
چهار شنبه
29 مرداد 1399
19 آگوست 2020

سال پنجم 
شماره بیست و یکم

4 صفحه

قیمت: 1000 تومان

کوتوله پرورى؛ درد خاموش سیستم ادارى 

صفحه2

صفحه4

صفحه4

صفحه3

سقوط آرام کرونا در همدان
هشدار؛ بى خیال نشویم

رقابت نفس گیر 20 هزار 
کنکورى در همدان

هنجارشکنان 
پردرآمد!

شیر گران است 
اما غنیمت شمیردش!

هفته نامه اجتماعى، ورزشى غرب کشور
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یکى از مواردى که در سیستم هاى ادارى 
کشــور در ادوار مختلــف فــارغ از نگاه 
جناحى به دولت ها به چشــم مى خورد، 
مســاله انتصابــات مدیریتى بــر مبناى 
ارتباطاتى چــون هم جناحى، هم قومیتى 
و هم زبانــى، خویشــاوندى و مواردى از 
این دست مى باشد که از سوى مسئولین 
رده هــاى باالتر براى تعییــن مدیران و 
گرفته  نظر  در  پائینتر  رده هاى  مسئولین 
مى شود که این رویکرد باعث تنگ شدن 
عرصــه خدمت بــر افــراد توانمند و بى 
رابطه و فراهم شــدن فرصت براى افراد 
ناتوان و با رابطه در سیستم هاى ادارى و 
در نهایــت پیدایش پدیده کوتوله پرورى 

مى شود.
آدم کوتوله فقط در کارتون ها نیست!!

آدم کوتوله در جامعه امروزى کسى نیست 
که قد و قواره کوچکى دارد!!

آدم کوتولــه در واقع فردى اســت که از 
جامعه اى کوچکتر و با ظرفیتى پائینتر، در 
جامعه بزرگتر کــه حضور افراد با ظرفیت 
باالتــر را مى طلبد، با رانت و رابطه به مقام 
و منصبى دســت پیدا مى کند که معموال 
هیچ ســواد و تخصصى بــراى تصدى آن 

جایگاه ندارد!

این طــور آدمى معمــوال و در واقع اغلب 
اوقات رفتارهاى نامانوســى در سیســتم 
کارى و ادارى از خــود بــروز مى دهد که 
به عقیده بنــده یکى از علت هاى پیدایش 
در  ادارى  ناهنجارى هــاى  از  بســیارى 
دســتگاه هاى دولتى، ظهــور و بلوغ آدم 

کوتوله ها در سالیان اخیر بوده است.
گســترش پدیــده تملق، پاچــه خوارى 
و چــرب زبانــى و ناهنجاریهایى از این 
آدم  توجه ها  مــورد  بســیار  که  دســت 
کوتوله هاســت، از نتایــج حاصل از این 
رویکرد در سیســتم ادارى بوده اســت؛ 
کســى که ظرفیت باالیى داشــته باشد 
از چرب زبانى و تملــق دیگران در برابر 
خودش بیزار و در برابر مشــاهده چنین 
رفتارى از دیگران خیلى ســریع واکنش 
نشان داده و درخواست طرح اصل صحبت 
را به طرف مقابــل مى دهد اما در مقابل 
آدم کوتوله چون کمبود و عقده حقارت 
دارد و در واقع بــه ناحق در این جایگاه 
قرار گرفته، از این رفتارها استقبال کرده 
و لــذت هم مى بــرد. همچنین خود این 
افراد نیز براى باال بردن خود نزد سایرین 
رفتارهایى  چنین  باالدستى ها،  ویژه  به  و 
از خــود بروز مى دهند و چون براى خود 

نیستند،  متصور  خاصى  شان  و  شخصیت 
براى رسیدن به جایگاه هاى باالتر از این 
حرکت اســتفاده مى کنند؛ چون اساســا 

چیزى براى از دست دادن ندارند.
متاســفانه آدم کوتوله ها در فضاى بیمار 
ادارى امروز، زود و خوب رشد مى کنند؛ 
چون بــه راحتى با این رفتارها مى توانند 
بــراى خــود در دل باال دســتى هاى با 
تفکرات مشــابه جا باز کرده و در نهایت 
خود نیز در حوزه زیرمجموعه نســبت به 
کوتولــه پرورى اقدام مى نمایند تا روز به 
روز بیشتر شــاهد این رفتارها در سطح 

باشیم. ادارى  جامعه 
نگاه به عملکــرد این آدم هاى کوتوله در 
طول دوره حضورشــان در هــر جایگاه، 
کامال موید این مطلب است که بیسوادى 
و عــدم تخصص ایشــان در کار، لطمات 
جبــران ناپذیــرى را بــه سیســتم هاى 
زیرمجموعــه وارد کــرده امــا بر خالف 
انتظار جامعه هدف در خصوص برکنارى 
یا حــذف و انتقال ایشــان بــه جایگاه 
پائین تر، این افراد بــه جایگاه هاى باالتر 
دســت پیدا  کــرده و حتــى در جوامع 

مى شوند. منصب  بزرگترصاحب 
اندکى درنــگ و نگرش دقیقتــر به افراد 
پیرامونى در سیستم ادارى هر دستگاهى، 
قطعا گزینه هاى زیادى را در ذهن متبادر 
مى کند که شامل این پدیده هستند یا در 
این دایره مى گنجند و حتى ممکن اســت 
االن در سیستم هاى باالتر مشغول خدمت 

صادقانه (!) باشند.
جاى تاسف دارد که بگوییم «همدان» در 
بسترسازى براى رشد و بلوغ آدم کوتوله ها 
یکى از استان هاى ســرآمد است؛ چرا که 
نگاه مردم و جامعه ادارى در شهر همدان 
نسبت به سایر شهرهاى بزرگ کشور چون 
تبریز، اصفهان و شیراز در خصوص پذیرش 
افراد ضعیــف و غیر همدانــى (مخصوصا 
از مناطــق عقــب افتاده تــر و کوچکتر)، 

ضعیف تر اســت و به راحتى با حضور افراد 
اینچنینى در سیستم کنار مى آیند تا این 
افــراد در این فضاى آرام و راحت به خوبى 

به اهداف خود دست پیدا کنند.
از ســویى دیگــر در سیســتم هاى ادارى 
و دولتــى به تعــدد دیده مى شــوند افراد 
توانمند و با انگیزه اى که به دالیل مختلف 
(کــه اغلب خارج از عــرف، منطق و حتى 
قانون و اخالق هستند) از خدمت کردن در 

حوزه هاى تخصصى خود محرومند.
مضرات این رویکرد مدیران ارشد در کنار 
گذاشــتن و نادیده گرفتن افــراد توانا اما 
بى اتصال به جناح ها، باندها و قومیت ها را 

مى توان از چند زاویه بررسى کرد:
 ایــن افراد بــه مرور زمان با مشــاهده 
بى عدالتى ها و بى توجهى ها، انگیزه و امید 
خود را از دســت داده و حتى اگر به آنان 
فرصتى داده شود، دیگر نمى توانند کارنامه 
موفقى در حد زمان پیش از بى توجهى هاى 
مقامات باالدستى به خود را ارائه دهند که 
این در واقع ظلم به خــود فرد در مرحله 

اول را در بر مى گیرد.
 مخاطبان و جامعه هدفى که مى توانند 
از خدمــت، انگیزه و خالقیت آنها بهره مند 
شــوند، از این موهبت و امــکان بى بهره 
مى ماننــد که این به نوعى ظلــم به افراد 

مخاطب یا ثانى را شامل مى شود.
 فــرد تصمیم گیرنده و تعییــن کننده 
در کنــار این دو گروه به خود نیز آســیب 
مى رســاند؛ چرا که بها دادن به این افراد 
توانا و ارائــه کارهاى قابل قبول و اقدامات 
درخور، در نهایت منجر به درج ســوابق و 
نتایــج در کارنامه عملکــرد کلى آن مقام 
ارشد خواهد شــد و خود نیز از این توجه 
و فرصت دادن بهره مند مى شــود اما این 
رویکرد نادیده انگاشــتن، موجب ظلم به 
خود مدیر ارشد و در واقع فرد ثالث رابطه 

مى شود.
نگاه دقیق تــر به برخى انتصابات مدیریتى 

در اســتان همدان، دل هر سینه سوخته و 
عاشــق این خطه از ایران زمین را به درد 
وا میدارد؛ به راستى اینقدر در استان قحط 
 الرجال داریم کــه مدیران مورد دار یا کم 
توان از نقاط مختلف کشور، مقطعى را در 
اســتان جوالن دهند و سپس بدون هیچ 
دستاوردى همدان را ترك کرده و به دیار 

خود یا چنگال قانون بشتابند؟
تا کــى نباید و نمى خواهیم افــراد توانا و 
متخصص و فرزندان خلف استان را ببینیم؟ 
تا چه زمانى میخواهیم فرصت هاى استان 
را با آوردن افراد ناکارآمد که شــناختى از 
ظرفیتهاى استان در حوزه تحت مدیریت 
خود ندارند، بســوزانیم ؟ چقدر زمان الزم 
است تا یک فرد غیربومى یا بدون تخصص، 
با ظرفیت هاى حــوزه تحت اداره خود در 
استان آشنا شود و متوسط عمر مدیریتى 
ایشان چقدر اســت؟ آیا زمان کافى براى 
ارائه خدمت مفید بعد از ایجاد شــناخت 
براى این مدیران باقــى مى ماند یا قبل از 
حصول شــناخت اســتان را ترك نموده و 
فرصــت را براى ایجاد شــناخت نزد مدیر 
غیربومــى یــا غیرمتخصص بعــدى مهیا 
مى کنند؟ اصوال وقتــى مى توان از فردى 

مطلع و توانا در ایــن حوزه هاى مدیریتى 
بهــره بــرد، چــه لزومــى دارد زمانى را 
ســوزاند تا فرد غیرمتخصــص و غیربومى 
از حیطه کارى خود شــناخت پیدا کند؟ 
آیا بیت المال فقط شــامل موارد مستقیم 
مالى اســت و مدت زمانــى که بى حاصل 
صرف تجربه اندوزى و شــناخت این قبیل 
افراد مى شــود که به تبع مســتلزم صرف 
هزینه هاى هنگفت در کنار سوختن زمان 
زیادى از فرصت خدمت اســت، بیت المال 

نیست؟
نقش نمایندگان در این میانه چیست؟ آیا 
مالك دفاع نمایندگان از مدیران، عملکرد 
ایشــان اســت یا اجراى کامل سفارشات، 

توصیه ها و درخواست هاى ارائه شده؟
 کاش اتصال به پروردگار به جاى اتصال 
به اشــخاص رده هاى باالتــر، عامل اصلى 
انتصاب افراد در مناصــب مختلف دولتى 

بود.
 کاش بــه جــاى انتصــاب بــر مبناى 
گرایشــات جناحى، مدیران و مســئولین 
بــر مبناى توانایى، شــخصیت، تخصص و 

سالمت مالى و شغلى منصوب مى شدند.
 حال که مدرك گرایــى به عنوان یکى 

از پایه هــاى ارتقــاء و انتصــاب افراد در 
سیســتم هاى دولتى تلقى مى شود، کاش 
در آزمون هاى ارتقاء تحصیلى (از دیپلم به 
کارشناسى، از کارشناسى به ارشد از ارشد 
به دکترى و از دکترى به تخصص) در کنار 
ســهیمه هاى تعریف شده، ســطح جنبه، 
فرهنگ و شــعور افراد هم مورد سنجش 

قرار مى گرفت.
 کاش  هــر کــس در جــاى خــودش 
مى نشســت تا یک نفر به جاى نشســتن 
در جایى کــه تخصص اش را دارد و فردى 
بى تخصــص بــه ناحــق بر آن نشســته، 
بى تخصص و به ناحق بر جایى که دیگرى 
با تخصــص مربوطه باید بر آن بنشــیند، 

نمى نشست.
 کاش مالك تصمیم گیرى هاى اشخاص 
داراى منصب در سیستم هاى ادارى، حب 

و بغض  و منافع و مضرات شخصى نبود.
 کاش رابطه ها تعییــن کننده ضابطه ها 

نمى شد.
 کاش به کسى که اصلى ترین معیارهاى 
پذیــرش مســئولیت؛ یعنــى صداقــت، 
درستکارى و مخصوصا جسارت را نداشت، 

مسئولیت سپرده نمى شد.

گزارش

کوتوله پرورى؛ درد خاموش سیستم ادارى 
 همدان را جوالنگاه نامدیران نکنیم!!

على ثقفى - مدیرمسئول

بسترسازى  در  «همدان»  بگوییم  که  دارد  تاسف  جاى 
استان هاى  از  یکى  کوتوله ها  آدم  بلوغ  و  رشد  براى 
سرآمد است؛ چرا که نگاه مردم و جامعه  ادارى در شهر 
همدان نسبت به سایر شهرهاى بزرگ کشور چون تبریز، 
اصفهان و شیراز در خصوص پذیرش افراد ضعیف و غیر 
همدانى (مخصوصا از مناطق عقب افتاده تر و کوچکتر)، 
در  اینچنینى  افراد  حضور  با  راحتى  به  و  است  ضعیف تر 
و  آرام  فضاى  این  در  افراد  این  تا  مى آیند  کنار  سیستم 

راحت به خوبى به اهداف خود دست پیدا کنند.

ایــن روزهــا اینســتاگرام پــر شــده از صفحات 
خوش رنگ و لعابى که ممکن اســت تماشــاى هر 
کــدام از آنها، ســاعت ها وقت شــما را بگیرد؛ از 
صفحات ســلبریتى ها گرفته تــا بالگرهایى که در 

زمینه هاى مختلف فعالیت مى کنند. 
بــه گــزارش «اکباتان»، اینســتاگرام بــه عنوان 
پرمخاطب ترین شــبکه  مجازى در سراســر دنیا، 
تأثیر قابل توجهى بر فرهنگ جوامع داشــته و به 
آرامى در حال تغییر ســبک زندگى در بین افراد 
ســطوح مختلف جامعه است. جلوه هاى بصرى در 
اینســتاگرام یکى از دالیل اصلــى محبوبیت این 
شــبکه اجتماعى است و روزانه اطالعات زیادى در 
قالب عکس و ویدئو در این فضا مبادله مى شود؛ از 
اطالعات خصوصى افراد مشــهور و عادى گرفته تا 
آموزش خانه دارى، آشپزى، خودآرایى، دیزاین مو 
و ناخن، مدل هاى لباس و.... فعالیت در این شبکه 
اجتماعــى اما باعــث تغییراتى در ســبک زندگى 
جامعــه امروزى شــده که در ایــن گزارش تالش 

کرده ایم به بخش هایى از آن بپردازیم. 
این روزها افراد زیادى با عنوان بالگر، کســب و کارى 
بــراى خود راه انداخته انــد و از طریق خدمات ریز و 
درشتى که به مخاطبان ارائه مى دهند یا تبلیغات براى 
اسپانسرهاى خرد و کالن، درآمدزایى مى کنند. البته 
در کنار این بالگرها، هســتند افرادى که به واسطه 
داشتن حامى مالى، فعالیت خود را توسعه داده اند. با 
یک جست وجوى ساده در اینترنت به راحتى مى توان 
با موضوعاتى که در اینستاگرام بیشتر مورد توجه قرار 
مى گیرد، آشنا شد. در این میان «بیوتى بالگر»ها و 
صفحات مد و اســتایل جایگاه ویژه اى دارند و گاهى 
اوقــات تعداد دنبال کنندگان ایــن صفحات به چند 
میلیون نفر هم مى رســد. فرقى نمى کند شــما وارد 
کدام یک از این صفحات شوید؛ با یک بار کلیک روى 
موضوع، صفحه جســت و جوى شما در مراحل بعدى 
پیشنهادهاى مشابه و جذاب ترى براى تان ارائه خواهد 
کرد و شاید کم کم با دیدن این صفحات، شما هم به 
فکر تغییر مد و استایل خود بیفتید؛ استایل هایى که 
با فرهنگ ایرانى- اسالمى قرابتى ندارد و بیشتر سبک 
زندگى غربى از دریچه اینستاگرام را ترویج مى کند؛ 

آن هم بدون هیچ  نظارت و پیگیرى جدى!
اســتفاده از مدل هاى بى حجاب با تقلید از فرهنگ 
اروپایــى و غربــى در فضاى اینســتاگرام چه در 
حــوزه مد و لباس و چه در حوزه آرایش و زیبایى، 
ایــن روزها دیگر عادى شــده و صاحبان برندهاى 
مختلف براى توســعه کسب و کار خود به این روش 
رو آورده اند؛ موضوعى که باعــث جابه جایى نظام 
ارزشــى در جامعه شــده و بتدریج در حال تغییر 

فرهنگ جامعه است. 

فرار از قانون 
براى ولنگارى بیشتر

الهه عبدى از طراحانى اســت که در اینســتاگرام 

فعالیت دارد. او تئاتر خوانده اما 2 ســالى مى شود 
کار طراحى لباس انجام مى دهد. الهه پیش از این 
در تهران مشغول فعالیت بود، حاال اما براى توسعه 
کســب  و کارش به کاشان آمده است؛ شهرى که به 
گفته خــودش در زمینه مد پایــدار موفقیت هاى 
زیادى بــراى برند او به همراه داشــته اســت. او 
این روزها با اســتفاده از الیــاف طبیعى و رنگرزى 
ســنتى کاشان لباس هایى ترکیبى از سنت ایران و 
افغانستان را با برند خودش تولید کرده و از طریق 
صفحه اى که در اینستاگرام دارد، به نقاط مختلف 

کشور ارسال مى کند.
عبــدى در گفت وگو با ما مى گویــد: «براى تولید 
لباس هاى ســنتى از خانم هاى مهاجر افغان کمک 
مى گیرم؛ به این صورت که لباس ســاده اى را که 
تولیــد کرده ایم بــه آنها مى دهم و آنها با ســلیقه 
شــخصى خودشــان طرح رنگ را انتخاب کرده و 
گلدوزى مى کنند». این طــراح لباس از مدل هاى 
خانــم با حجاب هــاى نامتعارف بــراى تبلیغاتش 
اســتفاده مى کند و با انتشــار عکس هاى مختلف 
آنها در اینســتاگرام به دنبال جذب مشترى است. 
او فعال فقط فروش اینترنتــى دارد اما با همراهى 
گروهى از همکارانــش یکى از تیمچه هاى قدیمى 
کاشــان را مرمت کرده اند تا استودیوى محل کار 
و فروش حضورى هم داشــته باشند و این درحالى 
اســت که وى تاکنون براى ثبــت برند لباس خود 

اقدام نکرده است.
عبدى در این باره توضیح مى هد: «در فضاى مجازى 
هر چه تبلیغات بیشتر و پررنگ تر باشد فروش هم 
باالتر مى رود و کارها بیشتر دیده مى شود. برند ما 
از اول روى پاى خودش ایستاده؛ آن را ثبت نکردم، 
چون به نظرم ضرورتى براى این کار وجود نداشت. 
راســتش را بخواهید نگران پروسه ادارى هم بودم، 
چون با فعالیتى کــه در فضاى مجازى دارم، قطعا 

براى ثبت برند با مشکالتى مواجه مى شوم». 

نابسامانى حوزه مد و لباس
فعالیت غیرقانونى در حوزه مد و لباس با برندهایى 
که صاحبان شــان ناشناخته هستند در کنار عرضه 
پوشــاك قاچاق در فضاى مجــازى و نبود نظارت 
جــدى در این حوزه، موضوعى اســت که اعتراض 
دبیر کارگروه ســاماندهى مد و لباس کشور را هم 
برانگیخته است. کارگروه ســاماندهى مد و لباس 
کشــور، ســال 1385 با مصوبه مجلس شــوراى 
اســالمى تشکیل شد و براى اینکه این کارگروه در 
ترویج فرهنگ ایرانى- اســالمى موفق عمل کند، 
ســازمان ها و نهادهاى مختلفــى از جمله وزارت 
آموزش و پرورش، صداوسیما، وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت، اتاق اصنــاف و... موظف شــدند براى 
رســیدن به این هدف، همکارى هاى الزم را داشته 

باشند.
دبیر کارگروه ساماندهى مد و لباس وزارت فرهنگ 

و ارشاد اســالمى اما از کم کارى ها در این حوزه و 
عدم همکارى ها در ســال هاى گذشــته مى گوید. 
ســیده  مرضیه شــفاپور در این باره تأکید مى کند: 
«مد و لباس حوزه اى اســت که از همه طرف مورد 
هجمه قرار مى گیرد و کســى هــم حمایتى از آن 
نمى کنــد. پوشــش و لباس جــزو نیازهاى اصلى 
انسان محسوب مى شــود اما یک بعد فرهنگى هم 
دارد که بســیار حائز اهمیت است». او با تأکید بر 
اینکه در حال حاضر نابســامانى هاى زیادى در این 
حوزه وجود دارد و این موضوع به فعالیت در فضاى 
مجازى هم کشــیده شده، خاطرنشــان مى کند: 
«افراد مختلفى به عنوان بالگر در حوزه مد و لباس 
فعالیت مى کنند که شامل طراحان لباس، مدل ها 
و... هستند. البته من اسم اینها را بالگر نمى گذارم! 
این افراد تاثیرگذاران فضاى مجازى هســتند که 
فــارغ از اینکه مورد وثوق ما باشــند یا نه، در این 
فضا فعالیــت مى کنند و تاثیرگذارى زیادى هم در 
جامعــه دارند. حاال اینکه بتوانیــم از ظرفیت این 
تاثیرگذاران فضاى مجازى در چارچوب قانون بهره 

گرفته و از این ظرفیت در راستاى توسعه و ترویج 
فرهنگ ایرانى- اسالمى استفاده کنیم، بستگى به 

توان خودمان دارد».

درآمدهاى چند ده میلیونى 
از فروش برهنگى!

به نظر مى رســد اصطالح «تأثیرگــذاران» فضاى 
مجازى مناســب ترین تعبیر براى فعاالن این حوزه 
باشد، زیرا ارائه تصویرى از زندگى روزمره کاربران 
در کنار استفاده از سبک مد و استایل هاى جدید، 
باعث شــده انتظارات مردم از سبک زندگى خود 
و آنچه در زندگى به آن دسترســى دارند افزایش 
یابد. به عقیده کارشناســان، اینستاگرام به ترویج 
«مصرف گرایــى» و «مدگرایــى» بویــژه در بین 
نوجوانان و جوانان منجر شــده و نســل جوان به 
دلیل زمــان زیادى که در فضاى مجازى ســپرى 
مى کنند، بیشترین تأثیرپذیرى را از سبک زندگى 
در اینستاگرام دارند. مردم اما از چرخه مالى اى که 

در زیر پوســته اینستاگرام براى این بالگرها وجود 
دارد خبر ندارند. مریم مدلى اســت که 100هزار 
دنبال کننــده و ماهانه بیش از 100 میلیون درآمد 
دارد. او مى گوید بخشــى از درآمدش حاصل مدل 
شــدن براى برندهایى اســت که لباس شــان را از 
طریق اینســتاگرام عرضه مى کنند و بخشى دیگر 
نیز محصول تبلیغاتى اســت که مى گیرد و منتشر 
مى کنــد. به یکى از این بالگرهــا در دایرکت پیام 
مى دهم و قیمت تبلیغات را مى پرســم: «استورى: 

1 میلیون، پست: 2 میلیون».
آنها اما درآمدشــان براى عرضه چیست؟ لباس ها 
و اســتایل هاى پوششــى که جز هنجارشــکنى و 
قبح زدایى کارکرد دیگرى ندارند. غرق شــدن در 
سبک و سیاق زندگى مجازى و تأثیر انواع اطالعات، 
تصاویر و محتواى غربى هنجارشکنانه و نامتعارف، 
باعث شــده نســل جوان از زندگى واقعى فاصله 
بگیــرد و حاال فعالیت آزاد صفحات مد و اســتایل 
هم امکان دسترســى آســان به پوشاك و مدهاى 
نامتعارف را فراهم کرده است؛ موضوعى که شفاپور 
هم به آن اشــاره مى کند و با تأکید بر مشــکالت 
مختلفى که در حوزه مد و لباس وجود دارد، قاچاق 
پوشــاك و هجمه هاى فرهنگى را که از این طریق 
به کشور وارد مى شــود، یکى از آسیب هاى بزرگ 
این بخش عنوان کــرده و مى گوید: «از یک طرف 
عرضه پوشــاك قاچاق در ســایت هاى اینترنتى و 
فضاى مجازى مشکالت زیادى به وجود آورده و از 
طرف دیگر بسیارى از برندها و طراحان لباس فکر 
مى کنند اگر تحت نظارت کارگروه ســاماندهى مد 
و لباس قرار بگیرند دچار محدودیت مى شــوند اما 
وقتى داریم مى گوییم قانونمند شــوید، منظورمان 

ایجاد محدودیت نیست».
شفاپور تصریح مى کند: «باید این را به خاطر داشته 
باشــیم که فعالیت هاى حوزه مد و لباس در فضاى 
مجازى با جدیت دنبال مى شود و اگر برندهایى به 
صورت غیرقانونى فعالیت داشته باشند، دیر یا زود 
توسط مراجع قانونى پیگیرى شده و صفحات آنها 
مسدود مى شود؛ پس بهتر است صاحبان برندها و 
طراحان به دنبال گرفتن مجوزهاى الزم باشــند. 
البته باید ابتدا مزایاى فعالیت در بستر قانون براى 
فعاالن این حوزه تشــریح شــود، بــراى همین به 
دنبال گرفتن مجوز هاى الزم براى تشــکیل جلسه 
بــا تأثیرگذاران این حــوزه در بخش هاى مختلف 
هستیم. در گذشــته هم در جشنواره هاى مختلف 
از برخى برندهایى کــه در فضاى مجازى فعالیت 
غیرقانونى داشــتند براى حضور در مراســم هاى 
رســمى دعوت کردیم و اکثر آنها بعد از حضور در 
فضــاى حقیقى به دنبال گرفتــن مجوزهاى الزم 
بودند». ایــن کار مزایاى زیادى هم براى صاحبان 
برندها دارد؛ براى مثال مالکیت معنوى آثارشــان 
ثبت شــده و کد شــیما دریافت مى کنند، عالوه 
بر ایــن از مالیات هم معاف شــده و مى توانند در 
کنار فعالیــت در فضاى مجازى، در فضاى حقیقى 

و رویدادهــاى مهم ملــى و بین المللى هم حضور 
داشته باشند. 

چرخه بزرگ اقتصادى 
صنعت مد و لباس

عکاســى مدلینــگ یکــى دیگــر از موضوعاتى 
اســت که در این حوزه مورد توجــه قرار گرفته و 
کاربران عادى در کنار فعاالن این حوزه به انتشــار 
عکس هاى مختلف مى پردازند و به نظر مى رســد 
این روزها اینستاگرام همه را به مدل تبدیل کرده 

است و البته براى بعضى ها سود خوبى هم دارد!
پژمان یکى از عکاسانى است که در زمینه عکاسى 
مدلینگ فعالیت دارد. او در گفت وگو با ما مى گوید: 
تعرفه عکاس هاى مدلینگ متفاوت اســت، از 10 
هــزار تومان داریــم تا 100 و 150 هــزار تومان. 
بعضى ها براى صفحه شخصى شان عکس مى گیرند 
و بعضى ها هم براى کسب و کارى که دارند. گاهى با 
سالن هاى زیبایى براى عکاسى از مدل هاى عروس 
به صورت پــروژه اى قــرارداد مى بندیم که هزینه 

مدل بر عهده خودشان است. 
او نمونه کارها را در صفحه شخصى اینستاگرامش 
که بیش از 110 هزار دنبال کننده دارد هم منتشر 
کــرده و درباره اینکه بیشــتر عکس هــا برخالف 
قوانین و فرهنگ جامعه هســتند، توضیح مى د هد: 
«باالخره ما هم از این راه درآمد کســب مى کنیم، 
تا به حال هم مشــکلى پیش نیامده و کســى هم 
معترض نشــده اســت». او البتــه مى گوید جزو 
کم درآمدهاســت و افرادى که استودیو و امکانات 
خوبى دارند، درآمدهاى باالیى از عکاسى مدلینگ 

کسب مى کنند. 
با وجود بى قیدى  مشــهودى کــه این عکاس به 
آن معترف است، اردیبهشــت ماه امسال بود که 
معــاون اجتماعى پلیس فتاى ناجــا با تأکید بر 
مجازى،  فضاى  در  کاربران  برخى  ناهنجارى هاى 
اعالم کرد: «کشــف حجاب در فضاى مجازى به 
قرار  ناهنجارى ها  زیرمجموعــه  در  اینکــه  علت 
مى گیرد، تخلف محســوب مى شــود». بر اساس 
تأکیــد این مقــام انتظامى، در فضــاى مجازى 
هیــچ تفاوتى میان افــراد پرطرفــدار و افرادى 
کــه فالوئرهاى کمترى دارند، وجــود ندارد. هر 
شــخصى که در فضاى مجــازى مرتکب تخلف 
شود و موارد فوق را رعایت نکند به عنوان مجرم 

شد.  خواهد  شناخته 
«طراح هــا» و «مزون دارها»، «ســرمایه گذاران»، 
و  «اســتودیو ها  «مدل هــا»،  «اســتایلیت ها»، 
عکاس هــاى مدلینــگ» و حتــى «مانکن هــاى 
خیابانــى» حاال یک صنعت اقتصــادى یکپارچه و 
زنجیره اى پر سود را تشــکیل مى دهند که درآمد 
خود را از ایجاد ناهنجارى و قبح شــکنى در جامعه 
کسب مى کنند و اینستاگرام بسترى است که آنها 

با دیده شدن در آن کار خود را توسعه مى دهند.

هنجارشکنان پردرآمد!
نازنین اکبرنیا



خبر
اجراى دفاع زیستى 
در همدان تا پایان 
دهه اول محرم

مرحلــه دوم رزمایــش دفاع زیســتى، 
آلوده  اماکــن  و گندزدایى  ضدعفونــى 
همــدان با حضــور نیروهاى بســیجى، 
جهادى و ســپاه انصارالحسین(ع) استان 
آغاز شد و تا پایان دهه نخست محرم این 

طرح ادامه دارد. 
ایرنا- مسوول سالمت دفاع زیستى سپاه 
انصارالحسین(ع) استان همدان یادآورى 
کرد: ســپاه همدان پیشــتر در اسفند و 
فروردین سال گذشته اقدام به ضدعفونى 
معابر و اماکن پرتردد استان کرد و سپس 
به دنبال درخواست هاى مردمى و ابالغ 
فرماندهى کل ســپاه پاســداران مجدد 
رزمایش دفاع زیســتى را عملیاتى و آغاز 
کــرد. محمدعلى زارعى افــزود: پس از 
برگزارى جلســه هایى با دانشــگاه علوم 
پزشکى ابن سینا و شهردارى مکان هایى 
که نیاز به ضدعفونى هســتند شناسایى 
و اسامى آنها در اختیار تیم هاى جهادى 

براى ضدعفونى و گندزدایى قرار گرفت.
وى اضافه کرد: این مکان ها شامل ایستگاه 
اتوبوســرانى، مرکز شماره گذارى خودرو، 
پمپ بنزین، باغ ایرانیان، میدان میوه و تره 
بار و پارك ها و بوســتان هاى سطح شهر 
است. مسوول سالمت دفاع زیستى سپاه 
انصارالحسین(ع) اســتان همدان گفت: 
120 تیم متشــکل از نیروهاى بسیجى، 
جهادى و نیروهاى سپاه انصارالحسین(ع) 
کار ضدعفونى و گندزدایى را تا پایان دهه 
نخست محرم بر عهده دارند. زارعى ادامه 
داد: بــا توجه به اینکه طبق پروتکل هاى 
بهداشتى مراسم عزادارى محرم در اماکن 
روبــاز و معابر برگزار مى شــود پیش از 
برگزارى مراســمى این اماکن ضدعفونى 
و گندزدایى مى شوند. وى اظهار داشت: 
در این مرحله از رزمایش دفاع زیســتى 
از روش هاى علمى تــر براى ضدعفونى 
استفاده مى شــود چرا که در دوره قبل 
به علت استاندارد نبودن ترکیب آب ژاول 
آسیب هایى به برخى دستگاه ها از جمله 
خودپردازها وارد شد. زارعى بیان کرد: در 
این رزمایش از خودروهاى جنگ نوین و 
خودروهاى تاکتیکى سپاه و سم پاش هاى 
موتورى، ماشینى و دستى براى ضدعفونى 

و گندزدایى استفاده شده است.
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بر اســاس آخرین آمارهاى موجود سرانه مصرف شیر 
در ایران در حال حاضر 80 کیلو براى هر فرد در سال 
است در حالیکه سرانه توصیه شده مصرف در جهان 

150 کیلوگرم است.
به گزارش اکباتان، مصرف لبنیات از جمله مهمترین 
توصیه هایى اســت که همواره و براى تمام ســنین 
جهت حفظ ســالمتى مطرح مى شود اما اینکه وجود 
لبنیات و به ویژه شــیر در سبد غذایى دائمى تا چه 
انــدازه مورد توجه قرار مى گیرد، یکى از دغدغه هایى 

است که باید جدى گرفته شود.
این روزها که قیمت ها از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد 
افزایش یافته و شیر هم از گردونه گرانى ها جا نمانده، 
شــاید میزان ســرانه مصرف شیر توســط بخشى از 
جامعه که توان اقتصادى کمترى دارند، کاهش یافته 
باشــد اما لبنیات همچنان به عنوان یکى از نیازهاى 
اصلى افراد به شــمار مى رود و مردم با وجود افزایش 

قیمت، نتوانسته اند قید تامین این نیازها را بزنند.
شــاید افزایش قیمت لبنیات، توزیع نشــدن شیر در 
مــدارس، کیفیت و ســالمت تولید به ویــژه در ایام 
شیوع کرونا از جمله پرســش هایى باشد که از ذهن 

اقشار مختلف گذشته باشد که مدیرعامل شرکت شیر 
پاستوریزه پگاه همدان در نشست خبرى خود به این 

پرسش ها پاسخ داد.
جعفر خلیلى در ابتداى سخنان خود با بیان اینکه چهار 
شرکت کشت صنعت دامپرورى در کشور فعال هستند، 
گفت: یکى از این شرکت ها در استان همدان و در مالیر 
واقع شده که روزانه 32 تن شیر از این محل تولید و از 

طریق شرکت پگاه فرآورى و توزیع مى شود.
وى با اشاره به اینکخ سرانه مصرف شیر در کشور بسیار 
پایین بوده است، اظهار کرد: میانگین مصرف شیر بین 
50 تا 60 کیلوگرم براى هر فرد در طول ســال اســت 
در حالیکه این میزان در کشورهاى دیگر 300 تا 400 
کیلوگرم است. خلیلى در ادامه یادآور شد: مصرف نکردن 
لبنیات براى افراد در سنین مختلف مضر است و به افراد 
آســیب مى زند و این در حالى ست که علیرغم مصرف 

پایین شیر، میزان مصرف تنقالت و مواد مضر باالست.
ظرفیت پذیرش روزانه 300 تن شیر 

در شرکت پگاه همدان
مدیرعامل شرکت شیر پگاه همدان خاطرنشان کرد: 

شــرکت پگاه روزانه ظرفیت پذیرش 300 تن شیر را 
دارد.

وى با اشــاره به اینکه درآمد این شرکت به صندوق 
بازنشســتگان واریز مى شــود، تصریح کرد: بخشــى 
از محصوالت این شرکت به کشــورهاى دیگر صادر 

مى شود.
خلیلى با بیان اینکه محصوالت شرکت پگاه از سالمت 
برخوردار بوده و هیچ گونه مواد افزودنى ندارند، اظهار 
داشت: تمام محصوالت این شرکت ارگانیک هستند و 

با استانداردهاى الزم فرآورى و توزیع مى شوند.
آموزش و پرورش، پول شیر ندارد

وى در ادامه یادآور شــد: در گذشــته بودجه اى در 
اختیار آموزش و پرورش قرار داشت و شیر در مدارس 
توزیع مى شــد اما در چند سال گذشــته این اعتبار 

تخصیص داده نشد.
خلیلى با بیان اینکه شرکت پگاه همدان، شیر توزیعى 
مدارس چند اســتان را تامین مى کرد، یادآور شــد: 
امیدواریــم این اعتبار به طور مجدد تامین شــود تا 

بتوانیم شیر را در مدارس توزیع کنیم.

وى افزود: یارانه شــیر مدارس رقم ســنگینى بود و 
پرداخت مبالغ از سوى دولت به شرکت ها با دو سال 

تاخیر انجام  مى شد.
خلیلى با بیان اینکه همدان بیش از هشت سال شیر 
همدان، لرســتان، ایالم و تهــران را تامین مى کرد، 
گفت: توزیع در این سال ها بدون هیچ گونه مشکلى و 

در سالمت کامل صورت گرفت.
وى با اشاره به اینکه سن پوکى استخوان در ایران به 
38 تا 40 سال رسیده است، اظهار داشت: ساالنه دو 
میلیارد دالر صرف درمان پوکى اســتخوان در کشور 
مى شــود که با افزایش سرانه مصرف لبنیات مى توان 

بخش قابل توجهى از هزینه ها را کاهش داد.
بیماران مبتال به کرونا شیر نخورند

خلیلى گفــت: به بیمــاران مبتال بــه کرونا توصیه 
مى شــود که از میان محصوالت لبنى، شــیر مصرف 
نکنند و با توجه به اینکه شــیر ممکن اســت کانت 
باکتریایى به بدن وارد کند، نباید مصرف شود اما در 
مواردى به فرد بیمار توصیه مى شــود که از ماست و 

دوغ با نمک استفاده کنند.
وى با بیان اینکه ماست ترکیب پروبیوتیکى دارد که 
به افزایش ســطح ایمنى کمک مى کند، یادآور شد: 
افراد پس از ســالمت کامل و پایان بیمارى کرونا، به 

طور مجدد مى توانند شیر مصرف کنند.
خلیلى در خصوص افزایش قیمت لبنیات، خاطرنشان 
کرد: قیمت مواد مورد نیاز براى بسته بندى محصوالت 
لبنى افزایش یافت که این به خودى خود در افزایش 

قیمت لبنیات اثرگذار بود.
وى افزود: قیمت شــیر خام نیز افزایش پیدا کرده و 
نهاده هاى دامى با رشــد قیمت روبه رو بودند و منجر 

به افزایش قیمت ها شد.
خلیلــى با بیان اینکه افزایــش قیمت با مجوز و به 
صورت قانونى انجام شــده اســت، تصریح کرد: در 
حال حاضر نیز تولید برخى محصوالت در شــرکت 
پگاه زیان ده اســت و باید قیمت این محصوالت به 
طور مجدد بررســى شود تا بتوان ضررها را جبران 

کرد.
سعى کردیم افزایش قیمت لبنیات 

زیاد نباشد
وى همچنین تصریح کرد: تا جایى که توانستیم سعى 
کردیم قیمــت را در حد جبــران هزینه هاى تولید، 
توزیــع و حمل و نقــل و پرداخت حقــوق کارکنان 

افزایش دهیم و میزان افزایش، قابل توجه نباشد.

مدیرعامل شــرکت شیر پاســتوریزه پگاه همدان با 
بیــان اینکه 42 تا 48 کد محصول در این شــرکت 
تولید مى شــود، اظهار کرد: قرارداد پرداخت مبالغ به 
دامداران 45 روزه بــود اما در حال حاضر به 26 روز 

کاهش یافته است.
وى با تاکید بر اینکه پرتکول هاى بهداشــتى به طور 
کامل براى سالمت کارکنان و محصوالت تولیدى در 
ایام شیوع کرونا رعایت مى شود، گفت: هفته اى یکبار 

تمام ضوابط مورد بازرسى قرار مى گیرد.
خلیلى بــا بیان اینکه صادرات محصــوالت از جمله 
خامه، ماست و دوغ از یک ماه گذشته به طور مجدد 
آغاز شــده است، اظهار کرد: اگر صادرات توسعه یابد 

مشکالت محصوالت زیان ده برطرف مى شود.
وى از صادرات محصوالت پودرى به ســوریه و عراق 
خبر داد و گفت: خوشبختانه تاجرانى از دیگر کشورها 

از برند آویساى همدان استقبال کرده اند.
شرکت پگاه همدان 
وارد بورس مى شود

خلیلى با بیان اینکه شرکت پگاه تا دو ماه آینده وارد 
بورس خواهد شــد، گفت: این شــرکت از تجهیزات 
خوبى برخوردار اســت اما در تالش هستیم امکانات 

و تجهیزات آن را افزایش دهیم.
وى همچنین تصریح کرد: چند نوع محصول از جمله 
ماست، دوغ و پنیر قفقازى و پنیر پیتزا پس از صدور 
مجوز در آینده نزدیک در این شــرکت تولید خواهد 

شد.
خلیلى با بیان اینکه روزانه به طور متوســط 135 تن 
محصوالت لبنى نیاز بازار و 15 تن نیز محصول مازاد 
در شــرکت پگاه همدان تولید مى شــود، اظهار کرد: 
600 تن پنیر، 500 تن ماســت، 30 تا 40 تن کره، 
400 تن محصوالت اســتریل و 500 تن شیر بطرى 

در هر ماه تولید مى شود.
وى افــزود: میانگین تولید و توزیع ماهانه محصوالت 
لبنى در شرکت شــیر پاســتوریزه پگاه همدان، در 

مجموع نزدیک به دو هزار تن است.
خلیلى در خصوص گســترش فروش شــیر فله اى و 
ســنتى، گفت: همدان ســردمدار توزیع شیر فله اى 
است و متاســفانه تعداد زیادى فروشگاه عرضه شیر 

سنتى در همدان فعال هستند.
وى با بیان اینکه جوش شــیرین که به شــیر سنتى 
اضافه مى شــود عامل ابتال به ســرطان معده است، 
اظهار کرد: تولید بى ضابطه شــیر در این عرصه، براى 

سالمت مردم مشکل ساز است.

شیر گران است اما غنیمت شمیردش!

بیمارانى که درمان مى کنند
نجات پالسمایى

تاثیر باالى روش پالسما درمانى بیماران کروناى 
ضرورت پرداختن به این اقدام خیرخواهانه، 
انســانى و خداپســندانه را دوچندان 

کرده است.
مــورد  روش هــاى  از  یکــى 
تاکیــد براى کمــک به درمان 
پالسما  تزریق  کرونا،  بیماران 
در  و  اســت  بهبودیافتــگان 
نیز  جهان  مختلف  کشورهاى 
مورد اســتقبال چشمگیر قرار 

دارد.
پالســما، بخش مایــع خون و 
زرد رنگ اســت کــه 55 درصد 
خون را تشــکیل مى دهــد، افرادى 
که به ویروس کرونا مبتال شــده و بهبود 
یافته اند، آنتى بادى قوى براى مقابله با کرونا 
در پالســماى خون خود دارند، از این رو پالسماى این 
دســته از بهبود یافتگان، گرفته شــده و به بیماران بدحال کرونایى تزریق مى شود که به این 

روش، پالسما درمانى گفته مى شود.
در واقع پالســماى بهبودیافتگان کرونا مى تواند در ســرعت درمان این بیمارى کمک کند چرا 
کــه این افراد یک ماه پس از بهبودى دیگر به هیچ عنوان ناقل نیســتند و امکان اهداى خون 
یا پالســما براى آن ها فراهم است. حال در راستاى بهره  مندى افراد بیشتر از بیماران مبتال به 
کرونا از این روش درمانى، بهبودیافتگان مى توانند به شــکرانه بازگشت سالمت خود، با اهداى 
بخشى از خون خود در محل ســازمان انتقال خون همدان، به یارى بیماران نیازمند و بدحال 

کروناى بسترى در مراکز درمانى بشتابند.
براساس اعالم رسمى مسووالن بهداشت و کادرهاى درمانى، اهداى پالسما کوچکترین ضررى 
به اهداکنندگان ندارد و تاثیرى بر کاهش ایمنى بدن نخواهد داشــت و با رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى مى توان به این امر خیر اقدام کرد.
همچنین افراد با 28 روز فاصله داشــتن با بیمار کرونایى و گذشــت این زمان پس از بهبودى 
مى توانند خون یا پالســما اهدا کنند و در این روش بخشى از خون بهبودیافتگان قطعى کرونا 

که سیستم ایمنى آن ها توانسته بیمارى را مهار کند، به افراد مبتال تزریق مى شود.
آنچــه که مورد تایید قرار گرفته این اســت که درمــان بیماران مبتال به کرونا با پالســماى 
بهبودیافتگان، از پیشرفت بیمارى جلوگیرى کرده و نیاز به بسترى در بخش هاى مراقبت ویژه 

و استفاده از دستگاه تنفس مصنوعى را به طور چشمگیرى کاهش مى دهد.
بنابراین ضرورت اهداى پالســما در شرایط کنونى بسیار حایز اهمیت است و اوج انساندوستى 

را در عصر شیوع کرونا نشان مى دهد.
پالســما درمانى به روى بیماران مبتال به کرونایى نشــان مى دهد که اثرات امیدبخش و نتایج 

امیدوارکننده آن مشهود بوده و مورد تایید مراجع علمى کشور قرار گرفته است.
آمارهاى موجود از ســازمان انتقال خون همدان نشــان مى دهد تاکنون بیش از یکصد بیمار با 
پیوستن به پویش شکرانه سالمت نسبت به اهداى پالسما اقدام کرده اند اما این رقم به نسبت 
افراد مبتال بسیار کم است و انتظار مى رود با فرهنگ سازى مناسب و نیز آگاهى بخشى جامعه 

نسبت به میزان ضرورت اهداى پالسما، اقدام به این رفتار انسان دوستانه کرد.
در اهداى پالســما سن و ســال نیز مورد توجه است به طوریکه اهدا کننده باید بین 18 تا 60 
سال سن داشته باشند اما افراد باالى 60 سال که سهم باالیى در ابتال به کرونا دارند در صورت 

بهبود نمى توانند پالسما اهدا کنند.
دکتر افشین محمدى مدیرکل انتقال خون همدان نیز در تشریح مراحل دریافت پالسما توسط 
فرد اهدا کننده مى گوید: هر بیمار بهبود یافته از کرونا یک تا 2 نوبت مى تواند نسبت به اهداى 
پالســما اقدام کند چرا که با گذشت بیش از ســه ماه از بهبودى، میزان آنتى بادى موجود در 
خــون کاهش مى یابد بنابراین به علت کاهش ســطح آنتى بادى با گذر زمان، بهبود یافتگان از 

کرونا همچنان در برابر ویروس آسیب پذیر هستند./ ایرنا

این روزها که با شتاب هرچه تمام تر مى گذرد، ایام 
توقف کوتاه آدم هاى زیادى در دوره جوانى است که 
تمام لحظاتش نیاز به درســت سپرى شدن است؛ 
شــاید این «درســت» براى هر فردى به اقتضاى 
مســیر زندگى اش متفاوت باشــد اما فضاى جامعه 
براى هدایت دســته جمعى و هدفمند این درست ها 

بسیار اثرگذار است.
در خیابان هاى این شــهر، جوانان زیادى هســتند 
که برخى براى گذران اوقات فراغت، سنگ فرش ها 
را قدم مى زنند و شــاید جاى بهترى را براى عبور 
از ســاعت هاى جوانى نمى شناسند. برخى از همین 
جوانان نیز هســتند که در فکر پرورش استعدادها 
و آموزش مهارت ها به ســرمى برند اما پول توجیبى 
زیادى براى جامه عمل پوشاندن افکار خود ندارند 
و شرایط اقتصادى امروز اجازه حضور پیگیرانه را در 

این فضاهاى آموزشى به آنها نمى دهد.
حاال عده اى از همین قشــر جوان در همدان، کمر 
همت بســته اند بر ســاختن خانه اى بــراى جوان؛ 
دستى بر سر و روى خانه اى که سال ها خبرى از آن 
نبود، کشــیده اند و دوباره با انگیزه و قدرت آمده اند 
تا فضایى را براى شــادى و نشاط، گذراندن اوقات 
فراغت و ایجاد توانمندى براى کارآفرینى هم نسالن 

خود ایجاد کنند.
خانه جــوان همــدان در روزهــاى کرونایى که 
عرصه را براى شــادى و امیــد بین مردم به ویژه 
جوانان تنــگ کرد، فعالیت خــود را آغاز کرد و 
پله پلــه، برنامه هاى خود را بــا حضور تعدادى از 
جوانان همین شــهر پیش برد بــه امید روزهایى 
که هیوالیى به نام کرونا دســت از گریبان آدم ها 
بردارد و خانه جوان، لحظات پرهیاهو و شــلوغ را 

ببیند. خود  به 
مدیــر خانه جــوان در گفتگــو با «اکباتــان» از 
دغدغه هایــش بــراى این خانه کوچــک اما بزرگ 
مى گویــد و در تالش اســت که بــا بهره گیرى از 
خالقیت جوانان تحصیل کرده و نخبه شهرهمدان، 

فضاى جذابى را براى قشر جوان فراهم کند.
امیر غالمى مى گوید: خانه جوان از ســال 95 آغاز 
به کار کرد و در ابتدا در ســکوت و حاشــیه شهر 
بــه فعالیت خود ادامه داد، اما در یک ســال اخیر، 
براى ایجاد فضایى در دســترس و مناســب براى 
جوانان، تــالش و پیگیرى هاى متمادى داشــتیم 
که خوشــبختانه با رویکرد مثبت مدیرکل ورزش و 
جوانان استان همدان، ساختمان سابق معاونت امور 

جوانان در اختیار این مجموعه قرار گرفت.
او با اشــاره به اینکه این فضا با مشارکت و همدلى 
جمعى از جوانان آماده سازى شــد، ادامه مى دهد: 
کمیته هاى شــش گانه در حوزه آموزش، پژوهش، 
تولیدات رســانه اى، رفاهــى و تفریحــى، علمى، 
فرهنگى و هنرى در خانه جوان تشــکیل شد و در 
تالش هســتیم با همکارى نخبــگان جوان همین 
شــهر، اتفاقات جذابى را براى جوانان همدانى رقم 

بزنیم.

تولیدات خانه جوان به زودى 
روى آنتن مى رود

غالمى در خصوص فعالیت هاى کمیته هاى مختلف 
این مجموعــه مى گوید: در اســتدیوى تصویر این 
مجموعــه با بهره گیرى از تجهیزات مورد نیاز تحت 
کمیته صــدا و تصویر، محتــواى تلویزیونى تولید 
مى شــود و رســالت اصلى این کمیتــه، گویندگى 
در رادیو جوان اســتان است. این مدیر جوان اضافه 
مى کنــد: در هــر دو بخش تلویزیونــى و رادیویى با 
حضور اساتید مجرب، دوره آموزشى رایگان براى افراد 
مستعد و عالقمند برگزار شده و خوشبختانه توانمندى 
شرکت کنندگان در این دوره ها به مرحله خوبى رسیده 
و تولیدات آنها اواخر مردادماه روى آنتن شبکه رادیویى 

و تلویزیونى استان مى رود.
او به فعالیت کمیته اوقات فراغت و ســرگرمى نیز 
اشــاره و تأکید مى کند که ایــن کمیته با حداقل 
هزینه امکانــات رفاهى را فراهم کــرده و با ایجاد 
ظرفیــت بــراى برگــزارى مســابقات، رویدادها و 
تفریحــات ســالم  در تالش اســت محیطى امن و 

صمیمانه براى اعضاى خانه بسازد.
عالقمندان به بورس کجایید؟

غالمى همچنیــن از ظرفیت کمیته آموزشــى در 
برگزارى روزانه 60 ســاعت کالس در پنج رشــته 
نقاشى، مجسمه سازى، تئاتر، زبان انگلیسى و بورس 
با ظرفیت هاى مختلف آمــوزش تصویرى، مجازى 
و حضورى خبــر مى دهــد و از عالقمندان دعوت 

مى کند که در این دوره ها شرکت کنند.
او تأکید مى کند: این کمیته دو رســالت بسیار مهم 
و هدفمند دارد که شامل آموزش  با حداقل هزینه ها 
و ایجاد فرصت طالیى کســب تجربه تدریس براى 

مربیان منتخب است.

برگزارى کالس هاى رایگان 
براى جوانان همدانى

مدیر خانه جوان مى گوید: در حال حاضر 70 درصد 
از دوره هاى آموزشى به صورت رایگان و 30 درصد 
باقى مانده نیز با دریافــت تنها 50 درصد از مبلغ، 

برگزار مى شود.
او با شــرح فعالیت کمیته رفاهیات، خاطرنشــان 
مى کند: ایــن کمیته براى دریافــت بیمه حوادث 
انفرادى و گروهى اقدام مى کند که در این راســتا 
تالش ها و رایزنى هایى با ســازمان تأمین اجتماعى 
جهت استفاده از تخفیفات بیمه براى جوانان صورت 
گرفته و از ســویى دیگر پیگیرى هایى براى انعقاد 
قرارداد با برخى ارگان ها مانند ســینما، سالن هاى 
ورشــى، استخر و ... براى اســتفاده از تخفیف این 

مجموعه ها انجام شده است.
این جوان همدانى ادامه مى دهــد: کمیته فناورى 
اطالعات خانه جوان نیز از ظرفیت  کافى براى ارائه 
خدمات و تعمیرات فنى نرم افزارى و ســخت افزارى 
برخوردار است و قابلیت هایى براى انجام فعالیت هاى 

کافى نت، فتوکپى و پرینت رایگان دارد.
غالمــى از تجهیز کتابخانه مجموعه با دو هزار جلد 
کتــاب خبر مى دهد و در این خصــوص مى افزاید: 
کتابخانه در حال به روزرســانى و دیجیتالى شــدن 
است و اعضا مى توانند از خدمات این بخش استفاده 

کنند.
او همچنین به ایجاد کافى شــاپ در این مجموعه 
اشاره مى کند و معتقد است که جوانان عالقمند به 
کافه گردى با حضور در این فضا با محیط آموزشــى 
و رفاهى خانه جوان نیز آشــنا مى شوند و از سویى 
دیگر مى توانند از خدمات و تخفیفات 40 درصدى 

مجموعه بهره مند شوند.
مدیرخانه جوان در خصوص تالش براى اســتفاده 

حداکثــرى از محیــط این مجموعــه مى گوید: در 
همین راســتا در حیاط ساختمان برنامه هایى براى 
نگارخانه جوان پیش بینى شــده به طوریکه در هر 
هفتــه عکس هایى با موضوعات مختلف به ســبک 
نوین در معرض بازدیــد عموم قرار مى گیرد که در 
این زمینه و براى هماهنگى هاى بیشتر، جلساتى با 

خانه عکاسان همدان برگزار خواهد شد.
تالش خانه جوان 
براى ازدواج آسان 

غالمــى از توجه خانه جوان به ازدواج آســان خبر 
مى دهــد و اضافــه مى کند: طرح ازدواج آســان با 
کمک خیرین کلید خورده و با پیگیرى خانه جوان، 
قرارداد بهره مندى از تخفیف فروشــگاه ها و تاالرها 
بــراى زوج هاى جوان پیش بینى شــده و همچنین 
خدماتى با هدف کمک به جوانان در زمینه مشاوره 
ازدواج و خانــواده، عقد و اختصاص آتلیه عکاســى 

رایگان به این قشر ارائه مى شود.
او شــعار این خانه را «جوان را جوانى الزم است» 
اعــالم مى کند و گروه هدف ایــن مجموعه را افراد 
18 تا 35 ســاله مى داند که در دنیــاى امروزى با 
نامالیمت هــا و هجمه هاى فرهنگــى، اقتصادى و 

اجتماعى دست و پنجه نرم مى کنند.
مدیر خانــه جوان تأکید مى کند: تــالش ما ایجاد 
مکانى مناســب بــا حداقل هزینه ها بــراى تفریح، 
آموزش، دوســتى با خانواده، پــرورش کارآفرین و 

کسب تجربه است.
غالمى با بیان اینکه ســاختمان خانه جوان همدان 
در سه طبقه با امکانات و تجهیزات کامل بازسازى 
و زیباسازى شــده، مى گوید: این مجموعه با همت 
هیئت مدیره مؤسسه «اندیشــه هاى تابان پژوهان 
ملت» راه اندازى شــده و 15 نفر نیروى با تجربه و 
تحصیل کرده در این فضا مشغول به فعالیت هستند.

او ادامه مى دهد: خدمات و بستر آموزشى، اجتماعى 
و تمــام امکانات رفاهى به صــورت خودگردان و با 

حداقل هزینه ها براى جوانان فراهم شده است.
چگونه عضو خانه جوان 

همدان شویم؟
مدیر خانه جوان از تمام جوانان عالقمند دعوت مى کند 
که به صورت حضورى و مجازى، در این مجموعه عضو 
شوند که در راستاى سهولت دسترسى، افراد مى توانند 
بــا دانلود نرم افزار «خانه جــوان» از برنامه بازار، عضو 
شوند و ثبت نام در دوره ها، رزرو همایش ها و مواردى 

از این قبیل را از طریق اپلیکیشن انجام دهند.
او اضافــه مى کند: هر عضو در این اپلیکیشــن یک 
کد کاربــردى دارد که با این کــد از تمام امکانات 
خانه جوان اســتفاده مى کند و در قرعه کشى هاى 
ماهانه شــرکت داده مى شود. غالمى تأکید مى کند 
که یکى از چشــم اندازهاى خانه جوان همدان این 
است که یک جوان همدانى بتواند از خدمات خانه 

جوان استان هاى دیگر نیز استفاده کند.

اینجا؛ خانه توست
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پس از دو موج سوارى بزرگ کرونا در همدان، حاال کمى 
تب ویروس کمتر شــده و آمار روزانه ابتال به کرونا، تعداد 
بســتریان در مراکز درمانى و آمار مرگ ناشى از این ابتال 
به این بیمارى در اســتان کاهش یافته اســت اما این به 
هیچ عنوان به معناى رسیدن به ساحل امن نیست و تنها 
چند روز سهل انگارى کافى ست تا دوباره به بحران برسیم.

به گزارش «اکباتان»، حافظــه کوتاه مدت ما با خاطرات 
تلخ و آزاردهنده کرونا پر شــده و هرچه از ســال 99 تا 
کنون از دنیا یادمان هســت، به یک ویروس و داســتان 
دنباله دار ناخوشایندش محدود است که گه گاهى ما را به 
مرز خستگى مى رســاند اما از سویى دیگر گریزگاهى در 
جهان وجود ندارد که از شر این ویروس به آن پناه برد و 
تنها راه کــج دار و مریز براى در امان ماندن از کووید19، 
فاصلــه گرفتــن از یکدیگر و عادت کردن به ماســک و 

شستشوى مداوم است.
شــاید تمام این رعایت کردن ها خسته کننده باشد اما به 
نظر مى رسد آسان ترین تالش در این مهلکه براى نجات، 
همین دســتورات ساده ى سخت اســت تا روزى که در 
خبرها بشــنویم که آمار کرونا در جهان به صفر رسید و 
یا واکسن کرونا از امتحانش سربلند بیرون آمد و همه در 

برابر یک ویروس نادیده، واکسینه شده اند.
مــا در نقطه اى کوچــک از دنیا مى توانیم ســهم خود را 
در این زنجیره انســانى رعایت کنیــم و لبخند را به لب 
همشــهریان خود بنشانیم وقتى مى شنوند، آمار کرونا در 

استان همدان کاهش یافته است.
پــس از موج اول بیمارى در اواســط فروردین ماه و عبور از 
یک بحران، گویا خیالمان راحت تر شد، داستان را تمام شده 
فرض کردیم و ماســک هایمان را آویزان کردیم و هرجا که 
مى خواستیم رفتیم بدون آنکه یادمان باشد در چه شرایطى 
هستیم و عده اى نیز از استان هاى دیگر با همین خیال راهى 
همدان شــدند و شعله آتش دوم را در استان روشن کردند؛ 
مراسمات عروسى و عذا نیز اوضاع را بدتر کرد و همدان در 
تیرماه به تدریج، شــرایطى به مراتب ســخت تر از موج اول 
را تجربه کرد، تخت هاى بیشــترى در بیمارستان ها پر شد، 
خانواده هاى بیشترى داغدار عزیزان از دست رفته خود شدند 

و خستگى بر تن پزشکان و پرستاران ماند.
ابــالغ دســتورالعمل هاى جدید به ویژه اجبارى شــدن 
اســتفاده از ماســک، نگرانى و البته غلیــان یافتن حس 
نوع دوستى در مردم استان با رعایت حداقلى پرتکول هاى 
بهداشتى، یکبار دیگر همدان را از موج دوم جنگ جهانى 
کرونــا بیرون کشــید و حاال در اواخر مــرداد، نفس هاى 
اســتان کمى تازه مى شــود اما بایــد از تجربه اى که  در 
چند ماه گذشــته دو بار از آن با تلفات و خســتگى ها و 
اضطراب ها بیرون آمدیم، درس بگیریم تا همدان تا پایان 
داستان کرونا، دیگر موج ســوارى را تجربه نکند چون نه 
توان کافى براى پرســتاران و پزشــکان مانده و نه روح و 
روان جامعه، بیش از این ظرفیت پذیرش بحران پشــت 

بحران را دارد.
حاال که کرونا و قوانینش به سبک زندگى ما تبدیل شده 
و از سبک بعدى زندگى پس از کووید 19 خبرى نداریم، 
باید تالش کنیم که خسته نشویم از ماسک زدن، خسته 
نشــویم از فاصله و خسته نشــویم از صبر؛ همان گونه که 
استاندار همدان نیز به تبعیت از سخنان ریاست جمهورى 
معتقد اســت باید بتوان با کرونا زندگى و ســبک زندگى 

کردن با این ویروس را در جامعه نهادینه کرد.
فعالیت ها تعطیل شدنى نیست

سید سعید شاهرخى  در نشست اخیر اعضاى ستاد مقابله 
با کرونا اســتان همدان تأکید کرد: با توجه به اینکه زمان 
از بین رفتن این بیمارى و تولید واکسن مشخص نیست 
نمى توان فعالیت هاى روزمــره را تعطیل کرد بلکه همه 
فعالیت ها بارعایت پروتکل هاى بهداشــتى باید در جریان 

باشد.
وى اضافه کرد: براساس گزارش هاى دریافتى روند انتشار 

ویروس کرونا در اســتان همدان کاهشى بوده به گونه اى 
که شــمار بسترى ها به میزان یک ســوم و افراد مبتال با 
تست مثبت، دو ســوم نسبت به پیک شیوع این ویروس 

در همدان کاهش داشته است.
اســتاندار همدان از توجه مردم به توصیه هاى بهداشتى و 
پروتکل ها و همچنین تالش کادر درمانى و دســتگاه هاى 
ادارى، انتظامى و بازرســى قضایى عضو ســتاد اســتانى 

مقابله با ویروس کرونا قدردانى کرد.
شاهرخى تاکید کرد: وفاق، هماهنگى و همدلى بین عموم 
مســئوالن و خدمتگزاران مردم در دستگاه هاى مختلف 
مرتبط با موضوع کرونا در روند کاهشــى این بیمارى در 

این استان تاثیر مثبت داشته است.
وى از اعضاى کمیته اطالع رســانى ستاد کرونا خواست 
که عوامل موثر در روند کاهشى کرونا در همدان را اطالع 
رســانى کرده و همچنان بر رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
تدوین شده به عنوان مهمترین مولفه اثرگذار براى تداوم 

این روند تاکید کنند.
سه قاعده اى که باید رعایت کنیم

اســتاندار همدان تاکید کرد: این روند کاهشــى ماحصل 
استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذارى اجتماعى و پرهیز 
از حضور در تجمع ها بوده و کســى که این ســه قاعده را 

رعایت نکند امکان ابتالى آن به این ویروس زیاد است.
آماده باش براى کنکور99

شــاهرخى بیان کرد: برابر تصمیم ســتاد ملــى مقابله با 
کرونا، کنکور در روزهاى تعیین شــده برگزار مى شــود 
بنابراین باید از تمام امکان و ظرفیت استان براى برگزارى 

کنکور بدون کوچکترین مشکلى استفاده کرد.
وى ادامه داد: با توجه به ارادت مردم و شــیعیان به ائمه 
معصومین به ویژه امام حســین(ع)، مراسم عزادارى براى 
سیدالشــهدا با رعایت پروتکل هاى تدوین شــده در ماه 

محرم برگزار مى شود.
استاندار همدان با بیان اینکه عزادارى نباید در محیط هاى 
بسته برگزار شود از مســئوالن سازمان تبلیغات اسالمى 
خواســت بر نحوه برگزارى مراســم عــزادارى اباعبداهللا 
الحسین(ع) و رعایت پروتکل هاى بهداشتى نظارت جدى 

داشته باشند.
برخورد با تخلفات در محرم

شــاهرخى اضافه کرد: بایــد تیم هایى را بــراى نظارت، 
راهنمایى، تذکر به هیئت هاى عزادارى بســیج کرد و در 
صورت اســتمرار تخلف بهداشــتى با فرد متخلف مطابق 

قانون برخورد صورت بگیرد.
وى اظهار داشت: این وهن تشیع، نظام اسالمى و عزادارى 
براى امام حسین(ع) است که با وجود تاکید رهبر فرزانه 

انقــالب و دیگر علما بــر ضرورت رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى، هیئت یا افراد خودسر به این موضوع بى توجه 

باشند در حالیکه حفظ سالمت مردم خط قرمز ماست.
روزانه 20 نفر در همدان 
به کرونا مبتال مى شوند

رییس دانشگاه علوم پزشــکى ابن سینا همدان نیز گفت: 
میزان مبتالیان به ویروس کرونا در این اســتان از روزانه 

70 نفر به کمتر از 20 نفر کاهش داشته است.
دکتر رشــید حیدرى مقدم با بیان اینکه آمار بسترى ها از 
612 نفر به کمتر از 398 بیمار و تســت «پى.ســى.آر» 
مثبت از 250 به 119 نفر کاهش داشته است، اظهار کرد: 
در حال حاضر 398 بیمار داراى عالئم در بیمارستان هاى 
این استان بسترى هستند که از این تعداد آزمایش «پى.

سى.آر»  119 نفر مثبت بوده است.
وى از ابتالى ســه هزار و 374 نفر از اســفند سال گذشته 
تاکنون در این اســتان به ویروس کرونا خبر داد و افزود: از 
این تعداد 435 نفر جان خود را از دست دادند؛ همدان چهار 
هفته ســخت را پشت سر گذاشــت و خوشبختانه از هفته 

گذشته روند کاهشى مبتالیان به کرونا آغاز شده است.
همدان نارنجى شد

رییس دانشــگاه علوم پزشــکى ابن ســینا همدان اظهار 
داشــت: همدان، مالیر، کبودرآهنــگ و رزن در وضعیت 
نارنجــى، اســدآباد، فامنیــن و نهاونــد در وضعیت زرد 
و شهرســتان هاى بهــار و تویســرکان در وضعیت قرمز 
کرونایى هســتند و احتمال مى رود در ارزیابى این هفته 
دو شهرســتان قرمز همدان نیز به وضعیت نارنجى یا زرد 

تبدیل شده باشند.
حیــدرى مقدم با تاکید بر ضــرورت تداوم فاصله گذارى 
فیزیکى گفت: برگزارى مراسم محرم و کنکور دو دغدغه 
مهم دانشگاه علوم پزشــکى بوده با این وجود تاکنون دو 
کنکور ارشد پزشــکى و غیرپزشکى در این استان برگزار 
شده که تنها دو بیمار بسترى شدند و تحت مراقبت قرار 

گرفتند.
وى بیان کرد: دانشــگاه علوم پزشــکى همدان آمادگى 
دارد بخش ویــژه اى را به داوطلبان کنکور کرونایى، افراد 
بســترى در بیمارستان، داوطلبان نیاز به مراقبت که نیاز 

به بسترى در بیمارستان را دارند، اختصاص دهد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعى استاندارى همدان نیز گفت: 
به منظور برگزارى کنکور در این شــرایط، هماهنگى هاى 
الزم بــا نهادهاى مســئول صورت گرفت و بــا توجه به 
محدویــت فضاى آموزش و پــرورش، از فضاهاى موجود 

در شرکت مخابرات و ورزش و جوانان نیز استفاده شد.
مهرداد نادرى فر افزود: حوزه هایى که قرار اســت کنکور 
در آن برگزار شــود مشــخص و به تهران لیست آن ارائه 

شــده اســت همچنین رعایت فاصله فیزیکى  یک و نیم 
مترى در چیدن صندلى ها مورد توجه بوده است.

وى فراهم کردن ملزومات بهداشتى حوزه هاى پیش بینى 
شــده براى کنکور، آب ژاول، مواد ضدعفونى کننده را از 
اقدام هاى صورت گرفته برشــمرد و اضافه کرد: ماســک 
مورد نیاز براى داوطلبانى که بدون ماسک به محل کنکور 

مراجعه مى کنند نیز در نظر گرفته شده است.
خانواده ها همراه داوطلبان کنکور 

به محل آزمون نیایند
مدیرکل دفتر امور اجتماعى استاندارى همدان ادامه داد: 
همدان از آمادگى کامــل براى برگزارى آزمون برخوردار 
اســت و تنها مشــکل موجود همراهى اعضاى خانواده با 
داوطلب و تجمع آنها در ورودى محل آزمون بوده که باید 

براى آن نیز تدبیرى اندیشید.
نــادرى فر همچنیــن تصریح کــرد: به منظــور رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى از سوى هیات هاى مذهبى در ماه 
محرم، با مدیران هیات ها جلســه اى برگزار شــد و بیانیه 
صادر شــده از ســوى امام جمعه همدان و بزرگان حوزه 
و علما شــاخص در زمینه ضــرورت رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى بسیار مثبت و سازنده بوده است.
تخلفات منجر به پلمپ 12 تاالر در 

همدان شد
رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومى انتظامى اســتان 
همدان نیز گفت: اجراى بندهاى بهداشــتى، بسیار مورد 
توجــه نیروى انتظامى بوده و در این  راســتا 12 تاالر  و 
12 ســفره خانه به علت بى اعتنایى به دستورالعمل هاى 

بهداشتى پلمب شدند.
ســرهنگ احمد رحیمى با بیان اینکه چهار کافى شــاپ 
در این استان تعطیل شدند افزود: عالوه بر این نسبت به 

جمع آورى 205 عدد قلیان اقدام شده است.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحســین(ع) استان همدان 
هم بیان کرد: بازدیدهاى شهرســتانى به منظور بررسى 
وضعیت رعایت دســتورالعمل هاى بهداشتى تداوم دارد و 
فرمانداران همکارى خوبى به تیم هاى پیش بینى شــده 

دارند.
ســردار مهدى فرجى افزود: دســتگاه هایى که نسبت به 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى بى توجه هستند اسامى آنها 
در اختیار معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى 

قرار گرفت که سریع پیگیرى و مشکل رفع شد.
برخورد با مراسمات زیرزمینى

وى اضافه کرد: ممانعت برگزارى مراســم، اطالع رسانى 
شــده هر چند برخى افراد به صورت زیر زمینى اقدام به 
برگزارى مراســم عروســى کرده که برخورد الزم صورت 

گرفت.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحســین(ع) استان همدان 
اظهار داشــت: به صورت نمادیــن بازدیدهایى از ادارات 
صورت مى گیرد تا شــهروندان بداننــد مقابله با ویروس 

کرونا تمام نشده و طرح هاى بهداشتى تداوم دارد.
ســردار فرجى افــزود: قرار اســت به زودى رزمایشــى 
بــا هماهنگى علوم پزشــکى در همدان برگزار شــود و  
بیمارســتانها، ایســتگاه اتوبوس، منطقه سرگذر و مراکز 

فروشگاهى ضدعفونى شوند.
پیــش از این نیز نماینده ســازمان جهانى بهداشــت در 
همدان از وضعیت این اســتان در کنتــرل کرونا و انجام 
تحقیقات و مطالعات متعدد در این زمینه ابراز خرسندى 
کرده بود و تأکید داشــت که از تجربیات همدان در سایر 
اســتان ها و حتى ســایر کشــورها براى کنترل بیمارى 

استفاده خواهد شد.
کریســتوفر هاملمن از مردم همدان خواست با مشاهده 
وضعیــت ثبات آمارى کرونــا، از رعایت کردن پرتکول ها 

خسته نشوند و این روند را تا پایان ادامه دهند.

سقوط آرام کرونا در همدان
هشدار؛ بى خیال نشویم

انجام آزمایش پى سى آر کرونا 
در سه آزمایشگاه همدان

کیت هاى جعلى جمع آورى شد
مدیر اداره امور آزمایشــگاه  دانشــگاه علوم پزشــکى  ابن سینا همدان از 
برخورد و جمع آورى کیت هاى جعلى تشــخیص کروناویروس در یکى 

از آزمایشگاه ها خبرداد.
همدان آنالیــن- ابراهیــم دانشــیار با تاکیــد براینکه درحــال حاضر 
PCR(تشــخیص مولکولــى کووید19) تنها روش آزمایشــگاهى براى 
تشــخیص کروناویروس اســت، گفت: متاســفانه در برخــى از مناطق 
کشــور به تازگى برخى از آزمایشگاه ها و اماکن به دور از چشم دانشگاه 
علوم پزشکى و بدون مجوز رســمى اقدام به تبلیغات دروغین مبنى بر 

شناسایى کووید19 با امکانات جدید و قیمت هاى نامتعارف مى کنند.
وى با تأکید بر اینکه در اســتان همدان تنها دو آزمایشگاه دى و فرزان 
مجوز رســمى انجام آزمایش PCR را دارند، اظهار داشت: مجوز انجام 
آزمایش تشــخیص مولکولى کووید-19(PCR) براى آزمایشگاه فارابى 

نیز در دست اقدام است.
دانشــیار همچنین تصریح کرد: درحال حاضر در کنار این دو آزمایشگاه 
خصوصى، آزمایشــگاه دولتى جامع تحقیقات دانشــگاه علوم پزشــکى 
درحال اخذ و بررسى نمونه هاى PCR هستند اما دو آزمایش سرولوژى 

IGG و IGM در تمام آزمایشگاه ھای ھورمون شناسی قابل انجام است.
وى در خصوص اختالف قیمت آزمایشات نسبت به تعرفه وزارت بهداشت، 
تصریح کرد: براساس اطالعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکى، 
قیمت آزمایش پى سى آر در دو بخش دولتى و خصوصى به ترتیب، 230 
و 587 هزار تومان، اى  جى ام و اى جى جى از 12 تا 30 هزار تومان است 
اما قیمت هاى فعلى این آزمایشات با تعرفه مصوب، تفاوت فاحشى دارد. 
مدیر اداره امور آزمایشــگاه  دانشگاه علوم پزشکى  ابن سینا همدان گفت: 
روش نمونه گیرى و امکانات موجود در آزمایشــگاه ها تاثیر بســزایى در 
افزایش تعرفه هاى رســمى دارند؛ به طوریکه درصورت استفاده از لوله 
خأل براى اخذ نمونه IGG و IGG، با احتساب لوله و هزینه هاى پذیرش 
و نمونه گیرى در بخش خصوصى 69 هزار تومان و با ســرنگ ساده 64 

هزار تومان محاسبه مى شود.
وى هزینه مجموع آزمایشــات ســرولوژى در بخش دولتى را 22 هزار 
و 940 تومــان عنوان کرد و افــزود: با احتســاب هزینه هاى پذیرش، 
نمونه گیرى و امکانات آزمایشگاه، آزمایش پى سى آر در دو بخش دولتى 

و خصوصى به ترتیب نزدیک به 23 و 586 هزار تومان است.
دانشیار با بیان اینکه آزمایشــگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکى 
تنها نمونه هاى PCR بیمارســتان ها و مراکــز درمانى را به طور رایگان 
مورد بررســى قرار مى دهــد، اظهار کرد: تاکنــون 300 نمونه آزمایش 

رایگان در این آزمایشگاه دولتى انجام شده است.
وى با تاکید براینکه کیت هاى فعلى تشــخیص کرونا براساس کووید-2 
ســاخته شده و مورد اســتفاده قرار مى گیرند، گفت: تاکنون کیت ویژه 
کووید19 بــه بازار نیامده بنابراین تبلیغاتى مبنى بر اســتفاده از کیت 
ویژه این بیمارى صحت ندارد و به محض اطالع دانشــگاه علوم پزشکى 

با خاطیان برخورد جدى خواهد شد.

دیدگاه ها  در این ماهنامه صرفا  مطالب منتشره 
و نقطه نظرات افراد حقیقى و حقوقى است 

و الزاما مورد تایید اکباتان نمى باشد.
نسخه  شمارگان: 1000 

رسانه پیام  چاپ:  و  لیتوگرافى 

پــس از کش وقوس هــاى فــراوان، تاییــد و تکذیب 
چندین بــاره و بالتکلیفى هاى آزاردهنــده، در نهایت 

کنکور سراسرى 99 در موعد مقرر برگزار مى شود.
به گزارش «اکباتان»، همدان امســال 20 هزار و 652 
نفر کنکورى دارد که بیشترین تعداد شرکت کنندگان 
مربــوط به گروه علوم تجربى اســت و تعداد بانوان از 

آقایان بیشتر است.
با توجه به شیوع ادامه دار ویروس کرونا، انتظار مى رود 
تعداد حوزه هاى برگزارى کرونا در شهرستان ها کفاف 
شــرکت کنندگان را با رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
بدهد که بر اساس اخبار رسیده، تعدادى از داوطلبان 
شهرســتانى به علت کمبود حوزه، بــه ناچار باید در 

شهرستان همدان به رقابت بپردازند.
داوطلبــان رشــته هاى هنــر و زبان خارجــه تمام 
شهرســتان ها نیز موظف هســتند در همدان آزمون 

بدهند.
همدان شش هزار 
و 709 کنکورى دارد

از 20 هزار داوطلب، شش هزار و 709 نفر در شهرستان 
همدان، در کنکور سراسرى 99 شرکت مى کنند که از 
این تعداد ســه هزار و 200 نفر آقا و سه هزار و 509 

نفر خانم هستند.
بر اساس اعالم نماینده سازمان سنجش آموزش کشور 
در دانشــگاه بوعلى سینا، یک هزار و 850 نفر در گروه 
آزمایشــى علوم انسانى، هزار و 850 نفر علوم تجربى، 
هــزار و 286 نفر گروه هنر و  هزار و 723 نفر در گروه 

زبان هاى خارجه با یکدیگر رقابت مى کنند.
چهار حوزه فرعى علوم پایه، علوم انسانى، علوم اقتصاد 
و کشــاورزى در دانشگاه بوعلى ســینا براى برگزارى 

کنکور پیش بینى شده است. 
بنابر آنچه اعالم شده دســتورالعمل هاى بهداشتى و 
فاصله گذارى اجتماعى به منظور پیشــگیرى از تجمع 
در مقابل در هاى ورودى با تاکید جدى، رعایت خواهد 
شد؛ به طوریکه تمامى حوزه هاى امتحانى پیش و پس 

از جلسات آزمون به طور کامل ضدعفونى و گندزدایى 
مى شوند اما استفاده از ماسک از ابتداى ورود به حوزه 
برگــزارى آزمون تا پایان آن و خروج از حوزه امتحانى 

براى داوطلبان الزامى است.
بیش از چهار هزار مالیرى 
در کنکور ثبت نام کرده اند

شهرستان مالیر چهار هزار و 398 شرکت کننده دارد 
کــه از این تعداد دو هزار و 516 داوطلب زن و  هزار و 

872 نفر داوطلب مرد هستند.
در گروه آزمایشى علوم ریاضى و فنى 494 نفر، علوم 
انســانى هزار و 80 نفر، علوم تجربى 2هزار و 71 نفر، 
هنــر 319 نفر و زبان هاى خارجــه 434 داوطلب به 

رقابت مى پردازند.
در مالیــر تمامى تمهیدات الزم درنظر گرفته  شــده 
تا آزمون در شــرایط ایمن، ســالم و بــا رعایت کامل 
پروتکل هاى بهداشــتى برگزار شــود به طوریکه در 
راستاى حفظ فاصله گذارى اجتماعى از تمام ظرفیت 
دانشــگاه مالیر براى چینش صندلى ها با فاصله یک 
متر و 80 سانتى متر استفاده شده است. از طرفى دیگر 
حوزه ها پیش از برگزارى آزمون ضدعفونى مى شــوند 
و تب ســنجى داوطلبان پیش از ورود به ســاختمان، 
استفاده از ماســک و شیلد توسط مسئوالن برگزارى 
آزمــون، حضور ناظران بهداشــت در زمان برگزارى و 

بازرسى بدنى توسط دستگاه نظارت خواهد شد.
نهاوند با سه هزار کنکورى 

در میدان رقابت
بر اســاس آنچه اعالم شــده، در شهرســتان نهاوند 
تمهیدات الزم براى برگزارى کنکور سراسرى اندیشیده 
شده و تعداد حوزه هاى امتحانى نسبت به سال گذشته 
افزایش دو برابرى داشته و فاصله صندلى ها نیز بیشتر 

شده است.
براساس نظرســنجى داوطلبان در کنکور کارشناسى 
ارشــد، شهرســتان نهاوند در بین  هزار و 9 حوزه در 

کل کشــور، رتبه یک را در زمینه رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى کسب کرده است.

نماینده بهداشت، نماینده اورژانس و نماینده سازمان 
سنجش در نهاوند به طورمســتمر بر حوزه ها نظارت 
مى کنند. تمام داوطلبان با دســتگاه هاى الکترونیکى 
حساس تب سنجى مى شوند. ماســک و الکل به وفور 
وجود دارد و حتى سوزن هاى ته گرد مورد استفاده در 

حوزه هاى کنکور هم آغشته به الکل هستند.
رقابت هزار و 951 اسدآبادى 

در کنکور
بر اســاس برنامه ریزى هاى صورت گرفته قرار بر این 
است که با توجه به برگزارى همزمان آزمون گروه هاى 
آزمایشى علوم ریاضى و علوم انسانى و اختالف مدت 
زمــان آزمون این دو گروه، محــل برگزارى هر یک از 
گروه هاى آزمایشــى به صورت مجزا در پرتال مربوطه 

درنظر گرفته مى شود.
فاصله صندلى داوطلبان با یکدیگر دو متر از چهار طرف 
اســت و مراقبان و عوامل اجرایى نیز موظف به رعایت 

فاصله دو مترى با داوطلب هستند.
حوزه هاى آزمون در اسدآباد شامل فضا و امکانات پیش 
و پس از هز آزمون ضدعفونى مى شــوند و براى افراد 
مشکوك به کرونا سالن جداگانه اختصاص داده شده 
اســت. افراد عادى نیز باید با ماســک و دستکش در 
محل حاضر شــوند و پیش از ورود به سالن امتحان، 
فرم خوداظهارى را پر کننــد، همچنین تمامى افراد 

تب سنجى مى شوند.
دررشــته علوم ریاضى و فنى 143 داوطلب، در رشته 
علوم انسانى 566 داوطلب، در رشته هنر 95 داوطلب،  
در رشته علوم تجربى 985 داوطلب و زبان هاى خارجى 

نیز 162 داوطلب شرکت کرده اند.
ثبت نام هزار و 779 نفر کنکورى 

در رزن و درگزین
حوزه امتحانى بانوان در دانشــگاه پیام نور رزن، حوزه 
آزمون گروه علوم تجربى و انســانى آقایان در ســالن 
انقالب و عفــاف و حوزه آزمون ریاضى در دانشــگاه 

پیام نور درنظر گرفته شده است.

بنابــر تاکیــد فرمانــدار رزن، کنکور باید بــا رعایت 
کامل دســتورالعمل ها، فاصله گــذارى و پروتکل هاى 
بهداشــتى به منظــور مراقبت از ســالمت داوطلبان 
شرکت کننده کنکور سراسرى برگزار شود که در این 
خصوص توصیه هاى الزم و نیروى انسانى کافى براى 
اطالع رسانى به خانواده ها و داوطلبان براى عدم تجمع 
به دلیل احتمال سرایت ویروس پیش و حین ورود به 

مراکز برگزارى امتحان پیش بینى شده است.
گفتنى است تعداد 190 نفر نیز در شهرستان درگزین 
براى آموزن ثبت نــام کرده اند که از این تعداد 40 نفر 
پشت کنکورى هستند و در سه حوزه رزن، درگزین و 

سردرود به رقابت خواهند پرداخت.
رقابت هزار و 376 کبودرآهنگى 

در کنکور
در شهرســتان کبودرآهنگ، هزار و 376 نفر با هم به 
رقابت مى کنند کــه از این تعداد  680 نفر آقا و 696 

نفر  خانم هستند.
در گروه علوم انســانى و ریاضــى 291 زن و 347 نفر 
مرد، در گروه تجربى 290 زن و 297 مرد، در رشــته 
هنــر 40 زن 25 مرد و در گروه زبــان 59 زن و 27 
مرد از بخش هاى گل تپه، شیرین سو و بخش مرکزى 

شرکت کرده اند.
دانشگاه پیام نور، ســالن ورزشى على بن ابى طالب و 
اداره آمــوزش و پرورش تنهــا حوزه هاى امتحانى در 

کبودراهنگ هستند.
رعایت پروتکل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 
بــه تمامى مدیــران و مجریان به صــورت بخش نامه 
ارســال شده و تا روز کنکور در فضاى مجازى معلمان 
کالس هاى کمک درســى براى دانش آمــوزان برگزار 

مى کنند.
ثبت نام هزار داوطلب بهارى 

در کنکور99
شهرســتان بهار یک هزار داوطلب آزمون سراســرى 

دارد کــه از این میزان 54 درصــد خانم و 46 درصد 
آقا هستند.

در راستاى پیشگیرى از شیوع کرونا عالوه بر دانشگاه 
پیام نــور بهار، تعداد حوزه هاى امتحانى افزایش یافته 

است.
هزار و 702 تویسرکانى 
آماده کنکور سراسرى

از تعداد هزار و 702 نفر که در شهرستان تویسرکان در 
کنکور سراسرى ثبت نام کرده اند 793 نفر مرد و 909 
نفر زن بوده که بیشترین شرکت کننده ها در گروه علوم 
تجربى هستند به طوریکه در این گروه 744 نفر، علوم 
انســانى 469 نفر، زبان خارجه 188 نفر، ریاضى 153 

نفر و هنر 148 نفر به رقابت با یکدیگر مى پردازند.
در شهرستان تویســرکان براى برگزارى هرچه بهتر 
کنکور نسبت به سال هاى گذشته فضا دو برابر افزایش 
یافته و تعداد نیروهاى انسانى نیز با افزایش سه برابرى 

روبه رو است.
در راستاى حفظ سالمت داوطلبان، حضور آنها بدون 
ماسک ممنوع اســت و وسایل بهداشــتى مورد نیاز 
داوطلبان از قبیل ماســک و الکل در تمامى حوزه ها 
فراهم شده و حوزه ها بر اســاس برخوردارى از تهویه 

مناسب انتخاب شده اند.
439 نفر در فامنین 
کنکورى هستند

در شهرســتان بهــار 439 نفر از دانش آمــوزان پایه 
دوازدهم در کنکور سراسرى ثبت نام کرده اند.

کالس هــاى تقویتى براى دانش آموزان آموزشــگاه ها 
برگزار شــد و با توجه به شــیوع ویــروس منحوس 
کرونا فعالیت هاى تقویتى براى دانش آموزان از طریق 

فضاهاى مجازى ادامه پیدا کرد.
گفتنى اســت داوطلبان کنکور سراسرى از 29 مرداد 
تا یکم شــهریور در گروه هاى ریاضى، تجربى، انسانى، 
زبان خارجه و هنر به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

رقابت نفس گیر 20 هزار کنکورى در همدان

واه 
ى خ

حام
ن 
یما

س: ا
عک

 

فى
 نج

ین
دام

حم
س: م

عک
 

فرشته اکبرى


	01
	02
	03
	04

