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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

دعـوت به همكـارى
از يك همكار خانم داراى تحصيالت در يكى از رشته هاى عمران، 

معمارى، راه و ساختمان جهت كار در آزمايشگاه و انجام امور ادارى 
با حقوق ثابت و بيمه كامل دعوت به همكارى مى گردد.

لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 09186311843 
تماس حاصل نماييد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

موزه ها و محوطه هاى تاريخى همچنان به روى بازديدكنندگان بسته است

 11موزه و ابنيه در استان همدان همچنان تعطيل

مسئوالن مى گويند شرط سنى و مشاغل در معرض خطر 
اولويت واكسن هستند

بخش خصوصى 
منتظر تصميم

استقالل در مديريت نيرو

برق همـدان مستقل شد 
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 1- تغيير دولت در كشــور ما به ويژه اگر 
با تغيير ديدگاه سياســى دولت همراه باشد، با 
تغيير كامل مديران همراه بوده و تمامى مديران 
تغييــر را تجربــه خواهنــد كرد.حتى برخى 

دولت ها به توسعه تغيير معتقد بوده...
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كوتاه از استان 
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رايزنى هاى جاه طلبانه
 1- تغيير دولت در كشــور ما به ويژه اگر با تغيير ديدگاه سياسى 
دولت همراه باشــد، با تغيير كامل مديران همراه بوده و تمامى مديران 

تغيير را تجربه خواهند كرد.
حتى برخى دولت ها به توســعه تغيير معتقد بوده و با اين باور تغيير 
كارشناســان و كاركنان ديگر دولت تا راننده و نيروى خدماتى را نيز 

انجام مى دهند.
2- برخى مديران دولتى با اين روند كامًال آشــنايى داشته و به عنوان 

مديرانى حرفه اى در زمينه عزل و انتصابات اقدام مى كنند. 
اين دســته از مديران ابتدا با شناسايى جهت باد، انديشه هاى خود را 
با دولت جديد تنظيم كرده و ســپس با شناسايى موثرين دولت جديد 
ســعى در رايزنى بــراى حفظ موقعيت مديريتى خــود يا جابه جايى 

مديريتى مى كنند.
3- اين روند دليلى شــده تا در 40 سال گذشته مديران ثابتى در طبقه 
مديران حضور داشــته و فقط جاى آنها جابه جا شود اما در هر دوره 

اى اين افراد مدير باشند.
مديرانى كه ناتوانى آنها ثابت شده اما حركات  نمايشى و حامى سازى 
سياســى آنها مانع تغيير و دســت زدن به آنها از سوى دولت ها شده 

است.
4- روند تغييرات در دولت ســيزدهم نيز آغاز شده و باز رايزنى هاى 
جاه طلبانه اين دسته از مديران براى بقاى مديريتى آغاز شده و شدت 

يافته است.
اين رايزنى ها و سياســى كارى ها در شــرايطى است كه در گام دوم 
انقــالب نياز به مديريت جوانان و تحول در تفكر و انديشــه مديران 

بيش از هر زمان ديگرى احساس مى شود.
5- در استان همدان نيز تالش مديران هميشگى براى بقا  بسيار مشهود 
است و در اين زمينه تالش افراد شناخته شده به حمايت از انديشه ها و 

سياست هاى دولت قبلى بيش از ديگر مديران است.
شايد بقا و ارتقاى  ويژه مديران سياسى  احمدى نژاد در دولت روحانى 
در استان اين تالش را براى اين دسته از مديران منطقى و معقول جلوه 
دهد اما بايد توجه داشــت كه دولت سيزدهم وعده تغيير داده و اين 

تغيير با بازگشت به اصول انقالب و مردم شدنى است.
6- در روند تغيير موضوعى كه اهميت دارد، زمان است و نبايد زمان 
زيادى صرف تغيير مديران شــود بلكه دولت و مديران ارشد آن بايد 
سريع تر پرونده تغييرات را بسته و از مديران دولت، كار جهادى مطالبه 

كنند.
طوالنى شــدن روند تغييرات موجب رها شدن كارها، مشغول شدن 
مديران به رايزنى هاى جاه طلبانه و از دســت رفتن فرصت توســعه و 

اجراى برنامه ها در استان و كشور خواهد شد.
7- بقاى مديران پاكدســت، كاربلد، مردمى، غير سياسى و دلسوز و 
خادم مردم هيچ اشــكالى ندارد آنچه اشكال دارد بقاى مديران باندى، 
سياسى كار، متخلف و ريا كارى است كه در اين دولت قصد دارند از 
الصاق عنوان انقالبى براى خود دكانى دست وپاى كرده و تداوم ارتزاق 

مديريتى داشته باشند.
عزل اين دسته از مديران و انتصاب مديرانى مردمى و آشنا به منافع و 
امنيت ملى در استان از هر كارى واجب تر و نفع آن براى تمامى مردم 

خواهد بود و نبايد در اين زمينه لحظه اى درنگ كرد.

مدارس مالير براى آموزش هاى مجازى و حضورى 
آمادگى كامل دارند

 مديــر اداره آموزش وپرورش مالير بيان كرد: در آســتانه آغاز ســالتحصيلى جديد، 
آموزش وپرورش اين شهرستان آمادگى كامل براى اجراى آموزش هاى مجازى، حضورى 

و تركيبى دارد و تمهيدات الزم براى بازگشايى مدارس انديشيده شده است.
محمدرضا بشــرى در گفت وگو با ايرنا، گفت: حضورى شدن آموزش در مدارس تنها با 
تصميم ستادملى كرونا امكانپذير اســت و آمادگى كامل را درصورت بازگشايى مدارس 

داريم.

وى با بيان اينكــه آموزش وپرورش به تنهايى تصميم گيــرى نمى كند و تابع تصميمات 
ستادملى كرونا هستيم، افزود: تالش شبانه روزى و ايثارگرانه فرهنگيان، آسيب هاى آموزش 

مجازى را تا حد زيادى جبران كرد.
مدير اداره آموزش وپرورش مالير ابراز گفت: اميدواريم با بهبود شــرايط كشور فرصت 

تقويت آموزش هاى حضورى فراهم شود.
بشرى بيان كرد: به تازگى 3 برنامه آموزش مجازى، تركيبى و حضورى براى سالتحصيلى 
جديد تدوين شــده كه براى هركدام از اين آموزش ها، آمادگى الزم در شهرســتان مالير 

وجود دارد.
وى گفت: اگر شرايط به گونه اى باشد كه آموزش به  صورت مجازى در سالتحصيلى جديد 

ادامه پيدا كند، نقاط ضعف و قوت اين نوع آموزش احصا شده تا بتوانيم در حدتوان نقاط 
ضعف را برطرف و كيفيت آن را ارتقا دهيم.

مدير اداره آموزش وپرورش مالير همچنين با اشــاره به واكسيناسيون گسترده فرهنگيان 
افزود: بازگشــايى مدارس تدريجى و به احتمال قــوى تركيبى خواهد بود، چراكه تراكم 

100درصدى دانش آموزان در كالس درس مى تواند خطرآفرين باشد.
بشرى با بيان اينكه با 3چالش مهم تأمين نيروى انسانى، ثبت نام دانش آموزان و توزيع كتب 
درسى مواجه هستيم، گفت: اقدامات بسيار خوبى در ستاد پروژه مهر اين شهرستان درحال 
انجام اســت و چنانچه همراهى اولياى دانش آموزان به آن اضافه شود، با هيچ مشكلى در 

بازگشايى مدارس مواجه نمى شويم.

شهردار بهار:
توسعه شهر در دستان شهروندان است 

 بهار-خبرنگار همدان پيام: شهردار بهار در نخستين نشست خبرى 
با اصحاب رسانه كه در شهردارى برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: 
مشــاركت شهروندان نقش بســزايى در تعيين سرنوشت شهر دارد و 
عموم مردم بايستى براى رشد و شكوفايى بيش از پيش شهر احساس 

مسئوليت كرده و مشاركت كنند.
مهــدى مجيدى توجه بــه ظرفيت ها و مؤلفه هــاى  فرهنگى در كنار 
امورخدماتى را جزو الزامات شهردارى عنوان كرد و گفت: بايستى به 

مقوله فرهنگى توجه وافرى داشت.
وى سرانه شــهروندى بهار را 700 هزار تومان خواند كه بسيار ناچيز 
اســت و افزود: بايستى با مشاركت همشهريان منابع درآمدى پايدار به 
رقم قابل توجهى افزايش يابد. عضو شــوراى اســالمى شهر بهار، نيز 
افزود: از بين 12گزينه تصدى شــهردارى بــا جمع بندى نظر اعضاى 
شوراى اسالمى شهر و تجارب ارزنده مجيدى در سمت هاى مختلف 
به اين گزينه رســيديم كه موجب افتخار است وى شهر بهار را براى 
خدمت رســانى برگزيد. ســعيد پيروى ماهر گفت: با وجود آغاز يك 
هفته اى از فعاليت شهردار جديد، شاهد پويايى بدنه شهردارى و ساير 
بخش ها هستيم كه نويدى براى همشهريان است، شهردارى با ظرفيت 

بسيار باال براى شهر انتخاب شده است.

پزشك مدافع سالمت همدان
 قربانى كروناويروس شد

 رئيس نظام پزشــكى اســتان همدان از جان باختن دومين پزشك 
همدانى به دليل ابتال به بيمارى كوويد19 خبر داد.

عليرضا مدركيان در گفت وگو با ايســنا، گفت: محسن احمدى قمى از 
پزشكان عمومى استان، 17 شهريورماه به  دليل ابتال به بيمارى كوويد19

جان خود را از دست داد.
وى با بيان اينكه مرحوم "احمدى قمى" در درمانگاه شــهيد ســپهرى 
تأمين اجتماعى همدان، فعاليت مى كرد، افزود: وى در صف نخســت 
مقابله با كروناويروس، مشــغول به درمان بيمــاران كرونايى بوده و از 

مدافعان سالمت، محسوب مى شد.

پليس راهور همدان خواستار ايمن سازى 
معابر براى تردد دانش آموزان شد

 رئيس پليــس راهنمايى ورانندگى شهرســتان همدان بيان كرد كه 
با توجه به احتمال بازگشــايى مــدارس در ماه هاى آينده، ضرورى 
است مجموعه مديريت شــهرى همدان نسبت به ايمن سازى معابر 

درون شهرى براى حفظ سالمت دانش آموزان اقدام كند.
فــرخ جمالــى در گفت وگــو بــا ايرنــا، گفــت: بــا توجــه بــه اينكــه 
ــروس  ــرى وي ــطه همه گي ــه واس ــته ب ــال گذش ــدارس در 2س م
ــا تعطيــل بــوده و كار آمــوزش بــه صــورت مجــازى انجــام  كرون
شــده، دانش آمــوزان در ايــن مــدت تــردد شــهرى بــراى حضــور 

در مــدارس همچــون گذشــته نداشــتند.
وى افزود: برهمين اســاس الزم اســت اقدامات مناسب در راستاى 
نصب عالئم و تابلوهاى راهنمايى و همچنين خط كشى عرضى معابر 

براى تردد ايمن دانش آموزان انجام شود.

كودكان همدانى در مراكز مثبت زندگى 
غربالگرى بينايى مى شوند

 سرپرست معاونت توســعه و پيشگيرى سازمان بهزيستى استان 
بيان كرد: طرح غربالگرى بينايى(تنبلى چشــم) كودكان 3 تا 6 سال با 
رعايت كامل شيوه نامه هاى بهداشتى در 9پايگاه دائمى شهرستان ها 

و 46 مركز مثبت زندگى اجرا مى شود.
شــجاع احســانى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه اين مراكز براى 
ســنجش بينايى 46هزار كودك پيش بينى شده است، گفت: كودكان 
سالم در غربالگرى كارت سالمت دريافت مى كنند، اما براى كودكان 
مشــكوك به مداخالت بعدى ارجاع داده مى شــوند كه خدمات آن 

رايگان است.
وى افــزود: تمامى اين مراكــز در ســاعات ادارى و پايگاه دائمى 
شهرســتان همدان در ســاعات بعدازظهر نيز آماده پذيرش و ارائه 

خدمات به مراجعه كنندگان است.

مصرف 703 ميليون مترمكعب گاز 
در نيروگاه مفتح

 مديرعامل شــركت گاز اســتان بيان كرد:  هــزار و 558 ميليون 
مترمكعب مصرف گاز اســتان همدان از ابتداى سال بوده كه بيش از 

703 ميليون مترمكعب را نيروگاه مصرف كرده است.
عبدا... فياض در گفت وگو با فــارس، گفت: مصرف گاز از ابتداى 
سالجارى تاكنون بيش از  هزار و 558 ميليون مترمكعب بوده است.

وى افــزود: بيــش از 78 ميليون مترمكعــب از كل گاز مصرفى در 
ســالجارى در بخش «ســى.ان.جى» بوده و كمبــودى در اين زمينه 

نداريم.
فيــاض بيان كرد: در حال حاضر در هيچ نقطه اى قطعى گاز نداريم و  

مشكلى هم در تأمين گاز وجود ندارد.

1- پيگيرى اخبار هيات دولت به عالئق همدانى ها اضافه شده است. 
گويا اين پيگيرى براى اطالع از تعيين شدن يا نشدن استاندار همدان 
در اين جلسات است. گفتنى اســت برخى در فضاى مجازى به اين 
موضوع با انتشــار اخبارى چون تعيين استاندار همدان در جلسه آتى 

هيات دولت، دامن مى زنند.
2- يارانه هر ايرانى حداقل دو ميليون تومان افزايش مى يابد. گويا در 
صورت موافقت مجلس با برگزارى رفراندوم براى حذف يارانه هاى 
نقدى و پنهان  و موافقت مردم اين اتفاق رخ خواهد داد. گفتنى است 
براســاس گزارش آژانس بين المللى انــرژى، ايران رتبه اول پرداخت 
يارانه انــرژى به مردم را دارد و روزانه 65 هــزار تومان و ماهانه دو 

ميليون تومان فقط در اين حوزه يارانه پنهان مى دهد.
3- وعــده اينترنت رايگان رئيس جمهور بخشــى از طرح صيانت از 
كاربران اينترنت است. گويا براى محقق شدن وعده اينترنت رايگان، 
نيازمند توســعه شــبكه ملى اطالعات در كشور هســتيم كه با ايجاد 
زيرســاخت هاى مناســب و مديريت صحيح صورت مى گيرد.گفتنى 
اســت به نظر مى رســد اهداى اينترنت رايگان به نوعى همان ايجاد 
شــبكه ملى اطالعات اســت و با اجراى طرح صيانت اين وعده نيز 

عملى مى شود.
4-افزايش ســقف وام مسكن جوانان  به يك ميليارد تومان با واكنش 
منفى جوانان مواجه شــده است. گويا اقساط اين وام ماهانه در حدود 
9 ميليون تومان در بيســت ســال خواهد بود كه با واقعيت اقتصادى 
زندگى اكثر جوانان فاصله بســيار دارد. گفتنى است سقف اين وام در 
تهران، يك ميليارد تومان،  شــهرهاى بزرگ 850 و ساير شهرها 700
ميليــون تومان و حداقل واريز ماهانه بــراى اين وام 200 هزار تومان 

است. 
5-درخواست تجديدنظر در محدوديت تردد شبانه  به ستاد ملى كرونا 
ارائه شــده است. گويا اين درخواســت از سوى مجلس به ستاد ملى 
كرونا ارسال شده است. گفتنى است  پيش از اين برخى مسئوالن ستاد 
مقابله با كرونا نيز اعالم كرده بودند كه تصميم محدوديت تردد شبانه 

تاثيرى در وضعيت بهبود كرونا نداشته است.
6- روش برخــورد با واحد هاى صنفى متخلــف تغيير مى كند. گويا 
بى تاثيــر بودن اعمال جريمه مالى بــراى برخى از واحد هاى متخلف 
صنفى دليل اين تغيير روش است. گفتنى است در روش جديد براى 
برخورد با گرانفروشــى مدت قابل توجهــى  واحد ها و كارخانه هاى 

متخلف پلمب شده و از فعاليت آنها جلوگيرى مى شود.

 نماينده مردم همدان و فامنين  در مجلس 
شوراى اســالمى از جدا شدن برق همدان از 
بــرق منطقه اى باختر خبــر داد و گفت كه با 
پيگيرى هايى كه از 6 ماه پيش صورت گرفت 

برق همدان مستقل شد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
حميدرضا حاجى بابايى بيان كرد: در پاسخ به 
پيگيرى هايى كه از حدود 6 ماه پيش صورت 
گرفت و از طرف دولت به وزارت نيرو اعالم 
شد، برق همدان مستقل و از باختر مجزا شد.

وى افزود: اين تصميم پس از كارشناسى هاى 
موافقــت  و  توانيــر  شــركت  تخصصــى 
هيأت مديره گرفته شده و با اجرايى شدن آن 

برق همدان، از برق باختر مستقل شد.
نماينده مــردم همدان و فامنيــن در مجلس 
شــوراى اسالمى گفت: اين مصوبه در جلسه 
مشترك مجمع نمايندگان استان با وزير نيرو 

به استان ابالغ شده است.
وى بيان كرد: براســاس اين مصوبه قرار شد 
ايــن مصوبه به صورت پايلــوت در همدان 
اجرايــى و مــورد آزمايش قــرار گيرد و در 
صــورت موفقيت اين مدل يعنى ادغام بخش 
توليد با بخش توزيع به سراسر كشور تسرى 

يابد.
توسعه  زيرســاخت هاى  گفت:  حاجى بابايى 
همــدان به عنــوان قطب منطقه به ســرعت 
درحال مهيا شــدن بــوده و مســير اجرايى 

طرح هاى عمرانى و توسعه اى با اين انسجام 
در استان هموار شده است.

وى افزود: شركت برق منطقه اى باختر تأمين 
برق اســتان هاى لرســتان، مركزى و همدان 
بــه مركزيت اراك را بر عهــده دارد كه برق 
اين اســتان ها را توليد مى كند و با اجراى اين 
مصوبه توليد و توزيع برق در اســتان همدان 

صورت مى گيرد.

در سال 1347 اداره برق همدان تحت پوشش 
بــرق منطقه اى غــرب با عنوان بــرق ناحيه 
همدان قرار گرفت و در ســال 1359 با تغيير 
ســاختار ســازمانى به مديريت برق اســتان 

همدان تغيير نام يافت.
مسئوليت  كه  باختر  منطقه اى  برق  شــركت 
انتقــال نيروى برق در 3 اســتان لرســتان، 
مركــزى و همــدان را عهده دار اســت از 

باالبردن  هــدف  با   1381 ســال  خردادماه 
كيفيت نگهدارى از تأسيســات و به  منظور 
افزايش عمــر اقتصادى و بهبود بخشــيدن 
بــه قابليــت اطمينان و آماده بــه كار بودن 
آنها در نيل به تأميــن برق هرچه مطمئن تر 
مــردم منطقه، وظيفه ســرويس و نگهدارى 
تجهيزات را به شركت باختر توليد و انتقال 

كرد. واگذار  برق(بتانير)  نيروى 

استقالل در مديريت نيرو

برق همدان مستقل شد 

 نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همــدان گفت: امروزه فعاليت بســيج بايد به 
سمت خدمات اجتماعى سوق داده شود چراكه 
گسترش اين برنامه ها در عرصه فرهنگ سازى 

جامعه، تأثيرگذارتر است.
والمسلمين  حجت االســالم  ايرنا،  گزارش  به 
حبيب ا... شعبانى موثقى در ديدار با فضل ا... كفيل 
فرمانده ســازمان بســيج ادارات و كارمندان 
كشور، با تأكيد بر آماده بودن بسيجيان در همه 
عرصه ها براى حفاظت از دستاوردهاى نظام و 
صيانت از حقوق اساسى افزود: مردم از نزديك 
حضور بسيج در عرصه هاى خدمت رسانى را 

بخصوص در عصر كرونا مشاهده كرده اند.
وى بيان كرد: مجموعه بسيج در استان همدان 
داراى اقدامــات مثبتى بوده كــه از جمله آنها 
بايد به برگــزارى ميزهاى خدمت كه با اثرات 

اجتماعى خوبى همراه بوده اشاره كرد.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان 
با تأكيد بر اينكه وجود نيرويى با روحيه سالم 
بسيجى، بسيارى از مشكالت و گرفتارى ها را 
حل مى كند، گفت: وجود يك مدير بســيجى 
دغدغه مند و دلسوز در كنار مردم، مراجعات به 

دفتر امام جمعه را كاهش مى يابد.
شعبانى موثقى با بيان اينكه براى تشكيل دولت 
اســالمى، نيازمند اصالحاتى در جامعه و در 
عرصه هاى گوناگون هســتيم، افزود: تحوالت 
ساختارى به عنوان يك مسأله جدى موردتوجه 

قرار نگرفته است.
وى بخشــى از تحول را مربوط بــه مديران 
دانست و گفت: اين تحول با تغيير دولت اتفاق 
مى افتد، اما براى تحقق عدالت صرف تغيير و 
تحول مدير كافى نيست، چراكه مدير كارآمد 

اگر گرفتار ساختار غيرمعقول باشد نيز كارى 
پيش نمى برد.

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان با 

تأكيد بر اينكه دولت اسالمى بايد ساختارهاى 
اقتصادى، حقوقى و سياسى معقول و عادالنه 
داشــته باشــد، افزود: رهبرمعظم انقالب در 
سفرى كه سال 1388 به كردستان داشتند مسأله 
مطالعه نظام سياسى، اقتصادى را مطرح كردند، 
اما با وجود آنكه اين موضوع بحث عميقى بود 

خيلى جدى گرفته نشد.
وى بــا بيان اينكه بســيج ادارات در معرفى و 
حمايت از نيروهاى كارآمد نقش بسزايى دارد، 
گفت: بسيج ادارات نيروهاى جهادى و كارآمد 
را بــه خوبى مى شناســد، بنابراين مى تواند از 

نيروهاى انقالبى در ادارات حمايت كند.
نماينده ولى فقيه خواســتار حفظ كرامت مردم 
شــد و افزود: حفظ كرامــت يعنى آنكه مردم 
براى برطرف شــدن مشــكل خود به كســى 
التماس نكنند و به سادگى آن را برطرف كنند.

امام جمعه همدان:
 فعاليت بسيج به سمت خدمات اجتماعى سوق داده شود

شهـردار 
صالح آبــاد 
معارفه شد 
 صالح آبــاد- مينــا ابراهيمــى- خبرنگار 
همدان پيام: پس از انتخاب و معارفه نخســتين 
شهردار استان در شــهر بهار، دومين شهردار 
استان نيز به نام صالح آباد رقم خورد كه سومين 
شــهردار استان نيز از شهرســتان بهار و شهر 
اللجين معرفى مى شــود. مراسم معارفه مهدى 
شهردار  ســيزدهمين  عنوان  به  سحاب روشن 
صالح آباد با حضور مسئوالن شهرستان بهار و 
شهر صالح آباد در محل بخشدارى برگزار شد.

ســيزدهمين  معارفــه  مراســم  ابتــداى  در 
شــهردار صالح آباد، جالل بهزادمقدم رياست 
شوراى اســالمى شــهر صالح آبــاد، انتخاب 
مهدى سحاب روشــن به عنوان شهردار جديد 
صالح آباد را نتيجه همفكــرى و رأى اعضاى 
دوره ششــم شوراى اســالمى شهر دانست و 
خواســتار حمايت بيشتر شــهرهاى كوچك 

استان شد.
احسان قنبرى فرماندار شهرستان بهار در ادامه 
مراسم از شــهرداران ادوار گذشته اين شهر به 
نيكى ياد كرد و انتخاب شهردار جديد از سوى 

شوراى اسالمى شهر دوره ششم را به حاضران 
در جلسه و مردم شريف شهر صالح آباد تبريك 
گفــت و با بيان خصايص مردم شــهر آنها را 
اليق شايســته ترين خدمات دانست و گفت: 
انتخاب و معارفه نخســتين شــهرداران استان 
در شهرستان نشــان از ژرف نگرى شوراهاى 
اسالمى شــهرهاى شهرســتان و نيز مديركل 

امورشهرى و شوراهاى استاندارى است.
درويشى مديركل دفتر امورشهرى و شوراهاى 
اسالمى شهر در اين مراسم با تبريك انتخاب 
مهدى سحاب روشــن به عنوان ســيزدهمين 
شــهردار به مردم شــريف شــهر صالح آباد، 

شــوراهاى اسالمى شهر صالح آباد را در استان 
بى حاشيه و همدل قلمداد كرد و گفت: انتخاب 
مجدد سحاب روشن به عنوان شهردار، حاكى 
از شايســتگى ها و تعهد ايشــان به مردم اين 
شهر اســت. وى افزود: براى خدمات رسانى 
بيشتر به مردم، ايجاد درآمدهاى پايدار توسط 
شهردارى و استفاده از اعتبارات استان، مركز و 
نماينده مجلس براى توسعه و رشد شهر بايد 

موردتوجه قرار گيرد. 
درويشــى گفت: توجه بــه ورودى هاى اين 
شــهر بايد جزو اولويت هاى كارى شهردار 
باشد از جمله بخش هاى؛ ترافيكى، عمرانى، 

فرهنگى، زيباسازى در جهت نشاط و شادى 
مردم و اســتفاده از ظرفيت سرمايه گذاران، 
كاميون داران اين شــهر كه به عنوان دومين 
شــهر كاميون و قطب حمل ونقل در اســتان 

همدان است.
مهدى سحاب روشــن ضمن تقدير و تشــكر 
از مسئوالن و اعضاى شــوراى اسالمى شهر 
صالح آباد حاضر در مراسم بيان كرد: اميدوارم 
خداوند بزرگ به بنده لياقت و توفيق خدمت 
به مردم شــريف شــهر صالح آبــاد را عنايت 
فرمايــد و خادم خوبى براى مردم واليتمدار و 

قدرشناس شهر صالح آباد باشم.

توزيع20 هزار بسته هاى 
معيشتى به خانواده هاى 

نيازمند استان

 به منظور پاسداشــت عالم برجسته اى كه 
در زمان حياتش دستگير نيازمندان بود(شهيد 
محراب آيــت ا... مدنى) مؤسســه دارااليتام 
مهديــه همــدان با كمك جمعــى از خيران 

همدانى اقدام به جمع آورى بسته هاى معيشتى 
كرده است.

گفتنى اســت كه روزگذشــته در حســينيه 
امام خمينى(ره) در مراسمى با حضور مسئوالن 

مؤسسه دارااليتام مهديه همدان و برخى ديگر 
از مســئوالن از جمله حجت االسالم شعبانى 
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان 

از اين بسته هاى كمك معيشتى رونمايى شد.



C M

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

پنجشنبه  18 شهريور ماه 1400  شماره 4123

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبـر خبـر

خيرين رزنى 11كپسول و مانومتر 
به هالل احمر اهدا كردند

 رزن- خبرنگار همدان پيام: با توجه به وضعيت قرمز شهرســتان و 
قرنطينه شــدن بســيارى از بيماران در منزل و ضرورت نياز بيماران به 
تجهيزات پزشكى حياتى نظير اكسيژن، جمعيت هالل احمر شهرستان 
در راســتاى خدمات رســانى به بيماران نيازمند كرونايى با فعال كردن 
بانك امانات تجهيزات پزشــكى اقدام به ارائه رايگان كپسول اكسيژن و 

دستگاه هاى اكسيژن ساز به صورت امانى كرده است.
رئيس هالل احمر شهرســتان رزن با بيان اين خبر گفت: بانك امانات 
تجهيزات پزشــكى شهرستان رزن داراى 16دستگاه كپسول اكسيژن به 
همراه مانومتر، 2دستگاه اكسيژن ساز، 2دستگاه ويلچر، 2دستگاه تشك 

مواج، يك دستگاه تخت تاشو و 10قلم ساير تجهيزات است.
سميه راغب بيان كرد: اكثر اين تجهيزات از سوى مردم نيكوكار به بانك 
امانات تجهيزات پزشكى اهدا شده است كه تاكنون 305 نفر از بيماران 

شهرستان رزن و درگزين از اين تجهيزات بهره مند شده اند.

استفاده از ظرفيت 100درصدى اقشار بسيج 
سپاه نهاوند در طرح شهيدسليمانى

 فرمانده ســپاه نهاوند از فعاليت همه اقشــار بسيج در قالب طرح 
شهيدسليمانى در راستاى مقابله با كرونا خبر داد.

فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند در نشست شوراى هماهنگى اقشار بسيج 
گفت: خوشبختانه در سپاه شهرستان هماهنگى بين بسيج اقشار و بسيج 
محالت به خوبى برقرار شده و در حال حاضر با برنامه ريزى هاى انجام 
شــده تمام پايگاه هاى محالت و اقشــار بسيج در طرح شهيدسليمانى 

مشغول فعاليت هستند.
على مختارى افزود: يكى از مســائل مهم كه در اين سال داريم كمك 
به احيا و ارتقاى پايگاه هاى مقاومت در ســطح شهرستان هست چراكه 
پايگاه هاى مقاومت در هر محل مانند روزهاى جنگ سنگر آنجا هستند 

و در همه عرصه ها كمك حال مردم خواهند بود.
وى گفت: تالش همه جانبه جهت كمك به شــبكه بهداشــت ودرمان 
در راســتاى اجراى بهتر و مؤثرتر طرح شهيدســليمانى و قطع زنجيره 
انتقال كرونا درحال انجام است. فرمانده سپاه نهاوند افزود: اجراى طرح 
جمع آورى كمك از خيرين جهت خريد كپسول اكسيژن براى بيماران 
كرونايى نيازمند همچنان ادامه دارد و دراختيار بيماران  به صورت رايگان 
و امانى قرار داده مى شود و همچنين طرح هر پايگاه يك ايستگاه ثبت نام 
رايگان واكســن كرونا توسط بسيج در سطح شهرستان با نصب بنر در 

محل تزريق واكسن درحال انجام است.

تجارت پرسود چوب با قطع درختان 
حواشى رودخانه گاماسياب 

 تصاوير ثبت  شــده توسط شــهروندان نهاوندى نشان مى دهد كه 
درختان به  عنوان ســرمايه هاى ملى درحال غارت توســط سودجويان 

هستند.
شهروندان با گرفتن اين تصاوير اعالم كردند كه اين قلع وقمع در محور 
نهاوند به نورآباد باالتر از ســراب گاماســياب و نرسيده به راهدارخانه 

گرين است.
با توجه به قيمت چوب كه به تجارتى پرسود تبديل  شده است به نظر 
مى رســد مســئوالن بايد براى جلوگيرى از غارت اين ثروت هاى ملى 

چاره اى بينديشند و دست سودجويان را از منابع طبيعى قطع كنند.
منتظر پاسخ مسئوالن مربوطه درخصوص قطع اين درختان هستيم.

راهيابى فعال قرآنى تويسركان
 به مسابقات كشورى

 رئيس اوقاف و امورخيريه تويسركان از راهيابى يكى از فعاالن قرآنى 
اين شهرستان به مرحله كشورى مسابقات قرآن كريم خبر داد و گفت: 
تويسركان در مرحله استانى مسابقات سراسرى قرآن كريم حايز 3 رتبه 
برتر شد. مهدى محمدظاهرى با اشاره به برگزارى چهل وچهارمين دوره 
مسابقات سراسرى قرآن كريم مرحله شهرستانى رده سنى باالى 18 سال 
در تيرماه امســال افزود: 50 فعال قرآنى در اين دوره از مسابقات قرآنى 

با هم رقابت كردند.
وى با اشــاره به راهيابى 12فعال قرآنى به مرحله اســتانى مســابقات 
سراســرى قرآن كريم از شهرستان تويســركان گفت: اين مسابقات در 
رشــته هاى حفظ، قرائت، ترتيل، اذان، دعاخوانى و مفاهيم قرآن برگزار 
شد. رئيس اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان تويسركان از كسب 3 رتبه 
برتر مسابقات سراسرى قرآن كريم در مرحله استانى توسط فعاالن قرآنى 
تويســركان خبر داد و بيان كرد: فرشته بياتى در رشته حفظ كل قرآن با 

كسب رتبه نخست اين مسابقات به مرحله كشورى راه يافت.
وى افزود: همچنين سميه رستم آبادى و محمد صادق گمار از تويسركان 
توانســتند مقام سوم مسابقات سراســرى قرآن كريم مرحله استانى در 

رشته هاى حفظ جزء 20 قرآن و اذان را از آن خود كنند.
محمدظاهــرى در ادامه از اجراى ويژه برنامه«بصيرت عاشــورايى» در 
دهه نخســت محرم در 5بقعه شاخص شهرستان تويسركان خبر داد و 
گفت: طرح «بصيرت عاشورايى» در راستاى تبيين اهداف قيام عاشورا 
با رعايت پروتكل هاى بهداشتى در بقاع متبركه امامزاده زيد(ع)، امامزاده 
محمد(ص) روســتاى شــان آباد، امامزاده ابراهيم(ع) روستاى بوجان، 
جوار بارگاه حضرت حيقوق نبى(ع) و امامزاده حضرت على اصغر(ع) 

روستاى والشجرد اجرا شد.
وى با اشــاره به برگزارى برنامه نشاط معنوى در قالب طرح اوقات 
فراغت در جوار بــارگاه حضرت حيقوق نبى(ع)، امامزاده محمد(ع) 
شــان آباد و امامزاده ابراهيم(ع) ســرابى و مســجد روستاى نجفيه، 
اجراى برنامه روضه خوانى ســيار براى 5 روز در دهه نخست محرم 
در مقابل منــزل افراد عالقه مند را از ديگــر برنامه هاى اين نهاد در 

شهرستان عنوان كرد.

نماينده مردم مالير در مجلس:
توزيع فرم و فراخوان توهين به جايگاه 

استاندار است
 توزيع فرم و فراخوان و اقدامات مشــابه كه براى انتخاب استاندار 
انجام  شده است وهن و توهين به جايگاه استاندار است و اين اقدامات 
ممكن است كه سياست اعمالى وزير كشور باشد، اما سياست اعالمى 

نيست.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به وضعيت 
انتخاب استاندار همدان گفت: اما و اگرهاى مختلفى در راستاى انتخاب 

استاندار همدان ايجاد شده است كه اصًال شايسته نيست.
حجت االسالم والمسلمين احد آزادى خواه افزود: توزيع فرم و فراخوان و 
اقدامات مشابه كه براى انتخاب استاندار انجام  شده است وهن و توهين 
به جايگاه استاندار است و اين اقدامات ممكن است كه سياست اعمالى 

وزير كشور باشد، اما سياست اعالمى نيست.
وى بــا بيان اينكه معرفى افراد بايد به صورت مخفى صورت گيرد بيان 
كرد: اگر مجمع نمايندگان اســتان بخواهد يك فرد توانمند و در شأن 
مردم استان معرفى كرده بايد به صورت غيرعلنى باشد كه به سيستم فعلى 
استاندارى بى حرمتى نشود. آزادى خواه افزود: استاندار جديد بايد فردى 
توانمند باشد كه عالوه بر ادامه و به سرانجام رساندن كارهايى كه توسط 
استاندار فعلى در استان صورت گرفته، توانايى اقدامات جديد و راهگشا 
در استان را داشته باشد. وى با بيان اينكه با معرفى اسامى نبايد براى افراد 
انتظار ايجاد كرد، بيان كرد: روال بر اين است كه نمايندگان اسامى 5 نفر 
را براى اســتاندار به وزير كشور معرفى مى كنند و وى نيز از بين اسامى 
استاندار را انتخاب مى كند، اما تعيين استاندار در آخر برعهده وزير كشور 

است و انتصاب آن با رئيس جمهور است.
آزادى خواه نقــش مجمع نمايندگان اســتان در انتخاب اســتاندار را 
مشــاوره اى و مطالبه گرى دانســت و گفت: انتخاب استاندار توانمند 
مطالبه نمايندگان اســتان همدان از وزير كشور است و نمايندگان مردم 
در مجلس با وزير كشــور بايد هماهنگ باشند. نماينده مردم مالير در 
مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: فراخوان عمومى، درگيرى افراد زياد و 
ايجاد انتظارات افراد مختلف براى استاندارى بدون منطق است و اعضاى 

مجمع نمايندگان استان اصًال عالقه مند به چنين كارى نيست.

لزوم تسريع در تكميل ساختمان 
درحال احداث آموزش وپرورش نهاوند

 تســريع در تكميل و بهره بــردارى از ســاختمان درحال احداث 
آموزش وپرورش نهاوند، خواسته و مطالبه به حق مردم است.

فرماندار نهاوند گفت: همانطور كه مشاهده مى شود، آموزش وپرورش 
نهاوند در قســمت هاى مختلف موفق به كسب عناوين نخست استان 
شده است كه اين نشان از همدلى، همكارى، برنامه ريزى و هدفگذارى 

بسيار خوب دستگاه تعليم وتربيت شهرستان دارد.
مراد ناصرى در جلسه شوراى آموزش وپرورش شهرستان كه با حضور 
مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان و مديركل نوسازى، تعمير و 
تجهيز مدارس استان، امام جمعه نهاوند و ديگر مسئوالن برگزار شد، با 
تشكر از تمامى تالش هايى كه در حوزه تعليم وتربيت شهرستان صورت 
گرفته است و با اشــاره به پروژه هاى درحال ساخت آموزش وپرورش 
نهاوند، تســريع در تكميل و بهره بردارى از اين پروژه ها را خواســته و 
مطالبه به حق مردم نهاوند دانست و بر لزوم نگاه ويژه اداره كل نوسازى 

مدارس استان به شهرستان نهاوند تأكيد كرد.
وى با اشــاره به پروژه نيمه كاره ســاختمان ادارى آموزش وپرورش در 
شهرك شهيدحيدرى گفت: اين پروژه سال هاست كه به حال خود رها 
شده است و الزم اســت به منظور جلوگيرى از هدررفت بيت المال و 
پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى كه ممكن است به وجود بياورد، هرچه 
سريع تر اعتبارات الزم براى اين پروژه تخصيص يابد و از اين وضعيت 
خارج شود. ناصرى افزود: ما در جلسات قبلى شوراى آموزش وپرورش 
براى تسهيل در جذب اعتبار براى اين پروژه، با تغيير كاربرى آن از ادارى 
به آموزشــى موافقت كرديم كه ظاهراً اين مسير هم در مراجع باالتر به 

بن بست خورده است.
فرماندار نهاوند در پايان با اشــاره به نزديكى ايام مهرماه و بازگشــايى 
مدارس، بيان كرد: در اين رابطه ما تابع تصميمات ستادملى كرونا هستيم؛ 
اما اميدواريم با واكسيناسيون گسترده اى كه درحال انجام است، بزودى 
شــاهد ريشــه كنى ويروس منحوس كرونا و حضور دانش آموزان در 

محيط هاى آموزشى باشيم.

مشكلى در تأمين واكسن كرونا نداريم
 رئيس مركز بهداشت نهاوند با بيان اينكه مشكلى در تأمين واكسن 
كرونا نداريم، گفت: تاكنون بيش از 32 درصد واجدين شرايط در نهاوند 

واكسينه شده اند.
على احسان خويشــوند افزود؛ با وجود تسريع در انجام واكسيناسيون 
كرونا در شهرســتان نهاوند خوشبختانه هيچ كمبودى در تأمين واكسن 

وجود ندارد.
وى گفت: برخالف تبليغات سوء برخى مغرضان مبنى بر كمبود واكسن 
در كشــور، خوشبختانه هيچ مشكلى در اين زمينه نداريم و از مردم نيز 

مى خواهيم به اين شايعات توجهى نكنند.
رئيس مركز بهداشت شهرستان نهاوند بيان كرد: از تمام واجدان شرايطى 
كه تاكنون موفق به تزريق واكسن نشده اند دعوت مى كنيم در اسرع وقت 

با مراجعه به مراكز 17گانه نسبت به اين مهم اقدام كنند.
وى با بيان اينكه تاكنون بيش از 32 درصد واجدين شــرايط در نهاوند 
واكسينه شــده اند و حدود 65هزار نفر واكسن دريافت كرده اند، گفت: 
حدود 43 هزار نفر از اين تعداد دز نخست را دريافت كرده اند و مابقى 

نيز دز دوم را زده اند.
خويشــوند افزود: در بين گروه هاى مختلف سنى كه تاكنون به مراكز 
واكسن كوويد 19 مراجعه كرده اند، افراد 80 سال به باال بيشترين فراوانى 

را در بين تمام نفرات واكسينه شده به خود اختصاص داده اند.

شهردار انتخابى شوراى شهر اسدآباد 
تأييد نشد

 شــوراى شهر اســدآباد اوايل هفته جارى" سيدعلى باب الحوائجى" 
را با 7 رأى موافق به عنوان شهردار جديد شهر اسدآباد انتخاب كرد. 

وى متولــد 1368 از همدان و داراى مدرك كارشناسى ارشــد معمارى 
و دانشــجوى دكتراى معمارى و كارمند رســمى دانشگاه بوعلى سيناى 
همــدان و مدرس دانشــگاه و مســئول دفتر دپارتمــان حقوق عمران 

دانشگاه بوعلى است. 

شهردار انتخابى اعضاى شوراى اســالمى شهر اسدآباد به  دليل نداشتن 
سابقه مديريت ميانى توسط استاندارى موردتأييد واقع نشد.

فردين جمور گفت: در شهرهاى باالى جمعيت50 هزار نفر شهردار شهر 
بايد داراى حداقل سابقه 5 سال مديريت ميانى بوده كه متأسفانه"سيدعلى 
باب الحوائجى" به دليل داشــتن 3 ســال ســابقه مديريت ميانى توسط 
اســتاندارى موردتأييد قرار نگرفت و بايد براى انتخاب شهردار جديد 

اسدآباد اعضاى شوراى اسالمى شهر به دنبال گزينه ديگرى باشند.
وى در ادامــه افــزود: پــس از انتخــاب باب الحوائجــى توســط اعضــاى 
شــوراى اســالمى بســيارى از شــهروندان مطالبــه اى كــه از مــا داشــتند، 

ــن  ــم؟ در همي ــى انتخــاب نكرده اي ــهردار بوم ــرا ش ــه چ ــود ك ــن ب اي
ــه ايــن موضــوع نيــز توجــه  رابطــه در انتخــاب جديــد به طورقطــع ب
ــراى تصــدى شــهردار  ــوى ب ــه بومــى ق مى شــود و در صــورت گزين

ــم. ــدام مى كني ــر اق ــه ايــن ام نســبت ب
جمور با بيان اينكه بزودى براى انتخاب شهردار به اتفاق اعضاى شوراى 
اسالمى تصميم گيرى مى شــود، بيان كرد: در تصميم گيرى جديد شايد 
گزينه جديد ديگرى غير از گزينه هاى قبل را موردبررسى قرار داده و اگر 
فرد غيربومى قوى نيز براى ســمت شهردارى وجود داشته باشد رزومه 

وى را موردبررسى قرارمى دهيم.

خريد بيش از 
35 هزار تن گندم از 
كشاورزان اسدآبادى

 مدير جهادكشاورزى اســدآباد از خريد 
بيش از 35 هزار تن گندم مازاد توسط مراكز 
خريد تضمينى از كشــاورزان و دهقانان اين 

شهرستان خبر داد.
محمدكرم مرادى گفت: در سالجارى 2 هزار 
و 617 گندم كار اســدآبادى بيش از 35 هزار 
تُن از گندم مازاد خود را تحويل مراكز خريد 

تضمينى تعيين شده شهرستان دادند.
وى با اشاره به اينكه در سالجارى 5 مركز براى 
خريد تضمينى گندم شهرستان اختصاص داده 

شده بود، افزود: كارخانه آرد، سيلوى ظفرى، 
تعاونى روســتايى موسى آباد، تعاون روستايى 
ايمــان و تعــاون روســتايى طويالن ســفلى 
درمجموع با ظرفيت 73هزار و 500 تن تعداد 
مراكز اختصاص داده شده براى خريد امسال 
تضمينى گندم كشاورزان اين شهرستان بودند.

مرادى با بيان اينكه 40 كشــاورز و گندم كار 
اسدآبادى در ســالجارى حدود 2هزار و700
تُن توليد بذرگندم داشته اند، بيان كرد: با خريد 
تضمينى گندم توسط مراكز خريد به صورت 
100درصــد مطالبات دهقانــان و گندم كاران 

اسدآبادى تسويه شده است.
وى همچنيــن با اشــاره به اينكه شهرســتان 
اسدآباد 99درصد خريد سال گذشته شهرستان 
را انجــام داده و در ايــن رابطــه در ســطح 

شهرســتان هاى اســتان ركورددار شده است، 
افزود: در مقدار توليد و عملكرد امسال گندم، 
شهرستان اسدآباد در سطح استان همدان داراى 

رتبه سوم شده است.
سطح زيركشت غالت شهرستان در سالجارى 
درمجموع 33 هزار هكتار بود كه از اين ميزان 
سطح زيركشــت غالت شهرستان 17هزار و 
415 هكتار شامل 9 هزار و420 هكتار به گندم 
آبى،  8 هزار و995 هكتار گندم ديم و مابقى به 

جو ديم و آبى اختصاص داشت.
مدير جهادكشاورزى اسدآباد در ادامه از كاهش 
60 درصدى ســطح زيركشــت گوجه فرنگى 
امسال اين شهرستان نســبت به سال گذشته 
خبر داد و گفت: ســال گذشــته هزار و250
هكتار از اراضى كشاورزى شهرستان به كشت 

گوجه فرنگى اختصاص داشت كه امسال اين 
ميزان سطح زيركشــت به 471 هكتار كاهش 

يافته است.
وى قيمت پايين و نداشــتن توجيه اقتصادى 
سال گذشته كشــت گوجه فرنگى را از عمده 
داليل اُفت كاهش كشت گوجه فرنگى امسال 
در شهرستان دانست و بيان كرد: با توجه به 4
برابر شدن قيمت گوجه به نسبت سال گذشته 
در حال حاضــر هر كيلو گوجه از گوجه كاران 
اســدآبادى به قيمت  2هزار و400 تا 2 هزار 

و700 تومان خريدارى مى شود.
مرادى همچنين گفــت: تعطيلى كارخانه رب 
اســدآباد يكى از ديگر داليل رغبت نداشتن 
گوجه فرنگى  كشت  به  شهرستان  گوجه كاران 

است.

 پيش بينى مى شود امسال 225 تا 230هزار 
تن انگور از سطح 11هزار هكتار تاكستان هاى 

اين شهرستان برداشت شود.
مدير اداره جهادكشــاورزى مالير با اشاره به 
آغاز برداشت انگور در اين شهرستان، گفت: 
در حال حاضر برداشــت انگــور به صورت 
پراكنــده در برخى روســتاهاى شهرســتان 
مالير آغاز شــده، اما كاركلى برداشت از 20 

شهريورماه در اين شهرستان آغاز مى شود.
ســيدمهدى ميرباقرى افــزود: بــا توجه به 
گرمازدگى زودرس بهاره، در برخى روستاها 
ميــزان توليد انگــور بين 10 تــا 15درصد 
كاهش يافت كه در برخى روستاها با افزايش 
حجم توليد مواجه هســتيم و اين امر موجب 

همپوشانى ميزان توليد شده است.
وى ميزان برداشــت ميانگين ساليانه انگور در 
اين شهرســتان را بيش از 240هزار تن عنوان 
و بيان كرد: امسال سرمازدگى انگور در باغ هاى 

اين شهرستان نداشتيم.
ميرباقرى بيان كرد: حدود 85 درصد از انگور 
توليدى در اين شهرســتان از رقم كشمشــى 
بى دانه اســت و به طور متوســط بيش از 74
درصد انگور برداشــت شده به انواع كشمش 

تبديل مى شود.
وى در گفت وگو با ايرنا، به توليد ساليانه بيش 
از 45 هزار تن كشمش در مالير اشاره كرد و 

گفت: با توجه به اينكه بيشــترين حجم انگور 
توليدى مالير به كشمش تبديل مى شود، حدود 
10درصد به صورت تازه خورى و درصد كمى 
نيز به ديگر فرآورده هايى همچون شيره انگور، 

آبغوره، سركه و باسلق تبديل مى شود.
مدير اداره جهادكشاورزى مالير با بيان اينكه 
كشــمش توليدى نياز به پودركربنات پتاسيم 
دارد، افــزود: در اين راســتا 36 مركز فروش 

مجاز براى تهيه پودر كربنات پتاسيم و روغن 
ســبزه در سطح شهرســتان پيش بينى شده تا 
ضمن كمك به باغداران، از ورود واسطه ها به 
بازار و افزايش بى رويه قيمت كربنات پتاسيم 

جلوگيرى شود.
شهرستان مالير داراى بيش از 11هزار هكتار 
باغ انگور است كه ساليانه بيش از 240هزار تن 
انگور از اين ميزان ســطح زيركشت برداشت 

مى شود.
ســال 1397 توليــد انگور مالير بــه عنوان 
پنجاه وســومين ميراث مهم كشاورزى جهان 
و دومين ميراث كشــاورزى ايران در سازمان 
جهانى خواروبار و كشاورزى ملل متحد(فائو) 

به ثبت رسيد.

230هزار تُن انگور از تاكستان هاى مالير 
برداشت مى شود

پاسخگويى مسئوالن به مردم يك وظيفه است
 نه يك امر تشريفاتى!

 در ميان آموزه ها و سبك زندگى و كارى 
بزرگان كشور و انديشمندان بنيادين انقالب 
اسالمى مانند شهيدمطهرى ها، شهيدبهشتى ها 
و شهيدمفتح ها به صراحت ديده مى شود كه 
پاسخگويى مسئوالن در هر سطح مديريتى و 
اجرايى وظيفه مسلم مسئوالن است و اين كار 

يك امر تشريفاتى نيست.
رهبرمعظــم انقــالب بارها به لــزوم ارتباط 
نزديك، مســتقيم و غيرمســتقيم مسئوالن با 
اقشــار مختلف مردم با شيوه هاى مختلف از 
جمله به وسيله رسانه ها تأكيد داشته و دارند 
و با توجه به فعاليت هاى دولت سيزدهم در 
چنــد وقت اخير به نظر مى رســد كه دولت 
رئيســى تصميم گرفته تا حدامكان اين اصل 

را اجرايى كند.
در تويســركان ضمن ارج گذارى و تجليل از 
زحمات مستمر مسئوالن ارشد اين شهرستان، 
اما با وجود تذكرات متعدد و پرشــمار اهالى 

رسانه و شخصيت هاى فرهيخته و فرهنگى، 
فرماندار و نماينده مردم تويسركان در مجلس 
شوراى اسالمى به رغم پذيرش شفاهى اينكه 
به  پاســخگويى  براى  خبرى  نشســت هاى 
پرسش هاى مردم در فواصل زمانى مشخص 
شــده يك ماهه يا 45روزه برگزار شود، اما 
در عمــل به برگزارى چند نشســت خبرى 
محدود بســنده شده و خبرى از نشست هاى 
خبرى منظم براى پاسخگويى به افكارعمومى 

نيست.
در اين ميان البته بى انصافى است كه اين نكته 
بيان نشــود كه در جلسات رسمى با حضور 
فرماندار خود به خود از البه الى سخنان وى 
مى توان پاســخ بسيارى از مطالب را دريافت 
كــرد و يا فعاالن فضاى مجازى منتســب به 
حسينى و مفتح به پوشش خبرى فعاليت هاى 
صورت گرفته توســط آنها مى پردازند و بايد 
از تالش هــاى مؤثر و خوب آنهــا تقدير و 

تجليل كرد.
در عين حال، نه همه مطالب، اما بســيارى از 
مطالب منتشر شده توسط روابط عمومى هاى 
فرماندارى و مفتح، كلى گويى بدون پرداختن 

به مسائل كليدى مهم است.
اگرچــه اخبار برخــى جلســات داخلى و 
چكش كارى هــاى كارشناســى و يــا احيانًا 
محرمانه، قابل انتشــار و خبرى شدن نيستند، 
اما اين موضوع نبايد موجب شــود كه مردم 
به صورت شفاف و مرتب از اخبار مربوط به 
پاسخگويى مسئوالن ارشد  با  خود  شهرستان 
شهرســتان بى اطالع بمانند و براى دريافت 
پاســخ برخى ابهامات خود چشم به فعاليت 
رسانه هايى بدوزند كه بسيارى از مواقع پشت 
در اتاق فرماندار به انتظار طوالنى مى نشينند 
و موفق به ديدار وى نمى شــوند و يا پاسخ 
تماس هــاى تلفنــى خود را در بســيارى از 
مواقع از ســوى فرماندار و نماينده مردم در 

مجلس دريافت نمى كنند و از برگزارى برخى 
جلســات و بازديدهاى مهم در تويســركان 

به ويژه از سوى دفتر مفتح بى خبر مى مانند.
صدالبته كــه در برخى اوقات نيز شــخص 
فرماندار و نماينده مردم تويسركان در مجلس 
پاســخگوى تماس هاى اهالى رســانه و يا  
پذيراى ديدار چهره بــه چهره با خبرنگاران 
بوده اند، اما اين روند از نظم و انسجام كافى 
برخوردار نيســت و حالت جسته و گريخته 

دارد.
همــه مطالــب گفته شــده مبنى بــر لزوم 
اطالع رسانى و گزارش دهى شفاف و مرتب 
به مردم متوجه منتخبان مردم در شوراى شهر 
نيز هســت، اما بايد به شوراى ششم فرصت 
داد تا چرخه اطالع رســانى شــفاف خود را 
تنظيم و فعال كند، اگرچه احســاس مى شود 
زمان كافــى به آنها داده شــده و بايد منتظر 

شفاف سازى از سوى شوراى شهر باشيم.
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بررسى طرح تمديد برنامه ششم
 در كميسيون برنامه

 سخنگوى كميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراى اسالمى از بررسى طرح 
تمديد يكساله برنامه ششم توسعه خبر داد.

محمدمهدى مفتح در گفت وگو با ايســنا، در توضيح جلسه اخير كميسيون 
برنامه وبودجه گفت: در اين جلسه طرح اصالح ماده 124 قانون برنامه 5ساله 
ششم توسعه و يا همان تمديد يكساله اين برنامه بررسى و مقرر شد اين طرح 
در جلســه اى با حضور ميركاظمى رئيس سازمان برنامه وبودجه موردبررسى 

بيشــتر قرار گيرد تا در صورت لزوم دولت براى تمديد يكساله برنامه ششم 
توسعه كشور اليحهاى به مجلس تقديم كند.

وى افزود: البته با توجه به پايان قانون برنامه 5 ســاله ششــم و تدوين برنامه 
هفتم مقرر شــد كميتهاى در كميســيون برنامه تشكيل شود تا ضمن بررسى 
ميزان اجراى مواد برنامه ششــم، نقاط ضعف و قوت آن را شناســايى كند، 

همچنين در تدوين و بررسى برنامه هفتم موفقتر عمل شود.
ســخنگوى كميسيون برنامه وبودجه مجلس در ادامه به بررسى اليحه اصالح 
قانون اســتفاده متوازن از امكانات كشــور براى ارتقاى ســطح مناطق كمتر 
توسعه يافته در اين نشست اشاره و بيان كرد: اين اليحه براى بررسى بيشتر به 

كميته برنامهريزى، آمايش و آمار كميسيون ارسال شد.
وى همچنين گفت: همچنين طرح توسعه و مانع زدايى از صنعت برق كشور به 
عنوان كميسيون فرعى با حضور مسئوالن وزارتخانههاى نيرو و نفت بررسى 
شــد. در اين طرح، راهكار حل مشــكالت صنعت برق در قالب برداشت از 
صندوق توسعه ملى و كمك وزارت نفت با پرداخت گاز به نيروگاهها و ساير 
تسهيالت بيان شده كه به دليل گستردگى محتواى آن موضوع به كميته مربوطه 

جهت بررسى بيشتر ارجاع شد.
مفتح در پايان گفت كه اعضاى هيأت تحقيق و تفحص از دريافت و پرداخت 

حقوقهاى نجومى نيز مشخص شدند.

سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس:
رئيس جمهورى ارز با نرخ ترجيحى را 

تعيين تكليف كند
 از رئيس جمهورى تقاضا داريــم براى درمان بيماريهاى اقتصاد، 
ارز  با نرخ ترجيحى را تعيين تكليف كرده كه جز فســاد و رانت در 

كشور ثمره اى نداشته است.
به گزارش خانه ملت، سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس شوراى 
اســالمى در جلسه علنى روز گذشــته مجلس شوراى اسالمى و در 
نطق ميان دستور خود گفت: مشكالت معيشت و اقتصادى تحريمهاى 
ظالمانه دشمنان ملت ايران، همهگيرى كرونا با وجود تمام سرمايهها 

و فرصت هاى بى بديل گريبان كشور را فراگرفته است،
غالمرضا مرحبا افزود: روحيه فسادســتيزى، انقالبى گرى و مردمى 
دولت قابل ستايش است، اما انتظار ميرود با روى كارآمدن مديران با 
انگيزه، متدين، عالم و جهادى با اولويت بخشــيدن به حل مشكالت 
اقتصــادى با كاســتى ها و اعوجاج ســاختارى در بدنــه اقتصادى، 
تصميمــات نابخردانه و آزمون و خطاهاى بدون مبناى علمى مقابله 

شود.
وى با بيان اينكه اقتصاد كشور نيازمند انضباط و قانون مدارى است، 
بيــان كرد: بى انضباطى هاى پولى و مالى، توليد پول بدون پشــتوانه، 
ناترازى در ترازنامه بانك ها، نقدينگى سرگردان، بورس بيمار كه در 
گذشته اندك ســرمايه هاى مردم را بلعيد، فقدان سامانه جامع براى 
مديريت زنجيره، تأمين توليد و مصرف در كشور و حمايت نكردن 
از توليــدات داخلــى از جمله لوازم خانگى توليــد داخل كه برخى 
كشورها آزادسازى اموال بلوكه شــده ما را منوط به واردات از اين 
كشورها كردهاند و معاش100 هزار كارگر ايرانى را در معرض خطر 

قرار داده اند از آن جملهاند.
اين نماينده مجلس گفت: در داخل كشــور نيــز با صنعتى روبه رو 
هستيم كه بخشــى از آن غيرپاسخگو و بى توجه به كيفيت و حقوق 
مصرف كننده اســت و از رياست جمهورى تقاضا داريم براى درمان 
بيمارى هاى اقتصاد، ارز  با نرخ ترجيحى را تعيين تكليف كند كه جز 
فساد و رانت در كشــور ثمره اى نداشته است و تورم قابل توجه در 
كاالهاى مشمول نرخ ارز ترجيحى مؤيد اين مطلب است و به نابود 

شدن توليد داخلى مى انجامد.

كاهش 2/4هزار ميليارد تومانى درآمدهاى 
عمومى دولت در 4 ماه ابتداى سال

 دومين گزارش ديوان محاســبات كشور، كاهش درآمد 2/4هزار 
ميليارد تومانى دولت بابت تهيه نكردن و ابالغ مقررات قانون ماليات 
بر خانههاى خالى و خودروهاى لوكس در 4 ماه نخست سال 1400 

را نشان ميدهد.
به گزارش ايرنا، با انتشــار دومين گزارش نظارت مستمر بر اجراى 
بودجه 1400 در مقاطع 2 ماهه منتهى به تيرماه، مشخص شده است 
كه به دليل تهيه نشــدن و تصويب به موقع آييننامهها توسط دولت، 
بخش قابل توجهى از درآمدهاى عمومى مندرج در قانون بودجه سال 

1400 در 4 ماه ابتداى سال محقق نشده است.
64 درصد از آييننامهها و دستورالعملهاى قانون بودجه 

تاكنون تهيه نشده است
يافتهها نشــان ميدهد كه 25 مورد معــادل 64 درصد از آييننامهها و 
دســتورالعملهايى كه طبق قانون بودجه سال 1400 مقرر شده بود تا 
پايان تيرماه به تصويب دولت رســيده و ابالغ شــود، تاكنون تهيه و 
ابالغ نشــده است كه به نوعى ترك فعل در عمل به الزامات قانونى 

محسوب مى شود.
واگذارى مجوزهــا و معادن تعطيِل در اختيــار وزارت صنعت ، 
معدن وتجارت در قالب شركتهاى سهامى عام، اصالح تعرفههاى 
آب، برق و گاز مشــتركين، نقل وانتقــال مطالبات بانكها از دولت 
و اشــخاص غيردولتــى، نحوه احراز صالحيــت مديران عامل و 
اعضاى هيأت مديره شــركتهاى دولتى، دســتورالعمل حسابدارى 
مواداوليه قير تحويلى به پااليشــگاهها و تســويه در حســابهاى 
فيمابيــن با خزانهدارى كل كشــور، ماليات بــر دارايى خانههاى 
گرانقيمت و خودروهاى لوكس و الكچرى از مهمترين مصاديقى 
اســت كه على رغم الزامات قانونى، آييننامههاى آنها تهيه يا ابالغ 

است. نشده 
براى نمونه، خســارتى كه از تهيه نكردن و تدوين و ابالغ مقررات 
فقــط در 2موضــوع ماليات بــر دارايــى خانههــاى گرانقيمت و 
خودروهاى لوكس به بيتالمال وارد شــده، تحقق نيافتن درآمدهاى 
عمومى دولت بالغ بر 2/4 هزار ميليارد تومان در 4 ماه ابتداى ســال 

1400 بوده است.

نماينده همدان در مجلس:
دستگاه قضا به ترك فعل ها و تخلفات 
مديران اجرايى سابق رسيدگى كند

 از دســتگاه قضا و دستگاه هاى نظارتى مى خواهيم به ترك فعل ها 
و احياناً تخلفات مديران اجرايى ســابق رسيدگى و مردم را در جريان 

جزئيات آن قرار دهند.
به گزارش خانه ملت، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در 
نشست علنى روزگذشته مجلس شوراى اسالمى در نطق ميان دستور، 
گفت: وضعيتى كه امروز در كشور حاكم است مشكالت اقتصادى و 
فشــار تورم و تهديد است و هركسى دغدغه حل مشكل دارد و آنچه 
كه در طول 8 ســال بر ملت گذشت اعتماد به اوليا، شيطان، غرب و 
استكبارجهانى بود كه نتيجه اى جز معطلى و هدررفت نيروها نداشت 
و تحليل نيروها و از دست دادن ظرفيت ها را در پى داشت؛ مذاكراتى 
كه عزت ما را زير پرســش برد و ســال ها پيشرفت علمى و هسته اى 
كشور را عقب انداخت كه اگر بخواهيم به ريل 8 سال گذشته برگرديم 

سال ها طول مى كشد.
حجت االسالم احمدحسين فالحى خطاب به قوه قضائيه افزود: رئيس 
قوه قضائيه؛ امروز ما نمايندگان به هر محفل و مجلسى مى رويم پرسش 
از محاكمه و پاسخگويى دولتمردان گذشته به ويژه رئيس جمهور سابق 
اســت و ما جواب قانع كننده اى نداريم و به عنوان نمايندگان مردم از 
دســتگاه قضا و دستگاه هاى نظارتى مى خواهيم نسبت به ترك فعل ها 
و احياناً تخلفات مديران اجرايى ســابق رسيدگى و مردم را در جريان 
جزئيات آن قرار دهند تا مردم با مشاهده اجراى عدالت در مورد همه 
مردم از صدر تا ذيل از رئيس جمهور تا مردم عادى عمًال اجراى اصول 
قانون اساسى اميد و اعتماد را به مردم برگرداند و اعتماد آنان را به نظام 

و انقالب افزايش دهد.
وى گفت: به دســتگاه هاى نظارتى توصيه مى كنيم به وظايف قانونى 
خود عمل كنند و كســانى كه اموال بيت المــال را تجزيه كردند را به 

دست قانون بسپارند.

دولت از اسراف در پرداخت  حقوق ها و 
پاداش هاى نامتعارف جلوگيرى كند

 دولت بايد روزنه هاى فساد و مفسدين را ببندد كه اينها در دولت 
جايگاه پيدا نكنند، مبارزه با فســاد، حراســت از بيت المال و توسعه 

صادرات 3 راهكار تغيير شرايط اقتصادى است.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو با پانا، 
گفت: دولت براى حل مشكالت و اينكه بتواند گام هاى مؤثرى بردارد 
كه در نتيجه آنها شــرايط اقتصادى و معيشتى براى مردم دچار بهبود 
شود، نيازمند اعمال يكسرى اقدامات است. يكى از اين گام ها كه آقاى 
رئيس جمهور هم بر آن تأكيد دارد مســأله مبارزه با فساد است. دولت 
بايد فساد را حلق آويز كند. يعنى در همين 6 ماهه نخست روزنه هاى 

فساد و مفسدين را ببندد كه اينها در دولت جايگاه پيدا نكنند.
حجت االســالم احد آزادى خواه بيان كرد: اين به معناى آن اســت كه 
صرفاً با تغيير وزرا مشــكل مبارزه با فساد حل نمى شود، در همه بدنه 
دولت اعم از سازمان ها، معاونت ها، استان ها، هلدينگ ها، شركت ها و.. 
على الخصوص شركت هاى دولتى بايد نظارت جدى ترى بر آنها بشود 

و مديران نااليق يك بار براى هميشه عزل شوند.
وى همچنيــن گفت: اقــدام دوم دولت بايد مراقبــت و حفاظت از 
بيت المال باشد، يعنى دولت بايد عزم خود را در اين راستا جزم كند كه 
با اســراف و تبذير در پرداخت ها، حقوق هاى نامتعارف و پاداش هاى 
غيرمرسوم مبارزه جدى داشته باشد و اينها را مديريت كند. واقعاً منابع 

ما، منابع كمى نيست، اما دچار هدررفت هستيم.
سخنگوى كميســيون كشاورزى مجلس به ســومين اقدام دولت در 
جهت بهبود شــرايط اقتصادى كشور اشــاره كرد و افزود: اقدام سوم 
دولت بايد توســعه صادرات باشد، سازمان توسعه تجارت امروز بايد 
شب و روز خود را به هم بدوزد تا در كشورهايى كه در منطقه هستند، 

بتواند شرايط و بسترهاى افزايش صادرات را فراهم كند.

1- رنو تلسيمان به شماره 555ط45 ايران 18 به نام مجيد محمودزاده 
2- 206 شماره 797ق79 ايران 18 به نام مريم قاسمى 

3- تويوتا For tuner به شماره 491 و 46 ايران 18 به نام مريم قاسمى 
و همچنين كارت هاى سوخت خودروهاى مذكور مفقود گرديده است و از يابنده تقاضاى 

مى گردد در صورت مشاهده با شماره ذيل تماس حاصل نموده و مژدگانى دريافت نمايند.  

08132516040  

گـانى
مژد

گـانى
تعدادى مدارك هويتى مشتمل بر كارت ملى متعلق مژد

به آقاى مجيد محمودزاده، فرزند جواد ، به شماره ملى 
0064457966 ، همراه با كارت نظام پزشكى، كارت 
پزشكى، گواهينامه رانندگى ،كارت پايان خدمت 
و همچنين تعداد سه عدد كارت خودرو با شماره 
پالك هاى انتظامى ذيل: 

محمد ترابى»
 هفتــه آينده وزارت كشــور صالحيت 
شــهردار منتخب همدان را مورد بررســى 
قــرار مى دهد. اين درحالى اســت كه ميان 
كارشناسان در مورد سوابق شغلى و اجرايى 
حســينى با مصوبه دى مــاه 1397 وزارت 

كشور، اختالف نظر وجود دارد.
اين روزها بيــش از هرجاى ديگر نگاه هاى 
همدانى به وزارت كشــور است. از يكسو 
انتصــاب اســتاندار پس از بــه جمع بندى 
نرســيدن مجمع نمايندگان اســتان بر سر 
گزينه هاى پيشــنهادى اســتاندارى، بيش از 
هر اســتان ديگرى به نظر وزارت كشــور 
بســتگى دارد، از سوى ديگر وزارت كشور 
در روزهــاى آتــى مى بايســت رزومه و 
مدارك ســيد مسعود حسينى گزينه منتخب 
شــهردارى همدان از سوى شــوراى شهر 
را موردبررســى قرار دهنــد و در صورت 

هيچگونه منع قانونى آن را تأييد كنند.
اواخر هفته گذشته بود كه مسگريان رئيس 
شوراى اســالمى شهر همدان اعالم كرد كه 
در نوزدهمين جلســه صحن شورا، حسينى 
از ميان 4 گزينه نهايى با 10 رأى براى انجام 
مراحل قانونى و تصدى پســت شــهردار 

همدان به وزارت كشور معرفى مى شود.
گفتنى است كه معموالً وزارت كشور يكى 
2 هفته پس از معرفى گزينه شــهردارى  ها، 
مراتب تأييد و يا تأييد نشــدن آنها را پس 
از بررســى مدارك و رزومه ايشــان، اعالم 

مى كند.
شاهد اين مســأله بوديم كه پس از انتخاب 
عليرضا زاكانى به عنوان شــهردار تهران از 
حواشى  شهر،  اين  اســالمى  شوراى  سوى 
زيادى در رســانه ها و محافل سياسى شكل 
گرفــت. اصلى ترين چالــش در اين ميان، 
انطباق نداشــتن مدرك تحصيلى زاكانى با 
ليست مدارك مصوبه وزارت كشور بود كه 
در دى ماه ســال 1397 به آيين نامه اجرايى 
شــهرداران  سمت  تصدى  احراز  شــرايط 

اضافه شده است.
 شــرايط احراز شــهردار همدان 

چيست؟
گفتنى اســت كه در درجه بندى شهردارى 
شــهرها، همدان در كنار كــرج، اهواز، قم، 
در  آبــادان  و  اروميه  رشــت،  كرمانشــاه، 
درجه 11 قــرار دارد. باالترين درجه(12) 
به شــهردارى هاى شــيراز، تبريز، مشهد و 

اصفهان تعلق دارد.
بــا اين حــال شــرايط احــراز صالحيت 
شهردارها در مصوبه دى ماه 1397 وزارت 
درنظر  شــهرها  جمعيت  براســاس  كشور 
گرفته شده و ديگر درجه بندى شهردارى ها 

را مالك قرار نداده است. 
در اين مصوبه آمده است: 

3 سال سابقه مديريت پايه يا 5 سال سابقه  ■

كارشناسى در شهردارى براى شهردارى هاى 
شهرهاى تا 10هزار نفر جمعيت،

5 ســال ســابقه مديريــت پايــه براى  ■
شهردارى هاى شهرهاى با جمعيت 10هزار 

تا 50 هزار نفر
5 ســال ســابقه مديريــت ميانــى براى  ■
شهردارى هاى شهرهاى با جمعيت 50 هزار 

تا 200 هزار نفر
7 ســال ســابقه مديريــت ميانــى براى  ■
شــهردارى هاى شــهرهاى با جمعيت 200

هزار تا 500 هزار نفر
9 ســال ســابقه مديريــت ميانــى براى  ■
شــهردارى هاى شــهرهاى با جمعيت 500

هزار تا يك ميليون نفر جمعيت 
9 ســال ســابقه مديريــت ارشــد براى  ■
شهردارى هاى شهرهاى با جمعيت بيش از 
يــك ميليون نفر جمعيت از شــروط تعيين 

شهرداران است.
طبق گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى 
اســتان، برآورد جمعيت همدان در ســال 
1399، 696هزار و181نفر جمعيت اســت. 
از آنجايى كه همــدان تقريبًا 700 هزار نفر 
جمعيت دارد و بــا توجه به جدول مصوبه 
وزارت كشــور، متوجه مى شويم كه شرايط 
احراز صالحيت شــهردار در همدان 9 سال 

سابقه مديريت ميانى است.
 آيا حسينى شرايط شهردار شدن 

را دارد؟
شهر  شوراى  حسينى منتخب  شغلى  سوابق 
همدان عبارتند از: 4 ســال رياســت شعب 
مختلف بانك كشــاورزى، 5 سال مديريت 
وصول مطالبات بانك كشــاورزى استان، 6

سال مديريت آموزش ادارى بانك كشاورزى 
و مدير آمار و برنامه ريزى بانك كشاورزى 

استان از سال 1398 است.
حال در اينجا پرسشــى كه مطرح مى شود 

اين اســت كه مديريت ميانى چيست؟ آيا 
سوابق اجرايى حســينى به عنوان مديريت 

ميانى حساب مى شود؟
در تعريف سطوح مختلف مديريتى آمده 

است:
مديران ارشد: آن دســته از مديرانى هستند 
كه وظيفه سياســتگذارى، خط مشى گذارى، 
برنامه ريــزى كالن، هدايت و نظارت عاليه 
بر عملكرد دستگاه را در واحدهاى ستادى 

بر عهده دارند.
■ مديران ميانى: به آن دســته از مديرانى 
اطالق مى شــود كه وظيفه هماهنگى، ايجاد 
ارتبــاط بين ســطوح عالى مقامــات) و يا 
مديــران ارشــد را در واحدهاى ســتادى 
برعهده دارند مانند مديــران كل و معاونان 
آنان، معاونان ســازمان ها، مؤسسات دولتى 
و مراكــز مســتقل و ســمت هاى مديريتى 

همسطح آنها.
■ مديــران پايه: به آن دســته از مديرانى 
اطالق مى شود كه وظيفه اجراى سياست ها، 
خط مشــى ها و برنامه هاى ســازمانى را در 
مانند:  دارنــد.  برعهده  ســتادى  واحدهاى 
و  گروه هــا  رؤســاى  ادارات،  رؤســاى 

سمت هاى مديريتى همسطح آنها.
■ مديران عملياتى: شامل مديران آن دسته 
از واحدهاى عملياتى يا اجرايى دستگاه هاى 
اجرايــى نظيــر مــدارس، بيمارســتان ها، 
ورزشــگاه ها، موزه ها، مراكز فنى وحرفه اى 
و مراكــز نگهــدارى معلولين هســتند كه 
توليد، تأمين و ارائه خدمات اصلى و نهايى 

دستگاه را بر عهده دارند.
مديريت  تعريف  شــورا  اعضاى   

ميانى را به وزارت كشور سپردند
يكــى از اعضــاى ايــن دوره و دوره هاى 
قبل شوراى شــهر همدان در اين رابطه به 
خبرنگار ما گفت: دوســتان ما در شــوراى 

شهر خيلى به بررسى معنى و مفهوم تعريف 
مديريت ميانى ذكر شــده در مصوبه دى ماه 

1397 وزارت كشور بررسى نكردند. 
اين دوســتان اعتقاد داشــتند كه نخست ما 
گزينه شهردارى را مشخص كنيم، درنهايت 
خود استاندارى و وزارت كشور اين مسأله 

را بررسى مى كنند.
على اكبــر نظــرى در ادامه با بيــان اينكه 
برخــى از مــا (اعضاى شــوراى شــهر 
همــدان) مخالف اين رونــد بوديم و اين 
را دورباطل مى دانيم، بيان كرد: دوســتان 
ما در شــورا هركدام تعريفى متفاوت در 
رابطه با مديريــت ميانى را ارائه مى داد و 
از اين رو درنهايــت تصميم بر اين گرفته 
شــد كه بررســى اين مســأله به وزارت 

شود. محول  كشور 
وى در پاسخ به اين پرسش كه اگر وزارت 
كشــور ســوابق آقاى حســينى را مصداق 
مديريــت ميانى نداد، چــه اتفاقى مى افتد؟ 
گفت: اگر اين اتفاق بيفتد، شــوراى شــهر 
يا بايــد گزينه ديگــرى را معرفى كند و يا 
مى توانــد بــه هيأت حل اختــالف مركزى 
مستقر در وزارت كشور شكايت كند و اين 

مسأله در آنجا بررسى شود.
اين عضو شــوراى شــهر همدان در پايان 
در پاســخ به اين مســأله كه وزارت كشور 
چه زمانى جواب بررســى سوابق و رزومه 
شــهردار منتخب را اعالم مى كند؟، افزود: 
احتمــاالً در هفتــه آينده وزارت كشــور 
صالحيت آقاى حسينى را موردبررسى قرار 

داده و آن را اعالم مى كند.
ــم و  ــد حك ــير تأيي ــن تفاس ــام اي ــا تم ب
انتخــاب بســيارى از مديــران در يــك 
مــاه گذشــته نشــان مى دهــد كــه شــهردار 
منتخــب چالــش خاصــى در صــدور حكــم 

ــد. ــته باش ــر نداش ــوى وزي از س

شورانشينان 
در انتظار حكم شهردار

■ اين هفته مهلت قانونى صدور حكم شهردار از سوى وزارت كشور پايان مى يابد

اقدامات هسته اى 
ايران بازگشت 
پذير است
 معاون وزير امورخارجه روســيه در گفت وگو 
با رســانه هاى اين كشور مواضع مسكو را راجع به 
تحــوالت اخير پيرامون احياى توافق هســته اى و 

برنامه هسته اى ايران بيان كرد.
به گزارش فارس، ســرگئى ريابكوف درباره سفر 
رابرت مالى نماينــده ويژه آمريكا در امور ايران به 
مســكو براى رايزنى با مقامات اين كشور پيرامون 
احياى توافق هســته اى نوشــت: ما بــراى برخى 
رايزنى هــا برنامه ريــزى كرده ايم. امــروز و فردا 
صبح انجام مى شــوند. مدتى نسبتًا طوالنى بود كه 

براى مذاكره درباره كل ايــن وضعيت و آينده آن 
برنامه ريزى مى كرديم. مشكالت زيادى وجود دارد 
و صادقانــه بگويم كه موقعيــت كنونى يكى از آن 
موقعيت هايى است كه بســيار مهم است مرتكب 

اشتباه نشويم. 
اظهــارات ريابكوف در گفت وگو بــا تاس در پى 
اين مطرح مى شــود كه وزارت امورخارجه آمريكا 
روز سه شــنبه در بيانيهاى اعالم كرد كه رابرت مالى 
نماينده ويژه آمريكا در امور ايران اين هفته به مسكو 
و پاريس مــى رود تا با مقامات روســى و اروپايى 

درباره برنامه هسته اى ايران رايزنى كند. 
«بــه  مالــى  رايزنى هــاى  بيانيــه،  ايــن  طبــق 
ــه  ــريع ب ــرورت س ــران و ض ــته اى اي ــه هس برنام
تفاهــم رســيدن در زمينــه بازگشــتى دوجانبــه بــه 
پايبنــدى بــه برنامــه جامــع اقــدام مشــترك(برجام) 

ــت».  ــد پرداخ خواه

همچنيــن پايــگاه خبــرى اردوپوينــت گــزارش داد 
ــا  ــه ريابكــوف روز چهارشــنبه در گفت وگــو ب ك
اســپوتنيك دربــاره برنامــه هســته اى ايــران گفتــه 
اســت: برنامــه هســته اى ايــران درحــال پيشــرفت 
ــران در  ــات اي ــه اقدام ــم ك ــد مى كن ــت. تأكي اس
ــه  ــد و بازگشــت ب ــن عرصــه بازگشــت پذيرن اي
ــق هســته اى  ــه تعهــدات» تواف ــدى كامــل ب «پايبن
امكانپذيــر اســت بــراى ايــن كار، ضــرورت 
ــر از  ــه زودت ــن هرچ ــرات در وي ــه مذاك دارد ك

ســرگرفته شــوند. 
وى بــا اشــاره بــه گــزارش اخيــر رســانه ها 
دربــاره اطالعــات درج شــده از گــزارش محرمانــه 
ــاره برنامــه  آژانــس بين المللــى انــرژى اتمــى درب
ــكاران  ــه هم ــا ب ــرد: م ــان ك ــران بي ــته اى اي هس
غربى مــان دربــاره افزايــش تنش هــا از طريــق 
تــدارك برنامه هايــى بــراى محكــوم كــردن ايــران 

ــكام  ــوراى ح ــرى ش ــد در تصميم گي ــه مى توان ك
ــم.  ــدار مى دهي ــد، هش ــل باش ــس دخي آژان

اين پايگاه خبرى به نقل از معاون وزير امورخارجه 
روســيه گفت: مــا مى دانيم كه محافــل غربى در 
يكسرى هماهنگى ها درباره اين موضوع مشاركت 
دارنــد. در ديــدار آتى با رابــرت مالى موضعمان 

درباره اين موضوع را مطرح مى كنيم. 
به نوشته اردوپوينت، اين ديپلمات روسى همچنين 
بــر ضرورت در پيــش گرفتن خويشــتن دارى و 

مصالحه جويى مصرانه، اما صبورانه تأكيد كرد. 
در ادامــه گــزارش اردوپوينــت از گفت وگوى 
ريابكوف با اســپوتنيك، به نقل از وى آمده است: 
بــا وجود ايــن، مايلم بگويم كه مــا از بابت عدم 
پيشرفت در عادى ســازى همكارى ايران و آژانس 
بى المللــى انــرژى اتمى نگرانيــم، تكليف برخى 

جنبه ها معلوم نيست.

نشست وزيران 
كشورهاى همسايه 
افغانستان برگزار شد

 نشست مجازى وزيران خارجه 6 كشور 
همسايه افغانستان روز گذشته برگزار شد. 

بــه گــزارش فــارس، نشســت مجــازى 
همســايه  كشــور   6 امورخارجــه  وزراى 

ــتان،  ــران، پاكس ــور اي ــا حض ــتان ب افغانس
و  تركمنســتان  ازبكســتان،  تاجيكســتان، 

ــد.  ــزار ش ــن برگ چي
در پــى ســقوط دولت محمداشــرف غنى 

ســخنگوى طالبان اعالم كرد كــه اعضاى 
كابينه موقــت افغانســتان را تعيين كرده و 
مالمحمدحسن آخوند به عنوان رئيس كابينه 

و سرپرست وزرا انتخاب شده است.
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 مديــركل امور بيمه شــدگان ســازمان 
ماهيانه  پرداخت  چگونگــى  تأمين اجتماعى 

دستمزد مرخصى زايمان را تشريح كرد.
به گزارش فارس، مهدى شكورى با اشاره به 
ابالغ قانون پرداخت ماهيانه دســتمزد دوران 
زايمان به بانوان تحت پوشــش اين ســازمان 
گفت:  قبًال فردى كه در مرخصى زايمان بسر 
مى برد مبالغى به صورت 2 تا 3 ماهه دريافت 
مى كرد كه اين نياز به درخواست فرد ياد شده 
بود، اما براساس تازه ترين تصميم گيرى ماهيانه 
اين مبلغ پرداختى در وجه بيمه  شــده واريز 
مى شود؛ البته شرط اين پرداخت آن است كه 
كارفرما هر ماه ليســت فرد را داده و ما بدانيم 
فرد حقوقى دريافت نكرده و كاركرد اشتغال 

فرد نيز صفر قيد شود.
وى از طراحى نرم افزار موردنياز براى اجراى 
كامل اين قانون خبــر داد و افزود: به محض 
آماده شــدن نهايى اطالع رسانى الزم صورت 

مى گيرد؛ ضمن اينكه همه خدمات موردنياز 
چنين افرادى به صورت غيرحضورى اســت 
و اين افراد مى توانند با مراجعه به ســامانه به 
نشانى E.S.TAMIN.IR مراجعه و مدارك 
موردنياز را كه شامل گواهى تولد، شناسنامه و 
گواهى پزشك و بيمارستانى كه در آن زايمان 
صورت گرفته وارد كنند كه پس از محاســبه 
غرامت الزم، اين مبلغ به شماره حساب فرد به 

صورت ماهيانه واريز مى شود.
تأمين اجتماعى  سازمان  بيمه شدگان  مديركل 
با اشــاره به تمهيدات سازمان تأمين اجتماعى 
براى مادران در دوران زايمان، بيان كرد: برخى 
مادران به دليل بيمارى هاى خاصى كه سالمت 
مــادر و جنين را به خطر مى انــدازد نيازمند 
هستند 3 ماه قبل از زايمان به مرخصى بروند؛ 
در نتيجه چنين افرادى مى توانند به مرخصى 
رفته و 6 ماه باقى مانده از مرخصى 9 ماهه را 

پس از زايمان بگذرانند.

شــكورى با اشــاره به اينكه در گذشــته 
مرخصــى زايمان 6 ماه بــود و افزايش آن 
بــه 9 ماه بار مالى به همراه داشــت، گفت: 
اين موضوع در تاريخ 26 ارديبهشــت ماه 
و  گرفت  قرار  موردرســيدگى  ســالجارى 
دولت بارمالى موردنياز آن را تأمين كرده و 
در بودجه سنواتى پيش بينى شده است؛ در 
نتيجه اكنون مرخصى 9 ماهه زايمان اجبارى 
بــوده، اما فرد مى تواند انتخاب كند كه 6ماه 
به مرخصى برود يا 9 ماه و اختيار اين مدت 

به بيمه شده واگذار شده است.
وى افزود: ســازمان تأمين اجتماعى دوســوم 
حقوق فرد را به عنوان غرامت و جبران حقوق 
در دوره زايمان به فرد پرداخت مى كند؛ البته 
چنين افرادى بايد 2 شرط الزم را دارا باشند؛ 
يكى اينكه در يك سال قبل از زايمان 60 روز 
سابقه پرداخت بيمه داشته باشند و دوم اينكه 
ارتباط با كارفرما قطع نشده باشد؛ در نتيجه ما 

به جاى حقوق كارفرما، غرامت آن را پرداخت 
مى كنيم.

تأمين اجتماعى  سازمان  بيمه شدگان  مديركل 
با تأكيد بر نظارت دقيــق بر فرايند پرداخت 
غرامــت دوران زايمان، بيان كرد: ســازوكار 
نظارتى هوشمند و سيستمى براى اين موضوع 
طراحى شده و هرآنچه قانون پيش بينى كرده 
مانند اينكه بيمه  شده مشمول اين قانون باشد 
يا خير، كنترل شده و ضريب اطمينان بااليى 

دارد.
شكورى با اشاره به اينكه در سال گذشته 72

هزار بيمه  شــده زن از غرامت دوران زايمان 
اســتفاده كرده اند، گفــت:  در اين مدت 440
ميليارد تومان به بيمه شــدگان پرداخت شد 
ضمن اينكه در سالجارى با توجه به افزايش 
دستمزد در 4ماهه گذشته 22هزار سند غرامت 
صادر شده كه بالغ بر 250ميليارد تومان آن را 

پرداخت كرده ايم.

خبـر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

مهلت معرفى مشموالن فارغ التحصيل سال 1399 
تمديد شد

 بنابرگفته رئيس ســازمان وظيفه عمومى ناجا، به مشــموالن تمام مقاطع تحصيلى 
فارغ التحصيل ســال 1399 كه در مهرماه برابر ضوابط قانونى موردپذيرش دانشگاه ها 
قرار گرفته اند تا پايان اين ماه مهلت داده مى شــود تا نسبت به ثبت نام در دانشگاه ها و 

تعيين تكليف وضعيت خدمتى خود اقدام كنند.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، تقى مهرى افزود: به دليل تشديد شيوع ويروس كرونا 
و تأخير در اعالم نتايج نهايى پذيرفته شدگان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى كشور، با 

اعالم ســتادكل نيروهاى مسلح به تمام مشموالن فارغ التحصيل تمامى مقاطع تحصيلى 
ســال 1399 كه بايد تا پايان شهريورماه 1400 نســبت به معرفى خود اقدام مى كردند 

فرصت يك ماهه داده شد.
ــا بيــان اينكــه مدت زمــان تعييــن شــده قابل تمديــد نبــوده، بيــان كــرد: ســاير  وى ب
ــرى  ــاى سراس ــه در آزمون ه ــى ك ــج، درصورت ــالع از نتاي ــس از اط ــموالن، پ مش
پذيرفتــه نشــده يــا تمايــل بــه ادامه تحصيــل در رشــته هاى اعالمــى را ندارنــد، بايــد 
تــا پايــان مهرمــاه بــا مراجعــه بــه دفاتــر خدمــات الكترونيــك انتظامــى پليــس10+ 
ــا تعيين تكليــف وضعيــت خدمتــى  ــه خدمــت و ي ــاده ب ــرگ آم ــه اخــذ ب نســبت ب

خــود اقــدام كننــد.

مهرى افزود: تمام مشموالنى كه برابر ضوابط قانونى براى تكميل ظرفيت و يا نيمسال 
تحصيلى دوم ســال 1400(بهمن ماه) پذيرفته شــده اند نيز صرفًا تــا پايان مهرماه (30
مهرماه 1400) مهلت معرفى دارند. دوم اينكه پس از دريافت برگ آماده به خدمت از 

تسهيالت تمديد تاريخ اعزام تا زمان الزم بهره مند شوند.
رئيــس ســازمان وظيفه عمومى ناجا افــزود: مشــموالن و خانواده هــاى آنان براى 
كســب اطالعات بيشــتر مى توانند از طريق پايگاه اطالع رســانى ســازمان به نشانى

www.vazifeh.police.ir، ســامانه تلفــن گويا به شــماره 096480 و يا كانال 
ســازمان در پيام رسان سروش به نشــانى  khabaresarbazi@ از آخرين اخبار 

مربوطه مطلع شوند.

از بهمن ماه 1400 تا سال 1402
2 روايت از پايان كرونا در ايران

 وزير بهداشت مدعى شده است اپيدمى كرونا در بهمن ماه 1400
رخت برمى بندد، در مقابل يك روايت هم هســت كه از ماندگارى 
ايــن ويروس تا 1402 خبر داده و هميــن موضوع اذهان را به خود 

مشغول ساخته است.
روزهاى سخت كرونايى همه را خسته، رنجور و افسرده كرده است، 
بخصوص كادر بهداشت ودرمان كه از اسفندماه 1398 تاكنون بدون 
هيــچ وقفه اى مشــغول درمان بيماران درگير كرونــا و البته بيماران 

غيركرونايى نيز بوده اند.
از ابتداى شــيوع بيمارى كرونا در كشور، پيك هاى مختلفى را پشت 
ســر گذاشته ايم كه شايد پيك پنجم را بتوان سخت ترين و تلخ ترين 

دوره تاخت وتاز اين بيمارى دانست.
در چنين شــرايطى، موضوع واكسيناســيون مطرح اســت و اينكه 
سرعت گرفتن برنامه واكسيناســيون كشورى مى تواند تعداد زيادى 

از افراد جامعه را در مقابل بيمارى مصون سازد.
عباس متوليان اپيدميولوژيســت، روند واكسيناســيون عليه ويروس 
كوويد 19 در كشــور را نســبت به جمعيت جهــان كمتر از نصف 
متوســط جهانى دانســت و گفت: از 220ميليون نفر افرادى كه در 
جهان به پاندمى كوويد 19مبتال شــده اند بيــش از 4/5 ميليون نفر 
جان باخته اند. در كشور ما نيز تعداد جان باختگان نسبت به جمعيت 

كشور 2 برابر متوسط جهانى است.
 آغاز آرام واكسيناسيون عمومى

برنامه واكسيناســيون عمومى از اســفندماه 1399 با كادردرمان آغاز 
شد و در ادامه برخى بيماران خاص، سالمندان و معلولين و جانبازان 
آسايشــگاه ها ادامه يافت تا اينكه برنامه واكسيناسيون كشورى كليد 
خورد، اما از آن روز تاكنون كمى بيشــتر از 30 ميليون نفر در كشور 
دز نخست واكســن كرونا را دريافت كرده اند و جمعيتى در حدود 

10ميليون نفر 2 دز واكسن گرفته اند.
فاصله 20ميليون نفرى بين دز اولى ها و دز دومى ها، نشــان مى دهد 
كه برنامه واكسيناسيون كشورى با كندى پيش مى رود. در همين باره 
گفته مى شود براى ايمنى جامعه در مقابل بيمارى كرونا، بايد حداقل 
60ميليون نفر در كشــور واكســينه شــوند تا بتوان به ايمنى جمعى 
رســيد. بر همين اساس، مى بايســت حداقل 120ميليون دز واكسن 
كرونا تأمين شود كه البته با توجه به واكسن هاى مصرف شده، به 90

ميليون دز واكسن ديگر نياز است.
به گزارش مهر، آن طور كه وزير بهداشت دولت سيزدهم عنوان كرده 
اســت؛ تا دهه فجر تمامى جمعيت هدف كشور واكسينه مى شوند و 
اميد مى رود اپيدمى كرونا در بهمن ماه1400، از كشور رخت بربندد.

 كرونا تا 1402 با ما خواهد بود
اين درحالى است كه مصطفى قانعى عضو كميته ملى واكسن كرونا، 

معتقد است كه كرونا تا 1402 با ما خواهد بود.
اين متخصص ريه، در توضيح استدالل خود براى ماندگارى ويروس 
كرونا در كشــور تا 1402، گفت: در وهله نخست واكسن به اندازه 

كافى و در وهله دوم به تزريق به اندازه كافى نياز داريم.
قانعى بيان كرد: مطلوب ترين شكل واكسيناسيون اين است كه ظرف 
3 ماه كل جمعيت را واكســينه كنيد، زيرا كســانى كه فروردين ماه 
1400 واكسن زدند ممكن است در اسفندماه 1400 آنقدر مصونيت 
نداشته باشند نسبت به كســى كه دى ماه واكسن تزريق كرده است، 
بنابراين توصيه مى كنيم امسال براى پيشگيرى از مرگ، واكسيناسيون 
انجام شــود و با توجه به افزايش توليد داخل، سال آينده يك برنامه 
واكسيناســيون كوتاه مدت براى كل جمعيت كشور طراحى شود و 
حتى دز يادآور هم در آن طرح پيش بينى شــود تا هدف گذارى مان 
كاهش تعداد بيماران باشــد و ســال بعد از آن نيز كارى كنيم بيمار 
سرپايى نداشته باشيم و ســال بعدتر بتوان زنجيره انتقال بيمارى را 

قطع كرد.
 واكنش وزير به صف هاى طوالنى واكسن

در همين حال، وزير بهداشــت دولت ســيزدهم، با اظهار تأسف از 
تأخير به وجود آمده در تأمين واكســن موردنياز كشــور، گفت كه 
روند واكسيناسيون عمومى در كشور شتاب مى گيرد و تالش ما اين 
اســت كه روزانه 1/5 تا 2 ميليون دز واكسن در كشور تزريق شود و 

از مرگ وميرهاى بيشتر مردم پيشگيرى شود.
بهرام عين اللهى با بيان اين مطلب كه نمى خواهيم واكسن ها دپو و ذخيره 
شود، افزود: هرقدر دانشــگاه ها واكسيناسيون را به شكل گسترده ترى 
انجام دهند، به آنها واكســن مى دهيم، بنابراين ســرعت توزيع واكسن 

بستگى به سرعت تزريق آن در دانشگاه هاى علوم پزشكى دارد.
وى گفت: هرجايى از دنيا كه واكسيناســيون انجام شده است، ميزان 
مرگ ومير كاهش يافته اســت. افرادى كه واكسن تزريق مى كنند به 
بيمارى مبتال مى شــوند، اما در اغلب موارد شــدت بيمارى كاهش 
مى يابد، بنابراين راهبرد اصلى وزارت بهداشــت براى كنترل بيمارى 

واكسيناسيون است.
عين اللهى با بيان اينكه صف هاى طوالنى واكســن كه اين روزها به 
داليل متعدد شــاهد هستيم بايد جمع شــوند، افزود: بايد شرايط به 
گونه اى شود كه ما منتظر مردم بمانيم تا براى تزريق واكسن به مراكز 
مراجعــه كنند، احترام و كرامت مردم بايد حفظ شــود كه اين امر با 

همراهى همه محقق مى شود.

آرمان ملى: ديگر پشت پنجشير را خانى نكنيد
 بله بله حتما

آسيا: بازنگرى و تغيير قانون به نفع زنان 
 بزن دست قشنگ رو

آفتاب: تركيب اجبارى واكسن هاى به دليل بى مسئوليتى 
 باز ديوارى كوتاه تر از مسئوال پيدا نكرديا

ابتكار: همه پرسى براى يك تجربه شكست خورده 
 فكر بدى هم نيست

اعتماد: وحشت طالبان از مقاومت مردم 
 ترس نداره كه هموطنن

ايران: روزهاى آرامش 
 با آب پرتقال و ماساز سر مى شود

جام جم: وصلت با همسايه 
 خوبخ ديگه رو آمار ازدواج تاثير داره

جوان: قول 3 وزير براى آخر 1400
 جوجه ها رو پس قراره آخر سال بشماريم؟

خراسان: حساب و كتاب يك ميليون مسكن 
 حيلى سخته مغزت زنگ مى زنه

دنياى اقتصاد: آينده اقتصاد در 2 سناريو 
 اجراش كدوم سالنه؟

شرق: زنان، خط مقدم جنگ عليه طالبان 
 سكوت!

شهروند: فعال در ديپلماسى، آماده در ميدان 
 زبل خان اينجا زبل خان اونجا زبل خان هرجا!

صبح امروز: 90 دقيقه حال خوب ايران 
 وقت اضافى نداره؟

همشهرى: زنگ ترديد در بازگشايى مدارس 
 بسه سرمان رفت

خطر حمله قلبى ناشى از استرس شغلى 
در زنان بيشتر است

 به گفته محققان، استرس شغلى، اختالالت خواب و خستگى كه به 
عنوان عوامل پرخطر حمله قلبى و سكته قلبى درنظر گرفته مى شوند، 

در بين زنان بيش از مردان درحال افزايش است.
به گــزارش مهر، درحالى كه ديابت، فشــارخون شــريانى، افزايش 
كلسترول، ســيگار كشيدن، چاقى و نداشــتن تحرك بدنى از عوامل 
پرخطر قابل تعديل براى بيمارى هاى قلبى و عروقى هســتند، اخيراً 
مشخص شده اســت كه فاكتورهاى پرخطر ديگرى مانند فشارهاى 
كارى و مشــكالت خواب مى توانند به طــور قابل توجهى بر خطرات 

قلبى عروقى بيفزايد.
 در گذشته مردان بيش از زنان تحت تأثير حمالت قلبى 

و سكته بودند
سرپرست تيم تحقيق از بيمارستان دانشگاه زوريخ، در اين باره گفت: 
«مطالعه ما نشــان داد مردان بيشــتر از زنان ســيگار مى كشند و چاق 
هســتند، اما در زنان فاكتورهاى پرخطــر غيرمتداول حمالت قلبى و 
ســكته مانند استرس شغلى، اختالالت خواب و احساس خستگى به 

مراتب بيشتر است.»
«مارتين هانسل»، در ادامه افزود:«اين نرخ افزايشى همزمان با افزايش 

تعداد زنانى است كه به صورت تمام وقت كار مى كنند.»
در ايــن مطالعه، محققان داده هاى  22 هزار زن و مرد در نظرســنجى 
سالمت سوئيس در سال هاى 2007، 2012 و 2017 را مقايسه كردند 
و به افزايش نگران كننــده اى در تعداد زنانى كه داراى عوامل پرخطر 
غيرمتــداول بيمارى هاى قلبــى عروقى بودند، پى بردنــد. اين روند 
افزايشــى همزمان با افزايش تعداد زنان شاغل تمام وقت از 38 درصد 

در سال 2007 به 44درصد در سال 2017 بود.

ابالغ ممنوعيت اشتغال اعضاى هيأت علمى 
در 2 شغل تمام وقت

 رئيس امورســالمت ادارى و دبيرخانه هيأت عالى نظارت سازمان 
ادارى و استخدامى كشور، بخشــنامه امكان نداشتن اشتغال همزمان 

اعضاى هيأت علمى به صورت تمام وقت را ابالغ كرد.
به گزارش ايلنا، در بخشنامه مجيد فرخى، رئيس امور سالمت ادارى 
و دبيرخانه هيأت عالى نظارت به نمايندگان وزرا (رؤساى سازمان ها) 
و مسئوالن هماهنگى هيأت هاى رســيدگى به تخلفات ادارى چنين 

ابالغ شده است: 
با عنايت به نامه شــماره 119/95846 مورخ 1400/02/08 مســئول 
هماهنگى هيأت هاى رســيدگى به تخلفات ادارى شهردارى تهران با 
موضوع اســتعالم درخصوص امكان قانونى اشتغال همزمان اعضاى 
هيأت علمى به صورت تمام وقت، لذا موضوع در جلســه شماره 981
مــورخ 1400/5/13 هيأت عالى نظارت مطرح و به شــرح ذيل اتخاذ 

تصميم شد:
«اشــتغال تمام وقت و همزمــان اعضاى هيأت علمى دانشــگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالى دولتى و غيردولتى در دستگاه هاى مشمول 
قانون رســيدگى به تخلفات ادارى، در صورت احراز، تخلف ادارى 
محسوب شده و قابل رســيدگى در هيأت هاى رسيدگى به تخلفات 

ادارى مى باشد.»

شكوفه رنجبر»
 مســئوالن مى گويند از نخستين روزهاى 
آغاز واكسيناســون در همــدان تاكنون بيش 
از 727 هزار و 694 دز واكســن در اســتان 
همدان تزريق شده است كه در آن سينوفارم،  
آسترازنكا و كووبركت به نسبت اسپوتنيك، 
ســوپرانا و بهارات از اقبال بيشترى در بين 
مردم برخوردار هســتند به عنــوان مثال در 
تاريخ 15شــهريورماه 588 هــزار و444 دز 
سينوفارم توزيع شــده كه  501 هزار و997

آن تزريــق و تنها  86 هــزار و447 دز از آن 
باقى مانده است.

اين اطالعات درخصوص آســترازنكا نيز با 
101 هزار دز توزيع، 86 هزار و599 مصرف 
و  14هزار و401 دز باقــى مانده هم برقرار 
اســت، همچنين كووبركت هم با  86 هزار 
و600 دز توزيعى، 51 هزار و150 مصرف و 
35 هزار و450 دز باقى مانده در رتبه ســوم 
قرار دارد در همين راســتا تا 15شهريورماه 
2 هزار و160 دز واكســن بهارات، 11هزار 
دز  و690  ســوبرانا2،  16هــزار  دز  و380 
اسپوتنيك در استان همدان توزيع شده است.

اكنون هم ســامانه براى ثبت نام دانشجويان 
باز شــده و دانشــجويان همدانى از ديروز 
مجاز به ثبت نام واكســن شده اند، اما با اينكه 
براى شــرط سنى در بسيارى از استان ها سن 
واكسن تا متولدان 1365 هم پايين آمده هنوز 
اين شــرايط براى همدانى ها محقق نشــده 

است.
از طرفى بايد گفت پس از اعالم شرايط سنى 
براى واكسيناســيون اجراى طرح مشــاغل 
خاص و داراى اولويت در دســتوركار قرار 
گرفت و هر هفته يك گروه شغلى به ليست 
مشــموالن واكسن اضافه شــد كه از جمله 
پاكبانان،  ادارات،  پرســنل  فرهنگيــان،  آنها 
خبرنــگاران و... بودند  بــا اين حال در اين 
ليســت ها خبرى از فعاالن حــوزه پخش و 

فروش تجهيزات پزشكى نبود.
اين اتفاق موجب شــده اســت تا اين گروه 
شــغلى در اســتان معترض باشــند چراكه 
معتقدنــد به دليل شــغلى كه دارنــد ارتباط 
مســتقيم و غيرمســتقيم با بيماران كرونايى 
دارند و ســالمت خود و خانواده هايشان در 

خطر است.
در همين راســتا يكى از فعاالن حوزه پخش 
تجهيزات پزشــكى در همدان بيــان كرد: با 
ابتالى  براى  زيادى  نگرانى هاى  كرونا  شيوع 
افراد شاغل در شركت هاى تجهيزات پزشكى، 
وجود دارد با اين حال مســئوالن پاســخگو 

نيستند.
عليرضا ميرزايى در گفت وگو با خبرنگار ما 
گفــت: اين موضوع به اين دليل اهميت دارد 
كه با وجود رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، 
پرسنل شــركت هاى توليدكننده تجهيزات و 
ملزومات پزشكى تعطيلى ندارند و از ابتداى 
همه گيرى و شــيوع كرونــا، در خط مبارزه 
بوده اند  خدمات رســانى  درحــال  كرونا،  با 
و اين نگرانى برايشــان بســيار جدى است 
كه در صورت ابتالى پرســنل، شركت هاى 

تجهيــزات  تأمين كننــده 
پزشــكى، دچار مشــكل 
و خلــل در فعاليت خود 

شوند.
وى افــزود: شــركت هاى 
مهندســين  و  توليــدى 
پزشــكى، به طــور خاص 
نيروهاى فروش و خدمات 
پس از فروش، نگهدارى و 
رفع عيب، كاليبراســيون و 
چك آپ روزانــه و... دائم 
استان  بيمارســتان هاى  در 
علت  همين  به  دارند  تردد 
خواه يا ناخــواه با بيماران 
و  دارند  ارتبــاط  كرونايى 
ممكن است هرلحظه بيمار 
شوند، بنابراين تقاضا داريم 

تا شــركت هاى پخش تجهيزات پزشكى هم 
مانند ساير مشاغل حساس در اولويت تزريق 

واكسن كرونا قرار گيرند.
وى با بيان اينكه هر روز موارد ابتال بيشتر و 

بيشتر مى شود و اين  نگرانى فعاالن اين حوزه 
را 2برابر كرده است، بيان كرد: بى توجهى به 
واكسيناسيون پرســنل شركت هاى تجهيزات 

سنگينى  عواقب  پزشكى، 
براى  كه  داشــت  خواهد 
حــوزه بهداشــت ودرمان 
استان آسيب زا خواهد بود.
هميـــــــن خصوص  در 
مديريــت مركز تجهيزات 
نيــز  اكســير  پزشــكى 
بــه همدان پيــام، گفــت: 
بى توجهــى مســئوالن به 
اين  براى  واكســن  تأمين 

صنف، منطقى ندارد.
اعتراض  در  حبيبــى  ميثم 
براى  بى توجهى هــا  بــه 
واكسيناســيون فعاالن اين 
وجود  با  كرد:  بيان  حوزه، 
بايد  ما  مجوزهــاى  اينكه 
حتمًا به تأييد علوم پزشكى 
برسد و در سامانه اى تحت عنوان «آى.ام.دى» 
ثبت شــود، اما تجهيزات پزشكى ها را علوم 
 پزشــكى زيرمجموعه خــود نمى داند و در 
پاســخ به اعتراض ها، مسئوالن علوم پزشكى 

استان مى گويند كه بايد از طريق اتحاديه اين 
موضوع دنبال شود.

وى افــزود: نامــه و درخواســت اين گروه 

صنفى از ســوى اتحاديه مربوطه به دانشگاه 
علوم پزشــكى ارسال شده است، اما متأسفانه 
تاكنون اقدامى براى آن از سوى علوم پزشكى 

صورت نگرفته است.
اين شرايط درحالى است كه معاون بهداشت 
علوم پزشكى همدان درخصوص آمار مربوط 
به اكسيناسيون معتقد است واكسن وضعيت 
بهتــرى يافتــه و محموله هــاى خوبى وارد 
مى شــود كه اگر به ميزان الزم برسد احتماالً 
حداكثر تــا 3 ماه آينده تزريــق 2 دز كامل 

مى شود.
محمد خزايى در پاســخ به گاليه معترضان 
بــه اولويت بندى صنف تجهيزات پزشــكى 
استان، گفت: اولويت تزريق واكسن از طريق 
وزارتخانه به اســتان ها ابالغ مى شود و اوايل 
هر هفته يك رسته و گروه شغلى جزو هدف 
واكسيناســيون قرار مى گيرند كه براســاس 
حساسيت شغلى و محل فعاليت آنان در نظر 

گرفته مى شود.
وى بيان كرد: در حال حاضر دفاتر پيشخوان 
و مراكز پليس 10+ از جمله مكان هاى پرتردد 
و شلوغى اســت كه كارمندان و پرسنل آنان 
بايد در اولويت واكسن قرار گيرند، اما هنوز 
حتى درخصوص اين 2 مركز پرحساســيت 

هم چيزى به استان اعالم نشده است.
خزايــى همچنين افزود: بــا اينكه تجهيزات 
پزشــكى و فعاالن اين بخــش جزو بخش 
خصوصى به شــمار مى روند تا تصميم گيرى 
براى  نمى توانيم  بهداشــت  وزارت  نهايــى 
واكسيناســيون آنان زمان مشخصى را اعالم 

كنيم.
وى بــا بيان اينكه در حال حاضر شهرســتان 
همدان رتبه نخســت ميزان دز دريافتى را در 
واكســن ها در بين ساير شهرستان هاى استان 
دارد، بيــان كرد: در اســتان همدان توســط 
دانشگاه علوم پزشــكى همدان تاكنون  680

هزار و419 دز واكســن تزريق شــده است 
كــه  445 هزار و801 دز آن مربوط به نوبت 
نخست و  234 هزار و618 دز آن مربوط به 

نوبت دوم است.

مسئوالن مى گويند شرط سنى و مشاغل در معرض خطر اولويت واكسن هستند

بخش خصوصى منتظر تصميم

جزئيات پرداخت ماهيانه«دستمزد مرخصى زايمان» اعالم شد

مرخصى 9 ماهه «زايمان» اجبارى است

و  پزشــكى  تجهيزات 
جزو  بخش  اين  فعاالن 
بخش خصوصى به شمار 
تصميم گيرى  تا  مى روند 
بهداشت  وزارت  نهايى 
بــراى  نمى توانيــم 
واكسيناسيون آنان زمان 
مشخصى را اعالم كنيم
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اشتغال نگاه

صنايع تبديلى و غذايى فرصتى مناسب 
براى سرمايه گذارى در همدان

 كشاورزى در راستاى امنيت غذايى و جلوگيرى از تسلط دشمن 
بر ما بســيار حايز اهميت است و همه در تالش هستند تا كشور به 
بيگانه نياز پيدا نكند چراكه اگر غفلت كنيم و در بحث امنيت غذايى 
به خارج از كشــور نياز پيدا كنيم مشــكالت عديده اى براى كشور 

ايجاد مى شود.
همانطور كه بارها عنوان شــده ايران كشــورى با مزيت هاى نسبى 
فــراوان در بخش كشــاورزى، دامپرورى و صنايع مرتبط اســت 
و كســب مقام هاى برتــر در توليد و صــادرات محصوالت بخش 
كشاورزى و دامپرورى و برخى محصوالت زراعى و دامى و نظاير 
آن فرصت هاى زيادى براى ســرمايه گذارى در بخش هاى مرتبط با 

كشاورزى ايجاد كرده است.
در اين ميان اســتان  همدان  و  شهرســتان  هاى  9  گانه  آن نيز  داراى 
فرصت هاى زيادى در بخش كشاورزى و دامى براى سرمايهگذارى 

هستند كه  شايد كمتر به آنها توجه  شده  است.
شهرســتان هاى اســتان همدان را كه بررســى مى كنيم قابليت هاى 
فراوانى در بخش كشــاورزى وجود دارد به طــورى كه با توجه به 
توســعه كشــت هاى گلخانه اى، اصالح الگوى كاشت و توجه به 
ظرفيت هــا فرصت هاى خوبى براى ســرمايهگذاران در اين بخش 

فراهم شده است.
اگر به شهرستان هاى همدان دقت كنيم هركدام در يك بخش سرآمد 
هســتند كه مى توان با لحاظ امتيازات خاص ســرمايه گذاران را به 

ورود در اين بخش ترغيب كرد.
در حال حاضر هر يك از شهرستان هاى استان همدان در محصوالتى 
داراى قابليت برندسازى هستند به گونه اى كه شهرستان بهار يكى از 
مناطق مستعد كشت سيب زمينى با كيفيت بسيار عالى است تا جايى 
كه شــايد بتوان گفت در ايام كشت محصوالت كشاورزى وسعت 
بســيارى از زمين هاى اين منطقه به كشــت سيب زمينى اختصاص 

مى يابد.
نهاوند نيز با دارا بودن شرايط آب وهوايى مناسب و همچنين خاك 
حاصلخيز بستر توليد شمارى از محصوالت استراتژيك كشاورزى 
همچون كلزا و گشــنيز اســت ضمن اينكه ماليــر در توليد انگور 
سرآمد اســت و تويسركان نيز به واســطه گردوى نابش در جهان 

حرف براى گفتن دارد.
ســير ســوالن، آلــوى اســدآباد، ســيب نهاونــد، رازيانــه رزن 
و چنديــن و چنــد محصــول ديگــر كــه اســتان همــدان در 
ــن  ــن دارد اي ــراى گفت ــرف ب ــور ح ــطح كش ــا در س ــد آنه تولي
ــاورزى از  ــه بخــش  كش ــد ك ــرار مى ده ــد ق ــورد تأكي ــه را م نكت
ــود  ــوب مى ش ــدان محس ــتان هم ــوه اس ــيار بالق ــاى بس ظرفيت  ه
ــك  ــاد ي ــراى ايج ــوت ب ــه ق ــك نقط ــوان ي ــه عن ــوان ب و مى ت
ــدار در جهــت توســعه اشــتغال و رونــق ايــن  ســرمايه گذارى پاي

ــرد. ــه ك ــر روى آن تكي ــتان ب اس
اگر ســخت نگيريم مى توان با حذف قوانين دست وپاگير حمايت 
از ســرمايه گذارى در واحدهاى كشاورزى كه داراى مزيت هستند 
را وســعت داد تا سرمايه گذارى در بخش كشاورزى تسهيل شده و 

اطمينان بخش باشد.
پرواضح اســت كه بــا تعيين اولويت هاى مختلف ســرمايه گذارى 
مى توان مســير توســعه را آســان تر طى كرد و از ســويى مانع از 

هدررفت سرمايه در مسير اشتباه شد.
گذشته از فرصت هاى كشت محصول تقويت صنايع تبديلى نيز يكى 
از بخش هاى موردتوجه در فرايند توسعه است چراكه توجه بيشتر 
به اين صنايع تســريع در رشد و توســعه كشاورزى و اقتصادى را 

موجب مى شود.
درست است كه اســتان همدان و شهرستان هاى 9گانه آن در توليد 
بسيارى محصوالت يكه تاز كشور هستند، اما نبود صنايع تبديلى در 
اين زمينه موجب شده كه مزد زحمت كشاورزان به جيب خودشان 
نرود و به واســطه خام فروشى توليدات عايدى چندانى از زحمات 

خود نداشته باشند.
بر همين اســاس الزم است از سرمايه گذارانى كه شرايط الزم براى 

سرمايه گذارى در بخش توسعه صنايع
 تبديلى و غذايى را دارند حمايــت همه جانبه صورت گيرد چراكه 
به طورحتم حمايت و همكارى با افراد ســرمايه گذار سبب توسعه 

اقتصاد پايدار استان مى شود.
ــزوده  ايجــاد شــده  ــه  ارزش اف ــى از 2 جنب ــع تبديل گســترش صناي
ــاى ديگــر دارد  ــا بخش ه ــه ب در بخــش كشــاورزى و رابطــه اى ك
موجــب ايجــاد ارزش افــزوده در ســايربخش ها مى شــود و از 
آنجايــى كــه صنايــع تبديلــى از محصــوالت كشــاورزى بــه عنــوان 
ــور  ــع مذك ــعه  صناي ــد گســترش و توس ــتفاده مى كنن ــه اس ماده  اولي
موجــب افزايــش توليــد و يــا افزايــش اســتفاده از توليــدات شــده 
و به  طــور غيرمســتقيم ايجــاد ارزش افــزوده مى كنــد، بنابرايــن 
جــذب ســرمايه گذار بــراى ايجــاد و توســعه صنايع تبديلــى و 
غذايــى بايــد از اولويت هــاى مهــم در بخــش كشــاورزى باشــد و 
فــرش قرمــزى كــه بارهــا از پهــن كــردن آن زيرپــاى ســرمايه گذار 
ــا شــاهد  ــرد ت ــه خــود بگي ــت ب ــگ واقعي ــه شــود رن ســخن گفت

ــدات كشــاورزى در اســتان همــدان باشــيم. ــزوده تولي ارزش اف
* طاهره شهابى

پرداخت يارانه به كسب وكارهاى آسيب ديده 
از كرونا

 وزير كار معتقد است: در شرايط كرونا بايد اعطاى كمك هاى مالى 
و پرداخت يارانه به مشاغل رســمى در حوزه كسب وكارها با جديت 

بيشترى دنبال شود.
به گزارش ايســنا، حجت ا... عبدالملكى با بيان اينكه بيشــتر اقدامات 
صورت گرفته در شــرايط كرونا تأثير كوتاه مدت داشــته است، گفت: 
در حوزه كســب وكارها بايد چند كار اساسى صورت گيرد و در مورد 
مشاغل رسمى با اختصاص كمك هاى مالى الزم است يارانه پرداخت 

كنيم.
به گفته وى ســاير كشــورها هم با شــرط حفظ نيروى كار و تداوم 

بيمه پردازى به اين كار اقدام كرده اند.
عبدالملكى توسعه مشــاغل خانگى و «آى.ســى.تى» محور و آموزش 
صاحبان كسب وكارها براى ادامه حيات در دوران كرونا به ويژه در زمينه 

بازاريابى و فروش را از ديگر اقدامات الزم عنوان كرد.
اعتقاد وى اين اســت كه تاكنون اغلب اقداماتى كه در شــرايط كرونا 
صورت گرفته كوتاه مدت بوده همچنان كه در قالب اعطاى تســهيالت 
وام يا بسته هاى معيشتى انجام شــده است درحالى كه بايد در شرايط 
كنونى اين مســأله را جدى و ريشه اى پيگيرى كنيم و نگاه بلندمدت به 

آن داشته باشيم.
در راســتاى حمايت از صاحبان مشاغل و كسب وكارها در سالجارى، 
كارگروه مقابله با پيامدهاى اقتصادى كرونا، بســته جامع حمايت هاى 
اقتصادى مالى، بانكى و بيمه اى را براى ســال 1400 تمديد و معاونت 
اشــتغال وزارت كار، 12گروه شغلى و كسب وكار آسيب ديده از كرونا 
را براى امســال نيز مشــمول بهره مندى از مزاياى بسته حمايتى كرونا 
در ســالجارى اعالم كرد. به استناد گزارش كارگروه مقابله با پيامدهاى 
اقتصادى كرونا دربازه زمانى اسفندماه 1398 تا 15خردادماه 1400بيش 
از 400 هزار بنگاه آسيب ديده از كرونا تسهيالت ارزان دريافت كرده و 
بيش از 1/8هزار ميليارد تومان مقررى بيمه بيكارى پرداخت شده است.
در زمينه بســته سياســت پولى نيز با وجود تدارك بســته تسهيالت 
ارزان قيمــت 75 هزار ميليــارد تومانى، ميزان تســهيالت پرداختى تا 
پايان خردادماه 1400 حــدود 46/8 هزار ميليارد تومان بوده كه معادل 

1/3درصد توليد ناخالص داخلى است.
به موجب اين گزارش اگرچه تســهيالت پرداختى با نرخ بازده پايين 
و وجود دوره تنفس مناســب همــراه بوده، ولى اســتقبال چندانى از 
جانب مشاغل و كسب وكارهاى آسيب ديده از كرونا براى دريافت اين 

تسهيالت صورت نگرفته است.
كارشــناس اقتصادى در گفت وگو با ايســنا، گفت: در اكثر كشــورها 
كمك هايــى كه در حوزه كرونا صورت گرفته با نرخ بهره صفر درصد 
بوده تا از اين طريق فشــار به واحدهاى صنفى و خدماتى وارد نشــود 
درحالى كه ما بــه دليل محدوديت هاى مالى عمًال امكان اجراى چنين 
طرح هايى را نداشتيم چون در حوزه بانكى با مشكالتى روبه رو بوده و 

هستيم و دولت هم با محدوديت بودجه دست وپنجه نرم مى كند.
حميــد حاج اســماعيلى افــزود: در زمينــه حمايت از مشــاغل و 
كسب وكارهاى آســيب ديده انتظار كمك ها و حمايت هاى بيشترى 
مى رفت چون شخصَا معتقدم كه صرف پرداخت وام اثرگذارى الزم 
را ندارد به عالوه مبلغ وام كرونا اندك بوده و صاحبان مشــاغل بايد 
آن را با سود بازپرداخت مى كردند كه چون درآمدى از محل فعاليت 
نداشــتند و در دوران كرونا در تعطيلى به سر مى بردند براى دريافت 

وام كرونا ريسك نكردند.

لوازم التحرير قاچاق به اسم توليد ايران!
 رئيس انجمن توليدكنندگان نوشــت افزار از كاهش توليد اقالم مختلف لوازم التحرير 
به ويژه جامدادى و دفتر خط دار خبر داد و از مردم خواســت هنگام خريد كاال به عالمت 
اســتاندارد و كد آن توجه كنند؛ چراكه در ســال هاى اخير عده اى از محدوديت واردات 
سوءاستفاده كردند و كاالهاى بى كيفيت قاچاق را به كشور وارد و با درج عبارت "ساخت 

ايران" روى آنها به نام كاالى ايرانى در بازار عرضه مى كنند.
محمودرضا صنعتكار در گفت وگو با ايســنا، گفت: در پى تعطيلى مدارس ناشى از شيوع 
ويروس كرونا و كاهش مصرف لوازم التحرير، ميزان توليد آن كاهش داشته، اما تا حدامكان 
كارگران را اخراج نكرديم، بلكه فعاليت شركت ها از 3 شيفت به يك شيفت رسيده است. 

به گفته وى كاهش توليد اقالم مختلف متفاوت اســت. براى مثال درمورد دفتر خط دار و 
جامدادى كه بيشتر در مدرسه استفاده مى شود، بيشتر بوده و 80 تا 90 درصد كاهش داشته 
است، اما در بخش مداد و خودكار كاهش توليد 50 تا 60 درصد بوده است، البته با توجه 
به حضور كودكان در خانه اســتفاده از دفتر نقاشى و مدادرنگى بيشتر بوده، اما استفاده از 

پاك كن كاهش چشمگيرى داشته است. 
رئيس انجمــن توليدكنندگان نوشــت افزار دربــاره ميزان افزايش قيمت هــا نيز گفت: 
توليدكننــدگان افزايش قيمت چندانى اعمال نكرده انــد و حتى برخى از اقالم خود را به 
قيمت تمام شــده عرضه كرده اند كه كارشان گردش داشته باشــد. اين درحالى است كه 
اگــر افزايش هزينه توليد مانند افزايش نزديك به 40 درصدى حقوق و دســتمزد، هزينه 
حمل ونقــل، مواداوليه(از جمله افزايش بيش از 60درصدى محصوالت پتروشــيمى) و 

همچنين افزايش قيمت بيش از 60درصدى حامل هاى انرژى كه بدون اعالم دولت گران 
شــده، در نظر گرفته شود، انواع نوشت افزار بايد حدود 60درصد گران شود، البته احتماالً 
فروشندگان طبق روال هر سال افزايش قيمت خود را اعمال مى كنند؛ بنابراين اگر افزايش 
قيمتى صورت گرفته در توزيع اتفاق افتاده، اما در بخش توليد افزايش قيمت خيلى جزئى 

بوده است. 
صنعتكار از مردم خواســت هنگام خريد كاال به عالمت اســتاندارد و كد آن توجه كنند؛ 
چراكه در ســال هاى اخير عده اى از محدوديت واردات سوءاســتفاده كردند و كاالهاى 
بى كيفيت قاچاق را به كشور وارد و با درج عبارت "ساخت ايران" روى آنها به نام كاالى 
ايرانــى در بازار عرضه مى كنند؛ بنابراين ديدگاه منفى نســبت به كاالهاى ايرانى در بازار 

ايجاد مى كنند. 

شماره فراخوان در موضوعشماره مناقصه
سامانه ستاد

تضمين شركت در فرآيند مبلغ برآورد (ريال)
ارجاع كار (ريال)

ساعت 
بازگشايى

اصالح شبكه و استانداردسازى انشعابات آب بخشى از شهر ع/1400/225
كرفس

20000070010000599,492,679,766474,633,98810:30

ساخت مخزن هوايى 50 مترمكعبى و اجراى خطوط انتقال آن، ع/1400/226
روستاى پهن آباد شهرستان همدان

200000700100006010,872,434,020543,621,70211

اجراى طرح تكميلى خط انتقال مجتمع فيض آباد به مخزن زمينى ع/1400/227
سراوك

200000700100006117,086,298,906854,314,94511:30

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به پيمانكارانى را كه داراى 
گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى با سابقه 
انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته و تحويل موقت يا قطعى همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايى در كارهاى مرتبط پيشين طى 5 سال 

گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 5)، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد.
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir در 
سامانه ستاد انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در 

مناقصه محقق سازند.
*تاريخ انتشارآگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/03/18

*هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق 
درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

*مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/06/18 لغايت 1400/06/23 تا پايان وقت ادارى. 
*آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1400/07/03 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)

*تاريخ بازگشايى پيشنهادات:  مورخ 1400/07/04 در سالن جلسات مناقصه گزار. 
*مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمينى معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 ه  مورخ 
1394/09/22 و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592 ه  مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر 

شده حداكثر تا پايان وقت ادارى  مورخ 1400/07/03 به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.

*نشانى مناقصه گزار: همدان- ميدان بيمه - جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 54:7 تا 51:41 ،پنجشنبه 54:7 تا 51:31)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

*مركز تماس: 43914-120       دفتر ثبت نام: 73796988  و 86739158
*ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

*اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانى  www.hww.irدرج شده است.
*شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

 مديــركل منابع طبيعى اســتان همدان بيان 
كرد: 65هزار هكتار از عرصه هاى استان همدان 
در معرض بيابانى شــدن قــرار دارد كه مقدار 
10هزار هكتار آن در شهرســتان كبودراهنگ 

قرار گرفته است.
اســفنديار خزائى در گفت وگو با بازار با بيان 
اينكه در طرح هاى بيابان زدايى افزايش پوشش 
گياهــى با گياهان مقــاوم در برابر كم آبى و با 
اجــراى طرح هاى نهــال كارى، بوتــه كارى، 
حفاظت از پوشــش گياهى طبيعى، آبيارى و 
مراقبــت و مديريت هرزآب انجام مى شــود، 
گفت: اجراى طرح ترســيب كربن در اســتان 
همدان از اقدام هاى مؤثر در سرعت بخشيدن 
به طرح هاى مقابله بيابان زدايى با اســتفاده از 
مشاركت مردم در احياى عرصه هاى طبيعى و 

مقابله با بيابانى زايى است.
وى بيان كرد: 65 هــزار هكتار از عرصه هاى 
اســتان همدان در معرض بيابانى شــدن قرار 
دارد كه مقدار 10هزار هكتار آن در شهرستان 

كبودراهنگ قرار گرفته است.
مديركل منابع طبيعى اســتان همــدان در ادامه 
گفــت: به همين منظور بــراى مقابله با پديده 
بيابان زايى در ســال هاى گذشــته مقدار 325 
هكتار طرح هــاى بيابان زدايى در شهرســتان 

كبودراهنگ اجرا شده است.
وى با اشــاره به اينكه در اين پروژه گونه هاى 

آتريپلكس و قره داغ كاشــته شده كه مقاوم به 
كم آبى و شــرايط اقليمى منطقه هســتند، بيان 
كــرد: بيش از 95 درصد اجــراى طرح موفق 

بوده است.
خزائى در ادامه افزود: در ســالجارى براى 75 
هكتار بيابان زدايى در شهرســتان كبودراهنگ 
طرح در نظرگرفته شــده كــه به طورقطع در 
جلوگيرى از فرســايش بادى و جلوگيرى از 

ريزگردها تأثير بسزايى خواهند داشت.
مديــركل منابع طبيعــى و آبخيزدارى اســتان 
همدان وجود عوامل انســانى از قبيل برداشت 
آب  ســفره هاى  از  بى رويــه  و  غيراصولــى 
زيرزمينــى، تغيير كاربرى اراضــى، مديريت 
نامناســب مراتع، چراى مفرط مراتع توســط 
دام، مديريت غيراصولى اراضى كشــاورزى را 
از جملــه عوامل تأثيرگذار در تشــديد پديده 

بيابان زايى برشمرد.
وى بيان كرد: متأســفانه استفاده بيش از حد 
از اراضى مرتعى از مهمترين عوامل ريشه اى 
فرســايش خاك و بيابان زايى به شمار مى آيد 
كه درپــى آن تخريب عرصه هاى منابع طبيعى 
و نيز فرسايش شــديد بادى و آبى به همراه 
افزايش ميزان شــورى خاك را در پى داشته 

است.

 دبيــر پويش «مهرواره آب» از آغاز به كار 
اين مهــرواره در همدان خبــر داد و گفت: 
عالقه مندان شركت در اين پويش تا 15مهرماه 

براى ارسال آثار فرصت دارند.
ســيد هــادى حســينى بيدار بيان كــرد: در 
ســالجارى به دليل كاهش چشمگير نزوالت 
آسمانى، تأمين و توزيع آب شرب در شهرها 
و روســتاهاى استان با دشوارى درحال انجام 
اســت و گذر از اين شرايط دشــوار نياز به 

عزمى همگانى دارد.
وى گفت: در راســتاى ترويج فرهنگ بهينه 
مصرف آب كه به همت دستگاه هاى اجرايى 
استان برگزار مى شــود به برگزيدگان پويش 

«مهرواره آب» جوايز نفيسى اهدا مى شود.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان به محورهاى اين پويش اشاره كرد و 
افزود: آب و فرهنگ شــهروندى در مديريت 
مصــرف آب، آب و مصرف خانگــى، آب و 
مـحيط زيســـت، آب و كشـــاورزى و آب 
و صنعت از جملــه محورهاى اين پويش به 

شمار مى رود.
وى مهلت ارسال آثار را تا 15مهرماه دانست 
و گفت: عالقه مندان مى توانند براى شــركت 
در ايــن پويش آثار خــود را به دبيرخانه اين 
پيام رســان  نرم افزارهاى  طريــق  از  همايش 
به شــماره تلفن 09185904424 و همراه با 
#مهرواره _آب ارســال كنند كه اختتاميه آن 

نيمه نخست آبان ماه است.
گروه  عالقه منــدان  كرد:  بيان  حســينى بيدار 
ســنى 4 تا 18سال براى شــركت در بخش 
نقاشــى مى توانند آثار خود را با موضوعات 
كودكان دوســت دار آب، مادران حافظ آب، 
آب و صرفه جويى، آب و كشــاورزى، آب و 
محيط زيست، آب وصنعت، آب و بازچرخانى 
آن، كرونا و بهداشــت آب به دبيرخانه ارسال 

كنند.
رئيــس دبيرخانه پويش «مهرواره آب» با بيان 
اينكه در بخش عكس آثار بايد در موضوعات 
اشــاعه فرهنگ صرفه جويى در مصرف آب 
در بخش هاى( شــرب، كشاورزى، صنعت و 
محيط زيســت) و بحران كم آبى باشد افزود: 
آثار ارســالى در 2 بخش حرفــه اى و آماتور 
به صورت تك عكس(هــر عكاس حداكثر 5

عكس و يك بخش) است و تمام عكس هاى 
ارسالى بايد داراى كپشن باشند.

وى بــا تأكيــد بر اينكــه آثار ارســالى بايد 
بــه صورت فايــل Jpg يا Jpeg ارســال 

شــوند گفت: عكس ها نبايد پيش از اين در 
جشــنواره  ديگرى برگزيده شــده باشــند و 
برگزاركننده حق دارد از آثار پذيرفته شده (با 
رعايت حقوق معنــوى صاحب اثر) در امور 
غيرتجارى استفاده كند كه مسئول اين بخش 
شركت ســهامى آب منطقه اى استان همدان 

است.
حســينى بيدار با اشــاره به بخش فيلم 100
ثانيــه اى بيان كرد: اين بخــش با موضوعات 
كودكان دوستدار آب، مادران حافظ آب، آب 
و صرفه جويى و ترويج فرهنگ بهينه مصرف 
آب شرب در شــهرها و روستاها و توجه به 
موارد مرتبط به فاضالب در قالب بازچرخانى 

آب برگزار مى شود.
وى زمان آثار را حداكثر 100 ثانيه دانست و 
گفت: آثار ارسالى در بخش كودك و نوجوان 
و در 2 بخش حرفه اى و موبايلى اســت كه 
ويژه گروه ســنى مخاطب 4 تا 18 سال است 
و مسئول برگزارى شــركت آب و فاضالب 

استان همدان است.
رئيــس دبيرخانــه پويــش «مهــرواره آب» 
ــش  ــه و پژوه ــش مقال ــه بخ ــاره ب ــا اش ب
بيــان كــرد: عالقه منــدان بــه شــركت در 
ــه موضوعــات كــودكان  ايــن بخــش بايــد ب
آب  آب،  حافــظ  مــادران  آب،  دوســتدار 
آب  كشــاورزى،  و  آب  صرفه جويــى،  و 
و  آب  صنعــت،  و  آب  محيط زيســت،  و 
ــت آب  ــا و بهداش ــى آن و كرون بازچرخوان

بپردازنــد.
وى بــا بيــان اينكه گروه ســنى بخش پژوهشــى 
كــودكان و نوجوانــان هســتند، گفــت: اولويــت 
ــش  ــه و پژوه ــش مقال ــار در بخ ــاب آث انتخ
ــى  ــى - پژوهش ــوا و علم ــر محت ــت برت كيفي
ــط در  ــد فق ــر شــركت كننده مى توان اســت، ه
يكــى از محورهــا مقالــه يــا پژوهــش ارســال 
كنــد، هــر مقالــه يــا پژوهــش نبايــد بيــش از 
2هــزار كلمــه داشــته باشــد و مقاله يــا پژوهش 
نبايــد پيــش از ايــن منتشــر و يــا در جشــنواره  

ديگــرى برگزيــده شــده باشــند.
حسينى بيدار به بخش داستان كوتاه هم اشاره  
كــرد و افزود: در اين بخــش كه محدوديت 
سنى ندارد، هر شــركت كننده مى تواند فقط 
يك داســتانك ارسال كند، هر داستانك نبايد 
بيش از 50 كلمه داشــته باشــد، داستانك ها 
بايد مشــخصًا با موضوعات ذكر شده باشند، 
داســتانك ها نبايد پيش از اين منتشر و يا در 

جشنواره  ديگرى برگزيده شده باشند.

وى با اشــاره بــه بخش كليپ هاى كـــوتاه 
آموزشــى نيز گفت: اين بخش با موضوعات 

ترويــج الگــوى كشــت، ترويــج فرهنگ 
جلوگيرى از كشــت دوم، ترويج روش هاى 
صحيح آبيــارى، ترويج توليــد محصوالت 
كم آب بر و ترويــج فرهنگ مديريت مصرف 
آب شرب در منازل كشاورزان برگزار مى شود 
كه سازمان جهادكشاورزى متولى برگزارى آن 

است.
رئيــس دبيرخانه پويش «مهرواره آب» با بيان 
اينكه اين بخش محدوديت سنى ندارد افزود: 
آثار ارسالى در بخش ســاخت كليپ ها بايد 
در قالب پويانمايى و موشن گرافى، زمان آثار 
حداكثر 60 ثانيه، آثــار بايد به صورت فايل  
mp۴ ارسال شوند، آثار ارسالى نبايد پيش از 
اين در جشنواره  ديگرى برگزيده شده باشند 
و  برگزاركننده حق دارد از آثار پذيرفته شده 
(با رعايت حقوق معنوى صاحب اثر) در امور 

غيرتجارى استفاده كند.

مديركل منابع طبيعى استان همدان اعالم كرد

65 هزار هكتار از اراضى استان 
در معرض بيابانى شدن

پويش «مهرواره آب» در همدان
 آغاز به كار كرد
■ مهلت ارسال آثار 15مهرماه

www.hamedanpayam.comwww.hamedanpayam.com
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

تور دوچرخه سوارى بانوان در مالير 
 هيأت دوچرخه سوارى شهرستان مالير در گراميداشت هفته دولت 

براى نخستين بار تور دوچرخه سوارى ويژه بانوان را برگزار كرد.
در اقدامى فرهنگى، آموزشــى به مناسبت گراميداشت هفته دولت با 
همكارى هيأت دوچرخه سوارى و مســئول امور ورزش بانوان اداره 
ورزش وجوانان در راستاى ارتقاى آموزش دوچرخه سوارى به صورت 
عملى و نحوه صحيح استفاده از دوچرخه در مسيرهاى طوالنى و گرم 
و ســرد كردن بدن در حين ركاب زدن يك دوره تور دوچرخه سوارى 

ويژه بانوان براى نخستين بار در شهرستان مالير برگزار شد.
شركت كنندگان مسير 20 كيلومترى بلوار كريم خان زند تا داالن بهشت 
را ركاب زدند و خواســتار برگزار شــدن مجدد اين گونه برنامه هاى 
آموزشــى و فرهنگى در ترويج فرهنــگ ورزش و جذب جوانان و 

خانواده ها به ورزش شدند.

مسابقات واليبال در مالير
 به مناسبت گراميداشت هفته دولت يك دوره مسابقات واليبال ويژه 

بانوان در سالن شهيدبهشتى استاديوم تختى مالير برگزار شد.
مسابقات واليبال ويژه بانوان با همكارى هيأت واليبال و مسئول امور 
ورزش بانوان اداره ورزش وجوانان و باشگاه فرهنگى ورزشى وحدت 
مالير با رعايت پروتكل هاى بهداشتى در سالن شهيدبهشتى مجموعه 

ورزشى تختى برگزار شد.
تعداد 5 تيم از باشگاه فرهنگى ورزشى وحدت مالير در اين دوره از 
مسابقات شركت كردند و در ديدارهايى دوستانه و جذاب براى كسب 

مقام و رتبه برتر اين مسابقات با هم به رقابت پرداختند.
درنهايت تيم وحدت«الف» به مربيگرى مهناز قمرى و ســمانه عبدى 
توانست با شكست حريفان هم باشگاهى خود مقام قهرمانى اين دوره 
از مسابقات را كســب كند و تيم هاى وحدت«ب» و وحدت«پ» به 
ترتيب عناوين نايب قهرمانى و سومى اين مسابقات را از آن خود كنند.

سالن ورزشى خدارحمى
 به بهره بردارى رسيد

 ســالن ورزشــى پهلوان مجتبى خدارحمى نخســتين قهرمان و 
مدال آور كشتى استان، در نهاوند به بهره بردارى رسيد.

اين سالن ورزشى كه در هنرستان فنى شهيد فرزاد سليمانيان احداث 
شــده، با حضور مديركل آموزش وپرورش استان، امام جمعه نهاوند و 

جمعى از مسئوالن شهرستان نهاوند افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
اين سالن 475 مترمربع مساحت دارد كه براى احداث آن 300 ميليون 

تومان اعتبار هزينه شده است. 
خدارحمى در ســال 1365 نخســتين مدال بين المللى كشتى استان 
همدان را در مســابقات كشتى جوانان آســيايى ژاپن كسب و راه را 
براى ساير قهرمانان استان باز كرد پس از خدارحمى كشتى و ورزش 
اســتان در ساير رشته ها هم مدال هايى كسب كرده است، همچنين در 
پايان اين مراسم از پهلوان خدارحمى پيشكسوت فرهنگى، ورزشى و 
دارنده مدال كشتى مسابقات بين المللى و تعدادى ديگر از پيشكسوتان 

ورزشى شهرستان نهاوند تجليل شد.

بسكتباليست همدانى در اردوى تيم ملى 

 آيناز رحيمى بسكتباليست همدانى به اردوى آماده سازى تيم ملى 
مهارت هاى فردى دعوت شد.

فدراسيون بســكتبال از رحيمى بازيكن مستعد كانون نايريكا همدان 
براى شركت در اردوى آماده سازى تيم ملى مهارت هاى فردى دختران 
زير 15سال دعوت كرد. اين اردوى آماده سازى در 2 مرحله به ميزبانى 
تاالر بســكتبال آزادى برگزار مى شــود و رحيمــى از جمعه نوزدهم 

شهريورماه به مدت 3 روز در اين اردو حضور خواهد يافت.
وى در اردوى انتخابى سال گذشته به عنوان تنها نماينده غرب كشور 

در بين 12نفر برتر كشور حضور داشت.

انتخابى جام جهانى 2022  قطر
ايران با اقتدار عراق را شكست داد

 تيم ملــى فوتبال ايران در دومين ديدار خــود در مرحله انتخابى 
جام جهانى 2022 قطر برابر عراق به يك پيروزى پرگل دست پيدا كرد 

تا براى دومين هفته متوالى صدرنشين گروه نخست شود.
تيم ملــى فوتبال ايران در دوميــن ديدار خــود در مرحله مقدماتى 
جام جهانى در ورزشــگاه خليفه قطر بــه مصاف تيم ملى عراق رفت 

كه اين ديدار با برترى 3 بر صفر شاگردان اسكوچيچ به پايان رسيد.
عليرضــا جهانبخش كــه براى دومين بــازى پى در پــى كاپيتان تيم 
ملــى فوتبال ايران بود در دقيقه ســوم و مهدى طارمــى(69) و على 

قلى زاده(90) گل هاى ايران را وارد دروازه عراق كردند.
تيــم ملى ايــران در اين ديدار بــا تركيب عليرضــا بيرانوند، صادق 
محرمى، شجاع خليل زاده، حسين كنعانى زادگان، اميد نورافكن، سعيد 
عزت اللهى(56 سامان قدوس)، احمد نورا... ، عليرضا جهانبخش (88 
كريم انصارى فــرد)، وحيد اميرى(88 على قلى زاده)، مهدى طارمى و 

سردار آزمون (94 مهدى قائدى) به ميدان رفت.
تيم ملى فوتبال ايران درحالى به مصاف عراق رفت كه برخالف ديدار 
با ســوريه اين بار دراگان اسكوچيچ ســرمربى خود را روى نيمكت 

داشت و توانست خيلى زود به گل برترى دست پيدا كند.
بازى هنوز سروشــكل كاملى به خود نگرفته بود كه مهدى طارمى در 
سمت چپ دفاعى عراق قصد دروازه كرد و پيش از رسيدن به محوطه 
جريمه توپ را سانتر كرد كه پرش عليرضا جهانبخش و ضربه سر او 
با دفع ناقص دروازه بان عراق همراه شــد تا دروازه حريف خيلى زود 
باز شود و ايران بتواند عراق را غافلگير كند تا فكر بازى تدافعى نباشد.
پس از اين گل طبق پيش بينى ها ايران كمى عقب نشست و اين عراق 
بود كــه تالش كرد خود را به دروازه ايران نزديك كند، اما نه تنها در 
دقايق پس از گل، بلكه در طول 45 دقيقه نخست نتوانست دروازه تيم 

ملى ايران را به طور جدى تهديد كند.
نيمــه دوم براى عراقى هــا متفاوت آغاز شــد و ادووكات با انجام 2
تعويــض به دنبال تهاجمى كردن تيمش بود تــا بتواند گل خورده را 
جبران كند، اما تيم ملى ايران هرچند هنوز به هماهنگى كامل نرسيد و 
بازيكنانش پاس هاى اشتباه زيادى دادند، اما مرتكب اشتباه خطرسازى 

نشدند.
اين روند تا دقيقه 69 ادامه داشت كه در اين لحظه دفع توپ مدافعان 
ايران در جناح راســت خط ميانى به سردار آزمون رسيد و او با پاسى 
بلند پشت مدافعان عراق مهدى طارمى را روانه دروازه كرد كه كنترل 
خــوب اين بازيكن، با ضربه زيبا از بين پاهاى دروازه بان عراق به گل 

دوم تبديل شد.
پس از گل دوم بازى همان طور دنبال شد كه ايران مى خواست. عراق 
بــدون آنكه حمله خطرناكى طراحى كند تــوپ را در زمين ايران به 
گــردش درآورد و بازيكنان ايران با دفاع خوب كار را دنبال كردند تا 

كار به دقايق پايانى كشيد.
درحالى كه عراق ديگر انگيزه اى براى رســيدن به گل نداشــت على 
قلى زاده و كريم انصارى فرد كه 2 دقيقه مانده به پايان بازى وارد زمين 
شــده بودند در يك همكارى خوب توانستند گل سوم ايران را به ثمر 
برســانند. انصارى فرد كه كاپيتان ايران هم شــده بود پاس عرضى را 
درون محوطــه جريمه براى قلى زاده ارســال كرد و اين بازيكن پس 

از كنترل توپ با ضربه اى فنى گل سوم را براى ايران به ثمر رساند.
تيم ملى فوتبال ايران با اين پيروزى 6 امتيازى شد و صدرنشين گروه 
نخست باقى ماند تا چشم به ديدارهاى آينده براى صعود به جام جهانى 
داشــته باشد. اين نهمين پيروزى متوالى دراگان اسكوچيچ با تيم ملى 

ايران بود.
ايران 15مهرماه با امارات در دوحه و 20 مهرماه در ورزشــگاه آزادى 

ميزبان كره جنوبى خواهد بود. 
در ديگــر بازى گروه كره جنوبى ديگر تيم مدعى گروه در خانه با يك 
گل از ســد لبنان گذشــت تا با 4 امتياز به رده دوم برسد و امارات با 

تساوى يك بريك مقابل سوريه با 2 امتياز در رده سوم ايستاد. 
3 نتيجه مشابه به ثبت رسيد و هر 3 ميهمان روز دوم، موفق  B در گروه
شــدند بر ميزبان ها غلبه كنند. به اين شكل كه استراليا در ديدار خارج 
از خانه يك بر صفر ويتنام را شكست داد، ژاپن با همين نتيجه مقابل 
چين كه در دوحه قطر برگزار مى شد به برترى رسيد و عربستان نيز در 

عمان يك بر صفر تيم برانكو ايوانكوويچ را شكست داد.

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

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

برابر رأي شماره 140060326008000320 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى محمدعلى كيانى فرزند سبزعلى به شماره شناسنامه 3629 صادره از رزن در يك واحد 
سردخانه به مساحت 3500 مترمربع پالك 574 فرعى از 195 اصلي قريه خوروند واقع در همدان بخش 
5 حوزه ثبت ملك رزن  خريدارى از مالك رسمى آقاى شعبان كيهانى طاهر برابر سند شماره 38109 
مورخه 1399/12/28 دفتر يك رزن محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 40) 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/18

حسين حيدرى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

ادووكات: ايران مقابل ما بهتر بود
 ســرمربى تيم ملى عراق پس از باخت مقابل ايران اعتراف كرد كه شاگردان اسكوچيچ عملكرد بهترى 

داشتند.
ديك ادووكات ســرمربى سرشناس عراق پس از اين باخت سنگين، گفت: ما قبل از آغاز مسابقات 
انتخابــى جام جهانى آمادگى مناســبى نداشــتيم و وقتى آمدم زمان بســيار كمى براى آماده كردن 
تيم داشــتم. من االن متوجه هســتم كه چرا تيم پيش از اين با 5 بازيكن در دفاع كار مى كرد و 

4 مدافع.  نه 
وى افزود: مى دانم ملت عراق از اين باخت ناراحت هســتند و حس بدى دارند، من هم از اين 
نتيجه ناراحت هستم، اما بايد منطقى باشيم و بايد بپذيريم در اين بازى رقيب از ما بهتر بود و به 

پيروزى رسيد اگرچه هنوز 8 بازى ديگر پيش رو داريم.

اسكوچيچ: از پيروزى مقابل عراق خيلى راضى هستم
 سرمربى تيم ملى فوتبال كشورمان گفت: من از اين برد خيلى راضى هستم چون ما سر و شكل يك 

تيم واقعى را داشتيم.
دراگان اسكوچيچ در نشست خبرى پس از ديدار ايران و عراق كه با پيروزى 3 بر صفر تيم ملى ايران 

به پايان رسيد، بيان كرد: من از اين برد خيلى راضى هستم ما سر و شكل يك تيم واقعى را 
داشتيم، در چنين بازى احساسات بسيار باالست، ولى ما تيم برتر بوديم و لياقت اين برد را 
داشتيم. وى افزود: زدن گل زودهنگام اين فرصت را به ما داد كه بازى را مديريت كنيم. 

عراق مى خواست از توپ هاى دوم استفاده كند، ولى ما چنين فرصتى را به آنها نداديم.
اســكوچيچ بيان كرد: دوســت دارم اين برد را به مردم ايران تقديم كنم چون متعلق به 

همه آنهاست.

سليمان رحيمى»
 براى تكميل پروژه هاى نيمه تمام ورزشى، 
اســتان نياز به اعتبارى حــدود 400 ميليارد 

تومان دارد.
مديــركل ورزش وجوانان اســتان در برنامه 
سه شنبه ها با خبرنگاران ورزشى همدان با بيان 
اين مطلب با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در 11ماهه گذشــته، گفت: در بدو ورود به 
اســتان با پروژه هايى مواجه بوديم كه از 3 تا 
10ســال راكد مانده بودند و درنهايت برخى 
از پروژه ها به اين نتيجه رســيده بودند كه در 
پروژه اى همچون مجموعه 3 سالن تخصصى 
و  آهــن آالت  شهيدشمســى پور  اســتاديوم 

اسكلت را تخريب و به فروش برسانند.
حميد سيفى افزود: خوشبختانه با خودباورى 
و همچنيــن همــت جمعى گــروه مديريتى 
دســتگاه ورزش، پيگيرى هــا و حمايت هاى 
اســتاندار و مجمع نمايندگان اســتان پس از 
چند ســال اين پروژه مجدداً آغاز به كاركرد 
و ان شاءا... تا 2ماه آينده شاهد احداث سقف 

اين مجموعه خواهيم بود.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه در حال حاضــر 
پروژه هــاى مختلفــى همچــون خانه رزمى 
شهرســتان اسدآباد و چندين زمين چمن رها 
شده در سال هاى گذشــته آماده بهره بردارى 
هســتند، گفت: در يك سال گذشته در بحث 
تجهيز خانه هاى ورزش روســتايى، پيســت 
صحرانوردى، زمين ساحلى هاكى در 2نقطه 

استان اقدام شده است.
ســيفى با اشــاره به اينكه در حال حاضر 45
پــروژه اســتانى و 32 پروژه ملى در اســتان 
همدان در دست احداث است، افزود: تاكنون 
براى اين تعداد پروژه 82 ميليارد تومان هزينه 
شــده اســت و براى بهره بــردارى كامل نيز 

نيازمند 160ميليارد تومان اعتبار هستيم.
وى از جــذب 105ميليارد تومــان اعتبار از 
محــل اعتبارات متــوازن خبــرداد و گفت: 
اميدواريم بــا حمايت هاى مقام عالى وزارت 
ورزش وجوانان، مجمع نمايندگان اســتان و 
همه مسئوالن بتوانيم پروژه هاى موجود را به 

اتمام برسانيم.
مديــركل ورزش وجوانان اســتان با قدردانى 
از همه نمايندگان اســتان به جهت تخصيص 
اعتبار از محل اعتبارات در اختيار خود براى 
پروژه هاى ورزشى اســتان، افزود: اميدواريم 
با خردجمعى و حمايت هــاى همه جانبه در 
آينده اى نه چندان دور شاهد رشد و شكوفايى 

ورزش استان همدان باشيم.
ســيفى گفــت: بــراى تكميــل و راه اندازى 
پروژه هاى نيمه تمام اســتان نيــاز به اعتبارى 
حدود 400ميليارد تومان داريم كه با تخصيص 
ايــن اعتبــار ورزش اســتان ســال ها از نظر 
زيرساخت ها تأمين مى شود و استان مى تواند 

پذيراى مسابقات بزرگ بين المللى باشد.
وى با اشاره به نداشــتن ورزشكار در المپيك 
2020 توكيو افزود: در حوزه ورزش به ســبب 
كم توجهى هاى گذشــته در المپيك نماينده اى 
نداشــتيم، بايد بپذيريم در گذشــته خوب كار 
نشده و اصل تخصص محورى مغفول مانده بود.
سيفى با تأكيد بر اينكه اگر بخواهيم در آينده 
پيش برويــم بايد اصل مهم تخصص محورى 
تداوم يابد، گفت: در بحث توســعه و تجهيز 

ورزش در روســتاها درحال اقدام هستيم و 
زمين چمن طبيعى شهرســتان اسدآباد نيز با 
اســتانداردهاى روز در 3 الــى 4 ماه آينده به 

بهره بردارى مى رسد.
وى شوراى جديد شهر همدان را مثبت انديش 
دانســت و افزود: درحــال برنامه ريزى براى 
حضور در صحن شــورا جهت ارتقاى سطح 
همكارى ها و روابط هســتيم، خوشــبختانه 
اعضاى شــوراى شــهر قول مســاعد جهت 
حمايــت از ورزش را داده اند ما نيز درجهت 
خدمت به مردم شــريف اســتان هرآنچه در 

توان باشد به كار مى گيريم.
سيفى با تغيير مواضع خود نسبت به تيم پاس 
گفت: على رغم آنكه اداره كل براساس قانون 
اجــازه تيم دارى و حمايت هاى مالى از تيم ها 
را ندارد، اما خود را متولى ورزش و تيم پاس 
مى دانيم و درحد تــوان حامى، هدايت گر و 

تسهيل گر امور هستيم.
مديــركل ورزش وجوانان اســتان با قدردانى 
از زحمــات مديرعامــل تيم پــاس همدان، 
وى  صورت گرفته  رايزنى هــاى  در  افــزود: 
همچنان مديرعامل تيم باســابقه پاس همدان 

خواهند ماند و در تالش هستيم تا هفته آينده 
مشــكالت تيم را برطرف كنيــم و با معرفى 
كادرفنــى تمرينات اين تيم آغاز شــود و با 
آمادگــى قدم به رقابت هاى ليگ دســته دوم 

بگذارد.
وى با رد شــايعات خريد امتيــاز براى پاس 
گفت: متأســفانه در جذب اسپانسر براى تيم 
پاس موفــق نبوديم و شــيوع بيمارى كرونا 
دست بنگاه هاى اقتصادى را بسته است پاس 
با قدرت در ليگ 2 شــركت مى كند و درحد 

توان از اين تيم حمايت مى كنيم.
ســيفى با اشــاره بــه حمايت هــاى مالى از 
هيأت هاى ورزشــى متناســب با فعاليت ها و 
برنامه هاى اجرا شده آنها، افزود: اميدواريم در 
ادامه كار نيز بتوانيم با تأمين بخشى از نيازهاى 
هيأت هاى ورزشى به امر مهم توسعه ورزش 

همگانى و قهرمانى جامه عمل بپوشانيم.
وى حضور تيم شــهردارى در ليگ يك را به 
فال نيك گرفت و گفت: شــهردارى با توان 
بومى كار بزرگى كرد و بدون حاشيه به ليگ 
يك صعود كرد و ما نيز آنچه در توان داشــته 

باشيم در حمايت از اين تيم انجام مى دهيم.

داريوش صفارى سكاندار كشتى مالير شد
 در حكمى از سوى رئيس هيأت كشتى استان، سكان هدايت هيأت 

كشتى شهرستان مالير به داريوش صفارى سپرده شد.
مراســم توديع و معارفه رئيس هيأت كشتى مالير با حضور مسئوالن 

ورزش اين شهرستان در تاالر كريم خان برگزار شد.
در اين مراســم از مومنى رئيس ســابق هيأت كشتى مالير و مسعود 
چوبيــن داور بين المللى كشــتى كــه چندى پيش از دنياى كشــتى 
خداحافظى كرد تجليل شــد و از سوى حميدرضا يارى حكم رئيس 

جديد هيأت كشتى مالير به داريوش صفارى اهدا شد.

مسابقات هندبال در مالير
 هيأت هندبال شهرســتان مالير با برگزارى مسابقات هندبال ويژه 
بانوان در ســالن شهيدبهشتى اســتاديوم تختى هفته دولت را گرامى 
داشــت. به مناسبت گراميداشت هفته دولت و در راستاى آماده سازى 
تيم هاى هندبال اين شهرستان يك دوره مسابقات هندبال ويژه بانوان در 
سالن شهيدبهشتى مجموعه ورزشى تختى برگزار شد. 2 تيم نوجوانان 
و جوانان اين شهرســتان در اين دوره از مسابقات شركت كردند و در 
ديدارى دوســتانه و جذاب به مصاف هم رفتند و توانايى هاى خود را 
محك زدند تا آمادگى الزم را براى حضور در مســابقات و ليگ هاى 

كشورى داشته باشند كه درنهايت تيم جوانان فاتح ميدان شد.

هندبال
 بانوان مالير 
در ليگ برتر 
 رئيــس هيأت هندبال اســتان از حضور 
تيم هندبال بانوان مالير در ليگ برتر كشور 
خبــرداد و گفت: از تالش براى بازگرداندن 
هندباليســت هاى همدانى به اســتان تالش 

مى كنيم.
مهدى اســفنديارى در جلسه بررسى موانع 
و مشــكالت پيش روى هيأت هندبال استان 
همدان با مديركل ورزش وجوانان اســتان با 
تقدير از برنامه ريزى جامع و كامل مديركل 
ورزش وجوانان استان، افزود: به حمدا... در 
حدود 12ماهه گذشــته در ورزش وجوانان 
اســتان همدان تغييــرات ملموس در حوزه 
مديريتى، ساختارى و ارتقاى جايگاه ورزش 
دوچندان  ورزشكاران  انگيزه  مى شود،  ديده 

شده است.
وى با تأكيد بــر اينكه حمايت هاى اداره كل 
ورزش وجوانان در بحث هيأت هاى ورزشى 

بخصوص هندبال ســتودنى اســت، گفت: 
حدود 25ماه اســت كه در هيــأت هندبال 
بــا برنامه هــاى بلندمــدت و كوتاه مدت و 
همچنين چشــم اندازهاى تعريف شــده در 
كنار ساير اركان هيأت فعاليت داريم و سال 
گذشــته اقدامات خوبى در راستاى كشف 

استعدادهاى هندبال در استان انجام داديم.
اســفنديارى بــا بيان اينكــه در حال حاضر 
15نفر دعوت شده به اردوى تيم ملى داريم، 
افزود: خوشبختانه امروز استان همدان كنار 
استان هاى برتر در حوزه هندبال قرار گرفته 
و يكى از قطب هاى اين ورزش شده است. 

حضور شهرستان قروه در بخش آقايان مالير 
در نونهــاالن، جوانــان و نوجوانان همدان، 

هندبال استان جايگاه خوبى دارد.
وى افزود: با فراهم  كردن زيرســاخت هاى 
الزم درتالش هســتيم تا هندباليســت هاى 
توانمند استان را از تيم هاى مطرح كشور به 

استان برگردانيم.
رئيس هيأت هندبال استان با اشاره به اينكه به 
دنبال احياى زمين ساحلى هندبال در همدان 
هستيم، گفت: در حال حاضر 2زمين ساحلى 

در مالير و قروه درحال احداث است.
وى در پايان از حضور 2 تيم آقايان و بانوان 

استان در ليگ هاى كشور خبرداد 
و افــزود: تيم بانــوان مالير در 
ليگ برتر كشــور در كنار 8 تيم 
برتر قرار گرفــت كه در تاريخ 
هندبال اســتان همدان بى سابقه 

است.
در ادامــه نايب رئيــس هيــأت 
در  افــزود:  اســتان  هندبــال 
خزل  مناطق  هندبال  حال حاضر 

و سامن را فعال كرده ايم.
مژگان ملكى با اشــاره به افت 
تعداد بيمه شدگان ســازمان يافته اين هيأت 
در ســال گذشــته با توجه  به محدوديت ها 
و تعطيــالت كرونايى، گفت: در حال حاضر 
بيش از 150بانوى بيمه شده سازمان  يافته در 

هيأت هندبال مالير درحال فعاليت هستند.
وى برگزارى دوره هاى دانش افزايى از طريق 
فضاى مجازى براى مربيان بانو، ورزشكاران، 
داوران و كســب رتبه ششم كميته همگانى 
هندبال كشــور را از ديگــر اقدامات عنوان 
كرد و افزود: اميدواريم با حمايت هاى ويژه 
ســيفى از ورزش هندبال همچون گذشته، 

همه شهرستان ها فعال شوند.

تكميل پروژه هاى نيمه تمام ورزشى
400 ميليارد پول مى خواهد

ا سر و شكل يك 
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عى را
د را
م. 

.
 

ســرمربى
داشتند.

ديك ادو
انتخابــى
تيم داش
نه

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

به روايتىبه روايتى

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك
/



 

Y K

 

فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

كوتوله هاى سفيد مى توانند جلوى پير شدن 
خود را بگيرند!

 يك گروه بين المللى از ستاره شناسان در بررسى مشتركى دريافته اند 
كه كوتوله هاى سفيد مى توانند با سوزاندن هيدروژن، روند پيرى خود 
را كند كنند. به گزارش ناســا، يك گروه بين المللى از ستاره شناسان، 
نخستين شواهد مربوط به كوتوله هاى سفيد را كشف كرده اند كه نشان 
مى دهد كوتوله هاى سفيد با سوزاندن هيدروژن مى توانند سرعت پيرى 
 ،(Jianxing Chen) "خود را كاهش دهند. "جيانكســينگ چن
پژوهشگر "دانشگاه بولونيا" (UNIBO) ايتاليا گفت: ما شواهدى را 
يافته ايم كه نشان مى دهند كوتوله هاى سفيد هنوز مى توانند فعاليت گرما 
هسته اى پايدارى داشته باشند. اين موضوع، بسيار شگفت آور بود، زيرا 

با آنچه كه تصور مى شد، مغايرت دارد.

قمقمه اى با قابليت تصفيه آب و ارزيابى 
باكترى ها!

 قمقمه اى كه به فيلتر مجهز اســت، مى تواند آب را تصفيه كند و 
همچنين به تجزيه و تحليل باكترى ها و ويروس هاى آب بپردازد.

بــه گزارش نيواطلس، شــما مى توانيد در هر مكانــى، آب خالص، 
پاك، تصفيه  شــده و استريل  شــده با پرتو ماوراءبنفش را بدون نياز 
به بطرى هاى پالستيكى در اختيار داشته باشيد. اين وعده سازندگان 
قمقمه موســوم به "WAATR" است كه مى تواند سالمت و ايمنى 
كاربــران را افزايش دهد. بطرى هاى يك  بار مصرف، كابوســى براى 
محيط زيســت به شمار مى روند و هزينه بااليى را نيز به همراه دارند. 
با اســتفاده از WAATR مى توانيد مطمئن باشيد كه آب تازه براى 

نوشيدن در اختيار داريد.

توليد واكسن كوويد-19 مقاوم 
در برابر گرما درون گياه و باكترى!

 مهندســان حوزه نانو در دانشــگاه كاليفرنيا سن ديگو، دست به 
ساخت واكســن كوويد-19 مقاوم در برابر گرما زده اند و براى اين 

كار از ويروس هاى گياهى و باكتريايى بهره گرفته اند.
به گزارش ايســنا، واكسن هاى كوويد-19 مقاوم در برابر گرما هنوز 
در مراحل اوليه هســتند. اين واكســن ها در موش ها موجب توليد 
ميزان زيادى از آنتى بادى خنثى كننده ويروس سارس شدند. اگر اين 
واكســن ها بى خطر و مؤثر باشــند، مى توانند تغيير بزرگى در فرايند 
توزيع جهانى واكسن به وجود بياورند.  نيكول اشتاين متز، مدير مركز 
مهندسى نانو در دانشــگاه كاليفرنيا گفت: نكته قابل توجه در مورد 

واكسن ما پايدار بودن آن در برابر گرماست.

تشخيص يك سال زودتر سرطان ريه 
با هوش مصنوعى جديد

يك هوش مصنوعى جديد مى تواند به تشخيص زودهنگام سرطان 
ريه كمك كند و تاكنون در تشخيص 97درصد از تومورها مؤثر بوده 
است. به گزارش «آى اى»، زود رسيدن اخبار بد مى تواند خبر خوبى 
باشد. براساس تحقيقات جديد ارائه شده در كنگره بين المللى انجمن 
تنفسى اروپا، دانشمندان از يك برنامه هوش مصنوعى جديد رونمايى 
كرده اند كه مى تواند عالئم كليدى سرطان ريه را در «سى. تى. اسكن»، 

يك سال زودتر از روش هاى موجود شناسايى كند.
از آنجا كه ســرطان يك بيمارى پيش رونده اســت كه تشــخيص 
ديرهنگام آن كمتر قابل درمان است، اين برنامه هوش مصنوعى جديد 

مى تواند به نجات جان افراد بسيارى كمك كند.

سپرى كردن اوقات فراغت 
به روش فضانوردان

 ناســا اخيراً در حســاب كاربرى خود در اينستاگرام تصويرى از 
"مگان مك آرتور" منتشر كرد و نوشــت: حالت آرامش فضانوردان 

فعال شد.
به گزارش ايســنا، فضانوردان ايســتگاه فضايــى بين المللى، روزانه 
به انجــام فعاليت و آزمايش هاى مختلفــى مى پردازند كه نتايج اين 
آزمايش ها مى تواند به طور قابل توجهى درك دانشمندان در زمينه هاى 
مختلف را افزايش دهد، اما آنها نيز همانند ديگر انســان ها به زمانى 
براى اســتراحت، تفريح و آرامش نياز دارند. در تصوير منتشر شده 
توسط ناسا، مگان مك آرتور درحال استراحت و خواندن يك كتاب 

در اتاقك ديدارى كوپوال ايستگاه فضايى بين المللى است.

تمديد فراخوان بخش علمى 
جشنواره قصه گويى

 مهلت شــركت در بخش علمى بيست وسومين 
جشنواره بين المللى قصه گويى كانون پرورش فكرى 
كودكان ونوجوانان تا 31 شــهريورماه 1400 تمديد 

شد.
به گزارش ايســنا به نقل از اداره كل روابط عمومى و 
امور بين الملل كانون، پيش تر عالقه مندان شركت در 
بخش علمى جشــنواره قصه گويى تا 20شهريورماه 
فرصت دارند كه آثار خود را به دبيرخانه اين رويداد 

فرهنگى، ادبى ارسال كنند.
بر اســاس اين خبر، مقاله هاى علمى پژوهشــى و 
مرورى بر كتاب هاى تأليفى، ترجمه و مرجعى كه از 
ســال 1395 تاكنون منتشر شده به همراه پايان نامه ها 
و رســاله هاى علمى از سال 1397 تاكنون، به عنوان 

قلمرو آثار اين بخش معرفى شده است.
براساس فراخوان بخش علمى جشنواره قصه گويى، 
كتاب هــا بايــد در زمينــه  مباحث نظــرى قصه، 
قصه گويى، قصه پژوهى و آموزش قصه گويى باشــد 
و مقاله ها نبايد در جشنواره يا همايش ديگرى ارائه 
شده باشــد، اما درمورد رساله ها و پايان نامه ها شرط 

انتشار، الزم نيست.
بر همين اســاس محورهاى موضوعــى مقاله هاى 
علمى براى شــركت در اين رويداد بايد با مضامين 
كاركردى قصه گويى در ابعاد فرهنگى، روان شناختى 
و جامعه شــناختى، در زمينه  اجرايى نيز شامل اصول 
قصه گويى، روش هاى تكميلى و شيوه هاى قصه گويى 
و در حــوزه محتوايى قصه گويى و رويكردهاى نقد 

ادبى باشد.
عالقه منــدان تــا 31 شــهريورماه فرصــت دارند 
آثار خــود را به نشــانى تهران، خيابــان فاطمى، 
خيابان حجاب، كانون پــرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان، ســاختمان معاونــت فرهنگى، دبيرخانه 
قصه گويى  بين المللى  جشــنواره  بيست وســومين 
ارسال كنند، همچنين براى آگاهى بيشتر از شرايط 
و مقررات ايــن فراخوان به پايــگاه خبرى كانون 
بــه نشــانى kanoonnews.ir مراجعه كنند و 
  kanoonfest.ir در سايت جشــنواره به نشانى
درصــورت نياز با شــماره 02188971363 تماس 

بگيرند. 
پايانى بيست وسومين جشــنواره بين المللى  مرحله 
قصه گويى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 

همزمان با شب يلدا برگزار مى شود.

چه كسانى به اربعين مى روند؟
 ســازمان حج وزيارت كميته اعزام ســتادمركزى اربعين حسينى(ع) 
گفت: سهيمه اربعين فقط به خادمان موكب ها اختصاص دارد و مردم از 

عزيمت به مرزها خوددارى كنند.
به گزارش ايسنا، دولت عراق با اختصاص 30هزار سهميه زائر به ايران 
براى شركت در مراسم اربعين موافقت كرده است. ستاد مركزى اربعين 
در ايران نيز اين ســهميه را به موكب داران اختصاص داده است. هرچند 
نماينده ولى فقيه در امور حج وزيارت به اين تصميم واكنش نشــان داد 
و گفــت: «بهتر بود براى قدردانى، به زائران خاصى چون مدافعان حرم 
و سالمت كه عالقه مند هســتند در اين مراسم حضور يابند، سهميه اى 
اختصــاص مى يافت و بــه قيد قرعه افرادى به اين ســفر راه مى يافتند 
اعزام موكــب داران و اعضاى كميته هاى اربعين به عنوان خادمان زائران 

حسينى(ع) در كنار زائران مشتاق معنا پيدا مى كند.»
اينك سازمان حج وزيارت كه مســئول كميته اعزام ستادمركزى اربعين 
حسينى(ع) است، درحالى كه از اواســط اين هفته قرار بود مردم براى 
شــركت در مراســم اربعين پيش ثبت نام كنند و با تصميم ستادمركزى 
اربعين، فراينــد ثبت نام عمومى را متوقف كرد، اينك با به روزرســانى 
اطالعيه مربوط به ثبت نام، يادآور شــده اســت: فقط خادمان موكب ها 
مى توانند براى اربعين به عراق ســفر كنند. اين سفر هوايى بوده و تمام 

هزينه ها به عهده خادمان است.
در اين اطالعيه كه در سماح(ســامانه ثبت نام زيارت) قرار داده شــده 
آمده است: «به اطالع مشتاقان زيارت اربعين حسينى(ع) مى رساند پيرو 
تصميم دولــت عراق، مبنى بر تخصيص ســهميه 30 هزار نفرى براى 
جمهورى اسالمى ايران به منظور شركت زائران ايرانى در مراسم اربعين، 
با توجه به مصوبه ســتادمركزى اربعين با توجه به امكان نداشتن توزيع 
ســهميه فوق در كل كشور مقرر شد ســهميه فوق به خادمان مواكب 

اختصاص يابد.
شــايان ذكر اســت اولويت با خادمانى است كه واكســينه شده و فاقد 
بيمارى زمينه اى بوده و نتيجه تست كروناى آنها در هنگام ورود به عراق 
منفى باشد، همچنين تمامى اعزام ها با توجه به اعالم دولت عراق صرفًا 
به صورت هوايى بوده و هزينه اعزام نيز برعهده خادمان اســت. ضمن 
اينكه تمام مرزهاى زمينى بســته بوده و تردد از اين مرزها ممنوع است 

و ضرورت دارد هموطنان از هرگونه عزيمت به مرزها اجتناب كنند.
وزارت كشــور و اســتاندارى هاى غرب كشــور نيز تأكيد كرده اند كه 
مرزهاى زمينى ايران و عراق بسته است و مردم از مراجعه به اين مرزها 
خوددارى كنند. معاون امنيتى و انتظامى وزير كشور تأكيد كرده كه دولت 
عراق به هيچ وجه با تردد زمينى موافقت نكرده است چنانچه هموطنان 
ما به هر نحوى وارد كشور عراق شوند، عراق مجازات خودش را دارد.
دولت عراق فقط با سفر هوايى در اربعين موافقت كرده است. سخنگوى 
سازمان هواپيمايى كشورى نيز گفته پروازهاى اربعين از 28 شهريورماه 
از طريق فرودگاه حضرت امام(ره)، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و اهواز 

انجام مى شود.
سازمان هواپيمايى كشورى همچنين اعالم كرده قيمت بليت پروازهاى 
اربعيــن را بزودى اطالع مى دهــد. با اين وجود، برخى شــركت هاى 
هواپيمايــى فروش بليت پروازهاى اين مســير را بــا نرخى در حدود 

10ميليون تومان آغاز كرده اند.
فــرودگاه بين المللــى امام خمينى(ره) هــم در اطالعيــه اى از زائرانى 
كه قصد دارند در مراســم اربعين شــركت كنند، خواسته است قبل از 
دريافت رواديد معتبر عراق، براى رزرو بليت پرواز به اين كشــور اقدام 
نكنند. دولت عــراق تأاكيد كرده بدون رواديد زائران را نمى پذيرد و در 

فرودگاه هاى اين كشور رواديد صادر نمى كند
وزارت امورخارجــه هنوز دربــاره چگونگى صــدور رواديد اربعين 

اطالع رسانى نكرده است.

در كعبه مرمت شد
 مقام هاى عربستان سعودى 
از انجام تعميرات در كعبه و 
قاب نقره اى دور حجراالسود 
توسط متخصصان خبر دادند.
عرب نيــوز،  گــزارش  بــه 
امور  مدير  محمد»  «سعيدبن 
عربستان  در  شرفين  حرمين 
ســعودى گفــت: تعمير در 
كعبه و همچنين قاب نقره اى 
دور حجراالسود تحت نظارت كامل و توسط تيمى از متخصصان انجام 

شده است.
 «خالد الفيصل» امير منطقه مكه مكرمه، ماه گذشــته به همراه برخى 
ديگر از مقام هاى ســعودى داخل كعبه را بــا آب زمزم و گالب در 
ميان تمهيدات ســختگيرانه براى جلوگيرى از شــيوع ويروس كرونا 

شست وشو داد. 
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■ دوبيتى بابـاطاهـر 
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■ حديث:
امام على(ع):

دنيا سراى آزمايش [و عمل] است و آخرت، سراى سزا ديدن و خانه ماندگارى است. 
پس براى آنچه ماندگار است، كار كن و از آنچه نابود مى شود، روى بگردان و [در 

عين حال ،] بهره ات از دنيا را فراموش مكن..       
األمالي للمفيد : ص 268 ح 3

  هرچند با پايان محدوديت هاى كرونا در بيشتر 
شهرها، بسيارى از مشاغل فعاليت هاى خود را از سر 
گرفته اند، اما موزه ها، محوطه ها و سايت هاى تاريخى 
همچنان با دستور ستادملى كرونا و تصميم وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى به روى 

بازديدكنندگان بسته مانده اند.
موزه ها حدود 6ماه اســت كه تعطيل شــده اند؛ از 
18فروردين ماه ســال 1400 و بــا آغاز پيك جديد 
كرونــا در ايــران. بــا اين حال، در روزهــاى اخير 
تعــدادى از موزه هاى خصوصى و زيرمجموعه هاى 
بنيادمستضعفان به روى بازديدكنندگان باز شده اند، 
اما كاخ ها، موزه ها و محوطه هايى كه زيرنظر وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى مديريت 
مى شوند، در اطالعيه هايى تأكيد كرده اند كه«تا اطالع 
ثانوى و تا پايان وضعيــت قرمز و نارنجى، تعطيل 

مى مانند.»
اين درحالى است كه طبق اظهارات پيشين مديركل 
موزه ها، مطابق با آخرين دســتور ســتادملى كرونا، 
موزه ها از گروه ســوم مشــاغل به گروه دوم انتقال 
يافته اند كه درصورت اعالم وضعيت نارنجى، اجازه 

بازگشايى با رعايت پروتكل هاى بهداشتى را دارند.
محمدرضــا كارگر به تازگى نيز بيان كرده اســت: 
موزه ها، سايت ها و محوطه هاى تاريخِى زيرمجموعه 
ايــن وزارتخانه تا نارنجى شــدن شــهرها، تعطيل 
خواهند بود هرچند بخش هاى اداراى و پژوهشــى 

باز بوده و ملزم به پاسخگويى هستند.
در حال حاضر 246 شهر كشــور در وضعيت قرمز 

كرونا بسر مى برند كه مطابق با مصوبه ستادملى كرونا 
مشاغل گروه يك در اين شــهرها مجاز به فعاليت 
هســتند. هرچند در بيشتر شهرهاى قرمز بسيارى از 
مشاغل با پايان آخرين محدوديت هاى كرونا فعاليت 

خود را از سرگرفته اند.
مــوزه داران، راهنماهــا و ديگر نيروهاى شــاغل 
در موزه هــا، نگهبانــان، كارگران و كارشناســان 

محوطه هــاى تاريخــى و نيروهاى يــگان ويژه 
حفاظت، از جمله مشاغلى هستند كه در اولويت 
واكسيناسيون قرار ندارند. اين درحالى است كه در 
بســيارى از كشورها اين گروه با اولويت واكسينه 
شــده اند. وزيــر ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى به تازگى در نامه اى از وزير بهداشت 
خواسته تمامى مشــاغل حوزه هاى مرتبط با اين 

وزارتخانه در اولويت واكسيناســيون قرار گيرند. 
عزت ا...ضرغامــى، همچنيــن از موافقــت وزير 
بهداشــت خبر داده است، اما ســتادملى كرونا و 
مسئوالن وزارت بهداشت هنوز در اين باره به طور 
رســمى اظهارنظر نكرده انــد و از تغييرات جديد 
در فهرســت مشــاغل در اولويت واكسن خبرى 

نداده اند.

 كارشــناس امور بازاريابى معتقد است: دولت و 
متوليان بايد ســازوكارهايى ايجاد كنند تا با استفاده 
از آن حوزه هاى مختلف گردشگرى آسيب ديده از 
كرونا را شناسايى و دسته بندى كنند و به بخشى از 
آنها كمك هاى بالعوض و به بخش ديگر وام كم بهره 

پرداخت نمايند.
به گزارش ايرنا، بى شــك يكى از آسيب ديده ترين 
صنعت هــاى اقتصادى ناشــى از ويــروس كرونا، 
گردشــگرى است، در حال حاضر و با شيوع كرونا، 
كســب وكارها و فعاليت هاى صنعت گردشــگرى 
و هتــل دارى با بحران شــديدى مواجه شــدند و 
درحال ورشكســتگى هســتند همه گيرى ناشى از 
ويروس كرونا، همه  جهــان را تغيير داده  و نه فقط 
در كوتاه مدت، بلكه اثراتى بلندمدت خواهد داشت.

صنايع مختلف، تا مدت ها درگير ضررهاى ناشى از 
شيوع كرونا خواهند بود و تا زمانى بسيار نامعلوم 
بايد با اين شــوك كاهش تقاضا دست وپنجه نرم 

كنند.
مريم بيگ پور، دكتراى بازاريابى گفت: گردشگرى 
درواقع بيشــترين ضربه را از كرونا خورده و تقريبًا 
تا حد ورشكســتگى اقتصاد اين صنعت پيش رفته 
اســت. با اين حال پيش بينى مى شود اين مسأله در 
ميان مدت حل  مى شود و دنيا به حالت عادى خود 
بازمى گردد كه با اين وجود باز هم محدوديت هايى 

وجود خواهد داشت.
در ادامه به منظور آشــنايى با پيامدهاى كرونايى در 
صنعت گردشگرى داخلى و خارجى و نيز راهكارها 
براى كاهش اين آســيب ها گفت وگــوى ايرنا، با 
بيگ پور، كارشناس بازاريابى و صاحبنظر در حوزه 

بازاريابى را مى خوانيد.

 با شيوع ويروس كرونا چه ميزان شغل 
در صنعت گردشــگرى در معرض نابودى 

قرارگرفت؟
طبق آخرين گزارش هاى سازمان جهانى گردشگرى 
و شوراى جهانى ســفر (WTTC)در سال 2020 
قرار بود رونق بيشتر مشاغل و كارآفرينى در صنعت 
گردشــگرى و هتل دارى جهان تجربه شــود، اما با 
ظهور ويروس كرونا، 50 ميليون شــغل در صنعت 
گردشگرى و ميهمان نوازى در معرض نابودى قرار 
گرفت و حجم درآمدهاى حاصل از اين صنعت به 

يك سوم نزول كرد.
گردشگرى داخلى كشــورها نيز با روند آهسته به 
كار خود ادامــه داد اما هنوز بــا دوران رونق خود 
فاصله زيادى دارد. كافى اســت بدانيد در بعضى از 
شــركت هاى داخلى و خارجى گردشگرى، رزرو 
بليط بيش از 95 درصد كاهش  يافته اســت خطوط 
هوايى ورشكسته شده اند، شــركت هاى مسافرتى 
تعداد زيادى از كاركنان خود را تعديل كرده اند و رو 
به تعطيلى رفته اند. يك ميليون و 700 هزار نفر شاغل 

اين حوزه به طور مستقيم و حدود 5 ميليون و 200 
هزار نفر شاغل غيرمستقيم در صنعت گردشگرى و 

هتل دارى ايران، در شرف بيكار شدن هستند.
 از تغييرات جهانى سفر كردن در دوران 
كرونا و پــس از كرونا بگوييد. آيا شــاهد 
رشد شتاب آلود سفر همانند سال هاى اخير، 

خواهيم بود؟
با وجود صدمات بسيار، با اين حال پيش بينى مى شود 
ايــن مســأله در ميان مدت حل مى شــود و دنيا به 
حالت عادى خود بازمى گردد، اما سفر و بخصوص 
سفرهاى بين المللى تغييرات مهمى را تجربه مى كنند، 
البته اين بار با شــرايط و دستورالعمل هاى جديدى 
همراه خواهــد بود كه مى توان به حضور كمتر و يا 
با حساســيت باال در محيط هاى بيش از حد شلوغ 
تفريحى و گردشــگرى، حساســيت هاى بهداشتى 
شــخصى افــراد و ضدعفونــى كردن بــا ژل  و يا 
شست وشوى مداوم دست، مدت زمان كمتر حضور 
در مراكز تفريحى و بســته، استفاده كمتر از وسايل 
حمل ونقــل عمومى، كاهش ســفرهاى گروهى و 

مواردى از اين دست كه خود بيانگر تغيير رفتارهاى 
گردشگرى است، اشاره كرد.

 بديهى است در اين روند نسبت افزايش سفرهاى 
داخلى به ســفرهاى خارجى بيشتر مى شود و ديگر 
از رشد شتاب آلود سال هاى اخير، خبر نخواهد بود، 
درواقع صنعت گردشگرى جهان يكى از حوزه هايى 
است كه با گســترش كرونا با چالش هاى فراوانى 

مواجه شده است.
 آيا پس از ريشــه كن شدن كرونا شاهد 
گردشــگرى  صنعت  حوزه  در  چالش هايى 

كشور خواهيم بود؟
صنعت گردشگرى داخلى كشور ما با توجه به اينكه در 
سال هاى اخير به دليل افزايش نرخ ارز، بليت هواپيما، 
هتل ها و مراكز اقامتى مشكالت فراوانى را تجربه كرده 
است، اما با گسترش ويروس كرونا ضربه سنگينى به 
آن وارد شد. براى همين الزم است كه مسئوالن كشور 
در اين خصوص تدابير ويژه  اى اتخاذ كنند چراكه پس 
از ريشه كن شــدن كرونا شاهد چالش هايى در حوزه 
صنعت گردشگرى كشور خواهيم بود كه تا مدت ها 

تأثيرات منفى آن ادامه پيدا مى كند.
در حال حاضر همه كشــورهاى دنيــا كه در حوزه 
گردشــگرى فعاليت داشــتند از اثرات شيوع كرونا 
آســيب  ديده و اين اتفاق تأثيرات ســنگينى را بر 
درآمدهاى مالى اين كشورها تحميل كرده است. لغو 
رويدادهاى بزرگ گردشگرى در جهان نشانه اهميت 
موضوع و لزوم توجه به ســالمت جامعه بشرى در 
مواجه با اين ويروس به شمار مى رود. به همين دليل 
ايران نيز از اين آسيب مصون نمانده و بخش مهمى 
از صنعت گردشــگرى داخلى و خارجى ما دچار 

ركود و افت شده است.

موزه ها و محوطه هاى تاريخى همچنان به روى بازديدكنندگان بسته است

 11موزه و ابنيه در استان همدان 
همچنان تعطيل

كارشناس بازاريابى:

بسته هاى حمايتى به فعاالن گردشگرى آسيب ديده از كرونا پرداخت شود

قيمت پروازهاى اربعين اعالم شد
 ســخنگوى ســازمان هواپيمايى كشورى گفت: 
براســاس توافق صورت گرفته بــا ايرالين ها مقرر 
شد تا نرخ بليت پروازهاى اربعين كمتر از 5 ميليون 
تومان باشد كه البته اين قيمت مربوط به بازه زمانى 

تعيين شده است.
محمدحســن ذيبخش بيان كرد: براساس توافق هاى 
صــورت گرفته بين ســازمان هواپيمايى كشــورى 
و شــركت هاى هواپيمايى داخلى مقرر شــد بليت 
پروازهاى اربعين كمتــر از 5ميليون تومان به زائران 

ايرانى فروخته شود.
وى افزود: البته اين قيمت موردتوافق تنها براى بازه 
زمانى تعيين شده يعنى از 28شهريورماه تا 10مهرماه 
اســت كه ايرالين ها موظف به اجراى آن هســتند 
و پروازهــاى اربعين بايد در قالــب اين توافق از 6 
فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره)، مشــهد، شيراز، 

اهواز، تبريز و اصفهان انجام شود.


