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صالح يا تضعيف شوراها
 1- همزمان بــا اعالم چگونگى آغاز 
فرايند انتخابات شوراهاى شهر و روستا 
از سوى ستاد انتخابات كشور، از مجلس 
خبر رســيده كه نمايندگان طرح اصالح 

قانون انتخابات شوراها...
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سهم آب شستا 
براى دامدارى 
صنعتى در نهاوند 
باال است

 پژوهش 
در گردشگرى 
فراموش شده 
است 

كاشت نهال 
در يك هزار 
هكتار 
از اراضى همدان

مصالحه 
در 150 پرونده 
قضايى در استان
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همدانى ها فقط با صعود پاس راضى مى شوند
7

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com # من _ ماسك _ مى زنم

2 4665| ن

تبريك و تهنيت 
 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد 

مهندسين مشاور اكسون راه تاپ 

مديركل محترم راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان 
و جناب آقاى مهندس مسعود رستمى 
سرپرست محترم معاونت راهدارى اداره كل راهدارى 

و حمل و نقل جاده اى استان همدان 
با احترام بدينوسيله انتصاب شايسته شما بزرگواران در سمت هاى جديد كه نشان 
از لياقت و توانمندى شما عزيزان دارد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده 

اميد است در پناه الطاف الهى در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.
پيشاپيش فرا رسيدن هفته حمل و نقل، رانندگان و راهدارى گرامى باد

 مهند

تبريك و تقدير 
 جنـاب آقــاي

 سعيد كتـابى 

كاويان سوله همدان و كاويان پيچ غرب

انتصاب شايسته جنابعالى به سمت 
فرماندار محترم شهرستان اسدآباد 
را تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده، 
آقــاى  جنــاب  زحمــات  از  همچنيــن 
ــدار ســابق  مهنــدس درويشــى فرمان
كمــال تقديــر و تشــكر را داريــم .توفيقات 
ــد  ــزان را از خداون ــما عزي ــزون ش روز اف

ــتاريم. ــال خواس متع

 س

تبريك و تهنيت
 دانشمند ارجمند جناب آقاى

دكتر سهيل سبحان اردكانى

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى 
همدان

ى 

عضو محترم هيات علمى گروه علوم و مهندسى 
محيط زيست دانشگاه آزاد اسالمى همدان 

قرار  حضرتعالى و  چشمگير  كسب موفقيت علمى 
جهان  برتر  دانشمندان  درصد  ليست 2  در  گرفتن 
عملى  و  علمى  هاى  توانايى  از  اى  گوشه  نشانگر 

حضرتعالى است. 
اين موفقيت كم نظير و ارزشمند را بحضور حضرتعالى 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  پرافتخار  و  بزرگ  خانواده  و 
تبريك عرض نموده،توفيقات روزافزون شما دانشمند 

گرانمايه را مسئلت مى نماييم. 

 د

دكتر سه

تبريك و تقدير 
 جنـاب آقـاى

مهندس سعيد كتابى

مجموعه مرغدارى و گاودارى 
خدايار محمدى خسروى و كاركنان

انتصاب شايسته حضرتعالى را به سمت  
فرماندار محترم شهرستان اسدآباد 

صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده 
ــاى  ــاب آق ــمند جن ــات ارزش و از زحم
مجيــد درويشــى در زمــان تصــدى تقدير 
و تشــكر مــى نماييم.اميــد اســت در ســايه 
الطــاف الهــى همــواره شــاهد موفقيت هــاى 

روز افــزون شــما بزرگــواران باشــيم.

مهند

تبريك و تقدير

سجـاد رضايـى 
 رئيس شهرك صنعتى شهرستان اسدآباد

 نويــد مســرت بخــش انتصــاب 
درســمت  حضرتعالــى  شايســته 
اســدآباد  شهرســتان  فرمانــدارى 
كــه حاكــى از شايســتگى،لياقت 
در  حضرتعالــى  وكارآزمودگــى 
ــته  ــانى شايس ــت رس ــتاى خدم راس
بــه مــردم فرهيختــه  اين دياراســت 
را تبريــك وتهنيــت عــرض نمــوده 
روزافــزون  توفيقــات  ،كســب 
ــاى  ــان ه ــق آرم ــت تحق در جه
اصيــل انقــالب اســالمى بــه منظــور 
ــات  ــتان تحــت منوي ــعه شهرس توس
را  اســالمى  انقــالب  رهبرمعظــم 
مســئلت  يكتــا  ايــزد  درگاه  از 

يــم. مى نما
برخـــود الزم مـى دانـــم از زحمات 
جنـــاب آقـــاى مهنـــدس مجيـــد 
درويشـى فرمانـدار سـابق شهرستان 
اسدآباد نيز تقديـــر و تشـكرنمايـــم.

باد

ی تا د   جنـاب آقــاي

فرماندار محترم شهرستان اسدآباد 

عرضه انسولين با كارت ملى 
از سر گرفته شد

■ ثبت  كدملى به همراه UID دارو در سامانه تى تك از ورود دارو به 
بازار آزاد جلوگيرى مى كند

مددكاران اجتماعى نيز 
مدافعان آزادى اند

بعد از انتصاب 4 مدير زن در رأس اداره هاي استان همدان شهال حمزه لوئي مديركل تامين اجتماعي شد

آغاز دور جديد انتصاب بانوان 
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تنها تراشكار«الماس» 
در اسدآباد كارگاه دارد

سنگ لعل شود 
در مقام صبر

■ يك كارآفرين: از تركيه 
پيشنهاد كار داده اند
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صالح يا تضعيف شوراها
 1- همزمان با اعالم چگونگى آغاز فرايند انتخابات شوراهاى 
شهر و روستا از سوى ستاد انتخابات كشور، از مجلس خبر رسيده 
كه نمايندگان طرح اصالح قانون انتخابات شــوراها را در دســت 

بررسى دارند.
البته اين نخســتين بار نيســت كه طرح اصالح قانــون انتخابات 
شــوراها در مجلس مطرح مى شــود اما به نظر مى رسد، نمايندگان 
مجلــس يازدهم در اصالح قانون اصرار بيشــتر و عزم جدى ترى 

دارند.
2- مبارزه با فساد، اقدامى الزم و ضرورى است و از افراد سالم نيز 

مراقبت كرده و سالمت دستگاه و كاركنان را به دنبال دارد.
اما مبارزه با فســاد در شــوراها چندان با كاركرد مبارزه با فســاد 
در مصون  سازى كاركنان ســالم از اتهام و صيانت از دستگاه مفيد 

نبوده است.
كشــف فســاد مالى و ... در برخى شوراها دليلى شــده تا امروز 
ارائه دهنــدگان طرح اصالح قانون انتخابات در مجلس خواســتار 
سخت گيرى بيشتر براى ثبت نام و تأييد صالحيت داوطلبان شوند.
3- شــوراها هرچند در قانون اساسى فصلى را به خود اختصاص 

داده اند اما در ميان مسئوالن، مخالفان جدى دارند.
در ميان دولتى ها، گروهى شــوراها را نهــادى اضافى مى دانند كه 
تنها محلى براى رانت خوارى برخى شــده و كارها را دچار سيكل 
معيوب و طوالنى تر كرده، درصورتى كه پيش تر با نظارت مســتقيم 
اســتاندارى ها و فرماندارى ها، كار بهتر و راحت تر در شهردارى ها 

انجام مى شد.
4- گروهى از نمايندگان نيز اختيارات شوراها را عاملى براى بروز 

فساد مى دانند و هر روز به دنبال كاستن از اين اختيارات هستند.
همچنين برخى از آنها شوراها را رقيب خود در سطح شهر مى دانند 

و تمام تالش خود را براى شكست شوراها انجام مى دهند.
5- وضعيت شــوراها در بين قوا، وضعيت خوبى نيست و در اين 
5 دوره بيشتر شوراها نتوانســته اند، ضرورت وجودى شورا را بر 
همگان ثابت كنند و با عقب نشــينى از اختيارات و محدود شــدن 
به شــهردارى، به جاى شوراى شــهر، نقش شوراى شهردارى را 

ايفا كرده اند.
نقشى كه برخى شوراها در ايفاى آن هم موفق نبوده اند و شهردارى 

را تبديل به چالش اصلى شهر و در مواقعى استان كرده اند.
6- اقــدام مجلس در اصــالح قانون انتخابات از ســوى برخى 

صاحبنظران تحديد و تضعيف شوراى شهر ارزيابى شده است.
برگزارى آزمون علمى براى داوطلبان، واگذارى نظارت و بررسى 
صالحيت به شوراى نگهبان يا اخذ نظر هيأت هاى استانى شوراى 
نگهبان در بررســى صالحيت ها، مواردى است كه اين گروه انجام 

آن و تبديل آن به قانون را برخالف قانون اساسى اعالم مى كنند.
7- شــوراها نياز به آسيب شناســى و بررســى راه طى شده براى 
اصــالح ضعف ها و تقويــت نقاط قــوت دارنــد و در اين راه 
قواى ديگر بهتر اســت، ياريگر شــوراها با توجه به دستاوردهاى 
بســيارى چون افزايش مشــاركت مردم در امور مرتبط به خود، 
معرفى نخبــگان و كمك به چرخش نخبــگان و تعميق و تثبيت 

مردم ساالرى دينى، باشند.
هرگونه طرح اصالحى نيز الزم اســت با درنظــر گرفتن جايگاه 
شــوراها در قانون اساســى و جامعه و تقويت اين نهاد مردمى و 
مدنى باشد وگرنه تضعيف شوراها نتيجه اى به جز كاهش مشاركت 
و ســرخوردگى نخبگان و فاصله گرفتن از مردم ســاالرى به دنبال 

نخواهد داشت.

هشدار درباره بازگشت دوباره «پيك زمستانى» كرونا
ضرورت توجه جدى به رعايت نكات بهداشتى

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى همدان معتقد اســت اگر مردم درباره رعايت 
دستورالعمل هاى بهداشتى همراهى الزم را نكنند؛ در آغاز زمستان دوباره وارد پيك كرونا 

خواهيم شد.
ابراهيم جليلى در گفت و گو با همدان پيام گفت: به نظر مى رســد اگر 2 هفته تعطيلى كه 
داشــتيم به مدت 2 هفته ديگر نيز تمديد مى شــد، مطلوب بود و سير آرام ترى از ابتال به 

ويروس كرونا را شاهد بوديم، البته خوشبختانه درحال حاضر وضعيت بهتر است.

وى افزود:  ســتاد ملى مقابله با كرونا شاخص را براساس تعداد بسترى بيماران مبتال به 
كرونا گذاشــته است و براساس تعداد بســترى ها، اعالم وضعيت قرمز، نارنجى و زرد 

مى كند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان، افزود: در هر صورت شاخص بسترى مقياسى 
اســت كه موردنظر قرار مى گيرد، اين تصميم ستاد ملى مقابله با كروناست و براساس آن 

شهرها را دسته بندى مى كنند كه البته اين نكته اى قابل تأمل است.
وى با بيان اينكه با توجه به عادى شــدن روند فعاليت ها و ســاده انگارى برخى از مردم، 
ممكن است شاهد شــوك دوباره كرونا در همدان باشيم، عنوان كرد: نمى توانيم آينده را 
پيش بينى كنيم، اما آن چيزى كه همين چند روزه شاهد هستيم، اين است كه حجم ترافيك 

درون شهرى نسبت به هفته پيش به شدت افزايش پيدا كرده است.
وى با اشاره به تأثير شرايط آب و هوايى بر شدت بيمارى، بيان كرد: فكر مى كنم با توجه 
به ادامه روندى كه اكنون داريم، اگر مردم دستورالعمل هاى بهداشتى را اجرا نكنند، يعنى 
اگر در پايان اين ماه و در آغاز زمستان كنترل و رعايت نشود، دوباره وارد پيك زمستانى 

كرونا خواهيم شد.
جليلى تأكيد كرد: در 24 ســاعت گذشته 357 نفر با شرايط و عالئم مشكوك به كرونا به 
بيمارستان هاى همدان مراجعه كرده اند كه از اين تعداد 85 نفر وضعيت عادى، 18 نفر از 
آنان در ICU هستند و از ابتداى بيمارى تاكنون 9 هزار و 443 تن در همدان به كرونا مبتال 

شده اند كه متأسفانه از اين تعداد هزار و 319 تن جان خود را از دست داده اند.

عرضه انسولين با كارت ملى 
از سر گرفته شد

■ ثبت  كدملى به همراه UID دارو در سامانه تى تك از ورود دارو به بازار آزاد جلوگيرى مى كند

جوان ترين زندانى همدان آزاد شد
 جوان ترين زندانى اين اســتان پس از تحمل 3/5 ســال حبس با 

كمك ستاد ديه آزاد شد.
ــر  ــن پس ــرد: ي ــار ك ــدان اظه ــتان هم ــه اس ــتاد دي ــل س مديرعام
جــوان كــه متولــد ســال 69 اســت بــا قــرض گرفتــن از دوســتان 
و آشــنايان بــه اجــاره مغــازه در داخــل شــهر و راه انــدازى مغــازه 

ــود. ــدام كــرده ب فــروش تلفــن همــراه اق
يدا...  روحانى منش در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: فروش اقســاطى 
و چكى تلفن همراه به مشــتريان و پاس نشــدن چك ها و پرداخت 
نشدن به موقع اقساط موجب ناتوانى اين جوان در ادامه فعاليت شد.

وى افزود: درنهايت به علت تأخير در پرداخت بدهى، با شــكايت 
ده نفر، اين جوان 30 ســاله پايان ارديبهشــت سال 96 راهى زندان 

همدان شد. 
روحانى منــش گفت: ميزان بدهى اين زندانى 376 ميليون تومان بود 
كه 34 ميليون و 700 هزار تومان آن توســط شــاكيان بخشيده شد، 

همچنين ميزان آورده محكوم 27 ميليون تومان بوده است. 
 وى ادامه داد: 70 ميليون تومان از بدهى اين مددجو توسط ستاد ديه 
به صورت بالعوض تأمين و پرداخت و مابقى بدهى نيز قســط بندى 

شد. 
ــر  ــرد: 242 نف ــار ك ــدان اظه ــتان هم ــه اس ــتاد دي ــل س مديرعام
ــر  ــدان به س ــك در زن ــى هم اين ــى در پرداخــت بده ــل ناتوان به دلي
مى برنــد كــه 8 تــن از آنهــا زن بــوده همچنيــن 207 تــن از 
ــوان  ــه و 6 زندانــى نات ــى، 29 زندانــى مهري ــان محكــوم مال زنداني

ــتند.  ــه هس در پرداخــت دي
روحانى منــش افزود: از ابتداى ســالجارى تا پايان آبان 163 زندانى 
شــامل 157 مرد و 6 زن با بدهى 46 ميليــارد و 400 ميليون تومان 

آزاد شده اند.

نكند انگشتمان 
همچنان توى سوراخ كرونا بماند

مهدى ناصرنژاد»
  قرنطينه هاى سراســرى 2 هفته اخير در كشور براى جلوگيرى از 
گسترش بيشتر كرونا به نحو محسوســى مؤثر واقع شده و آمار هاى 
رسمى از سوى ستاد ملى مقابله با كرونا نشان مى دهد موارد مرگ ومير 
و بسترى هاى جديد در بيمارستان ها نسبت به اوج گيرى ويروس كرونا 
در روزهاى پايانى آبان ماه گذشته تقريباً به نصف كاهش يافته است و 
اميدوارى هاى فراوانى براى مردم، مســئوالن و به ويژه جامعه پزشكى 

كشورمان به وجود آمده است. 
اما در گرماگرم چنين اميدوارى هاى شــيرين، يك بار ديگر اين وزير 
بهداشــت و درمان و دســت اندركاران مبارزه با اين ويروس هولناك 
هستند كه با شدت و قاطعيت به مردم هشدار مى دهند، كرونا همچنان 
وجود دارد و درصورت غفلت و خوش خيالى نســبت به عقب نشينى 
فريبنــده كرونا، اين احتمال قريب به يقيــن وجود دارد كه بار دگر با 
شــدت و سرايت بيشــترى از سوراخ كرونا گزيده شــويم! در واقع 
مبــارزان با كرونا در صف اول خوب واقف هســتند كه كرونا كمى 
به عقب خزيده اســت اما انگشت ما هنوز توى اين سوراخ گير است 
و هرآن ممكن اســت نيش دردآور و هولناك آن را احســاس كنيم و 
اين بار شــايد عالج زهر هيوالى كرونا در جان بى رمق ما به ســادگى 

ممكن نباشد. 
از ســويى ديگر مردم هم به شــيوه كار و قدرت شــيطانى و موزى 
ويروس كرونا خيلــى خوب واقف شــده اند و مى دانند اين 2 هفته 
تعطيلى و خانه نشــينى و تحمل خيلى محدوديت ها بود كه كمى آمار 
كرونا را پايين كشيد و مى شود چنين نتيجه گرفت كه درصورت درك 
عمومى و همكارى يكدالنه و عزم راسخ مردمى، مى توان با همه گيرى 
كرونــا مقابله كرده و اين زنجيره خفقــان آور را قطع كرد و اال اگر با 
اين اميد واهى كه كرونا ضعيف شــده و مى شود بى گدار به آب زد و 
دورهمى گرفت و به مراكز خريدارى و تفريحى هجوم برد كه مى شود 

همان آش و همان كاسه! 
متأســفانه پس از پايان قرنطينه هاى 2 هفته اى در شهر ها، شلوغى هاى 
حيرت آورى مشــاهده مى شود و كم مانده دوست و آشنا و فاميل هر 
كجــا اتفاقى هم، همديگر را مالقــات مى كنند، به آغوش هم بپرند و 

ديده بوسى راه بيندازند.
 از هم اينك و حدود 2 هفته به شب يلدا باقى مانده، بسيارى خانواده ها 
به رسم سال هاى گذشــته به فكر تداركات و دورهمى ها افتاده اند كه 
جــاى نگرانى هاى زيادى را برمى انگيــزد. بايد قبول كرد و قبوالند و 
وظيفه هر انســان عاقل و واقع بين اســت تا به هركس مى توانند، اين 
آگاهى را بدهند كه كرونا هرگز ضعيف نشده و عقب نشينى نكرده و 
فقط منتظر غفلت و غرور بى جاى ماست تا سيلى محكم تر بزند و زهر 
كشــنده ترى بريزد. بياييد اين فرصت را به كرونا ندهيم. چه بهتر اين 
نكته را هم باور كنيم كه حقيقتاً در اين چند ماه گذشته، ماسك پوشيدن 
و چندبار دست ها را شست وشو دادن و كمى احتياط از خطر آلودگى 

به كرونا كمتر كسى را خسته كرده است.

1- داوطلبان انتخابات شــوراها بايد در آزمون علمى شركت كرده و 
نمره الزم را براى داوطلبى كسب كنند. گويا درصورت تصويب طرح 
اصالح قانون انتخابات شوراهاى شهر و روستا در مجلس، اين آزمون 
پيش از آغار فرايند ثبت نام برگزار خواهد شــد. گفتنى است در اين 
طرح، برگزارى آزمون سنجش براى كانديداهاى انتخابات شوراهاى 
شــهر و روستا، واگذارى نظارت بر اين انتخابات به شوراى نگهبان يا 
بحث اضافه كردن هيأت هاى نظارت استانى شوراى نگهبان به مراجع 
4گانه اى كه صالحيت كانديداهــا را احراز مى كنند، ازجمله مباحث 

مهم و محورى است.
2- اســتقبالى از آجيل شب يلدا نشده اســت. گويا ركود اقتصادى، 
محدوديت هاى كرونايى و گرانى، دليل اســتقبال نشدن از آجيل براى 
شــب يلدا است. گفتنى اســت اين وضعيت در شرايطى است كه در 
زمان شــروع ويــروس كرونا، فعاالن صنف آجيل و خشــكبار هيچ 
فروشى نداشتند و همين مسأله موجب شد آجيل هاى فرآورى شده در 

تابستان 99 را معدوم كنند.
3-زمزمه رد كليات بودجه 1400 در پارلمان شــنيده مى شــود. گويا 
تورم زا و غيرواقعى بــودن از جمله داليل نمايندگان براى رأى به رد 
كليات بودجه است. گفتنى است درصورت رد اليحه، احتمال مى رود 
، مجلــس، دولت را به ارائه اليحه چند دوازدهمى بودجه ملزم كند تا 
دولت يازدهم تنها براى چند ماه ســال 1400 بودجه تنظيم كند و كار 

تدوين بودجه ساير ماه هاى سال 1400 را به دولت بعدى بسپارد.
4- تحريم ها مردم را به ســمت استفاده از رمزارزها سوق داده است. 
گويا در كنار فعاالن اقتصادى برخى خانواده ها نيز براى حواله پول به 
حساب فرزندان خارج نشين از رمزارزها استفاده مى كنند. گفتنى است 
تحريم ها و حضور ايران در فهرســت ســياهFATF ، چالش هايى را 

براى نقل و انتقال پول ايجاد كرده است.
5-حكم بدوى 2 ســال زندان براى معاون اسبق رئيس جمهورى، از 
ســوى مخالفان دولت آغاز روند محكوميت مســئوالن دولتى عنوان 
مى شــود. گويا شــهيندخت موالوردى معاون امور زنــان و خانواده 
رئيس جمهور در دولت يازدهم به جرم در اختيار قرار دادن اطالعات 
و اسناد طبقه بندى شــده با پوشش مسئوالن نظام با هدف برهم زدن 
امنيت كشور به 2 ســال حبس تعزيرى و به دليل فعاليت تبليغى عليه 
نظام مقدس جمهورى اســالمى ايران به 6  ماه حبس تعزيرى محكوم 
شده است. گفتنى اســت يكى از اتهامات موالوردى مربوط به انعقاد 
قرارداد معاونت امور زنان و خانواده با صندوق جمعيت سازمان ملل 

متحد است.

 «اگر وضعيت به همين شــكل ادامه پيدا 
كند، بايــد تصميم بگيرم كه غــذا بخورم و 
بينايى يا يك عضو بدنم را از دســت بدهم 
يــا غذا نخورم تا قند خونم باال نرود و بدون 

انسولين زندگى كنم.»
ايــن جملــه و عبارت هــاى شــبيه به آن 
ديالوگ هايى اســت كه در بين خانواده ها و 
افرادى كه به نوعى با ديابت دست وپنجه نرم 
مى كننــد و بيماران بدحالى كه انســولين از 
هر چيزى برايشــان مهم تر است، رد و بدل 

مى شود.
مهرماه ســالجارى بود كه كاهــش و ناياب 
شدن انســولين به ويژه نوع قلمى آن موجب 
واكنش هاى بســيارى در بين مردم شده بود، 
تاجايى كه شــدت ايــن اعتراض ها كار را به 
آنجا رســاند كه ســخنگوى پيشين وزارت 
بهداشــت با يك اظهارنظر توييترى در مركز 
خبرهــاى مرتبط بــا كمبود انســولين قرار 

گرفت.
كيانوش جهانپور در پاسخ به توئيت كاربرى 
كه گفته بود پدرش ديابت دارد، انســولينش 
تمام شــده، به همه انســولين هاى نســل 2

هــم واكنش افت شــديد قند نشــان داده و 
نمى دانــد چه بايد بكند، در توييتر نوشــت: 
«دوز انســولين را كاهش دهيــد»؛ جمله اى 
كه با واكنش منفى گســترده اى در شبكه هاى 

اجتماعى همراه شد.
پــس از اين اتفاقــات بود كــه صحبت از 
سهميه بندى شدن انسولين به ميان آمد و قرار 
شد هر استان بنا بر تقاضاى موجود سهميه اى 
از انســولين وارداتى را دريافــت كند تا در 
اختيــار داروخانه ها قرار گيــرد و متقاضيان 
براى جلوگيرى از قاچاق آن با ثبت كدهاى 

ملى بتوانند آن را خريدارى كنند.

در همين راســتا معاون غذا و داروى همدان 
با تأكيد بر اينكه به تازگى عرضه انســولين با 
ثبت كد ملى بيمار به همــراه UID دارو در 
سامانه تى تك صورت مى گيرد، گفت: با اين 
روش دارو تنها در اختيار بيماران قرار گرفته 

و نشت دارو به حداقل مى  رسد.
ايرج خدادادى در گفت و گــو با همدان پيام 
علت كمبود انســولين را مشكل توليدكننده 
داخلــى در تأمين ماده اوليه عنــوان كرد و 
گفت: درحال حاضر مواد اوليه درحال توليد 
اســت، همچنين مجوز واردات حجم زيادى 
از انسولين قلمى صادرشده و گره اصلى آن 
انتقال ارز است كه درصورت حل اين مشكل 

كمبودها در اين زمينه نيز رفع خواهد شد.
به گفته معاون داروى ســازمان غذا و دارو، 

چند شــركت توليــد داخلى نيــز به حوزه 
توليد انســولين قلمى وارد خواهند شــد كه 
درصــورت تحقــق اين مهم، وابســتگى به 
واردات و مشكالت تأمين اين داروى حياتى 

تا حدود زيادى حل مى شود.
پيشــگيرى  به منظور  كرد:  خاطرنشــان  وى 
از نشــت انســولين به بازار آزاد و به تبع آن 
جلوگيــرى از قاچاق معكــوس اين دارو به 
سراسر  داروخانه هاى  همســايه،  كشورهاى 
كشــور ملزم به ثبت كدملــى بيمار به همراه 
UID دارو در ســامانه تى تك شــده اند كه 
خروج دارو از سيستم را به حداقل مى رساند.

وى بــا تأكيد بــر اينكه ثبــت كدملى بيمار 
به همــراه UID در ســامانه تى تك درمورد 
برخــى از داروهــا از قبيــل رمدســيوير، 

فاويپيراويــر و دوســليزومپ(اكتمرا) نيــز 
صورت گرفته اســت، تصريــح كرد: پس از 
اجراى اين روش، مصرف اين داروها تا حد 

قابل مالحظه اى كاهش پيدا كرد.
وى با تأكيد بر اينكه قيمت انسولين در داخل 
يك پنجم قيمت در كشورهاى همسايه است 
و پيش تر افراد سودجو با مراجعه به داروخانه 
آن را به راحتى تهيه و قاچاق مى كردند، گفت: 
با اجــراى ايــن روش، درصورتى كه تعداد 
داروى توزيع شــده با داروى عرضه شده به 
بيمار، مغايرت داشــته باشد، سهميه انسولين 

متخلفان قطع خواهد شد.
 بــه گفته وى ثبــت كدملى بيمــار به همراه 
UID براى داروى ivig نيز به زودى اجرايى 

خواهد شد.

 در 2 مــاه گذشــته 150 پرونده قضايى با 
بهره مندى از ظرفيــت كميته هاى مصلحين و 
معتذرين به مصالحه بين طرفين دعوى منجر 

شده است.
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان گفت: 
بهره گيــرى از نيروى هاى جــوان و تالش در 
انتخاب افرادى كه بتوانند در شهرســتان هاى 
محل خدمت خود مســتقر و ساكن شوند از 

جمله اقدامات بوده است.
به گزارش مهــر، محمدرضــا عدالتخواه در 
جمع قضات اسدآباد با بيان اينكه در يك سال 
گذشته اقدامات قابل توجهى در سطح دستگاه 

قضايى استان انجام شده است، گفت: رفتن به 
ســمت برنامه هاى كيفى از جمله اجراى طرح 
قاضى محور و بهره مندى از ســامانه ســاآب 
(سامانه ارزشيابى آراى محاكم بدوى) با هدف 
استحكام و اتقان آراى صادره در محاكم بدوى، 
روند رسيدگى به پرونده هاى قضايى را كيفى تر 

مى كند.
رئيس كل دادگسترى اســتان همدان توجه و 
نگاه ويژه دستگاه قضا به مسأله حبس زدايى و 
برخورد با مفاسد داخلى درون دستگاهى را هم 
از جمله برنامه هاى عملياتى شده در سالجارى 
برشمرد و افزود: اجراى طرح هاى مبتكرانه در 

قالب تشــكيل ستاد تأليف قلوب با بهره گيرى 
از كميته هاى مصلحيــن و معتذرين به عنوان 
كميته هاى معين اين ســتاد، آمار كيفى و كمى 
پرونده هاى منجر به صلح و سازش در استان 

را ارتقا بخشيده است.
عدالتخــواه عنوان كــرد: آموزش هاى الزم در 
قالب كتابى با محتواى آموزه هاى قرآنى و سيره 
14 معصــوم(ع) درباره نحوه فراهم ســاختن 
شــرايطى براى گذشت شــاكى در دعوى به 

قضات و دادياران ارائه شده است.
وى عنوان كــرد: بنابراين در بــازه زمانى 50 
روزه از دهم مهر تا پايان آبان ماه، 150 پرونده 

با بهره مندى از ظرفيت كميته هاى مصلحين و 
معتذرين به مصالحه بين طرفين دعوى منجر 
شده است. رئيس كل دادگسترى استان همدان 
گفــت: در مجموع نتايج ايــن مصالحه ها به 
گذشت يك ميليارد و 478 ميليون تومان بابت 
جنبه خصوصى بزه ارتكابى منجر شد كه خود 

شاكيان طرف مقابلشان را بخشودند.
عدالتخواه عنوان كرد: همچنين در مجموع اين 
پرونده هاى منجر به صلح و ســازش، شــاهد 
آن بوديم كــه 339 ميليون تومان جزاى نقدى 
بخشيده شد و متهمان نيز هزار و 226 ماه هم 

حبس نرفتند.

قدردانى از 10 پژوهشگر 
برتـر كـارمند 
در هفته پژوهش
 به مناسبت هفته پژوهش از ده پژوهشگر 
برتر كارمند در دســتگاه هاى اجرايى استان 

قدردانى مى شود.
مدير مركز آموزش و پژوهش هاى توسعه و 
آينده نگرى ســازمان مديريت و برنامه ريزى 
استان همدان گفت: با نگاهى به شعار هفته 
پژوهش امسال با عنوان «پژوهش و فناورى 
در خدمت جهش توليد» اهميت اين حوزه 
و تأثيرگذارى آن در ساير بخش هاى جامعه 
بــراى ارتقا و بهبود وضعيــت رفاهى آحاد 
جامعه نمايان است. غالمرضا فتحى پور در 
گفت وگو با همدان  پيام، افزود: بدون شــك 
توجــه و قدردانى از پژوهشــگر مى تواند 
ضمن تبيين اين جايگاه، فرصت مناسبى را 
براى قدردانى از تالشگران اين عرصه فراهم 

نمايد.
وى بيان كرد: پس از برگزارى جلسات ستاد 
هفته پژوهش استان در سال 1399 و تعيين 
كميته هاى مســئول در انجام امور برگزارى 
هفتــه پژوهش، مركز آمــوزش، پژوهش و 
فناورى سازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
با توجه به جايــگاه و نقش اجرايى در اين 
حوزه مســئوليت انتخاب پژوهشگران برتر 

دستگاه هاى اجرايى اســتان همانند سنوات 
گذشته را عهده دار شد.

فتحى پور با اشــاره به اينكه اين فراخوان 
به همــه دســتگاه هاى اجرايــى و مراكز 
دولتى ارسال شد، عنوان كرد: خوشبختانه 
ايــن فراخوان با اســتقبال همــراه بود و 
پژوهشــگران دســتگاه هاى اجرايى استان 
در حوزه كارمندى مســتندات خود را در 
قالب پرسشنامه هاى تنظيم شده به دبيرخانه 
كميته ارسال كردند كه جا دارد از همه اين 
عزيزان و پژوهشگران به دليل همكارى كه 

داشتند تشكر كنم.
وى افزود: در كميته انتخاب پژوهشــگران 
برتر دستگاه هاى اجرايى ستاد هفته پژوهش 
1399، پس از بررسى مستندات دريافتى 45
پژوهشــگر از 23 دستگاه اجرايى و تشكيل 
جلسات داورى براســاس آئين نامه اجرايى 
ده نفر از متقاضيان واجد شرايط با باالترين 
امتياز به عنوان پژوهشگر برتر استان در حوزه 

كارمندى انتخاب شده اند.
وى تأكيــد كــرد: الزم به يادآورى اســت 
كــه توجه همه پژوهشــگران و تالش هاى 
آنان شايســته قدردانى اســت؛ زيرا در كنار 
فعاليت هاى جارى و ادارى سعى كرده اند تا 
از تخصص و دانش علمى خود نيز در حوزه 
تحقيق و پژوهش اســتفاده كنند كه بســيار 

باارزش است.

دغدغه هاى معيشتى مردم 
در كنار امر سالمت مورد 
توجه قرار گيرد
 فرماندار همدان با بيان اينكه دغدغه هاى 
معيشــتى مــردم بايد در كنار امر ســالمت 
مورد توجه قــرار گيرد، از لــزوم برخورد 

اخالق مدارانه در بازرسى ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، 
اعضــاى كميته ســالمت ســتاد صيانت از 
حريم امنيت عمومى و حقوق شــهروندى 
استان همدان در نشستى با فرماندار همدان 
گزارشــى از اقدامات اين كميته در ســطح 
شهرســتان همدان ارائه كردند و هماهنگى 
الزم به منظــور اجــراى هرچــه مطلوب تر 
دســتورالعمل ها و طرح هاى در دست اجرا 
در راســتاى كاهش شــيوع كرونا، تعامل با 
واحدهاى صنفى، جلب مشاركت و همراهى 
عمومــى و تمركز بر برخــى از چالش هاى 

پيش رو به عمل آمد.
فرماندار همدان در اين نشســت با اشاره به 
ضرورت وحدت جمعى براى رفع مســائل 
و مشــكالت مردم گفت: تعامل حداكثرى، 
اقناع ســازى و نگاه واقع بينانــه به مردم در 
مواجهه با مشــكالت كنونى بســيار حايز 
اهميت اســت كه بايد در امر بازرســى اين 

ستاد همواره مورد توجه قرار گيرد.

حسين افشــارى افزود: در امر بازرسى بايد 
برخورد اخالق مدارانه داشته باشيم و اعمال 
جرايم و ساير تدابير قانونى بايد محدود به 

متمردين و قانون گريزان باشد.
وى با اشــاره به برخى از اقدامات حمايتى 
دولت براى اقشار آسيب پذير و توليدكنندگان 
و اصناف عنوان كــرد: بايد با صداى واحد 
و دلســوزانه با مردم صحبت كنيم تا شاهد 
همراهى آنان در امورى كه انتظار همكارى 

داريم، باشيم.
فرمانــدار همــدان شناســايى بيمــاران 
كرونايــى را گامى مهــم در قطع زنجيره 
شــيوع ويروس كرونا دانســت و اظهار 
كــرد: با اجراى طرح محله محور شــهيد 
كرونا،  تســت هاى  افزايش  و  ســليمانى 
اميدواريــم شــاهد كاهش آمــار ابتال و 

باشيم. بيمارى  شيوع 
تيم بازرســى كميته سالمت ستاد صيانت از 
حريم امنيت عمومى و حقوق شــهروندى 
اســتان متشــكل از نمايندگان دستگاه هاى 
اجرايــى ذى ربــط در حوزه هــاى مختلف 
بهداشــتى، درمانى، تأسيســاتى، تجهيزات 
پزشكى، كلينيك و پاراكلينيك ها و خدمات 
پزشكى است كه با اشراف كافى به صورت 
تخصصى نســبت بــه بازرســى از مراكز 
تعيين شــده بخش دولتى و خصوصى اقدام 

مى كنند.

رئيس كل دادگسترى خبر داد

مصالحه در 150 پرونده قضايى در استان
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اللجينى ها چقدر براى عرضه سفال 
به 85 هتل كيش تالش كردند؟

 ســفال يكى از ظرفيت هاى قديمى استان همدان است كه متأسفانه 
نتوانسته ايم از اين عرصه بومى استفاده كنيم.

مديركل نوآورى و تجارى سازى دانشگاه علمى كاربردى اظهاركرد: در 
يكى از هتل هاى آمريكايى دبى، سفال ايرانى به عنوان ظروف اصلى اين 
هتل مورد استفاده قرار مى گيرد اما آيا افرادى كه در اللجين هستند تالش 

كردند سفال خود را به 85 هتل مستقر در كيش بفروشند؟
موسى زاده يكى از داليل اصلى موفق نبودن سفالگران اللجين در فروش 
محصوالت خود بــه بخش هاى مختلف را نبود بازاريابى دانســت و 
تصريح كرد: ما اصال آغــاز به چنين حركتى نكرده ايم  اى كاش در 40

سال گذشته اين كار را مى كرديم.
وى با تأكيد براينكه به واســطه ايده هاى دانشجويى معطل نمانيم، ادامه 
داد: اگر مى خواهيم موفق باشــيم بايد ايده از سفالگران اللجين باشد تا 
ايده عملياتى شود. ايده هايى كه در دانشگاه مطرح مى شود اگر عملياتى 

نشود فايده اى ندارد.
وى با بيان اينكه 50 درصد منشأ استارت آپ هاى جهان مربوط به افرادى 
اســت كه در آن صنف كار كرده و ورشكســت شــده اند، بوده است، 
خاطرنشان كرد: 13 درصد ايده ها براى دانشجويان است. كسى مى تواند 
ايده اى موفق را ارائه دهد كه آن صنف و آن خط توليد را بشناسد و كار 

كرده باشد در غير اين صورت امكان ندارد ايده خالقانه اى خلق شود.
موسى زاده با بيان اينكه ما فقط محيط را به ايده پرداز و سفالگرى كه در 
اللجين كار مى كند بدهيم، افزود: هدف اصلى اين اســت كه ايده هاى 
آمده به رويداد بتواند توسط بازاريان اللجين با سهامدارى ايده دهنده و 

جهاددانشگاهى اجرا شود.
رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى استان همدان نيز با تأكيد براينكه در 
استارت آپ ها بايد ظرفيت  هاى استان لحاظ شود، گفت: استارت آپ ها 
طليعه رخدادهاى بزرگتر در صنعت سفال هستند و انتظار داريم فعاالن 
عرصه بازار در حوزه ســفال و سراميك بيشتر در استارت آپ ها ورود 

كنند. 
به گزارش ايســنا، محمــود تعجبى در ادامه اين رويــداد با بيان اينكه 
استارت آپ ها معموال با توجه به ريسك بااليى كه دارند قدرت توفيق 
متفاوتى دارند، اظهاركرد: در حوزه اســتارت آپ ها و شركت هاى نوپا 
ديدگاه ها متفاوت اســت اما قطعا خلق يك محصول و خدمت جديد 
وايجاد ارزش افزوده براى هر كااليى كار آســانى نيست و افرادى بايد 
وارد اين عرصه شوند كه از ريسك پذيرى و شجاعت بااليى برخوردار 
باشــند. وى با اشاره به اينكه گاهى ايده ها سرمايه هاى زيادى مى طلبد، 
افزود: بايد در محافلى كه ايده ها مطرح مى شوند سرمايه گذاران ايده را 

خريدارى و سرمايه گذارى و يا مشاركت  كنند.
تعجبى با بيان اينكه استان همدان شاهراه و ترانزيت غرب كشور است، 
ادامه داد: استان هاى همدان از معدود استان هايى است كه با استان هاى 
همجوار خود و مركز كشــور فاصله هاى زمانى 2/5 -3 ساعتى دارد كه 
اين ظرفيت استان همدان اســت كه ويژگى خاصى براى دسترسى به 

بازارهاى استانهاى مجاور محسوب مى شود.
رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى استان همدان با تأكيد براينكه وظيفه 
داريم از دانشــجويانى كه طرح و ايــده نو ارائه مى دهند حمايت كنيم، 
اظهاركرد: براى رخداد بعدى بايد كارى كنيم كه حتما خود شهر اللجين 
به عنوان شــهر جهانى سفال با ســرمايه داران فراوان درگير استارت آپ 
شــوند. مدير مركز نوآورى جهاد دانشگاهى همدان با بيان اينكه بيش 
از صد نفر در رويداد شــتاب نوآورى در صنعت ســفال و ســراميك 
ثبت نام كردند، گفت: 35 ايده به مركز ارسال شد و از اين تعداد ده ايده 
براى رويداد اصلى انتخاب شدند. رضائيان اظهاركرد: جهاددانشگاهى 
همدان در راستاى توسعه تجارى سازى فناورى و شناسايى افراد نخبه 
و كارآفرين و حمايت و مشاركت از ايده هاى نو براى دانشجويان اقدام 
به تأسيس مركز نوآورى و شكوفايى كرد. وى با بيان اينكه مركز نوآورى 
جهاددانشگاهى همدان در سال 99 به صورت رسمى افتتاح شد، تصريح 
كرد: اين مركز خدماتى را به دانشــجويان از قبيل تأمين دفتر كار براى 
تيم هاى كسب و كارهاى نوپا، شناسايى و به كار گيرى مربيان در مركز، 
مشاركت در طرح هاى شاخص و بازاريابى و تجارى سازى محصوالت، 
تأمين سرمايه و شناسايى ســرمايه گذار مناسب براى كسب و كارهاى 

موفق و رويدادهاى نوين كارآفرينى ارائه مى دهد.

نهاوند دوباره صاحب موزه مى شود
خانه تاريخى «صمصام» محل جديد 

موزه تاريخ و فرهنگ
 با تعطيلى ســاختمان موزه تاريخ و فرهنــگ نهاوند كه از امالك 
شــهردارى بود حاال مسئوالن شهرستان در صدد تملك خانه تاريخى 

صمصام براى محل موزه جديد اين شهر تاريخى هستند.
در هفته هاى گذشته پس از حرف وحديث هاى فراوان، ساختمان موزه 
تاريخ و فرهنگ نهاوند در محل شــهردارى كه متعلق به اين مجموعه 

بود با حكم قانونى به شهردارى واگذار شد.
با تعطيلى اين موزه موج گاليه ها و ناراحتى دوستداران تاريخ پرافتخار 
نهاوند به ســمت مسئوالن روانه شد و خواســتار پيگيرى و حل اين 

مشكل و ايجاد مكان جديد براى استقرار موزه شدند.
در اين روزها شــهردار نهاوند و مسئوالن ديگر توضيحاتى براى اين 
اقدام اعالم كردند و گفتند كه پس از واگذارى اين ســاختمان در سال 
92 تا امروز، ميراث فرهنگى وقت كافى براى پيدا كردن مكانى مناسب 

براى موزه نهاوند را داشته ولى در اين امر كوتاهى كرده است.
از آن طرف ميراث فرهنگى هم معتقد است كه شهردارى بايد بيشتر با 
اين مجموعه همكارى مى كرد و مانند ديگر شهرها محلى را براى موزه 
به ميراث واگذار مى كرد تا اين موزه تعطيل نشــود. برآيند اين بحث ها 
درحال حاضر تعطيلى موزه نهاوند اســت و اين موضوع سبب شد تا 
مسئوالن براى جلوگيرى از تعطيل شدن دائمى موزه تاريخ و فرهنگ 
نهاوند به فكر پيدا كردن مكان جديد براى ايجاد موزه بيفتند و به همين 

منظور در پى تملك خانه تاريخى صمصام هستند.
 تملك خانه تاريخى صمصام براى موزه

نماينده نهاوند در مجلس با بيان اينكــه پيگير اين موضوع از وزارت 
ميراث فرهنگى است، گفت: حق شهر تاريخى نهاوند داشتن موزه است 
و اين موضوع بايد حل شود و با پيگيرى هاى به عمل آمده خانه تاريخى 

صمصام به تملك ميراث فرهنگى نهاوند درخواهد آمد.
عليرضا شهبازى افزود: در پى تعطيلى موزه نهاوند و تملك ساختمان 
موزه توســط شــهردارى نهاوند و بنابر مطالبه به حــق مردم نهاوند با 
پيگيرى هــاى به عمل آمده خانه تاريخى صمصام در آينده اى نزديك به 

تملك ميراث فرهنگى درخواهد آمد.
به گزارش پايگاه خبرى تحليلى گرو، وى ادامه داد: با توجه به ضرورت 
تعيين مكانى دائمى جهت موزه نهاوند و با توجه به پيشــينه تاريخى 
شهرستان طى جلســات متعدد با وزير ميراث فرهنگى و گردشگرى 
اين موضوع مطرح شــده اســت. وى از مكاتبه بــا صيدايى مديركل 
برنامه وبودجه اســتان همدان خبر داد و گفت: در جهت تملك كامل 
خانه صمصام، مقرر شد نسبت به تأمين اعتبار الزم جهت تملك كامل 

اين ملك تاريخى پيگيرى هاى الزم صورت پذيرد.

نماينده مردم اسدآباد:
دانشجويان با خودباورى آينده ساز جامعه 

خواهند بود
 دانشــجويان به خودباورى و اتكا به فرهنــگ و باورهاى دينى و 

انقالبى، آينده ساز جامعه  اسالمى ايران باشند.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس با اشاره به نقش دانشجويان در خنثى 
كردن توطئه اســتعمار براى نفوذ گفت: در اين ديدار اميدعلى الياسى 
با اشــاره به نقش مهم و برجسته  دانشجويان در مسائل مهم كشور، به 
خدمات نظام مقدس جمهورى اســالمى پس از انقالب اسالمى اشاره 
كرد. همچنين مسئوالن بسيج دانشجويى به بيان ديدگاه ها، راهكار ها و 

مشكالت دانشگاه هاى اسدآباد پرداختند.
كيومرث ســرمدى باگراميداشت ياد و خاطره  شهداى دانشجو از سال 
1332 تا به امروز، با اشــاره به توطئه  استعمار براى نفوذ در دانشگاه ها 
نقش دانشــجويان را به لحاظ اينكه مديران آينده كشــور هستند، مهم 
دانست. حجت االســالم جمشــيدى نماينده ولى فقيه در سپاه ناحيه 
اســدآباد هم به نقش ســيدجمال الدين اســدآبادى به عنوان بيدارگر 
مشــرق زمين و تأثير ديدگاه هاى وى در مبارزه با اســتعمار اشاره كرد 
و گفت: براســاس ديدگاه هاى امام راحل و مقام معظم رهبرى بايد با 
ترويج فرهنگ اسالمى در دانشگاه ها، دانشجويان با خودباورى و اتكا به 
فرهنگ و باورهاى دينى و انقالبى، آينده ساز جامعه  اسالمى ايران باشند.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس در پايان اين نشست از دانشجويان 

بسيجى با اهداى لوح سپاس قدردانى شد. 

تذكر به بيش از 300 خودروي غيربومي 
 در رزن

 در طــول اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعــي و به منظور حفظ 
سالمت شهروندان به بيش از 300 خودرو با پالك هاي غيربومي تذكر 

داده شد.
فرمانده انتظامى شهرستان رزن از ارائه تذكر به بيش از 300 خودرو 
با پالك غيربومي از در ســطح شهرستان و در راستاي اجراي طرح 
فاصله گذاري اجتماعي خبر داد و با قدردانى از همكاري شهروندان 
رزنــي كه با ماندن در خانه و مشــاركت همه جانبه در اجراى طرح 
فاصله گذارى اجتماعى با پليس همكارى كردند، خاطرنشــان كرد: 
طرح ممنوعيت تــردد خودرو ها در ســطح محورهاي مواصالتي، 
ورود خودروهــاي غيربومي به داخل شهرســتان و تعطيلي اصناف 
غيرضرور با جديت و تالش هاي شــبانه روزي مجموعه انتظامي و 
همكاري ســاير نهادها به اجرا درآمد كه خوشــبختانه اين طرح با 
مشــاركت خوب شــهروندان همراه بود. على زنگنه تصريح كرد: 
از ابتــداي اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي تعداد 65 داســتگاه 
خــودرو با پالك هاي غيربومي نيز به دليــل بى توجهى به تذكرات، 
جريمه و اعمال قانون شــدند. فرمانده انتظامي شهرســتان رزن در 
پايــان با بيان اينكه در طــول اجراي طرح خوشــبختانه هيچ گونه 
مشــكلى گزارش نشــد، بيان كرد: ان شــاءا... با لطــف خداوند و 

همكارى مردم فهيم كشور، بر اين ويروس پيروز خواهيم شد.

پلمب 2 شركت بازاريابى غيرمجاز در مالير
با توجه به حساسيت فعاليت هاى صنفى در امر بازاريابى شبكه اى و تشابه گسترده آن 
با فعاليت هاى هرمى، نظارت بر فعاليت هاى شركت هاى بازارياب از موضوعاتى است كه 

به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار دارد.
فرمانده انتظامى شهرســتان مالير گفت: مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومى شهرستان 
مالير در اجراى برنامه هاى نظارتى از فعاليت غيرمجاز و بدون مجوز قانونى 2 شــركت 
بازارياب در اين شهرســتان در زمينه فروش اينترنتى لوازم آرايشــى و بهداشتى همچنين 

فروش وسايل و صنايع دستى مطلع شدند.

محمدباقر ســلگى در گفت وگو با مهر عنوان كــرد: براى جلوگيرى از ادامه فعاليت اين 
شركت ها ضمن هماهنگى با دستگاه قضايى به اتفاق نمايندگان اداره صمت از اين مكان ها 

بازديد و با تشكيل پرونده، اين شركت ها پلمب شدند.
وى گفت: شــركت هاى مذكور به صورت غيرمجاز و با هــدف ترغيب افراد به خريد و 
ســرمايه گذارى، قصد سوءاســتفاده مالى و كالهبردارى دارند كه بايد شهروندان پيش از 
مراجعه به اين شركت ها به منظور سرمايه گذارى، نسبت به شناسايى دقيق اصالت شركت 

از نظر قانونى اقدام كنند.
 كشف 400 ميليون ريال چوب جنگلى قاچاق در مالير

فرمانده انتظامى شهرستان مالير همچنين از كشف 400 ميليون ريال چوب جنگلى قاچاق 

از يك دســتگاه كاميون در اين شهرستان خبر داد و افزود: در راستاى برخورد قاطعانه با 
ورود انواع كاالى قاچاق، مأموران مبارزه با جرايم اقتصادى در ايست و بازرسى خرم آباد 
حين كنترل محورهاى مواصالتى منتهى به شهرســتان به يك دســتگاه خودروى كاميون 

مشكوك شدند.
وى افزود: با هماهنگى دســتگاه قضايى اين خودرو به منظور بررســى دقيق تر مدارك و 

محموله آن متوقف شد.
وى افزود: با بازرســى به عمل آمده توســط مأموران از داخل خــودرو، مقدار 13 هزار 
كيلوگرم چوب جنگلى بدون مجوز قانونى به ارزش 400 ميليون ريال كشــف شد كه با 

تشكيل پرونده، متهم تحويل مراجع قانونى شد.

دورهمى خانوادگى 
در شب يلدا
 كم شود

 مردم در شــب يلدا دورهمى هاى خانوادگى را 
كم كنند زيرا درصورت رعايت نكردن پروتكل هاى 
بهداشــتى و محدوديت ها، دوباره با مشكل جدى 

مواجه خواهيم شد.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ روز گذشــته در 
ستاد مقابله و پيشــگيرى ويروس كرونا شهرستان 
كبودراهنگ گفت: از زمان طرح اعمال محدوديت ها 
از وضعيت قرمز به نارنجى رسيده ايم و بازرسى ها 

بايد نسبت به وضعيت نارنجى انجام شود.
حجــت ا... مهدوى گفت: در اين مــدت ده گروه 
بازرسى بيش از 2 هزار و 700 مورد بازرسى انجام 
دادند كه به 239 مورد اخطار، 220 مورد اصالح و 

19 مورد پلمب، منجر شد.
وى با بيــان اينكه محدوديــت ورود خودروهاى 
غيربومى به شهرســتان ادامــه دارد، اظهار كرد: در 
2 هفته گذشــته 989 مــورد از ورود خودرو هاى 
غيربومى جلوگيرى و 73 مورد جريمه يك ميليونى 

اعمال شــده اســت و اين محدوديت ها بايد ادامه 
داشته باشد تا از اين وضعيت خارج شويم.

مهدوى با اشــاره به اجراى طرح شهيدســليمانى 
خاطرنشان كرد: اين طرح با دقت پيگيرى مى شود 
و تمام ظرفيت هاى شهرســتان در اجراى اين طرح 

آماده هستند.
وى از همكارى مردم، اصناف و تالش شبانه روزى 
مســئوالن در تبديل وضعيت شهرستان از وضعيت 

قرمز به نارنجى، قدردانى كرد.
مهدوى با تأكيد بر اينكه با وضعيت نارنجى همچنان 
برگزارى مراسم عروسى و عزادارى ممنوع است و 
مردم بايد از تجمعات خوددارى كنند و مكان هاى 
ورزشــى روباز و سالن هاى بدنسازى نيز با حداقل 

ظرفيت آغاز به كار خواهند كرد.
وى ادامه داد: مــردم و اصناف همچنان در رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى و محدوديت ها كوشا باشند 

تا از وضعيت نارنجى به زرد برسيم.
علــى احمدى رئيس شــبكه بهداشــت و درمان 
كبودراهنگ نيز با اشــاره به اينكه اين شهرستان 
نيازمند دســتگاه ســى.تى اســكن و 5 دستگاه 
محلول پاش اســت، افــزود: با وجــود افزايش 
تســت هاى كرونا در اين 2 هفته، آمار 50 درصد 
كاهــش پيدا كرده ولــى همچنان آمــار فوتى ها 

باالســت و بــا كمى غفلــت به وضعيــت قرمز 
برمى گرديم.

جانشين فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ نيز با بيان 
اينكه با آغاز طرح شهيدقاســم سليمانى، شهرستان 
به 18 قسمت و 140 محله تقسيم بندى شده است، 
از مردم خواســت با افرادى كه به اين منظور به درِ 
منزل آنها مراجعه مى كنند همكارى الزم را داشــته 

باشند.
محرمعلــى حبيبى افــزود: در طرح حاج قاســم 
ســليمانى هم اكنون 450 بسته معيشتى تهيه شده و 

در اختيار آسيب ديدگان از كرونا قرار مى گيرد.
به گزارش ايرنا وى ادامه داد: اين طرح بيشــتر 
براى غربالگرى، شناســايى و حمايت اســت و 
خواهند  وظيفــه  انجام  آموزش ديده  تيــم   360

كرد. 
73 خــودرو غيربومــى در كبودراهنگ 

جريمه يك ميليونى شدند
از يكم آذر تاكنون از ورود 989 خودروى غيربومى 

به شهرستان كبودراهنگ جلوگيرى شده است.
 فرماندار شهرستان كبودراهنگ گفت: از زمان طرح 
اعمال محدوديت ها از وضعيــت قرمز به نارنجى 
رســيده ايم و بازرسى ها بايد نســبت به وضعيت 
نارنجى انجام شــود؛ در اين مدت ده گروه بيش از 

2 هزار و 700 بازرسى انجام داده اند كه 239 مورد 
اخطار و 220 مــورد اصالح و 19 مورد نيز پلمب 
شده است. محدوديت ورود خودروهاى غيربومى 
به شهرســتان نيز ادامه دارد و در اين 2 هفته 989
مورد از ورود خودرو هاى غيربومى جلوگيرى شده 
و 73 مورد جريمه يك ميليونى اعمال شــده است 
و اين محدوديت ها بايد ادامه داشته باشد تا از اين 

وضعيت خارج شويم.
به گزارش همدان پيــام، مهدوى تأكيد كرد: توصيه 
اكيد ما اين اســت كه مردم از تجمع و دورهمى  در 

شب يلدا بپرهيزند.
وى درباره اجراى طرح حاج قاسم سليمانى گفت: 
اين طــرح با دقت انجام مى شــود و تمام ظرفيت 

شهرستان براى كمك به اين طرح آماده هستند.
 وى ادامه داد: وضعيت شهرستان با كمك مردم از 
قرمز به نارنجى تبديل شده كه جاى قدردانى دارد.
مهــدوى تأكيد كرد: با وضعيــت نارنجى همچنان 
برگزارى مراســمات عروســى و عزادارى ممنوع 
اســت و مردم از تجمعات بايــد خوددارى كنند و 
مكان هاى ورزشــى روباز و سالن هاى بدنسازى با 

حداقل ظرفيت آغاز به كار كنند.
وى افــزود: همچنــان بايــد مــردم بــا جديت 
پروتكل هاى بهداشــتى و محدوديت ها را رعايت 

كنند تا از وضعيت نارنجى به زرد برسيم.
 رئيــس شــبكه بهداشــت و درمان شهرســتان 
كبودراهنگ در اين نشســت اظهار كــرد: نيازمند 
دســتگاه سى.تى اسكن و 5 دســتگاه محلول پاش 
هســتيم و اميدواريم با تهيه اينها بيشــتر مشكالت 

مرتفع شود.
 احمدى افزود: با وجود افزايش تســت هاى كرونا 
در اين 2 هفته آمار 50 درصد كاهش پيدا كرده ولى 

همچنان آمار فوتى باالست.
بيمارســتان  در  درحال حاضر  افزود:  همچنين  وى 
امام رضا(ع) اين شهرستان تعداد 22 نفر بيمار مبتال 

به كرونا بسترى هستند.
 جانشين فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ نيز گفت: 
در طرح شــهيد قاسم ســليمانى شهرستان به 18

قســمت و 140 محله تقسيم بندى شده است. وى 
از مردم خواســت با افرادى كه به درِ منزل مراجعه 
مى كننــد حتما همكارى الزم را داشــته باشــند و 
افزود: در طرح حاج قاسم سليمانى فعال 450 بسته 
معيشــتى تهيه شده و در اختيار مردم آسيب ديده از 

كرونا قرار خواهد گرفت.
حبيبى گفت: اين طرح بيشــتر بــراى غربالگرى، 
شناسايى و حمايت است و 360 تيم آموزش ديده 

در اين طرح انجام وظيفه خواهند كرد.

 هفته گذشــته بود كــه در خبرى به دنبال 
گفت و گــو با نماينده مردم نهاوند در مجلس 
شوراى اسالمى به موضوع تخصيص نيافتن 
آب در راه انــدازى دامدارى صنعتى اشــاره 
شد و عليرضا شــهبازى تأكيد كرد آنجا كه 
ضــرورت پاســخگويى به يك اســتعالم و 
يا صــدور مجوزى براى ايجاد كســب وكار 
است، مسئوالن پاســخگو باشند؛ زيرا يكى 
از گرفتارى ها و مشــكالت اســتان در اين 
خصوص اكنون در راســتاى تخصيص آب 

است.
وى با تأكيد بر اينكه اگر مى خواهيم در استان 
يك واحد توليدى، صنايع تبديلى و صنعتى 
بســازيم و ســرمايه گذار نيز پاى كار آمده 
است، به ويژه در صنايع تبديلى، نبايد معطل 
تخصيص آب باشــد؛ حال آنكه اين معطلى 
درحالى بوده كه اكنون بيشــتر كارخانه هاى 
لبنيــات نهاوند به دليل نبود دامدارى ســنتى 

تعطيل است.
در گذشــته هر خانواده روســتايى تعدادى 
گاو پرورش مى داد و شــير به دســت آمده را 
به مراكز جمع آورى شــهر ارائه مى كردند و 
اين شيرها به كارخانه هاى توليد لبنيات داده 
مى شــد، اما اكنون بنا به داليلى و با توجه به 
سنتى  به صورت  خانواده ها  زندگى،  تغييرات 
دام نگهدارى نمى كنند و شــير نيست؛ البته 
وقتى شرايط زندگى خانواده ها تغيير كرده و 
دامدارى ســنتى از بين رفته، بايد به ســمت 

ايجاد دامدارى هاى صنعتى برويم.
شــهبازى با بيان اينكه بــراى دريافت مجوز 
دامدارى صنعتى متأســفانه اجازه استفاده از 
آب را نمى دهنــد و اين درد بزرگ اســتان 
و نهاوند اســت و شــهرى كــه روزگارى 
صادركننده شــير بود اكنون به دليل نبود شير 
واحدهاى توليدى لبنيات آن تعطيل است كه 
بايد اين موضوع ســامان گيرد و درخواست 
دارم مســئوالن و مديــران در اين موضوع 

به صورت جهادى ورود كنند.
نماينــده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى با طــرح اين پرســش كــه چرا 
مى گويند، نمى شود به دامدارى صنعتى اجازه 
اســتفاده آب داد؟ چرا نبايد آب اين واحدها 
را تأمين كرد؟ گفت: اين واحدها مى تواند در 

رشد و شكوفايى استان مؤثر باشد.
به گفته شهبازى، اين درحالى است كه نهاوند 
سرچشمه آب كرخه بوده، اما براى دريافت 
مجــوز اســتفاده از آب در دامدارى هــاى 
صنعتى مشــكل وجــود دارد؛ شســتا براى 
ســاخت يك دامدارى 6 هزار رأسى تشويق 
به سرمايه گذارى در اين باره شده و موافقت 
اصولــى و تمــام اقدامات الزم انجام شــده 
است كه واحدهاى توليدى لبنيات نهاوند را 
تأمين كند، اما متأسفانه ماه ها بوده كه درگير 

تخصيص آب اســت و اجازه استفاده از آب 
را در راستاى استعالم ها نمى دهند.

براســاس اظهارات نماينده مردم نهاوند در 
مجلس شــوراى اســالمى اين عدم صدور 
مجوز اســتفاده از آب با وجــود پيگيرى ها 
توســط اســتاندار و ديگر مديران بوده و از 
طريق وزارت نيرو نيز دنبال شده كه تاكنون 
نتيجه اى دربرنداشته است و وزارت نيرو بايد 

در اين زمينه پاسخگو باشد.
جوانــان  اكثريــت  مى گوييــم  اگــر 
ــكار  ــتان بي ــهرهاى اس ــرده در ش تحصيلك
جــذب  نيــز  دولتــى  ادارات  و  هســتند 
ندارنــد، بايــد در راســتاى ايجــاد مؤسســات 
و  كنيــم  تــالش  توليــدى  واحدهــاى  و 
وزارت نيــرو نيــز بايــد ايــن مشــكل را 
حــل كنــد، زيــرا ايــن مشــكل بــزرگ مــردم 

ــت. ــد اس نهاون
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار 
همدان با بيان اينكه سهم آب مورد نياز شستا 
براى راه اندازى دامــدارى صنعتى در نهاوند 
باال است، گفت: سهم تخصيص آب براساس 

طرح ها در اين شهرستان جذب شده است.
ظاهر پورمجاهد درباره مشــكل شهرســتان 
نهاوند در راه اندازى دامدارى صنعتى به دليل 
تخصيــص نيافتن آب، اظهار كرد: بله درباره 
راه اندازى دامدارى 6 هزار رأســى در نهاوند 
مشكل تخصيص آب وجود دارد و دليل اين 
بوده كه تخصيص آب در نهاوند صفر است.

وى با بيان اينكــه تخصيص وزارت نيرو به 
دشت هاى استان ساالنه بوده، گفت: براساس 
طرح ها در نهاوند سهم تخصيص آب جذب 

شده است.
پورمجاهد بيان كرد: درحال رايزنى هســتيم 
كه وزارت نيرو بتواند در اين باره گره گشايى 
كند، به عنوان مثال وزارت نيرو از تخصيص 

آب ســال 98 كمــك كنــد و يــا از محل 
مجوزهاى آب صادرشده واحدهاى توليدى 

راه اندازى نشده تخصيص آب داشته باشد.
وى بــا تأكيد بر اينكه برخــى از طرح ها نيز 
ساليان سال راكد هستند و سهميه آب دارند، 
افزود: قرار بر اين است كه جهاد كشاورزى 
اين طرح ها را نه تنها در نهاوند، بلكه در كل 
استان بررســى كرده و به اداره كل امور آب 
اســتان اعالم كند و بتوانيم از اين محل براى 

تخصيص آب به ساير طرح ها كمك كنيم.
پورمجاهد با بيان اينكه ســهم آب مورد نياز 
شســتا براى راه اندازى دامدارى صنعتى در 
نهاوند باال اســت، تصريح كرد: به اين دليل 
حتمًا مساعدت وزارت نيرو را نياز دارد و در 

اين زمينه پيگير هستيم.
وى با تأكيد بر اينكه دامدارى هاى بسيارى در 
نهاوند داريم كه به تقويت و فعال شدن آنها 
نياز اســت، ادامه داد: برخى واحدهاى راكد 
نيز داريم كه مى توانيم در اختيار سرمايه گذار 
جديد قرار دهيم و يا ســرمايه گذار اوليه را 

براى احيا وارد كنيم.
معــاون هماهنگــى امــور اقتصــادى اســتاندار 
همــدان خاطرنشــان كــرد: پيشــنهاد مــا 
ــوزه  ــه در ح ــت ك ــن اس ــد اي ــراى نهاون ب
تأميــن مالــى بــراى واحدهــاى موجــود 
ــى و  ــع تبديل ــدارى و صناي ــث دام در بح
تكميلــى بخــش كشــاورزى كار شــود، زيــرا 
ايــن اقــدام مى توانــد بــراى اســتفاده از 

ــد. ــد باش ــود مفي ــرمايه هاى موج س
وى بــا بيــان اينكه اكنون شســتا راه اندازى 
3 دامدارى در اســتان و در شهرســتان هاى 
درگزيــن، قهاوند و ماليــر را دنبال مى كند، 
يــادآور شــد: انتظار اين اســت كه شســتا 

پيشرفت كار به اين پروژه ها بدهد.
به گــزارش پايــگاه خبرى تحليلــى گرو، 

پورمجاهد با تأكيد بر اينكه اكنون شســتا در 
نهاوند نيز طرح فرآورى نســوز از دولوميت 
با نزديك به صد ميليارد تومان سرمايه گذارى 
را كلنگ زنى كرده و آغاز به كار رسمى داشته 
است، اظهار كرد: اميد است شستا بتواند اين 
پروژه را به نتيجه برساند تا به پروژه دوم آن 

نيز در اين شهرستان برسيم.
با توجه به اينكه مشكل تخصيص نيافتن آب 
به ايجاد دامدارى صنعتى در نهاوند از سوى 
معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار 
همــدان نيــز تأييد شــد، اما دليــل اين امر 
صفر شــدن تخصيص آب در اين شهرستان 
عنوان و بيان شــد؛ تخصيــص وزارت نيرو 
به دشت هاى استان ســاالنه بوده و براساس 
طرح ها در نهاوند سهم تخصيص آب جذب 
شده اســت، اما آنچه در اين ميان مهم بوده، 
تعطيلى واحدهاى توليد لبنيات در شهرستان 
اســت كه اين امر ناشــى از نبود شير بوده و 
درصورت راه اندازى دامــدارى صنعتى اين 
مشــكل برطرف مى شــود و اين واحدهاى 
توليدى به چرخه توليد بازخواهند گشت كه 
تحقق اين مهم نياز به اهتمام ويژه مســئوالن 
از استاندار تا نماينده مردم نهاوند در مجلس 

شوراى اسالمى دارد.
براســاس اظهارات معــاون هماهنگى امور 
اقتصادى اســتاندار همدان اين مهم از سوى 
مسئوالن استان در دســت پيگيرى بوده و با 
توجه به گفته هاى نماينــده مردم نهاوند در 
مجلس شــوراى اســالمى وزارت نيرو بايد 
در اين باره پاســخگو باشــد؛ البته بايد جهاد 
كشــاورزى نيز شناســايى طرح هاى راكد را 
در استان تسريع بخشــيده و با اعالم آنها به 
اداره كل امور آب استان در تخصيص سهميه 
آنها به ساير طرح ها، به ايجاد رونق توليد در 

استان كمك كند.

 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان:

سهم آب شستا براى دامدارى صنعتى 
در نهاوند باال است
■ جذب سهم تخصيص آب براساس طرح ها
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آگهي حصر وراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــر علــى كــرم داراى شــماره شناســنامه 25 ب ــاى اكب آق
ــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و  كالســه 113/9900888 از اي
ــه شــماره شناســنامه 4951  چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان اصلــى غاغــاالر ب
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 1392/12/07 در اقامت در تاري

ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفي حين الف
1-اكبر على كرم فرزند مصيب به شماره شناسنامه 25 پسر متوفيه

 2- حسين على كرمى به شماره شناسنامه 48 پسر متوفيه
 3- فاطمه على كرم به شماره  شناسنامه 8318 دختر متوفيه
 4-شهين على كرم به شماره شناسنامه 8319 دختر متوفيه

ــر از  ــى و غي ــر متوف ــنامه 11379 دخت ــماره شناس ــه ش ــرم ب ــى ك ــاز عل  5- مهن
نامبــردگان وارث ديگــرى نــدارد. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت 
ــا  ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي مزب
ــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك  وصيتنامــه از متوفــي ن

ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.  ــاه تقدي م
(م الف 317)

حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ 

اطالعيه

دربــاره پرونــده كالســه 9909988130100376 شــعبه 1 دادگاه عمومــى 
حقوقــى دادگســترى شهرســتان بهــار فــى مــا بيــن خواهــان خانــم 
ــدى  ــكراله احم ــاى ش ــت آق ــه طرفي ــره ب ــدى و غي ــا احم ــا فريب ه
ــت  ــى جه ــوت فرض ــم م ــدور حك ــته ص ــه خواس ــه ب ــد خيرال فرزن
ــا،  ــارات خواهانه ــق اظه ــه طب ــه اينك ــر ب ــر نظ ــوق الذك ــده ف خوان
ــدر نامبــردگان مــى  ــاً 62 ســاله) پ ــده (شــكراله احمــدى تقريب خوان
باشــد كــه از ســال 1382 محــل ســكونت خــود در شهرســتان بهــار/

همــدان تــرك نمــوده و تاكنــون مراجعــه ننمــوده اســت. 
ــه از  ــرادى ك ــا چنانچــه اف ــردد ت بدينوســيله مراتــب آگهــى مــى گ
شــخص غايــب فــوق خبــرى دارنــد اطالعــات خــود را بــه دادگاه ارايــه 

نماينــد. 
(م الف 1034)

رئيس شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بهار
 محمد معينى

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف و وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1- برابر رأي شماره 139960326008000369 و پرونده كالسه 1399114426008000037  
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى تيمور طيبى 
راحت فرزند غالمعلى به شماره شناسنامه 3865 و كد ملى 3991391066 صادره از رزن 
در ششدانگ يك قطعه باغ انگورى به مساحت 46336,35 مترمربع پالك شماره فرعى 
558 از اصلى 195 قريه خورونده واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى 
با واسطه از مالك رسمى آقاى على اكبر فرزند على جان دارنده نسق زراعى شماره 1691 

مورخ 1350/05/30 دفتر 5 همدان محرز گرديده است. 
2- برابر رأي شماره 139960326008000368 و پرونده كالسه 1399114426008000038 
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى تيمور طيبى 
راحت فرزند غالمعلى به شماره شناســنامه 3865 و كد ملى 3991391066 صادره از 
رزن در ششــدانگ يك قطعه باغ انگورى به مساحت 66301,35 مترمربع پالك شماره 
فرعى557 از اصلى 195 قريه خورونــده واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن 
خريدارى با واســطه از مالك رسمى آقاى على اكبر فرزند على جان دارنده نسق زراعى 

شماره 1691 مورخ 1350/05/30 دفتر 5 همدان محرز گرديده است. (م الف 173)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/04
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رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

فرماندار خبر داد
اشباع بازار همدان با افزايش 4000 هزار تومانى 

قيمت مرغ
 فرماندار همدان با تأكيد بر اينكه مشكل كمبود كاال نيست بلكه در برخى 
حوزه ها با گرانى مواجه هســتيم، گفت: براساس موجودى انبارهاى كاالهاى 
اساســى هيچ كمبودى در تأمين و عرضه كاالهاى مــورد نياز مردم همدان 
وجود ندارد. حســين افشــارى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه 60 تن 
مرغ گرم وارد بازار همدان شده است، اظهار كرد: اختالف قيمت مرغ در بازار 

استان هاى همجوار باعث شده بود مرغداران مرغ خود را به اين بازارها عرضه 
كننــد كه از اين اقدام جلوگيرى شــد و با افزايش 3 تا 4 هزار تومانى قيمت 
مرغ، بازار همدان اشــباع شد. وى با بيان اينكه 3 روز گذشته قيمت مرغ در 
همدان 20 هزار و 400 تومان بود كه مرغداران تمايلى به عرضه مرغ در بازار 
همدان نداشــتند اما روز دوشــنبه به 23 تا 24 هزار و 500 تومان رسيد كه 
بازار را اشباع كردند، افزود: روز دوشنبه 57 تن مرغ گرم وارد بازار همدان شد 
اما الزمه كنترل بازار اين اســت كه همه ستاد تنظيم بازار استان ها به صورت 
هماهنگ عمل كنند زيرا با اختالف قيمت 2 استان انگيزه براى خروج مرغ از 
استان ايجاد مى شود. فرماندار همدان با اشاره به اينكه ممنوعيت خروج دام و 

طيور همچنان ادامه دارد، خاطرنشان كرد: روز گذشته محموله 30 تنى مرغ 
كه قصد خروج از استان داشت، شناسايى و كشف شد.

افشــارى با بيان اينكه روغن به اندازه كافى تأمين شــده اســت، يادآور شد: 
درحال حاضر روغن به ميزان كافى تأمين شــده و در تمامى فروشــگاه هاى 

نجيره اى بزرگ و فروشگاه هاى منتخب محالت وجود دارد.
وى با اشــاره به اينكه در زمينه شــكر، قند و برنج نيز بــازار به اندازه كافى 
اشــباع است، يادآور شد: متأسفانه شاهد افزايش قيمت برخى كاالها هستيم 
البته خرده فروشى هاى جزء چندان عامل گرانى نيستند بلكه عمده فروشان و 

واسطه ها به گرانى دامن مى زنند.
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شناخت از خود، نخستين و مهم ترين عامل 
در انتخاب مسير شغلى

 يكى از مربيان حوزه كســب و كار گفت: جوانان براى اينكه انتخاب 
درستى درباره حوزه فعاليت و شغل خود در آينده داشته باشند، بايد ابتدا 
به شناخت كافى از خود برسند زيرا با پى بردن به عاليق و استعدادهاى 
خويش مى توانند فعاليتى را براى كســب درآمد انتخاب كنند كه از آن 

لذت مى برند.
اميرحســين طاهرى در گفت وگو با ايسنا، با اشــاره به اينكه در مقطع 
كارشناسى ارشد رشته مهندسى مواد داراى تحصيالت آكادميك است، 
اظهاركرد: به مرور زمان و با افزايش شــناخت از خود متوجه شــدم كه 
به حوزه كســب و كار بســيار عالقه مندم، از اين رو آموزش و مطالعات را 
به صورت تخصصى در اين زمينه آغاز كردم و با داشــتن افتخار شاگردى 
اساتيد برتر ايران و جهان، قصد دارم در اين مسير به جامعه ام خدمت كنم.

 business)وى با بيان اينكه مســير انتخابى بنده، مربى كسب و كار
Coaching) و آموزش به مديران و كاركنان سازمان هاست تا بتوانند 
بهترين خودشان باشند، افزود: تاكنون با چندين شركت در زمينه صنعت 
چاپ و تبليغات، كشــاورزى، نورپردازى، پرورش گل رز و ... در شهرهاى 
مختلف از جمله تهران، همدان و قزوين به عنوان مربى همكارى داشته و 

دارم و همايش و كالس هايى نيز در اين رابطه برگزار كرده ام.
طاهرى با اشــاره به اينكه دررابطه با ژل رويال ســال ها تحقيق و فعاليت 
كرده ام، خاطرنشــان كرد: محصوالت زنبورعســل به ويژه ژل رويال كه 
به عنوان غذاى ملكه زنبورعسل است، هنوز بسيار جاى كار دارد و افرادى 
كه مايل هســتند براى خود كارى را آغاز كنند، يكى از پيشنهاداتم ژل 

رويال است و افراد مشتاق را در اين زمينه يارى خواهم كرد.
وى در بخش ديگرى با بيان اينكه فردى كه مشــتاق انجام يك فعاليت 
باشــد، براى آن وقت و انرژى مى گذارد و قطعاً در اين صورت موفقيتش 
تضمين شــده است، تصريح كرد: همه چيز به خودمان بستگى دارد و ما 
حق انتخاب داريم زمانى كه اين انتخاب ها به موقع و درست انجام مى شوند 
نتيجه آن افراد موفق در جامعه خواهد بود و در بسيارى از موارد كه افراد 
از روى ناآگاهى و براى لذت آنى(كسب درآمد زودهنگام) تصميم به انجام 
كارى مى گيرند، منتج به گله و شــكايت آنها از زمين و زمان خواهد بود 
بدون اينكه به خودشان رجوع كنند و ببينند ريشه مشكل در طرز تفكر 

خودشان بوده است.
طاهرى با اشاره به اينكه اگر براى درك بهتر نگاهى به اطرافمان بيندازيم 
قطعاً با افرادى مواجه مى شــويم كه به اجبار سر كار مى روند و كارشان را 
دوست ندارند، اضافه كرد: در كل دنيا براى رسيدن به درآمد و پول راه هاى 
ديگرى نيز به جز استخدام و كارمندى وجود دارد كه عبارتند از كارآفرينى 
و ســرمايه گذارى. البته بايد درنظر داشت كه هر كدام از اين راه ها مسائل 
خاص خودش را دارد اما همان طور كه اشاره كردم اصل مهم اشتياق است 

و انسان مشتاق و هدفمند به هرچه بخواهد مى رسد.
وى بــا توصيه هايى بــه والدين در تربيت فرزندانى قابــل، گفت: والدين 
نخستين الگوى فرزندان خود هستند، پس همواره بايد سعى برآن داشته 
باشند كه در خانه كتاب بخوانند و مهمتر از همه از نوجوانى فرزند خود را 
با مسائل مالى(نه پول) آشنا كنند و به عنوان مثال ماهيانه مبلغى را به او 
داده و كمك كنند آن مبلغ را بودجه بندى كرده و ياد بگيرد با توجه به آن 

مبلغ براى هر بخشى خودش هزينه كند.
اين مربى كسب و كار 29 ساله فارغ التحصيل از دانشگاه علوم و تحقيقات 
در رشته مهندسى مواد همچنين با تأكيد به والدين در راستاى كمك به 
ريسك پذير بودن فرزندان خود و حساب شده بودن اين ريسك پذيرى ها 
تا 70 درصد، اظهار كرد: ريسك الزمه پيروزى است و در بسيارى از موارد 
ريســك به علت ناآگاهى بوده كه با آمــوزش ديدن اصول و قواعد، تا حد 

زيادى كاهش مى يابد.
يــارى كردن نوجوانان در امر آموزش و رشــد از ديگر مــواردى بود كه 
طاهرى به والدين توصيه كرد و يادآور شد: مسير موفقيت صرفاً از دانشگاه 
نمى گذرد و مهم ترين موضوع شــخصيت فرزندانتان اســت كه بايد به 

شخصيتشان احترام بگذاريد و به رشد آنها كمك كنيد.

شايع ترين روش  انتقال ويروس كرونا
 يك متخصص بيهوشى و مراقبت هاى ويژه بيمارستان سيناى همدان 
گفت: شــيوع بيمارى معموالً از طريق سرفه، عطسه و تماس با مخاط ها 
اتفاق مى افتد و شايع ترين روش انتقال، فرد به فرد است و احتمال انتقال 

در فواصل نزديك، بسيار زياد است.
ميالد مسائلى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: آنچه در رابطه با انتقال 
كرونا بيشتر مدنظر متخصصان است، اين است كه درصورت بيمارى يك 

فرد خانواده ها معموالً همه مبتال مى شوند.
وى با بيان اينكه ذرات موجود در هوا هم توانايى انتقال بيمارى را دارند، 
توضيح داد: حضور در مكان بســته و فضاهايى كه تعداد و تجمع ويروس 
زياد است، احتمال انتقال ويروس را زياد مى كند و در يك فضاى بسته با 
جمعيت زياد كه بيمار مبتال به كوويد-19 وجود دارد، الزم نيست حتماً 
با فرد صحبت كنيم يا عطسه كند تا به اين بيمارى مبتال شويم زيرا اين 
بيمارى از طريق ذرات داخل هوا قابل انتقال است اما عامل اصلى انتقال 

بيمارى نيست.
اين پزشك متخصص مطرح كرد: شيوع بيمارى معموالً از طريق سرفه، 
عطســه و تماس با مخاط ها اتفاق مى افتد البته اين ويروس در ترشحات 
غيرتنفســى مانند مدفوع و ادرار نيز وجود دارد اما احتمال انتقال از آن 
طريق بســيار ناچيز است. مســائلى خاطرنشــان كرد: مهم ترين عامل 
پيشگيرى از ابتال به اين بيمارى اســتفاده از ماسك، حضور نداشتن در 

مكان هاى بسته و رعايت فاصله 1/5 تا 2 مترى با بقيه افراد است.
اين پزشك متخصص با بيان اينكه انتقال از افراد بدون عالمت ناقل وجود 
دارد، تأكيد كرد: اين روش بسيار شايع بوده و در محيط هاى بسته احتمال 
انتقال بيشــتر است. وى بيان كرد: آلودگى هاى محيطى نيز از روش هاى 
انتقــال اين ويروس اســت. ويروس كرونا كه باعث بيمــارى كوويد-19

مى شود، مشخص نيست تا چه زمانى بر روى سطوح باقى مى ماند اما ساير 
ويروس هاى كرونا 6 تا 9 روز باقى مى مانند.

مسائلى با بيان اينكه طبق اعالم مقاالت علمى اين ويروس 6 روز بر روى 
سطوح باقى مى ماند، گفت: الكل 62 تا 71 درصد اتانول اگر يك دقيقه بر 
روى سطح بماند همچنين قرار گرفتن مستقيم نور خورشيد به مدت 15

تا 20 دقيقه ويروس را از بين مى برد.

 «رئــوف فــرازى» يكــى از كارآفرينان 
اسدآبادى در حوزه تراش سنگ هاى قيمتى 
و نيمه قيمتى بوده كــه با راه اندازى كارگاه 
گوهرتراشــى خود در 2 ســال گذشته به 
آموزش هنرجويان بســيارى در اين زمينه 
اقــدام كرده و با آموزش ايــن حرفه زيباى 
هنرى با ايجاد اشتغال براى جوانان موجب 
شده تا اين جوانان اشتغال را تنها در پشت 

ميزنشينى ادارات نبينند.
ايــن كارآفرين اســدآبادى در زمينه تراش 
ســنگ هاى قيمتى در گفت وگو با ايســنا، 
بــا بيان اينكه از 2 ســال پيــش به صورت 
حرفــه اى كار تراش ســنگ هاى قيمتى و 
نيمه قيمتى را با راه اندازى كارگاه تخصصى 
در اين زمينه آغاز كرده اســت، اظهار كرد: 
از كودكــى به ســنگ هاى قيمتى و تراش 
سنگ هاى قيمتى عالقه وافرى داشتم و اين 
امر موجب شــد تا به مناسبت عالقه مندى 
به اين هنر به ســمت ايــن هنر روى آورده 
و نزد 3 اســتاد برتر كشــور از جمله استاد 
محمدحسن صفايى، اســتاد مقدم و استاد 
ديگرم كه از اســاتيد الماس و جواهرشناس 
پيشــرفته كشــور بوده و درحال حاضر در 
خارج از كشور به سر مى برد، آموزش ببينم.

فرازى با بيان اينكه حدود 5 ســال پيش از 
آغاز به كار حرفه اى خود در منزل نســبت 
به تراش ســنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى 
مشــغول بودم، افزود: پيش از ايام كرونا در 
كارگاه خود داراى 5 هنرجو شامل 3 هنرجو 
از اســتان هاى سنندج، كرمانشاه و زنجان و 
2 هنرجوى بومى اســدآبادى بــودم كه با 
آموزش هاى الزم هــر يك از هنرجويان در 
استان خود مشــغول به اين حرفه هستند 
ضمن اينكه از 2 هنرجوى اســدآبادى نيز 
يك نفر هم اكنون در كارگاه بنده مشــغول 

است و فعاليت دارد.
وى ارزش ريالى دستگاه هاى موجود كارگاه 
تراش سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى خود 
را افزون بر 250 ميليون تومان برشــمرد و 
تصريح كرد: در رابطه بــا راه اندازى كارگاه 
خود از هيچ تســهيالتى اســتفاده نكرده ام 
و صرفــاً راه انــدازى كارگاه بنــده از محل 

اعتبارات شخصيم بوده است.
فرازى بــا بيان اينكــه مواد اوليــه و خام 
از كشــورهايى چون  كارگاه خود را عموماً 
افغانســتان و هندوستان از طريق تاجران و 
نيز از طريق شــركت هاى معتبر و بازارهاى 
مهم كشور همچون نيشابور، كرمان و شهر 
بابك خريدارى مى كنيم، خاطرنشــان كرد: 
متأسفانه در ســالجارى قيمت مواد اوليه و 
خام اين هنر بســيار باال بــوده و از ابتداى 

ســال تاكنون خريد مــواد اوليه و مصرفى 
نداشته ايم و كار خود را به علت كرونا و باال 

رفتن قيمت ها محدود كرده ايم.
وى شــيراز، تهران، شهرهاى اطراف استان 
همــدان و اســدآباد را از عمده مشــتريان 
سنگ هاى تراش داده شــده قيمتى و نيمه 
قيمتــى كارگاه خود عنوان كــرد و يادآور 
شــد: به جز الماس در زمينــه تراش انواع 
ســنگ هاى قيمتى و نيمــه قيمتى چون 
زبرجد، زمرد، ياقوت، عقيق، ســيترين و ... 
در كارگاه خــود فعاليت داريم كه پيگيرى 
تــراش المــاس نيز بــا اســتفاده از تهيه 
دســتگاه هاى مربوطه به اين نوع از سنگ 

قيمتى نيز هستيم.
فرازى تعداد افراد مشــغول در كارگاه خود 
را در اين حرفه درحال حاضر 3 نفر برشمرد 
و يــادآور شــد: عالوه بر بنــده و هنرجوى 
آموزش ديده در نزد خودم در رابطه با تراش 
ســنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى، شخص 
ديگرى نيــز در زمينه تراش ســنگ هاى 
نيمه قيمتى فعاليــت دارد. تمام هنرجويان 
نزد خــودم به صــورت رايگان در ســطح 
اســتانداردها آموزش اين هنر را ديده اند و 
در اين هنر و حرفه درحال حاضر مى توانند 

حرفى براى گفتن داشته باشند.
اين كارآفرين يكــى از مهارت هاى خود را 
در تراش ســنگ قيمتى الماس عنوان كرد 
و گفت: درحال حاضر براى تهيه دســتگاه 
تــراش المــاس در كارگاه تخصصى تراش 
سنگ هاى قيمتى خود نيازمند به اعتبارى 
افزون بر 200 ميليون تومان هستيم كه از 
طريق اداره ميراث فرهنگى پيگير استفاده 
از تســهيالت براى تهيه دستگاه موردنظر 

شده ايم.
وى با بيان اينكه به جرأت مى توان گفت در 
غرب كشــور تنها فردى كه در زمينه تراش 
الماس داراى مهارت اســت، بنده هستم و 
با تهيه دستگاه تراش الماس كارگاه تراش 
سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى شهرستان 
اســدآباد تنها كارگاه تخصصى در زمينه 
تــراش المــاس در غرب كشــور خواهد 

شــد، اظهار كرد: درحال حاضر 2 استاد نيز 
دررابطه با تــراش الماس داراى مهارت بوده 
كه در ســطح دانشگاه تدريس دارند و فعًال 

به اين كار مشغول نيستند.
فــرازى با تأكيد بر اينكــه گنجينه و منابع 
عظيمى از سنگ هاى قيمتى در كشورمان 
در اكوسيســتم زمين وجــود دارد، تصريح 
كرد: در اكوسيســتم شهرستان اسدآباد نيز 
افرادى كه از سنگ ها داراى شناخت باشند 
وسنگ هاى تزئينى بسيارى وجود دارد كه 

از اين ظرفيت ها مى تــوان در زمينه تراش 
ســنگ ها بهره بــرد و با تربيــت و آموزش 
هنرجويان بيشــتر در اين زمينه اسدآباد را 
به يكى از قطب هاى گوهرتراشى در منطقه 

و حتى كشور مبدل كرد.
وى با بيــان اينكه تاكنون بنــده موفق به 
كشف چندين نوع از اين سنگ ها در سطح 
و  شده ام  شهرســتان  منطقه  اكوسيســتم 
آزمايشــگاه نوع اين سنگ ها را تأييد كرده 
اســت، يادآور شد: اين ســنگ ها در سطح 
زمين كامًال مشهود بوده و نيازمند استخراج 
و دستكارى اكوسيستم زمين منطقه نبوده 
و درصورت آشــنايى با اين نوع از سنگ ها 

قابل شناخت هستند.
فرازى ســنگ كلنى پيرت، گارنت، حديد و 
كوارتز را از جمله ســنگ هاى قابل مشاهده 
در اكوسيســتم منطقه شهرستان و استان 
همدان عنوان كرد و گفت: موارد سنگ هاى 
تزئينى كه در ســطح زمين قرار دارند، نياز 

به اخــذ مجــوز ندارند 
امــا دررابطه با موارد 
ســنگ هاى زينتى 
نهفته در زير زمين 
براى استخراج نياز 
بــه ثبــت مجوز و 
اطالع دارد زيرا اين 

منابع  جزو  موارد 
ملــى 

به شمار مى رود.
ايــن كارآفريــن در ادامــه با بيــان اينكه 
درحال حاضــر پيشــنهاد فعاليــت در اين 
زمينــه در كشــور تركيــه را دارم، تصريح 
كــرد: درصــورت حمايت مســئوالن براى 
گسترش كارگاه خود قطعاً آمادگى برگزارى 
كالس هاى آموزشــى و تربيــت هنرجويان 
بيشــتر در سطح استاندارد در اين زمينه را 
براى كمك به اشــتغال پايدار جوانان بومى 
و غيربومى ســطح كشــور دارم و تمايلم بر 
اين اســت تا اين هنر 
دوست داشتنى  و  زيبا 
را در شــهر خــود به 

تثبيت برسانم.
وى بيشترين كاربرد و 
سنگ هاى  از  استفاده 
قيمتى و نيمه قيمتى 
در  را  خــورده  تراش 
بحث زيورآالت طال و 
مختلف  انواع  در  نقره 
آويز،  گردن  دستبند، 
گوشواره  و  انگشــتر 
عنوان كــرد و يادآور 

تنها تراشكار«الماس» در اسدآباد كارگاه دارد

سنگ لعل شود در مقام صبر
■ يك كارآفرين: از تركيه پيشنهاد كار داده اند

شــد: در ســال هاى اخير عالقه مندى مردم به ويژه بانوان به 
استفاده از زيورآالت سنگى 2 چندان شده كه اين امر عالوه بر 
زيبايى خاص خــود داراى تأثيرات درمانى فراوانى براى افراد 

مى تواند باشد.
كارآفرين حوزه تراش سنگ هاى قيمتى با اشاره به حمايت هاى 
خوب اداره ميراث فرهنگى اسدآباد از بنده و كارآفرينان حوزه 
صنايع دســتى مطرح كرد: با توجه به بيمارى كوويد-19 اين 
امر موجب متضرر و محدود شــدن فعاليت كارگاه بوده كه با 
زحمات مديريت اداره ميراث فرهنگى موفق به اخذ تسهيالت 

كرونايى براى كارگاه خود شدم.
معــاون امور عمرانــى و برنامه ريزى فرماندارى اســدآباد هم 
با اشــاره به اينكه مســئوالن شهرســتان حمايت تمام قد از 
كارآفرينان در راســتاى ايجاد اشــتغال پايدار براى جوانان 
و نوجوانان شهرســتان و منطقه خواهد داشــت، اظهار كرد: 
ايــن كارآفرين متقاضى 160 ميليون تومان تســهيالت براى 
كارگاه تراش سنگ هاى قيمتى خود بوده كه درحال حاضر از 
طريق مديركل ميراث فرهنگى اســتان همدان پرونده 
اين كارآفرين براى اســتفاده از تسهيالت منابع 
داخلى ميراث فرهنگى به تهران معرفى 

شده است.
ليال اميــدى با بيــان اينكه اين 
كارآفرين تمايلى به استفاده از 
منابع بانكى به علت باال بودن 
درصد نرخ ســود وام ندارد و 
در صدد اســت كارگاهش در 
داخــل شــهر داراى فعاليت 
همين  به  كرد:  تصريح  باشد، 
علــت بــراى تأميــن اعتبار 
تسهيالت وى از منابع داخلى 
ميراث فرهنگى پرونده اش به 

تهران ارسال شده است.
وى اضافه كــرد: درصورتى كه اين كارآفريــن موافق فعاليت 
ايجاد و راه اندازى كارگاه در روســتا باشد و نسبت به اين امر 
اقدام كند از محل اشــتغال روستايى امكان ارائه تسهيالت با 

نرخ سود 8 درصد براى او امكان پذير خواهد بود.
مديــر اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
شهرســتان اســدآباد هم با بيــان اينكه «رئوف فــرازى» از 
هنرمندان سنگ تراش حوزه سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى 
و شناخته شده در سطح كشور است، اظهار كرد: اين كارآفرين 
مطرح از طريق كارگاه صنايع دستى تراش سنگ هاى قيمتى 
و نيمــه قيمتى خود تاكنون نســبت به آمــوزش هنرجويان 
بســيارى در اين زمينه اقدام كرده انــد كه از نقش مؤثرى در 
اشــتغال پايدار براى جوانان عالقه مند به اين حوزه برخوردار 

بوده است.
كامران اكبرى شايگان در گفت وگو با 
ايسنا، با اشــاره به فعاليت 3 كارگاه 
ســنگ هاى  تراش  دســتى  صنايع 
قيمتى و نيمه قيمتى و يك كارگاه 
مليله كارى در شهرســتان اسدآباد، 
براى  كارگاه ها  اين  كرد:  خاطرنشان 
توســعه كار خود نيازمند استفاده از 

تسهيالت هستند.
وى در ادامه از پرداخت تســهيالت 
كرونايــى به 70 نفر از فعاالن بخش 

صنايع دســتى اين شهرستان خبر داد و يادآور شد: با توجه به 
بحث كرونا و متضرر شــدن بسيارى از مشاغل صنايع دستى 
خانگى و كارگاه ها، 70 نفر از فعاالن صنايع دستى شهرستان 
شــامل كارگاه ها و مشــاغل خانگى دســتى براى تسهيالت 
كرونايى ثبت نــام كردند كه در مجموع مبلــغ 336 ميليون 

تومان تسهيالت به آنها پرداخت شد.
اكبرى شايگان با اشاره به فعاليت 14 كارگاه صنايع دستى 
و 250 كارگاه صنايع دســتى خانگى در ســطح شهرستان 
مطــرح كرد: 500 نفر از هنرمندان و فعاالن صنايع دســتى 
اســدآبادى در اين شهرستان كارت شناسايى صنايع دستى 

دارند.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــى شهرســتان اســدآباد بــا بيــان 
هنرمنــدان  و  فعــاالن  از  نفــر  درحال حاضــر 70  اينكــه 
صنايــع دســتى شهرســتان اســدآباد بيمــه تأميــن اجتماعــى 
ــت:  ــتند، گف ــايرى هس ــتايى و عش ــه روس ــر بيم و 250 نف
تومــان  ميليــون  و 500  ميليــارد  يــك  گذشــته  ســال 
تســهيالت بــه كارگاه هــاى صنايــع دســتى ايــن شهرســتان 

ــده اســت. پرداخــت ش
به گــزارش ايســنا، در پايــان اينكه با حمايــت از چنين 
كارآفرينان با پشــتكارى در صنعت هنــر كه نقش مؤثرى 
در ايجــاد اشــتغال پايدار براى جوانــان دارند، الزم بر آن 
بوده با تســهيل كسب و كار اين كارآفرينان با مهارت سطح 
كشورى، اين گوهرهاى ارزنده در عرصه هنر را حفظ كرده 

و از دست ندهيم.

به اخــذ مجــوز ندارند 
امــا دررابطه با موارد 
ســنگ هاى زينتى 
نهفته در زير زمين

براى استخراج نياز 
بــه ثبــت مجوز و 
اطالع دارد زيرا اين 

منابع  جزو  موارد 
ملــى 

كرونايى براى كارگاه خود شد
معــاون امور عمرانــى و برنا

با اشــاره به اينكه مســئوالن
در راســتاى ايج كارآفرينان
و نوجوانان شهرســتان و من
ايــن كارآفرين متقاضى 160
كارگاه تراش سنگ هاى قيمت
طريق مديركل ميراث
اين كارآفرين بر
داخلى
شد
ل
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بهداشتنكتهدانشگاه
ثبت نام 45 هزار نفر 

در كنكور كارشناسى ارشد 1400
 سخنگوى سازمان سنجش آموزش كشور با بيان اينكه تاكنون بيش از 45 هزار 
نفر در آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 1400 ثبت نام كرده اند، گفت: ثبت نام 
براى آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 1400 از يكشنبه 16 آذر 99 آغاز شده 
و مهلت ثبت نام تا روز يكشــنبه 23 آذر 99 ادامه دارد. ثبت نام منحصراً به صورت 
اينترنتى و از طريق ســايت اطالع رسانى سازمان سنجش آموزش كشور به نشانى 

www.sanjesh.or انجام مى شود.
فاطمــه زرين آميــزى در گفت وگــو با مهر اظهار كــرد: متقاضيــان ثبت نام و 
شــركت در آزمون كارشناسى ارشــد ناپيوسته ســال 1400 و بيست وششمين 
المپياد علمى- دانشــجويى كشــور مى توانند با درنظر داشــتن شرايط عمومى 
و اختصاصى منــدرج در دفترچه راهنماى شــركت در آزمون، در اين آزمون 

ثبت نام و شركت كنند.

ضرورت تهويه هوا در فضاهاى بسته
 معاون فنى مركز ســالمت محيط و كار وزارت بهداشت اعالم كرد كه در2 هفته 

تعطيلى، حدود 90 درصد محدوديت ها در سطح كشور اعمال شد.
به گزارش مهر، محســن فرهادى، افزود: استفاده از ماسك و تهويه مناسب در همه 

محل ها شرط اصلى مقابله با شيوع ويروس كرونا است.
وى اظهار كرد: گروه يك 35 درصد مشــاغل كشور و گروه دوم بيش از 45 درصد 
ديگر و در مجموع 80 درصد از انواع صنوف كشور باز است. اميدواريم 20 درصد 
باقى مانده كه هنوز در فهرســت غيرضرورى ها هســتند به فعاليت مشغول نشوند و 
محدوديت هــا را رعايت كنند. فرهادى عنوان كرد: تاحدود 90 درصد محدوديت ها 

رعايت شده و همكارى مردم و دستگاه هاى مختلف چشمگير است.
فرهــادى گفت: در واحدهاى كســب و كار و ادارات بايد تهويه هوا صورت گيرد. 
دســت كم در هر ساعت 5 تا ده دقيقه پنجره ها را باز كنيم تا هواى تازه وارد فضاى 

كار شود.

افزايش ريسك بيمارى قلبى در زنان پس از يائسگى
 ُگرگرفتگــى و تعريــق شــبانه تنهــا عــوارض ناشــى از ورود بــه دوره يائســگى 
نيســت. بلكــه نوســان در هورمون هــا منجــر بــه بــروز مشــكالت قلبــى در ايــن 

ــود. ــى مى ش دوره زمان
سرپرست تيم تحقيق در اين باره مى گويد: «اين مرحله از زندگى يك زن، زمان تسريع 
بروز مشكالت قلب و عروقى از جهاتى نظير تغيير در چربى ها، چربى بدن، سندرم 

متابوليك و سالمت عروق است.»
بــه گزارش مهر، وى در ادامه مى افزايــد: «اين تغييرات به طور قابل توجهى احتمال 
بيمارى قلبى را در مراحل بعدى زندگى افزايش مى دهد و به همين دليل اســت كه 
زنان و پزشكان شــان، بايد دوره يائسگى را زمان مهمى براى مداخله بدانند، نه اينكه 

منتظر بمانند تا سن زنان باالتر رود و بيمارى را تجربه كنند.»
به گفته محققان، پزشــكان بايد مرحله يائســگى را به عنوان يك عامل خطر مشابه 

كلسترول باال و فشار خون باال درنظر بگيرند.

از محل جريمه متخلفان كرونا، چقدر به حساب وزارت 
بهداشت واريز شده است؟

 سخنگوى وزارت بهداشت از كاهش 40 درصدى تردد در محدوديت هاى اخير كرونايى 
خبر داد و وضعيت جريمه متخلفان را تشريح كرد.سيما سادات الرى در گفت وگو با ايسنا، 
گفت: در دوره محدوديت هاى اخير نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 40 درصد كاهش تردد 
اتفاق افتاده است.وى افزود: به طورى كه تا چهارم آذرماه، 342 هزار و 669 جريمه 200 هزار 
تومانى، 35 هزار و 848 جريمه 500 هزار تومانى، 53 هزار و 20 جريمه يك ميليون تومانى و 
587 هزار و 591 مورد عودت خودرو انجام شده است.وى همچنين اظهار كرد: از اين محل، 
تاكنون يك بار مبلغ 5 ميليون و 600 هزار تومان، يك بار مبلغ 433 هزار تومان، يك بار مبلغ 
صد هزار تومان و يك بار مبلغ 200 هزار تومان به حساب وزارت بهداشت واريز شده است.

3830 ميليارد تومان اعتبار اجراى برنامه 
پزشك خانواده روستايى

ــه ســالمت، از اختصــاص 3  ــازمان بيم ــات ســالمت س ــه و خدم ــاون بيم  مع
ــواده روســتايى  ــه پزشــك خان ــار اجــراى برنام ــان اعتب ــارد توم هــزار و 830 ميلي

ــر داد. ــالجارى خب در س
به گزارش مهر، مهدى رضايى، با اشــاره به اينكــه درحال حاضر جمعيتى بالغ بر 28 
ميليون نفر در كشــور تحت پوشش پزشك خانواده شهرى و روستايى هستند، گفت: 
12 خدمت در روستاها شامل ويزيت پزشك، خدمات دارويى، پاراكلينيك، آزمايشگاه، 
راديولوژى، مكمل هاى دارويى، ده گردشــى، مديريت برنامه هاى فنى، ساخت وساز در 

روستاها ارائه مى شود.

21 ميليون واكسن كرونا از 4 كشور پيش خريد مى شود
 سخنگوى سازمان غذا و دارو با اعالم اينكه عالوه بر پيش خريد واكسن از مجموعه 
كوواكس سازمان بهداشت جهانى كه توافق نامه آن امضا شده، مذاكرات مختلف براى 
پيش خريد حدود 21 ميليون دوز واكســن كرونا از 4 كشور توليدكننده واكسن درحال 

انجام است.
كيانــوش جهانپور در گفت وگو با ايرنا افزود: مذاكرات مختلفى براى پيش خريد 
واكسن كرونا با 4 كشور و شــركت هاى توليدكننده آنها كه مراحل توليد واكسن 
كرونا را جلو برده اند، درحال انجام اســت اما مشــكل اساسى، سايه تحريم هاى 
بانكى و مالى اســت كه عليه مردم ايران وضع شــده و مشكالتى در روند خريد 

مى كند. ايجاد  واكسن 

40 درصد دانش آموزان استثنايى 
به ابزار هوشمند دسترسى ندارند

 رئيس سازمان آموزش و پرورش اســتثنايى كشور با بيان اينكه 
اكنون در عرصه فضاى مجازى و اســتفاده از شبكه شاد 40 درصد 
دانش آمــوزان ما و 30 درصد دانش آمــوزان در حوزه عمومى ابزار 
هوشــمند ندارند، گفــت: اگرچه نگاه ما تداوم آموزش و پوشــش 
حداكثرى بوده اســت و اگر ابزار هوشــمند هم نداشــتند از ساير 

روش ها مانند درسنامه، آموزش را ارائه داديم.
به گزارش ايسنا، سيدجواد حسينى ظهار كرد: يكى از بركات انقالب 
در راســتاى اجراى ماده 3 و آئين نامه هاى اجرايى فصل دوم قانون 
حمايــت از معلوالن، در حوزه تعليم و تربيــت اين عزيزان، ايجاد 

سازمان آموزش و پرورش استثنايى است.
وى افزود: آئين نامه ســازمان در ســال 1370 به تصويب رسيد و 
از آن ســال تاكنون جامعه تحت پوشــش 18 برابر شده و اكنون 
152 هزار دانش آموز را در 7 گروه تحت پوشش داريم. اعتبارات 
ســازمان 8 برابر افزايش يافته كــه 7 برابر آن در اين دولت اتفاق 

است. افتاده 
حسينى با بيان اينكه 76 كيت آموزشى نيز مناسب سازى شده است، 
گفت: همچنيــن به تازگى كتاب احكام دينى بــراى دانش آموزان و 
فرزندپرورى براى والدين مناسب ســازى شد. درحال حاضر هزار و 
600 فضاى ويژه دانش آموزان با نيازهاى ويژه داريم كه 22 مدرســه 
نابينايان، صد مدرسه ناشــنوايان و 62 مدرسه اوتيسم از اين جمله 

هستند.
وى با اشاره به اينكه 47 مركز راهنمايى، مشاوره و توانبخشى شكل 
گرفته كه 36 مورد در دوره كرونا بهره بردارى شده است، گفت: 752
مركز مشكالت ويژه يادگيرى داريم كه 80 درصدش در اين دولت و 

52 درصد در دوره كرونا ايجاد شده است.
حســينى بــا بيــان اينكــه قصــد داريــم در هــر اســتانى يــك اتــاق 
ــوزان  ــم، گفــت: امســال 99 درصــد نوآم ــدازى كني ســنجش راه ان
بــدو ورود بــه دبســتان ســنجش شــده اند. در دوره كرونــا در همــه 
ــدازى شــده اســت و  ــوا راه ان اســتان ها يــك اســتوديو توليــد محت
ــان  ــا پاي ــتثنايى را ت ــودكان اس ــانى ك ــع اطالع رس ــن جام اپليكيش
ــع  ــز جام ــز يــك مرك ــم. در هــر اســتان ني ــدازى مى كني ــاه راه ان م
ــون در 7 ــه تاكن ــرد ك ــم ك ــدازى خواهي ــازى راه ان ــوزش مج آم

اســتان ايجــاد شــده اســت.
ــق  ــتثنايى از طري ــوزان اس ــد دانش آم ــالم وى، 72 درص ــق اع طب
مجــازى آمــوزش مى بيننــد و مابقــى از ســاير روش هــاى آمــوزش 

مى شــوند. بهره منــد 
رئيــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنايى افــزود: يــك 
ــد  ــدت نيازمن ــم و به ش ــام مى دهي ــم انج ــه داري ــرى ك كار ديگ
ــم،  ــاب و معل ــا و كت ــر فض ــه عالوه ب ــت ك ــن اس ــتيم، اي آن هس
تجهيــزات آموزشــى، فرهنگــى و پرورشــى فراهــم كنيــم كــه 105

قلــم تجهيــزات اســت و در كل كشــور 72 هــزار مــورد مى شــود 
ــاز دارد. ــار ني ــان اعتب ــارد توم ــه 450 ميلي و ب

ــتفاده  ــازى و اس ــه فضــاى مج ــون در عرص ــرد، اكن ــالم ك وى اع
درصــد  و 30  مــا  دانش آمــوزان  درصــد  شــاد 40  شــبكه  از 
ــه  ــد ك ــمند ندارن ــزار هوش ــى اب ــوزه عموم ــوزان در ح دانش آم
ــداوم  ــا ت ــگاه م ــه ن ــال دارد. اگرچ ــى را به دنب ــرى ديجيتال نابراب
آمــوزش و پوشــش حداكثــرى بــوده اســت و اگــر ابــزار هوشــمند 
هــم نداشــتند از ســاير روش هــا ماننــد درســنامه، آمــوزش را ارائــه 

ــم. دادي
ــى را  ــت توان افزاي ــى نهض ــرح مل ــه ط ــان اينك ــا بي ــينى ب حس
ــن  ــردن اي ــراى فراهــم ك ــه را ب ــام جامع ــا تم ــم ت در دســت داري
ــل  ــق گامــى در جهــت تبدي ــم و از ايــن طري وســايل، بســيج كني
منابــع انســانى بــه ســرمايه انســانى برداريــم، گفــت: ارزش ريالــى 
ــارد  ــش از 450 ميلي ــد بي ــد ش ــى خواهن ــه كلنگ زن ــروژه ك 18 پ
ــه همــت  ــى 80 درصــد آن ب ــروژه و به عبارت ــان اســت. 37 پ توم
ــه و 6 ــورد مدرس ــى، 26 م ــروژه افتتاح ــت. از 46 پ ــن اس خيري

ــروژه، ورزشــى اســت. پ

آسيا: آغاز پايان كرونا
 ديگه كرونا هم داره خسته مى شه!!

آفتاب اقتصادى: بايد تالش كنيم التهاب بازار خودرو كاهش يابد 
 هميشه با پشتكار كه نتيجه ميده!!

اسكناس: يارانه هاى پنهان در جيب اغنيا
 ديگه اسم اونو نميشه يارانه گذاشت!!

ثروت: ادامه نوسان شديد در بورس
 هر از گاهى يه شوكى بهشون وارد بشه بد نيست!!

آسيا: ترخيص 40 هزار خودرو مانده در پاركينگ ها تا پايان آذر
 ترخيص يا تحويل؟! مسأله  اصلى اينه!!

خراسان: درد گرانى به جان دارو
 دقيقا بايد همه چى از نقطه ضعف عموم آغاز بشه!!

افكار: زمستانى سخت تر از پاييز داريم
 هر روز سخت تر از ديروزه، روزهاى خوش كى مى رسه!!

اقتصادپويا: ارزهاى ديجيتال رقيب ارزهاى كاغذى
 اينو بايد از ميــزان صميمت رابطه ها با فضاى مجازى فهميده 

باشيد!!
تجارت: نااميدى توليد از بورس

 ديگه با اين اوضاع بخارى از بورسم بلند نميشه!!
دنياى اقتصاد: واكسن كرونا به ايران مى رسد؟

 فعال تو عوارضى تهران چالوس گير كرده!!
شهروند: خيال كنكورى ها راحت شد 

 بدون شرح!!
صبح اقتصاد: براى ادامه تحريم ها بايد آمادگى داشته باشيم

 ما خودمونو براى روزهاى سخت آماده كرديم؛ تحريم كه ديگه 
جاى خود دارد!!

مهدتمدن: جشن هاى الكچرى در ويترين نمايشى
  گويا خوشى زده زير دلشون!! 

نصف جهان: تغييرات قانون چك از روز شنبه 
 بازهم قانون هاى نانوشته از شنبه هاى نرسيده!!

با مشاركت آموزش و پرورش ناحيه 2 و كميته امداد 
امام خمينى(ره) 

اهداى تبلت به دانش آموزان نيازمند 
توسط خير همدانى 

 مديــر آموزش و پرورش ناحيه 2 همدان از اهداى 133 دســتگاه 
تبلت توســط يكى از خيران نيك انديــش و هميارى كميته امداد امام 

خمينى(ره) به دانش آموزان نيازمند خبر داد.
محمد باب الحوائجى، بيان كرد: با شيوع ويروس كرونا و لزوم رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى موضوع آموزش در مقاطع مختلف تحصيلى 
به صورت مجازى دنبال مى شود و همين موضوع موجب شده خيلى 
از خانواده هاى نيازمند در تهيه گوشى و تبلت به مشكالت عديده اى 

مواجه شوند .
به گــزارش روابط عمومى آموزش و پــرورش ناحيه 2 همدان، وى 
خاطرنشان كرد: در مدارس اين ناحيه دانش آموزان بسيارى به دليل در 
اختيار نداشــتن گوشى و تبلت امكان اتصال به شبكه شاد را ندارند و 

در مباحث آموزش با خلل روبه رو شدند.
باب الحوائجى ادامه داد: اين شرايط موجود ايجاب مى كند بسيارى از 
خيرين محترم در زمينه كمك به بحث آموزش در اين زمينه مشاركت 

بيشترى داشته باشند .
وى افزود: از اين 133 دســتگاه تبلت، 80 دســتگاه را يكى از خيران 
عزيز و 53 دســتگاه توسط كميته امداد امام خمينى استان همدان اهدا 
شده اســت كه به دانش آموزان نيازمند بدون گوشى اختصاص يافته 
است. وى عنوان كرد: امروز هّم و غّم ما تأمين گوشى هوشمند براى 
دانش آموزان نيازمند اســت، از اين رو تــالش مى كنيم از ظرفيت هاى 

مختلف درون و برون سازمانى استفاده كنيم.
باب الحوائجى تأكيد كرد: از هر اقدامى براى تأمين گوشــى هوشمند 
دانش آموزان اعم از دانش آموز تحت حمايت و يا ســاير دانش آموزان 

نيازمند، كوتاهى نخواهيم كرد.
وى خاطرنشــان كرد: برنامه تأمين گوشى هوشمند براى دانش آموزان 
نيازمند درحال پيگيرى است و به نظر مى رسد در روزهاى آينده شاهد 

اخبار خوشى از تأمين نياز اين دانش آموزان باشيم.

 هفته گذشــته براى امرى خداپسندانه به 
ندامتگاه مركزى همدان رفتم. نخستين بار نبود 
كه به زندان مى رفتم. به اقتضاى شغلى كه دارم 
بارها و بارها درطول سال ها همراه با مسئوالن 
استانى و كشــورى از زندان همدان بازديد و 
از نزديك با مســئوالن زنــدان و مددجويان 

گفت وگو كرده ام.
اما آن روز براى آزادى يكى از زندانيان گذرم 

به زندان همدان افتاد.
از بدو ورود با برخورد و تكريم ارباب رجوع 
توسط پرسنل ورودى به ويژه آقاى عظيمى كه 
معلوم بود مديريت بخش ورودى را به عهده 

دارد، روبه رو شدم.
البته چون اين تكريم نسبت به تمامى افراد و 
مراجعــان چه زندانى و چه ارباب رجوع اجرا 
مى شد هركسى كه موردتكريم قرار مى گرفت 
متوجه مى شد كه آموزش هاى الزم و پيوسته 
به پرســنل، چنين نتيجه مطلوبى در پى داشته 

است.
پس از ورود به سالن نســبتا بزرگى كه اتاق 
مددكارى زندان در آن سالن قرار دارد چشمم 
به بنرى افتاد  كه سخت غمگين و آزرده ام كرد. 
روى بنر كه عكس بزرگ مرحوم محمد زارعى 
مددكار پرتالش و باســابقه زندان چاپ شده 
بود، پر كشيدن او به ملكوت را به رخ خواننده 
مى كشــيد. درِ اتاق مــددكارى را باز كردم و 
با گفتن ســالم داخل شــدم. آقايان كشورى 
و كمكى ســياه پوش و عزادار مانند هميشــه 
مشغول كار بودند و گويا براى مشگل گشايى 
زندانيان هركدامشــان به پرونده اى رسيدگى 
مى كردند، با ورودم از جايشــان بلند شدند و 

غمگينانه از من استقبال كردند.
زمانى كه از درِ زندان خارج شــدم و پشــت 
فرمان ماشــينم كه درســت مقابل در بزرگ 
زندان پارك شــده بود نشستم، درحالى كه به 
تابلو بزرگ زندان خيره شده بودم، به مرحوم 
محمد زارعى و همكاران ايثارگرش كشورى 
و كمكى و ديگر مددكاران زندان هاى سراسر 
كشــور و خدمات بزرگشــان فكر كردم. به 
آنان كه با روح بلند و صبر و شــكيبايى خود 
ســبب انجام كار هاى بزرگى هستند و به دليل 

كثــرت كار و مراجعان بااليى كه 
دارند، بيشــتر از همه در معرض 
بيمارى هاى واگير به ويژه ويروس 
آنفلوآنــزا و كرونا قــرار دارند و 
چه بســا در  اين راه مانند مرحوم 
زارعى جانشــان را نيــز در طبق 
اخــالص مى گذارند كــه بايد به 
آنها لقب مدافعان آزادى داد؛ زيرا 
با خطراتى كه روزانــه جان آنها 

را تهديد مى كند اجر اخروى شــان مساوى با 
درجات ابدى مدافعان سالمت است.

محمــد زارعى فرزنــد محمدكاظم در تاريخ 
1354/7/1 در يك خانواده اى مذهبى و متدين 
متولد شد، پدر فقيد ايشان از رزمندگان 8 سال 
دفاع مقدس بود كه بسيارى از قديمى ترهاى 
بســيج و سپاه همدان خاطرات جبهه و جنگ 

ايشان را هنوز به ياد دارن. 
 وى دوران تحصيــل را تــا زمان اخذ مدرك 
ديپلم متوســطه در همــدان گذراند و مدرك 
ليسانس روانشناسى بالينى را از دانشگاه آزاد 

رودهن دريافت كرد.
پس از اخذ مدرك كارشناسى به مدت 3 سال 
در اداره بهزيستى شهرستان همدان مشغول به 

كار و ارائه خدمت به اقشار آسيب ديده بود.

در سال 1383 ازدواج كرد و 
به لطف همدلى، صميميت و 
همراهى همســرش، همواره 
زندگــى خانوادگى خوب و 

موفقى داشت .
درنهايت در ســال 1384 به 
اســتخدام رســمى اداره كل 
زندان هاى اســتان با پســت 
اجتماعى»  «مددكار  سازمانى 
درآمد و به مدت 15 سال در ندامتگاه مركزى 
همدان مشــغول خدمت رسانى به مددجويان 

زندان و خانواده هاى ايشان بود.
در ده ســال گذشــته به عنوان مسئول واحد 
مــددكارى ندامتــگاه با همراهــى و كمك 
همــكاران خود منشــأ اقدامــات و خدمات 
خيرخواهانه زيادى براى اقشار و خانواده هاى 
نيازمنــد و آســيب ديده از طريــق نهادهاى 
حمايتى و همچنين دوستان و آشنايان خـيّــر 
خويش بــود، از مددجويان گرفتــه تا ديگر 
افراد مســتضعف و محتاج به هر نحوى براى 

حمايت به ايشان معرفى مى شدند.
از نظر اخالقى و رفتارى بسيار خوش برخورد 
و افتاده حال و شوخ طبع بود، هميشه لبخند به 
لب داشــت، در حضور جمع با همان روحيه 

خوب و شاد و شوخ طبعِى هميشگى خويش 
موجب انبســاط خاطر اطرافيان مى شد و به 

هيچ عنوان اهل تظاهر و ريا نبود.
به شــهادت تمام دوســتان و همكاران خود 
بسيار خانواده دوست بود و وابستگى و ارادت 
خاصى به مادر بزرگوار خود داشت، همچنين 
به شدت عالقه داشت تا به لحاظ شخصيتى و 
جنبه هاى مثبت اخالقى و انسانى دنباله رو پدر 

مرحوم خويش باشد.
ســرانجام او در تاريخ دوم آبان ماه 1399 در 
حين خدمت و انجام وظيفه به ويروس كرونا 
مبتال شد و پس از گذشت 22 روز در بامداد 
شنبه 24 آبان ماه 1399 بر اثر عوارض ناشى از 
اين بيمارى منحوس جان به جان آفرين تسليم 
كرد و چهره در نقاب خاك كشيد و با رفتنش 
خانواده و دوستان و همكاران خود را در ماتم 

و عزايى عميق و ابدى فرو برد.
خانواده، دوســتان و همچنين همكاران ايشان 
در اداره زندان ها و بهزيستى، خاطرات خوش، 
مهربانى ها و خوبى هــاى آن مرحوم را هرگز 

فراموش نخواهند كرد.
از ايشــان فرزند پسرى 11 ساله به نام «ماهد» 
به يادگار مانده كه اميد است ادامه دهنده راه و 

مشى پدر فقيد خويش باشد.

تفاوت  آنفلوآنزاى
 فصلى و كوويد-19 
در كودكان

 اســتاد اپيدميولوژى با تأكيد بر آموزش 
و حساس ســازى كودكان نسبت به رعايت 
چگونگى  عمومــى،  و  فــردى  بهداشــت 
تشــخيص بيمــارى آنفلوآنــزاى فصلى با 

كوويد-19  در كودكان را توضيح داد.
حميد ســورى در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكــه همزمان با آغاز فصل ســرما فراوانى 
آنفلوآنزاى فصلى افزايش مى يابد و امســال 
مشكل مضاعفى مانند كوويد-19 نگرانى ها 
را بيشتر كرده اســت، گفت: در اين ميان 2

پرسش مهم يعنى احتمال ابتالى همزمان به 
اين 2 بيمارى و نحوه تميز و تشــخيص اين 
2 براى خانواده ها و حتى كاركنان ســالمت 

مطرح مى شود.
وى با بيان اينكه مطالعات اندك اپيدميولوژى 
پاسخ پرسش نخست را مثبت مى داند، گفت: 
اين مســأله به اين معناست كه اگرچه امكان 
رخداد همزمان هر 2 بيمــارى وجود دارد، 

ولى اين احتمال ضعيف است.
بيمارى  تشــخيص  چگونگــى   

آنفلوآنزاى فصلى با كوويد-19
ســورى با اشــاره به چگونگى تشــخيص 

بيمــارى آنفلوآنزاى فصلــى از كوويد-19، 
اظهــار كرد: جز از دســت رفتن يا ضعيف 
شدن حس بويايى و چشــايى كه از عاليم 
اختصاصى مبتاليان كروناســت، بقيه عالئم 
بالينى مانند تب، سرفه، تنگى نفس و بدن درد 
در هر 2 بيمارى ديده مى شود. البته عالئمى 
مانند تب، بدن درد و سردرد، درد قفسه سينه 
و اختالالت گوارشــى در مبتاليــان كرونا 

شايع تر است.
وى دربــاره نحوه مواجهه بــا اين عاليم با 
بيان اينكه در حــاالت خفيف هر 2 بيمارى 
مراقبت هاى اوليه الزم اســت، گفت: اما در 
شــرايط حاد براســاس توصيه مركز كنترل 
بيمارى هــا، انجــام تســت PCR توصيه 

مى شود.
وى با بيــان اينكه احتمــال ابتالى كودكان 
بزرگتر به كرونا در شــرايط يكســان بيشتر 
از كودكان كوچكتر است، گفت: به تعبيرى 
كودكان كوچك تر داراى عالئم مشابه بيشتر 

آنفلوآنزا دارند تا كوويد-19 و بالعكس.
 تب و ســرفه شايع ترين عالمت 

هر 2 بيمارى در كودكان
اين اپيدميولوژيست با بيان اينكه تب و سرفه 
شايع ترين عالمت هر 2 بيمارى در كودكان 
گزارش شده است، گفت: در حاالت شديد 
بيمــارى چه كرونا و چــه آنفلوآنزا احتمال 

مرگ و بســترى در  ICU تقريبا يكســان 
بوده و تفاوت معنادارى ديده نمى شود. البته 
مهم ترين راهبرد براى هر 2 بيمارى تمركز بر 

پيشگيرى و بهداشت عمومى است.
اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه خانواده ها 
با ديدن عاليم خفيف اوليه در كودكان بايد 
آرامش خود را حفظ كنند، اظهار كرد: والدين 
بايد مراقبت هاى معمول ســرماخوردگى را 
آغاز و روند بيمــارى را پيگيرى كنند، البته 
بايد توجه داشــت كه تشــخيص نهايى و 
تصميم گيرى درمانى با پزشــك معالج است 
و خانواده ها تنها با استناد به يافته هاى علمى 
نبايد اقدام به درمان بكنند و به محض شدت 
گرفتن عالئم پيش گفته با پزشك كودك خود 

مشورت كنند.
خطر  معرض  در  كــودكان  كدام   

بيشترى هستند؟
اين اپيدميولوژيســت با بيان اينكه همچنان 
و  كــودكان  در  كروناويــروس  عفونــت 
و  داشــته  كمترى  مرگ وميــر  نوجوانــان 
شــدت عالئم بالينى در آنها كمتر اســت، 
عنــوان كرد: با اين حال كودكان و نوجوانان 
سوءتغذيه،  ضعيف،  ايمنى  سيســتم  داراى 
بيمارى هاى زمينه اى و وضعيت بهداشــتى 
ضعيف در معرض خطر باالترى قرار دارند. 
نوزادان نارس و تازه متولدشــده با وزن كم 

نيز به دليــل وضعيت ايمنى ضعيف بدن در 
معرض خطر هستند.

 تأكيد بر آموزش و حساس سازى 
كودكان نســبت به رعايت بهداشت 

فردى و عمومى
ســورى با اشــاره به اين نكته كــه كودكان 
كوچك اغلــب براى مراقبت از بهداشــت 
فردى خود وابســته هســتند، عنــوان كرد: 
همچنين نبود درك درباره اهميت بهداشت 
فردى، آنهــا را در معرض ابتال به عفونت ها 
آســيب پذير مى كند. عالوه بــر اين كودكان 
كوچك از مفهوم بيمارى پاندمى، جدى بودن 
و اهميت كليه اقدامات پيشگيرى آگاه نيستند 
و متأســفانه فعاليت هاى حساس ســازى كه 
توسط مؤسسات مختلف دولتى و غيردولتى 
انجام مى شود، بيشتر بزرگساالن و جوانان را 

هدف قرار مى دهد.
وى با تأكيد بر ارائه آموزش هاى الزم درباره 
مراقبت هاى بهداشــتى و فردى به كودكان، 
اظهــار كرد: متأســفانه بســيارى از والدين 
به ندرت دربــاره عفونــت كروناويروس با 
فرزندان خود بحــث و گفت وگو مى كنند؛ 
بنابراين همه عوامل فوق به حساسيت سازى 
ناكافــى در كــودكان و درنتيجه در معرض 
خطر ابتال بودن و همچنين انتشــار عفونت 

توسط آنها منجر مى شود.

مددكاران اجتماعى نيز مدافعان آزادى اند

همدان پیام در کنار شامست!
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يك كارشناس:
ساخت وساز در شهرستان ها 

رونق گرفت

 آن طور كه يك كارشــناس مســكن مطرح كرد شــاهد كاهش 
انتظارات تورمى و خروج دالالن از بازار مســكن هستيم و در نتيجه 
ساخت وساز در تهران افت كرده اما در شهرستان ها رونق گرفته، زيرا 
هنوز بين توان متقاضيان و قيمت ها شكاف عميقى ايجاد نشده است. 
فرشيد پورحاجت در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اتفاقات سياسى 
كه در يك ماه اخير در دنيا رخ داد تأثير آنى روى بازارهاى ارز، طال 

و بورس داشت كه واكنش هاى سريع نشان دادند. 
بازار بورس مقدارى رشــد كرد و بازارهاى طال و دالر روند نزولى 
به خود گرفتند. البته به نظر من كاهش نبود بلكه حباب بازارها آغاز 

به تخليه كرد.
وى افزود: معموال تأثير متغيرها بر بازار مسكن مقدارى زمان بر است 
و هميــن ويژگــى ديرپذيرى اين حوزه موجب شــده تا تبعيت آن 
از شــرايط اقتصاد، واقعى تر از ديگر بازارها باشــد. ماه گذشــته در 
بازارهاى موازى مســكن كاهش قيمت داشتيم ولى در حوزه مسكن 
چندان نمود نداشــت. حتى افزايش قيمت در برخى مناطق مشهود 
بود؛ زيرا بخش مســكن از ساخت وســاز و تأثير و شرايط حاكم بر 

اقتصاد كشور در حوزه توليد مسكن تبعيت مى كند.
دبير كانون انبوه ســازان با بيان اينكه آغاز روند تخليه حباب بازارها 
اتفاق خوبى اســت، گفت: اينكه بازارهاى موازى مســكن حبابشان 
خالى شــود انتظارات تورمى را در بخش مســكن كاهش مى دهد و 
تأثيرش در آينده به شــكل كاهش معامالت سفته بازانه بروز خواهد 
يافت. كســانى كه نظم بازار مســكن را با رفتارهاى ســوداگرانه به 
هم مى ريزند درحال خروج از بازار هســتند. در اين شرايط مى توان 
اميدوار بود بازار مســكن از يك ثبات اقتصادى تبعيت كند كه براى 

اقتصاد كشور مفيد خواهد بود.
پورحاجت اظهار كرد: ثبات مســكن براى اقتصاد كشور فايده دارد؛ 
زيرا بخش ساخت وســاز مى تواند براى افزايــش توليد برنامه ريزى 
كند. مردم هم كه طيف مصرفى هســتند در اين شرايط مى توانند با 
استفاده از نظام پس انداز، تســهيالت و حمايت هاى دولت خانه دار 
شوند؛ اما نكته مهم اين است كه دولت و به طور خاص وزارت راه و 
شهرسازى به چه نحو مى خواهد از اين ثبات اقتصادى استفاده كند. 
مى طلبد كه وزارت راه و شهرسازى برنامه عملياتى كامال مشخص و 
اجرايى در كنار بخش خصوصى براى حوزه مســكن ارائه دهد و از 

شعارپردازى خوددارى كند.
وى تأكيد كرد: اگر مســئوالن وزارت راه و شهرسازى صرفا بگويند 
قيمت مسكن پايين مى آيد ما در آينده نتايج مطلوبى را از اين حوزه 
نخواهيم گرفت و فشــار اقتصادى وحشــتناكى كه در حوزه مسكن 
رخ داده دوباره تكرار مى شــود. طى يك سال ونيم گذشته وزارت راه 
و شهرســازى در پروژه اقدام ملى مسكن اقدام خاصى انجام نداده، 
زيرا بخش خصوصى در كنارش نيست. مسكن مهر اگر به موفقيت 
نصفه و نيمه اى رســيد به اين دليل بود كه دولت وقت به اين نتيجه 
رســيد كه توليد مسكن را به اهل فن واگذار كند. هم اكنون وزير راه 
و شهرســازى اعــالم كند از 400 هزار واحد اقــدام ملى چه مقدار 
به بخش خصوصى واگذار شــده، چه تعداد را ســتاد اجرايى فرمان 
امام(ره)، بنياد مسكن و ديگر سازمان هاى دولتى بر عهده گرفته اند و 
مسأله مهمتر اينكه سازمان هاى دولتى تا چه ميزان موفقيت داشته اند.

دبير كانون انبوه ســازان مدعى شد: ما اعتقادمان اين است كه بخش 
خصوصى از طرح اقدام ملى مســكن اســتقبال نكرده اســت؛ زيرا 

مسئوالن اساسا به بخش خصوصى اعتقاد ندارند.

پخش فرآورده هاى نفتى همدان آماده  سوخت رسانى 
در زمستان

 محدوديت هاي كرونايي، بارش برف، بروز ســرما، هيچ يك مانع تالش صنعت مردان 
سوخت رسان همدان در مراحل چندگانه تأمين، انبارش، ذخيره سازي، نگهداشت، بارگيري، 

ارسال و توزيع حامل هاي مايع انرژي نشده است.
مدير شــركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان با بيان اينكه مقاصد مصرف سوخت، 
بخش هاي مختلف از جمله صنايع، كشاورزي، نيروگاه، اصناف توليدي و خدماتي، نيروهاي 
نظامي و انتظامي، گرمايش منازل، حمل و نقل و... بوده، گفت: سوخت رسانى در گستره اي 
به وسعت استان همدان، مناطق دور يا همجوار كشور و حتي عرصه بين الملل درحال انجام 

است و اين مهم حاكي از ظرفيت باال، موقعيت راهبردى و برخورداري از كادر فني مهندسي 
مجرب شــاغل در منطقه است.  به گزارش روابط عمومي شركت پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه همدان، امين روستايي ادامه داد: با ايجاد زيرساخت الكترونيكي از ابتداي سال 99 با 
هدف ذخيره سازي و مصرف، سهميه نفت سفيد و سيلندر گازمايع براي خانوارهاي محروم 
از نعمت گاز طبيعي حتي در فصل تابســتان نيز تأمين و در كارت بانكي سرپرست خانوار 
شارژ شد. روستايى اظهار داشت: سوخت رسانان منطقه همه ساله با آمادگى و پيش بينى هاى 
قبلى به استقبال برف و يخبندان رفته و حتى در ايامى از سال در دماى زير صفر نيز عمليات 

سوخت رسانى را دنبال و به موقع انجام داده اند. 
ايشان با اشاره به اينكه مصرف كنندگان واقعى نفت سفيد و سيلندرهاي گاز مايع، مشتركان 
بدون انشــعاب گاز طبيعي مورد تأييد شركت گاز هســتند، تصريح كرد: در مورد اصناف 

شناســنامه دار مصرف كننده گاز مايع بستر الزم در ســامانه تجارت آسان جديد ديده شده 
و امكان ثبت نام و دريافت ســيلندر اين قبيل مصرف كنندگان به تعداد موردنياز و تأييدشده 

فراهم است. 
مدير منطقه همدان با توجه به تعطيلى 2 هفته اى اخير و محدوديت هاى اعمال شده در مناطق 
قرمز كرونايى، يادآور شد: تمامى 124 جايگاه عرضه سوخت در سراسر استان فعال بوده و 
عرضه فرآورده ها موردنياز به صورت 24 ساعته و بدون محدوديت به بخش مهم حمل ونقل 
انجام شد. امين روستايي اذعان داشت: ماهيت شركت، خدماتي بوده و عرضه فرآورده هاي 
متنوع بنزين معمولى، بنزين يورو، نفتگازمعمولى، نفتگاز يورو، گاز مايع LPG و گاز طبيعى 
فشــرده( CNG) در تمامي بخش هاي مصرف به سهولت در جريان و در دسترس جامعه 

هدف قرار دارد.

نحوه دريافت كارت اعتبارى سهام عدالت
 معاون شركت سپرده گذارى مركزى، نحوه دريافت كارت اعتبارى 
ســهام عدالت براى مشموالنى كه روش غيرمستقيم را براى مديريت 

سهام خود انتخاب كرده اند، تشريح كرد.
عليرضا ماهيار در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه يكى از طرح هايى كه 
براى توسعه سهام عدالت و اعطاى تسهيالت به مشموالن سهام عدالت 
طراحى شد، اعطاى كارت اعتبارى بود، اظهار كرد: اين كارت ها به ويژه 
براى سهام دارانى كه روش غيرمستقيم را براى مديريت سهام عدالت 
خــود انتخاب كرده بودند و تعداد آنها حدودا 30 ميليون نفر اســت، 

طراحى شده است.
به گفتــه وى، اين فرايند به صورت تمام الكترونيك از مبدأ بانك هاى 
عامل تا مقصد كه شركت سپرده گذارى و بازار سرمايه هستند، خواهد 
بود. ماهيار درمورد نحوه دريافت اين كارت توضيح داد: مشمول سهام 
عدالت كه روش غيرمستقيم را براى مديريت سهام خود انتخاب كرده 
اســت، بايد سجامى باشــد و پس از احراز هويت در اپليكيشن هاى 
مربوط به بانك هاى عامل و پس از اينكه شركت سپرده گذارى سجامى 
بودن فرد را براى بانك تأييد كرد، مى تواند دارايى خود را مشاهده كند 
و متوجه شــود چقدر دارايى سهام عدالت دارد و متناسب با آن، فرم 

مربوطه را داخل سيستم بانك پر كند.
وى افزود: در واقع فرد بدون نياز به مراجعه حضورى متوجه مى شود 

كه مى تواند تا چه ميزان تسهيالت دريافت كند.
معاون فناورى و توسعه نوآورى شركت سپرده گذارى مركزى درباره 
ميزان تسهيالتى كه از سوى بانك ها اعطا مى شود، گفت: برخى بانك ها 
60 درصــد ارزش روز دارايى فرد و برخى تــا صد درصد هم براى 
اعطاى تســهيالت پيش بينى كرده اند كه مكانيزم آن بســتگى به بانك 
عامل دارد. درنهايت درخواست فرد به شركت سپرده گذارى مركزى 

ارسال مى شود.
ماهيار گفت: اين درخواست ها به صورت تجمعى بوده و بحث توثيق 
مكانيزه اتفاق مى افتد و پس از آن شــركت به بانك اعالم مى كند كه 

سهام فرد توثيق شد و بانك مى تواند به سهامدار اعتبار دهد.
به گفته وى، برخى از بانك ها درنظر دارند اين مبلغ را در قالب شارژ 
كردن كارت عادى مشــتريان، برخــى كارت خريد و برخى از طريق 

روش هاى نوين پرداخت شارژ كنند.
 احتمال ارائه كارت تا پايان آذرماه

معاون فناورى و توسعه نوآورى شركت سپرده گذارى مركزى درمورد 
زمان آغاز فرايند مذكور نيز اظهار كرد: بحث هاى حقوقى و تعامالت 
بين شبكه بانكى، شركت ســپرده گذارى و بازار سرمايه اين فرايند از 
بحث هاى فنى آن پيچيده  تر است، زيرا براى نخستين بار است و بايد 
پروتكل هاى حقوقى به نحوى باشــد كه بحث ارتباطات و ذى نفعان و 

عامليت فرد وثيقه گذار و وثيقه گير كامال مشخص شود.
وى ادامه داد: بايد بحث احراز هويت الكترونيك پياده ســازى شود و 
معاونت حقوقى شركت سپرده گذارى درحال تدوين نهايى سازى اين 
موضوعات است. در اين راستا با چند بانك تعامالت اوليه اتفاق افتاده 
است و برخى بانك ها سرويس را تا بخش زيادى پياده سازى كرده اند.

به گفتــه ماهيار، پس از اينكه نخســتين قرارداد نهايى شــود، مردم 
مى توانند از مزاياى اين كارت اعتبارى تا پايان آذرماه بهره مند شوند.

واريز يارانه نقدى آذر؛ پنجشنبه
ششمين قسط وام يك ميليونى 

كسر مى شود
 ســازمان هدفمندسازى يارانه ها زمان واريز يارانه نقدى ماه جارى 

را پنجشنبه 20 آذرماه اعالم كرد.
به نقل از ســازمان هدفمندســازى يارانه ها، «يكصــد و هجدهمين» 
مرحلــه يارانه نقدى مربوط به آذرماه ســالجارى به ازاى هر نفر 455
هزار ريال به همراه افزايش حداقل مســتمرى خانوارهاى مددجويان 
تحت حمايت كميته امداد امام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى كشور 
ساعت 24:00 روز پنجشنبه 20 آذرماه به حساب سرپرستان خانوارها 
واريز و قابل برداشت خواهد بود. همچنين براساس مصوبه ستاد ملى 
كرونا و اطالع رسانى هاى قبلى انجام شــده، اين ماه ششمين قسط از 
اقساط تسهيالت قرض الحسنه يك ميليون تومانى از يارانه سرپرستان 

خانوارى كه تسهيالت را دريافت كرده اند كسر خواهد شد.

 به مناســبت روز جهانى خــاك و آغاز 
هفته منابــع طبيعي، از 17 آذرماه نهال كارى 
در اســتان همدان در  هزار هكتار آغاز شده 

است.
 مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان با 
اشاره به اينكه نهال كارى به همراه دستگاه هاى 

مرتبــط آغــاز و در هفته منابــع طبيعى در 
اسفندماه به پايان مى رسد، افزود: اين مراسم 
همزمان با سراســر كشــور كاشت نهال هاى 

گلدانى انجام مى شود.
اســفنديار خزائى بــا بيان اينكه جلســات 
پروتكل هاى  رعايت  به منظور  مجازى  متعدد 
بهداشــتى برگزار شده اســت، تصريح كرد: 
برنامه هاى متنوعــى در زمينه حفاظت خاك 
و آبخيزدارى و مباحث بيولوژيك در توسعه 

جنگل ها پيگيرى مى شود.
وى با اشــاره به اينكه در تالش هســتيم در 
ســالجارى بــا 22 هزار هكتار ســطح مؤثر 
عمليات آبخيزدارى درباره كنترل و فرسايش 
خاك اقدامات مؤثرى انجــام دهيم، يادآور 
شــد: اگر به تنوع زيستى خاك اهميت داده 

نشود فرسايش خاك ايجاد مى شود.
ــتان  ــه در اس ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــى ب خزائ
همــدان به واســطه آب و هــواى خشــك 
خــاك  فرســايش  ميــزان  نيمه خشــك  و 

مقــدار بااليــى ارزيابــى شــده اســت، گفــت: 
درحال حاضــر 12 تــن در هكتــار فرســايش 
ــن در  ــه ده ت ــود اگرچ ــاد مى ش ــاك ايج خ

ــى اســت. ــايش خــاك طبيع ــار فرس هكت
مديــركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همــدان در ادامه افــزود : 19 هزار هكتار از 
اراضى ملى استان به دليل چراى بى رويه دام، 
بهره بردارى بيش از حد از خاك و كمبود آب 

در منطقه به بيابان تبديل شده اند.
خزائى از اختصاص 9 ميليــارد ريال اعتبار 
براى توسعه پوشش گياهى در مناطق بيابانى 
و مستعد بيابان دراستان خبر داد و افزود: اين 
اعتبار در اســتان براى بذر پاشى، كپه كارى و 
درخت كارى در ايــن مناطق اختصاص داده 

شده است.
وى با بيان اينكه شــعار امســال روز جهانى 
خاك «خــاك را زنــده نگهداريــم و تنوع 
زيســتى آن را حفظ كنيم» اســت، افزود: با 
باال بردن پوشــش گياهى زمينه را براى تنوع 

گياهى و جانــورى در منطقه ايجاد مى كنيم 
و موجودات زنده در خاك بهتر رشــد و يا 

خانه سازى مى كنند.
خزائى به چراى بيــش از 3 برابرى ظرفيت 
مراتع استان هم اشــاره كرد و اظهار داشت: 
ظرفيت چراى دامى در مراتع استان براى دام 
عشــاير و افراد بومى ساالنه 598 هزار راس 
اســت كه متأسفانه بيشــتر از اين چراى دام 

داريم.
وى ادامــه داد: البته چراى دام در اســتان به 
جاى 4 ماه در ســال كمتر از 2 ماه اســت و 
دام ها در 2 ماه ديگر از زمين هاى كشاورزى 
كه برداشت محصول داشته اند تغذيه مى كنند.

خزائى از آفرودسوارى و موتوركراس سوارى 
در مراتــع انتقاد كرد و گفت: مراتع اســتان 
نيازمند تقويت پوشــش گياهى هســتند و 
مراتــع  در  موتورســوارى  آفرودســوارى، 
به شدت به خاك و پوشش گياهى آن آسيب 

مى رساند.

 يك مقام مســئول در بانك مركزى 
با بيان اينكه رشــد اقتصادى در بخش 
نفت مثبت شــده و بــه زودى آمار آن 
اعالم خواهد شد، گفت: در بخش رشد 
صنعتى نيز به رغم تنگناهاى ارزى، رشد 

برخى از بخش ها 2 رقمى است.
به گزارش مهر، رئيس كل بانك مركزى 
از مثبت شدن دوباره رشد نفتى اقتصاد 
ايران خبر داده و اعالم كرده كه رشــد 
اقتصادى از ماه جارى مثبت خواهد شد.

 به گفته عبدالناصــر همتى، روند روبه 
رشــد در اقتصــاد ايران آغاز شــده و 
كارگاه هــاى صنعتــى و مجموعه هاى 
توليدى راه خود را پيــدا كرده اند. اين 
ســخنان وى به اين معنا است كه براى 
نخستين بار پس از سال 97، توليد فصلى 
بخش نفت و گاز كشــور بيشــتر شده 
است و به تبع آن، قطعاً درآمدهاى نفتى 

كشور نيز بيشتر خواهد شد.
يــك مقام مســئول در بانــك مركزى 
در گفــت وگو بــا مهر با بيــان اينكه 
به رغم تنگناى ارزى، نرخ رشــد برخى 

بخش ها قابل توجه و 2 رقمى اســت، 
گفت: اين امر نشــانگر آن اســت كه 
به رغم كاهش درآمدهاى ارزى كشــور، 
سياســت جايگزينى واردات به خوبى 
اجرايى شده و بسيارى از توليدكنندگان 
داخلى توانسته اند به دليل جلوگيرى از 
واردات كاالهاى مشابه، توليدات خود را 

جايگزين واردات كنند.
وى كه خواست نامش در گزارش ذكر 
نشــود، افزود: باال رفتن توليد در بخش 
نفت و گاز از يكســو و باال رفتن ميزان 
توليد بخش هاى مختلــف اقتصادى از 
جمله صنعت و معدن از سوى ديگر، هر 
كدام اثر متفاوتى را بر رشد اقتصاد ايران 
به جا مى گذارند؛ اين درحالى است كه 
طى مدتى كه اثر نرخ ارز و كاهش منابع 
ارزى اتفــاق افتــاده، در بخش هايى از 

اقتصاد ايران كار به خوبى پيش رفته كه 
نمونه آن برخى توليدات منتخب صنعتى 
و معدنى از جمله فلزات و لوازم خانگى 
است كه رشد خوبى را تجربه كرده اند؛ 
پس رشــد بخش صنعت بر كل رشــد 
اقتصادى كه به زودى جزئيات آن اعالم 

مى شود، اثر مثبتى خواهد داشت.
به گفتــه اين مقام مســئول، در برخى 
بخش هاى اثرگذار بر رشــد اقتصادى و 
به خصوص در حوزه توليدات صنعتى، 
رشد 2 رقمى را تجربه خواهيم كرد كه 
اين خود بر عدد رشــد اقتصادى بدون 
نفت تأثيرگذار خواهد بود و نشــانگر 
افزايش عمق توليد داخلى است؛ ضمن 
اينكه رشد اقتصادى كل از حالت منفى 

حالت خارج مى شود.
وى اظهــار كرد: افــت توليد نفت طى 

امسال و ســال گذشــته كامًال مشهود 
است، اما براساس عملكردها، از اين به 
بعــد انتظار افت توليد نفت را نداريم و 
توليدات نفت به يك ثبات رسيده است 
كه ديگر اثر منفى در كل رشد اقتصادى 
به جا نخواهد گذاشت؛ ضمن اينكه در 
بخش غيرنفتى نيز سياســت جايگزينى 
واردات ما را به رشــد مثبت مناســبى 
خواهد رســاند؛ امــا در مجموع، كل 
رشد اقتصادى كشور مثبت خواهد شد 
و عدد آن البته كوچــك و كمى باالى 

صفر است.
مركز آمار ايران نيز به تازگى اعالم كرده 
كه در 6  ماهه نخست سال 1399 رشد 
گروه كشاورزى مثبت 1/7 درصد، گروه 
صنايع و معادن منفى 0/7 درصد و گروه 
خدمات منفى 3/5 درصد نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته بوده است. همچنين 
در تابستان 99 رشد محصول ناخالص 
داخلى (رشــد اقتصادى) با نفت به 0/2
درصد و بدون نفت به منفى 0/2 درصد 

رسيده است.

 دبير ستاد تنظيم بازار از تذكر جدى 
به انجمن صنايع لبنى براى جلوگيرى از 
افزايش قيمــت خبر داد و گفت كه اگر 
كاالى  اساســى،  كاالهاى  واردكنندگان 
خــود را بيش از يك مــاه در گمركات 
تحويل  كاال  كننــد،  نگهدارى  كشــور 
سازمان اموال تمليكى مى شود و به عنوان 
كاالى متروكــه با ضوابــط مربوطه در 

شبكه توزيع قرار مى گيرد. 
به گزارش ايسنا، عباس قبادى در برنامه 
جلسه ســتاد تنظيم بازار وعده داد كه 
شرايط بسيار خوبى در زمينه توليد مرغ 
ايجاد شــود و گفت: پــس از مدت ها 
كه با مشــكالت تأميــن ارز و تحويل 
نهاده هاى دامى بــه واحدهاى توليدى 
مى توان  درحال حاضر  بوديــم،  مواجه 

گفــت شــرايط خوبى در ايــن زمينه 
وجــود دارد و گزارش ارائه شــده از 
سوى معاونان وزارت جهاد كشاورزى 
هم نشــان دهنده ثبــات جوجه ريزى و 
توليد مرغ در كشــور اســت. بنابراين 
در هفته هاى آينده ايــن ثبات در بازار 

حكم فرما خواهد بود. 
وى در ادامــه ابراز اميدوارى كرد كه روند 
أامين ارز و خريدهــاى خارجى با ثبات 
شود و در طول سال شاهد نوسانات قيمتى 
نباشــيم و با اشاره به ممنوعيت صادرات 
تخم مرغ، گفت كه اين شرايط مى تواند به 

تثبيت قيمت تخم مرغ كمك كند. 
 افزايش قيمت لبنيات 

تخلف است
قبادى درباره وضعيت بازار محصوالت 

لبنى نيز گفت: مقرر شده انجمن صنايع 
لبنى دعوت و تذكــر جدى به آنها داده 
شود تا از هرگونه افزايش قيمت به جد 
جلوگيرى شــود. گزارشــاتى از نقاط 
مختلف كشور به دســت ما رسيده كه 
برخــى واحدهاى توليدى بــه افزايش 
تخلف  كــه  كردند  مبــادرت  قيمــت 

محسوب مى شود. 
100 درصد نهاده دام و طيور 

تحويل واحدهاى توليدى شد 
وى با تأكيد بــر اينكه توليدكنندگان به 
هيچ عنوان بدون هماهنگى با ســازمان 
حمايــت حق افزايــش قيمت نخواهد 
ورود  تســهيل  كرد:  تصريح  داشــت، 
نهاده هــاى دامــى نيز بــا اقداماتى كه 
گرفته  صــورت  كشــور  گمركات  در 

درحال تحقق اســت و سامانه بازارگاه 
هم مشــكالت قبلى را ندارد. مى توان 
گفت براســاس گزارش معاونت امور 
دام وزارت جهاد كشاورزى صد درصد 
واحدهاى  و  مرغدارى ها  تحويل  نهاده 
توليدى مرغ و تخم مرغ داده مى شود. 

واردكنندگان  بــه  هشــدار   
كاالهاى اساسى

اين مقام مسئول در ادامه به واردكنندگان 
هم هشدار داد و گفت: اگر واردكنندگان 
كاالهاى اساسى، كاالى خود را بيش از 
يك ماه در گمركات كشــور نگهدارى 
كنند، كاال تحويل سازمان اموال تمليكى 
مى شــود و به عنــوان كاالى متروكه با 
ضوابــط مربوطه در شــبكه توزيع قرار 

مى گيرد. 
وى با بيان اينكه روش يادشــده باعث 
مى شود واردكنندگان تالش بيشتر براى 
خــروج كاالى خود از گمرك داشــته 
باشــند، تصريح كرد: در اين زمينه اگر 
تخلفــى احراز شــود حتمــًا از كارت 

بازرگانى سلب اعتبار مى شود. 

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان: 
كاشت نهال در يك هزار هكتار از اراضى همدان

در جلسه ستاد تنظيم بازار مطرح شد
افزايش قيمت لبنيات ممنوع

■ هشدار به واردكنندگان كاالهاى اساسى

يك مقام مسئول در بانك مركزى:

رشد اقتصادى ايران مثبت شد

بعد از انتصاب 4 مدير زن در رأس اداره هاي استان همدان شهال حمزه لوئي مديركل تامين اجتماعي شد

آغاز دور جديد انتصاب بانوان 
غزل اسالمى»

 پنجمين مديركل زن در همدان 
معارفه شــد. شــهناز حمزه لوئي 
به عنوان مديركل ســازمان تأمين 
اجتماعي اســتان همدان منصوب 
شــد. پيش از اين عاطفه زارعي 
مديــركل كتابخانه هــاي عمومي 
اســتان به عنوان نخستين مديركل 
زن در همدان و ســپس مديركل 
امور بانوان، مشاور استاندار و يك 
ماه پيش هم مدير مركز اســناد و 
كشور  غرب  منطقه  ملى  كتابخانه 
از بين زنان منصوب شــده اند، كه 
با احتساب مديركل جديد زير 5

درصــد از مديران در رأس اداره هاي اســتان 
همدان را زنان تشكيل مي دهند. 

رئيس جمهوري، بهمن ماه ســال 96 بود كه 
دســتور اختصاص 30 درصد از پست هاي 
مديريتي در 4 ســال به بانوان را صادر كرد 
ولــي روند ايجــاد فرصت بــراي زنان در 
ادارات همدان با ُكندي پيش رفت. تاجايي 
كه پس از گذشــت 3 سال فقط 5 مديركل 
زن پست مدير كلي گرفته اند. هرچند كه از 
ابتداي دستور روحاني، تعدادي از زنان در 
پســت هاي معاونتي، به ويژه در فرمانداري 
شهرســتان ها قرارگرفتند كــه غالبا در امور 
محول شــده كم تجربه بودند. تعدادي از اين 
انتخاب هــا هم پس از مدتي از پســت هاي 
تعيين شده بركنار شدند، كه با احتساب اين 
تعــداد مدير باز هم درصــد مديران زن در 
اســتان همدان به 30 درصد نمي رسد و راه 

زيادي مانده تا اين دستور اجرايي شود.
در زمانــي كه انتصاب بانوان در پســت هاي 
مديريتي آغاز شد انتظار مي رفت كه انتخاب 

زنــان بــراي 30 درصــد از 
از  مديريتــي  پســت هاي 

تجربه  كه  باشند  افرادي 
شغل  در  كافي  سابقه  و 
خود دارند تا درصورت 
گرفتن ســمت، به خوبي 

از عهده آن بربيايند. 
مديران  احتساب  بدون  اكنون 

و معاونــان در اداره هاي مختلف، در 
مدت 3 ســاله زير 5 درصد از پســت هاي 
مديــران همــدان كــه در رأس اداره ها قرار 
گرفته اند به زنان واگذار شــده است و آنطور 
كه عنوان شــده قرار هم نيست تا پايان عمر 
دولت يازدهــم تغيير ديگــري در مديريت 
ادارات رخ بدهــد، هرچند كه تغييرات اخير 
و زمزمه تغيير در برخي پست ها گوياي موج 

جديد تغييرات است. 
در هــر صورت سال هاســت كــه در برخي 
ادارات معاونان و كارشناساني حضور دارند 
كه مدت ها پســت خــود را بــدون گرفتن 

و  كرده اند  حفــظ  مديريتي  پســت 
كل  مديران  تغييــرات  در  هربار 
اغلب از استان هاي ديگر وارد 
ايــن ادارات شــده اند. اكنون 
اســمعيل  به جاي  حمزه لوئي 
نبوي پشت ميز رياست نشسته 
اســت. نبوي حدودا به مدت 4

ســال مديركل اين ســازمان بود كه 
بازنشســته شد. حمزه لوئي از شهريور 90 تا 
خرداد 97 به مدت 7 ســال مديركل سازمان 
تأمين اجتماعي اســتان لرستان بود و پس از 
آن از اسفند 97 به عنوان رياست هيأت مديره 
مؤسســه امالك و مستغالت تأمين اجتماعي 

كشور مشغول بود.
وي دكتراي مديريت رســانه و كارشناســي 
ارشــد مديريت دولتي دارد. گفته مي شود كه 
حمزه لوئي اهل مالير اســت اما رســانه هاي 
لرســتان از وي به عنوان مديركل لرستاني ياد 
كرده اند. استاندار همدان در روز معارفه وي 
گفت: در شــرايط امــروز و با وجود تحريم 

هــاي ظالمانــه آمريــكا، تأمين 
اجتماعي با حمايت از واحدهاي 
توليدي مي تواند كمك بزرگي به 
جهش توليد در كشــور و استان 
داشته باشد و اين بخش را رونق 
بخشــد. آنطور كــه ايرنا گزارش 
داد، سيدسعيد شاهرخي بيان كرد: 
سازمان تأمين اجتماعي نقش مهم 
و تأثيرگذاري در خدمت به مردم 
و توســعه تأمين اجتماعي كشور 

دارد.
بــه گفتــه وي، با وجــود همه 
تأمين  ســازمان  محدوديت هــا، 
اجتماعــي اســتان همــدان، در 
ســال هاي گذشته همراهي و همكاري خوبي 

داشته است.
اســتاندار همدان خاطرنشان كرد: با شرايط 
جامعه،  موجــود  اجتماعــي  و  اقتصــادي 
اميدواريــم تحوالتــي در ســازمان تأمين 
اجتماعي با مديريت جديد صورت گيرد و 
شاهرخي  باشد.  همراه  مردم  رضايتمندي  با 
عنوان كــرد: انتظار مي رود ســازمان تأمين 
اجتماعي بتواند تعامل و همكاري خوبي با 
كارفرمايان و بخش خصوصي داشته  مردم، 
باشــد. وي همدان را يكي از اســتان هايي 
كــه داراي شــاخص هاي برجســته اي در 
فرهنگي،  اقتصــادي،  مختلــف  حوزه هاي 
اجتماعي در سطح كشــوري است، معرفي 

كرد.
اســتاندار همدان در اين مراســم با قدرداني 
از خدمــات اســمعيل نبوي كه بــه افتخار 
بازنشســتگي نائــل آمد، شــهناز حمزه لوئي 
را به عنــوان مديركل تأمين اجتماعي اســتان 

همدان معرفي كرد.



C M

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

چهارشنبه  19 آذرماه 1399  شماره 3920

7

خبـر ايران وجهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

قرعه كشى جام جهانى2022 در قاره سبز

 مراسم قرعه كشى مســابقات مقدماتى جام جهانى 2022 قطر در 
منطقه اروپا قرعه كشــى شد و 55 تيم  حاضر در اين قاره رقباى خود 

را شناختند.
اين ديدارها در 5 گروه 5 تيمى و 5 گروه 6 تيمى برگزار خواهد شد.

بدين ترتيب تيم هاى بلژيك، فرانسه، انگليس، پرتغال، اسپانيا، ايتاليا، 
كرواسى، دانمارك، آلمان و هلند در سيد يك، تيم هاى سوئيس، ولز، 
لهستان، سوئد، اتريش، اوكراين، صربستان، تركيه، اسلواكى و رومانى 
در سيد دوم قرار داشتند و ساير تيم ها در سيدهاى سوم تا ششم قرار 

گرفتند.
تيم هاى نخست هر گروه به صورت مســتقيم راهى جام جهانى قطر 
خواهند شــد و تيم هاى دوم هر گروه هم بــراى حضور در قطر در 

مرحله پلى آف با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.
 گروه بندى مسابقات مقدماتى جام جهانى 2022 قطر 

در قاره اروپا 
گروه يكم: پرتغال، صربستان، جمهورى ايرلند، لوكزامبورگ، آذربايجان

گروه دوم: اسپانيا، سوئد، يونان، گرجستان، كوزوو
گروه سوم: ايتاليا، سوئيس، ايرلند شمالى، بلغارستان، ليتوانى

گروه چهارم: فرانسه، اوكراين، فنالند، بوسنى و هرزگوين، قزاقستان
گروه پنجم: بلژيك، ولز، جمهورى چك، بالروس، استونى

گروه ششم: دانمارك، اتريش، اســكاتلند، رژيم صهيونيستى، جزاير 
فارو، مولداوى

گروه هفتم: هلند، تركيه، نروژ، مونته نگرو، لتونى، جبل الطارق
گروه هشتم: كرواسى، اسلواكى، روسيه، اسلوونى، قبرس، مالت

گروه نهم: انگليس، لهستان، مجارستان، آلبانى، آندورا، سان مارينو
گروه دهم: آلمان، رومانى، ايســلند، مقدونيه شمالى، ارمنستان، ليختن 

اشتاين
ايــن رقابت ها از 24 و 25 مارس 2021 (4 و 5 فروردين 1400) آغاز 
خواهد شد و بازى هاى پلى آف نيز روزهاى 24، 25، 28 و 29 مارس 

2022 برگزار خواهد شد.

مدعيان ليگ قهرمانان در شرق آسيا 
 چهره 4 تيم حاضر در مرحله يك چهارم نهايى رقابت هاى فوتبال 

ليگ قهرمانان آسيا مشخص شد.
ديدارهاى مرحله يك هشــتم نهايى رقابت هاى فوتبال ليگ قهرمانان 
آسيا برگزار شد و چهره 4 تيم راه يافته منطقه شرق به مرحله يك چهارم 
نهايى مشخص شد. بر اين اساس قرعه كشى ديدارهاى اين مرحله روز 

گذشته برگزار  شد.
تيم هاى اف ســى بيجينگ گوان چين، اولســان هيونداى كره جنوبى، 
ويســل كوبه ژاپن و سووان سامســونگ كره جنوبى با برترى برابر 
حريفــان خود به اين مرحله راه پيدا كرده انــد كه پس از انجام قرعه 
كشى 2 ديدار برگزار خواهد شد. اولسان هيونداى با بيجينگ گوان و 
سوون سامسونگ با ويسل كوبه بازى مى كنند تا چهره 2 تيم حاضر در 

نيمه نهايى منطقه شرق مشخص شود.
با مشــخص شــدن چهره اين 4 تيم، حريف پرسپوليس در فينال 
ليگ قهرمانان آســيا از 3 كشور چين، كره جنوبى يا ژاپن خواهد 

بود.
ديدار فينال رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا روز 29 آذرماه جارى در 
ورزشگاه الجنوب دوحه قطر برگزار خواهد شد تا از بين پرسپوليس و 

نماينده شرق آسيا يكى به عنوان قهرمانى دست پيدا كند.

پخش زنده فوتبال آسيا در كشورهاى 
جنوب شرقى اروپا

 كنفدراســيون فوتبال آسيا خبر داد براى نخســتين بار مسابقات 
فوتبال اين قاره در كشــورهاى جنوب شــرقى اروپا به صورت زنده 

پخش خواهد شد.
سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا خبر داد: «يونايتد مديا سارل» شريك 
رسانه اى جديد AFC شد تا براى نخستين بار مسابقات مهم آسيايى 

را در كشورهاى جنوب شرقى اروپا به صورت زنده پخش كند.
صربســتان، بوسنى، كرواســى، مونته نگرو، آلبانى، كوزوو، مقدونيه، 
بلغارستان و اسلوونى كشورهاى جنوب شرقى اروپا هستند كه از سال 

2021 شاهد بازى هاى فوتبال آسيا خواهند بود.
كنفدراســيون فوتبال آسيا از سال 2021 تا 2024 با اين شبكه قرارداد 
امضا كرده اســت. اين شــبكه بازى هاى مهم آســيايى از جمله ليگ 

قهرمانان، جام ملت ها و انتخابى جام جهانى را پخش خواهد كرد.

فينال ليگ  قهرمانان  آسيا 2020 
با حضور تماشاگران

 با تصميم مشــترك AFC و كميته محلى برگزارى مســابقات، 
فينال ليگ قهرمانان آسيا در روز شنبه، 19 دسامبر (29 آذر) با حضور 
تماشاگران انجام خواهد شد . تمامى تماشاگرانى كه قصد حضور در 
اســتاديوم الجنوب را دارند، بايد تست  كرونا بدهند و طبق اطالعات 

ثبت شده درصورت منفى بودن تست، بليت به آنها فروخته مى شود.

ورزش ناشنوايان استان 
در دستوركار مديركل

 رفع محدوديت هاى هيأت ناشنوايان استان در دستور كار دستگاه 
ورزش استان قرار گرفت.

مديركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم ايــن مطلب، در ديدار با 
رئيس و اركان هيأت ناشــنوايان استان، اظهار كرد: يكى از مهم ترين 
برنامه هاى ورزش و جوانان اســتان همدان اشتغال قهرمانان ورزشى 

در سطوح فراملى و جهانى است.
حميد ســيفى گفت: هيأت ناشنوايان اســتان داراى محدوديت هاى 
زيادى است و افرادى كه با محدوديت ها ورزش مى كنند قابل احترام 
هستند و هرآنچه در توان باشد براى توسعه و رونق بيش از پيش اين 

هيأت به كار خواهم گرفت.
وى ادامه داد: مجموعه 6 هزار نفرى شــهيد حاج قاســم سليمانى 
همدان داراى ظرفيت فوق العاده اى است كه هيأت ناشوايان مى توانند 

از اين زيرساخت ورزشى استفاده كنند.
رئيس هيأت ناشــنوايان اســتان نيــز از فعاليت بيش از 17 رشــته 
ورزشى در اين هيأت خبر داد و گفت: درحال حاضر پرطرفدارترين 
رشــته هاى ورزشــى در هيأت ناشنوايان اســتان همچون شطرنج، 

دووميدانى، فوتبال و... است.
على زيورى، تصريح كرد: نبود ســالن اختصاصى و نداشــتن اعتبار 
كافى از عمده ترين مشــكالت هيأت اســت كه اميدواريم با حضور 

مديركل محترم ورزش و جوانان استان همدان اين مهم رفع شود.

در بسكتبال نوجوانان كشور 
دختران همدانى سوم شدند

 مربى تيم بســكتبال نوجوانان دختر استان با اعالم اين خبرگفت: 
با اعالم فدراسيون بسكتبال، تيم نوجوانان همدان به مقام سومى ليگ 

برتر نوجوانان كشور دست پيدا كرد.
مهتاب صحابت با اشــاره به كســب عنوان ســومى ليگ بسكتبال 
نوجوانان،به فارس اظهار كرد: ســال گذشته تيم بسكتبال نوجوانان 
اســتان همدان در مسابقات ليگ برتر اين رده سنى شركت كرده بود. 
درست در روز پايانى اين مســابقات، به دليل شيوع ويروس كرونا، 
مســابقات فينال و ردهبندى ليگ برتر نوجوانان دختر لغو شــد و به 
زمان ديگرى موكول شــد. درنهايت در ابتداى ماه جارى فدراسيون 
بدون برگزارى مســابقات و بــا توجه به كارنامــه تيم ها در كوران 

مسابقات، تيم هاى برتر را معرفى كرد.
وى افزود: تيم هاى همدان و قزوين بايد در ديدار دره بندى برابر هم 
به ميدان مى رفتند كه با توجه به دريافت 2 شكست رفت و برگشت 
اين تيم در مرحله مقدماتى، فدراســيون رأى به كسب عنوان سومى 

تيم همدان در اين رويداد داد.
صحابــت افزود: تيم همدان در اين رويداد به ســرمربيگرى بنده و 
مربيگرى ســهيال عزيزى و كيميا بهرامى مســاعد و سرپرستى عطيه 

مطلبى در اين مسابقات حضور داشت.
ــيان،  ــكيبا عباس ــژاد، ش ــا قادرى ن ــرى، صب ــا امي ــت: فاطيم وى گف
فاطمــه فريدونــى، زهــرا باباپيــرى، مبينــا ابوترابــى، آينــاز رحيمــى، 
هســتى شــايانى نصب، ســاينا ويســى، حســنى شــايانى نصب، 
ــا  ــان، كمي ــا حيدري ــى، مهي ــا زندى همدان ــارى، آرمين ــن غف نگي
ــر در  ــى حاض ــت هاى همدان ــى بسكتباليس ــكا قديم ــرى و ني پي

ــد. ــان بودن ــر نوجوان ليــگ برت
صحابت يادآور شــد: پس از مشــورت با مجموعه هيأت بسكتبال 
استان برآن شديم تا تركيبى از تيم هاى جوانان و نوجوانان در غالب 
تيم استان براى حضور در ليگ دســته دوم بزرگساالن كشور آماده 

كنيم.
وى خاطرنشان كرد: بسكتباليست هاى نوجوان و جوان سرمايه هاى 
ورزش همــدان هســتند و اميدواريم با ميدان دادن بــه آنها فرداى 

بسكتبال استان را شكوفاتر كنيم.

بسكتبال اسدآباد در ليگ دسته يك كشور
 تيم بسكتبال اسدآباد يكى ازتيم هاى حاضر در ليگ دسته يك كشور 
اســت كه اگر مسئوالن حمايت كنند مىتواند جواز صعود به ليگ برتر 

را كسب كند.
سرپرست تيم بسكتبال اسدآباد با اعالم اين خبر، به فارس گفت: اين تيم 
در فصل پيش روى خود در گروه نخســت ليگ با 4 تيم ديگر هم گروه 

شده است.
محمدكريم اســدى ادامه داد: مسابقات گروه نخست ليگ دسته يك به 
ميزبانى شهر كرمانشاه و با حضور تيم هاى پاس كامياران كردستان، خانه 

بسكتبال همدان، كرمانشاه و البرز قزوين برگزار خواهد شد.

وى افزود: تيم ما يك تيم بســيار خوب و پرقدرتى اســت و شايد تنها 
مشــكل كمبود منابع مالى باشد كه كمى دست و پاى ما را بسته است. 
از نظر بازيكن و كادر فنى بايد به جرأت بگويم كه بهترين هاى اســتان 
همدان در تيم ما جمع شــده اند و يك تيم بسيار منسجم داراى ظرفيت 

صعود به ليگ برتر هستيم.
اســدى گفت: متأسفانه اين تيم به دليل مشكالت مالى بيشتر براى حفظ 
سهميه استان در ليگ دسته يك به رقابت خواهد پرداخت و اگر بتوانيم 

مشكالت مالى را به حداقل برسانيم مى توانيم حرف از صعود بزنيم.
وى ضمن درخواســت حمايت از مســئوالن از اين تيم، بيان كرد: تيم 
اسدآباد به عنوان نماينده استان همدان در ليگ دسته يك حضور خواهد 

داشت و جا دارد كه مسئوالن استان و شهرستان نيز ما را مورد حمايت 
خود قرار دهند تا افتخارات خوبى براى ورزش همدان به ارمغان آوريم.

سرپرست تيم بسكتبال اسدآباد تصريح كرد: جا دارد از زحمات نماينده 
مردم اســدآباد و پرويز ريحانى رئيس هيأت بســكتبال استان كه ما را 
حمايت كردند قدردانى كنم و در راه حضورى پرقدرت در ليگ دســته 
يك بسكتبال نيز چشــم انتظار حمايت ها مالى مســئوالن ارشد استان 

هستيم.
وى خاطرنشــان كرد: درحال حاضر بيشــتر مخارج به صورت شخصى 
تأمين مىشــود اما بازهم براى ســربلند كردن نام استان همدان در ليگ 

بسكتبال تالش خواهيم كرد.

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال پاس، تيم ريشــه دار و قديمى 
ايران است كه پس از سال ها افتخارآفرينى در 
ليگ كشور و حضور در جام باشگاه هاى آسيا 
و فتح اين جام پرافتخار كه پس از اســتقالل 
تنها تيم ايرانى اســت كه ايــن جام معتبر را 
باالى ســر برده و در ويترين افتخارات خود 

نگهدارى مى كند، به همدان منتقل شد.
قطب ســوم فوتبال پايتخت پس از انتقال به 
همدان ســير نزولى گرفــت و حاال پنجمين 
فصــل حضور در ليگ دســته دوم را تجربه 
مى كند و امســال مصمم به صعــود به ليگ 

دسته يك مى باشد.
سبزپوشان همدان در 2 فصل گذشته با احمد 
جمشــيديان مربى بومى، كارنامه قابل قبولى 
كســب كردند و تا يك قدمــى صعود پيش 
رفتند اما در هر 2 فصل در گام آخر كم آورند 
و ناكام ماندند. پس از اين ناكامى مســئوالن 
اســتان تصميم گرفتند بــراى صعود به ليگ 
يك، سكان هدايت تيم را به مربى باتجربه اى 
چون مهدى پاشازاده بســپارند. پاشازاده كه 
سابقه صعود با تيم هاى مختلف را در كارنامه 
خود دارد و تاكنون با تيم هايى چون آلومينيوم 
اراك، پارس جنوبى جم، شــهردارى تبريز، 
گسترش فوالد تبريز و شاهين بوشهر به ليگ 
يك صعود كرده و كارنامه درخشــانى دارد، 
حاال مصمم اســت روند موفقيت و صعود به 
دسته يك را امسال با تيم پاس همدان تجربه 

كند تا ركورد جذاب خود را بهبود ببخشد.
پاشازاده كه در تمرينات بسيار مصمم و جدى 
است قاسم سيانكى و مهدى سلگى را به عنوان 
دستيار و محمدرضا كيانى مربى بومى همدان 
را به عنــوان مربى دروازه بان هاى پاس انتخاب 
كرده و با اين گروه در تالش است تا تيم پاس 
را به عنوان يك مدعــى تمام عيار وارد كارزار 

رقابت هاى ليگ 2 نمايد.
پاسى ها امسال در نقل و انتقاالت نيز كارنامه 

موفقى از خود برجاى گذشته اند.
پــاس بــا جــذب بازيكنانى چون حســن 
قره داغى، موسى شــهبازى، گودرز داوودى، 
اميرحســين وثوق، اشــكان واحدى، الياس 
صالحى، مهران كشــاورز، محمدرضا اجاقى، 
محمدرضا پايدارى، محمد آشــتيانى، داوود 
ســعادتى، مقداد اكبرخواه، رســول رضايى، 
متيــن جعفــرى و ميالد حســن پور در كنار 
بازيكنــان باقيمانده از فصل گذشــته چون 
محمدصادق نادرپور، امين و رضا كاشــفى، 
عرفان فتاحى، محســن يارى، محمد عنايتى، 
ابوالفضل زمردى و پويا ميرزايى عزم خود را 
بــراى صعود جزم كرده و تنها صعود به ليگ 
يك همدانى ها را راضى خواهد كرد و همه از 
هوادار گرفته تا مسئوالن از تيم پاشازاده تنها 

صعود به ليگ يك را مى خواهند.

حــاال با مديريت خوب اميــر عظيمى كه در 
چند ماه گذشته حمايت هاى خوبى را از پاس 
داشــته در كنار مهدى پاشازاده نظم خوبى به 
پاس داده اند و تيمى را بســته اند تا هواداران 
پرشور آن پس از سال ها به صعود به ليگ يك 
اميدوار باشند. پاسى ها امسال يك اردوى ده 
روزه در تهران داشتند و در روزهاى گذشته 
نيز در ورشــگاه شهيد حاجى بابايى تمرينات 
آماده ســازى خود را دنبال كردند، درحالى كه 
ده روز تا آغاز رقابت هاى فصل جارى باقى 
مانده، اين تيم اردويى چند روزه را دوباره در 
تهــران برگزار كرده و چند بازى تداركاتى را 

نيز در دستور كار قرار داده است.
پاس پــس از 2 ديــدار تداركاتى در همدان 
با تيم هــاى گرين كشــاورز نهاوند و فوالد 
مالير كه در ليگ دســته ســوم حضور دارند 
در اردوى تهران ابتدا به مصاف اســپاد تهران 
از تيم هاى حاضر در ليگ 2 رفت كه در اين 
بازى موفق شــد با 3 گل اين تيم را شكست 
دهد. در اين ديدار ســيامك رضايى و موسى 
شــهبازى 2 گل براى پــاس گلزنى كردند و 
عرفان فتاحى بازيكن بومى پاس نيز با 2 پاس 

گل، روز موفقى را سپرى كرد.
پاســى ها در انتهاى ايــن اردو 2 بازى نيز با 
تيم ليگ برتــرى پيكان تهران انجام دادند كه 

ابتــدا در مقابل جوانان اين تيــم 3 بر 2 تن 
به شكســت دادند و در آخريــن بازى نيز با 
تيم بزرگساالن پيكان ديدار كردند تا پاشازاده 
بيشــتر نقاط ضعــف و قوت تيــم خود را 

بشناسد.
تيم فوتبال پاس همدان در ديدارى تداركاتى 
با نتيجه پُرگل 3 بر يك مقابل تيم ليگ برترى 

پيكان تهران به پيروزى رسيد.
در اين ديدار تارتار مربى پيكان به بازيكنانى 
كه در بازى روز دوشــنبه مقابل گل گهر به 
ميدان رفته بودند استراحت داد و از بازيكنان 
ذخيره خود در تركيب تيم پيكان استفاده كرد.

گل هاى پــاس را در اين بــازى محمدعلى 
اكبرخواه با به ثمر رســاندن 2 گل در دقايق 
15 و 57 دبل كرد و گل ســوم پاســى ها را 
نيز در دقايق پايانى بــازى ابوالفضل زمردى 

به ثمر رساند.
تك گل خودروسازان را نيز فرزاد حاتمى در 

دقيقه 64 وارد دروازه پاس كرد.
پاسى ها امروز به همدان باز مى گردند تا خود 
را مهياى آغــاز رقابت ها كننــد. اين تيم در 
نخستين ديدار خود روز دوشنبه يكم دى ماه 
ميزبان تيم عقاب تهران خواهد بود و در اين 
بازى از چهره پاس در فصل جديد رونمايى 

خواهد شد.

هــر چند عالقه مندان بى صبرانــه منتظر آغاز 
رقابت ها هستند اما شــيوع بيمارى منحوس 
كوويد-19 آنها را از تماشاى بازى هاى پاس 
محروم كرده است كه اميدواريم فروكش كند 
و دوباره شاهد حضور هواداران در ورزشگاه 
باشــيم. فوتبال بدون هــوادار رنگ و بويى 
ندارد و اين تماشاگرانند كه به فوتبال روحيه 
مى دهند و بازيكنان انگيزه مضاعفى مى گيرند.

مديرعامل باشگاه پاس به خبرنگار ما گفت: 
امسال هيچ حريف آسانى در ليگ دسته دوم 
فوتبال كشــور وجود نــدارد و تمام هدف 
مــا صعود به ليگ يك اســت و از كادر فنى 
تيم خواســته ايم تا بهترين ها را جذب كند و 
تاكنــون نيز تمامى نيازهــاى ضرورى تيم را 

برآورده كرده ايم.
امير عظيمى با اشــاره به برپايى اردوى چند 
روزه در تهــران گفت: اين اردوها براســاس 
خواسته كادر فنى بود و چند بازى تداركاتى 
برگزار كرديم. به هرحال تيمى كه مى خواهد 
حضورى موفق در مسابقات داشته باشد بايد 
در چنــد بازى تداركاتى پيش از فصل محك 

بخورد تا نقاط ضعف تيم برطرف شود.
وى خاطرنشــان كرد: تاكنون هر آنچه براى 
يك تيم مدعى الزم اســت هزينه كرده ايم و 
اميدواريم مسئوالن با حمايت هاى الزم بستر 
موفقيت تيم در فصل جارى را مهيا ســازند. 
البسه تيم نيز به طور كامل تأمين شده و ظرف 

روزهاى آتى تحويل تيم مى شود.
اميدواريم كه فصل ناكامى هاى پاس به ســر 
آمــده باشــد و اين تيم از همــان هفته اوليه 
به عنوان يك مدعى تمام عيار خود را نشــان 
دهــد و همدانى هــا پس از ســال ها ناكامى 
ســرانجام مزه شــيرين صعود را بچشــند و 
دوباره شور و اشتياق به جامعه ورزش استان 

بازگردد.

برنامه مســابقات هفته يكم تا هفته ســوم ليگ 
دســته دوم باشگاه هاى كشور در فصل 1400-

1399 اعالم شد.
* هفته يكم- روز شنبه 29 آذر

شهردارى بندرعباس .............  شهردارى همدان
علم و ادب تبريز...............  ويستا توربين تهران

ملى حفارى اهواز.............................  اميد گناوه 
*روز يكشنبه 30 آذر

مس نوين كرمان ......................  سپيدرود رشت 
اسپاد تهران..............................  فوالدنوين اهواز

................  اتحاد كامياران  نفت و گاز گچساران 
ايرانجوان بوشهر..........................  محتشم تبريز 

*دوشنبه يك دى
.............................  شهردارى بم  مس شهربابك 
شهدا بابلسر .................................  سردار بوكان 
...........  شمس آذرقزوين  اترك خراسان شمالى 
.......................  ميالد مهر تهران  شهيدقندى يزد 
نيروى زمينى تهران ..............  شهردارى ماهشهر 
پاس همدان ..................................  عقاب تهران 
.............  شاهين بندرعامرى بوشهر  نفت اميديه 

*هفته دوم- يكشنبه 7 دى
سپيدرود رشت ..............  نفت و گاز گچساران 
...................  مس نوين كرمان  شهردارى همدان 
اتحاد كامياران.................................  اسپاد تهران

محتشم تبريز.........................  ملى حفارى اهواز 
.............................  علم و ادب تبريز  اميد گناوه 

فوالدنوين اهواز......................  ايرانجوان بوشهر 
ويستا توربين تهران .........  شهردارى بندرعباس 
شاهين بندرعامرى ....................  شهيدقندى يزد 

*روز دوشنبه 8 دى
.................................  پاس همدان  شهردارى بم 
عقاب تهران .......................  نيروى زمينى تهران 
.............................  مس شهربابك  سردار بوكان 
ميالد مهر تهران.............................  شهدا بابلسر 

شمس آذر قزوين...........  نفت اميديه 
شهردارى ماهشهر........................  اترك بجنورد 

*هفته سوم - روز شنبه 13 دى
مس نوين كرمان ...............  ويستا توربين تهران
شهردارى بندرعباس.........................  اميد گناوه 
...........  شهردارى همدان  نفت و گاز گچساران 
اسپاد تهران...............................  سپيدرود رشت 

محتشم تبريز............  فوالدنوين اهواز 
ايرانجوان بوشهر.........................  اتحاد كامياران 
ملى حفارى اهواز..................  علم و ادب تبريز 

*يكشنبه 14 دى
نيروى زمينى تهران ......................  شهردارى بم 
مس شهربابك..........................  ميالد مهر تهران 
اترك خراسان شمالى.....................  عقاب تهران 
شهدا بابلسر ............  شاهين بندرعامرى بوشهر 
شمس آذر قزوين.................  شهردارى ماهشهر 
پاس همدان .................................  سردار بوكان 
...............................  شهيدقندى يزد  نفت اميديه 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان همدان

شرايط شركت در مناقصه عمومي:
مبلــغ تضميــن شــركت در مناقصــه، بصــورت ضمانتنامــه بانكــي (كــه بايســتي ضمانتنامــه ارائــه شــده و پيشــنهاد قيمــت تــا تاريــخ 1400/01/06 
 IR93-0100-0040-6503-0607-7302-40 اعتبــار داشــته باشــد.) و يــا واريــز وجــه نقــد بشــماره حســاب 4065030607730240 بــه شــماره شــبا

نــزد بانــك مركــزي جمهــوري اســالمي ايــران مي باشــد.
مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 99/09/19 از ساعت 12:00 لغايت 99/09/24 تا ساعت 12:00خواهد بود .

مهلت ارائه (بارگذاري) پاكت ها : از تاريخ  99/09/24 لغايت 99/10/06 تا ساعت 12:00 خواهد بود .
محــل تســليم پاكــت الــف و پاكــت جداگانــه شــامل كليــه اســناد و مــدارك مربــوط بــه ارزيابــي كيفــي، دبيرخانــه اداره كل نوســازي مــدارس 

اســتان همــدان مــي باشــد .
تاريخ بازگشايي پاكت ها : روز يكشنبه مورخ 99/10/07 راس ساعت 8:30 صبح در محل دفتر مديركل خواهد بود.
نشاني دستگاه مناقصه گزار : همدان – سي متري شكريه – 18 متري توحيد – كوچه دوم – واحد امور قراردادها

(م الف 1280 )

اداره كل نوســازي مــدارس اســتان همــدان در نظــر دارد پــروژه ذيــل را طبــق فهــارس بهــاء تاسيســات مكانيكــي، ابنيه و تاسيســات 
برقــي ســال 1399 از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت (SETADIRAN.IR) بــه مناقصــه عمومــي بگذارد،كــه شــركت 

كننــدگان الزم اســت داراي گواهينامــه صالحيــت پيمانــكاري در رشــته ابنيه باشــند.

مدت 
(ماه) قرارداد محل تامين اعتبار - سررسيد اوراق تضمين (ريال) برآورد (ريال) عنوان پروژه / شماره ستاد

6 سرجمع
4000 م ريال نقدي از محل اعتبارات ملي/ 
3000 ميليون ريال از اعتبارات ملى اسناد 

903 سال 1401 و اوراق آتي
425،000،000 8,499,998,345

تكميل سالن ورزشي 
روستاى علوي جوكار

(2099000275000029)

همدانى ها فقط با صعود پاس 
راضى مى شوند

اعالم برنامه هفته يكم تا هفته سوم 
ليگ دسته دوم كشور
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خبـر

گزارش 

فرهنگ

صنايع دستى

معاون ميراث فرهنگى كشور خبر داد
بررسى 4 پرونده ايران در اجالس 

مجازى كميته ميراث جهانى 
ناملموس

 معاون ميراث فرهنگى كشور از ارائه 4 پرونده ايران 
در پانزدهميــن اجالس مجازى كميتــه ميراث جهانى 
ناملموس كه در روزهاى 24 تا 29 آذرماه 99 در پاريس 

برگزار مى شود، خبر داد.
به گزارش مهر، محمدحســن طالبيان گفت: براســاس 
تصميم كميته ميراث جهانى يونسكو، اين اجالس به دليل 

شيوع كرونا به صورت آنالين برگزار مى شود.
وى افــزود: وزارت ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و 

صنايع دســتى به نمايندگى از دولت جمهورى اسالمى 
ايران براى اين اجالس، 4 پرونده ثبت جهانى مينياتور، 
زيارت تادئوس مقدس، مهارت ساختن و نواختن عود 

و همچنين جشن مهرگان را ارائه كرده است.
معــاون ميراث فرهنگى كشــور ادامه داد: بــا توجه به 
محدوديت هاى ســهميه اى يونســكو، اين 4 پرونده به 
شكل مشترك با كشورهاى همسايه تدوين شده تا بتوان 
از ظرفيت سهميه مشــترك با ديگر كشورها براى ثبت 

جهانى ميراث فرهنگى ناملموس كشور بهره گرفت.
طالبيان عنوان كرد: پرونده «مينياتور» را به شكل مشترك 
با كشــورهاى تركيه، آذربايجان و ازبكســتان، پرونده 
«زيارت تادئوس مقدس» به شــكل مشترك با ارمنستان، 
پرونده «مهارت ساختن و نواختن عود» به شكل مشترك 

با ســوريه و پرونده «جشــن مهرگان» به شكل مشترك 
با تاجيكســتان تدوين و براى ثبت در فهرست ميراث 

جهانى ناملموس يونسكو پيشنهاد شده است.
وى افزود: كميته ارزيابــى پرونده هاى ثبت جهانى در 
تصميم اوليــه draft decision بــا ثبت جهانى 2 
پرونده «مينياتــور» و «زيارت تادئوس مقدس» موافقت 
و پيشــنهاد ريفر(refer) 2 پرونده «جشن مهرگان» و 

«مهارت ساختن و نواختن عود» را داده است.
معاون ميراث فرهنگى كشــور بيان كرد: منظور از ريفر 
كردن پرونده، ارجاع پرونده به اجالس بعدى يونســكو 
براى ثبت جهانى اســت. اين پرونده هــا به دليل اينكه 
به شكل مشترك با كشــورهاى ديگر تنظيم شده، ظاهراً 
ابهام هايى بــراى كميته ارزيابى جهانــى بر روى نقاط 

مشــترك برگزارى اين عناصر فرهنگى در كشــورهاى 
تهيه كننده پرونده مطرح شــده است، البته ايران به همراه 
ســوريه و تاجيكســتان به شكل مشــترك دفاعيه هاى 

كارشناسى و فنى خود را ارائه كرده است.
طالبيان گفت: اميدواريم با رايزنى 4 پرونده پيشــنهادى 
ايران ثبت جهانى شــود، البته تصميم نهايى درباره اين 
4 پرونده، به نظر كميته ميراث جهانى ناملموس در اين 

اجالس بازمى گردد. 
وى گفت: جمهورى اســالمى ايران در ســال 1384 با 
تصويب مجلس شــوراى اســالمى به اين كنوانسيون 
بين المللــى ملحق و تاكنون موفق بــه ثبت جهانى 14 
عنصر فرهنگى ناملموس كشــور شده است كه به لحاظ 

رتبه بندى در رتبه هفتم دنيا قرار دارد.

فراخوان جايزه ادبى همدان منتشر شد
  مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان از انتشار فراخوان 

بيست وپنجمين جايزه ادبى استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
همدان، احمدرضا احسانى با اعالم اين خبر گفت: بيست وپنجمين جايزه 
ادبى اســتان با همكارى معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، مؤسســه خانه كتاب و ادبيات ايران و خانه شعر و ادب استان 

همدان، بهمن ماه 99 در شهرستان بهار برگزار خواهد شد.
وى با بيان اينكه آخرين مهلت ارســال آثار 25 دى ماه 99 است، اظهار 
كرد: عالقه مندان مى توانند از طريق ادارات فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
شهرســتان هاى اســتان، آثار خود را ارائه دهند و يا به صورت پستى به 
شهرســتان بهار، خيابان پانزده خرداد، مجتمع فرهنگى و هنرى آيت ا... 

بهارى ارسال كنند.
احسانى درباره اهداف برگزارى اين رويداد، يادآور شد: جايزه ادبى استان 
با هدف فراهم آوردن زمينه هاى مناســب جهت شكوفايى استعدادهاى 
عالقه مندان، ايجاد تحرك و پويايى در حوزه شــعر و داســتان و ايجاد 

فضاى سازنده جهت تبادل آرا و افكارى اهالى قلم برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه جايزه ادبى اســتان در 3 بخش شعر(پيش از نيما، پس 
از نيما)، داســتان كوتاه و كتاب(مجموعه شعر و داستان) برگزار خواهد 
شد، خاطرنشان كرد: اين جشنواره در 2 بخش آزاد و ويژه با موضوعات 
جهــش توليد، نماز و نيايش، ايثار و شــهادت، امر به معروف و نهى از 

منكر، عفاف و حجاب و حقوق شهروندى پيش بينى شده است.
احســانى با تأكيد بر اينكه شــركت در جايزه ادبى اســتان براى تمامى 
عالقه مندان در گروه هاى ســنى مختلف، آزاد اســت، گفت: هر شاعر 
مى تواند حداكثر با 3 اثر و نويســندگان حداكثر با 2 اثر در جشــنواره 

شركت كنند.
وى يادآور شد: متقاضيان مى توانند با مراجعه به سايت اداره كل فرهنگ و 
 hamedan.farhang.gov.ir ارشاد اسالمى استان همدان به آدرس
از جزئيات اين فراخوان مطلع شده و با تكميل فرم مشخصات فردى، در 

بيست وپنجمين جايزه ادبى استان همدان شركت كنند.

اميد صنايع دستى به پساكرونا
  يكى از بازار هايى كه تحت تاثير كرونا قرار گرفته و آسيب هاى مالى 
قابل توجهى را تجربه كرده است بازار گردشگرى است كه صنايع دستى 
نيز يكى از حوزه هاى جانبى اين بازار از بابت اثرپذيرى از تغيير جريان 

توريست محسوب مى شود.
اين حوزه همزمان با ركود ايجادشده در بازار توريسم دچار چالش هاى 
مالى شــد كه جبران آن براى توليدكنندگان اين صنايع بســيار سخت 
است. يكى از عواملى كه به صورت مستقيم بر ميزان فروش صنايع دستى 
تأثيرگذار است حضور گردشگران داخلى و خارجى در استان ها، شهرها 
و روستاهايى است كه ساكنان آنها به توليد صنايع دستى مشغول هستند؛ 
بنابراين نبود تردد توريست هاى خارجى و داخلى موجب كاهش ميزان 
فروش توليدات صنايع دستى در كشور مى شود. على نورى زاده يكى از 
توليد كنندگان صنايع دستى كه كار چاپ روى ابريشم (چاپ باتيك) را 
انجام مى دهد به «دنياى اقتصاد» گفت: در دوران شــيوع ويروس كرونا 
با وجود اينكه ميزان فروش اين محصوالت كاهش چشــمگيرى داشته 
اســت اما ما ميزان توليد خود را كاهش نداده ايم بلكه محصوالتى كه به 
فروش نرفته اند را انبار كرده ايم تا در دوران پســاكرونا كه احتماال حجم 
مشــتريان (ورود گسترده توريست به كشور) افزايش مى يابد به فروش 
برسانيم. وى افزود: ميزان فروش ما امسال نسبت به مدت زمان مشابه در 
سال گذشته در بخش داخلى و خارجى 90 درصد كاهش داشته است، 
به طورى كه ده درصد باقى مانده از مشتريان ما يا توريست ها و خريداران 
داخلى هستند يا اينكه مشــتريان خارجى بوده اند كه در نمايشگاه هاى 
بين المللى پيش از كرونا با محصوالت ما آشنا شده و همچنان به خريد 

مى پردازند.
وى افــزود: از اســفند تاكنون تقريبا تنها 3 مشــترى خارجى در يك 
ماه داشــته ايم كــه از ما خريــد كرده اند، علت ايــن كاهش خريد از 
سوى مشــتريان خارجى شــيوع ويروس كرونا و ممانعت از سفر به 
ساير كشــورها بوده است. عالوه بر آن تعداد مشــتريان داخلى كه از 
محصوالت ما خريدارى مى كنند از آبان ماه سال گذشته تاكنون به دليل 
شــرايط اقتصادى حاكم بر معيشت خانوارها در ماه 5 نفر بوده است. 
عالوه بر آن شيوع كرونا در كشور و برگزار نشدن جشن ها و ميهمانى ها 
يكى از داليل كاهش فروش اين محصوالت محســوب مى شود؛ زيرا 
پارچه هاى ابريشمى كه روى آنها چاپ انجام مى شود قيمت بااليى را 
به خود اختصاص مى دهند به همين دليل اغلب افراد براى جشــن ها و 
مراسم خاص خود از آنها استفاده مى كنند، به طورى كه در يك ماه آبان 
امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ميزان فروش داخلى 

اين صنايع دستى حداقل 80 درصد كاهش داشته است.
 نورى زاده عنوان كرد: قيمت پارچه هاى ابريشــمى كه روى آنها چاپ 
دســتى صورت مى گيرد نسبت به سال گذشــته افزايش داشته است، 
يكــى از عوامل مهمى كه تأثير زيادى بر افزايش قيمت تمام شــده آن 
دارد افزايش نرخ دالر در كشــور بوده اســت زيرا پارچه هاى ابريشم 
اغلب وارداتى بوده و آنها را از ســاير كشــورها خريدارى مى كنيم. با 
وجود اينكه قيمت اين محصول افزايش داشــته اما ميزان سود حاصل 
از آن براى توليد كنندگان نســبت به سال گذشته كمتر نيز شده است، 
به طورى كه سال گذشــته اين محصوالت با سود 30 درصد به فروش 
مى رســيد اما امسال ســود حاصل از فروش آنها زير 5 درصد درنظر 
گرفته شــده اســت و همين كاهش سود نشــان دهنده متضرر شدن 

توليدكنندگان اين محصول است. 
همچنين ميزان فروش اينترنتى توليدات اين كارگاه چندان فعال نيست 
و نسبت به سال گذشته تغيير زيادى نداشته است به همين دليل كاهش 
آن نيــز چندان زياد نبوده اســت اما علت اصلــى كاهش فروش اين 
محصول وضعيت اقتصادى حاكم بر جامعه اســت كه معيشت افراد و 

خانوارها را تحت تأثير قرار داده است.
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■ حديث:
امام على(ع):

به راستى كه عدالت ترازوى خداى سبحان است كه در ميان مردم قرار دادهو براى بر پاداشتن 
حق، نصب فرموده است، بنابراين، در ترازوى خداوند با اومخالفت نكن و با حكومتش مستيز.    

غرر الحكم ، ح 3464

مريم مقدم »
 بخش پژوهش هاى گردشگرى سال هاست فارغ 

از هر تمركزى مغفول مانده است.
اين ادعاى اغلب كارشناســان و فعاالن گردشــگرى 
است كه اين روزها با چالش هاى عديده كرونازدگى 
در كســب درآمد از گردشگرى دســت و پنجه نرم 

مى كنند.
چه بسا اگر تمركز بر پژوهش گردشگرى بيشتر بود 
در اين صورت مى توانستيم راه حلى براى بن بست هاى 
امروز حوزه گردشــگرى بيابيم، چون در اين ماه هاى 
پرچالش گردشگرى، راه حل عملى و برنامه مدون و 
عملياتى نمايان نشــده است؛ زيرا اگر غير از اين بود 
مى توانستيم براساس آن پله پله حركت كنيم و شاهد 
آن باشيم كه گردشگرى چه در استان و چه در كشور 

به نقطه مطلوبى برسد.
پژوهش 2 بخش عمــده دارد كه يكى به جابه جايى 
مرز هاى دانش منجر شــده و بخش ديگر كه از آن به 
پژوهش هاى كاربردى تعبير مى شود به حل مشكالتى 
از جامعه منجر مى شود. هر دوى اين وجوه براى جلو 

بردن مرزهاى دانش الزم، بنيادى و كاربردى است.
 نظريات مى تواند در طاقچــه بماند يا منجر به حل 
مشكالت شــود، بنابراين پاى پژوهش هاى بنيادى به 
ميــان مى آيد و ما مى توانيم با بهره گيرى از آنها كه به 
جلو رفتن مرزهاى دانش منجر شده مشكالت را حل 

و به پيشرفت كشور كمك كنيم. 
امروز كه جامعه كثيرى از فعاالن گردشــگرى استان 
همدان با چالش هاى عديده اقتصادى دســت و پنجه 
نرم مى كنند، الزم اســت برنامه ريزان با راهكارهاى 

پژوهشى به دنبال حل مشكالت در آينده باشند.
 انجــام پژوهش هاى تطبيقى در كشــورهايى كه در 
زمينه گردشــگرى موفق بوده اند و مطالعه موردى در 
كشورهاى اطراف مانند تركيه و مالزى كه از جهاتى 
شبيه به ايران هستند را از مواردى دانست كه در اين 

زمينه مى تواند كارگشا باشد.
كشــورهاى تازه اســتقالل يافته نيز ابتدا مســيرهاى 
مختلف توسعه و پيشــرفت را تغيير دادند و به اين 
رسيدند كه اگر مى خواهند مسير ميان بر را طى كنند، 
بايد سراغ گردشگرى بروند و با اين كار جايگاهشان 

نسبت به گذشته تغيير كرده است.
تا پيش از كرونا با سرمايه گذارى اندك در مدت زمان 
كوتاه، در مقايســه با صنعت و كشــاورزى مى توان 
به دســتاوردهاى زيادى در حوزه گردشگرى دست 
يافت. تا چندى پيش گردشــگرى در دنيا به جايگاه 
رفيعى رســيده و به اقتصاد ســوم جهان تبديل شده 
بود؛ اما رهاشدگى اين صنعت و مطالعه پيرامون حل 
مشكالتش، نتوانست گردشگرى را در ايجاد شغل و 

ثروت ملى مؤثر رقم بزند.
شــايد اين شــرايط دليل مهمــى بايد بــراى ايجاد 
پژوهشــگاهى باشــد تا گذر از چالش هاى كرونايى 
در گردشــگرى را در قالب پژوهش هاى كوتاه مدت 

و بلندمدت برنامه ريزى كند.
صنايع دستى و چگونگى راه حل هاى تجارى سازى آن 
نيز مى تواند به عنوان يك پژوهش مورد بررسى قرار 
گيرد و پژوهشگاه روشــى را پيش روى ما قرار دهد 
تا صنايع دســتى را ارائه دهيم، چون به رغم توليدات 
زياد صنايع دستى، در ماركتينك، بازاريابى و فروش 

موفق نبوده ايم.
صنعت گردشگرى پس از صنايع نفت و خودروسازى، 
در رتبه ســوم از نظر ميــزان درآمدزايى قرار دارد. با 
اين حال مزيت صنعت گردشــگرى نســبت به ساير 
صنايع، ايجــاد ارزش افزوده باال بــدون بهره بردارى 
از منابع طبيعى و صدور موادخام اســت. براســاس 
گزارش سازمان جهانى گردشگرى (UNWTO)، تا 
سال 2030 گردش مالى صنعت گردشگرى فراتر از 2 
هزار ميليارد دالر خواهد بود. مطابق با سند چشم انداز 
1404 (2025)، ايــران بايد با جــذب 1/5 درصد از 
گردشگران بين المللى(حدود 20 ميليون نفر)، حدود 
2 درصــد از درآمد جهانى گردشــگرى (معادل 25 
ميليارد دالر در ســال) را به خــود اختصاص دهد. 
به عالوه، پيش بينى شده است كه تا پايان سال 1404، 
بايد ميزبان80 ميليون گردشگر داخلى بود. در نتيجه، 
در افق چشم انداز 1404 بايد صد ميليون گردشگر در 
كشــور تردد كنند. با چنين چشم اندازى، مى توان به 
اهميت اين صنعت در توسعه كشور و نيز لزوم انجام 
مطالعــات كاربردى و آموزش نيروى انســانى خبره 
پى برد. نكته مثبتى كه مى تــوان در برنامه ريزى هاى 
كالن براى گسترش صنعت گردشگرى و ميهماندارى 
ترسيم كرد، توجه به ارتقاى سطح علمى شاغالن در 
ايــن صنعت و پرورش نيروهــاى متخصص در اين 

زمينه اســت، به نحوى كه از ابتداى دهه 80 شمسى، 
شاهد شتاب فزاينده رشــته هاى دانشگاهى در زمينه 
گردشــگرى هســتيم. اين حركت در دانشگاه تهران 
به عنوان نماد آموزش عالى در كشور، در دانشكده هاى 
علوم اجتماعى (كارشناسى ارشد در رشته برنامه ريزى 
گردشــگرى)، جغرافيا (كارشناســى ارشد در رشته 
جغرافيــا و برنامه ريــزى گردشــگرى)، كارآفرينى 
(كارشناســى ارشــد در رشــته كارآفرينى گرايش 
گردشــگرى)، مديريت/پرديس مركزى و مديريت و 
حسابدارى/پرديس فارابى (كارشناسى ارشد در رشته 
مديريت جهانگردى گرايش بازاريابى) شكل گرفته و 

روبه رشد است.
با وجــود ايــن، آمــوزش در حوزه گردشــگرى 
و ميهمانــدارى همــواره بــا چالش هايــى از قبيل 
چندرشته اى بودن و پيچيدگى ســاختار آن، پويايى 
صنعت گردشــگرى و رشــد و تغييرات سريع آن، 
نبود هماهنگــى الزم ميان بخش هاى مختلف درگير 
در صنعت گردشگرى، نبود نيازسنجى دقيق آموزشى، 
نبود تداركات الزم براى جذب دانشجو در رشته هاى 
موردنيــاز بخش گردشــگرى، كمبــود كادر علمى 
متخصص، كتب و تجهيزات آموزشى مربوطه و نبود 
شرايط كارى مستحكم (مثل فصلى بودن گردشگرى) 
روبــه رو بوده اســت. چنين چالش هايــى نه تنها بر 

آموزش هاى آكادميك مرتبط با صنعت گردشــگرى 
و ميهماندارى ســايه انداخته، بلكه به بخش پژوهش 
و مطالعاتى اين حوزه هم تســرى يافته است. بدين 
جهت، تأســيس گروه هاى تخصصى گردشــگرى 
با هدف مســأله يابى و كمك به حل مسائل صنعت 
گردشگرى كشــور از طريق همكارى با دانشجويان 
تكميلى  تحصيــالت  مقاطــع  دانش آموختــگان  و 
ضــرورى اســت و مى تواند به مواجهــه اثربخش، 
نظام مند، و هدفمند با چالش هاى مذكور منجر شود؛ 
بنابراين هدف از تشــكيل اين گروه، اهتمام به انجام 
پژوهش هاى علمى در راستاى كمك به سياستگذاران 
و برنامه ريزان صنعت گردشــگرى كشــور است تا 
به زعم خود، بســترها و زمينه هاى الزم و تســهيلگر 

جهت توسعه صنعت گردشگرى فراهم شود.
ســند چشــم انداز ايران 1404 و برنامه هاى توسعه 
اقتصــادى، اجتماعــى و فرهنگى كشــور به عنوان 
مهمترين اســناد باالدستى كشور، به اهميت موضوع 
گردشــگرى و اهتمام به رشــد و توسعه آن به عنوان 
راهكارى براى رهايى از اقتصاد تك محصولى توجه 
داشته اند؛ بنابراين يكى از اهداف مهم گروه مطالعات 
اجتماعى گردشــگرى و ميهماندارى، پاسخگويى به 
نيازهاى پژوهشى ســازمان هاى دولتى و خصوصى 

فعال در اين حوزه است.

 جامعه هنرمندان شــاغل صنايع دســتى كشور 
حدود 500 هزار نفر است و براساس آمار حدود 2 
برابر همين تعداد هم به صورت آزاد در رشــته هاى 
مختلف هنرهاى ســنتى و صنايع دستى مشغول به 
فعاليت هســتند. درحالى كه بيمه به عنوان يك چتر 
حمايتى همواره يكى از مشــكالت و دغدغه هاى 
هنرمنــدان و صنعتگــران و نبود قانــون فراگير و 
كمبود اعتبــارات الزم از چالش هاى اصلى دولت 
براى تحت پوشش قرار دادن شاغالن صنايع دستى 

عنوان مى شود.
اگرچه قانون قالى بافان، بافندگان فرش و شــاغالن 
صنايع دســتى شناســه دار (كددار) در ســال 1388 
تصويب شــد و از آغاز همان ســال 88 هزار نفر از 
شاغالن صنايع دســتى را تحت پوشــش قرار داد، 
به مــرور و به داليل مختلــف 55 درصد از جمعيت 
تحت پوشــش اين قانون ريزش كرده و اكنون فقط 

40 هزار نفر از مزاياى اين بيمه برخوردار هستند.
اكنون كــه كرونا به جبهه نبرد اقتصادى پيوســته و 
كسب وكار در بخش صنايع دســتى دچار خسارت 
شــده اســت، در دوره اى كه سياست هاى اقتصادى 
براساس بودجه بدون نفت، اقتصاد مقاومتى و جهش 
توليد پى ريزى شده، ضرورت دارد دولت و مجلس 
تدبير كنند و اجازه ندهند چراغ بازار صنايع دســتى 
كه يكى از ظرفيت هاى مهم صادرات غيرنفتى است، 

كم فروغ شود.
يكى از گام هاى جبرانى 15 مهر 99 در آئين رونمايى 
از طرح ملى بخش روستا برداشته شد. رئيس جمهورى 
افزايش يك ميليون و 500 هزار نفرى بيمه روستاييان 
را به عنوان هديه دولت تدبير و اميد اعالم كرد. از آنجا 
كه بخش عمده هنرمندان صنايع دســتى در روستاها 
زندگــى مى كنند اين هديــه مى تواند بخش بزرگى 
از جامعه صنعتگران صنايع دســتى را تحت پوشش 
بيمه قرار دهد كه با پيگيرى و تالش وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كشور ده درصد 

از اين هديه به هنرمندان صنايع دســتى كشور تعلق 
گرفته است.

 مديركل حمايت از توليد صنايع دستى كشور گفت: 
150 هزار نفر از هنرمندان و صنعتگران صنايع دستى 
مشمول پوشش بيمه اى دســتور رئيس جمهورى از 
محل صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان 

و عشاير شدند.
فرهاد فالح در گفت وگو با ايرنا، به ديدار نمايندگان 
تشــكل هاى صنايع دســتى كل كشــور با اسحاق 
جهانگيرى در روز جهانى صنايع دســتى(20 خرداد) 
اشــاره كرد و گفت: نمايندگان حاضر در آن جلسه 
بزرگترين مشــكل صنفى خود را بيمه عنوان كردند 
كه ســازمان تأمين اجتماعى قانــون بيمه قالى بافان، 
بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستى كدشناسه دار 
را به صورت كامــل اجرا نمى كند و بخش بزرگى از 
جامعه صنعتگران تحت پوشــش اين بيمه نيستند و 
از فهرســت خارج شــده اند، كه نتيجه همان جلسه 
و پيگيرى هايــى كــه در وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى انجام داديم، به دريافت 
سهميه 150 هزار نفرى براى هنرمندان و صنعتگران 
صنايع دســتى از محل صندوق بيمه كشــاورزان و 
روستائيان و عشاير منجر شد كه رئيس جمهورى در 

روز ملى روستا (15 مهرماه 99) اعالم كرد.
مديــركل حمايــت از توليد صنايع دســتى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى اظهار 
كرد: رئيس جمهــورى روز ملى روســتا در جريان 
بهره بردارى از طرح هاى مهم روستايى، اعالم كرد كه 
«يك ميليون و 500 هزار نفر از روســتاييان و عشاير 

و ســاكنان شــهرهاى زير 20 هزار نفر به جمعيت 
بيمه شــدگان از محــل صندوق بيمه كشــاورزان و 
روستاييان و عشــاير اضافه مى شوند»، كه 150 هزار 
نفر از هنرمندان و صنعتگران حوزه صنايع دستى هم 

شامل اين طرح شدند.
وى با بيان اينكه اكنون درحال شناسايى و گروه بندى 
و تكميــل اطالعات هنرمنــدان و صنعتگران براى 
اســتفاده از پوشــش بيمــه صندوق كشــاورزان و 
روســتاييان و عشاير هســتيم، گفت: از صنعتگران 
مى خواهيــم اطالعــات كامل خود را ســريع تر به 
معاونت صنايع دستى در شهرستان ها و استان ها بدهند 
تا از اين فرصت و ظرفيت بتوانيم براى ارائه خدمت 

به آنها با حداكثر ظرفيت بهره بردارى كنيم.
فالح، حــل و فصل مشــكل بيمه صنعتگــران را 
دغدغه هميشگى وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى عنوان كرد و گفــت: پيش از اين از 
سال 97 با پيگيرى هاى مونسان و محموديان معاون 
صنايع دستى و هنرهاى ســنتى وزارتخانه، توانستيم 
براى پوشــش بيمه اى صنعتگران صنايع دستى يك 
تفاهم نامه با صندوق بيمه كشــاورزان و روستاييان 
و عشــاير منعقد كنيم كه بيمه روستاييان را پوشش 
مى دهد. به استناد يكى از قوانين داخلى صندوق كه 
افراد تحت پوشــش بيمه را به شاغالن در شهرهاى 
زير 20 هزار نفر هم تسرى مى دهد، توانستيم 4 هزار 
نفر از صنعتگران را تحت پوشش بيمه اين صندوق 

قرار دهيم.
فالح اســتفاده از صندوق بيمه روستايى را فرصت 
طاليى براى بيمه شــدن بخش بزرگــى از خانواده 

شاغالن صنايع دستى دانست و توضيح داد: در بيمه 
اين صندوق، 5 درصد ســهم بيمه را صنعتگر و ده 
درصد را هم ســهم دولت به عنوان كارفرما پرداخت 

مى كند.
 بيمه صنعتگران در سال نخست 

رايگان است 
مديركل حمايت از توليد صنايع دســتى كشــور با 
اشــاره به اينكه دولت در سال نخست اجراى طرح 
بيمه صنعتگران از صندوق كشاورزان، روستاييان و 
عشــاير، همه 15 درصد حق بيمه را بر عهده گرفته 
است، گفت: در سال نخست اجراى اين طرح دولت 
عالوه بر پرداخت ده درصد سهم بيمه خود، 5 درصد 
حق بيمه صنعتگران را هم تقبل كرده است و در سال 
نخست بيمه صنعتگران از صندوق بيمه كشاورزان، 

براى هنرمندان صنايع دستى، رايگان مى شود.
 فقط 40 هزار نفر صنعتگران تحت پوشش 

قانون صنعتگران كدشناسه دار هستند
وى با بيان اينكه گروهى از هنرمندان صنايع دســتى 
جزو مشــاغل انفرادى محسوب مى شــوند، رابطه 
كارگرى-كارفرمايى ندارند و خوداشتغال هستند، به 
برخى مشكالت بيمه اى صنعتگران اشاره كرد و ادامه 
داد: سال 1388 دولت بهعنوان كارفرما 20 درصد از 
ســهم بيمه صنعتگران خويش فرما را تقبل كرد و 7 
درصد از ســهم بيمه را هم خود هنرمندان پرداخت 
مى كردنــد كه به قانون بيمه هاى اجتماعى قالى بافان، 
بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستى كدشناسه دار 
منجر شد و همان سال حدود 88 هزار نفر صنعتگر 
صنايع دســتى تحت پوشــش اين قانون بيمه قرار 

گرفتند.
مديركل حمايت از توليد صنايع دستى كشور افزود: 
در خود اين قانون (صنعتگران بيمه كدشــناس دار) 
تصريح شــده بود كه ادامه اجراى آن براى سال هاى 
بعد، منوط به تأمين اعتبار الزم اســت كه البته دولت 
و ســازمان برنامه وبودجه نتوانستند اعتبار مناسب را 

براى تداوم آن فراهم كند و سازمان تأمين اجتماعى 
هم به داليل گوناگون افراد تحت پوشــش اين بيمه 

را كاهش داد.
وى به موانــع و چالش هاى قانون بيمه صنعتگران 
كدشناسه دار اشــاره كرد و افزود: در بيشتر مواقع 
هنگامى كه بازرس ســازمان بيمــه به كارگاه هاى 
اين گــروه از صنعتگــران صنايع دســتى مراجعه 
مى كــرد، اگر در محل كار خود حاضر نبودند، آنها 
را از فهرســت حذف و از بيمــه محروم مى كرد، 
درصورتى كــه اين گروه از صنعتگران انفرادى كار 
مى كنند و مجبور هســتند خريد و تأمين مواد اوليه 
و انجام امــور ادارى و بازاريابــى محصوالت را 
خودشــان انجام دهند، بديهى است كه در كارگاه 

خود تمام وقت حضور ندارند.
 812 صنعتگر را در سال 98 و 99 كرديم

فالح افزود: على اصغر مونسان پايان سال 97 به طور 
اســتثنا توانســت 3 ميليارد تومان اعتبار از سازمان 
برنامه وبودجه دريافت كند و از ســال 98 توانستيم 
812 نفــر جديد را بيمه كنيم و با حمايت ســازمان 
برنامه وبودجــه و پيگيرى وزير ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى در سال 99 هم تاكنون 
توانستيم بيمه اين 812 نفر را ادامه دهيم؛ البته تعهد 
بيمه اى ما براى اين تعداد براى 2 سال 98 و 99 است 
و ظاهراً از ســال آينده اين گروه بايد خودشان حق 

بيمه را پرداخت كنند.
 از آغــاز دولت تا آذرماه 99 با صدور و تمديد 371 
هزار و 240 مجوز فعاليت در حوزه توليدات صنايع 
دســتى، 278 هزار 133 اشتغال ايجادشده است، اين 
درحالى است كه در دولت يازدهم 201 هزار و 240 
مجوز توليدى صنايع دستى صادر يا تمديد شد كه به 
ايجاد 128 هزار و 133 اشــتغال در اين حوزه منجر 
شــد و در دولت دوازدهم با صدور 170 هزار مجوز 
فعاليت تا آذرماه 99 براى حدود 150 هزار نفر شغل 

ايجاد شده است.

 پژوهش در گردشگرى 
فراموش شده است 
■ حل چالش هاى گردشگرى در روزهاى كرونايى نيازمند نتايج 
پژوهش ها است

مديركل حمايت از توليد صنايع دستى:
150 هزار هنرمند صنايع دستى 

  با دستور رئيس جمهورى بيمه شدند


