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صنايع دستى

توسط وزير ميراث فرهنگى انجام شد
ابالغ مراتب ثبت ملى نسخه كتاب «قانون» 

بوعلى سينا به استاندار همدان
 مراتب ثبت 11 اثر منقول فرهنگى تاريخى از سوى وزير ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى به اســتاندار همدان ابالغ شد يكى از اين آثار 

نسخه كتاب قانون بوعلى سيناست.
 در متــن نامه على اصغر مونســان وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 

صنايع دستى به سيدسعيد شاهرخى استاندار همدان آمده است:
«در اجراى قانون راجع بــه حفظ آثار ملى، مصوب آبان 1309 مجلس 
شوراى ملى و نظام نامه اجرايى آن، مصوب 1311 هيأت وزرا، بند «ج» 
از ماده واحده قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگى كشور مصوب بهمن 
1364 مجلس شــوراى اسالمى و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه 

سازمان ميراث فرهنگى كشــور مصوب 1367 مجلس شوراى اسالمى، 
مــاده 22 آئين نامــه حفاظت از ميراث فرهنگى كشــور، مصوب 1381 
شــوراى امنيت كشور، فصل دوم آئين نامه مديريت، ساماندهى، نظارت 
و حمايــت از مالكان و دارندگان امــوال فرهنگى تاريخى منقول مجاز 
مصــوب 1384 هيأت وزيران، مراتب ثبت 4 اثر منقول فرهنگى تاريخى 
به شرح زير، پس از تشريفات قانونى الزم در فهرست آثار ملى ايران به 

ثبت رسيده، اعالم مى شود.
1- شالى ستون كتيبه دار مكشوفه از هگمتانه (شماره اموالى: 1064)، شماره 

ثبت 1286، مورخ 10/11/97،
2- تورات چرمى (شــماره اموالى: 1313)، شــماره ثبــت 1287، مورخ 

،10/11/97
محل نگهدارى: اســتان همدان، شهر همدان، خيابان بوعلى، ميدان اكباتان، 

موزه هگمتانه.
3- نقاشــى طومارى مراسم عزادارى محرم (شماره اموالى: 1035)، شماره 

ثبت 1288، مورخ 10/11/97،
محل نگهدارى: شــهر همدان، خيابان بوعلى، آرامگاه بوعلى ســينا، موزه 

بوعلى، مخزن امن اموال اداره ميراث فرهنگى همدان.
4- طاسى مسى كتيبه دار (شماره اموالى: 2050)، شماره ثبت 1289، مورخ 

،10/11/97
محل نگهدارى: شهر همدان، ميدان اكباتان، موزه هگمتانه.

همچنيــن در 2 نامه مشــابه ديگــر وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى مراتب ثبت 7 اثر منقول فرهنگى تاريخى ديگر به اســتاندار 
همدان به شــرح زير، پس از تشــريفات قانونى الزم در فهرست آثار ملى 

ايران ابالغ شد.
1- نسخه كتاب قانون بوعلى سينا (شماره اموالى: 110)، شماره ثبت 1333، 

مورخ 26/6/98،
محل نگهدارى: شــهر همدان، خيابان بوعلى، آرامگاه بوعلى ســينا، موزه 

بوعلى، مخزن امن اموال،
2- گوشواره زرين مكشــوفه از روستاى ابرو (شماره اموالى: 57)، شماره 

ثبت 1334، مورخ 26/6/98،
محل نگهدارى: شهر همدان، ميدان اكباتان، موزه هگمتانه.

3- 3 برگ زرين مكشــوفه از روستاى ابرو (شــماره اموالى: 58،59،60)، 
شماره ثبت 1335، مورخ 26/6/98،

4- ســنگ بناى مسجد ميدان قيصريه (شماره اموالى: 2050)، شماره ثبت 
1602، مورخ 28/11/98،

5- ســينى 3 پايه سفالى مرصع، مكشوفه از شهر زيرزمينى سامن (شماره 
اموالى: 2637)، شماره ثبت 1603، مورخ 28/11/98،

6- طاسى مسى كتيبه دار، مكشوفه از شهر زيرزمينى سامن (شماره اموالى: 
2670)، شماره ثبت 1604، مورخ 28/11/98،

7- مهر منقوش عقيق، مكشوفه از شــهر زيرزمينى سامن (شماره اموالى: 
2694)، شماره ثبت 1605، مورخ 28/11/98،

محل نگهدارى: شــهر همدان، خيابان بوعلى، آرامگاه بوعلى ســينا، موزه 
بوعلى، مخزن.

نمايشگاه صنايع دستى 
مجازى و دائمى شد

 نمايشگاه صنايع دستى كه قرار بود در شهريورماه برگزار شود، به دليل 
شيوع ويروس كرونا لغو شــد اما به جاى آن، اين نمايشگاه به صورت 

دائمى و مجازى برپا خواهد بود.
نمايشــگاه صنايع دســتى اين بار در ايران به دليل شيوع ويروس كرونا 
به صورت مجازى برگزار مى شــود اما اتفاق جديد اين است كه از اين 
به بعد اين نمايشــگاه و فروشگاه به صورت مجازى ادامه خواهد داشت 
و اگــر قرار برآن باشــد كه پس از دوران بحران كرونا نمايشــگاهى از 
صنايع دستى برگزار شــود، اين نمايشگاه مجازى همچنان به كار خود 

ادامه خواهد داد.
اكنون نيز در اين نمايشگاه كه در قالب سامانه ادامه خواهد داد؛ تعدادى 
از محصــوالت هنرمندان صنايع دســتى در معــرض نمايش و فروش 

گذاشته شده است.
عالوه بــر اينكه محدوديت ســهميه اى بــراى ثبت نام وجــود ندارد، 
هيچ گونه درصدى نيز از فروش محصوالت صنايع دســتى از هنرمندان 
دريافت نخواهد شــد و اجــاره بهاى پنل هاى اختصاصــى براى تمام 
مشــاركت كنندگان در مدت زمان برگزارى رويداد مذكور، بدون هزينه 

و رايگان خواهد بود.
اطالعات كامل براى ثبت نام متقاضيــان، به ادارات كل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى استان ها ارسال شده است. فعاالن صنايع دستى 
به تفكيك هر استان براساس سامانه اى كه از سوى اداره كل اعالم خواهد 

شد، ثبت نام و در اين نمايشگاه به صورت مجازى حضور پيدا مى كنند.
مديرعامــل شــركت مادرتخصصــى ايرانگــردى و جهانگــردى كه 
زيرمجموعه وزارت ميراث فرهنگى اســت به مهــر در اين باره گفت: 
اصالــت كاال و صحت مالكيت آن بــراى هر هنرمند به عهده ادارههاى 
كل ميراث فرهنگى در استان هاست. صنايع دستى هنرمندان با نرخى كه 
هنرمند پيشنهاد داده و اداره ميراث فرهنگى نيز آن را تأييد كرده است در 
سامانه بارگزارى مى شود. اكنون نيز تعدادى از اين كاالها قابل مشاهده 

و خريد است.
خشايار نيكزادفر با بيان اينكه اين ســامانه توسط شركت زيرمجموعه 
اين شركت به صورت دائمى محصوالت هنرمندان را بى واسطه و بدون 
هزينه اضافه ترى مى فروشــد، گفت: اگر ســايتهاى ديگر تجارى بابت 
بارگزارى محصوالت صنايع دستى درصدى از محل فروش اين كاالها 
را برمى دارند اين شــركت از آنجا كــه زير نظر وزارت ميراث فرهنگى 

است نبايد از آن سودى برداشت كند.
نيكزاد گفت: حدود 250 نفر از هنرمندان صنايع دســتى در اين سامانه 
ثبت نام كرده اند تا محصوالتشــان را بهصورت دائمى از طريق ســامانه 

مجازى به فروش برسانند.
درحالحاضر بازار فروش ما تقريبا تعطيل اســت؛ مواد اوليه كه سال 
گذشــته تهيه ميكرديم 25 تومان امروز به 60 تومان رســيده است 
و از ســوى ديگر بازار فروش من هميــن ميزان درصد كاهش پيدا 

كرده است.
متعجم از اينكه مســئوالن ما كه مى دانند درصد تأثيرگذار آمار اشتغال 
اســتان همدان در اللجين اســت و بايد براى حفــظ اين آمار حداقل 
برنامه حمايتى، بودجه دولتى داشــته باشــند حتى در اين مدت براى 
رفع و رجوع مشــكالت پيش روى و حفظ نام جهانى شــهر سفال پا 

پيش نگذاشته اند.
دولت اگر بخواهد اكنون براى يك نفر اشتغالزايى كند حداقل بايد 250 

ميليون تومان هزينه كند.
شما اين ميزان را در 4 هزار نيروى اشتغالزايى كه اللجين رقم زده است 
ضرب كنيد، ببينيد اللجين با توليد سفال و كارگاههاى ايجاد اشتغال چه 
بخش اعظمى از اين هزينه ها را به دوش كشــيده است و چه خروجى 

مطلوبى را عايد استان كرده است.
در قبال اين هزينه 250 ميليون تومانى كه دولت بايد براى هر اشــتغال 
مى كرد امــا اللجين در بخش خصوصى اين هزينــه را كرد، ده درصد 
بودجه حمايتى سرمايه در گردش در قالب تأسيسات و يا ايجاد كارگاه 
و ساختمان را به صاحبان كارگاهان به عنوان بودجههاى حمايتى بدهند 

تا كار در شهر جهانى سفال نخوابد.
تا اشتغالزايى در شهر جهانى ســفال به صفر نرسد آيا اين كار را انجام 

دادند؟
آيا در طول اين يك سال به جاى آنكه آمار صادرات سفال و اشتغال را 
نزولى اعالم كنند كســى آمد شرايط را بررسى كند و داليل را تحليل و 

راهكارهاى حمايتى را اعمال كند؟
در يــك كالم مى توان گفت وعدههاى بســيارى در اللجين روى زمين 
مانده است كه ربطى به شيوع ويروس كرونا و شرايط نامطلوب اقتصادى 
نــدارد. گويا هنوز جهانى شــدن اللجين براى اســتان جز در جمالت 
شعارى قد و اندازه واقعى را پيدا نكرده است. هنوز تأثيرگذارى اللجين 

بر آمار اشتغال استان تحليل نشده است.
و هنوز در اين شرايط متوليان امر و مسئوالن همت نكرده اند كه سراغى 

از روزهاى رخوت اللجين بگيرند.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
كجا آواره و در خانه ى كيست نميدانم دلم ديوانه ى كيست  
نميدونم دل سر گشته ى مو                                            اسير نرگس مستانه ى كيست
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■ حديث:
امام على(ع):

با وجود سه چيز، به سه چيز چشم مدار : با وجود پرخورى به شب زنده دارى، با وجود همه شب 
را خوابيدن به نورانيت چهره، و با وجود همنشينى با فاسقان به در امان بودن از دنيا .     

مستدرك الوسائل : ج 6 ص 340 ح 6955

مريم مقدم »
■ چرا اللجين برنامه جامع توســعه كوتاه، ميان و 

بلندمدت ندارد؟
■ صنايع كوچك شهركهاى صنعتى چه شد؟

■ سرانجام خوشه سفال و محل هزينه اعتبارات 2 
فاز شهرك صنعتى اللجين چه شد؟

■ از ساختمانهاى دبيرخانه شهر جهانى اللجين چه 
خبر؟

■ سايت كارگاهى كه قرار بود ايجاد شود چه شد؟
■ دهكده سفال به كجا رسيد؟

■ تحقق نيافتن تبديل مســير گردشگرى همدان- 
همدان-اللجين- گردشــگرى  مثلث  به  عليصدر 
عليصدر از طريق روستاى حسام آباد به كجا رسيد؟

■ از خدمات رفاهى تأمين اجتماعى براى بيمه شدگان 
اللجين چه خبر؟

■ چرا دانشــكده جامع علمى كاربردى از اللجين 
رفت؟

■ چرا دانشگاه پيام نور از اللجين رفت؟
■ چرا تا امروز دانشكده فنى مهندسى با رشتههاى 
متالوژى، سراميك و سفال در اللجين مستقر نشده 

است.
 پرســش هايى كه خوانديد يكى پــس از ديگرى 
مطالبه مردمى اســت كه روزى با كــد يمين و عرق 
جبين كارگاههاى ســفال و سفالگرى را راه انداختند 
و به همــت واالى آنها اللجين نشــان جهانى را در 
بين شــهرهاى صاحب ســبك صنايع دستى به خود 

اختصاص دارد.
حاال امــا از اين عنــوان جهانــى در روزهاى ركود 
اقتصادى كه براى مردمان اللجين چيزى جز وعدههاى 
پرثمر نرسيد، باقى مانده است. امروز تعطيلى كارگاه ها 
و بيكارى كارگران تنها عايدى اللجينى ها از سفالگرى 

است.
صاحبان كارگاهى هســتند كه ســال گذشته ماهانه 
حــدودى صد ميليون از راه صادرات كســب درآمد 

مى كردند.
فروشگاه بنامى در اللجين هست كه ماهانه 70 ميليون 
فروش داشت اما امروز فروشگاه به حالت نيمه تعطيل 
درآمــده و 8 كارگر خود را به يك نفر تعديل كرده و 

درآمدش به صفر رسيده است .
 مردم اللجين مى گويند شــهرى كه عنوان جهانى را 
يدك مى كشد و داشتههاى صادراتى و اشتغالزايى آن 
حرف نخست را مى زند نبايد با شرايط امروز كرونايى 

به رخوت دچار شود.
البته كرونا كه حكمفرمايى كند، فرقى نمى كند شــهر 
جهانى باشد يا ...! رخوت، تعطيلى، بيكارى و سكوت 
نخســتين دســت پروردههاى اين ويروس منحوس 
هستند، اللجين اين روزها شرايطى را به خود مى بيند 
كه در تصور كمتر كسى مى گنجيد. اين شهر با همان 
حداقلها ميزبان گردشگران داخلى و خارجى بسيار بود 
و صاحب كارگاه هاى متعددى بــا كارگرانى كه آمار 
اشتغال آنها آمار اشتغال استان همدان را متحول كرده 

بود؛ حاال به شهر تعطيلى تبديل شده است.

آمــار صادرات كه به شــدت كاهش يافتــه و برخى 
توليدكنندگان دســت از كار كشيده اند و برخى ديگر 
مى گويند فقط كارگاه را باز مى كنيم كه چرخ روزمرگى 

خودمان بچرخد و بس.
در ايــن ميان ســراغى گرفتيم از صاحــب كارگاه و 
توليدكنندگان كه با آنكه بازار فروش ســفال تعطيل 
اســت اما همچنان چرخ همت سفالگرى او و پدرش 
در كارگاه قديمى شان مى چرخد و همچنان توليد سفال 

راه كسب درآمد خانواده است.
محمد بهمنى توليدكننده سفال كه در سالهاى گذشته 
هم به تشكيل يك انجمن براى توليدكنندگان اقدام كرد، 

اما اين انجمــن هم راه به 
جايى نبــرد و حمايتى را 
كسب نكرد، حاال از حال و 
روز نامطلوب كار مى گويد.

مى گويــد از نظر اســتان 
شرايط  بهترين  در  اللجين 
اســت، زيرا هنــوز تصور 
مى شود وقتى در شرايط ركود در اللجين فروش كمى 
هست اوضاع بد نيست. ولى به واقع فروش و توليد به 
چه قيمتى؟؟؟ در نظر بگيريد كارفرمايى كه با كارگرش 
به يك ميزان از كارگاهى كسب درآمد مى كند آيا اين 

توليد به صرفه است؟
كارفرمايــى كه كارگاه ايجاد كرده و ســرمايه را 
خوابانده اســت و براى تهيه مــواد اوليه هر روز 
بايد هزينه گزاف كند آيا نبايد در كســب درآمد 
شــاهد ســود اقتصادى باشــد كه بتواند براى 2 
شــرايط  درحال حاضر  كند!  اشــتغالزايى  هم  نفر 
كارگاههاى اللجين كه روزگارى محل اشتغالزايى 

باال بردن آمار اشــتغال اســتان همدان بود به اين 
صورت اســت ســفالگرى و توليد ســفال شغل 
آبا و اجدادى اســت، ما از اين راه كسب درآمد 
مى كنيم، نمى توانيم كار را زمين بگذاريم. شــايد 
حتــى براى توليــد به نيروى كار هم نياز داشــته 
باشــيم اما با اين شــرايط اقتصادى تــوان تأمين 

هزينههاى نيرو و پرداخت حقوق را ندارم.
بازار فــروش امروز ما صرفه اقتصــادى ندارد پس 
بــازار فروش به حســاب نمى آيد. وقــت و هزينه 
نيروى انسانى كه مى گذاريم خروجى مطلوب ندارد. 
درحال حاضر خودم و پدرم تنها كارگران كارگاهمان 
هستيم. كارگرى هم اگر بخواهيم براى كمك استفاده 
كنيم حقوق قانون كار كفاف زندگى اش را نمى دهد 
و حقوقى هــم كه او طلب مى كند بــراى ما صرفه 
اقتصادى ندارد پس ترجيح مى دهيم خودمان كارگاه 
را بچرخانيم و حداقل توليد را داشــته باشيم. امروز 
هزينه يــاالى زندگى كفاف حقوق مصوب اداره كار 

براى كارگر را نمى دهد.

 بنابر اعالم سازمان هواشناسى در زمستان امسال 
شــاهد چند بارش ســنگين خواهيم بود و به گفته 
متخصصان اين بارش ها مى توانند نشــانه تمام شدن 

خشكسالى و ورود ايران به دوره ترسالى باشند.
 مدت زيادى بود كه هرســال زمســتانى كــه از راه 
مى رســيد، كم رمق تر از ســال پيش بود و برفى كه 
روزگارى تــا كمر مى باريد، داشــت بــه خاطرات 
ســال هاى دور مى پيوســت و كم كم زمستان حتى 
زور ســرماى سابق را هم نداشت؛ اما پيش بينى هاى 

هواشناسى امسال خبر از اتفاقات ديگرى دارند.
چنــد روز پيش ســحر تاجبخش، رئيس ســازمان 
هواشناسى كشور اعالم كرد كه در زمستان امسال چند 
بارش سنگين برف را شاهد خواهيم بود و اين وضع 

در كل كشور پيش بينى مى شود.
از طرفى ديگــر برخى متخصصان هم ورود به دوره 
خشكسالى را دليل كم شدن بارش ها در زمستان هاى 
سال هاى گذشته مى دانند و معتقدند كه اين بارش ها 

مى تواند آغازى براى ورود به دوره ترسالى باشد.
*زمستان پربرف در انتظار ايران

مى گويند در علم هواشناســى هرگــز قطعيت صد 
درصــدى وجــود نــدارد و خطا همــواره حتى با 
پيشــرفته ترين دســتگاه ها جزو ثابت پيش بينى هاى 

هواشناسى است.
مديركل پيش بينى و هشدار سريع سازمان هواشناسى 
در گفت وگو بــا خبرآنالين با تأكيد بر اين موضوع، 
مى گويد: پيش بينى هاى هواشناسى صد درصد صادق 
نيستند؛ زيرا اگر اينطور بود هيچ خسارت ناشى از اين 
سيل، طوفان و ... در اروپا و آمريكا ديده نمى شد. اما 
موضوع حائز اهميت ميزان خطاســت كه در فصول 
مختلف ســال متفاوت اســت. به طور مثال در ايران 

بيش ترين ميــزان خطا 
در پيــش بينى هاى هوا 
شناسى متعلق به تابستان 

و بهار است.
به گفته صادق ضياييان، 
عالوهبر فصل، خطا به 
ابعاد پديده هم بستگى 
دارد و پديده هايى كه از 
نظر بعد زمانى و مكانى 
كوچك هســتند ميزان 
خطاى بيشترى نسبت به 
پديده هاى فراگير دارند. 
از طرفــى ديگر خطاى 
هم  مختلف  پديده هاى 

با يكديگر متفاوت اســت مثال دما پيش بينى پذيرى 
خوبــى دارد درحالــى كه پيش بينى بــارش تگرگ 

سخت تر است.
معموال پيش بينى هاى هواشناسى با فاصله هاى مختلفى 
انجام مى شود كه يكى از اين فواصل، پيش بينى فصلى 
است. بهطور مثال در پايان تابستان پيش بينى شده بود 
كه امسال پاييز بارندگى زير ميانگين است اما بارندگى 
زمستان باالى ميانگين خواهد بود؛ اما وقتى از 3 ماه 
گذشــته پيش بينى انجام مى شود، نمى توان گفت كه 
احتمال وقوع آن صد درصدى است. ضياييان معتقد 
است اعتبار اين پيش بينى فصلى را در بهترين حالت 
و با پيشرفته ترين دستگاه ها در حدود 65 تا 70 درصد 

است.
اما هرچقدر فاصله زمانى كم مى شود پيشبينى دقيق تر 
مى شــود به طورى كه متخصصان مى گويند پيش بينى 
مى شــود كه ميانگين ميزان بارندگى زمستان امسال 

بيشتر از سال هاى گذشته است و با توجه به سرماى 
هوا اين بارش عمدتا برف خواهد بود.

بهلول عليجانى، اســتاد علم اقليم شناسى در اين باره 
مى گويد: درحال حاضر كه درحال نزديك شــدن به 
زمستان هستيم، با 70 درصد اطمينان پيش بينى مى كنيم 
كه زمستان بارش زياد و به صورت برف خواهد بود 
و بارش اگر بهصورت برف باشــد سودش از باران 
بيشتر است، زيرا روى زمين مى ماند و آرام آرام ذوب 
مى شود و برخالف بارش سنگين باران، سيالب ايجاد 

نخواهد كرد.
 زمستان امسال پايانى

 بر يك خشكسالى 25 ساله؟
خشكســالى به دليل گردش عمومى اتمســفر ايجاد 
مى شود و هر بارشى كه ما در سطح زمين داريم مربوط 
به بادهايى است كه در ارتفاعات 5 هزار مترى مى وزند 
كه به آنها گردش عمومى اتمسفر گفته مى شود. وزش 

اين بادها به گرماى كلى كره زمين وابســته است و 
زمانى كه كره زمين گرم مى شــود اين بادها به عقب 
و به ســمت قطب رانده مى شــوند و سرزمين هايى 
مانند ايران از اين بادها محروم و خشكســالى ايجاد 
مى شود. اين بادها كه از درياى مديترانه مى آيند حامل 
رطوبت اند و عمده بارندگى هاى ما رطوبت شان را از 

درياى مديترانه دارند.
كم آبى و پايين رفتن ســطح آب هــاى زيرزمينى از 
اصلى ترين پيامدهاى اين دوره خشكســالى است و 
بارش هاى زياد جرقه اميــدى براى حل اين معضل 
در دل مردم است. متخصصان در اين باره معتقدند كه 
امسال اگر بارش زيادى داشته باشيم و به زمين نفوذ 
كند به قطع اثرگذار خواهد بود و چنان چه اين بارش 
به صورت برف باشد اين اميدوارى بيشتر خواهد بود.

عليجانــى در اينبــاره مى گويــد: ما تقريبا از ســال 
1374 وارد خشكســالى شــديم و تا پايان سال 97 
اين خشكسالى واقعا شــديد بود اما از فروردين 98 

بارندگى ها باال رفت.
اما كم شــدن بارش ها و گرم تر شدن زمستان ها تنها 
به جز گردش عمومى اتمســفر و خشكسالى مربوط 
نيست. گرمايش اتمسفر و كره زمين دليل عمده ترى 
اســت كه تمام نقاط دنيا را دربرمى گيرد. متخصصان 
مى گويند كه در 150 سال گذشته دماى زمين چيزى 
در حدود 1/1 درجه گرم تر شده و اين باعث شده كه 
بادهاى باران آور از عرض هاى كشــور ما خارج و به 

سمت شمال بروند و نام اين اتفاق تغيير اقليم است.
به گفته اســتاد اقليم شناسى، تغيير اقليم ضمن اينكه 
باعث خشكســالى در منطقه خاورميانه و كشور ما 
شــده، بى نظمى هايى را هم ايجاد كرده است؛ يعنى 
گاهى شــاهد بارش هاى شديد و ناگهانى  هستيم كه 

سيالب ايجاد مى كند درصورتى كه بقيه روزهاى سال 
خشك خشك است و به همين دليل ممكن است يك 
سال پرباران باشــد و سال هاى ديگر خشك. اما اگر 
پربارانى ها ادامه پيدا كند در آن زمان مى توان اميدوار 
بود كه از دوره خشكسالى عبور كرده و وارد ترسالى 

شده ايم.
هواشناســى  پيش بينى هاى  بــه  مردم   

بى اعتمادند؟
بــا وجــود اينكه هنــوز زمســتان از راه نرســيده، 
پيش بينى هاى هواشناســى خبر از بارش هاى سنگين 
مى دهند، هســتند مردمــى كه به ايــن پيش بينى ها 
بى اعتمادند. نمونه بــارز آن گيركردن صدها خودرو 
زير برف سنگين جاده رشت بود، درحالى كه از چند 
روز پيش ســازمان هواشناسى نسبت به بارش برفى 

سنگين هشدار داده بود.
اما مديركل پيش بينى و هشــدار ســريع ســازمان 
هواشناســى بى اعتمادى را دليل توجه نكردن مردم 
به هشدارهاى هواشناسى نمى داند. وى معتقد است: 
درحال حاضر كه در شــرايط كرونا هستيم و با اينكه 
به طور مرتب اعالم مى شــود كه نبايد ســفر رفت، 
مردم همچنان ســفر مى روند؛ بنابراين بحث اعتماد 
به پيش بينى هاى هواشناســى نيست و مسأله فرهنگ 
اجتماعى اســت كــه چقدر ريســك پذيرى دارد و 

مديريت ريسك چطور انجام مى شود.
ضياييان ادامه مى دهد: مــا به طور مثال مى گوييم كه 
احتماال پديده اى مانند بارش ســنگين درحال وقوع 
است و افراد بنا به فعاليتى كه قصد دارند انجام بدهند 
بايد تصميم بگيرند ريسك را قبول كنند يا نه؛ به طور 
مثال فردى ممكن است بخواهد رخت روى بند پهن 
كند و اگر باران ببارد ريســك زيادى انجام نداده اما 
بعضى فعاليت ها در اين شرايط ممكن است جان افراد 
را به خطر بيندازد يا هزينه سنگينى داشته باشد به طور 

مثال سفر برود و در راه گير كند.
اگرچه ممكن است پيش بينى صد درصد وقوع نيابد 

چون بحث احتماالت و مديريت ريسك است.

خلف وعده ها در اللجين از كرونا پيشى گرفت

 تعديل نيرو و تعطيلى 
در شهر جهانى 

■ فروش 70 ميليون تومانى فروشگاه ها به صفر رسيد

توضيحات سازمان هواشناسى و يك استاد اقليم شناسى

شنيده ايد زمستان پُربرف و بارشى در راه است؟
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دوگانه نادرست 
مقاومت - مذاكره

 1- با اينكه به نظر مى رســيد انتخابات 
رياست جمهورى در ســال 1400 با توجه 

ويژه فعاالن سياسى به حوزه اقتصادى...
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 به استاندار 
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شغل ايجاد شد
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 درحالى با شــيوع كرونا و تعطيلى ادارات دولتى و 
اصناف، درخواست بانك ها براى تعطيلى شعب بانكى از 
ســتاد ملى كرونا رد شده است كه برخى استاندارى ها از 
كارمندان بانك ها خواسته اند كه نايلون ها را نيز از باجه ها 

بردارند!
 همزمان با دور جديد شيوع گسترده ويروس كرونا ستاد 
ملى مبارزه با كرونا با ابالغ سياست هاى جديد و اعمال 
محدوديت ها در رفت وآمدها، تصميم به تعطيلى ادارات 

دولتى و بخش خصوصى و اصناف گرفت.
بر همين اساس نيز از يكم آذرماه محدوديت هاى كرونايى 
در كشــور اجرايى شد و از هشــتم آذرماه نيز با تصميم 
دولت، تمام ادارات دولتى به مدت يك هفته تعطيل شدند.

تعطيلى ادارات دولتى، اصناف و... درحالى ادامه دارد كه 
شبكه بانكى بدون هيچ تعطيلى بايد مانند پيش از كرونا به 
فعاليت خود ادامه دهد؛ البته پيش از اعمال محدوديت هاى 
جديــد كرونايى، «كانون بانك ها و مؤسســات اعتبارى 
خصوصى» و «شــوراى هماهنگى بانك هــا» در 2 نامه 
جداگانه خطاب به فرمانده و سخنگوى ستاد ملى مبارزه 
با كرونا خواستار تعطيلى دوهفته اى بانك ها شده بودند 

ولى جوابى به اين نامه ها داده نشد.
   نامه بى جواب بانك ها به ستاد ملى مبارزه با 
كرونا/ چرا با تعطيلى 2هفته اى بانك ها موافقت 

نشد؟
در بخشــى از اين 2 نامه كه خطاب به رحمانى فضلى 
و عليرضا رئيســى نوشته شــده؛ آمده است: با توجه به 
اينكه درحال حاضر بيشــتر خدمــات بانكى به صورت 
غيرحضورى و به صورت اينترنتى و آن الين ارائه مى شود، 
تعطيلى بانك ها وقفه اى در زندگى مردم نخواهد داشت.

گفتنى است، اعضاى «كانون بانك ها و مؤسسات اعتبارى 
خصوصى» و «شــوراى هماهنگى بانك ها» مديرعامالن 
تمامى بانك ها و مؤسسات اعتبارى ايران هستند و ارسال 
اين 2 نامه به اعضاى ســتاد ملى مبارزه با كرونا به معناى 
موافقت تمامى بانك هاى ايران با تعطيلى 2 هفته اى شبكه 

بانكى است.
اما ابالغ سياست هاى جديد از سوى ستاد ملى مبارزه با 
كرونا و ادامه فعاليت بانك ها نشــان داد كه ستاد مخالف 
تعطيلى بانك هاست و شــايد اعضاى ستاد بر اين باور 
باشــند كه با تعطيلى بانك ها به طور رسمى اقتصاد هم 
تعطيل خواهد شد ولى حداقل ستاد كرونا مى توانست به 
شبكه بانكى اجازه دهد كه مانند تعطيالت نوروز شعب 
كشيك معرفى كنند تا امور بانكى واحدهاى اقتصادى نيز 

روى زمين نماند.
خبرنــگار اقتصادى خبرگــزارى تســنيم در ارتباط با 
چرايى تعطيل نشدن بانك ها گفت وگويى با محمدرضا 
جمشــيدى دبيركل كانون بانك ها و مؤسسات اعتبارى 
خصوصى داشت؛ وى دراين باره مى گويد: هيچ پاسخى 
به نامه بانك ها داده نشده اســت و ما مجبوريم در اوج 

كرونا هم به فعاليت خود ادامه دهيم.
   چــرا شــعب بانكــى در دوران كرونا كم 
نمى شــوند؟/ پاسخ جمشيدى به چرايى تعطيل 

نبودن بانك ها
جمشــيدى گفت: احتماالً يكى از داليلى كه با تعطيلى 
بانك ها مخالفت مى شــود، تعهداتى است كه بين مردم 
براى امور تجارى وجود دارد و برخى از فعاالن اقتصادى 
نيز تعهدات خارجى دارند كه بايد از طريق بانك ها امور 

خود را پيش ببرند.
وى با تأكيد بر اينكه كارمندان بانك ها مانند كادر درمان 
در معرض بيشترين خطر هستند، اضافه كرد: اين درحالى 
اســت كه هــر روز تماس هايى را از بيــن خانواده هاى 
كارمنــدان بانكى داريم كه به شــدت نگــران وضعيت 
سالمتشان هستند و خواستار كم شدن ساعات و روزهاى 

كارى هستند.
دبيركل كانــون بانك هاى خصوصــى راجع به كاهش 
شعب در بانك هاى خصوصى تأكيد كرد: از آنجايى كه 
فاصله شعب بانك هاى خصوصى با يكديگر زياد است 
نمى توانيم شعب را كاهش دهيم و به همين دليل نيز تمام 
شعب بايد فعال باشند ولى با حضور 50 درصد از پرسنل.
  دخالت هاى عجيب برخى اســتاندارى ها/ 

مى گويند بايد نايلون ها را از باجه ها برداريم!
يكى از اقداماتى كه بانك ها براى محافظت از كرونا انجام 
داده اند، كشــيدن نايلون مقابل باجه هاست؛ اين اقدام در 
ســاير ادارات و اصناف نيز انجام شده است تا حفاظى 

براى كارمندان در مقابل ويروس باشد.
در  اســتاندارى ها  از  برخــى  جمشــيدى،  به گفتــه 
نامه نگارى هايى كه با بانك ها داشته اند خواستار برداشتن 
اين نايلون ها شــده اند و گفته اند «بايد اين نايلون ها را از 

باجه ها برداريد»!
البته اين اقدامات درحالى از ســوى اين استاندارها انجام 
مى شــود كه در برخى ديگر از شهرها شاهد هستيم كه 
اســتاندارى به دليل گستردگى شــيوع كرونا، تصميم به 

تعطيلى بانك هاى آن شهر هم گرفته است.
دبيركل كانــون بانك هاى خصوصى همچنين گفت: در 
برخى از شهرها،  اســتاندارى ها به شعب نامه زده اند كه 
اجازه ندارند چك ها را برگشــت بزنند! مگر اختيار اين 
اقدام در دست بانك هاست؟ مگر بانك مى تواند خالف 
قانون عمل كنــد؟! اگر قرار اســت مقرراتى براى عدم 
برگشــت خوردن چك ها در ايام كرونا وضع شود بايد 
از ســوى بانك مركزى به سيســتم بانكى ابالغ شود نه 

استاندارى ها!
   دليــل اصلى مراجعات مــردم به بانك ها 

چيست؟/ جمشيدى: انجام كارهاى عقب افتاده!
درحالى كــه امــروزه از طريق بانكــدارى الكترونيك و 
همراه بانك امكان انجام بيــش از 70 درصد امور بانكى 
بــراى مردم وجود دارد ولى باز هــم در اوج همه گيرى 

كرونا شــاهد مراجعات مردمى در شعب بانكى هستيم، 
اين درحالى اســت كه بارها از مردم خواسته شده است 

از مراجعه غيرضرورى به شعب بانكى خوددارى كنند.
بانك مركزى براى كاهش نياز مردم به مراجعه در شعب 
بانكى در هفته اخير، مصوبات افزايش ســقف كارت به 
كارت و... را به بانك ها ابالغ كرد؛ براين اســاس سقف 
انتقال وجه كارت به كارت شتابى و درون بانكى از مبدأ 
هــر كارت به ده ميليون تومان در هر روز افزايش يافت، 
ضمن اينكه ســقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت از 
طريق پرداخت ســازها از يك ميليون تومان به 3 ميليون 
تومان با حصول اطمينان از انطباق شــماره ملى دارنده 
كارت و شماره ملى دارنده سيم كارت انجام دهنده تراكنش 

قابل افزايش است.
همچنين بانك مركزى بــه بانك ها ابالغ كرده كه امكان 
تمديــد تاريخ انقضاى كارت هاى بانكــى بدون نياز به 
مراجعه حضورى مشترى تا پايان سال 99 و به مدت يك 
سال بالمانع است. ضوابطى هم براى افتتاح حساب بانكى 
به بانك ها ابالغ شــده است تا مشتريان فرم هاى مربوطه 
را به صورت غيرحضورى و اينترنتى تكميل كنند و فقط 
به منظــور احراز هويت به شــعب مراجعه كنند تا زمان 

حضور مشترى در شعب كاهش يابد.
جمشــيدى با تأكيد بر اينكه مردم بــراى انجام كارهاى 
عقب افتاده شان به شعب بانكى مى روند، گفت: باتوجه به 
تعطيلى ادارات و... بيشــتر مردم فراغ بالى پيدا كرده اند تا 
كارهاى عقب افتاده بانكى شان را انجام دهند درحالى كه 

نيازى به مراجعه حضورى ندارند.
وى مى گويد: باتوجه به اينكه بيش از 70 درصد خدمات 
بانكى به صورت اينترنتى نيز قابل ارائه اســت مى توانند 
براى انجام امور خاص به شــعب كشيك بانك ها اجازه 

فعاليت دهند و با تعطيلى بانك ها موافقت كنند.
  ابتالى 25هزار كارمند بانكى به كرونا/ 125

نفر از بانكى ها با كرونا جان باختند
به گزارش تســنيم، فعاليت بانك هــا درحالى در برخى 
شعب با 100 درصد پرسنل ادامه دارد كه از ابتداى شيوع 
كرونــا تا كنون 125 نفر از كارمندان بانك ها به دليل ابتال 
به كرونا جان خود را از دســت داده اند و 25 هزار نفر از 
كارمندان شــبكه بانكى در كشور تا كنون به كرونا مبتال 
شــده اند كه از اين تعداد هم اكنــون جمعى از كارمندان 
در بيمارستان ها بسترى هستند و جمعى نيز در قرنطينه 

خانگى به سر مى برند.
طبق اعالم عليرضا قيطاســى، دبير شــوراى هماهنگى 
بانك هاى دولتى و نيمه دولتى، در شهر هاى تك شعبه اى 
بانك ها با صد درصد پرسنل، ساير شهر هاى مناطق قرمز 
50 درصد شــعب با صد درصد پرسنل فعاليت خواهند 
داشت، ضمناً در مناطق نارنجى نيز طبق روال گذشته تمام 
شعب با دوسوم پرسنل و مناطق زرد تمام شعب با صد 

درصد پرسنل فعاليت خواهند داشت.

چرا بانك ها تعطيل نمى شوند؟

 بانك هاى باز، دليل مهم شلوغى خيابان ها
 ■ بانك وقتى باز است، نمى تواند چك برگشت نزنند

واكنش ها پس از ترور و شهادت دانشمند هسته اى
افزايش مبتاليان ايدز

 با برچسب زنى به اين بيماران 
■ رئيس گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى واگيراستان: 708 فرد 

مبتال به ايدز در استان شناسايى شده است

قيمت مرغ تا پايان هفته كاهشى است

13 روز نفس گير براى مرغ
■ دبير كانون مرغداران گوشتى: توزيع مرغ منجمد در شرايط فعلى درمان 

گرانى نيست
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 قيمــت مــرغ در 3 روز 6 هــزار تومــان گــران و 
در ده روز 7 هــزار تومــان ارزان شــد! در ماه هــاى 

اخيــر قيمــت مــرغ همچــون نمــودار قيمــت دالر 
بــا نوســان مواجــه اســت...

خلف وعده ها در اللجين از كرونا پيشى گرفت

 تعديل نيـرو و تعطيلى  تعديل نيـرو و تعطيلى 
در شهر جهـانىدر شهر جهـانى
■■ فروش  فروش 7070 ميليون تومانى فروشگاه ها به صفر رسيد ميليون تومانى فروشگاه ها به صفر رسيد
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دوگانه نادرست مقاومت - مذاكره
 1- با اينكه به نظر مى رســيد انتخابات رياست جمهورى در سال 
1400 با توجه ويژه فعاالن سياسى به حوزه اقتصادى و ارائه برنامه براى 
بهبود شرايط اقتصادى، پيش برود و اقتصاد مسأله اصلى اين انتخابات 

باشد اما چنين نشده است و تاكنون آنچه مطرح نبوده، اقتصاد است.
حتــى اقتصاددانان نيز تاكنــون براى داوطلبــى در انتخابات تمايلى 
نداشــته اند و تنها چند تحصيلكرده اقتصاد كــه همواره در انتخابات 
رياست جمهورى عادت به ثبت نام دارند، باز هم اعالم كرده اند بى ميل 

به ثبت نام نيستند.
2- انتخابات ايــران معموال دوقطبى بوده و ايــن دوقطبى خطرناك 

تاكنون هزينه هاى بى شمارى را به كشور تحميل كرده است.
اوج اين دوقطبى شــدن فضاى سياسى و كار و ... كشور در انتخابات 
88 بود كه هنوز كشور از هزينه هاى آن فارغ نشده و هر از چندى اين 
انتخابات باز هزينه اى را به كشور تحميل مى كند و سوژه روز مى شود.

3- رقابــت انتخاباتى و فضــاى الزم و عادالنه براى رقابت شــرط 
برگزارى هر انتخاباتى در نظامى مردم ساالر است.

اما اگر اين رقابت از خطوط قرمز قانونى، عرفى و اخالقى عبور كند، 
تبديل به موضوعى خطرناك براى امنيت ملى خواهد شد و منافع ملى 

را تهديد خواهد كرد.
به همين دليل مراقبت فعاالن سياسى در انتخاب موضوعهاى رقابت، 

شرط عبور به سالمت از انتخابات پيش رو است.
4- براى انتخابات 1400 احزاب و فعاالن سياســى به دنبال شناسايى 
افــرادى بــراى دعوت به داوطلبــى يا حمايت از آنهــا براى رقابت 

انتخاباتى هستند.
امــا مصاديق انتخابات چندان با رقابتــى در قالب منافع و امنيت ملى 
سازگار نيست و سخن از مصاديقى به ميان ميآيد كه نمى تواند در يك 

رقابت اصولى، پايه و اساس رقابت شود.
5- تالش عده اى براى اثبات نياز كشــور به رئيس جمهورى نظامى 
و پاســخ عده اى ديگر به نبود اين نياز يا تالش عده اى بر نياز كشور 
به رئيس جمهورى ديپلمات و رد آن از ســوى عده اى ديگر از فعاالن 
سياسى، تمام اتفاقاتى بوده كه در تعيين مصداق رئيس جمهور تاكنون 

از سوى فعاالن سياسى انجام شده است.
تالشى كه چندان منطقى نيست و اكنون دوگانه مقاومت يا مذاكره را 

براى رقابت انتخاباتى 1400 مطرح كرده است.
6- روند سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران در گام اول انقالب 
رد مذاكره نبوده اســت و در مــواردى با حفظ عزت و درنظر گرفتن 
حكمت و مصلحت نظام حتى با آمريكا نيز در قالب هايى چون 5+1

مذاكره انجام شده و منافع نظام پيگيرى شده است.
اين در شــرايطى بوده كه ايران همواره در برابر جبهه ظلم بر مقاومت 
تأكيد داشــته و عالوه بر مقاومت داخلــى، جبهه مقاومت در منطقه و 
جهان را نيز حمايت و تقويت كرده و هرگز از ارزش مقاومت بى بهره 
نبوده است و حتى مقاومت در مواقعى پشتوانه مذاكره و گرفتن امتياز 

از دشمنان در عرصه ديپلماسى نيز بوده است.
7- انتخابات 1400 نخستين انتخابات رياست جمهورى در گام دوم 
انقالب است و انتظار مى رود فعاالن سياسى، احزاب و تشكلها پس 
از گذشت 41 سال از پيروزى انقالب اسالمى و كسب تجربه نسبت 
به پرهيز از اقدامات هزينه ســاز سياســى، اخالقى و رقابتى، رفتارى 
عقالنى و به دور از دوقطبى ســازى هاى كاذب در اين انتخابات بروز 
دهند و منافع و امنيت كشــور را با رقابتى ســالم و منطقى و مبتنى 
بر پاسخ به نيازهاى كشــور به ويژه اصالح اقتصادى، بيشتر تأمين و 

تضمين كنند.
روشن است رفتار شعارى و احساسى و جنگ بر سر واژهها و ايجاد 
دوقطبى هــاى غيرواقعــى و كاذب، تأمين كننده منافــع و امنيت ملى 
نخواهد بود و نخســتين انتخابات رياست جمهورى گام دوم انقالب 
را با خدشــه تأثير در پيشرفت كشور مواجه خواهد كرد و الزم است 

از آن پرهيز شود.

معاون دانشگاه علوم پزشكى همدان: 
ماسك خيس و باران زده كارايى ندارد

 معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى همدان معتقد است با توجه به فصل سرما و 
آغاز بارندگى ها، بهتر است براى جلوگيرى از خيس شدن ماسك از چتر استفاده كنيد.

منوچهر كرمى در گفت و گو با تسنيم اظهار كرد: هنگامى كه از ماسك استفاده مى كنيد چتر 
به همراه داشــته باشيد تا ماسك شــما خيس نشود اما اگر خيس شد در اسرع وقت آن را 

تعويض كنيد زيرا كارايى ماسك خيس شده به شدت كاهش يافته است.
وى با بيان اينكه در فصل ســرما بهدليل جلوگيرى از ورود هواى سرد به داخل اتاق در 
و پنجره ها بســته مى شــود، تصريح كرد: گردش ويروس در فضاى بسته و بدون تهويه 

سريع تر مى شود.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با تأكيد بر اينكه بايد هر يك ساعت گردش 
هواى اتاق را به جريان بيندازيد تا هواى اتاق عوض شــود، عنوان كرد: در فضاهاى بسته 

تراكم ذرات كه امكان دارد حاوى كرونا ويروس باشد، بيشتر است.
كرمى با تأكيد با اشاره به اينكه ضوابط تهويه هوا را به استاندارى اعالم كرديم و آنها هم 
به همه دســتگاه هاى ادارى ابالغ كردند، گفت: بايد در اماكن بســته بايد يك فن باشد تا 
هواى داخل را به بيرون بكشــد، زيرا در هواى بارانى و ســرد، باز گذاشتن پنجره مقرون 
به صرفه نيســت است از گوشه پنجره هواى تازه وارد شود و فن هم هواى داخل اتاق را 

بيرون بكشد.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان اينكه در فصل سرما هم زمانى شيوع 
كرونا با بيمارى هاى تنفســى مانند سرماخوردگى و آنفلوانزا شرايط سخت ترى را ايجاد 

مى كند، اظهار كرد: با رعايت توصيه هاى بهداشــتى، استفاده از ماسك و حفظ فاصله 1/5 
متــرى از ديگران عالوه بــر كرونا خطر ابتال به بيمارى هاى تنفســى واگيردار نيز كاهش 

مى يابد.
كرمى با تأكيد بر اينكه مراكز 16 ســاعته غربالگرى در نقاط مختلف اســتان براى ارائه 
خدمات به بيماران تنفســى و مشكوك به كرونا فعال است، تصريح كرد: حتى درصورت 
داشتن عالئم خفيف سرماخوردگى هم قرنطينه خانگى را رعايت كرده و براى اطمينان از 

سالمت خود به اين مراكز مراجعه كنيد.
وى با بيان اينكه بيشــترين آمار مرگ ومير ناشــى از كرونا مربوط به بيماران مسن داراى 
بيمارى هاى زمينه اى است، اظهار كرد: متأسفانه بيشتر اين بيماران عالئم مربوط به كرونا را 

با سرماخوردگى اشتباه گرفته و به موقع به مراكز درمانى مراجعه نمى كنند.

مصوبه اى با عمر كوتاه

ادارات دولتى تعطيل نيستند

تالش براى برگزارى امتحانات 
به صورت حضورى

 بــا وجود آموزش مجازى، معلمان بيشــتر از پيش براى آموزش 
تالش مى  كنند و خانواده ها براين موضوع واقف هستند. 

مديــركل آموزش و پرورش همــدان با بيان اينكه شــرايط امروز با 
سال هاى گذشته يكى نيست و در شرايط جديد نقش ها تغيير مى  كند، 
گفت: خوشبختانه معلمان هم اين شرايط را به خوبى درك كردند و با 

تالش و كوشش توانستند اين شرايط را با كيفيت خوبى پيش ببرند.
محمــد پورداود در گفت وگــو با همدان پيام، آمــوزش حضورى را 
اولويت نظام تعليم و تربيت دانست و تصريح كرد: هنوز هم معتقديم 
هيچ آموزشــى جايگاه آمــوزش حضورى را نمى گيــرد. امروزه در 
بســيارى از كشورهاى پيشــرفته دنيا آموزش را به صورت حضورى 
داريم چون آســيب هاى اجتماعى دانش آمــوزان با آموزش حضورى 

كمتر خواهد شد.
وى گفت: درباره برگزارى امتحانات هم، اصل بر برگزارى امتحانات 
به صورت حضورى اســت مگر آنكه در زمان برگــزارى امتحانات، 
طبق دســتور وزارت بهداشت و ســتادملى كرونا مجبور به برگزارى 

غيرحضورى امتحانات شويم.
وى دربــاره نگرانى خانواده ها در كيفيــت يادگيرى دانش آموزان پايه 
اول ابتدايى، گفت: ما بــراى رعايت پروتكل ها را تضمين مى  كنيم و 
از خانواده ها درخواســت داريم پس از ايــن 2 هفته تعطيلى، حداقل 
در هفتــه يك بار اجازه حضور دانش آمــوزان در مدارس را بدهند تا 
فرزندانشــان بتوانند با آموزش رودررو با معلم از كيفيت آموزشــى 

بيشترى برخوردار شوند.

مقبوليت همدان در اهداى خون
اقدامات اصالحى نياز اصلى ذخاير خونى

 خون و فرآورده هاي خوني، از نيازهاي حياتي بيماران و البته مراكز 
درماني است كه با توجه به شرايطي كه پيش مي آيد، با فراز و نشيبهايي 
مواجه مي شــود. خون و فرآورده هاي اهدايي قابليت ذخيره ســازي 
طوالني مدت را ندارد. عمر گلبول هاي قرمز در كيســه هاي خون 35
روز است و اين درzحالي است كه فرآورده حيات بخش ديگري مانند 
پالكــت تنها 3 روز قابل نگهداري در مراكز انتقال خون اســت. طبق 
استانداردهاي بين المللي و دستورالعمل هاي سازمان انتقال خون ايران، 
زماني كه خون مورد نياز و ذخيره خون كشــور يعني ميزان خوني كه 
بــراي مصرف متعارف مراكز درماني پيش بيني شــده بين 3 تا 4 روز 
باشــد وضعيت در محدوده خطر تلقي مي شود. اما زماني كه سازمان 
انتقال خون قادر باشــد 4 تا 5 روز به درخواست هاي بيمارستان ها و 
مراكز درماني پاسخ دهد شــرايط قابل قبول تلقي شده و براي حفظ 
و بهبود وضعيت مشــاركت تدريجي و مستمر داوطلبان اهداي خون 
ضروري اســت. پيش از آغاز دور جديــدي از اعمال محدوديت و 
قرنطينه تعدادي از استان هاي كشور چنين شرايطي را تجربه كردند. با 
توجه بــه همزماني آغاز محدوديت ها با روزهاي پربارش و همچنين 
قرارگيري اين روزها در فصول ســرد سال كه طول روزها نيز كوتاه 
است پيش بيني ها خبر از كاهش بيشتر مراجعه داوطلبان اهداي خون 

به مراكز مي داد.
 ارسال خون مازاد به ديگر نقاط كشور

وقتي ميزان خون ذخيره شده در استان بيش از 5 روز باشد خون مازاد 
بر نياز بيمارستان هاي هر اســتان مي تواند در شبكه ملي خون رساني 
به نقاطي از كشــور كه مصرف يا تعداد بيماران بيشتري دارند ارسال 
شــود كه در اين مسير همواره همدان پيشگام بوده است، به طورى كه 
ســازمان انتقال خون اســتان اعالم كرده است كه همدان كمبودى در 

اين زمينه ندارد.
با اين ســازمان انتقــال خون ايران طي فراخوانــي از تمامى مردم در 
سراســر كشور خواست اســت كه با حضور بيشــتر و مستمر خود 
ميزان ذخاير خون را افزايش دهند تا از قدرت پاســخگويي شــبكه 
ملي خونرساني كاسته نشود و اين شبكه بتواند تمامي درخواست هاي 
بيمارستان هاي كشور كه بيش از 900 مركز داراي مجوز تزريق خون 
و فرآورده هاي اهدايي به بيماران اســت را پاسخگو باشد. اين ميزان 
ذخاير نزديك به 7 روز همان زماني است كه سازمان انتقال خون اعالم 
مي كند درحال حاضر ميزان خون موردنياز تأمين است و اهدا كنندگان 
در هفته هاي آينده مراجعه كنند؛ مانند رخدادي است كه پس از حركت 
همدالنه مردم در روزهاي پيــش از قرنطينه اتفاق افتاد؛ اما اگر ميزان 
ذخاير خون به اعداد باالتر برســد براي مثال حجم زيادي از خون در 
تنها چند روز جمع آوري شود براي جلوگيري از منقضي شدن تاريخ 
مصــرف خون و هدررفت آن بايد اقداماتــي اصالحي انجام گيرد تا 
هيچ واحد خوني تبديل به ضايعه نشــده و از كيفيت حيات بخشــي 

آنها كاسته نشود.
بر اين اساس در همدان كه بنابر گفته مديركل انتقال خون با توجه به 
استقبال گسترده مردم از اهداى خون در استان، ذخيره خونى به اندازه 
كافى موجود است بايد براى مديريت توزيع و حتى انتقال آن به ديگر 

استان ها به آنچه باالتر گفته شد دقت بيشترى شود.

1- كاهش ســرعت اينترنت موبايل مردم را كالفه كرده اســت. گويا 
اپراتورهاى تلفن همراه نيز در اين نوع موارد پاسخگو نيستند و تأكيد 
مى كنند كه بايد شــماره موبايل افراد براى بررســى موردى براى آنها 
ارسال شود. گفتنى است اين وضعيت در شرايطى است كه با توجه به 
شيوع كرونا بسيارى از فعاليت ها از جمله آموزش مدارس، اينترنتى و 

موبايل محور شده است. 
2- بازار به مصوبات هسته اى مجلس واكنش منفى نداشته است. گويا 
درحال حاضر اخبار مثبت مى تواند سيگنال مثبتى براى تقويت ارزش 
پول ملى و بازار ارز باشد اما اخبارى با اما و اگر زياد، تأثيرى در بازار 
نخواهد داشت. گفتنى اســت براساس طرح جديد مجلس قرار شده 
بازرسى هاى آژانس از تأسيسات هسته اى و اجراى پروتكل الحاقى لغو 

شود كه نتيجه آن خروج از پروتكل الحاقى و برجام است.
3- صــادرات عامل گرانى مركبات و پرتقال اســت. گويا با توجه به 
منطقى شدن نرخ ارز سود حاصل از صادرات توليدكنندگان مركبات 
روبه افزايش است. گفتنى است ســلف خران، پرتقال مازندران را در 
حجم وسيع و با قيمت كيلويى 13هزار تومان براى صادرات خريده اند 
و اين رقم سبب شده كشاورزان براى ارسال بار به داخل كشور تمايلى 

نداشته باشند.
4- برخى از شــخصيت هاى حزبى اصولگرا، پيگيرى داوطلبى برخى 
اصولگرايان را شخصى ارزيابى مى كنند. گويا اين فعاالن سياسى طرح 
داوطلبى اين افراد را اقدامى حزبى و تشكيالتى نمى دانند بر اين باورند 
فعال افراد خود را در معرض ارزيابى مردم و جريان هاى سياسى  قرار 
داده اند. گفتنى است اين دسته از فعاالن سياسى فضاى انتخاباتى كشور 
را بيشتر تحت تأثير كرونا مى دانند كه در اين وضعيت، جلسه اى برگزار 

نمى شود و به تبع تصميمى هم گرفته نمى شود.
5- جمعى از اصولگرايان در صــدد راضى كردن برخى داوطلبان به 
انصــراف از رقابت انتخاباتى و داوطلبى هســتند. گويا در اين روند 
افرادى كه راضى به فداكارى شــوند، امتيازاتــى نيز پس از پيروزى 
دريافت خواهند كرد. گفتنى است در يكى از برنامه ريزى ها گزينه اى 
كه به نفع اجماع جناح راست در انتخابات اصلى و تصاحب «پاستور» 
فداكارى كند، مى تواند بالفاصله براى سكاندارى شهردارى پايتخت، 
با توجه به پيشــبينى راى آوردن اصولگرايان در شوراى شهر تهران، 

راهى «بهشت» شود.

 راه پله هــا مانند روزهاى گذشــته ترددها 
را شــاهد هســتند، تمامى اتاقها و يا حداقل 
90 درصــد آنهــا بــا ارباب رجــوع ارتباط 
دارند و كمتر هســتند دســتگاه هاى اجرايى 
كه ســختگيرى خاصى براى اجــراى قانون 
يك ســوم داشــته باشــند، اين يعنى ادارات 
همدان برخــالف آنچه در ابتداى هفته اعالم 

شد تعطيل نيستند.
متأسفانه در برخى دستگاههاى خدمت رسان 
حجم بــاالى مراجعه كننــدگان به قدرى باال 
است كه ترس و نگرانى از قطع نشدن زنجيره 
ســرايت بيمارى در همدان را همچنان زنده 
نگهداشته اســت، با اين حال پس از گذشت 
يك هفته از اعمال محدوديت هايى كه هدف 
آن شكسته شدن زنجيره انتقال بيمارى عنوان 
شده بود، ستاد استانى كرونا در همدان اعالم 
كرده است كه تعطيلى در كار نيست و تمامى 
ادارات و دســتگاههاى اجرايى اســتان بايد 
فعاليت خــود را چون گذشــته و با رعايت 

قانون يك سوم نيروها دنبال كنند.
ايــن درحالى اســت كه كمتــر از چند روز 
به صورت  ســتاد  همين  ســخنگوى  گذشته 
رســمى اعالم كرده بود كه تمامــى ادارات 
استان تعطيل هستند مگر آنكه حضور برخى 
از مديران به تشخيص مقامات ضرورى باشد.
تمامــى  از  همچنيــن  نادرى فــر  مهــرداد 
دســتگاههاى اجرايى خواســته بــود تا اين 
دستورالعمل را به صورت جدى عملى كنند و 
از مردم هم درخواست شده بود تا امور ادارى 

خود را در اين يك هفته به تعويق بيندازند.
همچنين بنا بر گفته ديگر مســئوالن اين ستاد 
در اســتان، اين بخشنامه تمام كاركنان دولت 
از رسمى و غير رســمى را در بر مى گيرد و 
هيچ يك نبايد به بهانه دريافت حقوق و مزايا 
قانون شــكنى كنند، زيرا مقرر شده بود تمامى 
حقوق و مزاياى آنان ماننــد روزهاى عادى 

پرداخت شود.
متأســفانه در كمتر از 24 ســاعت از اجرايى 
شدن اين دستورالعمل در استان همدان، اين 
مصوبه منتفى گرديد و اعالم رســمى تعطيل 

نبودن ادارات منتشر شد.
درحالى كه در ايــن ابالغيه پيش از اين ذكر 
شده بود تمامى ادارات دولتى در استان هايى 
با وضعيت قرمز تعطيل هستند و همدان نيز با 

قرار گرفتن در شرايط حاد و قرمز كرونايى از 
اين قاعده مستثنا نبود.

درحالى كه آمار رســمى علوم پزشكى همدان 
كه روزانه به  صورت مســتند اعالم مى شود 
همچنان از فوت روزانه چندين نفر در استان 
حكايت دارد و در 24 ســاعت گذشته با 42
بيمــار جديد آمار مبتاليان بــه 9 هزار و 79
نفر رسيده اســت اما در يكى دو روز گذشته 
يعنى درست پس از پايان محدوديتهاى هفته 
نخست، مقامات ارشد استان در مصاحبههاى 
خبرى خــود از روند نزولى همدان در كرونا 
ســخن گفته اند كه به نظر مى رســد چندان 
بى ارتباط با زمينه ســازى براى اعالم تعطيل 

نبودن ادارات در استان نيست!
اين اتفاق و تصميم گيرى جديد ســتاد كرونا 
مشابه همان دســتورالعمل بازگشايى اصناف 
در ارديبهشت ماه ســالجارى است كه سبب 
شــد باوجود تحت كنترل درآمــدن بيمارى 
در تعطيــالت نوروز و فروردين ماه به يكباره 
در ارديبهشــت و خرداد شاهد روند افزايشى 

بيمارى باشيم.
 مصوبهاى كه تنها يك روز اجرا شد
در همين راستا مســئول كميته اطالعرسانى 
ســتاد كرونــا در اســتان همــدان از ابطال 
محدوديــت جديــد مبنى بر تعطيلــى كامل 

ادارات به اســثتناى مراكز انتظامى، درمانى و 
خدماتى از ســوى ســتاد ملى مقابله با كرونا 

ويروس، خبرداد.
اســدا... ربانى مهر نيز با اشاره به الزام مديران 
ادارات دولتى براى حضور كارمندان در محل 
كار خود، بيان كرد: محدوديت مذكور پس از 
گذشت يك روز، ظهر شــنبه در ستاد ملى با 
مخالفت روبه رو شد و همانند گذشته ادارات 
با يك سوم ظرفيت خود درحال فعاليت هستند.

وى ادامه داد: شايان ذكر است حضور مديران 
در اداره مربوطه الزامى بوده و تنها اداراتى كه 
شرايط انجام دوركارى را دارند بنا به صالح 
مديران مجاز به الزام يك سوم كارمندان خود 

در محل هستند.
ربانى مهر خاطرنشــان كرد: لغو اين محدوديت 
هيچ ربطى به ســتاد استانى نداشته و ساعت 11

روز گذشته از سوى ستاد ملى باطل و استاندارى 
ملزم به ارسال نامه براى آغاز به كار مجدد ادارات 

به يك سوم نيروهاى ظرفيت خود شد.
گفتنى اســت متــن مصوبه اجرايــى جديد 

فعاليت ادارات به شرح ذيل مى باشد:
مصوبات ســتاد ملى مقابله با ويروس كرونا 
و براساس بخشنامه شــماره 374899 مورخ 
27/8/99 سازمان ادارى و استخدامى كشور، 
حضــور كاركنــان محتــرم ادارات از مورخ 

99/9/9 تا پايان هفته جارى مانند گذشــته و 
به شــرح ذيل بوده و ضرورت دارد مديران 
محترم هماهنگى و برنامه ريزى الزم را به عمل 

آورند.
در شهرســتان هاى قرمز، دستگاه هاى مرتبط 
با مأموريت هاى ضرورى، خدماتى، مديريت 
شهرى، امدادى، امنيتى، انتظامى و بهداشتى و 
درمانى با 50 درصد كاهش پرسنل مشروط بر 
نبود اختالل در ارائه خدمات به مردم و ساير 
ادارات با حداكثر يك ســوم ظرفيت در محل 

كار حضور خواهند يافت.
در شهرستان هاى نارنجى، دستگاه هاى مرتبط 
با خدمات ضرورى و ... با حضور دوســوم 
كاركنان مشــروط بر نبود اختــالل در ارائه 
خدمات به مردم و ساير ادارات با 50 درصد 

ظرفيت در محل كار حضور خواهند يافت.
اســتان همدان همچنان با رونــد مراجعات 
روزانه صدتا نفرى به طورى كه در 24ساعت 
گذشــته 471 نفــر بــا عالئم مشــكوك به 
مراجعه  اســتان  بيمارســتانى  اورژانســهاى 
كرده انــد و ابتالى بيش از 9 هــزار نفرى به 
كرونا در وضعيت قرمز قرار دارد و اين بدان 
معناست كه براساس مصوبه فوق ادارات بايد 
از يك سوم ظرفيت خود براى فعاليتها استفاده 

كنند.

ليال رئيسى »
وكيل پايه يك دادگسترى »

 در بســيارى از نظام هــاى حقوقــى ملى 
كشــورهاى وكالــت به عنوان نوعى كاســبى 
معنا ندارد، بلكه تهــى كردن وكالت از مفهوم 
جوهرى آن موجب بى اعتبارى سيستم دادرسى 

تلقى مى شود.
در تمام نظام هاى حقوقى جهان، حقوق بنيادين 
بشــرى كه از آنها به عنوان حقوق زيربنايى نيز 
نام برده مى شود، داراى جايگاه ويژه اى بوده و 
ضمن درج آنها در قانون اساسى به عنوان قانون 
مادر، حتى حيطه اختيارات حاكميتى نيز نسبت 
به آنها مشخص و ترسيم گرديده تا مبادا بعداً 
از طريق وضع قوانين عادى خدشــه اى به اين 
حقوق وارد شده و جايگاه و اهميت آنها ناديده 

انگاشته شود.
در فصول مختلفى از قانون اساســى كشــور 
جمهورى اسالمى ايران نيز مصاديقى از حقوق 
بنيادين، اعم از حقــوق فردى و جمعى، بيان 
شــده كه همانند ديگر جوامع بشرى، از نظر 
مقنــن داراى ماهيت و محتواى خاصى بوده و 
طبيعتــاً از اصول و قواعد اختصاصى مربوطه، 

تبعيت مى كنند.
يكــى از مصاديــق مســلم حقــوق بنيادين 
فوق الذكر كه در قانون اساســى كشــور ايران 
هم مورد توجه جدى قرار گرفته اســت، حق 
دسترسى به دادرســى عادالنه است، كه مقنن 
جابه جا از اجزا و اركان آن سخن رانده و براى 

آنها احكام مقتضى را مقرر كرده است.
از آن جمله پيش بينى محاكم دادگسترى، تربيت 
و به كارگيرى قضات و ضابطين دادگسترى و 
به رسميت شناختن حق دفاع و حق دسترسى و 
انتخاب وكيل كه هر يك به منزله حلقه اى الزم 

و غيرقابل اجتناب از چرخه دادرســى عادالنه 
محسوب مى گردند.

پرواضح و مسلم است كه از نظر مقنن حكيم، 
هيچيك از اركان دادرســى عادالنــه به دليل 
ماهيت خاص آن، جز دسته كسب و كارهاى 
تجــارى محســوب نمى گــردد، در غير اين 
صورت فهم و درك قانونگذار در اين حد بوده 
كه اگر نظر بر ماهيت اقتصادى يا حداقل غلبه 
ماهيت اقتصادى آنها بر جنبه غيراقتصادى آنها 
داشت، آنها را در زير فصل چهارم به نام امور 

اقتصادى و مالى ذكر كند.
مقنن حكيم به خوبى مى دانســته كه طبيعت و 
جنس مقررات حاكم بر چرخه دادرسى عادالنه 
و تمــام اركان آن از جمله حق برخوردارى از 
وكيل، با مقررات حاكم بر فعاليت هاى اقتصادى 
و كسب و كار بســيار متفاوت است. در غير 
اين صورت پيش بينى امكان تســرى مقررات 
مذكور طى يك اصل كار سختى نبود! برعكس 
از نظــر مقنن حق دادخواهى و دسترســى به 
وكيل به عنوان يكى از اركان اساســى دادرسى 
عادالنه از آنچنان اهميتى در تحقق دادرســى 
عادالنه برخوردار اســت كه آن را به طور مجزا 
طى اصل 35 از فصل ســوم قانون اساسى به 

وضوح بيان كرده است.
تا اينجا هيچ ترديــدى باقى نمى ماند كه حق 
دادخواهى و داشــتن وكيل از مصاديق مسلم 
حقــوق بنياديــن و از اركان اصلى دادرســى 
عادالنــه بوده و مشــمول قواعد خاص خود 
مى باشد و اساساً ارتباطى با حوزه كسب و كار 
ندارد. اما ممكن است گفته شود براى اجرايى 
شدن حق داشتن وكيل، مقنن تأسيس حقوقى 
به نام وكالت را پيش بينى نموده كه آن شــغلى 
است همانند ساير مشــاغل و نوعى كسب و 

كار محسوب مى شــود و از اين باب شوراى 
نگهبان نظر بر اعمال مقررات كسب و كار بر 

حرفه وكالت دارد!
■ اما براساس داليل زير اين تلقى نيز صحيح 

نبوده و قابل پذيرش نيست:
1- همانگونه كه بيان شد، قاضى و وكيل 2 عامل 
مؤثر و ضــرورى اعمال حــق دادخواهى افراد 
هســتند، به نحوى كه همواره از اين 2 به عنوان 
2 بال فرشــته عدالت نام برده مى شود. در هيچ 
نظام حقوقــى تاكنون قاضى و وكيل كاســب 
و قضــاوت و وكالت كاســبى تلقى نگرديده و 
همواره تابع قواعد و ضوابط مقتضى به موجب 
قوانين اختصاصى بوده اند. تسرى مقررات كسب 
و كار بــه حرفه وكالت به همان اندازه عجيب و 
غيراصولى اســت كه تصور شود قاضى كاسب 

بوده و قضاوت نوعى كاسبى است!
2- همانگونه كه بيان شد مقنن در قانون اساسى 
هرگز اراده اى بر اعمال مقررات كسب و كار بر 
2 حرفه قضاوت و وكالت به دليل ماهيت و نوع 
عملكرد آنها نداشــته است. اين اراده از نحوه 
بيان و ترتيب فصل بندى موارد مذكور هم در 
قانون اساســى و هم به موجب قوانين عادى 
مربوطه به خوبى گويا و آشكار مى باشد. از آن 
جمله بايد از قوانيــن عادى متعددى كه براى 
اجرايى شدن حكم مندرج در اصل 35 قانون 
اساسى وضع گرديده و الزم االجرا هستند، نام 
برد. عالوه بر آن جدا كردن وكيل از حق دفاع 
و مفهوم آن، مگر معقول و شــدنى است؟ اگر 
روزى بتوان گفت حق دفاع نوعى كاسبى است 
در آن صورت مى توان گفت وكيل هم كاسب 

است!
3- مقررات حاكم بــر فعاليت هاى اقتصادى 
كه اصوالً با بخش خصوصى بيشترين ارتباط 

را دارد نوعــاً با مقررات حاكم بر فعاليت هاى 
نهادهــاى حاكميتــى و نهادهــاى عمومــى 
غيرحاكميتى متفاوت بوده و به حصول نتايج 

متفاوتى نيز منجر مى شود.
در تمام نظام هــاى گوناگون اقتصادى، غايت 
نهايى فعاليت هــاى اقتصــادى، در كنار رفع 
نيازمندى ها، ســودآورى حداكثرى است. لذا 
مقررات نيز به گونه اى تنظيم و وضع مى شــود 
كه هرچه بيشــتر هدف غايى براى فعاالن اين 
عرصه حاصل گردد. بر همين اساس و با توجه 
به ماهيت فعاليت هاى اقتصادى بازار آزاد بستر 
اصلــى فعاليت هاى اقتصــادى و رقابت رمز 

موفقيت هرچه بيشتر تجار است.
اما در يك نهــاد عمومى غيرحاكميتى همانند 
نهاد وكالت غايت نهايى هرگز سودآورى نبوده 
و بلكه كشــف حقيقت، دفاع از حقوق موكل 
و اجراى قانون است. بر همين اساس، به طور 
حتم مفهومى كــه از رقابت در بازار آزاد ميان 
تجار و كســبه وجــود دارد، هرگز در عرصه 
وكالت و ميان وكال مفهوم و معنايى نداشــته 
و قياسى بى پايه و منطق است و مى تواند منجر 
به وقوع تالى فسادهاى بسيار خطرناكى براى 

حقوق مردم گردد.
ايده تلقــى وكالت به عنوان كســب و كار و 
بهدنبال آن تلقى وكيل به عنوان كاسب به معناى 
واقعى يعنى تهى كردن وكالت از جوهر ذاتى 
آن و سوق دادن وكال به ســمت بازار آزادى 
كــه آنچه در آن حرف اول را مى زند كســب 
سود بيشتر است نه دفاع از حقوق موكل. بدون 
ترديد در چنين بازارى داللى، پرونده تراشــى، 
رابطه ســازى هاى مفسده سازى و در يك كالم 
نقض فاحش اصل 35 قانون اساسى و تضييع 

حقوق مردم از نتايج آن خواهد بود.

آيا وكالت يك نوع كسب و كار است؟
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برگزارى هفتمين جشنواره «وقف، چشمه 
هميشه جارى» در همدان

 مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان از برگزارى هفتمين 
جشنواره «وقف چشمه هميشه جارى» در همدان خبر داد.

حجت االسالم رضا حاجى زين العابدينى در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در همــدان، از برگزارى هفتمين جشــنواره فرهنگى - هنرى «وقف 
چشــمه هميشــه جارى» در همدان خبر داد و اظهــار كرد: معاونت 
فرهنگــى اجتماعى ســازمان اوقاف با همكارى اوقاف ســتان همدان 
هفتمين جشــنواره فرهنگى - هنرى «وقف، چشمه هميشه جارى» 

را برگزار مى كند.
وى با اشــاره به اينكه دبيرخانه بخش چند رسانه اى اين جشنواره در 
همدان اســت، گفت: دبيرخانه بخش هنرهاى تجسمى در كردستان، 
عكــس در كرمان، خوشنويســى در قزوين، ادبــى در هرمزگان، آثار 
پژوهشــى در اصفهان، فضاى مجــازى در تهران و خبر و رســانه در 

خراسان جنوبى است.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان با بيان اينكه در بخش چند 
رسانه اى عالقه مندان در حوزه فيلم كوتاه، موشن گرافيك، پويانمايى، 
نماهنگ و پادكست به رقابت مى پردازند، خاطرنشان كرد: مهلت ارسال 
آثار تا پايان فروردين 1400 است و شركت كنندگان مى توانند آثار خود 

را در حوزه هاى يادشده به دبيرخانه ارسال كنند.
وى با اشــاره بــه ارائه مشــاوره و راهنمايى در زمينه ســوژه يابى به 
هنرمندان استان در محل جشــنواره، تصريح كرد: فضايى براى توليد 
گزارش و محتوا ايجاد شــده و فرصتى اســت كه هنرمندان استان به 

وسيله ابزار هنر به معرفى موقوفات بپردازند.
زين العابدينى بيان كرد: تالش ما بهره مندى از هنرمندان استانى چهره 
ملى بوده كه به عنوان مثال ايرج عاشورى هنرمند همدانى به عنوان يكى 
از داوران جشــنواره حضور دارد؛ بنابراين قصد ما قرار گرفتن جشنواره 

در باالترين سطح ممكن بوده است.
وى بيان كرد: آدرس دبيرخانه جشنواره بخش چندرسانه اى، همدان، 
ميدان بعثت، زيرگذر پيامبر اعظم(ص)، ابتداى خيابان كوچمشــكى، 
كوچه شــهيد مازويــى، اداره كل اوقاف و امــور خيريه و تلفن تماس 

08125290000 و 09023143754 است.

دولت سريعتر حمايت  خود در حوزه هاى 
مالياتى، بيمه اى و بانكى را اعالم كند

 رئيس اتاق اصناف همدان گفت: دولت هرچه سريعتر حمايت هاى 
خــود از اصناف را در حوزه هاى مالياتى، بيمــه اى و بانكى براى ايجاد 

آرامش روانى در بازار و واحدهاى صنفى اعالم كنند.
 حســين محرابى در گفت و گو با خبرنگار فــارس در همدان، با بيان 
اينكه همه اصناف محدوديت هاى وضع شده ستاد ملى مبارزه با كرونا 
را رعايت مى كنند، اظهار كرد: واحدهاى صنفى كه براساس قانون ملزم 
به تعطيلى هســتند، هم اكنون فروشــگاه هاى خود را بسته و به قانون 

تمكين مى كنند.
وى افزود: 5 گشــت اتاق اصناف از ســاعت 9 صبح تا 14 و سپس از 
ســاعت 14 تا 23 بازار را رصد مى كنند و درصورت مشــاهده رعايت 
نكــردن پروتكل ها و يا محدوديت ها برخــورد الزم با متخلفان صورت 

مى گيرد.
رئيس اتاق اصناف همدان با بيان اينكه به طور متوســط از زمان اعمال 
محدوديت ها تاكنون روزانه 4 تا 4 واحد صنفى متخلف پلمب شــدند، 
اعالم كرد: به منظور تسهيل در فروش هاى غيرحضورى تصميم گرفته 
شد پاساژها از ساعت 16 تا 19 بر روى صاحبان فروشگاهى كه فروش 
اينترنتى دارند، باز شود به شكلى كه مغازه بسته باشد و تنها به منظور 
ارســال سفارشات و يا تهيه محتوا براى شــبكه هاى مجازى در محل 

فروشگاه حاضر و از ارائه خدمات حضورى خوددارى كنند.
وى بــا بيان اينكه دولت تاكنون هيچ كمكى به اصناف نكرده اســت، 
خاطرنشــان كرد: مــردم محدوديت هــا را رعايت كردنــد، از دولت 
مى خواهيم همانطور كه به فكر جان مردم اســت، به فكر نان آنها نيز 

باشد.
محرابى با اشــاره به اينكه مردم به ويــژه اصناف موارد الزم براى حفظ 
ســالمتى را رعايت كردند و دولت نيز بايد تدبير مقتضى براى تأمين 
نان مردم را بينديشد، افزود: معافيت ها مالياتى، بيمه اى و يا تسهيالت 
بانكــى براى اصناف ضرورى اســت و دولت هرچــه زودتر براى ايجاد 
آرامــش روانى براى اصناف كــه درحال حاضر متحمــل ضرر و زيان 

بسيارى شدند، اعالم كند.
وى تصريح كرد: تدابير عملياتى بايد انديشيده شود و دولت همان طور 
كــه از مردم به ويژه اصناف توقع دارد كه محدوديت ها را رعايت كنند، 

حمايت هاى خود را هرچه سريعتر اعالم كند.

كاهش 4 ميليون مترمكعبى ذخيره
 آب سد اكباتان

 معاون توسعه آب شركت آب و فاضالب همدان از كاهش 4 ميليون 
مترمكعبى آب ســد اكباتان خبر داد و گفت: افزايش مصرف مشتركان 

و كاهش بارندگى علت كاهش است.
ــا  ــا خبرنــگار فــارس در همــدان ب حميدرضــا نيكــداد در گفت وگــو ب
بيــان اينكــه ذخايــر ســد اكباتــان نســبت بــه ســال گذشــته تقليــل 

داشــته اســت، اظهــار كــرد: در مــدت مشــابه ســال گذشــته ذخيــره 
آب ســد اكباتــان 4 ميليــون مترمكعــب بــوده اســت.

وى بــا بيــان اينكــه افزايــش مصــرف يكــى از داليــل كاهــش ذخاير ســد 
بــوده اســت، گفــت: كاهــش بارندگــى نيــز در اين بــاره بى دليــل نيســت 

امــا افزايــش مصــرف مشــتركان در ايــن زمينــه بيشــتر دخيل اســت.
همــدان  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــركت  آب  توســعه  معــاون 
اضافــه كــرد: درحال حاضــر از ســد اكباتــان، چاه هــا و رودخانــه 
ــا  ــرد ام ــورت مى گي ــت آب ص ــاد برداش ــينه و عباس آب ــو، آبش خاك

ــوان  ــى مى ت ــول غيرزراع ــا در فص ــت و تنه ــى اس ــا فصل رودخانه ه
ــرد. ــتفاده ك اس

ــى  ــاى خوب ــته بارش ه ــد روز گذش ــى چن ــه ط ــان اينك ــا بي وى ب
ــزان  ــت: مي ــت، گف ــم داش ــز خواهي ــده ني ــد روز آين ــتيم و چن داش
ــدار  ــا هش ــاليانه اســت ام ــه متوســط س ــبت ب ــا نس ــى بارش ه كنون
ــه  ــن اســت كــه كاهــش بارندگــى نســبت ب ــر اي هواشناســى مبنى ب
ســال هاى پيــش را خواهيــم داشــت امــا اميدواريــم چنيــن نباشــد و 

ــيم. ــاهد باش ــى را ش ــا خوب بارش ه

 مراتب ثبت 11 اثر منقول فرهنگى تاريخى از ســوى 
وزير ميراث فرهنگى به استاندار همدان ابالغ شد كه يكى 

از اين آثار نسخه كتاب قانون بوعلى سيناست.
 بــه گزارش خبرگزارى فارس از همدان، مراتب ثبت 11

اثر منقول فرهنگى  تاريخى از سوى وزير ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى به استاندار همدان ابالغ شد 

يكى از اين آثار نسخه كتاب قانون بوعلى سيناست.

به گفته فاطمه زارعى، مدير موزه بوعلى سيناى همدان، 
قديمى ترين نسخه خطى كتاب «قانون» بوعلى سينا در 

اين موزه نگهدارى مى شود.
اين نســخه خطــى كتاب «قانــون» مجموعــه كامل 
دســتنويس در قطع وزيرى اســت كه در دوره صفويه 

نگاشته شــده كه از جاذبه هاى اصلى موزه و موردتوجه 
بازديدكنندگان و گردشگران خارجى است.

زارعى دربــاره اين كتاب عنوان كرده: «كتاب «قانون در 
طب» يكى از كتاب هاى ابن سينا در زمينه پزشكى است 
كــه نزديك به 700 ســال در مراكز علمى اروپا تدريس 
مى شد و اصل كتاب به زبان عربى نوشته شده است. اين 
كتاب مهم ترين و مفصل ترين كتاب ابن ســينا در طب و 
از مهم ترين كتاب هاى طبى در تمدن ايران پس از اسالم 

و از جمله مهم ترين آثار پزشكان دنياى قديم است.»
ابن سينا، در سال 403 قمرى در گرگان نوشتن «قانون» 
را آغــاز كــرده و از آنجايى كه شــيخ الرئيس آواره بود 
و به دليل اينكه نمى خواســت به دربار ســلطان محمود 
غزنوى برود، كتاب «قانون» را با فاصله و در چند منطقه 

نگاشته است. بخشى از كتاب در سال 405 نوشته شده و 
قسمت هايى از آن در دربار شمس الدوله ديلمى به نگارش 
درآمده اســت. بخشــى از آن را در شهر رى و بقيه را در 

همدان تا سال 414 قمرى به پايان رساند.
اصــل كتاب «قانون» در 5 فصل به زبان عربى اســت و 
تاكنــون به زبان هاى متعددى از جمله التين، فرانســه، 
آلمانى،  انگليســى،  ازبكى، عبرى،  فارسى و اردو ترجمه 
شده  است. زنده ياد عبدالرحمان شرفكندى، فردى است 

كه اين كتاب را سال ها پيش به فارسى ترجمه كرد.
كتاب «قانون» در حدود 800 سال در مغرب زمين كتاب 
مرجع پزشكى بود و تا همين چند سال پيش در دانشگاه 
«منكوليه» فرانسه به عنوان منبع درسى تدريس مى شد.

يكــى از محققان هندى تلخيص ها و شــرح هايى را كه 

در كتاب قانون نوشــته شــده احصا كرده و معتقد است 
كه بيش از 200 شــرح و خالصه بر اين كتاب نوشــته 
شده اســت. پس از شــرح هاى قرآن و شرح هايى كه بر 
كتاب هاى محى الدين ابن عربى نوشــته شده، «قانون» 

سومين جايگاه را ازآن خود كرده است.

اين كتاب نخستين كتاب پزشــكى است كه تا اين حد 
شــرح و تلخيص شــده اســت. «تلخيص ابن تلميذ»، 
«تلخيص ابونصر ســعيد ابوالخير مســيحى»، «التحفه 
الســعديه»، «تلخيص قانونچه» توســط محمدبن عمر 
چغمينى و همچنين «شــرح ابن نفيس قرشى»، «تحفه 

سعديه قطب الدين شيرازى»، «شرح حكيم شمس الدين 
محمد آملى» و «شرح صدر الدين على جيالنى» از جمله 

اين آثارند.
كتاب 5 جلدى «قانون» كه توســط حكيم عبدالحميد 
مؤســس و رئيس دانشــگاه «همدرد» دهلى نو منتشر 
شده، از جمله نسخه هاى نفيسى است كه از روى نسخه 
كتابخانه اياصوفيه نوشته شــده و گفته مى شود كه اين 
نســخه از نسخه دســت نويس خود ابن سينا تأليف شده 
است. عبدالحميد همچنين اين كتاب را با 4 نسخه چاپى 

موجود مقابله كرده است.
يكى از شرح هاى مهم «قانون» شرح ابن نفيس است كه 
بر مبناى پژوهش هاى جديد توســط دانشجويان مصرى 
ثابت شــده كه موضوع كشــف «هاروى» درباره گردش 
خون سال ها پيش از اين در شرح ابن نفيس آمده بوده و 

اين هم از بركات كتاب «قانون در طب» ابن سينا است.
ســر ويليام آســلر (1919-1849)، پدر پزشكى مدرن، 
كتاب «قانون» را انجيل پزشــكى و ابن ســينا را مولف 
مشــهورترين كتاب درســى كه تا آن زمان نوشته شده 

بود، مى داند.

خبرگزارى فارس
زهره عباسى، سولماز عنايتى، فريده حسينى

روســتاى  بچه هــاى  روزهــا  ايــن   
«چاله كنــد» كبودراهنگ بر بــام منازل 
درس مى خواننــد، مديــركل ارتباطات و 
فناورى اطالعات نبود تجهيزات را مشكل 
اصلى مى داند و رئيس شــوراى روســتا 
هم از بى توجهى به حل مشــكل با وجود 

نامه نگارى هاى مكرر گاليه مى كند.
 ايــن روزهــا دانش آمــوزان روســتاى 
چاله كند از توابع بخش گل تپه شهرستان 
كبودراهنگ در اســتان همدان با مشكل 
اينترنت مواجه هســتند و مجبورند براى 
انجام تكاليف باالى پشت بام يا روستاهاى 

اطراف بروند كه خطراتى به دنبال دارد.
با صحبتى كه با رئيس شوراى اين روستا 
داشتيم وى اظهار كرد: روستاى چاله كند 
غارعليصــدر  كيلومتــرى   3 در  تقريبــا 
واقع شــده و با مشــكل آنتن دهى مواجه 
اســت، بچه ها با اين وضعيــت در خانه ها 
نمى توانند تكاليــف خود را انجام دهند و 
مجبورند بــراى درس خواندن به مناطق 

مرتفع بروند.
محمدهادى مبرقع با بيان اينكه اينترنت 
روســتاى به صورت نقطه اى عمل مى كند 
يعنــى جاهــاى مرتفع اينترنــت دارد و 
مناطــق كم ارتفاع بدون اينترنت اســت، 
گفت: از اواســط روســتا به سمت پايين 
اينترنــت وجود نــدارد و بچه ها مجبورند 
به جاهاى مرتفع بروند تا دسترسى وجود 

داشته باشد.
وى با اشــاره بــه اينكه در روســتاى ما 
دسترسى به تلفن سيمى و خانگى وجود 
ندارد، عنوان كرد: خيلى ها مى گويند چرا 
از«ADSL »  و مودم استفاده نمى كنيم 
دسترســى  خانگى  تلفن  به  درصورتى كه 

نداريم.
اين عضو شــوراى روستا خاطرنشان كرد: 
عليصدر تقريبا 3 كيلومتر با ما فاصله دارد 
اما متصل به فيبرنورى اســت و اهالى آن 
روســتا تلفن خانگى دارند و مى توانند از 

«ADSL» استفاده كنند.
وى با اشاره به اينكه «چاله كند» به خاطر 
موقعيــت جغرافيايــى آنتن دهى ضعيفى 
دارد و در ارتفــاع آنتــن مى دهد، گفت: 
نمى گويم آنتن دهــى نداريم بلكه ضعيف 

است و در ارتفاع وجود دارد.
مبرقع با بيان اينكه طبيعتا بايد بچه ها در 
خانه درس بخوانند و نه اينكه باالى پشت 
بام بروند زيرا ايــن كار خطراتى بهدنبال 
دارد، افــزود: چندين بار با اداره ارتباطات 
و فنــاورى اســتان نامه نــگارى كردم اما 
رسيدگى نشــد چون آنها عنوان مى كنند 
اينترنت وجود دارد و در ارتفاع دســتگاه 
نصب كرده اند كه پاســخ بنده هم اين بود 
كه دســتگاه نصب كرده ايد اما در ارتفاع 
و حتى در حضــور خودم بوده ولى داخل 

روستا آنتن دهى ندارد.
وى تصريح كرد: من پدر هســتم و نگران 
فرزندانم، ديگران هم همين طور، دوســت 
داريــم فرزندانمان بدون دغدغه در منزل 
بنشــينند و درس بخوانند اما اين امكان 

متأسفانه فراهم نيست.
اين عضو شوراى روســتا با بيان اينكه 2

دوره عضو شوراى روستاى چاله كند بودم 
و اين مشــكل را 4 سال است كه پيگيرى 
مى كنيم و متأســفانه رسيدگى نمى شود، 
گفت: به دليــل وضعيت كرونا درس دادن 
مجازى شده و معلمان هم نمى توانند سر 
كالس حاضر شوند، به همين دليل دچار 

مشكالت يادگيرى هستيم.
وى با اشــاره به اينكه 2 فرزند دارم؛ يكى 
ابتدايى اســت و ديگرى متوســطه اول، 
افزود: يــك روز معلم يكــى از فرزندانم 
تمــاس گرفــت و گفــت چــرا فرزندت 
تكليف نمى فرســتد؟ پرســيدم آيا تمام 
بچه هاى روســتا تكليف مى فرســتند كه 
فرزندم نمى فرســتد؛ پاسخ داد خير همه 
و  نداريم  اينترنــت  گفتم  نمى فرســتند؛ 
بچه ها براى ارســال تكليف ســوار موتور 
مى شــوند و به عليصدر مى روند، عليصدر 
خوب آنتن دهى دارد چــون تلفن منازل 

آنها داير است.
مبرقع با بيان اينكه ما از مســئوالن توقع 
خاصى نداريم و اگر بنا بر خوديارى باشد 
حاضريــم كمك هايى داشــته باشــيم تا 
مشــكل آنتن دهى اين روســتا حل شود، 
گفــت: مى تواننــد يك تلفن ســيمى يا 
فيبرنورى بكشند تا هر فردى مودمى تهيه 
كند و فرزندش داخل منزل درس بخواند 

و مجبور نشود باالى پشت بام برود.
وى در پاســخ بــه اينكــه به دليل وجود 
خطرات، خانواده ها چطور نظارت دارند كه 
فرزندان آنها بر بام منازل درس بخوانند؟ 
افزود: يك نفر بزرگتر پيش بچه هاســت و 
مراقب آنها. افرادى كه باالى روستا هستند 
دسترســى به اينترنت دارند و كسانى هم 
كه پايين روستاها ساكنند، وقتى فرزندان 
خود را به باالى پشت بام منازل باالدستى 
مى فرســتند، يك نفر همراه آنها به عنوان 
محافظ مى آيد تا شــيطنت نداشته باشند 

و خطرى آنها را تهديد نكند.
اين عضو شورا با بيان اينكه درحال حاضر 
هم بارندگى آغاز شــده، بــا اين وضعيت 
خاطرجمــع باشــيد درس بچه هــا ديگر 
تعطيل خواهد شــد، گفت: من مشــكل 
فرزندانم را اين طور حــل كرده ام كه آنها 
را ســوار ماشــين كنم و به عليصدر ببرم 
تا آنجا داخل ماشــين با وجود آنتن دهى، 
تكاليف خود را انجــام دهند و برگرديم، 
درصورتى كه بســيارى از اهالى خودروى 
شخصى ندارند و نمى توانند اين امكان را 

فراهم كنند.

وى با تأكيد به اينكه 4 سال است موضوع 
را پيگيرى مى كنم و انــواع نامه نگارى ها 
را داشــته ام، افــزود: نامه هايــى را براى 
فرماندارى،  كبودراهنگ،  مخابــرات  اداره 
بخشدارى، اداره ارتباطات و فناورى استان 

ارسال كردم اما ترتيب اثر نداده اند.
مبرقع بــا بيان اينكه بچه ها تنها از طريق 
تلويزيــون نمى توانند درس بخوانند چون 
معلــم تكليــف مى خواهــد و كالس اول 
ابتدايى بايد امال بنويســد و نوشــتن ياد 
بگيرد، خاطرنشــان كرد: در اين وضعيت 
تلويزيون هم بخشــى از مشــكل را حل 
كرده اســت اما جاى معلــم را نمى گيرد 
چــون او به خاطر توصيه هايــى كه دارد، 
بچه ها يادگيرى بهترى خواهند داشــت و 

ايردادات بهتر رفع مى شود.
وى تصريــح كــرد: والديــن برخــى از 
دانش آمــوزان ســواد آنچنانــى ندارند و 
نمى توانند به درس و تكليف آنها برســند 
و حتما بايد معلم باشد كه رسيدگى كند.

اين عضو شــورا در پاســخ بــه اينكه آيا 
بچه هاى روستاى چاله كند با مشكل تهيه 
گوشــى تلفن همراه هم مواجه هستند؟ 
گفت: بله؛ اما تا جايى كه بوده حل شده، 
برخى خانواده ها توانســته اند يك گوشى 
تهيــه كننــد و 2 يا 3 فرزندشــان با آن 
درس بخوانند، اغلب هم قسطى خريده اند 
و كمكــى هم در اين زمينه نداشــته ايم، 
بنده گوشى خودم را به بچه هايم مى دهم 
درس بخوانند و گاهى گوشى بچه هايم را 
به ديگر بچه ها مى دهيم تا مشكل به اين 

نحو حل شود.
مبرقــع با بيــان اينكه همــه نمى توانند 
گوشــى اندرويد تهيه كنند اما اين ديگر 
مشــكل ماست و از كســى انتظار نداريم 
چــون از ابتدا هــم با كمتريــن امكانات 
در ايــن روســتاها زندگى را ســاختيم 
و مى ســازيم، عنــوان كرد: در روســتاى 
چاله كند تقريبــا 50 دانش آموز ابتدايى، 
مى خوانند  درس  متوسطه  دانش آموز   30
و ده تا 12 نفر هم دانشــجو هستند، بنده 
به عنوان شوراى روستا از طرف دانشجوها 
تحت فشــارم و مى گويند كارى نمى كنم 
درحالى كه نامه نگارى هــا و پيگيرى ها را 

انجام داده ام اما ترتيب اثر نداده اند.
وى با اشاره به اينكه روستاى ما 450 نفر 
جمعيت دارد و صد خانوار، گفت: با وجود 
امكانات كم اما به درس و مدرسه اهميت 
مى دهيم، افرادى هستند كه درس خوانده 

به جاهايى رسيده اند كه مى توان به چند 
نظامــى و يك خلبــان كه در فــرودگاه 

بين المللى فعاليت دارد، اشاره كرد.
به ســراغ مديركل ارتباطــات و فناورى 
تا  رفتيــم  همــدان  اســتان  اطالعــات 
صحبتهاى ايشان را هم در اين خصوص 
بشــنويم، مجتبى ســاكى در اين زمينه 
اظهار كرد: متأســفانه اين روزها هركسى 
عكســى را مى گيــرد و در فضاى مجازى 
منتشر مى كند و تصور مى كند به اين نحو 

بايد حقش را بگيرد و اين خوب نيست.
مجتبى ساكى اظهار كرد: عكس هايى كه 
از بچه هــاى روســتاى چاله كند كنار هم 
باالى پشت بام گرفته اند چه كارى است؟ 

خوب پس سر كالس حاضر شوند ديگر.
وى با بيان اينكه تســتى كه در روستاى 

چاله كند انجــام داده ايم آنجا هم از لحاظ 
ايرانســل و هم همراه اول پوشــش قابل 
موجود  عكس هايش  گفــت:  دارد،  قبولى 
است و با حضور كارشناسان ما در روستاى 
چاله كند و انجام داريو تست اين روستا از 
لحاظ شــاخصى كه سازمان تنظيم اعالم 
كرده هم پوشــش كامل ايرانســل و هم 

همراه اول را دارد.
مديــركل ارتباطات و فنــاورى اطالعات 
اســتان همدان با اشــاره بــه اينكه ما با 
شوراى اين روستا كه پيگير است، صحبت 
كرده ايــم و اذعان مى كند اينترنت دارد و 
نمى دانم ديگر چه مى خواهند ضمن اينكه 
ســايت همــراه اولى كه آنجا را پوشــش 
مى دهد در برنامه ارتقا قرار گرفته اســت، 
خاطرنشان كرد: اگر تأمين تجهيزات شود 

ارتقا خواهيــم داد اما يك، بايد تجهيزات 
باشد و دو همه جا تعطيل است.

وى با تأكيد بر اينكه اين روســتا پوشش 
اينترنت قابل قبولى دارد؛ البته نمى گوييم 
مطلوب اســت اما در برنامه ارتقا است و 
اگر تجهيزات تأمين شــود مشكل را حل 
خواهيــم و ارتقــا خواهد يافــت، افزود: 
متأسفانه درحال حاضر به تعداد مورد نياز 

تجهيزات وجود ندارد.
ســاكى گفت: انتظار بر اين است به خاطر 
كنترل كرونا با دوسوم ظرفيت كار كنيم و 
از طرفى هم بايد با سرعت د2 سال پيش 
كار را پيش ببريم درصورتى كه محدوديت 
داريم و كارشناسان ما هم مبتال به كرونا 
شده اند و سر كار حاضر نيستند و يا تهران 
هم كال تعطيل اســت و از مركز هم بايد 
تجهيــزات وارد شــود، وقتــى تجهيزات 
تأمين شــود كار را انجام مى دهيم و اين 

موضوعات هم مطرح نيست.
وى با بيان اينكه براى ما هم مهم اســت 
كه بتوانيم روســتايى را در اين تعطيالت 
پوشــش دهيــم و قطعــا كار را تعطيل 
نخواهيم كرد، افزود: به شوراى روستا هم 
گفتم كه اگــر مى توانيد عكس ها را براى 
وزير ارتباطات بفرســتيد تا تجهيزات در 

اختيار ما قرار گيرد و كار انجام دهيم.
مديــركل ارتباطات و فنــاورى اطالعات 
اســتان همدان با تأكيد بر اينكه مشكل 
اصلى ما تجهيزات است و پول هم نيست، 
گفت: از ابتداى كرونا بيش از 20 ســايت 
همراه اول را ارتقا داده ايم و ايرانســل هم 
همين طور، درحال حاضر آمار دقيقى از آن 
ندارم و تمام تالش ما هم رفع مشــكالت 

بوده است.
وى با اشــاره به اينكه اين اقدامات كار 2

سال بوده اما از ابتداى كرونا كار به سرعت 
پيش رفته است، خاطرنشان كرد: نزديك 
به صد روستاى اســتان اينترنت ندارند و 
آمار موجود اســت و ما هــم اولويت هايى 
را لحــاظ كرده ايم اما گاهى انتظاراتى هم 
هســت و نمى دانيم چه بايــد كرد چون 

تجهيزات اجازه نمى دهد.
ســاكى با بيان اينكه درحال حاضر گفته 
شــده ادارات تعطيل باشــند اما بنده 50
درصد نيروهــا را ســركار آورده ام تا كار 
انجام دهند، حتى اگر يك روستا مشكلش 
حل شود كار مهمى انجام داده ايم، گفت: 
درحال حاضــر 50 درصــد كاركنــان ما 
سركار هســتند درصورتى كه نبايد باشند 

چون ما طراحى و پشــتيبانى هســتيم و 
خدمات رسان مســتقيم مانند مخابرات و 
ايرانسل نيستيم تا مشكل قطعى و خرابى 

بود سريع كار انجام شود.
وى ادامــه داد: از لحاظ قانــون ما نبايد 
ســركار باشــيم اما 50 درصد نيروها را 
بــه محــل كار آورده ام و 50 درصد هم 

دوركارى مى كنند.
مديــركل ارتباطات و فنــاورى اطالعات 
همــدان با بيان اينكه نقش رســانه ها در 
اطالع رســانى و آگاهى مهم اســت و بايد 
مردم بپذيرند كــه محدوديت هايى وجود 
دارد و شــرايط كار به چه نحوى اســت، 
گفت: شــايد توضيحات مشــكل آنها را 
حل نكند اما شــايد درك كنند وضعيت 
به چه منوال اســت و قطعا تالش ما هم 

رفع مشكالت است.
وى در پاســخ به اينكه گفته مى شود اين 
روســتا به فيبرنورى نياز دارد و روستايى 
مثل عليصدر درصورتى كه چند كيلومتر با 
آنجا فاصله ندارد چنين امكاناتى را دارد و 
مشكلى وجود ندارند، افزود: پوشش تلفن 
همراه روستاى چاله كند از روستاى باالتر 
است و ارتباطى به فيبر ندارد و اگر سايت 

ارتقا يابد كامال پوشش تأمين مى شود.
ســاكى با بيــان اينكه وقتــى مى گويم 
پوشش اينترنت همراه اول و ايرانسل اين 
اســت كه از سايت هاى ديگر هم سيگنال 
مى گيرد، گفت: سايت اصلى پوشش تلفن 
همراه در روســتاى چاله كند در روستاى 
باالدستى اســت اما همراه اول و ايرانسل 
از سايت هاى ديگر نيز سيگنال مى گيرند 
و تنها از يك سيگنال نيست درصورتى كه 
اگر ســايت اصلى و نزديك ترين ارتقا يابد 
مشــكل آنجا هم حل خواهد شــد و در 

برنامه هم است.
وى با اشــاره به اينكه اگر اين مشكل حل 
شود نيازى به فيبر نيست و در آنجا توسعه 
تلفن ثابت ســيمى جزو برنامه نيســت، 
افزود: جالب است كه حتى روستاهايى كه 
تلفن سيمى دارند، مى گويند خوب نيست 

و همراه اول مى  خواهند.
مديــركل ارتباطات و فنــاورى اطالعات 
اســتان همدان تصريح كرد: درحال حاضر 
در روســتاى چاله كند پوششى كه وجود 
دارد ايرانســل، همــراه اول و ... اســت، 
سيگنال  يك  روســتايى  در  درصورتى كه 
وجود دارد و هيچكدام از اين پوشــش ها 

نيست. 

خبـرگزارى فارس استانها همدان كالس درس بچه هاى «چاله كند» بر فراز پشت بام

سرمايى كه در راه است و تجهيزاتى كه نيست!

 براى ما هم مهم اســت 
كه بتوانيم روســتايى را 
در اين تعطيالت پوشش 
دهيم و قطعا كار را تعطيل 
نخواهيم كرد،. به شوراى 
روســتا هم گفتم كه اگر 
مى توانيد عكس ها را براى 
وزير ارتباطات بفرستيد تا 
تجهيزات در اختيار ما قرار 

گيرد و كار انجام دهيم

ابالغ مراتب ثبت ملى نسخه «قانون» بوعلى
 به استاندار همدان
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 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان از توليد موفقيت آميز پى.وى.

سى با درجه پزشكى در پتروشيمى هگمتانه 
خبر داد و گفت: اين واحد وارد چرخه توليد 
شده و درحال رسيدن به ظرفيت اسمى است.

حميدرضا متيــن در گفت وگو با ايرنا اظهار 
كــرد: 18 ســال انتظار بــراى آغــاز به كار 
پتروشيمى هگمتانه پايان گرفت و اكنون اين 

واحد بزرگ صنعتى درحال فعاليت است.
وى تأكيــد كــرد: با وجود اينكــه برخى از 
دستگاه ها و تجهيزات ســال ها پيش نصب 
شــده و انتظار خرابى يــا ايرادهايى در آنها 
مى رفت امــا به خوبى در مدار قــرار گرفته 

اســت و درحال توليد پى.وى.سى با درجه 
پزشكى هستند. رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان گفت: درحال حاضر 
پتروشــيمى هگمتانه مراحــل نهايى كار را 
مى گذراند و براى رســيدن به ظرفيت ساالنه 

70 هزار تن محصول تالش مى كند.
متين با اشــاره به اينكه پتروشيمى هگمتانه 
قصد ورود به بورس را دارد، خاطرنشان كرد: 
بايد پيش از اين به ظرفيت اســمى رسيده و 
هيچ توقفى در فرايند توليد نداشــته باشد تا 
بتواند محصول خود را به طور مستمر در اين 

بازار ارائه كند.
بــه گفته وى، هيچ نگرانى و مشــكلى براى 

ادامه كار پتروشــيمى وجود ندارد و آرام و 
پيوسته درحال توليد است تا ظرفيت آن صد 
درصد تكميل شــود كه اين فرايند 35 روز 

ديگر طول مى كشد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان يادآورى كرد: محصول توليدشــده 
زيرنظر پتروشــيمى ايران به صنايع سازنده 
قطعــات پالســتيكى دارويى تحويــل داده 

مى شود.
متين با اشــاره به اينكه بيــش از 70 درصد 
پى.وى.سى پزشكى مورد نياز كشور از طريق 
واردات تأمين مى شــود، افزود: پتروشــيمى 
هگمتانه مى توانــد 17 تا 22 درصد از حجم 

واردات كشور بكاهد.
اين مسئول ميزان سرمايه گذارى انجام شده در 
اين طرح را 722 ميليــارد تومان اعالم كرد 
و گفت: 57 درصد سرمايه مورد نياز توسط 
ســهامداران بخش خصوصــى، 33 درصد 
توسط پتروشيمى ايران و ده درصد نيز توسط 

سرمايه گذار خارجى تأمين شده است..
پتروشيمى هگمتانه اوايل دهه 80 كلنگ زنى 
شــد اما پايان اين طرح با فــراز و فرودهاى 
بســيارى مواجه بود كــه از پارســال عزم 
مسئوالن براى راه اندازى آن جدى شده است.
به گفته مسئوالن به زودى آئين بهره بردارى از 

پتروشيمى هگمتانه برگزار مى شود.

اقتصـاداقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

شوك واكسن به بازارهاى جهان
 بازارهاى دارايى ايران پــس از انتخابات آمريكا تحت تأثير قرار 

گرفته و روند نزولى را در پيش گرفتند.
ســكه و دالر كه پيــش از انتخابات به ترتيب از مــرز 16 ميليون و 
32 هــزار تومان عبور كرده بودند با اعالم نتايــج انتخابات و تغيير 
انتظارات ناشى از پيروزى بايدن، افت شديدى را به ثبت رسانده اند.
شــاخص ســهام نيز كه روند كاهشــى خود را از مدت ها پيش از 
انتخابــات پيش خور كرده بود، بدون تأثيرپذيــرى از اتفاقات اخير، 

اندكى افزايش يافته است.
در هفتــه منتهى به 7 آذرماه، دالر روند نوســانى را تجربه كرد و در 
روز چهارشنبه با كاهش 3/7 درصدى به مرز حياتى 25 هزار تومان 
رسيد. اين درحالى است كه كاهش بهاى دالر در هفته گذشته تقريبا 

يكنواخت و بدون نوسان بوده است.
ســكه در 2 روز ابتدايــى هفته با افزايش 200 هــزار تومانى به 11

ميليون و 950 هزار تومان رسيده اما درنهايت با كاهش 7/9 درصدى 
در روز چهارشنبه قيمت 11 ميليون تومانى را به ثبت رساند.

 بــا كاهش نرخ حواله درهــم به پايين تر از 7 هــزار تومان و افت 
قيمت ســاير دارايى ها، معامله گران در موقعيت فروش قرار گرفتند. 
بنابراين احتمال مى رود اين روند كاهشــى در روزهاى آتى نيز ادامه 

داشته باشد.
 با توجه به اعالم ســتاد ملــى مبارزه با كرونا مبنى بــر تعطيلى دو 
هفته اى بازارها، حجم معامالت نزولى بوده و دليل افت قيمت دالر 
را مى توان تمايل بازارساز به كاهش قيمت دالر به كانال هاى پايين تر 

دانست.
به نظر مى رســد با وجود پيش بينى هاى انجام شــده در زمينه بهبود 
شرايط صادرات، بازارساز به دنبال كاهش تدريجى قيمت ها مى باشد.

البته بايد توجه داشــت كه با نزديك شــدن به ســال نو ميالدى و 
افزايــش تقاضاى ارز احتمال افزايش قيمــت دالر در روزهاى آتى 

دور از انتظار نيست.
شاخص سهام كه هفته منتهى به 30 آبان ماه رشد مداوم 9/2 درصدى 
را به ثبت رســانده بود، در هفته گذشــته به طور كامال نوسانى تغيير 
يافت. شاخص سهام در روز دوشنبه از مرز يك ميليون و 375 واحد 
عبــور كرد و در انتهاى هفته با رشــد 1/6 درصدى از يك ميليون و 

367 هزار واحد عبور كرد.
در هفته گذشته تقاضا براى صنايع ريال محور، متأثر از كاهش قيمت 

دالر، افزايش يافت.
در كل پيش بينى مى شود با توجه به كاهش قيمت دارايى هاى موازى، 
سكه، طال و دالر، بخشى از نقدينگى ها دوباره به سمت بازار بورس 

وارد شود..
لكن از آنجا كه در ماه هاى گذشــته به دليل تصميمات خلق الســاعه 
و سياست هاى دستورى مســئوالن موج بى اعتمادى نسبت به بازار 
بورس ايجاد شــده، براى ورود دوباره سرمايه گذاران به بازار بورس 

بايستى اعتماد آنها جلب شود.
با توجــه به افزايــش خوش بينى ها به كاهش فشــارهاى اقتصادى 
بين المللى و خبرهاى مربوط به كشــف و توليد انبوه واكسن كرونا 
ورشد قيمت جهانى كاالهاى اساســى، معامله گران به آينده اقتصاد 

اندكى اميدوارتر شده اند.
وليكن تعامل سياسى با دنيا در شرايط جديد و همچنين سياست هاى 
اقتصادى داخلى و تأثيــر آن بر متغيرهاى كالن همچنان تعيين كننده 

آينده اقتصادى كشور حداقل در كوتاه مدت خواهد بود.
در ادامه خبرهاى خوب كشف چندين واكسن كرونا، بازار نفت هم 
با افزايش تقاضا و قيمت مواجه شده است. بهاى انواع نفت در هفته 

منتهى به 27 نوامبر بيش از 8 درصد رشد داشته اند.
عالوه بــر افزايــش اميدوارى توزيــع انبوه واكســن كرونا، تقويت 
انتظارات مثبت براى كاهش نفت از سوى اوپك و همچنين تصويب 
بسته محرك اقتصادى آمريكا به رشد بهاى نفت در هفته اخير منجر 

شده است.
اگرچــه در هفته هاى گذشــته با قــوت يافتن گمانه زنى ها نســبت 
به پيروزى بايــدن و افزايش احتمال تصويب بســته حمايتى بهاى 
طال افزايش يافتــه بود، اما با اعالم خبر توليد انبوه واكســن كرونا 
توسط چند شــركت، قيمت هر اونس طالريزش شديدى را پشت 

سر گذاشت .
همچنين بهبود شــاخص مديران خريــد آمريكا نيز به افت قيمت ها 
كمك كرده اســت. اين درحالى اســت كه با توجه به افزايش تعداد 
مبتاليان به بيمارى كوويد-19 در سراســر دنيا و نااطمينانى از بهبود 

اقتصادى جهانى احتمال افزايش قيمت طال همچنان وجود دارد.
شاخص دالر كه در هفته منتهى به 20 نوامبر روند كامال نزولى را به 
ثبت رسانده بود در هفته گذشته با اندكى افزايش از كانال 92 واحد 
عبور كرد. پيروزى بايدن و تصويب بسته حمايتى و نااطمينانى ها از 
آينده اقتصاد جهانى ناشى از همه گيرى بيمارى كوويد-19 مانع رشد 

شاخص دالر شده است.
در هفتــه منتهى به 27 نوامبر قيمــت بيت كوين به باالتر از 19 هزار 
دالر رســيد اما به يكباره در انتهاى هفته با كاهش 11/7 درصدى به 

16 هزار و 857 دالر رسيد.
افزايش فروش معامله گران به منظور سودگيرى و نتايج موفقيت آميز 
چند واكســن كرونا از داليل كاهش ارزش بيت كوين بوده است. با 
توجه به اينكه بانك مركزى در بسيارى از كشورها اين ارز ديجيتال 
را به رســميت شــناخته اند و همچنين با توجه به تداوم همه گيرى 
كرونا احتمال افزايش بهاى بيت كوين در هفته هاى آتى دور از انتظار 

نيست.
در هفته منتهى به 27 نوامبر قيمت فلزات اساســى به جز آلومينيوم و 
ســنگ آهن با رشد مثبت روبه رو بوده است. از داليل افزايش بهاى 
فلزات نيز اميدوارى ها براى توليد انبوه انواع واكســن ها و در نتيحه 
بازيابــى تقاضا و همچنين افزايش احتمال تصويب بســته حمايتى 

آمريكا به دليل قدرت گرفتن دموكرات ها در آمريكا است.
* جمال رزاقى

همتى:  
تورم انتظارى رو به كاهش است

 رئيس كل بانك مركزى با اشــاره به كاهش انتظارات تورمى در هفته هاى اخير اعالم 
كرد: بانك مركزى ضمن تقويت اقدامات و جديت براى ايجاد تعادل در بازار ارز، از كليه 

ابزارهاى پولى در دسترس خود، در نيل به تورم هدف گذارى شده استفاده خواهد كرد.
به گزارش خبرآنالين، عبدالناصر همتى رئيس كل بانك مركزى در يادداشتى اينستاگرامى 
نوشــت: «رهبر معظم انقالب، در ديدار 4 آذرماه 99 با اعضاى شــوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى، نكات مهم و راهبردى درباره اقتصاد كشــور بيان فرمودند. ايشان در بخشى از 
بياناتشان درمورد نحوه تأمين كسرى بودجه دولت، روش فروش اوراق و سهام دولت را 

مورد تأكيد قرار داده و استقراض از بانك مركزى و انتشار پول براى تأمين كسرى بودجه 
را نفى كردند.»

از بابت عنايت ويژه ايشــان به كنترل پايه پولى و نقدينگى در جهت مهار تورم صميمانه 
قدردانى مى كنم. همراهى دولت محترم در تأمين كسرى بودجه 8 ماه اول سال، از طريق 

انتشار اوراق بدهى و فروش سهام نيز قابل تقدير است.
اميدوارم با توجه به مجوزهاى قانونى اخذشــده، اين روند، درماه هاى باقى مانده سال نيز، 
با جديت ادامه يابد تا بتوان بودجه امسال را به صورت سالم و با كمترين اثرات جانبى بر 
اقتصاد كالن و معيشت مردم، تأمين مالى كرد. بانك مركزى نيز با توجه به آرامش موجود 
در بازارها و چشــم انداز آن، ضمن تقويت اقدامات و جديت براى ايجاد تعادل در بازار 
ارز، از كليه ابزارهاى پولى در دســترس خود، در نيل به تورم هدف گذارى شــده استفاده 

خواهد كرد.
سياســت هاى احتياطى كالن بــراى جلوگيرى از ناترازى سيســتم بانكــى و اثر آن بر 
متغيرهاى پولى و تورم در دســتور كار بانك مركزى قرار دارد، در اين راستا شوراى پول 
و اعتبار نيز پيشتر كنترل رشد ترازنامه شبكه بانكى را به تصويب رسانده و همكاران من 
دســتورالعمل هاى مرتبط با اين مصوبه و ســقف هاى تعيين شده براى ميزان رشد دارايى 

بانك ها را به زودى اعالم خواهند كرد.
با توجه به تغيير قابل مالحظه در انتظارات تورمى در هفته هاى اخير، اميد مى رود كه با اين 
اقدامات التهابات و نااطمينانى هاى تورمى كاهش يافته و از مسير كاهش تورم انتظارى در 
افق پيِش رو، بســتر مناسب ترى براى فعاليت بنگاه هاى اقتصادى و تقويت سرمايه گذارى 

و جهش توليد فراهم شود.

غزل اسالمى »
 قيمت مرغ در 3 روز 6 هزار تومان گران 

و در ده روز 7 هزار تومان ارزان شد!
در ماه هاى اخيــر قيمت مرغ همچون نمودار 
قيمت دالر با نوسان مواجه است و زمانى كه 
به سقف قيمت مى رسد براى مدتى با ريزش 

يا اصالح مواجه مى شود!
در فصــل بهار بود كه قيمــت مرغ از 9 هزار 
به 15هزار تومان رســيد امــا پس چندروز با 
مصوبــه تنطيم بازار اســتان همدان روى 12 
هزار و 500 تومان ثابت شد. در اوايل تابستان 
نيــز قيمت مرغ در يك هفتــه از 12 هزار به 
18 هزار تومان رسيد، مسئوالن در اوج قيمت 
اعالم كردند بــه زودى مرغ ارزان مى شــود 
كه پس از چند روز با تصويب ســتاد تنظيم 
بازار روى 15 هزار و 500 تومان ثابت شــد. 
همان زمان يكى از مديران استانى به صورت 
غيررسمى گفت كه منتظر مرغ 18هزار تومانى 
باشيد. همين هم شــد و پس از 2 ماه قيمت 
مرغ تا 23 هزار تومان باال رفت اما در عرض 
يك هفته ارزان شــد و روى 18 هزار تومان 

ثابت ماند.
پس از آن مدير يكى از دســتگاه هاى اجرايى 
گفــت كه به دليل كمبــود و گرانى نهاده هاى 
دامى به زودى قيمــت مرغ به 24 هزار تومان 
مى رســد كه پس از مدتى تا 27 هزار تومان 
بــاال رفت، همان زمان در ســتاد تنظيم بازار 
قيمت 21 هزار تومان براى هركيلو مرغ گرم 
در همدان تصويب شــد. اما پس از چند روز 
فروشــگاه هاى مرغ براى نخستين بار قيمت 
مصــوب مرغ را رعايت نكرده و كم كم تا 24
هزار تومان قيمت آن را باال بردند. مســئوالن 
جهاد كشــاورزى نيز قانع شــدند كه قيمت 
مصوب مــرغ قابليت اجرا بــراى مرغداران 
نــدارد و چــاره اى جــز پذيرفتــن تخطى 
فروشندگان باالتر از 21 هزار تومان ندارند. از 
مهرماه تا ده روز پيش قيمت مرغ با 24 هزار 
تومان در بازار همدان به دست مصرف كننده 
مى رسيد تا اينكه قيمت آن از پنجشنبه تا شنبه 
3 هزار تومان و تا يكشنبه صبح 6 هزار تومان 

گران شــد و در بازار خرده فروشى در مركز 
شهر با 30 هزار تومان به مشترى عرضه شد. 
همه اينها درحالى بود كه در فروشــگاه هاى 
ســطح شــهر بين 2 تا 5 هزار تومان بسته به 

محل آن گران تر به دست مشترى مى رسيد.
يكشــنبه 2 آذرماه وقتى قيمــت مرغ در اوج 
قرار داشت دوباره مسئوالن قول ارزان شدن 

مرغ تا پايان هفته را دادند.
اكنون مرغ از روز شنبه رو به كاهش گذاشته 
و روز دوشنبه (ديروز) قيمت مرغ به 23 هزار 
تومان رســيد. در هميــن روز قيمت مرغ در 
تهران 18 هزار و 500 تومــان در بازار ميوه 
و تره بار عرضه مى شــد، به اين دليل كه مرغ 
گرم دولتى با قيمــت 17 هزار و 500 تومان 
در بازار عرضه مى شــد. اكنون در همدان نيز 
منتظر عرضه مــرغ دولتى، كاهش صف هاى 
طوالنى و لغو ســهميه بندى مرغ هاى منجمد 

و ارزان تر شدن مرغ گرم هستند.
اما آن طور كه دبير كانون مرغداران گوشــتى 
كشــور روز گذشته به ايســنا گفته: شركت 
پشــتيبانى امور دام ذخاير خود را وارد بازار 
كرده و قيمت ها را شكسته است اما چون اين 

اقدام پشــتوانه اى ندارد در بلندمدت اثرگذار 
نخواهد بــود، زيرا ذخايرى كــه وارد بازار 
مى شود بايد جايگزين داشته باشد. همان طور 
كه مســئوالن اســتانى هم پيش از اين اعالم 
كــرده بودند پرويز فروغى هــم در اين خبر 
تأكيد كرده كه نهاده هاى موردنياز مرغدارى ها 
در اين مدت به صورت كامل تأمين نشــده و 
همين امر سبب شــده كه بيشتر مرغدارى ها 

مجبور به تهيه نهاده از بازار آزاد باشند.
آن طــور كه مرغــداران هــم گفته اند: قيمت 
نهاده ها در بازار آزاد متغير است و فروشندگان 
به انصاف خود هركيلو ســويا را از 16 تا 20
هزار تومان مى فروشند. هر كيلو ذرت نيز تا 5

هزار تومان فروخته مى شود.
قيمت مصوبه نهاده ها نيز افزايش داشته است، 
به طورى كــه قيمــت ذرت از كيلويى هزار و 
500 تــا هزار و 700 تومان به 3 هزار و 300

تومان رسيده است.
*يكى از مرغــداران همدانى گفت: اگر كل 
قيمت هاى  با  مرغدارى ها  موردنياز  نهاده هاى 
مصوب تأمين شــود، قيمت مرغ زنده حدودا 
كيلويــى 18 هــزار تومان تمام مى شــود اما 

تاكنون شــايد حدود 50 درصــد از نهاده ها 
توسط دولت تأمين شده است.

بــا اين حــال رئيــس اداره تنظيــم بــازار 
جهادكشــاورزى اســتان همدان مطرح كرده 
يكشنبه شــب 120 تن مرغ در استان كشتار 
شــده و در آبان 2 ميليون و 270 هزار قطعه 
جوجه ريزى در مرغدارى هاى اســتان همدان 
صورت گرفته كه نسبت به مهرماه افزايش 53

درصدى داشته است.
داريوش ســرحدى گفته اســت: توزيع مرغ 
منجمد تنهــا علت كاهش قيمــت مرغ گرم 
نبوده بلكــه مرغ منجمد در كنــار مرغ گرم 
از افزايــش بى رويه قيمــت جلوگيرى كرده 
و به تأمين بــازار مصرف كمك مى كند. وى 
پيش بينى ارزان تر شدن مرغ تاچند روز آينده 

را كرده است.
آن طور كه گزارش ها نشــان مى دهد تا پايان 
همين هفته قيمت مرغ روبه كاهش اســت اما 
طبق گفته يــك منبع آگاه دوباره در دى ماه با 
نوســان مواجه خواهد شد؛ زيرا مرغداران با 
كمبود نهاده مواجه هســتند و قيمت نهاده ها 

نيز روبه باال است.

 يك كارشــناس حوزه كار با بيان اينكه ساخت 
مســكن بايد به مــردم و گروه هــاى كارگرى و 
كارمندى واگذار شــود و دولت به وظيفه نظارت 
و سياســتگذارى بپردازد، گفت: مشــاركت دادن 
كارفرمايان، بنگاه هاى اقتصادى و تشكل هاى بزرگ 
مى تواند پشــتوانه عظيمى براى اجراى پروژه هاى 

مسكن باشد.
على اكبــر لبافى در گفت وگو با ايســنا، در ارزيابى 
مشاركت و ورود گروه هاى كارگرى و كارمندى به 
ساخت وساز مســكن ابراز عقيده كرد و گفت: اگر 
زمين مناسب و رايگان واگذار شود و دولت پاى كار 
بيايد و كارخانه ها در اين امر مشاركت داشته باشند، 
مشكل مسكن گروه هاى كم درآمد به ويژه كارگران 

برطرف مى شود.
وى ادامه داد: بسيارى از كارخانجات هستند كه در 
ارتباط با مســئوليت هاى اجتماعى خود كمك هاى 
زيــادى كرده اند. بنگاه اقتصادى داريم كه حتى يك 
كارگرش بدون مسكن نيست و براى كارگران خود 
به صورت تمام قسط مسكن مى سازد چون كارفرما 

بــه اين موضوع اعتقــاد دارد؛ لذا مشــاركت دادن 
كارفرمايان، بنگاه هاى اقتصادى و تشكل هاى بزرگ 
مى تواند پشــتوانه عظيمى براى اجراى پروژه هاى 

مسكن باشد.
اين كارشناس حوزه كار تصريح كرد: در قانون كار، 
كارفرمايان مكلف شــده اند كه با تشكيل تعاونى ها 
به تأمين مسكن كارگران كمك كنند. درحال حاضر 
بسيارى از كارفرمايان اين آمادگى را دارند كه ابزار 
و نيروى كار مورد نياز و حتى مصالح ساختمانى را 
بدون واسطه براى ساخت مسكن در اختيار بگذارند 

تا كارگران خانه دار شوند.
لبافى بــا تأكيد بر تشــكيل تعاونى هاى مســكن 
كارگرى و كارمندى، گفت: براســاس بررسى هايى 
كه در اين باره داشــتم معتقدم كه دولت ها به تنهايى 
نمى توانند مســكن بسازند و اين كار بايد با تشكيل 
تعاونى هاى مســكن كارمندان و كارگران صورت 
گيرد؛ منتها به نظارت دقيق و كارشناسى نياز داريم 
تا حوزه مسكن تدوين و تنظيم كند و كار را به مردم 

و كارگران بسپارد.

مشقت هاى اخذ مجوز كسب و كار
 مانع بزرگ كارآفرينى

 يكــى از علل به وجــود آمدن وضعيــت فعلى اقتصاد كشــور، 
ســنگ اندازى مجوزها پيش پاى كارآفرينان اســت؛ بى شك پس از 
پيمايش محيط كســب وكار يكــى از بزرگ ترين موانــع كارآفرينى، 

مجوزهاى كسب وكار شناخته مى شود.
به گزارش مهر، قطعاً مشــكالت اقتصادى ايران از مسائل گوناگونى 
ناشى شده اســت. يكى از علل به وجود آمدن وضعيت فعلى اقتصاد 
كشور، سنگ اندازى دســتگاه هاى اجرايى به بهانه صدور مجوزهاى 

مختلف كسب وكار است.
در همين راستا على فيروزى، رئيس مركز ملى مطالعات، پايش و بهبود 
محيط كســب و كار، يك نظرسنجى در حساب فضاى مجازى خود 

انجام داد كه نتايج آن قابل تأمل است.
 ايران در شــاخص جهانى «آغاز كســب و كار» از آخر 

سيزدهم است!
هرچند ايران در ارزيابى ســال 2020، رتبه 127 را كسب كرده است. 
اما در زيرشــاخص «آغاز كسب وكار» رتبه 178 را به خود اختصاص 
داده است. رتبه ايران در زيرشاخص «آغاز كسب وكار» از رتبه كسب 
شده در ديگر زيرشاخص ها حتى زيرشاخص هاى مربوط به ماليات و 

تجارت خارجى نيز بسيار وخيم تر است.
 بالتكليفــى بيش از 60 درصد درخواســت هاى مجوز 

استان گلستان در سال 97
جهت بررسى ميزان اثرگذارى مسأله مجوزها بر كارآفرينى مى توان به 
آمارى كه وزارت جهاد كشــاورزى از عملكرد خود در سال 97 ارائه 

داده است، پرداخت.
در مصائب صادر نشدن مجوزها به دليل فرايند پر پيچ و خم و طوالنى 
اخذ مجوز، مجوزهاى كسب وكار با قيمت هاى نجومى در بازار معامله 
مى شوند. براى مثال مجوز يك مجتمع رفاهى، حداقل 8 ميليارد تومان 
در اپليكيشــن هاى روزمره به فروش مى رود يا مى توان به مجوزهاى 

ساخت سوله اشاره كرد كه به نوبه  خود بسيار رواج دارد.
مجوزهايــى كه خريد و فروش مى شــوند نه محدود بــه تعدادى از 
حوزه هاى كارى اســت و نه به كسب وكارهاى مربوط به يك سازمان 
است. اين امر نشانگر فراگيرى مشكل مجوزها در كشور و ساختارى 

بودن اين مشكل است.
اين مســأله در صنعــت مرغدارى به نحوى ديگر نمود يافته اســت. 
معاونت امور توليدات دامى وزارت جهاد كشــاورزى سندى با عنوان 
سياست هاى راهبردى و برنامه ريزى توليد در بخش طيور در سال 98
منتشر كرده است كه مطابق آن در ده استان، توسعه ظرفيت مرغ مجاز 
نبوده و نه واحد جديدى حق تأســيس دارد و نه مرغدارى هاى فعلى 

حق توسعه دارند.
 سازوكار اصالح مسأله مجوزها

گســتره مســأله مجوزها، كســب وكارهاى بســيارى را در يكايك 
دستگاه هاى اجرايى به چالش انداخته است. با توجه به اين نكته به نظر 
مى رســد كه راهكار بررسى تك تك مجوزها در هيأت مقررات زدايى 
فرايند بهينه اى نيست. عمًال با اين سازوكار مدت زمان بسيارى كشور 
بر همين منوال خواهــد چرخيد. همان گونه كه نمايندگان مجلس در 
سال 93 مدت 3 ماهه را براى اين هيأت در نظر گرفته بودند اما اكنون 
بيش از 5 سال گذشته است و كماكان انتظارات قانون گذاران راه اندازى 

هيأت مقررات زدايى محقق نشده است.
بنابر تجربه ناموفق قانون اصالح ماده 7 سياست هاى اجرايى اصل 44

در 5 ســال گذشته و راه پيموده شده  كشورهاى پيشرو، مى بايست در 
مسير اصالح مجوزهاى كســب وكار تجديدنظر كرد. سياست بى نياز 
كردن عمده كسب وكارها از اخذ مجوز پيش از آغاز كار، همان مسير 
نوينى اســت كه بايد اتخاذ شود. اين سياست به گونه اى بايد باشد كه 
مشاغل مرتبط با منابع طبيعى، محيط زيست، مسائل امنيتى و سالمت، 
نيازمند اخذ مجوز پيش از آغاز كسب وكار بوده و ديگر مشاغل بدون 

نياز به مجوز و صرف اعالم بتوانند كار خود را آغاز نمايند.

قيمت مرغ تا پايان هفته كاهشى است

13 روز نفس گير براى مرغ
■ دبير كانون مرغداران گوشتى: توزيع مرغ منجمد در شرايط فعلى درمان گرانى نيست
■ رئيس اداره تنظيم بازار همدان: با افزايش توزيع مرغ را به قيمت مصوب مى رسانيم

رئيس سازمان صمت استان همدان خبر داد
توليد موفقيت آميز پى.وى.سى با درجه پزشكى 

در پتروشيمى هگمتانه

ساخت مسكن از كارگران 
نظارت با دولت

شرايط استفاده از مبلغ تزريق شده 
به بورس اعالم شد

 رئيس هيأت عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه با تأييد اين موضوع 
كه مبلغ يك هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملى به صندوق تثبيت 
بازار ســرمايه واريز شده است، درمورد شــرايطى كه اين مبلغ در بازار 

سرمايه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توضيحاتى را ارائه كرد.
محمدابراهيــم آقابابايى در گفت وگو با ايســنا، بــا تأكيد بر اينكه طبق 
اساســنامه مبلغى كه به صندوق تثبيت بازار واريز شــده اســت، فقط 
در شــرايط غيرعادى مورد اســتفاده قرار مى گيرد، اظهار كرد: شرايط 
غيرعادى يا همان شرايط بحران را هيأت امنا كه متشكل از وزير اقتصاد، 
رئيس كل بانك مركزى، رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار، رئيس 
صندوق توســعه ملى و رئيس ســازمان برنامه و بودجه هستند، تعيين 

كرده اند.
وى ادامــه داد: براى مثال اگر يك اتفاق سياســى غيرمترقبه رخ دهد يا 
در بازارهاى جهانى اتفاقاتى رخ دهد يا در روند شــاخص كل اختاللى 
ايجاد شود، كه امكان بيان جزئيات وجود ندارد مى توان تا 3 روز از اين 
منبع اســتفاده كرد. بر اين اســاس براى روز چهارم مجدد نياز به تأييد 

هيأت امنا است.
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برگزارى مانور زلزله مجازى در تويسركان
 امســال با توجه به شيوع كروناويروس، دانش آموزان تويسركانى از 
طريق فضاى مجازى با راهكارهاى مواجه با پيشــامدهاى زلزله آشــنا 

شدند.
رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان تويسركان از برگزارى مانور زلزله 
دانش آموزى در بستر فضاى مجازى خبر داد و گفت: اين مانور با هدف 
آگاه سازى و ترويج پيشــگيرى از آسيبهاى پيش، حين و پس از زلزله 
در كانال كانون دانش آموزى هالل احمر با بهره مندى از فضاى مجازى 
عملياتى شد. رضا عزيزى مطرح كرد: هرساله در چنين روزهايى مانور 
سراســرى زلزله و ايمنى در مدارس برگزار مى شود تا آموزش هايى كه 
از پيش توســط مربيان جمعيت هالل احمر فراگرفته اند، مراحل اقدام 
به پناهگيرى امن در مواقع بحرانى زلزله و ســپس خروج اضطرارى را 

به صورت عملى تمرين كنند.
به گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر تويســركان، وى با بيان 
اينكه اين مانورها با شــعار «مدرسه امن برابر با جامعه تاب آور» برگزار 
مى شد، اظهار كرد: متأسفانه در سالجارى با توجه به شرايط خاص جامعه 
و شيوع كرونا ويروس، اين مانورها به صورت ويژه و خاص در فضاى 

مجازى انجام گرفت.

خانه «منصورى» مالير 
نيازمند مرمت اضطرارى است

 بام ، ناودان ها و راه آب هاى خانه «منصورى» مالير نياز به عايق كارى، 
اصالح، بازسازى و مرمت اضطرارى دارند.

رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى شهرستان مالير 
گفت: ظاهر اين بنا از آجر و باطن آن از خشــت اســت و نفوذ آب از 
ناودان و پشت بام عاملى است كه خشت ها خيس شوند و به بنا آسيب 

بزند و بخش شمال غربى بنا فرو بريزد.
ابراهيم جليلى ادامه داد: در سال 1390 با شكايت و پيگيرى وراث خانه 
منصورى و حكم ديوان عدالت ادارى اثر مذكور از فهرســت آثار ملى 
كشور خارج شده است و درحال حاضر ورثه و وكيل آنها اجازه مرمت 

اضطرارى را نمى دهند.
وى با بيان اينكه اين بنا اثر شــاخصى است و نبايد از بين برود، مطرح 
كرد: اميدواريم با همكارى فرماندارى، شهردارى، مسكن و شهرسازى 
و وراث اين بنا حفظ شود و يا بخش خصوصى آن را تملك كند و به 

رستوران يا اقامتگاه سنتى تبديل شود.
به گزارش ايســنا، خانه تاريخى منصورى در بلوار پارك سيفيه، خيابان 
هاشــمى نژاد در زمينى به مساحت تقريبى 2 هزار و 850 متر(عرصه) و 
400 مترمربع (زيربنا) در 2 طبقه به صورت باغ و عمارت(وياليى) واقع 
شده است كه جزو آثار تاريخى- فرهنگى واجد ارزش شهرستان مالير 
محسوب مى شود. طبقه همكف بنا به دوره قاجاريه و طبقه دوم به دوره 
پهلوى برمى گردد و در سال 1380 به شماره 4691 در فهرست آثار ملى 

كشور به ثبت رسيده است.

مالير پربارش ترين شهرستان همدان
 طى بارش هاى روز گذشته، مالير با 15 ميلى متر بارش، پربارش ترين 

شهرستان استان بوده است.
كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان گفت در روز گذشته 
بارش هايى در نقاط مختلف استان داشتيم كه بيشترين ميزان بارش در 

شهرستان مالير با 15 ميلى متر بارش به ثبت رسيده است.
روح ا... زاهدى با بيان اينكه در همه شهرستان هاى استان، گزارش بارش 
داشتيم كه سهم شهر همدان در بارش  24 ساعت گذشته، 5 ميلى متر بوده 
است، خاطرنشان كرد: امروز و فردا آسمان استان صاف تا قسمتى ابرى 

همراه با مه آلودگى به ويژه در اوايل صبح خواهد بود.
وى افزود: چهارشــنبه سامانه بارشــى ديگرى وارد استان مى شود كه 
بارش هايى در اغلب نقاط استان خواهد داشت و در نقاط مرتفع ممكن 
اســت به بارش برف منجر شود. اين ســامانه يك روزه بوده و صبح 

پنجشنبه از آسمان استان خارج خواهد شد.
كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان درباره وضعيت دماى 
استان بيان كرد: امروز در شمال استان كاهش محسوس دما را داشتيم اما 

در برخى نقاط مه آلودگى از كاهش دما جلوگيرى كرده است.
به گزارش ايسنا وى در پايان با بيان اينكه تغييرات دما در شهر همدان از 
منفى يك تا 4 درجه سلسيوس است، مطرح كرد: در 24 ساعت گذشته 
شهرســتان رزن با منفى 5 درجه سلسيوس سردترين نقطه و شهرستان 

مالير با 9 درجه سلسيوس گرم ترين نقطه استان بوده اند.

كمك  2 ميليارد و 100 ميليون ريالى معلم 
نهاوندى به دانش آموزان آسيب ديده از كرونا

 يكى از همكاران فرهنگى براى كمك به دانش آموزان و خانواده هاى 
آسيب ديده از كرونا مبلغ 2 ميليارد و صد ميليون ريال كمك كرد.

رئيس آموزش و پرورش نهاوند گفت: يكى از همكاران فرهنگى خانم 
شهرستان از مهرماه امسال تا به امروز در چندين نوبت كمك هاى نقدى 
و غيرنقدى به دانش آموزان و خانواده هاى آســيب ديده از كرونا داشته 

است.
به گزارش پايگاه خبرى گرو، محمدحســين دارايى اظهار كرد: بالغ بر 
يك ميليارد و 500 ميليون ريال اين كمك ها در قالب بسته هاى غذايى، 
پوشاك، يخچال، بخارى، تلويزيون و... به خانواده هاى نيازمند اهدا شده 
اســت. وى افزود: در روزهاى اخير نيز تعداد 21 دستگاه تبلت توسط 
ايــن خيّر فرهنگى گرانقدر به ارزش بالغ بر 600 ميليون ريال تهيه و به 
دانش آموزان بدون گوشــى براى بهره مندى از آموزش هاى شبكه شاد 

اهدا شده است.
دارايى بيان كرد: اين اقدام بســيار ارزشــمند بود و اين همكار حتى به 
ذكــر نامش در خبر رضايت نداد و اين اقدام بزرگى اين كار را بيشــتر 

نمايان مى كند.

روستاگردى براى فرهنگ سازى و ايجاد 
نشاط در جامعه

 طرح شهيدقاسم سليمانى با هدف استفاده از ظرفيتهاى روستاها و 
محله ها، همچنين ايجاد نشاط و اميد در روستاها با همكارى دهياران و 

اعضاى شورا در بخش گل تپه اجرا مى شود.
اين روزها دست اندركاران اداره تبليغات اسالمى شهرستان كبودراهنگ 
با اجراى برنامه هايى در فضاى مجازى ســعى دارند از همه ظرفيتهاى 
موجود در روستاها براى آموزش و ترويج برنامه هاى مذهبى در خدمت 

مردم باشند.
دعا و توســل، ترويج هشتگ هاى مناســب، توليد محتوا درباره دعا و 
استغفار، آموزش همگانى شامل استفاده از ظرفيتهاى بومى- محلى، تبليغ 
سامانه هاى مناسب ملى به ويژه 4030، توليد محتواى سرگرمى و تربيتى 
براى كودكان و نوجوانان و ترويج در فضاى مجازى، هماهنگى مساجد 
و نيروهاى مردمى براى افزايش جريانهاى همدلى از جمله برنامه هاى 

اداره تبليغات اسالمى در فضاى مجازى است. 
رئيس اداره تبليغات اسالمى شهرستان كبودراهنگ در برنامه روستاگردى 
و حضور در روستاهاى بخش گل تپه عالوه بر ديدار با مداحان روستاها 
كه در راستاى طرح جهادى شهيد حاج قاسم سليمانى صورت گرفت، 
در جمع روســتائيان حاضر شد و درباره ضرورت بهره گيرى از فضاى 
مجــازى براى ايامى كه آموزش هاى حضورى كاهش يافته و ماندن در 
خانه يكى از الزامات پيشگيرى از كروناويروس است، توضيحاتى ارائه 

داد.
حجت االســالم ابوالحســن كيهانى محورهاى راه اندازى موج دوباره 
مواســات و كمك هاى مؤمنانه در ايام مختلف، توليد و تهيه ماســك 
ارزان قيمت يا رايگان، شناسايى اقشار آسيب پذير براى هدفمند كردن 
كمك هاى مؤمنانه به صورت محله محور، شناسايى خانواده هاى مبتال به 
كرونا و حمايتهاى مادى و معنوى از آنها را مواردى دانست كه بايد در 

هر محله و روستا به آنها پرداخته شود.
وى يكى از فرهنگ هاى سازنده در اين روزها را احوالپرسى و مشاوره 
تلفنى با خانواده هاى مبتال دانســت و گفت: استفاده از ظرفيت خيرين 
براى كمك به آسيب ديدگان، تشكيل كارگروه هاى تربيتى، پيشگيرى از 
شايعات موجود و باورهاى غلط و انگ كرونايى به خانواده ها در فضاى 
مجازى به ويژه شايعات محلى و بومى، تقويت گروه هاى سرود مردمى، 
تبليغ چهره به چهره ائمه جماعات و مبلغان براى اميدبخشى و كاستن 
از حس ترس و نااميدى مردم برنامه هاى ســازنده اى است كه جوانان 

تحصيلكرده، معتمدين و مسؤالن روستاها بايد به آنها بپردازند.
كيهانى جريان ســازى حمايت مدافعان سالمت شامل حضور گسترده 
و حساب شــده داوطلبان در بيمارستان ها، آموزش نيروهاى داوطلب با 
هماهنگى دانشگاه علوم پزشكى، تقدير و تشكر از كادردرمان، جريان 
پويش به ياد شهيد سليمانى شامل انعكاس اقدامات مردمى، ايده پردازى 
و همفكــرى در بين فعاالن محالت، كمك به جريان اشــتغال، اجراى 
برنامه هاى روايت جهاد شــامل برگزارى نشست راويان جهاد، جريان 
مطالبه گرى از دستگاه هاى آموزشــى براى كاهش حجم آموزش هاى 
مجازى و تزريق نشاط و اميد به خانواده ها را از برنامه هاى طرح جهادى 
شهيد قاسم سليمانى برشمرد كه توسط اداره تبليغات اسالمى شهرستان 
كبودراهنگ آغاز شــده و ادامه دارد. وى در ديدار با جمعى از مسئوالن 
بخش در محل دفتر امام جمعه گل تپه درخواست كرد كه نيروهاى اداره 
تبليغات را در تشــكيل گروه هاى جهادى براى حل مشكالت فرهنگى 
يارى كنند و از دهياران خواســت براى فرهنگسازى كاهش تجمعات 
خانوادگى و جلوگيرى از شــايعه پراكنى و منع مردم براى انگ شمردن 

كرونا بر مبتاليان در روستاها، مردم را پاى كار بياورند.
به گزارش ايسنا، رئيس اداره تبليغات اسالمى شهرستان كبودراهنگ در 
روستاگردى يكروزه در جمع اعضاى شورا، دهياران و معتمدين از جمله 
هيأتهاى مذهبى و مداحان بخش گل تپه، گفت: هدف دست اندركاران 
تبليغات اسالمى شناسايى، متشكل سازى، توانمندسازى و بسترسازى 
مناســب و به كارگيرى گروه هاى جهادى براى فرهنگســازى اجراى 

طرح هاى پيشگيرى از كرونا و ايجاد نشاط در جامعه است.

نياز كرونايى هاى بى بضاعت اسدآباد 
به كپسول اكسيژن

 تعدادى از همشهريان اسدآبادى كه بر اثر ابتال به كوويد-19 دچار 
مشكالت تنفسى شــده اند، نيازمند دريافت اكســيژن در منزل پس از 
ترخيص هســتند كه برخى استطاعت مالى در تهيه كپسول اكسيژن را 
ندارند، در اين راستا از افراد سخاوتمند و خيرين درخواست داريم در 

تهيه كپسول اين افراد كمك يار باشند.
مسئول روابط عمومى دانشكده علوم پزشكى با بيان اينكه كپسول هاى 
اكسيژن موجود در بيمارستان شهرستان تنها در حد پاسخگويى به نياز 
بيماران بسترى در بيمارستان است، اظهار كرد: درصورتى كه همشهريان و 
خيرين شهرستان داراى كپسول هاى اكسيژن خانگى بوده و درحال حاضر 
مورد استفاده و نيازشان نيست، مى توانند اين نوع از كپسول هاى اكسيژن 
خانگى خود را به صورت امانى يا اهدايى به دانشــكده علوم پزشــكى 

اسدآباد براى ارائه خدمت به بيماران تنفسى نيازمند تحويل دهند.
حسين سليمانى با اشاره به اينكه از مردم مى خواهيم نكات بهداشتى را 
رعايت كنند و درصورت بروز عالئم با ســامانه 4030 تماس بگيرند، 
خاطرنشان كرد: مراجعه به مراكز 16 ساعته كرونا فقط از طريق سامانه 
4030 نيست و افراد به صورت مستقيم نيز مى توانند به اين مراكز مراجعه 

كرده و توسط پزشك ويزيت شده و خدمات دريافت كنند.
ســليمانى در ادامه با اشاره به فراخوان دعوت از خيرين و داوطلبان در 
هميارى با قرارگاه پشتيبانى طرح شهيد سليمانى تصريح كرد: قرارگاه 
پشــتيبانى طرح آموزش، بيماريابى و جداسازى مديريت كرونا درنظر 
دارد با توجه به اهداف پيش روى اين قرارگاه در خدمت به هموطنان و 
با آموزش، غربالگرى، رهگيرى، حمايت از بيماران كرونايى و جلوگيرى 
از شيوع بيشــتر اين ويروس، در جهت قطع زنجيره انتقال، از ظرفيت 
خيرين و داوطلبان در اين طرح اســتفاده كند كــه خيرين و داوطلبان 

اسدآبادى نيز مى توانند در اين طرح شركت پررنگى داشته باشند.

سرپرست اداره وزش و جوانان شهرستان:
اماكن ورزشى اسدآباد به زودى مستهلك مى شود

 اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد براى نگهدارى از اماكن ورزشى 
بودجه هاى كم و ناچيزى را در اختيار دارد كه اين امر موجب مى شــود در 

آينده اى نزديك با اماكن ورزشى مستهلك و نامناسب مواجه شويم.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان اســداباد بااشاره به وضعيت 
نامناســب چمن مجموعه آزادى و تخصيص ندادن اعتبارات ورزشــى از 
ابتداى سالجارى تاكنون، افزود: درصورت تخصيص اعتبار 70 ميليارد ريالى 
حوزه ورزشى شهرستان تحوالت خوبى را در اين حوزه مى توان شاهد بود 

و نسبت به نوســازى برخى از اماكن مستهلك و فضاى ورزشى شهرستان 
اقدام كرد.

على جمور در ادامه درباره بازســازى زمين چمن فوتبال شــهيد راحمى 
و دووميدانــى در مجموعه ورزشــى اداره ورزش و جوانان شهرســتان، 
خاطرنشــان كرد: با جذب اعتبار طرح فوق نسبت به بازسازى طرح اقدام 

خواهد شد.
وى در بخش ديگرى از فعاليت 30 هيأت ورزشــى در شهرســتان اسدآباد 
خبــر داد و مطرح كرد: درحال حاضر فعاليت ايــن هيأتها تحت تأثير كرونا 

قرار گرفته است. 
جمور بر ضرورت ايجاد پايگاه فرهنگى در مجموعه ورزشى اين شهرستان 

تأكيد كرد و گفت: با توجه به شيوع كرونا و ممنوعيت برگزارى برنامه هاى 
مختلف در فضاهاى بســته، از تهديد كرونــا در اين رابطه مى توان به عنوان 
يك فرصت بــراى بهره مندى از موقعيت جغرافيايــى و ظرفيت مجموعه 
ورزشــى اداره ورزش و جوانان در راســتاى ايجاد پايــگاه فرهنگى براى 
برگزارى برنامه هاى مختلف براســاس پروتكل هاى بهداشتى در فضاى باز 

اين مجموعه استفاده كرد.
جمور يادآور شــد: ايجاد پايگاه فرهنگى در مجموعه ورزشــى شهرستان 
موجب تحقق آشــتى جامعه بــا ورزش و افزايش جامعــه هدف ورزش 
شهرســتان و ارتقاى انگيزه افراد در استفاده از امكانات ورزشى مجموعه و 

استخراج افراد نخبه ورزشى از ميان اين افراد خواهد بود.

سپيده راشدى »
 عمده ترين مزيتها و قابليت هاى شهرستان 
فامنين كه در ســند توســعه مشخص شده 
است، مطالعه، طراحى و تصويب منطقه ويژه 
اقتصادى جهان آباد با استعداد كاركردى بندر 
خشك و يا قابليت اشغالزايى حدود 30 هزار 

نفره است.
قابليت توسعه كشت و صنعت در شهرستان، 
وجود خوشه صنعتى نگارخاتون براى توليد 
قطعــات و ادوات كشــاورزى، همجوارى با 
اســتان هاى توانمند صنعتى و معدنى جهت 

ورود ســرمايه گذاران عالقه مند و قابليت 
كشــت و توســعه گياهــان دارويى و 
در  كه  ويژگى هايى ســت  صنعتــى، 
شهرستان فامنين منحصر به فرد است.
صورت  برنامه ريزى هاى  براســاس 
گرفته بايد تا پايان ســالجارى 657 
فرصت شغلى در فامنين ايجاد شود 

كه به گفته فرماندار شهرســتان تا اين مقطع 
زمانى 807 نفر شــغل ايجاد شــده است اين 

يعنى 150 نفر بيشتر از ميزان تعهد.
ســيدمجيد شــماعى درباره ميزان پيشرفت 
اهداف ســند توســعه در زمينه كشــاورزى 
و ضمن تأكيد بر اينكه توســعه كشــاورزى 
و صنعــت مهم ترين هدف ســند توســعه 
در فامنيــن اســت، مى گويد: ميــزان تعهد 

سرشــاخه كارى باغات گردو500 پيوند بوده 
كه 750 سرشاخه كارى و پيوند درختان گردو 
انجام شــده اســت. ميزان تعهد براى توليد 
گوشــت قرمز هم 139 هزار و120 كيلوگرم 
بوده كــه 74 هزار و 800 كيلوگــرم تاپايان 

مردادماه سالجارى توليد شده است.
وى توضيــح مى دهــد: تعهــد شهرســتان 
2/5 براى توســعه گلخانهها در ســال 1399

هكتاربوده اســت. تاكنون گلخانه هاى فامنين 
1/5 هكتار توسعه يافته اند و يك هكتار هم در 

مرحله عقد قرارداد با بانك است.
شــماعى ميزان تعهــد در زمينــه توليد 
دانه هــاى روغنــى را 350 هكتار عنوان 
مى كنــد و مى گويد: تا پايــان مردادماه 
سالجارى 77 درصد از اين ميزان تعهد 

محقق شده است.
وى ادامه مى دهد: امســال 
صنعتى  ناحيــه  در 

نگارخاتــون بيش از 80 قطعــه زمين هزار و 
600 و 2 هزار و 700 مترى به سرمايه گذاران 
واگذار شــده اســت. تاكنون 110 نفر مجوز 
گرفته انــد و 80 نفر از آنهــا 20 درصد مبلغ 
كل را واريــز كرده انــد. 24 نفر زمين هزار و 
400 مترى و مابقى زمين 2 هزار و 700 مترى 
تحويل گرفته اند. با ادمه جذب سرمايه گذاران 
تحولــى بى نظير در ناحيه صنعتى نگارخاتون 

شهرستان فامنين رقم مى خورد.
 تكميل پروژه هاى نيمه تمام صنعتى

شــماعى اضافه مى كند: اغلــب پروژه هاى 
نيمه تمام صنعتى تكميل شــده است و صد 
درصد پيشرفت فيزيكى دارد. اين پروژه ها 
شامل معدن سنگ مرمر، راه سازى سراوك، 
سوگســترماماهان،  هگمتــان،  فرابســپار 
قطعات كمباين، منتخبان آســايش، شركت 
شن  كشاورزى،  ماشين آالت  پروتئين،  پاك 
آراى الوند، معدن ســنگ، كشــتارگاه پگاه 
ماهان بتن، زرين ماسه، معدن گچ، كارخانه 

است. تراكتور  قطعات  ساخت 
ويــژه  منطقــه  مى كنــد:  تأكيــد  وى 
جهان آبــاد آمــاده ســرمايه گذارى اســت؛ 
اگــر 600 ميليــارد تومــان اعتبــار مــورد 
ــه ايــن منطقــه تخصيــص داده شــود  ــاز ب ني
زيرســاخت هاى آن تكميــل مى شــود. در 
ســرمايه گذاران  و  متقاضيــان  اين صــورت 
ــا ظرفيــت  مى تواننــد كســب و كارشــان را ب

ــد. ــعه دهن ــر توس ــزار نف ــتغال 30 ه اش
شــماعى در پايان مى گويد: براي دستيابي به 
توسعه پايدار و اينكه سند توسعه به پيشرفت 
هرچه بيشتر شهرســتان فامنين شتاب دهد، 
بايد با همكارى و مشاركت بيشتر زمينه براى 
اجرايــى كردن اين تعهد تا پايان ســالجارى 

فراهم شود.

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيام: از آغاز محدوديتها تاكنون 2 هزار 
و 200 مورد بازرسى در شهرستان كبودراهنگ 

انجام شده است.
فرماندار شهرســتان كبودراهنــگ با بيان اين 
مطلب در ستاد پيشــگيرى و كنترل و مقابله 
با ويروس كروناى اين شهرســتان، افزود: در 
اين بازرسى ها به 173 واحد صنفى تذكر داده 

شد و ده واحد تجارى متخلف پلمب شدند.
حجتا... مهدوى همچنين ادامه داد: در 5 ايست 
و بازرسى كه در شهرستان كبودراهنگ وجود 
دارد از آغاز طرح تاكنون 64 مورد جريمه يك 
ميليون تومانى و 221 مورد جريمه 200 هزار 
تومانــى براى رانندگان متخلف اعمال شــده 

است.
وى به طرح محله محور شهيدقاسم سليمانى 
نيز اشــاره كرد و افــزود: تمــام ظرفيتهاى 
شهرستان در اختيار اين طرح قرار گرفته است 

و كميته ها و مسئوالن كميته ما موظف هستند 
هرآنچه در ســتاد كرونا مصوب مى شــود را 

انجام دهند.
فرماندار كبودراهنگ خاطرنشــان كرد: طرح 
حاج قاسم ســليمانى تا پايان كرونا در كشور 
ادامه خواهد داشــت و همــه مديران موظف 
هستند كه اين طرح را اجرا كنند و اگر مديرى 
تخطى كند ابتدا تذكر شــفاهى داده مى شود 

سپس برابر قانون رفتار خواهد شد.
وى بيان كرد: براى اجراى طرح شهيدسليمانى 
در شهرســتان كبودراهنگ 18 منقطه و 140
محله تقســيم بندى شــده كه منــزل به منزل 
بيماريابى مى شــود و اين طــرح در 3 مرحله 
مراقبتى، حمايتى و نظارتى با همكارى سپاه، 

مركز بهداشت و هالل احمر انجام مى شود.
رئيس شــبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
كبودراهنــگ نيــز در اين نشســت گفت: از 
ابتداى اســفند 98 تاكنون، 3 هزار و 483 نفر 

با عالئم حاد تنفســى به 
درمانى  بهداشــتى  مراكز 
مراجعه كرده اند و از اين 
تعداد هــزار و 422 مورد 
بســترى و 2 هزار و 61
مورد نيز سرپايى بوده اند.

افــزود:  احمدى  علــى 
و  هزار  كرونايى  آزمايش 
421 مورد در شهرســتان 
قطعى  مثبت  كبودراهنگ 
بوده است كه از اين تعداد 
577 مورد بسترى و 844

بوده اند  سرپايى  نيز  مورد 
و 47 درصد مبتاليان روســتايى و 52 درصد 
مبتاليان شــهرى بوده اند و متأسفانه 77 مورد 
نيز در اين شهرستان بر اثر ويروس كرونا جان 

خود را از دست داده اند.
وى بيان كرد: خوشبختانه با اعمال محدوديتها 

از يكم آذر تاكنون رونــد مبتاليان به كرونا در 
شهرستان كبودراهنگ كاهش چشمگيرى داشته 
است، اميدواريم مردم با رعايت پروتكل بهداشتى 
و فاصله گذارى اجتماعى ما را در يشه كن كردن 

ويروس منحوس كرونا يارى كنند.

 پژوهشگران دانشگاه ملى مالير موفق شدند 
با استفاده از يك روش نو و ابداعى 2 مرحله اى، 
توان و چگالى انرژى باترى ها و ابرخازن ها را با 

فناورى نانو افزايش دهند.
به نقل از روابط عمومى دانشگاه مالير استاديار 
گروه مهندســى مواد دانشگاه مالير در اين باره 
اظهار كرد: پژوهشــگران گروه مهندسى مواد 
اين دانشــگاه توانستند با استفاده از يك روش 
نو و ابداعى 2 مرحله اى براى تهيه الكترودهاى 
هگزاسيانوفرات  گرافن-  كامپوزيتى  ابرخازنى 
منگنــز، خــواص الكتروشــيميايى و قابليت 
ذخيره سازى انرژى را در اين ابرخازن ها به طور 

چشمگيرى بهبود دهند.
مهــدى كزازى در تشــريح اين طــرح افزود: 
پژوهشــگران اين دانشگاه با اســتفاده از يك 
روش 2 مرحله اى ساده و در عين حال كارآمد، 
موفق شدند براى تهيه الكترودهاى كامپوزيتى 
ابرخازنــى و بــدون بايندر شــامل رســوب 
الكتروفورتيك بســتر كربنــى (نانوورقه هاى 
گرافن) و رســوب الكتروشــيميايى ماده فعال 
(نانومكعب هاى هگزاسيانوفرات منگنز) بر روى 
بســتر كربنى، مساحت ســطح ويژه و هدايت 
الكتريكى الكترود را افزايش دهند، به طورى كه 
در ظرفيت، توان و چرخه پذيرى اين ابرخازن ها 

افزايش قابل توجهى حاصل شد.

وى ادامه داد: با روش به كار گرفته شــده نه تنها 
كارايى الكتــرود مذكور بهبــود مى يابد، بلكه 
روشى نو و مؤثر در ساخت ديگر الكترودهاى 
ابرخازنــى يا باترى به ســاير محققان معرفى 
مى شود كه به پيشرفت در حوزه انرژى هاى پاك 

و تجديدپذير منجر خواهد شد.
اســتاديار گروه مهندســى مواد دانشگاه مالير 
و نويسنده مســئول اين طرح با اشاره به لزوم 
توســعه انرژى پاك، گفت: عصر حاضر، دوره 
حفاظت محيط زيســت و توسعه انرژى پاك 
و تجديدپذير اســت و مصرف ســوخت هاى 
فســيلى به دليل انتشــار گازهاى گلخانه اى و 
آلودگى هوا، محدود شده است.كزازى با تأكيد 
بر اينكه در اين باره بايد منابع جايگزين انرژى 
همچون انرژى باد و انرژى خورشيدى، به عنوان 
راهكارى اساســى توسعه داده شوند، بيان كرد: 
اين منابع غيردائمى بايد همواره با ســامانه هاى 
ذخيره سازى انرژى همراه شوند تا بر مشكل نبود 
گاه و بيگاه اين منابع فائق آمده و از دسترســى 
دائمى انرژى اطمينان حاصل كرد. وى ادامه داد: 
سامانه هاى الكتروشيميايى همچون ابرخازن ها 
كه مى توانند به طور مؤثرى انرژى الكتريكى را 
ذخيره كنند و هنــگام نياز تحويل دهند، نقش 
تعيين كننــده اى را در اين زمينــه ايفا مى كنند. 
عضو هيأت علمى دانشــگاه مالير با اشاره به 

مطالعه دقيق خواص ذخيره ســازى انرژى در 
اين الكترودها، يادآور شد: نتايج به دست آمده 
بهبــود قابل توجه خواص الكتروشــيميايى و 
قابليت ذخيره ســازى انرژى را در الكترودهاى 
تهيه شده نشــان مى دهد. كزازى گفت: در اين 
طرح بــر مبناى تجربيات طرح هــا و مقاالت 
گذشته، استفاده از يك روش 2 مرحله اى ساده 
و كارآمد براى تهيه الكترودهاى ذخيره ســازى 
انرژى ابرخازنى، داراى چندين مزيت است كه 
رسوب مســتقيم در اين روش يك مزيت مهم 
اســت و در آن از هيچ چسب و بايندر مخربى 
اســتفاده نمى شود. وى اســتفاده از يك بستر 
كربنــى را دومين مزيت اين طرح برشــمرد و 
افزود: در اين كار از نانوورقه هاى گرافن به اين 
منظور استفاده شد كه اين بستر رسانا عالوه بر 
بهبود هدايت ماده فعال هگزاسيانوفرات منگنز، 
موجب افزايش مساحت سطح ويژه آن شده و 

در نتيجه ظرفيت و توان افزايش مى يابد.
اســتاديار گروه مهندســى مواد دانشگاه مالير 
اســتفاده از ســاختار نانومقياس منظم در تهيه 
مــاده فعال هگزاســيانوفرات منگنز به صورت 
نانومكعب كه ســبب افزايش مساحت سطح 
ويژه و در نتيجه افزايش نرخ جريان دهى و توان 

ابرخازن مى شود را از ديگر مزيت ها برشمرد.
كــزازى يادآور شــد: همچنيــن به دليل اينكه 

نانومكعب هــا به صورت منظم بر روى بســتر 
نانوورقه هاى گرافن نشانده شده اند، از آگلومره 

شدن آنها جلوگيرى شده است.
وى درباره ويژگى هاى شــاخص الكترودهاى 
به كار رفتــه در اين طرح، گفت: مواد فعال نانو 
ســاختار بر پايه هگزاســيانوفرات فلز به طور 
گسترده در ساخت الكترودهاى انواع سامانه هاى 
ذخيره ساز الكتروشيميايى انرژى مورد استفاده 
قــرار گرفته اند كه دليل اصلــى براى اين مهم 
ساختار باز و تونلى آنها است كه موجب ورود 
و خروج نسبتا آســان يون هاى الكتروليت به 

درون ساختار آنها مى شود.
استاديار گروه مهندسى مواد دانشگاه مالير ادامه 
داد: به همين دليل اين مواد فعال به طور گسترده 
در ســاخت الكترودهــاى باترى هاى تك و يا 
چند ظرفيتى از قبيل باترى هاى ســديم- يون، 
منيزيم- يون و آلومينيوم- يون و همچنين انواع 

ابرخازن ها مورد استفاده قرار گرفته اند.
كزازى كه در حوزه سيســتم هاى ذخيره سازى 
انرژى به ويژه باترى هاى آلومينيوم- يون پايه آبى 
با كشــور چين و جمهورى چك نيز همكارى 
داشته است، خاطرنشان كرد: از نتايج اين تحقيق 
مى توان در كارخانه هاى توليد باترى هاى ليتيمى 
و باترى هاى اسيدى ســرب موجود در كشور 

بهره گرفت.

هرستان 
ص شده 
قه ويژه 
ى بندر 
30 هزار 

هرستان، 
ى توليد 
وارى با 
جهت 

يت 
و 

هكتاربوده اســت. تاكنون گلخانه هاى فامنين 
1/5 هكتار توسعه يافته اند و يك هكتار هم در 

مرحله عقد قرارداد با بانك است.
شــماعى ميزان تعهــد در زمينــه توليد 
دانه هــاى روغنــى را 350 هكتار عنوان 
مى كنــد و مى گويد: تا پايــان مردادماه 
7سالجارى 77 درصد از اين ميزان تعهد 

محقق شده است.
وى ادامه مى دهد: امســال 
صنعتى  ناحيــه  در 

فرماندار فامنين در گفت وگو با همدان پيام:

با تحقق 122 درصد از سند توسعه اشتغال فامنين 
807 شغل ايجاد شد

■ چشم انداز زيباى سند توسعه اشتغال در فامنين با تحقق 122 درصدى
■ سرشاخه كارى 1/5 برابر تعهد

پلمب 10 واحد صنفى متخلف در كبودراهنگ 

دانشگاه مالير موفق به افزايش توان انرژى ابَرخازن ها با فناورى نانو شد
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نشست كميسيون مشترك برجام
 26 آذر در وين

 پايگاه اطالع رســانى اتحاديه اروپا اعالم كرد كه نشست كميسيون 
مشترك برجام روز 16 دسامبر 2020(26 آذرماه) در وين پايتخت اتريش 

برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس، اين نشســت قرار اســت به رياســت هلگا اشميد 
معاون جوزپ بورل مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا و با حضور 
نمايندگان كشــورهاى روســيه، انگليس، آلمان، فرانسه، چين و ايران 

برگزار شود. 
براساس اين گزارش، دستور كار اين نشست تالشهاى جارى براى حفظ 
برجام و روشهاى موثر براى اجراى كامل اين توافق از سوى همه طرفين 

و آمادگى تبادل نظر در سطح وزرا است. 
آخرين دور مذاكرات كميســيون مشــترك برجام روز 11 شهريورماه 

گذشته در هتل پله بورگ وين برگزار شده بود.

مجلس يازدهم به دنبال 
حل ريشه اى فساد و رانت است

 رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس معتقد است مجلس دوره يازدهم 
اراده بيشترى نسبت به ســاير مجالس در حوزه شفافيت دارد كه خود 

موجب حل بسيارى از مسائل كشور خواهد شد.
مجتبى ذوالنورى در گفت وگو با خانه ملت، به ارزيابى عملكرد مجلس 
يازدهم شــوراى اســالمى پرداخت و گفت: دوره يازدهم مجلس در 

مقايسه با دوره گذشته، از جهات مختلف عيار باالترى دارد.
نماينده قم در مجلس شــوراى اسالمى بر همين اساس تصريح كرد: با 
اين حال براساس توقعاتى كه مردم داشته و بايدهايى كه از اين مجلس 
انتظار مى رفت مى توان نمره قبولى به آن داد اما اين نمره باال نيســت و 

مجلس مى توانست فعال تر از اينها باشد.
وى با اشــاره به اقدامات مثبت مجلس در 6 ماهه نخست، عنوان كرد: 
مجلس مى توانست در حوزه مقابله با تورم موفق تر عمل كند و يكى از 
نكات مهم اين اســت كه به جاى تمركز بر معلول ها، بر علت ها تمركز 

شود تا با استفاده از ابزار نظارتى مشكالت اساسى را حل كند.
ذوالنورى همچنين با اشاره به عملكرد مجلس يازدهم در حوزه شفافيت 
ابراز كرد: مجلس يازدهم در اين مورد اراده بيشــترى نســبت به ساير 
مجالس دارد چنانچه درحال حاضر طرح شــفافيت آراى نمايندگان در 

آستانه بررسى در صحن علنى است.
وى در ادامه شــفافيت را در 2 ســطح دانست و گفت: سطح نخست 
شفافيت، شــفافيت آراى نمايندگان است و در سطح دوم مجلس بايد 
موجب شود تا در كل كشور شفافيت ايجاد شده و رانت هاى اطالعاتى 

و پشت پرده هاى فساد برطرف شود.

نمايندگان از پاسخ هاى وزير
 راه و شهرسازى قانع شدند

 نمايندگان پرســش كننده از پاســخ هاى وزير راه و شهرسازى قانع 
شــدند و وزير نيز به تالش براى پايان پروژه هاى شــهرى و روستايى 

تأكيد كرد.
رئيس كميســيون عمران مجلس در گفت وگو با ايرنا درباره نشســت 
روز گذشته كميســيون عمران كه با حضور محمد اسالمى وزير راه و 
شهرســازى برگزار شد، افزود: در اين نشســت 7 نماينده از وزير راه 
و شهرسازى درباره شبكه ريلى، بافت هاى فرسوده، پروژه هاى راه هاى 
روستايى و شهرى و همچنين آغاز به كار ديگر پروژه ها در ساير مناطق 
كشور سوال داشتند كه نمايندگان پرسش كننده از پاسخ هاى وزير، قانع 
شدند.  محمدرضا رضايى كوچى با اشاره به طرح جهش توليد و تأمين 
مسكن كه دومين دستور جلسه كميسيون بود، اظهار كرد:  كارشناسانى 
از مركــز پژوهش هاى مجلس نيز در اين نشســت حضور داشــتند و 
پيشــنهادهايى براى طرح جهش توليد و توليد مســكن ارائه كردند و 

توافقاتى نيز در اين باره انجام شد.

حواشى شايعات تغيير برخى مديران در استان
جلوگيرى از سياسى كارى در استان با 
هماهنگى مجمع نمايندگان و استاندارى 

براى تغيير مديران
 پايان هفته گذشته نماينده همدان و فامنين در گفت وگويى درباره 
جابه جايى مديران در آستانه انتخابات رياست جمهورى گفت كه بنابر 
نامه ابالغى دولت به دستگاه ها، طبق دستورالعمل جابه جايى مديران تا 

پايان دولت بايد متوقف شود.
حجت االســالم احمدحســين فالحى نيز 2 ماه پيــش(14 مهرماه) 
در گفت وگــو با همدان پيــام درباره احتمال ايجــاد تغييرات در بدنه 
اســتاندارى اظهار كرده بود كه برنامه كلى دولت بر اين قرار است كه 
به علــت نزديكى به انتخابات تا پايان عمر خود در حد امكان مديران 
را تغيير ندهد. اين مسأله درباره وزيران، استانداران و ساير مديران در 

كشور نيز صدق مى كند.
با اين حال در چند روز گذشته برخى منتقدين برخى از مديران كم كار 
در استان با بيان اينكه اين درخواست به دليل بقاى اين مديران به بهانه 
انتخابات اظهار شده است، اظهارات فالحى را مورد انتقاد قرار داده اند.
اين درحالى اســت كه سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات در 
مجلس با اعالم حمايت از مديران شايســته و كارآمد در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرده بود كه جابه جايى چنين مديرانى سياسى كارى است 
و ما به عنوان دستگاه نظارتى اگر چنين اتفاقى را مشاهده كنيم، از وزرا 
پيگير علت موضوع خواهيم بود و اگر اين بازى هاى سياســى درباره 
مديران شايسته و توانمند اتفاق بيفتد در دفاع از اين مديران كارآمد از 

هر طيف و جناحى پاى كار هستيم و حمايت خواهيم كرد.
اين مسأله از آنجايى مطرح مى شود كه همان طور كه فالحى نيز به آن 
اشــاره كرده در برخى قسمت ها زمزمه هايى بر تغيير از طرف مديران 

مجموعه هاى دولتى استان به گوش مى رسد.
در شرايط حال حاضر كشور و اختالف نظر فاحش ميان دولت دوازدهم 
و مجلــس يازدهم، مى توان گفت كه اين تقابل ها و اختالف نظرها در 

استان همدان در شرايط مطلوب ترى قرار دارد. 
همان گونه كه در مصاحبه با برخى اعضاى مجمع نمايندگان اســتان 
به مناســبت ويژه نامه استاندارى داشــتيم، غالباً از تعامل استاندارى با 

مجمع نمايندگان اظهار رضايت داشتند. 
از ســوى ديگر اين نمايندگان تأكيد داشــتند كه براى تغيير برخى از 
مديران ناكارآمد در اســتان، قرار شــده است كه با اجماع نظر مجمع 
نمايندگان استان و هماهنگى با مديران ارشد استان اين تغييرات انجام 

شود. 
با اين حــال مى توان گفت كه با برداشــت از اظهارنظرات نمايدنگان 
استان، ترجيح اعضاى نمايندگان استان بر تغيير نكردن مديران استانى 

تا پايان انتخابات سال آينده است. 
هادى بيگى نژاد نماينده مالير نيز در گفت وگو با همدان پيام در اين باره 
گفته اســت: تالش مى كنيم تاجايى كه امكان دارد كار را جلو ببريم و 
اگر تغيير الزم باشــد و به تنش در جامعه نيز منجر نشــود، به قطع با 
مسئول مربوطه برخورد كرده و دست به تغيير خواهيم زد. با اين حال 
با مديرانى كه تغيير آنان موجب تنش در جامعه مى شود، بايد به شكلى 

برخورد كرد كه بتوانند به سمت عملكرد مطلوب حركت كنند.
با توجه به تنش هاى اخير ميان مجلس و دولت شاهد اين مسأله هستيم 
كــه در 2 برهه زمانى متفاوت مقام معظم رهبرى با نكوهش توهين و 
تهمت برخى از نماينــدگان به اعضاى دولت، بر همكارى و وحدت 

بيشتر ميان دولت و مجلس تأكيد كردند. 

تأكيد قاليباف بر ضرورت توجه به تأثير 
درآمدهاى نفتى و كرونا در مسائل اقتصادى

 سخنگوى كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى از 
تأكيد رئيس مجلــس بر توجه به تأثير درآمدهــاى نفتى و كرونا در 

مسائل اقتصادى در تدوين بودجه 1400 خبر داد.
محمدمهدى مفتح در گفت وگو با ايسنا با اشاره به جلسه روزگذشته 
كميسيون برنامه و بودجه با حضور قاليباف رئيس مجلس براى بررسى 
اولويت هاى بودجه در سال آينده، گفت: در اين جلسه كه با توجه به 
اهميت بودجه برگزار شد ابتدا كلياتى از مسايل مختلف مجلس مطرح 
و سپس به طور ويژه بر بحث بودجه متمركز شديم، اعضاى كميسيون 
برنامه، بودجه و محاســبات مجلس هم در ادامه مسائل و دغدغه هاى 

خود را در بحث بودجه مطرح و مورد بحث قرار دادند.
نماينده تويســركان افــزود: موضوع اصالح ســاختار بودجه در اين 
نشست مورد تأكيد رئيس مجلس و نمايندگان قرار گرفت، كميسيون 
برنامه، بودجه و محاســبات در چند ماه گذشــته به طور ويژه بحث 
اصالح ساختار بودجه را مورد بررسى قرار داد و اكنون هم در صحن 
علنى درحال بررســى اســت، همچنين در اين نشست توجه به تأثير 
درآمدهاى حاصل از نفت و افزايش هزينه هاى ناشى از شيوع كرونا بر 

ديگر مسائل كشور مورد بررسى قرار گرفت.
مفتح ادامــه داد: رئيس مجلس پس از پايان نظــرات نمايندگان يك 
جمع بندى نسبت به مسائل داشت و اعالم كرد با توجه به حساسيت ها 
و ويژگى هاى منابع مالى در بودجه سال آينده بايد توجه نسبت به حال 
مردم آسيب ديده از شيوع كرونا و تاثير تحريم ها بر درآمدهاى حاصل 

از فروش نفت مورد توجه قرار بگيرد.
ســخنگوى كميســيون برنامه و بودجه همچنين با اشاره به اظهارات 
قاليباف در اين جلســه گفت: براين اساس تأثير 2 موضوع درآمدهاى 
نفتــى و كرونا بايد بر مباحث اقتصادى مدنظــر قرار بگيرد و بودجه 
1400 به نحوى تدوين شــود كه ضمن بهينه سازى ارقام و ساختار آن 
موجب افزايش رشد اقتصادى و حمايت از افراد نيازمند و آسيب ديده 

ناشى از شيوع كرونا شود.
وى افزود: اين مســائل نياز به هماهنگى كامل همه كميســيون هاى 
تخصصى مجلس به ويژه كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات دارد 
تا تمامى اصالحات ســاختار بودجه بتواند در بودجه سال آينده خود 

را نشان دهد.

فشار حداكثرى شكست خورد 
 مســئول سياست خارجى سال هاى 1999 تا 2009 اتحاديه اروپا به همراه 5 
عضو شوراى روابط خارجى اروپا از دولت هاى اروپايى خواستند با جو بايدن 

به عنوان رئيس جمهور جديد آمريكا همكارى و تعامل با ايران را احيا كنند.
به گزارش فارس، خاوير سوالنا و ديگر اعضاى ارشد انديشكده شوراى روابط 
خارجى اروپا در بيانه اى اظهار كردند: انتخاب جو بايدن، گشايشى براى تقويت 

روابط فراآتالنتيك در مسائل امنيتى حساس شامل ايران ايجاد مى كند.
در ادامه اين بيانه آمده اســت: با توجه به كار سختى كه در 4 سال اخير جهت 
حفظ توافق هســته اى ايران (برجام) انجام شده اســت، دولت هاى اروپايى و 
اتحاديه اروپا بايد هم اكنون به صراحت از دولت آينده بايدن و ايران بخواهند كه 
فورا به پايبندى كامل به توافق (برجام) برگردند. بازيگران اروپايى بايد فعاالنه 

و به روشى هماهنگ يك نقشه راه براى حمايت از اين تالش ترسيم كنند.

توان نظامى و موشكى ايران 
قابل مذاكره نيست

ــام  ــك مق ــاره شــروط ي ــپاه اظهارنظــر درب ــى س ــروى درياي ــده ني  فرمان
ــام  ــق برج ــه تواف ــن كشــور ب ــراى بازگشــت اي ــكا ب ــت منتخــب آمري دول
ــا  ــه آي ــن پرســش ك ــا اي ــد ام ــوان مى كن ــردان سياســى عن ــه  دولتم را وظيف
ــران قابــل مذاكــره اســت؟  ــوان و برنامــه موشــكى جمهــورى اســالمى اي ت
ــل  ــاً قاب ــه قطع ــد ك ــت مى گوي ــا صراح ــذارد و ب ــخ نمى گ ــدون پاس را ب

ــره نيســت. مذاك
عليرضا تنگســيرى در گفت وگو با ايســنا، تأكيد دارد كه پاسداران سياست را 
مى دانند، اما سياست زده نيستند و اظهارنظر سياسى را بر عهده  سياستمداران و 
بزرگان خود مى گذارند، اما در حوزه سياست نظامى و تاكتيك هاى خود و آنچه 

بر عهده دارند، صحبت مى كنند.

سرنخ هاى زيادى
 از ترور شهيد فخرى زاده داريم

ــج)  ــام زمان(ع ــام ام ــربازان گمن ــه س ــرد ك ــالم ك ــات اع ــر اطالع  وزي
بالفاصلــه پــس از تــرور شــهيد فخــرى زاده تمــام تــالش خــود را بــه كار 
ــام  ــا تم ــان ب ــد و همچن ــت آوردن ــه دس ــادى ب ــرنخ هاى زي ــد و س گرفتن

ــه هســتند. ــرى قضي ــاد درحــال پيگي ابع
بــه گــزارش ايرنــا، حجت االســالم والمســلمين محمــود علــوى در 
ــن  ــهيد محس ــرور ش ــاره ت ــوالت درب ــن تح ــاره آخري ــى درب گفت وگوي
فخــرى زاده دانشــمند هســته اى كشــورمان، گفــت: درحــال پيگيــرى ايــن 
مســأله هســتيم، منتهــا چــون ايــن موضــوع جــارى اســت و الزم اســت كــه 
جزئيــات آن را فعــال ذكــر نكنيــم تــا بــه نتيجه هــاى روشــنى برســيم بعــد 

ــم. ــرار دهي ــان آن ق ــز را در جري ملــت عزي

آگهى مزايده فروش زمين

شهــردارى سامن

شــهردارى ســامن در نظــر دارد برابــر مصوبــه  شــماره 1/852 
ــق  ــرم اســالمى شــهر از طري ــورخ 99/08/26 شــوراى محت م
ــوان 2099050221000001  ــماره فراخ ــه ش ــى ب ــده عموم مزاي
ــه فــروش 4 قطعــه زميــن  ــدام ب از طريــق ســامانه ســتاد اق
مســكونى واقــع در شــهرك قائــم هــر كدام بــه مســاحت 200 

مترمربــع اقــدام نمايــد.
ــد جهــت كســب  ــى آي ــل م ــوت بعم ــان دع ــذا از متقاضي  ل
اطالعــات بيشــتر و دريافــت اســناد مزايــده بــه واحــد امــور 

ــى شــهردارى مراجعــه نماينــد.  مال
مبلــغ  قطعــه  هــر  مزايــده  در  شــركت  تضميــن   *
ــه حســاب شــماره 310001547001  70/000/000ريــال و واريــز ب
نــزد بانــك ملــى ســامن بنــام شــهردارى ســامن و يــا ضمانت 

ــه. ــناد خزان ــى و اس ــه بانك نام
* برنــدگان اول ، دوم وســوم مزايــده هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد 
ــط  ــهردارى ضب ــع ش ــه نف ــا ب ــپرده آنه ــرارداد نشوند،س ق

خواهــد شــد.
ــناد  ــه در اس ــه معامل ــوط ب ــات مرب ــات و جزئي ــاير اطالع س

ــد. ــى باش ــدرج م ــده من مزاي
* مهلت قبول پيشنهادات : 99/09/23

* مهلت گشايش پيشنهادات : 99/09/24 
تلفن تماس:  32422223-081-32422590-081 داخلى  5

(م الف 1256)

 بعداز ظهر جمعه گذشــته 7 آذرماه 
از  يكى  فخرى زاده  محســن  شــهيد 
دانشمندان حوزه هسته اى كشور و رئيس 
سازمان پژوهش و نوآورى وزارت دفاع 
به دســت عوامل تروريست در اطراف 
تهران به شهادت رســيد. اين ترور در 
تروريست ها  و  داده  رخ  آبســرد  شهر 
پيش از تيراندازى به ســمت خودروى 
خودروى  يك  انفجــار  به  فخرى زاده، 

ديگر اقدام كرده اند.
در پــى وقــوع اين حادثــه از همان 
ساعات ابتدايى، انگشت اتهام به سوى 
رژيم اشــغالگر اســرائيل گرفته شده 
اســت. اين درحالى است كه يكى از 
خبرگزارى هاى اياالت متحده آمريكا نيز 
در گزارشى به نقل از چند منبع آگاه، از 
دخالت اسرائيل در پشت پرده اين اقدام 
عليه كشــورمان خبر داد. در چند روز 
اخير شاهد واكنش هاى بسيارى نسبت به 
اين مسأله بوديم كه مى خواهيم در اين 

گزارش به آن بپردازيم:
براى  رهبرى  معظــم  مقام  فرمان   

مجازات قطعى 
رهبــر انقالب اســالمى در پيامــى فرمودند: 
دانشمند برجســته و ممتاز هسته اى و دفاعى 
كشور محســن فخرى زاده به دست مزدوران 
جنايتكار و شقاوت پيشــه به شــهادت رسيد. 
اين عنصر علمى كم نظير جان عزيز و گرانبها 
را به خاطر تالش هاى علمى بزرگ و ماندگار 
خود، در راه خدا مبذول داشــت و مقام واالى 

شهادت، پاداش الهى اوست.
به گزارش ايسنا، حضرت آيت ا... خامنه اى در 
ادامــه اين پيام افزودند: 2 موضوع مهم را همه  
دست اندركاران بايد به جد در دستور كار قرار 
دهند، نخست پيگيرى اين جنايت و مجازات 
قطعى عامــالن و آمــران آن و ديگر پيگيرى 
تالش علمى و فنى شهيد در همه  بخش هايى 

كه وى بدانها اشتغال داشت. 
به  را  فخرى زاده  شهيد  ترور  پاسخ   

موقع مى دهيم
رئيس جمهــور نيز در واكنش بــه اين اقدام 
عليه كشور در جلسه هيأت دولت گفت: همه 
اتاق هاى فكر و همه دشــمنان ايران به خوبى 
بدانند ملت ايران و مسئوالن كشور شجاع تر و 
غيورتر از آن هستند كه اين اقدام جنايتكارانه را 
بى پاسخ بگذارند. به موقع و مناسب، مسئوالن 

مربوطه پاسخ اين جنايت را خواهند داد.
والمسلمين  حجت االســالم  ايرنا،  گزارش  به 
حسن روحانى افزود: ملت ايران هوشمندتر و 
حكيم تر از آنند كه در دام توطئه صهيونيست ها 
بيفتند. آنها در فكر ايجاد يك آشــوب و بلوا 

هستند. بدانند ما دست آنها را از پيش خوانديم 
و آنها موفق نخواهند شــد به اهداف خبيثانه 

خودشان دست پيدا كنند.
نمى شود  پشيمان  جنايتكار  دشمن   

مگر با واكنشى قوى
رئيس مجلس شوراى اسالمى در صحن علنى 
مجلس نيز گفت: دشــمن جنايتكار پشــيمان 
نمى شود، مگر با واكنشى قوى كه هم در مقابل 
خطاهاى احتمالى آينده دشــمن، بازدارندگى 
ايجاد كند و هم بابت اين جنايات از آنها انتقام 
بگيرد، در همين راستا عالوه بر انتقام بازدارنده 
از دشمنان و آمران شهادت شهيد فخرى زاده، 
وظيفه همه قوا و سازمان ها و نهادهاى مربوطه 
اســت كه تهديد اين ضايعه اسفناك را به يك 
فرصت براى قوى شدن در عرصه هاى مختلف 
اقتصــادى، امنيتى، دفاعى و هســته اى تبديل 
كنند و همچنين از فرســتادن هرگونه سيگنال 
ضعف و يا اعتماد به سيســتم سياسى آمريكا 

پرهيز نمايند.
به گزارش تســنيم، محمدباقر قاليباف تصريح 
كــرد: پيش از اين نيز گفته شــده اســت كه 
تغيير برآورد دشمن از محاسبه اقدامات ايران 
ضرورتى انكارناپذير براى كاهش فشــارها بر 
مردم ايران اســت، اين مهم ميسر نخواهد شد 
جز با برداشــتن گام هاى بلنــد و معنى دار در 
حوزه هايى كه دشــمن به آنها توجه مى كند و 

درباره آنها نگرانى دارد.
 ابتدا تحريم مى كنند سپس 

مذاكره و ترور
رئيس قــوه قضائيه نيز در جلســه اى گفت: 
همان مدعيان دروغين حقوق بشــر در اروپا و 
آمريكا يك روز با ممانعت از رســيدن دارو به 
بيماران جنايت مى كنند، يك روز هم در خيابان 

با اسلحه آدم مى كشــند؛ يك روز حاج قاسم 
سليمانى و يك روز شهريارى و علىمحمدى و 

يك روز هم فخرى زاده را ترور مى كنند.
به گزارش مهر، آيت ا.. ابراهيم رئيسى با تأكيد 
بر اينكه تاوان سختى در انتظار اين جنايتكاران 
است، گفت: طراحان و حاميان ترور همان هايى 
هستند كه ابتدا تحريم مى كنند سپس با كراوات 
پاى ميز مذاكره آمــده و همزمان در خيابان با 

اسلحه آدم مى كشند.
 بــراى انتقام از عامالن ترور از همه 
ظرفيت هاى مجلس اســتفاده خواهيم 

كرد
رئيس كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت:  به مردم عزيز كشورمان اطمينان 
مى دهيم از همه ظرفيت هاى مجلس براى انتقام 
از آمران و عامالن اين جنايت بزرگ اســتفاده 
مى كنيم و تــا مجازات عامالن ترور شــهيد 

محسن فخرى زاده آرام نخواهيم گرفت.
 از ظريفت هاى مجلس براى مجازات 

عامالن استفاده خواهيم كرد
نماينده همدان و فامنين نيز در پيامى نوشــت: 
كينه رژيم پليد صهيونيستى و استكبار جهانى 
بار ديگر در قالب ترور كوردالنه فرزند برومند 
ديگرى از فرزندان غيور جمهورى اســالمى 
ايران شــهيد محســن فخرى زاده، دانشــمند 
مجاهد، متعهد و نخبه دفاعى و نظامى كشور، 
چهره نمايان ســاخت و اين واقعيت را عيان 

كرد. 
به گزارش ملت، حميدرضا حاجى بابايى تأكيد 
كرد: به مردم عزيز كشورمان اطمينان مى دهيم 
از همه ظرفيت هاى مجلس براى انتقام از آمران 
و عامالن اين جنايت بزرگ اســتفاده مى كنيم 
و تــا مجازات عامالن ترور شــهيد محســن 

فخرى زاده آرام نخواهيم گرفت.
پاســخ قاطعانه در  NPT خروج از 

برابر ترور دانشمند ايرانى است
نماينده همدان و فامنين در گفت وگو با ايسنا، با 
 ،NPT بيان اينكه دولت با پذيرش مذاكرات و
دســت جاسوسان را در ايران بازگذاشته است 
و ما هر روز شاهد اين جنايات هستيم، تأكيد 
كــرد: در واكنش به اين اقــدام، بايد از روند 
انفعالــى مذاكره و اين تصميم ذليالنه دســت 

برداريم و از NPT خارج شويم.
حجت االســالم احمدحســين فالحى مطرح 
كــرد: نبايد اجازه دهيم جاسوســان در مراكز 
و نهادهــاى امنيتى ما جوالن دهند، اگر منفعل 
عمل كنيم رژيم صهيونيستى به جنايات خود 

در ايران ادامه خواهد داد.
وى توضيح داد: چند وقت پيش اسم اين شهيد 
جزو ليســت ترور عنوان شــده بود؛ بنابراين 
نهادهاى امنيتى بايد پاســخگوى تدابير اتخاذ 

نشده باشند.
 فكر كــردن و حــرف زدن درباره 

مذاكره با غرب خيانت است
نماينده اسدآباد نيز در گفت وگو با عصر همدان 
ترور شهيدمحســن فخرى زاده را يك حركت 
كوركورانه و بزدالنه دشمن خواند و گفت: در 
شرايط امروز حرف زدن و فكر كردن به مذاكره 
يك خيانت اســت كه با اين حركت زشــت 
دشمن نه به نتيجه مى رسد و نه به صالح مردم 

و كشور است. 
كيومرث ســرمدى واله در ادامه گفت: يك بار 
ديگر با اين حركت كوركورانه دشمن در ترور 
دانشمند هســته اى، ثابت كرد كه فكر مذاكره 
و نگاه ما به گرگانى كه دلســوزى كنند، نگاه 

پليدى است.

محمد ترابى»
 بودجه ساالنه كشــور به عالوه موارد 
كلى از لحاظ اســتانى نيــز همواره مورد 
توجه بوده است. بودجه 1400 نسبت به 
سال هاى گذشته براى استان همدان حائز 
اهميت اســت؛ زيرا پس از شــكل گيرى 
شوراى  مجلس  كميســيون هاى  اعضاى 
اسالمى در سالجارى، 4 نماينده از استان 
همدان به عضويت اين كميسيون درآمده 
كه 2 تن از آنها عضو هيأت رئيســه اين 

كميسيون انتخاب شده اند. 
از اين رو مى توان اميدوار بود كه وضعيت 
بودجه ســال آينده براى استان نسبت به 
ادوار گذشته بهبود يافته و بر توسعه استان 

تأثير مثبت ترى بگذارد. 
كمتــر از ده روز پيش، پس از تشــكيل 
دومين جلســه فوق العــاده هيأت دولت 
به منظور بررسى بودجه 1400، مواردى از 
اين بودجه تصويب شد؛ البته در اين ميان 
شوراى  يازدهم  مجلس  ميان  مناقشــاتى 
اســالمى و دولت دوازدهم بر ســر طرح 
اصالح ســاختار بودجه بــه وجود آمده 

است. 
رئيــس  حاجى بابايــى  حميدرضــا 

كميسيون برنامه و بودجه در واكنش به 
مخالفت پورمحمــدى معاون اقتصادى 
سازمان برنامه و بودجه با طرح اصالح 
ســاختار بودجه مجلس، گفته است كه 
ســقوط  درحال  كنونى  روال  با  بودجه 
است و درصورت اصالح نشدن، ديگر 
نمى توان كشــور را براســاس آن اداره 
كرد، ظرفيت كشــور براى اداره بسيار 
كنونى  بودجه نويسى  سيستم  و  باالست 

بايد اصالح شود.
از ســوى ديگــر محمدمهــدى مفتــح 
سخنگوى كميســيون برنامه و بودجه نيز 
گفته است كه ما مدت هاست با دولت در 

كميته به صورت هماهنگ به بررسى اين 
طرح پرداخته ايم و دولت با تك تك احكام 
مندرج در اين طرح موافقت كرده است؛ 
بنابراين دليــل مخالفت دولت در صحن 

علنى با اين طرح مشخص نيست.
اين مسائل درحالى به وجود آمده كه طبق 
گفته هاى مفتح نماينده تويسركان، دولت 
موظف است كه تا شنبه هفته آينده اليحه 
بودجــه 1400 را تقديم مجلس كند؛ البته 
هيأت دولت روز يكشــنبه براى بررسى 
بودجه مذكور تشــكيل جلسه فوق العاده 

داد. 
فارغ از اين مســائل، بايد گفت كه براى 

بهبود وضعيت بودجه در استان، هماهنگى 
ميان مديران ارشــد بــا مجمع نمايندگان 
اســتان به ويژه 3 نماينده حال حاضر در 
كميسيون برنامه و بودجه نيز حائز اهميت 

بوده است. 
در اين زمينه عليرضا شهبازى يكى ديگر 
از نمايندگان استان عضو كميسيون برنامه 
و بودجه در گفت وگويى كه با همدان پيام 
داشــت، اظهار كرد از آنجايى كه تعدادى 
از نمايندگان اســتان در كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس حضور داردند، ازجمله 
حاجى بابايــى، مفتــح و بنــده، اميدوار 
هستيم كه در اين دوره در قالب تصويب 
طرح هاى اســتان در مجلس همانند سند 
توسعه استان، بتوانيم اقدامات بيشترى را 

براى توسعه استان انجام دهيم. 
نماينــده نهاوند در مجلــس همچنين در 
خطاب به مديران امر تأكيد كرده است كه 
اميدواريم پيش بينى هاى الزم براى توسعه 
اســتان به ويژه با توجه به اينكه نخستين 
بودجه در مجلس فعلى را در سال 1400

خواهيم داشت، داشــته باشيم تا بيش از 
گذشــته بتوانيم در راستاى توسعه استان 

حركت كنيم.

واكنش ها پس از ترور و شهادت 
دانشمند هسته اى

شنبه آينده دولت اليحه بودجه 1400 را به مجلس تقديم خواهد كرد

بودجه سال 1400 براى استان متفاوت با ادوار گذشته
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بهداشتنكتهدانشگاه
كرونا آزمون زبان وزارت علوم را 

دوباره لغو كرد
 آزمــون زبان MSRT وزارت علوم، تحقيقات و فناورى كه به علت شــرايط 

كرونايى 23 آبان لغو به 14 آذرماه موكول شده بود، دوباره لغو شد.
به گزارش مهر، ســازمان امور دانشــجويان اعالم كرد: آزمــون msrt كه با توجه 
به محدوديت هاى اعالم شــده از سوى ســتاد ملى مديريت ويروس كرونا (اعمال 
محدوديت ها در بيشــتر استان ها)، قرار بود روز جمعه 14 آذرماه برگزار شود، لغو و 

تاريخ برگزارى متعاقبا تعيين و اعالم خواهد شد.
براساس اين گزارش قرار بود اين آزمون در ابتدا 23 آبان 99 برگزار شود كه به دليل 
محدوديت هاى اعالم شــده از سوى ستاد ملى مقابله با ويروس كرونا لغو شده و به 

روز جمعه 14 آذرماه موكول شد.
هزينه ثبت نام در اين آزمون براســاس مصوبه هيأت وزيران از آبان ماه امســال 120

هزار تومان بود.

زايمان زودهنگام به افزايش بسترى كودك 
منجر مى شود

 يافته ها نشــان مى دهد كه تولد زودهنگام (پيشاز هفته 37 باردارى) در مقايسه با 
تولد تمام مدت (40 هفته حاملگى) با خطر بيشتر بسترى شدن كودك در بيمارستان 

در دوره كودكى مرتبط است.
به گفته محققان، اگرچه با بزرگ شدن كودك، به ويژه پس از 2 سالگى، خطر كاهش 

مى يابد، اما همچنان تا ده سالگى باقى مى ماند.
به گزارش مهر، زايمان زودرس يكى از عوامل اصلى در ســالمت كودكان اســت. 
شــواهد موجود نشــان مى دهد كه با رشــد كودكان خطر بيمارى مرتبط با زايمان 
زودرس كاهش مى يابد، اما هنوز مشــخص نيست كه در چه سنى اين مشكل آغاز 

مى شود.
محققــان معتقدند زمان تولد، عامل پيش بينى كننده قوى  براى بيمارى افراد در دوره 
كودكى است. همچنين عفونت ها از علل اصلى بسترى شدن زياد در بيمارستان است.

تپش قلب نشانه چيست؟
 يك متخصص قلب و عروق با بيان اينكه تپش قلب مى تواند ناگهانى باشــد؛ در 
برخى مواقع فرد از هوش مى رود و ســرگيجه و ســياهى چشم دارد و صداى قلب 
را مى شــنود؛ در اين حالت ها بيمار بايد به پزشــك مراجعــه كند تا دليل اين تپش 

مشخص شود.
هاشم سزاوار در گفت وگو با فارس اظهار كرد: در اين عارضه فرد درحال راه رفتن 
درد قفسه سينه و درد در سر دل دارد كه به دست ها هم انتشار مى يابد. اگر اين دردها 

بيش از 15 تا 20 دقيقه طول بكشد بايد به سكته قلبى هم فكر كرد.
وى گفت: اين دردها مدت هاى مديدى با انسان بوده و اصوال بيمارى قلبى نيستند و 
با غذا خوردن تشديد مى شوند؛ اما دردهاى سكته قلبى در حين استراحت و دردهاى 

آنژين صدرى در هنگام فعاليت رخ مى دهد.
ســزاوارگفت: عواملى به نام عوامل خطر هســتند كه بايد به آنها بيشتر توجه كرد. 

بيمارى هاى قلبى معموال باالى 40 سال اتفاق مى افتد و در مردان بيشتر است.

دختران دانش آموز براى فعاليت هاى اجتماعى 
آماده مى شوند

 مشاور امور زنان وزير آموزش وپرورش بيان كرد كه با اجراى اين طرح در مدارس 
كشــور ضمن شناسايى استعدادها، شاهد رشد و پرورش دانش آموزان دختر توانمند و 
عالقه مند در اين حوزه خواهيم بود و اين دانش آموزان از اكنون با موضوع مشــاركت 
اجتماعى در فعاليت هاى مختلف جامعه آشــنا شده و به تمرين مى پردازند. به گزارش 
ايســنا، فرحناز مينايى پور گفت: اين فرصتى براى آشــنايى دانش آموزان با مؤسسات 
مردم نهاد و NGOهاى مردمى اســت كه از اكنون بتوانند با نحوه تشكيل اين گروه ها 
و فعاليت هاى آنان در جامعه آشــنا شده و درواقع آمادگى الزم را پيدا كنند تا در آينده 
نزديك بتوانند به عنوان يكى از اعضا در اين گروه ها به فعاليت هاى عام المنفعه بپردازند.

ابالغ طرح «ناظران سالمت» به شعب هالل احمر 
 سخنگوى جمعيت هالل احمر جزئيات طرح ناظران سالمت كه با همكارى وزارت 
بهداشت و براى مقابله با كرونا و قطع زنجيره انتقال اين بيمارى اجرا مى شود را تشريح 
كرد. محمدحسن قوســيان مقدم در گفت وگو با ايســنا، درباره جزئيات طرح ناظران 
ســالمت، گفت: درحال حاضر طرح ناظران ســالمت كه به صورت مشترك با وزارت 
بهداشت پيش خواهد رفت، جهت اجرا در شعب جمعيت هالل احمر سراسر كشور، 
ابالغ شده است. وى افزود: طرح ناظران سالمت در قالب همكارى جوانان، داوطلبان 
و امدادگران جمعيت هالل احمر با بازرســان سالمت محيط و كار دانشگاه هاى علوم 
پزشكى كشور در زمينه كنترل و نظارت بر حسن اجراى پروتكل هاى بهداشتى بوده و 

براى حفظ سالمت مردم و قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا اجرا مى شود. 

بيش از 129 هزار بازنشسته 
واجد دريافت وام ضرورى 10 ميليون تومانى

 مديركل فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشستگى كشورى از مشخص شدن نتايج ثبت نام 
اينترنتــى وام ضرورى ده ميليون تومانى اين صندوق خبر داد و گفت: 129 هزار و 750 نفر 
واجد شرايط دريافت اين تسهيالت شدند. به گزارش ايرنا، محمود مرتضايى فرد با اشاره به 
مشخص شدن نتايج ثبت نام وام ضرورى ده ميليون تومانى اين صندوق، افزود: نتايج مرحله 
نخســت ثبت نام وام ضرورى كه 30 آبان ماه مهلت ثبت نام آنالين آن به پايان رســيده بود، 
cspf. مشخص شده است. وى گفت: اسامى واجدين شرايط در سايت صندوق به نشانى
ir قرار گرفته و افراد مى توانند با شماره دفتر كل بازنشستگى، كد ملى و شماره حساب بانك 

صادرات كه از آن حقوق بازنشستگى دريافت مى كنند، نتايج اعالمى را مشاهده كنند.

جان باختن مقابل كرونا 
بهاى سنگينى است 

مهدى ناصرنژاد»
 در قاموس هر انســان باشــرف و ملت هاى بزرگ و ريشه دار، 
نثار سروجان براى حفظ ارزشهاى انسانى و ملى و ميهنى كمترين 
بهايى اســت كه مى توان پرداخت و به ويژه كه رمز و راز پايدارى 
و بالندگــى ايران عزيز ما در همين معنا بوده و اســت. اما پاره اى 
مشكالت و هجمه هاى ناگزير در حيات بشرى وجود دارد كه بايد 
با تدبير و چارهجويى هاى مسئوالنه و همچنين اتحاد و يكپارچگى 
مردم يك جامعه حل و فصل شــود و چه بسا جان گذاشتن بر اين 

راهكارى نابخردانه باشد.
 بيمارى ناشى از همه گيرى ويروس كرونا در حدود 9 ماه گذشته 
جان هاى عزيزى را از هموطنان ايرانى گرفته و داغ كثيرى بر دل ها 
گذاشته اســت و واويال كه اين بال را يك جهان تحمل كردهاند، 
درحالى كه مى توانســت چنين نباشــد و يا حداقل آن، آمار هاى 
مربوط به مرگومير كرونا بســيار پايين تــر از اعداد و ارقام كنونى 
باشــد، چون عالوهبر تدابير و اقدام دولت براى كاهش صدمات 
گسترش اين ويروس خطرناك، آحاد مردم نيز مى بايست از همان 
ابتدا با مراقبت از خود و اعمال توصيه هاى پزشــكى و بهداشتى، 
سالمت خويش را از گزند كرونا مصون نگه مى داشتند كه متأسفانه 
اينچنين نبوده و حتى برخى مردم با بى اعتنايى و ناباورى نســبت 
به واقعيت تلــخ و مرگبار ويروس كرونا ديگر مردم بى گناه را نيز 

به مهلكه كشاندند.
اكنون و در اين شرايط بسيار دشوار و بحرانى از همهگيرى ويروس 
كرونا، اين تعطيلى هاى ناخواسته و اعمال محدوديت فعاليت هاى 
اجتماعى و قرنطينه هاى بهداشــتى و هرچه كه هست، هزينه هاى 
بسيار سنگينى را بر كشورمان تحميل مى سازد! هزينه هاى غيرقابل 
جبرانى كه چون تيشــه اى بر ريشه سرمايه هاى ملى است! تعطيلى 
و محدوديت هاى كرونايى در اين شــرايط خشــك و تر جامعه و 
كشــورمان را با هم مى سوزاند، چون از يكســو ذخاير دولت كه 
متعلق به ملت و كشــور مى باشد، روزبه روز و لحظه به لحظه چون 
قالب يخ برابر گرما و حرارت ســوزان آفتاب، آب مى شــود و بر 
شوره زار فرو مى رود و از سويى نيز دستمايه و بود و نبود قشرهاى 
مــردم، بهويژه مردمان ضعيف و فقير چونان علف خشــك برابر 
گردبادى سهمگين فنا شده و با خود فضاى حيات و شوق تالش 
و فعاليت و اشتراك مساعى بين آحاد جامعه را مسموم مى سازد. 

حال تمام غم و اندوه و مرگ آرزوهاى خيل خانواده هاى هموطنى 
كه پاره هــاى وجود خويش را به علت ويــروس كرونا در خاك 
ســياه و سرد مى ســپارند، بماند! و اما اگرچه قرنطيه 2 هفته اى و 
سراســرى و تصميم ناگزير دولت به اين انتخاب ويرانگر، همان 
انتخــاب بد از بين بدترين ها براى نجات كشــور از فاجعه كرونا 
تلقى شــده و به عنوان راهكارى اجتنابناپذير پيش روى مردم قرار 
دارد، درصورتى نتيجه خواهد داشــت كه خود طرح نيز به خوبى 

مراقب شود و از آسيب ها در امان بماند. 
منظور اين اســت كه اگر قرار است بود و نبود يك كشور و مردم 
آن پشــتوانه و ضمانت اجراى طرح قرنطيه قرار داده شــود، بايد 
كارخانه ويروس كروناســازى در محيط هايى نظير بازار سرگذر و 
سبزه ميدان و ديگر مكان هاى شلوغ در هر كجاى كشور را تحت 
كنترل قرار داده و چنين كارخانجاتى را تعطيل كرد! بديهى اســت 
اگر به قيمت تمام دارايى هاى مادى و مالى و انســانى يك كشور، 
تمــام بيماران مبتال به ويروس كرونا به غير از فقط يك نفر بهبود 
يابند، اما همان يك نفر باقيمانده دانسته يا ندانسته موجب خواهد 
شــد تا دوباره و در يك پيك خطرناك تر و گستردهتر، تمام مردم 
كشــور به اين بيمارى مبتال شــوند با اين تفاوت كه اينبار به دليل 
صرف شدن ذخاير مالى و انســانى كشور، هيچ راه و توانى براى 

نجات مردم باقى نخواهد بود. 
جالب اســت بدانيم در مكان هاى پررفتوآمد جون بازار ســرگذر 
همدان و نظاير آن در ديگر شهرهاى بزرگ و كوچك، نه يك نفر 
بلكه صد ها نفر از خود كسبه و كارگران آن به لحاظ خرده فرهنگ 
و رفتار هاى متظاهرانه اى دارند، ماســك كه نمى زنند هيچ، قوانين، 
پروتكل و هر آنچه هســت را نيز به سخره مى گيرند. عالوه بر اين 
هيچ كاال و ميوه و ترهبار و فروختنى ها در چنين هفت شنبه بازارى 
هرگز از گزند دســتها و چنگال آلوده به ويروس ها و ميكروب در 

امان نيست. 
مى شــود با سروســامان دادن به عوامل بازارهــاى روز در نقاط 
مختلف شهر ها و فرهنگسازى براى احترام به اصول مشترى مدارى 
و گوهر انصاف در چنين بازارهاى شــلوغ، بسيارى راههاى فرعى 
و ذهنيت هاى درســت يا غلط مردم شهر ها نســبت به فراوانى و 
ارزانى در مراكز خريد و شلوغ بازارهاى سرگذرى و سبزه ميدانى 

اصالح كرد.

اقتصاد ملى: زنگ خطر افزايش شديد قيمت مرغ و تخم مرغ
  صداى زنگو شنيده كه از سفره ها پرواز كرده!!
آفتاب: مقاومت صنايع غذايى مقابل كاهش قيمت دالر

 اون مقاومت صنايع غذايى نيســت؛ دلشوره ناشى از احتكار 
مواد غذاييه!!

بهار: كرونا نمى رود؛ مگر با اتحاد و لغو دورهمى ها 
 از اولشم چشم نداشت روابط صميمى يه طايفه رو ببينه!!

ثروت: برنامه هاى ويژه براى حذف كارت هاى بانكى
 فقط از قبل يه برنامه ويژه هم براى رديابى هكرها بريزيد!! 

جام جم: تلويزيون باكيفيت تر از هميشه
 ديگه چى از اين بهتر!!!

جهان صنعت: سرنخ هاى رشد دوباره بورس
 بدون شرح!!

رسالت: نوشداروى كرونا خيلى دور خيلى نزديك
 اميدوارم قبل از انقراض به دستمون برسه!!

اقتصادسرآمد: بورس با صندوق توسعه ملى جان مى گيرد؟
 نه با صعودى شدن نمودارهاى خريد مردم!!

ابتكار: بار تعطيالت بر دوش اقتصاد
 ديگه ديوارى كوتاه تر از اقتصاد پيدا نكردن!!

همدان پيام: ساخت مسكن بدون پول نفت
 پولش زيرپوستى از جيب مردم ميره!!
اقتصاد پويا: اصالح قانون 90 ساله تجارت

 ديگه يدفعه بذاريد قرن رو رد كنيم بعد اصالح كنين!!
آفتاب اقتصادى: پيش فروش ها تنها پول به جيب خودروسازها ريخت

 نمى دونم چرا به اين ترفندها عادت نمى كنيم!!
آرمان ملى: آماده باش براى سيل

 هر دم از اين باغ برى مى رسد!!
آسيا: بيدارى اقتصاد ايران 

  همونه مانع رشدش شده، خواب كافى نكرده!!

كمك 7 ميلياردى اوقاف 
براى مبارزه با كرونا

 موقوفات اســتان از ابتداى شــيوع كرونا تا به امروز 7/5 ميليارد 
تومان به بخش هاى مختلف اســتان اعــم از نيازمندان و بخش هاى 

دولتى و خدماتى كمك رسانى كرده است. آ
خرين كمك هاى موقوفات استان در طرح شهيد سليمانى رقم خورد 
كه مبلغ 2 ميليــارد تومان بابت كمك به نيازمنــدان، كادر درمان و 
بخش هاى خدمات رســان دولتى و غيردولتى هزينه شده است. اين 
درحالى اســت كه بخش هاى زيرمجموعه ايــن اداره كل مانند بقاع 
متبركه كامال تعطيل هستند و درآمدهاى آنها تا حد صفر كاهش پيدا 
كــرده درحالى كه هزينه  حقوق كاركنان و خــدام آن مراكز همچنان 
پرداخت مى شــود. فرهنگ وقف يكى از سنت هاى كهن و ارزشمند 
و معنوى ماســت كه نشان داد در هر شــرايطى مى تواند كمك حال 
جامعه باشــد و به داد مردم برسد به همين جهت بايد گفت حمايت 
از اين نهاد بســيار مهم و توسعه آن موجبات سعادت بيش از پيش 
جامعه را فراهم خواهد ساخت و الزم به يادآورى است كه موقوفات 
از هيــچ اعتبار دولتى برخوردار نيســتند و به صورت كامال خودكفا 

عمل مى كنند.

«وام ازدواج» 70 ميليون مى شود
 معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره 
مشخص نبودن رقم قطعى «وام ازدواج» سال آينده در اليحه بودجه 
1400، بــا بيان اينكه بارها گفته ايم كه مــا مخالف افزايش رقم وام  
ازدواج در جهت كمك به جوانان نيســتيم اما بايد دستورالعمل هاى 
الزم براى جلوگيرى از سوءاســتفاده و آسيب هاى احتمالى افزايش 
رقم وام ازدواج تدوين شــود و مجلس هنگام تصويب و يا افزايش 

مبلغ پيشنهادى برنامه و بودجه به اين نكات توجه كند.
محمدمهــدى تندگويان در گفت وگو با ايســنا، با تأكيــد بر اينكه 
تأمين تضمين و بازپرداخت وام  ازدواج بايد در توان زوجين باشــد، 
گفت: تاكنون دســتورالعملى توسط بانك مركزى براى جلوگيرى از 
سوءاســتفاده هاى احتمالى از افزايش رقم وام ازدواج تدوين نشده 
اســت، از سوى ديگر در تمام اين سال ها با افزايش رقم وام ازدواج 

شاهد افزايش تعداد ازدواج ها نبوده ايم.
درحالى كه زمزمه هايى از افزايش رقم وام ازدواج در سال آينده از 50

به 70 ميليون تومان به گوش مى رسد، تندگويان معتقد است كه براى 
افزايش آمار ازدواج جوانان بايد هم راســتا با پرداخت وام ازدواج، 
راهكارهاى بلندمدت نظير مســكن ارزان زوجين و يا تأمين اشتغال 
پايــدار براى زوجين را در پيش گرفــت زيرا در غير اين صورت با 

افزايش رقم وام ازدواج، شاهد افزايش تعداد ازدواج نخواهيم بود.
تندگويان افزود: هرسال آمار ازدواج كاهش بيشترى داشته است. ما 
نيازمنديم تا در كنار رسيدگى به موضوعات اقتصادى، فرهنگ سازى 
و تغييــر نگرش جوانان به ســمت تشــكيل زندگــى و خانواده، 
برنامه ريزى فرهنگى و اجتماعى بلندمدتى را همگام با سياست هاى 

كلى جمعيت و خانواده در پيش گيريم.
معاون ســاماندهى امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان در پايان 
گفت: افزايش رقم وام ازدواج در ســال آينده بايد بر مبناى بررسى 
كارشناســانه و مشخص انجام شود تا زوجين توان بازپرداخت آن و 

تأمين تضامين الزم را داشته باشند.

 يكم دســامبر مصادف با 11
آذر را به عنــوان روز جهانى ايدز 
نامگــذارى كرده انــد و فرصتى 
فراهــم اســت تا دوباره انســان 
عصــر نوين، به يكى از مهم ترين 
بهداشت  تهديدكننده  چالش هاى 
و سالمت جهانى فكر كند. شمار 
مبتاليان بــه اچ. اى.وى مثبت در 
سراســر جهان درحــال افزايش 
اســت و به نظر مى رسد، به رغم 
بــاال رفتــن آگاهــى عمومى از 
شيوه هاى ابتال و پيشگيرى از اين 
بيمارى مهلك، همچنان طيف هاى 
مختلفــى از جامعه دربــاره آن، 

آگاهى چندانى ندارند.
از  يكــي  ايــدز  بيمــاري 

چالش برانگيزتريــن بيماري هاي عصر حاضر 
است كه به علت تفكرات سوء حاكم بر جامعه 
و برچسب از سوي اطرافيان، كيفيت زندگي 
و حتي ميزان بقاي بيماران را تحت تأثير قرار 

مي دهد.
متأسفانه ارقام باال و پايين ايدز در كشور نشان 
از رشد زيرپوستى آسيب هاى اجتماعى دارد 
و كــه مانند زخم هاى كهنه اى امروز ســر باز 
كــرده و به صورت ناهنجارى اجتماعى ظهور 
مى كنند؛ از ســال 66 كه نخستين مورد ايدز 
در كشور مشاهده شده تا به امروز بيش از 60

هزار پرونده بيمارى ايدزى داريم.
به گفته منوچهر كرمى معاون امور بهداشــتى 
دانشگاه علوم پزشكى استان همدان، بيشترين 
مبتاليان به ايدز در استان بين رنج سنى 20 تا 
45 هســتند كه بر مبناى مؤلفه ها و مدل هاى 
آمارى، ميزان مبتاليان به ايدز در همدان هزار 

و 180 تن برآورد شده است.
رئيس گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى 
واگير معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان با تشــريح برنامه هــاي هفته ايدز در 
اســتان با بيان اينكه در 11 آذرماه كه نخستين 
روز از هفته ايدز اســت، اظهــار كرد: به دليل 
اطالع رســانى و آموزش و بــا توجه به اينكه 
ايــدز يك بيمارى واگيردار اســت، در صدد 
هســتيم كه بتوانيم انديشه هاى غلط در رابطه 
با اين بيمارى را در اذهان عمومى از بين ببريم 
و همچنين آموزش و ارتقاي آگاهي كاركنان 
بهداشتي درماني استان را در دستور كار قرار 

دهيم.
75 درصد از مبتاليان تحت درمان 

هستند
با  گفت وگو  در  بطحايــى  ســيدجالل الدين 
خبرنگار همدان پيام بيان كرد: تاكنون 708 فرد 

مبتال به ايدز در همدان شناسايى و اطالعات 
آنها ثبت شــده و از اين تعداد 323 تن فوت 

كرده اند.
وى افــزود: از 385 بيمار ايدزى باقيمانده نيز 
75 درصد داراى پرونده فعال بوده و با مراجعه 
بــه مراكز و پايگاه هاى مشــاوره بيمارى هاى 
رفتارى موجود در اين اســتان خدمات مورد 

نياز را دريافت مى كنند.
بطحايى بيان كرد: از نظر جنسيت 82 درصد 
مبتاليان به ايدز در استان همدان مرد و مابقى 
زن هستند و علت فراوانى مبتاليان مرد نيز باال 
بودن گرايش آنها نســبت به بانوان به تزريق 
مواد مخدر اســت كه همچنين در سال هاى 
اخير انتقال از راه جنسى درصد بيشترى را به 

خود اختصاص داده است.
 شعار روز جهانى ايدز «همبستگى 

جهانى، مسئوليت مشترك» است
بطحايى در ادامه «همبستگى جهانى، مسئوليت 
مشترك» را شعار روز جهانى ايدز اعالم كرد 
و گفت: با وجود اين، تعيين يك مقطع زمانى 
خاص در سال به منظور اطالع رسانى مناسب 
در اين زمينه «هفته اطالع رســانى ايدز» از 11

17 آذرمــاه مدنظر قرار گرفته كه هر روز با  –
عنوانى خاص نامگذارى شده است و هريك 
از ايــن برنامه ها به صورت مجــازى برگزار 

خواهد شد.
وى افــزود: هدف از پيش بينــى برنامه هايى 
براى اين هفتــه، اطالع رســانى دقيق درباره 
اچ.آى.وى و اهميت پيشــگيرى از آن، جلب 
حمايت سياستگذاران و سازمان هاى مردم نهاد، 
افزايش همكارى بين بخشى، بيان اقدامات و 
دســتاوردها و چالش هاى پيــش روى برنامه 
اچ.آى.وى، جلــب مشــاركت انجمن هــاى 
غيردولتى و مــردم در برنامه هاى اچ.آى.وى 

ايدز است.
بطحايى ابــراز اميدوارى كــرد: با همكارى 
ســازمان هاى مردم نهاد انگ تبعيض از روى 
مبتاليان به اچ.آى.وى ايدز برداشته شود؛ زيرا 
برخى به اين افراد به عنوان بيماران خاص نگاه 

كرده و به مبتاليان انگ تبعيض مى زنند.
12 مركــز مشــاوره بيمارى هاى 

رفتارى داير است 
وى تأكيــد كــرد: به منظــور پيشــگيرى از 
ــز  ــتان، 12 مرك ــدز در كل اس ــه اي ــال ب ابت
و پايــگاه مشــاوره بيمارى هــاى رفتــارى 
ــك  ــز پزش ــن مراك ــه در اي ــت ك ــر اس داي
و كارشناســان مربوطــه فعاليــت مى كننــد 
ــورد  ــالم م ــه دارو، اق ــاز ب ــورت ني و درص
نيــاز تأميــن و درمــان فــرد بــدون دريافــت 
هزينــه اى و رايــگان از خدمــات بهرمنــد 

ــوند. ش
بطحايى با بيــان اينكه كرونا و اچ.آى.وى هر 
2 ويروس هســتند، خاطرنشان كرد: با توجه 
بــه اينكه ويروس اچ.آى.وى يك ويروســى 
است كه به سيستم ايمنى بدن آسيب مى رساند 
و موجــب نقــص آن شــده و بــا حمله به 
گلبول هاى ســفيد بدن در يك مدت طوالنى 
موجب موجب از بين رفتن فرد مى شــود و 
از طرفى ديگر حتى ممكن اســت درصورت 
درمان به موقع فرد يــك دوره زندگى طبيعى 

را سپرى كند.
اما در مــورد ويروس كرونــا، همان طور كه 
مى دانيد يكى از راه هاى اصلى انتقال ســريع 
اين ويروس هوا است از اين رو افراد بيشترى 
را درگير مى كند و تنها وجه اشتراكى كه باهم 
دارند اين است كه هر 2 ويروس هستند و راه 
انتقال هريك با ديگرى متفاوت است؛ اما نكته 
مهمتر اين است بيمار اچ.آى.وى مى تواند در 

كنار اعضاى خانواده زندگى عادى 
داشته باشد.

عامل  اجتماعــى   انــگ 
به  مبتال  بيماران  پنهان كارى 

ايدز است
اچ.آى.وى  برنامــه  كارشــناس   
همدان  بهداشــت  مركز  (ايــدز) 
نيز در اين بــاره بيان كــرد: انگ 
اجتماعى مبتاليــان به ايدز عامل 
اصلــى پنهــان كارى و مراجعــه 
ديرهنگام فرد بيمار براى دريافت 
مشاوره هاى بهداشــتى و درمانى 

مورد نياز است.
مريم جعفرى در گفت وگو با ايرنا 
اظهار كرد: مهم ترين مؤلفه ها براى 
شناســايى بيماران مبتال به اچ.آى.

وى دريافت آزمايش است و اين فرايند پس 
از ارائه مشاوره صورت مى گيرد؛ بنابراين بايد 
فرد با ميل و رغبت نسبت به دريافت مشاوره 
و آموزش، سپس آزمايش موردنياز در مراكز و 

پايگاه بيمارى هاى رفتارى اقدام كند.
اين كارشناس درمانى، كليد اصلى پيشگيرى 
از انتقال ويروس را درمان به موقع دانســت 
و ادامه داد: درصورت مراجعه به موقع نيازى 
به بسترى و درمان ويژه نيست بلكه فرد بيمار 
همانند ديگر افراد عــادى به زندگى روزمره 

خود ادامه مى دهد.
وى بيــان كــرد: نگرانــى از نــوع نــگاه 
كاركنــان بهداشــتى و مــردم بــه مبتاليــان بــه 
اچ.آى.وى پــس از مثبــت شــدن آزمايــش و 
نگرانــى آنهــا از رســوايى و انــگ اجتماعــى 
ســبب پنهــان كارى بيمــاران شــده و مراجعــه 
ديرهنــگام آنهــا بــه مراكــز مشــاوره رفتــارى، 
احتمــال ســرايت اچ.آى.وى بــه ديگــر افــراد 

ــد. ــتر مى كن را بيش
كارشــناس برنامه اچ.آى.وى (ايــدز) مركز 
بهداشــت همدان افزود: با وجود فعاليت هاى 
صــورت گرفته از ســال 96 تاكنــون براى 
انگ زدايــى از اين افراد اما همچنان نگرانى از 
بازخورد اجتماعى مثبت بودن تســت اچ.آى.

وى وجود دارد.
جعفرى در پايان اظهار كرد: پيش از شــيوع 
كرونا روزانــه 15 نفر براى انجام تســت و 
مشاوره به مراكز و پايگاه هاى پيش بينى شده 
از جمله مركز مشــاوره بيمارى هاى رفتارى 
خيابان تختى و پايگاه هاى مشــاوره اى شامل 
شهيد ديباج در كمال آباد، مركز امام حسين(ع) 
در خضــر، مركــز وليعصر(عــج) در حصار 
على آباد و مركز مطهرى در ميدان بار مراجعه 

مى كردند.3

كرونا چه بر َسر مشاغل 
ايجادشده توسط 
كميته امداد آورد؟

 معــاون اشــتغال و خودكفايــى كميته 
امداد ضمن تشــريح تأثير كرونا بر مشــاغل 
مددجويان اين نهــاد از مجموع حدود 700 
هزار طرح شــغلى كه تحــت نظارت كميته 
امداد اســت كه 3 درصد ايــن طرح ها دچار 

آسيب شدند، توضيحاتى ارائه داد.
حجت ا... عبدالملكى در گفت وگو با ايســنا، 

بيان كرد: عمده مشــاغل ايجادشــده توسط 
كميتــه امداد مشــاغل خانگى و روســتايى 
بوده اند؛ در پى شيوع ويروس كرونا مشاغل 
روستايى آسيبى نديدند و حتى مشاغل بخش 
كشــاورزى رونق هم داشتند، به طورى كه در 
اين مدت صادرات كشــاورزى افزايش يافته 
و اكنون در مشــاغل روستايى آسيب خاص 

رخ نداده است. 
وى درباره تأثير كرونا بر مشاغل خانگى نيز 
گفت: گاهى مسأله ركودى كه بر بخش هاى 
مختلف اقتصاد حاكم شده برخى از مشاغل 

خانگى را با مشكل فروش مواجه كرد. 

معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد افزود: 
در مجمــوع حدود 700 هزار طرح شــغلى 
تحت نظارت كميته امداد است كه 3 درصد 
اين طرح ها دچار آسيب شدند؛ در اين راستا 
كميته امداد چند اقدام در دســتور كار خود 
قــرار داد كه يكى از ايــن اقدامات پرداخت 
تسهيالت به مددجويان بود. همچنين افرادى 
كه به شبكه بانكى بدهكار بودند امهال بدهى 
شــدند تا بتوانند براى چنــد ماهى خود را 

بازيابى كنند.
صنعت آفرينان  شركت  همچنين  گفت:  وى 
امداد نيز موظف شــد تــا از مددجويانى 

كــه در زمينــه فروش محصــوالت خود 
دچار مشــكل هســتند، خريد قطعى كند. 
درنظر  منابعــى  نيــز  ديگر  دســتگاه هاى 
گرفتند كه از اين منابــع به نفع طرح هاى 
مجموع  در  شــد.  اســتفاده  آســيب ديده 
كميته امداد تمام ســعى خود را مى كند تا 
آســيب هاى ناشــى از كرونا كه به مشاغل 

امداد وارد شده است، جبران شود.
عبدالملكى اظهار كرد: در سال 99 كميته امداد 
براى ايجاد 200 هزار شغل هدفگذارى كرد 
كه تاكنون حدود صد هزار فرصت شــغلى 

ايجاد شده است.

افزايش مبتاليان ايدز
 با برچسب زنى به اين بيماران 

■ رئيس گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى واگيراستان: 708 فرد مبتال به ايدز در استان شناسايى شده است
■ كارشناس برنامه اچ.آى.وى مركز بهداشت: كليد اصلى پيشگيرى از انتقال ويروس، درمان به موقع است


