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قيمت خدمات دولتى 
از بازار آزاد پيشى گرفت

 به رغم اينكه مســئوالن ســازمان هاى مختلف 
و وابســته به دولت به طور مرتب از سياســت هاى 
اجرايى خود بــراى جلوگيــرى از افزايش قيمت 
محصوالت و تعرفه خدمات دولتى در ســال جديد 
ســخن مى گويند، امــا در عمل و به طور رســم يا 

به صورت جسته و گريخته و اعالم نشده...

يـادداشت روز
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تغيير سياست ها
 راه شكست كرونا

 1- در روزى كــه وزير بهداشــت به اســتان 
همــدان آمده بود تا باز از مراجعه كشــورهاى دنيا 
براى دريافت راهــكار ايران در كنترل خوب كرونا 
بگويد، براى نخستين بار اعالم شد كه 63 شهرستان 
در وضعيت سياه كرونايى قرار گرفته اند. روندى كه 

ادامه خواهد داشت...

 2021 آوريـــل    17   1442 رمضـــان   4   1400 مـــاه  فرورديـــن   28 شـــنبه  
ــان  ــا  5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4012  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

خبر

4

ست
خبرسيا

2

معه
جا

5

تان
دس

ما

3

طرح هاى شهرى 
برپايه ارتقاى 
كيفيت زندگى 
شهروندان است

مرواربـافى
 صنعتى كه 
اقتصاد روستا را 
متحول مى كند

مددكارى 
اجتماعى
 طرحى براى 
كاهش مشكالت 
اجتماعى

رسانه ها اهميت 
حضور در 
انتخابات را 
براى مردم 
تبيين كنند
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همراه با شما همراه با شما 
با اقتدارى پايداربا اقتدارى پايدار

(جهت هماهنگى با مسئول مربوطه)(جهت هماهنگى با مسئول مربوطه)
081 -38253510-09038003573

واحد اشرتاک روزنامه همدان پیام با کادری مجرب و حرفه ای 
با توزیع مویرگی در رسارس استان و شهرستان ها ttttttttttttttt

ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

همكارگرامى و ارجمند 

سركـار خانم ليال كــرمى
با كمال تأسف و تالم مصيبت وارده را خدمت شما و 
خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند 
سبحان براى آن مرحوم غفران و رحمت الهى و براى 
مسئلت  شكيبايى  و  صبر  سوگواران  ديگر  و  شما 

داريم.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

دونده همـدانى
آسيايى شد
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كمبود تجهيزات وزير را به همدان كشاند

وعده 20روزه نمكى 
براى واكسيناسيون گسترده

 دونده هاى نابيناى اين استان در مرحله مقدماتى ركوردگيرى انتخابى تيم ملى جوانان براى اعزام به مسابقات 
پاراآسيايى نمره قبولى گرفتند.رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان همدان در گفت وگو ايرنا اظهار كرد: در اين 

ركوردگيرى كه در ورزشگاه شهداى قدس همدان برگزار شد...

تغييرمأموريت از فارس به همدان
■ مدير شعب بانك مسكن استان تغييركرد
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تغيير سياست ها؛ راه شكست كرونا
 1- در روزى كه وزير بهداشــت به اســتان همدان آمده بود تا باز 
از مراجعه كشورهاى دنيا براى دريافت راهكار ايران در كنترل خوب 
كرونا بگويد، براى نخستين بار اعالم شد كه 63 شهرستان در وضعيت 

سياه كرونايى قرار گرفته اند.
روندى كه ادامه خواهد داشــت و شهرستان هاى بيشترى به وضعيت 

سياه منتقل و شرايط سختى در پيش خواهد بود.
2- براساس اين ارزيابى كه در روز پنجشنبه منتشر شد، روند بسترى 
در شهرستان هاى كشور 63 شهرستان در وضعيت سياه، 85 شهرستان 
در وضعيت فوق قرمز، 176 شهرستان در وضعيت قرمز، 78 شهرستان 
در وضعيت نارنجى، 39 شهرستان در وضعيت زرد و 7 شهرستان در 

وضعيت آبى كرونا هستند.
3- پيش بينى وزير بهداشت براى داشتن شرايطى سخت در هفته آينده 
و پيش بينى رســيدن مرگ هاى كرونايى به 500 تا 600 فوت در روز 
از ســوى كارشناسان بهداشــتى، پيش بينى هايى است كه نگرانى ها را 

افزايش مى دهد.
اكنون فوتى هاى كرونا به باالى 300 نفر در روز رسيده، رقمى كه خود 

رعب آور و وحشتناك است.
4- وزير بهداشــت وعده آغاز واكسيناسيون عمومى كرونا از 20 روز 
ديگر با انواع واكسن هاى داخلى و خارجى را مى دهد و سفير ايران در 
مسكو از خريد 60 ميليون واكسن و ارسال آنها از خردادماه داده است.
هرچند تا محقق شــدن اين وعده ها بايد منتظر بود اما اقدام براى تهيه 
واكسن و واكسيناســيون عمومى مى توانســت زودتر انجام و مرگ 

كرونايى و آسيب هاى اجتماعى آن بهتر كنترل شود.
5- به نظر مى رسد در 3 موج پيشين كرونا، همكارى مردم در رعايت 
دســتورالعمل ها بيشــتر بود و به همين دليل اين پيك ها زودتر جمع 

شدند.
شرايط، گويى براى بسيارى عادى شده و اين زنگ خطرى بزرگ در 

موج سهمگين چهارم كرونا است.
6- دليل عادى انگارى كرونا از سوى بسيارى را مى توان در روش هاى 
نادرست وزارت بهداشت، افراط و تفريط، انداختن تمام بار مبارزه بر 
دوش مردم و كادر درمان و در نتيجه بى اعتمادسازى جامعه به اقدامات 

مقابله اى و مسئوالن كرونا ارزيابى كرد.
در واقع مردم از تصميمات متضاد مانند التماس يك مسئول براى سفر 
نرفتن و تبليغ ســفر از سوى مسئول ديگر، قرنطينه نكردن استانى كه 
ويروس انگليسى براى نخستين بار به آن وارد شده بود و مانور خريد 

و ساخت واكسن و نيامدن آن به بى اعتمادى رسيده اند.
7- كرونا ثابت كرد كه كشور به چه ميزان به ساختارى قدرتمند براى 

مقابله با بحران هايى اينچنينى نيازمند است.
اين اقدام مى تواند مانع بســيارى اقدامات ســليقه اى، سياست زدگى، 
ترجيــح اقتصاد و درآمد بر جان انســان ها و همچنين تغيير لحظه اى 

پروتكل ها شود.
8- موج ســياه كرونا درحال گسترش در كشــور است و به زودى با 
همت كسانى كه با اطالع از ورود ويروس انگليسى و ميزان توحش و 
شيوع آن، براى پيشگيرى و ايجاد مانع به هنگام، كارى نكردند، فراگير 

خواهد شد و كشور را درگير شرايط سختى خواهد كرد.
اين بار هم باز مردم هســتند كه با ايثار و فداكارى شرايط گذر از اين 
پيك را با يارى كادر درمان فراهم مى كنند؛ در كنار اين، زمان آن است 
كه ســتاد مقابله با كرونا پس از 4 موج فراگير كرونا در سياست هاى 
خود بازنگرى و آن سياست هايى كه در پيشگيرى از شيوع كرونا مؤثر 
نبوده اند را تغيير دهد و از اقدامات نمايشــى دست بردارد تا شكست 

كرونا حتمى باشد.

كمك هاى مؤمنانه به خانواده زندانيان آغاز شد
 مديركل زندان ها و اقدامات تأمينى استان همدان از آغاز اجراى طرح كمك هاى مؤمنانه به خانواده زندانيان در ماه مبارك رمضان، خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا ذوالفعلى نژاد، گفت: در آستانه ماه مبارك رمضان 700 بسته معيشتى اقالم مورد نياز خانواده هاى نيازمند زندانيان 
با مشاركت انجمن حمايت از زندانيان، سپاه انصارالحسين، ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) و اداره كل اوقاف استان همدان جمع آورى و مقرر شد 

در اسرع وقت بين خانواده هاى نيازمند زندانيان توزيع شود.
وى در حاشيه بازديد از محل جمع آورى كمك هاى مؤمنانه ارزش ريالى هربسته حمايتى را بيش از 450 هزار تومان اعالم كرد و افزود: بسته هاى تهيه شده 

شامل برنج، حبوبات، روغن و ماكارانى است و گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ هم به بسته ها اضافه خواهد شد. 
مديركل زندان ها و اقدامات تأمينى استان همدان با اشاره به اجراى طرحى به نام امام هشتم امام رضا(ع) كه از دى ماه سال گذشته آغاز شده است، اضافه 

كرد: در اين طرح هرماه سركشى از 8 خانواده زندانيان انجام مى شود و 8 نفر از مددجويان داراى شرايط با كمك نيكوكاران زندان آزاد خواهند شد.

اعالم جايگزين هاى برچسب اصالت محصوالت آرايشى و بهداشتى
 مدير نظارت بر مواد غذايى، آرايشــى و بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا راه هاى دستيابى به اصالت لوازم 

آرايشى و بهداشتى را اعالم كرد.
به گزارش باشگاه جوان، محمد كاظم زاده، با بيان اينكه پيش از اين براى دريافت اصالت كاال ها برچسب اصالت روى 
محصوالت درج مى شد، گفت: متأسفانه افراد سودجو با جعل اين برچسب و تقلب هاى متفاوتى كه در نشر آن انجام 

مى دادند، باعث شدند در مقاطع مختلف شكل برچسب تغيير كرده و طرح هاى متفاوتى عرضه شود.
وى افزود: درحال حاضر براى ســهولت در روند بررسى اصالت كاال و ممانعت از هرگونه جعل و تقلب، سامانه اى با 
عنوان ttac طراحى شــده و در دسترس عموم قرار گرفته است تا با وارد كردن اطالعات محصول از اصالت سالمت 

آن در روند توليد و عرضه اطمينان حاصل كنند.

1- تعــداد مديران مبتال به كرونا در وزارت كشــور درحال افزايش 
اســت. گويا عالوه بر وزير كشــور كه در بيمارستان بسترى شده، 2

معاون وى و تعدادى از اســتانداران و مديران اســتانى نيز به كرونا 
مبتال شده اند. گفتنى است علت مراجعه رحمانى فضلى به بيمارستان 

كسالت عنوان شده است! 
2- رمزارزها همچنان درحال جذب سرمايه هاى مردم هستند. گويا 
بــازده خوب اين رمزارزها در كوتاه مدت دليل اصلى تمايل مردم به 
ســرمايه گذارى در اين حوزه است. گفتنى اســت نبود رمزارز ملى 
دليلى شده تا سرمايه هاى مردم در خريد رمزارزهاى خارجى هزينه 

شود.
3- پويش «واكسن بخريد» پاسخ داده است. گويا قرارداد خريد 60

ميليون دز واكسن اسپوتنيك از روسيه نهايى شده است. گفتنى است 
قرار اســت با پايان مراحل ارســال محموله هاى باقيمانده از قرارداد 
نخســت، قرارداد جديد نيــز از آغاز خردادماه آينــده وارد مرحله 

اجرايى شود.
4- دولت قصد دارد صادرات تخم مرغ به رغم آزاد شــدن همچنان 
انجام نشــود. گويا دولــت صادرات تخم مرغ را منــوط به دريافت 
ضمانت 2 ميليارد و 800 ميليون تومانى كرده اســت. گفتنى اســت 
تهيه اين ضمانت از عهده بيشــتر صادركنندگان تخم مرغ خارج بوده 

و در نتيجه اين آزادسازى روى كاغذ باقى خواهد ماند. 
5- غرضى انتخابات را با وعده عجيبى كه داده آغاز كرده است. گويا 
تاكنون يكى از عجيب ترين وعده هــاى انتخاباتى، وعده تورم صفر 
درصدى محمد غرضى اســت. گفتنى اســت اين وعده در شرايطى 
است كه مجموع سياســت هاى پولى و مالى دولت ها در تمام ادوار 
گذشــته نشــان داده كه آنها نمى توانند نرخ تورم را تك رقمى كنند 

و تك رقمى نگه دارند چه برسد به اينكه نرخ تورم را صفر كنند.

آگهي مزايده

شركت حكمت آموختگان هگمتانه

شــركت حكمــت آموختــگان هگمتانــه قصــد دارد 
ــى  ــده عموم ــق مزاي ــات ادارى را از طري ــوال و ملزوم ام

ــاند.  ــروش برس ــه ف ب
ــورى و  ــد حض ــت بازدي ــد جه ــى توانن ــدان م عالقمن
تكميــل فــرم شــركت در مزايــده در تاريــخ 30 /1400/01 
از ســاعت 10 الــى 14 بــه نشــانى: همدان-انتهــاى 
شــهرك فرهنگيان-كــوى علــى آبــاد مراجعــه نماينــد. 
ضمنــاً مــى توانيــد بــا مراجعــه بــه كانــال تلگرامــى بــه 
آدرس froshamval@ اطالعــات الزم را كســب نمائيــد 
و همچنيــن بــا شــماره 09036091955 ســواالت خــود را 

مطــرح كنيــد.

طرح هاى شهرى برپايه ارتقاى كيفيت زندگى 
شهروندان است

همــدان  شــهردار   
طرح هــاى  اجــراى  از 
مختلف مديريت شهرى 
در راستاى ارتقاى سطح 
شهروندان  زندگى  كيفى 

خبر داد.
در  صوفــى  عبــاس 
گفت وگو با ايرنا با اشاره 
بــه بررســى طرح هاى 
اولويت  داراى  و  مهــم 
مناطق مختلف شهردارى 

همدان در سالجارى، اظهار كرد: اولويت  طرح هاى اجرايى و عمرانى 
شــهردارى مناطق بررسى و تعيين شده است و امسال مديران شهرى 

براساس برنامه ريزى صورت گرفته بايد حركت كنند.
وى با بيان اينكه اهميت طرح هاى شــهردارى براســاس آسان سازى 
و ارتقاى كيفيت زندگى شــهروندان پايه ريزى شده است، افزود: هر 
طرح عمرانى و اجرايى كه از نگاه شــهروندان داراى اهميت باشــد 
براى مديريت شهرى نيز در اولويت قرار مى گيرد و مهم خواهد بود.

صوفى خاطرنشــان كرد: همچنين چشم انداز توســعه گرايانه همدان 
به طور قطع بايد براســاس اســتانداردهاى مطلوب و اصولى باشد و 

انسان محورى بايد در آن لحاظ شود.
شهردار همدان بررسى هاى ميدانى و سرعت بخشى به اقدامات اجرايى 
را يكى از مهم ترين عوامل پيشرفت طرح هاى مديريت شهرى دانست 
و گفت: بهره ورى منابع و صرفه جويى در هزينه ها به توسعه همه جانبه 

شهر كمك خواهد كرد.
وى يادآور شــد: امســال با افزايش 68 درصدى بودجه شهردارى و 
اجراى طرح هاى بيشتر، زمينه خدمت بهتر و بيشتر به شهروندان فراهم 

شده و مسير توسعه هموار مى شود.
صوفى افزود: افزايش بودجه انگيزه توســعه گرايانه و خدمات رسانى 
بهتر به شــهروندان را نزد مديران و كاركنان شهردارى دوچندان كرده 
است و امســال پيشــرفت قابل توجهى را در عرصه هاى عمرانى و 

آبادانى شهر به اجرا مى گذاريم.

تمديد ثبت نام در آزمون ورودى مدارس 
سمپاد تا 31 فروردين ماه

 براســاس اعالم ســازمان ملى پرورش اســتعدادهاى درخشان 
نام نويسى در آزمون ورودى مدارس سمپاد براى پايه هاى هفتم و دهم 

تا 31 فروردين ماه تمديد شد.
 به گزارش اداره اطالع رســانى و روابــط عمومى آموزش و پرورش 
استان، براساس اعالم روابط عمومى سازمان ملى پرورش استعدادهاى 
درخشان نام نويســى در آزمون ورودى مدارس سمپاد براى پايه هاى 
هفتم و دهم كه از يازدهم فروردين آغاز و تا 25 فروردين ادامه داشت، 
با توجه به درخواست هاى مكرر اوليا و دانش آموزان براى تمديد زمان 
نام نويســى و واريز وجه مهلت ثبت نام و واريــز وجه ثبت نام تا 31

فروردين ماه تمديد شد.
 الزم اســت دانش آموزانى كه در آزمون ثبت نام كرده وليكن موفق به 
پرداخت هزينه ثبت نام نشــده اند با مراجعه دوباره به سايت ثبت نام به 
آدرس Azmoon.medu.ir نسبت به پرداخت وجه ثبت نام اقدام 

و ثبت نام خود را نهايى و كد رهگيرى دريافت نمايند.
 گفتنى است زمان اعالم شده به هيچ عنوان قابل تمديد نيست.

 آخريــن روز هفته درحالــى پايان يافت 
كه با حضــور وزير بهداشــت در همدان و 
حرف هايى كه درباره هفته خطرناك پيش رو 
و كمبود اكســيژن در همــدان مى زد، به نظر 
مى رســد دليل اصلى حضــورش نيز همين 
بحث كمبــود تجهيزات پزشــكى بود كه از 
جمله آن دستگاه  اكسيژن ساز است، از طرفى 
شواهد نشان مى دهد طغيان بيمارى در استان 
شــدت گرفته و درحال حاضر علوم پزشكى 
به دنبال بيمارستان هاى پشــتيبان و باال بردن 
ظرفيــت پذيــرش بيماران كرونايى اســت، 
تاجايى كه بيمارســتان ارتش نيــز به گروه 
بيمارستان هاى درمانگر كوويد-19 در همدان 

اضافه شده است.
شــوربختانه آمارها مى گويد ظرف تنها يك 
روز در همدان 21 نفر قربانى كرونا شــده اند 
كه اين رقم در مدت همه گيرى كرونا بى سابقه 
بوده است، از طرفى بنابر اعالم دانشگاه علوم 
پزشكى همدان شمار بيماران بسترى مثبت از 
ابتداى اپيدمى ويــروس كرونا تاكنون به 12 
هزار و 329 و بيماران ســرپايى مثبت به 31 

هزار و 248 مورد افزايش يافته است.
اين شــرايط درحالى است كه وزير بهداشت 
در ستاد اســتانى كروناى همدان نيز با ابراز 
تأسف گفت: همدان در شب عيد تنها 7 بيمار 
داشت درحالى كه چهارشنبه شب هزار و 452 
بيمار از انواع بسيار خطرناك اين ويروس در 
اين استان بسترى شدند كه در بين آنها اقشار 
مختلف مردم از ســرباز، مردم و مسئوالن به 

چشم مى خورد.
ســعيد نمكى با بيان اينكــه از امروز وضع 
خيلى بدتر از هفته گذشــته خواهد شــد و 
ما روزهاى به شدت دشــوارى داريم، افزود: 
شايد نمى بينند همكاران من در همدان شب 
چهارشنبه تا صبح چه كشيدند و به رغم اينكه 
13 دستگاه اكسيژن ساز تهيه كرده و 11 عدد 
نصب و 2 عدد آن درحال نصب است؛ رئيس 
اين دانشگاه علوم پزشكى به چه كسانى براى 
كپســول اكسيژن ساز التماس كرد! مى داند در 
اين ماه ها چه بر سر اين كادر نجيب بهداشت 
و درمان گذشت؟ چه مريض ها و شهيدان و 
محروميت ها كه نداشتيم و كسانى را از دست 

داديم كه جاى خالى آنها پر نمى شود!
وى با بيان اينكه مى دانســتم همكاران نفس 
بريده ام دچار چه موج ســنگينى خواهند شد 
و از اين رو روزهاى ســختى گذراندم، افزود: 
مى دانســتيم مواجهه با ويروس جهش يافته، 
چمــوش و سركشــى كــه NHS انگليس 
(سرويس بهداشــت ملى انگلســتان) را به 
زانو درآورده، تمهيدات خود را مى خواهد و 
نمى توانيم در مواجهه با آن برنامه اى نداشــته 
باشــيم. از اين رو «تشــديد بيماريابى» را در 
قالب طرح شهيد سليمانى نوشتيم و الزمه آن 
جمعيت ســاكن بود كه مواج و سيال نباشد. 
چه جاى دلخورى اســت وقتى تقاضا كرديم 
كه جمعيت مواج عامل اجرا نشدن اين پروژه 

است.
وزير بهداشــت همچنين با اشاره به پوشش 
واكسيناســيون قوى در ارديبهشــت، اظهار 
كرد: هرچند برخى در عرصه واكسيناســيون 
ايــران خباثت مى كنند و به تشــويش اذهان 
عمومــى مى پردازند اما تــا 20 روز ديگر با 
پوشش باالى واكسيناسيون با واكسن وارداتى 
و واكســن توليد داخل، روسياهى براى آنها 

خواهد ماند.
وى با بيان اينكه امروز گرفتار موج ســنگين 
از يك ابتالى سنگين با يك ويروس به شدت 
مســرى، هســتيم، تصريح كرد: پيش تر گفته 
بودم كــه خودتان را براى درگيرى با يكى از 
سنگين ترين مهاجمين بيولوژيك جهان تا به 

امروز آماده كنيد و تمام اين روزها را با توجه 
به رصد 14 ماهه و اصــول علمى پيش بينى 

كرده بودم.
نمكى با بيان اينكــه، عده اى با دولت خوب 
نيســتند، افزود: عده اى نيز با شــخص بنده 
خوب نيســتند و خدا ان شــاءا... به همه ما 
انصاف دهد. اگر عاقل باشــند براى تخريب 
من كه ســرباز كوچك جمهورى اســالمى 
هســتم وقــت نمى گذارند. زدن من اشــتباه 

استراتژيك است.
وزير بهداشــت تصريح كــرد: اين هجمه ها 
وجود دارد اما شما صبورى كنيد. من از روز 
نخست بيمارى دعاى «رب  اشرح لى صدرى» 
حضرت موســى را با خود تكــرار مى كنم. 
معامله با خدا شــيرين ترين نوع معامله است 
و خداونــد به گونه اى درهايــى را به رويتان 
بــاز مى كند كــه فكرش را نمى كنيــد. ما در 
ســال هاى تحريم اين همه تخت بيمارستانى 
افزايش داديم، در سال كرونا 6 سى .تى. اسكن 
به همدان فرستاديم، حقوق پرستاران را 2/5 
برابر كرديم و ... اينها همگى لطف خداوند و 

نشانه رحمت الهى است.
 كم توجهى به نظرات كارشناســى 

وزارت بهداشت سبب بروز 
موج چهارم كرونا شد

امام جمعه همدان نيز بــا بيان اينكه «پس از 
14 ماه تجربه مقابله با ويروس كرونا، انتظار 
بر اين بود كه در ايام عيد نوروز كارشناسى تر 
با اين موضوع برخورد شــود» گفت: توجه 
به نظــرات كارشناســى وزارت بهداشــت 
مى توانســت از بروز موج چهارم جلوگيرى 

كند.
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا.. شعبانى 
اظهار، داشت: در اين جلسه به نيابت از خود 
و مردم اســتان حاضر شــدم تا از خدمات و 
مجاهدت هاى كادر درمان در 14 ماه گذشته 

قدردانى كنم.
وى با اشــاره به بيانات مقام معظم رهبرى كه 
عملكرد كادر درمان را مصداق يك مجاهدت 
فى سبيل ا... دانستند، گفت: در حدود يك سال 
گذشته مجاهدت ها و گزارش هاى فراوانى از 
صبر و حوصله و عملكرد مثبت كادر درمان 
در برخورد با بيماران داشــته ايم كه شايسته 

قدردانى است.
وى با اشاره به وجود آرامگاه بوعلى سينا در 
همدان، عنوان كرد: همدان هم بوعلى دارد و 
هم باباطاهر و اين تلفيق عقل و عرفان است، 
باباطاهرى كه نماد عرفان اســت و بوعلى كه 

مظهر عقل محض است.
نماينده ولى فقيه در همدان در بخش ديگرى 
از صحبت هــاى خود با بيان اينكه پس از 14
ماه تجربه مقابلــه با ويروس كرونا، انتظار بر 

اين بود كه در ايام عيد نوروز كارشناسى تر با 
اين موضوع برخورد شــود، گفت: شايد اگر 
به نظرات كارشناسى وزارت بهداشت بيشتر 
توجه و اين نظرات اعمال مى شــد، امروز با 

اين مشكل مواجه نبوديم.
شعبانى با اشــاره همراهى نيروهاى جهادى، 
طالب و بســيج با كادر درمــان، اظهار كرد: 
گروهاى جهادى هيچ گاه احساس نكردند كه 
كادر درمان بايد تنهــا بماند و با فعاليت هاى 
خود ثابت كردند كه در هر شرايطى بايد كنار 

كادر درمان باشند.
وى افــزود: 180 نفر از طالب همدانى براى 
حضور در بيمارستان ها و انجام هر كارى كه 
مى تواند بــارى از دوش كادر درمان بردارد، 

اعالم آمادگى كرده اند و پاى كار هستند.
وى با طرح اين پرسش كه آيا پروتكل ها پس 
از 14 ماه نيازمند به روزرسانى هستند يا خير؟ 
مطرح كرد: ســال گذشته با شــيوع بيمارى 
كرونا، تجربه اى در عرصه مقابله با آن وجود 
نداشت، اما امروز پس از 14 ماه، تجربه هاى 
فراوانى در ميدان داريم كه شــايد الزم باشد 
در برخى از موارد شــيوه نامه ها مورد مطالعه 

دوباره قرار گيرد.
شــعبانى تصريــح كــرد: تصميمات ســتاد 
بايــد اجرا شــود و همه خــود را موظف به 
اجــراى آن مى دانيم، اما از آنجايى كه جامعه 
مذهبى گاهى اوقــات از برخى صحبت ها و 
تجربه هايى كه مشــاهده مى كننــد، ناراحت 
هســتند، الزم است كه در ميدان گفت وگوها 
و نظرات صحبت شــود و به طــور مثال در 
موضوع مســاجد مراجعــات فراوانى وجود 

دارد كه چه كار بايد انجام دهيم.
 يك هزار ميليارد تجهيزات پزشكى 

براى استان خريدارى شد
رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان نيز 
گفت: بيش از يك هــزار ميليارد تومان انواع 
تجهيزات جديد و مدرن پزشــكى در 3 سال 
گذشته براى مجموعه مراكز درمانى اين استان 

خريدارى، نصب و راه اندازى شده است.
رشيد حيدرى مقدم، افزود: 64 طرح عمرانى 
در قالــب 45 هزار متر مربــع طى اين مدت 
در اســتان همدان اجرا و بــه ظرفيت مراكز 
درمانى، بهداشــتى و خدماتى دانشگاه علوم 

پزشكى اضافه شده است.
وى اظهار كرد: با وجود شيوع ويروس كرونا 
و محدوديت هاى ايجادشده، شمار تخت هاى 
دياليز اســتان همدان از 90 بــه 180 تخت 
افزايش يافته و همچنين 120 تخت جديد نيز 
به ظرفيت 146 تخت بخش آى.سى.يو مراكز 
درمانى اين اســتان اضافه شده و زيرساخت 
الزم براى ايجاد 56 تخــت ديگر نيز فراهم 

شده است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان همچنين 
به دســتاوردهاى حوزه تحقيقات و فناورى 
اين اســتان اشــاره و تصريح كرد: در حوزه 
پژوهش 170 طرح بــا محوريت كوويد-19 
در اســتان مصوب شــده كه 9 طرح از اين 

تعداد فناورانه است.
حيدرى مقدم از به روزرسانى و پرداخت منظم 
كارانه، اضافه كار و ســاير مطالبات كاركنان 
بخش هاى مختلف دانشــگاه علوم پزشــكى 
خبــر داد و گفت: عالوه بر اينها 11 دســتگاه 
اكسيژن ســاز بين 600 تا يك هزار ليترى در 
بيمارستان هاى اين استان نصب و راه اندازى 
شــده و به زودى 2 دســتگاه ديگر نيز نصب 

مى شود.
وى ادامــه داد: 26 دســتگاه ونتيالتور براى 
اســتان همدان خريدارى و آزمايشگاه تست 
كوويد-19 نيز در همدان راه اندازى شــد كه 
تاكنون تست و آزمايش مربوط به 120 هزار 

نفر در اين مركز انجام شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان بيان كرد: 
به منظور حفظ سالمت كاركنان دانشگاه علوم 
پزشكى افزون بر 30 ميليارد تومان تجهيزات 
حفاظت فردى نيز از ابتداى اپيدمى ويروس 
كرونا تاكنون خريدارى و تحويل شده است.

حيدرى مقدم از فعاليت 6 شركت دانش بنيان 
در زمينه توليد ماســك در استان همدان خبر 
داد و افــزود: در آغازيــن روزهاى شــيوع 
ويــروس، دغدغــه تأمين ماســك و لوازم 
حفاظت فردى براى بيشتر دانشگاه هاى كشور 
وجود داشــت اما اكنون اين استان نه تنها در 
توليد ماسك خودكفا شده بلكه به 12 استان 
ديگر ماســك و تجهيــزات حفاظت فردى 

صادر مى كند.
وى افزود: در موج اول همه گيرى ويروس، 
تعداد بســترى هاى اســتان همدان به 420 
مورد با ميانگيــن روزانه 3 تا 4 فوتى، موج 
دوم به 650 بســترى و ميانگين فوتى 6 تا 8
نفــر در روز و موج ســوم يك هزار و 250

مورد بسترى با 13 تا 15 مورد فوت روزانه 
را داشتيم.

به گفته وى، در موج هاى گذشــته همه گيرى 
ويروس، تعداد موارد مثبت بسترى حداكثر به 
140 نفر رســيد كه هم اينــك از مرز 200 نفر 
عبور كرده و موارد مثبت ســرپايى نيز حداكثر 

300 مورد بود كه درحال حاضر 
با 3 برابر افزايش به 900 بيمار 

رسيده است.
شــايان ذكر اســت در پايان 
جلسه ســتاد كروناى همدان، 
نمايشگاه  از  بهداشــت  وزير 
مديريت بيمارى كرونا در اين 

استان بازديد كرد.

كمبود تجهيزات وزير را به همدان كشاند

وعده 20روزه نمكى 
براى واكسيناسيون گسترده

با روزه خواران متجاهر 
برخورد قانونى مى شود

 اثرگذارى كار فرهنگى در زمينه امر به معروف 
و نهى از منكر بيشتر از ساير اقدامات است.

فرماندار همدان در نشســت هماهنگى ســتاد 
احياى امر بــه معروف و نهــى از منكر گفت: 
از همــه ظرفيت هــاى در اختيار بــراى انجام 
مأموريت هاى فرهنگى در اين زمينه بايد به نحو 

مطلوب استفاده شود.

محمدعلــى محمدى افزود: مديريت شــهرى با 
فضاســازى مناســب در ماه رمضان مى تواند در 
انتقال پيام معنويت اين ماه پربركت و پيشگيرى 

از منكر مؤثرتر عمل كند.
و  محتوايــى  برنامه ســازى  داد:  ادامــه  وى 
بهره گيــرى از رســانه هاى جمعــى و فضاى 
مجازى در مقوله امر به معروف و نهى از منكر 

مورد تأكيد است.
محمدى افزود: با توجه به وضعيت قرمز كرونايى 
عرضــه مواد غذايى بيرون بر مجاز اســت اما با 

روزه خواران متجاهر برخورد قانونى مى شود.
وى گفت: اصول اخالقى، رفتارى و نوع پوشش 
برخى از متصديان در واحدهاى صنفى و تجارى 

نياز به تذكر، اصالح و مديريت دارد.
به اعتقاد فرماندار همدان، ســيما و منظر شــهر 
در انتقال پيام هاى فرهنگى به شــهروندان بسيار 

اثرگذار است.
دبير ســتاد امر به معروف و نهى از منكر اســتان 
در نشســت اين ســتاد در فرمانــدارى همدان 
گفت: قــرارگاه رمضان با هــدف مقابله با منكر 

روزه خوارى و بدحجابى در همدان تشكيل و كار 
خود را آغاز كرده است.

حجت االسالم ياسر مظاهرى ادامه داد: در قرارگاه 
رمضان برخورد ســلبى مدنظر نيست و آمران به 
معروف با گفت وگو، تذكر لسانى و كار فرهنگى 

اقدام مى كنند.
وى افزود: با روشــنگرى، بصيرت افزايى و ايجاد 
فضاى روانى الزم بايد به مقابله با انواع منكر در 

سطح جامعه بپردازيم.
مظاهرى اظهار كرد: مســافران و ساير افرادى كه 

منع شرعى براى روزه دارى دارند به حرمت اين 
ايام به طبع در معرض ديد ساير افراد روزه خوارى 
نمى كنند امــا با روزه خــواران متجاهر كه عمدا 

حرمت شكنى مى كنند برخورد مى شود.
محمــدى تصريح كــرد: با هماهنگى دادســتان 
همدان شعبه ويژه اى براى برخورد با روزه خواران 

متجاهر پيش بينى شده است. 
همچنين فعاليت برخــى از عرضه كنندگان مواد 
غذايى به ويژه در مراكز گردشــگرى توجيهى در 

ماه مبارك رمضان ندارد.
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ضرورت تسريع تكميل 
طرح راه آهن همدان- مالير

 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى سرعت بخشيدن 
به روند تكميل طرح راه آهن همدان- مالير تأكيد كرد.

حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه نماينده مردم مالير در 
مجلس شــوراى اســالمى، در ديدار با على اصغــر احمدى معاون 
هماهنگــى و پيگيرى امور اســتان هاى نهاد رياســت جمهورى به 
مطالبــات و نيازمندى هاى ايــن شهرســتان در حوزه هاى مختلف 
پرداخت و موانع و درخواست ها مورد بررسى و پيگيرى قرار گرفت.
وى ســرعت بخشيدن بر روند تكميل طرح راه آهن همدان-مالير را 
يك ضرورت خواند كه پس از گرفتن درخواست كمك براى تكميل 
اين طرح، مقرر شــد گروهى براى ارزيابى و احصاى نيازمندى هاى 
راه آهن حضور پيدا كنند و حداكثر مســاعدت در اجراى اين طرح 

انجام شود.
نماينده مردم مالير در مجلس يازدهم ايجاد صنايع تبديلى و جذب 
ســرمايه گذار به ويژه در حوزه انگور را از ديگر درخواست ها عنوان 
كرد كه طبق دستور معاون هماهنگى و پيگيرى امور استان هاى نهاد 
رياست جمهورى مقرر شد هماهنگى با سرمايه گذار دولتى و بخش 

خصوصى انجام و سرمايه گذار براى اين صنعت جذب شود.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان وى گفت: مقرر شــد براى 
اليروبى 50 رشــته قنات شهرســتان مالير از طريــق وزارت جهاد 

كشاورزى نيز مساعدت الزم صورت گيرد.

ساخت المان هاى تاريخى جديد
 در«مينى ورلد» مالير

 يكى از اولويت هاى شهردارى از ابتداى كار در اين دوره شوراى 
شــهر، پايان پروژه هاى نيمه كاره اى است كه چندسالى رها شده بود، 
يكــى از اين پروژه ها «مينى ورلد» اســت كه شــهردارى به تكميل 

المان هاى نيمه كاره و ساخت چندين المان جديد در آن اقدام كرد.
شهردار مالير از فعاليت 28 تيم پيمانكارى در اين مجموعه خبر داد 
و افزود: عالوه بر المان هاى پيشين كه از دوره هاى گذشته شهردارى 
باقيمانده بود و در 2 ســال گذشــته كامل شد، در اين دوره المان ها 
و بناهاى جديدى از جمله اهرام ثالثه مصر، كاخ خورشــيد، آبشار 
نياگارا، باغ مشــاهير، تاج محل، مجســمه هاى جزيزه استير شيلى و 
برج قابوس به اين مجموعه اضافه شــده و برخــى از آنها به پايان 

رسيده است.
حسين بابايى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: المان هايى كه به زودى 
قرار اســت به اين مجموعه اضافه شود شــامل باغ دولت آباد يزد، 
چغازنبيل، بوعلى ســيناى همدان، اســتون هيج انگلستان و آرامگاه 
فردوسى است كه عمليات عمرانى اين پروژه ها در اين مجموعه آغاز 

شده و اميدواريم تا پايان اين دوره شورا به پايان برسد.
وى در ادامه به پيشرفت 90 درصدى رستوران سنتى بام مالير اشاره 
كرد و گفت: در مجتمع تفريحى- توريســتى بام مالير 3 رســتوران 
وجود دارد كه يك رســتوران به منظور ارائه غذاى كالسيك، ديگرى 
براى ارائه فســت فود و رســتوران ســنتى براى ارائه آش، ديزى و 
غذاهاى سنتى به متقاضيان و بازديدكنندگان درنظر گرفته شده است.
بابايى از ســاخت محوطه اين رســتوران به وســعت هزار مترمربع 
خبر داد و يادآور شــد: محوطه اين مجموعه با ســنگ، فرش شده 
و براى آن يك آبنماى زيبا در 2 ســطح و با وســعت 300 مترمربع 
ديواره، درنظر گرفته شده كه طراوت و زيبايى خاصى به آن مجموعه 
مى بخشد و از قسمت جلوى رســتوران چشم انداز خوبى به سطح 
شهر مالير دارد و اميدواريم اين رستوران تا ارديبهشت ماه سالجارى 

تكميل شود و براى بازديدكنندگان به بهره بردارى برسد.

معابر 17 روستاى نهاوند آسفالت شد
 در حوزه نوســازى مسكن طى يك ســال گذشته افزون  بر 850

واحد مسكن روستايى و شهرى زير 25 هزار نفر با اعتبارى افزون  بر 
44 ميليارد تومان به انجام رسيده است.

 رئيس بنياد مســكن انقالب اســالمى شهرســتان نهاوند ادامه داد: 
از ابتداى مهرماه ســال گذشــته تاكنون عمليات ساخت 400 واحد 
مسكونى در قالب مسكن محرومان ويژه افراد بدون مسكن و داراى 
شرايط خاص در روستاها آغاز شده و درحال حاضر داراى پيشرفت 

فيزيكى 60 درصدى هستند.
عليرضا نثارى گفت: با اشــاره به تفاهم نامه با سازمان برنامه وبودجه 
كشــور، افزود: با توجه به سياست هاى تشويقى درنظر گرفته شده به 
هر واحد 50 ميليون تســهيالت با نرخ 5 درصد و 30 ميليون تومان 
هــم كمك بالعوض و معاف از هزينــه نظارت و طراحى و صدور 

پروانه ساخت درحال پرداخت است.
وى با بيان اينكه در حوزه عمران روســتايى در يك ســال گذشــته 
آســفالت معابر 17 روســتاى شهرســتان با اعتبار ملى افزون  بر 16

ميليارد تومان به انجام رســيده است، يادآور شد: عمليات زيرسازى 
معابر در 27 روستا به مساحت 190 هزار مترمربع نيز به پايان رسيده 

است.
نثارى خاطرنشــان كرد: جدول گذارى و ســاخت كانال هاى سنگى 
و ديواره ســازى مسيل نيز در 24 روســتا با اعتبار تخصيصى ملى و 
اســتانى افزون  بر 14 ميليارد تومان انجام  گرفته، در ضمن 570 جلد 
ســند مالكيت با همكارى اداره ثبت اسناد امالك شهرستان صادر و 

تحويل مالكان شده است.
وى گفت: در حوزه طرح اقدام ملى توليد مسكن با همكارى شايسته 
اداره راه و شهرسازى شهرستان، ساخت 365 واحد آپارتمانى(570
واحد در ســطح اســتان) در يكى از بهترين نقاط سكونتگاهى اين 
شهرســتان(زير صد هزار نفر جمعيت) درحال انجام است كه داراى 
12 درصد پيشــرفت فيزيكى بــوده و در روزهــاى آينده عمليات 
اصلى اجراى ســازه هاى بتنى اين ســاختمان ها در قالب 14 بلوك 
هفت  طبقه با سرعت بيشترى آغاز خواهد شد همچنين 145 نفر در 
قالب خودمالك(3 طبقه توافقى) در شــهرك نيروى انتظامى درحال 

ساماندهى هستند.
به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن نهاوند، نثارى در پايان از ادامه 
فرايند بازسازى مسكن سيل زدگان شهرستان با پيشرفت 93 درصدى 
خبر داد و مطرح كرد: خوشــبختانه در اين زمينه شهرستان نهاوند با 
جذب 30 درصد اعتبارات كل استان همدان موفق به جذب بيشترين 

سهم در استان شده است.

رعايت كامل شيوه نامه هاى بهداشتى 
در مجامع مذهبى بهار

 جوامع و محافل مذهبى در رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى بهترين 
عملكرد را داشته اند.

رئيس سازمان تبليغات اسالمى شهرســتان بهار گفت: امسال اجراى 
برنامه هــاى مــاه رمضــان و نماز جماعت در مســاجد بــا رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشــتى و با ظرفيت كمتر و با زمان حداقلى برگزار 

خواهد شد.
محمد جمشــيدى با اشاره به اينكه تاكنون گزارشى از آلودگى جدى 
در محيط هاى مســاجد نداشتيم، ادامه داد: با توجه به تأكيد ستاد امور 
مساجد به اعمال توصيه ها و دستورالعمل هاى پيشگيرى از كرونا، نماز 
جماعت در مســاجد در شهرســتان هايى كه قرمز اعالم شده برگزار 

نمى شود.
وى بــا بيان اينكه مســاجدى كه نماز جماعت آنهــا كمتر از 20 نفر 
جمعيت دارند همچون گذشته به فعاليت خود ادامه خواهند داد، افزود: 
در مســاجد اول وقت شــرعى به مدت 30 دقيقه براى به جا آوردن 
فريضه نماز براى نمازگزاران با رعايت موارد بهداشــتى باز اســت و 
در شهرها و روســتاهايى كه در وضعيت نارنجى و زرد هستند نماز 
جماعت مســاجد به صورت مختصر و زمان محدود و ظرفيت كمتر 

برگزار مى شود.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به پايان محدوديت هاى ده روزه  كرونايى 
شهرســتان ها و رفع خطر، همه مســاجد در ماه رمضان باز هستند و 
برنامه هاى فرهنگى و مذهبى در مســاجد با رعايت شــيوه نامه هاى 

بهداشتى برگزار خواهد شد.
جمشــيدى افزود: برنامه شــاخص «فصــل زندگى» زيرنظر ســتاد 
اجراى برنامه هاى قرآنى شهرستان با عناوينى نظير برنامه هاى قرآنى، 
ترتيل خوانى، جزءخوانى در فضاى باز و بيشــتر مســاجد شهرستان 

برگزار خواهد شد.
وى گفت: محفل انســى با قرآن در ايام ماه رمضان در نخستين جلسه 
با تأســى از مقام معظم رهبرى با حضور امام جمعه شهرستان برگزار 

خواهد شد.
وى به تجليل چهره هاى فعال و شــاخص قرآنى و مراسم جشن امام 
حســن مجتبى(ع) و برگزارى مسابقات فرهنگى با موضوعات قرآنى 
اشــاره كرد و افزود: برنامه هايى همچون اجراى مســابقات فرهنگى، 
روخوانى، نقاشــى، محافل ختم قرآن خانگى در بستر فضاى مجازى 
براى همشــهريان برگزار خواهد شــد و در پايان ماه مبارك رمضان 

اختتاميه برنامه هاى مجازى و فرهنگى را خواهيم داشت.
بــه گزارش مهر، وى يكــى از مهم ترين برنامه هــاى تبليغى را اعزام 
جهادى مبلغين به روستاهاى دورافتاده شهرستان برشمرد و اظهار كرد: 
با همكارى فرماندار، فرماندهى ســپاه ناحيه شهرســتان، رئيس جهاد 
كشاورزى، رئيس آموزش وپرورش و اداره اوقاف و امور خيريه وسايل 
نقليه در اختيار اين گروه هاى جهادى براى خدمت رسانى قرار مى گيرد.

جمشــيدى در پايان به طرح محله همدلى كه به همت روحانيون در 
محالت شهرســتان با هدف تبليغات چهره به چهره، كمك به معيشت 
مردم و اجراى طرح بخشــش اجاره بها و تسويه صورتحساب دفترى 

سوپرماركت ها اجرا مى گردد، اشاره كرد.

خسارت 28 ميلياردى سرمازدگى به باغات تويسركان
  طبق رصد همكاران جهاد كشــاورزى بر روســتاها و باغات حومه شهرســتان در 
بازه زمانى 9 تا 17 فروردين ماه امســال ســرمازدگى 28 ميليارد تومان به مزارع و باغات 

تويسركان خسارت وارد كرد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان تويسركاناعالم كرد كه متأسفانه در فروردين ماه سالجارى 

سرمازدگى به بخشى از باغات و مزارع شهرستان خسارت وارد كرده است.
مسعود اكبرى وسعت باغات گردوى شهرستان تويسركان را حدود 5 هزار و 700 هكتار 
دانست و افزود: به طور ميانگين 600 هكتار از باغات گردو بين 20 تا 30 درصد به واسطه 

ســرمازدگى خسارت ديده اند. وى با بيان اينكه ساير توليدات باغى از جمله زردآلو و آلو 
به مســاحت 300 هكتار بين 45 تا 50 درصد از ســرمازدگى خسارت ديده است، گفت: 
همچنين 2 هزار و 500 هكتار از مزارع شهرســتان بين ده تا 25 درصد آسيب وارد شده 
است. وى با اشاره به اينكه مجموع خسارت واردشده به بخش زراعت 9 ميليارد و 700 
ميليون تومان و خسارت بخش باغبانى 18 ميليارد و 200 ميليون تومان برآورد شده است، 
اظهار كرد: طبق روال طبيعى ده تا 15 ارديبهشــت احتمال خطر سرمازدگى به ويژه براى 

باغات وجود دارد، اما خسارت سرمازدگى در اين بازه زمانى براى زراعت كمتر است.
اكبرى با بيان اينكه متأسفانه امسال از چند جنبه محصوالت كشاورزى دچار آسيب شده 
و خواهد شد، افزود: كشت هاى ديم و آبى نه تنها در تويسركان؛ بلكه در كل كشور به دليل 

كاهش بارندگى آسيب ديده اند؛ اميدواريم طى چند روز آينده بارش داشته باشيم.
وى با اشــاره به اجراى تمهيدات براى مقابله با كم آبى در برنامه درازمدت در شهرســتان 
تويسركان، گفت: روش هاى مختلف چون كشت نشاء محصول در گلخانه، اجراى شيوه هاى 
مختلف آبيارى نوين و اســتفاده از ارقام كم آب در راســتاى استفاده بهينه از آب در سطح 
شهرستان درحال انجام است. به گزارش روابط عمومى جهاد كشاورزى شهرستان تويسركان، 
از اجراى آبيارى نوين به شــيوه هاى قطره اى، بارانى و كم فشار در 9 هزار هكتار از اراضى 
تويســركان خبر داد و اظهار كرد: باغات به لحاظ ساختار سنتى و قديمى بودن آنها قابليت 
اجراى آبيارى قطره اى را ندارند و بيشتر آبيارى كم فشار كار شده؛ اما باغات تازه ساز كه هم 
الگوى كاشت آنها منظم و هم در اراضى مسطح ايجاد شده اند آبيارى قطره اى قابل اجراست.

 مالير-زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
هنــر مرواربافى در مالير كــه قدمتى ديرينه 
دارد، پس از صنعت مبل و منبت بيشــترين 
ســهم صادرات ايــن شهرســتان را به خود 

اختصاص داده است.
 مــروار نوعى تركه از خانــواده درخت بيد 
اســت كه طبق تحقيقات به عمل آمده مروار 
كشت شده در شهرســتان مالير از مرغوبيت 
خاصى برخوردار اســت كه در ســاير نقاط 

كشور همتاى آن يافت نمى شود.
تركه هاى مورداســتفاده در هنــر مرواربافى 
بيشتر در روستا هاى گوراب، داويجان، مى آباد 

و حرم آباد از توابع مالير كاشته مى شود.
 مرواربافان پس از تهيه تركه آن را انبار كرده 
و به تدريج پس از گرفتن زوائد آن، تركه ها را 
از طول به 3 يا 4 قسمت تقسيم كرده و آنها را 
در پاتيل هاى مخصوصى با آب مى جوشانند 
و اليه رويى آن را مى گيرند و پس از خشك 

شدن براى بافتن از آنها استفاده مى كنند.
 در مرحله بافت چند عدد از تركه ها در كنار 
يكديگر قرارگرفته و تعداد 5 يا 5 تركه ديگر 
به صورت متقاطــع روى آنها قرار مى گيرد تا 
تشكيل يك ســتاره 8 پر را بدهد، شيوه كار 

مرواربافان شبيه بافت شعاعى بامبو است.
ــت  ــل باف ــازك عم ــاى ن ــا تركه ه ــده ب  بافن
را بــه شــيوه يكــى از زيــر، يكــى از رو 
در  يكــى  به طــور  را  تركه هــا  و  انجــام 
ميــان از البــه الى تركه هايــى كــه قبــًال 
ــه  ــر قرارگرفت ــع روى يكديگ ــور متقاط به ط
ــل  ــا تكمي ــن كار را ت ــد و اي ــور مى ده عب
ــت،  ــر اس ــد آن موردنظ ــه تولي ــيله اى ك وس

مى دهــد. ادامــه 
مرواربافــى  كارگاه  بزرگ تريــن  مســئول 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  ماليــر 
مروارهــاى  كــرد:  اظهــار  همدان پيــام 
ــوراب،  ــتاهاى ج ــر از روس ــتان مالي شهرس
ــود و  ــت مى ش ــاد برداش ــان و حرم آب داويج

داراى كيفيــت بســيار مطلوبــى اســت.
درحال حاضــر  افــزود:  مجيــدى  داوود 
تعــدادى از كارگــران مــروار در كارگاه هــاى 
ازندريــان  داويجــان،  انــوچ،  روســتاهاى 
ــال  ــدادى درح ــت و تع ــه فعالي ــغول ب مش

آمــوزش مرواربافــى هســتند.
 فعاليت 120 نفر 
در كارگاه هاى شهرى

وى تعداد فعاالن اين رشــته هنرى در شــهر 
ماليــر را 120 نفر اعالم و اظهــار كرد: اين 
تعداد با احتســاب افراد مشــغول در قالب 
كارگاه هاى مشــاغل خانگى به بيش از هزار 

نفر مى رسد.
مجيدى يادآور شــد: به دليل اينكه مرواربافى 
مرغوب  براساس  اســت،  صنايع دستى  جزو 
بــودن و نوع كارى كه انجام مى شــود روى 
هر يك از محصوالت قيمت گذارى مى شود 
و چون كارگران براى كارگاه هاى مرواربافى 
كار مى كنند از ســوى مسئول كارگاه دستمزد 
دريافت مى كنند و هنگام پرداخت دســتمزد 
هزينه مــواد اوليه را از مبلــغ پرداختى جدا 

مى كنيم.
 توليد چوب فر 

براى صنعت گلسازى
وى از انواع ســبدهاى گل، سبدهاى تزيينى، 
ســبدهاى ميــوه و آجيــل، ميــز تلويزيون، 
ميز تلفــن و چوب فر به عنــوان عمده ترين 
محصوالت ساخته شــده از مــروار نام برد و 
گفت: چوب فر كه در صنعت گلســازى به 
كار گرفته مى شــود، تا پيش از اين از كشور 
چين وارد مى شد اما اكنون براى نخستين بار 

اين محصول در كشــور ما و در شــهر مالير 
تهيه مى شود.

مجيدى تهيه چــوب فر از مروار در مالير را 
در جلوگيرى از خروج ارز از كشــور بسيار 
مؤثر دانست و افزود: با توليد اين محصول در 
مالير ديگر نيازى به ورود اين كاال از كشور 
چين نداريم و حتى چوب فر در كنار ســاير 

محصوالت مرواربافى صادر مى شود.
 صادرات 25 ميلياردى 
محصوالت مرواربافى مالير

وى بــا بيان اينكه ســاالنه 25 ميليارد تومان 
مالير  مرواربافــى  محصــوالت  صــادرات 
به خارج از كشــور انجام مى شــود، گفت: 
صــادرات محصوالت مروار به كشــورهاى 
عــراق، تركيه و آذربايجان انجام مى شــود و 
ارزآورى يك ميليون دالرى را براى شهرستان 

و كشور در پى دارد.
وى خاطرنشــان كرد: كار و فعاليت در اين 
رشــته هيچ گونه مشــكلى ندارد زيرا مواد 

اوليــه براى آغاز كار در شهرســتان وجود 
دارد و جوانــان اگر بــه خودباورى در كار 
كردن با هنر دســت خود برسند، به راحتى 
مى تواننــد وارد اين عرصه شــوند.  وى با 
اشاره به اشتغال زنان خانه دار به مرواربافى 
و كار در منزل نيز اظهار كرد: اشــتغال زنان 
خانه دار بــه اين كار عالوه بــر درآمدزايى 
سبب رونق اقتصادى اين هنر در شهرستان 
شــده و بســيارى از افــراد در قالب هنر 
مرواربافــى از وام و تســهيالت مشــاغل 

شده اند. بهره مند  نيز  خانگى 
 ايجاد شهرك صنايع دستى 

نياز مرواربافان 
مجيدى همچنين افزود: از مسئوالن شهرستان 
مى خواهيم همان طور كه تاكنون ما را حمايت 
كرده اند، كمك كنند كه مرواربافى در ســطح 
شهرســتان متمركز شــود و نياز به شــهرك 
صنايع دســتى در اين حوزه به شدت احساس 

مى شود.
وى همچنيــن گفت: طرح توســعه مروار را 
انجام داده ايم و تلفيق اين هنر با چوب، چرم 
و فلــز را نيز انجام داده ايــم كه مى تواند گام 
خوبى در توســعه اشــتغال و درآمد در اين 

حوزه باشد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرســتان مالير 
نيز در ايــن زمينه گفت: حــدود 40 كارگاه 
بزرگ در زمينه مرواربافى در سطح شهرستان 

فعاليت مى كنند.
ابراهيم جليلى افزود: تعداد زيادى كارگاه هم 
در عرصه مشاغل خانگى در سطح روستاهاى 

شهرستان درحال فعاليت هستند.

 براساس شــواهد به جرأت مى توان 
گفــت كه بيشــتر مردم از هر قشــر و 
طبقه اى مى دانســتند كه با آزاد گذاشتن 
ســفرهاى نوروزى فاجعه كرونايى رخ 
مى دهد امــا اينكه چگونه ســتاد مقابله 
با كروناى كشــور با وجود هشدارهاى 
مكــرر صاحب نظران، ايــن موضوع را 
ناديده گرفت برخى زواياى آن تاحدى 

براى عموم مردم روشن شده است!
در عصرى كه اثرگذارى رسانه ها، فضاى 
مجازى و شــبكه هاى اجتماعى بر نوع 
تفكر و رفتارهــاى افراد مختلف جامعه 
هنوز  متأســفانه  اســت،  انكار  غيرقابل 
برخى از بدنه مديريتى و اجرايى كشور 
هنــوز به اين باور نرســيده اند و برخى 
مسئوالن به طور كل رسانه ها را در مقابل 

خود مى دانند!
به گــزارش همشــهرى، هيچ كس منكر 
تــالش و زحمــات تك تــك اعضاى 
ســتاد مقابله بــا كروناى شهرســتان و 
زيرمجموعه هــاى آنهــا نيســت اما در 
تويســركان  شهرســتان  كه  شــرايطى 
چندين مــاه از ســال 99 را در وضعيت 
قرمز كرونايى قرار داشــت آيا اين ستاد 
سعى كافى را كرد و توانست با رسانه ها 
و فعــاالن مجــازى شهرســتان تعامل 

مطلوبــى برقرار كند تا فرهنگ ســازى 
گســترده تر  شــيوع  از  جلوگيرى  براى 

كرونا بيشتر و اثرگذارتر محقق شود؟!
ــاره  ــن چندب ــرار گرفت ــش از ق ــا پي آي
قرمــز  وضعيــت  در  تويســركان 
ــوروز،  ــالت ن ــس از تعطي ــى پ كروناي
اقدامــات كافــى و اطالع رســانى هاى 
ــيت زايى  ــد حساس آگاهى بخــش و رون
و اقناع كنندگــى بــراى مــردم بــه انــدازه 

ــت؟ ــورت گرف ــى ص كاف
آيا نبايد شهرســتانى كه ســابقه حضور 
چندين ماهه در شــرايط قرمز كرونايى 
و تجربه بيشــترى در ايــن زمينه دارد، 
جلوگيرى  براى  بيشترى  حساسيت هاى 
از بازگشــت به شــرايط قرمز كرونايى 
داشــته باشــد و تا حد امكان اقدامات 
پيشــگيرانه ماننــد برخوردهاى قاطع و 
قانونى در مــورد برخى تخلفات بزرگ 
علنى را انجام دهد و آنها را اطالع رسانى 

كند؟!
آيــا نمى بايســت از ظرفيــت فعــاالن 
فضاى مجازى و رســانه اى براى ايجاد 
حساســيت زايى عاقالنه و اقناع كنندگى 
عالمانــه اســتفاده كرد تا بخــش قابل 
توجهى از مردم، كرونــا را از بين رفته 
تلقى نكنند و شيوه نامه هاى بهداشتى را 

زير پا نگذراند؟!
آيا هنــوز در شــرايطى كــه برخى از 
عصر ارتباطات و تبــادل و جريان آزاد 
اطالعات ســخن مى گويند هنوز به اين 
باور نرســيده اند كه حتى بزرگ ترين و 
بيش ترين تالش ها بــدون انتقال آنها به 
افكار و اذهان عمومــى از تأثيرگذارى 

الزم و مطلوب برخوردار نيستند؟!
بــدون ترديــد از رئيــس ســتاد مقابلــه با 
ــا همــه اعضــاى  ــاى شهرســتان ت كرون
ــه  ــاى زيرمجموع ــتاد و نيروه ــن س اي
بى وقفــه اى  و  زيــاد  زحمــات  آنهــا 
را بــراى جلوگيــرى از قرمــز شــدن 
ــى شهرســتان  ــاره وضعيــت كروناي دوب
ــا  ــا آي ــدند ام ــل ش ــركان متحم تويس
ــك  ــبانه روزى از ي ــاى ش ــن تالش ه اي
ــجم و  ــت منس ــتگذارى و مديري سياس
قــوى و حساســيت الزم برخــوردار 

ــش دارد. ــاى پرس ــد! ج بودن
 آيا نبايد سياســت ها و تصميمات اين 
ســتاد با پژواك و قدرت بيشتر با افكار 
عمومى و عموم مردم تويسركان در ميان 
گذاشته مى شد تا حداقل در جاهايى كه 
روند فرهنگ ســازى و بازدارندگى اين 
سياســت ها كافى نبود از ظرفيت فكرى 

همه مردم استفاده شود؟

بنياد بركت
توليد نورد 
در اسدآباد 
راه اندازى مى كند

 طرح «نورد» در ســالجارى با اشتغال 
800 نفر با بودجه اى افزون بر 600 ميليارد 

تومان در شهرستان اجرايى مى شود.
مسئول بنياد بركت شهرســتان اسدآباد از 
اجراى طرح نورد توليد آهن رول، تيرآهن 
و ميل گــرد توســط بنياد بركــت در اين 

شهرستان در سالجارى خبر داد.
بهنــام بيگ محمدى اظهار كــرد: در تمام 
استان ها ستاد اجرايى فرمان امام(ره) قرار 
اســت 3 طرح شاخص اجرا كند كه يكى 
از طرح هاى شاخص استان همدان توسط 

اين بنياد طرح نورد اسدآباد خواهد بود.
وى بيان كرد: در ســال 1400 بنياد بركت 
با توجه به نام گذارى امسال از طرف مقام 
معظم رهبرى با عنوان «توليد، مانع زدايى ها 
و پشــتيبانى ها» ايجاد تعداد هزار و 500 
شغل را در سطح روستاهاى استان همدان 
هدفگذارى كرده است كه در فاز نخست 
در 6 ماه نخســت امسال ايجاد 350 شغل 
به شهرستان اســدآباد اختصاص خواهد 

داشت.
بيگ محمدى با اشــاره به اينكه در ســال 
1400 چندين مورد مشاغل جديد توسط 

بنياد بركت به رده هاى شغلى اضافه شده 
است، خاطرنشــان كرد: فروش اينترنتى 
و از راه دور ماننــد غذاهــاى خانگى از 
مواردى است كه توســط بنياد بركت در 

اين راستا تأمين مالى خواهد شد.
وى در ادامه تصريح كرد: در سالجارى 
كســب وكارهاى خانوادگــى احتماالً تا 
بنياد بركت  توســط  تومان  ميليون   500
ارديبهشت ماه  از  و  مى شوند  مالى  تأمين 
اين طــرح آغاز خواهد شــد و در اين 
راســتا 6 شهرستان اســتان هدفگذارى 

شده است.
بيگ محمدى با بيان اينكه متأسفانه اسدآباد 
در حوزه بنگاه محور ضعيف بوده و سعى 
برآن است كه امسال نسبت به تقويت اين 
حوزه اقدام شود، گفت: بنياد بركت در 2
سال گذشته در سال 98 و 99 تاكنون 60

روستاى اسدآباد را در بحث اشتغال تحت 

پوشش قرار داده و هزار شغل ايجاد كرده 
است.

وى با اشــاره به اينكه در سال 98 اسدآباد 
در اســتان همدان نخســتين شهرســتان 
پايلوت اشــتغال بنياد بركت انتخاب شد، 
افزود: در سال 98 در 20 رسته شغلى بنياد 
بركت در اســدآباد موفق به تحقق تعداد 
300 شغل در سطح روستاهاى هدفگذارى 
شده خود شد كه درحال حاضر 99 درصد 

اين مشاغل پايدار هستند.
بيگ محمــدى  ايســنا،  گــزارش  بــه 
ــده  ــذارى ش ــتاهاى هدفگ ــداد روس تع
ــمرد و  ــتا برش ــز 40 روس ــال 99 را ني س
ــتاها 3 ــن روس ــرد: در اي ــان ك خاطرنش
ــهيالت  ــى تس ــر متقاض ــزار و 125 نف ه
ــد  ــام كردن ــت ثبت ن ــاد برك ــتغال بني اش
ــام  ــاى انج ــا پااليش ه ــان ب ــه در پاي ك
شــده در كارگــروه 985 نفــر را به عنــوان 
متقاضــى تســهيالت بنيــاد بركــت معرفى 
كرديــم و 600 نفــر بــراى تســهيالت بــه 

ــى شــدند. ــل معرف ــك عام بان
وى ادامــه داد: در ســالجارى نيــز تعــداد 
ــراى  ــدآباد ب ــتاهاى اس ــرى از روس ديگ
ــت  ــاد برك ــط بني ــتغال توس ــاد اش ايج
هدفگــذارى شــده كــه در ايــن بيــن در 
برخــى از روســتاها از جملــه حســام آباد، 
موســى آباد  و  خاكريــز  چنارســفلى، 
از ســال گذشــته ورود پيــدا كرده ايــم 
ــم  ــاره ورود خواهي ــز دوب ــه امســال ني ك

داشــت.

مرواربـافى
 صنعتى كه اقتصاد روستا را متحول مى كند

ستاد مقابله با كروناى تويسركان 
با رسانه  ها ارتباط ندارد
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تا انتخـابات

صنعت هســته اى كشور 
گذشــته  از  بيش  امروز 
داخلى  توانمندى  متكى بر 
اما  است،  بومى  دانش  و 
كه  كرد  فرامــوش  نبايد 
اين صنعت و ديگر صنايع 
سطح باال نيازمند تعامالت 
بين المللــى و تحقيقاتى 
هستند و از اين مجراست 
كه مى توان بر شاخ و برگ 
آن افزود و شاهد صنعتى 

شدن آن بود
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امام جمعه همدان:
رسانه ها اهميت حضور در انتخابات را 

براى مردم تبيين كنند
 نماينده ولى فقيه در استان و 
امام جمعه شهر همدان با اشاره به 
وظيفه اصحاب رسانه در عرصه 
انتخابات گفت كه اهل قلم بايد 
اهميت حضــور در انتخابات را 

براى مردم تبيين و تشريح كنند.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم 
والمسلمين حبيب ا... شعبانى در 
ديدار با اعضاى خانه مطبوعات 

و بسيج رســانه همدان، افزود: از شبهاتى كه در زمينه انتخابات مطرح 
مى شود، تأثير رأى دادن و انتخابات است و لذا رسانه ها بايد با هنر خود 

تأثير فراوان رأى دادن را براى مردم تبيين كنند.
امام جمعه همدان درباره شــعار ســال با عنوان «توليد، پشتيبانى ها و 
مانع زدايى ها» گفت: براى تحقق شــعار سال اقدام و عمل دقيق نهادها 

و مسئوالن ضرورى است.
وى عنوان كرد: براى تحقق شعار سال رسانه با ميدان دارى بايد به تبيين 
ضرورت ها و اهداف شعار سال بپردازد و از مسئوالن ميزان فعاليت آنها 

براى تحقق شعار سال و برنامه ريزى هايشان را مطالبه كند.
شــعبانى به نقش رسانه در حفظ احترام ماه رمضان تأكيد كرد و اظهار 
داشــت: اصحاب رســانه بايد با تبليغ صحيح، ضمن آشنايى جامعه از 
بركات اين ماه، زمينه بهره مند شــدن آنها از بركات ماه رمضان را فراهم 
كنند. نماينده ولى فقيه در استان همدان با بيان اينكه ماه رمضان فرصتى 
مغتنم براى انسان ها است تا از شلوغى و هياهوى دنياى امروز كه سبب 

غفلت است، نجات پيدا كنند.
وى با اشاره به اينكه رسانه ها بايد مشكالت توليدكنندگان را به گوش 
مسئوالن برسانند، خاطرنشان كرد: گاهى رسانه ها به صورت مصداقى به 
سراغ مشكالت يك توليدكننده مى روند كه پس از انتشار خبر، مسائل 
رفع مى شــود كه اين نشــان مى دهد تنها اگر كسى دسترسى به رسانه 

داشت، مشكلش حل مى شود.
امام جمعه همدان با تأكيد بر اينكه امروز نبايد براى توليدكننده ها نااميدى 
ايجــاد كرد، گفت: اقدام براى رفع موانع توليد، در گرو راه انداختن كار 

توليدكننده است و اين كار فقط با حرف زدن عملى نمى شود.
نماينده ولى فقيه در اســتان با قدردانى از اقدامات و خدمات اصحاب 
رســانه، خواستار رفع مشكالت خبرنگاران شــد و گفت: مسئوالن تا 
آنجايى كه امكان پذير است بايد حامى رسانه ها و اصحاب رسانه باشند 
و رسيدگى به مشكالت اين قشر همچون بيمه و حقوق و مزايا را مدنظر 

داشته و اقدامات الزم را انجام دهند.
شعبانى خاطرنشان كرد: خانه مطبوعات مى تواند به دنبال منابع درآمدى 
براى خود باشــد و به عنوان يك نهاد مستقل، از وابستگى ها جلوگيرى 
كند، زيرا اگر خبرنگار مســتقل  باشد، راحت تر مى تواند حرف خود را 

بيان كند.

معاون اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان
تقاضاهايى براى عقب انداختن انتخابات 
ميان دوره اى خبرگان و مجلس مطرح است

 معاون اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان با بيان اينكه از گوشه 
و كنار تقاضاها و پيشــنهادهايى مبنى بر عقب انداختــن ميان دوره اى 
انتخابات خبرگان و ميان دوره اى مجلس يا در يك روز برگزار نشــدن 
ارائه مى شود، تصريح كرد كه به طور قطع تغيير در تاريخ انتخابات نيازمند 
تصميمات قانونگذار است و شوراى نگهبان نمى تواند اين تغييرات را 

ايجاد كند.
به گزارش شوراى نگهبان ، محمدحسن صادقى مقدم در همايش دفاتر 
اســتانى نظارت و بازرسى انتخابات با بيان اينكه وظايف قانونى كه به 
عهده شــوراى نگهبان است در ستاد و استان ها با آمادگى كامل درحال 
اجرا است، گفت: آخرين هيأت نظارتى هم كه براى خارج از كشور بايد 
تدارك مى شد، انجام شد؛ بين ما و وزارت كشور هم همكارى خوبى در 

تأمين مقدمات انتخابات انجام شده است.
معاون اجرايى و امور انتخابات شــوراى نگهبان با اشــاره به برگزارى 
انتخابات ميان دوره اى مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسالمى 
گفت: براى انتخابات مجلس هم مقدمــات كار در هيأت هاى اجرايى 

انجام شده است و نتايج هيأت نظارت نيز اعالم خواهد شد.
وى خاطرنشــان كرد: بــا توجه به حجم بــاالى ثبت نام كنندگان در 
انتخابات مجلس يازدهم، شــرايطى بــه وجود آمد كه بايد در مدت 
بســيار كوتاه 16 هزار پرونده بررسى مى شــد و شايد اشتباهى هم 
رخ داده باشــد؛ لذا در بررســى صالحيت ثبت نام كنندگان انتخابات 
ميان دوره اى مجلس يازدهم، اگر احيانًا حقى از كســى تضييع شده 
باشــد بايد حق او را برگردانيم و از او هم پوزش بطلبيم و به همين 
دليل در بررســى صالحيت ها همچون گذشته دقت كافى و الزم را 

انجام خواهيم داد.
صادقى مقدم گفت: در مورد خبرگان هم امتحان برگزار شد كه هر كسى 
در آزمون كتبى قبول شود براى مصاحبه دعوت خواهد شد و پس از اين 

مرحله نيز صالحيت هاى عمومى بررسى خواهد شد.
وى با بيان اينكه از گوشــه وكنار تقاضاها و پيشنهادهايى مبنى بر عقب 
انداختــن ميان دوره اى انتخابات خبرگان و ميــان دوره اى مجلس يا در 
يك روز برگزار نشدن ارائه مى شود، گفت: به طور قطع تغيير در تاريخ 
انتخابات نيازمند تصميمات قانونگذار است و شوراى نگهبان نمى تواند 
اين تغييرات را ايجاد كند، ضمن اينكه به طبع درباره انتخابات شوراهاى 

اسالمى شهر و روستا نمى توانيم اظهارنظرى داشته باشيم.
معاون اجرايى و امور انتخابات شــوراى نگهبان در پايان خاطرنشــان 
كرد: همزمان با سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، انتخابات 
ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در 6 حوزه و ميان دوره اى خبرگان 

رهبرى در 4 حوزه برگزار خواهد شد.

پايان نشست كميسيون مشترك برجام در وين
ادامه گفت وگوهاى فنى 
در نشست هاى كارشناسى

 معاون سياســى وزير امور خارجه در نشست كميسيون مشترك 
برجــام در ويــن از واكنش ضعيف كشــورهاى اروپايــى در قبال 
خرابكارى در نطنز گاليه كرد. همچنين مقرر شد گفت وگوهاى فنى 

در نشست هاى كارشناسى ادامه يابد.
به گزارش فارس، نشست كميسيون مشترك برجام پنجشنبه گذشته 
در گرندهتــل وين برگذار شــد و قرار شــد گفت وگوهاى فنى در 

نشست هاى كارشناسى ادامه يابد. 
بر اين اساس، نشست هاى 2 گروه كارشناسى كه از اواسط فروردين 
به طــور موازى به منظور رايزنى هاى فنــى در 2 حوزه رفع تحريم و 

مسائل هسته اى آغاز به كار كرده اند، ادامه خواهد يافت. 
نتايج نشســت هاى اين 2 گروه كارشناســى در حوزه جنبه هاى فنى 
مربوط به رفع تحريم ها و مســائل هســته اى، به كميسيون مشترك 

اعالم مى شود.
 بايدن تاكنون تنها تعهدش به فشار حداكثرى ترامپ 

را نشان داده است
محمدجــواد ظريــف وزيــر خارجــه كشــورمان پــس از ايــن 
نشســت در توييتــى نوشــت: جديــت تعهــد ايــران در دنبــال كــردن 
ديپلماســى در 3 ســالى كــه ترامــپ از توافــق هســته اى خــارج شــد 
بــه آزمــون كشــيده شــد. ايــران بــا مانــدن در ايــن توافــق ســربلند 
بيــرون آمــد. بــا اين حــال دولــت بايــدن تنهــا تعهــدش بــه فشــار 

حداكثــرى ترامــپ را نشــان داده اســت.
 به دنبال مذاكرات فرسايشى و اتالف وقت نيستيم

در ابتداى نشســت كميسيون مشــترك برجام، رئيس هيأت ايرانى 
ضمن محكــوم كردن خرابكارى اخير در تأسيســات نطنز و گاليه 
شديد از واكنش ضعيف كشورهاى اروپايى به اين حادثه، تأكيد كرد 
كه اعضاى برجام بايد يك صدا و بدون مالحظات سياسى، اين اقدام 
را كه مصداق تروريسم هسته اى و تخطى فاحش از قوانين بين المللى 

است، محكوم و تقبيح كنند.
ســيدعباس عراقچى تأكيــد كرد كه هيــأت مذاكره كننده جمهورى 
اسالمى به دنبال مذاكرات فرسايشــى و اتالف وقت نيست و تأكيد 
دارد كه گفت وگوها در چارچوبى مشــخص و در زمانى قابل قبول 

انجام گيرد. 
وى درباره آغاز غنى ســازى 60 درصدى در كشورمان تصريح كرد 
كه اين اقدام در چارچوب حقوق ايران ذيل بند 26 و 36 برجام و با 
هدف رفع برخى نيازهاى كشور در حوزه پزشكى انجام شده است.

دور جديد نشســت كميســيون مشــترك برجــام 13 فروردين ماه 
به صورت مجــازى برگزار و پس از توافق حاصله مقرر شــد روز 
سه شنبه 17 فروردين اين گفت وگوها به صورت حضورى و رودررو 
دنبال شود و درنهايت هم اين نشست برگزار و پس از آن توافق شد 
2 كارگروه در حوزه تحريم ها و هسته اى تشكيل و بررسى ها را انجام 
دهد. نتايج بررســى هاى اين 2 كارگروه به نشست كميسيون برجام 
در روز جمعه 20 فروردين منعكس و اعالم شد كه هيأت هاى براى 
تنفس و مشورت  به پايتخت ها برمى گردند و مقرر شد 25 فروردين 
دوباره در وين گردهم بيايند. البته اين نشســت به دليل ابتالى يكى 
از اعضاى هيأت سياســى اتحاديه اروپا بــه كرونا با يك روز تأخير 

پنجشنبه گذشته 26 فروردين برگزار شد.

نگرانى اروپا و آمريكا از غنى سازى
60 درصد درست نيست

مهار كرونا و شكســتن تحريم 
2 برنامــه مهم دولــت در صد 
روز پايانى اســت، پيش از اين 
هم مى توانســتيم غنى سارى 60

درصد داشــته باشــيم و اظهار 
درباره  اروپا  و  آمريــكا  نگرانى 
غنى ســازى60 درصدى درست 

نيست.
جمهور  رئيس  ايرنا،  گزارش  به 
در برنامه افتتاحى گفت: بنابراين اين اظهار نگرانى كه امروز در آمريكا 
و اروپا وجود دارد مبنى بر اينكه غنى سازى 60 درصد را آغاز مى كنيم 
و برخــى نيز تعبير مى كنند كــه 60 درصد يعنى با يك حركت به 90
درصد رسيدن، درست نيست؛ به آنچه در سر شما است كه راه را براى 

توليد بمب اتم هموار مى كنيم، اشتباه است.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى در ادامه گفت: پيش از 
اين هم مى توانســتيم 60 درصد را انجام دهيم، امروز اگر اراده كنيم، 
مى توانيم غنى سازى 90 درصد را نيز انجام دهيم اما ما اراده كرده ايم و 

بر عهد خود ايستاده ايم، به دنبال بمب هسته اى نيستيم.
وى تأكيد كرد: هر زمانى كه به تعهدات برجام برگرديد ما هم بالفاصله 
به تعهدات خود برمى گرديم و غنى ســازى مان طبق تعهد 3/67 بيشتر 
نخواهد بود و غنى سازى 60 درصد و 20 درصد هم متوقف مى شود، 

البته اگر شما به همه تعهدات برگرديد ما هم برمى گرديم.
اظهارات رئيس جمهور كشــورمان از آن رو بيان شــد كه وزير امور 
خارجه اياالت متحــده در واكنش به آغاز غنى ســازى 60 درصدى 
اورانيوم ايران در نشست خبرى خود اين اقدام را اقدامى «تحريك آميز» 
توصيف كرده و درباره جدى بودن تهران در مذاكرات وين تشــكيك 

كرد.
آنتونى بلينكن در پاسخ به پرســش خبرنگارى درباره اطالعيه ايران، 
گفت: «ما اين اعالميه تحريك آميز درباره قصد آغاز غنى ســازى 60

درصدى اورانيوم را بسيار جدى مى گيريم».
وى افزود: «بايد بگويم كه اين گام، پرسش هايى را درباره جدى بودن 
ايران درباره مذاكرات هسته اى ايجاد مى كند، همچنين اهميت بازگشت 

به تعهدات دوجانبه ذيل برجام را مورد تأكيد قرار مى دهد».

غنى سازى 60 درصد 
يكى از الزامات قانون اقدام راهبردى 

 در ماده يك اين قانون سازمان انرژى اتمى مكلف شده براى تأمين نيازهاى 
كشــور درصورت لزوم بيش از 20 درصد غنى سازى كند، آغاز غنى سازى 60 

درصدى يكى از الزامات قانون اقدام راهبردى بود.
به گزارش خانه ملت، ســخنگوى كميسيون امنيت ملى مجلس با بيا اينكه پيام 
غنى سازى 60 درصد اين است كه دست جمهورى اسالمى خالى نيست، گفت: 
در هيچ مقطعى ايران با دست خالى حاضر به مذاكره نيست و از موضع ضعف 
وارد مذاكرات نمى شود، بلكه دســتاوردهاى اخير فرصت هاى جديدى براى 

كشور ايجاد كرده تا بتوانيم از موضع قدرت با طرف مقابل مواجه شويم.
وى افزود: به زودى ســانتريفيوژهايى كه از نســل يك بودند با سانتريفوژهاى 

مشابه با توانمندى 50 درصد بيشتر نصب مى شوند.

اولويت هاى كشور واكسيناسيون عمومى
 و رفع تحريم ها است

 عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى اسالمى 
اولويت هاى فعلى كشــور را واكسيناســيون فورى عمومى در مقابله با  كرونا، 

 محدوديت سازى اجتماعى و رفع سريع  تحريم ها دانست.            
بــه گــزارش ايســنا، جليــل رحيمــى جهان آبــادى نماينــده تايبــاد در مطلبــى 
ــاى  ــتيضاح» نوشــت: «اولويت ه ــتگ «اس ــا هش ــود ب ــر خ ــه توييت در صفح
فعلــى كشــور  واكسيناســيون فــورى عمومــى در مقابلــه بــا  كرونــا، 
محدوديت ســازى اجتماعــى و رفــع ســريع  تحريم هاســت؛ امــا آنچــه 
ــر  ــور و  وزي ــدارد،  رئيس جمه ــى ن ــا همخوان ــن ضرورت ه ــا اي ــم ب مى بيني
بهداشــت و هــر مقــام اجرايــى مســئول بايــد پاســخگو باشــند و هــر مانعــى 

ــد.»                         ــالم نماين ــود دارد را اع ــه وج ك

خروج از افغانستان اول ماه  مى  آغاز مى شود
 دبير كل ناتو، وزير دفاع و وزير خارجه آمريكا در نشست خبرى مشترك، 
با اشــاره به آغاز عقب نشــينى نيروهاى غيرآمريكايى از افغانستان از يازدهم 

ارديبهشت، بر تقابل با گروه طالبان تأكيد كردند.
به گزارش فارس، ينس استولتنبرگ دبيركل سازمان پيمان آتالنتيك شمالى(ناتو)، 
لويد آستين وزير دفاع و «آنتونى بلينكن» وزير خارجه اياالت متحده در نشست 
خبرى مشترك در بروكسل حاضر شدند. استولتنبرگ به عنوان نخستين سخنران 
در اين نشست خبرى گفت: خروج ده هزار نيروى نظامى غيرآمريكايى از خاك 
افغانســتان، از ابتداى ماه مى (11 ارديبهشــت) آغاز مى شود و در عرض چند 
ماه تكميل خواهد شــد. وى با بيان اينكه خروج نظاميان خارجى از افغانستان 
تصميم ســاده اى نبوده، توضيح داد: «خطراتى را نيز به  همراه دارد. البته خروج 

نيروها، پايان روابط ناتو با افغانستان نيست».

 بــا وجود انتقــادات بى وقفــه مخالفان و 
معترضان بــه برجام كه معتقــد بودند برنامه 
هسته اى كشور به ويژه غنى سازى با اجراى اين 
توافق متوقف شده، ارزيابى  در كمتر از 5 ماه 
نشان مى دهد كه سازمان انرژى اتمى ظرفيت 
غنى ســازى را فراتر از تصورات و پيش بينى  
مجلس و به ويژه منتقــدان و مخالفان برجام 

رسانده است.
مقامات ســازمان انرژى اتمى و دولت پس از 
اجراى برجام به دفعات بر اين مسأله كه مسير 
توســعه صنعت هسته اى كشور متوقف نشده 
است، تأكيد كردند، اما منتقدان بدون توجه به 
ايــن اظهارات، بر ادعاهاى خود تأكيد كرده و 
به فشارها بر دولت، وزارت خارجه و سازمان 
انرژى اتمى ادامه دادنــد. از دى ماه 1399 كه 
روند فعاليت هاى هسته اى با تصويب مصوبه 
باعنــوان «اقدام  اســالمى  شــوراى  مجلس 
راهبردى براى لغو تحريم ها» سرعت گرفت و 
سازمان انرژى اتمى ميزان و سطح غنى سازى 
را افزايش داد، همگان شاهد بوديم كه ظرف 
چندماه ظرفيت هاى مدنظر و تعيين شــده از 
ســوى مقامات عالى محقق شد و حتى بيشتر 
از سطح توقعات و انتظارت كارها جلو رفت. 
از جمله مهم ترين اقدامات ايران در اين مرحله 
از سرگيرى غنى سازى 20 درصد بود كه پس 

از اجراى برجام توليد آن متوقف شده بود.
اسالمى  شــوراى  مجلس  مصوبه  براســاس 
ســازمان انرژى اتمى موظف اســت ساالنه 
دســت كم 120 كيلوگرم اورانيوم با غناى 20

درصدى را ذخيره كند.
به گزارش ايســنا، به گفته على اكبر صالحى، 
ماهانه بين 8 تا 9 كيلوگرم در كشــور قادر به 
توليد اورانيوم با غناى 20 درصد هستيم كه از 
آغاز اين روند تاكنون حتى از سطح قابل انتظار 

هم كشور جلوتر است.
به زعم برخى از منتقدان برجام گمان مى رفت 
با اجراى اين توافق كشــور سرعت و كيفيت 
الزم در اين صنعت را از دســت داده اســت. 
اين درحالى است كه سازمان انرژى اتمى نيز 
تحت شــديدترين تحريم ها به ويژه در 2 سال 
گذشــته قرار دارد و ايران طى حداقل 2 سال 
گذشــته در بخش هاى اقتصادى، هسته اى و 
مالى با تحريم هاى شديد يكجانبه آمريكا و نيز 
متعاقب آن تحريم ديگر كشورها قرار دارد و 
تعامالت بين المللى آن به شــدت كاهش يافته 

است.
حادثه 22 فروردين در ســايت غنى ســازى 
نطنز كــه به گفته مقامات كشــور، يك اقدام 
خرابكارانه و تروريســتى بوده است، هر چند 
1-IR تعداد قابل توجهى از ســانتريفيوژهاى
را از دور خــارج كرد و صدماتى به سيســتم 
برق تأسيسات وارد كرد اما واكنش بعدى ايران 
به اين واقعــه در جاى خود قابل توجه بود و 
كمتر كسى در ايران و جهان تصور مى كرد كه 

واكنش احتمالى ايران به اين واقعه آغاز فرايند 
غنى سازى 60 درصدى باشد.

ايــران در واكنش به اقــدام خرابكارانه تيرماه 
1399 نيــز گامى فراتر گذاشــت و عالوه بر 
ساخت  به  آســيب ديده،  ســالن  بازســازى 

سالن هايى در دل كوه اقدام كرد.
ايران 2 روز پــس از اتفاقى كه براى يكى از 
ســالن هاى مركز غنى سازى نطنز در زيرزمين 
روى داد، روز سه شنبه 24 فروردين در نامه اى 

به مديركل آژانس بين المللى 
انــرژى اتمى اعالم كرد كه 
«به دستور رئيس جمهورى 
اتمى  انرژى  سازمان  ايران، 
موظف بــه راه اندازى خط 
توليد اورانيــوم 60 درصد 
بــه مقدار مورد نياز شــده 
اســت و در همين راســتا 
بالفاصله پرسشنامه مربوط 
DIQ به اطالعات طراحى

بين المللى  آژانس  تســليم 
انرژى اتمى شد.»

رئيس  صالحــى  على اكبر 
به  نيز  اتمى  انرژى  سازمان 
«اورانيوم  كه  گفت  ايســنا 
را  درصــد  غنى شــده 60 
راكتور  ســوخت  به عنوان 

تهران نمى خواهيم اســتفاده كنيم، بلكه براى 
ســاخت Targetهاى U٣O8 اســت كه 
اورانيــومU آن 60 درصد غنــا دارد؛ بنابراين 
Target بــا اورانيوم 60 درصد «هــدف» يا

درســت مى كنيم. اين Targetها در راكتور 
(تهران) قــرار مى گيرند و پــس از مدتى كه 
در مقابل تشعشــات اتمى قــرار گرفت، در 
آن مــاده اى به نام موليبدن توليد مى شــود كه 
بايــد اين ماده را جداســازى كنيم تا موليبدن 

آن را خــارج كنيم. اين موليبــدن ماده اوليه 
ســاخت و توليد بسيارى از راديوداروهاست. 
همچنيــن برابر نامه و اطالعــات طراحى كه 
بــه آژانس بين المللى انرژى اتمى داده شــده 
است، غنى ســازى 60 درصدى در 2 زنجيره 
از ســانتريفيوژهاى جديد IR-4 و IR-6 در 

نطنز انجام مى شود.
پيش بينى مى شــود طى يك هفته پس از آغاز 
فرايند غنى سازى، اورانيوم با غناى 60 درصد 

برداشت شود. 
ايــران همچنيــن در نامه 
مذكور اعالم كرد كه «هزار 
نطنز  در  جديد  سانتريفيوژ 
نصب خواهد شــد و اين 
ميزان جــداى از 5 هزار و 
در  موجود  سانتريفيوژ   60
نطنز است كه ممكن است 
تعدادى از آنها در اثر اقدام 
تروريستى روز يكشنبه در 
ديده  صدمه  نطنز  ســايت 

باشند.»
ايران گفته اســت كه هزار 
ســانتريفيوژ جديد از نوع 
اما  بــود  خواهــد   1-IR
ماشــين هاى  اين  راندمان 
مى شوند  نصب  كه  جديد 

50 درصد افزايش خواهد يافت.
در يك سال گذشته ديديم كه سازمان انرژى 
اتمى در شــرايط تحريمى و وضعيت سخت 
اقتصــادى داخلى در حوزه چرخه ســوخت 
دست از پيشرفت و توسعه نكشيد و به تمامى 
انتظارات مجلس شوراى اسالمى و كشور در 
اين بخش پاسخ داد، اما پرسش اين است كه 
در بخش هاى ديگر صنعت هســته اى، رشد و 
توسعه با همين سرعت كه در بخش غنى سازى 

شــاهد بوديم، پيش خواهد رفت؟ از اين رو 
ضرورى اســت كه مسئوالن ســازمان انرژى 
اتمى و كشــور به ويژه منتقدان در صحنه هاى 
سياسى كشور عالوه بر بخش هاى غنى سازى و 
افزايش ذخاير سوخت هسته اى به فكر ديگر 
اركان و بخش هاى صنعت هســته اى باشند و 
شرايط و مســير را براى پيشرفت حوزه هاى 
ديگر نيز تســهيل و فراهم سازند. بخش هايى 
كه بدون شك براى ارتقا، نيازمند گشايش هاى 

فنى، سياسى و اقتصادى است.
صنعت هسته اى كشور امروز بيش از گذشته 
متكى بر توانمندى داخلى و دانش بومى است، 
اما نبايد فراموش كرد كه اين صنعت و ديگر 
صنايع ســطح باال نيازمند تعامالت بين المللى 
و تحقيقاتى هســتند و از اين مجراســت كه 
مى توان بر شــاخ و برگ آن افزود و شــاهد 

صنعتى شدن آن بود.
تجربــه اجراى برجام در ســال هاى 94 و 95
نشــان داد كه برداشــتن محدوديت هاى فنى 
ـ هســته اى، اقتصادى و سياسى تا چه اندازه 
مى تواند ايــن صنعت را به ســكوى پرتاب 
تجارى ســازى نزديك ســازد و ايــران را از 
دروازه هاى جهانى هسته اى شدن عبور دهد. 
برخــالف تصور مخالفــان و منتقدان برجام، 
ايــن توافق نه تنها مانع توســعه و پيشــرفت 
برنامه هســته اى صلح آميز كشور نشد، بلكه 
فضايى براى بازيابى و ارتقاى توان هســته اى 
در بخــش تحقيق و توســعه ايجــاد كرد كه 
امروز ثمره آن را شــاهد هستيم. عالوه بر اين 
عملكرد چند ماه گذشته سازمان انرژى اتمى 
نشــان داد همان طور كه مسئوالن اين سازمان 
مدعى بودند بازگشت فعاليت هاى هسته اى به 
پيش از برجام در كوتاه ترين زمان و با باالترين 
راندمان ممكن است، در اثبات اين ادعايشان 

درست عمل كردند.

 «بازگشت» در سكوت 
منتقدان و مخالفان برجام

به دنبال ساخت 
سالح هسته اى 
نيستيم
 راهبــرد جمهورى اســالمى در انرژى 
هســته اى، ســاخت ســالح نيســت مــا 
به دنبال  ما  بســازيم،  ســالح  نمى خواهيم 

ساخت رآكتور هستيم.
رئيــس كميســيون انــرژى مجلس شــوراى 
ــانه  ــى رس ــا اهال ــت ب ــالمى در نشس اس
ــده  ــن عقي ــراز اي ــا اب ــدان، ب ــتان هم اس
كــه در حــوزه  انــرژى اتمــى نيازمنــد 
راهبــرد مشــخصى هســتيم، دربــاره حادثــه 
ــح داد: انفجــار در تأسيســات  ــز توصي نطن
ــت  ــازه اى نيســت و عل ــز ت ــته اى چي هس
ــانتريفيوژ  ــين هاى س ــرق ماش ــع ب آن قط
ــا هــزار دور  ــرا ايــن ماشــين ها ب ــوده زي ب
بــر ســاعت مى چرخنــد و اگــر بــرق 
ــه ايجــاد  ــا قطــع شــود نوســان پردامن آنه
ــود.  ــار مى ش ــه انفج ــر ب ــد و منج مى كن
فريدون عباسى مدعى شد: به دليل تحريم ها 
كانال خريد اجناس تأسيســات هســته اى 
براى ما تنگ شده و افراد مسئول حواسشان 
نبوده اجناسى كه مى خرند چگونه تهيه شده 

زيرا در مواقعى خود ســرويس هاى امنيتى 
خارجى قطعه را خريدارى و آن را خراب 

مى كنند و در بازار سياه به ما مى فروشند.
وى خاطرنشــان كرد: در 42 سال گذشته 
تجربه الزم را كسب كرديم و دستگاه امنيت 
ما پيشرفت كرده اما تعداد حمالت دشمن 

زياد است.
رئيس كميسيون انرژى مجلس با بيان اينكه 
اين انفجار خيلى مهم نيســت، مطرح كرد: 
مهم تر از اين انفجار، مهاجرت فكر اســت 
زيرا ما ســرمايه هايمان را مفت از دســت 
مى دهيم و نمى توانيم آنها را در كشــور از 

نظر علمى راضى كنيم.

بازرسى هاى آژانس 
وابسته به نتيجه 
مذاكرات وين
 مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در 
گفت وگويى به اهميت پيشرفت در مذاكرات 
احياى توافق هسته اى در وين و تأثير آن بر 

فعاليت آژانس در ايران پرداخت.
بــه گــزارش ايســنا، رافائل گروســى در 
گفت وگويى درباره پيشــرفت در مذاكرات 
ادامــه دار وين در راســتاى احيــاى توافق 

هسته اى ابراز اميدوارى كرد. 
وى گفت كــه ايران درباره تصميمش [آغاز 
غنى سازى 60 درصدى اورانيوم] به آژانس 
اطالع رســانى كرده است و بازرسان آژانس 

براى بازرسى به تأسيسات نطنز رفته اند. 
مديــركل آژانس بين المللــى اتمى در ادامه 
گفت: زمان مذاكرات ديپلماتيك اســت كه 

آژانس هم به دقت آنها را دنبال مى كند. 
گروسى اين مذاكرات را «بسيار مهم» تلقى 
كرد و گفت كه فكر مى كند نتيجه مذاكرات 
تأثير بزرگــى روى توافق آژانس و ايران در 
زمينه بازرسى تأسيســات هسته اى خواهد 

داشت. 

وى در اين بــاره بيان كرد كه اگر طرف هاى 
دخيل در مذاكــره نتوانند تا پايان ماه مى به 
توافقى برسند، ممكن است الزم شود آژانس 
دوباره به طور دوجانبه با همكاران ايرانى اش 
براى يافتن مسيرى روبه جلو گفت وگو كند. 
در پايان ماه فوريه، ايران موافقت كرد كه به 
مدتى محدود و تا پايــان ماه مى به آژانس 
اجازه بازرســى از تأسيســات هسته اى  را 
بدهد. اين توافق پس از آن حاصل شــد كه 
ايران اعالم كرد اجراى داوطلبانه تعهداتش 
در پروتــكل الحاقى را كــه آژانس را مجاز 
مى ساخت بازرسى هاى سرزده از تأسيسات 

هسته اى ايران انجام دهد، متوقف مى كند.
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نيش و نـوش

افزايش كرايه تاكسى زودتر از موعد
 تخلف است

 مديرعامل اتحاديه تاكسيرانى هاى كشور درباره افزايش كرايه هاى تاكسى و تخلف رانندگان توضيحاتى ارائه داد.
مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى كشور در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزايش كرايه هاى تاكسى و تخلف 
رانندگان در شــهرهاى كشــور، اظهار كرد: فرايند افزايش نرخ كرايه تاكســى طبق قانون، عملى تعريف شده است كه بر اين اساس 

شهردارى ها و سازمان  تاكسيرانى بايد پيشنهادات خود را در قالب اليحه در پايان هرسال به شوراى اسالمى هر شهر ارسال كنند.
مرتضى ضامنى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: پس از تصويب افزايش و اصالح نرخ كرايه ناوگان حمل ونقل عمومى 

در شوراى اسالمى هر شهر، درصورتى كه فرماندارى مصوبه را به تأييد برساند، اجرا مى شود.
وى تصريح كرد: اصالح قيمت ها از زمانى كه مصوبه به تأييد مى رسد و ابالغ مى شود، امكان پذير است و پيش از آن به طبع افزايش 

كرايه و اصالح قيمت در حوزه مربوطه قابل قبول نيست و هيچ توجيهى ندارد.

اختصاص 10 درصد از نيروهاى آموزش وپرورش 
به مدارس استثنايى

 معاون وزير و رئيس سازمان آموزش وپرورش استثنايى با بيان اينكه ما 12 هزار نيرو كم داشتيم كه سال گذشته مجوز جذب آنها 
را از شوراى سازمان آموزش استثنايى گرفتيم و بنا شد ده درصد نيروهايى كه به آموزش وپرورش اختصاص پيدا مى كند به آموزش 

استثنايى داده شود.
ســيدجواد حســينى در گفت وگــو بــا ايلنــا افــزود: تاكنــون بــا توجــه بــه بســيج همــه امكانــات نهادهــاى دولتــى، خصوصــى و 
كمــك خيريــن و مــردم حــدود 230 هــزار تبلــت و تجهيــزات هوشــمند بــا كمــك همــه اســتان ها تهيــه شــده و بــه دانش آمــوزان 

ــدا كرديم.  ــد اه نيازمن
وى بيان كرد: در بودجه سال جديد 500 ميليارد تومان براى اين منظور تعلق گرفته است، اما تكيه بيشتر ما بر بسيج عمومى است در 

عين حال كه اين 500 ميليارد را مجلس به بودجه سال 1400 اضافه كرده است. 

كشف 600 كيلو پنير فاسد 
در مالير 

 جانشــين انتظامى اســتان از كشــف بيش از640 كيلوگرم پنير 
فاسد توســط پليس در شهرستان مالير خبر داد. رضا زارعى گفت: 
مأموران مبارزه با جرايم اقتصــادى پليس آگاهى مالير حين كنترل 
محور مواصالتى به يك دستگاه خودروى نيسان يخچال دار مشكوك 
شــده و طى هماهنگى با دستگاه قضايى اين خودرو را براى بررسي 

دقيق تر متوقف كردند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وى افزود: مأموران در بازرسي از اين 
خودرو تعداد 38 حلب 17 كيلوئى پنير فاســد به وزن 646 كيلوگرم 
كشــف كردند كه طبق نظر كارشناسان، ارزش آن 200 ميليون ريال 

است.
جانشــين انتظامى اســتان با اعالم اينكه راننده اين خودرو به همراه 
محموله كشف شــده براى سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايى 
شد، خاطرنشــان كرد: با توجه به شرايط شــيوع ويروس كرونا در 
كشــور و لزوم توجه به ســالمت جامعه با هر نوع اقدامى كه جان 
شهروندان را در معرض خطر قرار دهد قاطعانه برخورد خواهد شد.

توقيف 18 دستگاه موتورسيكلت 
در تويسركان 

 فرمانده انتظامي شهرســتان تويسركان از تشديد طرح برخورد با 
موتورســواران متخلف و توقيف 18 دستگاه موتورسيكلت در اين 

شهرستان خبر داد. 
 به گزارش پايگاه خبري پليس، محمد معصومى گفت: در راســتاي 
روان سازي ترافيك و برخورد با راكبان موتورسيكلت هاي متخلف و 
مزاحم، مأموران انتظامي شهرستان با همكاري مأموران پليس راهور، 
طي 2 روز گذشته، طرح برخورد با وسايل نقليه متخلف را با هدف 
افزايش احساس آســايش و امنيت شــهروندان و همچنين كاهش 

تلفات جاني و مالي اجرا كردند.
وي افزود: مأموران پس از گرفتن مجوزهاي قانوني با اســتقرار در 
نقاط حادثه خيز شــهر، با تذكر شــفاهي به تعدادي از موتورسوارن، 
تعداد 18 دســتگاه موتورسيكلت بدون پالك و مدارك و كاله ايمنى 
را كه با حركات مخاطره آميز موجبات ســلب آسايش شهروندان را 

ايجاد كرده بودند، توقيف و اعمال قانون كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان تويســركان با بيان اينكه طرح برخورد با 
موتورســوران متخلف همچنان در دســتور كار جدي پليس است، 
تأكيد كرد: مركز فوريت هاي پليســي 110 به طور شبانه روزي آماده 

پاسخگويي به نيازهاي پليسي هموطنان است.

دستگيرى 2 مجرم سايبرى در تويسركان 
 فرمانده انتظامى شهرســتان تويسركان بيان كرد: پليس فتاى اين 

شهرستان موفق به شناسايى و دستگيرى 2 نفر مجرم سايبرى شد. 
به گزارش پايــگاه خبري پليس، محمد معصومى در بازديد از روند 
رســيدگى به 2 پرونــده هتك حرمت درحيطه جرايم ســايبرى در 
تويســركان، اظهار كرد: نيروى انتظامى به جرايم ســايبرى و هتك 
حرمت در فضاى مجازى بســيار حســاس بــوده و طبق تأكيدات 
فرماندهان محترم ناجا و استان، اين گونه پرونده ها به سرعت پيگيرى 

مى شوند.
وى اضافه كــرد: هيچكس نبايد به خود اجــازه دهد كه در فضاى 
مجازى به شــخص ديگــرى تهمت نــاروا زده و يــا عكس هاى 

خصوصى و خانوادگى را منتشر كند.
 فرمانده انتظامى شهرســتان تويســركان گفــت: پرونده اى مجزا 
براى هر 2 متهم دســتگير شده تشكيل و در اختيارمراجع قضايى 

شد. گذاشته 

دنياى اقتصادى: تله تشابه اسمى در بورسها
 پس در كنارش يه لغتنامه هم بذاريد تو معنى اسم ها اشتباه نشه!!

صمت: وام مسكن؛ درد يا درمان
 درد را از هر طرف بخوانى درد است!!

شروع: قيمت طال در سرازيرى سقوط
 پس همونه ترمز بريده!!

شرق: تقابل كرونايى رئيس و وزير 
 باالخره يكى پيدا شد كه اين 2 نفر رو بنشونه روبه روى هم!!

شروع: فرصت سازى در پساتحريم
 يه مو كندن از خرس غنيمته!!

مردم ساالرى: عبور قربانيان از مرز 300 نفر 
 يه موقع مثل دايناسورها منقرض نشيم!!

اخبار صنعت: بازار خودرو ديگر كشش افزايش قيمت را ندارد 
 ديگه خودرو هم زده بر طبل بى عارى!!
اقتصاد پويا: معماى كاهش نرخ سود بانكى 

 بايد ديد كه از كجا آب مى خوره!!
سراج: چوب ناكارآمدى صدا ندارد

 اون كه يك دست صدا نداره، دلبندم!!
تفاهم: اگر تحريم لغو شود اقتصاد ايران به كجا مىرسد؟

 ناكجاآباد!!
كسب وكار: آدرس غلط قطعى مكرر برق

 بس همونه نتيجش شده سوخت مازوت!!
اخبار صنعت: كشور در دامِ قاچاق دام

 دام زنده يا مرده؟!! كدومش؟!!
دنياى اقتصاد: پرواز مرغ با ارز دولتى 

 با يارانه صدتومنى پراشو مى چينيم كه ديگه نتونه پرواز كنه!!
آسيا: قانون كار آيا كارآمد است؟

 درصورت قانونى اجرا شدن چرا كه نه!!

آگهى مزايده فروش زمين شهردارى فامنين

 شهردارى فامنين

شهردارى فامنين به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر فامنين بر اساس ماده 13 آئين نامه مالى شهرداريها اقدام به فروش 2 (دو) قطعه زمين با شرايط زير 
مى نمايد.

متقاضيان پس از دريافت اسناد مزايده از واحد مالى شهردارى فامنين ، ضمانت نامه بانكى سه ماهه و يا فيش واريزى مبلغ سپرده در پاكت (الف) و اسناد و 
مدارك شركت در مزايده،كپى كارت ملى و شناسنامه در پاكت (ب) و پيشنهادات قيمتى خود را در پاكت (ج) قرار داده و ارسال نمايند.

دريافت و ارسال اسناد از تاريخ انتشار آگهى دوم به مدت ده روز از تاريخ  (1400/01/28 ) تا روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 مى باشد كه از طريق پست 
سفارشى يا حضورى به آدرس بلوار امام خمينى (ره)، انتهاى خيابان شريعتى، شهردارى فامنين (دبيرخانه) كد پستى 6561617166 ارسال نمايند.

شركت كنندگان مى بايست جهت شركت در مزايده 5٪ مبلغ قيمت پايه (طبق رديف مبلغ تضمين براى هر قطعه) را به حساب 0105755046007 به نام 
شهردارى فامنين به عنوان سپرده  شركت در مزايده زمين نزد بانك ملى واريز يا طى ضمانت نامه بانكى  سه ماهه در پاكت (الف) ارسال نمايند.

ذكر قطعه درخواستى در برگه پيشنهاد قيمت (ج) الزامى است.
شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

به درخواست مخدوش، مشروط و بدون فيش واريزى سپرده و ارسال بعد از مهلت مقرر قانونى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
به پيشنهادات پايين تر از قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

هزينه هاى مربوطه : هزينه آگهى و هزينه كارشناسى زمين بعهده برنده خواهد بود. 
كليه مشخصات زمين و شرايط شركت در مزايده در اسناد مزايده موجود مى باشد.

كميسيون عالى معامالت شهردارى راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ  1400/02/08 در دفتر شهردار بازگشايى و قرائت خواهد شد.
 در صــورت انصــراف نفــر اول ســپرده وى ضبــط و نفــر دوم برنــده شــناخته شــده و در صــورت انصــراف نفــر دوم نيــز ســپرده وى ضبــط و نفــر ســوم 

ــده محســوب مى شــود. برن
شــركت كننــدگان بايســتى تمامــى اســناد خريــدارى شــده را مهــر و امضــا نمــوده و در داخــل پاكــت هــاى مخصــوص خــود بــه شــهردارى فامنيــن 

ــال نمايند  ارس
متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 36822020-081 شهردارى فامنين با واحد امالك آقاى سليمى تماس حاصل فرمايند.

ليست زمين هاى مزايده عمومى شهردارى فامنين:
شماره رديف

قطعه
مساحت   نشانى ملك

(مترمربع)
قيمت هر 
متر مربع 

پايه(كارشناسى)

قيمت پايه كل 
كارشناس(ريال)

مبلغ تضمين شركت  نوع كاربرى
در مزايده (ريال)

توضيحات

بر شمالى خيابان شهدا 123
(تفكيكى آقامعلى 

نقوى)

دسترسى به معبر 199,000,000مسكونى19920,000,0003,980,000,000
30مترى و 10مترى

مابين خيابان 24 مترى .......2
شريعتى و خيابان 

10مترى شهيد جلوه 
جنب دفتر خدمات 

قضايى

صرفا قابليت 172,575,000مسكونى115,0530,000,0003,451,500,000
الحاق و تجميع به 

ملك مجاور

(م الف 18)

 رزن- فاطمــه كوكبى جالل-
پايــان  همدان پيــام:  خبرنــگار 
قــرن 19 به ويژه پــس از جنگ 
جهانى دوم با رشــد نهضت هاى 
اجتماعى  اصالحــات  به  مربوط 
و توسعه ســازمان هاى خيريه با 
اســتفاده از علوم روانشناســى، 
جامعه شناســى و براساس اصول 
حرفه اى، روشــى مدون براى آن 
به وجود آمد. در كشــور ما ايران، 
مددكارى اجتماعى جديد با ايجاد 
آموزشــگاه هاى عالــى خدمات 
اجتماعى در سال 1337 در تهران 

آغاز شد.
مــددكارى اجتماعــى يكــى از 
بهزيستى  سازمان  مهم  طرح هاى 
اجتماعى  مشكالت  كاهش  براى 

است كه در بخش ها و جامعه هدف مختلف 
صورت مى گيرد. ارائــه خدمات مددكارى و 
مشــاوره مددكارى اجتماعى يكى از خدمات 
مهمى است كه توسط سازمان بهزيستى انجام 
مى شــود و اين خدمت با مراجعه مددجو به 
بهزيســتى به منظور ســرويس گيرى از مراكز 

خدماتى از واحد مددكارى آغاز مى شود.
خدمات مددكارى شامل مصاحبه با مددجو، 
بازديد منزل و روش هاى مددكارى مى شــود 
كه اين اقدامات شناخت و تصوير روشنى از 
وضع اقتصادى، اجتماعى، روحى، جســمى 
و فرهنگى اعضــاى آن و در نتيجه كميت و 
كيفيت نيازهاى برآورده نشده خدمت گيرنده 

به سازمان بهزيستى مى دهد.
منابــع  از  نه تنهــا  اجتماعــى  مــددكاران 
اجتماعــى به منظــور حــل مشــكل انســان ها 
اســتفاده مى كننــد، بلكــه توســعه منابــع 

اجتماعــى را نيــز مدنظــر دارنــد. باتوجــه بــه 
نقــش مهــم مــددكاران در كاهــش معضــالت 
اجتماعــى رئيــس بهزيســتى شهرســتان رزن 
معلــوالن  گروه هــاى  مهم تريــن  گفــت: 
شــامل  آســيب ديده  كــودكان  اجتماعــى 
كــودكان بى سرپرســت بــا تأكيــد بــر پديــده  
ــودكان  ــى، ك ــودكان خيابان ــتى ك بى سرپرس
فــرارى بــا تأكيــد بــر پديــده  فــرار دختــران 
ــاد،  ــراد معت ــودكان بزهــكار، اف ــه و ك از خان
ــدت در  ــاى درازم ــه حبس ه ــن ب محكومي

زندان هــا و متكديــان هســتند.
اســماعيل رســتم خانى افزود: يــك مددكار 
اجتماعــى مى تواند نقش بســيار موثرى در 
بازپــرورى معتادان به ويژه زمينه پيشــگيرى 
از اعتيــاد دوباره آنها داشــته باشــد. مددكار 
اجتماعى در درجه اول سعى مى كند با استفاده 
از كار ابزارهاى مددكارى (مشاهده، مصاحبه، 

مطالعه) و مهارت هاى حرفه اى خاص خود، 
گذشــته و حال فــرد معتــاد را از جنبه هاى 
مختلف بررسى كند و بداند كه آيا ويژگى هاى 
روانى، شخصيتى و رفتار فرد معتاد، تنها ناشى 
از اعتياد وى اســت يا آنكه پيــش از اعتياد 
اين حاالت را داشــته و در اثــر اعتياد ايجاد 
شده اســت تا بدين ترتيب قادر به شناخت 
مشــكالت پيش و پس از اعتياد و همچنين 

پيوستگى آن 2 به يكديگر شود. 
وى ادامه داد: مددكار اجتماعى به عنوان يكى 
از اعضاى تيم توانبخشى روانى نقش بسزايى 
در درمــان و بازتوانى بيمــاران دارد. فعاليت 
مددكار اجتماعى در چار چوب اهداف تيمى 
در مركز درمانى در 4 مرحله انجام مى شود كه 
به ترتيب عبارتنــد از ارزيابى، درمان، آمادگى 
براى بازگشت به خانواده و جامعه و پيگيرى 

و مراقبت هاى پس از درمان است.

رستم خانى با اشــاره به اينكه 
آســيب  از  پيشــگيرى  براى 
مى توان  ســطح   3 اجتماعى، 
درنظــر گرفــت، پيشــگرى 
ســطح اول، در سطح جامعه 
عمل مى كند و شامل آموزش 
كل  براى  زندگى  مهارت هاى 
كودكان  به ويژه  جامعــه  افراد 
و نوجوانان اســت. پيشگيرى 
تشخيص  شــامل  دوم  سطح 
اجتماعى  آسيب هاى  زودرس 
هماهنگ  اقدامــات  با  همراه 
پيشگيرى  مى باشد.  اجتماعى 
سطح ســوم در پى جلوگيرى 
از شــدت يافتن آســيب هاى 
اجتماعى و كاستن از تنش هاى 
آن در خانواده و جامعه فعاليت 

مى كند.
وى گفــت: مهارت هاى زندگى، توانايى هايى 
هســتند براى رفتار مثبت و سازگار كه افراد 
اجتمــاع را قادر مى ســازند كه بــا نيازها و 
چالش هــاى زندگــى روزمره به طــور مؤثر 
برخورد كنند و شــامل موارد ذيل هســتند: 
1-تصميم گيرى 2-حل مسأله 3- تفكر خالق 
4- تفكر انتقادى 5- ارتباطات مؤثر 6- روابط 
بين فردى 7- همدلى 8- خودآگاهى 9- كنار 

آمدن با هيجانات 10- كنار آمدن با استرس.
وى خاطرنشــان كرد: براى پيشگيرى از بروز 
آسيب هاى اجتماعى يك كار تيمى نياز است 
كه مــددكار جزو يكى از اعضــاى مهم اين 
تيم مداخله اى اســت كه در كنار روانشناس، 
مشــاور، حقوقدان، وكيل حقوقــى، نيروى 
انتظامى و كادر درمانى نقش هماهنگ كننده اى 

را بر عهده دارد.

 ليال كرمى-خبرنگار همدان پيام: با توجه به وضعيت 
قرمز كرونايى در تمامى شهرهاى استان  همدان و لزوم 
حفظ سالمت دانشــجويان و كاركنان دانشگاه پيام نور 
در سراسر استان، همه مراكز و واحدهاى دانشگاه پيام 
نور در شــهرهاى قرمز در قالب دوركارى و به صورت 
كامــال الكترونيكى خدمات آموزشــى و ادارى الزم را 

ارائه مى كنند.
LMS خدمات آموزش مجازى در سامانه 

به گــزارش خبرنگار ما، همه كاركنان و دانشــجويان 
براى دريافت خدمات، به مراجعه حضورى به دانشگاه 
مركزى اســتان و مراكز و واحدها نيــاز ندارند. تمامى 
اطالعيه هاى آموزش مجازى دانشگاه هاى پيام نور همراه 
با ويدئوكست هاى آموزشى (راهنماى استفاده از خدمات 
تصويرى) در سامانه lmsmap.pnu.ac.ir دانشگاه 

بارگذارى شده است.
 بيست وپنج نوع خدمات مجازى مختلف در اين سامانه 
براى اســتفاده دانشجويان ارائه شــده و دانشجويان با 
ورود به اين بخش از ســامانه مى توانند بدون هرگونه 
مراجعه حضورى، تمام فعاليت ها و اطالعات مورد نياز 
خــود را اعم از برنامه ها و كالس هاى آموزش مجازى، 
دسترســى به منابع درسى و كتابخانه اى، اپليكيشن پيام 

من و ... به تفكيك و وضوح كسب كنند.
دانشجويان تنها با كليك بر روى استان همدان بر روى 
نقشــه، مى توانند به شــكل متمركز به سامانه آموزش 
الكترونيكى و پورتال استان دسترسى يافته و اطالعات 

الزم را كسب كنند.

 ثبت درخواست هاى دانشجويى 
در سامانه گلستان

همه خدمات موردنياز دانشــجويان در زمينه مســائل 
reg.pnu.ac.ir آموزشى در سيستم گلستان به نشانى

لحاظ شــده و دانشــجويان مى توانند با مراجعه به اين 
سيستم درخواست هاى خود را براى دريافت خدمات 

الزم ثبت نمايند.
  سامانه پيشخوان ارائه دهنده خدمات الزم 

به مراجعه كنند گان
 ســامانه پيشخوان خدمت دانشــگاه پيام نور امن ترين 
و ســريع ترين راه براى پيگيرى تقاضاى ارباب رجوع 
در دانشگاه پيام نور اســت. كاركنان، دانشجويان و ... 
مى توانند به راحتى و در ســريع ترين زمان ممكن بدون 
صرف هزينه، ضمن ثبت درخواســت خود در سامانه 
پيشخوان خدمت دانشــگاه پيام نور با دريافت شماره 

پيگيرى و شــماره نامه از طريق پيامك، آن را پيگيرى 
كنند.

در راستاى سياست هاى ابالغى ستاد ملى پيشگيرى از 
كرونا و به منظور مقابله هرچه بيشــتر با گســترش اين 
بيمارى، كارمندان(عضو علمى و ادارى)، دانشــجويان 
و اربــاب رجوع براى انجــام امــور ادارى مى توانند 
درخواســت هاى خود را از طريق پيشخوان خدمت به 
ارســال   /http://pishkhan.pnu.ac.ir آدرس 

كرده و از همان طريق نتايج آن را دريافت كنند.
همچنين طبق سياست هاى ابالغى ستاد كرونا، حضور 
كاركنان در دانشگاه استان و مراكز و واحدها با حداقل 
حضور يك ســوم خواهــد بود و بقيــه كارمندان تابع 
ابالغيه هاى ســتاد كرونا بوده و همه خدمات مورد نياز 
دانشــجويان و كاركنان را در فرايند دوركارى پيگيرى 

كرده و انجام مى دهند.

پلمب 11 واحد صنفي متخلف در بهار 
 فرمانده انتظامي شهرستان بهار از پلمب 11 واحد صنفي متخلف در 
اجراى تشــديد نظارت بر صنوف براى رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى 

طي چند روز گذشته در اين شهرستان خبر داد. 
به گــزارش پايگاه خبري پليــس، بزرگعلى نورى گفت: در راســتاى 
مصوبــات ســتاد ملى مقابلــه با بيمارى ويروســى كرونــا و رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشــتى از طريق صنوف، پليس بهار به منظور سالمت 
شــهروندان و با همكارى ادارات صمت و بهداشت و درمان شهرستان 
طرح بازديد و سركشــى از صنوف را از چند روز گذشته آغاز كرده كه 

نتايج مثمرثمرى را در پيش داشته است.
وى افزود: مأموران در اجراي اين طرح از 322 واحد صنفى در ســطح 
شهر بازديد و به 87 واحد تذكر داده شده كه 11 واحد صنفى نيز به دليل 

رعايت نكردن شيوه نامه هاى بهداشتى، پلمب شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان بهار از استمرار اقدامات كنترلي و طرح هاي 
نظارتي پليس براي حفظ سالمت مردم خبر داد و از شهروندان خواست: 
درصورت مشــاهده هرگونــه تخلف در صنوف، موضــوع را به مركز 

فوريت هاي پليسي 110 اطالع دهند.

مددكارى اجتماعى
 طرحى براى كاهش مشكالت اجتماعى

خدمات دانشگاه پيام نور الكترونيكى است

روغـن شيرينى پزها
 مضـر است

 رئيس گروه بهبــود تغذيه جامعه معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 
خطر مصرف شيرينى تنها وجود قند و شكر در 
آن نيست بلكه روغن هاى جامد به كار رفته در 
تهيه و پخت آن نيز بسيار براى بدن مضر است.

آرزو كاوه ئى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه 
در زمان پخت بيشتر شيرينى ها از كره و روغن 
جامد استفاده مى شود كه خطرات بسيار زيادى 
دارد، گفــت: روغــن جامد مى توانند ســبب 
التهاب هاى عروقى شــده و مشــكالت قلبى 
براى افراد ايجاد كند. رئيس گروه بهبود تغذيه 
جامعه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 

همدان، غلظت خون، پرفشارى خون، افزايش 
فشار خون و شيوع سرطان را از ديگر آثار منفى 
مصرف شيرينى به علت استفاده از روغن جامد 
در تهيه آن دانست. وى همچنين افزايش وزن 
را از ديگر مضرات مصرف شــيرينى دانست؛ 
زيرا روغن، قند و شكر به عنوان مواد اوليه تهيه 
شيرينى از كالرى بااليى برخوردار بوده، بنابراين 
شــيرينى نيز به علت داشتن كالرى زياد سبب 

اضافه وزن مى شود.
وى يكى ديگر از مضرات مصرف زياد شيرين 
را ابتال به ديابت دانست و اضافه كرد: مصرف 
اين مواد سبب افزايش قند خون و مستعد شدن 
افراد براى ابتال به ديابت شــده و مى تواند قند 
خون را باال برده و افراد را به مرحله پيش ديابت 

برساند.

رئيــس گروه بهبــود تغذيه جامعــه معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان افزود: 
تداوم مصرف شــيرينى همچنين مواد مغذى 
موجود در بدن را كاهش مى دهد يعنى به دنبال 
مصرف شيرينى، اشتهاى افراد براى خوردن غذا 
كاهش يافته بنابراين بدن نمى تواند ديگر مواد 

غذايى حاوى مواد مغذى را دريافت كند.
كاوه ئــى بــا توصيــه بــه شــهروندان براى 
محدودكــردن مصرف شــيرينى در زندگى و 

رژيم غذايى روزانه افزود: درصورت مصرف 
شيرينى بهتر است همزمان با آن ميوه، خيار يا 
حتى 2 برگ كاهو استفاده كرد؛ زيرا ميوه و انواع 
صيفى مى تواند به شدت از عوارض روغن هايى 
كه در پخت شــيرينى ها به كار رفته كم كند و 
از اين طريق مى توان عالوه بر مصرف شيرينى 

عوارض آن را در بدن نيز كاهش داد.
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با توجه بــه اهتمام ويژه 
همكاران و نهادينه شدن 
اميد  پيگيــرى،  فرهنگ 
اســت روند روبه كاهش 
شــتاب  معوق،  مطالبات 

بيشترى بگيرد

اشتغال

خبر

يادداشت

خبر

قيمت خدمات دولتى
 از بازار آزاد پيشى گرفت

مهدى ناصرنژاد»
 به رغم اينكه مســئوالن ســازمان هاى مختلف و وابسته به دولت 
به طور مرتب از سياست هاى اجرايى خود براى جلوگيرى از افزايش 
قيمت محصوالت و تعرفه خدمات دولتى در ســال جديد ســخن 
مى گويند، اما در عمل و به طور رسم يا به صورت جسته و گريخته و 
اعالم نشده، كمتر قيمت محصول يا نرخ خدمات دولتى است كه تا 

اين مدت كوتاه از سال جديد افزايش نيافته باشد. 
نمونــه چنين وارونگى هــا در حرف تا عمل، افزايــش نرخ معاينه 
فنــى خودرو در مراكــز مربوطه يا تعرفه خدمات مشــتركين تلفن 
در دفاتر خدمات پســتى، يا افزايش 33 درصدى بهاى برق به اســم 
مشــتركان پرمصرف و به تبع آن افزايش كرايه وسايط نقليه عمومى 
درون شــهرى كه قرار است از ابتداى ارديبهشت ماه اعمال شود و در 
ادامــه و به تبعيت از چنين بريز و بپاش هــا از جيب مردم، افزايش 
دستمزد خدمات فنى و تعميرات و هر نوع نرخ مربوط به ملزومات 
روزمره زندگى توســط بخش هاى غيردولتى است كه گوياى روند 
بدون ضابطه افزايش قيمت هــا در تمام ابعاد و زواياى اقتصادى در 

سال جديد است.
معلوم نيســت وقتى دولت مخالفت خود را بــا افزايش قيمت كاال 
و خدمات اعالم مى كند و مســئوالن مختلــف در اين ارتباط مرتب 
نشســت هاى مطبوعاتى و تلويزيونى برگــزار مى كنند، چه قدرتى 
بــه صاحبان كاال و خدمات در بخش هــاى دولتى و غيردولتى براى 
افزايش قيمت و تعرفه هاى خود چراغ ســبز نشان مى دهد و مجوز 
زيرميزى صادر مى كند. نكته مهم و البته بسيار دردناك و گزنده اين 
اســت كه وقتى بين حرف ها با عمل در جامعه فاصله هاى بســيار و 
برگشــت ناپذير مى افتد و دولتى ها و شركت هاى وابسته بدون هيچ 
تمكينى از سياســت هاى حرفى مســئوالن، تعرفه هاى خود را براى 
درآمدزايى هاى بيشــتر و اشــتغالزايى هاى صــورى تغيير مى دهند، 
آن وقت چگونه مى توان از يك كســبه بازارى كــه آزاد جنس تهيه 
مى كند و آزاد هم مى فروشــد، انتظار داشــت كــه جانب انصاف را 

رعايت كرده و به مردم اجحاف نكند؟! 
از سويى ديگر در يك محاسبه علمى و منطقى مى توان نتيجه گرفت 
كــه هر يك ريال افزايش قيمت از مجــارى دولتى معادل صد ريال 
افزايش قيمت خودســرانه و بدون ضابطه در سياه بازار آزاد است، 
زيــرا وقتى مثال قيمت تره بار و ســبزيجات يا مــواد پروتينى به هر 
دليل و بدون واهمه از سازمان هاى ناظر و كنترل كننده به طور روزانه 
افزايش داده مى شــود، مصرف كننده و مردم از هر قشرى چنانچه از 
تــوان خريد آن برنيايند، درنهايــت نمى خرند يا كمتر مى خرند و يا 
ناچار شــهر را مى گردند و زير و رو مى كنند تا هركجا ارزا ن تر بود، 
كاالى موردنظر خود را تهيه  كنند، اما آب وبرق و سوخت و كرايه و 
بســيارى نيازهاى زندگى شهرنشينى را كه مستلزم تحمل هزينه هاى 
دولتى و شــركتى است كه نمى توان از زندگى حذف كرد و مصداق 
همان آش خاله خانم است كه «اگر بخورى پاته، نخورى هم پاته!»

خوب يا بد، شوربختانه اين روزها هركجا و در هر جمع كرونايى و 
غيركرونايى بحث اصلى مردم موضوع گرانى هاى روزمره و پيوسته 
است و دانسته و ندانسته و حق وناحق هرجايى حرف انتقاد از دولت 
در ميان اســت! حرف اصلى و گاليــه دردمندانه محفل هاى مردمى 
اين اســت كه دولت از حداقل ترين كار و وظيفه ممكن كه صداقت 
در كالم و كنتــرل و نظارت جدى بر گردش اقتصاد جامعه در تمام 
حوزه هــا و چاله چوله هاى تأثيرگذار كوتاهــى مى كند و يا از عهده 
آن برنمى آيد كه اين در شــأن هيچ دولت مقتدر و صاحب اختيارى 

نيست.

كرونا و مرخصى هاى اجبارى بدون حقوق!
 رئيــس اتحاديه كارگران قــراردادى و پيمانى مى گويد: در برخى 
از واحدها بــراى مقابله با كرونا، كارگران را به مرخصى هاى اجبارى 
مى فرســتند بدون آنكه حقوق اين ايام به آنها داده شــود، از اين رو با 
توجه به آنكه معيشــت كارگران وابســته به كار و درآمد آنها است، 

ترجيح مى دهند كرونا بگيرند ولى كارشان را از دست ندهند.
فتح ا... بيات در گفت وگو با ايسنا، درباره ضرورت دوركارى كارگران 
در شرايط حاضر كرونايى اظهار كرد: متأسفانه در روزهاى اخير شاهد 
حوادث تلخى در كشــور بوديم و بيمارى منحوس كرونا با بى رحمى 
جان هموطنان عزيزمان را مى گيرد و خانواده هاى آنها را داغدار مى كند.
وى افــزود: اين امر به نوع نظارت هــا و برنامه ريزى ها در اين زمينه 
برمى گــردد كه بايــد از ترددهاى بى مورد و زائد جلوگيرى شــود و 
تعطيلى نيروهاى كار در دستور كار قرار گيرد اما بحث اصلى، بخش 
كار و توليد است؛ بسيارى از نيروهاى كار در بدترين شرايط كرونايى 
هم حاضر به از دســت دادن شغل نيســتند و به رغم آنكه اعالم شده 
كشــور در وضعيت ســياه قرار خواهد گرفت باز هم به كار خود در 
مجموعه هاى اقتصادى ادامه مى دهند، درحالى كه ممكن اســت آمار 

تلفات و بيماران باال برود.
رئيــس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانــى، نقش ادارات كار را در 
ورود به اين مســأله حايز اهميت دانست و گفت: آن بخش هايى كه 
مى توانند دوركارى كنند عمدتا نيروهاى ادارى و كارمندى هستند كه 
مصوبه دوركارى به آنها ابالغ شــده اســت، منتها در بخش كارگرى، 
كارگران امــكان دوركارى ندارنــد و بايد ســاعت هاى طوالنى در 
واحدهاى توليد يا مونتاژ حضور فيزيكى داشته باشند كه به طبع مورد 
خطر و آسيب قرار مى گيرند و ممكن است بيمارى به سراغ آنها بيايد 
و خانواده هايشــان را درگير كند لذا كارفرمايان بايد كارگران را تا حد 

امكان از حضور در محيط هاى كار منع كنند.
بيات خاطرنشــان كرد: وقتى مصوبه يا دســتورالعملى از سوى ستاد 
مقابله با كرونا صادر مى شود همگى وظيفه داريم تبعيت كنيم و فرقى 
بيــن كارگر و كارفرما يا دكتر و مهنــدس وجود ندارد، چون هرگونه 
ســهل انگارى يا كوتاهى در قبال آن مى تواند به بيمارى و حادثه كار 

منجر شود.
وى با تأكيد بر لزوم برخــوردارى كارگران از حمايت هاى اجتماعى 
در دوران كرونــا اظهار كرد: عملكرد ما در قبــال بيمارى كرونا بايد 
به گونه اى باشد كه اگر كارگرى به كرونا مبتال شد بتواند از پوشش هاى 
اجتماعى بهره مند شــود. ممكن است كارفرما در محيط كار ماسك و 
دســتكش و مواد ضدعفونى در اختيار كارگر گذاشته باشد ولى اين 
كار به منزله آن نيست كه كارگران در معرض كرونا نيستند چون ما از 

وضعيت اياب و ذهاب مجموعه هاى كارگرى اطالع نداريم.
اين مقام مســئول كارگرى افزود: بيشــتر كارگران خودروى شخصى 
ندارند و با وســايل حمل ونقل عمومى، مترو يا سرويس هاى كارخانه 
ســر كار حاضر مى شــوند كه همين امر مى تواند احتمال آلودگى يا 
بيمارى را افزايش دهد و با آلودگى يك نفر كل مجموعه دچار مشكل 
شود؛ بنابراين به اين دليل حساسيت و تأكيد بر اجراى مصوبات ستاد 
مقابله با كرونــا داريم تا كارگرانى كه مى تواننــد از امكان دوركارى 
استفاده كنند سر كار حاضر نشوند و اگر نمى توانند مرخصى استحقاقى 

بگيرند.
بيات تصريح كرد: متأسفانه در برخى از واحدها براى مقابله با كرونا، 
كارگران به مرخصى هاى اجبارى مى روند بدون آنكه حقوق اين ايام 
به آنها داده شــود، از طرفى بخش اعظمــى از كارگران داراى قرارداد 
كوتاه مدت هستند و نگرانند با گرفتن مرخصى پايان كار بخورند، از 
اين رو ترجيح مى دهند كرونا بگيرند ولى كار خود را از دست ندهند.

به رئيس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى، كارگران مانند كارمندان 
دولت نيســتند كه حقوق سر برج داشته و از مزاياى دولتى برخوردار 
باشند؛ معيشت آنها وابسته به كار و درآمد آنها است و ترجيح مى دهند 

حتى در شرايط بد كرونايى تعطيل نشوند و به كار ادامه بدهند.

36 هزار تومان قيمت يك كيلو زولبيا و باميه
 طبــق مصوبه، قيمت هر كيلــو زولبيا و باميه در قنادى هــاى درجه يك 36 هزار 

تومان اعالم شد.
 رئيس اتحاديه قنادان همدان گفت: استقبال از بازار زولبيا و باميه در ماه رمضان امسال 

بهتر از سال گذشته بوده و مى توان گفت رونقى جزئى گرفته است.
محمد ارغوان با بيان اينكه همه واحدهاى تهيه و عرضه زولبيا، باميه و شــيرينى جات 
موظف به رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى هســتند، تصريح كرد: بازرســان ما 

به صورت روزانه همه واحدها را رصد مى كنند.

 با تأكيد بر اينكه ورود مشــترى بدون ماســك به داخل قنادى ممنوع است، به تسنيم 
گفت: با تصميم هيأت مديره و به منظور فرهنگ ســازى استفاده از ماسك و پيشگيرى 
از ابتــال به كرونا، واحدها به صورت خودجوش به توزيع ماســك در بين خريداران 

اقدام كرده اند.
ارغــوان با بيــان اينكه هيچ مــوردى از كارگاه هاى غيرمجاز تهيــه و توزيع زولبيا و 
باميه مشاهده نشده اســت، تصريح كرد: به خاطر شرايط كرونايى و حساسيت مسائل 
بهداشــتى، خود مردم هم نســبت به خريد از مراكز معتبر و داراى پروانه بهداشــتى 

تأكيد دارند.
وى با اشاره به اينكه در تأمين مواد اوليه مورد نياز واحدها هيچ گونه كمبود و مشكلى 

وجود ندارد اظهار كرد: ســهميه انواع روغن، شــكر و تخم مــرغ به موقع در اختيار 
همكارانمان قرار گرفته است.

رئيس اتحاديه قنادان همدان با تأكيد بر اينكه قنادى ها در گروه «يك» شــغلى قرار 
گرفته و محدوديت هاى كرونايى شــامل آن نمى شــود، گفت: قنادى ها با رعايت 
كامل پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى مجاز به پذيرش مشــترى 

هستند.
ارغوان به وضعيت قرمز و بحرانى كرونا در همدان اشــاره كرد و اظهار داشت: ضمن 
نظارت كامل بر بهداشــت واحدها از همكاران خواسته ايم درصورت ابتال به هرگونه 

عالئم تنفسى و سرماخوردگى به مدت 2 هفته در محل كار حاضر نشوند. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

 مدير شعب بانك مسكن استان همدان پس 
از 4سال ونيم تغيير كرد. 

طى مراسمى، مجيد اميرى به عنوان سرپرست 
شعب بانك مسكن معرفى و از رسول مالمير 
به خاطر خدمات گذشــته قدردانى شد. اميرى 
پيش از اين به عنوان مدير شعب بانك مسكن 
استان فارس خدمت كرده و سابقه مديريت در 
استان مركزى را داراست. مالمير نيز با 30 سال 

سابقه خدمت به بازنشستگى نايل شد.
مراســم توديع و معارفه با حضور مســئوالن 
همدانــى و تهرانى با رعايت شــيوه نامه هاى 

بهداشتى برگزار شد.
در اين مراسم عضو هيأت مديره بانك مسكن، 
با قدرداني از فعاليت هاي برنامه محور رســول 
مالمير كه كســب موفقيت هاى چشمگيرى را 
براى همدان به همراه داشــته است، نايل شدن 
به بازنشستگى را به وى تبريك گفت و افزود: 
وى از مديران با حســن نيت باال، شــفاف و 
دغدغه مند عنوان است كه همواره و تا حصول 
نتيجه، كارهاى اســتان را دلســوزانه پيگيرى 

مى كرد.
 عزيزيــان افزود: مالمير به دليل پيچيده نبودن 
در كارها و حساســيت باال، از مديران خوب 
و شايســته بانك مســكن بود و با توجه به 
اينكه من با چندين بانك بزرگ كشور سابقه 
همــكارى دارم اين ظرفيت بانك مســكن و 
برخوردارى از مديران با خصوصيات يادشده 

كم نظير است.
وى در ادامه از اميرى به عنوان يكى از مديران 
ويژه و اســتثنائى كشور ياد كرد و بيان داشت: 
اميرى بسيار خوش فكر، خالق و عالقه مند به 
انجام كارهاى جديد اســت و در هر كجا كه 
خدمت كرده منشــأ بركات و تغييرات مثبتى 
بوده اســت و انتظار مى رود با حضور وى در 
استان همدان نيز شاهد اتفاقات خوب و قابل 

توجهى باشيم.
مالمير نيز در ادامه به ارائه گزارشى از عملكرد 
52 ماه خدمت خود در استان همدان پرداخت 
و گفت: با همت همكاران ساعى استان منابع 
مديريت از مرز24 هزار ميليارد ريال عبور كرد 
كه طى 4 سال بيش از 102درصد رشد داشته 

است .
وى در ادامه با اشاره به كسب موفقيت بى نظير 
اســتان در حوزه صدور ضمانتنامه و رشــد 
نزديك به 500درصدى در صدور، خاطرنشان 
كرد: دستيابى به اين موفقيت در استان بى سابقه 

اســت، ضمن اينكه فراگيرى در صدور نيز از 
جمله موفقيت هاى استان است كه حدود صد 
درصد شــعب در محقق شدن اين موفقيت ها 

مؤثر بوده اند. 
وى همچنين با اشاره به كاهش 13/5 درصدى 
مطالبات نســبت به سال گذشــته آن را يكى 
از چالش هــاى پيش روى اســتان عنوان كرد 
و گفت: با توجه به اهتمــام ويژه همكاران و 
نهادينه شدن فرهنگ پيگيرى، اميد است روند 
روبه كاهش مطالبات معوق، شــتاب بيشترى 
بگيرد. مالمير رشد 53 درصدى معادل 13/800
ميليارد ريــال در پرداخت در طول بيش از 4

سال مأموريتش در همدان 
را نيز از ديگر موفقيت هاى 

استان همدان برشمرد. 
ضمن  پايــان  در  مالميــر 
تجليل از مدير شعب جديد 
استان همدان، گفت: اميرى 
و  خوش نــام  مديــران  از 
شايسته بانك مسكن است 
و در طــول دوران خدمت 
زمان  در  به ويــژه  خويش 
اســتان هاى  در  مديريتش 
همچــون  صاحب نامــى 
مركــزى و فارس عملكرد 

درخشانى داشته است.
در ادامــه مديــر جديــد 
شــعب اســتان همدان به 

بيان برنامه هاي خود پرداخت و گفت: نهايت 
تالش را براى تسريع و تسهيل در انجام امور 
بانكــى و ارائــه خدمات به نحو شايســته به 
مراجعين و مشتريان بدون توجه به نام ذينفع 

آن خواهم كرد.
اميــرى ادامــه داد: توجه ويژه بــه آموزش و 
هدايــت آن از حالت آمارى بــه كاربردى و 
كارگاهى، در راســتاى توانمندســازى هرچه 
بيشــتر همكاران نيز در اولويت كارى خواهد 

بود.
وى افزود: ارائه اطالعات و تشــريح خدمات 
براى مشــتريان درنهايت دقت و شفافيت كه 
اين مهم با مطالعه و اشراف 
دستورالعمل ها  به  همكاران 
امكان پذير خواهد بود و اين 
حق الناس  حساس،  وظيفه 
است و تحقق آن به بهترين 
شــكل ممكن در سرلوحه 

كارها قرار خواهد داشت.
شناســايى  گفت:  اميــرى 
همكاران شايســته با كمك 
ايشــان و تمركــز ويــژه 
بــراى شايسته ســاالرى و 
نهادينه  و  شايســته پرورى 
كردن بيــش از پيش آن در 
ديگر  اولويت هاى  از  استان 

است.
اميرى با اشاره با اينكه توجه 

به اصل تفويض اختيــار توأم با نظارت دقيق 
بر عملكرد همكاران زيرمجموعه و اســتفاده 
از ظرفيت تيم نظارتى اســتان به عنوان بازوى 
پرتوان در كنار ساير همكاران و همسو با ايشان 
و نه در مقابل آنها انجام خواهد شــد، افزود: 
تكريم ارباب رجــوع و احترام به همكاران و 
مشــتريان يكى از مهم ترين دغدغه ها بوده و 
همواره در دســتور كار مديريــت و كاركنان 

استان همدان خواهد بود.
مدير شعب بانك مســكن استان همدان ادامه 
داد: اســتفاده از رهنمود هاى استاندار محترم، 
تيم افتصادى استان، نمايندگان محترم مجلس 
و تعامل و همگرايى با ايشان از اصول سرلوحه 

كارها خواهد بود.
مدير شــعب جديد استان همچنين از مديران 
كل بنياد مســكن و راه و شهرســازى استان 
كه در جلســه حضور داشتند خواست، ضمن 
مســاعدت با بانك در فراهم ساختن زمينه اى 
براى جمع شــدن پرونده مســكن مهر استان 
همدان، بانك مســكن را يــارى نمايند تا در 
اسرع وقت منابع فريز شده بانك در اين حوزه 

به چرخه مالى برگردد.
در پايام مراســم لوح تقدير و هدايايى به پاس 
تالش هاى مدير شعب پيشين استان و به رسم 
يادبود از طرف مســئوالن و همكاران توسط 
عزيزيان عضو هيأت مديره، مســعود ايزدى 
مديــر امور روابط عمومى و حوزه مديريت و 

ميهمانان حاضر در مراسم به مالمير اهدا شد.

تغييرمأموريت از فارس به همدان
■ مدير شعب بانك مسكن استان تغييركرد

 بســته سياســتى برگشــت ارز حاصل از 
صادرات ســال هاى 1400-1397 در جلســه 
كميته ماده (2) مصوب شوراى عالى هماهنگى 

اقتصادى به تصويب رسيد.
به گزارش ايســنا، با تشــكيل جلســه كميته 
ماده(2) چهاردهمين جلســه شــوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى در تاريخ 21 فروردين ماه 
ســالجارى در بانك مركزى، بســته سياستى 
برگشــت ارز حاصل از صادرات ســال هاى 
1400-1397 به تصويب رســيد كه مهم ترين 

رئوس آن بدين شرح است:
از  حاصل  ارزى  تعهــدات  ايفاى  الف) 

صادرات سال  1397
1 - صادركنندگانى كه نسبت به فروش ريالى 
كاالهاى صادراتى در بازه زمانى 1397/01/22 
لغايت1397/05/16 به عراق و افغانستان اقدام 
كرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطالعات 
فروش ريالى خود در ســامانه جامع تجارت 
اقدام نكرده اند، حداكثر تــا 31 خرداد 1400 
فرصت دارند تا با ثبت اطالعات فروش ريالى 
خود در ســامانه جامع تجارت، نسبت به رفع 

تعهدات ارزى مربوطه اقدام كنند.
■ تبصره: صادركنندگانى كه نسبت به فروش 
ريالى كاالهاى صادراتى خود به ساير كشورها 
در بــازه زمانــى فوق اقــدام كرده اند، پس از 
ارائه مستندات به دبيرخانه كميته اقدام ارزى، 
درصورت تأييد و تعيين مهلت توســط كميته 
اقدام ارزى، نســبت به ثبت اطالعات فروش 
ريالى خود در ســامانه جامع تجارت اقدام و 
تعهدات ارزى اين گروه از صادركنندگان رفع 

خواهد شد.
2 - درصــورت احراز وجــود ارز حاصل از 

پروانه  داراى  صادركننــدگان  كاال،  صادرات 
صادراتى ســال 1397 امكان رفع تعهد ارزى 
مربوطه با رعايت شــروط تعيين شده و تأييد 
كميته اقدام ارزى را به شــكل فروش حواله 
ارزى در ســامانه نيمــا، واردات در مقابــل 
صــادرات خــود و شــركت هاى هم گروه، 
بازپرداخت بدهى هاى ارزى و فروش ارز در 
سامانه سنا به شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز 
خواهند داشت. براى اين امر ارائه درخواست 
مكتــوب صادركننــده همراه با مســتندات 
مربوطــه حداكثر تــا 1400/04/31 به كميته 
اقدام ارزى مستقر در سازمان توسعه تجارت 
ضرورى اســت، متعاقبا با تأييد كميته، امكان 
رفع تعهد با رعايت شروط تعيين شده فراهم 

خواهد شد.
ب) ايفــاى تعهــدات ارزى حاصل از 

صادرات سال هاى 1398-1400
1- صادركنندگان ســال 1398 تا پايان تيرماه 
1400 و صادركننــدگان ســال 1399 تا پايان 
شــهريورماه 1400 مهلت خواهند داشــت تا 

بــا ايفاى تعهــدات ارزى صادراتــى خود از 
معافيت هاى مربوطه بهره مند شوند. اين مهلت 
تنها براى تعيين تكليف مالياتى صادركنندگان 
است و ارتباطى به مهلت ايفاى تعهدات ارزى 
صادركنندگان مندرج در بند (4) مصوبه 177

ستاد هماهنگى اقتصادى ندارد.
2- صادركننــدگان ســال هاى 1398 و 1399

مكلفند 90 درصد ارزش پروانه هاى صادراتى 
اعالمى توسط گمرك جمهورى اسالمى را به 

چرخه اقتصادى برگردانند.
ج) روش هاى برگشت ارز حاصل 

از صادرات به چرخه اقتصادى
1) - فروش ارز به صورت حواله در ســامانه 

نيما
2 - واردات در مقابل صادرات خود

3- واگذارى ارز حاصل از صادرات به غير
4- بازپرداخت بدهى تسهيالت ارزى دريافتى 
از شبكه بانكى، صندوق توسعه ملى، حساب 

ذخيره ارزى و فاينانس
5 - فروش ارز به صورت اسكناس به بانك ها 

و صرافى هاى مجاز با رعايت مقررات مربوطه
د ساير موارد

1- با توجه به سهميه واردات تعيين شده براى 
پيلــه وران و تعاونى هاى مرزنشــين، واردات 
انجام شده مذكور تا ســقف تعيين شده وفق 
فهرست اعالمى وزارت صمت، به عنوان رفع 
تعهد ارزى مورد پذيرش قرار مى گيرد، مازاد 
صادرات انجام شده نسبت به سقف يادشده، 

مشمول رفع تعهد ارزى صادراتى است.
2- صادركنندگان خدمات فنى و مهندســى با 
تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (كميته 
ماده 19) و ســاير اشخاص تنها پس از احراز 
اهليت، اعتبارســنجى و در سقف تعيين شده 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
ســامانه جامع تجارت، امــكان عرضه ارز در 

سامانه نيما را خواهند داشت.
3- صادركننــدگان خدمات فنى و مهندســى 
مورد تأييد ســازمان برنامه و بودجه كشــور، 
مكلف به بازگشت ده درصد مبلغ كل قرارداد 
براساس صورت وضعيت (مورد تأييد كارفرما 

و كميته ماده 19) مطابق بسته هستند.
4 - كاالهايــى كه براى آزمون بــه خارج از 
كشــور صادر و برگشــت داده نمى شوند يا 
كاالهايى كه به منظور عرضه در نمايشگاه هاى 
خارجى ارســال مى شــوند با تأييــد وزارت 
صمت و براساس اطالعات دريافتى از گمرك 
جمهورى اســالمى، مشــمول ايفاى تعهدات 

ارزى صادراتى نيستند.
5- درصورت برنگشتن ارز حاصل از صادرات 
در مهلت هاى مقرر، ارائه ندادن خدمات توسط 
دستگاه هاى دولتى به شــرح مندرج در بسته 

سياستى اعمال خواهد شد.

بيمه مركزى:
تخفيف  بيمه شخص ثالث

قابل انتقال به خودروى ديگر است
 طبــق اعالم بيمــه مركزى، 
تخفيف عدم خســارت در بيمه 
راننده،  حوادث  و  ثالث  شخص 
متعلق به مالك وسيله نقليه است 
و مالك مى تواند پــس از تغيير 
خــودرو، تخفيفات خــود را به 

وسيله نقليه ديگر منتقل كند.
به گزارش بيمه مركزى، براساس 
مالكان  وزيــران،  هيأت  مصوبه 
وســايل نقليه موتورى زمينى مى توانند سابقه تخفيف عدم خسارت 
بيمه نامه هاى شخص ثالث و حوادث راننده را به وسيله نقليه ديگر 
از همان نوع (مثًال ســوارى به ســوارى) كه متعلق به خود، همسر، 

والدين يا اوالد بالواسطه آنها باشد، انتقال دهند.
بنابرايــن فــارغ از اينكــه خــودروى جديــد صفــر كيلومتــر اســت 
يــا كاركــرده، حــق بيمــه خــودروى جديــد مالــك وســيله نقليــه، 
ــره  ــوع تبص ــى موض ــه اجراي ــاده 8 آئين نام ــد (ت) م ــق بن مطاب
مــاده 6 قانــون بيمــه شــخص ثالــث بــا احتســاب تخفيفــات عــدم 

خســارت انتقالــى محاســبه خواهــد شــد.
بر اين اســاس، تخفيفــات مالك، همزمان با انتقــال مالكيت يا هر 
زمان پس از آن قابل انتقال اســت و درصورت در دســترس نبودن 
انتقال گيرنده (اعم از وســيله نقليه مالك، همسر، والدين و يا اوالد 
بالواسطه وى)، اين تخفيفات براى مدت نامحدود در سوابق بيمه گر 

مربوطه و بيمه مركزى نگهدارى خواهد شد.

رشد 125 درصدى فروشگاه هاى اينترنتى 
در همدان

اســتان  پســت  مديــركل    
همــدان از رشــد 125 درصدى 
فروشــگاه هاى اينترنتى در استان 

خبر داد.
محمد اميدى اظهار كرد: در سال 
99 تعداد مرسوله هاى مبادله شده 
پستى اســتان بيش از 4 ميليون و 
330 فقره بوده است، به طورى كه 
در ايام كرونــا حتى در روزهاى 

تعطيل رسمى نيز مشغول به فعاليت بود.
وى با بيان اينكه كاركنان پســت با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 
درحال خدمت رســانى بودند، به فارس گفت: با شيوع ويروس كرونا 
و تأكيد بر ماندن در خانه، افزايش خريدهاى اينترنتى را شاهد بوديم.

مديركل پست اســتان همدان با اشاره به اينكهبيشتر مرسوالت پستى 
شامل البسه، مواد غذايى بومى و محلى و داروهاى گياهى است، گفت: 
110 فروشــگاه اينترنتى در اســتان همدان مشغول فعاليت هستند كه 

نسبت به سال 98 رشد 125 درصدى دارد.
وى ترافيك صادره و وارده مرســوالت پســتى را داراى 476 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته دانست و يادآور شد: استان همدان 
داراى 505 نقطه پســتى اســت كه حدود 40 درصد آن دفاتر پستى 
شــهرى(اعم از دولتى و خصوصى ) و مابقى دفاتر ICT و نمايندگى 

پست روستايى فعال در بخش روستايى است.

بسته سياستى برگشت ارزهاى صادراتى تصويب شد
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روش هاى درمانى «خارپاشنه» 
در ورزشكاران

 خارپشنه در افراد و به ويژه ورزشكاران بر اثر داليل مختلفى ايجاد 
مى شود و روش هاى مختلفى براى بهبود وضعيت و درمان آن وجود 

دارد.
به گزارش ايســنا، بســيارى در طول زندگى، درد پاشنه پا را تجربه 
مى كنند كه هنگام بامداد يا هر زمان ديگرى پس از برخاستن از خواب، 
بسيار شديد و ناتوان كننده است، اما با كمى فعاليت بهبودى نسبى روى 
مى دهد. اين درد در ساليان گذشته، بيشتر مختص كسانى بود كه الزام 
شــغل آنها پياده روى بسيار بود و كســانى مانند پاسبان ها و شبگردها 
شامل اين دسته از افراد مى شدند اما اكنون ورزشكاران متعددى هم با 

اين مشكل مواجه مى شوند.
درد پاشنه علل مختلفى دارد اما شــايع ترين آنها «فاشئيت پالنتار» يا 
همان خارپاشنه است، اما اگر تصور كنيد كه واقعا خارى در پاشنه تان 

درآمده است كه باعث درد شديد مى شود، اشتباه مى كنيد.
از هر ده نفر يك نفر چنين خارى را در پاشــنه خود تجربه مى كند كه 
دردى ندارد و يافته اى اتفاقى است و در واقع دردى كه شما احساس 
مى كنيد مربوط به ورم و التهاب در فاشــياى پالنتار اســت كه نوارى 
در كف پا بوده و پاشــنه را به پنجه متصل مى كند تا قوس كف پايى 
خوبى داشته باشيد. به ويژه در كودكان ممكن است اين دردها مربوط 
به التهاب باشد، حاال اگر شما وزن زيادى داريد يا زياد سرپا مى ايستيد 
و باال و پايين مى پريد شايد در معرض چنين دردى قرار بگيريد و اگر 
قوس كف پا بيش از حد زياد اســت و يابالعكس كف پا صاف است 
و يا تاندون آشيل بيش از حد سفت است بايد دير يا زود منتظر چنين 

اتفاقى باشيد.
در عين حال نبايد زياد نگران باشــيد، ابتدا بايد به يك پزشك مراجعه 
كنيد تا از تشخيص مطمئن شويد، زيرا ممكن است به دردهاى ديگر از 
جمله التهاب تاندون آشيل، گيرافتادگى هاى عصبى، دردهاى انتشارى 
از كمر، آســيب هاى استخوانى و...مبتال باشــيد و به ويژه در كودكان 

ممكن است اين دردها مربوط به التهاب هاى ناشى از رشد باشد.

دونده  همدانى آسيايى شد

 دونده هاى نابيناى اين اســتان در مرحلــه مقدماتى ركوردگيرى 
انتخابى تيم ملى جوانان براى اعزام به مسابقات پاراآسيايى نمره قبولى 

گرفتند.
رئيــس هيأت نابينايان و كم بينايان همــدان در گفت وگو ايرنا اظهار 
كرد: در اين ركوردگيرى كه در ورزشــگاه شــهداى قدس همدان 
برگزار شد، على اصغر هاديزاده سرمربى تيم ملى جوانان دووميدانى 
به همراه مهدى مرادى رفعت معاون اداره كل ورزش و جوانان استان 
همدان، مهدى صمدپناهى كارشناســى ورزش، حميد اسالمى مربى 
دوندگان و از قهرمانان آســيايى و جهانــى و اعضاى هيأت حضور 

داشتند.
سميه ســهيلى بيان كرد: ســرمربى تيم ملى جوانان از مهرداد نجفى، 
محمدصالح نادرى، مهدى ســيارى و زهرا درويشى ركوردگيرى كرد 

كه عملكرد تمامى دونده ها رضايت بخش بود.
وى افــزود: ركوردگيرى از نخبه هاى رده ســنى جوانــان در تمامى 
اســتان ها با حضور سرمربى تيم ملى جوانان برگزار مى شود و همدان 
ميزبان هشــتمين مرحله بود. رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان همدان 
خاطرنشــان كرد: اين ركوردگيرى به منظور حضور قدرتمند تيم ملى 

جوانان در مسابقات پاراآسيايى بحرين برگزار مى شود.
وى يادآور شــد: مرحله نهايى ركوردگيرى مردادماه انجام مى شــود 
و باتوجه به تجربه آســيايى جوانان همدان و آمادگى بسيار مطلوب 

دونده ها، به طور قطع سهميه در تيم ملى خواهيم داشت.

گزينه لغو المپيك همچنان روى ميز است

 يك مقام ارشد سياسى ژاپن گفت: گزينه لغو المپيك درصورت بدتر 
شدن شرايط همه گيرى كرونا همچنان وجود دارد.

بــه گزارش ايرنا از گاردين، توشــيهيرو نيكاى دبيــركل حزب ليبرال 
دموكرات (حزب حاكم ژاپن) در يــك گفت وگوى تلويزيونى اظهار 
كرد: اگر شــرايط ويروس كرونا بدتر شود، گزينه لغو المپيك همچنان 
باقى خواهد ماند، درصورتى كه نتوانيم كارى انجام دهيم، مجبوريم كه 

برگزارى المپيك را متوقف كنيم.
ايــن اظهارات نيكاى در تضاد با ســخنان دولت ژاپن، كميته برگزارى 
المپيك توكيو و كميته بين المللى المپيك قرار دارد كه با ايجاد يك جبهه 

مشترك، بر برگزارى مسابقات در موعد مقرر اصرار دارند.
درحالى كه گسترش ويروس كرونا در بسيارى از نقاط جهان نشانى از 
بهبود ندارد، كارشناسان ژاپنى درباره احتمال وقوع موج چهارم افزايش 

مبتاليان هشدار مى دهند.
اين مقام سياسى كه نقش مهمى در به قدرت رسيدن نخست وزير ژاپن 
داشت، گفت: اگر قرار باشــد المپيك سبب گسترش بيمارى در ژاپن 

شود، پس المپيك به چه دردى مى خورد؟
بازى هاى المپيك توكيو قرار بود تابستان 2020 برگزار شود اما به دليل 
همه گيرى ويروس كرونا در جهان يك سال به تعويق افتاد و قرار است 

از يكم مرداد 1400 آغاز شود.

شكست ياران عبادى پور در نخستين بازى 
رده بندى ليگ واليبال لهستان

 تيم اسكرا بلهاتوف در نخستين بازى رده بندى ليگ واليبال لهستان با 
نتيجه اى نزديك شكست خورد.

به گزارش ايرنا، نخستين بازى رده بندى ليگ واليبال لهستان چهارشنبه، 
25 فروردين برگزار شــد و تيم اسكرا بلهاتوف با نتيجه 3 بر 2 مقابل 
وروا ورشــو باخت. اسكرا در ســت هاى اول و سوم با امتيازات 25 بر 
15 و 25 بر 11 به برترى رسيد ولى ست هاى دوم، چهارم و پنجم را با 
امتيازات 25 بر 20، 25 بر 19 و 21 بر 19 واگذار كرد. ميالد عبادى پور 
مطابق معمول در هر 5 ست بازى در تركيب اصلى اسكرا حضور داشت 
و 9 امتياز با حمله، 2 امتياز با ســرويس، يك امتياز با دفاع روى تور و 
در مجموع 12 امتياز براى تيمش كسب كرد. ملى پوش واليبال ايران در 
ايــن بازى 30 بار براى دريافت تــوپ اقدام كرد و 47 درصد موفقيت 
داشــت. موفقيت عبادى پور در حمله هم 56 درصد بود. بازى بعدى 2

تيم يكشنبه 29 فروردين برگزار مى شود. مسابقه رده بندى ليگ واليبال 
لهستان به صورت 2 برد از 3 بازى برگزار مى شود و اسكرا براى رسيدن 

به مدال برنز مسابقات بايد در هر 2 بازى پيش رو برنده شود.

بايدها و نبايدهاى روزه دارى 
در ورزشكاران

 مدير مركز پزشكى ورزشى و تغذيه آكادمى ملى المپيك و پارالمپيك، 
مى گويد: ورزشكاران در ماه رمضان تمرينات ورزشى خود را سبك تر و 
بيشتر پس از افطار انجام دهند. حركات ورزشى سنگين سبب از دست 

دادن آب بدن و ضعف شديد در آنان مى شود.
هادى عطــارد در گفت وگو با ايرنا افزود: ســحرى، افطار و شــام از 
وعده هاى اصلى در ماه رمضان اســت و ورزشكاران بايد مواد غذايى 
را در اين 3 وعده اصلى استفاده كنند؛ زيرا بدن يك ورزشكار حرفه اى 
نسبت به يك فرد معمولى به انرژى بين هزار تا هزار و 500 كالرى نياز 
دارد، بهتر است از افطار تا سحر 3 وعده غذا داشته باشد تا انرژى الزم 
بدن خود را تأمين كند و در عين حال فرصت كافى براى ريكاورى داشته 

باشد تا بدنش دچار آسيب نشود.
مدير مركز پزشــكى ورزشى و تغذيه آكادمى ملى المپيك و پارالمپيك 
اظهار كرد: آنها نبايد وعده ســحر را حذف كنند و بيشتر ميوه جات و 
ســبزيجات مصرف كرده تا نياز آب بدن خود را تأمين كنند. در وعده 
سحر نان و غالت سبوس دار استفاده كنند تا در طول روز به خاطر افت 
قند خون، دچار ضعف بدنى نشــوند. ورزشكاران فراموش نكنند كه 
پرخورى در هنگام سحر نه تنها از احساس گرسنگى در ساعات انتهايى 
روز جلوگيرى نمى كند، بلكه در ســاعات ابتدايى پس از سحر، فشار 
زيادى را به معده و دســتگاه گوارشــى فرد وارد مى كند كه سبب بروز 

سوءهاضمه، درد و نفخ معده مى شود.
عطارد تصريح كرد: براى جلوگيرى از ناراحتى گوارشــى، ورزشكاران 
روزه دار بايد از خوردن غذاهاى چرب در سحر پرهيز كنند و براى تأمين 
قند خون افراد روزه دار همانند زمانى كه روزه  نيستند، بايد 3 وعده غذا 
بخورند كه آن وعده سحر، افطار و شام است و به هنگام افطار از خوردن 

غذاهاى سنگين و پرحجم پرهيز شود.
اين متخصص تغذيه ورزشــى ادامه داد: وعده غذايى براى افطار بايد 
ســبك و زود هضم و در عين حال پركالرى باشــد و ورزش هيچ گونه 
منافاتى با روزه دارى ندارد و حتى مى تواند به خاطر رعايت كردن بسيارى 
از بايدونبايدهاى غذايى، به انجام هرچه بهتر فعاليت هاى ورزشــى نيز 

كمك كند؛ البته اگر ورزش به صورت اصولى و صحيح انجام شود.
وى افزود: روزه داران براى پيشــگيرى از بروز ناراحتى هاى گوارشى و 
ترش كردن و سوزش ســر معده، بايد از مصرف زياد غذاهاى شيرين 
و چرب مانند زولبيا و باميه در افطار يا ســحر پرهيز كنند و تمرينات 
ورزشــى را انجام دهند زيرا ورزش در ماه رمضان، از تجمع چربى در 

بدن جلوگيرى و عمل سوخت وساز را تسهيل مى كند.

ايجاد سايت ملى تيروكمان همدان 
نيازمند حمايت خيران است

 ايجاد ســايت ملى تيروكمان در اين اســتان نيازمند حمايت بخش 
خصوصى به ويژه خيران ورزش دوست است.

رئيس هيأت تيراندازى با كمان همدان با بيان اينكه اين اســتان پيشينه 
موفق و پرافتخار در ورزش تيراندازى با كمان دارد، اظهار كرد: هم اكنون 
در سايت آكادمى تيروكمان همدان مى توانيم در سطح استانى و منطقه اى 
برنامه داشــته باشــيم اما براى رسيدن در سطح اســتانداردهاى ملى و 

بين المللى نياز به فضاى بيشترى است.

كيوان هنرى در گفت وگو با ايرنا اضافه كرد: براى ايجاد سايت استاندارد 
و ملى فضايى به اندازه يك زمين فوتبال بزرگ نياز است كه انتظار داريم 
بخش خصوصى به ويژه خيرين ورزش دوست حمايت الزم را در اين 

زمينه داشته باشند تا بتوانيم اقدامى ماندگار و ملى را بنا كنيم.
هنرى خاطرنشــان كرد: همدان يكى از اســتان هاى مستعد در ورزش 
تيروكمان اســت و مى توانيم با حمايت هاى بيشتر به افتخارات ارزنده 

و روزافزون دست يابيم.
وى با بيان اينكه در ســال هاى اخير جزو اســتان هاى موفق در ورزش 
تيروكمان بوده ايم، افزود: حتى در دوران شــيوع كرونا فعاليت هاى اين 
هيأت متوقف نشد و توانستيم با رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله 

اجتماعى نسبت به انجام برنامه هاى تمرينى و مسابقه اى اقدام كنيم.
رئيس هيأت تيرانــدازى با كمان همدان يادآور شــد: عالوه بر اجراى 
مسابقات مناسبتى در ســايت تيروكمان همدان، در رقابت هاى انتخابى 
تيم هاى ملى نيز شــركت كرديم كه در بخش دانشــجويى رضا لطفى 
كماندار مستعد ماليرى توانست با كسب مقام سومى، به تيم ملى دعوت 

شود.
هنرى افزود: پيش از شــيوع موج چهارم كرونا نيز ســايت تيراندازى 
با كمان ميزبان جشــنواره فرهنگى ورزشــى ســمن ها بود و عالوه بر 
آموزش هاى مقدماتى، به برترين هاى بخش مسابقه اى نيز جوايزى اهدا 

شد.
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پيشخـوان

پرسپوليس مى تواند 
قهرمان آسيا شود

 پيشكســوت فوتبال پرســپوليس با 
اشاره به برد اين تيم برابر الوحده امارات 
گفت: نخســتين بازى و كسب 3 امتياز 
در يك تورنمنت بســيار مهم اســت و 
اين پرسپوليسى كه من مى بينم، مى تواند 

قهرمان آسيا شود.
به گزارش ايرنــا، محمد پنجعلى افزود: 
در تورنمنت هايى ماننــد ليگ قهرمانان 
آسيا بحث روانى و شرايط روحى بسيار 
مهم و با ارزش است و «يحيى» اين مسأله 
را خوب مى داند. او در نيمه نخســت به 
آنچه مى خواست رســيد و در نيمه دوم 
نيز با اداره كردن بازى، هم 3 امتياز اول را 
دشت كرد و هم بازى را به سمتى پيش 
برد تا نفرات بيش از حد خســته نشوند 
و اين مسأله نشان مى دهد يحيى به خوبى 
شــرايط و فضا را درك كرده و مديريت 

امور را به دست گرفته است.

1400 سال پله هاى ترقى 
زنان وزنه بردار است

 نخســتين مدال آور وزنه بردارى زنان 
گفت: ســال 1400 براى زنان وزنه بردار 
يك پله ترقى نسبت به سال هاى گذشته 
محسوب مى شود و به پيشرفت و رشد 
خواهند رسيد. الهام حسينى در گفت وگو 
با ايرنا اظهــار كرد: وزنه بــردارى زنان 
درحال پيشرفت بود اما كرونا شرايط را 
از سال گذشــته به هم ريخت و سالن ها 
تعطيل شــدند و وقفه اى در پيشــرفت 
وزنه بردارى زنان ايجاد شــد. وى افزود: 
وزنه بردارى رشته اى است كه بايد مرتب 
تمرين كنيــد و به صورت اصولى ركورد 

بزنيد تا از ديگران عقب نمانند. 

گل طارمى نامزد بهترين 
گل يك چهارم نهايى

 گل مهــدى طارمى نامزد بهترين گل 
دور برگشــت مرحله يك چهارم نهايى 
ليگ قهرمانان اروپا شد.به گزارش مهر، 
اتحاديه فوتبــال اروپا بــا پايان مرحله 
يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان اروپا اقدام 
به برگزارى يك نظرسنجى براى انتخاب 
بهترين گل دور برگشت اين مرحله كرده 
اســت.گل مهدى طارمى مهاجم ايرانى 
تيم فوتبــال پورتو به چلســى انگليس 
در اين نظرســنجى قــرار دارد.گل «فيل 
فودن» (سيتى به دورتمند)، گل «بلينگام» 
(دورتمند به سيتى) و گل «اريك ماكسيم» 
(بايــرن به پارى ســن ژرمــن) در اين 

نظرسنجى رقباى مهدى طارمى هستند.

تيم هاى عربستانى از 
استقالل هراس دارند

 مربى پيشين اســتقالل گفت: بيشتر 
تيم هاى عربستانى از رويارويى با استقالل 

وحشت دارند.
بيژن طاهرى در گفت وگو با مهر درباره 
ديدار استقالل و االهلى عربستان گفت: با 
توجه به اينكه آبى پوشان سابقه طوالنى در 
ليگ قهرمانان را دارند شناخت خوبى هم 
از تيم هاى عربستانى دارند. بارها استقالل 
برابر تيم هاى عربستانى بازى كرده است. 
الهالل يكى از رقباى هميشگى استقالل 
بوده كه در اكثر مواقع اين آبى پوشــان 
ايرانــى بوده اند كه حريف را شكســت 
داده اند؛ بنابراين اعتقاد دارم برابر االهلى 
مشــكلى نخواهــد داشــت و مى تواند 

به راحتى از حريفش عبور كند.

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرائى كالســه 9900766 له بانك كشــاورزى نهاوند و عليه مهين تاج 
گرجى و شــركت كشت و صنعت آناهيتا ششــدانگ پالك 1214 فرعى از 1182 فرعى از 
44 فرعى از 3 اصلى واقــع در بخش 2 نهاوند به مســاحت 218/5 مترمربع ملكى خانم 
مهين تاج گرجى ثبت و ســند صادر گرديده است. طبق سند رهنى شماره 22593 مورخ 
1398/06/23 دفترخانه 50 نهاوند در قبــال مبلغ 7/094/546/003 (هفت ميليارد و نود 
و چهار ميليون و پانصد و چهل و شــش هزار و سه ريال) در رهن بانك كشاورزى نهاوند 
قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 14/970/000/000 ريال (يك ميليارد 
و چهارصد و نود و هفت ميليون تومان) ارزيابى شــده و پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 
روز چهارشنبه مورخ 1400/02/08 در اداره ثبت اســناد نهاوند از طريق مزايده به فروش 
مى رســد. مزايده از مبلغ 7/094/546/003 (هفت ميليارد و نود و چهار ميليون و پانصد و 
چهل و شش هزار و سه ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. 
الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى 
و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا 
نشــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجود پرداختى بابت 
هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده 
وصول مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد. مزايده روز ادارى بعد  نقداً 

از تعطيلى در همان ســاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 1011)
تاريخ انتشار: 1400/01/28

مجتبى بيجنوند كفيل اداره ثبت نهاوند

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

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

برابر رأي شــماره 139960326006002027- 1399/12/24 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ياســين بابائى 
فرزند على محمد به شماره كدملى 3932788486 صادره از مالير ششدانگ يك باب 
گاراژ به مساحت 927/70 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي اراضى دولت آباد واقع 
در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى نظر نصيرى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 20)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/12

حسن ابراهيم قاجاريان
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 1399460326006001971 مورخه 1399/12/16 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى يوسف گودرزى فرزند محمود كد 
ملى 3920467485 صادره از مالير ششدانگ اعيانى بانضمام نود و دو شعير و پنج هشتم 
شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ عرصه يك باب ساختمان به مساحت 150/60 مترمربع 
قســمتي از پالك 19 اصلي واقع در روســتاى ناميله بخش چهار مالير خريدارى از مالك 
رسمى آقاى حسين نوردى ناميه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 17)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/12

حسن ابراهيم قاجاريان 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

 فقط 51 درصد جمعيت باالى 15 ســال 
در ايران ورزش مى كنند و بيش از 59 درصد 

مردم ايران دچار وزن باال و چاقى هستند.
رئيس اداره توسعه ورزش هاى همگانى اداره 
كل تربيت بدنى سازمان امور دانشجويان در 
مقاله اى به بررسى نقش ورزش هاى همگانى 
در برون رفت از اثرات مخرب ويروس كرونا 

پرداخته است.
شهناز روزبهانى منبع ارقام ارائه شده در مقاله 
را براســاس نتايج آمارگيرى مركز آمار ايران 

از فرهنگ رفتارى خانواده ها ذكر كرد. 
ـــده  ـــه آم ـــن مقال ـــا، در اي ـــزارش ايرن ـــه گ ب
ــزو  ــى و ورزش جـ ــت بدنـ ــت: تربيـ اسـ
ــيله اى  ــم و تربيـــت و وسـ الينفـــك تعليـ
ــمى  ــالمت جسـ ــه سـ ــيدن بـ ــراى رسـ بـ
و روحـــى افـــراد محســـوب مى شـــود 
ــتى،  ــد تندرسـ ــى ماننـ ــا مفاهيمـ ــه بـ كـ
ــى و  ــردى، اجتماعـ ــد فـ ــت، رشـ بهداشـ
ســـالمت روحـــى افـــراد جامعـــه مرتبـــط 
اســـت. توســـعه تربيـــت بدنـــى و ورزش 
به عنـــوان زمينه ســـاز تأميـــن و تربيـــت 
نيـــروى انســـانى ســـالم و تندرســـت، 
بخشـــى از برنامه هـــاى توســـعه ملـــى 
به شـــمار مـــى رود و در ايـــن راســـتا 
ـــرى  ـــش مؤث ـــگاهى نق ـــعه ورزش دانش توس
در توســـعه ديگـــر مؤلفه هـــاى ورزش 
ـــظ  ـــى، حف ـــى، قهرمان ـــى ورزش همگان يعن
ــى  ــمى و روانـ ــالمت جسـ ــعه سـ و توسـ
ـــان دارا اســـت. ورزش  دانشـــجويان و كاركن
بســـيار  ابـــزارى  به عنـــوان  مى توانـــد 
مؤثـــر و كارآمـــد و در عين حـــال ابـــزارى 
ـــوط  ـــداف مرب ـــق اه ـــراى تحق ـــه ب كم هزين

بـــه توســـعه بـــه كار گرفتـــه شـــود.
بــه  توّجــه  مى افزايــد:  مقالــه  ايــن 
ورزش هاى همگانى و تفريحات ســالم يكى 
از نيازهــاى همه آحاد جامعه به ويژه قشــر 
فرهيخته و آينده ساز دانشگاهى است. اهميت 
و ضرورت ورزش دانشجويى در نظام عالى 
كشور همواره مورد توجه مسئوالن قرار دارد 
ولى به علت نبود شــرايط و بســتر مناسب، 
رســيدن به اهــداف كالن و اســتراتژيك با 

نگرانى هايى همراه است. 
بنابراين ضرورى اســت با اتخاذ سياست ها 
و اجراى شــيوه هاى مناســب، بســترهاى  
الزم براى عينيت بخشــى بر مبناى مديريت 
علمى، هم راســتا با بهره گيرى از تجربيات 
كشــورهاى موفــق و پيشــگام در ايــن 
عرصه، شــرايط الزم براى موفقيت ورزش 

شود. فراهم  دانشجويى 

 چند درصد زنان و مردان 
چاق هستند

روزبهانى در بخش ديگرى از نتايج تحقيقات 
خود در اين مقاله آورده است: براساس نتايج 
آمارگيرى مركز آمار ايران از فرهنگ رفتارى 
خانواده ها، فقط 51 درصد جمعيت باالى 15
ســال در ايران ورزش مى كنند. بيش از 59

درصــد مردم ايران دچــار وزن باال و چاقى 
هســتند و جالب اينجاست كه روستاييان نيز 
آمــارى نزديك به آمار شهرنشــينان افزايش 
وزن دارنــد. همچنين براســاس آمارها، 64
درصــد زنــان و 47 درصــد مــردان دچار 
كم تحركى هســتند. با توجه به آمار ذكرشده 
به اين نكته مى رســيم كه تغييرات زيادى در 

سبك زندگى ايرانيان ايجاد شده است.
كارشــناس ورزش هاى همگانــى اداره كل 
تربيت بدنى ســازمان امور دانشــجويان در 
ادامه اين مقاله نوشته است: با شيوع ويروس 
كرونــا و قرار گرفتــن ورزش به عنوان يك 
فعاليت پرخطر، تحرك، پويايى و نشــاط در 
همه آحاد جامعه كمتر از گذشته شده و بروز 
عواملى مانند كاهش عملكرد سيســتم ايمنى 
بدن، فشارخون، افزايش وزن و چاقى، چربى 
خون و كبد چرب، افســردگى، كاهش قواى 
عضالنى و رواج بيمارى هاى قلبى و عروقى، 
بيشتر از گذشته رايج شــده است. تغيير در 
سبك زندگى فعال با بهره گيرى از شيوه هاى 
متنوع و هوشمند تمرينات ورزشى در سطح 
دانشــگاه ها براى مواجهه با شــرايط بحران 

اجتناب ناپذير است.
پيشــگيرى،  مقاله،  اين  يافته هاى  براســاس 
كنتــرل و مبارزه با بيمــارى پاندميك كرونا، 
مســتلزم پيش بينــى برنامه  هــاى خــالق با 
بهره گيرى از منابع انســانى در حوزه تربيت 
بدنى كشور اســت. از اين رو، بايد با هدف 
بازنگرى و بازبينى در الگو و ســبك زندگى 
دانشــگاهيان، براى حفظ و تأمين ســالمت 
جسمانى و روانى براى رويارويى يا مواجهه 
با بحران كرونا و ارائــه برنامه هاى عملياتى 
براى برون رفــت از اثرات مخــرب كرونا، 
مســابقات همگانى را با شكل و شيوه جديد 
در دانشگاه ها به صورت مجازى برگزار كرد. 
هــدف اصلى از اين فعاليت هــا و برنامه ها، 
افزايش  زندگى،  شــيوه هاى  كيفيت  افزايش 
ميزان تفريح، شــادابى، ارتقاى بهداشــت و 
سالمتى افراد با تأكيد بر برنامه هاى گوناگون 
ورزشى پيشــنهاد مى شود. غنى سازى اوقات 
فراغــت با هدف كســب، حفــظ و ارتقاى 
ســالمت جسمى، نشــاط بدون محدوديت 

سنـــى، جنســى و با تأكيد بر ويژگى هايى 
چون عاليق، ارزان، در دسترس بودن و بدون 
نياز به مربى حتــى داور خاص كه مى تواند 
به نشاط و شــادابى همچنين پرورش قواى 

فكرى افراد به ويژه دانشجويان كمك كند.
 ورزش هاى پركاربرد در خانه

اين مقاله مى افزايد: بهبود مسائل ارتباطى از 
جمله ايجاد گروه هاى اجتماعى، اطالع رسانى 
از فعاليت هاى ورزشى جديد و بهره گيرى از 
رسانه هاى جمعى، نقش مهمى در ماندگارى 
فرهنگ اوقات  فراغت ورزشى در پى شيوع 
ويروس كوويــد-19 دارد. بنابراين مى توان 
بــا تشــكيل گروه هايى در فضــاى مجازى 
و اشــتراك گذارى تجربيات دانشــجويان با 
يكديگر نســبت به غنى سازى اوقات فراغت 
در ايــن ايام اقدام كــرد. ورزش در خانه با 
وجود فاصله گذارى اجتماعى و رشــته هايى 
مانند شــطرنج مجازى، پرتاب با توپ تنيس 
روى ميز، پرتاب دارت، دوچرخه ســوارى، 
آمادگى جســمانى، طناب زنى، كاراته، ووشو 
و تكوانــدو به صورت اجــراى فرم، روپايى 
فوتبــال، فريزبــى، بازى هــاى الكترونيكى، 
هوش مصنوعى نمونه هايــى از فعاليت هاى 
قابل اجرا در ايام كرونايى محسوب مى شود.

رئيس اداره توسعه ورزش هاى همگانى اداره 
كل تربيت بدنى سازمان امور دانشجويان در 
بخش پايانى اين مقاله تأكيد كرده اســت: با 
توجه بــه جديد بودن ســبك برگزارى اين 
مســابقات(آنالين و مجــازى) مشــكالت 
عديده اى در برگزارى وجود خواهد داشت. 
حضور نيافتن دانشــجويان در دانشــگاه و 
دسترسى مستقيم نداشتن به قوانين و مقررات 
موجب كندى كار مى شــود. درصورت ادامه 
وضعيت كشور درباره بحران كرونا با ارسال 
پيامك به دانشجويان اطالع رسانى الزم درباره 
نحوه برگزارى مســابقات، ارسال ويديوها و 
حتى داورى به صورت مجازى مى توان اقدام 
كرد. با توجه به امكانات محدود دانشجويان 
در خانه، اجراى حركات كششــى و تقويتى، 
تمرينات بدنســازى بدون دستگاه، حركات 
ســاده ورزشــى و ســاير موارد را مى توان 
در ســامانه هاى آموزشــى براى بهره بردارى 
دانشــگاهيان پيش بينى كرد. در شرايطى كه 
توجهــات از ورزش قهرمانى و حرفه اى به 
سمت ورزش همگانى سوق پيدا كرده، براى 
حمايــت از ورزش همگانى و توجه ويژه به 
ورزش از طريق زيرساخت هاى الكترونيكى 
و فضــاى مجازى، با تالش دانشــگاهيان و 

داوطلبان ورزشى مغتنم است.

نيمى از ايرانى ها ورزش مى كنند
■ خطر اضافه وزن در كشور
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پرونده هــاى  براســاس   
تشــكيل شــده، ثبت 150 
اثــر ناملمــوس،180 اثــر 
تاريخى فرهنگــى غيرمنقول، 
80 اثــر طبيعــى و صد اثر 
منقول در فهرســت آثار ملى 
و آثار واجــد ارزش تاريخى 
فرهنگى در دســتور كار قرار 
دارد و 50 اثــر در حوزه ثبت 
آثار و مستندســازى و اسكن 
پرونده هــاى حريم كشــور، 

تعيين حريم مى شود

فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگسيما

تأثير منفى كتك زدن بر رشد مغز كودكان
 محققان «دانشگاه هاروارد» در مطالعه اخيرشان اظهار كردند كتك 
زدن با تغيير دادن واكنش هاى عصبــى به محيط اطراف مى تواند بر 

رشد مغز كودك تأثير بگذارد.
به گزارش ايســنا، محققان دانشــگاه هاروارد اثرات كتك زدن را كه 
به عنوان تنبيه بدنى شناخته مى شود بر مغز 147 كودك بررسى كردند. 
آنها دريافتند كه اين امر ممكن است بر رشد مغز كودك تأثير بگذارد.
محققان گفتند: كتك زدن رشد مغز كودك را تحت تأثير قرار مى دهد 
و مناطــق عصبى را كه بــر تصميم گيرى و پردازش شــرايط تأثير 
مى گذارد، مختل مى كند. سخنگوى انجمن ملى پيشگيرى از ظلم به 
كودكان گفت: شواهد واضحى وجود دارد كه تنبيه بدنى به سالمت 

كودكان آسيب مى رساند. 

«جف بزوس» يك قدم به گردشگرى فضايى 
نزديك شد

 شــركت فضايى بلو اوريجين (Blue Origin) متعلق به جف 
بزوس تقويت كننده نيوشپرد خود را براى پانزدهمين آزمايش پرواز 

پرتاب كرد.
به گزارش ايرنا، اين شــركت توانســت با موفقيت نخستين تمرين 
فضانوردى را پيش از پرتاب موشك نيوشپرد به پايان رساند. موشك 
مذكور پرتاب و فرود خوبى داشت و اين موضوع شركت مذكور را 

يك قدم به گردشگرى فضايى واقعى نزديك تر كرد.
شــركت بلو اوريجين از اين مأموريت براى انجام نخستين عمليات 
فضانوردى خود اســتفاده كرد اما در هنگام پرتاب هيچ انسانى درون 

كپسول نبود. 

داليل بروز اختالل پرخورى در زنان
 محققان كشــور در پژوهشــى كه درباره اختالل پرخورى انجام 
داده اند، هيجانات و عادت هاى رفتارى ريشــه دار را به عنوان عوامل 

مهم بروز اين اختالل در زنان برشمرده اند.
به گزارش فارس، بنابر اطالعات ارائه شــده توسط متخصصان، فرد 
مبتال به اختالل پرخورى، در زمان پرخورى به لحاظ جسمى احساس 
گرسنگى نمى كند و به دليل احســاس شرمندگى از ميزان غذايى كه 
مى خــورد، غذاخوردن را در تنهايى ترجيح مى دهد. وجه اشــتراك 
اختالل پرخــورى با پرخورى عصبى، پرخورى هاى مكرر اســت، 
اما وجه تفاوت آنها در اين اســت كــه مبتاليان به اختالل پرخورى 
رفتارهاى جبرانى مكرر مانند اســتفراغ، اســتفاده از مواد مسهل يا 

رژيم هاى غذايى فشرده ندارند. 

وجود كلر در آب استخر 
كرونا را از بين مى برد!

 مطالعه اخير محققان كالج ســلطنتى لندن نشان داده است كلرى 
كه در آب اســتخرها وجود دارد، مى تواند ويروس كوويد-19 را در 

عرض 30 ثانيه از بين ببرد.
به گزارش مهر، كلر موجود در آب استخر شنا مى تواند ويروس عامل 

كوويد-19 را تنها در 30 ثانيه غيرفعال كند.
ــر  ــه تأثي ــن مطالع ــى اي ــدن ط ــج لن ــال كال ــان امپري ويروس شناس
ــندرم  ــروس س ــر كروناوي ــر در آب را ب ــف كل ــاى مختل غلظت ه
حــاد تنفســى 2 بررســى كردنــد ســپس محققــان گفتنــد يافته هــاى 
آنهــا نشــان مى دهــد كــه خطــر انتقــال كوويــد-19 از طريــق آب 

اســتخر بســيار كــم اســت.

روش جديد درمان آلزايمر با نور و اكسيژن
 محققان دانشگاه توكيو از ابداع روش جديدى براى درمان آلزايمر 
خبر داده اند كه مبتنى بر اســتفاده از نور و اكســيژن به منظور نابودى 

پالك هاى مغزى است.
به گزارش مه ، براى اجراى روش يادشده اتم هاى حاوى اكسيژن به 
درون شبكه عصبى مغز تزريق و سپس با استفاده از نور مادون قرمز 
فعال مى شوند. اكسيژن يادشده موجب تخريب پالك هاى مغزى و از 

بين رفتن آلزايمر مى شود.
شــكل گيرى پالك هاى مغزى ناشــى از تجمع غيرطبيعى پروتئين 
آميلوئيد است و بســيارى از محققان آن را علت اصلى شكل گيرى 
بيمــارى آلزايمر مى داننــد. براى از بين بردن پالك هاى يادشــده از 

روش هاى مختلفى استفاده شده كه هيچ يك كارايى كامل نداشته اند.

آزمون سراسرى قرآن و عترت 
در ماه رمضان برگزار مى شود

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
گفت: آزمون سراســرى قرآن و عترت در روزهاى 

هشتم، نهم و دهم ارديبهشت ماه برگزار مى شود.
به گــزارش فارس ، احمدرضا احســانى در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به برگزارى آزمون سراسرى 
قــرآن و عترت، اظهــار كرد: ايــن دوره از آزمون 
سراســرى قرآن كريم به صورت مجــازى برگزار 

خواهد شد.
وى با بيان اينكه ايــن آزمون قرار بود در روزهاى 
13 تا 15 اســفندماه سال گذشــته برگزار شود كه 
به دليل فراهم نشدن زيرساخت فنى به تعويق افتاد، 
گفت: نوزدهمين آزمون سراســرى قرآن و عترت 
طى روزهاى هشــتم تا دهم ارديبهشت مصادف با 
پانزدهم ماه مبارك رمضان سالروز ميالد امام حسن 
مجتبى (ع) تا هفدهم برگزار مى شــود؛ ضمن اينكه 
بيــش از 2 هزار و 500 نفر از اســتان همدان براى 

شركت در آزمون ثبت نام كرده اند.
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى همــدان 
ــال در 14  ــون امس ــام آزم ــه ثبت ن ــان اينك ــا بي ب
رشــته شــامل ترجمــه و مفاهيــم قــرآن كريــم در 
ــوره  ــير س ــره و تفس ــوره بق ــه س ــته ترجم 2 رش
ــارف  ــش مع ــت: در بخ ــود، گف ــد ب ــره خواه بق
اهــل بيــت(ع) در 3 رشــته حفــظ و مفاهيــم 
ــجاديه  ــه س ــم صحيف ــظ و مفاهي ــه، حف نهج البالغ
و ســبك زندگــى معصومــان و حفــظ قــرآن كريــم 
ــم جــزء 30، حفــظ  در رشــته هاى حفــظ و مفاهي
ــوره  ــم س ــظ و مفاهي ــزء اول، حف ــم ج و مفاهي
ــظ و  ــزء اول، حف ــم 5 ج ــظ و مفاهي ــره، حف بق
مفاهيــم ده جــزء اول، حفــظ و مفاهيــم 15 جــزء 
اول، حفــظ و مفاهيــم 20 جــزء اول، حفــظ و 
مفاهيــم 25 جــزء اول و حفــظ و مفاهيــم كل 

ــم اســت. ــرآن كري ق
وى تصريح كرد: براساس اطالعيه معاونت قرآن و 
عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى به منظور 
آشــنايى با فرايند برگــزارى آزمــون مذكور، در 
روز پنجشنبه دوم ارديبهشــت ماه آزمون آزمايشى 
داوطلبان برگزار مى شــود و داوطلبان براى كسب 
اطالعات تكميلى مى توانند به سامانه ثبت نام آزمون 
بــه نشــانى https://quranedu.ir/ مراجعه 

كنند.

محسن قاضى مرادى درگذشت

 محسن قاضى مرادى، بازيگر سينما و تلويزيون 
شــامگاه چهارشــنبه (25 فروردين) در ســن 80 

سالگى درگذشت.
به گزارش ايرنا، زنده ياد قاضى مرادى كه سال ها به 
بيمارى پاركينسون مبتال بود، شب گذشته در منزل 

خود فوت كرد.
مرحوم محسن قاضى مرادى كه بازى در سينما را از 
دهه 50 خورشيدى آغاز كرد، در فيلم هاى مختلف 
سينمايى از جمله سگ كشى (بهرام بيضايى، 1380)، 
قطعه ناتمام (كامبوزيا پرتوى، 1379)، خانه اى روى 
آب (بهمن فرمان آرا، 1380)، دايره زنگى (پريســا 

بخت آور، 1386) ايفاى نقش كرده است.
وى همچنين در ســريال هاى مختلفى هم به ايفاى 
نقش پرداخته اســت كه مى تــوان از كت جادويى 
(محمدحســين لطيفى، 1378)، كارآ  گاه شمسى و 
دستيارش (مرضيه برومند، 1380) و روزگار جوانى 

(شاپور قريب، 1377) و... نام برد.

اكران آنالين جايگاه سينما 
و نمايش خانگى را نشان داد

 تهيه كننده فيلم ســينمايى «مترى شيش ونيم»، گفت: به نظرم اكران 
آنالين تجربه خوبى بود كه هم جايگاه ســينما و هم نمايش خانگى و 

تكليف آينده اكران از همين حاال مشخص شود.
به گزارش ايرنا، ســيدجمال ساداتيان تهيه كننده سينما كه آخرين فيلم 
تهيه شــده توسط او با عنوان مترى شــيش ونيم قاچاق شد در آستانه 
يكساله شدن فرايند اكران آنالين در سينماى ايران درباره اين موضوع 

به گفت وگو پرداخت. 
وى دربــاره نســبت قاچاق فيلم و اكــران آنالين، اظهــار كرد: بعيد 
مى دانم كه اكران آنالين بتواند جلوى قاچاق را بگيرد و حتى مى بينيم 
فيلم هايى كه به علت شــرايط كرونايى و بســته بودن ســالن ها، وارد 
پلتفرم هاى پخش فيلم مى شــوند در عرض 3-2 ساعت قاچاق شده و 

در شبكه هاى قاچاق توزيع مى شوند.
 يكى از مشــكالت ما هم همين شبكه هاى ماهواره اى است كه تمامى 
پخش آنها به محصوالت توليدشده در ايران اختصاص دارد و محتوايى 

از خودشان براى پخش كردن ندارند.
اين تهيه كننده سينما با اشاره به اينكه من فكر مى كنم ما هر كارى بكنيم 
نمى توانيم جلوى شــبكه قاچاق فيلم را بگيريم و حتى سينماى آمريكا 
هم با وجود قانون كپى رايت مصون از اين اتفاق نيست، گفت: البته در 
ايران از سال هاى گذشته اين مطالبه از سازمان هاى مختلف مثل وزارت 
ارشــاد وجود داشته است كه شما به عنوان متولى عرصه سينما بياييد و 
يك هزينه بكنيد و بتوانيد جلوى اينها را بگيريد. به هرحال بحث هاى 
حقوقى در خارج از كشور رايج است و با يك هزينه اى و به كار گرفتن 

چند وكيل خوب مى شود جلوى اينها را گرفت.
ســاداتيان افــزود: به تازگــى از پارســال تــا به حــال و به خاطــر 
ــترش  ــا درحــال گس ــازى و پلتفرم ه ــبكه هاى مج ــن ش ــه اي اينك
ــت  ــى درس ــتم حقوق ــد و سيس ــان اراده كردن ــا خودش ــد، اينه بودن
ــه  ــنيدم ك ــم ش ــن ه ــد. م ــرى كردن ــه را پيگي ــن قضي ــرده و اي ك
ــوى پخــش  ــتند جل ــى رخ داده و توانس ــات خوب ــبختانه اتفاق خوش
بعضــى فيلم هــا را در ايــن پلتفرم هــا بگيرنــد، از جملــه متــرى 

شــيش ونيم كــه به صــورت رايــگان پخــش مى شــد.
وى افزود: مسئوالن در يك سال گذشته به مراتب مردم را به ماندن در 
خانه تشــويق مى كردند به طبع براى تحقق اين امر بايد براى سرگرمى 
مــردم هم فكرى كرد كه پلتفرم هاى نمايش خانگى در اين زمينه نقش 

كليدى داشتند.
تهيه كننده فيلم «چهارشــنبه سورى» خاطرنشــان كرد: به نظرم اكران 
آنالين تجربه خوبى بود كه هم جايگاه ســينما خودش را نشــان دهد 
و هــم نمايش خانگى جايگاهش را به نمايش بگذارد تا كمى تكليف 

آينده اكران هم از حاال مشخص شود.

اجراى طرح تالوت نور در ماه رمضان
 ادامه دارد

 مدير ســتاد هماهنگى كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان 
همــدان از اجراى طرح تالوت نور در مــاه مبارك رمضان به صورت 

مجازى خبر داد.
حميدرضا ناهيدى فرد با بيان اينكه در ماه مبارك رمضان طرح تالوت 
نور كه قرائت يك صفحه قرآن بــود ادامه دارد، اظهار كرد: در همين 
راستا مجموعه تفسيرى در ادامه اين طرح به صورت الكترونيكى آماده 

شده كه در كنار آن اجرا مى شود.
وى در گفت وگو با فارس با اشــاره به اينكه طرح تالوت نور 3 سال 
اســت كه انجام مى شــود، افزود: اين طرح با شــيوع كرونا و اعمال 
محدوديت ها به صورت ويژه برنامه اى در شبكه هاى مجازى كانون هاى 

مساجد برگزار مى شود.
مدير ســتاد هماهنگى كانون هاى فرهنگى و هنرى مســاجد همدان، 
تصريح كــرد: عالوه بر اينكه كانون هاى  مســاجد روزانه قرائت يك 
صفحــه از قرآن كريم را در فضــاى مجازى دارند، حفــظ قرآن نيز 

به صورت آنالين اجرايى مى شود.
وى بيان كرد: افتتاحيه و رونمايى از طرح مجموعه تفسير و قرائت يك 
صفحه قرآن در نيمه ماه مبارك رمضان در ســامانه سراسرى بچه هاى 

مسجد به صورت مجازى برگزار خواهد شد.
ناهيدى فرد از برگزارى 2 مسابقه كتابخوانى نيز خبر داد و گفت: مسابقه 
«رمضان ماه فرصت ها» از كتاب مجموعه توصيه ها و رهنمودهاى مقام 
معظــم رهبرى پيرامون ماه رمضان ويژه اعضــاى كانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد اســت كه در سامانه بچه هاى مسجد از 25 فروردين تا 

پايان خردادماه بارگذارى شده است.
وى يادآور شــد: دومين مســابقه كتابخوانى جوانــان و نوجوانان نيز 
برگرفته از كتاب «مهندسى جوانى» است كه اين نيز از 25 فروردين تا 
پايان خرداد در ســامانه بچه هاى مسجد بارگذارى شده و عالقه مندان 

مى توانند شركت كنند.

 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
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تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

ــا كار  ــده ي ــه اى ب ــا صدق ــوان ي ــازى بخ ــش از آن ، نم ــى ، پي ــا كن ــتى دع ــر گاه خواس ه
ــو. ــرى بگ ــا ذك ــن ي خيرىبك

عوالى الآللى ، ج 1، ص 110، ح 16

 موزه هــا به عنوان محلى براى نگهدارى اشــياى 
تاريخى و ميراث فرهنگى منقول يكى از شاخصه هاى 
ارزيابى و محصول توسعه هستند؛ به همين دليل در 
ارزيابى ها كميت و كيفيت موزه ها در رده هاى نخست 
جــدول قرار دارند؛ در ســال هاى پــس از پيروزى 
انقالب اسالمى عالوه بر تشكيل موزه هاى تخصصى 
در حوزه ميراث فرهنگى، وزارتخانه ها و دستگاه هايى 
مانند نفت، ارتباطات، كشــاورزى و شهردارى ها هم 
به عرصه موزه ســازى وارد شدند، از طرفى بسيارى 
از عالقه مندان هم موزه ها و مجموعه هاى خصوصى 

راه اندازى كردند.
 كارشناسان معتقدند با توجه به ظرفيت هاى متنوع و 
مختلف داخلى، ايران مى تواند در عرصه هاى بسيارى 
در دنيــا از جمله نفت و گاز، معدن، دانش و علوم و 
همچنيــن امور دفاعى در جهان حضور پيدا كند، اما 
بى ترديد در عرصه  ميراث فرهنگى و هنرهاى سنتى و 
صنايع دستى بازيگر اصلى و بدون رقيب در منطقه و 
جهان اســت؛ اين شايستگى به جز آثار و مقاله هاى 
علمى، از شگفتى و تحسين بازديدكنندگان خارجى 
موزه ها وقتى به ايران ســفر مى كنند و چه زمانى كه 
اشــياى تاريخى مربوط به فرهنگ و تمدن ايران را 
در موزه هاى جهان مى بينند، مشــهود اســت. همين 
عالقه در تمام يك قرن گذشته براى ديدن آثار تمدن 
ايرانى و حجم آثار تاريخى كشف شده در كاوش ها 
در كشــور نشــان مى دهد براى حفاظت همچنين 
نمايش اين آثار، عالوه بر مشاركت ساير سازمان هاى 
دولتى براى ساخت موزه هاى اختصاصى و منطقه اى،  
بخش خصوصى هم مى تواند براى سرمايه گذارى و 
توسعه موزه هاى مشاركتى و خصوصى وارد عرصه 

موزه سازى و مجموعه دارى شود.
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در دولت تدبير و اميد
محمدحســن طالبيان در گفت وگو بــا ايرنا درباره 
وضعيت موزه هاى كشور گفت: راه اندازى موزه هاى 
فعال (وابســته، ســاير ارگان ها و نهادهــاى دولتى، 
مشــاركتى و خصوصى)، حفاظت و مرمت اشياى 
فرهنگــى، تاريخى (در بخــش دولتى، خصوصى)، 
سامان دهى و مستندنگارى اشياى فرهنگى-تاريخى 
(در بخــش دولتى و خصوصــى) و تجهيز موزه ها 
به سيســتم هاى الكترونيكى از برنامه هاى شاخص 
اداره كل موزه ها در دولت دوازدهم مطابق با موارد و 

عناوين قيدشده در برنامه ششم توسعه كشور است.
معاون ميراث فرهنگى كشور با بيان اينكه تاكنون 745 
موزه در كشــور راه اندازى شــده و فعاليت مى كند، 
گفت: در دولت دوازدهم تعداد 183 موزه راه اندازى 

شده كه از اين تعداد 16 موزه وابسته،73 موزه براى 
ساير نهادها و ارگان هاى دولتى، 89 موزه خصوصى 
و 5 موزه مشــاركتى هســتند، كه رشد چشمگيرى 

نسبت به گذشته داشته است.
 636 هزار قلم شىء از اموال منقول فرهنگى تاريخى 
سامان دهى و مستندســازى شده است كه تعداد 93 
هزار آن مربوط به ســال 1399 است، همچنين 33 
هزار و 834 قلم شىء در دولت دوازدهم حفاظت و 
مرمت شده است؛ از طرفى اداره كل موزه با همكارى 
مركز فنــاورى اطالعات وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى همه موزه هاى كشور به 
سيســتم فروش الكترونيكى بليت مجهز شده كه در 
دوران كرونا به فروش اينترنتى و زمان بندى شده براى 

بازديد بسيار كمك كرد.
معــاون ميراث فرهنگى كشــور حمايــت از بخش 
خصوصى براى ايجاد و توسعه موزه را از سياست ها 
و رويكردهاى دولت تدبير و اميد دانســت و اظهار 
داشــت: از ابتداى دولت يازدهم اين رويكرد شكل 
گرفت كه موزه ها را به بخش خصوصى ســوق داده 
شوند، در سال 1392 تعداد 40 موزه خصوصى فعال 
بود و درحال حاضر بــه 171 موزه فعال خصوصى 

ارتقا يافته است.
وى خاطرنشان كرد: عالوه بر حمايت هاى كارشناسى، 
حمايت هايى در زمينه تجهيز و ارتقاى ســطح كيفى 
موزه هاى خصوصى در اين ســال ها انجام شده و در 

كنار آن نيــز وام هاى بالعوض و 
و كم بهره به موزه هاى خصوصى 

اختصاص يافته است.
 افتتاح 6 موزه و تكميل 3 

موزه استانى در سال 1400
طالبيان حفاظت و مرمت هزار و 
500 قلم شــىء فرهنگى تاريخى 
معاونت  برنامه هــاى  ديگر  از  را 
ميراث فرهنگى كشور عنوان كرد و 
افزود: براساس پرونده هاى تشكيل 
شده، ثبت 150 اثر ناملموس،180 
غيرمنقول،  تاريخى فرهنگــى  اثر 
80 اثر طبيعى و صــد اثر منقول 
در فهرست آثار ملى و آثار واجد 
ارزش تاريخى فرهنگى در دستور 
كار قــرار دارد و 50 اثر در حوزه 
ثبت آثار و مستندسازى و اسكن 

پرونده هاى حريم كشور، تعيين حريم مى شود.
معــاون ميراث فرهنگــى دربــاره پرونده هاى ثبت 
جهانــى آثار گفــت: درصورت برگــزارى اجالس 
ساالنه يونســكو، دو پرونده پيشنهادى ايران ميراث 
فرهنگــى تاريخى راه آهن سراســرى ايران و منظر 
فرهنگــى اورامانات (هورامانــات) در تيرماه 1400 
مطرح خواهد شد. همچنين 2 پرونده ميراث فرهنگى 
ناملموس به دبيرخانه يونسكو براى ثبت در فهرست 

ميراث جهانى يونسكو نيز تدوين 
و ارسال شده است.
 انتشار كتاب 

ميراث فرهنگى ناملموس
معــاون ميراث فرهنگى كشــور 
تصريح كرد: يكــى از مهم ترين 
اقدامات اين حــوزه كه با هدف 
معرفى و در دســترس قرار دادن 
اطالعــات ايــن حــوزه جهت 
عالقه منــدان انجام شــده چاپ 
اطالعات پرونده هاى ثبت شده در 
فهرست آثار ملى، چاپ كتاب در 
3 حــوزه آثار تاريخى غيرمنقول، 
ميراث فرهنگى ناملموس، ميراث 
طبيعى و همچنين كتاب اطالعات 
تاريخى  آثــار  مصــوب  حرائم 
فرهنگى است كه در دست اقدام 
است. در حوزه فناورى هاى نوين نيز ورود اطالعات 
در نرم افزار جام درحال بارگذارى اســت و تاكنون 
تمام اطالعات حوزه ثبت و حريم در سامانه به ثبت 
رســيده اســت كه به دليل محدوديت هاى حفاظتى، 

دسترسى آن عام نيست.
طالبيــان بــا اشــاره تنــوع و تعــدد آثــار ثبــت شــده 
ــد دوم  ــار جل ــر انتش ــال عالوه ب ــت: امس ــى گف مل
ــار تاريخــى فرهنگــى ثبــت شــده ملــى  ــاب آث كت
ــده  ــت ش ــى ثب ــراث طبيع ــاب مي ــد دوم كت و جل
ملــى، كتــاب اطالعــات و نمونــه حرايــم آثــار مّلــى 
ــاب  ــور و كت ــى كش ــار مّل ــت آث ــور در فهرس كش
ميــراث فرهنگــى ناملمــوس ايــران بــراى نخســتين 

ــود. ــر مى ش ــار منتش ب
 مشاركت 80 درصدى مردم

 در مرمت بناها
طالبيان با اشــاره به برنامه هاى حفظ و احيا و مرمت 
بناهاى تاريخى با مشاركت مردم و بخش خصوصى، 
گفت: مشاركت مردم در بخش مرمت بناهاى تاريخى 
در 4 ســال گذشته از حدود 20 درصد به 80 درصد 

افزايش يافته است.
معــاون ميراث فرهنگى كشــور افزود: امســال 
عالوه بــر تهيــه و تدويــن نقشــه ها و جزئيات 
اجرايى فهرســت بهاء واحد پايه رشــته مرمت 
بناهاى تاريخــى و معمارى ســنتى با همكارى 
سازمان برنامه و بودجه در هفته ميراث فرهنگى، 
كتابچه مقررات ارتقاى كيفيت، توسعه فناورى و 
شامل:  مرمت  در  ســنتى  مصالح  استانداردسازى 
گچ سنتى، آجر، كاشى سنتى و خشت با همكارى 
وزارت  شهرسازى  تحقيقات راه، مسكن و  مركز 
مســكن و شهرســازى و فهرســت و اطالعات 
 معماران، اســتادكاران و كارگاه هاى تهيه مصالح 

سنتى تهيه و تدوين مى شود.

عكس روز

عكس:همدان پيام همدان در وضعيت قرمز
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