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انتظار توليد استان از رئيسى 
 1- ســرانجام پس از چندبار طرح سفر رئيس 
قوه قضاييه به اســتان و انجام نشدن آن، اين سفر 
پنجشــنبه انجام خواهد شــد و آيت ا... رئيسى به 

همدان سفر خواهد كرد...
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بدون پشتوانه نمى شود 
وارد اقتصاد جهانى شد 

 دنيــا بر هر مدارى كه بچرخد، جنگ و بيمارى 
و حــوادث گوناگون قهرى و طبيعى هم كه دنيا را 
زمين گير كند، اما ملت هاى مختلف شكل گرفته اند...
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 رعايت نكنند 
نهاوند فوق قرمز 
مى شود

 عزلت نشينى 
عليصدر 
شايسته 
گردشگرى 
نيست 

تداوم انتقاد و 
سهم خواهى 
از هيأت كشتى 
استان

قيمت كاالهاى 
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 «ماه رمضان» 
اعالم شد
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واحد اشرتاک روزنامه همدان پیام با کادری مجرب و حرفه ای 
با توزیع مویرگی در رسارس استان و شهرستان ها

تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

دكتـر محمد قديمـى

 روابط عمومى شهردارى فامنين

نويد مسرت بخش انتصاب شايسته حضرتعالى را به عنوان 
معاون دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى همدان

 تبريك و تهنيت عرض مى نماييم. از درگاه ايزد منان مزيد 
توفيقات براى خدمتى سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل الهى 

در جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسالت داريم.

توسط رئيس شركت شهرك هاى صنعتى كشور انجام شد 

افتتاح نمايشگـاه دايمى صنايع همدان
 در مركـز خدمات كسب و كار 

■ از منابع سال 1400 براى حمايت از توليد همدان سهم بيشترى درنظر گرفته ايم

به مناسبت روز جهانى سالمت همدان پيام 
بررسى مى كند

همدان اندرخم 
كوچه سالمتى
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انتظار توليد استان از رئيسى 
 1- سرانجام پس از چندبار طرح سفر رئيس قوه قضاييه به استان 
و انجام نشــدن آن، اين سفر پنجشــنبه انجام خواهد شد و آيت ا... 

رئيسى به همدان سفر خواهد كرد.
انجام نخستين سفر رســمى مقامات به استان در سال 1400 توسط 
رئيس قوه قضاييه كه به حمايت از بخش خصوصى و اقتصاد ســالم 
مشــهور است، در سال پيشتيبانى و موانع زدايى از توليد بهترين خبر 

براى توليد به منظور آغاز سالى متفاوت و پرخيروبركت است.
2- از زمان اســتقرار گروه مديريتى جديد در دادگسترى همدان به 
رياست عدالت خواه با رويكرد عدالت محور و اجتماعى و فرهنگى، 

اتفاقات خوبى براى توليد استان رخ داده است.
سياســت هاى حمايتى رئيس كل دادگســترى و تعامــل و ارتباط 
خوب وى با بخش خصوصى در كنار تالش براى اجراى درســت 
سياســت هاى رئيس قوه قضاييه در حمايت از توليد، شــرايط بسيار 

خوبى را براى توليد و سرمايه گذارى در استان ايجاد كرده است.
3- در اجراى سياســت ها و برنامه هاى قوه قضاييه در استان، بسيارى 
از واحد هاى تعطيل با سازوكار تعريف شده براى احيا، دوباره به كار 

برگشتند و فعاليت خود را از سر گرفتند.
روشن اســت اين اقدامات براى واحدهايى انجام شده كه كارگروه 
تســهيل و رفع موانع توليد براى حل مشــكل آنها توان و اختيارات 
الزم را نداشــته و حل مشــكالت آنها اراده اى فراتر از اعضاى اين 
كارگروه را مى طلبيده اســت كه اين اراده در اســتان وجود داشته و 

اعمال شده است.
4- پيش از اين گفته شد كه جنس مشكالت توليد در استان همدان 

متفاوت از مشكالت توليد در سراسر ايران است.
مشــكالتى كه حل آنها به صورت ريشــه اى و بــا حمايت قانون از 

دستان پرتوان آيت ا... رئيسى ساخته است.
5- در استان همدان گروهى فعال هستند كه در ظاهر مدافع توليد و 

بيت المال اما در عمل مانع اصلى توليد و پويايى بيت المال هستند.
اين گروه خواهان اين اســت كه تمام تحوالت با نظر آنها و توسط 

افراد مورد تأييد آنها انجام شود.
در اين شــرايط اگر ســرمايه گذارى تمام مجوزهــاى قانونى را هم 
دريافت كند با حاشيه ســازى اين گروه مواجه شــده و كار او پيش 

نخواهد رفت.
طرح هاى نيمه تمام و طوالنى استان دليلى بر درستى اين ادعا است.

6- خصوصى ســازى در اســتان همدان نيز با مشــكل مواجه است 
از خصوصى ســازى هاى قديمــى كه كارخانه هــاى خوش نام را از 
خوش نامــى درآورد يا نامى از آنها باقى نگذاشــت تا مشــكالت 
خصوصى سازى هاى جديد كه سيلوى همدان و چند واحد توليدى 
بــزرگ را تهديد مى كند همه خانواده توليد را با نگرانى مواجه كرده 

است.
البته با رويكرد قوه قضاييه در حمايت از خصوصى ســازى ســالم و 

دفاع از بيت المال اين نگرانى تبديل به اميدوارى شده است.
7- حمايت از توليد و مانع زدايى از آن توســط قوه قضاييه در استان 
با اجراى خوب و تالش رئيس كل دادگســترى، معاونان، دادستان و 
ديگر اعضاى شوراى قضايى استان آغاز شده است و انتظار مى رود 
در ســفر آيت ا... رئيسى به همدان، مشــكالتى مانند پذيرش قانون 
و مجوزهاى قانونى از ســوى همه، مشــكالت خصوصى سازى ها، 
حمايــت همه جانبــه از ســرمايه گذاران و توجه به مشــكالتى از 
بخش خصوصى كه حل آنها نيازمند ورود و حمايت شــخص اول 

قوه قضاييه است، مورد توجه قرار گرفته و حل وفصل شود.

تست سريع كرونا در مراكز 16ساعته رايگان است
 بنا بر گفته رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان تست سريع كرونا در مراكز 16

ساعته به صورت رايگان انجام مى شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد خيرانديش گفت: از ماه هاى گذشته تاكنون 
تست ســريع كرونا در همه مراكز خدمات جامع سالمت شهرى و روستايى براى همه 

افرادى كه با بيماران مبتال به كرونا در ارتباط بوده اند، انجام شد.
وى بــا تأكيد بر اينكه برخى از بيماران مبتال به كرونا هيچ گونه عالمتى ندارند، اما ناقل 
بيمارى هســتند و ويروس را به ديگران انتقال مى دهند، بيان كرد: به منظور شناســايى 

بيماران در مراحل نخســت ابتال به كرونا و پيشــگيرى از گــردش ويروس در جامعه، 
تست سريع كرونا در همه مراكز خدمات جامع سالمت به صورت رايگان انجام شد.

رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان با اشاره به اينكه نتيجه تست سريع كرونا پس از 
گذشــت نيم ساعت اعالم مى شود، گفت: بيمارانى كه به موقع شناسايى و كنترل شوند، 

احتمال بهبودى بيشترى دارند.
خيرانديش با بيان به اينكه در ايام نوروز همه مراكز بهداشــتى به صورت شــيفتى فعال 
بودند، تأكيد كرد: از مردم تقاضا داريم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسى و شبيه به 

سرماخوردگى به مراكز 16ساعته غربالگرى كرونا مراجعه كنند.
وى با اشــاره به اينكه از روز هاى گذشته شــاهد افزايش مراجعه بيماران تنفسى به 

مراكز درمانى و غربالگرى هســتيم، يادآورشد: ديد و بازديد هاى ايام نوروز، ورود 
مســافران به اســتان و دورهمى هاى خانوادگى سبب بدتر شــدن شرايط كرونا در 

استان شده است.
خيرانديش با بيان اينكه عمليات واكسيناســيون كرونا از 21 بهمن ماه ســال گذشته در 
همدان آغاز شده اســت، گفت: تيم هاى بهداشتى براساس اولويت اعالم شده از سوى 
وزارت بهداشــت در بيمارستان ها حاضر شده و واكسن را براى گروه هاى هدف تزريق 

مى كنند.
وى با تأكيد بر اينكه مردم بايد بيش از پيش شيوه نامه هاى بهداشتى را رعايت كنند، بيان 
كرد: هرگونه عادى انگارى شرايط زمينه بروز موج جديدى از بيمارى را فراهم مى كند.

خروج خودرو با پالك بومى از استان
 ممنوع است

 بنا بر گفته رئيس پليس راه اســتان با توجه به شرايط استان همدان 
به لحاظ رنگ بندى كرونايى و تغيير بيشتر شهرستان ها از وضعيت زرد 
بــه نارنجى و قرمز، خروج خودروهاى با پالك بومى از اين اســتان 
براساس مصوبات ستاد ملى كرونا ممنوع است و پليس مانع از خروج 

خودروها خواهد شد.
درحال حاضر از مجموع ده شهرســتان اســتان همــدان، «نهاوند و 
تويســركان» در وضعيت قرمز، «همــدان، كبودراهنگ، فامنين، رزن، 
درگزين و مالير» در شرايط نارنجى و «اسدآباد و بهار» نيز در وضعيت 

زرد كرونايى قرار دارند.
رضــا عزيــزى بــا اشــاره بــه اعمــال محدوديت هــاى جديــد تــردد 
در ســطح اســتان، در گفت وگــو بــا ايرنــا اظهــار داشــت: نيروهــاى 
پليــس راه در مبــادى خروجى هــاى اســتان همــدان مســتقر شــده و 
ــا پــالك بومــى نســبت  ضمــن ممانعــت از خــروج خودروهــاى ب
ــا هــدف پيشــگيرى از  ــى ب ــات ســتاد مل ــق مصوب ــه اجــراى دقي ب

ــد. ــدام مى كنن ــروس اق ــرى وي همه گي
وى افزود: عالوه بر تيم هاى پليس راه، دوربين هاى هوشــمند نظارتى 
جاده ها و محورهاى ارتباطى ســطح استان همدان نيز هرگونه تخلف 
دربــاره محدوديت هاى تردد را با هدف اعمــال قانون، ثبت و ضبط 

مى كنند.
رئيس پليس راه استان همدان اظهار كرد: عالوه بر اين ورود خودروها 
به استان همدان نيز با حضور عوامل پليس راه در مبادى ورودى استان 
كنترل مى شود و محدوديت هاى تردد نيز براساس رنگ بندى استان ها 

اعمال خواهد شد.
به گفته وى، جريمه خروج خودرو پالك بومى از استان همدان 500
هزار تومان است كه ثبت تخلف و جريمه خودورها از طريق استقرار 
تيم هاى پليس راهور و همچنين دوربين هاى هوشمند نظارتى اعمال 

مى شود.

افزايش جامعه معلوالن در غفلت از ژنتيك 
 همــه مردم مى دانند كه حاال پيــش از هر ازدواجى بايد آزمايش 
خون داد، اما روزى كه وقت آزمايش دارند از شــدت دلشــوره و 
استرس ضربان قلبشان بيشتر از معمول مى زند، چون مى ترسند حاال 
كه عاشق شــده اند مبادا دكتر، ازدواج آنها با شخص موردعالقه شان 

را منع كند!
زوج جوانى كه نســبت فاميلى نزديكى  هم با هم دارند در اين مورد 
بــه خبرنگار ما مى گويند: پيش از ازدواج كســى موافق عقد ما نبود 
و خيلى از بــزرگان فاميل ما را از اين كار منــع مى كردند و عقيده 
داشــتند كه فرزندانمان به احتمال زياد دچار اختالل خواهند شد اما 
مــا تمامى آزمايش هاى  ژنتيكى را پيــش از ازدواج انجام داديم و با 
راهنمايى  پزشكمان به مراكز مشاوره ژنتيك مراجعه كرديم ، پيش از 
بچه دار شــدن تحت نظر متخصصين  ژنتيك بوديم و مشــخص شد 

جاى نگرانى وجود ندارد و اكنون هم 2 فرزند كامال سالم داريم.
2هزار همدانى مشاوره ژنتيك دريافت كردند

مديركل سازمان بهزيستى استان همدان در همين زمينه گفت: 2 هزار 
نفر در راستاى پيشگيرى از معلوليت ها و شناسايى بيمارى هاى منجر 

به معلوليت، سال گذشته مشاوره ژنتيك دريافت كرده اند.
مهــدى دينارى در گفت وگو بــا ايرنا اظهار كرد: 3 مركز مشــاوره 
ژنتيك در شهر همدان، يك مركز در اسدآباد و 2 مركز در نهاوند به 

مراجعه كنندگان خدمات رسانى مى كنند.
به گفته وى، در ســال گذشــته 684 ميليون تومان براى آزمايشات 
ژنتيك خانواده هاى مددجويان براى پيشگيرى از معلوليت هاى ناشى 

از اختالالت ژنتيكى تخصيص يافته است.
مديركل سازمان بهزيستى اســتان همدان اعالم كرد: غربالگرى هاى 
ژنتيك شــامل 3 مرحله، پيش از ازدواج، پيــش از باردارى و حين 
باردارى اســت كه 2 مرحله اول مهمتــر بوده و درصد تولد نوزادان 

سالم و معلول مشخص خواهد شد.
دينارى خاطرنشــان كرد: همه ساله تعدادى از افراد به دليل اختالالت 
ژنتيكــى در جهان دچار معلوليت شــده و هر روز نيز بر تعداد آنان 
افزوده مى شود و در اين ميان به باور متخصصان، انجام مشاوره هاى 
ژنتيك به عنوان ســدى در برابر معلوليــت عمل كرده و از بروز اين 

اختالالت جلوگيرى مى كند.
مديركل ســازمان بهزيستى اســتان همدان با اشاره به اينكه در زمان 
حاضر از مشــاوره ژنتيك به عنوان يكــى از رويكردهاى جديد در 
سيســتم مراقبت هاى بهداشــتى نام برده مى شــود، اظهار كرد: در 
كشــورهايى مانند ايران كه اقوام گوناگونــى در آن زندگى مى كنند 
تمايــل بــه ازدواج با افــراد خويشــاوند باالتر و به طــور معمول 

بيمارى هاى ارثى و ناهنجارى هاى ژنتيكى نيز در آن شايع تر است.
دينارى، گروه هاى هدف ملزم به انجام مشاوره هاى ژنتيك را مربوط 
به ازدواج هاى فاميلى، افراد داراى بيمارى هاى ژنتيك در خانواده از 
قبيل عقب ماندگى ذهنى، بيمارى هاى متابوليك، عصبى و عضالنى، 
ناشــنوايى، نابينايى و بيمارى هاى خونى مانند تاالسمى، هموفيلى و 

درنهايت زوج هاى نگران در ارتباط با باردارى ذكر كرد.
وى انجام مشــاوره ها و آزمايشات ژنتيك را گامى براى سالم سازى 
جامعه و اميد به داشتن فرزندان سالم و با نشاط دانست و ادامه داد: 
تولد نوزادان معلول، عالوه بر بــار اقتصادى بر خانواده و جامعه، به 

فشارهاى عاطفى بر خانواده منجر مى شود. 

1- ســاعت كار ادارات اســتان در ماه رمضان تغيير مى كند. گويا اين 
تغيير با تصميم ستاد مقابله با كروناى استان خواهد بود. گفتنى است 
در برخى از اســتان ها ســاعت آغاز به كار ادارات از ساعت 8:30 تا 

13:30 پيشنهاد شده است.
2- تغيير روش ســربازى جدى شده اســت. گويا پذيرش اين تغيير 
واكنشــى به بحث حذف سربازى در مجلس بوده است. گفتنى است 
قانون سربازى مربوط به 104 سال پيش است كه تغيير بنيادينى در اين 

مدت نداشته  است.
3- وحــدت ملــى با ائتــالف اصولگرايــان محقق مى شــود. گويا 
قرار است شــوراى وحدت ملى با ادغام شــوراى ائتالف و شوراى 
وحدت اصولگرايان ايجاد شــود. گفتنى است وحدت اصولگرايان از 

دغدغه هاى هميشگى اين جناح در انتخابات است.
4- كالب هاوس فيلتر مى شــود. گويا قرار است اين شبكه اجتماعى 
جديد فيلتر و توئيتر و يوتيوب براى گروه هاى خاص رفع فيلتر شوند. 
گفتنى اســت اين اقدام با هدف ساماندهى اســتفاده از وى .پى .ان در 

كشور انجام خواهد شد.
5- نبود مرغ در بازار شــب عيد عمدى بوده است. گويا دولت ازدياد 
مرغ در بازار پس از پذيرش گرانى آن از ســوى دولت را دليل عمدى 
بودِن نبود مرغ در بازار و تالشى براى زمين زدن دولت مى داند. گفتنى 
اســت هنوز دســتگاه هاى نظارتى به اين ادعاى دولت واكنش نشان 

نداده اند.

 هــر از چندگاهى قصــه پُررنج كودكان يا 
نوجوانانــى به گوش مى رســد كه در معرض 
خشونت ها و آزارهاى مختلف روحى، جسمى 

و جنسى قرار مى گيرند.
اما اين پرسش در ذهن پيش مى آيد كه آيا آنها 
براى رهايى خود از چنگال اين خشــونت ها 
تالشى كرده اند؟ آيا آنها مى دانستند كه به عنوان 
كودك چه حقوقى در خانه و جامعه دارند تا از 
آن حتى به ساده ترين شكل دفاع كنند؟ آيا آنها 
مى دانســتند كه هيچ كس حق انجام رفتارهاى 
خشــونت آميز عليه آنها را نــدارد؟ آيا آنها با 

حقوق فرزندى خود آشنا بودند؟ 
به گفته كارشناســان و جامعه شناسان، يكى از 
مباحث مغفول مانده در چنين ناهنجارى هايى، 
حقوق كودكان و نوجوانان است كه آيا مالكان 
اصلى اين حقــوق، خودشــان در اين زمينه 
اطالعــات يا حتى آشــنايى مختصرى دارند؟ 
به عنوان مثال آيا يك كودك 5 ســاله مى داند 
كه اگر مورد خشــونت يا تهديد يا محروميت 
از حقــوق اوليه خود قــرار گرفت چگونه در 
برابر آن واكنش نشــان دهــد و بتواند خود را 

نجات دهد؟!
 حقوق كودكان و نوجوانان چيست؟

حقوق بشر، اساسى ترين و ابتدايى ترين حقوقى 
است كه هر فرد به طور ذاتى، فطرى و به ِصرف 
انســان بودن از آن بهره مند مى شود؛ از جمله 
حقــوق بنيادين هــر فرد در جوامع بشــرى 
مى توان به حــق زندگى، منع شــكنجه، منع 
برده دارى و آزادى بيان اشاره كرد؛ اما عالوه بر 
اين حقوق كلى، كودكان و نوجوانان نيز به دليل 
شرايط سنى و آسيب پذيرى بيشترى كه دارند 

داراى حقوق ويژه و خاصى هستند.
 ناآگاهى كودكان از حقوق خود

در اين زمينه يك كارشــناس حقوق با تأكيد 
بر اينكه مباحــث مربوط به حقوق كودكان از 
دوران مهدكودك قابل آموزش اســت، گفت: 
اين مباحث را مى توان به زبان ساده و با استفاده 
از تصاوير، كارت پُستال، فيلم كوتاه، انيمشين 

و بازى به كودكان آموزش داد.
على فراهانى به اهميــت آموزش هاى مرتبط 
با جنسيت نيز اشــاره و اضافه كرد: مى توان با 
روش هاى آموزشــى ساده به كودكان آموخت 
كه حريم خصوصى بدن آنها كجاست و اينكه 
چه كسانى مى توانند به آنها دست بزنند يا آنها 

را ببوسند.

وى ادامــه داد: همچنين مى تــوان به كودكان 
آموخت كه اگر فردى به حريم خصوصى آنها 
تجاوز كرد، آنها به چه كسانى مى توانند بگويند 

يا چگونه از خود دفاع كنند.
به گفته اين كارشــناس، بســيارى از افراد در 
دوران كودكى خود مورد آزارهاى جنسى قرار 
گرفته اند اما نمى دانستند كه آن موضوع، آسيب 
يا تجاوز جنسى بوده است؛ زيرا با حقوق خود 

در اين زمينه آشنا نبودند.
وى به شــيوع بيمارى كرونا نيز اشاره كرد و 
گفت: با اطالع رســانى و تبليغات گسترده اى 
كه در رســانه ها، مكان هاى عمومى و راديو و 
تلويزيون درباره كرونا صورت گرفت، امروز 
كودكان به خوبى با ايــن بيمارى و روش هاى 
پيشگيرى از آن آشــنا هستند كه اين موضوع 
نشان مى دهد آنها آموزش پذيرى بااليى دارند 
و مى توان درباره مباحث اساسى و مهم ديگرى 
مانند حقوق كودكان نيز به اين شكل عمل كرد.

اين حقوقدان به برخى از تناقض قوانين نيز در 
جامعه براى رسيدگى به اين آسيب ها اشاره و 
تصريح كرد: بايد ساز وكارهايى اتخاذ شود تا 
زمانى كه كودكى با ســامانه اورژانس اجتماعى 
تمــاس مى گيرد و مشــكالت خــود را بيان 
مى كند، پدر و مادر مكلف به پاســخگويى به 

آن باشند.
در همين راســتا روز گذشــته نخستين كميته 
تخصصى كودك در همدان كه مدت ها مدعى 

شهرى دوستدار كودك بود، تشكيل شد.
در اين جلســه مديركل امور بانوان و خانواده 
اســتاندارى همدان گفــت: كميته تخصصى 
حقوق كــودك به منظور كاهش آســيب هاى 
اجتماعــى كــودكان و نوجوانان در اســتان 

راه اندازى و فعال شده است.
ربيعه عليمحمدى در نخســتين جلسه كميته 
حقوق كودك در استاندارى همدان، بيان كرد: 
اين كميته متشكل از نمايندگانى از استاندارى، 
انتظامى،  نيروى  بهزيســتى،  پزشــكى،  علوم 
آموزش وپــرورش و كانون پــرورش فكرى 

كودكان و نوجوانان است.
وى افزود: اعضاى اين كميته از اين پس مكلف 
به پيگيرى مــوارد مرتبط با حقوق كودكان در 

دستگاه هاى مختلف هستند.
مديركل امــور بانوان و خانواده اســتاندارى 
همــدان افزود: به طور حتم آشــنايى جامعه و 
دســتگاه ها با موضوع حقوق كودك در تحقق 
اهداف اين كميته بســيار مؤثر است، بنابراين 
رويكرد اصلى اين كميته بايد آشنا كردن جامعه 

با حقوق كودكان باشد.
مديركل امــور بانوان و خانواده اســتاندارى 
همدان اظهار كرد: بايد در گام نخست وظايف 
و تكاليف دستگاه ها در قبال كودكان مشخص 
شــود تا شــاهد مــوازى كارى در اين بخش 

نباشيم.
عليمحمدى بيان كرد: نشســت هاى اين كميته 

ماهانه و به صورت مســتمر و به منظور بررسى 
قانون و سند حقوق كودك در دستگاه ها برگزار 

مى شود.
وى بــا تأكيــد بر ضــرورت حضــور همه 
سازمان هاى مردم نهاد فعال در حوزه كودك در 
اين جلسات گفت: مى توان براى رفع كمبودها 
از تــوان و ظرفيت ســازمان هاى مردم نهاد با 
هدف بهبود شرايط استفاده كرد تا شاهد بهتر 

شدن شرايط زندگى كودكان باشيم.
معاون اجتماعى اداره كل بهزيستى همدان نيز 
در اين جلســه گفت: پيمان نامه حقوق كودك 
در برخى بندها با فقه اســالمى مغايرت هايى 
دارد، بنابراين با شك و ترديد مورد تأييد قرار 

گرفته است.
زهره بختيارى افزود: همچنين تعارض هايى در 
ســند جامع از جمله قانون حمايت از اطفال 
وجود دارد اما در بند نخســت اين سند، نقش 
سازمان هايى مانند بهزيستى پررنگ ديده شده 

است.
وى ادامه داد: آســيب هاى اجتماعى ســرريز 
شرايط اجتماعى جامعه است و بررسى ها مؤيد 

افزايش ميزان آسيب ها در جامعه است.
بختيارى با بيان اينكه بايد در مســأله حضانت 
فرزدان به ســمت شايستگى والد پيش رفت، 
اظهار داشت: سهم اعتياد زنان به مردان 20 به 
80 اســت، يعنى صالحيت مادر نسبت به پدر 

براى حضانت فرزندان بيشتر است.

رشد معضالت اجتماعى در گرو ناآشنايى با حقوق كودك

درهاى استاندارى به روى كودكان باز شد

 نهاونــد -معصومــه كمالوند-خبرنگار 
مراجعات،  تعــداد  افزايــش  همدان پيــام: 
تســت هاى مثبت، موارد بســترى و فوتى 
كرونا در نتيجــه بى اعتنايى55درصدى مردم 
نسبت به اســتفاده از ماسك، رعايت نكردن 
پروتكل ها، جشن ها و عروسى ها، حضور در 
آئين هــاى ختم و از ســرگرفتن دورهمى ها 
ســبب اعالم وضعيت قرمز كرونا در نهاوند 

شد.
با شــرايط كرونايى در شهرســتان عالوه بر 
بازار نهاوند فعاليت دستفروش ها هم ممنوع 
شد و ادارات هم با نيمى از ظرفيت درحال 

فعاليت و خدمات رسانى هستند.
پروتكل هــاى  رعايــت  در  عادى انــگارى 
بهداشــتى در ايجاد زمينه براى شيوع كرونا 
خطر بزرگى به شــمار مى آيــد و با توجه به 
شــرايط قرمز نهاوند رعايــت پروتكل هاى 

بهداشــتى توســط مردم و اصناف بســيار 
ضرورى اســت تا بتوان دوباره به وضعيت 

عادى بازگشت.
فعاليــت گروه هــاى شــغلى 2، 3 و 4 در 
شهرستان نهاوند براساس مصوبه ستاد ملى 

كرونا تا اطالع ثانوى ممنوع است.
اكيپ بازرسى متشــكل از فرماندارى، مركز 
بهداشت، ســازمان صمت و اصناف ضمن 
بررســى موضوع نســبت به تذكر و پلمب 
واحدهاى صنفى متخلف در ســطح شــهر 

نهاوند، اقدام مى كنند.
 اوضاع در نهاوند خوب نيست

مدير شــبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
نهاوند گفت: درحال حاضر شــرايط خوبى 
به لحاظ كرونا در نهاوند حاكم نيست و اگر 
مردم هشــدارها را جدى نگيرند از وضعيت 

قرمز هم عبور خواهيم كرد.

سيامك دانشور افزود: متأسفانه با آغاز سال 
جديد و آغاز ســفرهاى نوروزى وضعيت 
شهرســتان از زرد به نارنجى و سپس قرمز 
تغيير يافت و همچنان در اين وضعيت به سر 

مى بريم.
درحال  بيمارســتان  ظرفيــت 2   

تكميل شدن
وى بــا بيان اينكه بار مراجعات بيماران زياد 
و ظرفيت بيمارســتان هاى شهرستان درحال 
تخت هاى  ظرفيــت  گفت:  اســت،  تكميل 
كرونايى در بيمارســتان آيت ا... عليمراديان 
تكميل و تعدادى نيز به بيمارســتان شــهيد 

قدوسى منتقل شده اند.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
نهاوند، افزود: متأســفانه به رغم هشدارهاى 
اعالم شــده در پايان ســال گذشــته شاهد 
بى توجهى تعدادى از مردم بوديم و ما امروز 

داريم عــوارض دورهمى هــاى خانوادگى، 
عروســى ها و ورود مسافران به شهرستان را 

مى پردازيم .
وى بــا بيان اينكه با وجود اينكه كادر درمان 
خســته و فشــار زيادى را متحمل مى شوند 
با تمام توان در خدمت بيماران هســتند، بر 
رعايت پروتكل ها و به ويژه استفاده از ماسك 
تأكيــد كرد و گفت: متأســفانه در روزهاى 
اخيــر درصد اســتفاده كنندگان از ماســك 
كاهش يافته  اســت كه اين مســأله مى تواند 

عواقب بدترى را در پيش داشته باشد.
دانشــور اظهار كــرد: از مــردم مى خواهيم 
به منظور كنتــرل خيز جديــد كرونا ضمن 
رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى، از حضور 
در دورهمى هــاى خانوادگى و عروســى ها 
به شدت خوددارى كنند، در غير اين صورت 

بايد منتظر عواقب وخيم آن باشند.

كرونا كركره بازار نهاوند را پائين كشيد

مردم رعايت نكنند فوق قرمز مى شود

هدف اصلى دستگاه تعليم و 
تربيت استان در سالجارى 
تحقق اولويت هاى 6گانه 

وزارت متبوع است
مديركل آموزش وپرورش استان همدان با تأكيد 
بر اينكه حركت دستگاه تعليم و تربيت استان 
در سالجارى براساس اولويت هاى تعريف شده 
توســط وزارت متبوع خواهد بود، از استفاده 
تمام ظرفيت ها و امكانات براى سارى و جارى 

شدن اين اولويت ها خبر داد.
 به گزارش اداره اطالع رسانى و روابط عمومى 
آموزش وپرورش اســتان، محمــد پورداود در 
نشست مشــترك شــوراى معاونان استان و 

رؤســاى شهرســتان ها، نواحــى و مناطق كه 
به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، با اشاره 
به اولويت هاى دستگاه تعليم و تربيت در سال 
جديد، گفت: نخســتين اولويت مانند گذشته 

اجراى دقيق سند تحول بنيادين است.
 وى افزود: در همين راســتا برنامه هاى مهمى 
چون ساماندهى نيروى انسانى، ارتقاى كيفيت 
و بهبود صالحيت هــاى تخصصى و حرفه اى 
مديــران و معلمــان، بهبود نظام ســنجش و 
ارزشيابى نظام آموزشى و پيشرفت تحصيلى، 
تحول در برنامه درسى، تحول در دانش آموز، 
تحول در مدرســه و اجراى زيرنظام ها بايستى 

مدنظر قرار گيرد.
 وى ارتقاى توانمندى هاى نظام آموزشــى در 

شــرايط كرونا را از ديگر اولويت ها خواند و 
تصريح كرد: كاستن از آثار و پيامدهاى آموزش 
به روش غيرحضورى، افزايش شايستگى ها در 
آموزش در بستر مجازى و توليد منابع آموزشى 
در زيست بوم جديد، تقويت پيوندهاى شبكه اى 
ميان همه ســطوح آموزش و پرورش، تدوين 
مدل آموزش پس از كرونا و برگزارى شايسته 
سنجش و ارزشــيابى يادگيرى دانش آموزان از 
جمله مواردى است كه در راستاى اين اولويت 

دنبال خواهد شد.
مديركل آموزش وپرورش اســتان با اشاره به 
اهميت تثبيت مالكيت و صدور سند تك برگى 
براى امــالك آموزش وپرورش در اســتان ها 
به عنــوان يكى ديگر از اولويت هاى دســتگاه 

تعليم و تربيت، خاطرنشــان كرد: پايان ســال 
گذشته توافق نامه بسيار خوبى با سازمان ثبت 
اســناد و بنياد مســكن انقالب اسالمى منعقد 
شــد كه از حداكثر همراهــى و همكارى آنها 

برخوردار شده ايم.
پورداود با بيان اينكه اســتقرار كامل ســامانه 
يكپارچــه نرم افــزارى آموزش وپــرورش از 
جملــه اولويت هاى دســتگاه تعليم و تربيت 
در ســالجارى است، افزود: يكى از برنامه هاى 
اولويت دار ما استقرار كامل و بدون نقص اين 
سامانه است كه گام بزرگى در جهت استقرار 
دولــت الكترونيك، تســهيل ارائــه خدمات، 
شفاف سازى خدمات و صحت اطالعات مورد 

استفاده خواهد بود.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم
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مالير نارنجى شد
  مالير-خبرنــگار همدان پيام: فرماندار مالير در جلســه ســتاد 
شهرســتانى مقابله با كرونا گفت: ماليــر از وضعيت زرد كرونا به 
نارنجى تغيير كرد و با روند صعودى شــيوع ويروس آن هم از نوع 
جهش يافته انگليســى و تبديل وضعيت ابتال به كرونا از پلكانى به 

آسانسورى، در وضعيت خطرناك و قرمز كرونا قرار دارد.
قــدرت ا... ولدى افزود: با همراهى مردم، كســبه و اصناف، مديران 
و اعضاى ســتاد مقابله با كرونا در اين شهرســتان در حدود 2 ماه 
گذشــته شرايط ثابتى در كرونا با وضعيت زرد داشتيم، اما سفرهاى 
نــوروزى، ورود ميهمانان به مالير، ديد و بازديدها و دورهمى هاى 
خانوادگــى در ايام تعطيالت فروردين، موجب خيز دوباره ويروس 

و قرار گرفتن در پيك چهارم شد.
وى افزود: طبق مصوبات ســتاد ملى كرونا، مشاغل گروه هاى 3 و 
4 به مدت 2 هفته در اين شهرســتان تعطيل هســتند و تنها مشاغل 
گروه يك و 2 و واحدهاى تأمين كننده كاالهاى اساســى مردم مجاز 

به فعاليت هستند.
ولدى گفــت: از فردا تيم هاى 15 گانه نظارت و بازرســى در اين 
شهر فعال مى شود و با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.

وى با اشــاره به مســدود بودن ورودى هاى مالير در ميدان انقالب 
و پل انقالب، ميدان اســتقالل و ميدان تعــاون و كنترل ورودى و 
خروجى هاى شهر توسط پليس، ورودى هاى 3 شهر زنگنه، جوكار 
و سامن نيز توسط پليس مســدود است، افزود: براساس مصوبات 
ســتاد ملى كرونا، خروج خودروهاى بومى از شهرستان و همچنين 
ورود خودروهــا با پالك غيربومى از شــهرهاى نارنجى و قرمز به 
شهرســتان ممنوع اســت و درصورت تخلف مشمول جريمه 500
هزار تومانى خواهند شــد و درصورت ســرپيچى، خودرو توسط 

پليس متوقف مى شود.
وى همچنين افزود: ممنوعيت تردد شــبانه از ساعت 22 شب تا 3

بامداد همچنان قابل اجرا است و براى خودروهاى متخلف جريمه 
200 هزار تومانى توسط پليس و دوربين هاى نظارتى در سطح شهر 

اعمال خواهد شد.
و  مذهبــى  مراســم هاى  بــه  اشــاره  بــا  ماليــر  فرمانــدار 
مناســبت ها، افــزود: اجتماعــات و آموزش هــاى حضــورى در 
ــه، ســينما  ــا، آرايشــگاه هاى زنان ســطح شــهر، مســاجد و مصاله
ــى  ــالن هاى ورزش ــگاه ها و س ــه، باش ــاى علمي ــر، حوزه ه و تئات
و تاالرهــاى پذيرايــى تعطيــل اســت و تــا 2 هفتــه محدوديت هــا 

ــرا اســت. ــل اج ــتان قاب ــن شهرس در اي
 افزايش 9 برابرى بسترى بيماران كرونا در فروردين

مدير شبكه بهداشــت و درمان مالير نيز گفت: تعداد افراد بسترى 
در بيمارســتان هاى مالير در اول فروردين امســال 11 نفر بود كه 
هم اكنــون تعداد موارد بســترى در نيمه فروردين بــه يكصد نفر 
رســيده و شــاهد افزايش 9 برابرى تعداد موارد بسترى بيماران در 

بيمارستان هاى اين شهرستان هستيم.
محسن تركاشوند با ارائه آمار مقايسه اى موارد مثبت كرونا در اسفند 
سال گذشته با فروردين امسال، افزود: موارد مثبت كرونا در يك ماه 
اسفند سال گذشته 200 مورد بود، درحالى كه تعداد موارد مثبت در 
15 روز فرورديــن به ويژه در هفته دوم، از 200 مورد به 600 مورد 

مثبت رسيده است.
ــورد تســت  ــته 241 م ــط در شــب گذش ــه فق ــان اينك ــا بي وى ب
ــه بيــش از 50 درصــد  ــه شــد ك ــراد مشــكوك گرفت ــا از اف كرون
ايــن تعــداد مثبــت خواهــد شــد، بيــان كــرد: عمده تريــن نگرانــى 
مــا درگيــرى همــه اعضــاى خانــواده به ويــژه ســنين زيــر 
ــل  ــن و اواي ــه دوم فروردي ــه نيم ــت ك ــان اس ــال و جوان 50 س

ــد. ــم ش ــا خواهي ــاك كرون ــك خطرن ــت وارد پي ارديبهش
مدير شبكه بهداشــت و درمان مالير گفت: خطرى كه هم اكنون ما 
را تهديد مى كند، درگير شــدن كادر درمان، پزشكان و متخصصان 
ما به ويروس كرونا اســت، درحالى كه تعدادى از آنها هنوز واكسن 

دريافت نكرده اند.
تركاشوند با اشاره به اينكه در ارزيابى چهارشنبه هفته جارى احتمال 
قرمز شــدن وضعيت مالير وجود دارد، ادامه داد: در 4 روز گذشته 
50 درصد ظرفيت بيمارســتان هاى مالير پر شده است و با احتمال 
قرار گرفتن در وضعيت قرمز، بيمارســتان هاى اين شهرستان از نظر 
تجهيــز اقالم دارويى، پزشــك، كادر درمان و كنترل دســتگاه هاى 

اكسيژن ساز در 3 بيمارستان در آمادگى كامل است.
وى تأكيد كرد: براى گذر از شــرايط خطرناك پيك چهارم كرونا، 
بايد مراســم هاى عروســى و عزا، ديدوبازديدهــا و دورهمى هاى 
خانوادگى به حداقل برســد و حساســيت در ســطح شهر و اعالم 

هشدارهاى خطرناك پيك چهارم كرونا ايجاد شود.

راه اندازى مركز غربالگرى كوويد-19 
در گيان و فيروزان نهاوند

 رئيس مركز بهداشــت نهاوند اظهار كرد: با عنايت به دســتور 
وزير بهداشت در زمينه افزايش مراكز تشخيص 16 ساعته در كشور 
با هدف كنترل پيك چهارم كرونــا مركز غربالگرى كوويد-19 در 
شــهرهاى فيروزان و گيان براى تســريع در انجام تست و كاهش 

ازدحام بيماران راه اندازى شد.
ــتاهاى  ــاكنان روس ــرد: از س ــح ك ــان خويشــوند تصري على احس
ــه  ــبت ب ــم نس ــا داري ــروزان تقاض ــهر في ــزل و ش ــش خ بخ
ــاكن در  ــاران س ــروزان و بيم ــهر في ــز ش ــه مرك ــه تســت ب ارائ
روســتاهاى بخــش گيــان و بخــش زرين دشــت بــه مركــز 

ــد. ــه كنن ــان مراجع ــرى گي غربالگ
به نقل از روابط عمومى مركز بهداشت نهاوند، رئيس مركز بهداشت 
نهاوند در پايان مطرح كرد: هدف از ايجاد مركز 16 ساعته تشخيص 
كرونا شناسايى سريع بيماران و جلوگيرى از ازدحام در مركز مهديه 

شهرستان نهاوند است.

ورود دام به مراتع نهاوند تا پايان فروردين 
ممنوع است 

 نهاوند-خبرنگارهمدان پيام: با توجه به فصل گل دادن علوفه هاى 
طبيعى در مراتع، ورود هرگونه دام تا پايان فروردين ماه ممنوع است.

رئيس اداره منابع طبيعى شهرستان نهاوند گفت: با توجه به اينكه بذر 
گل هاى علوفه بايد داخل مزرعه ريخته شــود تا ســبب رشد گياهان 
جديد شود، ورود زودهنگام دام سبب خورده شدن گل ها توسط آنان 

شده و در نتيجه به مرور موجب از بين رفتن مرتع مى شود.
حسن قياسوند با بيان اينكه درحال حاضر يكى از معضالت شهرستان 
افزايــش تعداد دام در مقايســه با مراتع موجود اســت، به گونه اى كه 
درحال حاضر تعداد دام ها 5 برابر ظرفيت موجود مراتع هستند، گفت: 

عشاير مستقر در نهاوند داراى دام زيادى هستند.
وى گفت: عشــاير هنگام كوچ به نهاوند با داشتن بيش از 350 هزار 
رأس دام ســبك در 21 سامانه عشايرى مستقر مى شوند كه اين تعداد 

بخش عمده ظرفيت مراتع را اشغال مى كنند.
وى افزود: عالوه بر اين حدود 250 هزار رأس دام روستايى نيز وجود 
دارد كه با آغاز فصل بهار روانه مراتع شــده و همين مســائل موجب 
مى شــود كه مراتع به لحاظ ورود دام با مشــكل روبه رو شــده و در 

بلندمدت به لحاظ پوشش گياهى فقر  شوند.
قياســوند نداشتن پرونده چرا را يكى از مشكالت دامدارى شهرستان 
عنوان كرد و افزود: دامداران و عشــاير حتما براى ورود به مراتع بايد 
پرونده چرا داشــته باشــند در غير اين صورت از ورود آنها ممانعت 

مى شود.
وى در پايــان گفت: با توجه به اينكه در برخى مواقع عشــاير جنول 
زودتر از زمان مقرر همراه با دام هاى خود وارد شهرســتان مى شــوند 
و اين برخالف قانون اســت، بنابراين با همكارى مركز امور عشايرى 
شهرستان در ورودى هاى شهرستان مأموران حفاظت از مراتع مستقر 

شده كه مانع ورود زودهنگام عشاير مى شوند.

افزايش 50 درصدى اهداى خون ماليرى ها 
در ايام نوروز

 مســئول پايگاه انتقال خون شهرســتان مالير از اهداى خون 305 
ماليــرى در 15 روز ابتداى فروردين ماه خبر داد و گفت: آمار اهداى 
خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد افزايش يافته است.
محمد زنداكبرى با اشــاره به اينكه حدود 340 نفر در 15 روز ابتداى 
فروردين ماه براى اهــداى خون به اين مركز مراجعه كردند، افزود: از 
اين تعداد، 305 نفر شــامل 296 مــرد و 7 زن موفق به اهداى خون 
شــدند كه 166 نفر اهداكننده مستمر، 86 نفر اهداكننده با سابقه و 51 

نفر اهداكننده باراولى بودند.
وى تصريح كرد: سال گذشته در ايام نوروز از 180 نفر مراجعه كننده، 
144 نفر موفق به اهداى خون شــدند و امسال با اهداى 146 هزار و 
400 سى.سى خون، اهداى خون در شهرستان مالير بيش از 50 درصد 

افزايش يافته است.
وى بــه مراجعــه ده هزار و 771 نفر در ســال 99 براى اهداى خون 
اشــاره و خاطرنشــان كرد: از اين تعداد 9 هزار و 371 نفر موفق به 
اهداى خون شدند كه 8 هزار و 947 از آنها مرد و 424 نفر زن بودند 
كه با وجود بيمارى كرونا و كاهش مراجعات، آمار نسبت به سال 98 

افزايش يافته است.
زنداكبــرى افزود: با توجه به اينكه افراد ســالم براى اهداى خون به 
پايگاه هــاى انتقال خون مراجعــه مى كنند، ايــن پايگاه ها برخالف 
محيط هاى بيمارستانى آلوده نيســتند، با اين حال تمامى پروتكل هاى 
بهداشتى در پايگاه هاى انتقال خون رعايت مى شود و مردم بدون هيچ 

دغدغه اى براى اهداى خون به اين مراكز مراجعه كنند.
وى با بيان اينكه پايگاه انتقال خون مالير عالوه بر تأمين نياز شهرستان 
مالير و نهاوند، درصورت نياز به استان نيز خون ارسال مى كند، گفت: 
مراجعه كنندگان براى اهداى خون همكارى الزم را با پزشــك معاينه 

داشته باشند و به پرسش هاى مربوطه صادقانه و دقيق پاسخ دهند.

حذف سيم هاى مسى برق
 پايان انشعاب هاى غيرمجاز

 مدير توزيع نيروى برق شهرستان كبودراهنگ اعالم كرد: جايگزينى 
كابل خودنگهدار به جاى سيم هاى مسى به طول 15 كيلومتر در شهر 

كبودراهنگ پايانى بر انشعاب هاى غيرمجاز خواهد بود.
على همدانــى در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشــى از فعاليت هاى 
نيروهاى اداره شهرســتان براى كاهش اتالف بــرق اظهار كرد: طرح 
تبديل بيش از 15كيلومتر از سيم هاى مسى به كابل خودنگهدار برق در 

توزيع برق كبودراهنگ انجام شده است.
وى هدف از جايگزينى كابل خودنگهدار به جاى ســيم هاى مســى 
را كاهش اتالف برق، كاهش ســرقت سيم هاى مســى و پايان دادن 
به انشــعاب هاى غيرمجاز در شــبكه هاى توزيع برق دانست و ادامه 
داد: طرح تبديل ســيم هاى مســى به كابل خودنگهدار در شهرستان 

كبودراهنگ انجام شده است.
مدير توزيع نيروى برق شهرستان كبودراهنگ خاطرنشان كرد: كاهش 
خطر برق گرفتگى و خاموشى هاى ناشى از اتصال سيم هاى مسى برق 
در زمان بارندگى و وزش باد از ديگر مزاياى اجراى طرح تبديل سيم 

به كابل خودنگهدار است.
وى گفت: تبديل ســيم به كابل خودنگهدار با مساعدت فرماندار 
شهرســتان كبودراهنــگ و مديرعامل شــركت توزيــع نيروى 
برق اســتان همدان انجام گرفت و 15 كيلومتر ديگر در مســير 
محله هاى بافت فرسوده شهرســتان در روزهاى آينده جايگزين 

شد. خواهد 
همدانــى در پايان ديگر پروژه هاى اجراشــده در اين بخش را نصب 
ترانس هاى جديد، اصالح و بهينه سازى تيرهاى برق و تعويض سطح 

مقطع شبكه هاى فشار قوى عنوان كرد.

دهياران در انتخابات اصل بى طرفى را رعايت كنند
  كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: نشســت مشورتى دهياران بخش مركزى با حضور 

بخشدار و دهياران روستاهاى تابعه بخش مركزى شهرستان كبودراهنگ برگزار شد.
اين جلسه كه با محوريت برگزارى انتخابات پيش رو و پيشگيرى، كنترل و مقابله با بيمارى 
كرونا تشكيل شد، بخشدار مركزى با اشــاره به فراهم آوردن زمينه مناسب براى برگزارى 
انتخابات پرشور، رعايت اصل بى طرفى، امانتدارى و اجراى مّر قانون از سوى عوامل اجرايى 
و نظارتى و همچنين دهياران تابعه گفت: درصورت مشاهده هرگونه تبليغات له يا عليه هر 

يك از كانديداهاى احتمالى، متخلفان برابر مقررات به مراجع مربوطه معرفى خواهند شد.
جهانگيرى در ادامه به تالش و همت دهياران و اعضاى شوراى بهداشت روستا ها و توجه 

و اهتمام اهالى و پرهيز از هرگونه ساده انگارى بيمارى و استفاده از ماسك و شست وشوى 
مكرر دست ها و پرهيز از برگزارى هرگونه مراسم و تجمع و دورهمى با توجه به وضعيت 

نارنجى و زنگ خطر به صدا درآمده در شهرستان تأكيد كرد.
وى همچنين افزود: ثبت نام از داوطلبان عضويت در انتخابات ششــمين دوره شــوراهاي 
اســالمي روستا و عشــايرى از ساعت 8 صبح روز دوشــنبه 16 فروردين 1400 آغاز و تا 
ســاعت 18:00 روز يكشنبه 22 فروردين 1400 ادامه دارد و داوطلبان مي توانند به 4 روش 

زير اقدام كنند:
ثبت نام از طريق اپليكيشن موبايلى (دانلود برنامه ثبت نام از پورتال وزارت كشور به آدرس 
entekhabat.moi.ir) ) و دريافت پيامك مبنى بر ثبت نام قطعى داوطلب از سرشماره 

v.Keshvar))؛

ثبت نام از طريق نسخه ويندوز و قابل نصب بر روى رايانه (دانلود برنامه ثبت نام از پورتال 
وزارت كشور به آدرس entekhabat.moi.ir) ) و دريافت پيامك مبنى بر ثبت نام قطعى 

داوطلب از سرشماره v.Keshvar))؛
ثبت نام از طريق دفاتر پيشخوان دولت در شهرها و روستاها و دريافت رسيد چاپى ممهور به 
ُمهر آن دفتر و همچنين پيامك مبنى بر ثبت نام قطعى داوطلب از سرشماره v.Keshvar))؛

 ثبت نام از طريق مراجعه حضورى به بخشــدارى (از ســاعت 8:00 تا 18:00) و دريافت 
رسيد ثبت نام.

 شايان ذكر است اين زمينه آماده شده كه دهياران براى رفاه حال اهالى، در محل دهيارى و يا 
مسجد روستا نسبت به ثبت نام متقاضيان در ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى روستا 

از طريق اپليكيشن موبايلى به صورت رايگان اقدام كنند.

 فروش نرفتن كشــمش باغداران ماليرى، 
مشــكالتى را بــراى اين افــراد فراهم كرده 
اســت. به گفته مدير جهاد كشاورزى مالير، 
اكنون به دليل مشكالتى ازجمله تعهد ارزى و 
كاهش مشوق هاى صادراتى حدود ده هزار تن 
كشمش تيزابى روى دست باغداران باقى مانده 

كه سبب خالى ماندن جيب آنها شده است.
مــش رحمان پيرمــردى اهل روســتاى ميوا 
(مى آباد) در شهرستان مالير است. پيرمردى كه 
چين و چروك هاى صورتش نشان از سال ها 
زحمت و تالش در باغ و مزرعه دارد و گوياى 
نقش بى ادعاى وى و ديگر كشاورزان در توليد 
كشور اســت. مش رحمان خوش صحبت با 
حال خوب و لبخندى دلنشين، پذيراى من بود 
و با وجود اينكه از فروش نرفتن كشمش هاى 
باغش ناراحت بود؛ اما با روى گشــاده از من 

پذيرايى كرد.
مــش رحمــان گفــت: دالل بــراى خريد 
محصوالت زياد اســت، اما هر كيلو كشمش 
را به قيمت 14 تا 15هزار تومان مى خرند كه 
با اين قيمت كم نمى توانم آن را بفروشــم و 

مجبورم تا افزايش قيمت صبر كنم.
او افزود:به دليل اينكه زمان زيادى از انبار كردن 
كشمش هايم مى گذرد شيره كشمش ها خارج 
شده و نگران خشك شــدن بيش از حد آنها 
هســتم، اما نه مى توانم بــا اين قيمت كم آنها 
را بفروشم و نه مى توانم كشمش را نگهدارى 

كنم.
از  نگهــدارى  باالى  هزينه هــاى   

باغ هاى انگور
در اين روزهاى كرونايى، نبود درآمد ثابت و 
هزينه هاى باالى نگهدارى از باغ انگور ازجمله 

مشكالتى اســت كه  سد راه باغداران ماليرى  
شــده و دست شــان بيش از پيش خالى شده 
است، باغدارانى كه حاصل دسترنج شان توليد 
ســاالنه 240هزار تن انگور در اين شهرستان 

است.
به گزارش مراجع رســمى شهرستان مالير،  
از حدود 11هزار هكتــار باغ انگور در اين 
شهرستان، ســاالنه درصورتى كه شرايط آب 
و هوايــى خســارتى به باغ هــا وارد نكند، 
حدود 240هزار تن انگور برداشت مى شود 
كــه از اين ميزان 180هزار تن به كشــمش 
تيزابى تبديل شــده و به 30 كشــور جهان 
صادر مى شــود. انگورى كه امسال خريد آن 
از باغــدار و صادراتش با مشــكالت جدى 

همراه شده است.
 ركــود بــازار و كاهــش صادرات 

كشمش
مدير جهاد كشــاورزى مالير بــا بيان اينكه  
ده درصد انگــور توليــدى در مالير معادل 
حــدود 24 هزار تن به صــورت تازه خورى 
اســت، گفت: ســاالنه حدود 17 هزار تن 
انگور مالير به شيره انگور، بيش از 14 هزار 
تن به كشــمش سايه خشــك، 5 هزار تن به 
ســركه و دوهزار و 400 تــن هم به آبغوره 

تبديل مى شود.
سيدمهدى ميرباقرى افزود: يكى از مشكالتى 
كه سبب ركود بازار و كاهش صادرات كشمش 
تيزابى شــده، بحث تعهد ارزى كارخانه داران 

اين شهرستان است.
او تصريح كرد: صادرات كشمش تيزابى مالير 
به برخى از كشــورها همچون عراق درحالى 
انجام مى شــود كــه صــادرات آن از طريق 

واســطه ها انجام گرفته و اين امر سبب ريال 
به  ريال شدن مبلغ معامله شده و متأسفانه ارز 

آن چنانى وارد كشور نمى شود.
 نقش پررنگ دالالن

مدير جهاد كشــاورزى مالير افــزود: به دليل 
مشــكالتى ازجملــه تعهــد ارزى و كاهش 
مشوق هاى صادراتى، كشمش ما با اسم و برند 
صادركنندگان ماليرى صادر نمى شود  كه اين 
امر سبب پررنگ شــدن نقش دالالن و ضرر 

باغدار و كارخانه دار شده است.
ميرباقــرى با اشــاره به اينكه صــادرات ما با 
توجه به شــرايط موجود خوب است، گفت: 
تاكنون حدود 20هزار تن كشــمش تيزابى به 
30 كشــور جهان صادر شده اســت. رقابتى 
نشدن بازار و قيمت شــكنى محصول توسط 
كشورهاى ازبكســتان، تركيه و هندوستان از 
ديگر علت هاى نوسان قيمت و كاهش عرضه 

اين محصول است.
مدير جهاد كشــاورزى ماليــر گفت: به دليل 
افزايش قيمــت حمل ونقل، كارتــن و ديگر 
موارد امكان فروش كشمش توسط صادركننده 
به قيمت باالتــر وجود ندارد و صادركنندگان 
اين هزينه ها را از مبلغ پرداختى به باغدار كم 

مى كنند.
ميرباقــرى گفــت: بــا بيشــتر شــدن بازارهــاى 
ــروش  ــوآورى در بســته بندى و ف هــدف و ن
ايــن  به راحتــى  مى تــوان  محصــوالت 
ــن  ــراى اي ــا ب ــرد؛ ام ــرف ك ــكل را برط مش
كار نيازمنــد حضــور يــك رايــزن اقتصــادى 
وى  هســتيم.  ماليــر  در  خارجــه  وزارت  
ماليــر  در  انگــور  توليــد  راه  از  افــزود: 
ــوار ارتــزاق مى كننــد كــه ايــن  15هــزار خان

تعــداد معــادل بيــش از 60 هــزار نفــر در ايــن 
ــت. ــتان اس شهرس

 از كشــمش به عنــوان يك كاالى 
لوكس نام برده مى شود

نماينده مردم ماليرهم گفت: يكى از مواردى 
كه در بحث كشــمش با آن مواجه هســتيم، 
اين اســت كه كشــمش به عنوان يك كاالى 
استراتژيك تعريف نمى شــود، بلكه به عنوان 
كاالى لوكس از آن نام برده مى شود كه كاربرد 
مشخصى نيز دارد و در ســبد غيرقابل انكار 
خانواده ها همچون گندم، شكر و... نمى گنجد.

احدآزاديخواه افزود: اين موارد سبب شده يك 
چالش جدى براى اين كاال ايجاد شود و سرانه 
مصرف روزانه آن پايين بيايد. به همين منظور 
دولت در زمــان قيمت گــذارى محصوالت 
به دليــل اينكه كشــمش جــزو محصوالت 
راهبردى نيســت براى آن قيمت گذارى انجام 

نمى دهد.
وى بيان كرد: متأســفانه با توجه به جلسات 
متعددى كه براى اين يارانه برگزار شــد، اما 
مورد اقبال واقع نشــده، با اين تفاسير براى 
20 ميليارد آن ثبت نام انجام شــده اســت. 
آزاديخــواه ادامــه داد: اشــكال در 2 مورد 
اســت؛ اول اينكــه باغدار ماليــرى  براى 
كنند  تصميم گيرى  نمى توانند  خود  محصول 
و اين كارخانه هاى كشمش هستند كه براى 
محصــول نهايى آنهــا تصميم گيرى مى كنند 
كه اين مورد باعث شــده اگر كارخانه دار ها 
بتوانند خوب صادرات انجام دهند با قيمت 
خوب هــم خريد  كننــد، اما اگــر نتوانند 
صادرات خوبى انجــام دهند، به طور طبيعى 

با قيمت پايين خريد مى كنند.

 مالير- زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
يكى از مهم ترين معضالت كشــور عزيزمان 
ايــران موضــوع زمين خوارى اســت كه در 
سال هاى اخير اقدامات بسيار خوبى در راستاى 
كاهش و مقابله با آن صورت گرفته اســت و 
هم اينك نيز به صورت جدى پيگيرى مى شود.

افزايش تغييــر كاربرى، تصــرف غيرقانونى 
زمين هــاى دولتى و عمومــى و ملى در چند 
دهــه اخيــر به رغم وجــود برخــى قوانين، 
مقررات و مجازات هاى اعمال شــده به يكى 
از معضالت اجتماعى كشور تبديل شده است. 
از دى ماه ســال 99 تا به حال 11 ميليارد تومان 

زمين خوارى در مالير كشف شده است.
مهم تريــن تكنيك هــا و شــيوه هاى ارتكاب 
زمين خوارى را مى توان تحت عناوينى همچون 
تخريب، تصرف، ساخت وساز غيرمجاز، ابطال 
و اصالح ســند، امحاى حدود، جعل اسناد و 

تغيير كاربرى برشمرد.
مهم ترين خطرات ناشــى از اين آســيب ها 
عبارتند از كاهش سطح اراضى و منابع ملى، 
كاهش ســرانه ملى، ايجاد موانع در توســعه 
اقتصــادى، اجتماعــى و فرهنگــى، افزايش 
آلودگى هوا، خطر ايجاد سيل، انباشت پشت 
ســدها، نابودى خاك، رواج جعــل، انتقال 
مال غير، ايجاد ســكونتگاه هاى غيررســمى، 
گسترش جرايم مرتبط با حاشيه نشينى، تشديد 
خرده فرهنگ هاى  بروز  روستاييان،  مهاجرت 
متعدد در شــهرهاى متعدد، كم شــدن حجم 
سدها،  سدها، احتمال شكســت ديواره  آب 
كم شدن ســطح اراضى مرغوب كشاورزى، 

باغدارى و... است.
مهم تريــن فرصت هــاى محيطــى و محلى 

تســهيل كننده اين جرم را مى تــوان محصور 
نبودن، مستندسازى نكردن، نبود اطالع رسانى 
دقيق، تعصبات محلى و ارزش زمين در نگاه 
قبيله و عشــيره ذكر كرد و يكى از مهم ترين 
بســترهاى ارتكاب جرم اســناد مشــاعى و 
مشخص نبودن حدود و موقعيت اراضى است 
كه متأسفانه به لحاظ مشخص نبودن حدودات 
اربعه، سوداگران سوءاستفاده هاى زيادى از اين 

خأل مى كنند.
 كشف 2 فقره زمين خواري 7 ميليارد 

ريالى در مالير
در اين زمينه فرمانده انتظامي شهرستان مالير از 
كشف 2 فقره زمين خواري به ارزش 7 ميليارد 

ريال خبر داد.

محمدباقر ســلگي با اعالم اين خبر، گفت: 
با توجه به شــكايت واصلــه از چند نفر از 
اهالي روســتايي در اطــراف مالير مبني بر 
زمين خــواري توســط 2 نفر با مســاحتي 
حدود 22 هزار مترمربع، موضوع به صورت 
ويژه در دســتور كار مأموران پاسگاه انوج 

گرفت. قرار 
اين مقام مســئول در ادامه افــزود: بالفاصله 
طي هماهنگي با دســتگاه قضايي و با حضور 
كارشناســان اداره منابع طبيعــي، تعداد 2 نفر 
متهم تحت تعقيب توســط مأموران اين يگان 

دستگير شدند.
فرمانده مالير تصريح كرد: براســاس قانون با 
هرگونه زمين خواري و تعرض به اراضي ملي 

قاطعانه برخورد خواهد شد.
وى همچنين افــزود: تصرف غيرقانونى منابع 
طبيعى تجاوز به ســرمايه هاى كشور و حقوق 

همه مردم به ويژه نسل آينده است.
وى در پايــان گفــت: زمين خــواران بدون 
درنظر گرفتن حق عامه مــردم در بهره مندى 
از نعمت هــاى خدادادى با هدِف رســيدن به 
ســودهاى كالن به تصرف زمين و منابع اقدام 
مى كنند كه براى مقابله با اين مشكل همكارى 
همه مردم و دستگاه هاى نظارتى الزامى است.

اين درحالى است كه در دى ماه 99 نيز فرمانده 
انتظامى شهرستان مالير از كشف زمين خوارى 
5 ميليارد تومانى در اراضى اين شهرستان خبر 

داده بود.

اعتبار 72 ميلياردى براى 
ساماندهى محور نهاوند 

به كنگاور
 نهاوند- خبرنگارهمدان پيام: محور نهاوند 
به ســه راهى كنگاور پس از سال ها با تأمين 
اعتبار 72 ميليارد تومانى از طرف بانك سپه 

ساماندهى مى شود.
نماينــده نهاونــد در مجلس گفــت: براى 
خروج ســاماندهى پروژه محــور نهاوند به 
ســه راهى كنــگاور و پل حــاج عليمراد از 
بن بســت تخصيص اعتبــارات قطره چكانى 
كه درصورت ادامه شــرايط قبلى چند دهه 

ديگر مردم منطقه را چشم انتظار مى گذاشت؛ 
پيگيرى هاى زيادى انجام شده است.

عليرضا شهبازى افزود: با توجه به اهميت اين 
طرح و حياتى بودن اين مســير، خوشبختانه 
به مرحله تخصيص اعتبار توســط بانك سپه 
رسيده است.شهبازى افزود: پيش از اين اقدام 
و براى حفظ ســالمتى همشهريان محترم با 
تخصيص مستقيم مبلغ 7 ميليارد تومان توسط 
معاون وزير راه پروژه اجراى نيوجرســى در 

اين محور اجرا شد.
نماينده نهاوند در مجلس گفت: ميزان تأمين 
مالى اين پروژه  از طريق بانك ســپه مبلغ 72

ميليارد تومان است كه با مجوز سازمان برنامه 

و بودجه ماده 56 پس از تعيين شــعبه واريز 
خواهد شد.

 رفع موانع ساخت كارخانه قند
وى همچنين گفت: با عنايت به اينكه ساخت 
كارخانه قند به واســطه ســطح بــاالى زير 
كشــت چغندر قند در شهرستان از مطالبات 
مهم كشــاورزان مى باشد كه براى رفع موانع 

ساخت اين واحد پيگيرى هايى شده است.
وى ادامه داد: با توجه به اينكه به دليل مسائل 
و مشكالت فراوان كه از ابتدا گريبان گير اين 
پروژه بوده، عمًال عمليات اجرايى اين واحد 
توليدى مدت ها است متوقف شده است، با 
حضور سرمايه گذاران جديد و اعضاى هيأت 

مديره، بحث اعطاى وام و آغاز جدى پروژه 
مورد بررسى قرار گرفت.

شــهبازى افزود: در اين ديدار اعضاى هيأت 
مديره بــا توجه به تعطيلى پــروژه خواهان 
حمايت  شــدند تا اين پروژه براى پيشرفت 

شهر نهاوند ساخته شود.
وى ابــراز اميــدوارى كرد: ضمــن پيگيرى 
خواسته هاى مطرح شده و دغدغه كشاورزان 
چغندركار شهرستان هرچه سريعتر عمليات 

ساخت اين مجموعه توليدى آغاز شود.
وى در پايان گفــت: در هفته آينده از طريق 
بانك ها و شخص وزير كشاورزى پيگير رفع 

موانع موجود در اجراى پروژه خواهم بود.

جلوى زمين خوارى در مالير را بگيريد

10هزار تن كشمش صادراتى روى دست باغداران ماليرى ماند
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حفظ، تأمين و توسعه سالمت جامعه مى پردازند. و ســازمان جهانى بهداشــت به انجام وظايــف خود در جهت آموزش و پرورش و... با نگاه به تعريف سالمت از ديدگاه اسالم همچون وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى، وزارت است. در كشور ما نهادهاى مسئول در زمينه سالمت و بهداشت بيمارى هاى مســرى شايع و ارتقاى سالمت عمومى مردم جهان اســت. وظيفه اصلى اين سازمان مبارزه با بيمارى ها به خصوص دســتيابى مردم به بيشــترين ســطح ســالمت ممكن بيان شده شــد. در اساس نامه ســازمان جهانى بهداشــت، هدف سازمان آژانس در 9 آوريل سال 1948 در ژنو پايتخت سوئيس، تأسيس را در حفظ و توســعه بهداشــت جامعه جهانى ايفا مى كند. اين سازمان ملل متحد اســت كه نقش يك مرجعيت سازمان دهنده ســازمان جهانى بهداشــت يكى از آزمايشــگاه هاى  تخصصى بيشتربدانيد

سالمتسالمت
 siasat@hamedanpayam.com

كرونـا  مرثيه ا
 در آغاز شيوع همه ترسيدند، نگران بودند و از اينكه بال به جانشان

پنهان مى كرد كه مبادا برچسب كرونايى بخورد و از او فاصله بگيرند.
روزهايى كه هنوز عمر كرونا به چندماه هم نرسيده بود، مرگ ها اين ترس را دو
كه  اى داد و بيداد كسى به فكر مردم و سالمتى نيست و هرچه زودتر بايد جلوى تر
مردم حتى از رفتن به محل كار خود كه معاش و روزيشان به آن گره خورده بود واهمه

ميزبان و ميهمان بودن، همه وهمه برايشان مترادف بود با كرونا، مرگ و نابودى!
حاال اما انگار با بزرگ شــدن و قد كشــيدن كرونا ترس ها و نگرانى ها كوچك و كوچك تر

برايشان مهمتر از جان شده است.
نوروز امسال و آمارى كه از مسافران و گردشگران با خود به همراه آورد، نشان داد كه ديگر كرو
هزينه براى به قول خودشان عوض شدن آب وهواى سرشان بدهند، حاال چه هزينه مالى و مادى
چقدر زنده ايم؟ پارسال چه شد؟ على انصاريان كجا رفت؟ زندگى ارزشش را ندارد كه افسرده شو
همه به اميد بهارى سرسبز و زيبا بيرون زدند و حصار شكستند كه بتوانند زندگى را با رنگ وبويى
هرچند همه ما اذعان داريم كه اين تغيير رنگ، محصول بى تفاوتى خود ما و البته مديريت يك بام و د

كه اختيار را از عموم سلب و اجبار را در اولويت برنامه ها براى حفظ سالمتى مردم قرار مى داد، با اين
رسانه ها خواهش كردند، نوشتند، حتى قهر كردند؛ اما گوشى شنوا نبود و درنهايت كار را به اينجا ر
شهرها يكى پس از ديگرى همانند ما كه قول داده بوديم كادر درمان را همراهى كنيم، رنگ عوض
موعد مقرر بازگردند اما دير شده بود و حاال همدان هم مانند ديگر نقاط كشور تغيير رنگ داده و م

بر تن همدان گذاشتند كه جز دو رنگ نارنجى و زرد چيزى به دنبال ندارد.
در همين راستا يك جامعه شناس گفت: همواره بايد پذيرفت كه عادى انگارى مسائلى مانند كرو
مثال اگر در آغاز شيوع، روزانه سى وچند نفر بر اثر ابتال جان خود را از دست مى دادند، اين عدد

شقايق رهرو، تغيير دستورات و پروتكل هاى بهداشتى ستاد مبارزه با كرونا را از مهم ترين داليل
از خانواده ها كه خود يا آشنايانشان مكانى براى اقامت در شهرى ديگر داشتند با اعالم منع
كه سفر ريسك ابتال دارد و اين ضدونقيض ها اعتماد را از مردم ربود تا جايى كه اكنو
ميهمانى دادن و ميهمانى رفتن، بازگشايى ها و ... هم مزيد بر همين علت شد تا كرو
وى افزود: بر همين اساس اعالم وضعيت هاى مقطعى دردى را از جامعه دوا نمى
نكات در بين مردم هم تأثير دارد؛ زيرا به نوعى زمينه هاى بى اعتمادى به اخبا
وى با بيان اينكه معيشت و اقتصاد از يكسو، وضعيت كرونا و قرنطينگ
و نيازمند تنوعى باشند، عنوان كرد: در اين وانفسا سردرگمى را
دســتورالعمل هاى ستاد كرونا گيج شده اند، اين درح
داراى قطعيت و ثبات باشد و پيام هايى كه نوسان
در نتيجه مردم به رفتارهاى خودسرانه و

روزه اگر به مراكز درمانى و بيمارســتان ها ســرى زده 
 ام

باشــيد حتما متوجه تغييرات در نحوه نسخه نويسى پزشكان 

ز معاينه ديگر نســخه كاغــذى در اختيار 
شــده ايد كه پس ا

بيماران قرار نمى دهند و درصورت مراجعه به ساير بخش ها 

ماننــد داروخانه ها، فقط كافى اســت با ارائــه دادن كدملى، 

داروى خود را از داروخانه مربوطه تهيه كنيد.

اجراى طرح نسخه نويســى الكترونيك به صورت گســترده 

رمانى كشــور از روز اول اســفندماه كليد خورد، 
در مراكز د

برهمين اســاس صدور دفترچه درمانى در تمامى شعب ها و 

كارگزارى ها متوقف شــد. همچنين اجراى اين طرح هم به  

پيشگيرى از انتقال ويروس كرونا كمك مى كند و هم پايه اى 

 بزرگى به نام بى اطالعى از پيشــينه بيمار 
براى ترميم نقصان

است.

درصورت مراجعه بيمار به پزشك طرف قرارداد، پزشك پس 

از احراز هويت و ثبت شــماره تلفن همراه متعلق به بيمار و 

انجام معاينه نســبت به ثبت خدمات پزشــكى اعم از انجام 

ويزيت، تجويز دارو و ســاير خدمات تشــخيصى و درمانى 

در سامانه نســخه الكترونيك اقدام مى نمايد. در اين صورت 

حق الزحمه پزشك معالج طرف قرارداد برابر ضوابط مربوطه 

و به صورت آنالين توسط اين سازمان پرداخت خواهد شد.

ر برخــى از بيماران با دفترچــه درمانى خود 
همچنيــن اگ

به پزشك مراجعه كنند، پزشــك مى تواند درصورت نبود 

امكان نسخه نويســى الكترونيك، همانند روال گذشــته از 

دفترچــه درمانى بيمــاران براى تجويز خدمات پزشــكى 
كند. استفاده 

در همين راستا تصميم گرفتيم سرى به مراكز درمانى بزنيم تا 

نحوه فعاليت آنها در اجراى اين طرح را جويا شويم.

پزشــكى كه در يكى از كلينيك ها مشــغول ويزيت بيمارش 

بود در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام مى گويد: اجراى اين 

طــرح در اصل به عنوان يك گام مهم براى دولت الكترونيك 

اســت كه از مزاياى آن مى توان به دقت در نسخه نويســى و 

اى انســانى اشــاره كرد و از همه مهمتر 
جلوگيرى از خطاه

اينكه دستيابى پزشــكان به اطالعات موردنياز بيماران براى 

درمان آنها نيز آســان تر شده اســت؛ اما به هر حال معايبى 

هم دارد، گاهى اوقات قطع و وصل شــدن مقطعى اينترنت 

سبب معطل شدن بيماران مى شود و بهتر بود تا پيش از اجرا 

شــدن اين طرح به طور كامل از زيرساخت هاى مخابراتى آن 
اطمينان حاصل مى كردند.

ــى ديگر از افرادى كه منتظر رســيدن نوبت خود 
 ن.ف يك

در كلينيك بود گفت وگوى خــود را با خبرنگار ما اين گونه 

آغاز مى كند: يكى از اصلى ترين مزاياى طرح اين اســت كه 

ت تمديــد اعتبار دفترچه ديگر نيــاز به حضور در 
درصور

اداره تأمين اجتماعى نيســت و به صورت الكترونيكى تمديد 
مى شود.

ى در ادامــه مى افزايد: يكى ديگــر از معايب بزرگ طرح 
و

اين اســت كه به دليل اينكه پزشك از پيش به اطالعات بيمار 

دسترسى دارد؛ بنابراين در حين ويزيت توجه كافى به درددل 

بيمار ندارد، در اين طرح ايــن ارتباط كال به هم مى خورد و 

نكه به ارتباط عاطفى با بيمار توجه داشته 
پزشــك بيش از آ

باشد به اجبار بايد متوجه سيستم باشد.

 الكترونيكى شدن 90 درصد نسخه نويسى ها 
در همدان

هوشــنگ فوالدى مديركل درمان مســتقيم ســازمان تأمين 

ا اشــاره به اينكه اســتان همدان در طرح 
اجتماعى كشــور ب

كترونيكى، از استان هاى پيشرو در كشور است، 
نسخه نويسى ال

اظهار مى كند: در اجراى اين طرح 760 هزار نفر زير پوشــش 

مين اجتماعى در اســتان همدان براى دريافت خدمات 
بيمه تأ

پزشكى مى توانند با ارائه كارت شناسايى معتبر به مراكز درمانى 
مراجعه كنند.

يد: با توجه به برنامه ريزى هاى انجام شده، 90 درصد 
وى مى گو

نسخه نويســى در مراكز درمانى و مطب ها در استان همدان به 
شكل الكترونيكى انجام مى شود.

 رتبه استان در نسخه نويسى الكترونيكى
 ارتقا يافت

مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان نيــز در گفت وگو با 

مدان پيــام اظهار مى كند: يكــى از موضوعات مهمى كه در 
ه

برنامه 5 ســاله سازمان بيمه ســالمت به آن تأكيد شده است، 

موضوع ارائه خدمات به صورت الكترونيكى است كه شرايطى 

را فراهم كنند تا خدمات سالمت به صورت پرونده الكترونيكى 

ختيار پزشــكان و بيماران قرار گيرد، به اين صورت كه اگر 
در ا

ى از كشــور به هــر مركز درمانى مراجعه 
فردى در هر نقطه ا

مى كند، بتواند از اطالعات ثبت شــده در آن مركز درمانى در 

ماه هاى آتى در ساير كلينيك ها نيز استفاده كند.

سعيد فرجى مى گويد: براســاس آخرين آمارها با آغاز طرح 

نسخه نويسى از يك سال و نيم گذشته تاكنون در استان همدان، 

تقريبا حدود300 پزشك طرف قرارداد بيمه سالمت در استان 
نسخه نويسى الكترونيكى انجام دادند.

هد: اســتان همدان به رغم اينكه در ابتداى سال 
وى ادامه مى د

گذشته وضعيت مناسبى در بيمه سالمت نداشت، با تالش ها 

و پيگيرى ها از نيمه دوم ســال 99 اســتان دچار يك تحول و 

جهش شد و با توجه به اينكه وضعيت استان در سطح كشور 

از رتبه بيستم باالتر بود، اكنون خوشبختانه با تالش هاى مكرر 

همكاران علوم پزشــكى جزو 7 اســتان نخست قرار گرفته و 

رشد قابل توجهى در اين زمينه داشته است.

مديركل بيمه سالمت در پايان خاطرنشــان مى كند: در راستاى 

توســعه پرونده الكترونيك سالمت، جلسه آموزشى با پزشكان 

شــاغل در مراكز طرف قرارداد بيش از ده ها جلســه آموزشــى 

به صورت گروهى تشكيل شده و عالوه بر آن صدها جلسه رو در 

رو و موردى درباره پزشكان صورت گرفته است و همچنين يك 

تيم پاسخگويى در فضاى مجازى به صورت شبانه روزى از ابتداى 

سال 99 تاكنون پاسخگوى پرسش هاى پزشكان و ساير همكاران 

در مراكز درمانى بوده اند و همين امر موجب شده كه استان همدان 

ه هاى برتر در اجراى طرح نسخه نويسى باشد.
جزو رتب

نسخه نويسى الكترونيكى 
دسترسى پزشكان به پيشينه بيمار را آسان كرد
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محمد ترابى »
 در چند سال اخير شــاهد هستيم كه نام همدان در كنار جاذبه هاى گردشگرى 
به عنوان يكى از قطب هاى پزشــكى بر ســر زبان ها افتاده اســت بر همين اساس 
مراجعه افراد از شهر هاى ديگر چه با عنوان گردشگر و چه بيمار، همواره درآمدزا 

بوده است. 
در همين خصوص نماينده چندين دوره مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى در 
اين زمينه با بيان اينكه همدان در حوزه بهداشت و درمان در رده هاى برتر كشورى 
قرار دارد، معتقد است شرايط بيمارستان تأمين  اجتماعى همدان رضايت بخش بوده 

و در كشور نمونه است.
حميدرضا حاجى بابايى در ادامه مصاحبه اى كه چندى پيش با رســانه هاى اســتان 
داشــته است وضعت جراحى استان را بســيار مطلوب دانسته، به طورى كه درصد 
بااليى بيمار از خارج از كشــور براى جراحــى و درمان به همدان مى  آيند.(كيهان، 

مردادماه 98)
به همين دليل در چند ســال گذشــته شــاهد آن بوده ايم كه مديران
همواره بر تبديل شدن استان به قطب پزشكى كشور تأكيد داشته اند.
به عنوان مثال محمدناصر نيكبخت اســتاندار پيشين همدان در زمان م
تأكيد كرده بود كه به لحاظ اينكه همدان در مركز غرب كشور قرار گر

پزشــكى خوبى برخوردار است، به دنبال اين هســتيم تا به عنوان قطب
كشور مطرح شود.(صبح الوند، بهمن ماه 94)

از ســوى ديگر سيدسعيد شاهرخى استاندار فعلى همدان در اين زمين
اين استان در شاخص هاى حوزه بهداشت، درمان و سالمت نسبت به
شــرايطى مطلوب و ظرفيت تبديل شدن به قطب پزشكى در غرب ك

(ايرنا، دى ماه 98)
در ايــن ميان طرح ها و پروژه هاى زيادى درحال اجرا اســت كه م

رئيس سازمان صنعت و معدن استان همدان:
در توليد دارو و تجهيزات پزشكى 

حرف براى گفتن داريم
غزل اسالمى »

  توسعه واحدهاى توليد دارو و تجهيزات پزشكى و صادرات دارو به 22 كشور آسيايى و اروپايى سبب شده 
تا استان همدان درحال تبديل شدن به قطب توليد دارو باشد.

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در پاسخ به اين پرسش كه آيا همدان در توليد دارو حرف 
براى گفتن دارد؟ گفت: بله، تويسركان درحال تبديل شدن به يكى از قطب هاى دارويى كشور است. به طورى كه 2 

واحد از 3 شركت توليدى دارويى به طور گسترده اى درحال صادرات دارو هستند.
حميدرضا متين ادامه داد: مقدار صادرات به حدى باالست كه در قالب كارتل هاى صادرات دارويى كشور مى گنجد.

وى افزود: بخش عمده توليدات 2 واحد توليدى تويسركان صادر مى شود اما محصوالت توليدى يكى از شركت ها 
با اينكه شرايط صادرات دارند اجازه صادرات ندارد.

متين بيان كرد: توليدات اين شركت براى كشور حياتى است و بايد نياز كشور را تأمين كند.
وى گفت: طيف صادرات اين واحدها گسترده است و شركت فاران شيمى توليدات دارويى خود را به 22 كشور 

صادر مى كند.
وى درباره توليد تجهيزات پزشــكى نيز اظهار كرد: در 2 واحد توليدى بافتينه و بافتســان پارچه هاى اســتانباد و 

ملت بالند توليد مى شود كه اين پارچه ها در توليد ماسك به كار مى روند و به ساير استان ها نيز عرصه مى شود.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان گفت: در زمينه توليد پارچه ماسك رتبه خوبى در كشور 
داريم اما به آمارى كه در دســت داريم نمى توانيم اســتناد كنيم و خود را داراى رتبه بدانيم، بلكه وزارتخانه بايد 

وضعيت استان ها را در اين زمينه اعالم كند.
متين ادامه داد: در زمينه توليد آنژيوكت، گان پزشكى، پد الكلى و لباس بيمارستانى نيز حرف براى گفتن داريم اما 

به خاطر نياز كشور اجازه صادرات ندارند.
وى افزود: 2 شركت فناورانه درحال توليد اين محصوالت هستند كه يكى از آنها در پارك علم وفناورى و ديگرى 

در تويسركان مستقر است.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در پايان سخنانش گفت: در سال 1400 برنامه هاى خوبى 
براى حمايت از واحدهاى توليدى جديد داريم، هرچند بســيارى از برنامه ها در ادامه روند سال گذشته است اما 

امسال بر واحدهايى كه پروانه بهره بردارى جديد گرفته اند تمركز بيشترى خواهيم داشت.

 سالمت روان به سبد ســالمت خانوارهاى همدانى اضافه گرفته از بيمارى هاى عصبى و ضعف سالمت روان در همدان است.معده و روده را در اين استان باالترين آمار دانست كه اين مهم خود نشأت اينكه بيمارى ســرطان، يكى از بيمارى هاى شايع در جهان است، سرطان اســت. چندى پيش هم رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان با بيان اســت. اختالل روانى، بيكاران و خانه دارها را بيشــترتحت تأثير قرار داده مراودات و دسترسى به امكانات كم شده و از طرفى اختالالت بيشتر شده كرونا، استرس پيرامون زندگى خواه ناخواه افزايش يافته است؛ زيرا سطح هيجانى» روبه افزايش است. طبق گفته يك روانشناس با توجه به اپيدمى روانى «افسردگى يا سرماخوردگى روان، اختالالت اضطرابى و اختالالت سطح شهرستان ها و مصاحبه با كارشناسان نشان مى دهد اختالالت 3گانه خدمات بهداشــتى باكيفيت دسترسى داشته باشند. گزارش هاى ميدانى از كه همه انســان ها در سراســر اين كره خاكى، در هر زمــان و مكانى به مى شود تا نابرابرى هاى بهداشــتى را كنترل كرده و اطمينان حاصل كنند ســالمتى برخوردار باشند، همچنين در اين روز از رهبران جهانى خواسته داده اســت كه همه افراد از شــرايط زندگى و كار مناســب براى داشتن جهان، روز جهانى بهداشــت بيشــترين تمركز خود را روى اين امر قرار خواهد بود. در ســالجارى و با وجود فراگيرى ويروسى كشنده در سطح تمركز اين مناســبت روى هدف ايجاد جهانى برابر و ســالم تر براى همه تأســيس ســازمان جهانى بهداشت گرامى داشته مى شــود. در سالجارى  روز جهانى بهداشت، مناسبتى اســت كه هر سال مصادف با سالروز سپيده راشدى »
مدت است اما گروهى انتظار دارند طى جلسات كوتاه بهبود پيدا كنند.اختالالت روانى حاد شــده اند. ارائه خدمات روانشناسى فرايندى طوالنى اعتقادى ندارند و مراجعه به مشــاور را مختص افرادى مى دانند كه دچار قرار ندارند، هزينه ها سنگين اســت. از طرفى هم اغلب به سالمت روان عنوان كرد و ادامه داد: خدمات روانشناسى تحت پوشش خدمات بيمه اى وى دليل بى اعتنايى به سالمت روان را فرهنگ جامعه و درونيات هر فرد پرداخت كمترين هزينه اى نيستيم. در استان نه تنها براى سالمت روان سرمايه گذارى نمى كنيم بلكه حاضر به سالمت روانى هم بايد هزينه هايى را مدنظر داشته باشيم، گفت: متأسفانه خريد مســكن، خريد خودرو و... هزينه هايــى را پس انداز مى كنيم، براى حجت ا... حاتمى با اشاره به اينكه همان طور كه براى الزامات زندگى مانند شود

اين عالئم و دردهاى جســمانى به عنوان عالئم اضطراب و استرس بروز ســرگيجه، خستگى مفرط، تنگى نفس و ... اشــاره داشت. در واقع تمام و ادرارى ماننــد قاعدگى دردناك و يا فقدان قاعدگى و قطع شــدن آن، مشكالت ســردرد هاى ميگرنى، بى خوابى ها و مشكالنت دستگاه تناسلى اشــكال در ترشــح غدد درون ريز مانند پركارى و كم كارى هاى تيروئيد، عضالنى و كمر درد هاى مزمن، مشــكالت پوستى (كهير، جوش و آكنه)، گوارشــى، سردرد ها، ترش كردن معده، مشكل قند خون، مشكالت تنش 20 تا 40 سال هستند. از جمله بيمارهاى روان تنى مى توان به بيمارى هاى افزود: گروه سنى در معرض آسيب بيمارى هاى روان تنى معموال در سنين حاتمى با اشــاره به بيمارى هاى روان تنى (اختالالت سايكوســوماتيك) 
كمرنگ شــدن است. بسيارى از از آسيب هاى اجتماعى كه مهم تريــن بحث مؤلفه هاى ســالمت روان و ســالمت اجتماعى درحال حاتمــى تأكيــد كرد: الگــوى مهارت هــاى زندگى در اســتان به عنوان روان شناسى مهر تأييدى بر اين موضوع است.3گانه در شهرستان هاى همدان بيشتر شده است. افزايش مراجعه به مراكز اقتصــادى خاص خــود را دارند. مراودات كم شــده و به طبع اختالالت كردنشــين، ترك نشــين، فارس و لر كه مباحث فرهنگــى، اجتماعى و كرد: استان همدان هم به دليل بافت فرهنگى خاص و وجود چند قوميت مختلف با توجه به بافت فرهنگى ممكن است كم و زياد شود، خاطرنشان اين روان شناس ضمن تأكيد بر اينكه همان طور كه سالمت روان در جوامع پيدا مى كنند.

ر  د
استان درحال شــكل گيرى است، ناشى از نبود آموزش 

و 

كمرنگ شدن است؛ از ظرفيت ها  ســرمايه هاى اجتماعى درحال فراگيرى است.
اجتماعى متصور شــوند. براى رســيدن به وحق ســالم زيســتن را بــراى خود اجتماعــى و اقتصادى برخوردار باشــند از ســالمت روانى، جســمى، فيزيكى، زندگى اجتماعى هســتند. الزم اســت وى اضافه كرد: مــردم پايه هاى اصلى استفاده شود برنامه ريزان  مهم  ريل گذارى كننــد، افراد را به حق ســالمت را بــراى فراد اين 

زندگى در جامعه احســاس خوبى داشته باشــد، جامعه هم از وجود اين درواقع نمونه بارز يك معامله بُردبُرد در اســتان و جامعه رخ دهد، فرد از سمتى ســوق دهند كه از ظرفيت خود به نفع خود و جامعه استفاده كنند. 
افراد احساس پويايى كند.

همدان در بخش سالمت روان ضعيف استبيمارى هاى گوارشى ناشى از ضعف سالمت روان در همدان

ر وز ى پز
و... با نگاه به تعريف سالمت از ديدگاه اسال حفظ، تأمين و توسعه سالمت جامعه مى پردازند. و ســازمان جهانى بهداشــت به انجام وظايــف خود در جهآموزشو پرورش

به طبع اختالالت و ه م
كمرنگ شــدن است. بسيارى از از آسيب هاى اجتماعى كه مهم تريــن بحث مؤلفه هاى ســالمت روان و ســالمت اجتماعى درحال حاتمــى تأكيــد كرد: الگــوى مهارت هــاى زندگى در اســتان به عنوان روان شناسى مهر تأييدى بر اين موضوع است.گ3گانه در شهرستان هاى همدان بيشتر شده است. افزايش مراجعه به مراكز 
ر د

استان درحال شــكل گيرى است، ناشى از نبود آموزش 
و 

كمرنگ شدن است؛ از ظرفيت ها  ســرمايه هاى اجتماعى درحال فراگيرى است.
اجتماعى متصور شــوند. براى رســيدن به وحق ســالم زيســتن را بــراى خود اجتماعــى و اقتصادى برخوردار باشــند از ســالمت روانى، جســمى، فيزيكى، زندگى اجتماعى هســتند. الزم اســت وى اضافه كرد: مــردم پايه هاى اصلى استفاده شود برنامه ريزان  مهم  ســالمت را بــراى فراد ين  يلگذارى كننــد، افراد را به حق

و نيازمند تنوعى باشند، عنوان كرد: در
دســتورالعمل هاى ستاد كر
داراى قطعيت و ثبات
در نتيجه مرد

فا ا

امسال بر واحدهايى كه پروانه بهره بردارى جديد گرفته اند تمركز بيشترى خواهيم داشت.

به مناسبت روز جهانى سالمت

همدان اندرخم
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اى براى سالمتى
ن بيفتد واهمه داشتند، حتى اگر كسى هم مبتال بود خود را از نگاه باقى افراد 

وچندان كرد و كمپين ها شعارهايشان با هشتگ هاى مختلف فضاى مجازى را پُر كرد، 
رددها، شلوغى ها و جمعيت هاى باال كه منشأ شيوع هستند، گرفته شود.

ه داشتند، از فرستادن فرزندانشان به مدرسه، استفاده از وسايل حمل و نقل عمومى، خريد نان، 

ر شــده و مردم به قول ما همدانى ها آس آمده اند كه تفريح و سرگرمى هاى چندساعته و چندروزه 

ونا بخشى از زندگى عادى و روال در بين جامعه شده و مهم نيست چقدر جريمه شوند و يا چه ميزان 
 و چه هزينه اى كه به قيمت جان تمام شود. براى همين در مقابل انتقادها با جمالتى مانند  اى بابا مگر 

ويم و... كه اين روزها زياد به گوش همه ما رسيده است، رفتارهايشان را توجيه مى كنند.
 جديد ادامه دهند، دريغ از اينكه بهار 1400 نه تنها سبز نشد بلكه تمام نقاط استان را قرمز و نارنجى كرد؛ 
وهواى مسئوالن در كنترل اين بيمارى به ويژه در ايامى است كه به نظر مى رسيد بايد به گونه اى عمل مى شد 

ن حال همچنان درد كرونا، دردناك ترين بيمارى اين روزهاست.
رساند كه اعتراف كنيم سالمت را نمى توان با تقاضا و خواهش اولويت قرار داد.

 كردند. مسئوالن در استان نيز مدام فرصت چندين ساعته به مسافران مى دادند تا شايد راه رفته را زودتر از 
مسافران نوروزى كارى كردند كارستان و در يك چشم بر هم زدن، چنان نقشى به يادگار از نوروز 1400

ونا با خطرات و پيامدهايى همراه است كه از جمله آنها افزايش ميزان مرگ ومير ناشى از آن است. براى 
 در مقاطعى از 400 نفر فراتر رفت و اين حاكى از عادى انگارى مسأله مخاطره آميزى چون كرونا است.
يل براى بى اهميت شدن كرونا در نگاه عامه مردم دانست و گفت: نوروز امسال ثابت كرد كه بسيارى 

ع سفر تنها به شهرهاى قرمز و نارنجى بار سفر بستند و راهى جاده ها شدند، از طرفى اعالم شد 
ون كمتر هستند افرادى كه مصوبات ستاد كرونا را جدى بگيرند، برگزارى مراسمات و سفر، 

ونا زيرپوستى جان بگيرد.
ى كند و بايد دانست انتشار اين گونه پيام ها در سهل انگارى و كمرنگ شدن ميزان رعايت 

ار منتقل شده را با خود به همراه خواهد داشت.
گى هم از سوى ديگر سبب شده مردم به لحاظ روحى و روانى خسته شوند 

 هم اضافه كنيد زيرا به واقع مردم در ميان اين همه تغييرات لحظه اى در 
حالى است كه در شرايط بحران مردم به پيام هايى باور مى كنند كه 

 بااليى دارد، نمى تواند جلب اعتماد عمومى داشته باشد، 
و حتى بى مهابا روى مى آورند.

 ارشد استانى 
 

مديريت خود 
رفته و از كادر 
ب پزشكى در 

نه گفته است:  
 ساير استان ها 
كشور را دارد. 

مى تواند براى 

رســيدن به اين مهم يارى دهنده باشد؛ البته اقدامات خوبى نيز انجام شده است 
بــه طوريكه در حــال حاضر 46 طرح عمرانى در حوزه بهداشــت و درمان به 
مســاحت 66 هزار و 160 مترمربع درحال اجرا اســت كه بين 30 تا 98 درصد 

دارند. فيزيكى  پيشرفت 
اما با اين همه همدان هنوز در حوزه تجهيزات پزشــكى، درمانى و ســالمت لنگ 
مى زنــد و با اينكه چندى پيش با كمك بانــك جهانى 70 ميليارد تومان تجهيزات 
پزشكى وارد استان شد تا محركيبراى رونق و ارتقاى بخش سالمت استان همدان 
باشــد اما آنچــه از آن باقى ماند چيــزى نبود كه ارضا كننــده نيازهاى تجهيزاتى 
همدان در بخش درمان، ســالمت و بهداشــت باشــد اگرچه در همين بازه زمانى 
بيمارســتان قلب فرشــچيان همدان براى نخســتين بار در غرب كشور به دستگاه 
«اكوكارديوگرافى» (اكو قلب) مجهز شده، و بيمارانى كه مجبور بودند به پايتخت و 
بيمارســتان شهيد رجايى مراجعه كنند در يك قدمى خود ويزيت شدند اما باز هم 

همدان در تجهيز، پيشگيرى و رسيدگى لنگ مى زند.
اين در حالى است كه در اين دروه از مجلس شوراى اسالمى، استان همدان داراى 
3 نماينده در كميســيون برنامه و بودجه است كه 2 نفر از آنها رئيس و سخنگوى 

اين كميسيون هستند. 
از اين رو مديران ارشــد اســتانى در كنار اعضاى مجمع نمايندگان مى توانند براى 
تبديل شــدن همدان به يكى از قطب هايى كه در خصوص پيشگيرى و تجهيز نيز 
در كشــور حرف براى گفتن دارد، در سالجارى و سال هاى آتى گام هاى مؤثرترى  

را برداشته تا شهر همدان به اين مهم دست يابد. 
از همين رو به نظر مى رســد مســئوالن امر مى توانند با اقدام به اجراى پروژه هاى 
كالن در حوزه بهداشــت و درمان، با استفاده از امتياز حضور نمايندگان استان در 
كميســيون برنامه و بودجه مجلس و همچنين كميســيون تلفيق، براى اين دسته از 
پروژه ها از بودجه هاى ملى اســتفاده كنند چرا كه عالوه بر درآمدزايى براى استان، 

موجبات رفاه و آسايش هم استانى هايمان را بيش از پيش مهيا خواهد كرد.
نبود تجهيزات بيمارستان ها عالوه بر تحميل هزينه بيشتر بر بيماران، وضعيت بخش 
مراقبت هاى ويژه را نيز مى تواند بحرانى كند، درحالى كه اين بخش بيشــتر از ساير 
بخش هاى بيمارســتانى نيازمند تجهيزات اســت؛ تجهيزاتى كه قيمت باالترى هم 
دارند و به طور معمول از خارج از كشــور تأمين مى شــود، به همين دليل دريافت 
اعتبار براى همدانى كه مدعى قطب پزشكى غرب است، يكى از مهم ترين اهدافى 
اســت كه علوم پزشــكى همدان بايد آن را در رايزنى هــاى نمايندگان همدان در 

مجلس دنبال كند.
بازار  وارد  جديدتــرى  تجهيــزات  مــداوم  به طور  كــه  پيداســت  ناگفته 
بهداشــت جهانى مى شــود كه بايد بتوانيم آنها را وارد كنيم تا به شــرايط 
اكنون  مى افتيــم، اگرچه  عقب  مدام  اين صــورت  غير  در  برســانيم،  توليد 

هستيم. عقب  هم 

  بر اساس آمار هاى اداره گردشگرى سالمت وزارت بهداشت، در 9 ماهه نخست 
ســال 1398 حدود 125 هزار گردشگر ســالمت به مراكز تشخيصى-درمانى كشور 

مراجعه كرده يا در آنجا بسترى شدند. 
براســاس همين آمار ها در ايام شــيوع كرونا (از آغاز بهمن ماه 1398 تا پايان خرداد 
1399) پيش بينى مى شــد كه تعداد 250 هزار گردشــگر پزشــكى وارد كشور شوند 
كه براســاس برآورد ها هر گردشــگر بين 2 تا 3 هزار دالر ارز آورى داشت. بنابراين 
پيش بينى مى شود مبلغى حدود 625 ميليون دالر به اين صنعت روبه رشد آسيب مالى 

وارد شده است. 
شــايان ذكر است كه به واسطه اين صنعت، ســاليانه حدود 1/5 ميليارد دالر ارز وارد 
كشــور مى شــد. همچنين پيش بينى مى شــود ايران حدود 30 درصــد از حجم بازار 
گردشــگرى پزشكى را از دســت بدهد كه اين امر لزوم تالش مضاعف براى دوران 

كرونا و پساكرونا را نشان مى دهد.
اين آمار از ســوى اداره گردشگرى ســالمت وزارت بهداشت به رسانه ها اعالم شده 
اســت. آنچه مسلم اســت پس از پايان شيوع كرونا بازگشــت به شرايط مطلوب در 
گردشگرى به كندى اتفاق خواهد افتاد اما يكى از اهرم هاى ياريگر در اين راستا حيات 

دوباره گردشگرى سالمت خواهد بود.
 كارى مشترك به نام گردشگرى

گردشــگرى سالمت، كارى مشــترك بين وزارت بهداشت و درمان و وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى اســت كه در 3 سال اخير بين طرفين امضا شده 
و پس از آن دســتورالعمل گردشگرى سالمت، به هر 2 وزارت ابالغ شد. آژانس ها و 
دفاتر مســافرتى كه وظيفه بازاريابى در اين حوزه، برگزارى تور و برنامه هاى تفريحى 
داشــتند مى توانستند با مراكز درمانى وارد تعامل شــوند اما اين اتفاق در همدان رقم 

نخورد.
در همدان 6 مركز درمانى مخصوص بيماران بين الملل وجود دارد، 4 بيمارســتان و 2 
كلينيك مجوز IPD را از علوم پزشكى اخذ و بيماران بين الملل را پذيرش كرده و در 

راستاى گردشگرى سالمت فعاليت مى كنند.
بــا توجه به نزديكى به مرزهاى غربى، يكى از بازارهاى هدف همدان، كشــور عراق 
اســت، اما كشورهاى كره، ژاپن، آلمان، ساير كشورهاى اروپايى و چين به دليل كثرت 

جمعيت در گردشگرى نيز جامعه هدف استان در اين حوزه هستند.
در آينــده نزديك بر اى احياى روزهاى گردشــگرى بايد دوره هاى، تورآشناســازى 
مختص به اين كشــورها برگزار شود. اســتان همدان، عالوه بر بحث بيمارستان هاى

IPD، درخصوص حوزه پزشكان سالمت در زمينه هاى نازايى، كاشت حلزون، زانو، 
قلب، چشم و زيبايى سرآمد است و بايد از اين ظرفيت ها نهايت استفاده را كرد.

در استان 60 همدان آژانس گردشگرى داريم، كه درصورت بازگشت شرايط به حالت 
عادى اين دفاتر بايد نسبت به جذب گردشكر اقدام كنند، زيرا باعث درآمدزايى براى 

كشور مى شود.
 خسارت هاى كرونا

رئيس اداره گردشــگرى ســالمت وزارت بهداشــت در ادامه اظهار كرد: «در ســال 
98 هم بين 550 تا 600 هزار نفر گردشــگر ســالمت وارد كشــور ما شده اند. از اين 
تعداد، براســاس آمار متقن و قطعى، حدود 133 هزار نفر در مراكز درمانى ما شــامل 
بيمارســتان ها و مراكز جراحى محدود تحــت درمان قرار گرفته انــد. بقيه هم براى 
دريافت خدمات سرپايى به كلينيك ها يا مطب هاى شخصى مراجعه كرده اند. از طرفى 
هر فرد گردشگر سالمت به طور ميانگين عددى بين 2 هزار تا 2 هزار و 500 دالر در 
كشور هزينه مى كند؛ بنابراين درآمد ارزى ما از گردشگرى سالمت در سال 98، چيزى 

بين 1/2 تا 1/5 ميليارد دالر تخمين زده مى شود.»

سعيد هاشم زاده ادامه داد: «از سوى ديگر در 6 ماهه نخست سال 99 به نسبت 6 ماهه 
نخســت سال 98 كه حدود 300 هزار نفر گردشگر سالمت وارد كشورمان شدند، ما 
شــاهد چيزى حدود 50 درصد كاهش ورود گردشگر سالمت به كشورمان بوده ايم. 
زيرا در 6 ماهه نخســت امسال، تنها 150 هزار نفر وارد كشور ما شده اند؛ بنابراين ما 
در طول 6 ماه، 150 هزار نفر گردشگر را از دست داده ايم كه مى توانستند 300 ميليون 
دالر ارز با خود وارد كشــور كنند. از اين رو مى توان گفت كرونا در 6 ماهه نخســت 

سالجارى، 300 ميليون دالر به گردشگرى سالمت ما آسيب زده است.»
وى اضافه كرد: «همين آســيب به صنعت حمل و نقل، هواپيمايى، شركت هاى هوايى، 
هتل ها و ... نيز وارد شــده اســت. اگرچه كرونا به رغم اين آسيب ها فرصتى را نيز در 
اختيار شــركت ها، مراكز درمانى، هتل ها و... قرار داد تا بــه برنامه ريزى براى دوران 
پساكرونا پرداخته و به صورت منسجم ترى به جذب گردشگر بپردازند. از سوى ديگر 
اين بيمارى به بسيارى از شركت ها فرصت بازسازى و حضور در فضاى مجازى داده 
است.» وى يادآور شد: «كرونا تقريبًا بيشتر كشور هاى جهان از جمله كشور هاى مبدأ 
گردشــگر سالمت را تحت تأثير قرار داد و موجب شــد تا جلوى ورود گردشگر به 

كشور گرفته شود.»
  كاهش 50 درصدى ورود گردشگر سالمت

رئيس اداره گردشــگرى ســالمت وزارت بهداشــت در اين زمينه گفت: «در 6 ماهه 
نخســت سال 99 به نسبت 6 ماهه نخست سال 98 كه حدود 300 هزار نفر گردشگر 
سالمت وارد كشورمان شدند، ما شاهد چيزى حدود 50 درصد كاهش ورود گردشگر 
سالمت به كشورمان بوده ايم. در 6 ماهه نخست امسال، تنها 150 هزار نفر وارد كشور 
ما شــده اند؛ بنابراين ما در طول 6 ماه، 150 هزار نفر گردشگر را از دست داده ايم كه 

مى توانستند 300 ميليون دالر ارز با خود وارد كشور كنند.
هاشم زاده با بيان اينكه بزرگ ترين آسيب گردشگرى سالمت در كشور حضور دالل ها 
و افرادى با كمترين دانش و ســابقه در حوزه پزشــكى و گردشــگرى است، گفت: 
«حضور اين افراد موجب شده تا خدمات بدون شناسنامه به گردشگران سالمت ارائه 
شــود و ضمن ارائه خدمات در مراكزى كه مورد تأييد نيست، بسيارى از بيماران هم 

از اين خدمات ناراضى باشند.»
وى افزود: «اگر گردشــگرى ســالمت به صورت هدفمند انجام شود مى تواند 

ارزآورى قابل توجهى براى كشــور و نظام سالمت داشته باشد، با توجه 
به اين مســأله نخست، به آموزش نيروى انسانى در بيمارستان و 

شــركت ها اقدام كرده، پس از آن رفع نواقص در 
زنجيره تأمين گردشــگرى سالمت را 

آغاز كرديم.»
هاشــم زاده ادامــه داد: 

«يكى از بزرگ ترين 
در  كه  نواقصى 

زنجيره  ايــن 
د  جــو و
دارد، نبــود 
شركت هاى 
تســهيل گر 

بود،  سالمت 
اين  از  پيــش  تا 

وجود  شــركت هايى 
توانايى هــاى  كــه  نداشــتند 

بهداشــتى و درمانى كشــور را در خارج از مرز هاى ايران تبليغ كرده و بتوان از اين 
طريق، گردشــگران سالمت را جذب و با كمك آژانس هاى معتبر نسبت به ورود آنها 
اقدام كنند. جذب گردشگران ســالمت، اصول و روش خاص خود را دارد؛ بنابراين 
آئين نامه تأسيس شــركت هاى تسهيل گر تهيه و پس از ابالغ آن به نظر مى رسد كه در 

اين زمينه نبايد نگرانى داشته باشيم.»
وى افزود: «عمده گردشگرانى كه وارد ايران مى شوند از كشور هاى عراق و افغانستان 
هســتند، پس از آن پاكستان، كويت و ساير كشــور هاى حوزه خليج فارس بيشترين 
گردشــگران سالمت به بيمارســتان هاى ايران را دارند. بخش كوچكى از گردشگران 

سالمت نيز، اتباع ايرانى ساكن خارج از كشور هستند.»
وى گفــت: «در ســال 97 حدود 70 هزار نفر بيمار خارجــى براى دريافت خدمات 
بسترى به بيمارســتان هاى كشــور مراجعه كرده اند، كل بيماران مراجعه كننده اعم از 
دريافت كننده خدمات بسترى و سرپايى در سال 96 حدود 300 هزار نفر بوده كه در 
ســال 97 به بيش از 400 هزار نفر رســيده است، اين درحالى است كه ظرفيت كشور 
براى جذب بيمار خارجى بسيار بيشتر از آن چيزى است كه درحال حاضر وجود دارد.

 مزيت هاى گردشگرى سالمت ايران
هاشــم زاده با بيان اينكه موتور محركه گردشگرى سالمت رقابتى بودن است، گفت: 
«عالوه بر كيفيت باال، قيمت پايين خدمات پزشكى ايران از جمله داليل ورود بيماران 
خارجى به ايران اســت. با توســعه اى كه در فضاى ديجيتال رخ داده، برنامه ريزى ما 
هم به ســوى اين هدف اســت. ضمن اينكه اولويت اصلى ما در اين حوزه ساماندهى 

وضعيت پزشكى اين بخش و سپس ساير بخش هاى مرتبط است.»
درحال حاضر 180 مركز درمانى در كشور در حوزه گردشگرى سالمت فعال هستند، 
كه تقريبا 166 بيمارســتان گواهينامه IPD يا بخــش خدمات بين الملل دارند. ضمن 

 20 حــدود  شركت تسهيل گر نيز تا سال گذشته موفق به اينكــه 
و  مجوز  پروانه فعاليت شده بودند. ضمن اينكه دريافــت 

راهبرى گردشگرى سالمت نيز شــوراى 
با حضور وزارت بهداشــت، 

ميــراث  وزارت 

و  فرهنگــى 
گردشــگرى، وزارت 
نظام  سازمان  و  خارجه  امور 
پزشكى نيز مسئوليت ساماندهى اين 

حوزه را بر عهده دارد.

به رغــم اين موضوعــات اختالفاتى بين وزارت بهداشــت و وزارت ميراث فرهنگى 
در چگونگى پذيرش گردشــگران وجود دارد. از نظر وزارت بهداشــت صفر تا صد 
پذيرش بيمار در داخل كشــور به دليل تخصصى بودن فرايند درمان بايد بر عهده اين 

وزارتخانه باشد.
هاشــم زاده گفت: «بيمارى كه وارد كشور مى شود ممكن است در بدو ورود به كشور 
و پيش از پذيرش در بيمارســتان نياز به خدمات پزشــكى داشته باشد. از سوى ديگر 
ما بايد وضعيت بيمار پس از بازگشــت به كشــور را نيز پيگيرى كنيم. به همين دليل 
وزارت بهداشــت بايد از صفر تا صد اين موضوع را زير نظر داشــته باشد، موضوع 
بازاريابى پزشــكى نيز وجود دارد و در آن تمام مسيرى را كه يك بيمار بايد طى كند 
تا به مقصد برســد و به كشور خود بازگردد روشن مى كند، اين يك فرايند تخصصى 

است و نمى توان آن را بدون نظارت نهاد متولى سالمت انجام داد.»
 شركت هاى مسافرتى و تخصصى در امر جذب گردشگر

به رغــم نظر وزارت بهداشــت، معاون گردشــگرى وزارت ميــراث فرهنگى ضمن 
تأكيد بر همكارى هاى مســتحكم با وزارت بهداشــت جذب گردشــگر در كشور را 
امرى تخصصى دانســت و به ايكنا، گفت: «تمامى شــركت هايى كــه مجوز بند ب 
(مجوز شــركت هاى خدمات مســافرتى) از وزارت ميراث فرهنگى دارند مى توانند 
به بيمارســتان هاى داراى IPD (دپارتمان خدمات بين الملل) مراجعه و از آنها براى 
فعاليت در حوزه گردشگرى سالمت معرفى نامه دريافت كنند. شركت هاى تسهيل گر 
در حوزه گردشگرى سالمت بدون ارتباط با شركت هاى خدمات مسافرتى حق جذب 
گردشگر و معرفى آنها به بيمارستان ها را ندارند.» ولى ا... تيمورى گفت: «درحال حاضر 
4 هــزار و 700 دفتر خدمات مســافرتى و جهانگردى مجوز دارند و چنانچه هر يك 
خواســتار فعاليت در حوزه گردشــگرى سالمت باشــند مى توانند با وزارت ميراث 

فرهنگى براى بيمارستان هاى داراى IPD معرفى نامه دريافت كنند.
معاون گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، تأكيد كرد: «اميدواريم وزارت بهداشــت 
به اين باور برسد كه گردشــگرى مجراى تخصصى خود را دارد و مسير اين مجراى 
تخصصى نيز مشخص است. هم بيمارستان هاى خصوصى و هم بيمارستان هاى دولتى 
بايد صرفًا گردشگرى را پذيرش كنند كه از طريق اين شركت ها معرفى مى شوند. 
گردشــگرى كه خارج از اين چارچوب مراجعه كند به واســطه دالل بازى آمده 

و اين خالف تمامى توافق ها بين اعضاى شوراى راهبرى سالمت است.»
  ساماندهى دالالن

در همين حال كه وزارت بهداشــت نسبت به آسيب 
دالالن به گردشگرى ســالمت انتقاد دارد، خشايار 
نيكزادفر مديرعامل شــركت مادرتخصصى توسعه 
ايران گــردى و جهانگردى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى درباره گردشــگرى 
ســالمت، گفت: «رســالت ما در اين حوزه ســود 
مالى نيســت بلكه كســب وجهه براى كشور است. 
گردشگرى سالمت حوزه اى پول ساز است و متأسفانه 
دالالن زيــادى نيز به اين حوزه ورود پيدا كرده اند و درحال تخريب 
چهره ايران هســتند، به طورى كه گردشگران گرجستانى و آذربايجانى به تازگى به دليل 

اين وضعيت، تركيه را جايگزين ايران كرده اند.»
مديرعامل شــركت مادرتخصصى توســعه ايران گردى و جهانگردى تأكيد كرد: «اگر 
بتوانيم داللى در اين حوزه را با همكارى ســاير ارگان هاى ذى نفع ســاماندهى كنيم، 
وضعيت اين حوزه از گردشگرى روبه بهبود مى رود، در غير اين صورت نبايد آينده اى 

براى اين صنعت متصور شد.»

رئيس اداره گردشگرى سالمت وزارت بهداشت مى گويد

كمبود شركت هاى تسهيل گر نقص بزرگ گردشگرى سالمت
■ 6 مركز درمانى مخصوص بيماران بين الملل و 60 آژانس مسافرتى در همدان فعال هستند

■  گردشگرى سالمت، راه احياى صنعت توريسم پساكرونا در همدان

وارد كشور  6 ماهه نخست امسال، تنها 150 هزار نفر 6شورمان بوده ايم. در
150 هزار نفر گردشگر را از دست داده ايم كه  ما در طول 6 ماه، 6بنابراين

30 ميليون دالر ارز با خود وارد كشور كنند.
يان اينكه بزرگ ترين آسيب گردشگرى سالمت در كشور حضور دالل ها
مترين دانش و ســابقه در حوزه پزشــكى و گردشــگرى است، گفت:
فراد موجب شده تا خدمات بدون شناسنامه به گردشگران سالمت ارائه
ن ارائه خدمات در مراكزى كه مورد تأييد نيست، بسيارى از بيماران هم

ت ناراضى باشند.»
گر گردشــگرى ســالمت به صورت هدفمند انجام شود مى تواند 

 توجهى براى كشــور و نظام سالمت داشته باشد، با توجه
ه نخست، به آموزش نيروى انسانى در بيمارستان و 

قدام كرده، پس از آن رفع نواقص در 
گردشــگرى سالمت را 

دامــه داد: 
گ ترين

در 

 ،
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وجود  ى 
توانايى هــاى  ـه 

وضعيت پزشكى اين بخش و سپس ساير بخش هاى مرتبط است.»
180 مركز درمانى در كشور در حوزه گردشگرى سالمت فعال هستند، درحال حاضر
6كه تقريبا 166 بيمارســتان گواهينامه IPD يا بخــش خدمات بين الملل دارند. ضمن

20 حــدود  شركت تسهيل گر نيز تا سال گذشته موفق بهاينكــه 
و مجوز  پروانه فعاليت شده بودند. ضمن اينكهدريافــت 

راهبرى گردشگرى سالمت نيزشــوراى 
با حضور وزارت بهداشــت،

ميــراث  وزارت 

و فرهنگــى 
گردشــگرى، وزارت
نظام سازمان  و  خارجه  امور 
پزشكى نيز مسئوليت ساماندهى اين

حوزه را بر عهده دارد.

گردشگر و معرفى آنها به بيمارستان
4 هــزار و 700 دفتر خدمات مسـ
خواســتار فعاليت در حوزه گردش
فرهنگى براى بيمارستان هاى داراى
معاون گردشــگرى وزارت ميراث
به اين باور برسد كه گردشــگرى
تخصصى نيز مشخص است. هم بي

بايد صرفًا گردشگرى را پذيرش
م

گردشــگرى كه خارج از اي
و اين خالف تمامى تو
 ساما
د

ن

م
گر
دالالن زيــادى ني
چهره ايران هســتند، به طورى كه گ
اين وضعيت، تركيه را جايگزين ا
مديرعامل شــركت مادرتخصصى
بتوانيم داللى در اين حوزه را با هم
وضعيت اين حوزه از گردشگرى

براى اين صنعت متصور شد.»

 طبق بررسى هاى انجام شده در استان ساالنه به طور متوسط بيش از 2 هزار و 300 مورد جديد ابتال به سرطان در همدان گزارش مى شود 
كه اين آمار جاى تأمل دارد.

در همين زمينه بايد گفت هرچه سبك زندگى انسان تغيير و به سمت استفاده از فست فود، نبود فعاليت بدنى كافى و ساير موارد حركت كند، خطر ابتال به 
سرطان در فرد بيشتر مى شود.

متأسفانه بنابر گفته كارشناسان شايع ترين سرطان در استان همدان در هر 2 جنس مذكر و مؤنث سرطان معده است، عنوان كرد: سرطان پستان در زنان در رده دوم 
سرطان ها است، همچنين سرطان هاى دستگاه گوارش از بروز بااليى در استان همدان برخوردارند.

در همين زمينه فوق تخصص خون و بيمارى هاى سرطان نيز با بيان اينكه مردم بايد براى پيشگيرى از ابتال به سرطان مواردى را رعايت كنند، گفت: كنترل وزن و 
فعاليت بدنى مناسب و پياده روى با توجه به نوع تغذيه در كاهش اين بيمارى مؤثر است.

محمدعباسى با بيان اينكه مردم بايد بيشتر به سمت مصرف غذاهاى ُپرفيبر بروند و از مصرف غذاهاى چرب خوددارى كنند، اظهار كرد: استفاده از غذاهاى مغزپخت 
و غذاهايى كه در همان وعده تهيه شده بايد مدنظر قرار گيرد.

وى با بيان اينكه تغذيه مناســب و ورزش نقش مهمى در جلوگيرى از ابتال به بيمارى سرطان دارد، ادامه داد: اگر راه هاى آسان پيشگيرى از سرطان را در زندگى 
پيش نگيريم بايد هزينه هاى گزافى براى درمان سرطان پرداخت كنيم.

وى تأكيد كرد: براى رهايى از هزينه هاى گزاف درمان سرطان بهتر است كه شيوه زندگى سالم را در پيش بگيريم و از الگوى تغذيه اى سرشار از ميوه و سبزى و 
ويتامين پيروى كرده و فعاليت بدنى مثمرثمر را در دستور كار خود قرار دهيم.

*رشد سرطان در همدان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز با بيان اينكه سرطان معده، روده و كلون مهم ترين سرطان هاى شايع در استان همدان هستند، عنوان كرد: استان همدان 

از 3 مركز تشخيص زودرس سرطان در تيپ يك برخوردار است كه در شهرهاى همدان، مالير و كبودراهنگ قرار دارند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى با بيان اينكه اگر بيمارى در مراحل اوليه تشخيص داده شود، مى توان از درمان ها نتايج خوبى گرفت و بيمار از طول عمر مناسبى 
برخوردار باشد، عنوان كرد: با اينكه سرطان معده بدون عالمت است، اما در برخى موارد با عالئمى نظير درد خيف يا احساس پرى معده، سيرى زودرس، كاهش 

وزن، خونريزى معده، استفراغ هاى مداوم، كم خونى و مدفوع سياه رنگ خود را نشان مى دهد.
وى تأكيد كرد: برخى افراد به اشــتباه گمان مى كنند چكاپ مى تواند ســرطان معده را تشــخيص دهد، اما بايد گفت كه تنها آندوســكوپى است كه مى تواند 

تشخيص دهنده اين نوع سرطان باشد.
وى افزود: استفاده از آب و غذاى سالم و مصرف نكردن غذاهاى فست فود و درمان هليكوباكتر مى تواند از ايجاد سرطان معده جلوگيرى كند.

آنچه مسلم است كمك به پيشگيرى از سرطان كه افسارگسيخته پرتعداد مى شود، نجات جان همه انسان ها است و با هيچ معيار مادى، قابل سنجش نيست؛ 
بنابراين هرچه بيشتر براى پيشگيرى از بيمارى افسارگسيخته سرطان كه درحال افزايش است، سرمايه گذارى كنيم به نجات كل جامعه كمك كرده ايم.
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معده، معروف ترين پناهگاه سرطان در همدان

ز

ت همدان پيام بررسى مى كند

م كوچه سالمتى



Y K

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

چهارشنبه  18 فروردين ماه 1400  شماره 4004

6

خبـر

خبـر

يادداشت

بدون پشتوانه نمى شود 
وارد اقتصاد جهانى شد 

مهدى ناصرنژاد»
 دنيا بر هر مدارى كه بچرخد، جنگ و بيمارى و حوادث گوناگون 
قهــرى و طبيعى هم كه دنيا را زمين گير كنــد، اما ملت هاى مختلف 
شــكل گرفته اند تا زندگى كنند و حيات اجتماعى خود را با هر تدبير 
ممكن اداره كنند. اگرچه هر كشور و ملتى براى خود مستقل است و 
ايده و سياست مختص جامعه خويش را پيش مى برد، وليكن ملت ها 
چون زنجيره اى به هم متصل هستند و بدون بده وبستان هاى منطقه اى و 
بين المللى، كار هيچ كشور و ملتى پيش نخواهد رفت. در اين رهگذر 
جهانى اســت كه مهم ترين عامل ارتباطى و دوســتى و معاهده هاى 
مشــترك بين 2 يا چند كشــور بر محور اقتصادى تنظيم مى شــود و 
الزمه اصلى چنين پيوند بين المللى توان ارزى و برخوردارى از منابع 
ملى و ذخيره هاى اســتراتژيكى است و در واقع هر دولتى براى ورود 
به معاهده هاى اقتصاد جهانى بــراى تأمين مايحتاج داخلى خود بايد 
پشــتوانه اى قابل اتكا و قابل معامله با طرف مقابل خود باشد، در غير 
اين صورت، هيچ و يا كمتر دولت و كشورى حاضر است با ملت هاى 
ضعيف و محتاج و دولت هاى بى پشتوانه رابطه برقرار كند، مگر اينكه 
طمع و سوداى سياسى و نظامى خاص و استعمارگرانه اى در سر داشته 
باشد. در همين مبحث است كه ايران عزيز و سربلند ما نيز بايد همواره 
يك طرف دوســتى و معاهده و موافقت نامه هاى بزرگ با كشور هاى 
جهان باشد و البته شــرط سودمندى و آبرودارى در چنين قاعده اين 
است كه دولت هاى ما از مواضع قدرت و اشراف و متكى به استقالل 
كامل خود، پشت هر ميز مذاكره و توافق بنشيند و در غير اين صورت 
داغ ننگين معاهــده تاريخى تركمنچاى در هر برهه اى موجب رنج و 

سربه زيرى نسل هاى ما خواهد بود. 
بنابرايــن چه بــالى عذاب آور ويــروس كرونا همين امروز از ســر 
هموطنان ايرانى كم شــود يا ســال ها بماند، چه تحريم هاى ظالمانه 
دولت هاى ضدبشــر آمريكا فردا با هر چرخش سياسى به خط پايان 
برســد يا لجوجانه و خودخواهانه از ســوى رؤســاى جمهور آينده 
آمريكا هم تداوم يابد و موجب اخالل در جريان اقتصادى كشورمان 
بشــود، ما يعنى مردم سربلند و سرافراز ايرانى و دولت هاى مسئول و 
متعهدمان بايد در وهله نخســت زيرساخت هاى اقتصادى خود را در 
ابعاد داخلى مســتحكم كنيم و به معناى واقعى به خودكفايى برسيم و 
پس از آن به ســوى ارتباط و ورود به چرخه اقتصاد زنجيره اى جهان 
گام برداريــم و تا زمانى كه دنيا تــوان و قابليت هاى مردم ايران را در 
توليد و پيشرفت و خوداتكايى و ابتكار و ابداع و نبوغ اقتصادى نبيند، 
همچنان بر زياده خواهى هاى خود پافشــارى خواهد داشــت. براى 
رســيدن به قله هاى پيشرفت و روسفيدى هاى اقتصادى و فرهنگى و 
سياسى بايد زمينه هاى پرورش غرور ملى خويش را فراهم سازيم، بايد 
به دنيا بقبوالنيم كه مردمى شايسته احترام و دوستى و برابرى در روابط 
بين الملل هستيم. اگر بخواهيم سربلند باشيم و به معيار هاى پيشرفت 
جهانى برسيم، بايد دنبال كسب امتياز از عرصه هاى مختلف بين المللى 

باشيم و هيچ امتياز مفتى به ديگران ندهيم.
رهبــر معظم انقالب اســالمى در تــداوم چندين ســاله توصيه هاى 
راهگشــاى خويش براى پيشرفت اقتصاد كشــورمان، سال 1400 را 
هم سال «توليد، پشتيبانى ها و مانع زدايى ها» نام گذارى كرده اند. توجه 
بــه اين رهنمود مهم و كليدى رمــز ورود ايران به عرصه هاى اقتصاد 
بين المللى و دستمايه مردم و دولت ايران براى سهم خواهى از بازارهاى 
جهانى اســت، واال مادامى كه واردكننده محض باشيم و براى درآمد 
ارزى و تأمين نقدينگى كشور فقط به صادرات و فروش نفت از ذخاير 
ملى اتكا كنيم، هرگز ره به جايى نخواهيم برد و در هر رابطه اى مقهور 
قدرت ديگران خواهيم بود، هرچند كه به لطف شكوفايى نبوغ و اراده 
جوان هاى تحصيلكرده ايرانى و مدد الهى در دهه هاى اخير، كشورمان 
از چنبره صادرات تك محصولى يعنى نفت، خالصى يافته و بازارهاى 
جهانى به محصوالت متنوعى از صنعت و كشاورزى و تكنولوژى هاى 

علمى كشورمان دسترسى دارند.

قيمت سيمان سفيد 35 درصد افزايش يافت
 طبق مصوبه كارگروه مديران عامل شركت هاى بورسى و غيربورسى 
حاضر توليدكننده سيمان ســفيد، با توجه به افزايش هزينه هاى توليد، 
قيمت هر تن ســيمان سفيد فله از اول ســالجارى 35 درصد افزايش 

يافت.
به گزارش ايســنا، كارگروه مديران عامل شركت هاى سيمان سفيد، در 
پى افزايش قيمت تمام شــده توليد سيمان ســفيد همچون مواد اوليه 
توليد، قطعــات يدكى و همچنين هزينه حمل ونقل (به ويژه حمل ونقل 

مواداوليه)، به منظور جلوگيرى از زيان عمده به كارخانه هاى توليدكننده 
ســيمان، طى جلســات متعد توافق كردند كه براى جبران بخشــى از 
افزايش هزينه ها، قيمت فروش ســيمان ســفيد از ابتداى ســالجارى، 

مشمول افزايش 35 درصدى شود.
بنابراين، قيمت سيمان سفيد با اين ميزان افزايش به 567 هزار تومان به 
ازاى هر تن ســيمان سفيد فله رسيده است. عالوه بر اين هزينه ماليات 
بر ارزش افزوده و بســته بندى نيز به قيمت ســيمان سفيد پاكتى اضافه 

خواهد شد.
اين تصميم با حمايت مديران شركت هاى سيمان اروميه، ساوه، كرمان، 

شرق، اصفهان، الرستان، شمال، نيريز و بنويد گرفته شده است.
نيمه مهرماه سال گذشته، دبير انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان 
در نامه اى خطاب به مديران عامل شــركت هاى ســيمان، از موافقت 
ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكننــدگان با افزايش قيمت 
سيمان پاكتى خبر داده بود. باتوجه به افزايش قيمت كيسه هاى پروپيلن 
كه ناشى از افزايش قيمت مواد پتروشيمى بود، سازمان مذكور(سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان) با افزايش نرخ سيمان پاكتى 
موافقت كرد كه طبق آن با افزايش قيمت سيمان پاكتى به ميزان هر تن، 

40 هزار تومان موافقت شده بود. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

مدرك تحصيلى مقطع كاردانى به نام جعفر قديمى، فرزند 
بيرامعلى، به شماره شناسنامه 1548 و با شماره دانشجويى 

843701010065 ،رشته مكانيك خودرو از دانشگاه علمى كاربردى 
مالير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 رئيس شــركت شهرك هاى 
صنعتى كشور پس از بازديد از 
خوشه صنعتى پوشاك كِردآباد و 
3 واحد توليدى نمونه استان در 
شهرك صنعتى بوعلى، نمايشگاه 
دايمى صنايع مســتقر در مركز 
را  استان  كســب وكار  خدمات 

افتتاح كرد.
در اين نمايشــگاه تعــدادى از 
واحدهاى مطرح استان كه اغلب 
آنها براســاس تحقيق و مطالعه 
توسعه  يافته و محصوالت خود 
را به كشورهاى ديگر صادرات 
مى كننــد، غرفه مجــزا دارند تا 
مشــتريان خارجــى و حتى از 
بازديد  براى  ديگر  اســتان هاى 
و اســتفاده از توليدات به استان 

همدان سفر مى كنند، براساس نمونه هاى موجود 
در نمايشــگاه انتخاب راحت تر و ســريع ترى 

داشته باشند.
معــاون وزير صنعــت، معــدن و تجارت و 
مديرعامل ســازمان صنايع كوچك در بازديد 
از چنــد واحــد پارچه بافى و توليد پوشــاك 
در روســتاى كردآباد، خوشه صنعتى پوشاك 
كردآباد را موفــق ارزيابى كرد و گفت: آن طور 
كه بادامى مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى 
استان همدان اعالم كرده، 30 خوشه جديد در 
همدان شناسايى شده كه در راستاى تحقق آنها 

حمايت هاى الزم را انجام خواهيم داد.
على رسوليان با اشاره به احياى مسئوليت هاى 
اجتماعى به عنوان يكى از سياســت هاى جدى 
وزارت صمــت، بيان كــرد: وزارت صمت بر 
احياى مســئوليت هاى اجتماعــى و توجه به 

اشتغال به ويژه در روستاها تأكيد دارد.
وى ادامه داد: در سطح كشور 287 معين اقتصاد 
مقاومتى تعيين كرده ايم و با استفاده از ظرفيت 
موجود و توان بنگاه هاى اقتصادى و شركت  ها 
در راســتاى تقويت مناطق محــروم حركت 
مى كنيم و از اين منظر شــاهد رونق، پويايى و 

ايجاد اشتغال در اين مناطق خواهيم بود.
 رسوليان با اشاره به اينكه در استان همدان نيز 
استقبال خوبى از آن شده، گفت: تفاهم نامه اى 
با اســتاندار و بخش خصوصــى همدان امضا 

مى كنيم تا امور مرتبط را به عهده بگيرند.
معــاون وزيــر صمت با اشــاره بــه يكى از 
برنامه هاى ســازمان صنايع كوچك و توجه به 
خوشه هاى صنعتى، عنوان كرد: در سطح كشور 
106 خوشــه صنعتى آغاز به كار كرده است و 
خوشبختانه در استان همدان نيز 6 خوشه پايان 

يافته است.
رســوليان پس از بازديد از واحدهاى توليدى 
ويســپار، ســحر و پلمپين صنعت و شــنيدن 
مشــكالت آنها در زمينه تأميــن منابع مالى و 
زيرســاخت ها و همچنين تأكيــد پورمجاهد 
معــاون هماهنگى امور اقتصــادى بر حل اين 
مشــكالت، براى توســعه كارخانه ها، گفت: 
درحال حاضر در شهرك هاى صنعتى با كمبود 
زيرســاخت از جمله زمين، انرژى برق و ساير 
خدمات مواجه هستيم و محدوديت هاى منابع 

مالى نيز اين وضعيت را تشديد كرده است.
وى يادآورى كرد: ســال گذشته 3 هزار و 200

ميليارد تومان در زيرســاخت هاى شهرك هاى 
صنعتى كشور هزينه شــد، امسال نيز بنا داريم 
5 تا 6 هزار ميليارد تومان حتى با كمك بانك ها 
تأمين مالى كنيم تا بخشى از نيازهاى ضرورى 

براى فعاليت واحدهاى اقتصادى تأمين شود.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى 
صنعتى ايران از مديران شــركت شهرك هاى 
صنعتى خواســت با همــكارى اســتانداران 
زمين هايى را خريدارى و به شهرك هاى صنعتى 
الحاق كنند تا بنگاه اقتصــادى با كمبود زمين 

مواجه نشود.
رســوليان بيان كرد: مديران اســتانى در زمينه 
تأمين آب تصفيه شــده و آب زيرزمينى مورد 
نياز شهرك هاى صنعتى همكارى الزم را داشته 
باشند، البته در اين راستا توافق هايى با وزارت 

نيرو صورت گرفته است.
وى اظهــار كــرد: امســال اعتبــارات خوبى 
براى تجهيز زيرساخت شــهرك هاى صنعتى 
اختصاص يافته اســت كه براى همدان ســهم 
بيشترى نسبت به ســال هاى گذشته پيش بينى 

خواهيم كرد.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى 

صنعتى ايران ادامه داد: همچنين 
با  قــراردادى  انعقــاد  درحال 
وزارت نيرو و مديرعامل توانير 
براى مشــاركت در تأمين برق 
شهرك هاى صنعتى بوده تا 40
درصد اعتبار مورد نياز از سوى 
توانيــر، 30 درصد از ســوى 
شــركت شــهرك ها و بخشى 
هم از ســوى سازمان مديريت 
برنامه ريزى و استاندارى تأمين 
شــود تا بتوان زيرساخت هاى 
موردنياز براى تأمين و استقرار 
شــهرك هاى  در  برق  پســت 

صنعتى را فراهم كرد.
رســوليان با بيان اينكه همدان 
اســتقرار  براى  خوبى  ظرفيت 
دارد،  دانش بنيان  شــركت هاى 
گفــت: اين ســازمان امســال امتيازهاى قابل 
توجهى براى شركت هاى دانش بنيان قائل شده 
است كه براى نمونه مى توان در اولويت بودن 
اين شــركت ها در واگــذارى زمين، همچنين 
تخفيــف ده درصدى در واگــذارى اراضى با 

اقساط بلندمدت را عنوان كرد.
وى ادامه داد: برنامه راه اندازى يك هزار كارگاه 
توليدى در كشــور تا آبان ماه امسال با اولويت 
شركت دانش بنيان در دســتور كار است كه با 
هدف فراهم كردن زمينه فعاليت شــركت هاى 

دانش بنيان و داخلى سازى انجام مى شود.
رســوليان اظهار كرد: با توجه بــه نامگذارى 
امسال از ســوى رهبر معظم انقالب در صدد 
بازگردانــدن 2 هــزار و 400 واحد جديد به 
چرخه توليد هستيم كه براى عملياتى شدن اين 

هدف منابع مالى موردنياز تأمين شده است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى 
صنعتى ايران اضافه كرد: با تالش اســتانداران 
و شــكل گيرى كلينيك صنعت يــك هزار و 
557 واحد راكد ســال گذشته به چرخه توليد 
برگشتند كه از اين طريق 26 هزار شغل جديد 

ايجاد شد.

 در جلســه اخير ســتاد تنظيم بازار قيمت 
مصوب برنج، شكر، گوشت و روغن براى ماه 

مبارك رمضان اعالم شد.
به گــزارش ايســنا، در صدودومين جلســه 
كارگروه تنظيم بــازار موضوع تأمين كاالهاى 
ســهميه ويژه ماه مبارك رمضان مطرح شد كه 
براســاس آن، ميزان 30 هزار تُن برنج وارداتى 
هندى و تايلندى به ترتيب با قيمت 18 هزار و 
500 تومان و 12 هزار و 500 تومان در اختيار 
مصرف كنندگان قرار خواهد گرفت. همچنين 
30 هزار تُن شــكر با قيمت 8 هــزار و 700

تومان براى بســته هاى يك كيلوگرمى، 3 هزار 

تُن گوشــت قرمز منجمد بــا قيمت 80 هزار 
تومــان و حدود 180 هزار تُن روغن با قيمت 
مصوب به عنوان ســهميه ويژه اين ماه درنظر 

گرفته شده است.
قيمــت مصوب روغــن در گزارش ســتاد 
تنظيم بازار اعالم نشــده، اما براساس سامانه 
124 قيمت مصوب هر بطــرى روغن مايع 
سرخ كردنى 810 گرمى 9650 تومان، روغن 
مايع آفتابگردان 9 هزار و 900 تومان، روغن 
نيمه جامــد 4/5 كيلويى 51 هــزار تومان و 
روغن نباتى 16 كيلويــى 179 هزار و 500

تومان است.

روز گذشــته هم عباس تابش رئيس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، وعده 

داد كه در ماه رمضان خرما گران نمى شود.
در اين جلســه همچنين موجودى خرما 136
هزار تُن عنوان و گزارشى درباره نحوه توزيع 

خرما در سراسر كشور نيز ارائه شده است.
عالوه بر اين ســتاد تنظيم بازار از تصميمات 
و  كرده  حمايــت  مرغ  ســاماندهى  قرارگاه 
رئيس ســازمان حمايــت مصرف كنندگان و 
توليدكننــدگان گزارش هايى درباره وضعيت 
بــازار اقالم پرمصرف در ســبد خانوار ارائه 
داد كه براساس آن 67 قلم از صد قلم كاالى 

رصد شــده با كاهش و يا ثبات قيمت همراه 
بوده است.

دوازدهم فروردين ماه قرارگاه ســاماندهى مرغ 
كشور به رياســت وزير جهاد كشاورزى و با 
حضور نمايندگانــى از ارگان هاى مختلف از 
جملــه قوه قضاييه و وزارت صمت در آخرين 
جلسه خود مســئول ساماندهى توليد گوشت 
مرغ شد و در نخستين جلسه كارى خود نرخ 
مصوب مــرغ را 4 هزار و 500 تومان افزايش 
داد، بر اين اساس حداكثر قيمت مصوب مرغ 
گرم براى مصرف كننده  كيلويى 24 هزارو 900

تومان تعيين شده است.

اختالف همتى و دژپسند بر سر چاپ پول
 درحالى كه پيش از اين رئيس كل بانك مركزى از استقراض دولت 
از اين بانك و چاپ پول در 2 سال گذشته خبر داده بود، وزير اقتصاد 
مى گويد كه دولت يك ريال هم از سيســتم بانكى قرض نگرفته است 
و اظهارات وى اين پرســش را ايجاد مى كند كه دريافت پول از بانك 
مركزى به پشــتوانه ارزى كه معلوم نيســت چه زمانى به دست ايران 
مى رســد و ريال به دولت داده شــده است، اگر اســتقراض از بانك 

مركزى نيست پس چيست؟
به گزارش ايســنا، چند روز پيش بود كه صحبت هاى جنجالى رئيس 
كل بانك مركزى درباره چاپ پول در 2 ســال گذشته خبرساز شد و 
گفته هاى او حاكى از آن بود كه در ســال هاى 1398 و 1399 بخشى 
از بودجه دولت از تســعير منابع صندوق توسعه ملى تامين شده و در 
شــرايطى كه منابع اين صندوق در خارج مسدود است، اين اقدام به 
معنى چاپ پول اســت و حداقل در كوتاه مدت به افزايش تورم منجر 

خواهد شد. 
اين درحالى است كه وزير اقتصاد بارها استقراض از بانك مركزى را 
تكذيب كرده و ســال گذشته در سخنانى گفته بود كه دولت هيچ گاه 

به دنبال پولى شدن كسرى ناشى از تحقق نشدن منابع نبوده است. 
عالوه براين، روز گذشــته دژپسند در پاســخ به اظهارات اخير همتى 
اعالم كرد كه دولت يك ريال براى اجراى بودجه ســال گذشــته از 
بانك مركزى استقراض نكرده و بانك مركزى تنها براى ايفاى تعهدات 
برخى از اجزاى بودجه، ارز را خريدارى كرده و در مقابل، پول تزريق 

كرده است.
وى ادامــه داد: اگر بتوانيم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل كشــور 
منتقل يا قابل حواله و معامله كنيم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله 
شــده و به تاجر ما حواله داده مى شود و متناسب با آن هم ريال جمع 

خواهد شد؛ بنابراين استقراض از بانك مركزى صحيح نيست.
همچنين، وزارت اقتصاد اعالم كرده بود كه با انتشــار اوراق در سال 
گذشته مانع از خلق 170 هزار ميليارد تومان پول و افزايش پايه پولى 

شده است. 
اظهارات دژپسند درحالى تعجب برانگيز است كه كارشناسان اقتصادى 
معتقدند دريافت پول از بانك مركزى به پشتوانه ارزى كه معلوم نيست 
چه زمانى به دست ايران مى رســد و دالرى به حساب بانك مركزى 
ريخته نشــده و ريال به دولت داده شده است، اگر استقراض از بانك 
مركزى نيست پس چيست؟ از ســوى ديگر، اگر نرخ تسعير ارز هم 
افزايش يابد، دولت در زمان تسويه هم بايد مقدارى ديگر پول از بانك 

مركزى مطالبه كند كه اين موضوع هم تبعات خودش را دارد.
ذكر اين نكته ضرورى اســت كه اگر ارزهاى ذكرشــده در دسترس 
بود، بانــك مركزى با فروش آن ها نه تنها موجــب افزايش پايه پولى 
نمى شــد، بلكه مقدارى از نقدينگى اقتصاد كاســته مى شــد كه حال 
به وضوح مى توان علت تشديد تورم و نوسانات بازار ارز در شرايطى 

كه انتظارات تورمى كاهش پيدا كرده بود، را درك كرد. 
براى ســالجارى نيز دولت پيشــنهاد برداشــت 18درصد سهم ارزى 
صندوق توســعه ملــى از درآمدهاى نفتى را در بودجــه ارائه كرد و 
اگرچــه مقام معظم رهبرى با دريافت كامل اين ميزان از ســهم ارزى 
فروش نفت موافقت نكردند و اين درصد محدودتر شــد ولى در هر 
حال همچنان برداشت از منابع ارزى صندوق در بودجه پابرجاست و 
احتماال در ادامه بار ديگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد؛ 
به  گونه اى كــه رئيس كل بانك مركزى اعالم كرد: اعداد و ارقام بودجه 
مصوب و تبصره هــاى متعدد آن دربرگيرنده احكامى براى تكليف به 
بانك مركزى و سيســتم بانكى است كه نتيجه آن مى تواند انتشار پول 

پرقدرت و رشد نقدينگى باشد.

كاهش عرضه روغن سرخ كردنى
 در بازار همچنان ادامه دارد

 مشاهدات حاكى از آن است كه عرضه روغن سرخ كردنى در سطح 
خرده فروشى ها همچنان كم است.

سال گذشــته توليد و توزيع روغن مايع و جامد چالش هاى بسيارى 
را به همراه داشــت و كاهش عرضه آن به بازار، بسيارى را براى خريد 
روغن به ايســتادن در صف هاى طوالنى مجبور كــرد. البته اقدامات 
صورت گرفته و تزريق چندين هزار تن روغن توسط شركت بازرگانى 
دولتى توانست ثبات و آرامش نســبى در بازار برقرار كند، اما كمبود 

روغن جامد همچنان پابرجا ماند.
امســال نيز عرضه كم روغن جامد همچنان ادامه دار شــده اســت و 
در كنار آن نيز براســاس مشــاهدات ميدانى و گزارش هاى رسيده از 
خرده فروشى هاى سطح شهر تهران، عرضه روغن سرخ كردنى هم در 

مغازه ها كم شده است.
موضوعى كه رئيس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
به آن واكنش نشــان داد و به ايســنا اعالم كرد كه روغن سرخ كردنى 
به انــدازه كافى در بــازار وجــود دارد و علت اينكــه در برخى از 
خرده فروشى ها عرضه نمى شود، كمبود روغن نيست بلكه موضوع اين 
است كه اين خرده فروشــى ها واحد خود را در سامانه جامع تجارت 

تعريف نكرده و كد نقش دريافت نكرده اند.
تابش در صحبت هايش همچنين به عرضه روغن جامد نيز اشاره كرد 
و گفت كه درحال حاضر مشكل اصلى، تأمين روغن جامد است كه با 
برنامه ريزى هاى انجام شده و نظارت، اميدواريم تا پيش از ماه مبارك 

رمضان اين مشكل برطرف شود.
با وجود اينكه مسئوالن مربوطه از سال گذشته همواره وعده داده اند كه 
مشكالت موجود در توليد و توزيع روغن جامد و مايع را حل كنند، اما 

به نظر مى رسد كه اين وعده ها هنوز عملياتى نشده است.

توسط رئيس شركت شهرك هاى صنعتى كشور انجام شد 

افتتاح نمايشگاه دايمى صنايع همدان
 در مركز خدمات كسب و كار 
■ از منابع سال 1400 براى همدان سهم بيشترى درنظر گرفته ايم

قيمت كاالهاى اساسى در «ماه رمضان» اعالم شد

 سرپرســت مديريت امور سرمايه گذارى 
ســازمان جهادكشاورزى اســتان همدان از 
معرفــى 6 هزار و 237 طرح كشــاورزى به 
بانك هاى اســتان خبــر داد و گفت: از اين 
تعداد 4 هــزار و 822 طرح به مبلغ 5 هزار 
و 25 ميليارد ريــال عقد قرارداد و پرداخت 

شده است.
احد ظفرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
سهميه استان همدان در بخش مكانيزاسيون 
كشــاورزى 116 ميليارد ريال بوده اســت، 
اظهار كرد: در بخش مكانيزاسيون 2 هزار و 
276 طرح به بانك ها معرفى شده است كه از 
ايــن تعداد هزار و 947 طرح با هزار و 483

ميليارد ريال موفق به عقد قرارداد شدند.
ســرمايه گذارى  امور  مديريت  سرپرســت 
ســازمان جهادكشاورزى اســتان همدان با 

اشــاره به معرفى 225 طــرح براى دريافت 
تســهيالت رونق توليد، اضافــه كرد: از اين 
تعداد 70 طرح با 233 ميليارد ريال با بانك ها 

عقد قرارداد شده است.
ــدان در تســهيالت  ــتان هم ــهميه اس وى س
توســعه آبيــارى نويــن را 663 ميليــارد 
ريــال دانســت و افــزود: 309 طــرح بــراى 
دريافــت تســهيالت توســعه آبيــارى نويــن 
ــن  ــه از اي ــده ك ــى ش ــا معرف ــه بانك ه ب
ــد  ــرح عق ــا 484 ط ــرح ب ــداد 281 ط تع

ــت. ــده اس ــت ش ــرارداد و پرداخ ق
ظفرى ســهميه اســتان همــدان در بخش 
كشــت هاى زراعى پاييزه را 9 هزار و 407
ميليارد ريال دانست و خاطرنشان كرد: از 2

هزار و 394 طرح معرفى شــده به بانك هاى 
اســتان، 2 هزار و 394 طرح با 703 ميليارد 

ريال عقد قرارداد شده است.
وى با بيان اينكه ســهميه اســتان همدان در 
زمينه ســرمايه  در گردش كشــت بذر 744
ميليارد ريال بوده است، مطرح كرد: 6 طرح 
كشت بذر به بانك ها معرفى شده كه از اين 
تعداد 4 طرح به مبلغ 423 ميليارد ريال عقد 

قرارداد شده  است.
ســرمايه گذارى  امور  مديريت  سرپرســت 
ســازمان جهادكشاورزى اســتان همدان از 
پرداخــت ده هــزار و 930 ميليــارد ريال 
تسهيالت اشتغالزا در بخش كشاورزى استان 
خبر داد و يادآور شد: در سال گذشته 3 هزار 
و 61 نفر اشتغال در بخش كشاورزى ايجاد 

شده است.
وى بيــان كرد: در ســال 1400 براســاس 
دستور مقام معظم رهبرى بحث رفع مشكل 

واحدهــاى توليــدى راكــد و نيمه فعال و 
همچنين پيگيرى 47 طرح اثرگذار و بزرگ 
در دستور كار سازمان جهادكشاورزى استان 

همدان قرار دارد.
وى 47 طرح اثرگذار و بزرگ را شامل واحد 
6 هزار رأسى گاودارى شيرى قروه درگزين، 
واحد 6 هزار رأســى گاو شيرى شهرستان 
مالير و واحد 6 هزار رأســى گاو شــيرى 
شهرســتان همدان دانست و گفت: ساخت 
مجتمع گلخانه اى اســتان و واحد فرآورى 
و  گشنيز  فرآورى  كشــاورزى،  محصوالت 
توسعه ســردخانه  محصوالت كشاورزى از 
عمده طرح هاى جهادكشــاورزى در ســال 

1400 است.
ظفــرى بــا بيــان اينكــه تعهد ســازمان 
جهادكشــاورزى اســتان همدان در ســال 
1400 ايجاد 2 هزار و 685 اشــتغال است، 
خاطرنشــان كرد: تعهد ســازمان در ســال 
گذشته ايجاد 2 هزار و 655 نفر اشتغال بوده 
كه 3 هزار61 نفر اشتغالزايى در استان ايجاد 

شده است.

پرداخت تسهيالت 5025 ميلياردى
 به 4822 طرح كشاورزى همدان

پول بليت پروازهاى لغو شده تركيه 
برگردانده مى شود

 ســخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى از نظارت اين سازمان براى 
پــس دادن صد درصدى وجــوه بليت پروازهاى تور تركيه از ســوى 

شركت هاى هواپيمايى و آژانس ها خبر داد.
حســن ذى بخش در گفت وگو با مهر در پاســخ به اين پرسش كه آيا 
مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا مبنى بر لغو تورهاى مسافرى به مقصد 
تركيه اجرايى شده است، گفت: اين مصوبه هنوز به سازمان هواپيمايى 
ابالغ نشــده؛ هر زمان كه ستاد ملى مقابله با كرونا، مصوبه لغو تورهاى 

تركيه را به سازمان هواپيمايى كشورى ابالغ كند، آن را اجرا مى كنيم.
وى ادامه داد: همه مصوبه هاى ستاد ملى مقابله با كرونا كه براى ما حكم 
نهايى را دارد، بالفاصله پس از دريافت، به شــركت هاى هواپيمايى و 
آژانس ها ابالغ كرده و محدوديت را اعمال مى كنيم.ســخنگوى سازمان 
هواپيمايى كشورى درباره بازگرداندن پول تور و بليت پروازهاى تركيه 
به مسافرانى كه تور سفر به اين كشور را رزرو كرده اند، گفت: موضوع 
بازگرداندن پول بليت به مســافران صنعت هوانوردى در تمام دنيا طى 

يك سال گذشته به يك اصل تبديل شده است.
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

قهوه تك قهرمان جام نوروزى مالير شد
 مســابقات فوتبال جام نوروزى يادبود ســردار دل ها با قهرمانى 
تيم قهوه تك در زمين خاكى روســتاى ازناوله از توابع بخش مركزى 

شهرستان مالير پايان يافت.
مســابقات فوتبال جام نوروزى يادبود شــهيد حاج قاسم سليمانى به 
همــت هيأت روســتايى و بازى هاى بومى محلى بــا همكارى اداره 
ورزش و جوانان در زمين خاكى روستاى ازناوله با هدف ايجاد انگيزه 
و جذب جوانان روستايى به ورزش و شور و نشاط اجتماعى، برگزار 

شد.
هشــت تيم از روستاهاى اين بخش در اين دوره از مسابقات شركت 
كردند و پايان تيم هاى شهداى جوزان و قهوه تك (منتخب روستاهاى 
گوراب و ازناوله ) با شكست حريفان خود به فينال اين مسابقات راه 
يافتند كه تيم قهوه تك توانست با نتيجه 3 بر يك پيروز ميدان شود و 

به مقام قهرمانى اين دوره از مسابقات دست پيدا كند.
در پايان و طى مراسمى به پاس قدردانى از زحمات و تالش  تيم هاى 
شركت كننده و عوامل اجرايى اين مسابقات از سوى هيأت روستايى و 
بازى هاى بومى-محلى با اهداى حكم و كاپ قهرمانى از تيم هاى برتر 
و همچنين با اهداى لوح ســپاس و هدايا از داوران و عوامل اجرايى 

اين مسابقات تجليل و قدردانى شد.

شناگر ماليرى طاليى شد
 پيمان روزبهانى ورزشــكار جوان و خوش آتيه ماليرى با كســب 
مدال طالى مسابقات قهرمانى شناى ارتش به طور رسمى به عضويت 
تيم ملى شــناى ارتش جمهورى اســالمى ايــران جهت حضور در 

مسابقات جهانى فنالند انتخاب شد.
مسابقات قهرمانى شناى ارتش جمهورى اسالمى ايران انتخابى تيم ملى 
شــناى ارتش كشور به ميزبانى دانشگاه علوم دريايى امام خمينى(ره) 

شهرستان نوشهر به مناسبت گراميداشت اعياد شعبانيه برگزار شد.
در اين رقابت ها پيمان روزبهانى ورزشكار جوان و خوش آتيه ماليرى 
توانســت مقام قهرمانى و مدال طالى اين دوره از مســابقات را ازآن 
خود كند و افتخارى ديگر را براى ســرزمين هزار و صد الله سرافراز 

به ارمغان آورد.
شــايان ذكر است مسابقات جهانى شناى ارتش هاى جهان به ميزبانى 

كشور فنالند در شهريورماه سالجارى برگزار خواهد شد.

دهنو آورزمان قهرمان جام نوروزى سامن شد
 تيم شهيد رستمى دهنو آورزمان قهرمان مسابقات فوتبال جام نوروزى بخش سامن 

در زمين خاكى روستاى كليل آباد شد.
مسابقات فوتبال جام نوروزى بخش سامن گراميداشت ياد شهيد حاج قاسم سليمانى 
به همت هيأت روستايى و بازى هاى بومى -محلى و مسئول نمايندگى اداره ورزش و 

جوانان بخش سامن در زمين خاكى روستاى كليل آباد از توابع اين بخش برگزار شد.
تيم هاى موداران، دوريجان، ده شاكر، دهنو آورزمان، 2 تيم از روستاى ميزبان و 2 تيم 

از روستاى بلرتو در اين دوره از مسابقات شركت كردند.
تيم هاى شهيداحمد مالمير كليل آباد و شهيدحسين مرادى بلرتو در ديدار رده بندى اين 

مسابقات مقابل هم قرار گرفتند كه تيم شهيداحمد مالمير كليل آباد توانست با نتيجه 2
بر يك به پيروزى برسد و عنوان سومى اين مسابقات را ازآن خود كند.

در ديدار فينال اين مســابقات 2 تيم شهيد اسماعيل رستمى دهنو و شهيد محمود 
شيراوند ده شــاكر مقابل هم قرار گرفتند كه درنهايت تيم شهيداسماعيل رستمى 
دهنو آورزمان توانســت در يك بازى حساب شــده و جذاب از ســد تيم شهيد 
شــيراوند ده شــاكر با نتيجه 5 بر 4 عبور كند و به مقام قهرمانى اين مســابقات 

دست پيدا كند. .
در پايان و طى مراســمى با حضور مسئوالن و ميهمانان حاضر در فينال اين مسابقات 
از سوى هيأت روستايى و بازى هاى بومى-محلى و نمايندگى اداره ورزش و جوانان 

بخش سامن به تيم هاى برتر حكم و كاپ قهرمانى اهدا شد.

امير اسپرت مالير قهرمان مسابقات فوتسال شد
 مسابقات فوتسال جام جوان گراميداشت هفته جوان و اعياد شعبانيه با قهرمانى تيم فوتسال 

امير اسپرت مالير به پايان رسيد.
به همت ســازمان مردم نهاد ورزش ياران نوشيجان و همكارى اداره ورزش و جوانان و هيأت 
فوتبال مالير يك دوره مسابقات فوتسال با نام جام جوان گراميداشت هفته جوان و اعياد شعبانيه 

در سالن شهداى خلبان مجموعه ورزشى كوثر اين شهرستان برگزار شد.
تعداد 12 تيم در اين دوره از مســابقات شركت كردند كه در 4 گروه 3 تيمى براى كسب مقام 

و رتبه برتر به مصاف هم رفتند.
درنهايت تيم امير اسپرت مالير با غلبه بر حريفان خود عنوان قهرمانى اين مسابقات را ازآن خود 

كرد و تيم هاى سروش و شهيد احمدوند عناوين دوم و سوم را كسب كردند.

در سال نو مشترى ويژه ما باشيد

از پيلـه تا پـروانگـىاز پيلـه تا پـروانگـى

با ما با ما 
ديده شويدديده شويد

ايميل:
 info@Hamedanpayam.com 

شماره تماس:   081-38279011

واتساپ:         09226404490

تلگرام:         09226404490

خيز بلند بارسلونا به سوى ال كالسيكو
 تيم فوتبال بارسلونا با گل دقيقه 90 «عثمان دمبله» برابر وايادوليد 
به برترى دست يافت تا با روحيه اى مضاعف به استقبال ال كالسيكو 

برود.
بارسلونا در آخرين بازى هفته بيســت ونهم ليگ فوتبال باشگاه هاى 
اســپانيا، در ورزشــگاه نيوكمپ پذيراى وايادوليد بود كه به ســختى 
صاحب برترى يك بر صفر شد و خود را به صدر جدول نزديك كرد.
بارسلونا كه از شكست اتلتيكو مادريد برابر سويا روحيه گرفته بود در 
مصاف با تيم بحران زده وايادوليد90 دقيقه زجر كشيد تا با گل دمبله 3 
امتياز شيرين اين بازى را كسب كند و با اميدوارى بيشترى به استقبال 
ال كالسيو برود. تيم حريف كه لشكرى از بازيكنان كرونايى را داشت 
در برابر حمالت سنگين بارسا 11 نفره دفاع كرد و بازى قابل قبولى را 
ارائه داد اما اين مقاومت در دقيقه 90 شكست و ياران مسى به قهرمانى 

در الليگا اميدوار شدند.
بارسا با طراحى حمالت مختلف در پى رسيدن به گل بود و بازيكنان 
وايادوليــد هم ضمن اتخاذ روشــى تدافعى در ضد حمالت بســيار 
خطرناك بودند و وردى ماســيپ دروازه بــان و كاپيتان وايادوليد در 
اين ديدار بارها با واكنش هاى مناســب خود مانع از گلزنى بازيكنان 

بارسلونا شد.
حمالت بارسلونا در دقيقه 90 جواب داد و ارسال «فرانكى دى يونگ» 
در ميان غفلت مدافعان ميهمان به دمبله رسيد تا اين مهاجم فرانسوى 

تنها گل ارزشمند كاتاالن ها را به ارمغان آورد.
بارسلونا با اين پيروزى به امتياز 65 رسيد تا با حضور در رتبه دوم به 
يك قدمى اتلتيكومادريد برسد كه با 66 امتياز در جايگاه نخست است. 

همچنين رئال مادريد هم با 63 امتياز در رتبه سوم قرار دارد.
با اين اوصاف ديدار شنبه آينده ال كالسيكو بين تيم هاى رئال مادريد 
و بارســلونا از اهميت بااليى برخوردار اســت و اين بازى مى تواند 

سرنوشت قهرمان فصل جارى الليگا را مشخص كند.
در اين هفته اتلتيكو مادريد در يكى از بازى هاى حســاس به مصاف 

سويا رفت و با يك گل شكست خورد.

فكرى سرمربى نفت مسجدسليمان شد
ســرمربى نيم فصل اول تيم فوتبال اســتقالل به عنوان سرمربى نفت 

مسجدسليمان انتخاب شد.
باشــگاه نفت مسجدســليمان اعالم كرد كه محمود فكرى در ادامه 

مسابقات ليگ بيستم هدايت اين تيم را بر عهده خواهد داشت.
فكرى كه در نيم فصل اول ليگ بيستم هدايت تيم استقالل را بر عهده 
داشــت، پيش از اين نفت مسجدسليمان را از ليگ دسته يك به ليگ 

برتر رسانده بود.
نفت مسجدسليمان ليگ امسال را با هدايت مجتبى حسينى آغاز كرد 
و پس از جدايى او داريوش يزدى هدايت اين تيم را عهده دار شــد و 

بدين ترتيب فكرى سومين مربى اين فصل نفتى ها محسوب مى شود.

شكست ماريتيمو 
در حضور عابدزاده و عليپور

 تيم فوتبال ماريتيمــو در حضور بازيكنان ايرانى خود برابر بنفيكا 
شكست خورد تا همچنان گزينه اصلى سقوط باشد.

از هفته بيســت وپنجم ليگ برتر باشــگاه هاى پرتغــال، تيم مطرح و 
پرافتخار بنفيكا ميزبان ماريتيمو بود و درنهايت به برترى يك بر صفر 

دست يافت.
امير عابدزاده دروازه بان و على عليپور مهاجم ايرانى در تركيب اصلى 

ماريتيمو حضور داشتند.
ماريتيمو هم كه هفته هاست طعم موفقيت را نچشيده است با 21 امتياز 
در رتبــه هجدهم و آخر جدول رده بندى جا خــوش كرده تا گزينه 

اصلى سقوط باشد.

كره شمالى از حضور در المپيك توكيو 
انصراف داد

 كره شــمالى اعالم كرد به دليل ترس از ويروس كرونا در بازى هاى 
المپيك توكيو شركت نمى كند.

وزارت ورزش كره شمالى در بيانيه اى اعالم كرده است كه به دليل ترس 
از ويروس كرونا در المپيك توكيو شركت نمى كند.

در بيانيه آمده اســت كه كره شمالى به دليل وضعيت بحرانى بهداشت 
جهانى و بــراى محافظت از ورزشــكاران خود تصميــم گرفته در 
ســى ودومين دوره المپيك شــركت نكند؛ اما تحليلگران گفته اند كه 

ممكن است عوامل ديگرى نيز در اين امر مؤثر بوده باشد.
ايــن اتفاق درحالــى رخ داد كه يك هفته پيش كره جنوبى پيشــنهاد 
برگزارى مشــترك بازى هاى المپيك 2032 با كره شمالى را به كميته 

بين المللى المپيك داده بود. 

مسابقات فوتبال در تهران تعطيل شد
 به دليل اوج گيرى دوباره ويروس كرونا در تهران، مسابقات ورزشى 

از جمله فوتبال تا اطالع ثانوى تعطيل شد.
بــار ديگر تهران در وضعيت قرمز قــرار گرفت و پيك چهارم كرونا 
در تهران آغاز شــده و از همين رو محدوديت  هايى براى كنترل شيوع 
بيشــتر اين بيمارى گرفته شده كه با تصميم ستاد مبارزه با كرونا، همه 
ديدارهاى ورزشــى و تمرينات در شهر تهران تا اطالع ثانوى تعطيل 

شد.
بدين ترتيب مســابقاتى كه به ميزبانى تيم هاى تهرانى در ليگ برتر 
قرار اســت برگزار شــود هم تا اطالع ثانوى تعطيل شده است و 
بايد ديد با اين وضعيت مســابقات ليگ برتر به چه شــكل ادامه 

پيدا خواهد كرد.

 اين روزها منتقدان سنتى و يك دهه پيش 
كشــتى همدان بار ديگر َعلم اختالف با كادر 
فعلى هيأت كشــتى را برافراشــته اند و انگار 
برنامه اى براى پايان دادن به ســهم خواهى از 

كشتى استان ندارند.
به گزارش فارس، كشتى همدان نزديك به ده 
سالى مىشود كه آبستن حواشى زيادى است و 
دوبنده پوشان اين استان با حريفى به نام حاشيه 

دست وپنجه نرم مىكنند.
جالل صابريون، على رحيمى فر و حميدرضا 
درويشــى چهره هايى هستند كه سال ها هدف 
پيكان انتقادات مدعيان كشــتى قرار گرفتند و 
حتى بودند افرادى كه در اين راه نيز دســتان 

افراد حاشيه ساز، صورتشان را نوازش كرد.
حال اين بار همين افراد حاشيه ساز و پرُمدعاى 
كشتى استان به سراغ رئيس فعلى هيأت كشتى 
استان رفته اند و بى امان درحال حاشيه سازى و 

سنگ اندازى براى او هستند.
حميدرضــا يارى بارها اعالم كرده به واســطه 
دعوت جامعه كشــتى اســتان اين سمت را 
پذيرفته امــا مىبينيم كه امــروز در ميانه راه، 
پوســت موز زير پايش انداخته و نمى گذارند 
مســير خود را ادامه دهد، اين افراد مشخص 
نيســت چــه موقــع مىخواهند دســت از 
سهم خواهى كشتى استان بردارند و براى يكبار 
هم كه شده خاموش شوند و بگذارند ورزش 

اول همدان مسير درست خود را طى كند.
به اذعان كارشناســان گوش شكســته، كشتى 
استان در دوران حميدرضا يارى مسير پيشرفت 
و بازگشت به روزهاى اوج خود را طى مىكند 
و اگر با همين روند ادامه دهد دوباره شــاهد 
كسب مدال هاى بينالمللى براى كشتى همدان 

خواهيم بود.
اين افراد منتقد كه تعدادشــان از انگشــتان 2
دســت هم تجاوز نمىكند بارهــا به راه هاى 
مختلف مســائلى را به وجود آورده اند و حتى 

در مباحث كشورى نيز روند غلط خود را ادامه 
داده اند و كار را به جايى رسانده اند كه به خاطر 
درگيرى فيزيكى و ايجاد حاشيه در اردوى تيم 

ملى عذرشان را خواسته اند.
حال بهانه تراشــى كرده و از حضور يك مربى 
ديگر در اردوى ملى پوشــان جوان و نوجوان 
گرفته تا نبود حمايت در بازگشت به تيم ملى 
بزرگساالن، آسمان به ريسمان دوخته و دوباره 
تيــغ انتقادات خود را تيــز كرده اند تا به جان 

و پيكره بىرمق كشتى همدان آسيب برسانند.
نكته ماجــرا وقتى جالب مى شــود كه همين 

دوستان قهرمان كه عناوين خوبى هم در كشتى 
دارند، خود در رأس كادر اجرايى هيأت كشتى 
استان قرار داشته و بارها در دورههاى مختلف 
استعفا كرده و عملكرد ضعيف خود را با چند 
انتقاد ساده و البته يك استعفا، مخفى نگهداشته اند 

تا فرار روبه جلو خود را ادامه دهند.
اين مدعيان كشتى استان بهتر بود تا پايان دوره 
4 ســاله يارى، بر مسند كشتى همدان صبر را 
پيشه مىكردند سپس انتقاد خود را مطرح كنند 
نه اينكه طبق عادت قديمى خود در اواســط 
كار يك رئيس، كشــتى همدان را چنان وارد 

حاشيه كنند كه عنان كار از دست كادر اجرايى 
هيأت خارج شــود و نتوانند تمركز خود را به 
پيشرفت كشتى و اجراى برنامه هاى تدوين شده 

معطوف سازند.
اميدواريم ســهم خواهى اين افراد از كشــتى 
هرچه ســريعتر تمام شــود و گله و شكايت 
بردن به استاندار و فرماندار و مديركل و رئيس 
فدراسيون را روزى پايان دهند و بگذارند يك 
بار هم كه شده، كشــتى همدان روى خوش 
ديــده تا عقب ماندگى ده ســاله خود را پايان 

دهد.

 مسعود كمروند كشتى گير آزادكار نهاوندى 
به دليــل تخلف در اســتفاده از مــواد نيروزا و 
دوپينگ به مدت 4 سال از حضور در مسابقات 

و رقابت هاى ورزشى محروم شد.
به گزارش ايرنا، ايــن آزادكار نهاوندى به دليل 

مصرف مــاده ممنوعــه اســتروئيد آنابوليك 
(اســتانوزولول)، از 5 بهمــن 1399 تا 4 بهمن 
1403 از ســوى ســتاد ملى مبارزه با دوپينگ 
(ايران نادو) به مدت 4 سال از حضور و شركت 
در تمامى فعاليت هاى ورزشــى محروم شــده 

است.
محروميت كمروند پس از قطعى شدن از سوى 
ستاد ملى مبارزه با دوپينگ به طور رسمى اعالم 

شد.
رئيس هيأت كشــتى همدان با تأييد اين خبر، 
اظهار كرد: اين محروميت از سوى ستاد مبارزه 

با دوپينگ و براساس قوانين اعالم شده است.
حميدرضا يارى اظهار كــرد: اين خبر هرچند 
تأسف آور است، اما بارها به كشتى گيران اعالم 
شده كه بايد درباره اســتفاده از مواد دارويى و 
مكمل ها مراقبت كنند و بدون نظر كارشناسان و 
مسئوالن متخصص مربوطه در اين زمينه اقدامى 

نكنند.
كمروند ســابقه كســب عنــوان قهرمانى در 

رقابت هاى بين المللى جام تختى را دارد.

تداوم انتقاد و سهم خواهى 
از هيأت كشتى استان

كشتى گير نهاوندى به دليل دوپينگ 
4 سال محروم شد

 از سوى كنفدراســيون فوتبال آسيا زمان 
قرعه كشــى و برگــزارى مســابقات مرحله 
مقدماتى و نهايى فوتبال بانوان آسيا 2022 هند 

مشخص شد.
مرحلــه  مســابقات  قرعه كشــى  مراســم 
مقدماتــى فوتبــال بانــوان آســيا 2022 هنــد، 
ــور  ــاه در كواالالمپ ــنبه 6 خردادم روز پنجش
ــزار  ــيا برگ ــال آس ــيون فوتب ــر كنفدراس مق

ــد. ــد ش خواه
مرحله مقدماتى اين رقابت ها از 21 شهريورماه 

تا 3 مهرماه 1400 با حضور 30 تيم در 6 گروه 
4 تيمــى و 2 گروه 3 تيمى به صورت متمركز 
برگزار مى شــود كه از هر گــروه يك تيم به 

مرحله نهايى صعود مى كند.
همچنين مسابقات مرحله نهايى از 30 دى ماه 
تا 17 بهمن ماه 1400 با حضور 12 تيم برگزار 
مى شــود. الزم به توضيح است تيم هاى ژاپن، 
اســتراليا و چين به همراه هنــد كه ميزبان اين 
رقابت ها است به طور مستقيم در مرحله نهايى 

حضور خواهند يافت.

سرپرست 
هيأت ژيمناستيك استان 

منصوب شد
 علــى پارســاجو ســكان هدايــت هيأت 

ژيمناستيك استان همدان را در دست گرفت.
 به پيشــنهاد اداره كل ورزش و جوانان استان و 
فدراسيون ژيمناستيك جمهورى اسالمى ايران، 
على پارساجو سكان هدايت هيأت ژيمناستيك 

استان همدان را در دست گرفت.
در حكمى كه از ســوى زهــرا اينچه درگاهى 

رئيس فدراســيون ژيمناستيك خطاب به على 
پارســاجو صادر شــده، چنين آمده است: با 
توجه به پايان دوره رياست مهدى جعفرى از 
هيأت ژيمناستيك استان و پيشنهاد آن اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان همدان، بدين وسيله 
جنابعالى به سرپرستى هيأت ژيمناستيك استان 

همدان منصوب مى شويد.
 اميــد اســت بــا اتــكال بــه خداونــد متعــال و 
اســتفاده از ظرفيــت عالقه منــد و فنــى اســتان 
در انجــام امــور جــارى هيــأت و مهيــا كــردن 
ــات  ــع و انتخاب ــراى مجم ــرايط مناســب ب ش

موفــق و مؤيــد باشــيد.

اعالم زمان قرعه كشى مسابقات فوتبال 
بانوان آسيا 2022 هند
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بازگشايى و حضور مسافران 
بــراى بازديــد از اين غار 
شــرايطى  نيازمند  جهانى 
تصميم گيرنده  كه  اســت 
در اين زمينه ســتاد مقابله 
مجموعه  كروناســت.  بــا 
عليصدر  غار  گردشــگرى 
و بازديد از آن در راســتاى 
پيشگيرى از شيوع ويروس 
مصوبــات  براســاس  و 
پايان  تا  كرونا  ملى  ســتاد 

ارديبهشت تعطيل است

گـزارش 

صنايع دستى

كتاب

معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى كشور:
به كارگيرى صنايع دستى ايرانى هزينه طراحى 

داخلى خانه را كاهش مى دهد
 معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى گفت: توسعه ايده و مفهوم «خانه 
ايرانى» عالوه بر كاهش هزينه طراحى داخلى و چيدمان براى خانواده ها، به 
گسترش توليدات و فعاليت شاغالن حوزه صنايع دستى در سراسر كشور 

منجر مى شود.
به گــزارش ايرنا، پويا محموديان درباره طــرح تجهيز و طراحى داخلى 
خانه هاى طرح اقدام ملى مسكن، گفت: با اعتقاد به اينكه صنايع دستى رمز 
اقتصاد مقاومتى اســت و باور به توان صنايع دستى ايران، طرح اقدام ملى 
مســكن با تمركز بر ايده خانه ايرانى شكل گرفت؛ استفاده از محصوالت 
اصيل صنايع دستى در طراحى و چيدمان خانه، عالوه بر آشناسازى مردم با 
هنرهاى سنتى هر منطقه و دادن ايده به معماران و مهندسان ساخت وساز و 
طراحان داخلى ساختمان، موجب ايجاد حس زيبايى شناسى و البته رونق 

فروش صنايع دستى مى شود.
معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى كشــور افزود: صنايع دستى ايران با 
توجه به گستردگى، تنوع توليدات(بيش از 295رشته فعال) و تعداد باالى 
هنرمندان و صنعتگران شاغل در اين صنعت، نيازمند حمايت و پشتيبانى 
تمامى دستگاه ها و سازمان هاى دولتى و خصوصى است؛ در همين راستا 
معاونت صنايع دستى و هنرهاى سنتى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى با نگاه به تاريخچه توليدات و كاربرد آن در زندگى روزمره 
مردم از ســال هاى گذشــته ايده خانه ايرانى را در كشور پياده سازى و در 

نمايشگاه هاى مختلف در سراسر كشور معرفى و اجرا كرده است.
محموديان با اشاره به آغاز بهره بردارى و واگذارى 40 هزار واحد از طرح 
اقدام ملى مسكن در استان يزد، خاطرنشان كرد: ايده خانه ايرانى در راستاى 
تجارى ســازى صنايع دستى با حمايت دستگاه هاى اجرايى استان يزد و با 
تمركز بر نمايش زيبايى شناســى و اســتفاده از محصوالت صنايع دستى 
كشورمان با اولويت استفاده از صنايع دســتى استان يزد به عنوان يكى از 
مراكز اصلى توليد هنرهاى سنتى و البته بخشى از محصوالت ساير استان ها 

اجرايى شده است.
وى با بيان اينكه در طرح اقدام ملى مسكن يزد 2 واحد مسكونى به عنوان 
نمونه با محصوالت صنايع دســتى طراحى و تجهيز شده است، تصريح 
كرد: در اين خانه ها به غيــر از لوازم الكترونيك و ديجيتال، بقيه لوازم از 
صنايع دستى ايران اســت؛ در اين خانه ها از انواع منسوجات يزدى براى 
پرده و روميزى و رومبلى و از زيلو از شهر جهانى ميبد استان يزد به عنوان 
كف پوش و از سراميك براى طراحى سرويس هاى بهداشتى و حمام و از 
سفال براى تجهيز وسايل و ظروف آشپزخانه استفاده شده است. همچنين 
براى طراحى وســايل روشنايى مانند لوســتر از محصوالت مس و براى 

مبلمان، ميزها و صندلى ها از توليدات رشته چوب به كار برده شده است.
معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى كشور گفت: همه محصوالت به كار 
رفته در چيدمان خانه هاى طرح اقدام ملى مسكن، حاصل ذهن خالق و 
ساخته دستان هنرمندان صنايع دستى كشورمان است، هر يك از محصوالت 
نمودى از تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم است. اين محصوالت عالوه بر 
كاربردى بودن در زندگى امروزى، نمايانگر بى نيازى كشورمان از واردات 

بى رويه محصوالت دكوراسيون داخلى از ساير كشورها است.
محموديان افزود: توسعه ايده و مفهوم خانه ايرانى در ميان مردم و به ويژه 
اهالى فن از معماران حوزه ساخت وســاز تا طراحان داخلى ســاختمان 
عالوه بــر كاهش هزينه طراحى داخلى و چيدمــان خانه براى خانواده ها 
درنهايت به گســترش توليدات و فعاليت شاغالن حوزه صنايع دستى در 

سراسر كشور منجر مى شود.

كتاب «رويكرد گردشگرى شهرى و روستايى 
در ايران و جهان» منتشر شد

 كتاب رويكرد گردشگرى شهرى و روستايى در ايران و جهان به قلم 
«حميد كريمى» و توســط انتشارات آفتاب گيتى منتشر شد. نويسنده اين 
كتاب گفت: متن اين اثر در بازه يك سال در حوزه گردشگرى تهيه شده 
كه مى تواند منبعى براى گردشگرى و سرفصل دانشگاهى محسوب شود.

كريمى بيان كرد: در اين كتاب به مباحث مختلفى از جمله مفاهيم، صنعت 
گردشگرى، توريســم، اهميت و محصوالت گردشــگرى، گردشگرى 
فرهنگى، گردشگرى اوقات فراغت، طبيعتگردى، مديريت پايدار زمين، 
اشتغالزايى، بهبود كيفيت محيط زيست، افزايش كيفيت زندگى و كاهش 
فقر، حقوق جهانگردان غيرمسلمان، اثرات مخفى گردشگرى، بيمارى هاى 
واگيردار، زيرساخت ها، پياده راه ها و راهكار افزايش درآمد براى جامعه ملى 

كشور را مورد بررسى قرار خواهد داد.
وى افزود: كارشناســان علوم اقتصادى معتقدند كه گردشگرى به عنوان 
بزرگ ترين و متنوع ترين صنعت در دنيا شناخته مى شود كه در اين راستا 
بسيارى از كشورها و به ويژه توسعه يافته اين صنعت را به عنوان منبع اصلى 

ايجاد درآمد، اشتغالزايى و رشد بخش خصوصى و زيربنايى مى دانند.

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

چهارشنبه  18 فروردين ماه 1400  24 شعبان 1442  7 آوريل 2021  شماره 4004

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               05:30  
خورشيد         06:55                   طلوع 
اذان ظهر                      13:18
غروب خورشيد              19:43
اذان مغرب                   20:00 
نيمه شب شرعي           00:35

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
تن محنت كشى ديرم خدايا                                             دل با غم خوشى ديرم خدايا
زشوق مسكن و داد غريبى                                                 به سينه آتشى ديرم خدايا
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■ حديـث:
امام صادق(ع):

(درباره سخن خدا : «پروردگارا! ما را در اين جهان نيكويى ده و در آن جهان نيز نيكويى 
بخش و ما را از عذاب آتش دوزخ نگاه دار» ): مراد، خشنودى خدا و بهشت است در آخرت و 

گشايش در روزى و مايه هاى معيشت و نيكِى اخالق در دنيا.             
من ال يحضره الفقيه : ج 3 ص 156 ح 3566

مركز چاپ و بسته بندى همدان (پيام رسانه) جهت تكميل كادر نيروى انسانى خود از افراد ذيل با شرايط مندرج 
در جدول دعوت به همكارى مى نمايد. متقاضيان محترم درصورت تمايل مى توانند با روش هاى مندرج در پايان 

آگهى هر روزه از ساعت 8 لغايت 16 تماس حاصل نمايند. 
مراجعه كنندگان محترم مى بايست رزومه كارى خود را هنگام مراجعه جهت تحويل به واحد كارگزينى همراه 

داشته باشند و يا با روش هاى ارتباطى ذيل نسبت به ارسال آن اقدام نمايند.

دعوت بـه همكـارى

* اولويت سنى با افراد بين 23 تا 30 سال مى باشد.
* حقوق و مزايا: براساس قوانين اداره كار + بيمه تامين اجتماعى + توافقات فى مابين

■ راه هاى ارتباطى:
info@anichap.com :تلفكس: 34586649 (081)                           * ايميل  *

* واتس آپ: 09183175899
* آدرس: شهرك صنعتى بهاران، خيابان بهارصنعت، خيابان نهم، پالك 180/179

شرايطتحصيالتتجربه كارىجنسيتتعدادسمت

مسلط به نرم افزارهاى اكسل، سپيدار حداقل ديپلمحداقل 3 سالآقا1 نفرانباردار
و ساير نرم افزارهاى مرتبط

آشنايى به نرم افزارهاى اكسل، حداقل ديپلمحداقل 1 سالآقا1 نفركمك انباردار
سپيدار و ساير نرم افزارهاى مرتبط

حداقل ديپلمحداقل 2 سالخانم / آقا3 نفرفروش
آشنا به فنون مذاكره
روابط عمومى باال

اولويت با رشته هاى بازرگانى

حداقل ديپلمحداقل 1 سالخانم / آقا2 نفرطراح

مسلط به نرم افزارهاى گرافيكى 
از جمله  اينديزاين، فتوشاپ، 

Illustrator
خالق و ايده پرداز
روابط عمومى باال

حداقلحداقل 3 سالخانم / آقا1 نفرمدير بازرگانى
اولويت با رشته هاى مرتبط فوق ليسانس

حداقل ديپلمحداقل 1 سالخانم / آقا1 نفرمسئول دفتر
روابط عمومى باال

Word مسلط به نرم افزارهاى
Excel و 

كارمند كنترل 
حداقل حداقل 2 سالخانم / آقا2 نفركيفيت

ليسانس
اولويت با رشته هاى فنى، گرافيكى 

و طراحى
كارمند واحد 
حداقل حداقل 2 سالخانم / آقا2 نفربرنامه ريزى

ليسانس
 IT ،اولويت با رشته هاى كامپيوتر

و صنايع
حداقل ديپلم-آقا4 نفركارگر ساده

توان پخت انواع غذاهاى ايرانى حداقل ديپلمحداقل 2 سالخانم / آقا1 نفرآشپز
و فرنگى براى 50 نفر

حداقل ديپلمحداقل 3 سالآقا1 نفرمكانيك صنعتى
اولويت با افراد آشنا به تراشكارى

آشنايى به سيستم هاى فنى، مكانيكى و 
پنوماتيك

 نوروز بدون غار 
درحالى كه نوروز 1400 سومين نوروزى بود كه پس از سيل نوروز 1398 و كرونا در نوروز 1399 
شرايط سفر در تعطيالت همچنان فراهم نشد، اكيدا توصيه هم شد نوروز 1400 هم مردم در خانه 
بمانند. اما به هر ترتيب ستاد ملى مقابله با كرونا و رئيس جمهورى پس از جلسات متعدد تكليف 

سفر هاى 1400 را روشن كردند.
بنابر مصوبه ســتاد ملى مقابله با كرونا، سفر به شــهرهاى قرمز و نارنجى در نوروز 1400 ممنوع 
اعالم شــد و سفر به شــهرهاى آبى و زرد نيز با رعايت پروتكل هاى بهداشتى سختگيرانه قرار به 

انجام شد. 
اگرچه اين موضوع تنها درباره سفرهاى شخصى جاده اى صدق مى كرد و سفر هوايى، ريلى و... با 

ساير وسايل حمل ونقل عمومى با ارائه پاسخ منفى تست كرونا امكان پذير است.
از آنجا كه همدان در رديف شهرهاى زرد قرار داشت با اين تفاسير سفر به استان با حفظ و رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى ممكن بود. با توجه به اينكه شهرستان هاى استان همدان در وضعيت زرد و 

آبى قرار داشتند، طبق تصميم ستاد كرونا استان مى توانست پذيراى مسافران باشد.
بر اين اســاس مقرر شــد همه تأسيسات گردشــگرى، موزه ها و اماكن تاريخى و تفريحى در 
ايام نوروز فعال و ســوئيت هاى اقامتى تله كابين گنجنامه و عباس آباد نيز پذيراى گردشــگران 

باشند.
اما در اين ميان غار عليصدر به عنوان يك جاذبه پرطرفدار در بين گردشــگران تعطيل اعالم شد و 
اين تعطيلى با نظرتصميم گيران و متوليان امور در اين مجموعه طبق تصميمات ســتاد كرونا اتخاذ 
شده بود و مديرعامل شركت سياحتى عليصدر گفت: چون ستاد كرونا مرجع تصميم گيرى است، 
هرچه مصوب كند بايد اجرا شود و براى حفظ صحت و سالمت منطقه اين مجموعه را غيرفعال 

اعالم كرديم.
 مهدى مجيدى همچنين با اشــاره بــه اينكه بهره بردار و 
كارگران غار هم درباره اين تصميم توجيه شده اند، تأكيد 
كرد: بازگشايى و حضور مسافران براى بازديد از اين غار 
جهانى نيازمند شرايطى اســت كه تصميم گيرنده در اين 
زمينه ستاد مقابله با كروناست. مجموعه گردشگرى غار 
عليصدر و بازديد از آن در راســتاى پيشگيرى از شيوع 
ويروس و براســاس مصوبات ســتاد ملى كرونا تا پايان 

ارديبهشت تعطيل است.
 طرح منطقه ويژه بين المللى عليصدر 

در سالجارى نهايى مى شود
مديرعامل شــركت سياحتى عليصدر همدان گفت: طرح 
منطقه ويژه بين المللى عليصدر از ســال 98 آغاز و سال 
گذشته مرحله نهايى آن ارائه شد، اين طرح در سالجارى 
نهايى مى شود و نقشــه راه 230 هكتار اراضى عليصدر 

مشخص و سرمايه گذارى كالن انجام خواهد شد.
 اما پس از يكى دو ســال بيــكارى كاركنان حاال مهدى 

مجيدى، با اشاره به اينكه تخفيفات زمستانى خوبى براى مجموعه سياحتى عباس آباد درنظر گرفته 
شــده بود، افزود: اين تخفيفات با استقبال خوبى مواجه شد و براى فصل بهار نيز تخفيفاتى ارائه 
مى شود و مجموعه از امروز تا 20 ارديبهشت 40 درصد تخفيف براى همشهريان و هم استانى ها 

درنظر گرفته است.
وى با بيان اينكه مجموعه ويالهاى اقامتى عباس آباد تنها منبع ورودى هزينه به شــركت ســياحتى 
عليصدر در اين ايام بوده اســت، ادامه داد: در دوران شيوع كرونا بيمه بيكارى پرسنل پرداخت و 3 

ميليارد تومان وام نيز براى شركت اخذ شد.
مجيدى با بيان اينكه در ســال گذشــته 85 درصد آمار بازديدكنندگان غار كاهش يافت اما هزينه ها 
به قوت خود باقى بود و حتى افزايش هم يافت، افزود: خط مقدم غارعليصدر روســتاى ســياحتى 

عليصدر و سپس شهرستان كبودراهنگ است زيرا پرسنل اين مجموعه به آنجا تعلق دارند.
وى با اشاره به اينكه 3 دهه از تشكيل شركت سياحتى عليصدر مى گذرد، اظهار كرد: درحال حاضر 
اين مجموعه بيش از 200 نفر نيرو دارد و با اينكه در شرايط كرونايى با كاهش 85 درصدى نيروى 

انسانى مواجه شديم اما سعى شد سفره كارگران جمع نشود.
مديرعامل شــركت سياحتى عليصدر مطرح كرد: در سال 99 با توجه به رويكردهاى كلى تخفيفات 
قابل توجه حدود 90 درصدى به بهره برداران مجموعه داده شــد، همچنين 550 هزار مسافر از غار 
بازديد نكردند و 27 ميليارد و 500 تومان بليت فروخته نشد و حدود 3 تا 4 ميليارد تومان اجاره  بايد 

از بهره برداران گرفته مى شد كه محقق نشد.
 جلوگيرى از ازدحام جمعيت 

وى با اشــاره به اينكه مجموعه ســياحتى عليصدر بزرگ ترين مجموعه غرب كشور و حتى كشور 
اســت، گفت: در سال هاى غيركرونايى افتخار شركت به 15 هزار بازديدكننده غار بود؛ 
امــا امروز وضعيت تغيير كرده و بايد طورى برنامه ريــزى كنيم كه از ازدحام جمعيت 

جلوگيرى شود.
مجيدى بيان كرد: از سال گذشته كه دستورالعمل هاى بهداشتى اعالم شد، هزينه مسافر 
در غار افزايش يافت و به عنوان نمونه در خردادماه حدود 500 ميليون تومان براى ماسك 

هزينه شد تا سرانجام كارگاه توليد ماسك را راه اندارى كرديم.
وى با اشــاره به اينكه در ســال 99 توليت غار به دولت ســپرده شد، ادامه داد: شركت 
ســياحتى عليصدر ديگر متولى غارعليصدر نيست و از سال گذشته اجاره اى به حساب 
خزانه واريز مى كنيم كه اين مبلغ 3 هزار تومان از هزينه بليت هر مسافر است، عالوه براين 
پرونده ســال هاى 89 تا 98 نيز باز است و امكان دارد مجبور شويم اجاره اين سال ها را 
نيز تقبل كنيم. مديرعامل شركت سياحتى عليصدر با بيان اينكه در ايام كرونايى مجموعه 
سياحتى عباس آباد فعال بود، گفت: در 6 ماهه دوم سال گذشته درآمدهاى اين مجموعه 
نســبت به سال هاى گذشته رشد داشت و به عنوان مثال درآمد بهمن ماه نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 4 برابر بود.
وى با بيان اينكه درآمد شــركت در ســال 99 مبلغ 21 ميليارد كاهش پيدا كرد، يادآور 
شد: متأسفانه گردشگرى همدان چهارفصل نيست و متولى گردشگرى بايد اين قضيه را 
مديريت و ظرفيت هاى زمســتانى را معرفى كند، در اين راستا شركت سياحتى عليصدر 

آماده است در 6 ماهه دوم سال تخفيفات ويژه اى ارائه دهد.

 عزلت نشينى عليصدر شايسته گردشگرى نيست 
مجيدى: كاهش 21 ميليارد درآمد، پاسخگوى هزينه ها نبود 

■ طرح منطقه ويژه بين المللى عليصدر سال 1400 نهايى مى شود
■  سال 99 توليت غار به دولت سپرده شد

 سال هاى سال وقتى تقويم به دهه دوم فروردين مى رسيد و 
آمار گردشــگران ورودى رسانه اى مى شد، مشغول تحليل آمار 
گردشــگران ورودى به همدان مى شدم كه كجا بيشتر گردشگر 
آمد و كجا بهتر خدمات ارائه داد و چقدر درآمد نصيب استان 
شــد و ...؛ اما حاال همه اينها به خاطراتى تبديل شده است كه 

يادآورى آنها فقط آه از نهادمان برمى آورد. 
در ميان ايــن تحليل آمارها جالب بود كــه بى برو برگرد هم 
ســردمدار همه جاذبه هاى پُرگردشــگر جايــى نبود جز غار 

شگفت انگيز عليصدر كه روزانه ميزبان هزاران گردشگر بود. 
در منطقه عليصدر، گل تپه، كبودراهنگ، اللجين و مسير همدان 
تا غار هياهويى برپا بود. گاهى كار به جايى مى رســيد كه راه 
به روى گردشــگران موقت بسته مى شد و اجازه ورود به آنها را 

نمى دادند تا كمى جمعيت مديريت شود. 
آنقدر سفر به عليصدر براى مسافران جدى بود كه هر گردشگر 
راهش را مى كشــيد و مسافر اين ديار مى شــد تا قايق نشين 
قايقرانى شــود كه از قنديل هاى آويزان تا سنگ هاى برآمده تنه 

غار، داستان هايى دلنشين را براى مسافران تعريف مى كردند. 
هياهوى نوروز و رفت وآمد گردشــگران به عليصدر هر سال 
آغازى پُررونق را براى همسايگان اين غار آبى رقم مى زد. همه 
چيز بر وفق مراد بود تا آنكه كرونا گردشگرى را زمين گير كرد 
و همه آب هاى برنامه ريزى ها از آسياب گردشگرى افتاد و شد 

آنچه نبايد مى شد.
عليصدر پرهياهوى پيش از كرونا، عزلت نصيبش شد و همه آنها 
كه نانشــان از چرخ روزگار و اشتغال در اين غار سر سفره زن 

و بچه هايشان مى آمد، آجر شد و نفس كسب وكارشان سرد شد.
نوروزى را عليصدرنشينان به خود ديدند كه روزگار بيكارى و 
رخوت آنها بود، به جاى نان بازو خوردن راه دريافت حق بيمه 
بيكارى به آنها نشــان داده شد و راهِى راهى شدند كه دل هيچ 

كدامشان در آن خوش نبود.
از اهالى روستا گرفته تا مديرعامل شركت سياحتى عليصدر و 
كاركنان اين ارگان خصوصى-دولتى همه وهمه سايه خمودگى، 

بيكارى و كم كارى حالشان را دگرگون كرد. 
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ت وی او ه   ت ھ باز

دوست ديرين شما توكـل دارائى

جناب آقاى 

بهــروز بحيــرايــى
رئيس دفتر محترم استاندار همدان

درگذشت عموى گراميتان را تسليت مى گويم و براى 
جنابعالى و ساير بستگان از درگاه بارى تعالى، صبر و اجر 

خـواستارم.
خداوند روح آن مرحوم را غرق رحمت واسعه اش گرداند.

آمين


