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خودتان باشيد
 1- براساى آخرين گمانه زنى ها، آمار داوطلبان احتمالى انتخابات 

رياست جمهورى به 44 نفر رسيده است.
44 نفرى كه قصــد داوطلبى دارند و اميدوارنــد بتوانند با حمايت 
جناح هــا، فعاالن سياســى و افــراد صاحب نفــوذ و راى مردم در 
انتخابات پيروز شــده و در نقش شــخص دوم مملكت ايفاى نقش 

كنند.
 داوطلبــان احتمالــى به لحاظ ســن، كوچك ترين آنها 36 ســال و 

بزرگ ترين و مسن ترين آنها 79 سال دارد.
2- هرچه داوطلبان شوق بيشترى براى ورود به انتخابات دارند، در 

احزاب و جناح ها و مردم اين شوق ديده نمى شود.
بى شوقى مردم، احزاب و جناح ها دليلى شده تا بسيارى، نگران ميزان 
مشــاركت در انتخابات باشند، شاخصه اى كه در ايران از ابتدا بسيار 

مهم جلوه داده شده و اكنون نمى توان آن را بى اهميت نشان داد.
3- بســيارى، جناح اصولگرا را از هم اكنون پيروز انتخابات رياست 
جمهورى مى داننــد و دليل تعدد داوطلــب در اين جناح را تالش 
داوطلبان احتمالى براى موفقيت در انتخابات درون گروهى به عنوان 

انتخابات اصلى براى اصولگرايان ارزيابى مى كنند.
از نظر اين افراد اصولگرايان موافق افزايش مشــاركت در انتخابات 

نيستند تا شانس پيروزى آنها كاهش نيابد.
4- اصالح طلبــان، رويكــردى در جامعه به گفتمــان اصالح طلبى 
مشــاهده نمى كنند و حضور در انتخابات به صورت ائتالفى را همان 
راهبرد زيان بارى مى دانند كه با حمايت از دولت روحانى ســرمايه 

آنها را بر باد داده است.
البته با تمام اين تفاسير هنوز هم افرادى در اين جناح به موج آفرينى 
و فتح پاســتور با داوطلبى اصالح طلب يا معتدل اميدوارند و در اين 

راه تالش مى كنند.
5- براى مردم، چپ و راســت پايان يافته است و اگر زمانى از يكى 
به ديگرى پناه برده اند، اكنون عملكرد هر 2 جناح را به زيان مردم و 

عملكردى باندى و جناحى ارزيابى مى كنند.
با اين ارزيابى اســت كــه جناح ها نتوانســتند در انتخابات مجلس 
هــم اكثريت مردم را براى حمايت از خــود پاى صندوق بياورند و 
انتخابات با مشــاركتى كه بويى از حماســه نداشت، شكل گرفت و 
امكان تكرار انتخابات با همان ســطح مشاركت در انتخابات 1400

نيز متصور است.
6- در دلســردى مردم، آنچه مؤثر بوده فاصلــه گفته هاى داوطلب 
در هنگام تبليغات با عملكرد داوطلب پس از دســتيابى به كرســى 

انتخاباتى بوده است.
اينكه در انتخابات وعده هاى بســيارى داده شود و رأى گرفته شود 
و در عمل هيچ وعده اى محقق نشــود، اتفاقى است كه اميد مردم را 

نسبت به صداقت داوطلبان و مسئوالن كاهش داده است.
7- در چنين شــرايطى، برخى داوطلبان با فراموش كردن اين نكته 
كه مردم ســوابق آنها را دارند و با عملكرد آنها آشــنا هستند و نوع 
نگاه و عملكرد آنها را مى شناسند، تبليغات انتخاباتى را آغاز كرده و 
سعى دارند چهره اى متفاوت، به روز و مردم پسند از خود ارائه كنند.

اين رفتار قطعا محكوم به شكســت است زيرا هوش مردم را ناديده 
گرفته و جذب كننده مردم براى مشاركت در انتخابات هم نيست.

به همين دليل داوطلبان انتخابات بــراى اينكه مورد اعتماد و وثوق 
مردم قرار بگيرند تا مردم مسئوليتى را به آنها واگذار كنند، بهتر است 

خودشان باشند و خود را بهتر به مردم معرفى كنند.

ارسال 300 واحد خون از همدان به گيالن
مشكلى در ذخاير خونى نداريم

 رئيس مركز انتقال خون استان همدان از ارسال 300 واحد خون از همدان به گيالن خبر داد، به اين معنا كه همدان مشكلى در ذخاير 
فرآورده هاى خونى ندارد.

افشــين محمدى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه خوشبختانه مشــكلى در اهداى خون نداريم، اظهار كرد: با توجه به همراهى مردم 
همدان در زمينه اهداى خون وضعيت همدان در ذخيره خونى مناسب است.

وى با بيان اينكه در 3-2 هفته اخير افزايش خونگيرى بيش از اندازه بود، تصريح كرد: ذخاير خونى همدان خوب بود و چون تمايل به 
اوت شدن خون ها نداشتيم آنها را به استان هاى ديگر ارسال كرديم. رئيس مركز انتقال خون استان همدان با بيان اينكه در هفته گذشته 
300 واحد خون به گيالن ارسال شد تا زمان استفاده آنها نگذرد، گفت: در مركز انتقال خون تمام موارد بهداشتى رعايت مى شود؛ بنابراين 

اهداكنندگان نگرانى بابت كوويد-19 نداشته باشند، زيرا كرونا امكان سرايت از طريق خون ندارد.

ايمن سازى مسير انتهاى بلوار آزادگان تا ورودى حيدره
 سرپرســت فرماندارى همدان بر ضرورت ساماندهى و ايمن سازى مسير حد فاصل انتهاى بلوار آزادگان تا ورودى روستاى حيدره 

تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، محمدعلى محمدى در كارگروه امور زيربنايى و تأمين مســكن شهرســتان همدان، گفت: 
با توجه به حجم ترافيك عبورى بين شــهر همدان و روستا هاى مسير گردشگرى امامزاده محسن(ع) بايد ايمن سازى و ساماندهى اين 

مسير مدنظر قرار گيرد.
وى با اشاره به طرح در دست اجراى مسير بازگشت امامزاده محسن(ع)، افزود: مسير حد فاصل انتهاى بلوار آزادگان تا ورودى روستاى 

حيدره بسيار پرخطر و كم عرض است كه بايد نسبت به اصالح اين مسير اقدامات الزم صورت گيرد.
محمدى با بيان اينكه طرح هاى در دســت اجرا بايد با اســتناد به مطالعه مشــاوران و آينده نگرى جوانب مختلف آغاز شود، بيان كرد: 

طرح هاى برنامه ريزى شده بايد به دقت كارشناسى شود تا در آينده نيز قابل دفاع باشد.

شاهكار برنامه و بودجه

پول دستگاه پايش هوا 
خرج پل سازى شهردارى شد

عملكرد مطلوب روابط عمومى شركت گاز 
استان شاخص شد

 رئيس روابط عمومى اســتاندارى همــدان با قدردانى و تجليل از 
عملكرد مثمرثمر روابط عمومى شــركت گاز اســتان در رسانه هاى 
مكتوب و مجازى، گفت: خوشــبختانه شــركت گاز با ارتباط خوبى 
كه با اصحاب رســانه برقرار كرده به شايســتگى توانســته است در 
بين مطبوعات و خبرگزارى هاى اســتانى و ملــى عملكرد خوبى از 

فعاليت هاى خود را اطالع رسانى كند.
اســدا... ربانى مهــر بــا تأكيــد بــه تعامــل ســازنده بــا اربــاب جرايــد و 
خبرنــگاران، افــزود: تقويــت حــوزه اطالع رســانى، ارتبــاط ســازنده 
بيــن ســازمان ها، مــردم و تقويــت و ارتقــاى هرچــه بيشــتر جايــگاه 
نهادهــا، ســازمان ها و ادارات داراى اهميتــى ويــژه اســت كــه روابــط 
عمومــى شــركت گاز اســتان به خوبــى در ايــن مســير گام برداشــته 

ست. ا
وى روابط عمومى را چون پلى دانســت كه ارتباط بين دستگاه هاى 
اجرايــى و مردم را بهبود مى دهد، تشــريح كرد: در دوره اى زندگى 
مى كنيــم كه فضاى مجازى بر همه شــئون زندگى و امور اجتماعى 
مردم مســلط است، بر همين اســاس روابط عمومى بايد اهميت و 
ظرافــت اين فضا را درك كند و از نگاه يكســويه و ويترينى به اين 

حوزه پرهيز كند.

نكند آرامش را با طوفان عوض كنيم
مهدى ناصرنژاد»

 سير نزولى آمار هاى رسمى وزارت بهداشت و درمان كشور درباره 
روند ابتال و مرگ و مير ناشى از ويروس كرونا در 2 هفته اخير امواجى 
از خوشحالى و اميدوارى براى هم وطنان نسبت به عقب نشينى و مهار 

اين بيمارى عذاب آور ايجاد كرده است. 
در همين حال مشاهده مى شود، متأســفانه برخى هم وطنان از جمله 
شــهروندان همدانى به ظن غلط خود چنين روند كاهشى از ويروس 
مرموز و بى رحم كرونا را نشــانه پايان ايــن بحران تلخ تلقى كرده و 
از رعايــت اصول بهداشــتى براى دور ماندن از خطــر ابتال به كرونا 
سر باز مى زنند. بديهى اســت هيچ انسان درست انديشى كه در تمام 
مدت همه گيرى ويروس كرونا، اصول بهداشــتى و مراقبتى را رعايت 
كرده اند، در اين مرحله از كاهش نســبى آلودگى ها، كوتاه نمى آيند و 
زحمات يكســاله خود را خراب نخواهند كــرد و افرادى كه در اين 
شرايط اصول انسانى و اخالقى و حسن همزيستى با هموطنان خود را 
زير پا مى گذارند، همان هايى هستند كه از اول اين كاره بوده اند و همراه 

خوبى براى جامعه خويش نيستند! 
هر انسان عاقل خوب مى داند، كاهش اميدواركننده آمار و ارقام مربوط 
به بيمارى و تلفات انسانى اين ويروس شوم نتيجه چند هفته قرنطينه 
سخت و سراسرى است و كادر بهداشت و درمان كشور در مدت اوج 
بحران كرونا بيشتر از هر زمان مرارت كشيده و جانفشانى كردند و به 
قول معروف استخوان خورد كردند تا هموطنان كمترى مبتال شوند و 
خانواده هاى كمترى در ســوگ مرگ تلخ عزيزان خود بنشينند. تا اين 
مرحله از پاندمى ويروس كرونا، بودجه چند ســال كشــور به انحاى 
مختلف براى مقابله با بيمارى و عوارض كمرشكن اجتماعى آن هزينه 
شــده است، بودجه هاى سنگينى كه شايد بيشتر آن براى تاوان غفلت 
و بدباورى و بىخردى افراد منطق گريز پرداخت شده است! بودجه اى 
كه ريال  به ريال آن از جيب تك تك مردم خودمان و منابع ملى كشــور 
تأمين مى شــود و از جيب هيچ بيگانه اى خارج نشده است كه دلمان 
كمتر بسوزد. البته با وجود دلگرمى و اميدوارى مردم از روند كاهشى 
تلفات كرونا، اين واقعيت تلخ هنوز باالى سرمان مى چرخد كه كرونا 

تمام نشده است. 
ما انسان هاى ساده انديش به اين دلخوشيم كه قربانيان روزانه كرونا در 
كشــورمان از رقم 500 نفر اوايل آذرماه امسال به رقم صد نفر رسيده 
است، اما آيا اگر يك نفر از اين قربانيان از عزيزان يا نزديكان خودمان 
بود، باز هم متوهم مى شديم كه كرونا تمام شده يا روبه افول است!؟

ما ايرانيان يك ضرب المثل تلخ و گزنده داريم كه مى گويد «مرگ يك  
بار، شــيون هم يك بار»، اگر يكبار براى هميشه بر خودمان سفت و 
سخت بگيريم و دندان روى جگر بگذاريم و گلوى كرونا را بفشاريم، 
براى هميشــه از شر اين كرونا خالص خواهيم شد، مثل همان كارى 
كه ملت چين انجام دادند. در غير اين صورت و با اين سهل انگارى ها، 
حاالحاال ها بايــد كرونا را به گرده بگيريم و ايــن ور و آن ور با خود 

بكشيم تا از پاى بيفتيم!!! 
طوفان هميشــه در راه است اين ما هستيم كه نبايد آرامش خود را با 

طوفان از دست بدهيم.

1- تعداد داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت جمهورى به 44 نفر 
رســيده است. گويا اين 44 نفر همه اميدوار به انتخاب با رأى مردم 
هستند. گفتنى است سن اين داوطلبان بين 36 تا 79 سال متغير است.
2- ســوزاندن مازوت هــم با بورس ارتباط پيدا كرده اســت. گويا 
در توجيه سوزاندن ســوخت مازوت، پيشگيرى از زيان سهامداران 

به عنوان دليل، بيان شده است. 
گفتنى است در اين دليل، عنوان شده كه ذخيره سازى مازوت، فرايند 
پرهزينه اى است و سود سهام شركت هاى پااليشگاهى در اين است 
كه هزينه هاى خود را كاهش دهند. در نتيجه اگرچه مردم از آلودگى 
ناشى از ســوخت مازوت گله دارند، اما نفع سهامداران پااليشگاه ها 

در اين است كه پااليشگاه ها مازوت بسوزاند. 
3- توصيه هــاى متضاد وزارت بهداشــت و وزارت نفت، مردم را 

سرگردان كرده است.
 گويــا وزارت بهداشــت توصيه دارد مردم پنجره هــا را باز كنند و 
وزارت نفــت از مــردم مى خواهد پنجره ها را ببندند! گفتنى اســت 
وزارت بهداشــت اعالم كــرده؛ مردم هر ســاعت يك بار حدود 5

دقيقــه پنجره ها را باز كنند تا هوا بيايــد و برود و وزارت نفت هم 
اعالم كرده، باز كردن پنجره هاى منازل با اين تصور كه كرونا خارج 

مى شود، يكى از علل افزايش مصرف گاز خانگى است.
4- فروش اجبارى و كم فروشى كاال در بازار رونق گرفته است. گويا 
كم فروشــى با كاهش وزن يا افت كيفيت لبنيات، حبوبات بسته بندى 
و ... و الزام به خريد اجبارى برخى اقالم كااليى به شــيوه اى مرسوم 
در بازار خرده فروشــى مرسوم شده اســت. گفتنى است بسته بندى 
كاالهايى مانند حبوبات، مرغ و قند و شــكر به روشى براى گران تر 

فروختن كاال تبديل شده است.
5- نرخ عوارض آزادراه همدان- ساوه باز هم گران شده است. گويا 

اين افزايش قيمت به ميزان 25 درصد بوده است. 
گفتنى اســت نرخ عوارض اين آزادراه همواره با انتقاد مردم استان 

مواجه بوده است.

 دى ماه سال گذشته بود كه شدت آلودگى 
هوا در همدان آنچنان باال رفت كه مسئوالن را 
به تشكيل كارگروهى جديد با عنوان كارگروه 
اضطرارى آلودگى هوا مجبور كرد تا در قالب 
اين جلســه مشكالت و چالش هايى كه سبب 
آلودگى هواى همدان مى شــود بررسى و حل 

شود.
در همان جلسه مشــكل اصلى و مهم در اين 
زمينه، نبود دســتگاه پايش هوا به تعداد مورد 
نياز در همدان عنوان و مقرر شد تا شهردارى 
همدان نسبت به نصب 2 دستگاه ديگر عالوه بر 
دستگاه پايشى كه در آن زمان در منطقه ميدان 

پروانه ها قرار داشت، اقدام كند.
حاال با گذشت بيش از يك سال از اين مصوبه 
نه تنها هنوز دســتگاه پايش جديدى در شهر 
نصب نشده است بلكه مسئول معاونت نظارت 
و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
همــدان، در مصاحبــه اخير خــود با همدان 
آناليــن، از دريافت بودجــه اختصاصى ويژه 
خريدارى 2 دستگاه پايش كيفيت هوا توسط 
شهردارى و پرداخت نشدن معوض آن به اداره 

كل حفاظت محيط زيست استان مى گويد.
عادل عربى با بيان اينكه اعتبار 2 دستگاه پايش 
كيفيت هوا تأمين و به شهردارى همدان تحويل 
داده شده است، مطرح كرد: اين بودجه با عنوان 
بهبود عبور و مرور به شــهردارى تحويل داده 
شــد تا پس از پايان كار، اين سازمان معوض 
آن را از محــل اعتبار خود در قالب خريدارى 
دســتگاه پايش كيفيت هوا به سازمان محيط 
زيست تحويل دهد؛ متأسفانه با گذشت مدت 
زمانى قابل توجه و پايان كار شهردارى، هنوز 
هيچ دســتگاهى خريدارى نشده و يا مبلغى با 
اين عنوان به حســاب محيط زيست پرداخت 

نشده است.
وى ســوخت ناقص را دليــل اصلى آلودگى 
هوا در اســتان دانست و افزود: آلودگى هواى 
همدان تنها به دليل ذرات كمتر از 2/5 ميكرون 
بوده كه عمده دليل آن نتيجه سوخت ناقص و 

سپس وارونگى دما است.
عربى با بيان اينكه امسال ساعات آلوده زيادى 
را در شهر تجربه كرده ايم، عنوان كرد: شاخص 

اعالم آلودگى هوا بررســى ميــزان آالينده ها 
در 24 ســاعت اســت؛ از اين رو براساس اين 
شــاخص استاندارد، همدان تنها 2 روز در آذر 
و دى ماه را به عنوان روزهاى آلوده تجربه كرده 

است.
وى با بيــان اينكه تغيير دســتگاه پايش هوا 
دليلى بر پاك كردن صورت مســأله و تظاهر 
به هواى ســالم در شــهر نبوده است، گفت: 
مكان پيشــين اين ايســتگاه محلــى پرتردد 
بود كه بررســى ميزان آلودگــى هوا براى ما 
ســخت مى كرد؛ درحال حاضر اين دستگه در 
محلى جامع تر نصب شــده تا بررســى ها و 
همگان  اطالع  به  درســت ترى  شاخص هاى 
برســد؛ به دنبــال برگزارى چندين نشســت 
تخصصــى با اعضاى هيأت علمى دانشــگاه 
علوم پزشــكى، مســئوالن اين دانشــگاه و 
كارشناسان هواشناسى، وضعيت هوا در چند 
نقطه بررســى و درنهايت بهترين مكان براى 
استقرار اين دستگاه، محوطه بيمارستان بعثت 

تعيين شد.
در همين راستا مديريت شهرى همدان اگرچه 
مدعى اســت كه گفته معاون نظارت و پايش 
محيط زيست همدان درست است اما موضوع 

بدان شــكلى كه وى عنوان كرده اتفاق نيفتاده 
است.

معــاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان 
در اين زمينه به خبرنــگار ما گفت: مبلغى از 
ســوى دولت در قالب رديــف بهبود عبور و 
مرور شهرى به شــهردارى همدان اختصاص 
يافته اســت كه حدود 2 ميليارد تومان است و 
ســازمان برنامه و بودجه در اين رديف براى 
تكميل پروژه پل ســازى ســردار همدانى به 

حساب شهردارى واريز كرده است. 
پل ســردار همدانى پروژه اى بود كه در سال 
1394 بــا برنامــه زمانى 36 ماهــه با حضور 
مســئوالن و نماينده هاى اســتانى در مجلس 
شوراى اســالمى گلنگ زنى و مقرر شد تا در 
مدت 36 ماه به پايان برســد اما چندى است 
از موعد پايان اين پروژه گذشــته است و اين 
پروژه تنها موفق به پايان فاز يك خود شــده 
اســت حاال هم كه به تازگى خبر از اختصاص 
شهردارى  پروژه هاى  ساير  بودجه هاى  رديف 

براى پايان آن به گوش مى رسد.
در همين راستا 29 شهريورماه بود كه شهردار 
همــدان وعــده داد اين پل تا 2 مــاه آينده به 

بهره بردارى مى رسد.

عبــاس صوفــى در بازديدى كــه به همراه 
همدان  نماينــده  حاج بابابــى  حميدرضــا 
و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى از 
اين پــروژه انجام داده بــود، گفت: تقاطع 
غيرهمسطح ســردار همدانى آبان سال 94، 
با اعتبار 430 ميليارد ريال اعتبار آغاز شــد 
و هم اكنون در تالش بــراى تكميل مراحل 

هستيم. طرح  اين  مختلف 
در همين بازديد بود كه حاج بابايى اعالم كرد: 
پايان پل ســردار همدانــى نيازمند 30 ميليارد 

تومان سرمايه است!
حــال در شــرايطى كه مبلغ مــورد نياز براى 
خريد دســتگاه پايش هوا كه به دليل آلودگى 
از ضروريــات مهم همدان به شــمار مى رود، 
بــراى تكميل پــروژه پل ســازى اختصاص 
يافته اســت. به نظر مى رسد ســازمان برنامه و 
بودجه كه متولــى اصلى اختصاص بودجه به 
طرح هاى عمرانى شهر است براى آگاه سازى 
و شــفافيت اين موضوع كه چرا مبلغ فوق به 
جاى تخصيص خريد دســتگاه پايش در امور 
عمرانى و پل ســازى شــهردارى به حساب 
مديريت شهرى واريز شده است، توضيحاتى 

را ارائه كند.

 رئيس كميسيون خدمات شهرى، حمل و 
نقل و ترافيك و محيط زيست شوراى اسالمى 
شهر همدان بر تدوين پيوست تاب آورى براى 

پروژه ها در شهردارى همدان تأكيد كرد.
به گــزارش فارس، كامران گردان در جلســه 
مشترك كميسيون هاى خدمات شهرى، حمل 
ونقل و ترافيك و محيط زيســت با حقوقى و 
رسيدگى به شكايات مردمى، افزود: با توجه به 
موفقيت شهردارى همدان در بحث تاب آورى 
بر اين اســاس دبيرخانه كشــورى شهرهاى 
تاب آور در همدان راه اندازى مى شــود كه اين 

امر افتخارى براى اين كالنشهر است.
وى افزود: مديريت شهرى همدان از سال هاى 
گذشــته در زمينه تــا ب آورى وارد شــده و 
با تالش تيــم مديريت بحران شــهردارى و 
كمك مسئوالن استان توانسته به موفقيت هاى 
كسب شــده در اين زمينه، دبيرخانه شهرهاى 

تاب آورى كشورى را دريافت كند.
وى با اشــاره به وجود 41 بــالى طبيعى در 
جهــان، اظهار كرد: همدان مســتعد 31 مورد 
از بالياى طبيعى اســت كه بايد در راســتاى 
پيشگيرى از اين باليا و بروز آسيب هاى ناشى 
از اين حــوادث آموزش هاى الزم به اقشــار 

مختلف داده شود.
گردان با بيان اينكــه توجه به مديريت بحران 
به عنــوان مطالبه مردم تبديل شــده اســت، 
يادآور شد: مديريت بحران شهردارى همدان 

اقدامات و مســئوليت هاى زيــادى را دارد و 
اكنون نيز فعاليت هاى خوبى در دســت اقدام 
دارد اما متأســفانه اين مديريت با كمبود نيرو 
مواجه اســت و بايد با توجــه به حجم كار و 
مسئوليت هاى واگذارشده به آن تقويت نيروى 
انسانى را جزو اولويت هاى اين مجموعه قرار 

داد.
 همدان الگوى تاب آورى كشور

وى با تأكيد بر اينكه بايد به جريان سازى درباره 
برند تاب آورى شهر همدان كمك كنيم، افزود: 
نگرش تاب آورى در همه حوزه هاى شهردارى 

بايد وجود داشته باشد.
گــردان همچنيــن بر صــدور مجــوز براى 
به كارگيرى پژوهشــگر جهــت موضوع برند 
تــاب آورى تأكيــد كــرد و گفت: بــا توجه 
بــه راه انــدازى دبيرخانه شــهرهاى تاب آور 
كشــور، بايد ضمــن دقت به ايــن موضوع، 

دستورالعمل هاى آن رعايت شود.
 راه اندازى دبيرخانه شهرهاى تاب آور 

كشورى براى نخستين بار در همدان
معاون خدمات شهرى شــهردارى همدان نيز 
در اين جلســه گفت: مديريت شهرى همدان 
بــا زحمــات و فعاليت هاى مؤثــر در بحث 
تاب آ ورى به نتيجه و دســتاورد بزرگى دست 

يافته اما اين زحمات مظلوم واقع شده است.
وحيد على ضمير اضافه كرد: دبيرخانه شهرهاى 
تاب آور كشورى براى نخستين بار است كه در 

سطح كشور در شهر همدان تشكيل مى شود و 
اين افتخارى براى اين كهن شهر است.

وى بــه ارائــه گــزارش كوتاهــى از فرايند 
شكل گيرى و روند رسيدن به نتيجه تاب آورى 
پرداخت و افــزود: از آنجايى كه دبيرخانه به 
مــدت يك ســال در همدان مســتقر خواهد 
بود براى نگه داشــتن آن بايــد تالش كنيم كه 

دبيرخانه در همدان تداوم داشته باشد.
على ضمير با اعالم اينكه هفته آينده با حضور 
مقامات كشــورى دفتر دبيرخانــه تاب آورى 
كشــورى در همدان افتتاح مى شــود، افزود: 
اين مراســم در قالب همايش به صورت وبينار 

برگزار خواهد شد.
 تدوين محورها و گام بندى فعاليت 

دبيرخانه شهرهاى تاب آور
مدير اداره مديريت بحران شــهردارى همدان 
هم در اين جلســه به بيان خالصه اى از روند 
اخذ مجوز دبيرخانه كشورى شهرهاى تاب آور 
در همدان پرداخت و گفت: شهردارى همدان 
براساس فعاليت ها و موفقيت هايى كه در بحث 
تاب ورى داشــته به عنوان دبيرخانه كشــورى 

شهرهاى تاب آور انتخاب شده است.
بيتا روحى با اشــاره به اينكه شهردارى همدان 
فعاليت رســمى خود را در بحث تاب ورى از 
پايان تيرماه ســال 98 آغاز كــرد، افزود: براى 
عضويت در كمپين شــهرهاى تاب آور، ساير 
شــهردارى هاى اســتان پس از طرح موضوع 

و تصويب در شــوراى اســالمى هر شــهر 
درخواســت عضويت به امضاى شــهردار و 
به همراه مصوبه شــوراى شــهر، به شهردارى 
همدان ارســال و مراحل انجــام آن صورت 

گرفت.
وى با بيــان اينكه به منظور انتقال دانش فنى و 
پياده ســازى اصول دهگانه تاب آورى، ارزيابى 
شــهرهاى نهاوند، اللجين در طــى 2 دوره، 
ارزيابى صــورت گرفت، افزود: اين دوره هاى 
آموزشى با حضور شــهرداران، كارشناسان و 
با تدريس رضا بطحايى(مدافع رسمى كمپين 
شــهرها و نماينده آن كمپين در ايران)، شــهر 
نهاوند به عنوان پايلوت مركز آموزش شهرهاى 
جنوبى و شــهر اللجين نيــز به عنوان پايلوت 
مركز آموزش شهرهاى شمالى استان انتخاب 

شده و دوره هاى آموزشى برگزار شد.
روحــى افــزود: با توجــه بــه پيگيرى هاى 
شــهردارى همدان و حمايت ها و مســاعدت 
مديركل مديريت بحران استان و عنايت ويژه 
كشورى  بحران  مديريت  ســازمان  رياســت 
تشكيل دبيرخانه كشورى شهرهاى تاب آور در 

شهردارى همدان موافقت شد.
وى با بيــان اينكه درحال حاضــر محورها و 
گام بندى فعاليت دبيرخانه تدوين شده است، 
گفت: هم اكنــون نيز درحال تهيه ســند ملى 
تاب آورى از جمله تاب آورى براى حوادث و 

نيز تاب آورى شهرى هستيم.

ضرورت تدوين پيوست تاب آورى براى پروژه هاى شهرى

كسب 3 رتبه برتر كشورى 
آموزش و پروش همدان 

در جشنواره علمدار 
 مديركل آموزش و پرورش استان همدان 
از كســب 3 رتبه برتر كشورى در جشنواره 
فرهنگى-هنــرى علمــدار (يادواره شــهيد 

حاج قاسم ســليمانى) توســط فرهنگيان و 
دانش آموزان استان خبر داد.

بــه گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومــى آموزش و پرورش اســتان، محمد 
پــورداود گفت: فرهنگيــان و دانش آموزان 
استان موفق به كســب 3 رتبه برتر كشورى 
شدند.  علمدار  فرهنگى-هنرى  جشنواره  در 

وى افزود: در اين جشــنواره همكار محترم 
فرهنگى معصومه كيانى از نهاوند در رشــته 
نقاشــى خط رتبه ســوم را به دســت آورد 
و دانش آمــوزان، النــاز عباســى پور و زهرا 
طاهرآبــادى در دوره متوســطه از همــدان 
به ترتيب رتبه هاى دوم و ششــم را در رشته 

نقاشى كسب كردند.

وى خاطرنشــان كرد: اين جشنواره با هدف 
گســترش و تعميق فرهنگ ايثار، مقاومت و 
شــهادت و صيانت از ميراث ارزشمند شهيد 
حاج قاسم سليمانى به عنوان مدرسه و مكتب 
درس آموز در 5 رشــته بخــش فرهنگيان، 3
رشــته دوره ابتدايى و 4 رشته دوره متوسطه 

برگزار شد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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كشف 140 هزار ليتر سوخت قاچاق در مالير
 به منظــور مبارزه با قاچاق ســوخت و فرآورده هاى نفتى مأموران 
انتظامى شهرســتان مالير بــا انجام كار فنــى و تخصصى از فعاليت 
قاچاقچيان سوخت در مزرعه اى خارج از اين شهرستان مطلع شدند.

فرمانده انتظامى استان همدان افزود: در بررسى دقيق موضوع مشخص 
شــد، متهمان ابتدا نفت كوره را از پااليشگاه بارگيرى كرده و با انتقال 
به مزرعه اى در خارج از شــهر مالير و با اســتفاده از ابزار و ادوات 
مخصوص، به برداشت مقدار زيادى از سوخت مورد نظر و جايگزين 

كردن آن با ضايعات پتروشيمى اقدام مى كنند.
ســلمان اميرى گفت: تيم هايى از پليس آگاهى، اطالعات و مأموران 
انتظامى به همراه كارشناسان شركت نفت در بازديد از اين مزرعه، 140
هزار ليتر نفت كوره قاچاق را كشف و 2 دستگاه خودرو تريلر نفتكش 
و 3 تانكر ثابت را توقيف كردند.به گزارش پايگاه خبرى پليس، وى با 
اشاره به دستگيرى 4 متهم در اين عمليات، اظهار كرد: پرونده در اين 

زمينه تكميل و به مراجع قضايى ارسال شد.

كشف 3 فقره سرقت در اسدآباد
 دو ســارق دستگير و 3 فقره انواع ســرقت در شهرستان اسدآباد 
كشــف شــد. فرمانده انتظامى شهرستان اســدآباد، گفت: با تشديد 
اقدامات پيشگيرانه، اجرايى كردن راهكار هاى قرارگاه مبارزه با سرقت 
و همچنين كنترل مجرمان، طرح مبارزه با ســرقت نيز در شهرســتان 
اســدآباد اجرا شد. افشــين يارى ،افزود: در نتيجه اجراى اين طرح با 
انجام اقدامات اطالعاتى و شگرد هاى خاص پليسى، 2 سارق دستگير 
و 3 فقره انواع ســرقت شامل قطعات خودرو و اماكن خصوصى نيز 
كشف شد. وى در ادامه از توقيف 2 دستگاه وسيله نقليه و دستگيرى 
20 متهم ديگر به دليل ارتكاب ساير جرايم در اين مدت خبر داد و بيان 
كرد: با كشف 3 فقره كالهبردارى و دستگيرى يك نفر در اين رابطه، 

متهمان پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند.
وى در پايان از شهروندان خواست: موارد مشكوك را از طريق فوريت 
پليسى110 اطالع دهند و انتقادات، پيشنهادات و شكايات خود را در 

زمينه عملكرد پليس با سامانه 197 در ميان بگذارند.

شهرستان بهار نيازمند نيروى كار 
در مشاغل گوناگون است

 بــا توجه به طرح اشــتغالزايى در 
سالجارى، تعدادى از واحدهاى توليدى 
شهرستان امكان جذب نيروى كارگرى 
جديد را فراهم كردند، از اين رو چندين 
درخواســت براى نياز به نيروى كار از 
ســوى واحدهاى صنعتــى و توليدى 
شهرستان ارائه شــده است كه مراتب 
به كارگيرى افراد متقاضى از طرف اداره 

تعاون كار و رفاه اجتماعى درحال انجام است.
فرماندار شهرســتان بهار با اشاره به نياز شهرستان به نيروى كار جهت 
جــذب در واحد هاى توليدى و صنعتى گفت: تاكنون براى رفع كمبود 
نيروى شغلى، بيش از 500 نفر كتبى اعالم نياز از سوى واحدهاى توليدى 
و صنعتى ازجمله شركت بازرگانى سورن تجارت خاورميانه(بسته بندى 
و صادرات) و همچنين واحد توليدى چينى بهداشتى ابراهيمى مفتخر در 

شهر اللجين داشته ايم.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان بهار، احســان قنبرى 
خاطرنشــان كرد: به يارى خداوند متعال و تــالش مديران واحدهاى 
توليدى، در سال 1400 نيز با توجه به اهداف پيش بينى شده، تعداد قابل 
توجهى واحد توليدى با اشتغالزايى باال به بهره بردارى خواهد رسيد كه 

عزيزان جوياى كار مى توانند نسبت به اشتغال اقدام كنند.

در جلسه شوراى فرهنگ عمومى مالير مطرح شد
طرح شهيد سليمانى موفق بود

 مالير-خبرنگار همدان پيام: با همراهى همه ادارت و همكارى و پاى 
كار بودن مردم موفقيت خوبى در طرح شهيد سليمانى كسب شد و اين 

طرح بايد تا ريشه كنى كرونا ادامه دار باشد. 
امام جمعه مالير در جلســه شــوراى فرهنگ عمومى مالير با تسليت 
درگذشــت آيت ا... مصباح يزدى اظهار كرد: آيــت ا... مصباح يزدى 
عمارى بــراى انقالب بود كه خأل وجودى عالمه طباطبايى و شــهيد 

مطهرى را پر كرده بودند.
حجت االسالم محمد باقربرقرارى گفت: مراسم شب هاى قدر و محرم با 
رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى برگزار شد و پس از آن آثار مخربى 

ديده نشد كه تجربه بسيار خوبى در يكسال مقابله با بيمارى كرونا بود.
وى با اشاره به برخى اظهارنظرهاى علما درباره آيت ا... يزدى تصريح 
كرد: تعبير هاى زيبايى درباره اين عالم وارســته بيان شده است و ايشان 
يك واليتمدار به تمام معنا بود و تعلق خاطرى به جريان خاصى نداشت 
و ســربازى در ركاب واليت در صحنه تبييــن و تعليم معارف بودند. 
برقرارى امام جمعه مالير به اقدامات انجام شده در راستاى از بين بردن 
بيمــارى كرونا تصريح كرد: به رغم تمــام زحمات و اقدامات موثر در 

مقابله با كوويد 19 اين بيمارى فعال در بين ما حضور دارد.
وى تاكيد كرد: با تجربه اين يكسال مراسم هاى آيينى و مذهبى با رعايت 
كامل برگزار شود و تعطيل شدن برخى برنامه هاى مذهبى نظير 9 دى و 

13 آبان آسيب زا است.
امام جمعه مالير تصريح كرد: براى هر كارى بايد پيوست فرهنگى در 
نظر گرفته شــود و آثار خوب و ســوء آن بايد سنجيده شوند تا باعث 

پيشرفت انقالب اسالمى و اسالم ناب شود.

جذب يك دستگاه سى.تى اسكن مدرن
 در نهاوند

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: به منظور پاســخ بــه مطالبات مردم 
شهرستان، براى تجهيز بيمارستان شهيدقدوسى و براساس پيگيرى هاى 
صورت گرفته، يك دســتگاه سى .تى اسكن مدرن از وزارت بهداشت 
و درمان جذب كه مراحل تحويل آن به دانشگاه علوم پزشكى همدان 

فراهم شده است.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى اظهار كرد: با توجه 
به اينكه بيمارســتان تازه تأسيس شهيدقدوســى در سال هاى گذشته 
بدون تجهيزات الزم بهره بردارى شــد؛ بنابراين براى سرويس دهى به 
بيماران و جلوگيرى از بروز مشكالت آمد ورفت به شهرهاى همجوار 
به راه اندازى يكسرى دستگاه هاى اساسى پزشكى نياز بود كه تاكنون 
يكسرى تجهيزات براى بيمارستان مذكور جذب و نصب شده است. 
عليرضا شــهبازى افزود: در سال هاى گذشته متأســفانه به دليل نبود 
تجهيزات پزشكى اساسى در شهرستان، مردم مجبور بودند براى انجام 
آزمايش و ديگر معاينات پزشكى به شهرهاى همجوار مراجعه كنند كه 
اين مسأله ضمن مشكالت رفت وآمد، هزينه اضافى را نيز بر شهروندان 

تحميل مى كرد. 
وى افــزود: اين موضوع يكى از مطالبات مردم بوده كه براســاس آن 
دستگاه ها و تجهيزات پزشــكى در بيمارستان ها راه اندازى شوند كه 
تاحدودى اين كار انجام شــده اما به علت عمــر زياد برخى از آنها و 
نداشتن كارايى الزم از يكسو و سرانه جمعيتى شهرستان، دستگاه هاى 

فوق پاسخگوى مطالبات مردم نبودند.
شهبازى افزود: در اين راســتا تاكنون براى بيمارستان شهيد قدوسى 
تجهيزات پزشــكى و درمانى به روز مانند دستگاه هاى مرتبط با اتاق 

عمل و ICU جذب و در بيمارستان نصب شده است. 
وى گفت: با پيگيرى ها به تازگى يك دســتگاه سى.تى اسكن مدرن با 
هماهنگى وزارت بهداشــت جذب شد كه اين دستگاه درحال حاضر 
از گمرك ترخيص و در اختيار دانشــگاه علوم پزشكى قرار داده شد 
و هم اكنون مراحل انتقال آن به شهرســتان در دســت اقدام است كه 

به زودى در بيمارستان نصب مى شود. 

مجوز ساخت نيروگاه 500 مگاواتى در مالير اخذ شد
 پيرو پيگيرى هاى مستمر انجام شده، مجوز ساخت يك نيروگاه 500 مگاواتى در اين 

شهرستان دريافت و در كوتاه ترين زمان ساخته خواهد شد.
نماينده مردم مالير در مجلس گفت: قرار است هفته آينده زمين اين نيروگاه جانمايى شود.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه، ساخت اين نيروگاه را گامى مثبت براى رفع 
مشــكل برق اين شهرستان برشمرد و افزود: مالير هم اكنون دوران طاليى توسعه خود را 

طى مى كند.
وى با اشاره به نشست شــوراى برنامه ريزى و توسعه استان همدان با موضوع رسيدگى 

به نيازمندى ها و پروژه هاى مالير، بيان كرد: در اين نشســت مصوب شــد ناحيه صنعتى 
خياطى ازندريان با جديت در دســتور كار قرار گيرد و تا پايان دى شــركت شهرك هاى 
صنعتى و شوراى اسالمى شهر و شهردارى ازندريان براى واگذارى زمين و آغاز عمليات 
اجرايى به توافق برسند. وى پايان پروژه آبرسانى آب شرب سد كالن به شهر مالير را تا 
پايان امســال از ديگر مصوبات اين شورا برشمرد و گفت: با پايان طرح خط انتقال آب و 
تصفيه خانه ســد، در مجموع اين پروژه 97 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و تا پايان امسال 

به بهره بردارى مى رسد.
آزاديخواه افزود: در ســفر اخير اعضاى كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس 

شوراى اسالمى به مالير، 15 ميليارد تومان اعتبار براى تكميل اين پروژه جذب شد.

وى درباره تكميل مجتمع آبرســانى على آباد دمق، بيان كرد: حدود 7 تا ده ميليارد تومان 
اعتبار براى اين مجتمع هزينه شــد و هم اكنون فرايند آبرسانى به منازل انجام شده و طى 

يك ماه آينده خأل دبى آب نيز حل خواهد شد.
آزاديخواه ادامه داد: به تازگى و پيرو ســفر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه به استان 
همدان، 40 ميليارد تومان اعتبار براى توســعه و تقويت زيرســاخت هاى شهرك مبلمان 
حاجى آباد به مساحت 20 هكتار اختصاص يافت كه مطالعات نهايى آن انجام شده است.

آزاديخواه گفت: در اين نشســت همچنين مقرر شــد شهردارى مالير يك بافت فرسوده 
شــهرى را به عنوان بافت محورى انتخاب كند تا براى توانمنــدى اين بافت اعتبار قابل 

توجهى از طريق استان هزينه شود كه منطقه پشت ناسيونال مطرح شد.

خبرنــگار    - سحريوســفى   - ماليــر   
همدان پيــام: با افزايــش شــمار مبتاليان به 
ويروس sars-cov٢ در سطح جهان، تهيه 
و توليد واكســن و داروى كرونا به ضرورتى 
اجتناب ناپذير براى خروج از اين بحران مبدل 
شده است؛ بر اين اساس تحقيقات گسترده اى 
در سرتاسر دنيا درحال انجام است. در اين بين 
محققان ايرانى نيز از پاى ننشســتند و به اين 
خودباورى رســيده اند كه با توليد واكســن و 
داروى ضدكرونا بر اين ويروس درحال جهش 

فائق شوند.
نيما شــيرمحمدى، جوان پرتالش و باانگيزه 
ماليــرى در كنار تيم تخصصى كه تشــكيل 
داده، از جمله افرادى اســت كه در اين مسير 
پرچالــش اما با تكيه بر توانمندى هاى بومى و 
نبوغ علمى خود و همكارانش گام هاى بزرگى 

برداشته است.
شــيرمحمدى كه دانش آموخته رشــته شيمى 
دارويــى و مجرى طرح داروى كرونا اســت 
با بيان اينكه يكى از اهداف شــيمى دارويى، 
طراحــى داروى جديد اســت، انگيزه خود از 
قدم نهادن در اين عرصه را اين گونه بيان كرد: 
زمانى كه توليد داروى ضدكرونا را با اســاتيد 
شيمى دارويى و داروساز مطرح كردم موضوع 
را دســت كم گرفتند و گفتند ايرانى ها توانايى 
ساخت داروى كرونا را ندارند، اين مسأله سبب 
شــد انگيزه مضاعفى بگيرم تا خالف اين ادعا 

را ثابت كنم.
وى با اشــاره به اينكه فعاليت كرونا را بايد از 
ابعاد مختلف بررسى كرد، افزود: بر اين اساس 
تيمى از افراد متخصص شامل «مريم رحيمى» 
دكتراى زيست شناسى مولكولى و عضو هيأت 
علمى دانشــگاه مالير، «مرضيــه ونايى» دكتر 
كارشناسى  خدايى»  «عارفه ســادات  داروساز، 
ارشــد شــيمى آلى، «رضا قشــالقى» پزشك 
متخصص بيمارى هاى عفونى و ويروس شناس، 
«محمدجــواد حالجــى» دانش آموخته علوم 
آزمايشــگاهى و «زهرا فراهانى» دانش آموخته 

ميكروبيولوژى، تشكيل داديم.
شيرمحمدى با گاليه از اينكه در كشور به اين 
طرح ها اهميتى داده نمى شود و عده محدودى 
كه در ســازمان هاى بزرگ مشغول به فعاليت 
هســتند اجازه كار به افراد ديگر را نمى دهند، 
تأكيــد كرد: با وجود اين امــا از انگيزه تيم ما 
كاسته نشــد كه تحقيقاتمان را متوقف كنيم يا 
به رغم عوامل تحريك زا، موضوع را در خارج 
از كشــور ادامه دهيم، ما بــه خاطر عرق ملى 

تالش مى  كنيم و هرگز نااميد نمى شويم.
وى بــه 16 ســاعت تحقيــق و پژوهش در 
طول روز به مدت 4 مــاه براى مراحل تئورى 
دارو اشــاره و بيان كرد: طى تحقيقات به اين 
نتيجه رســيديم كه داروهاى نسل قديم مانند 
هيدروكسى كلروكين، رمدسيوير و... نمى توانند 
اثرگذار باشند، از اين رو از داروهاى نسل جديد 
ازجمله نانودارو ها استفاده كرديم كه قابليت هاى 
زيادى به دارو مى  دهند و انعطاف پذيرى زيادى 
دارند، در داروى طراحى شده از ساختار هيچ 
داروى موجود در بازار اســتفاده نشده و كامال 

منحصر به بيمارى كوويد-19 است.
شــيرمحمدى معتقد اســت ويروس در بدن 
ميزبان مى  تواند آگاهانه و كامال هوشمند رفتار 
كند و همين آگاهى هاســت كه موجب جهش 
كرونا شده اســت، از اين رو بحث سيگنالينگ 
يا شعور سلولى را در طرح مذكور گنجانده اند 
و ايده اى متفــاوت از ســاير ايده ها به وجود 

آورده اند.
وى گفت: براساس تئورى كه به دست آورديم 
از طريق 3 مكانيســم مى  توانيم جلوى رشــد 

ويروس را بگيريم؛
1- مهاركننده اسپايك ويروس در نتيجه نبود 

Aceاتصال به رسپتور خود يعنى آنزيم ٢
Ace2- مهار كننده گيرنده ويروس آنزيم ٢

،( RBD)در محل اتصال
3- به ميزان جذب ســلولى بــا اتصال به ماده 
ژنومى ويــروس (mRNA ) در نتيجه نبود 

همانندسازى ويروس. 
شــيرمحمدى در ادامه، خاصيت مغناطيســى 
داروى ساخته شــده را ويژگى منحصربه فردى 
دانســت كه مختص بيماران بدحال است كه 
با ايجاد ميدان مغناطيسى مى  تواند تمام حجم 

دارو را ظرف مدت چند ثانيه وارد منطقه درگير 
ويروس كند و عملكرد فوق العاده اش را نمايان 
كند، به طورى كه بيمارانى كه ممكن است چند 

ساعت ديگر از بين بروند را نجات دهد.
مجرى طرح در تشــريح روند آزمايش و اخذ 
مجوز توليد دارو، گفت: پس از عبور از مرحله 
تئورى، دارو به روش هوش مصنوعى توسط 
نرم افزار هاى شبيه ســازى ديناميكى مولكولى، 
شبيه ســازى شــده و انواع اتصــاالت دارو با 
موفقيت آناليز شــده است و با دريافت مجوز 
مرحله هوش مصنوعى (SilicoIn) دارو وارد 
مرحله سنتز شد. پس از سنتز دارو، با توجه به 
نوع نانوذره بودن، تست هاى اوليه از دارو انجام 

گرفت كه به شرح زير بوده است:

■ تست Ir-Ft و vis –Uv: بررسى خواص 
شيمايى

■ تســت Fesem: بررســى مورفولــوژى 
سطحى 

■ تست vsm: بررسى خواص مغناطيسى 
■ تست MTT: بررسى ميزان سميت

بــا توجه به ميــزان ســميت نانــوذرات، با 
پوشــش دار كردن پليمرى نســبى آن، ميزان 
سميت در سلول به ميزان قابل توجهى كاهش 
يافت، درصورتى كه 2 دوز انتخابى براى انجام 
تســت Vitro In، سميتى كمتر از 50 درصد 
در طول 24 ســاعت مجاورت دارو در سلول 
دارد، در يك دوز كمتر با اثربخشى، هيچ گونه 
ســميتى در سلول ها ديده نشــد، اين موضوع 
نشان مى  داد براســاس تئورى، داروى مدنظر 
كمترين عوارض جانبى و از طرفى بيشــترين 
قدرت اتصال را دارد و اين به معناى بيشــترين 

اثرگذارى است.
شــيرمحمدى ضمن تشكر از خسرو سايه وند 
رئيس دانشگاه مالير، افزود: مجموعه دانشگاه 
مالير براى اين طرح ارزش زيادى قائل شدند 
و نهايت همكارى را داشتند تا نمونه اوليه دارو 
ساخته شد و با همكارى مظفر عسگرى مسئول 
مركز رشد مالير به پارك علم و فناورى همدان 
ارسال و درنهايت پس از داورى به ثبت رسيد.
شــيرمحمدى در ادامه افزود: در مرحله بعدى 
بايد آزمايش به روى سلول مبتال به كرونا انجام 
شود كه اگر تأييد شود به مرحله تست حيوانى 

مى  رسد.
شيرمحمدى با ابراز تأسف گفت: در اين مرحله 
به آزمايشگاه تيپ 3 مورد نياز است كه به تعداد 
كافى در ايران وجود ندارد، اين درحالى است 
كه در كشورهاى اروپايى آزمايشگاه هاى تيپ 

4 و حتى 5 وجود دارد.
وى در عين حال تأكيد كرد: انجام اين آزمايش 
در شرايط ايزوله شدنى است، در اين رابطه با 
دانشگاه علوم پزشكى همدان موضوع را مطرح 
كرديم اما به رغم وجود آزمايشــگاه جداگانه 
به عنوان آزمايشــگاه كوويد-19 جهت انجام 
آزمايش ها و تحقيقات روى ويروس، همكارى 
نكردند و كوچك ترين حمايتى از ما نداشتند و 

حتى ما را مورد بى مهرى قرار دادند.
شيرمحمدى افزود: پس از پيگيرى هاى متعدد 
براى انجام تست هاى درون تنى و بيرون تنى 
شــامل vitro In و vivo In، پيشنهاداتى از 
مسئول پژوهش دانشــگاه مبنى بر گرفتن حق 
مجرى طــرح كه به نوبه خــود معنى مالكيت 
كلى طرح را دارد، درصورتى مطرح شــد كه 
دانشگاه علوم پزشــكى همدان مى  توانست با 
پذيرش طرح درنهايت وارد مذاكراتى با انستيتو 
پاستور بشود و پس از انجام اين تست ها در آن 

مؤسسه، نتايج به دانشگاه همدان ارسال شود.
وى با بيان اينكه انتظار مساعدت و حمايت 
از دانشگاه علوم پزشكى همدان داشتيم، بيان 
كرد: اگــر اين آزمايش در همــدان انجام و 

براى تأييد به وزارت بهداشت 
درمــان و آمــوزش پزشــكى 
تأييد  درصورت  مى  شد  ارسال 
مى  توانســت امتيازهاى خوبى 
شامل تأسيس نخستين شركت 
شدن  تبديل  مالير،  در  دارويى 
استان همدان به قطب دارويى، 
ساخت و توليد دارو با تأسيس 
كارخانــه دارويــى و ... براى 
استان داشــته باشد؛ اما به رغم 
ناماليماتى  از  پس  باطنى،  ميل 
كه با ما در سطح استان صورت 

پذيرفــت، مجبور به پيگيرى طرح در خارج 
از استان شده ايم كه درصورت تعامل با يكى 
از مؤسســات تحقيقاتى در سطح كشور، با 
ابراز تأسف نمى توان امتيازى براى استان به 

ارمغان آورد.
بــا جهش هاى ويروس كرونــا و همه گيرى 
آن، چشم اميد دنيا به توليد واكسن و داروى 
اثربخش كروناســت در اين بين تالش هاى 
شــبانه روزى و بى وقفه تيــم مذكور در كنار 
تحقيقات گســترده اى كه در اين راستا انجام 
مى  شود ارزشــمند و ســتودنى است، اميد 
اســت با حمايت هاى همه جانبه مســئوالن 
استان از اين تيم، شاهد تسريع روند تكميل 

فرايند ثبت و توليد دارو باشــيم تا عالوه بر 
افتخارآفرينى، ســودآورى و رشد اقتصادى 

استان نيز رقم بخورد.

تيم ماليرى در جست وجوى 
نوشداروى كرونا

■ تيم پزشكى: به زودى دارو به مرحله تست حيوانى مى رسد

با دانشگاه علوم 
پزشكى همدان موضوع 

را مطرح كرديم اما به رغم 

وجود آزمايشگاه جداگانه به عنوان 

آزمايشگاه كوويد-19 جهت انجام 

آزمايش ها و تحقيقات روى ويروس، 

همكارى نكردند و كوچك ترين 

حمايتى از ما نداشتند و حتى ما را 

مورد بى مهرى قرار دادند
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حركت جريان هاى سياسى 
در مسير پرفراز و نشيب انتخابات 1400

 قرن جديد هجرى خورشــيدى از جهات مختلف براى كشورمان 
حائز اهميت اســت. در اين ميان برگزارى انتخابات رياست جمهورى 
ســيزدهم موجب شده تا 1400 به لحاظ سياسى به سالى خاص تبديل 
شــود؛ سالى كه مى تواند نقطه آغاز روندهاى جديد و تحوالت تازه در 

حوزه سياست داخلى و به تبع آن سياست خارجى باشد. 
در شــرايط فعلى كه به جهت شــيوع كرونا بســيارى از روندها متأثر 
از نوعى زيســت بوم جديد شده اســت، مباحث مربوط به 2 انتخابات 
رياســت جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا عمدتا در فضاى 
مجازى دنبال مى شود و به طور طبيعى بخش قابل توجهى از اين مباحث 

تحت الشعاع چنين شرايطى است.
با اين تفاســير در فاصله بيش از 5 ماه مانــده تا موعد برگزارى اين 2 
انتخابات، در فضاى سياسى جامعه شاهد رفتارها و حركت هايى هستيم 
كه بيش از آنكه جنبه برنامه ريزى براى انتخابات آتى داشــته باشند، از 

نوعى امكان و انتظار در بين احزاب سياسى حكايت دارد.
البته مانند هميشــه همه نگاه ها به 2 جناح عمده سياسى دوخته شده و 
در فضاى رسانه اى نيز به رغم ديدگاه هايى كه درباره كم رنگ شدن اين 
تقسيم بندى ها وجود دارد، تحليل ها بيشتر درباره تالش ها و اقدامات اين 
روزهاى اصولگرايان و اصالح طلبان براى چگونگى ورود به انتخابات 
خرداد 1400 و البته نتيجه گيرى از آن شكل گرفته است. هرچند شرايط 
كرونايى از يكســو و چالش هاى موجود موجب شــده تا نوع و شكل 
رفتار فعاالن سياســى متفاوت جلوه كند، اما هدف گذارى همان است 
كه در دوره هاى گذشــته بوده و از اين جهت در مسير انتخابات شاهد 
حركت هاى بسيار جدى و هدفمندى هستيم كه مقصد همه آنها موفقيت 

در انتخابات است.
درحال حاضر با توجه به اهميت و حساسيت انتخابات رياست جمهورى 
از يكســو و سرنوشت و آينده كشــور در حوزه هاى مختلف سياست 
داخلى و خارجى از سوى ديگر 2 نكته اساسى مورد توجه جريان هاى 
سياسى بايد باشــد. يكى برنامه هاى دولت آتى براى كشور كه به طور 
طبيعى انتظار افكار عمومى مشخص كردن اين برنامه ها از سوى احزاب 
و گروه هاى سياسى است؛ بنابراين هر جريانى بايد با برنامه مشخص و 

قابل اجرا وارد عرصه شود.
نكته دوم، مصاديق هســتند كه باز انتظار افكار عمومى ارائه گزينه هاى 

قوى و كارآمد براى انتخاب مردم از سوى جريان هاى سياسى است.
هم اصولگرايان و هم اصالح طلبان فعال نتوانســته اند برنامه مشخصى 
تنظيم و براى عرضه به افكار عمومى آماده كنند، هرچند زمان كافى براى 
اين مهم وجود دارد اما اينكه كارشناســان 2 جناح با رصد دقيق اوضاع 
و تشــكيل اتاق هاى فكر به دنبال طراحى چنين برنامه اى باشند، حداقل 

تاكنون ديده نشده است.
البتــه در اظهارات و گفته هاى جســته و گريخته تعدادى از چهره هاى 
شــاخص هر 2 جناح مباحثى به ويژه در حوزه هاى سياسى و اقتصادى 
مطرح شــده است، اما اين مباحث بيش از آنكه ارائه طريق باشند، تنها 
جنبه انتقادى داشته اند. يعنى انتقاد از وضع موجود بدون ارائه چشم انداز 

روشنى از وضع مطلوب تر كه بايد در آينده شكل بگيرد.
در همين راســتا اصولگرايان با برجسته كردن نقاط ضعف و مشكالت 
موجود به ويژه در بخش هاى اقتصادى و به باد انتقاد گرفتن دولت مستقر، 
تالش دارند نقطه روشــنى را پيش روى افــكار عمومى قرار دهند كه 

رسيدن به آن فقط با سپردن زمام امور به آنها امكانپذير است. 
در هيمن زمينه اصالح طلبان به گونه ديگرى مسائل را دنبال مى كنند. آنها 
نيز منتقد جدى وضع موجود هســتند با اين تفاوت كه از يكسو دولت 
را در بسيارى از زمينه ها موفق مى دانند و از طرف ديگر در پرداختن به 
مشــكالت، عوامل مختلف داخلى و خارجى را باهم مورد تأكيد قرار 

مى دهند.
شايد نقطه اشتراك هر 2 جريان نداشتن برنامه اى مشخص براى آينده 
باشــد كه تاكنون ديده شــده اســت و ما تنها انتقاد از وضع موجود را 

مى بينيم بدون اينكه شرايط مطلوب به خوبى ترسيم و تبيين شود.
دربــاره مصاديق اما شــرايط به گونه ديگرى اســت. ايــن روزها هم 
اصولگرايان و هم اصالح طلبان در جلســات و محافل خصوصى خود 
در مورد گزينه هاى احتمالى رياســت جمهورى سخت مشغول بحث 
و رايزنى هستند و گاه بخشــى از اين جلسات در فضاى رسانه اى نيز 

نمود داشته است.
اصولگرايان با توجه به تجربه انتخابات مجلس يازدهم در اســفندماه 
سال گذشته اميدوارند كه دولت آتى را هم در اختيار بگيرند، اما آنها با 
چالش هايى نيز مواجه هستند. يكى از اين چالش ها تشتت و اختالفات 
درونى اســت كه مانع از دســتيابى به كانديداى واحد مى شود. درحال 
حاضر گروه ها و جبهه هاى مختلفى درون اين جريان فعال هســتند؛ از 
ســنتى ها گرفته تا پايدارى ها و البته نواصولگرايانى كه مجلس يازدهم 
را ازآن خود كرده اند. اين تشــتت البته در انتخابات ســال گذشته نيز 
وجود داشت، اما با ورود برخى از بزرگان اصولگرا در روزهاى منتهى 
بــه انتخابات به طور موقت دفع شــد و وحدتــى هرچند ظاهرى بين 
اصولگرايان شكل گرفت. وحدتى كه شكننده بود و در جريان انتخابات 

هيأت رئيسه مجلس بار ديگر شاهد اختالف آنها بوديم. 
حــال اينكه چنين وحدت و اجماعى حتــى به ضرورت و ناگزير بين 
اصولگرايان شكل بگيرد، در هاله اى از ابهام وجود دارد؛ زيرا نه شرايط 
انتخابات رياســت جمهورى با مجلس يكسان خواهد بود و نه مسير 
رسيدن به يك كانديداى واحد و كناره گيرى ديگران به اين راحتى است.

در سوى ديگر اما اصالح طلبان هدف گذارى خود در زمينه مصاديق را بر 
كانديداى واحد قرار داده اند، با اين تفاوت كه ديگر به كانديداى حداقلى 
اكتفا نكنند و تنها نامزد واقعى اصالح طلبان به جامعه معرفى شود. در اين 
راستا سازوكارهايى نيز درنظر گرفته شده و تالش هايى در بين گروه هاى 
اصالح طلب در جريان اســت، اما هنوز مشخص نيست سرانجام اين 

تالش ها چه خواهد شد.
اصالح طلبان در شرايطى مجلس يازدهم را به رقيب واگذار كردند كه از 
يكسو كانديداهاى اصلى آنها ردصالحيت شده بودند و از سوى ديگر 

انتخابات با مشاركت حداقلى برگزار شد. 
حال آنها اميدوارند اين 2 مشكل در انتخابات آتى تكرار نشود تا بتوانند 
هم در رياست جمهورى و هم شوراهاى اسالمى شهر و روستا موفقيت 

كسب كنند.
اينكه در هر 2 زمينه برنامه ريزى و معرفى مصاديق و رسيدن به كانديداى 
مشــخص چه اتفاقاتى براى جريان هاى سياسى خواهد افتاد و فعاالن 
سياسى چه رفتارى از خود نشان خواهند داد، هنوز مشخص نسيت اما 
در ماه هاى آتى به ويژه اواخر سالجارى يا حداكثر اوايل سال آتى شاهد 
تالش هاى جدى ترى را در فضاى سياسى كشور براى ورود به انتخابات 

همراه با معرفى گزينه هاى رياست جمهورى خواهيم بود.

واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آينده 
ممنوع است

 سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1400 از مصوبه اين كميسيون درباره 
ممنوعيت واردات هرگونه خودرو در سال 1400 به مناطق آزاد تجارى و صنعتى 
خبر داد. رحيم زارع در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: به موجب مصوبه كميسيون 
تلفيق دولت مكلف است ضمن شناســايى خودروهاى خارجى غيرآمريكايى 
موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمركى و ســود بازرگانى كه متناســب با 
معيارها، نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهاى غيرآمريكايى موجود 
در مناطــق آزاد تجــارى و صنعتى اقدام كند و به موجــب اين مصوبه واردات 
خودروهاى موضوع اين تبصره براى ســازمان هاى مناطق آزاد تجارى و صنعتى 
و شــركت هاى تابعه آنها، دســتگاه هاى موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات 

كشورى و نهادهاى عمومى غيردولتى و شركت هاى تابعه آنها ممنوع است.

دولت با برهم خوردن شاكله بودجه  
نمى تواند آن را اجرا كند

 طبق قانون، دولت مســئول نوشتن بودجه و اجراى آن است، مجلس حق 
ارائه اصالحات و پيشــنهادات دارد و ما پيشنهادات خوب را مى پذيريم اما اگر 

شاكله بودجه برهم بخورد دولت ديگر نمى تواند آن را اجرا كند.
رئيس دفتر رئيس جمهورى در گفت وگو با ايرنا درباره تأثير حذف ارز 4200 
تومانى توســط كميسيون تلفيق بر تورم، گفت:  آنچه در كميسيون تلفيق بحث 
مى شــود براى ماه هاى اوليه سال آينده است،  لذا خبررسانى امروز براى نان و 

آب است.
محمود واعظى ادامه داد:  پرداختن بسيار به اين مسأله و دامن زدن به آن سبب 
مى شود كسانى كه با ارز 4200 تومانى كاالى اساسى وارد كردند به جاى فروش 

آن را در انبارهاى خود نگه دارند و اين موجب گرانى بيشتر كاالها مى شود.

حادثه هواپيماى اوكراينى
 اشتباه يك فرد و بى تدبيرى يك جمع 

 رئيس جمهور با اشاره به سالروز حادثه هواپيماى اوكراينى تصريح كرد كه 
اين يك حادثه بسيار تلخ، دردناك و باورنكردنى بود كه از اشتباه يك فرد نشأت 

گرفت كه آن هم از بى تدبيرى يك جمع ناشى شده بود.
به گزارش تســنيم، حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى، تصريح كرد: 
اگرچه همه اينها روى سهو و خطا بود اما حادثه خونبار و خطرناكى را به وجود 
آورد كه عده اى از نخبگان ما در اين هواپيما از دست رفتند و جان به جان آفرين 
تسليم كردند. وى تأكيد كرد: ان شاءا... دادگاه ما در يك بررسى دقيق و در يك 
دادگاه پرشــكوه اين پرونده را بررسى مى كند؛ چه بسا نتيجه نهايى اين دادگاه 
مى تواند آرامش بخش واقعى خانواده ها و جبران كننده لطمه اى باشد كه جايگاه 

هوانوردى در جمهورى اسالمى ايران ايجاد كرد.

مديركل سياسى و انتخابات استاندارى همدان در گفت وگو با خبرنگار ما درباره 
روزشــمار اين دوره از انتخابات شوراى اسالمى شــهر و روستا، توضيح داد: 
با توجه به شيوع ويروس كرونا در كشــور انتخابات اين دوره با دوره گذشته 
متفاوت است، به طورى كه براى جلوگيرى از ازدحام جمعيت ثبت نام داوطلبان 

براى شوراى اسالمى شهر و روستا در 2 مقطع زمانى متفاوت انجام مى شود. 
به گفته ابوالقاسم الماسى، دستور آغاز انتخابات 18 اسفندماه توسط وزير كشور 
صادر مى شود، 19 اسفند نيز تشكيل هيأت اجرايى كليد مى خورد و 20 اسفند هم 

ثبت نام شوراهاى شهر انجام مى شود.
همچنين ثبت نام داوطلبان شوراهاى روستايى از 16 فروردين 1400 آغاز مى شود 
البته ثبت نام داوطلبان در شهرها در فرماندارى مركز شهرستان و در روستاه ها در 

بخشدارى انجام مى شود.
در ادامه نيز از مراجع 4گانه (اطالعات، دادگسترى، نيروى انتظامى و ثبت احوال) 
استعالم داوطلبان صورت مى گيرد.در روستاها نيز هيأت اجرايى افرادى كه مظنون 

به سابقه هستند را استعالم مى كنند يعنى همه داوطلبان استعالم نمى شوند. 
الماســى درباره شرايط سنى داوطلبان هم اظهار كرد: شرايط داوطلبان عالوه بر 
شــرايطى كه در قانون ذكرشده، بايد حداقل سن 25 سال تمام در زمان ثبت نام 
داشــته باشند. يعنى براى شــوراهاى شهر كســانى كه متولدين 74/12/20 تا 
74/12/26 و پيش از آن و براى شوراى روستاى 16 /75/1 تا 75/1/22 و پيش 

از آن را شامل مى شود.
وى افزود: داشتن سواد خواندن و نوشتن براى شوراى روستاهاى تا 200 خانوار 
و داشتن مدرك ديپلم براى شوراى روستاهاى باالى 200 خانوار، داشتن حداقل 
مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براى شوراى شهرهاى تا 20 هزار نفر جمعيت و 
داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براى شوراى شهرهاى باالى 20 هزار 

نفر جمعيت مدنظر است.
البته كسانى كه داوطلب هستند و قصد ثبت نام دارند، براساس تبصره 3 ماده 30
قانون انتخابات شــوراهاى اسالمى، داوطلبان هنگام نام نويسى براى حضور در 
انتخابات شوراها بايد گواهى عدم سوءپيشينه را به همراه داشته باشند و از تاريخ 

صدور آن بيش از 3 ماه نگذشته باشد.
الماسى با بيان اينكه ثبت درخواست داوطلبان حضور در ششمين دوره شوراهاى 
اســالمى روستا براى دريافت گواهى سوءپيشينه از 16 دى آغاز شده است، از 

داوطلبان خواست دريافت اين مدرك را به روزهاى آخر موكول نكنند.
همچنين به منظور پيشــگيرى از تجمع داوطلبان و شيوع ويروس كرونا، امكان 
دريافت گواهى سوءپيشينه از سامانه جامع خدمات الكترونيك قضايى، دفاتر 

پليس+ 10 و دفاتر خدمات قضايى فراهم شده است.
مديركل سياســى و انتخابات اســتاندارى همدان اظهار كرد: تعداد شهرها و 
روســتاهايى كه انتخابات اسالمى شهر و روستا را برگزار مى كنند در ششمين 
دوره تغييراتى داشــته ازجمله ادغام 2 روستا در اسدآباد و تبديل آن به شهر در 
اين شهرستان و همچنين شهر كرفس در شهرستان درگزين به شمار شهرها اضافه 

شده است.
الماسى افزود: ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى در 32 شهر اين استان 
براى انتخاب 174 عضو شــوراى شهر برگزار مى شود كه در شهر همدان مردم 
براى انتخاب 11 عضو، در 4 شهر براى انتخاب 7 عضو و 27 شهر براى انتخاب 

5 داوطلب، در پاى صندوق رأى حضور مى يابند.
وى بيان كرد: همچنين انتخابات شوراى اسالمى روستا در 920 روستاى استان 
همدان برگزار شده كه در برخى از روستاها 5 داوطلب و تعدادى هم 3 داوطلب 

راهى ششمين دوره شوراهاى اسالمى روستا مى شوند.
الماسى اظهار كرد: در مجموع بيش از 2 هزار و 800 نفر به عنوان نماينده مردم، 

عضو ششمين دوره شوراى اسالمى شهر و روستاى اين استان مى شوند.
مديركل سياسى و انتخابات استاندارى همدان درباره تحركات انتخاباتى در استان 
هم اين گونه اظهارنظر كرد: درمورد انتخابات شوراها فضاى انتخاباتى هنوز شكل 

نگرفته است، اميدواريم هرچه جلوتر مى رويم اين فضا تغيير كند.
الماسى درباره برنامه ستاد انتخابات استان نيز گفت: انتخابات معموال چارچوب 
خاص خودش را دارد، تنها موضوعى كه انتخابات سال آينده را متفاوت مى كند 

بحث كروناست كه مى تواند مقدارى شكل كار را تغيير بدهد.
البته وزارت كشور بيشتر دنبال اين است كه زيرساخت هاى الزم را براى ثبت نام 
غيرحضورى داوطلبان فراهم كند هرچند اين موضوع چندان قطعى نشده است. 
يا براى مثال در بحث آموزش ها ما با شيوع ويروس كرونا شيوه هاى جديدى از 
آموزش را خواهيم داشت. در حوزه تبليغات نيز با توجه به اينكه در اين شرايط 
امكان تجمعات وجود ندارد بايد شكل هاى خاصى از تبليغات را ساماندهى كنيم، 
تا عالوه بر اينكه شور و نشاط انتخاباتى در جامعه فراهم مى شود كانديداها هم 
بتوانند خود را تبليغ كنند، هم اينكه رعايت پروتكل هاى بهداشتى را مدنظر داشته 
باشند.الماســى در پاسخ به اين پرسش كه چه توصيه اى به داوطلبان انتخابات 
شوراى اسالمى شهر و روستا داريد، گفت: شوراهاى شهر به عنوان يك عنصر 
از مديريت شــهرى در اداره شهرها در سطح محلى نقش مهمى بر عهده دارد؛ 
بنابراين انتخابات فرصت بزرگى است براى ورود كسانى كه اين توان و جايگاه 

را دارند.
به اعتقاد من شهرها و روستاهاى ما نياز به افراد خوش فكر، باسواد و توانمند دارد 
تا با كمك آنها بتوانيم آينده بهترى براى شهرها و روستاهاى استان ترسيم كنيم. 
با توجه به اينكه شــوراها در توسعه نقش كليدى و اساسى دارند در شهرهايى 
كه شوراهاى خوبى شكل گرفته براى آن مناطق توسعه و پيشرفت رقم خورده 

مديركل سياسى و انتخابات استاندارى همدان:

باتجربه هاى مديريت شهرى 
به ميدان بيايند

اكرم چهاردولى »
  ماه گذشــته برنامه زمانى فرايندهاى اجرايى از جمله ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و 

روستا در اطالعيه اى توسط ستاد انتخابات كشور اعالم شد.
براساس اين اطالعيه، انتخابات ششمين دوره شــوراهاى اسالمى همزمان با سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و 
انتخابات ميان دوره اى مجلس در روز جمعه 28 خرداد 1400 برگزار مى شود و ثبت نام داوطلبان عضويت در شوراهاى اسالمى 
شهرها از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 20 اسفندماه 1399 آغاز و تا ساعت 18 روز سه شنبه 26 اسفندماه 1399 (در مجموع 
به مدت 7 روز) ادامه پيدا مى كند. ثبت نام داوطلبان عضويت در شوراهاى اسالمى روستاها و تيره هاى عشايرى از ساعت 8 
صبح روز دوشنبه 16 فروردين ماه 1400 آغاز و تا ساعت 18 روز يكشنبه 22 فروردين ماه 1400 (در مجموع به مدت 7 روز) 
ادامه پيدا مى كند. در ادامه اين اطالعيه نحوه دريافت گواهى سوءپيشينه توسط داوطلبان و داوطلبانى كه بايد از مقام و شغل 

خود پيش از ثبت نام كناره گيرى كنند، هم توضيح داده شده است.
در بند 4 اين اطالعيه همچنين با اســتناد به ماده 32 قانون انتخابات شوراهاى اسالمى مشخص شده، چه اشخاصى به واسطه 
■ شوراهاى شهر نياز به افراد خوش فكر و توانمند دارندمقام و شغل خود از داوطلب شدن براى شوراهاى اسالمى محرومند مگر آنكه پيش از ثبت نام از سمت خود كناره گيرى  كنند.

■ داوطلبان شوراى روستا دريافت سوءپيشينه را به روزهاى آخر موكول نكنند

■ نقش شوراها در توسعه كليدى و اساسى است

■ انتخابات اوج حضور احزاب و تشكل هاى سياسى است

است. اما در شهرهايى كه درگيرى و اختالفاتى وجود داشته يا افرادى انتخاب شدند كه توان 
كار نداشتند، متأسفانه عقب ماندگى آن مناطق را به همراه داشته است.

بنابراين درخواست نخست ما اين است كه جوانان، بانوان، افراد تحصيلكرده و كسانى كه 
تجربه هاى موفق در حوزه مديريت شهرى، برنامه ريزى و توسعه دارند براى حضور در 

عرصه انتخابات پيش قدم شوند، به هرحال نگاه جامعه به افراد تحصيلكرده متفاوت است و به طبع 
حضور اين افراد مى تواند حركت مثبت و روبه جلويى را براى اســتان به دنبال داشته باشد. پس 

انتظار مى رود افراد توانمند، تأثيرگذار در توسعه و پيشرفت جامعه در اين عرصه حضور يابند.
وى در پاســخ به پرســش ديگرى مبنى بر اينكه حضور احزاب و جريان هاى سياسى چقدر در 
مشاركت مردم تأثيرگذار است هم اين گونه توضيح داد: انتخابات اوج حضور احزاب و تشكل هاى 
سياسى است زيرا احزاب با معرفى كانديدا و يا ارائه ليست مى توانند مردم را در انتخاب گزينه 

مدنظر كمك كنند.
معتقديم احزاب براساس خط مشى و سياست هاى مطالعه شده و حساب شده وارد عرصه انتخابات 
مى شوند، بنابراين حضور احزاب در عرصه رقابت مهم و الزم است. از سوى ديگر احزاب موجب 
افزايش مشاركت مردم در عرصه انتخابات مى شوند زيرا هم مردم را تشويق به حضور در عرصه 
انتخابات مى كنند هم طرفدارانى دارند كه شــايد در شرايط عادى در انتخابات شركت نكنند اما 

به دليل دعوت حزب موردنظرشان، مشاركت مى كنند.
نكته ديگر اينكه احزاب نيز به نوعى افراد مدنظر خود را معرفى و ارتقا مى بخشند، همچنين به مردم 

كمك مى كنند تا درست و حساب شده انتخاب كنند. 

انتخابات ششمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا همزمان با سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى روز جمعه 28 خرداد 1400 برگزار مى شود.
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نيش و نوش

500 هزار نفر در نوبت دريافت خدمات حمايتى 
كميته امداد هستند

 رئيس مركز برنامه ريزى و پژوهش كميته امداد امام خمينى(ره) با بيان اينكه اكنون 
500 هزار نفر در نوبت براى دريافت خدمات مســتمرى بگيرى داريم كه درصورت 
تأميــن اعتبار حمايتى در بودجه ســال آينده مى توان ايــن خانوارها را وارد چرخه 

حمايت كرد.
به گزارش ايرنا، ســعيد زارع افزود: امسال به دليل شرايط كرونا روند مراجعه به كميته 
امداد براى دريافت خدمات افزايش يافته اســت. در كل كشــور هم مراجعه كنندگان 
زيادى براى دريافت خدمت داشتيم كه نياز آنان را با توجه به طرح هاى امداد از جمله 

وام كارگشايى و از محل اجراى طرح ايران همدل به صورت موقت رفع كرديم.

شوراها نگذارند منابع طبيعى به دست غارتگران بيفتد
 دادستان كل كشــور با بيان اينكه شوراهاى اسالمى در زمينه حفظ منابع طبيعى و 
حقوق عامه مى توانند بازوى توانمند دســتگاه قضايى باشند و بايد چشم هاى بيدارى 

رصد كنند و نگذارند حتى يك وجب از منابع طبيعى به دست غارتگران بيافتد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمســلمين محمدجعفر منتظرى افزود: حسن تدبير 
و اجتنــاب از تبذير يا همان زياده روى و خراب كارى 2 شــاخصه مديريتى اســت و 
برنامه محورى و پرهيز از كارهايى كه خراب كارى به بار مى آورد 2 نســخه اصلى براى 
يك مديريت موفق محســوب مى شود. وى ادامه داد: يك شهر يا يك روستا را درنظر 
بگيريد؛ اگر مديران و دســت اندركاران مديريت جامعه خود را مقيد به اين 2 ويژگى 

كنند، نتيجه اش انجام كارهاى خوب در زمينه امور مردم مى شود.

بررسى آمايش سرزمينى توسط وزارت رفاه 
براى ايجاد شغل

 معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعالم اينكه رصد آمايش ســرزمينى 
براى ايجاد كســب و كار بر عهده نهاد هاى مختلف نيســت، زيرا وزارت كار بايد اين 
عمل را انجام دهد. محمدمهدى تندگويان در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، 
اظهار كرد: 70 درصد سمن هاى جوانان كه داراى اعتبارنامه هستند در حوزه آسيب هاى 

اجتماعى مشغول به فعاليت هستند.
وى با بيان اينكه اين ســمن ها در حوزه زنان سرپرست خانوار، كودكان كار و... فعال 
هستند، افزود: در حوزه توانمندســازى براى اين گروه ها پيشرو هستيم و در 2 حوزه 

مهارت هاى اشتغال و مهارت هاى زندگى به اين گروه ها آموزش مى دهيم.

امتحانات آنالين 
و دانش آموزانى كه تقلب مى كنند

 يك روانشناس با بيان اينكه نوع فرزندپرورى والدين دانش آموزانى 
كه تقلب مى كنند بايد بررســى شود، در واقع دانش آموزانى كه تقلب 
مى كنند هدفى در زندگى ندارند، زيرا هدفمندى نوعى كنترل درونى 
ايجاد مى كند و باعث مى شــود در چنين شــرايطى كــه امتحانات به 
صورت آنالين برگزار مى شــود خود دانش آموزان بدون وجود كنترل 

بيرونى از تقلب كردن خوددارى كنند.
شــبنم طلوعى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به فرزندپرورى 
نادرســت والدينى كــه فرزندانشــان تقلب مى كننــد، گفت: اگر 
دانش آموزى در شــرايط فعلى امتحانات آناليــن و بدون حضور 
كنترل بيرونى _ناظر امتحانى_ تقلب مى كند، نشان دهنده اين است 
كه والدين نتوانســته اند در فرزندپرورى كنترل درونى را به فرزند 
خود آموزش دهند، زيرا اگر كنترل درونى به درســتى شــكل گيرد 
دانش آموز حتى در امتحانات مجازى و آنالين بر كار خود نظارت 

دارد.
اين روانشناس افزود: آموزش هاى فرزندپرورى كه از جمله آنها كنترل 
درونى است، بايد از سوى والدين به فرزندان در سنين كودكى تا 18
سالگى و گاه 21 سالگى منتقل شود تا بتوان از بروز چنين رفتارهايى 
جلوگيرى كرد. از ســوى ديگر اگر والدين فرزندپرورى درســتى را 
داشــته اند اما فرزندان همچنان كنترل درونى ندارند بايد دانش آموزان 
از لحاظ روانشناختى بررسى شوند تا علت چنين رفتارهايى مشخص 

شود.
وى به قانونى آموزشــى به نام «منطقه تقريبى» اشاره كرد كه در آن 
به دانش آموزى كــه پس از مطالعه كامــل دروس براى حل برخى 
مســائل كمك مى شود تا به پاسخ و راه حل مناسب برسد، اشاره كرد 
و ادامه داد: در چنين تكنيكى به دانش آموزى كه مطالب درســى را 
به طور كامل مطالعه كرده، كمك مى شود (براى مثال خواندن صورت 
مسأله به طور دقيق) تا او بتواند به پاسخ صحيح برسد و از اين طريق 
مطلب در ذهن دانش آموز به درســتى ثبت مى شود اما تقلب كردن را 
نمى تــوان در زمره چنين تكنيكى قرار داد زيرا در تقلب، دانش آموز 
بدون مطالعه دروس قصد دريافت نمره كامل و رسيدن به مطالب را 

دارد، بنابراين به طور كلى تقلب كردن زير سؤال مى رود.
به گفته طلوعى هدفمندى را مى توان در تمام سنين به افراد آموزش داد. 
با آموزش هدفمندى و كنترل درونى به دانش آموزان و فرزندپرورى به 
والدين مى توان دورى از تقلب كردن را به دانش آموزان آموخت. چه 
بسا بسيارى از والدين هدف ندارند و اينگونه بى هدفى را به فرزندان 

خود نيز منتقل كرده اند.
وى در ادامه به همراهى برخى والدين در تقلب كردن بچه ها اشــاره 
و تصريح كرد: با چنين اقدامى اســاس آن خانواده زير سؤال مى رود 
زيرا ناخواســته درحال نوجوانى هســتند كه در آينده به شــخصيت 

ضداجتماعى تبديل خواهد شد.
به گفته طلوعى، والدينى كه از تقب فرزند خود ناراضى هســتند بايد 
از طريق شيوه تنبيهى صحيح كه در اصول فرزندپرورى آموزش داده 

مى شود رفتار درست را در فرزند خود به ثبات برسانند.
اين روانشــناس در انتها تصريح كرد: از جملــه تبعات بزرگ تقلب 
كردن، نگرانى از ســطح سواد جامعه است. تقلب كردن در امتحانات 
آنالين فعلى مى تواند ســطح ســواد دانش آموزان اكنون كه مسئولين 
فرداى كشور هســتند را تهديد كند. بنابراين الزم است به اين پديده 

به عنوان يك آسيب اجتماعى نگاه كرد.

آفتاب: خاطرات زمان احمدى نژاد زنده شد
 تجديد خاطره در بعضى مواقع الزمه!!

ابرار اقتصادى: كاهش ماليات واحدهاى توليدى و اصناف
 باالخــره بايد به يه نحوى از دلشــون روزهاى غريبانه  رو در 

بيارن!!
افكار: قيمت دســتورى در بورس كاال به ضرر ميليون ها ســهامدار و 

توليد است
 آخرش هم ساز و كار بورس رو نفهميديم!!

اقتصاد آينده: حقوق نجومى
 كاش خدمت رسانيم نجومى باشه!!

اقتصاد ملى: خط قرمز ها در بودجه قابل شكستن نيست
 بيدى نيست كه با اين بادا بلرزه!!

بهار: پيش به سوى الكترونيكى شدن چك 
 پس منتظر گروه هاى تلگرامى شرخر ها باشيد!!

تجارت: معشيت مردم در وضعيت اورژانسى
 ديگه از اورژانس گذشته رسيده به جنون!!

خراسان: سرقت مفاخر و خواب وزارت
 همه چيز داره به يغما ميره!!

دنياى اقتصاد: دومينوى شكست ترامپ
 كسى كه درحال غرق شدنه بيشتر دست وپا مى زنه!!

همشهرى: آسيب كرونا به جامعه جمع گرا
 از اولشم چشم ديدن صله رحم رو نداشت!!

ايرنا: بهار آينده واكسن داخلى كرونا در دسترس مردم خواهد بود
 بزك نمير بهار مياد كمبزه با خيار مياد!!

اسكناس: سياست حمايتى مكمل حذف ارز 4200
 حاال اين حمايت به نفع كيه!!!

ابرار: پايان پاندمى كرونا معلوم نيست
 بهر حال كاشكى آخر اين سوز بهارى باشد!!

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان كبودراهنگ
(آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى) 

اتحاديه صنف خبازان 

مرتضى افشارى  - رئيس هيأت اجرايى انتخابات 

بــر اســاس مــاده 6 آييــن نامــه اجرايــى انتخابــات اتحاديــه هــاى صنفــى در نظــر اســت انتخابــات هيــأت مديــره و بــازرس اتحاديــه 
ــور كــه در ذيــل  ــه صنــف مزب ــازرس اتحادي ــره و ب ــذا از واجديــن شــرايط عضويــت در هيــأت مدي ــزار گردد.ل ــازان برگ صنــف خب
شــرايط آنــان اعــالم گرديــده دعــوت بعمــل مــى آيــد از روز چهارشــنبه مــورخ 1399/11/15 لغايــت روز چهارشــنبه 1399/11/29 بــه 
مــدت 15 روز بــا مراجعــه بــه ســامانه iranianasnaf.ir (قســمت ثبــت نــام داوطلبيــن در انتخابــات اتحاديــه هــاى صنفــى در صفحه 
اول ســامانه) نســبت بــه ثبــت نــام و اخــذ كــد رهگيــرى اقــدام ســپس شــخصاً بــا در دســت داشــتن مــدارك ذيــل و كــد رهگيــرى 
اخــذ شــده بــه هيــأت اجرايــى برگــزارى انتخابــات اتحاديــه هــاى صنفــى واقــع در اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اداره امــور اصناف 

و تشــكل هــاى صنفــى مراجعــه و ثبــت نــام نماينــد.
شرايط داوطلبين: 

1-تابعيت جمهورى اسالمى ايران 
2-اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران 

3-عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس
4-نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر(در اين خصوص استعالم مربوط از سوى هيأت اجرايى صادر مى شود.)

5-عدم اشتهار به فساد 
6-داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از 

اداره آموزش و پرورش)
7-حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8-داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است كه در تاريخ اعتبار آن منقضى نگرديده صاحب پروانه تغيير شغل 
نداده و واحد صنفى خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده، واحد صنفى فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.

9-وثاقت و امانت 
مدارك مورد نياز ثبت نام: 

1-سه قطعه عكس 4×3 جديد 
2-يك برگ تصوير پروانه كسب همراه اصل آن 

3- يك برگ تصوير از كليه صفحات شناسنامه همراه اصل آن 
4- يك برگ تصوير كارت ملى همراه اصل آن 

5-يك برگ تصوير مدرت تحصيلى (ديپلم به باال) به همراه اصل آن 
6- يك برگ تصوير اعتبار نامه جهت افرادى كه داراى سابقه عضويت در هيأت مديره مى باشند.

مرتضى افشارى  - رئيس هيأت اجرايى انتخابات 

بــر اســاس مــاده 6 آييــن نامــه اجرايــى انتخابــات اتحاديــه هــاى صنفــى در نظــر اســت انتخابــات هيــأت مديــره و بــازرس اتحاديــه 
صنــف فروشــندگان خواروبــار، ميــوه و قنــادان برگــزار گــردد. لــذا از واجديــن شــرايط عضويــت در هيــأت مديــره و بــازرس اتحاديه 
صنــف مزبــور كــه در ذيــل شــرايط آنــان اعــالم گرديــده دعــوت بعمــل مــى آيــد از روز چهارشــنبه مــورخ 1399/11/15 لغايــت روز 
چهارشــنبه 1399/11/29 بــه مــدت 15 روز بــا مراجعــه بــه ســامانه iranianasnaf.ir (قســمت ثبــت نــام داوطلبيــن در انتخابــات 
اتحاديــه هــاى صنفــى در صفحــه اول ســامانه) نســبت بــه ثبــت نــام و اخــذ كــد رهگيــرى اقــدام ســپس شــخصاً بــا در دســت 
داشــتن مــدارك ذيــل و كــد رهگيــرى اخــذ شــده بــه هيــأت اجرايــى برگــزارى انتخابــات اتحاديــه هــاى صنفــى واقــع در اداره 

صنعــت، معــدن و تجــارت اداره امــور اصنــاف و تشــكل هــاى صنفــى مراجعــه و ثبــت نــام نماينــد.
شرايط داوطلبين: 

1-تابعيت جمهورى اسالمى ايران 
2-اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران 

3-عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس
4-نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر(در اين خصوص استعالم مربوط از سوى هيأت اجرايى صادر مى شود)

5-عدم اشتهار به فساد 
6-داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از 

اداره آموزش و پرورش)
7-حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8-داشتن پروانه كسب معتبر دائم، پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است كه در تاريخ اعتبار آن منقضى نگرديده صاحب پروانه تغيير شغل 
نداده و واحد صنفى خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده، واحد صنفى فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.

9-وثاقت و امانت 
مدارك مورد نياز ثبت نام: 

1-سه قطعه عكس 4×3 جديد 
2-يك برگ تصوير پروانه كسب همراه اصل آن 

3- يك برگ تصوير از كليه صفحات شناسنامه همراه اصل آن 
4- يك برگ تصوير كارت ملى همراه اصل آن 

5-يك برگ تصوير مدرت تحصيلى (ديپلم به باال) به همراه اصل آن 
6- يك برگ تصوير اعتبار نامه جهت افرادى كه داراى سابقه عضويت در هيأت مديره مى باشند.

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان كبودراهنگ
(آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى) 

اتحاديه صنف فروشندگان خوار و بار، ميوه و قنادان 

 چند سالى است كه دولت به صورت جدى 
الكترونيكى  نسخه نويسى  طرح  اجراى  پيگير 
است و در اين مدت توانسته به موفقيت هاى 
خوبى دســت يابد به ويژه اينكه شيوع كرونا 
ســبب شد تسريع روند اين طرح بيشتر مورد 

توجه قرار گيرد. 
طرح نســخ الكترونيك از طــرح تحول نظام 
سالمت نيز بزرگتر اســت زيرا رويكردها را 
متفاوت مى كند و هــم موضوعات فرهنگى 
مطرح است و هم مسأله اجتماعى، و از همه 
مهمتر اين بود كه در حوزه ســالمت تحولى 
صورت مى گرفت كه اگر به طور كامل اجرايى 
شود پزشك به راحتى با يك كد ملى اطالعات 
الزم را در مورد بيمار نسبت به درمان هايى كه 
از پيش داشــته در پرونده الكترونيك سالمت 
مى ببيند، سپس براساس آن بهترين تجويز را 

انجام مى دهد.
مديركل بيمه ســالمت همدان از ارتقاى رتبه 
همدان در طرح نســخ الكترونيك خبر داد و 
گفت: در موضوع نسخه نويســى الكترونيكى 
وضعيت اســتان همدان در سطح كشور بهتر 
شده است. پيش تر رتبه استان همدان از بيستم 
باالتر بود اما امروز جزو 7 اســتان نخســت 

هستيم.
سعيد فرجى با اشاره به وضعيت اجراى طرح 
نسخ الكترونيك در استان همدان اظهار كرد: 
آمارهايى كه ماه هاى اخير داشتيم نشان مى داد 
كه همدان در ليست استان هاى رتبه آخر قرار 

دارد اما تالش كرديم بهبود يابد.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل بيمه 
ســالمت اســتان،وى با بيان اينكه اين طرح 
به نوعى مســتلزم هماهنگى گسترده و وجود 
زيرســاخت هاى الزم از كامپيوتــر گرفتــه 
تــا اتصال بــه اينترنت در تمــام مراكز بود، 
خاطرنشــان كرد: به انصاف اقدام بزرگى بود 
و همه اينها بايد ديده مى شد و زيرساخت ها 

فراهم و فرهنگ سازى صورت مى گرفت.
فرجــى با تأكيد بــر اينكه اگر طرح نســخ 
الكترونيك كامل اجرايى شود سال هاى آينده 
درمان بيماران راحتتر مى شــود و از تحميل 
هزينه به خانواده و جامعه نيز مى كاهد، افزود: 

اين كار بزرگى است و در بخش هاى مختلف 
نياز به اقدامات جدى است.

وى بــا بيان اينكــه معتقديم پزشــكان بايد 
جدى وارد اين طرح مى شــدند،  به صورت 
افزود: براى پزشــكى كــه در ماه، صد مورد 
ويزيت انجام مى دهد شــايد مقرون به صرفه 
نبود كه هزينه هايى داشــته باشد و كامپيوتر 
مســتقر كند، كه اين يك مشكل كشورى بود 

و بزرگ ترين چالش ما.
مديركل بيمه سالمت اســتان يادآور شد: از 
تيرماه نسخ كاغذى پزشك عمومى جمع شده 
و ديگر پايان ماه CDهايى مبنى بر اينكه چه 

تعداد نسخه نوشته اند را به ما 
از  مى توانند  و  نمى دهند  ارائه 
طريق سامانه به صورت آنالين 

ويزيت را ثبت كنند.
فرجى گفت: وجود مشكالتى 
الكترونيك  نســخ  طــرح  در 
سبب شد كه جلساتى برگزار 
كنيم و به اين نتيجه برسيم كه 
پزشكان را تشويق و مطالبات 
پرداخــت  زودتــر  را  آنهــا 
كنيــم و بــراى آنهايى هم كه 
زودتر  داشتند  استحقاق سنجى 
اين كار صــورت گيرد. چون 
مشكالتى  پزشــكان  سوى  از 
در اجراى طرح ديده مى شــد 
ايــن در داروخانه ها هم بروز 
مى كــرد كه طى چنــد ماه با 

تعامالت صورت گرفته ســعى كرديم آنها را 
برطرف كنيم.

وى بــا بيان اينكه در چنــد ماه اخير تعامالتى 
داشتيم و از پزشكان خواستيم نسخه ها را كامل 
بنويسند و مطالبات آنها را در اولويت پرداخت 
قرار داديم، گفت: به داروخانه ها نيز اين امكان 

را داديم تا بتوانند نسخه ها را تبديل كنند.
مديركل بيمه ســالمت اســتان با اشــاره به 
اينكه تــالش ما ايــن بــوده درصورتى كه 
پزشــك به صورت آنالين نسخه بنويسد در 
حداكثر ده روز نخســت آن ماه، حق الزحمه 
را پرداخــت كنيم و حتى كســانى كه كار را 

آغــاز مى كننــد براى 
تشــويق در اولويــت 
مطالبــات  پرداخــت 
هســتند، تصريح كرد: 
به دنبــال اين هســتيم 
و  يابد  ادامه  تشويق ها 
خوب  كار  خوشبختانه 

پيش مى رود.
فرجــى با بيــان اينكه 
الكترونيك  نسخ  طرح 
قوانيــن  جــزو  هــم 
در  كه  اســت  مجلس 
قانــون برنامه ششــم 
توســعه آمده و طى 2

بودجه اى  اخير  ســال 
اختصــاص  آن  بــه 
هماهنگى  بــا  و  يافته 
استاندارى و دانشگاه علوم پزشكى كارهايى 
انجام مى شود، گفت: به نظرم دانشگاه علوم 
پزشــكى خيلى در اين طرح پاى كار نبود و 
انتظار داشــتيم بهتر ورود كند چون در اصل 
تهيــه پرونــده الكترونيك ســالمت وظيفه 
وزارت بهداشت است و به طبع دانشگاه علوم 
پزشكى  در استان ها نماينده وزارت بهداشت 

است و تكليف آنهاست.
وى افزود: طبق قانون بايد وزارت بهداشت 
و دانشــگاه علوم پزشكى پرونده الكترونيك 
ســالمت را مستقر مى كرد، سپس ما به عنوان 
بيمه سالمت و تأمين اجتماعى پرداخت ها را 

در جهت اســتمرار اين طرح انجام مى داديم 
كــه درحال حاضر بيمه ها ايــن كار را پيش 
مى برند، اما اين كار ســنگين است و انتظار 
داريــم همكاران دانشــگاه علوم پزشــكى 
همكارى بيشترى داشته باشند و اگر مقاومتى 
از ســوى مراكز درمانى و داروخانه ها وجود 
دارد آنها را مجــاب و تأكيد به اجراى طرح 

كنند.
مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان بيان 
كرد: بــا وجــود اينكه احســاس مى كنيم 
دانشــگاه همراهــى خوبى در ايــن زمينه 
بيمه  اداره  كل  وضعيت  نســبتا  اما  نداشــته 
ســالمت در كشور بهتر شــده و در حوزه 
استان هايى  جزو  الكترونيك  نسخه نويســى 
كه چندى پيش بعد از بيستم بوديم، امروز 

7 استان نخست هستيم. جزو 
وى با بيان اينكه در حوزه نســخه پيچى كمى 
عقب هســتيم و پيش تر تا رتبه بيست وهفتم 
تنــزل پيدا كــرده بوديم اما با جلســاتى كه 
برگزار شــد و طبق هماهنگى صورت گرفته 
به رتبه پانزدهم در ســطح كشــور رسيديم 
و به نوعى در جايگاه خــود قرار گرفتيم كه 
اميدواريم با تالش مجموعه آن را ارتقا دهيم.

فرجــى خاطرنشــان كــرد: اميدواريم جزو 
معتقديم  زيــرا  باشــيم  برتــر  اســتان هاى 
نسخه نويســى الكترونيــك يــك تحول و 
خدمت ماندگار در حوزه سالمت براى مردم 
است و كمك بسيارى در ساماندهى وضعيت 

سالمت مردم خواهد داشت.

نتيجه نهايى پذيرش بدون آزمون دانشگاه ها 
اعالم شد

 اسامى داوطلبانى كه در پذيرش بدون آزمون بهمن ماه 99 دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالى ثبت نام كرده اند، از سوى سازمان سنجش منتشر 

شد.
داوطلبان مى توانند با مراجعه به درگاه اينترنتى سازمان سنجش آموزش 
كشــور بــه آدرس www.sanjesh.org از وضعيت خود مطلع 

شوند.
همه پذيرفته شــدگان بابد حداكثر تا تاريخ 31 شــهريورماه 99 داراى 
مدرك ديپلم نظام  قديم آموزش متوسطه، پيش دانشگاهى نظام آموزشى 
ســالى-واحدى يا ترمى-واحدى، ديپلم نظام آموزشــى جديد (نظام 
آموزشــى 3-3-6) و يا مدرك كاردانى (فوق  ديپلم) باشــند، در غير 

اين صورت مجاز به ثبت نام نخواهند بود.
پذيرفته شــدگان دوره روزانه اين مرحله خواه در رشته قبولى ثبت نام 
كنند يــا نكنند، حتى با دادن انصراف قطعــى از تحصيل به ثبت نام و 
شركت در آزمون سراسرى سال 1400 به منظور انتخاب رشته هاى دوره 

روزانه مجاز نخواهند بود.

ارتقاى رتبه استان 
در طرح نسخه نويسى 
الكترونيك

با وجود اينكه احســاس 
مى كنيم دانشگاه همراهى 
خوبى در اين زمينه نداشته 
اما نسبتا وضعيت اداره  كل 
بيمه ســالمت در كشور 
بهتــر شــده و در حوزه 
الكترونيك  نسخه نويسى 
كه  اســتان هايى  جــزو 
چندى پيش بعد از بيستم 
بوديــم، امــروز جزو 7
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سازمان صمت استان رتبه نخست 
«تحول ادارى» در كشور را كسب كرد

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از كسب رتبه 
نخست اين سازمان در كشور خبر داد و گفت: اقدامات ارزشمندى در 

زمينه تحول ادارى در اين سازمان انجام شده است.
حميدرضا متين اظهار كرد: براساس ارزشيابى صورت گرفته در مركز 
نوســازى، تحول ادارى و فناورى اطالعات اين وزارتخانه، همدان در 
بين ســازمان هاى استانى توانست 590 امتياز از مجموع 600 امتياز را 

كسب كند.
وى به ايرنا گفت: اين ارزيابى مربوط به عملكرد ســازمان در ســال 

1398 در حوزه توسعه مديريت و تحول ادارى است.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ابراز اميدوارى 
كرد: با ارتقــاى اصول قانون مدارى و اعتدال گرايى شــاهد توفيقات 

روزافزون كاركنان و ارائه خدمات ارزشمند به جامعه هدف باشيم.
استان همدان داراى يك هزار و 66 واحد صنعتى است.

خبر مهم بانك مركزى براى دارندگان چك
 بانك مركزى از عملياتى شــدن قابليت ثبت چك در سامانه صياد 

از هفته جاري خبر داد.
 به گزارش خبرآنالين، بانك مركــزى در صفحه اختصاصى خود در 
فضاى مجازى، اعالم  كرد: از هفته جاري قابليت ثبت چك در سامانه 

صياد به صورت اختيارى فراهم مى شود.
بر اين اساس، با عرضه چك هاى با ظاهر و مندرجات جديد كه زمان 
انتشــار آن توسط بانك مركزى اعالم خواهد شد، طبق قانون ثبت در 

سامانه صياد براى اين نوع از چك ها، اجبارى خواهد شد.

ورود قارچ هاى سمى به بازار حقيقت دارد؟
 معاون مديركل دفتر امــور گلخانه ها و گياهان زينتى و قارچ هاى 
خوراكى وزارت جهاد كشــاورزى گفت: ورود قارچ هاى ســمى به 
بازار در اين فصل حقيقت ندارد و تاكنون گزارشــى در اين خصوص 

نداشته ايم.
الهام فتاحى فر درباره انتشار اخبارى در شبكه هاى مجازى مبنى بر ورود 
قارچ هاى سمى به بازار و ايجاد نگرانى هايى براى مردم، افزود: انتشار 
اخبارى مبنى بر ورود قارچ ســمى به بازار مربوط به خبر سال هاى 97

تا 98 است كه درخصوص برداشت قارچ هاى سمى از طبيعت، مراتع 
و جنگل ها بود و هيچ ارتباطى با قارچ هاى خوراكى پرورشــى و نيز 

مقطع زمانى كنونى ندارد.
وى بــا بيان اينكه اكنون فصل برداشــت قارچ هاى طبيعى و جنگلى 
نيست، به ايرنا گفت: فصل رويش و برداشت قارچ هاى طبيعى مربوط 

به اسفندماه تا خردادماه و همچنين مهر و آبان ماه هر سال است.
معــاون مديركل دفتر امــور گلخانه ها و گياهان زينتــى و قارچ هاى 
خوراكى تصريح كــرد: تاكنون مواردى درخصوص عرضه قارچ هاى 

وحشى و صدمات انسانى آن در استان ها نيز گزارش نشده است.
فتاحى فر گفت: آنچه اكنون در كشور توليد و به بازار عرضه مى شود، 
قارچ هاى دكمه اى خوراكى اســت كه در واحدهــاى پرورش قارچ 
خوراكى توليد مى شــوند، بنابراين توليد و عرضه قارچ هاى خوراكى، 

هيچ ارتباطى با قارچ هاى سمى عرصه هاى طبيعى ندارد.
وى افزود: عرضه قارچ هاى دكمه اى خوراكى به شــكل بسته بندى و 
فله اى منعى براى خريد و فروش ندارد و مردم بدون هيچ گونه نگرانى 

مى توانند از اين نوع كاال خريدراى و مصرف كنند.
معاون مديــركل دفتر امــور گلخانه ها وگياهان زينتــى و قارچ هاى 
خوراكى خاطرنشان  كرد: مردم مى توانند قارچ هاى خوراكى مورد نياز 
خود را به شــكل بســته بندى و فله اى از فروشگاه ها و ميادين ميوه و 

تره بار خريدارى كنند.
وى به شهروندان توصيه كرد: براى مصرف محصوالت قارچ خوراكى 
بهتر است از محصوالت بسته بندى داراى برچسب خريدارى كنند تا 

درصورت هرگونه مشكل كاال قابليت رديابى داشته باشد.
فتاحى فر از مردم خواست در فصل رويش قارچ هاى خوردو و وحشى 
در طبيعت، از برداشــت و مصرف قارچ هاى خودرو و وحشــى در 
رويشگاه هاى طبيعى (جنگل ها، دشت ها و ارتفاعات) و خريد اين نوع 

قارچ ها از دست فروشان و مكان هاى غيرمعتبر خوددارى كنند.
طبق آخرين آمار ســال 97 به دليل افزايش ميزان بارندگى ها و رويش 
قارچ هاى سمى در عرصه هاى طبيعى، بيش از يك هزار نفر در 5 استان  
غربى كشور به دليل مصرف اين نوع قارچ مسموم و راهى بيمارستان 
شــدند كه بيــش از 15 نفر از آنان جان باختند، نخســتين نمونه اين 
قارچ ها از كرمانشاه و آخرين آنها از كهگيلويه و بويراحمد جمع آورى 

شد.
تاكنون بيش از هزار گونه قارچ كالهك دار و چترى شناسايى شده كه 
50 گونه قارچ سمى در ايران رشد مى كنند كه 4 گونه آن مرگبار است.

بررســى نمونه قارچ هاى مصرفى مربوط به بيماران مســموم نشــان 
مى دهد يك نوع از آنها، قارچ ســمى و كشــنده بــا عوارض كبدى 
Lepiota brunneioncarnata بــود و 2 نوع قارچ ســمى و 
Coprinopsis و Hypholoma fascicalare غيركشــنده

atram entaria نيز موجب مسموميت افراد شده بود.
ســال 85 نيز با طغيان رويش قارچ هاى ســمى در برخى نقاط كشور 
روبه رو شــديم و نزديك به 600 نفر از هموطنــان در ان زمان راهى 

بيمارستان شدند.
كارشناسان معتقدند: هيچ تفاوتى بين قارچ هاى سمى و خوراكى وجود 
ندارد و تفاوت آنها براى يك قارچ شــناس، به راحتى قابل تشخيص 

نيست.

هشدار رئيس سازمان بورس:
دود قيمت دستورى

 به چشم 50 ميليون سهامدار عدالت مى رود
 رئيس ســازمان بورس گفت: زمانى كه يك كاال با قيمــت ارزان تر از نرخ واقعى در 
بورس كاال فروخته مى شــود، عالوه بر آنكه شــركت توليدكننده با ضرر مواجه مى شود، 

سهامداران اين شركت ها كه مشموالن سهام عدالت هستند نيز زيان مى بينند.
به گزارش خبرآنالين، حســن قاليباف اصل بيان كرد: اكنون بورس كاال جايگاه خوبى در 
اقتصاد كشور دارد و به يك نهاد مهم در كشف قيمت كاالها در كشور تبديل شده است.

قاليبــاف با بيان اينكه اكنون در كشــور 2 بورس كاال و بورس انــرژى داريم، افزود: اگر 

مى خواهيم شــفافيت در اقتصاد كشور افزايش يابد، بايد بورس ها توسعه پيدا كند و نقش 
بورس كاال در توسعه شفافيت اقتصاد كشور غيرقابل انكار است.

وى ادامه داد: حتى اگر بخواهيم شــفافيت در بــورس اوراق بهادار افزايش پيدا كند بايد 
نسبت به پذيرش بيشتر كاالى شركت ها در بورس كاال نيز تالش كنيم تا سرمايه گذار در 

شفافيت كامل بتواند سرمايه گذارى كند.
قاليباف گفت: آمارها بيانگر عملكرد مطلوب بورس كاالست به طورى كه ارزش معامالت 
امســال اين بورس از 200 هزار ميليارد تومان فراتر رفته درحالى كه در كل ســال گذشته 

ارزش معامالت حدود 170 هزار ميليارد تومان بوده است.
قاليباف گفت: اينكه عنوان بشــود بورس كاال ابزارى بــراى گرانى كاالها از جمله فوالد 
اســت را به جد رد مى كنم. برخى مواقع شنيده مى شود كه برخى از گرانى ها را به ويژه در 

حوزه فوالد به گردن بورس كاال مى اندارند در شرايطى كه بورس يك بستر معامله است.
وى به قيمت فوالد در بورس كاال اشاره كرد و افزود: گزارشى را با قيمت هاى جهانى براى 
شمش فوالد تهيه كرده ايم، در اين گزارش قيمت جهانى شمش حداقل 20 درصد باالتر از 
قيمت داخلى است كه در بورس كاال مورد معامله قرار مى گرد، بنابراين اينكه بيان مى شود 

بورس كاال ابزارى براى گرانى است را به طور جد رد مى كنم.
قاليباف با بيان اينكه بورس كاال بازارى شــفاف و رقابتى بوده و در اين بورس همه چيز 
بر روى تابلو نشان داده مى شود، گفت: بارها قيمت ورق فوالد را بررسى كرديم و شاهد 
فاصله 2 برابرى قيمت ورق فوالدى در بورس كاال و بازار آزاد هستيم؛ اين به اين معناست 
كه محصول ارزان در بورس، ارزان به مردم نمى رســد به همين دليل بايد راه حلى را براى 

اين تفاوت قيمت پيدا كرد.

 همدان رتبه يك توليد ســير كشور را 
دارد كــه با توجه به ايــن ظرفيت ارزنده 
و راه اندازى شهرك فرآورى سير مى توان 
زمينه را براى جهش توليد، اشــتغال زايى 
پايدار، صادرات و ارزآورى مهيّا ساخت 
و به چشم انتظارى قطب سير كشور براى 
شــكل گيرى واحدهاى فرآورى و صنايع 

تبديلى اين محصول، پايان داد.
هم اكنون، ســيركاران همدانى بيشــتر در 
زمين هاى اجــاره اى فعاليت دارند كه در 
ســالجارى با باال رفتن هزينه هاى اجاره 
باالى  هزينه هــاى  و  حمل ونقل  زميــن، 
دســتمزد كارگرانشــان روبه رو بودند؛ از 
سويى به ســبب نبود سردخانه ها در حد 
ظرفيت توليدى ســير همدان، مقدارى از 
ســير توليدى همدان در ســردخانه هاى 
اســتان هاى ديگر انبار شــد و سيركاران 
همدانــى براى جلوگيرى از ريشــه زدن 
و خراب شــدن محصوالتشان مجبور به 

فروش باقيمت پايين ترى شدند.
به گــزارش خبرگزاري بازار، از ســويى 
طبق ســند راهبردى و عملياتى 3 ســاله 
بسته بندى  واحدهاى  ايجاد  همدان  استان 
و صنايع تبديلى ســير و همچنين ايجاد 
نمايشگاه، فروشگاه و بازارچه هاى دائمى 
فــروش محصوالت كشــاورزى ازجمله 
ســير همدان جزو اقدامات اولويت دار و 

محرك توسعه مطرح شده است.
ســيركاران  تعاونى  شــركت  مديرعامل 
و صيفــى كاران همدان با بيــان اينكه در 
ســالجارى با افزايش هزينه هاى توليد و 

كاهش ميزان صــادرات روبه رو بوده ايم، 
مطرح كرد: امسال، افزايش هزينه دستمزد، 
كود، حمل ونقل و ... به نوعى است كه هر 
هكتار محصول سير در مراحل كاشت و 
برداشــت بالغ بر 130 ميليون تومان هزينه 

مى برد.
حجت ا... حيدريان ادامه داد: در سالجارى 
از هــر هكتار بالغ بــر 12 تــا 16 تُن بار 
برداشت شده و هم اكنون سيرهاى درجه يك 

همدان در سردخانه ها موجود است.
وى عنوان كــرد: درصورتى كــه 12 تُن 
محصول برداشــت شــود و كيلويى ده 
هزار تومان به فروش برســد كشاورز به 
قيمت سربه ســر توليد و فروش مى رسد، 
بدين ســان درصورتى كه ميــزان توليد و 
قيمت فروش باال رود، براى كشــاورزان 

به صرفه خواهد بود.
مديرعامل شــركت تعاونى ســيركاران و 
صيفــى كاران همدان ضمــن گاليه مندى 
از نبــود واحد فرآورى ســير در همدان، 
عنوان كرد: متأسفانه در استان همدان در 
زمينه فرآورى محصول سير ورود نشده، 
درحالى كه اين ظرفيت در اســتان وجود 
دارد تــا به عنــوان قطب ســير، در زمينه 

فرآورى اين محصول وارد عمل شود.
حيدريــان نبود واحدهــاى فرآورى و از 
ســويى مشــكالت مربوط به كود را 2
چالش سر راه سيركاران همدانى برشمرد.

در ادامــه يكى از صادركننده هاى ســير 
همدان نيــز بيان كــرد: وضعيت فروش 
سير همدان نسبت به سال گذشته كاهش 

داشته اما مناسب است از سويى، صادرات 
سير به عراق همچنان درحال انجام است.

 هرچه فرياد مى زنيم
 كسى به دادمان نمى رسد

محمــد حنيفه  مظاهــرى با بيــان اينكه 
درحال حاضــر بالغ بــر 2 تا 3 هــزار تُن 
ســير همدان در ســردخانه هاى كشــور 
وجــود دارد، مطرح كرد: متأســفانه در 
اســتان همدان شــاهد ورود مناسب به 
بحث هاى فــرآورى و صنايع تبديلى در 
حوزه محصول سير نيستيم و هرچه فرياد 

مى زنيم، كسى به دادمان نمى رسد.
وى كــه 2 ســال نيز صادركننــده نمونه 
اســتانى بوده اســت، اضافه كــرد: بايد 
حداقل ســردخانه هايى بــراى نگه دارى 
مناسب سير در همدان وجود داشته باشد 
تا كشــاورزان براى جلوگيرى از خراب 
شدن محصولشــان مجبور نشوند آنها را 

بفروشند.
مظاهرى ادامه داد: اكنون ســيرهايمان را 
در ســردخانه كرج نگهــدارى مى كنيم و 
اميدواريم كه شــاهد ايجاد سردخانه هاى 
مناسب ســير در همدان باشيم، همچنين 
بايــد در زمينه فرآورى ســير فكرى در 

همدان شود.
وى با اشــاره به اينكه فرآورى محصول 
ســير در همدان تنها به روش سنتى دنبال 
مى شود، ضمن ابراز تأسف از اين روند، 
بيان كــرد: فرآورى ها با روش ســنتى و 
دستى نه تنها ازنظر بهداشتى به  هيچ عنوان 
صادراتى  به لحاظ  بلكه  نيستند،  قابل قبول 

نيز امكان ورود به بحث را ندارند.
ايــن صادركننده ســير در زمينــه تغيير 
قيمت هــاى فــروش و صادرات ســير 
درصــورت ورود به چرخه ســورت و 
درحال حاضر  كــرد:  مطرح  بســته بندى 
سير درجه يك ســوپر كه سير صادراتى 
اســت كيلويى 32 و 33 هــزار تومان به 
فروش مى رود و ســيرهايى كــه در انبار 
و به صورت ســورت و بسته بندى داريم، 
كيلويــى 20 هــزار تومان و ســيرهاى 

معمولى در حدود قيمتى كيلويى ده تا 15
هزار تومان است.

مظاهرى عنوان كرد: بايد فكرى در زمينه 
فرآورى، بسته بندى به روز، صنايع تبديلى 
و شــناخت بازارهاى هدفمــان در زمينه 

محصول سير همدان داشته باشيم.
مديــر صنايــع تبديلى و غذايــى جهاد 
كشاورزى استان همدان هم در اين باره با 
بيان اينكه استان همدان با 4 هزار و 400

هكتار اراضى زيركشت سير رتبه نخست 

توليد ســير خشــك را در كشور به خود 
اختصــاص داده و در همــدان بالغ بر 42 
هزار تُن توليد سير خشك توليد مى شود، 
مطرح كرد: ســير، برند همدان محسوب 
مى شــود و بايد در زمينه فروش مناسب 
و فرآورى اين محصول قدم هاى مناسبى 

برداشته شود.
حســن محمدى با بيــان اينكــه درباره 
ســاخت واحدهــاى فرآورى ســير در 
اســتان همدان چندين جلســه برگزار و 
پيگيرى هاى الزم انجام شده است، گفت: 
به دنبال اين موضوع هستيم تا با همكارى 
تعاونى ســيركاران سوالن، يك زمين 30

تخصصى فرآورى  شهرك  را به  هكتارى 
سير تبديل سازيم.

مديــر صنايــع تبديلى و غذايــى جهاد 
كشــاورزى اســتان همدان بيان كرد: اين 
مربوطه  مســئوالن  حمايت هاى  با  هدف 
در اســتان همدان محقق خواهد شد و با 
اين اقدام، بيش از 70 واحد فرآورى سير 
در شهرك تخصصى فرآورى سير همدان 

مستقر خواهند شد.

 نير احمدى- خبرنگار همدان پيام: صنعت بيمه 
كشور در سال هاى اخير حوادث بسيارى را از سر 
گذراند. شركت بيمه تجارت نو با ايده هاى نوآورانه 
و ارائه محصــوالت جديد كه به عنوان مجموعه اى 
جــوان در صنعت بيمه فعاليــت دارد، با مديريت 
بحران هاى بزرگ و كوچك و دســتاورد 4 ســاله 
خود توانست ســربلند از اين فراز و فرودها گذر 
كند و به عنوان يكى از شــركت هاى تشكيل دهنده 
سوپرماركت مالى بانك براساس گزارش هاى مالى 
منتشرشده در سايت كدال، در ماه هاى اخير عملكرد 
برجسته و مثبتى در بازار سرمايه به خود اختصاص 

دهد.
مديرعامل جوان و توانمند شــركت بيمه تجارت 
نو در گفت وگو با همدان پيام با اشــاره به افزايش 
ســرمايه چشــم گير شركت طى 2 ســال گذشته، 
عنوان كرد: بيمه تجارت نو با روند پيشرفت «بنو» 
در فرابورس و برنامه هاى اين شــركت در راستاى 
كسب سهم بيشتر از بازار صنعت بيمه كشور در 2

سال گذشته تا به امروز تقريباً يك رشد 
8 برابــرى در پرتفوى خود اين گونه 
رقم زده اســت كه تا پايان سال 96

پرتفوى شــركت صد ميليارد تومان 
بود حال امــروز حق بيمه توليدى به 

800 ميليارد تومان بالغ شده است.
نيما نوراللهى افــزود: همچنين با وجود 

شيوع ويروس كرونا و مشكالت اقتصادى 
حاصــل از آن كــه دامنگير بيشــتر بنگاه هاى 

اقتصادى شده، شــركت توانسته حق بيمه توليدى 
خود را از ســالجارى تاكنون نســبت به كل سال 
گذشته افزايش و رشدى 40 درصدى را رقم بزند.

وى نقش مديران در افزايش كارايى شعبه را امرى 
كليدى دانســته و بيان كرد: بررســى ها نشان داد 
كه در مدت 7 ماهه ســالجارى، شعبه سرپرستى 
همدان شركت بيمه تجارت نو با 725 درصد رشد 
در حق بيمه نســبت به مدت مشابه سال گذشته، 
باالترين رشد را در بين شعب اين شركت بيمه اى 

ازآن خود كرده است.
نوراللهى افزود: پس از اســتان همدان، شعبه هاى 
مشهد و شيراز شــركت بيمه تجارت نو به ترتيب 
بــا 378 درصد و 318 درصد افزايش در حق بيمه 
باالترين ميزان شــد را در 7 ماهه امسال نسبت به 

سال گذشته كسب كردند.
مديريت بيمه تجارت نو اظهار كرد: سهم حق بيمه 
توليدى نمايندگان شركت از 24 درصد در 7 ماهه 
نخســت 1398 در مدت مشابه ســالجارى به 37
درصد رســيد كه بى شك اين مسأله گوياى توسعه 
كيفى شبكه نمايندگان اين شركت بيمه اى در كنار 

توسعه كمى است.
مديرعامــل شــركت بيمــه تجارت نــو يكى از 
شــاخص هاى مهم در بازار سرمايه را گزارش هاى 
دقيق مالى عنوان كرد و گفت: شــاخص بعدى كه 
اهميت بااليى دارد نسبت خسارت در صنعت بيمه 

است. 
در 6 ماهه اول سالجارى كه تقريباً تمامى شركت هاى 
بيمه آمارهاى خود را در كدال قرار مى دهند با نرخ 
درصــد،   23
جــزو 

ى  كت ها شــر
داراى پايين ترين نسبت خسارت هستيم كه در نوع 
خود با توجه به گستره انواع خدمات بيمه اى ارائه 
شده، بهترين شــركت بيمه اى از اين نظر به شمار 

مى رويم. 
وى در ادامه افزود: شاخص بعدى نرخ بازده دارايى 
شــركت تجارت نو است كه «بنو» با 14 درصد در 
سال 98 باالترين نرخ را از خود به جاى گذاشت. 

در رتبه بعد بيمه پاسارگاد با 7 درصد و پس از آن 
ساير شركت ها هستند كه بين يك تا 2 درصد نرخ 

بازده دارايى داشته اند.
نوراللهى اظهار كرد: بيمه تجارت نو از بدو تأسيس 
تا امــروز در تالش بوده بــا بهره مندى از دانش و 
تخصــص كاركنان و اســتفاده از پيشــرفته ترين 
فناورى هــاى موجــود در قالــب يك شــركت 
دانش بنيان، خالق و پاسخگو همواره انتخاب ويژه 

بيمه گذاران بزرگ كشور باشد.
وى تأكيد كرد: هدف گذارى تجارت نو اين اســت 
كه با خلق مزيت هاى ويژه، بهره مندى از تجربيات 
جهانى و الگوهاى مشــترى مدارى در فرايند اخذ 
پوشش بيمه اى، ضمن ارائه طرح هاى روز بيمه اى 
جهت رفع كاستى هاى موجود اين صنعت با ايجاد 
اطمينان در بيمه گذاران محترم به ويژه در پرداخت 
ســريع و كامل خســارت تكيه گاهى محكم براى 

روزهاى آتى آنها باشد.
مديرعامل بيمه تجارت نو با اشــاره به روند رشد 
شــركت در فروش بيمه نامه، بيان كــرد: يكى از 
مزيت هاى رقابتى شركت بيمه تجارت نو استقرار 
كميته ســرمايه گذارى در داخل شركت است كه با 
فعاليت درست در بازار سرمايه توانست شركت را 
بر درآمد خوبى در حوزه سرمايه گذارى در بورس 

برساند.
بر اين نحو كه ســهام «نبو» در بازار پايه با نوسان 3
درصد معامله مى شــد كه پس از ارتقاى بازار دوم 
فرابورس با دامنه 5 درصد درحال معامله است كه 

اين امر سرعت پيشرفت مجموعه را بيشتر كرد.
نوراللهى با تأكيد بر افزايش سرمايه شركت از محل 
تجديد ارزيابى دارايى ها، گفت: بيمه تجارت نو از 
حيث دارايى پيشرفت هاى بســيارى داشته است، 
افزود: شــركتى كه با پرتفوى 5-4 ميليارد تومانى 
و يك ســاختمان در ميرداماد تهران و 120 ميليارد 
تومان در حســاب بانكى كار خود را به طور جدى 
آغاز كرد، ساختمان ارزشمندى به عنوان ساختمان 
مركزى بيمه تجارت نو خريدارى شــده اســت و 
عالوه بر آن يك ســاختمان هفت طبقه در مشهد، 
يك ساختمان ارزشــمند در اراك و يك ساختمان 
در بوشهر خريدارى و چند مورد سرمايه گذارى در 
منطقه شــمال كشور انجام شده كه اين پروژه ها در 
زمان فعلى بيش از 200 درصد ارزش افزوده دارد. 
البته با تجديد ارزيابى بتوانيم سال آينده سرمايه را 

تا 2 هزار ميليارد تومان افزايش دهيم.
مديرعامل بيمه تجارت نو درباره برنامه هاى آينده 
شــركت اظهار كرد: امروز بيمه تجــارت نو 800 
ميليارد تومــان فروش بيمه نامــه دارد، كه تا پايان 
سال اين عدد به  هزار و 200 ميليارد تومان خواهد 

رسيد.
وى گفــت: بيمه گــذاران ما طيف گســترده اى از 
بنگاه هاى اقتصادى و بنگاه هاى حاكميت هســتند. 
به طور مثال شركت خودروسازى سايپا خودروهاى 
صفــر خود را به بيمه تجارت نــو واگذار مى كند. 
جامعه نخبگان كشــور امروز بيمــه تجارت نو را 
انتخاب كرده و از خدمات بيمه اى ارائه شــده آن 
اســتفاده  مى كنند. هم اكنون مجموعه وزارت علوم 
به همراه 14 دانشــگاه كشور از خدمات ما بهره مند 
هستند. وزارت راه و شهرسازى، سازمان راهدارى 
كل كشور، پزشــكى قانونى، كانون وكال، شركت 
انتقال گاز و ده ها شــركت و ارگان مهم كشــور از 

خدمات بيمه اى تجارت نو استفاده مى كنند.
نوراللهــى با بيان اينكه ارائــه خدمات مطلوب به 
بيمه گــذاران از اهداف عالى بيمه تجارت اســت 
در پايــان گفــت: امــروز بيمه تجارت نــو برند 
شناخته شده اى است كه به عنوان مجموعه اى جوان 
بــا تيم پويا و پرتالش ضمــن برنامه ريزى و ارائه 
طرح هاى نو، پرتفوى خوب، اهداف ترســيم شده 
و همكارى مثبت بــا مديريت صحيح همچنان بر 
مدار رشــد و ترقى باقى مانده و با كسب رتبه يك 
در شاخص هاى مهم مالى توانسته قله هاى موفقيت 
را يكى پس از ديگرى فتــح كند و اين جايگاه را 

حفظ خواهد كرد.

ايجاد شهرك سير در همدان 
فرآورى در انتظار صنايع تبديلى

چشم انداز شركت بيمـه تجـارت نـو 
در 4 سال گذشتـه در يك نگاه

بررسى ها نشان داد 

كه در 7 ماهه سالجارى، 

شعبه سرپرستى همدان شركت 

بيمه تجارت نو با 725 درصد رشد 

در حق بيمه نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، باالترين رشد را در 

بين شعب اين شركت بيمه اى 

■ تهران ستاد مركزى، خيابان شريعتى، ازآن خود كرده است.
پايين تر از حسينيه ارشاد
 خيابان ديباج شماره 4
شماره تماس:021-74528 
تلفكس: 021-22906165
كدپستى:1544943111
■ همدان، خيابان ميرزاده عشقى
 بين تقاطع سعيديه و هنرستان، پايين تر از 
بنياد شهيد و امور ايثارگران- بيمه تجارت 
نو سرپرستى استان همدان
 خانم فريده عاشورى 
شماره تماس: 38275021-5- 081
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محمد حسامى مدير روابط عمومى
 و امور رسانه اى پاس شد

 محمد حســامى از فعاالن رســانه اى همدان طى حكمى از سوى 
امير عظيمى مديرعامل باشــگاه، به عنوان مدير روابط عمومى و امور 

رسانه اى اين باشگاه منصوب شد.
حسامى چندين سال سابقه فعاليت در رسانه هاى مختلف استان همدان 

را دارد.

رونمايى از كتاب تاريخ زورخانه 
و كشتى پهلوانى مالير برگزار شد

 رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان مالير از رونمايى كتاب 
تاريخ زورخانه و كشتى پهلوانى مالير اثر مسعود چوبين خبر داد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان، 
ســيدمهدى آخشيك اظهار كرد: اين كتاب كه حاصل تالش چندساله 
اين هنرمند ماليرى اســت، اثرى فاخر و درخور تحســين از مسعود 
چوبين اســت. وى افزود: بيش از 250 تصوير از پيشكسوتان كشتى 
و ورزش زورخانه اى در اين كتاب جمع آورى شــده اســت. رئيس 
اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان مالير در ادامــه افزود: در اين 
كتاب تالش برآن بوده كه تاريخ شــفاهى و فرهنگ پهلوانى ريشه دار 
شهرستان به صورت مســتند جمع آورى و به عنوان ميراثى ماندگار به 

آيندگان اين مرز و بوم رسانده شود.
در اين مراسم كه حسين بابايى شهردار مالير، حسن جعفرى جانشين 
فرمانده نيروى انتظامى، سپهرى رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان، 
بيگى نژاد نماينده محترم مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى، حميد 
هنرجو نويسنده و پژوهشگر ماليرى، كرمى رئيس هيأت ورزش هاى 
باســتانى و زورخانه اى و جمعى از هنرمندان و پيشكســوتان ورزش 

شهرستان حضور داشتند.
 چوبين نويسنده كتاب در اين مراسم اظهار داش كرد: براى تدوين و 
گردآورى كتاب عالقه قلبى به مالير و احســاس اداى دين به زادگاه 
باعث شد رنج سال ها تالش را به جان خريدم و اكنون با چاپ كتاب 
ركوردى جالب ثبت شــد زيرا پيش از رونمايى، كل نسخه هاى كتاب 

فروش رفته و به چاپ دوم رسيده است.
چوبين با تشكر از مسئوالن شهرستان به ويژه نمايندگان مردم مالير در 
مجلس از اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان قدردانى كرد. چوبين 
در پايان از انتشار كتاب تاريخ كشتى مالير در آينده نزديك خبر داد .

صعود كوهنوردان استان به علم كوه 
 تيم كوهنوردى باشگاه قزل همدان در قالب 2 تيم جهت صعود به 

قله علم كوه راهى استان مازندران شد.
تيــم كوهنوردى باشــگاه قزل همدان متشــكل از ســعيد عريانپور، 
ســيدمصطفى حسينى، اميرحسين هدايتى، عليرضا گوهريان و مهدى 
خاورى به سرپرســتى وحيد محمودى درنظر دارند تا به ديواره علم 

كوه صعود كنند.
همچنين يك گروه ديگر متشكل از عرفان اصفهانى و حميد چراغى به 
سرپرستى عرفان اصفهانى به ديو چال در خط الرأس علم كوه صعود 
خواهند كرد. شايان ذكر است هر 2 برنامه جزو مشكل ترين برنامه هاى 
كوهنوردى در سطح كشور است كه خيلى از استان ها توانايى اجراى 

چنين برنامه هايى را ندارند.

بسكتبال اسدآباد صدرنشين دور رفت شد
 نوار پيروزى هاى تيم خانه بسكتبال اسدآباد با شكست مقابل پاس 

كامياران متوقف شد تا كام نماينده استان تلخ شود.
در ادامه رقابت هاى ليگ يك بسكتبال و از گروه (الف) منطقه شمال 
تيم هاى خانه بسكتبال اسدآباد و پاس كامياران به مصاف هم رفتند كه 
اين ديدار با برترى 83 بر80 به سود تيم پاس كامياران به پايان رسيد.

اين شكســت درحالى براى نماينده اســتان همــدان رقم خورد كه 
اسدآبادى ها تا پايان كوارتر سوم 58-56 از حريف خود پيش بودند اما 
در وقت چهارم 17 بر 12 نتيجه را به نماينده كردستان واگذار كردند.

پيــش از اين بازى تيم اســدآباد با 3 پيروزى پياپــى مقابل تيم هاى 
خانه بســكتبال كرمانشاه، خانه بسكتبال كردســتان و خانه بسكتبال 

البرز(قزوين) صدرنشين گروه خود بود.
در ديگر بازى اين گروه نيز تيم هاى خانه بسكتبال كردستان در ديدارى 
سخت و نزديك برابر خانه بسكتبال البرز(قزوين) 75-74 به پيروزى 
رســيد تا اين تيم هم مانند خانه بسكتبال اسدآباد با 3 پيروزى و يك 

باخت در انتظار دور برگشت مسابقات باشند.

مديرعامل پاس:
 هواداران سرمايه اصلى باشگاه هستند

 مديرعامل باشگاه پاس در جمع كانون هواداران گفت كه همواره 
به خواسته هواداران احترام گذاشته و مى گذارم و معتقدم آنها سرمايه 

اصلى و بازوان توانمند باشگاه هستند.
امير عظيمى اظهار كرد: از اينكه كانون هواداران پاس به شكلى منسجم 
و هماهنگ در كنار تيم حمايت هاى الزم را دارد، سپاســگزارم و اين 
حمايت ها بايد تداوم يابد. هواداران پشتوانه انگيزشى و دلگرمى براى 
تيم هســتند كه قطعا اين زنجيره حمايتى مى تواند مســير موفقى را 

پايه ريزى كند.
وى با تأكيد بر اينكه همه ما يك خانواده هســتيم و هدفى جز صعود 
نداريم، گفت: در ادامه فصل نيز اين حمايت ها به شــكل بهترى ادامه 

خواهد داشت و هدف ما صعود تيم به ليگ يك است.
عظيمى در پايان با بيان اينكه خواســته هواداران مورد توجه باشــگاه 
است، گفت: همواره به خواسته هاى منطقى و به حق آنها توجه داشته ام 
و اين رويه جزو نگرشــم به پاس اســت. در اين نشســت مقرر شد 

معاونت فرهنگى و مشوقين پاس شكل بگيرد.

زمان دقيق برگزارى جام ملت هاى آسيا 
2023 اعالم شد

 كنفدراسيون فوتبال آسيا زمان بندى بازى هاى جام ملت هاى آسيا 
2023 چين را اعالم كرد.

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا به طور رسمى اعالم كرد مسابقات جام 
ملت هاى آسيا 2023 چين از تاريخ 16 ژوئن تا 16 جوالى 2023( 26 
خرداد تا 25 تير 1402) به ميزبانى ده شهر كشور چين برگزار مى شود.

جام ملت هاى آســيا 2023 براى نخستين بار با شركت 24 تيم برگزار 
مى شود. پيش از اين مسابقات با حضور 16 تيم برگزار مى شد.

همچنين جام ملت هاى آسيا 2023 چين طوالنى ترين تورنمنت تاريخ 
اين رقابت ها است چون در طول 31 روز برگزار مى شود. 

بازگشت پاشازاده به پاس همدان
 مهدى پاشــازاده كه در پايان هفته سوم ليگ دســته دوم از ادامه 
همــكارى با پاس همدان كناره گيرى كرده بــود، بار ديگر به اين تيم 
بازگشت. مهدى پاشازاده ســرمربى تيم فوتبال پاس همدان در ليگ 
دسته دوم كشور پس از پايان هفته سوم اين مسابقات از ادامه همكارى 
با اين تيم انصراف داده و به صورت شفاهى كناره گيرى خود را اعالم 
كرد. اما اين اســتعفا در نهايت پذيرفته نشد و پاشازاده راضى به ادامه 

همكارى با پاس شد.
تمرينات پاس با حضور پاشــازاده پيگيرى  شد تا سبزپوشان همچنان 

تحت هدايت وى در ليگ دسته 2 كشور حضور داشته باشند.

مربيان هندبال استان معرفى شدند
 جلســه هم انديشــى كادر مديريتى بانوان شهرســتان همدان و 
بازيكنان جوان و بزرگســال هيأت هندبال در مجموعه ورزشى شهيد 
ســليمانى برگزار شد. در اين جلسه زهرا شمخانى به عنوان ناظر فنى 
تمام رده هاى ســنى و مرضيه سپندوار به عنوان سرمربى تيم جوانان و 

بزرگساالن بانوان هيأت هندبال شهرستان همدان معرفى شدند.

آگهي حصر وراثت
آقاى عليرضا كوثرى منظر داراى شماره شناسنامه 5029484329 به شرح دادخواست كالسه 
112/9900488 از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان فاطمه مرادى به شماره شناسنامه 5029255869 در تاريخ 1399/9/17 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-عليرضا 
كوثرى منظر فرزند على كوثر به شــماره شناســنامه9491 متولد1358 صادره از فامنين پسر 
متوفيه، 2-حسين كوثرى منظور فرزند على كوثر به شــماره شناسنامه8 متولد1364 صادره 
از فامنين پســر متوفيه، 3-محمدرضا كوثرى منظور فرزند على كوثر به شــماره شناسنامه1 
متولد1362 صادره از فامنين پســر متوفيه، 4-محمد كوثرى منظور فرزند على كوثر به شماره 
شناسنامه3860025392 متولد1368 صادره از فامنين پسر متوفيه، 5-اكرم كوثرى منظر فرزند 
على كوثر به شماره شناسنامه949 متولد1356 صادره از فامنين دختر متوفيه، 6-اعظم كوثرى 
منظر فرزند على كوثر به شماره شناســنامه587 متولد1360 صادره از فامنين دختر متوفيه، 
7-زهرا كوثرى منظور فرزند على كوثر به شــماره شناسنامه5020038482 متولد1371 صادره 
از فامنين دختر متوفيه، 8-رقيه آقاجانى فرزند نصراله به شماره شناسنامه14410 متولد1328 
صادره از رزن مادر متوفيه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 294)
مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

آگهي حصر وراثت
آقاى على محققى داراى شــماره شناسنامه 5029185348 به شــرح دادخواست به كالسه 
112/9900489ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان رضا على محققى به شماره شناسنامه 5029181547 در تاريخ 1399/06/15 در اقامتگاه 

دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى  منحصر است به: 
1-على محققى فرزند رضا على به شماره شناسنامه 2529 متولد1353 صادره از فامنين پسر 
متوفى 2-محمد محققى فرزند رضا على به شــماره شناسنامه 2528 متولد1352 صادره از 
فامنين پســر متوفى 3-حسن محققى فرزند رضا على به شماره شناسنامه 9211 متولد1354 
صادره از فامنين پســر متوفى 4-ســارا محققى فرزند رضا على به شماره شناسنامه 9212 
متولــد1355 صادره از فامنين دخنــر متوفى 5-فاطمه محققى فرزند رضا على به شــماره 
شناســنامه 5020048976 متولد1371 صادره از فامنين دخنــر متوفى 6-مريم براتى فرزند 
محمدعلى به شماره شناسنامه 1406 متولد1330 صادره از فامنين همسر متوفى. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 295)

مهدى رجب زاده 
 قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

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

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

برابر رأي شماره 1399/1070 مورخ 1399/09/09 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ليال باالوندى فرزند على به شــماره شناسنامه 2441 
صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 180 مترمربع در قسمتى از پالك 
1460 اصلي واقع در اسدآباد، بلوار كشاورز، انتهاى بلوار خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى 
اكبر آزاد محرز گرديده است. 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 است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 366)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/20

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

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

برابر رأي شماره 99/1195 مورخ 1399/09/27 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه شــفيعى فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 
4000276451 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 148/92 مترمربع 
در قسمتى از پالك 66 اصلي واقع در اسدآباد- خيابان كاشانى- كوچه مالك اشتر خريداري از 
مالكان رسمي آقايان يداله موذنى و سيف اهللا ظهيرى و روح اهللا سبزه اى و حاجى محمد هادى 
كمال 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 است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 410)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/05

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

مشكل زمين چمن آزادى اسدآباد مرتفع مى شود
 سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد گفت: زمين چمن مجموعه ورزشى 
آزادى شهرستان اسدآباد با 35 سال قدمت درحال حاضر نيازمند مرمت و بازسازى است.

به دســتور مديركل ورزش و جوانان اســتان، مشــكل زمين چمن اين مجموعه ورزشى 
به زودى مرتفع خواهد شد. رئيس اداره ورزش و جوانان اسداباد با اعالم اين مطلب گفت: 
درحال پيگيرى جذب اعتبار مورد نياز براى مرمت و بازســازى مجموعه آزادى هستيم و 
به دستور مديركل ورزش و جوانان استان مشكل زمين چمن مجموعه آزادى بايد مرتفع 
شــود كه درصورت مرمت و بازسازى تا پايان سال بهره بردارى از زمين چمن مرمت شده 

مجموعه انجام خواهد گرفت. على جمور يكى از مشكالت زمين چمن مجموعه آزادى 
را آبيارى عنوان كرد و يادآور شــد: پيش از اين زمين چمن مجموعه از طريق آب شرب 
درحال آبيــارى بود كه به دليل غيرقانونى بودن امر، آبيــارى فضاى زمين چمن از طريق 
آبرســانى تانكرهاى فضاى سبز شهردارى انجام مى گرفت. براى حفظ و نگهدارى چمن 
طبيعى مجموعه نياز به آبيارى هر روزه بوده و پيش از آغاز مرمت و بازســازى اساســى 
زمين چمن بايد ابتداى امر مشــكل آب زمين چمن را مرتفع كنيم و اين امر نيازمند حفر 
چاه خواهد بود. وى خاطرنشــان كرد: مرمت زمين چمن استاديوم ضرورت دارد و قطعًا 
توجه به مرمت و بازسازى آن با توجه به قرار گرفتن در بهترين نقطه شهر به عنوان مركز 

ورزشى شهرستان رونق خواهد گرفت.

بانوى دوچرخه سوار همدانى در اردوى تيم ملى 
 بانوى دوچرخه سوار همدانى به اردوى تيم ملى استقامت جاده دعوت شد

پريسا مجنونى ورزشكار دوچرخه سوار همدانى به اردوى تيم ملى بزرگساالن اعزامى 
به مسابقات قهرمانى آسيا در امارات در سال 2021 دعوت شد.

پريســا مجنونى از قهرمانان ملى پوش اســتان همدان، با حمايــت و همكارى هيأت 
دوچرخه ســوارى اســتان و مربيان، تمرينات خود را در تمام فصول سال و با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در ســال 99 انجام داد. در نتيجه اين بانوى همدانى به اردوى 

تداركاتى تيم ملى دوچرخه سوارى استقامت بزرگساالن دعوت شد.

اطالعيه فراخوان 

ستاد مجامع انتخابات رياست هيأت هاى ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد بر اساس تبصره 2 ماده 7 آيين نامه هيأت ورزشى از متقاضيان احراز تصدى 
رياست هيأت ورزشى جودو - تنيس 

طبق شرايط ذيل ثبت نام به عمل آورد. لذا از عالقمندان واجد شرايط دعوت مى گردد جهت ثبت نام و ارائه مدارك از تاريخ نشر آگهى روز شنبه مورخ 
1399/10/20 لغايت روز شنبه مورخ 99/10/27 به مدت يك هفته كارى به دفتر امور مجامع مستقر در اداره كل ورزش و جوانان استان مراجعه نمايند.

شرايط احراز:
1-اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران 2-تابعيت جمهورى اسالمى ايران 3- اعتقاد به يكى از اديان رسمى كشور 4-عدم اعتياد و سوء سابقه كيفرى5-
دارا بودن حداقل 25 سال سن 6- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلى ليسانس (مدرك فوق ديپلم براى افرادى كه قبال يك دوره رئيس هيأت استان بوده 
اند،قابل قبول مى باشد) 7-عدم امكان ثبت نام از افراد بازنشسته يا بازخريد شده (به استثناى جانبازان باالى 50 درصد، آزادگان باالى 3 سال اسارت و 
فرزندان شهدا) 8- لزوم سكونت دائمى در استان همدان 9-ارائه معرفى نامه كتبى و رسمى از سازمان ورزش و آمادگى جسمانى نيروهاى مسلح صرفًا 

جهت پرسنل نيروهاى مسلح 
مدارك مورد نياز:

1-تكميل فرم ثبت نام 2-تصوير از تمام صفحات شناسنامه، كارت ملى، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا عضويت رسمى در نيروهاى مسلح، مدرك 
تحصيلى 3- ارائه گواهى عدم اعتياد و سوء سابقه كيفرى 4-دو قطعه عكس 3×4 پشت نويسى شده 5-ارائه برنامه پيشنهادى شامل (ميان مدت و بلند 

مدت) و نحوه تأمين منابع مالى هيأت به صورت مكتوب 6- كليه مدارك مى بايست به صورت اصل و تصوير برابر اصل آن ارائه گردد.

فراخوان تأسيس گذر فرهنگ و هنر 

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان

اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان همــدان در نظــر دارد 
ــردار  ــرى س ــى و هن ــع فرهنگ ــر را در مجتم ــگ و هن ــذر فرهن گ
شــهيد ســپهبد حــاج قاســم ســليمانى (هنرســتان هنرهــاى زيبا) 

واقــع در شــهرك مدنــى، راه انــدازى نمايــد. 
ــى و  ــز فرهنگ ــئولين مراك ــان و مس ــيله از متقاضي ــن وس ــه اي ب
هنــرى كــه از ايــن اداره كل مجــوز فعاليــت دريافــت نمــوده انــد 
ــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر و  ــه عمــل مــى آي دعــوت ب
دريافــت فــرم هــاى مربوطــه تــا تاريــخ 1399/10/30 بــه اداره 
كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى-واحد معاونــت فرهنگــى و رســانه 
اى مراجعــه و يــا بــا شــماره تلفــن 20-32512118 داخلــى 124 

ــد. (م الــف 1428) تمــاس حاصــل نماين

 رقابت هاى مرحله نخست ليگ دسته سوم 
كشور با حضور 65 تيم از سراسر كشور كليد 

خورد.
ايــن رقابت هــا در 5 گــروه 13 تيمى دنبال 
مى شود و درنهايت از هر گروه 2 تيم به مرحله 
نهايى ليگ دســته سوم كشور صعود مى كنند. 
تيم فوتبال گرين كشاورز نهاوند نماينده استان 
در اين رقابت ها در گروه ســوم قرار دارد و با 
تيم هايى چون كانياو اشتوبه، شهداى گروس 
بيجار، نيكان مهر تهــران، آكادمى كيا تهران، 
عقاب تهــران، جام جــم پيله ســوار ايالم، 
ســتارگان آژند آذربايجان، كاويان نقده، نفت 

ايرانيان و اوحدى مراغه همگروه است.
هفته نخســت اين رقابت ها آغاز شــد و در 
نخســتين گام تيم گرين كشــاورز نهاوند در 
مصاف با ميزبان خود آكادمى كيا به تســاوى 
يك بر يك رضايت داد تا نخستين امتياز خود 

را از اين رقابت ها كسب كرد.
تيم گرين كشــاورز نهاوند با تركيب حسين 
عســگرى، على ابوالفتحى، بابك ســلطانى، 
محمد خزائى، ســهراب ذوالفقــارى، مجيد 
موميوند، على ظفرى، شاهين رفيع زاده، خالق 
رزينى، رحيم نــورى زاده و امين ســراقى با 
هدايت على گروســى قدم به ميدان گذاشت. 
اين ديدار در ورزشگاه بعثت تهران برگزار شد.

تيم كيا با تركيبى از بازيكنان نوجوان و جوان 
آكادمى مهدى مهدوى كيا كه چند ملى پوش را 

در تركيب خود داشــت مقابل نماينده استان 
قــرار گرفت. 2 تيم فوتبال زيبــا و جذابى را 
به نمايش گذاشــتند. بازى با ميدان دارى تيم 
نهاوند آغاز شــد و در نيمه نخست تيم گرين 
برترى محسوســى نسبت به حريف داشت و 
چند فرصت گلزنى به وجود آمد كه با بى دقتى 
مهاجمان از دســت رفت. گريــن به رغم اين 
برترى نيمه نخست را بدون گل مساوى راهى 

رختكن شد.
با آغــاز تيم دوم حمالت تيم گرين شــدت 
بيشــترى يافت و در دقيقه 55 بازى شاگردان 
گروســى به گل برترى دســت يافتند، خالق 
زرينى در يك حركت مدرســه اى با عبور از 
ســنگربان كيا گلزنى كرد تــا گرين با روحيه 

مضاعف بازى را دنبال كند.
پــس از اين گل شــاگردان مهدوى كيا براى 
جبــران گل خورده تالش كردند و حمالتى 
را روى دروازه گريــن تــدارك ديدند. تيم 
نهاوندى كه عقب كشــيده بــود و بازيكنان 
ايــن تيم تالش مى كرندند تــا با اداره بازى 
نتيجــه را حفظ كنند فرصــت را به حريف 
دادند تــا در زمين گرين عــرض اندام كند 
و ســرانجام كيا در يكى از اين حمالت در 
شلوغى محوطه جريمه گل تساوى را به ثمر 

رساندند.
در دقايق پايانى بــازى باز هم گرين تيم برتر 
ميدان بود و چند بار نيز تا آســتانه كسب گل 
برتــرى پيش رفت اما درنهايت اين بازى يك 

بر يك مساوى تمام شد و گرين با كسب يك 
امتياز حساس در بازى خارج از خانه به نهاوند 

بازگشت.
در ساير ديدارهاى اين گروه كانياو اشنويه 2 بر 
يك جام جم بيله سوار را مغلوب كرد و ديدار 
تيم هاى شهداى گروس بيجار با ستارگان آژند 
آذربايجان و خورشــيد قروه كردستان مقابل 
كاويان نقده بدون گل مســاوى به پايان رسيد 
و تيم نفت ايرانيــان نيز با يك گل نيكان مهر 

تهران را مغلوب ساخت.
در هفتــه دوم ايــن رقابت هــا تيــم گرين 
كشــاورز نهاوند روز سه شنبه هفته جارى 23
دى ماه ميزبان تيم كانياو اشــنويه در ورزشگاه 

عليمراديان نهاوند است.

ليگ دسته سوم كليد خورد

توقف گرين كشاورز درآكادمى كيا

كشتى نهـاوند 
به روزهاى خوش 

باز مى گردد
 بــه دعــوت سرپرســت اداره ورزش و 
جوانان و مســئول هيأت كشــتى شهرستان 
نهاوند، رئيس هيأت كشــتى استان به نهاوند 
ســفر كرد تا از نزديك مشــكالت ورزش 

كشتى نهاوند را بررسى و پيگيرى كند.
رئيس هيأت كشتى استان در اين نشست با 
اهداى يك تخته تشك و رويه تشك كشتى 
به نهاوند گفت: با حمايت مديركل ورزش 
و جوانــان اســتان و تالش اهالى كشــتى 
نهاوند، كشتى شهرســتان نهاوند دوباره به 
روزهاى خــوش بازمى گردد و مــا نيز در 
آينده توجه بيشترى به ورزش كشتى نهاوند 

خواهيم داشت.
حميدرضا يارى با اســتقبال از حضور حميد 
ســيفى به عنوان مديــركل ورزش و جوانان 
استان همدان كه خود از قهرمانان و نام آوران 
خوشــنام نهاوندى اســت، ايــن حضور را 
فرصتى ارزشــمند براى توســعه همه جانبه 
كشــتى نهاوند تلقــى كرد وگفت: كشــتى 
نهاوند از گذشته با تالش مربيانى چون فرامز 
سماوات، تورج ظفرى و عزيز سيف، قطب 
مهم و تأثيرگذارى در كشــتى كشور به شمار 
مى رفــت؛ بنابراين امروز بايــد با بهره گيرى 
از توان پيشكســوتان همه ظرفيت ها را براى 
بازگشــت به دوران طاليى كشتى نهاوند و 

استان همدان معطوف كنيم.
وى در ادامــه ضمــن بازديــد از مجموعه 
فرهنگى و ورزشــى عليمراديــان نهاوند و 
سالن كشتى شهيد برزويى، گفت: اميدواريم 
با همكارى مدير مجموعه عليمراديان فعاليت 

ســالن كشــتى نهاوند زير نظر هيأت كشتى 
استان و شهرستان انجام شود.

عليمراديان  ورزشى  فرهنگى  مجموعه  مدير 
نيز قول مســاعد براى هرگونــه همكارى با 
هيأت كشــتى شهرســتان خبر داد و گفت: 
اميدوارم بــا از بين رفتن شــرايط كرونايى 
و بهبــود اوضاع بتــوان از ظرفيت هاى اين 
مجموعه در برگزارى و ميزبانى مســابقات 

كشتى در رده هاى مختلف سنى بهره ببريم.
رئيــس اداره ورزش و جوانــان نهاوند نيز 
گفت: كشــتى نهاوند از ديرباز مهد پرورش 

قهرمانان و دالوران بزرگ كشتى بوده است.
رامين درويشى با بيان اينكه نهاوند چشمه 
جوشــان در كشتى كشور است كه هيچ گاه 
خشك نخواهد شد، گفت: امروز با وجود 
ســيفى و يارى، رشــد و ارتقــاى جايگاه 
كشــتى نهاوند فراهم اســت و با انتخاب 
موميونــد به عنــوان رئيس هيأت كشــتى 

شهرســتان، پازل كشتى نهاوند تكميل شده 
است.

وى تصريح كرد: خوشبختانه يارى به عنوان 
سكاندار كشتى استان پس از پيشنهاد موميوند 
براى تصدى رياســت هيأت كشتى نهاوند با 
اعتماد فراوان نســبت به صدور حكم ايشان 

مساعدت داشتند كه جاى قدردانى دارد.
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گزارش  

خبـرگردشگري

مديركل همكارى و توافق هاى ملى 
گردشگرى كشور:

كشاورزان به خانواده بزرگ 
گردشگرى وارد شده اند

 مديــركل همكارى و توافق هاى ملى گردشــگرى 
كشــور با اشــاره به افزودن گردشــگرى بــه زنجيره 
كسب وكار كشاورزان در روستاها و صدور مجوز براى 
11 مركز گردشگرى كشاورزى در 5 استان كشور، گفت: 

كشاورزان به خانواده بزرگ گردشگرى وارد شده اند.
به گزارش ايرنا، گردشــگرى روســتايى، گردشگرى 
كشــاورزى و بوم  گردشــگرى، عباراتى است كه اين 
روزها ميان مباحث و نوشــتار متخصصان و فعاالن اين 
صنعت پيشتاز جهانى بسيار شنيده مى شود، اگرچه بر سر 
تعاريــف و مفاهيم آن بحث هاى نظرى همچنان وجود 
دارد، اما آنچه اهميت دارد و بر روى آن اتفاق نظر است 
و نقطه تمركز و اشــتراك همه برنامه ريزان و مجريان و 
ذى نفعان هر كدام از اين نوع گردشگرى هاى موضوعى، 
تالش همه جانبه، هماهنــگ و توأمان براى حفظ منابع 
طبيعى و محيط زيســت، احترام به آداب و سنت هاى 
جامعه محلى، رونق اقتصاد روستايى و تجربه يك حس 

متفاوت است.
صنعت گردشگرى در ايران با همه آسيب ها و خساراتى 
كــه در دوران كرونــا متحمل شــده اســت و به گفته 
على اصغر مونسان وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى از آغاز شيوع بيمارى در ايران (اسفند 98) 
تا مهرماه 99 بيش از 14 هزار ميليارد تومان خســارت 
را ثبت كرده اســت، اما با ظرفيت درونى خود از همين 
انواع گردشگرى، اين قابليت را دارد تا با شتاب فزاينده، 
مســير رونق و جبران را پيش گرفته و به جايگاه پيشين 

خود بازگردد.
جاذبه هــاى فرهنگى و تاريخى جهانى، صنايع دســتى 
بى نظيــر و مرغوب، آئين هاى كهــن و جذاب، در كنار 
روستاهاى شگفت انگيز و چشم اندازهاى طبيعى ساحلى، 
بيابانى و جنگلــى و البته مردمانى خونگرم، ميهمان نواز 
و گردشــگرپذير، اين قابليــت را در مجموعه صنعت 
گردشگرى كشور زنده نگه داشته است كه در پساكرونا، 
اين صنعت «در آســتانه ورشكستگى ناشى از كرونا» را 
احيا كند و اكنون جامعه محلى و فعاالن بازار ســفر به 
انتظار روزى نشســته اند تا محدوديت هــاى كرونايى 
برداشــته شود و مسافران چمدان ببندند و راهى شهر و 

روستاى هاى مقصد در ايران شوند.
آنچه سفر در پساكرونا را جذاب تر از همه دوران پيش 
از آن كرده است، حس تجربه اى متفاوت در نقاط كمتر 
ديده شــده و زندگــى با طبيعت در روســتاها و مزارع 
كشــاورزان اســت، يكم؛ آنكه حذف سفرهاى لوكس 
و الكچرى از ســبد سفر خانواده منطقى به نظر مى رسد 
و اقتصاد آســيب ديده خانواده ها ســفر ارزان را تجويز 
مى كنــد، دوم؛ جوامع كوچك به اين نتيجه رســيده اند 
كه حضور گردشگر مى تواند به اقتصاد صنايع روستايى 
اعم از كشاورزى، دامدارى، محصوالت هنرهاى سنتى 
و صنايع دســتى آنها جانى دوباره بخشد كه آغاز دوران 
جديدى در گردشــگرى كشاورزى و روستايى خواهد 

بود.
 11 مركز گردشگرى كشاورزى 

در 5 استان مجوز فعاليت دريافت كرده اند
ليال اژدرى درباره توسعه گردشگرى روستامحور، گفت: 
براى توسعه گردشگرى روستايى تالش كرديم جامعه 
كشاورزان را به خانواده بزرگ گردشگرى وارد كنيم تا 
اگر امكانات سخت افزارى دارند پذيراى گردشگران در 
مزارع خود باشند؛ از طرفى روى شاخص هاى روستاى 
هدف گردشگرى بازنگرى كرديم و برنامه جامع ارزيابى، 
اعتبارســنجى و رتبه بندى مقاصد گردشگرى را تدوين 
كرديم كه مراحل تأييد و تصويب آن در وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى درحال طى شدن 
اســت. مديركل همكارى و توافق هاى ملى گردشگرى 
افزود: براســاس نظام ارزيابى در اين طرح، روستاها به 
روســتاهاى عالقه مند به توسعه، درحال توسعه، متعهد 
به توســعه و درنهايت به روســتاى مقصد گردشگرى 
رتبه بندى مى شــوند، كه مى تواند در بسته هاى معرفى و 
تبليغات گردشگرى قرار بگيرند و فهرست و شرايط هر 
كدام در دوره هاى مختلف ارزيابى ســاالنه و رتبه بندى 

به روز مى شود.

معاون گردشگرى در وبينار با مديران  كل استان هاى كشور:
مانع تعطيلى واحدهاى گردشگرى شويم

 معاون گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، ضمن آسيب شناسى در 
زمينه روند پرداخت تسهيالت به فعاالن خانواده گردشگرى آسيب ديده 
ناشــى از بحران كرونا از ادارات كل اســتانى خواست با حمايت هرچه 
بيشتر مانع تعطيلى واحدهاى خدمات دهنده در حوزه گردشگرى شوند.
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى، ولى تيمورى، براى افزايــش آگاهى و 
اطالع بخشى در راســتاى روند ارائه تسهيالت به بنگاه هاى آسيب ديده 
از كرونا در صنعت گردشــگرى كشــور و نيز به منظور آسيب شناسى، 
رفع مشــكالت و ارائه اطالعات الزم درباره نحوه تسهيالت پرداختى، 
از طريق ويدئو كنفرانس با مديران كل اســتانى بــه بحث و تبادل نظر 

پرداخت.
معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، 
با تأكيد بر اينكه در پى بحران كرونا تاكنون بيشترين خسارت به صنعت 
گردشــگرى كشور وارد شده اســت؛ از مديران كل استانى خواست با 
دلســوزى و تالش هرچه بيشتر در راســتاى افزايش تعامل فرابخشى، 
فراهم آوردن بســتر عملياتــى الزم جهت محقق شــدن آئين نامه ها و 
دستورالعمل هاى اجرايى تالشــى جدى به منظور بهره مندى از فرصت 
حاصل براى بازيابى و حمايت از فعاالن صنعت گردشــگرى كشــور 
به كار بندند. معاون گردشگرى با تأكيد بر اينكه پيرو تمديد مدت زمان 
تعيين شده، تنها تا پايان ماه جارى امكان ثبت نام و اخذ تسهيالت حوزه 
گردشــگرى وجود دارد؛ تأكيد كرد: بيش از 3 هزار ميليارد تومان اعتبار 
براى حمايت و پشتيبانى از صنعت گردشگرى كشور درنظر گرفته شده 
است كه بهره مندى از اين امكان در قالب تسهيالت، احياى حداقلى اين 

حوزه را به دنبال خواهد داشت.
وى تأكيد كرد: تاكنون از ســوى معاونت گردشــگرى فهرست بيش از 
20 هزار متقاضى واجد شرايط جهت دريافت وام به سامانه كارا معرفى 
شده اســت؛ لذا اين روند در استان هايى كه آمار پرداختى قابل توجهى 
دارند؛ نشان از فعاليت هرچه بيشتر و تالش ادارات كل ميراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى استان ها دارد.
تيمورى با تأكيد بر اينكه در شرايط كنونى همه تالش ما در اين است تا 
ضمن حمايت از كســب و كارهاى گردشگرى، مانع تعطيلى واحدهاى 
خدمات دهنده در حوزه گردشگرى شــويم، گفت: برخى كوتاهى ها و 
نبود همكارى هاى گزارش شــده به هيچ عنــوان پذيرفته و قابل قبول 
نيســت و تنها بهانه گيرى به شــمار مى آيد؛ زيرا دســتورات اجرايى و 
قانونى كاملى پشــتوانه اين اقدام است و تســهيالت موردنظر از سوى 
بانك مركزى به همه بانك ها ابالغ و از سوى بانك هاى عامل در اختيار 

استان هاى كشور قرار گرفته است.
معاون گردشگرى تأكيد كرد: هرگونه كوتاهى و اهمال در زمينه پرداخت 
وام به فعاالن آسيب ديده حوزه گردشگرى به سرعت گزارش داده شود 
تا ضمن اعمال قانون از اندك زمان باقى مانده به منظور بهره مندى از اين 

امكان نهايت استفاده شود.
تيمورى وبينار برگزار شده را به گونه اى تبادل تجربيات ميان استان هاى 
كشور در زمينه طى مراحل دريافت و پرداخت تسهيالت مذكور عنوان 
كرد و نتيجه آن را آگاهى بخشــى، تسهيل و شتاب در اين زمينه عنوان 
كرد. وى در پايان تأكيد كرد: مجموعه فعاليت هاى ادارات كل اســتانى 
در قالب اقدامات گســترده متقاعدسازى و مطالبه گرى مى تواند به نبض 

حيات صنعت گردشگرى كشور قوت بخشد.
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فناوري

توليد كيت كرونا با كاهش 
امكان نتيجه گيرى منفى كاذب

 محققان يكى از شــركت هاى دانش بنيان پارك فناورى پرديس، 
كيت شناســايى ويروس كروناى 2 نشــانگان تنفسى كرونا عرضه 

كرده اند كه امكان تشخيص منفى كاذب در آن كاهش يافته است.
به گزارش ايســنا، تشخيص بيمارى تنفســى كوويد-19 و ويروس 
كروناى جديد همراه آن با اســتفاده از آزمون هاى واكنش زنجيره اى 
پليمراز (PCR)، آزمايش اســيد نوكلئيك و كيت هاى آزمايش اليزا 
انجام مى شود. اين روش در ژانويه سال 2020 در بيمارستان شاريته 
وابســته به دانشگاه هومبولت برلين با اســتفاده از واكنش زنجيره اى 
 Real Time - Polymerase Chain) همپــا  پليمــراز 

Reaction) يا (RT-PCR) صورت گرفت.

شكل هاى حيرت آور 
در ميان پرتوهاى يك ستاره نوترونى

 شــكل هايى كه در تصوير ثبت شده از يك ستاره نوترونى ديده 
شده اند، موجى از حيرت را در ميان مردم پديد آورده اند.

بــه گزارش ايســنا، هنگامى كــه «رصدخانه پرتو ايكــس چاندرا» 
 ،2009 ســال  در   (Chandra X-ray Observatory)
تصويرى را از ســتاره نوترونى درحال گردش موسوم به «پى اس آر 
بى58–1509» (PSR B١۵٠٩−58) ثبت كرد كه با ابرى از ذرات 
فعال احاطه شده بود، موجى از حيرت را پديد آورد زيرا مردم، شكلى 

شبيه به يك دست را در تصوير ديدند.
ماجراى ديدن شكل هاى گوناگون پايان نيافت زيرا گزارش هايى نيز 

مبنى بر ديدن شكلى مشابه يك چهره منتشر شد.

رنگ رودخانه هاى آمريكا زرد و سبز شده اند
 گروهى از محققان دانشــگاه كاروليناى شمالى و دانشگاه ايالتى 
كلرادو گزارش دادند كه تقريبا يك سوم رودخانه هاى اياالت متحده 

در 34 سال اخير تغيير رنگ داده اند.
 Geophysical بــه گزارش مهــر ، مقاله  اين گــروه در مجلــه
Research Letters منتشــر شــده اســت. در اين مقاله اين 
گروه نتايج بررســى و مطالعه هزاران تصوير ماهواره اى گرفته شده 
از اياالت متحده را شــرح مى دهند. سالمت رودخانه ها براى تعداد 
زيادى از افرادى كه در اياالت متحده زندگى مى كنند و همچنين مردم 
كشورهاى ديگر بسيار مهم است. با اين حال همان طور كه نويسندگان 
اين مقاله به آن اشــاره كرده انــد آب رودخانه ها به ميزان كمى براى 

بررسى آلودگى و مقدار رسوب مورد آزمايش قرارگرفته اند.

تالش محققان كشور براى درمان ام.اس
 از آنجا كه هنوز هيچ درمان قطعى براى بيمارى ام.اس وجود ندارد، 
محققان كشــور در تالش هستند با اســتفاده از فناورى و سلول هاى 
بنيادى، گامى براى درمان اين بيمارى بردارند.به گزارش ايسنا، بيمارى 
ام.اس ره آورد زندگى مدرن و شــهرى است. بيمارى كه به هيچ سنى 
رحم نمى كند؛ اما شــيوع آن در افراد 20 تا 40 ساله بيشتر است. اين 
بيمارى در افراد با مشكالتى چون اختالل در بينايى، سوزن سوزن شدن 
و بى حســى، درد و اسپاسم، ضعف يا خستگى آغاز مى شود و با نبود 
تعادل يا سرگيجه، مشكالت مثانه، اختالل عملكرد جنسى و مشكالت 
شناختى ادامه مى يابد. اين بيمارى لزوما ارثى نيست اما براساس گزارش 
انجمن ملى ام. اس، احتمال ابتالى افرادى كه فرد مبتال به اين بيمارى را 

در خانواده خود دارند به ام .اس بيشتر است.

ابداع حسگرهاى فوق العاده باريك 
براى لنزهاى طبى هوشمند

  يك گروه بين المللى از پژوهشگران، حسگرهاى فوق العاده باريكى 
ابداع كرده اند كه مى توان از آنها در لنزهاى طبى هوشمند استفاده كرد.

به گزارش ايرنا، به لطف يك فرايند جديد ساخت كه به پژوهشگران 
امكان داده اســت تا يك اليه حســگر فوق العاده نازك چندمنظوره 
توليــد كنند، شــايد لنزهاى طبى به زودى پيشــرفت چشــمگيرى 
داشــته باشــند. به گفته اين گروه بين المللى از پژوهشگران، سيستم 
جديد حسگر لنز طبى آنها، يك «حســگر نورى» يا «فوتوديتكتور» 
(photodetector) براى دريافت اطالعات نورى، يك حســگر 
دما براى تشــخيص بيمارى احتمالى قرنيه و يك حســگر گلوكز را 

براى نظارت مستقيم بر سطح گلوكز مايع اشكى در بر دارد.

 زمســتان در همــدان يــادآور رويدادهــاى 
گردشگرى همچون جشــنواره هايى است كه حاال 
جز تعــدادى عكس و خبر از اتفاقات ســال هاى 

گذشته چيزى از آن باقى نمانده است. 
حاال با شــيوع ويروس كرونا و مســتأصل شــدن 
رويدادهاى گردشــگرى عنوانى همچون جشنواره 

زمستانى هم در همدان مستأصل مانده است.
اين روزها كه درصد زيادى از برنامه هاى مناســبتى 
در حوزه گردشــگرى مغفول مانده اســت، انتظار 
مى رود فضاى مجازى به يارى برنامه هاى مناسبتى، 
رويدادى و فصلى بيايــد. ثبت و انعكاس تصاوير 
زمستانى همدان مى تواند انگيزه اى باشد براى آنكه 
خاطره گردشــگرى همــدان را در اذهان كمرنگ 

نكنيم. 
اقــدام بــه ترغيــب عالقه منــدان بــراى حضور 
در رويدادهايــى همچــون جشــنواره عكــس و 
جشــنواره هاى فصلى در فضــاى مجازى مى تواند 
بيانگــر نبض حيات براى گردشــگرى باشــد كه 

اين روزها نفسش به شماره افتاده است.
 وجود ناهماهنگى ها 

و نبود تعامل برخى دستگاه ها
فصل زمســتان همواره يادآور بارش برف در دامنه 
الونــد، ارتفاعات و اســكى و كوهنوردى اســت 
و وجــود اقامتگاه هــاى بوم گــردى در بخش هاى 
كوهستانى همدان همواره گردشگران خاص خود 
را كه طالب چشيدن سرماى برف در دل كوه هستند 
را دارد و البتــه در كنار آن ســاحل دريا نيز در اين 
فصل جاذبه هاى هيجان انگيزى را براى گردشگران 
دارد اما اين روزها گردشــگرى زمســتانه در اين 
استان در هياهوى هجوم كرونا مغفول مانده است.

اما امسال شيوع گســترده ويروس كرونا، تأثيرات 
منفــى بســيارى را در همه بخش هــاى اقتصادى 
از جملــه صنعــت گردشــگرى در كل دنيا، ايران 
و اســتان همدان وارد كــرد و وجود محدوديت ها 
نيز موجب كاهش ســفرها به اغلب نقاط كشور از 
جمله مازندران شد و اين امر بسيارى از تأسيسات 

گردشگرى را با افت شديد گردشگر مواجه كرد.
البته در اين ميان به دليل وجود ناهماهنگى ها و نبود 
تعامل برخى دستگاه ها موجب شد براى جلوگيرى 
از شيوع گسترده اين ويروس محدوديت ها با زمان 
طوالنى ترى اعمال شــود كه اگر همه دستگاه ها از 
همان ابتدا براساس دستورالعمل هاى ستاد ملى كرونا 
عمل مى كردند مقابله تا به اين اندازه سخت نمى شد.

با توجه به اثرات منفى ويروس كرونا بر كل اقتصاد 
جهان مى توان گفت، شــيوع كرونا موجب شــد تا 

استان همدان نيز در همه بخش ها به ويژه در حوزه 
گردشگرى تحت تأثير قرار گيرد.

كرونا در همه بخش هاى گردشــگرى كه شــامل 
تمام زيرشاخه هاى اين صنعت مى شود، تأثير خود 
را گذاشته است، گردشــگرى زمستانه در مجموع 
مغفول مانــده و اگر كرونا را كنار بگذاريم خود اين 
صنعت در سال هاى گذشــته نمود آنچنانى نداشته 

است.
گردشگرى زمستانه در كشور با توجه به ظرفيت  هاى 
منطقه اى، فيزيوگرافى و اقليمى بسيار مناسب است 
و به طبع اســتان همدان به خاطر الوند و دامنه هاى 
پربرفش يد طواليى در زمينه گردشــگرى زمستانه 
به لحاظ تغييرات آب و هوايى و اقليمى دارد از اين 

امر مستثنا نيست.
گردشگرى زمستانه تنها معطوف به روزهاى خاصى 
نمى شود، نخستين چيزى كه از گردشگرى زمستانه 
به ذهن متبادر مى شود 3 ماهه فصل زمستان است، 
درحالى كه اين بخش از صنعت گردشگرى نيازمند 
يك پيش درآمد است كه آن هم از پاييز آغاز مى شود 
و زمانى كه ارتفاعات ما دچار بارش برف و تگرگ 

مى شود گردشگرى زمستانه نيز آغاز مى شود.
در بعــد ورزش هاى زمســتانه از جمله هيأت هاى 
اسكى و كوهنوردى و گروه هاى طبيعت گردى، اين 

فصل يكى از زيباترين فصل ها است. 
  انتظار مى رود آمار سفر در آينده باال رود

معــاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى همدان، با بيان اينكه 
گردشــگرى زمســتانى يكى از آيتم هايى است كه 
همــدان دراين زمينــه ظرفيت هــاى الزم را دارد، 
اظهار كــرد: به دليل وجــود آب و هواى معتدل و 
شــرايط خاصى كه در استان حاكم است دامنه هاى 
كوهستان الوند در زمستان زيبايى هاى خاص خود 
را دارد، حتى در سال هاى اخير به بهانه رويدادهاى 
فصلى و زمســتانى، برخى از گردشگران تابستانى 

سفر خود را به سفرهاى زمستانى سوق داده اند.
على خاكســار با اشــاره به اينكه درصورت پايان 
روزهاى كرونايى پيش بينى مى شود ميزان سفرها به 
نسبت گذشته باال برود، افزود: اگر در گذشته مردم 
سالى يك بار سفر مى رفتند، در آينده انتظار مى رود 
آنها ســالى 2 يا 3 بار به ســفر بروند و اين سفرها 
در طول فصول مختلف تقســيم مى شود و زمستان 
هم يكى از فصولى اســت كه استان همدان در آن 

ظرفيت الزم را دارد.
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى همدان تصريح كرد: وجود 

پيســت اســكى، تاريك دره و مجموعه توريستى 
گنجنامه براى گردشگرى همدان يك قابليت است.

 اهميت رونق بازارهاى داخلى
 در گردشگرى زمستانى

خاكسار با بيان اينكه گردشگران را مى توان با توجه 
بــه عالئق خاص خود در هــر فصلى جذب كرد، 
ادامــه داد: با توجه به اينكه يكــى از آيتم هايى كه 
در گردشگرى حائز اهميت است، بازارهاى داخلى 
اســت و تهران به دليل جمعيــت بااليى كه دارد و 
طالب ســفر هســتند، مى تواند بهترين بازار هدف 
داخلى ما محســوب شــود ضمن اينكه استان هاى 
غربــى و حتى اســتان البرز نيز جزو اســتان هايى 

هستند كه روى آنها بايد كار كرد.
وى ابراز اميدوارى كرد با گذشــتن از بحران كرونا 

بتوان شرايط سفر در زمستان را بهتر كرد.
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى همدان، خاطرنشــان كرد: 
هرچند درحال حاضر به صورت جســته و گريخته 
سفرهاى مســئوالنه اتفاق مى افتد اما منظور زمانى 
است كه سفرها در شرايط عادى انجام شود و همه 

تأسيسات گردشگرى ما با همه توانشان كار كنند.
خاكســار گفت: همدان يكى از اســتان هايى است 
كه در گردشــگرى زمســتانى با نوع نگاه و منابع 
و جاذبه هايــى كه دارد و اســتفاده از زنجيره اى از 
خدمات مى تواند موجب رضايت گردشگر شود و 
اين زنجيره تجربه براى حوزه گردشگرى خدماتى 
هســتند كه به هم متصــل هســتند و اقامتگاه هاى 
بوم گــردى كه غالبا در مناطق ييالقى برفگير وجود 
دارند، مى توانــد ظرفيت بزرگى در گردشــگرى 

زمستانى باشد.
 گردشگرى زمستانه 

نيازمند تعامل بين دستگاهى است
رئيــس انجمــن راهنمايــان گردشــگرى همدان 
نيز گفت: گردشــگرى زمســتانه نيازمنــد تعامل 
بين دســتگاهى اســت تا اتفــاق بيفتــد، وزارت 
گردشــگرى و ميراث فرهنگى از يكسو و وزارت 
ورزش و هيأت هاى ورزشى بايد در كنار هم باشند 

تا يك بسته كامل تنظيم شود.
مهرداد ضيائى مهر عنوان كــرد: همه اينها مربوط به 
شــرايط عادى بود و حال كه يك اتفاق و شــرايط 
اضطرار روى داده است، شرايط فرق مى كند، بيمارى 
و ويروسى كه پاندمى است و هنوز واكسن مشخصى 
ندارد و بحث فاصله گذارى اجتماعى و زدن ماسك 
و رعايت پروتكل هاى بهداشتى هست، چه بايد كرد.
وى افزود: ســفر در دل زمستان و تفريحات همراه 

با بــارش برف يكى از عوامل مؤثــر در بازآفرينى 
روح و روان اســت، ما همدانى ها در هنگام بارش 
برف تمايل داريم بــه ارتفاعات برويم و خود اين 
ســپيدى برف، اين زيبايى را دوچندان مى كند كه 
يك ظرفيت بزرگ براى جذب گردشگر محسوب 

مى شود.
 نبود تعامل دستگاه ها 

موجب خسارت به كشور مى شود
اين فعال گردشــگرى افــزود: در اينكه در دوران 
كرونا بايد در ابتدا محدوديت ها ديده شود و منتظر 
تصميمات ستاد ملى كرونا بود ترديدى نيست، اما 
متأســفانه بين دســتگاه ها آن تعاملى كه بايد باشد 
اتفاق نمى افتد و اين تنها مختص گردشگرى نيست 
و دســتگاه هاى ديگر كه بايد تابع ستاد ملى كرونا 
باشند آن تعامل را ندارند و اين نبود تعامل موجب 

بى برنامگى و ايجاد خسارت به كشور مى شود.
وى همچنين بيان كرد: در حوزه سفر هم به همين  
گونه عمل مى شود، ســتاد ملى كرونا يك تصميم 
مى گيرد اما گاه در عمل چيز ديگرى ديده مى شود 

يا خود مردم هم كمتر توجه دارند.
متأســفانه ويــروس كرونا يك مســأله كم اهميت 
نيســت، در شــرايط كرونا آنچه مهم است حفظ 
ســالمت جان و رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 

در كنار كار كردن است.
به نظر متوليان گردشگرى، سفر در ظاهر تعطيل شده 
است اما در واقع تعطيل نشده است اما نبودتعاملى 
وجود دارد و يك دســتورالعمل واحدى نيست كه 
در دوران كرونا در حوزه گردشــگرى عمل شــود 
و همان دســتورالعملى كه در حوزه اصناف هست 
در حوزه گردشــگرى هم وجود دارد و اين زيبنده 

نيست.
بايد دســتورالعمل ويژه بخش ســفر وجود داشته 
باشــد، توجهات به تذكرات سازمان هواشناسى در 

اين فصل بسيار حايز اهميت است.
در كل كشــور بسيارى از ارتفاعات از پايلوت هاى 
گردشگرى زمستانه هســتند، بايد سطح هوشيارى 
را باال برد و مديريت بحران را در شــرايط اضطرار 
فعال كنيم تا هم ســفر اتفاق بيفتد و هم يك ارائه 

خوب همراه با برنامه ريزى مناسب داشته باشيم.
بايد رعايت دســتورالعمل ها جدى گرفته شــود، 
زيــرا هميشــه نگاه احساســى به برخى مســائل 
موجب خســران و عقب ماندگى مى شود، اگر نگاه 
واقع گرايانه وجود داشــته باشــد، مى توان جلوى 
خيلــى از مخاطرات را گرفــت و اقتصاد را رونق 

بخشيد.

2 هزار جلد كتاب به كتابخانه هاى 
همدان اهدا شد

 دو هــزار جلد كتاب با هدف ترويــج فرهنگ كتاب و كتابخوانى، 
تقويــت منابع عمومى و تخصصى و ارتقاى ســطح كيفى به اداره كل 

كتابخانه هاى عمومى استان همدان اهدا شد.
مديركل اســناد و كتابخانــه ملى منطقه غرب كشــور با عنوان اين 
مطلــب گفت: افزايش آگاهى و ارتقاى ســطح دانش عمومى مردم 
از رســالت هاى مهم كتابخانه ملى اســت و به گواه تاريخ، عملكرد 
ســازمان اســناد و كتابخانه ملى ايران در اين حوزه فرهنگى بسيار 

است. شايسته 

بــه گزارش ايرنا؛ ميثاق گــودرزى با بيان اينكــه كتابخانه ملى هر 
كشــور از جمله ايران، به عنوان كتابخانه مادر نقش بسزايى در باال 
بردن ســطح فرهنگ عمومى جامعه دارند، خاطرنشان كرد:مديركل 
اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشــور اضافه كــرد: بر همين 
اســاس و در راســتاى همكارى متقابل ســازمانى و با هدف غناى 
بيشــتر كتابخانه هاى عمومى اســتان، حدود 2 هــزار جلد كتاب از 
تازه ترين انتشــارات كتابخانه ملى ايــران، به اداره كل كتابخانه هاى 

عمومى استان همدان اهدا شد.
گودرزى با اشــاره به تنــوع موضوعات ايــن مجموعه تصريح 
كــرد: كتاب هــا از موضوعات متنوعى چون كــودك و نوجوان، 
كمك درســى، ادبيات، تاريخ، فلســفه، عرفان، بهداشت و دين 

شده اند. تشكيل 
وى يادآور شــد: مجمــوع اين كتاب ها پس از بررســى و تفكيك 
موضوعى و نيازســنجى منطقه اى، از سوى كتابخانه مركزى همدان 
بــراى تجهيــز كتابخانه تازه تأســيس مريانج و بيــن كتابخانه هاى 
روستايى، محروم و كتابخانه هايى كه با كمبود منابع مواجه هستند، 

توزيع خواهد شد.
مديركل اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور همچنين با اشاره به 
نقش سازمان اســناد و كتابخانه ملى ايران در سياستگذارى هاى كالن 
فرهنگى گفت: اهداى كتاب به كتابخانه هاى عمومى اســتان به صورت 
مســتمر در دستور كار اين مديريت قرار داشته و در آينده نيز براساس 

نيازسنجى ها، پيگيرى و تأمين خواهد شد.

گردشگرى زمستانه در همدان گردشگرى زمستانه در همدان 
گمشده در هياهوى كروناگمشده در هياهوى كرونا
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