است 
از همين رو از ابتداى شــيوع بيمارى كرونا 
با درك شــرايطى كه در استان بوجود آمد و 

تعطيلى و از رونق افتادن بســيارى مشاغل، 
دانشــگاه آزاد اســالمى تمامى تالش خود 
را به كار بســت تا شــرايط مناسبى را براى 
دانشجويان در پرداخت شهريه بوجود آورد 

و آن را تسهيل كند.
اين در حالى اســت كه در نيمسال اول سال 
تحصيلى گذشته مقرر شد دانشجويان شهريه 
خود را در ســه قسط پرداخت كنند اما با اين 
وجود تنها 15 درصد دانشــجويان اقســاط 

شهريه را پرداخت كردند.
مديران ارشــد اين واحد آموزشــى معتقدند 
نيمسالى كه در آن قرار داريم با حجم بسيارى 
از بدهى دانشــجويان آغاز شــده است و در 
ابتداى اين نيمســال با اينكه منظور رفاه حال 
دانشــجويان مقرر شد، آنها 65 درصد بدهى 
قبلى به اضافه شــهريه ثابت تــرم جارى را 
پرداخت كنند كه متاســفانه باز هم بعضى از 

دانشجويان آن را پرداخت نكردند.
در اين ميان اما به نظر مى رســد دانشگاه آزاد 
در سراســر كشــور خطوط تلفنى در سامانه 
آموزشيار تعريف كرده است كه دانشجويان 
با تماس با كارشناسان و براساس توافقى كه 
انجام مى دهند با پرداخت بخشــى از شهريه 
بتوانند به سامانه آموزشى آموزشيار دسترسى 

پيدا كنند.

هشدار به تكرار موج كرونا
■ براى عيد فطر برنامه ريزى كنيد

تير خالص دانشگاه آزاد

آموزشيار براى بدهكاران مسدود شد

با تالش اعضاى ســتاد 
و حمايت و پشــتيبانى از 
كادر بهداشــت و درمان 
صف  نيروهاى  عنوان  به 
كرونا،  بــا  مقابله  مقدم 
چهارم  پيك  از  توانستيم 
نظر  از  كــه  بيمارى  اين 
سرايت  ميزان  و  سرعت 
بيشتر از پيك هاى گذشته 

بود، عبور كنيم
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ايميل

خبـر

چهار ميليارد و دويست ميليون ريال
 از محل موقوفه ها هزينه شد

 اســدآباد-خبرنگار همــدان 
پيام-رئيــس اداره اوقاف و امور 
خيريه شهرســتان اسدآباد گفت: 
در ســال 99 اداره اوقاف و امور 
چهار  مبلــغ  شهرســتان  خيريه 
ميليارد و دويست ميليون ريال از 
محل موقوفه ها در اين شهرستان 

هزينه شده است.
حجت االســالم ابوذر عباســى 
در گفتگــو با خبرنگار همدان پيام اظهار داشــت: اين مبلغ در حوزه 
اطعام دهى، آموزش، تبليغ و ترويج فرهنگ قرآنى، عمران امامزادگان، 
خريد كپسول اكســيژن براى بيمارستان، كمك هزينه درمانى بيماران 

كرونايى هزينه شده است.
وى  خاطرنشــان كرد: پنجشنبه هاى هر هفته در سالن آشپزى مسجد 
صاحــب الزمان عج تعداد 400 پرس غذاى گرم پخته ميشــود كه با 
شناســايى معدمدين هر محله بين افراد نيازمند شهرستان توزيع مى 

شود .
عباسى در ادامه از پيشرفت 75 درصدى بازسازى امام زاده هادى چنار 
خبر داد و گفت: در سال 1400 بدنبال جذب خادم براى اين امام زاده 

هستم كه به اميد خدا بتوانيم بازسازى آن را به پايان برسانيم.
عباســى از فرهنگ سازى وقف هوشــمند خبر داد و گفت: همدلى، 
همكارى و همراهى مســئوالن فرهنگى، خيريــن، فعاالن فرهنگى و 
واقفين را ضرورى دانســت و بيان كرد: بــا ارج نهادن به اين ارزش 
گذشــتگان، بايد از اين فرهنگ معنوى پاســدارى كرده و به آيندگان 
منتقل كنيم چرا كه ســنت حسنه وقف بسيارى از مشكالت جامعه را 

در ابعاد اقتصادى، فرهنگى و ... مرتفع خواهد كرد.
حجت االسالم عباســى موقوفات را يكى از امانات الهى دانست و با 
ذكر اينكه بايد در راه امانتدارى موقوفات و حفظ منافع آنها تالش كنيم 

تا اعتماد مردم نسبت به موقوفات روز به روز بيشتر شود

توزيع 350 بسته غذايى در شب هاى قدر 
بين نيازمندان اسدآبادى

 اسدآباد-خبرنگار همدان پيام-فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهرى 
شهدا شهرستان اسدآباد از توزيع 350 بسته غذايى در شب هاى قدر 
بين نيازمندان اســدآبادى خبر داد و گفت: با كمك خيرين ،مســئول 
ســازندگى سپاه ناحيه اسدآباد و اعضاى گروه جهادى شهيد حججى 
موفق به تهيه 350بسته غذايى به ارزش يك ميليارد و دويست ميليون 

ريال شديم.
محمد حسين سليمى خاطر نشان كرد: فرماندهان پايگاه هاى مقاومت 
در ســطح شهر و روستا اقدام به شناســايى نيازمندان نموده و در سه 
بخش اولويت بندى شده اند و در مناسبت هاى مختلف اقدام به توزيع 

بسته غذايى بين اين نيازمندان صورت ميگيرد.
مقيم مسئول هيئت رزمندگان اسالم واحد عترت خواهران شهرستان 
اسدآباد نيز در گفتگو با خبرنگار همدان پيام با بيان اينكه: از فروردين 
99 تا به امروز بدون حمايت مسئولين در كنار مردم بوده ايم و تعداد 
24000 ماسك،500 عدد لباس بخش كرونايى ويژه مدافعان سالمت 

بصورت رايگان توليد و توزيع صورت گرفته است.
وى افزود:با كمك خيرين موفق به خدمت رســانى جهادى به مردم 
عزيز اسدآباد هستم و از مسئولين درخواست حمايت مادى و معنويى 

داريم.
معصومه ســحرى از توزيع 3000 پرس غذاى گرم در مناطق محروم 
خبر داد و گفت: به مناسبت هاى مختلف اين اقدام در ايام شيوع كرونا 

و تعطيلى كسب كار ها انجام شده است. 
وى خاطر نشــان كرد: در طى 5 سال گذشته موفق به اعزام 500 نفر 
بانوان بى سرپرســت و بى بضاعت مناطق محروم و حاشــيه نشين 
شهرستان به كربال معلى شديم كه اين زائرين بصورت قرض الحسنه 

و فقط با پرداخت ماهيانه 30 هزار تومان انجام گرفته است.
وى در ادامه افزود: در سال 92 بعنوان هيئت نمونه كشورى در واحد 
خواهــران مورد تقدير مقام معظم رهبرى قــرار گرفتيم و پس از آن 

همواره به دنبال انجام كار هاى جهادى بوده ايم.
وى گفت: هم اكنون در مناطق محروم شهرســتان اقدام به مشاوره با 
خواهران هستيم و مشــكالت اين عزيزان را بررسى نموده و در حد 
توان اقدام به بر طرف كردن آن مينماييم و يكى از اقدامات شــاخص 
صورت گرفته در اين مشــاوره ها معرفى همسرانى كه در دامن اعتياد 
گرفتار شــده اند بصورت رايگان به كمپ هاى ترك اعتياد منتقل مى 

شوند.
سحرى در پايان يادآور شــد:تهيه داروى بيماران، كمك به پرداخت 
اجاره منزل نيازمندان، توزيع بسته هاى معيشتى، اقالم ضدعفونى كننده 
و بهداشــتى بخشى از خدماتى بوده اســت كه در ايام كرونا صورت 
گرفته است.ضمن اينكه فعالين اين هيئت با راه اندازى صندوق قرض 
الحســنه به 50 خانواده نيازمند وام هاى داخلى پرداخت نموده و در 
چند مرحله به 150 خانواده نيازمند تحت پوشش حمايت هاى مادى 
داشــته اند و به نيت حضرت فاطمه(س) بسته هاى معيشتى بين اين 

خانواده ها توزيع مى كنند

 مهرماه ســال 1399 از طريق قرعه كشى برنده پيش فروش يك 
ســاله ماشــين رانا از ايران خودرو شــدم،  قرار بر اين بود كه قيمت 
مصــوب را در همــان روزكه چهل ميليون بــود پرداخت كنيم و در 
صــورت افزايش قيمت مابقى را نيز در زمان تحويل پرداخت نماييم! 
ماهم گمان كرديم نهايتا بيســت تا ســى درصد اضافه مى شود و 40 
ميليون را با خوشحالى همان روز پرداخت كرديم. اما زهى خيال باطل، 
قيمت رانا تا پايان اســفند 99 به قيمت 180 ميليون مصوب كارخانه 
رسيد و طبق اخبار شنيده شده دررسانه ها قرار است ده درصد هم در 
روزهاى اتى افزايش قيمت داشــته باشيم...با اين تفاسير تا مهرماه كه 
موقع دريافت خودرو است شايد قيمت خودرو من از چهل ميليون به 
سيصد ميليون نيز برسد.جوانى سى ساله هستم تمام پس اندازم را بابت 
اين ماشــين دادم و با حقوقى كه ميگيرم ديگر نميتوانم مابقى اين پول 
را پرداخت كنم. قيمت ايران خودرو هم تقريبا با بازار برابر شد و فقط 
ارزش پول من از بين رفت. برايم سوال است كه نقش نمايندگان مردم 
چيست؟ آيا با گرفتن خودرو دنا! از ايران خودرو بايد سكوت كنند و 
بى خيال مردم؟ ايا فقط دنبال راى هســتند يا دنبال اين كه كسانى كه 

برايشان پوستر چسبانده اند را به مقام و مرتبه اى برسانند؟
فقط لقب انقالبى بودن را به دوش مى كشــند؟ كجاست نظارت اين 
دوســتان؟ ايا اصال نظارتى وجود دارد؟ بودن يا نبودن اين نمايندگان 
چــه فرقى براى من جوان دارد؟ لطفا نمايندگان محترم اگر پاســخى 
دارند بدهند، لطفا بگويند در اين دو سال واقعا عملكردشان در حوزه 
نظارت چه بوده است؟ اين از قيمت ماشين، اين از كرونا، ان از صف 

مرغ و.... چه گلى بر سر مردم زده اند؟ 
من به عنوان يك جوان مطالبه گر منتظر پاسخ نمايندگان انقالبى استان 

هستم.

 مدتى است خط هاى موبايل در روستاى اورقين آنتن دهى ندارد 
بچه هاى مدرسه بابت كالسهاى آنالين با مشكل مواجه شده اند. 
مخابرات شهرستان كبودراهنگ پيگير حل اين مشكل باشند.

* پ.س از روستاى اورقين

 نيروهاى شهردارى كبودراهنگ پس از هر تعميراتى كه در خيابان 
انجام مى دهند قســمت كنده كارى شده را به امان خدا رها مى كنند 
نمونه آن  كوچه شــاهد شهر كه پس از حفر رها كردند گويا آسفالت 
خيابان  وظيفه مردم اســت. كنــده كارى  اين خيابان پس از دو هفته 

عميق تر شده و خودروهاى عبورى دچار خسارت مى شوند.
چرا.  مســؤالن منتظر مى مانند  چندين مــورد تصادف رخ بدهد و 
مردم متحمل خســارت جبران ناپذير شوند ســپس پروژه خود را به 

اتمام برسانند.
■ شهروندى از كبودراهنگ

 فضاى شــهركبودراهنگ تبديل به روستا شــده است تابلوهاى 
راهنماى  ورودى و داخل شهر به قدرى فرسوده و بى رنگ است كه 
يك فرد غير بومى كه  وارد شــهر مى شود احساس مى كند اشتباهى 

آمده و اينجا يكى از روستاهاى كبودراهنگ هست!!!
از شــهردارى تقاضا داريم بــا تهيه  يك قوطى رنــگ به  تابلوهاى 

راهنماى داخل شهرجال دهند!!!
مسؤالن شهر كبودراهنگ دريافتى هاى عوارض و ماليات را براى چه 
كارى هزينه مى كنند فضاى داخلى شــهر كه باعث شرمندگى است!! 
جاده خروجى شهر به سمت باند اضطرارى هم كه به زمين شخم زده 
تبديل شده است البته شهرستانى كه همه مسؤالنش غير بومى هستند  

وضعيت بهتر از اين نخواهد شد!!
چرا كه همه 8 صبح از همدان مى آيند تا ســاعت 10 مشغول صبحانه 

هستند پس از آن هم منتظر ساعت 2 مى نشينند.
* شهروندى از كبودراهنگ

400 بازرسى توسط اداره دامپزشكى مالير انجام شد
 مالير-خبرنگار همدان پيام-مدير اداره دامپزشــكى مالير از انجام 400 مورد بازرسى 
از ابتــداى ماه مبارك رمضان در مالير از واحدهاى توليــدى و عرضه مواد خام دامى و 

لبنى خبر داد.
  ابراهيم نعمت گرگانى اظهار كرد: همزمان با ماه مبارك رمضان طرح تشــديد نظارت بر 
واحدهاى عرضه و توليد مواد خام در شهرســتان مالير با تشــكيل اكيپ هاى نظارتى در 

حال انجام است.
وى با بيان اينكه در راســتاى سالمت مردم روزانه چهار اكيپ شامل دو اكيپ سيار ودو 

اكيپ ثابت اقدام به بازرســى از مراكز مى كنند گفت: نظارت و بازرسى صبح و بعدازظهر 
انجام مى شود.

نعمت گرگانى با بيان اينكه عالوه بر اين بازرسى ها بازديدهاى مشترك نيز با ساير ادارات 
و نهادها در حال انجام اســت تأكيد كرد: از ابتداى ماه مبارك رمضان 400 مورد بازرسى 
از اماكن عرضه مواد خام دامى و لبنى انجام شــده و 160 كيلوگرم مواد فاسد كشف و از 

چرخه مصرف خارج شده است.
وى با اشــاره به فعاليت سه كشتارگاه دام و طيور در شهرستان مالير گفت: در اين راستا 

نظارت و بازرسى مستمر از كشتارگاها به صورت شبانه روزى در حال انجام است.
وى از شهروندان درخواست كرد از خريد هرگونه مواد خام به صورت فله و فاقد هويت 

و تاريخ توليد و انقضا خوددارى كرده و در صورت مشــاهده هرگونه تخلف بهداشــتى 
موضوع را به اداره دامپزشكى با تلفن 1512 گزارش كنند.

مدير دامپزشكى شهرستان مالير در ادامه با اشاره به اجراى طرح واكسيناسيون دام و طيور 
در مقابل انواع بيمارى هاى دامى گفت: طرح واكسيناســيون نشخواركنندگان كوچك در 
چند مرحله از ابتداى امسال انجام شده و بيش از 40 هزار دوز واكسن در اين زمينه براى 

دام ها تزريق شده است.
وى بــا بيان اينكه در برابر ســاير بيمارى هاى دامــى از جمله آبله، تــب مالت و... نيز 
واكسيناســيون در حال انجام است گفت: عليرغم مشــكالت و محدوديت هايى كه بوده 

است واكسيناسيون به خوبى انجام شده است.

  بلوك زايمانى اســدآباد در بيمارســتان 
قائم(عــج) شهرســتان باالتر از اســتاندارد 
كشــورى بــوده و بلوك هــاى LDR(اتاق 
اختصاصى مادر همــراه با مراقبت باردارى) 

آن موقعيت مناسبى دارند.
معــاون درمــان دانشــكده علوم پزشــكى 
شهرســتان اسدآباد با اشــاره به وجود اتاق 
اســكان براى بيمار و همــراه در كنار بلوك 
زايمانى بيمارســتان شهرستان افزود: اين در 
حاليســت كه دانشــگاه علوم پزشكى تهران 
در ســال 98 و 99 نسبت به راه اندازى اتاق 
اســكان در كنار بلوك زايمانــى اقدام كرده 

است.
عاطفه ســمايى همچنين تعداد پرسنل و ماما 
در مجموعه بلوك زايمانى بيمارستان اسدآباد 
را باالتر از استاندارد دانست و اظهار كرد: در 
حال حاضــر در مجموع 46 ماما در معاونت 
بهداشــت و معاونت درمان دانشكده علوم 
پزشكى اين شهرســتان داراى فعاليت بوده 
كه بــه ازاى هر زن زائو دو تا ســه ماما در 
بلوك زايمانى بيمارســتان شهرستان به بيمار 

خدمات ارائه مى دهند.
ســمايى با بيان اينكه فرهنگسازى مهمترين 
مؤلفه در ترغيــب جامعه  زنان به اســتفاده 
از خدمــات مامايى و زايمان طبيعى اســت، 
مطرح كرد: اولويت دانشــكده علوم پزشكى 
شهرســتان در ســال جديد بر افزايش بهره 
مندى از زايمــان بدون درد و زايمان طبيعى 
در راســتاى حفظ ســالمت مادر و كودك 

خواهد بود.
وى نظارت بــر برنامه هاى كنترل جمّعيت، 
بررســى هاى  جنايى،  جنين هــاى  ســقط 
افراطــى در حــوزه غربالگــرى جنيــن، 
فرهنگســازى در حوزه ســالمت بارورى 
و برگــزارى كالس هاى كاربــردى زايمان 
طبيعــى و بهداشــت جنســى را از ديگر 
علوم  دانشكده  درمان  معاونت  اولويت هاى 

پزشــكى اسدآباد در سال 1400 برشمرد و 
گفت: در سال گذشته تعداد 976 نوزاد در 
بيمارســتان شهرستان متولد شده كه از اين 
تعداد مواليد 573 نوزاد به صورت زايمان 
طبيعــى و 403 نوزاد به صورت ســزارين 
متولد شــده اند كه بخش عمده اى از اين 

سزارين ها اجتناب ناپذير بوده اند.
معــاون درمــان دانشــكده علوم پزشــكى 
شهرستان اســدآباد خاطرنشان كرد: شاخص 
سزارين هاى نخست زا در سطح كشور منفى 
بــوده و بايد بلوك هاى زايمانى به ســمتى 
حركت كرده كه ميزان درصد ســزارين هاى 

نخست زا را كمتر كنند.
به گــزارش روابط عمومى دانشــكده علوم 
پزشــكى شهرســتان اســدآباد، وى با بيان 
اينكه كالس هاى آموزشى آمادگى در قالب 
مراقبت مادر و نوزاد توســط دانشكده علوم 
پزشــكى شهرســتان در عالى ترين ســطح 
براى مادران اســدآبادى در راستاى ترغيب 

و تشــويق مادران به زايمان طبيعى در دست 
انجــام قــرار دارد، افزود: اين امــر از نقش 
مؤثرى در شــاخص هاى ســالمت مادر و 

نوزاد برخوردار است.
سمايى با اشــاره به اينكه در رابطه با كالس 
هاى آمادگــى در قالب مراقبت مادر و نوزاد 
هر يك از دانشــكده ها ابتكار عمل خاص 
خود را دارند، يادآور شــد: ســال گذشــته 
دانشكده علوم پزشــكى اسدآباد در راستاى 
ترغيب و تشويق مادران باردار اسدآبادى به 
زايمان طبيعى بــا كالس هاى آمادگى براى 
جامعه هدف خود در بين كل كشــور حائز 

رتبه شد.
وى همچنين با اشاره به كالس هاى آموزشى 
مراقبت در قالب مادر و نوزاد و زايمان بدون 
درد مطــرح كرد: زايمان بدون درد از ســال 
98 آغاز شــده و به علت شرايط كرونا ميزان 
زايمان بدون درد كاســته شــد كه در سال 
1400 دوبــاره اين نــوع از زايمان در بلوك 

زايمانى شهرستان كليد خواهد خورد.
معــاون درمــان دانشــكده علوم پزشــكى 
شهرستان اســدآباد خاطرنشان كرد: در سال 
99 كالس هــاى آمادگى زايمــان طبيعى به 
علت شــرايط كرونا به صــورت مجازى در 
حال انجام قرار دارد كــه اين آموزش ها به 

صورت رايگان است.
وى در ادامــه با بيان اينكه زايمان ســزارين 
نخســت زا در سال گذشــته در اسدآباد 57 
درصــد و زايمان طبيعــى 43 درصد بوده با 
تأكيد بر خطر تحديد نســل(محدود شــدن 
نسل) و كاهش شــديد مواليد طى سال هاى 
اخير گفت: امروزه موضوع جمّعيت از حالت 
مســئله خارج و به عنوان يك بحران مطرح 
شــده كه برون رفــت از آن نيازمند هّمت و 
تالش مســتمر و جهادى تمامى كشــور با 
محوريــت نهادهاى مرتبط با ســالمت مادر 
و جنيــن بوده و نقش گــروه مامايى در اين 

عرصه بى بديل و تأثيرگذار است.

 رئيس كميته امداد شهرستان كبودراهنگ 
از پرداخــت 14 ميليــارد و 105 ميليــون 
تومانى وام اشتغال به مددجويان كميته امداد 

شهرستان در سال گذشته خبر داد.
علــى جعفرى با بيان اينكــه يكى از اهداف 
اصلــى اين نهاد، ايجاد اشــتغال توليد محور 
بــراى خودكفا كــردن خانواده هــاى تحت 
حمايت است، درباره تســهيالت اشتغالزاى 
كميته امداد كبودراهنگ اظهار كرد: تسهيالتى 
در قالب طرح هــاى كارانگيزى، خودكفايى، 
توان افزايى و كارفرمايى به مددجويان تحت 

حمايت اين نهاد پرداخت مى شود.
وى افزود: در ســال گذشــته بــا پرداخت 
تسهيالت خودكفايى به مددجويان، 105 نفر 
از خانواده هــاى تحت حمايــت كميته امداد 

شهرســتان كبودراهنگ به مرحله خودكفايى 
رســيده و از چرخه حمايتى اين نهاد خارج 

شدند.
جعفرى به نقش مؤثــر خيرين و نيكوكاران 
در تأميــن نيازهــاى اساســى خانواده هاى 
نيازمنــد كميته اشــاره كرد و يادآور شــد: 
مردم نوع دوســت مى توانند با افتتاح حساب 
و ســپرده گذارى در صنــدوق امداد واليت، 
بستر مناسبى براى ارائه تسهيالت هدفمند و 
اثربخش در راستاى رفع مسائل و مشكالت 

نيازمندان فراهم كنند.
وى در گفت وگو با ايســنا، ادامه داد: ســال 
گذشته با مبلغ 14 ميليارد و 105ميليون تومان 
322 مورد وام اشتغال، طرح خودكفايى براى 
مددجويان شهرســتان كبودراهنگ اجرا شد 

كه يك ميليارد و 110 ميليون تومان از منابع 
امدادى و 12 ميليارد و 995 ميليون تومان از 

منابع بانكى پرداخت  شد.
رئيــس كميتــه امــداد شهرســتان كبودراهنگ 
مــورد   322 از  كــرد:  اضافــه  جعفــرى 
وام بــراى ايجــاد اشــتعال در شهرســتان 
كبودراهنــگ، 27 مــورد بــه مددجويــان 
بــه  مــورد   295 و  كبوداهنــگ  شــهر 
مددجويــان متقاضــى اشــتغال در روســتاهاى 

شهرســتان اختصــاص يافتــه اســت.
وى در ادامه سخنانش مطرح كرد: 68 درصد 
وام ها به بانوان تحت حمايت پرداخت  شــد 
كــه در زمينه هــاى خدمات، صنايع دســتى، 
كشــاورزى، دامدارى و مشــاغل خانگى به 
اجرا درآمده و بيشترين فرصت شغلى ايجاد 

شده در زمينه دامدارى بوده است. 
وى خاطرنشــان كــرد: بــراى پيشــگيرى 
ــمت  ــه س ــتغال ب ــهيالت اش ــت تس از هداي
مصــرف گرايــى، تيــم هــاى نظارتــى و 
آموزشــى كميتــه امــداد شهرســتان از ابتــداى 
ــام،  ــول انج ــتغال و در ط ــاد كارگاه اش ايج
مديريــت و نظــارت كامــل دارنــد تــا عــالوه 
ــر پيشــگيرى از انحــراف طــرح، آمــوزش  ب
ــراى ارتقــاء طــرح توليــدى و  هايــى هــم ب

ــراد داده شــود. ــه اف ــق اشــتغال ب رون
رئيس كميتــه امداد شهرســتان كبودراهنگ 
در پايان يادآور شــد: در ســال 99 به منظور 
جلوگيــرى از انحراف طرح هــا و راهنمايى 
به موقع مجريان طرح هاى اشتغال 3405 مورد 

نظارت انجام  گرفته است.

شركت سيمان 
نهاوند در مسير 

توسعه  پايدار 
 نماينــده ى مردم شهرســتان نهاوند در 
مجلس شوراى اسالمى ضمن بازديد از خط 
توليد كارخانه ســيمان نهاوند، در جلسه ى 
مشــترك با مديران و سرپرستان اين واحد 

صنعتى شركت كرد.
به نقل از روابط عمومى شــركت ســيمان 
نهاوند، در جلسه اى كه با حضور نماينده ى 
مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى، 
نهاوند  ســيمان  شركت  مديرعامل  مهندس 
و مديران و سرپرســتان بخش هاى مختلف 
كارخانــه برگزار شــد، رونــد فعاليت اين 
شــركت مورد بررســى و تبــادل نظر قرار 

گرفت.
در اين جلســه، مديرعامل شــركت سيمان 
نهاوند ضمن خوشآمدگويى به نماينده  مردم 

نهاوند در مجلس، به ســابقه ى همكارى ها 
و مساعدت هاى وى در ســال هاى ابتدايى 

شروع پروژه سيمان نهاوند اشاره نمود.
فرونچى افزود: شــركت سيمان نهاوند پس 
از پشت ســر گذاشــتن يك دوره ى نسبتا 
طوالنى و داشتن مشــكالت عديده، امروز 
الحمدهللا با تالش و هّمت كاركنان خود در 
مسير پيشــرفت و توسعه قرار داشته و يكى 
از شركت هاى موفق ُهلدينگ كاوه پارس و 

بنياد مستضعفان مى باشد.
وى با اشــاره به برخى برنامه هاى توسعه اى 
كارخانه ســيمان نهاوند، گفت: طى ماه هاى 
گذشته جلساتى با مديرعامل ُهلدينگ كاوه 
پارس و مديرعامل ســيمان تهــران برگزار 
شــده و طى آن برخى طرح هاى توسعه اى 
شامل راه اندازى "خط دوم توليد" كارخانه، 
دولوميت"  از  نســوز  ِجرم هاى  طرح"توليد 
و همچنيــن طرح "توليد آهــك هيدراته و 
ميكرونيزه" مورد بررســى قرار گرفته كه در 
اين خصوص نيز همراهى مهندس شهبازى 

را شاهد هستيم.

نايب رئيس هيأت مديره شــركت ســيمان 
نهاونــد همچنين از پيگيــرى احداث خط 
ريلى ويــژه حمل محصوالت كارخانه براى 
صادرات خبــر داد و افــزود: تمامى آنچه 
گفته شــد، با هّمت شما عزيزان و همكارى 
و مســاعدت مديران ُهلدينگ و نماينده ى 
محتــرم نهاوند قابل تحقق بــوده و بيش از 
پيش به حركت رو به رشــد و روند توسعه 
شركت ســيمان نهاوند و افزايش صادرات 

منجر خواهد شد.
نماينده ى مردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اسالمى نيز ضمن ابراز خرسندى از حضور 
در كارخانــه ســيمان نهاونــد و تقدير از 
زحمات مجموعه مديريتى و كاركنان، اظهار 
داشت: همواره در جريان فعاليت هاى شما، 
مشــكالت پيش روى توليد و مسائل مرتبط 
با صنعت ســيمان بوده ام و لذا تشكر خودم 
را از جناب مهندس فرونچى و شما عزيزان 

زحمتكش اعالم مى كنم.
عليرضا شــهبازى مشكالت موجود را جزء 
طبيعــت حوزه ى صنعت و شــرايط خاص 

كشــور دانســتند و افزودند: همان گونه كه 
مهنــدس فرونچى در خصــوص طرح هاى 
توســعه اى كارخانه مواردى را ذكر كردند، 
بنده نيز ضمن بكارگيرى تمامى ظرفيت هاى 
منطقــه اى و مّلــى، در راســتاى تحقق اين 
برنامه هــا تالش خواهم كرد زيرا شــركت 
ســيمان نهاوند پتانسيل و ظرفيت توسعه و 

پيشرفت را دارا مى باشد.
الزم به ذكر اســت، در اين جلســه، ابتدا 
گزارشــى از رونــد فعاليــت، توليــد و 
صادرات كارخانه ســيمان نهاوند توســط 
مهنــدس مقدم مدير كارخانه ارائه شــد و 
پس از آن آقاى زرينى سرپرســت ادارى 
و منابع انســانى شــركت نيز در خصوص 
نيــروى انســانى شــاغل در مجموعــه، 

گزارشى را ارائه كرد.
بازديد از بخش هاى مختلف خط توليد نظير 
سنگ شكن، آسياب مواد، واحد كنترل كيفى، 
اتــاق كنترل و همچنين واحــد بارگيرى از 
ديگر برنامه هاى حضور مهندس شهبازى در 

كارخانه سيمان نهاوند بود.

آمادگى كامل بسيج سازندگى 
براى همكارى با كميته امداد نهاوند

 مسئول بسيج سازندگى ســپاه ناحيه نهاوند از آمادگى كامل 
بسيج سازندگى براى همكارى با كميته امداد نهاوند در رسيدگى 

به حل مشكالت نيازمندان خبر داد.
على مستوره در نشســت با رئيس كميته امداد شهرستان نهاوند 
با اشــاره به اجراى طرح محسنين در نهاوند اظهار داشت: ناحيه 
مقاومت بسيج شهرستان نهاوند در اين كار پيشگام شده و ضمن 
ديدار با چند خانواده طرح محسنين كمك هاى نقدى و غيرنقدى 

را به اين خانواده ها اهدا كرده است.
وى افزود: ما وظيفه داريم كه به اين خانواده ها رســيدگى كنيم و 
اگر اكنون لطف خداوند شــامل حال ما شــده و در اين پست و 
مسئوليت هستيم از دعاى خير همين خانواده ها است و اميدوارم 

كه خداوند ما را شرمنده اين بندگان خوب خدا نكند.
مسئول بسيج سازندگى سپاه ناحيه نهاوند بيان كرد: سپاه پاسداران 
كه خود از بدنه همين محرومين و مســتضعفين اســت يكى از 
سازمان هايى است كه يار و ياور همين محرومين بوده و در كنار 
كميته امداد حاضر به همه نوع فعاليتى است، همچنان كه در بحث 

بسيج سازندگى فعاليت دارد.
وى آمادگى كامل بسيج سازندگى را در رسيدگى به حل مشكالت 

نيازمندان اين منطقه با كميته امداد اعالم كرد.
مدير كميته امداد امام خمينى (ره)شهرستان نهاوند نيز با اشاره به 
هفته اطعام و اكرام ايتام نيازمندان گفت: در اين هفته كمك رسانى 

به ايتام و نيازمندان با جذب خيران قوت بيشترى مى گيرد.

بلوك زايمانى اسدآباد باالتر 
از استاندارد كشورى است

خودكفايى 105 خانواده  كبودراهنگى در سال 99



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  19 ارديبهشت ماه 1400  شماره 4030

4

خبـر

تا انتخاباتتا انتخابات
 siasat@hamedanpayam.com

بين الملل

لتخبر
خبردو

ثبت نام انتخابات رياست جمهورى 
از 21 ارديبهشت آغاز مى شود

  ثبت نام كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى از 21 ارديبهشت 
آغاز و به مدت پنج روز ادامه دارد. 

قائم مقام دبير شوراى نگهبان گفت: بعد از ثبت نام، شوراى نگهبان پنج 
روز فرصت دارد كه بررســى صالحيت ها را انجام دهد. البته در موارد 
ضرورى قانون گفته كه پنج روز ديگر هم مى تواند اضافه كند. در واقع  
بين 5 تا 10 روز رســيدگى شوراى نگهبان است و بعد از آن تبليغات 

آغاز مى شود.
بــه گزارش ايرنا، ســيامك ره پيك گفت: بعــد از اينكه صالحيت ها 

رسيدگى و اعالم شد تا يك روز قبل از انتخابات تبليغات ادامه دارد.
وى  در پاسخ به سوالى درباره حضور مردم  در انتخابات با توجه 
به شــيوع كرونا گفت: اين بيمارى روى همه چيز تاثير گذاشــته 
و طبيعتــا ممكن اســت در امر انتخابات تاثيراتى داشــته باشــد. 
مجريان برگــزارى انتخابات و ما كه نظارت مــى كنيم همفكرى 
هايى داشــتيم. البته با توجه به پروتكل هايى كه وزارت بهداشت 
و ســتاد ملى كرونا داشــتند پيش بينى هايى شد كه اين مساله تا 
حدى كنترل شــود و اطمينان بخشــى بيشــترى ايجاد شود مانند 
اينكه شــعب را اضافه  كردند كه احيانا دسترســى به شعب شود 
و تجمع كمترى شود.  يا در خود شــعبه پروتكل هارا پيش بينى 
كردنــد كه مردم اطمينان بيشــترى كنند كــه در هنگام راى دادن 
سالمتى شان تضمين شود. ره پيك افزود: اميدواريم  كه  با توجه 
به شــرايط كشور و احساس مســئوليتى كه مردم دارند انتخابات 

اين دوره هم با مشــاركت باال و قابل قبول برگزار شود.
قائم مقام دبير شوراى نگهبان گفت:  از 25 مرحله برگزارى انتخابات، 
24 مرحله به صورت الكترونيكى برگزار مى شود.  براى مرحله آخر كه 
صندوق الكترونيكى است جمع بندى نشده و به اين دور نيز نمى رسد.

وى در پاســخ به سوالى درباره اينكه برخى معتقدند كه شوراى نگهبان 
ســعى مى كند  انتخابات را به اصطالح مهندسى كند؟  گفت: شوراى 
نگهبان 6 فقيه كه منصوب رهبرى هستند و 6 حقوقدان كه دو قوه كشور 
نسبت به آنها نظر دادند دارد و آنها موظف هستند طبق ضوابط و موازين 
قانونى عمل كنند.  يعنى بعضى از سر عدم آگاهى به نحوه كار شوراى 
نگهبان اين مسائل را مطرح مى كنند. قائم مقام دبير شوراى نگهبان افزود: 
اگر كسى مشروح مذاكرات شوراى نگهبان را بخواند مثال در مصوبات  
مى بيند سر  جز به جز كلمات و عبارات  بحث مى شود. در صالحيت ها 
همين طور است  وقتى پرونده مى آيد و داوطلبى مطرح مى شود اعضا 
با توجه به ضوابط قانونى نطر مى دهند و در نهايت راى گيرى مى شود.

وى تاكيد كرد: هيچ مصوبه و تصميمى در شــوراى نگهبان نيست كه 
تصويب شــود و راى اكثريت مطلق را نداشته باشد. لذا اگر كسى تاييد 
شــده حتما حداقل 7 راى داشــته است و  اگر كسى  تاييد نشده حتما 
7 راى را  نتوانسته كسب كند بنابراين نتيجه اين فرايند خروجى است 

كه ديده مى شود.

مذاكرات وين ربطى به انتخابات ندارد
 مذاكرات تا زمانى كه به همه خواســته هاى خودمان برسيم ادامه 

دارد و اين مساله ربطى به موضوع انتخابات ندارد.
معاون سياسى وزير امور خارجه گفت: پس از پايان نشست كميسيون 
مشترك برجام اظهار كرد: آنچه از جلسه امروز مى توان استنباط كرد، 
جديت همه طرف ها در رسيدن به يك راه حل و احياى مجدد برجام 

است.
بــه گزارش  مهر، ســيد عباس عراقچى گفت: اخبارى كه از ســوى 
آمريكايى ها به ما منتقل مى شود اينكه آنها نيز براى بازگشت به برجام 
جديــت دارند و تاكنــون اعالم كردند كه آماده انــد بخش بزرگى از 
تحريم ها را بردارند. البته از نظر ما هنوز كامل نيســت به همين دليل 
مذاكــرات ادامه پيدا خواهد كرد تا زمانى كه ما به همه خواســته هاى 

خودمان برسيم.
وى افزود: اگر خواســته هاى ما تامين شــود، جمهورى اسالمى ايران 
هم جدى اســت كه به تمام تعهدات خــودش در برجام برگردد. اين 
اراده جدى جمهورى اسالمى است و اصًال ربطى به مسائلى همچون 
انتخابات ندارد. مذاكرات ما فارغ از مسائل حاشيه اى و جانبى برگزار 
مى شــود و اهداف و منافع ملى را، در چارچوب سياست هاى قطعى 
نظام، در نظر دارد. معاون سياســى وزير امــور خارجه گفت: ما دور 
جديد مذاكرات را با انرژى مثبت شروع كرديم و اميدواريم در كوتاه 

زمان ممكن كار خودمان را جمع بندى كنيم.
عراقچــى گفت: درباره زمان به نتيجه رســيدن مذاكــرات نمى توان 
پيش بينى داشت اما اميدواريم سريع تر بتوانيم كار را انجام دهيم. طبيعتًا 
چالش هايى وجود دارد و موارد اختالف نظر، موارد كوچكى نيست و 

بايد مورد بحث و بررسى قرار بگيرد.
وى با بيان اينكه مذاكرات تعطيلى نخواهد داشت گفت: مذاكرات در 
ســطح گروه هاى كارى و كارگروه ها ادامه پيدا مى كند و كارشناسان 
شبانه روز كار خواهند كرد و هر زمان كه براى جمع بندى كار آنها نياز 

باشد، كميسيون مشترك دوباره تشكيل جلسه خواهد داد.
معاون سياســى وزير امور خارجه همچنيــن اظهار كرد: من ديروز با 
آقاى گروسى در دفتر كار وى ديدار داشتم و خبرى از بقيه ديدارهاى 
او ندارم ولى طبيعى اســت كه هيئت ها مشورت هايى را با وى داشته 
باشــند. عراقچى گفت: به هر حال آژانس در مسائل فنى صاحب نظر 
است و نظرات كارشناسى آژانس مى تواند به حل برخى سوء تفاهم ها 
و مشــكالت كمك بكند و لذا مشــورت ها با آژانس به طور طبيعى 

توسط همه هيئت ها صورت مى گيرد.
وى افزود: ممكن است كه ما در يك مرحله اى حتى خواهش كنيم كه 
آقاى گروسى يا همكارانشان به طور رسمى در جلسات حاضر بشوند 

و فقط نظرات كارشناسى خود را بيان كنند.

در مذاكرات احياى برجام ضرب االجل 
وجود ندارد

 نماينده اتحاديه اروپا در كميسيون مشترك برجام در پيامى توييترى 
گفت كه به باور او در پيشبرد مذاكرات احياى برجام، فوريتى احساس 

مى شود.
به گزارش ايسنا، انريكه مورا، دبيركل سرويس اقدام خارجى اتحاديه 
اروپا كه رياســت جلسات اخير كميسيون مشــترك برجام را نيز بر 
عهده داشته است، در صفحه توييترش درباره آخرين جلسه كميسيون 
مشترك برجام نوشــت: چهارمين دور مذاكرات وين را براى احياى 
برجــام آغاز كرديم. هيــچ ضرب االجلى وجود نــدارد اما به عنوان 
هماهنگ كننده وجود فوريتى را احساس مى كنم. گذر زمان به نفع ما 
نيســت. خوشحالم كه مى بينم تمام هيئت ها از جمله ايران  و آمريكا 

مى گويند كه آن ها هم چنين چيزى را احساس مى كنند. 
اظهــارات مورا در پى اين مطرح مى شــود كــه در هفته هاى اخير، 
مذاكرات كميسيون مشترك برجام در راستاى احياى توافق هسته اى 
از طريق بازگشــت دو جانبه تهران - واشنگتن به توافق هسته اى در 

وين برقرار بوده است. 
در ايــن مذاكرات روند لغو تحريم ها عليه ايران از ســوى آمريكا و 
اقدامات ايران براى بازگردانى اقدامات جبرانى هسته اى آن به حالت 

اوليه مورد بررسى قرار مى گيرد. 
دولت آمريكا در ســال 2018 از توافق هسته اى خارج شده و تحريم 
هــاى متعددى را افزون بر بازگردانى تحريم هاى پيشــين عليه ايران 
اعمال كرد.  ايران خواستار لغو تمامى اين تحريم ها و راستى آزمايى 
آن براى بازگشــت به اجراى كامل تعهــدات داوطلبانه اش در توافق 
هســته اى مى باشد كه در واكنش به خروج آمريكا از توافق و متحمل 
شدن تحريم ها آن ها را در طى يك سال و نيم گذشته كاهش داده بود.

ايران حمله به مسجداالقصى را محكوم كرد
 سخنگوى وزارت امور خارجه در واكنش به حمله صهيونيست ها به مسجد 
االقصــى، گفت: اين جنايت جنگى بار ديگر خوى جنايتكار رژيم نامشــروع 

صهيونيستى را به همه جهانيان ثابت كرد.
به گزارش مهر، ســعيد خطيــب زاده در واكنش به اقدامات ددمنشــانه رژيم 
صهيونيســتى در مســجد االقصى گفت: جمهورى اســالمى ايــران حمله به 
مســجداالقصى، اولين قبله گاه مسلمين و شــهيد و زخمى كردن نمازگزاران 
فلســطينى، توسط نظاميان رژيم اشــغالگر قدس در آخرين جمعه ماه مبارك 

رمضان و روز جهانى قدس را به شدت محكوم مى كند.
وى افــزود: اين جنايــت جنگى بار ديگــر خوى جنايتكار رژيم نامشــروع 
صهيونيســتى و ضرورت اقدام عاجل بيــن المللى جهت متوقف كردن نقض 
بنيادى ترين موازين حقوق بشردوستانه بين المللى را به همه جهانيان ثابت كرد.

ظريف درباره فايل صوتى منتشر شده 
توضيح مى دهد

 سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
از جلســه فوق العاده اين كميسيون با وزير خارجه جهت بررسى فايل صوتى 

منتشر شده از او خبر داد.
ابوالفضل عمويى در گفت و گو با ايســنا اظهار كرد: جلسات كميسيون هاى 
مجلس هفته جارى و به دليل مسائل مربوط به شيوع كرونا تشكيل نخواهد شد، 
منتها كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى با لحاظ شيوه نامه هاى بهداشتى 

امروز (يكشنبه) جلسه فوق العاده خواهد داشت.
وى گفت كه اين جلســه با حضــور وزير امور خارجه خواهــد بود كه قرار 
اســت آقاى ظريف درباره فايل منتشر شده از ايشان توضيح داده و به 6 سوال 

نمايندگان در موضوعات مختلف نيز پاسخ دهد.

دشمن را با شكست روانه گورستان تاريخ مى كنيم
 فرمانده كل ســپاه پاســداران انقالب اسالمى با بيان اينكه اجازه نمى دهيم 
دستاوردهاى شهيدان آسيب ببيند، گفت: دشمن را با شكست هاى خفت بار به 
گورســتان تاريخ روانه مى كنيم حسين سالمى با بيان اينكه دشمنان ما افسرده، 
عاجز، ناتوان و ناكام هســتند، گفت: الحمدهللا اسالم به بركت استقامت ، صبر، 
پايمردى ، وفادارى  و فداكارى ها در حال گسترش است. به گزارش ايسنا ، وى 
افزود: قلب اسالم به واســطه مردم محكم بوده و تكيه گاه ما نيز مردم هستند 
و به ســربازى آنان افتخارى مى كنيم و اميدواريــم اين لباس خدمت و جهاد 
را همواره بر تن داشــته باشيم. ســالمى با بيان اينكه شهادت براى مردان خدا 
بزرگترين آرزوى است و جوانانى كه به ميدان نبرد مى روند و شهيد مى شوند به 
آرزوى خود مى رســند، تصريح كرد: ايثار، گذشت، صبر و اجر اكبر مربوط به 
خانواده هاى شهيدان است زيرا اين خانواده ها آرزوهاى خود را بدرقه مى كنند.

آگهى مناقصه عمومى خريد قير

شهردارى فامنين

شهردارى فامنين در نظر دارد خريد قير PG-8022  و در صوررت عدم وجود  قير 
100-85  جهت آسفالت ريزى معابر شهر فامنين ، بر اساس مجوز شوراى اسالمى شهر 
از طريق مناقصه عمومى به افراد واجد الشرايط واگذار نمايد لذا كليه متقاضيان مى 

توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.
1. شركت كنندگان مى بايست 5 درصد قيمت پايه را به صورت اسناد خزانه بى نام ، 
ضمانت نامه بانكى سه ماهه و يا واريز نقدى به حساب 2171145639007 بانك ملى 

تمركز وجوه سپرده به نام شهردارى فامنين ارائه نمايند.
2. قيمت پايه خريد ( قير ) به ازاى هر تن 80,000,000ريال ، جمع كل خريد8,000,000,000 

ريال مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 400,000,000 ريال
انعقاد  به  حاضر  كه  مناقصه  سوم  و  دوم   ، اول  برندگان  انصراف  درصورت   .3
واريز  شهردارى  حساب  به  و  ضبط  ترتيب  به  آنان  نامه  ضمانت  نشوند  قرارداد 

خواهد شد.
4. ساير اطالعات ، جزئيات و قيمت پايه در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .
5. كليه هزينه هاى نشر آگهى و كارشناسى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

6. با توجه به شرايط اقتصادى موجود شهردارى در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.
ارسال  و  تحويل  و  الى 1400/03/02  تاريخ 1400/02/19  از  اسناد  دريافت   مهلت   .7

اسناد مناقصه طبق زمان بندى اعالم شده در سامانه ستاد مى باشد به پيشنهاد هايى 
كه بعد از مهلت مقرر تحويل داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

سالن  در  صبح   10 ساعت   1400/03/03 تاريخ  در  شهردارى  معامالت  كميسيون   .8
جلسات شهردارى تشكيل خواهد شد.

9. ارسال فيزيكى و اصل پاكت الف الزامى مى باشد.و در صورت عدم ارسال در موعد 
معين پاكت هاى ديگر بازگشايى نخواهند شد.

10. شركت كنندگان مى توانند پاكت هاى ب و ج شركت در مناقصه را هم همراه پاكت 
الف ارسال نمايند ولى مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود،در صورت عدم شركت از 

طريق سامانه ستاد از ارسال فيزيكى اسناد خوددارى گردد.
11. براى دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 3-36822020 -081 با واحد امور 

مالى شهردارى تماس حاصل فرماييد.
12. مناقصه در سامانه ستاد برگزار خواهد شد. و پيمانكاران مى توانند از طريق سامانه 

ستاد مناقصه شركت نمايند.
13. شماره فرا خوان مناقصه سامانه ستاد جهت خريد قير 20000501220000002

14. زمان انتشار در سامانه ستاد: مورخ  1400/02/19
(م الف 39)

 با نزديك شدن به موعد 
ثبت نام نامزدهاى انتخابات 
رياست جمهورى سيزدهم، 
هــاى  جريــان  تكاپــوى 
سياســى براى ورود جدى 
ميدان  به  آميــز  موفقيت  و 
رقابت هــا ابعاد تازه اى به 

خود گرفته است.
البته اين تالش ها و حركت 
ها هنــوز  منتج بــه نتيجه 
برخالف  و  نشده  مشخصى 
هيچ  پيشــين  هــاى  دوره 
سياسى  هاى  گروه  از  كدام 
تاكنــون موفق بــه معرفى 
كانديداى نهايى خود نشده 
اند و نوعى ابهام و نگرانى 
همچنان بــر  فعاليت هاى 

احزاب سايه افكنده است.
ابهام از جهت نامشــخص بــودن وضعيت 
كانديداها به ويــژه در تصميم گيرى براى 
حضور كــه احزاب را همچنان با شــرايط 
امــكان و انتظار  مواجه ســاخته اســت و 
نگرانى به لحاظ اين كــه معرفى كانديداى 
نهايى در اين موقعيت حساس كه هنوز ثبت 
نام ها و بررســى صالحيت ها انجام نشده، 
فرصت هاى بعــدى را براى تصميم گيرى 

از بين ببرد.
با تمــام اين احوال در حال حاضر  احزاب 
و گــروه هاى سياســى فعال تر شــده اند 
و  تــالش براى تصميم گيرى مشــخص و  

دستيابى به نتايج  مورد نظر ادامه دارد.
فصل مشترك تمام جريان هاى سياسى اعم 
از اصولگرايان و اصالح طلبان رســيدن به 
كانديــداى واحد و حركت منســجم براى 
موفقيت اســت؛ به گونــه اى كه احزاب و 
تشــكل هاى همســو با اجماع و وحدت 
كانديــداى مورد نظــر خود را بــه افكار 

عمومى معرفى كنند.

از ماه هاى قبل تاكنون اصولگرايان در قالب 
شــوراى وحدت و شوراى ائتالف اين مهم 
را دنبــال كرده اند و اصــالح طلبان با نهاد 
اجماع ســاز ســعى دارند به اهداف خود 

دست يابند.
به گزارش همدان پيام، نكته قابل تامل اين كه 
تعدادى از چهره هاى اصولگرا به طور رسمى 
خود را كانديداى انتخابات معرفى كرده اند و 
با اين كه مشــخص نيست مورد حمايت اين 
جريان قرار گيرند، اعالم كرده اند به هيچ وجه 

كناره گيرى نخواهند كرد.
ايــن در حالى اســت اميد بــه پيروزى در 
انتخابات در بين اصولگرايان از ماه ها  قبل 
به گونه اى ايجاد شده  كه در فضاى ذهنى 
برخى از آنان اطمينان از نتيجه  شكل گرفته 

است.
البته هم در شــوراى وحدت و هم شوراى 
ائتالف تالش شده براســاس نوعى برنامه 
ريــزى و به صورت گام بــه گام به گام به 
كانديداى واحد برســند، هرچند نوع رفتار 
كانديداها به ويژه چهره هاى شــاخصى كه 
هنوز هم ورود آنهــا به عرصه رقابت ها با 
ابهام و ترديدهايى مواجه اســت،  تصميم 
گيــرى براى معرفى نامزد نهايى را به تاخير 

انداخته است. 

از سوى ديگر نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان با دغدغه خاصى 

انتخابات را دنبال مى كند. 
 آنها ضمن اين كه براى رسيدن 
به كانديداى واحد با شــاخص 
هاى تعريف شــده در اين نهاد 
تالش مــى كنند و اخيــرا نيز 
ليستى 14 نفره از افراد را رسانه 
اى كرده اند، اميدوارند در يك 
انتخابات  در  رقابتــى  فضــاى 
بتوانند زمينــه موفقيت خود را 

فراهم آورند.
عالوه بر اين دو جريان سياسى، 
براى  گرفتــه  شــكل  فضــاى 
انتخابات نشــان مــى دهد كه 
فعاالنه  نيز  مستقل  كانديداهاى 
وارد ميــدان رقابت ها خواهند 
شــد و حتى با توجه ساختار ضعيف حزبى 
در كشــور  اين احتمال مى رود كه برخى 
گروه هــا جدا از دو جناح عمده سياســى 
در عرصــه رقابت ها فعال شــوند كه البته 
مشخص نيســت چقدر بتوانند معادالت را 

تحت الشعاع قرار دهد. 
در مجمــوع تحليل ها و پيــش بينى هاى 
انتخابات  خصــوص  در  تاكنــون  مختلفى 
28 خــرداد 1400 به عنــوان يك انتخابات 
متفاوت صــورت گرفته اســت كه عمدتا 
همان فضاى مبهم را ترسيم نموده است، اما 
واقعيت آن اســت كه انتخابات پارامترهاى 
خاص خــود را دارد و رفتارهاى انتخاباتى 
مردم را نمى توان صرفا با تكيه بر اين پيش 

بينى ها و تحليل ها اندازه گيرى كرد.
نكته حائز اهميت مشاركت حداكثرى مردم 
در انتخابات اســت كه اصلى ترين و مهم 
ترين مولفه در هر انتخاباتى به شــمار مى 
رود و اصــوال انتخابات با حضور پرشــور 
مردم در پاى صندوق هــاى راى معنا پيدا 

مى كند.

 رئيس قوه قضاييه امروز در بيست وششمين سفر 
استانى خود، در رأس يك هيأت عالى رتبه قضايى 

به استان همدان سفر مى كند.
سفر آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى به استان كه به  نوعى 
در راســتاى رويكرد تحول گرايى دســتگاه قضايى 
كشور انجام مى شــود، با توجه به تجربه سفرهاى 
استانى ايشان، دســتاوردهاى اين سفرها از اهميت 
خاصى برخوردار اســت و انتظار مى رود حاصل و 

نتايج مهمى را در پى داشته باشد.
سفرهاى استانى از جمله حركت هاى برنامه ريزى شده 
و هدفمند رئيس قوه قضاييه در راستاى جامه عمل 
پوشاندن به اهداف كالن و راهبردى اين قوه در ابعاد 

مختلف است.
در راستاى سفرهاى استانى رئيس قوه قضاييه عالوه بر 
مسائل قضايى و حقوقى مردم استان هاى مختلف، 
موضوعات مرتبط با حقوق عامه نيز به صورت ويژه 

توسط هيأت عالى قضايى پيگيرى مى شود.
 همچنين مالقات چهره به چهره با مردم و شــنيدن 
بدون واسطه مســائل و مشــكالت آنها، پيگيرى 
موضوعات مرتبط با حقــوق عامه به صورت ويژه، 
تســريع در رسيدگى به درخواســت ها و مطالبات 
مردمــى در حوزه قضا، ارتقاى ســطح نظارت ها و 
شناســايى دقيق نقاط قوت و ضعف و برنامه ريزى 
دقيق تر براى توسعه قضايى از جمله دستاوردهاى 

اين سفرها به شمار مى روند.
بنابرايــن حضور رئيس قوه قضاييه در اســتان اين 
فرصت را ايجاد خواهد كرد  تا روند اجراى برنامه ها 
و انجام فعاليت هاى قضايى در استان سرعت بيشترى 
به خود بگيرد و شــاهد ارتقــاى كمى و كيفى اين 

برنامه ها و فعاليت ها باشيم.
چراكه انجام سفرهاى استانى و مالقات چهره به چهره 
با مردم مناطق مختلف كشور و بررسى بدون واسطه 

مسائل و مشكالت آنها يكى از اقدامات تحولى در 
دوره رياست آيت ا... رئيسى در قوه قضاييه است.

در همين راســتا و در نگاه كالن، بحث سند تحول 
قضايى مطرح شده اســت؛ موضوعى كه مجموعه 

مديريت دستگاه قضا با جديت آن را دنبال مى كند.
حركت هــا و اقدامات صورت گرفته در قوه قضاييه 
نشــان مى دهد كه تحول محورى نــه به عنوان يك 
تاكتيك بلكه در قالب يك استراتژى مورد توجه قرار 
گرفته است؛ كمااينكه سند تحول همين معنا را در 

ذهن متبادر مى كند.
در اين ميــان تحول گرايى و خالقيت كليدواژه هاى 
اصلى برنامه هايى اســت كه اين روزها در دستگاه 
قضايى با هدف دستيابى به شرايط مطلوب تر به اجرا 

درآمده است.
در اين ســفر يك روزه بررسى مسائل و مشكالت 
قضايى حقوقى اســتان  و نتيجــه ارزيابى تيم هاى 

كارشناسى كه هفته هاى گذشته براى بررسى آخرين 
مسائل و تهيه گزارش هاى كارشناسى در اين استان 

حضور يافته اند در دستور كار قرار خواهد گرفت.
ديدار با قضات، كاركنان و مسئوالن قضايى و حضور 
در شوراى ادارى، از برنامه هاى رئيس قوه قضاييه در 

سفر به استان همدان خواهد بود.
آيت ا... رئيســى در اين ســفر با حضور در شوراى 

قضايى همدان به بررسى مشكالت حقوقى-قضايى 
اين استان خواهد پرداخت.

گفتنى است پنجشنبه 19 فروردين ماه سفر رئيس قوه 
قضائيه به استان  در پى روند فزاينده ابتالء به كرونا 
در كشور لغو شد و اين سفر امروز با هماهنگى ستاد 
ملى مبارزه با كرونا و رعايت كامل دستورالعمل هاى 

بهداشتى اين ستاد انجام مى شود.

اميدها و دغدغه هاى جريان هاى سياسى 
در آستانه ثبت نام رياست جمهورى

اولويت مجريان 
برگزارى انتخاباتى 

پر شور است
  مالير-زهرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: برگزارى 
انتخاباتى پرشور، سالم و بدون هرگونه حاشيه اولويت 

مجريان انتخابات است.
معاون سياســى و اجتماعى فرمانــدارى مالير گفت: 
برگزارى انتخاباتى پور شور با حضور حداكثرى مردم 
در پاى صندوق هــاى راى، يكى از اولويت هاى مهم 
مجريان انتخابات است و از همه امكانات براى فراهم 
كردن زمينه حضور گســترده مــردم در انتخابات 28

خرداد استفاده مى كنيم.
حسين فارســى در جلسه ســتاد انتخابات شهرستان 
مالير با حضور بخشــداران و مســئوالن كميته هاى 
مختلف اين ســتاد اظهار داشــت: انتخابات پيش رو 

يكى از مهمترين و حســاس ترين انتخابات جمهورى 
اسالمى است كه همه بايد براى پرشور شدن مشاركت 

مردم تالش كنيم.
وى بر لزوم برقرارى امنيت و سالمت انتخابات تاكيد 
كرد و افزود: با توجه به شــيوع ويروس كرونا و قرار 
گرفتن در پيك چهارم، حفظ ســالمت مردم، عوامل 
اجرايى و دســت اندركاران برگزارى انتخابات در اين 
شهرســتان از اولويت هاى مهم ســتاد انتخابات اين 

شهرستان است.
رئيس ســتاد انتخابات شهرســتان مالير با بيان اينكه 
تمام شــعبه هاى اخذ راى يــك روز قبل از انتخابات 
ضدعفونى مى شــود، ادامه داد: تمام هّم و غّم ما اين 
است كه حتى يك نفر از شهروندان ماليرى در شعب 
اخذ راى به كرونا مبتال نشــوند و تمام پروتكل هاى 
بهداشــتى بايد از ســوى مردم و عوامــل اجرايى در 

شعبه هاى اخذ راى رعايت شود.
فارسى با تاكيد بر نقش مهم بخشداران در بسترسازى 

انتخاباتى پرشــور در ســطح بخش و روستاها گفت: 
عالوه بر سطح شــهر، بخشداران نياز است نسبت به 
تعيين 10 تا 15 درصدى اعضاى ذخيره شــعب اخذ 

راى اقدام كنند.
وى با اشــاره به افزايش 8 درصدى تعداد شعب اخذ 
راى در سطح استان همدان با حدود 110 شعبه افزود: 
در اين راستا محل شعبه هاى جديد اخذ راى در سطح 
شهر، بخش و روســتاهاى مورد نظر تعيين و نسبت 
به تامين زيرســاخت ها، امكانات، دسترســى آنها به 
اينترنت و رعايت كامل دســتورالعمل هاى بهداشتى 

اقدام شود.
فارســى بر لــزوم تعامل هر چه بيشــتر دهيــاران با 
بخشداران تاكيد كرد و گفت: با توجه به اينكه اعضاى 
شعب تعريف شده است، بخشداران از افزودن عوامل 
اجرايى شــعب اخذ راى تحت هر عنوانى پرهيز و از 
ظرفيت ادارات، دهيارى ها و شــهردارى هاى تابعه هر 

بخش استفاده كنند.

26 مين سفر استانى آيت ا... رئيسى امروز به همدان انجام مى شود 

قاضى القضات در مـادستان
■ 5 ماه گذشته به دليل شرايط قرمز كرونايى در استان اين سفر لغو شده بود

تمام  مشــترك  فصــل 
جريــان هاى سياســى 
اعــم از اصولگرايــان و 
به  رسيدن  طلبان  اصالح 
حركت  و  واحد  كانديداى 
منســجم براى موفقيت 
اســت؛ به گونــه اى كه 
هاى  تشــكل  و  احزاب 
همسو با اجماع و وحدت 
خود  نظر  مورد  كانديداى 
را به افكار عمومى معرفى 

كنند
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هــالل بيش از ســهم 
يعنى  شــده  بينى  پيش 
سال  را  هالل  خانه   151
گذشته افتتاح كرد و هفته 
نيز  هالل احمرسالجارى 
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174 به  اســتان  هالل 

خانه مى رسد
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نيش و نـوش

خبـر

بهـداشتنكتـهدانشگـاه
آموزش هاى مجازى در دانشگاه فرهنگيان 

نمره خوبى دارد
 دبير شوراى تخصصى نظارت دانشگاه فرهنگيان از ارزيابى آموزش هاى مجازى 
دانشگاه فرهنگيان طى دو ترم و كسب ميانگين باالى نمره متوسط توسط اساتيد اين 

دانشگاه خبر داد.
رضا كچوئيان در گفتگو با مهر در خصوص بحث هاى نظارتى بر كيفيت آموزش به 
دانشجو معلمان در روزهاى كرونا كه آموزش را مجازى كرده است، گفت: ما پيش 

از عيد يك ارزيابى آموزش هاى الكترونيكى را انجام داديم.
وى ادامه داد: ما در اين ارزيابى مالك هاى مختلفى را در نظر گرفتيم و يك ارزيابى 
360 درجه انجام داديم. اين ارزيابى را در دو مرحله انجام داديم يكى براى ترمى كه 

از بهمن 98 آغاز شد و يكى هم براى ترم اول سال تحصيلى 1400-1399.
دبير شــوراى تخصصى نظارت دانشــگاه فرهنگيان بيان كرد: دانشگاه فرهنگيان از 
سال 91 تاسيس شده است و در اين 8 سال بيش از صد هزار دانشجو داشته است. 

توصيه به بيماران مبتال به آسم در پاندمى كرونا
ــال  ــه مبت ــرادى ك ــه اف ــان اينك ــا بي ــرژى ب ــم و آل ــوق تخصــص آس ــك ف  ي
ــد  ــه كووي ــالء ب ــورت ابت ــتند در ص ــده هس ــرل نش ــا كنت ــديد و ي ــم ش ــه آس ب
19 احتمــال زيــادى دارد كــه دچــار عالئــم شــديد بيمــارى شــده و مجبــور بــه 
بســترى در بيمارســتان شــوند. امــا خطــر ابتــالء بــه كرونــا در بيمارانــى كــه آســم 

ــراد عــادى نيســت. ــد بيشــتر از اف ــرل شــده دارن كنت
به گزارش مهر، محبوبه منصورى گفت:  تاكيد كرد: مبتاليان به آسم براى پيشگيرى 
از ابتالء به كرونا بايد با رعايت پروتكل هاى بهداشتى، پرهيز از حضور در تجمعات 
و محيط هاى شــلوغ و سربسته و استفاده از ماســك، خود را در مقابل اين بيمارى 

حفظ كنند.
وى به مبتاليان آســم توصيه كرد با داشتن سبك زندگى سالم از جمله تغذيه سالم، 
پرهيز از فست فودها، فعاليت مناسب، مصرف ويتامين D كافى سيستم ايمنى خود را 

تقويت كرده و باعث شوند بيمارى آنان از شدت كمترى برخوردار شود.

چطور بفهيم افت فشارخون داريم؟
 متخصــص قلب و عروق بيان كرد كه  كاهش فشــار خون با عالئمى از جمله 

سرگيجه، احساس منگى، بى حالى و ضعف همراه است.
محمود افتخارزاده در گفت وگو با فارس در رابطه با فشــار خون پايين،گفت: فشار 
خون پايين وقتى اتفاق مى افتد كه فشــار سيستوليك يا ماكزيمم كمتر از 90 ميليمتر 

جيوه باشد.
وى ادامه داد: فشــار خون پايين بيشتر در مواقعى رخ مى دهد كه فرد تغيير وضعيت 
دارد. بــه عنوان مثال فرد در حالت خوابيده عالمتى ندارد اما به محض نشســتن يا 
بلندشــدن دچار سياهى چشم، عدم تعادل و سرگيجه مى شود. فشار خون پايين در 

حالت هاى مزمن به صورت خستگى و ضعف و بى حالى نمايان شود.
اين متخصص قلب و عروق  يكى از علل ايجاد فشــار خون پايين را مصرف دارو 
عنوان كرد و اظهار داشت: اگر داروهاى درمان فشار خون باال بيش از دستور استفاده 

شود، مى تواند موجب ايجاد فشار خون پايين شود.

اطالعيه سازمان سنجش درباره زمان برگزارى كنكور ارشد 1400
 سازمان سنجش آموزش كشور اعالم كرد كه بنابر اعالم ستاد ملى مقابله با كرونا آزمون كارشناسى ارشد سال 1400 در روزهاى 

6 تا 8 مرداد برگزار مى شود.
به گزارش مهر، آزمون كارشناسى ارشد سال 1400 با تصميم ستاد ملى مقابله با كرونا در جلسه كميته هاى تخصصى به تعويق افتاد.

در جلسه كميته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با كرونا با توجه به درپيش بودن موعد برگزارى آزمون هاى عمومى و سراسرى سال 
1400، قرارگاه عملياتى ستاد ملى مقابله با كرونا گزارشى در مورد تقويم آموزشى كشور و آزمون هاى كشورى ارائه كرد و مقرر شد 
كنكور سراســرى در روزهاى 9 تا 12 تيرماه و در زمان مقرر خود برگزار شود اما آزمون كارشناسى ارشد به تاريخ هاى 6 تا 8 مرداد 

ماه منتقل شود.
به اطالع متقاضيان آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 1400 مى رساند با توجه به تصميم جلسه كميته  ستاد ملى مديريت بيمارى 

كرونا اين آزمون در تاريخ هاى 5، 6 و 7 خرداد ماه 1400 برگزار نمى شود.

شيوه ثبت نام سالمندان جا مانده از واكسن 
 salamat.gov.ir رئيس مركز مديريت آمار و فناورى اطالعات وزارت بهداشــت توضيحاتى درباره چگونگى ثبت نام در سامانه 

ارائه كرد.
على شريفى زارچى در گفت وگو با ايسنا، درباره آغاز به كار سامانه salamat.gov.ir ، گفت: اين سامانه كار خود را از روز گذشته 
آغاز كرده اســت و متولدين ســال 1320 و قبل از آن ( افراد باالى 80 سال) كه واكسن كرونا دريافت نكرده اند  يا از طريق خانه هاى 

بهداشت تماسى با آنها براى واكسيناسيون گرفته نشده است، مى توانند در اين سامانه ثبت نام كنند.
وى تاكيد كرد: افراد زير 80 سال بايد منتظر اعالم سخنگوى ستاد ملى مقابله با كرونا باشند كه چه زمانى براى ثبت نام آنها در نظر 

گرفته مى شود. 
متولدين پس از ســال 1320 در حال حاضر نمى توانند در ســامانه ثبت نام كنند. اقدام به بازگشايى ثبت نام براى گروه هاى سنى، بر 

اساس سند ملى واكسيناسيون صورت مى گيرد.

پزشكان استان همدان 422 هزار نسخه 
الكترونيك نوشتند

 مديركل بيمه سالمت استان 
همدان اعالم كرد كه سال گذشته 
بالغ بر 295 پزشك طرف قرارداد 
با بيمه سالمت استان تقريبا 422
هزار نسخه  الكترونيك نوشتند.

ســعيد فرجى با بيــان اينكه تا 
اســفندماه سال گذشــته بالغ بر 
295 پزشــك طرف قــرارداد با 
بيمه ســالمت استان تقريبا 422

هزار نســخه  الكترونيك نوشتند اظهار كرد: البته از اين تعداد 96 هزار 
نسخه الكترونيكى كامل و 326 هزار نسخه به صورت نيمه الكترونيك 
(استحقاق سنجى) تجويز شده اند و باتوجه به اينكه  به تازگى  تعداد 
پزشــكان طرف قــرارداد افزايش يافته و همچنيــن تعرفه ويزيت به 
صورت الكترونيكى بيشتر از غيرالكترونيكى است انتظار مى رود كه 
همكاران پزشــك بيشترى اقدام به تجويز نسخ الكترونيك به صورت 

آنالين نمايند.  
وى با اشاره به انجام نسخه پيچى الكترونيكى در داروخانه هاى استان 
گفت: تعداد 266 هزار نسخه الكترونيكى توسط 184 داروخانه طرف 
قرارداد بيمه سالمت استان پيچيده شده است كه از اين تعداد 73 هزار 
نسخه به صورت كامًال الكترونيك و 193 هزار نسخه به صورت نيمه 

الكترونيك ثبت شده است. 
مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان با بيان اينكه ســال گذشته 70
آزمايشگاه با لحاظ مراكز دولتى و دانشگاهى  نسخ الكترونيك داشتند 
عنوان كرد: 52 آزمايشــگاه مســتقل داريم كه با جمع مراكز دولتى و 
دانشــگاهى، تعداد آنها به 70 مورد مى رسد؛ بخشى از آزمايشگاه هاى 
مراكز دولتى و دانشــگاهى اقدام به تبديل نسخ كاغذى به الكترونيك 

نموده اند. 
ســعيد فرجى گفت : آزمايشگاهها نيز 108 هزار نسخه الكترونيك را 
ثبت و ارائه خدمت نمــوده ا ند كه حدود 91 هزار و پانصد مورد به 
صورت نيمــه الكترونيك  و 16هزار و500 مورد آن به صورت كامل 

الكترونيك انجام شده است.
وى به 26 مركز پرتوپزشكى طرف قرارداد با بيمه سالمت اشاره كرد 
كه ثبت نسخ الكترونيك را مورد توجه قرار داده اند و خاطرنشان كرد: 
با احتســاب مراكز دولتى و دانشــگاهى تعداد اين مراكز به 39 مورد 
مى رسد كه در مجموع 48 هزار نسخه الكترونيك  ثبت و ارائه خدمت 
نموده اند كه حدود هفت هزار نسخه الكترونيك و 41 هزار نسخه به 

صورت نيمه الكترونيك ثبت شده است .  
مديركل بيمه سالمت استان همدان با بيان اينكه اميدوار بوديم بيش از 
50 درصد مراكز دولتى و دانشــگاهى امكان نسخه نويسى الكترونيك 
را داشــته باشــند اما فعال اين اتفاق نيافتاده است گفت: خواسته ما از 
پزشكان همكار اين است كه هر روز تعداد نسخ الكترونيك را بيشتر 

نمايند تا به اهداف تعريف شده برسيم.
فرجــى در پايان خاطر نشــان كــرد : مردم مــى توانند بــا مراجعه 
بــه ســامانه خدمــات غيرحضــورى بيمــه ســالمت بــه آدرس

http//eservices.ihio.gov.ir/esc از خدمات درمانى دريافتى 
و سوابق بيمه اى خود مطلع شوند همچنين هرگونه سوالى در خصوص 
خدمات بيمه ســالمت را از طريق ســامانه 1666 مطرح نمايند. ضمنًا 
سامانه مكانيزه رســيدگى و   پاسخگويى به شكايات ذينفعان سازمان 
بيمه سالمت (بيمه شدگان، مراكز تشخيصى درمانى و دفاتر پيشخوان 
shekayat.ihio.gov.ir  از روز چهارشنبه مورخ  دولت) به آدرس

8 /2 /1400 راه اندازى و در دسترس عموم قرار گرفته است. 

دنياى اقتصاد: احياى سه بازار با يك نسخه
 در عرض يك چشم برهم زدن!!

هفت صبح: دعوت به مراسم واكسن زنى 
 فقط حواستون باشه كرونا زودتر از همه اونجا حاضر نباشه!!

آفتاب : وعده هاى بى عمل
 فقط آواز ُدُهل از دور خوش است؛ درجريانيد؟!!

شرق: رد صالحيت تا آخر انتخابات
 آخه اصلى ترين تصميمات تو دقيقه 90 كه جواب ميده!!

مردم ساالرى: فينال احياى برجام در وين
 شوك آخرم بدن كه كم كم بريم به سمت 

راه مردم: خودرو ارزان مى شود، شوراى رقابت گران مى كند
 چيزى كه عوض داره گله نداره!!

عصر رسانه: مسافرت در عيد فطر ممنوع
 مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسه!!

نقش اقتصاد: كف و سقف قيمت دالر 
 اين ديگه بستگى به زور بازو دالل ها داره!!
اخبار صنعت: بهبود پرشتاب صادرات نفت ايران

 تخته گاز ميره كه دست پر برگرده!!
پيشرو: محتكران و دالالن اينبار ركب خوردند

 كفگيرشون اين بار به ته ديگ خورد!!
اقتصاد ملى: راهكارهاى كنترل تورم

 بدون شرح!!
همشهرى: كرونا و دغدغه اشتغال زنان

 گل بود و به سبزه آراسته شد!!
همدلى: ايران و آمريكا يك گام نزديك تر

 گام به گام تا احياى برجام!!
اتحاد ملت: دالر كاهشى، قيمت خودرو افزايشى

 اين روزها خودروبراى ديده شدن طاقچه باال گذاشته!!

امتحانات نهمى ها و دوازدهمى ها 
حضورى شد 

 با نزديك شــدن به ايــام برگزارى امتحانات پايان ســال دانش 
آموزان و پس از انتشــار شيوه نامه ارزشيابى پايانى دانش آموزان كه 
در آن به برگزارى حضورى امتحانات پايه نهم و دوازدهم اشاره شده 
است، اعتراضاتى از سوى بخشى از خانواده ها و دانش آموزان رقم 
خــورد و حتى تجمعات كوچكى از ســوى دانش آموزان در برخى 
شهرها شــكل گرفت كه خود در شرايط كرونايى و هشدارها براى 

دورى از تجمعات و دورهمى ها، جاى تامل داشت.
به گزارش ايسنا، بر اساس شــيوه نامه ابالغى وزارت آموزش و 
پرورش در ابتداى ارديبهشــت ماه، مقرر شد كه ارزشيابى دانش 
آموزان دوره ابتدايى در قالب ارزشــيابى كيفــى -توصيفى و به 
صورت غيرحضــورى انجام و نتايج حداكثر تــا دهم خرداد ماه 

اعالم شود. 
همچنين طبق اين شــيوه نامه قرار شد امتحانات دبيرستانى ها طبق 
زمانبندى وزارت آموزش و پرورش پس از عيدســعيد فطر و از 27
ارديبهشــت ماه آغاز و تا 24 خرداد به پايان برسد و امتحانات پايه 

نهم و دوازدهم حضورى باشد.
اين در حالى اســت كه طى هفته هاى اخير اعتراضاتى به برگزارى 
حضورى امتحانات در اين دو پايه تحصيلى و به ويژه پايه نهم مطرح 
شــد و برخى معتقد بودند چرا در حالى كه آموزش ها غيرحضورى 

بوده اما امتحاناتش حضورى است؟ 
بــا وجود تاكيد و اصــرار وزارت آموزش و پــرورش بر برگزارى 
حضورى امتحانــات در اين دو مقطع به دليل اهميت اين دو پايه و 
نقش آنها در آينده دانش آموزان و جلوگيرى از تضييع حقوق دانش 
آموزان، مســئوالن آموزش و پرورش تصميم گيــرى نهايى درباره 
نحوه و زمان برگزارى امتحانات را به تصويب در ســتاد ملى مقابله 
با كرونا منوط كرده بودند كه رو زگذشته در جلسه ستاد در اين باره 

تصميم گيرى شد.
 برگزارى آزمون ها در موعد مقرر

ســخنگوى ســتاد ملى مقابله با كرونا در  تشريح تصميم ستاد ملى 
مقابله با كرونا درباره برگزارى آزمون هاى مختلف مرتبط با وزارت 
آموزش و پرورش گفت: آزمــون پايه نهم حضورى و از تاريخ 27
ارديبهشــت تا 24 خرداد ماه  و آزمون پايه دوازدهم نيز به شــكل 

حضورى از تاريخ 27 ارديبهشت تا 24 خرداد ماه خواهد بود.
وى همچنين اعالم كرد كه آزمون ســنجش ملى پايه ششــم  در 25
ارديبهشــت به شكل حضورى برگزار مى شــود و آزمون سمپاد در 

تاريخ 20 و 21 خرداد برگزار مى شود. 
همچنين مقرر شد آزمون مرحله دوم المپيادهاى علمى دانش آموزان 
در تاريخ 24 تا 26 ارديبهشت و مرحله دوم آن 23 تا 25 خرداد نيز 

به صورت حضورى خواهد بود. 
آزمون هاى اســتخدامى و آزمون ها با تعداد كم نيز در موعد خودش 

برگزار مى شود.
در شرايط فعلى و با توجه به تصميم وزارت آموزش و پرورش براى 
برگزارى حضورى امتحانات اين دو پايه تحصيلى و تصويب آن در 
ستاد ملى مقابله با كرونا، مراقبت از سالمت دانش آموزان با رعايت 
دقيق پروتكل هاى بهداشتى كه بايد با نظارت هاى دقيق همراه باشد 
بيش از هر چيز ديگرى اهميت پيدا مى كند تا سالمت دانش آموزان 

به مخاطره نيفتد.

 ســازمان جمعيت هالل احمــر  از بدو 
تأســيس تاكنون يك قرن خدمات داوطلبانه 
مقايســه نشــدنى در حــوزه فعاليت هــاى 
نيكوكارانــه، انسان دوســتانه و خيرخواهانه 
در قالب كمــك به محرومــان و نيازمندان، 
كاهش مرگ و مير، تلفات، خسارات و ساير 
پيامدهاى مخرب سوانح و بحران ها در داخل 

و خارج ارائه داده است.
صليب ســرخ و هالل احمــر مجموعه اى از 
ســازمان هاى با اهداف و اساسنامه مشترك 
مى باشــد كه در بيــش از 190 كشــور دنيا 
نمايندگى هــاى بومــى دارنــد و به صورت 

بين المللى عمل مى كنند.
هجدهم ارديبهشت ماه به خانه هاى هالل و 
آموزش همگانى اختصاص داده شــده است. 
مهم ترين فعاليــت در دوره مديريت جديد 
هالل احمر خانه هاى هالل بوده است كه يك 
تشكيل بزرگ است. تشكيل دولت يازدهم و 
دولت دوازدهــم به صورت خاص مى تواند 

همين خانه هاى هالل باشد.
 امسال براى اين روز شعار "يك قرن خدمات 

داوطلبانه مقايسه نشدنى" را عنوان كرده اند.
 راهاندازى 23 خانه هالل 

در سطح استان 
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان 
23 راه انــدازى  از  خبرنــگاران  جمــع  در 

خانه هالل همزمان با ســالروز تشكيل هالل 
احمر در اين استان خبرداد.

على ســنجربگى در اين باره اظهار كرد: سال 
گذشــته راه اندازى 5 هــزار خانه هالل در 
كشور در دســتور كار بود كه سهم همدان از 

اين آمار افتتاح 110 مورد بود.
وى خاطر نشان كرد: اين استان 41 خانه هالل 
بيش از سهم پيش بينى شده يعنى 151 خانه 
هالل را سال گذشته افتتاح كرد و هفته هالل 
احمر سالجارى نيز با بهره بردارى از 23 مورد 
شمار خانه هاى هالل استان به 174 خانه مى 

رسد.
وى با اشــاره به لزوم مشــاركت خيرين در 
طــى اين ايام يادآور شــد: همت عالى خود 
را به كار مى گيريم تا در ســال جارى كمك 
هزينه درمانى و حمايتى به اقشار آسيب پذير 
و نيازمندان شناسايى شــده ايــن جمعيت را 

افزايش مى دهيم.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان 
به طرح توانمندسازى محالت كمتر برخوردار 
اشاره كرد و افزود: 6محله كمتر برخوردار در 
شــهر همدان و ساير شهرســتان هاى استان 
شناســايى شــده و در صدد هستيم با جذب 
مشاركت هاى اجتماعى داوطلبان  هالل احمر، 
اين محله ها را در حوزه اجتماعى، فرهنگى و 

اقتصادى توانمندسازى كنيم.
وى در همين زمينه به جلب همكارى كميته 
امداد، بهزيســتى و شــهردارى اشاره كرد و 
افزود: بــه طور نمونه  كوى كوثر در همدان، 
پايلوت اجراى طرح توانمندســازى محالت 

است.
مديرعامــل هالل احمر همدان بــا تقدير از 
زحمــات جامعــه خبرى اســتان همدان در 
يكســال گذشــته در زمينه انعكاس اخبار و 
رويدادهــاى اين نهاد مردمى و عام  المنفعه، با 
بيان اينكه ظرف روزهــاى آينده خانه هالل 
خبرنگاران در مالير افتتاح مى شود، از افتتاح 

خانه هالل خبرنگاران استان همدان خبر داد.
وى بــا بيان اينكه سياســت اصلى خانه هاى 
هالل توســعه خدمات داوطلبانه است، يكى 
از اهداف اصلى تشكيل اين خانه ها را افزايش 
روســتاها  و  محالت  اجتماعى  تــاب آورى 
قلمداد كرد و افزود:  از آنجا كه آموزش هاى 
هالل احمر قبأل فرد به فرد ارائه شده است، با 
ايجاد خانه هاى هالل اين آموزش ها به جامعه 

هدف بزرگترى ارائه خواهد شد.
وى در همين زمينه خبرنگاران را رابطين بين 
دســتگاهها و مردم دانست و افزود:  با افتتاح 
خانه هــالل خبرنگاران، راه ميان بُرى را براى 
توسعه آموزش هاى همگانى هالل احمر طى 

كرده ايم.
 افزايش خانه هاى هالل همدان

 به 174 مورد
على سنجربيگى با اشاره به روز جهانى هالل 
احمر گريزى به چشــم انداز جمعيت هالل 
احمر اســتان همدان در راستاى ايجاد جامعه 

ايمن، تاب آور و آماده در برابر مخاطرات زد 
و اظهار كرد: اقدامات اين مجموعه در راستاى 
گسترش دوستى و ترويج خدمات داوطلبانه 

انجام مى شود.
وى كمك به ايجــاد جامعه تاب آور، كاهش 
جامعه خطر و پاســخگويى موثر به حوادث 
و سوانح، ترويج و جلب مشاركت اجتماعى 
در فعاليت هاى بشردوســتانه با تقويت نقش 
جوانــان و داوطلبان، پاســحگويى كارآمد و 

اثربخش به حوادث و سوانح، توانمندسازى 
تيم هاى عملياتى، كمك به كاهش بيمارى هاى 
واگيــر و غيرواگير و ترويج فرهنگ خدمات 
داوطلبانــه و كمك به افزايش ســطح تحت 
پوشش با هدف دسترســى آسيب پذيرترين 
افراد جامعه به خدمات درمانى و توانبخشى 
را بخشى از چشم انداز هالل احمر در استان 

دانست.
 انجام 520 ماموريت امدادى

 در سطح استان 
 مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان 
با بيان اينكه ســال گذشــته 520 ماموريت 
امدادى در ســطح اســتان انجام شده كه دو 
درصد كل ماموريت هاى امدادى كشــور را 
تشكيل داده اســت گفت: در حوزه آموزش 
همگانى و تخصصى در ســال 99 حدود 80

هزار نفربه صــورت مجازى و نيمه حضورى 
از آموزش هاى جمعيت هالل احمر بهره مند 
شدند. وى با اشاره به اينكه ميانگين ماموريت 
روزانه در استان به صورت تقريبى 15 درصد 
بوده اســت گفت: طى ســال گذشته در كل 
حوادث اســتان تعداد مصدومان امدادرسانى 
شــده 415 نفر بود كه 121 مصدوم سرپايى 

و 294 مصدوم انتقالى بوده اند.
به  روزانه  امدادرســانى  ميانگين  سنجربيگى 
مصدومان حوادث در اســتان را به صورت 
تقريبى تعداد 102 نفر عنــوان كرد و با بيان 
اينكه تعــداد فوتى ها در مجموع حوادث نيز 
76 نفر بوده اســت در ادامه اعــزام كاروان 
سالمت به مناطق محروم و خدمات رسانى به 
بيماران و نيازمندان با ويزيت رايگان، كمك 
به تامين دارو و توزيع بســته هاى بهداشتى و 
ســبدهاى غذايى را از ديگــر اقدامات هالل 

احمر عنوان كرد.
وى با اشــاره بــه اجراى طرح مشــاركت 
ايرانيان(حاميان سالمت و كرامت) با همكاى 
164 پزشــك داوطلــب، 17 داروخانه و 11
درمانگاه به صورت رايــگان به مددجويان، 
تشــكيل پرونده براى مددجويــان و بيماران 
كرونايــى و مســاعدت به آنهــا را از ديگر 
اقدامات دانســت و از تجهيــز بانك امانات 
تجهيزات پزشــكى شعب استان و توزيع 30
كپسول اكســيژن، 12 اكسيژن ساز، 30 پالس 
اكســى متر و... در بين شهرستان ها و تحويل 
امانى اقالم مورد نياز بــه بيماران كرونايى و 

نيازمند خبر داد.
مدير عامل جمعيت استان در ادامه افزود: يكى 
ديگر از اهداف هالل احمر افزايش مشاركت 
اجتماعــى داوطلبان در محالت كم برخوردار 
اســتان اســت كه در 6 محله محــروم در 6
شهرستان  با هدف بهره گيرى از جوامع محلى 
به منظور توانمندسازى اقتصادى و اجتماعى 

راه اندازى مى شود.
 ســنجربگى با اشاره به اينكه راه اندازى خانه 
داوطلب در محالت، با كمك اهالى محل به 
منظور آگاهى از نيازمندى ها و رفع مشكالت 
معيشــتى و درمانى انجام مى گيرد در ادامه از 
اجــراى 700 برنامه در حــوزه معاونت امور 
جوانــان، انجــام طرح آمران ســالمت، نذر 
ســالمت به منظور مقابله باكرونا با رويكرد 
نظارتى و اجراى طرح شــهيد سليمانى خبر 
داد و گفــت: 244 هزار نفــر از اين برنامه ها 

بهره مند شدند.
وى با اشــاره به توزيع سبد معيشتى در قالب 
كمك مومنانه در سطح استان طى سال گذشته 
به ارزش 8 ميليارد و 900 ميليون تومان گفت: 
كمك به نيازمندان و تأمين بسته هاى معيشتى 

نيز كماكان ادامه دارد.
تهيه طرح اسكان اضطرارى همدان

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان 
در بخــش ديگــرى از تهيه طرح اســكان 
اضطرارى اســتان خبر داد و يادآور شد: يكى 
از چالش هاى حوادث و سوانح بحث اسكان 
اضطرارى است كه اين طرح در سال گذشته 
كليد خورد و طرح اســكن اضطرارى استان 

همدان تهيه شد.
سنجربگى با بيان اينكه تكميل و خاتمه طرح 
اسكان اضطرارى استان همدان از برنامه   هاى 
عملياتى سال 1400 خواهدبود،  ادامه داد: در 
حال حاضر 80 درصد اين طرح تهيه شــده 
و طرح اســكان اضطرارى هشت شهرستان 
تكميل و به ستاد پيشگيرى و مديريت بحران 

استان ارائه شده است
وى در پايان سخنانش با اشاره به راه اندازى 
خانه هالل خبرنگاران در شهرســتان مالير 
از آمادگــى براى ايجاد اين خانه در شــهر 
همدان خبــر داد و گفت: بهره گيرى از توان 
خبرنگاران در برنامه هاى هالل احمر آثار و 
فوايد بســيارى براى جامعه دارد كه بايد از 

اين ظرفيت بهره برد.

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان:

افتتاح خانه  هالل 
براى توسعه خدمات داوطلبانه است

■ 23 خانه هالل در استان راه اندازى مى شود

سفر در ايام عيد فطر ممنوع است
 معاون فنى مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت با تاكيد بر 
ممنوعيت سفر در ايام تعطيالت عيد فطر بيان كرد كه براى جلوگيرى 
از گسترش ويروس جهش يافته اين كار ضرورى است بنابراين هر نوع 

سفر هوايى و زمينى ممنوع است .
به گزارش ايســنا، محســن فرهادى درباره محدوديــت و ممنوعيت 
اعمال شده براى سفرهاى عيد فطر گفت: در مصوبه كليه سفرها و عبور 
و مرور ممنوع اعالم شده است . البته بليت برخى پروازها قبل تر فروخته 
شده است كه بايد وزارت راه و شهرسازى و ساير دستگاه هاى مرتبط 
تمهيداتى بينديشند تا سفرها و مراودات بويژه زمينى از 21 ارديبهشت 

ساعت 2 بعدازظهر تا 25 ارديبهشت ممنوع شود.
وى افزود: در واقع اين كار يك نوع قرنطينه تردد بين اســتانى است و 
هيچ سفرى نبايد انجام شود و اراده بر قطع سفرها است. دليل اين كار 
هم مشخص است، زيرا تردد جمعيت انتقال گونه هاى جديد ويروس 

كرونا تسهيل مى كند
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بازار يادداشت

حرف و شعار شده معيار ارزش گذارى هاى ما
مهدى ناصرنژاد»

 قيمت هاى مريوط به هر آنچه كه مايحتاج عمومى و مخارج زندگى 
است، در جامعه ما شايد بيشتر از بسيارى كشور ها با شيب تندترى رو 
به افزايش است و به خصوص اينكه در چند سال اخير افزايش قيمت ها 

به دور از تمام تصور ها و به طرز كمرشكنى خودنمايى كرده است.
معموالً در حيات اجتماعى كه در محور قوانين و مقررات تدوين شده 
مى چرخد، براى هر تغيير و تحول و جهش غيرعادى علت و معلولى 
از ديدگاه هاى مختلف خاص وعام مطرح مى شود و براى دگرگونى هاى  
نامتعارف حوزه اقتصادى و قيمت هاى مرتبط با آن در كشــورمان نيز 
داليل مختلفى مطرح است كه از آن جمله شرايط سياسى و تحريم هاى 
همه جانبــه دولت زورگــوى آمريكا بر عليه مردم ايــران و همچنين 

همه گيرى جهانى و پايان ناپذير كرونا مى باشد.
بنابراين اگر تحريم ها و سونامى ويرانگر كرونا مسبب تمام سختى ها و 
كمبود ها و ركود شديد اقتصادى در كشور ما و يا هر كشور ديگر باشد 
بايد حاال حاال ها بنشــينيم و منتظر بمانيم تا كرونا تمام شود و آرامش 
به دنيا برگردد و يا چرخشــى 180 درجه اى در سياست هاى خصمانه 
دولت هاى آمريكايى عليه كشــور و ملت ايران ايجاد شــود و زنجير 
تحريم ها پاره شود و كشتى هاى پر از كاال و رونق اقتصادى از سراسر 

دنيا به سمت بنادر و باراندازهاى پيرامونى كشورمان سرازير شوند. 
يعنى اينكه بر اثر دشــمنى ها و باليى كه اشــاره شد، كمبود كاالهاى 
گوناگون از مواد اوليه تا مصرفى و سرمايه اى و اجناس لوكس و تزئينى 
و لوازم خانگى و زيورآالت زنانه و طال و ارز و زمين و مسكن و همه 
و همه از دسترس مردم خارج شده و كشور در تنگنا قرار گرفته و در 
نتيجه آن همه قيمت ها روزبــه روز باال و باالتر رفته و مى رود و چاره 
كار هم رفع تحريم ها و بازگشت آرامش بعد از طوفان كرونا به جامعه 
مى باشد. اما قضيه به همين جا ختم نمى شود و گويا مشكالت اقتصادى 
جامعه ايرانى را از زوايه ديگرى هم مى شــود به تماشا نشست و براى 
تماشاى چنين چشم انداز هاى تاريك و روشن بايد كامال احساسى بود 

و احساسى انديشيه كرد.!
موضوع اين اســت كه چند هفته اى اســت داســتان قديمى برجام و 
برجام ســازانى با عنوان 4+1 بعد از يك وقفه حدود 2 ســاله به علت 
بدعهدى و پيمان شكنى آمريكا، دوباره به جريان افتاده و زمزمه احتمال 
شكسته شدن ســد تحريم هاى اقتصادى، ساختار احساسى اقتصادى 
كشورمان را به لرزه در آورده است، بدون اينكه هنوز اتفاقى افتاده باشد 
و كشتى هاى نجات بخش از اين ســو و آن سوى جهان به سمت بنادر 

ايران روانه شده باشند.
در همين مدت و چند جلسه مشترك سياستمداران 4+1 و بحث هاى 
بشود يا نشود به يكباره قيمت دالر آزاد از باالى 25 هزار تومان در بازار 
ايران به حدود 20 هزار تومان و كمتر كاهش قيمت يافت، بدون اينكه 
معامالت ارزى بين بانك هــاى بين المللى با بانك هاى ايرانى صورت 
گرفته باشــد. در چند هفته اخير كه احتمال مى رود چراغ هاى سفيد بر 
جام كريدور هاى اقتصادى كشــورمان را روشن كند، قيمت طالى 18
عيــار از حدود گرمى يك ميليون و 150 هزار تومان به زير 900 هزار 
تومان ســقوط كرد بدون اينكه محموله هاى جديد شمش هاى طال به 
زرگرخانه هاى ايرانى تحويل شــود و همزمان بسيارى معامالت ملك 
نظير خانه و زمين و مغازه در شــهرهاى بزرگ تقريباً به حالت ركود 
رفته اســت، بدون اينكه طول و عرض كشورمان به سطح دوران قبل 
از قاجاريه و شاهزاده هاى بى كفايت قاجارى و اسالف بعدى آن اعاده 

گردد.
بنابراين به اين نتيجه اخالقى مى رسيم كه ما مردم بيشتر بنده باور هاى 
احساسى و برخى محاســبه هاى غلط اقتصادى خود هستيم. ما مزاج 
خود را آن چنان بد عادت داده ايم كه با يك مويز گرمى مان مى شود و 

با يك غوره سرديمان!
بايد هزاران حســابدان و رياضيدان و حســابدار متخصص بنشينند و 
چند ســال جمع و تفريق و ضرب و تقسيم كنند و صورت وضعيت 
تنظيم كنند كه اين مردم و اين كشــور حداقل در همين دوســالى كه 
حرف و شــعار هاى سياســى در كشــورمان جاى معادله نويسى هاى 
درست اقتصادى را پركرده است، چقدر زيان داده ايم! چه زندگى هاى 
اميدوارى كه بر اثر برنامه نويسى هاى احساسى در اقتصاد ريز و درشت 
جامعه و غلط از آب در آمدن حســاب و كتاب هاى خانوادگى، از هم 
پاشيده اند! چه واحد هاى توليدى پررونقى كه به علت احتكار مواد اوليه 
توسط سرمايه داران زالو سيرت به طمع سود آورى بيشتر، داغان شده و 
كارگران آن بيكار شده اند و چه و چه و چه تركه هاى ترى كه به خاطر 

بدانديشى هاى رياضيات به كف پاهايمان فرود آمده است !!!

رئيس اتاق اصناف همدان:
همسو با اصناف، پيگير مطالبات 

بازاريان هستيم
 رئيس اتاق اصناف همدان عنوان كرد با تغيير رنگبندى همدان از 
لحاظ شيوع و مرگ و مير ناشى از ويروس كرونا و پايان محدوديت 
فعاليت مشــاغل گروه دو، متاسفانه شاهد تداوم مسائل و مشكالت 
پيش روى بازاريان و كســبه هســتيم. اين در حالى است كه نقش 
كليدى و حمايت مادى و معنوى اصناف در سال هاى پس از انقالب 
و دوران دفاع مقدس تا كنون بر كسى پوشيده نيست. اصناف همواره 
حمايتهاى خود را در راســتاى نظام مقدس جمهورى اســالمى در 
معرض نمايش قرار داده اســت. مجموعه اصناف و بازاريان سطح 
اســتان همدان مشــتمل بــر 60,000 هزار واحد صنفــى به عنوان 
بزرگتريــن نهاد خصوصى در قالب بنگاه هــاى اقتصادى كوچك و 
بزرگ مى باشــند كه تعطيلى بازار، كسبه و بازاريان را با چالش عدم 
توانايــى انجام تعهدات مالى در قالب چك و ناتوانى در بازپرداخت 
تســهيالت بانكى و پرداخت ديون دولت و اجاره بها روبرو ساخته 
اســت كه اين امر منجر به تضييع اعتبار و ورشكســتگى اين قشــر 
آســيب ديده خواهد شــد. كه از عواقب ادامه روند تعطيلى بازار و 
عدم چاره انديشــى و حمايت از كســبه مى توان بــه از بين رفتن 
ســرمايه بازاريان، افزايش شكايات عليه بازاريان در مراجع قضايى، 
ورشكســتگى اقتصادى، بيكارى و ســاير مشــكالت خانوادگى و 

معيشتى اشاره كرد. 
در پى مطالبه اصناف و بازاريان و ايفاى نقش اتاق اصناف در پيگيرى 
اين مطالبات، محرابى ضمن بيان مسائل و مشكالت اين قشر آسيب 
ديده، راهكارها و پيشنهادات كارشناسى شده را به مراجع و مسئولين 
ذيربــط ارائه نموده و اميدواريم به نتايج قابل قبولى دســتم يابيم كه 

رضايت اصناف را جلب نمايد.
حســين محرابى گفت: با توجه به پيگيــرى هاى صورت گرفته در 
كميته اقتصادى ســتاد اســتانى مديريت بيمارى كرونا، تصميمات و 
مصوبات الزم در خصوص بخشــودگى عوارض كســب و پيشه و 
بهاى خدمات عمومى و همچنين بخشــودگى اجــاره بهاى امالك 
تجارى تحت مالكيت شــهردارى و اداره اوقاف و امور خيريه اخذ 
گرديده اســت كه اميد واريم در رفع مســائل و چالش هاى اصناف 
و بازاريان گام هاى موثر ترى از ســوى دستگاهها و ادارات متولى 

برداشته شود.
پيشنهادات اتاق اصناف همدان:

1-  هماهنگــى با مراجع قضايى و دادگســترى مبنى بر اينكه زمان 
رســيدگى به شكايات مربوط به اصناف و بازاريان ناشى از پرداخت 
ديون دولتى و خصوصى اعم از چك و ساير موارد مشابه در محاكم 

قضايى به مدت 3 ماه به تاخير بيافتد.
2- بخشــودگى جرايم و اســتمهال بازپرداخت اقســاط مربوط به 

بازاريان در بانكها حداقل به مدت 3 ماه 
3- بخشــودگى مالياتى اصناف در 2 ماهه فروردين و ارديبهشــت 

ماه سالجارى 
4- بخشــودگى جرايــم و امهــال در پرداخت حق بيمــه دو ماهه 

فروردين و ارديبهشت سال جارى اصناف و بازاريان تا 3 ماه 
5- بخشــودگى اجاره بهاى اصناف و بازاريان مســتاجر در امالك 

تحت مالكيت شهردارى و اداره اوقاف و امور خيريه 
6- بخشــودگى عوارض كســب و پيشــه و بهاى خدمات عمومى 
دوماهه فروردين و ارديبهست سال جارى اصناف و بازاريان توسط 

شوراى اسالمى شهر و شهردارى

اگر از تحريم خسارت ديديد 
گزارش دهيد!

 با رســيدن به ماه هــاى پايانى دولت دوازدهم، به نظر مى رســد 
فعــاالن بخش خصوصى در يكى از آخريــن همكارى هاى خود با 
معاون اول رئيس جمهور گزارشى از تحريم ها را آماده خواهند كرد.
ــر  ــى سراس ــاى بازرگان ــه اتاق ه ــه اى ب ــى نام ــى ط ــر عليخان مظف
كشــور، از آمادگــى ايــن معاونــت بــراى گــردآورى و مستندســازى 
ــب وكار  ــر كس ــا ب ــى از تحريم ه ــيب هاى ناش ــارت ها و آس خس
ــت  ــح كرده اس ــر داده و تصري ــادى خب ــاالن اقتص ــا و فع بنگاه ه
ــل  ــه از مح ــارت هايى ك ــى خس ــاى بازرگان ــاى اتاق ه ــه اعض ك
تحريم هــا بــر كســب وكار آنهــا وارد آمــده را بــه صــورت مصداقــى 
و مســتند در اختيــار معاونــت اســتان ها و تشــكل هاى اتــاق ايــران 
ــى  ــى گزارش ــا ط ــى از تحريم ه ــاى ناش ــا پيامده ــد ت ــرار دهن ق
مســتند و ملمــوس، بــه دفتــر معــاون اول رئيس جمهــور منعكــس 

شــود.
و  بنگاه هــا  كســب وكار  بــر  تحريم هــا  فشــار  از  شــكايت 
ــاالن  ــكارى فع ــل و هم ــده در مســير تعام دســت اندازهاى پيش آم
ــه در  ــت ك ــه اى اس ــى، تكلم ــاى بين الملل ــا بازاره ــادى ب اقتص
ــه  ــى ب ــوى بخش خصوص ــواره از س ــر هم ــال هاى اخي ــول س ط
زبــان آورده شــده و نماينــدگان كارآفرينــان و بازرگانــان در اتــاق 
بازرگانــى و تشــكل هاى اقتصــادى تــالش كرده انــد تصويــر 
ــى در دوره  ــش خصوص ــاد بخ ــر اقتص ــه ب ــه ك ــنى از آنچ روش

تحريم هــا مى گــذرد، پيــش روى دولتمــردان قــرار دهنــد.

كدام استان بهترين مقصد سرمايه گذاران است؟
همدان جزو 3 استان برتر نيست

 اتاق بازرگانى ايران به تفكيك استانى، وضعيت كسب و كار در نقاط مختلف كشور 
در زمستان سال گذشته را بررسى كرده است.

به گزارش ايســنا، عدد شاخص كسب و كار در طيفى ميان يك تا 10 اعالم مى شود و 
هرچه اين عدد به ســمت يك حركت كند به معنى بهبود شرايط و هرچه به سمت 10 

حركت كند به معنى دشوار شدن مسير حركت سرمايه گذاران خواهد بود.
اقتصاد ايران از نظر محيط كسب و كار در سال هاى گذشته شرايط قابل دفاعى نداشته و 

در ميان كشورهاى جهان همواره رتبه اى سه رقمى داشته است، با اين وجود بررسى هاى 
اتاق بازرگانى ايران نشان مى دهد كه شرايط در زمستان سال گذشته نسبت به پاييز همان 

سال قدرى بهتر شده است.
در شــرايطى كه شاخص كســب و كار در پاييز 1399 به 5/93 رسيده بود، اين عدد در 
زمستان همان سال به 5/8 رسيده كه نشان دهنده بهبود شرايط هرچند به شكلى محدود 

بوده است.
ــب  ــه ترتي ــش، ب ــن پاي ــاركت كننده در اي ــادى مش ــاالن اقتص ــتان 1399، فع در زمس

ســه مؤلفــه
1- غيرقابل پيش بينى بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت

2- بى ثباتى سياست ها، قوانين و مقررات و رويه هاى اجرايى ناظر بر كسب وكار
3- دشوارى تأمين مالى از بانك ها

را نامناســب ترين مؤلفه هاى محيط كسب وكار كشور نســبت به ساير مؤلفه ها ارزيابى 
كرده اند.

در كنار بررســى آمارهاى كشــورى، اتاق بازرگانى وضعيت كسب و كار را به تفكيك 
اســتان هاى كشــور نيز اعالم كرده اســت. بر اين اساس 3 استان ســمنان، مركزى و 
آذربايجان شــرقى به ترتيب بهترين محيط كســب و كار را براى ســرمايه گذاران خود 
به وجود آورده اند و 3 اســتان كردســتان، كرمان و چهار محال و بختيارى نيز بدترين 

شرايط را دارند. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

غزل اسالمى »
 خودمختارى عوامل حمل ونقل در اســتان 
همدان، توليد كارخانه سيمان هگمتان را تعطيل 

كرد.
آن طور كه مديرعامل شــركت توليدى سيمان 
هگمتان خبر داد: 5 روز است به خاطر مشكالتى 
كه در بخش حمل ونقل اســتان همدان وجود 
دارد صادرات و توليد بخشــى از اين كارخانه 

تعطيل شده است.
على اصغر گرشاسبى گفت: بخش حمل و نقل 
استان دچار بى نظمى و ســومديريت شده كه 
نتيجه آن اين است كه رانندگان به زعم خود و 
به هر دليلى مى توانند كار را تعطيل كرده و كار 

كارخانه را بخوابانند.
وى گفــت: هفته گذشــته بخشــى از توليد 
كارخانه و صادرات آن به صفر رسيد و تاكنون 
15 ميليارد تومــان به كارخانه زيان مالى وارد 

شده است.
گرشاسبى با بيان اينكه از هفته گذشته رانندگان 
بار اين كارخانه را حمل نكرده اند، افزود: اين 
موضوع را به همه مسئوالن ذيربط استان اطالع 
داده ايم اما تا امروز هيچ كدام از آنها واكنشى به 
تعطيلى صادرات اين حجم از سيمان در استان 

نشان نداده اند.
مديرعامل شــركت توليدى ســيمان هگمتان 
ادامه داد: تعرفه حمل ونقل مشخص است اما 
ماه هاست كه رانندگان با عناوين مختلف مانند 
پــول چاى و ... كرايه هــا را باال مى برند و در 
صورت پرداخت نكردن اين اضافه هزينه،  بار 

را حمل نمى كنند.
وى با بيــان اينكه خودمختارى حمل ونقل در 
استان، هزينه ها را تا چند برابر باال برده، افزود: 
اين اقدام به توليدكننده و مصرف كننده آسيب 

جدى وارد كرده است.
وى با بيان اينكه دريافت اضافه هزينه حمل بار 
در بخش سيمان تأثير زيادى بر قيمت نهايى آن 
مى گذارد، توضيح داد: قيمت هر تن سيمان 300

هزار تومان است و هزينه حمل آن براى داخل 

استان 70 تا 80 هزار تومان 
و براى خارج از استان 140

تا 150 هزار تومان است كه 
 ، دريافت  اضافه  درصورت 
قيمت سيمان را تا 50 درصد 
براى مصرف كننده باال مى برد 
اما اين اضافه هزينه شايد بر 
بار كاميونى كه به عنوان مثال 
كارتن هاى مــواد غذايى با 
قيمت بسيار باالتر از سيمان 
را حمل مى كند تأثير چندانى 
هزينه  افزايش  ولى  نگذارد، 
حمل براى كاالى سيمان با 
توجه به قيمت نسبتا كم اش 

تأثير بسيار منفى دارد و در نهايت منجر به رشد 
قيمت سيمان مى شود.

گرشاســبى ادامــه داد: در واقــع، بى توجهى 
مسئوالن به اين مسئله، قيمت  سيمان و مصالح را 
باال مى برد كه نهايتاً مصرف كننده و توليدكننده، 

متضرر واقعى آن هستند.

وى افــزود: پيــش از اين 
سازمان  به  مصالح فروش ها 
پايانه حمل و نقل اســتان 
نامه زده اند و عنوان كرده اند 
كه رانندگان براى حمل بار 
پــول زور مى گيرند و اگر 
پرداخت نكنيم بار را حمل 
اجحاف  ايــن  و  نمى كنند 
و  توليدكننــده  حــق  در 

مصرف كننده است.
وى با بيان اينكه از سازمان 
حمل ونقــل و پايانه هــا و 
هســتيم،  گله مند  رانندگان 
بيان كرد: سيســتم حمل و 
نقل اســتان نظم و انضباط ندارد كه زمينه ساز 
خودمختارى رانندگان شده و كسى هم پاسخگو 

نيست.
گرشاسبى با بيان اينكه شركت هاى حمل ونقل 
بايد بــه حمل بــارى كه راننــدگان تحويل 
مى گيرند متعهد باشند، افزود: در حال حاضر 

شركت ها فقط بارنويس شده اند و كارى ندارند 
كــه وقتى كاميون بار را تحويل مى گيرد حمل 

مى كند يا خير.
وى با بيــان اينكه همه مســئوالن اســتان از 
معضالت و مشكل به وجود آمده براى كارخانه 
سيمان هگمتان خبر دارند، گفت: اگر مى خواهند 
مانع زدايى كنند بايد يكبار براى هميشه بنشينند و 
مشكالت حمل ونقل استان را حل كنند و براى 

آن چارچوب تعيين كنند.
گرشاســبى در پايان گفت: از استاندار محترم 
به عنوان عالى ترين نماينده قوه مجريه در استان 
و از رئيس كل محترم دادگسترى استان به عنوان 
عالى ترين مقام قوه قضائيه در استان تقاضا داريم 
فرامين مقام معظم رهبرى و شعار امسال كه مانع 

زدايى از توليد مى باشد را عملياتى كنند.
بــراى پيگيرى خبر بــا اداره كل حمل ونقل و 
پايانه هاى اســتان همدان تماس گرفتيم اما از 
طريــق روابط عمومى اداره كل اعالم شــد كه 
با توجه به حساسيت موضوع تا دوشنبه قصد 

مصاحبه با رسانه ها را ندارند.

عدالت،  ســهام داران  بــه زودى   
اميد  سرمايه گذارى  شركت  سهام دارِ 
ايرانيان كه از 13 شركت تشكيل شده 

است، خواهند شد.
مديركل امــور اقتصــادى و دارايى 
استان همدان گفت: منتظر جمع بندى 
13 شركت غيربورسى كه در پرتفوى 
ســهام عدالت قرار دارند، هستيم و 
هلدينگــى كه براى اين شــركت ها 
تشــكيل شــده به زودى جزو سهام 

سهامداران عدالت قرار مى گيرد. 
ســيدناصر محمودى ادامه داد: پرتفوى 
سهام عدالت شامل 49 شركت است كه 
از ميان اين شركت ها، 36 شركت بورسى 

و 13 شركت غيربورسى هستند.

اين  براى  هلدينگى  افــزود:  وى 
غير  و  غيربورســى  شــركت   13
فرابورســى بــا عنوان "شــركت 
ايرانيان"  اميــد  ســرمايه گذارى 
تشــكيل شــده كه همه مشموالن 
كه  افــرادى  چه  عدالت،  ســهام 
مديريت  براى  را  مســتقيم  روش 
و  بودند  كرده  انتخاب  خود  سهام 
چه افرادى كه روش غيرمســتقيم 
سهام دار  بودند،  كرده  انتخاب  را 

شد. خواهند  شركت  اين 
محمــودى توضيح داد: 6 شــركت 
پتروشــيمى  شــامل  پتروشــيمى 
بوعلى ســينا، پتروشــيمى اروميــه، 
پتروشيمى بندر امام (ره)، پتروشيمى 

بيستون، پتروشيمى تبريز، پتروشيمى 
خوزســتان، 3 شــهر صنعتى البرز، 
رشت و كاوه و 4 شــركت مشانيز، 
مگاموترو، ساختمان سد و تأسيسات 
آبيارى و دخانيات ايران، 13 شركتى 
هستند كه در شــركت اميد ايرانيان 

قرار دارند.
مديركل امــور اقتصــادى و دارايى 
اســتان همدان گفت: يك شــركت 
ســرمايه گذارى از تركيب سهام چند 
شــركت اســت و هر دارنده سهام 
عدالت بر اساس ارزش اسمى سهامى 
كه دارد (برگه هاى يك ميليون تومانى 
و 500 هزار تومانى) از اين شــركت 

سهم خواهد داشت.

مديركل راه و شهرسازى
 استان همدان:

مساحت شهر همدان 
680 هكتار توسعه مى يابد

 مديركل راه و شهرســازى استان همدان 
گفت: به منظور توســعه و گسترش شهر و 
اجــراى طرح اقــدام ملى و توليد مســكن، 
هكتارى  افزايــش 680  براى  برنامه ريزى ها 

مساحت شهر همدان در حال انجام است.
داريوش حسينى افزود: در سال 1400 يكى 
از مهمترين اقدامــات اين اداره كل، پيگيرى 

الحاق اراضــى 680 هكتارى بــه محدوده 
شهرى همدان جهت تأمين زمين براى طرح 

اقدام ملى توليد مسكن استان خواهد بود.
وى به ايرنا گفت: در حال حاضر با پيوستن 
60 هكتار از زمين هاى معرفى شده به شوراى 
عالى شهرسازى و معمارى به محدوده شهرى 

همدان، موافقت شده است.
حسينى تصريح كرد: در شهرستان مالير نيز 
8 هكتار بــراى اجراى طرح اقدام ملى توليد 
مسكن به شوراى عالى شهرسازى و معمارى 
معرفى شده كه اين موضوع توسط شوراى در 

حال بررسى است.

مديركل راه و شهرسازى استان همدان عنوان 
كرد: پيش بينى مى شود در هفته هاى آتى مجوز 
پيوستن اين زمين ها به محدوده شهر همدان 
صادر و با سرعت بيشتر طرح اقدام ملى توليد 

مسكن در استان پيگيرى و اجرا شود.
وى تأكيد كــرد: تأمين زمين و صدور پروانه 
ســاخت از مهم ترين اولويت هــاى اقدام 
ملى توليد مسكن است كه با تفاهم صورت 
گرفته، قرار شد شهردارى 50 درصد عوارض 
را تخفيف دهد تا قيمت تمام شــده واحدها 

كاهش يابد.
حسينى يادآور شد: تاكنون نزديك به 24 هزار 

متقاضــى در 4 مرحله طرح اقدام ملى توليد 
مسكن ثبت نام كرده اند.

در طرح سراسرى اقدام ملى و توليد مسكن، 
نزديك بــه 24 هزار واحد مســكونى براى 

خانواده هاى داراى شرايط ساخته مى شود.
متأهل بودن (به اســتثناء دختران مجرد باالى 
35 سال)، نداشتن خانه توسط خود و همسر، 
خانه اولى بودن، پنج ســال سكونت در شهر 
مورد نظر و سبز بودن فرم «ج» آنها (استفاده 
نكردن از تســهيالت و يارانه هاى ارگان هاى 
دولتى) از شــرط هاى الزم براى اســتفاده از 

سهميه مسكن ملى است.

مديركل امور اقتصادى و دارايى:

سهم سهام عدالت اضافه شد

حمل و نقل نتوانست همراهى كند

 صادرات سيمان استان تعطيل شد

كاركنان مشاغل ساده 
بيشترين حقوق بگيران 
بخش خصوصى
 نتايج يك پژوهش از بررســى وضعيت شغلى 
شــاغالن 15 ساله و بيشتر كشــور طى 9 ماهه سال 
گذشــته نشــان مى دهد كه بيش از 85 درصد افراد 

در بخش خصوصى و حــدود 15 درصد در بخش 
عمومى مشــغول كار بوده اند؛ بيشترين سهم در بين 
حقوق بگيران بخش خصوصى نيز متعلق به كاركنان 

مشاغل ساده بوده است.
به گزارش ايســنا، در علم اقتصاد، بخش خصوصى 
بخشى از اقتصاد است كه هم براى بهره هاى شخصى 
راه اندازى شده است و هم تحت كنترل دولت نيست. 
برعكس، شــركت هايى كه بخشى از دولت هستند 

قسمتى از بخش عمومى به شمار مى آيند.
بخــش خصوصى بخش عمــده اى از نيروى كار را 
به خدمت مى گيــرد و عمــده فعاليت ها در بخش 
خصوصى به وســيله انگيزه افراد براى كسب درآمد 

هدايت مى شوند.
بر اســاس تعريف، تمام افراد 10 ســاله و بيشتر كه 
در طول هفتــه مرجع طبق تعريف كار، حداقل يك 
ســاعت كار كرده و يا بنا بــه داليلى به طور موقت 

كارشــان را ترك كرده باشــند، شــاغل محسوب 
مى شوند.

افراد شــاغل به طور عمده شــامل دو گروه مزد و 
حقوق بگيران و خود اشــتغاالن مى شوند. كاركنان 
فاميلــى بدون مزد و افرادى كــه بدون دريافت مزد 
براى يكى از اعضاى خانوار خود كه نســبت فاميلى 
با وى دارند، كار مى كنند نيز شاغل به شمار مى آيند.
منظــور از مزد و حقوق بگير، مــزد و حقوق بگير 

بخش خصوصى، تعاونى و عمومى اســت كه مزد 
و حقوق بگير بخش خصوصى شامل كارفرما، كاركن 
مســتقل، حقوق بگير بخش خصوصــى و كاركن 

فاميلى بدون مزد است.
بر اســاس برآوردهاى حاصل از طــرح آمارگيرى 
نيروى كار در 9 ماهه ســال گذشته، سهم مردان از 
تعداد شاغالن 15 ساله و بيشتر 84.1 درصد و سهم 

زنان 15.9 درصد بوده است.

مبارزه با سن مادر و علف هرز
 در 66 هزار هكتار اراضى

 مدير تعاون روستايى استان همدان گفت: شركت هاى تعاونى توليد 
از اوايل فروردين ماه تا كنون در ســطح 66 هزار هكتار از اراصى تحت 
پوشش خود با سن مادر و علف هاى هرز برگ پهن مبارزه انجام داده اند.

مجيد مســلمى راد افزود: سطح مبارزه با سن مادر در مزارع گندم و جو 
آبى و ديــم در حوزه اراضى تعاونى هاى توليد 47 هزار هكتار و مبارزه 

با علف هاى هرز پهن برگ در همين مزارع 19 هزار هكتار بوده است.
وى ادامه داد: نحوه همكارى با كشــاورز در اجراى طرح مبارزه با سن 
مادر و علف هاى هرز شامل آموزش و اطالع رسانى حضورى و مجازى 
در مورد زمان ريزش و مبارزه با سن مادر و همچنين حضور كارشناسان 
در مزارع و نظارت بر سمپاشى به همراه نيروهاى بسيج همگام با كشاورز 
بوده است. مدير تعاون روستايى استان همدان اضافه كرد: مبارزه با سن 
مادر در 67 تعاونى توليد انجام مى شود و اين تعاونى ها با تهيه و توزيع 
سموم مورد نياز كشــاورزان در دورترين روستاهاى استان همدان نياز 

كشاورزان را برآورده مى كنند.
مســلمى راد گفت: سطح زير كشت گندم و جو آبى و ديم در حوزه 67
تعاونى توليد استان همدان در حدود 140 هزار هكتار است كه پيش بينى 

مى شود از اين سطح 300 هزار تن محصول برداشت شود.

به عنوان  محترم  استاندار  از 
قوه  نماينــده  عالى تريــن 
رئيس  از  و  استان  در  مجريه 
كل محترم دادگسترى استان 
مقام  عالى ترين  به عنــوان 
تقاضا  استان  در  قضائيه  قوه 
معظم  مقام  فراميــن  داريم 
كه  امسال  شــعار  و  رهبرى 
مانع زدايى از توليد مى باشد 

را عملياتى كنند.
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
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ملى پوش تيراندازى همدان در انتظار ويزا 
 ملى پــوش تيراندازى همدان در صورت آماده شــدن ويزا، هفته 

آينده به اردوى تداركاتى مجارستان اعزام خواهد شد.
ملى پوشــان تيراندازى در ماده تفنگ و تپانچــه منتظر دريافت ويزا 
هستند تا بتوانند راهى اردوى تداركاتى مجارستان شوند و قرار است 

اين ويزا تا اوايل هفته آينده صادر شود.
مه لقــا جام بزرگ ملى پوش همدانى و پرافتخار تيراندازى همدان در 

ماده تفنگ قرار است راهى اين اردوى تداركاتى شود.
پيــش از ايــن تيــم ملــى تيرانــدازى بــا تركيبــى از ســه ملى پــوش 
تفنــگ نجمــه خدمتــى، آرمينــا صادقيــان و مهيــار صداقــت 
ــتم  ــگ هش ــى تفن ــم مل ــرمربى تي ــمى س ــام هاش ــراه اله ــه هم ب
ــاير ملى پوشــان  ــا س ــود ام ــتان شــده ب ارديبهشــت راهــى مجارس

ــوند. ــزام ش ــتند اع ــزا نتوانس ــتن وي ــل نداش ــه دلي ــگ ب تفن
تيم ملى تيراندازى قرار اســت در مسابقات قهرمانى اروپا كه از 30 
ارديبهشت تا 16 خرداد  ماه در كرواسى آغاز مى شود شركت كند و 
مستقيم از اردوى مجارستان راهى مسابقات جام جهانى خواهد شد.

فدراسيون جهانى تيراندازى اعالم كرد كه آخرين جام جهانى قبل از 
المپيك در كرواسى انجام خواهد شد.

 اين مســابقات قرار اســت از 2 تا 12 تير در اوسييك كرواسى در 
تفنگ، تپانچه و اهداف پروازى انجام شــود. مه لقا جام بزرگ دارنده 

مدال هاى نقره و برنز بازى هاى آسيايى است.

كالس دانش افزايى كشتى 
در همدان برگزار شد

 كالس دوره دانش افزايى مربيگرى كشــتى با تدريس مربيان تيم 
ملى جوانان در همدان برگزار شد.

در اين دوره كه در مجموعه ورزشــى شــهيد حاجى بابايى مريانج 
برگزار شد، 20 نفر از مربيان كشتى استان همدان حضور داشتند.

محسن كاوه مدير تيم هاى ملى كشتى آزاد، فردين معصومى و حامد 
ميرعماديان مربيان تيم ملى جوانان مدرســان اين دوره دانش افزايى 

مربيگرى بودند.
مربيان حاضر در اين دوره به آخرين روش هاى تمرينى و فنى كشتى 

دنيا آشنا شدند.
اردوى آماده سازى تيم ملى كشتى آزاد جوانان به ميزبان هيأت كشتى 

استان هم اكنون در مريانج پيگيرى مى شود.
تمرين ملى پوشــان عالوه بر سالن شــهيد تيمورى مريانج، در خانه 

كشتى همدان نيز برگزار مى شود.

برنامه هاى هيأت اسكواش استان 
تشريح شد

 در جلســه اى در محل دفتر هيأت اســتان برگزار شد، مهمترين 
مســائل و برنامه هاى اسكواش اســتان همدان با حضور مسئوالن 

كميته ها در سال جارى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
رئيس هيأت اســكواش استان در اين جلسه مهمترين برنامه هاى در 

دست اجراى هيأت را با همفكرى كميته ها تشريح كرد.
اسدا... ربانى مهر مهمترين مســائل و برنامه ها هيأت اسكواش را 
پيگيرى تفاهم نامه با دانشــگاه بوعلى ســينا، برنامه هاى آموزشــى 
واســتعداديابى و جذب در تابســتان، برگزارى دوره آموزشى با 
هماهنگــى فدراســيون در خرداد ماه، ايجاد زميــن پدل در يكى 
از دو مجموعه پيشــنهادى تا آخر خــرداد، ايجاد كورت در يكى 
از پارك ها با توجه به توافق با شــهردارى، فعاليت مجدد كورت 
شــهيد شمسى پور بعد از شــرايط كرونا، برگزارى دوره آموزشى 
وبينــار با همــكارى آموزش وپــرورش و فعال نمــودن هيأت 
شهرســتان ها عنوان كرد و گفــت: حمايت هاى اداره كل ورزش 
و جوانان، شــهردارى و دانشگاه بوعلى ســينا از هيأت اسكواش 

استان قابل تقدير است.

ناكامى استان همدان
 از كسب سهميه المپيك 2020

 قايقران همدانى تيم ملى قايقرانى كشــور از كسب سهميه المپيك 
بازماند.

كيميا زارعى قايقران رشــته روئينگ در انتخابى المپيك كه به ميزبانى 
كشور ژاپن برگزار شد، موفق به كسب سهميه نشد.

كيميا زارعى تنها اميد ورزش اســتان همدان در قايقرانى براى كسب 
سهميه المپيك توكيو، در مســابقات انتخابى نتيجه اى بهتر از سومى 

كسب نكرد تا از رسيدن به اين رويداد مهم محروم بماند.
مســابقات روئينگ انتخابى المپيك، با برگــزارى دور فينال ادامه پيدا 
كرد و تيم دو نفره ســبك وزن بانوان با تركيب كيميا زارعى و زينب 

نوروزى در رويارويى با حريفان خود به مقام سوم رسيدند.
زارعــى و نوروزى در رقابت با حريفانى از كره جنوبى، ويتنام، ژاپن، 
اندونزى و ازبكســتان در رده سوم ايستاد و از كسب سهميه بازماند تا 
پرونده ورزش قايقرانى اســتان همدان براى رسيدن به سهميه المپيك 

بسته شد. در اين رقابت پاروزنان ژاپن و ويتنام اول و دوم شدند.

برانكو: مذاكره اى با ايران نداشتم
 سرمربى سابق تيم فوتبال پرسپوليس گفت: تا پايان سال 2022 با 

تيم ملى عمان قرارداد دارم و مذاكره اى با ايران نداشتم.
در چند روز گذشته اخبارى مبنى بر حضور برانكو ايوانكوويچ در تيم 
ملى ايران از سوى برخى رسانه هاى داخلى مطرح شد. موضوعى كه با 

واكنش سرمربى اسبق تيم ملى و پرسپوليس همراه بود.
برانكو ايوانكوويچ در اين رابطه با يك سايت عمانى اظهار داشت: هيچ 
مذاكره اى با فدراســيون فوتبال ايران انجام ندادم و به قراردادم با تيم 
ملى عمان پايبند هستم. وى افزود: تا سال 2022 با عمان قرارداد دارم 

و به تعهدم به تيم ملى اين كشور پايبند خواهم بود.

يوفا تيم هاى سوپر ليگى را نقره داغ كرد
 ســوپرليگ در حالى كه در كمتر از 48 ساعت به پايان رسيد ولى 
تبعاتى بزرگ را براى 12 باشــگاه ياغى به همراه آورده است، آيا يوفا 
مى توانــد جريمه هاى فراوان خود عليه باشــگاه هاى رئال، بارســا و 

يوونتوس را اجرايى كند؟
يوفا به طور رسمى بيانيه اى عليه 9 باشگاه قدرتمند اروپا صادر كرد و 
جريمه هاى بزرگ براى آنها در نظر گرفت واين باشگاه ها را نقره داغ 
كرد.  يوفا اعالم كرد كه 9 باشگاه از 12 باشگاه ياغى يعنى باشگاه هاى 
آرسنال،  چلســى، منچستريونايتد، منچسترســيتى، ليورپول، تاتنهام، 
اتلتيكومادريد، اينترميالن و ميالن  كه اقرار به اشتباه كرده اند بايد 8 بند 

زير را به صورت كامل بپذيرند و آنها را انجام دهند.
1-بايد بدون قيد شرط اساسنامه يوفا را تاييد و قبول كنند

2- اگر اين باشگاه ها شايستگى حضور در ليگ قهرمانان اروپا را داشته باشند.
3- اين باشگاه ها بايد به انجمن باشگاه هاى اروپا بپيوندند.

4- اين باشگاه ها بايد تمام توان خود را براى منحل شدن «سوپرليگ» 
اروپا انجام دهند.

5- اين باشگاه هابه عنوان حسن نيت، بايد مبلغى در حدود 15 ميليون 
يورو به يوفا جريمه بپردازند. 

6- اين باشــگاه ها بايد 5 درصد از درآمد فصل در مسابقات زير نظر 
يوفا را به اين نهاد پرداخت كنند.

7- اگر اين باشگاه ها دوباره در چنين مسابقه غيرمجازى شركت كنند 
بايد 100 ميليون يورو جريمه بپردازند

8- اين باشگاه ها بايد تمام اصول مندرج در تفاهم نامه يوفا و انجمن 
باشگاه هاى اروپايى در سال 2019 را بپذيرند.

يوفا در خصوص باشگاه هاى رئال مادريد، بارسلونا و يوونتوس هنوز 
بيانيه اى صادر نكرده زيرا اين باشــگاه ها از سوپرليگ بيرون نيامدند و 

همچنان مى خواهند در اين رقابت بازى كنند.

اقدام زنيت براى ممانعت از شكار آزمون
 باشگاه زنيت روسيه براى حفظ ستاره ايرانى اش مقابل پيشنهادهاى 

اروپايى وارد عمل شد.
اين روزها با نزديك شــدن به نقل و انتقاالت تابســتانى اخبار زيادى 
درباره ســردار آزمون ســتاره ايرانى زنيت شنيده مى شود. پيشنهاد از 
والنسيا، آ.اس رم، ســويا و آرسنال برخى از شايعات نقل و انتقاالتى 

درباره مهاجم ملى پوش كشورمان است.
در همين رابطه سايت «اسپورت باكس» روسيه از اقدام باشگاه زنيت 
براى شكار نشدن ســتاره ايرانى اش خبر داد و نوشت: باشگاه زنيت 
وارد عمل شده و مى خواهد پيشنهاد تمديد قرارداد را به آزمون بدهد. 
قرارداد مهاجم ايرانى تا ســال 2022 اعتبار دارد ولى باشگاه روسى به 
دنبال تمديد قراردادش اســت. البته ســران باشگاه زنيت در صورت 

رسيدن پيشنهاد متناسب تصميم خود را خواهند گرفت.

نيمار تا 2026 با پارى سن ژرمن تمديد كرد
 ستاره بزريلى تيم فوتبال پارى ســن ژرمن سرانجام تن به امضاى 

قرارداد جديد با اين باشگاه داد.
نيمــار كــه در ماه هاى اخير شــايعات مختلفــى در خصوص آينده 
حرفه اى اش مطرح بود و برخى رســانه هاى از احتمال بازگشت او به 
بارسلونا خبر داده بودند، حاال خبر مى رسد كه خود را براى چند سال 

ديگر به پارى سن ژرمن متعهد كرده است.
PSG بر اســاس ادعاى نشريه معتبر «اكيپ» فرانسه؛ ستاره برزيلى
ســرانجام قراردادش را با اين باشگاه تمديد و خود را تا سال 2026

به پاريســى ها متعهد كرد. طبق اين گزارش انتطار مى رود باشــگاه 
پارى ســن ژرمن امروز به طور رســمى خبر تمديد قرارداد نيمار را 

اعالم كند.

براى فعاليت باشگاه ها 
بايد پروتكل ويژه تعريف شود

 مديران باشــگاه هاى ورزشى خسارت زيادى را از تعطيلى ايام كرونا متحمل 
شدند كه بايد براى فعاليت باشــگاه ها و مراكز ورزشى پروتكل ويژه اى تعريف 

شود.
رئيــس اداره ورزش و جوانــان نهاوند با بيان مطلب به فــارس گقت: كرونا به 
باشــگاه داران و به خصوص افرادى كه ســالن هاى ورزشى را اجاره كرده  بودند 
خســارت زيادى وارد كرد و با توجه به نقش باشگاه ها و مراكز ورزشى در تامين 

سالمتى مردم بايد براى حمايت از آنان تدابير جدى انديشيده شود.

رامين درويشى افزود: ويروس كرونا در دو سال اخير مشكالت زيادى در جامعه 
ايجاد كرده و بيشترين آسيب ها را به باشگاه داران وارد كرده است. تعدادى از اين 
مراكز ورزشى با وام خود را سر پا نگه داشته اند. البته تعدادى از مالكين باشگاه ها 

نيز خودگذشتگى كرده و با درك شرايط موجود كنار آمدند.
وى با بيان اينكه نبايد با بستن مكان هاى ورزشى صورت مسئله را پاك كنيم گفت: 
بهترين راهكار اين اســت كه براى باشگاه ها پروتكل هاى دقيق بهداشتى تدوين 

شود زيرا با ورزش مى توان به جنگ بسيارى از بيمارى ها رفت.
درويشــى نداشتن بيمه و امنيت شغلى را از عمده مشكالت باشگاه ها عنوان كرد 
و گفت: متأســفانه عواملى كه در باشگاه ها فعاليت دارند، وارد كارى شده اند كه 

هيچ گونه امنيت شغلى و بيمه و خدماتى در آن وجود ندارد.
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پيشخـوان

نصب دو حلقه بسكتبال 
در پارك هاى شهر 

تويسركان
 دو حلقه بسكتبال در پارك هاى شهر 
تويســركان با همكارى اداره ورزش و 

جوانان و شهردارى نصب شد.
شهرســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره 
تويسركان دو حلقه بســكتبال خيابانى 
را در اختيار شــهردارى تويسركان قرار 
داد، كه يك حلقه در پارك سرابى و يك 

حلقه در پارك نبوت نصب شد.
شايســته رئيس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان تويســركان در اين خصوص 
گفت: توسعه زيرســاخت هاى ورزش 
در اولويت كار اين اداره اســت. در اين 
راستا با همكارى شهردارى و ميرزاجانى 
مربى پرتالش هيأت بسكتبال دو حلقه 
عزيز  شهروندان  استفاده  براى  بسكتبال 
در پارك هاى شهر تويسركان نصب شد. 
كه مى تواند در اوقــات فراغت جوانان 
و نوجوانان در شــرايط كرونايى مورد 
استفاده عالقه مندان اين رشته قرار بگيرد.

اماكن ورزشى شهرستان 
اسدآباد كماكان تعطيل 

هستند
 سرپرســت اداره ورزش و جوانان 
اسدآباد از تعطيلى كماكان اماكن ورزشى 

اين شهرستان خبر داد.
علــى جمور اظهــار كرد: بــا توجه به 
وضعيت قرمز شهرســتان در راســتاى 
ورزشــكاران  و  جامعــه  ســالمت 
باشگاه هاى ورزشى خصوصى و دولتى 
شهرســتان همچنان تعطيــل بوده و در 
صورت فعاليت هريك از باشــگاه هاى 

ورزشى با آنان برخورد خواهد شد.
وى با اشــاره به آغاز به فعاليت مشاغل 
گروه 2 شهرستان از شنبه 18 ارديبهشت 
ماه افزود: باشــگاه هاى ورزشى و اماكن 
ثانوى  اطالع  تا  شهرســتان ،  ورزشــى 
مشمول اين دستورالعمل نبوده و تعطيل 
هســتند و فعاليت آنها تخلف تلقى و با 
متخلفين طبق قانون برخورد خواهد شد.

واكسيناسيون 
ورزشكاران قبل از ورود 

به ژاپن
 بر اساس توافق صورت گرفته كميته 
بين المللى المپيك و فايزر، ورزشكاران 

قبل از ورود به ژاپن واكسينه مى شوند.
براى حصول اطمينان از ايمنى و مطمئن 
بــودن بازى هاى المپيــك و پارالمپيك 
  (IOC) توكيو، كميته بين المللى المپيك
از امضــاى تفاهمنامه همكارى با فايزر 

خبر داد. 
كميته هاى ملى المپيك در صدد اســت 
تا توزيع را مطابق با دســتورالعمل هاى 
واكسيناســيون هر كشــور و مطابق با 

مقررات محلى هماهنگ كنند.
كميتــه بين المللــى پارالمپيــك نيز با 
كرد  خواهد  رايزنى  مختلف  كشورهاى 
تا آنها را به واكسيناســيون تشويق كند. 
انتظــار مى رود بخش قابــل توجهى از 
شركت كنندگان در بازى ها قبل از ورود 

به ژاپن واكسينه شوند.

چهار سهميه تا 
ركوردشكنى المپيك ريو

 نمايندگان ايران تاكنون در 14 رشته 
ورزشــى 60 سهميه كســب كرده اند و 
با گرفتن چهار ســهميه ديگر، نســبت 
به المپيك 2016 ريو، ركورد بيشــترين 
ســهميه ها در تاريخ حضــور ايران در 
ادوار المپيــك را نيز به خود اختصاص 

خواهند داد.
ورزشكاران در ادامه رويدادهاى كسب 
سهميه در 1400 تاكنون توانستند هفت 
سهميه در كمتر از 2 ماه اخير براى ايران 
در رشته هاى كشــتى و قايقرانى كسب 

كنند 
با اين حال ايران شانس كسب سهميه در 
پنج رشته وزنه بردارى، كشتى، كاراته در 
بخش دختران، شنا و تكواندو را دارد كه 
در صورت كســب آنها ركورد بيشترين 
ســهميه ايــران در ادوار تاريخ المپيك 

شكسته خواهد شد.
بازى هاى المپيك توكيو مردادماه امسال 
با يكسال تاخير به ميزبانى ژاپن برگزار 

خواهد شد.

ر
آگهى مجمع عمومى 

عادى
بدينوسيله به اطالع مى رساند مجمع عمومى عادى هيأت 
امنا و هيأت مديره مجمع خيرين مدرسه ساز استان 
همدان در روز چهارشنبه تاريخ 1400/02/29 ساعت 
10 صبح در سالن اجتماعات اداره كل نوسازى مدارس 

استان همدان برگزار مى گردد.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش بازرسان 
خيرين  مجمع  مديره  هيأت  گزارش  استماع   -2

مدرسه ساز استان همدان 
مجمع  امنا  هيأت  اعضاء  تعداد  تكميل  و  3-افزايش 

خيرين مدرسه ساز
4-انتخابات اعضاء هيأت مديره و اعضاء على البدل 

براى مدت 2 سال 
5- انتخاب بازرسان قانونى براى مدت يك سال 

6- اصالح و تغييرات اساسنامه مجمع خيرين مدرسه 
ساز استان همدان 

هيأت مديره مجمع خيرين مدرسه ساز استان همدان

ن تان ھمدا در ساز ا ن  ر ع 
ماره  ۱۳۷

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال شــهردارى همدان امشب در 
ورزشگاه قدير باقرشهرشهر رى ميهمان تيم 

فوتبال اسپاد تهران است.
هفته هفدهم رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال 
قهرمانى باشگاه هاى كشور امروز با انجام يك 
بازى در تهران دنبال مى شــود و طى آن تيم 
فوتبال شهردارى همدان صدرنشين رقابت ها 

ميهمان تيم چهارم ليگ اسپاد تهران است.
تيم فوتبال شــهردارى همــدان كه با تكيه بر 
بازيكنان بومى و جوان خود نتايج قابل قبولى 
كســب كرده و كانديداى شماره يك صعود 
به ليگ دســته نخســت اين رقابت ها است. 
امشب در حالى در تهران مقابل تيم اسپاد قرار 
مى گيرد كه تمــام بازيكنان خود را در اختيار 
دارد و براى كسب پيروزى راهى تهران شده 

است.
شــاگردان رضا طالئى منش در اين رقابت ها 
فوتبالى ســاده و زيبا را به نمايش مى گذارند 
و در هــر بازى براى كســب پيروزى قدم به 
ميدان مى گذارند اين تيم كه با ذخيره امتيازات 
خوب توانسته صدر جدول را از آن خود كند 
امشب نيز به دنبال كسب پيروزى و ذخيره 3

امتيار بازى است تا يك قدم خود را به صعود 

نزديك تر كند.
طالئى  به خوبى حريفــان را آناليز مى كند و با 
شــناخت نقاط ضعف و قوت به مصاف آنها 
مى رود. در بازى امشــب نيز نقاط آسيب پذير 
حريف شناسايى شده و شهردارى مصمم است 

تا 3 امتياز اين بازى را به نام خود ثبت كند.
حســين كاظمى كاپيتان شهردارى تنها غايب 
اين ديدار اســت و وى بــه دليل مصدوميت 
احتمــاالً چند بــازى را از دســت بدهد اما 
حضور بازيكنانى چون پيمان حشمتى، محمد 
صابرى، محمد شــعبانى، اميرحسين سورى، 
اميرحسين پورقاسمى، على خلج، ميثم زمانى 
و... جوانان جوياى نام از تيم شــهردارى يك 
تيم مدعى ســاخته اســت و اين تيم با دور 
كردن غرور از خود در هر بازى به دنبال ارائه 

فوتبالى جذاب و كسب پيروزى هستند.
حمايت مالى و معنوى شــهردارى و شوراى 
شهر و هدايت خوب كادر فنى، تيم هماهنگى 
را به وجــود آورده و اگــر اتفاقات خاصى 
نيافتد، شهردارى امسال مى تواند به رقابت هاى 
ليگ يك صعود كند و اين دور از ذهن نيست.

در جــدول تيم هــاى علــم و ادب تبريــز، 
ويســتاتوربين و اســپاد از حريفــان جدى 
شــهردارى در راه كســب قهرمانى و صعود 

اســت و اين بازى امشب حكم يك ديدار 6
امتيازى را دارد و شهردارى با غلبه بر اين تيم 
هم جايگاه خود را در صدر جدول مستحكم 
مى كنــد و هم اســپاد را از گردونه رقابت ها 

خارج مى كند.
روز گذشته تيم ويســتاتوربين تهران با يك 
گل نفت و گاز گچســاران را شكســت داد 
تا همچنان اميــدوار به صعود باقى بماند تيم 
ســپيدرود رشــت نيز با يك گل ايرانجوان 
بوشــهر را از پيش رو برداشــت و خود را به 

صف مدعيان نزديك كرد.
در ادامه اين هفته فردا نيز از اين گروه 4 بازى 
انجام مى شــود كه علم و ادب تبريز تيم دوم 
جدول ميهمان شــهردارى بندرعباس است. 
اين بازى و نتيجه آن براى شــهردارى همدان 
از اهميت بااليى برخوردار است و توقف علم 
و ادب خواســته هواداران فوتبال در همدان 
اســت. تيم اميد گناوه نيز در كرمان ميهمان 
مس نوين اســت. ملى حفارى و فوالد اهواز 
داربى اهواز را برگــزار مى كنند و در نهايت 
محتشــم تبريز ميزبان اواالن كامياران است. 
رقابت هاى گروه دوم نيز فردا برگزار مى شود 
كه تيم پاس همدان در بوشهر به مصاف تيم 

مدعى شاهين بندرعامرى مى رود.

سرمربى تيم فوتبال شهردارى 
صدر جدول را 

به راحتى از دست 
نمى دهيم

 براى حفظ صدرنشــينى گروه نخست 
ليگ دســته دوم تا پاى جان مى جنگيم و به 

راحتى آن را از دست نمى دهيم.
ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان با 
بيان با اشاره به شرايط تيم فوتبال شهردارى 
همدان اظهار داشــت: شــرايط خوبى در 
جدول رده بندى داريم و براى حفظ جايگاه 

صدرنشينى تا پاى جان خواهيم جنگيد.
رضــا طاليى منش افــزود: نمى خواهيم به 

راحتى موقعيت خود در صدر جدول را از 
دست دهيم و در هر ديدار يك جنگ تمام 

عيار در پيش داريم.
وى با اشــاره به ديدار امشــب برابر اسپاد 
تهران گفت: تيم اســپاد يــك تيم جوان و 
جنگنــده بوده و شــرايط خوبى در جدول 
رده بنــدى دارد و ديدار ســختى در تهران 
خواهيم داشت. ما در هر بازى تنها به دنبال 
كسب پيروزى و 3 امتياز هستيم و براى مان 
تفاوتى ندارد برابــر چه تيمى در خانه و يا 

خارج از همدان به ميدان مى رويم.
طاليى منش با بيان اينكه حساسيت در باالى 
جدول گروه نخست بسيار زياد است، بيان 
كرد: امتيازات درصدرجدول بســيار به هم 
نزديك بوده و شــرايط به راحتى در جدول 

تغيير مى كند. بايد تالش كنيم با پيروزى در 
هفته هاى نخست نيم فصل دوم فاصله خود 
را در صــدر جدول با تيم هاى تعقيب كننده 

افزايش دهيم.
وى بــا اشــاره به لــزوم نظارت بيشــتر 
در داورى هــا گفــت: در نيــم فصل دوم 
حساسيت ها بسيار بيشتر بوده و تيم ها براى 
صعــود و بقا مى جنگند و هر امتياز بســيار 
ارزشــمند بوده و بايد نظارت بيشــترى بر 
داورى ها صورت گيرد. يك ســوت اشتباه 
مى تواند تمام ســرمايه و تالش يك استان 
را بــه راحتــى از بين ببــرد و انتظار داريم 
فدراســيون فوتبال و كميته داوران نســبت 
به چيدمان داورى ها و عملكرد داوران بايد 

حساسيت بيشترى به خرج دهد. 

واكسيناســيون كاروان كشــورمان براى   
المپيــك در حالى انجــام شــده و انتقادات 
گسترده اى را باعث شده است در اين بين نام 
چند رئيس فدراسيون و اعضاى اجرايى كاروان 

نيز در اين فهرست ديده مى شوند.
به گزارش فارس، مرحله اول واكسيناســيون 
ورزشكاران اعزامى به المپيك توكيو در حالى 
از اواخر فروردين ماه آغاز شد كه اين موضوع 
انتقادات زيادى را به مســئوالن ورزش كشور 
وارد كرد. در حالى كه در آن زمان 59 ســهميه 
المپيك در 13 رشته كسب شده بود اما نزديك 
به 300 ورزشــكار، مربى، كادر سرپرســتى و 
حريفان تمرينى مرحله اول واكسيناسيون خود 
را انجــام دادند. اولويت ايــن كاروان، محور 
انتقادات بود كه تا كنون نيز بى پاسخ مانده كه 
چرا بايد اين اتفاق در كشــور روى دهد. اين 
موضوع هنگامى تاســف برانگيزتر مى شود كه 
مى بينيم تا امروز، واكسيناسيون كادر درمان و 

ســاير بخش هاى راهبردى و حساس كشور 
انجام نشده و شمارى ورزشكار و همراهان آنها 
واكســينه شده اند. اين موضوعى بود كه از آن 
با عنوان شكســت اخالقى و فرهنگى كاروان 

اعزامى  به توكيو ياد شده است.
در همــان زمان صحبت هايــى مبنى بر اينكه 
افــرادى خــارج از كاروان اعزامى  در صف 
واكسيناسيون بوده اند مطرح شد اما رئيس كميته 
ملى المپيك و سرپرست كاروان به شدت اين 

موضوع را رد كردند.
نكته اى كه در اين بين شنيده شده و قابل تأمل، 
اينكه عالوه بر ورزشــكاران و مربيان، رؤساى 
فدراسيون ها و تمامى اعضاى كاروان كه عمدتًا 
با نقش هاى تشريفاتى اعزام مى شوند نيز واكسن 
را دريافت كرده اند. اكرچه هنوز مقامى رسمى اين 
ادعا را تاييد يا رد نكرده اما شــنيده شده نام 14 
رئيس فدراســيون در ليســت بوده است. البته 
سرپرســت كاروان ايران در اين باره مى گويد: 

مطمئن باشيد خطايى نبوده و اگر فردى عضو 
هيأت رئيسه يا روابط عمومى بوده، ممكن است 

نام آنها در كادر سرپرستى بوده باشد.
اينكــه قهرمانان براى باال رفتــن پرچم ايران 
تالش مى كنند، شكى نيســت كه البته قدر و 
احترام آن را نيز مى بينند اما اينكه برخى رؤساى 
فدراسيون ها و حتى كادر اعزامى  به توكيو نيز 
واكسينه شده اند، جاى سوال و تأسف دارد. به 
نظر مى رســد بايد اذعان داشت واكسيناسيون 
ورزشكاران به نفع عده اى مدير، سرپرست و 
افراد اضافى حاضر در كاروان توكيو شــده تا 
خود را از گزنــد كرونا حفظ كنند. اتفاقى كه 
ناشى از بى تدبيرى و مديريت ورزشكارساالر 
و منفعل وزارت ورزش و كميته ملى المپيك 
است كه در چنين روزهايى كه كشور نيازمند 
ايثار و از خودگذشــتگى است، در صف اول 
سهم خواهى و ايجاد امكان هاى ويژه براى اين 

كاروان هستند.

در هفته هفدهم ليگ 2

شهردارى امشب به ميهمانى 
اسپاد تهران مى رود

واكسيناسيون كاروان المپيك به نام ورزش و به كام مسئوالن 
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فنـاوري

گـزارش 

خبرگردشگـرى

جزييات جديدى از فعاليت آتشفشان ها 
در"مريخ"

 محققان "دانشــگاه آريزونا" در مطالعه اخيرشان اظهار كرده اند از 
نظر زمين شناســى آتشفشان هاى مريخ مى توانند فعال باشند كه اين 
موضوع احتمال اين امر كه ميكروب ها 30 هزار سال گذشته در مريخ 

زندگى مى كردند را افزايش مى دهد.
به گزارش ايســنا ديلى ميل، محققان ادعا مى كنند كه آتشفشــان هاى 
موجود در مريخ هنوز مى توانند فعال باشند و اين مى تواند به معناى 

فعاليت حيات سياره سرخ در 30 هزار سال گذشته باشد.
محققان"آزمايشگاه ماه و سياره دانشــگاه آريزونا" و "موسسه علوم 
ســياره اى" با بررســى تصاوير ماهواره اى اين سياره موفق به كشف 

رسوبات آتشفشانى ناشناخته اى شدند.

چند تريليون "سيكادا" پس از 17 سال از 
زير زمين بيرون مى آيند!

 به نظر مى رســد كه چندين تريليون حشره "سيكادا"(زنجره وار) 
پس از 17 سال در حال بيرون آمدن از زير زمين هستند، اما اين اتفاق 

آنچنان كه به نظر مى رسد، ترسناك نيست.
به گزارش ايســنا ، يك گزارش منتشر شــده توسط آسوشيتدپرس 
توضيــح مى دهد كــه چندين تريليون حشــره از نــژاد خاصى از 
ســيكاداهاى دوره اى به نام"برود ايكس"(Brood X) در حالى كه 

17 سال را زير زمين گذرانده اند، در حال بيرون آمدن هستند.
بنابراين گزارش، طى روزها و هفته هــاى آينده تعداد زيادى از اين 
حشرات به طول يك اينچ از زير زمين بخش هايى از 15 ايالت آمريكا 

از جمله اينديانا، اوهايو، پنسيلوانيا و مريلند ظاهر مى شوند.

ثبت تصوير پانوراما مريخ توسط "كنجكاوى"
 مريــخ نورد "كنجــكاوى" اخيرا موفق به ثبت تصوير باشــكوه 
ديگرى از سياره سرخ شــده است و حال اين تصوير را در حساب 

كاربرى خود در توييتر به اشتراك گذاشته است.
به گزارش ايسنا، مريخ نورد كنجكاوى تصويرى پانوراما يا سراسرنما 
از ســياره مريخ ثبت كرده اســت. كنجكاوى اين تصوير را توسط 

دوربين "مست كم"(Mastcam) خود ثبت كرده است.
كنجكاوى اين عكس را در حالى كه بر باالى ساختارى صخره اى به 
نام "مونت مركو"(Mont Mercou) قرار داشته ثبت كرده است. 
گفتنى است اين ساختار سنگى 20 فوت(6 متر) است.كنجكاوى اين 
پانوراماى 360 درجه را در باالى ســاختارى صخره اى به نام "مونت 

مركو" كه  سازه اى سنگى مشرف به دهانه گيل است، گرفته است.

پنجمين پرواز بالگرد "نبوغ"
 با موفقيت انجام شد

 بالگرد نبوغ در روز جمعه هفتم مه (17 ارديبهشت) پنجمين پرواز 
خود را با موفقيت به پايان رساند.

به گزارش اسپيس، بالگرد نبوغ در ساعت 3:26 بعد از ظهر به وقت 
منطقه زمانى شرقى(11:56 شــب به وقت تهران) از دهانه ى جزرو 
برخاست و پنج متر اوج گرفت سپس مسيرى 129 مترى را به سمت 
جنوب طى كرد. اما برخالف چهار ســفر پيشين، اين سفر يك طرفه 
بود و نبوغ پس از آن كه به مقصد جديد خود رســيد پنج متر باالتر 
رفت و به ارتفاع 10 مترى يعنى دو برابر ميزانى كه تا پيش از اين در 
مريخ اوج گرفته بود رسيد و از آن جا چندين عكس ثبت كرد و پس 

از آن در مكان جديدى فرود آمد.

كسب سهم 18 درصدى بازار پروتز زانو 
توسط يكى از شركت هاى دانش بنيان

 يكى از شــركت هاى دانش بنيان توليدكننده پروتز مفصل زانو و 
لگن با حمايت صندوق نوآورى و شكوفايى و استفاده از تسهيالت 
توليد صنعتى موفق به تصاحب 18 درصد از سهم بازار اين محصول 

در ايران شد.
به گزارش ايســنا، هادى جواهرى، مديرعامل اين شــركت خدمات 
پزشكى در مورد محصوالت اين شركت گفت: انتقال دانش و فناورى 
توليد كاشــتنى هاى ارتوپدى و توسعه صنايع مرتبط يكى از اهداف 
شركت اســت و در اين راستا اين شــركت تحت ليسانس شركت 
مدكتاى سوئيس (Medacta) اولين توليدكننده مفاصل زانو و ران 

در ايران است.

امكان سفر يكطرفه 
به برخى كشورهاى ممنوعه 

 رئيس انجمن دفاتر خدمات مســافرت هوايى 
اعالم كرده هركســى عالقمند ســفر به كشورهاى 
پرخطر هســت، مى تواند بليط بگيرد اما يك طرفه، 
خبر ديگر اينكه، كاخ گلســتان از دســتمال خونى 

پادشاه قجرى رونمايى كرد.
كرونا اين بحران وحشتناك قرن اخير، تمام برنامه ها 
و معادالت جهان را به هم ريخته اســت؛ تا پيش از 
اين به دليل ابالغيه ســتاد ملى مقابله با كرونا پرواز 
از ، و به هند، پاكســتان، فرانسه، بوتسوانى، برزيل، 
جمهورى چك، اســتونى، ايرلند، لسوتو، ماالوى، 
موزامبيك، اسلواكى، آفريقاى جنوبى و زامبيا ممنوع 
بود؛ اما روز گذشته سازمان هواپيمايى كشور اعالم 
كــرد فروش بليت به اين مقاصــد منوط به رعايت 
قوانين و مقررات آن كشورها مجاز است. حرمت اهللا 
رفيعى، رئيــس هيأت مديره انجمــن صنفى دفاتر 
خدمات مسافرت هوايى و جهانگردى، تاكيد كرد: 
طى مذاكره با مديركل نظارت ســازمان هواپيمايى، 
فروش و صدور بليت به اين كشــورها منعى ندارد 
و تابع مقررات كشــورهاى مقصد براى ورود اتباع 
ديگر كشورها به آن كشورهاست و به تبع آن، ورود 

مسافر از مبداء اين كشورها به ايران ممنوع  است.
حاال مســافران امكان سفر به اين كشور ها را دارند، 
اما بازگشت به ايران حداقل با مسير مستقيم ممكن 

نيست.

افتتاح بيش از 280 هتل 
در دولت دوازدهم

 علــى اصغر مونســان وزير ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى با بيان اينكه تحريم ها 
نتوانســت مــا را متوقــف كند، گفــت: در دولت 
دوازدهم بيش از 280 هتل افتتاح كرديم و اكنون 2 
هزار و 400 طرح در اين حوزه نيز با سرمايه گذارى 

بخش خصوصى در حال اجرا است.
  مونســان در ديدار جوزپــه پرونه ســفير ايتاليا 
در تهــران، بــه روابط ايــران و ايتاليــا در حوزه 
ميراث فرهنگى و كاوش هاى باستان شناســى اشاره 
كرد و گفــت: آمادگى داريم تا در هر ســه حوزه 
صنايع دســتى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى، 

روابط مان را با ايتاليا تقويت كنيم.
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
افزود: دولــت دوازدهم به دليل اعمــال تحريم ها 
دوران سختى را پشــت سر گذاشت و مردم ما هم 
فشــارهاى زيادى را تحمل كردند، امــا با اين كه 
سختى هاى زيادى كشيديم روى پاى خود ايستادن 

را ياد گرفتيم.
مونسان تصريح كرد: البته در مدتى كه تحريم بوديم 
فعاليت ها را متوقف نكرديــم. در دولت دوازدهم 
بيــش از 280 هتل افتتــاح كرديم و 2 هزار و 200 
واحد بوم گردى احداث شد. اين درحالى است كه 
2 هزار و 400 طرح را هم توسط بخش خصوصى 
و با ســرمايه گذارى از ســوى آنها در دست اقدام 

داريم.

سياست ناكارآمد و فانتزى چگونه به توريسم
 ضربه زد؟

حامى كرونا در تخريب بازار گردشگرى
 سياســت هاى ناكارآمد ضربه ســهمگينى بر بازار گردشگرى وارد 
كرده است. متوليان گردشگرى به جاى ايجاد شرايط و اعطاى تسهيالت 
مناســب همچون معافيت هاى مالياتى و ايجاد ســفرهاى داخلى امن با 

سياست گذارى هاى اشتباه به تخريب بازار گردشگرى پرداختند.
هسته جهانگردى فرهنگى دانشگاه امام صادق طى نشست روز پنج شنبه 
گذشــته با حضور كارشناسان بخش گردشگرى به بررسى بحران كرونا 
و مديريت گردشــگرى ايران پرداخته و به تاثيرات سياست گذارى هاى 
بهداشتى بر وضعيت گردشگرى پرداختند. اين نشست با حضور سعيد 
هاشــم زاده رئيس اداره گردشگرى سالمت وزارت بهداشت، حرمت اهللا 
رفيعى رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت هوايى 
و جهانگردى ايران، شــهاب طاليى عضو هيأت علمى گروه فرهنگ و 
دولت دانشــگاه امام صادق و سعيد شــفيعا دبير نشست و عضو هسته 
علمــى جهانگردى فرهنگى دانشــگاه امام صادق برگزار شــد. در اين 
نشست كارشناســان ضمن بررسى وضعيت بازار گردشگرى در بحران 
كرونا و عوامل تاثيرگذار بر سقوط بازار گردشگرى به ارائه راه حل هاى 

راهبردى بر بازگشت صنعت گردشگرى پرداختند.
در چكيده اين نشســت آمده اســت: باتوجه به اينكه پس از همه گيرى 
كرونا در جهان تمامى كشورها اقدام به بستن مرزهاى خود و محدوديت 
سفرها كردند بازار گردشگرى بين المللى با ركود چشم گيرى مواجه شد. 
از اين رو بســيارى از دولت ها به منظور حمايت از بخش توريسم خود 
اقدام به ارائه تســهيالت ويژه و ايجاد شرايط سفرهاى داخلى كرده اند 
و تدابير گســترده اى را در جهت رسيدن به اين امر اتخاذ كرده و حتى 
درحال حاضر برخى از كشــورها شــرايط پذيرش گردشگران خارجى 
هرچند محدود را فراهم كرده اند. اما بازار گردشــگرى ايران در مقايسه 
با ساير كشورها به صورت مضاعف آسيب ديد كه مهم ترين دليل آن را 
مى توان در سياســت گذارى هاى نادرست و مديريت ناكارآمد در بحران 
دانست كه بدون داشتن برنامه منظم و مديريت صحيح تنها روش مهار 
كرونا را در خانه ماندن مردم و ســفر نرفتن درنظر گرفتند كه اين منجر 
به ناموفق بودن نه تنها در مهار كرونا بلكه بر افزايش بحران هاى اقتصادى 

شده است.
اگرچه بحران كرونا در به كما رفتن بازار گردشگرى نقش مهمى داشته 
امــا عوامل متعدد ديگرى در اين امر نقش دارند. بازار گردشــگرى در 
دو دهه اخير با شــكل گرفتن ســازمان گردشگرى و پس از آن وزارت 
گردشگرى روند رو به رشدى را طى كرده است؛ اما بحران امرى ناآشنا 
در اين بازار نيســت بلكه فعاالن اين صنعت با آن زيســت كرده اند و 
بحران ذات اين بازار اســت. بازار گردشگرى پيش از شيوع كرونا نيز با 
بحران هاى متعددى همچون سيل فروردين 98، اتفاقات آبان 98، خروج 
از برجام و اعمال تحريم هاى حداكثرى بر ايران، شهادت سردار سليمانى 
و سقوط هواپيماى اوكراينى مواجه بوده كه موجب بحران هاى اقتصادى 
و آســيب به بخش گردشگرى شده است. پيش از كرونا ميانگين سرانه 
درآمد مردم ايران از ســال 90 تا 98 حــدود 33 درصد كاهش يافته و 
همچنين تورم در ســال هاى 98 و 99 بيش از 43 درصد بوده اســت. 
كاهش ســرانه درآمد تاثير مســتقيمى بر كاهش يا حذف گردشگرى و 
ســفر از سبد خانوارها داشته اســت، بنابراين باتوجه به شرايط سخت 
اقتصادى بحران كرونا تنها عامل ســقوط بازار گردشــگرى نبوده بلكه 
بر بحران ها و چالش هاى موجود در اين بازار افزوده اســت كه مى توان 
دليل اصلى اين آشفتگى در بازار گردشگرى را نبود وحدت فرماندهى، 

سياست گذارى هاى هوشمند و مديريت درست در بحران دانست. 
باتوجه به اين حجم از بحران اقتصادى، سياست گذارى در دوران كرونا 
تنها به توصيه بهداشتى و درمانى معطوف شده و ساير مولفه ها همچون 
ابعاد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ناديده گرفته شدند. ستاد ملى مقابله 
با كرونا متشكل از تمامى نهادها و سازمان هاى كشورى و لشكرى است 
اما تصميمى كه در اين ستاد گرفته مى شود صرفا توصيه هايى در حد در 
خانه ماندن براى مهار كرونا است و توجهى به جنبه هاى ديگر كشورى 
و مشاغلى كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به صنعت گردشگرى وابسته 
هســتند، نشده است. همچنين ديگر عامل در تشديد بحران ها يكه تازى 
دولت در تصميم گيرى ها بوده و بخش خصوصى كه متحمل بيشــترين 
آســيب ها شده نقشى در تصميمات و ارائه راه حل هاى راهبردى نداشته 
است. تعطيلى گردشگرى به حدود 20 شغل (از 25 شغل) آسيب رسانده 
و بالغ بر 50 درصد از مشاغل در بازار گردشگرى را حذف كرده است و 
مديريتى در جهت حفظ آن صورت نگرفته است. باوجود ارائه راهكارها 
از جانب بخش خصوصى، شعار تشديد كرونا از طريق بازار گردشگرى 

را سر دادند. 
اين درحالى اســت كه اقدامــات اين چنينى موفقيتــى در مهار كرونا 
نداشــته است. گردشگرى نه تنها عامل رشــد كرونا نبوده بلكه سوپاپ 
اطمينــان براى درمان اســت زيرا اماكن گردشــگرى همچون هتل ها، 
وســايل حمل ونقل و مراكز گردشگرى تحت حفظ بوده و هماهنگ با 

پروتكل هاى ستاد كرونا هستند.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

همانا مؤمن، به ادب خداوند عز و جل رفتار مى كند. هرگاه خدا به [زندگِى ] او گشايش بدهد، او 
گشاده دستى مى كند و هر گاه بر او تنگ بگيرد او نيز دست نگه مى دارد. 

الكافي : ج 4 ص 12 ح 12

مدرس هتل دارى و گردشگرى:

تصويب و لغو يك شبه 
قوانين، هتل داران را 

مايوس مى كند
 قوانيــن ســخت گيرانه و دســت وپاگيرى كه 
به راحتى وضع، اما به ســختى اصالح مى شود و بر 
عكس قوانين خوبى كه ســليقه اى و يك شــبه لغو 
مى شود، سرمايه گذار عالقه مند به صنعت گردشگرى 

و هتل دارى را در همان گام اول مايوس مى كند.
مدرس هتــل دارى و گردشــگرى گفــت: نه تنها 
انگيزه و اراده گردشــگرى، بلكه مفاهيم آن و حتى 
ســاختار صنعت گردشــگرى از خود گردشگر و 

موسســات خدمات سفر، تا سيســتم حمل ونقل تا 
صنعت هتل دارى و رستوران ها و مراكز اقامتى تابع 
تغييرات فرهنگى، اجتماعى اقتصادى است؛ اما سوال 
اينجاست كه قانون گذاران، تصميم گيران و مجريان 
صنعت گردشــگرى هم با همين شتاب تحوالت و 
بر اساس چه رويكردهايى قوانين موجود را وضع، 

بازبينى و اصالح مى كنند؟
به گزارش ايرنا ، گردشگرى در ايران در چهل سال 
گذشته بســيار متحول شده است، تغيير رويكرد در 
سطوح باالى تصميم گيرى و سياست گذارى كشور، 
گردشگرى را از يك برنامه سفر و تفريح انفرادى يا 
خانوادگى، به يكى از محورهاى توســعه پايدار، به 
يك زنجيره كسب وكار و صنعتى اشتغال زا و درآمدزا 

تبديل كرده است.
رويكردها و سياســت هاى متضــاد و متعارض به 

گردشگرى، بى توجهى به توســعه زيرساخت ها با 
محوريت و اولويت گردشگرى، ضعف در تبليغات 
و بازاريابــى و معرفى مقاصد گردشــگرى، روندها 
و فرايندهاى ســخت گيرانه در صــدور مجوزها و 
موافقت هاى اصولى، در چهار دهه گذشته هر كدام 
سهمى به سزايى در ايجاد موانع توسعه اين صنعت 

داشته اند.
گردشــگرى اگر چــه در حوزه صنايــع خدماتى 
گروه بنــدى مى شــود، اما به دليل نقــش مهمى كه 
در توليــد ناخالــص ملــى و درآمدزايــى و توليد 
اشــتغال دارد، اكنون كه ســال «توليد، مانع زدايى ها 
و پشــتيبانى ها» نام گذارى شــده، ضرورت دارد در 
گام اول موانع پيش روى فعاالن و ســرمايه گذاران 
اين حوزه شناســايى تا در گام هاى بعدى اين موانع 

اصالح و يا حذف شوند.

قوانين سخت گيرانه مانع سرمايه گذارى در هتل دارى
آى تــك نصيريان درباره مانع زدايى و پشــتيبانى از 
توســعه صنعت گردشگرى اظهار داشــت: اولين 
مانــع براى ســرمايه گذارى بخــش خصوصى كه 
مى خواهد سرمايه هنگفت چندصد ميليارى خود را 
وارد صنعت هتلدارى كند، نگرانى از آينده صنعت 
گردشــگرى و بازگشت سرمايه است؛ وقتى تحريم 
و نوســان بازار ارز در ساخت و تجهيز هتل و پس 
از آن بر ورود گردشگر تاثير مستقيم دارد و سرمايه 
گذار از بازگشــت سود ســرمايه اطمينان و امنيت 
خاطر ندارد، ريســك سرمايه گذارى در اين صنعت 

به شدت افزايش مى يابد.
مدرس گردشــگرى و هتل دارى بيان كرد: از طرفى 
قوانين ســخت گيرانه و دســت و پاگير كه گاهى به 
راحتى وضع، اما به ســختى اصالح مى شــود و بر 

عكس قوانين خوبى كه ســليقه اى برداشــته و يك 
شبه لغو مى شــود، سرمايه گذار عالقه مند به صنعت 

هتل دارى را در همان گام اول مايوس مى كند.
نصيريــان نبود نيــروى كار ماهــر و متخصص و 
عدم اعتقاد به ســرمايه گذارى آموزشــى در برخى 
ســرمايه گذاران اين حوزه را هم يكى از حلقه هاى 
مانع زا در روند توسعه صنعت گردشگرى بر شمرد و 
بيان كرد: روند صدور مجوز و موافقت اصولى براى 
سرمايه گذار آسان ترين مرحله است، البته اين فرايند 
هم مشكالت خاص خود را دارد، اما به عنوان مانع 
نمى توان از آن نام برد. معموال همه از مقامات محلى 
تا مردم يك منطقه، از ورود ســرمايه كالن چندصد 
ميلياردى استقبال مى كنند راه را هم باز مى كنند، اما 
پشــتيبانى و حمايت هاى بعد از سرمايه گذارى مهم 

است. 

مريم مقدم  »
 پاييــز 1397 تفاهم نامــه همــكارى شــورا و 
شــهردارى با فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان 
پيرامون ايجــاد گذر «فرهنگ و هنــر» در همدان 
منعقد شــد امــا هرگز اين گذر در همدان شــكل 
نگرفت. در اين طرح قرار بود  از فضاهاى موجود 
شــهرى براى اجراى برنامه هاى فرهنگى و هنرى 

استفاده شود.
بــه عبارتى قرار بود مســيرى بيــن هگمتانه و دو 
آرامگاه بوعلى ســينا و باباطاهر براى مردم بومى و 
گردشگران تعريف شــود تا بتوانند با قدم زدن در 
آن شاهد بافت و معمارى تاريخى شهر و جذابيت 
هاى هنرى همچون دمنوش خانه ها با گالرى هاى 
نقاشــى و نواى موسيقى باشند ، اما هرگز اين رويا 

تعبير نشد . 
در اين خصوص ، پيشــنهاد داده شــد ، مديريت 
شــهرى با اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
جلســه مشــتركى را براى مشــخص كردن مكان 
هاى پيشنهادى ايجاد گذر «فرهنگ و هنر» برگزار 
كــرده و نرم افزار اجراى طرح هم تعريف كند . به 
عبارتى گذر فرهنگ و هنر با خواست جامعه و اهل 
هنر، در بافت شــهرى مناسب و در فرآيندى خود 
خواســته شــكل مى گيرد و مديريت شهرى صرفًا 

نقش تسهيل گر را ايفا مى كند.
ترغيــب هنرمندان دغدغه مند براى مشــاركت در 
شــكل گيرى اين گذرها، عرضه آثار و محتواهاى 
كاربــردى و برگزارى رويدادهاى آميخته با مفاهيم 
عميــق؛ به مرور بــه شــكل گيرى مراكز جديدى 
مى انجامد كه در عين در دسترس بودن، در پرورش 
ذوق جامعه و ارتقــاى فرهنگ عمومى نقش آفرين 

خواهند بود.
شكل گيرى گذرهاى فرهنگ و هنر عالوه بر نقش 
موثرى كه در پــرورش ذوق جامعه دارند، فرآيند 
عرضه آثار هنرى و كاالهاى فرهنگى را نيز تسهيل 
و موجب رونق كسب و كارهاى مرتبط مى شوند. 
در شهرهاى گردشــگرپذير، اثر بخشى اين گذرها 
بيش از ساير شهرها خواهد بود و به مركزى براى 
معرفى فرهنگ بومى و هنرهاى ســنتى آن شهر به 

گردشگران بدل مى شوند.
 گذر از اصطالح «گذر فرهنگى»

«گذر فرهنگى» اصطالحى اســت كــه در ابتداى 
پيدايش، بــه مكان هاى خــاص در بافت قديمى 
شــهرها گفته مى شد كه معابر مختلف شهرها را به 
يكديگر متصل مى كردند، اكنون اما گذر فرهنگى از 
شكل سابق خود خارج شده و تبديل به اصطالحى 
براى تبادالت فرهنگى و ســنتى يك شهر يا كشور 

شده است.

به عبارت ديگــر امروزه گذر فرهنگى مى تواند هر 
راه ارتباطى باشــد كه از طريق اتصال به آن بتوان 
فرهنگ يك منطقــه را به مناطق ديگر معرفى و از 
رويدادهاى فرهنگى منطقــه اى ديگر، عناصرى را 

دريافت كرد.
اهميت ايجاد پاويون هاى (پاتوق هاى) فرهنگى بر 
كســى پوشيده نيست ، و قرار بود اين پاتوق ها بر 
اساس اصول شهرسازى و متناسب با فرهنگ شهر 
ايجاد شــود و داراى كاركرد فرهنگى و هنرى آن 

بسيار قوى باشد.
گــذر فرهنگ و هنر قابليت تحقق اهداف فرهنگى 
را دارد و بايد فضاى مناســبى بــراى آن به منظور 

حضور بيشتر شهروندان فراهم شود.
بــا توجه به حوزه فرهنــگ و بهره مندى هنرمندان 
و مردم از فضاهاى فرهنگــى نه تنها در نوع نگاه، 
روش و تغييــر رفتار و فرهنگ شــهروندان مؤثر 
است؛ بلكه در رونق اقتصادى هم بسيار تاثيرگذار 
اســت؛ زيرا با كمك به فعاليــت هاى هنرمندان به 
ايجاد فضاى كسب وكار در اين حوزه و اشتغالزايى 

هم كمك كرده ايم.
تربيت زيبايى شــناختى جامعه و كمك به پرورش 
و شكوفايى اســتعداد و ذوق مردم از طريق توليد 
آثار هنرى فاخــر، ارائه محتواهاى فرهنگى غنى و 
برگزارى رويدادهاى وزين، همواره از دغدغه هاى 

اهالى فرهنگ و هنر بوده است.
 كشف و شكوفايى استعدادها 

در اين زمينه يك كارشــناس امور فرهنگى به ايرنا 
گفت: آثار، خدمــات و رويدادهايى كه در مرحله 

آفرينش توام با تامل و دقت خلق شــده و عرضه 
آنها در طول قرن ها به شــكل گيرى مراكز، سالن ها 
و تاالرهايى فاخر انجاميده، اقشارى خاص خود را 
ملتزم به تربيت تخيل دانسته و يا در جست وجوى 
مفاهيم اجتماعى و فلســفى كه در وراى آثار هنرى 

بوده اند به آنها آمد و شد داشته اند.
امين عارف نيا معتقد است : از سويى عامه مردم در 
ادوار و جوامع گوناگون نشان داده اند كه از برنامه ها 
و رويدادهاى در دســترس كه وجه هيجان آفرين و 
مفرح آنها غالب است اســتقبال مى كنند. برنامه ها 
و رويدادهايــى كه كمتر به تاالرها و ســالن ها راه 
داشــته و بيشــتر در معابر و ميادين و يا كافه ها و 
سالن هاى عمومى بر پا و با كمترين بها در دسترس 

مردم بوده اند.
وجه بى تكلف و ارزان بودن دسترســى به هنرهاى 
عامه پســند باعث شــده مراكز ارائه اين خدمات 
و رويدادهــا پــر رونق باشــند و آفريننــدگان و 
عرضه كننــدگان خدمــات در اين معابــر و مراكز 
همواره بكوشــند كه بــر جنبه ســرگرم كننده و 

هيجان آور آثار خود بيافزايند.
از ســويى ديگــر در ميــان سياســت گذاران و 
برنامه ريزان فرهنگى كه هدايت، حمايت و نظارت 
بر فرايند توليــد و عرضه آثار فرهنگى و هنرى را 
بر عهده دارند، هريــك در  اين جريان هاى هنرى 

جايگاه خاصى داشته است.
از نــگاه وى ، ضرورت پــرورش ذوق جامعه و 
ارتقاى فرهنگ عمومى از طريق تقويت جنبه هاى 
اخالقى و تربيتى فعاليت هاى فرهنگى به حمايت از 

هنر فاخر و متعالى انجاميده و از منظرى ضرورت 
تامين نشــاط اجتماعى و پاســخ گويى به نيازهاى 
عامــه مــردم، برنامه ريزان فرهنگــى را از تقابل با 
ارائه كنندگان هنرهاى عامه پســند بر حذر داشــته 

است.
در اين بيــن و از منظر سياســت گذارى فرهنگى 
مى تــوان ميان  برى زد. مى تــوان هنرهاى وزين و 
خدمــات فاخر فرهنگى را به ميان مردم برد و ميان 
آفرينش هــاى واالى هنرى و ذائقــه مردم پيوندى 
ايجاد كــرد و از فضاهاى زنده شــهرها به عنوان 
محل تجلى اين پيوند بهره بــرد. بازارچه ها، پياده 
راه ها، كاروانسراها، عمارت ها و بناهاى تاريخى اى 
كه در بافت هاى پر رونق شــهرى واقع شــده اند 
و نقــاط عطف مناســبى براى تعامالت انســانى 
محسوب مى شــوند؛ قابليت پذيرش كسب وكارها 
و رويدادهاى فرهنگى و هنــرى در كالبد خود را 

دارند.
در ايــن ميان تاكيد بر اين نكتــه كه برقرارى اين 
پيوند و اســتقرار مشاغل فرهنگى در كالبدهاى پر 
رونق شــهرى بايد كامًال طبيعى صورت پذيرد و 
برنامه ريزان فرهنگى و مديران شــهرى از تحميل 
و اقدامات تصنعى اجتناب نمايند ضرورى است؛ 
چرا كه تحميل با روح هنر در تضاد و تقابل است.
به عبارتى؛ ايجــاد گذرهاى فرهنگ و هنر فرصتى 
براى دميدن بر روح شهرهايى است كه به سرعت 
به سمت بدقوارگى و فاصله گرفتن با هويت خود 
پيش مى روند. اميد كه تلنگرى براى توجه بيش از 
پيش به فرهنگ و هنر و پيشينه غنى شهرها باشد.

رؤياى گذر فرهنگى در همدان تعبير نشد 

شهردرآرزوى پيوست ارتباطى 
بين جاذبه هاى تاريخى، فرهنگى و هنرى


