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تجليل ازهيأت 
كشتى 
از پيشكسوتان

پروژه هاى 
هفته دولت در 
كبودراهنگ
 با 107 ميليارد 
افتتاح مى شوند

معرفى ابن سينا 
مردمى و 
عمومى تر شود
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بيمه اجتماعى 
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مجلس تمام گشت و...
 1- بيشــتر ما ايرانى ها را در اصطالح 
آدم هاى دقيقه نودى تعريف مى كنند؛ يعنى 
اگر قرار باشد كارى را انجام دهيم، آن كار 
را به دقيقه نود محول كرده و تا دقيقه آخر 
كارى در آن راستا انجام نداده و در دقيقه 
نود هم با توجه به از دست رفتن فرصت...

# من _ ماسك _ مى زنم

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و افق 1404
 يك قرن با دولتى ها

به مناسبت هفته دولت 
يادنامه اى براى شهداى دولت، شهيدان رجايى و باهنرشهيدان رجايى و باهنر

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

www.HamedanPayam.com

ن ور داری 

بررسى گزينه هاى حضور در رقابت انتخابات ميان دوره مجلس بهار و كبودراهنگ

مدعيان كرسى خالى جعفرى در مجلس 
■  طاليى نيك: درخواست مردم براى حضور در مجلس را بررسى مى كنم

نسخه داروسازان بيمارستان 
روى ميز مذاكره 

■ معاونت غذا و دارو: توزيع داروهاى سهميه اى ضوابطى دارد

يك جامعه شناس:

سرمايه اجتماعى بسيارى از هزينه ها 
و مشكالت دولت را كاهش مى دهد

مرثيه اى 
براى روستاى 
رنسانسى ايران
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

مجلس تمام گشت و...
 1- بيشتر ما ايرانى ها را در اصطالح آدم هاى دقيقه نودى تعريف 
مى كنند؛ يعنى اگر قرار باشد كارى را انجام دهيم، آن كار را به دقيقه 
نود محول كرده و تا دقيقه آخر كارى در آن راســتا انجام نداده و در 
دقيقه نود هم با توجه به از دســت رفتن فرصت، كارى از دســتمان 
نمى آيد و اگر هم كارى انجام شــود با امداد غيبى و قدرت هاى ورا 

زمينى است.
مثل مشهور كنكورى ها در 2 روز مانده به كنكور كه امروز عمومى ها 
را مى خوانم و فردا اختصاصى ها و كار تمام اســت! به خوبى نهادينه 
شدن فرهنگ دقيقه نودى و كار در لحظات پايانى در بيشتر ايرانى ها 

را مشخص مى كند.
2- نهادينه شدن فرهنگ دقيقه نودى، كار را به جايى مى رساند كه در 
طبقه مديران هم افرادى يافت مى شوند كه بدون برنامه مديريت كنند 
و هر روز به اميد روز بعد نشسته و با اميد و آرزو كار را پيش ببرند 

تا شايد شرايطى براى خدمت به مردم فراهم شود.
درحالى كه كمترين انتظار از مديران ايجاد شــرايط خدمت به مردم 
اســت و مدير بايد با علم و تجربه و سياســت و كياســت بهترين 
شــرايط را براى بهره مندى مردم از خدمات سازمان تحت مديريت 

خود فراهم آورد.
3- اميــد، واژه مظلوم و با بار معنايى متضادى اســت اگر در ابتداى 
روى كار آمدن مديرى اســتفاده شود، نشــاط آفرين و حركت آفرين 
است و اگر در انتهاى خدمت وى باشد، يأس آور و نااميدكننده است.

در واقع اگر اين واژه به درستى و در زمان خود استفاده نشود، نه تنها 
منجر به حركتى نخواهد شد، بلكه يأس و نااميدى را به جامعه تزريق 

و مردم را به كارآمدى آن مدير بى اعتماد خواهد كرد.
4- اميد الزمه زندگى است، انسان به اميد زنده است و حق ندارد كه 

از الطاف خداوندى و از آينده نااميد و مأيوس باشد.
انسان در هر شرايطى بايد اميدوار به آينده و چشم اندازهاى پيش رو 
باشــد اما در مديريت، اين اميد براى اجراى يك برنامه يا برنامه هاى 
موفق، هميشگى نيست و بايد اين اميد به ثمر بنشيند و مردم خدمت 

وعده داده شده را محقق ببينند.
5- دولت روحانى به خوبى از اميد و حركت آفرينى آن در انتخابات 
و پس از آن بهره برد و توانست با اميدآفرينى هم دولت تشكيل دهد 

و هم در جامعه شرايط اميد به آينده را افزايش دهد.
اما تكرار اين مشى در سال آخر دولت نه تنها اميدآفرينى نيست بلكه 
پوچ بودن تمام اميدهاى داده شــده براى تحقق وعده ها را مشخص 

خواهد كرد.
البته اين به معنى قطع اميد از آينده نيست.

6- با آغاز هفته دولت همچنان كه مرسوم شده انتظار بر اين است كه 
بخشى از وعده هاى دولت اجرايى و به مردم تقديم شود.

اين هفته ديگــر زمان ارائه كارنامه و عملكرد اســت و اگر قرار 
اســت اميدى ايجاد شــود بايد با تحقق وعده هــا و ارائه كارنامه 

باشد. موفق 
حال اگر مديرى آن هم در سطح معاون استاندار در اين هفته دولت 
و آن هم در آخرين هفته اى كه دولت حســن روحانى مى تواند اين 
مناســبت را گرامى بدارد به جاى ارائه عملكرد و كارنامه و به بوته 
نقد گذاشــتن عملكرد خود، بازهم از اميــد و آرزو بگويد و اظهار 
اميدوارى كند كه توفيقى براى برداشــتن قدم هاى مهم در راســتاى 
خدمت به مردم حاصل شود! بايد خطاب به او از شعر سعدى شيرين 
ســخن مدد گرفت كه؛ مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر/ ما 

همچنان در اّول وصف تو مانده ايم.
7- زمان شناســى از اصــول برنامه ريزى مديريتى اســت، البته اين 
زمان شناســى از ســوى برخى مديران بيشــتر بــراى تنظيم خود با 
سياســت هاى دولت بعد و تداوم مديريت در اين دولت ها اســتفاده 

مى شود.
اما وقتى زمان شناســى نباشــد، زمان اجراى سياست ها و برنامه ها 
چنان مى شــود كه نبايد رابطــه على و معلولى بــراى آن برقرار 
كــرد و منتظر اتفاقى در راســتاى تحقق وعده هــا از اين مديران 

بود. زمان نشناس 

حمايت از توليد 28 فيلم كوتاه در دفاتر انجمن سينماى 
جوان استان 

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان همدان از انعقاد تفاهمنامه با دفاتر انجمن 
سينماى جوان استان براى حمايت از حوزه سينما و فيلمسازى خبر داد

بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان، احمدرضــا 
احســانى در نشســت هم انديشــى بــا مديــران دفاتــر انجمــن ســينماى جــوان اســتان، 
اظهــار  كــرد: يكــى از وظايــف ذاتــى ادارات كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى در اســتان 
ــى در شــوراى  ــن اســاس ســال گذشــته پيگيرى هاي ــر همي ــا، حــوزه سينماســت. ب ه

ــل توجهــى انجــام  ــز اقدامــات قاب ــر و تجهي ــا در بخــش  تعمي برنامه ريــزى داشــتيم ت
دهيــم.

وى بــا بيــان اينكــه بــا نظــرات كارشناســان تفاهم نامــه اى تدويــن شــده كــه بــر اســاس 
آن هــم وظايــف مــا در حــوزه ســينما انجــام شــود و هــم دفاتــر انجمــن تقويت شــوند، 
ــكارى از  ــبتى و ابت ــاى مناس ــزارى برنامه ه ــد، برگ ــوزش، تولي ــرد: آم ــان ك خاطرنش

جملــه مــواردى اســت كــه در ايــن تفاهم نامــه مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.
در ادامــه نشســت معــاون امــور هنــرى و ســينمايى اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
اســتان نيــز توضيــح داد: ايــن تفاهم نامــه در 16 بنــد تدويــن شــده كــه 8 بنــد بــه نقــش 

دفاتــر اشــاره شــده و بندهــاى ديگــر مربــوط بــه وظايــف اداره كل اســت.

ســيدمحمدرضا جــوادى گفــت: يكــى از بندهــا مشــخص كــرده كــه دفاتــر اســتان تــا 
بهــار ســال آينــده بايــد 28 فيلــم كوتــاه بــا اعتبــار 360 ميليــون تومانــى كــه بــراى آن 
ــن فيلم هــاى  ــم بخشــى از اي ــا پيشــنهاد مى كني ــد. م ــد كنن ــه شــده، تولي درنظــر گرفت
ــان  ــات مدافع ــا موضوع ــژه ب ــورت وي ــم به ص ــى ه ــوع آزاد و بخش ــا موض ــاه ب كوت

ســالمت، ايثــار و شــهادت، حجــاب و عفــاف، نمــاز و... ســاخته شــود.
ــه  ــك ب ــر، كم ــز دفات ــيار و تجهي ــينما س ــم در س ــران فيل ــه اك ــك ب ــزود: كم وى اف
برگــزارى هفتــه فيلــم و عكــس، برگــزارى دوره هــاى آموزشــى، حمايــت از برگــزارى 
از گردهمايــى و تجليــل از فيلمســازان اســتان و... مــواردى از بندهــاى ايــن تفاهم نامــه 

اســت

همدان در جذب بيمه اجتماعى 
از كشور جلوتر است

مساعدت 870 ميليون ريالى
 به بيماران سخت درمان همدان

 مسئول امور مشاركت هاى مردمى مجمع خيرين سالمت همدان از 
مساعدت 870 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان همدان خبر داد.

حميــد شــاكرى صفت در گفت وگــو بــا فــارس از برگــزارى 
دويســت وچهارمين جلسه شوراى مددكارى و مشاوره مجمع خيرين 
ســالمت همدان خبر داد و اظهار كرد: اين حلســه بــا رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشتى برگزار شد و در آن پرونده 15 بيمار بررسى شد.
وى با اشــاره به مساعدت بالعوض 190 ميليون ريالى مجمع خيرين 
سالمت همدان به بيماران افزود: 420 ميليون ريال وام قرض الحسنه در 

اختيار بيماران قرار مى گيرد.
مســئول امور مشــاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان با بيان اينكه 270 ميليون ريال از ساير مراكز براى اين 
بيماران تخفيف گرفته شد، خاطرنشان كرد: در اين جلسه تصويب شد 
2 بيمار زيرپوشــش طرح «سخاوت» و 2 بيمار نيز زير پوشش «طرح 

مهربانى» قرار گيرد.
وى بــا اشــاره به اينكــه در مجمــوع 870 ميليون ريال بــه بيماران 
سخت درمان مساعدت شد، گفت: بيماران گروه هدف مجمع خيرين 
سالمت همدان بيماران سخت درمان مبتال به سرطان نيازمند بزرگسال، 
كودكان ناشــنوا و كم شنوا، كودكان داراى بيمارى قلبى، كودكان داراى 
اختالل رشــد، كودكان داراى بيمارى حاد چشــمى و كودكان داراى 
شــكاف لب و كام نيازمند هستند. شــاكرى صفت با بيان اينكه اقدام 
خير در نزد خداوند منان بى اجر نخواهد ماند، افزود: خيرين مى توانند 
كمك هاى خود را به شماره كارت 6037991199528096 واريز كنند 

تا به دست نيازمندان واقعى برسد.

اجناس مربوط به بازگشايى مدارس 
در انبارها دپو شده است

 عضو هيأت رئيســه اتاق اصناف همدان گاليه مند از بالتكليفى 
مردم براى آغاز سال تحصيلى جديد است. 

احمد گازرانى در گفت وگو با تســنيم، با بيان اينكه بازاريان اجناس 
مربوط به بازگشــايى مــدارس را تهيه و در انبار فروشــگاه ها دپو 

كرده اند، اظهار كرد: اما هنوز مردم براى خريد بالتكليف هستند.
وى با تأكيد بر اينكه بايد شرايط بازگشايى مدارس به صورت شفاف 
اعالم شــود تا مــردم و بازاريان تكليفشــان را بدانند، تصريح كرد: 
كاســبان، انواع كيف، نوشت افزار، كفش و وســايل مربوط به سال 

تحصيلى جديد را وارد بازار كرده اند.
عضو هيأت رئيســه اتاق اصناف همدان با بيان اينكه بازاريان همدان 
به خاطر شرايط كرونايى بازار شب عيد را از دست دادند، گفت: اگر 
بازار مربوط به خريد آغاز ســال تحصيلى هم بى رونق باشــد بدون 

شك ضرر جبران ناپذيرى گريبان گير كسبه خواهد شد.
گازرانى با تأكيد بر اينكه اگر كركره هر مغازه اى به خاطر نبود مشترى 
پايين بيايد تبعات اجتماعى به دنبــال دارد، تصريح كرد: دولت بايد 
بازاريان را حمايت كرده و تســهيالت ويژه اى را در اختيارشان قرار 

دهد.
وى با بيــان اينكه بازار همدان راكد اســت و بيــش از 70 درصد 
بازاريان درحال ورشكســتگى هســتند، اظهار كرد: با اين حال هيچ 
يك از همكاران ما موفق به دريافت تســهيالتى كه دولت از آن خبر 

داده نشده اند.
عضو هيأت رئيسه اتاق اصناف همدان در بخش ديگرى از گفت وگو 
به خريد و فروش هاى اينترنتى اشــاره كرد و گفت: كســادى بازار 
ســبب شده كه بازاريان ما به كســب و كار در فضاى مجازى روى 

آورند.
گازرانى افزود: با رونق خريــد اينترنتى كاال، ديگر نيازى به حضور 
مشتريان در بازار نيست و مى توانند از طريق فضاى اينترنتى اجناس 
مورد نياز و پســند خود را انتخاب كرده و ســفارش دهند. اجناس 

سفارشى در مدت زمان مشخصى به دست آنها خواهد رسيد.

همدان خنك مى شود
 كارشــناس مركز پيش بينى اداره كل هواشناســى استان همدان 
با بيان اينكه درحال حاضر آســمان اســتان صاف تا قسمتى ابرى و 
در ســاعات بعدازظهر باد ماليم مى وزد، از كاهش دماى همدان در 

روزهاى آتى خبر داد.
محمدحســن باقرى شكيب در گفت وگو با فارس با بيان اينكه دماى 
فعلى هوا تا پايان روز چهارشــنبه تداوم دارد، اظهار كرد: رفته رفته 
هواى همدان خنك مى شود و شاهد دماى هواى گرم نخواهيم بود.

ــه  ــى هفت ــوا در روزهــاى پايان ــاى ه ــه اينكــه دم ــا اشــاره ب وى ب
جــارى 2 درجــه ســانتيگراد افزايــش مى يابــد، افــزود: در روزهــاى 
پايانــى فصــل تابســتان و شــهريورماه گرمــاى شــديد هــوا و دمــاى 
40 درجــه اى پيش بينــى نمى شــود؛ زيــرا رفته رفتــه بــه پاييــز 

ــويم .  ــك مى ش نزدي
وى با تأكيد بر اينكه بيشترين ســرعت وزش باد در شهرستان هاى 
فامنين، كبودراهنگ و قهاوند با 65 كيلومتر بر ســاعت گزارش شده 
است، ادامه داد: در ايســتگاه فرودگاه همدان، سرعت وزش باد 58 

كيلومتر بر ساعت تخمين زده شده است.

1- برخى از احزاب و تشــكل هاى سياســى اســتان به امضاى طرح 
محدوديت پيام رسان هاى خارجى از سوى برخى نمايندگان استان در 
مجلس اعتراض كرده اند. گويا ايــن اعتراض در كانال ها و صفحات 
اين احزاب در فضاى مجازى اطالع رســانى شده است. گفتنى است 
اســتفاده اين نمايندگان در انتخابات براى اطالع رسانى و تبليغات و 
تالش براى ايجاد محدوديت در استفاده مردم از اين تكنولوژى ها در 

زمان نمايندگى، دليل اين اعتراض ها بوده است. 
2- روز كارمند باز هم در استان جدى گرفته نشده است. گويا امسال 
هم مانند ســال هاى گذشــته اين روز بدون برنامــه و مانند روزهاى 
بى مناســبت براى كارمندان سپرى شده است و مديران برنامه اى براى 
استفاده از اين مناسبت در سازمان ها نداشته اند. گفتنى است حذف اين 

مناسبت از تقويم با بى توجهى به آن چندان تفاوتى ندارد.
3- بازديد از ملك به شــرط دارا بودن شرايط خريد به شروط برخى 
دفاتر معامالت ملكى اضافه شده است. گويا مشاهده ماشين گرانقيمت 
يا پرينت حســاب براى اثبــات دارا بودن شــرايط خريد در برخى 
بنگاه هاى معامالت ملكى الزم است. گفتنى است اين پديده جديد در 

فروش خانه هاى گرانقيمت و لوكس مرسوم شده است.
4- غيبت نادران در مجلس، شــايعه دلخــورى وى از اصولگرايان و 
اســتعفاى او از نمايندگى را داغ كرده است. گويا اين دلخورى به دليل 
اســتفاده نكردن از وى در پست هاى مجلس ايجاد شده است. گفتنى 
است اين مباحث در شرايطى است كه نادران به دليل ابتال به كرونا در 

قرنطينه به سر مى برد.
5- نماينده مردم ســبزوار در مجلس از وزير ســابق راه و شهرسازى 
شــكايت كرده است. گويا وى پس از وقوع تصادفى مرگبار در جاده 
سبزوار در نامه اى خطـــاب به رئيس قوه قضاييه از عباس آخوندى 
وزير ســابق راه و شهرســازى براى تعلل 7 ساله در انجام پروژه هاى 
مهم راه و مســكن به نمايندگى از مردم شــكايت كرده است.  گفتنى 
اســت پيش از اين نيز نمايندگان در نامه اى به سران قوا از وزير نفت 

شكايت كرده بودند.

 مدير صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روستاييان و عشاير استان همدان مدعى است 
اين اســتان با 35 درصد جذب بيمه شــدگان 

نسبت به ميانگين كشورى باالتر است.
مهدى ســماواتى در گفت وگو با ايرنا افزود: 
تعداد جامعه مشمول اســتان همدان در سال 
99، 297 هزار نفر لحاظ شده است و صندوق 
اســتان از نظر تعداد ثبت نام در سال هاى 93، 
94، 95، 97 و 98 حائز رتبه كشــورى شــده 

است.
وى گفت: صندوق استان بيش از 106 هزار نفر 
زير پوشــش دارد و تعداد 78 هزار و 163 نفر 
بيمه شده روستايى، 2 هزار و صد نفر بيمه شده 
عشايرى، هزار و 192 نفر بيمه شده كميته امداد 
امام(ره) و هــزار و 947 نفر بيمه شــده زنان 
سرپرست خانوار بهزيستى و بيش از 20 هزار 
نفر ساير گروه هاى بيمه اى صندوق را تشكيل 

مى دهد.
ســماواتى گفت: تعداد 4 هزار و 230 خانوار 
از مزاياى مستمرى ماهانه بازنشستگى پيش از 
موعد، فوت و از كار افتادگى صندوق بهره مند 

هستند.
ســماواتى بيان كــرد: در ســال 99 مطابق با 
آئين نامه صندوق و پانزدهمين سالگرد صندوق 
افرادى كه به سن 65 ســال تمام رسيده اند و 
داراى 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه باشند 
به درجه بازنشستگى سالمندى نايل شدند و از 
ابتداى سال، 90 نفر بيمه شده درخواست خود 

را براى بازنشستگى ارائه كرده اند.
 دولت با توسعه بيمه  اجتماعى براى 

گسترش عدالت گام برداشته است 
وى گفت: دولت جمهورى اســالمى، مصمم 
است تا با رويكرد گسترش بيمه هاى اجتماعى 
براى كاهش فاصله طبقاتى جمعيت روستايى 
و شهرى، كاهش محروميت و گسترش عدالت 

اجتماعى گام هاى مؤثرترى دارد.
سماواتى افزود: ارائه خدمات بيمه اجتماعى به 
كاهش فقر، بهبود زيرساخت هاى اقتصادى و 
در نتيجه توســعه اقتصادى و اجتماعى بخش 

كشاورزى، روستايى و عشاير كمك مى كند.
وى بــا بيــان اينكه بيمــه جوانــان، نياز به 
فرهنگ سازى و اطالع رسانى درستى دارد، ادامه 
داد: بيمه زنان خانه دار نيز ضرورتى انكارناپذير 
است اما بســيارى از بانوان به دليل بيمه شدن 

سرپرست خانواده از بيمه خود امتناع مى كنند 
و اين درحالى اســت كه مى توانند از 2 حقوق 

بازنشستگى در خانواده استفاده كنند.
مديــر صندوق بيمــه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشاير استان همدان گفت: افراد 
بدون بيمه در تمامى مناطق روستايى و عشاير 
بايد شناسايى و نسبت به بيمه خود اقدام كنند.

ســماواتى خاطرنشــان كرد: صنــدوق بيمه 
اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير داراى 
8 كد درآمدى بوده كه هر فرد با توجه به توان 
مالى خود، يك كد را به عنوان ســطح درآمدى 
انتخاب و به صورت ســاالنه يك بــار آن را 

پرداخت مى كند.
وى اظهار كــرد: دولت به ازاى مبلغ پرداختى 
توســط فرد 2 برابر آن را به عنوان سهم دولت 
در حمايت از افراد روســتايى و عشــايرى به 

صندوق پرداخت مى كند.
ســماواتى گفت: جامعه هدف صندوق شامل 
ســاكنان روستا و مناطق عشايرى، افراد ساكن 
در شــهرهاى زيــر 20 هزار نفر و شــاغالن 
فصلــى، قاليبافــان، زنبورداران، كشــاورزان 
شــهرهاى با جمعيــت باالى 20 هــزار نفر، 
رانندگان برون شهرى در روستاها و شهرهاى 
زيــر 20 هزار نفــر، زنان سرپرســت خانوار 
بهزيستى، همه مشــاغل وابسته به كشاورزى، 

كاركنان مراكز دامپزشكى، اعضاى سازمان نظام 
مهندسى كشاورزى و شاغالن صنايع دستى در 
شهر و روستا مشــمول عضويت و استفاده از 

مزاياى صندوق هستند.
وى ادامــه داد: بازنشســتگى، ازكارافتادگى، 
مستمرى فوت به بازماندگان از مزاياى اصلى 
صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و 
عشاير محســوب مى شود و هر فرد زن و مرد 
براى عضويت با سن 18 تا 50 سال با حضور 
در كارگزاراى رسمى صندوق در سراسر استان 

مى تواند نسبت به ثبت نام خود اقدام كند.
مديــر صندوق بيمــه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشــاير اســتان همدان گفت: 
در راســتاى تكريم ارباب رجوع و آشــنايى 
روستاييان و عشاير از صندوق و مزاياى آن در 
مناطق و بخش هاى مختلف، كارگزاران ايجاد 

شده است.
مســئوليت  كارگــزارى    45  

اطالع رسانى را بر عهده دارند
وى گفت: صندوق اســتان همدان داراى 45 
كارگزارى در مناطق مختلف اســتان است و 
كارگزاران مســئوليت اطالع رسانى، ثبت نام و 
تمديد افراد را در مناطق زيرپوشــش بر عهده 
دارنــد و افراد متقاضى ثبت نــام با مراجعه به 
دفاتر كارگزارى اطالعات خود را در ســامانه 

صندوق ثبت مى كنند.
ســماواتى گفت: در راســتاى ارائه خدمات 
دولت الكترونيك تمامــى امور صندوق بيمه 
روستاييان و عشاير از جمله ثبت نام، پرداخت 
حق بيمه، تمديد، انجام امور مربوط به تعهدات 
صندوق و پاسخ به استعالمات ساير سازمان ها 
به صــورت الكترونيكى صــورت مى گيرد و 
سامانه الكترونيكى صندوق به سامانه هاى ثبت 
احوال، راهدارى، بانك كشــاورزى و وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى متصل شده است 
كه اين موضوع ميزان رضايتمندى بيمه شدگان 

را افزايش مى دهد.
وى بيان كــرد: كارگزاران صندوق در كمترين 
زمــان ممكن در مناطق امور بيمــه اى افراد را 
انجام داده و از اتالف وقت و هزينه جلوگيرى 
مى كننــد و همچنيــن در راســتاى دولــت 
الكترونيك شناســنامه و كارت ملى از مدارك 

افراد متقاضى ثبت نام حذف شد.
حمايت  براى  همچنين  كرد:  خاطرنشان  وى 
از رانندگان براى شارژ كارت هوشمند پس 
از واريز حق بيمه توسط راننده، با مراجعه به 
هوشمند  كارت  رانندگان  صنفى  انجمن هاى 
به صورت الكترونيكى شــارژ شده و نياز به 
حضور مســتقيم راننده بــراى دريافت نامه 

نيست.

 كليات تكاليف مديريت شــهرى مندرج 
در تفاهم نامــه طــرح «اقدام ملى مســكن» 
به منظور همكارى شــهردارى در چارچوب 
قوانين و در راستاى تأمين مسكن براى اقشار 
كم درآمد و كاهش قيمت سرسام آور مسكن 
در شــهر همدان، مورد تصويــب اعضاى 

شوراى شهر قرار گرفت.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان در صحن 
شــورا با محوريت اجراى «طرح اقدام ملى 
مســكن» در راســتاى تأمين مســكن براى 
عمران  معاونت هاى  گفت:  كم درآمد،  اقشار 
و توسعه امور شــهرى و روستايى وزارت 
كشور و معاونت مسكن و ساختمان وزارت 
راه وشهرسازى براى اجراى طرح اقدام ملى 
مسكن، تفاهم نامه اى منعقد داشته اند مبنى بر 
اينكه ضمن ايجاد هماهنگى بين بخشــى و 
بهره بردارى از ظرفيت هاى پيش بينى شــده 
مشــترك براى تسهيل و تســريع در اجراى 
پروژه هاى اقدام ملى تأمين مسكن، اقدامات 

عاجالنه صورت گيرد.
اسالمى  شــوراى  به گزارش روابط عمومى 

شــهر همدان، كامــران گردان افــزود: اين 
تفاهم نامه كشورى به منظور اجراى اصل 31

قانون اساسى و قانون ساماندهى و حمايت 
از توليد و عرضه مســكن منعقد  شده است 
كه بر اين اســاس، داشتن مسكن متناسب با 
نياز را حق هر فرد و خانواده ايرانى برشمرده 
مى شود و نيز در راستاى سياست هاى دولت 
با هدف كمك به رفع بخشــى از مشــكل 
دسترسى به مسكن خانواده ها در استان ها و 

شهرستان ها مطرح شده است. 
وى اظهار كرد: كمك بــه اجراى پروژه اقدام 
ملــى مســكن در قالب ســاخت واحدهاى 
مسكونى مناسب، ارزان قيمت و مقرون به صرفه 
به صورت ملكى و اســتيجارى در شــهرهاى 
هدف سطح كشور به منظور تأمين مسكن اقشار 
بدون مسكن بر اســاس نيازمندى هاى احصا 
شده وزارت راه وشهرسازى با بهره مندى كامل 
از حمايت هاى استانداران، فرمانداران، شوراى 
اسالمى شهر و شــهرداران شامل ارائه زمين، 
پروانه ساختمان، مصوبات استانى و منابع مالى 

موجود، خواهد بود.

 مســئول كانون مداحــان همدان با بيان 
اينكه تاكنــون همكارى مداحان در رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى رضايت بخش بوده 
اســت، فعاليت هيأت هاى مذهبى را منوط 

به رعايت مسائل بهداشتى دانست.
عبــاس طاهرى در گفت وگو بــا فارس با 
اشاره به فعاليت 600 مداح در همدان اظهار 
كرد: با توجه به شــرايط خــاص كرونايى 
مداحــان همدان بيش از پيــش بر رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى تأكيــد دارند و بر 
اين اساس به منظور تحقق كامل اين قاعده 
پيش از محرم جلساتى با مديركل تبليغات 

اسالمى داشتند.
وى با بيان اينكه مداحــان بايد بدانند كجا 
مراســم برگزار كنند و كجا مراسمى نداشته 
باشــند، گفت: 150 نفر در جلسه توجيهى 
تبليغات اســالمى شــركت كردند و مقرر 
شد مراســم خود را به ساعات پايانى شب 

موكول نكنند.
مســئول كانــون مداحان همدان بــا تأكيد 
بــر اينكــه همــكارى مداحــان تاكنــون 

رضايت بخش بوده است، افزود: هيأت هايى 
كــه تاكنــون برنامــه داشــتند، در فضاى 
بيرونى مســجد و حسينيه آن هم با رعايت 

فاصله گذارى اجتماعى بوده است.
وى با بيان اينكه در هالل احمر نيز جلساتى 
با جامعــه مداحان داشــتيم، تصريح كرد: 
مداحان در كوچه ها هم مى توانند مراســم 
داشته باشند اما بايد در مقابل حسينيه باشد 

و سد معبر هم نداشته باشند.
طاهــرى بــا اشــاره بــه وضعيــت مداحــان 
بــراى  ســايتى  گفــت:  نيــز  خانگــى 
ــه  ــام مداحــان خانگــى درنظــر گرفت ثبت ن
ــد  ــام كردن ــر ثبت ن ــا 20 نف ــه تنه ــد ك ش
كــه ايــن افــراد نيــز بايــد همــراه بــا 
ــت  ــتى فعالي ــاى بهداش ــت پروتكل ه رعاي

ــد. كنن
وى در پايان يادآور شد: هيچ هيأتى در ماه 
محرم تعطيل نيســت اما فعاليت آنها منوط 
به رعايت مسائل بهداشتى است تا سالمت 
مردم نيز تضمين شود كه بر اين اساس هر 
شب نظارت و سركشى الزم انجام مى شود.

همكارى رضايت بخش مداحان 
در رعايت پروتكل هاى بهداشتى

كليات طرح ملى مسكن براى اقشار كم درآمد 
در شورا مصوب شد

اهداى 22 عضو 7 بيمار 
مرگ مغزى در همدان

 مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى 
دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا از اهداى 22 
عضو 7 بيمار مرگ مغزى در امسال در همدان 

خبر داد .
مجيد حميدى در گفت وگو با فارس با اشاره 
به اينكه امســال در استان ده مورد رضايت به 

اهداى اعضاى بيماران مرگ مغزى ثبت شده 
اســت، اظهار كرد: عالوه بر اين تعداد 3 مورد 
نيز رضايــت به اهداى عضــو داده بودند اما 
آزمايش هــاى آنها كوويد 19 را نشــان داد و 

ديگر پيوند انجام نشد.
وى با بيان اينكه از ده مورد رضايت اخذ شده 
7 مورد با موفقيت انجام شــده است، گفت: 
اهداى اعضاى 7 بيمار مرگ مغزى همدان در 
تهران با موفقيت انجام شــد كه اين تعداد 22 

عضو اهدا كردند.
مســئول واحد فراهــم آورى اعضاى پيوندى 
دانشگاه علوم پزشكى ابن ســينا عنوان كرد: 
اعضاى 3 بيمار مرگ مغزى متأســفانه به دليل 
شــرايط ناپايدار اهدا نشد چون در اتاق عمل، 
بين راه يا در استان پيش از اعزام فوت كردند.

وى با اشــاره به اينكه اهداى اعضاى بيماران 
مرگ مغزى از ابتداى خرداد امسال آغاز شده؛ 
زيرا از اسفندماه سال گذشته با شيوع ويروس 

كرونا متوقف شــده بود، گفت: خوشــبختانه 
تعداد بيماران مرگ مغزى در استان كمتر شده 
زيرا ترددها و در نتيجه تصادفات كاهش داشته 

است .
حميدى با تأكيد به اينكه اميدواريم شاهد هيچ 
مرگ  مغزى باشيم اما اگر اتفاق افتاد مى توان با 
اهداى اعضاى ســالم به بيمارانى كه در انتظار 
عضو هستند زندگى دوباره بخشيد، خواستار 

توجه به اين موضوع شد.
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7 پروژه شهردارى اللجين افتتاح شد
 هفت پروژه با اعتبارى بالغ بر 12 ميليارد و 205 ميليون تومان توسط 

شهردارى اللجين در هفته دولت افتتاح شد. 
شــهردار شــهر اللجين گفت: از جمله پروژه هاى قابل افتتاح در شهر 
اللجين بوستان مادر به مساحت 2 هزار و 500 مترمربع و با اعتبار هزينه 
شده يك ميليارد و 250 ميليون تومان، پروژه آسفالت معابر شهر اللجين 
شامل 7 كوچه و خيابان كه كل آسفالت پخش شده در آنها  به مساحت 
12 هزار و 500 متر مربع و با اعتبارات هزينه شده 5 ميليارد و 625ميليون 

تومان است كه در هفته دولت افتتاح شد.
حميد محبى مجيد گفت: پروژه زيرســازى معابر سطح شهر اللجين به 
مســاحت 45 هزار مترمربع و با اعتبار هزينه  شده  900 ميليون تومان، 
پروژه جدولگذارى معابر شهر اللجين به مساحت 11 هزار و 586 متر 
طول با اعتبار هزينه شــده يك ميليــارد و 700 ميليون تومان و پروژه 
ســاخت و پوشش كانال به مساحت 210 متر طول با اعتبار هزينه شده 
يك ميليارد و 50 ميليون تومان از جمله 7 پروژه افتتاح شــده توســط 

شهردارى اللجين است.
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر اللجين، وى 
با اشــاره به پروژه ساخت ساختمان غسالخانه و فرهنگسرا خاطرنشان 
كرد: اين 2 پروژه به ترتيب به مســاحت 500 مترمربع و با اعتبار هزينه 
شــده يك ميليارد و 250 ميليون تومان و مســاحت 550 مترمربع و با 
اعتبارى هزينه شده يك ميليارد و 375 ميليون تومان از ديگر پروژه هاى 

افتتاح شده در هفته دولت است.
محبى مجيد گفت: ساخت بوستان مردم به مساحت 30 هزار مترمربع با 
40 درصد پيشــرفت فيزيكى، ساخت بوستان صنايع دستى به مساحت 
5 هزار و 200 مترمربع با 20 درصد پيشرفيزيكى، محوطه سازى گلزار 
شهدا به مساحت 2 هزار مترمربع و با اعتبارى بالغ بر 250 ميليون تومان 
با 50 درصد پيشــرفت فيزيكى و ساماندهى و محوطه سازى ساختمان 
شماره 2 شهردارى با اعتبارى بالغ بر 450 ميليون تومان و با 70 درصد 
پيشــرفت فيزيكى، از جمله پروژه هايى است كه شهردارى اللجين در 

دست اقدام دارد.
 وى با اشــاره به مرمت و بازســازى كارگاه هاى سفال (بافت قديمى) 
افزود: اين پروژه به مساحت  هزار و 200 مترمربع در دست اجرا است. 
ســنگفرش خيابانى به مساحت  هزار و 450 مترمربع با اعتبارى بالغ بر 
250 ميليون تومان و با 80 درصد پيشــرفت فيزيكى، ساخت سكوى 
ايستگاه انتقال پسماند شهرى با اعتبار 400 ميليون تومان و با 70 درصد 

پيشرفت فيزيكى نيز از ديگر پروژه هاى در دست اقدام است.

برنامه شهردارى مالير 
براى شكوه محرم در شهر

 شهردارى مالير به مناســبت فرارسيدن ماه محرم و عزادارى سرور 
و ســاالر شــهيدان حضرت اباعبدا... الحســين(ع) با در نظر گرفتن 
پروتكل هاى بهداشــتى مجموعه اقداماتى را براى جلوگيرى از شيوع 
ويروس كرونا انجام داده اســت و براى شــكوه محرم چهره شــهر را 

سياه پوش كرده است.
 شهردار مالير ضمن عرض تســليت فرارسيدن ماه شهادت حضرت 
امام حســين(ع) درباره ماه محرم گفت: ســازمان سيما، منظر و فضاى 
ســبز شهرى به منظور فضاسازى و تغيير چهره شهر به سياه پوش كردن 
و نصب پرچم هاى ســياه و ريسه هاى مشكى در سطح شهر اقدام كرده 
اســت، به همين منظور تعداد 350 عدد پرچم عمودى مشــكى بزرگ 
در مبادى ورودى شــهر، ميدان امام حسين(ع)، بلوار سردار سليمانى و 
... و تعداد 450 عدد پرچم مشــكى در خيابان هاى ســطح شهر نصب 

شده است. 
حســين بابايى از نصب 4 هزار متر ريســه مشــكى در سطح ميادين، 
خيابان ها و بلوارهاى شــهر خبرداد و گفت: پرچم ميدان انقالب و تپه 
پدافند كه هركدام به وســعت حدود 180 متر هستند با پرچم مشكى و 

سبز تعويض شده اند.
وى در ادامه از چاپ بنرهاى محرمى و نصب بر ســازه هاى شهردارى 
در سطح شهر و نصب المان هاى محرمى خبر داد و گفت: 6 عدد المان 
پنجره فوالد، كتل و ســازه هاى فلزى با نوشته هاى لبيك يا حسين ع) و 
ابوالفضل العباس(ع) در ميادين سطح شهر نصب خواهد شد تا شهر حال 

و هواى عاشورايى پيدا كند.
بابايى ادامه داد: حوزه معاونت خدمات شــهرى از روز نخست محرم 
به صورت آماده باش هســتند و پس از انجام مراسم عزادارى هيأت  هاى 
حسينى كه امســال فقط در محدوده مساجد حسينيه ها و تكايا برگزار 
مى شود، اقدام به نظافت مى كنند. در عين حال از همشهريان فهيم ماليرى 
خواســت با رعايت بهداشــت فردى و اجتماعــى و نريختن زباله در 

مسيرها، پياده روها و جداول، پاكبانان شهردارى را يارى كنند. 
وى گفت: عمليات ضدعفونى و گندزدايى سطح شهر در محرم با قدرت 
بيشتر ادامه خواهد داشت و شهردارى به گندزدايى معابر و اماكن عزادارى 
اقــدام مى كند و همچنين با توجه به تعطيالت چند روزه و امكان افزايش 
مسافران و ميهمانانى كه به شهر وارد مى شوند، مساجد ورودى شهر آماده و 
عمليات ضدعفونى كردن آنها انجام مى شود و نيز سرويس هاى بهداشتى اين 

مساجد چندين مرتبه در روز گندزدايى مى شوند.
شهردار مالير در ادامه با اشاره به دستورالعمل ضوابط برگزارى مراسم 
عــزادارى ايام محرم و صفر ســال 1399 گفت: بــا توجه به تصميم 
ســتاد ملى مبارزه با كرونا و به منظور جلوگيرى از انتشار اين بيمارى 
خطرنــاك، اجراى مطلوب برنامه هاى ســوگوارى از اهميت ويژه اى 
برخوردار اســت و طبق اين تصميم، جابه جايى و حركت هيأ ت هاى 
حسينى و دسته جات عزادارى در مسيرها ممنوع بوده و در يك مكان 
برگــزار مى گردد كه بايد در همان مكان هــا هم فاصله هاى اجتماعى 

رعايت شود.
بابايى افزود: در همين راستا شهردارى مالير 2 مكان از بوستان هاى سطح 
شهر كه تجمع در آنها خطر كمترى جهت انتقال ويروس كرونا دارد را 
پيشنهاد داده كه يك مراسم در پاركينگ باغ تاريخى سيفيه و مراسم ديگر 

در كنار المان شهداى گمنام بام مالير برگزار مى شود.

9 پروژه جهاد كشاورزى شهرستان بهار 
در هفته دولت افتتاح مى شود

 نُه پروژه با سرمايه گذارى حدود 128 ميليارد ريال و اشتغالزايى 50
نفر در هفته دولت در شهرستان بهار افتتاح مى شود.

مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان بهار گفت: پروژه هاى قابل افتتاح 
مربوط به آبيارى كم فشار، احيا و مرمت قنوات، پرورش ماهيان زينتى، 

بسته بندى ادويه و سردخانه باالى صفر است.
عبدالحسين اكبرى با اشــاره به اثرگذارى افتتاح طرح هاى مذكور در 
شهرستان ادامه داد: افزايش راندمان آب كشاورزى مستلزم جلوگيرى 
از هدررفت آب در مخازن شــامل قنوات و استخرهاى كشاورزى و 
در مســير انتقال آب به مزارع و باغات بوده در همين راســتا اجراى 
پروژه هــاى احيا و مرمت قنوات و اجراى خط انتقال آب با لوله، گام 
مؤثرى براى بهبود راندمان مصرف آب كشــاورزى روستاهاى سطح 

شهرستان است.
وى عنوان كرد: با افتتاح اين طرح ها عالوه بر ايجاد اشــتغال مستقيم 
و غيرمســتقيم براى ساكنان روستا در هنگام اجراى پروژه، براى افراد 
شاغل در بخش كشاورزى روســتا نيز تثبيت شغل انجام گرفته و از 

مهاجرت به سمت شهرها جلوگيرى مى شود.
 اكبرى خاطرنشــان كرد: توجه به زيرساخت هاى بخش كشاورزى 
يكــى از مهم ترين فاكتورهاى اقتصاد مقاومتى اســت كه ســبب 
رونق اقتصادى روســتاها وافزايش توليــد و صادرات محصوالت 

كشاورزى مى شود.

كلنگ زنى و افتتاح 16 طرح كشاورزى 
در مالير

 مالير-خبرنگار همدان پيام: همزمان با هفته دولت 16 طرح جهاد 
كشاورزى در مالير كلنگ زنى و افتتاح مى شود.

مدير جهاد كشــاورزى شهرستان مالير با اشاره به طرح هاى افتتاحى 
جهاد كشــاورزى در هفته دولت، گفت: قرار اســت 16 طرح جهاد 

كشاورزى مالير همزمان با هفته دولت افتتاح و كلنگ زنى شود.
مهــدى ميرباقرى در ادامــه از كلنگ زنى گاودارى 6 هزار رأســى با 
سرمايه گذارى شــركت شســتا در مالير خبر داد و اظهار كرد: 327

ميليارد تومان اعتبار توسط شركت شستا براى اجراى اين طرح برآورد 
شــده و طبق برنامه زمان بندى در يك سال و در سال 1400 تكميل و 

به بهره بردارى مى رسد.
وى با بيان اينكه ظرفيت توليد دامپرورى 6 هزار رأســى، 36 هزار و 
500 تن شــير خام و 350 تن گوشــت قرمز در سال است، افزود: با 

ايجاد اين دامپرورى براى 400 نفر اشتغال ايجاد مى شود.
ميرباقرى از كلنگ زنى دومين شهرك گلخانه اى مالير به مساحت 50
هكتار در روستاى حسين آباد ناظم خبر داد و تصريح كرد: براى اجراى 
ايــن طرح بزرگ گلخانه اى 120 ميليارد تومان اعتبار برآورد شــده و 
شركت كيان وينسا سرمايه گذار بخش خصوصى متقاضى اجراى اين 

طرح است.
وى بــا بيان اينكه افتتاح 2 صندوق زنان روســتايى در روســتاى 
گماســا و روســتاى جيجان رود از ديگر طرح هــاى افتتاحى هفته 
دولت در مالير اســت، افزود: افتتاح شــركت سام عسل غرب در 
زمينه بسته بندى عســل با ظرفيت 600 تن در سال، كارخانه توليد 
لواشــك و ترشك در شهرك صنعتى مرويل با ظرفيت 200 تن در 
ســال و ميزان تســهيالت 600 ميليون تومان را از ديگر طرح هاى 

افتتاحى هفته دولت برشمرد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان مالير افتتاح يك واحد پرورش ماهى 
سردآبى با ظرفيت 5 ميليون قطعه در روستاى ازناو، واحد بسته بندى 
كشــمش در روستاى گوراب با ظرفيت  هزار تن در سال و 80 هكتار 
طرح آبيارى بارانى و 58 هكتار آبيارى كم فشــار را از ديگر طرح هاى 

جهاد كشاورزى در مالير دانست.

بهره بردارى از 562 واحد مسكن مقاوم سازى در كبودراهنگ
 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: در دومين روز از هفته دولت 562 واحد مســكن 

مقاوم سازى به صورت همزمان در شهرستان كبودراهنگ افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
معــاون عمرانى فرماندار شهرســتان كبودراهنگ در آئين افتتاح واحدهاى مقاوم ســازى 
روستايى ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايى و باهنر اظهار كرد: هدف اصلى 
ما فقط نوســازى نيست بلكه مقاوم سازى هدف اصلى و مهم است؛ زيرا هر چقدر براى 
مقاوم ســازى خانه هاى روستايى هزينه شود در برابر بالياى طبيعى مثل سيل و زلزله و... 

در امان خواهند ماند.
جهانيان تأكيد كرد: همه مردم بايد در اين راه قدم بردارند و براى مقاوم ســازى خانه هاى 

خود اهميت بيشــترى بدهند، اميدواريم با همت دولت و مردم حتى يك خانه غيرمقاوم 
در روستاها نداشته باشيم.

رئيس بنياد مســكن شهرســتان كبودراهنگ نيز در اين مراســم بيان كــرد: 562 واحد 
مقاوم سازى مســكونى به صورت همزمان در شهرستان كبودراهنگ افتتاح مى شود كه در 
روز گذشته به صورت نمادين واحد مقاوم سازى در روستاى خلعت آباد در 85 مترمربع و 
با 40 ميليون تومان از تســهيالت كم بهره و با سود 5 درصد و 8 ميليون تومان بالعوض 
افتتاح شده است. در يك سال 562 واحد با اعتبارى بالغ بر 87 ميليارد تومان اعتبار هزينه 

شده كه 37 ميليارد تومان آن تسهيالت و 50 ميليارد تومان آورده متقاضيان بوده است.
على جاللى در ادامه افزود: يك واحد مســكونى 2 معلوليتى تحت پوشش بهزيستى نيز 
با حضور مســئوالن شهرستان كبودراهنگ در روستاى ويان افتتاح و به بهره بردارى رسيد 

كه اين پروژه نيز با 40 ميليون تومان وام و 38 ميليون تومان كمك بالعوض ساخته شده 
است. در هفته دولت در شهرستان كبودراهنگ 61 مسكن براى خانواده هاى تحت پوشش 

بهزيستى به صورت همزمان افتتاح و به بهره بردارى مى رسند.
وى گفت: در دومين روز از هفته دولت، افتتاح پروژه ساماندهى نوين آبيارى در روستاى 
ويان به مســاحت 16/7 هكتار و با اشــتغالزايى 6 نفر و با اعتبارى بالغ بر 2 هزار و 964 
ميليون ريال كه  هزار و 577 ميليون ريال آن بالعوض دولتى و  هزار و 387 ميليون ريال 
آورده متقاضى بوده اســت و به صورت همزمان افتتاح پروژه پرورش ماهى ســردآبى در 
اراضى طاسران هم با حضور مسئوالن به بهره بردارى رسيد كه اين پروژه با ظرفيت توليد 
ده تن و با اشتغالزايى 3 نفر و با اعتبارى بالغ بر 70 ميليون ريال كه 4 هزار و 800 ميليون 

آن تسهيالت بانكى و 2 هزار و 200 ميليون آن نيز آورده شخصى بوده است.

 شهر صالح آباد با جمعيت باالى 4 هزار و 500 نفر، تنها 2 نانوايى 
دارد كه پاسخگوى نياز مردم شهر نيست و به اتالف وقت و مشكالت 
ديگرى منجر مى شود. مسئوالن درصورت امكان مجوز نانوايى جديد 
و راه انــدازى آن را بدهند. به تازگى نيز يكى از نانوايى هاى ســنگكى 
تعطيل يا جابه جا شده  است. با توجه به اينكه اين نانوايى در مركز شهر 
قرار دارد و دسترسى به آن آسان است از مسئوالن مربوطه تقاضا داريم 
از تعطيلــى يا جابه جايى آن جلوگيرى كنند و يا راهكار ديگرى براى 

حل مشكل ارائه دهند.
* با تشكرشهروندى از صالح آباد 

 اگر دولــت نرخ خريد گندم و جو از كشــاورزان را باالتر ببرد، 
مشكل واسطه ها و دالالنى كه با قيمت باالترى نسبت به دولت، گندم و 
جو از كشاورزان خريدارى مى كنند، حل مى شود. از مسئوالن مربوطه 

تقاضاى رسيدگى داريم.
* شهروندى از همدان

 از مســئوالن استان خواهشمنديم دوركارى ادارات را در اولويت 
قرار دهند. با توجه به حجم زياد نيروهاى ادارات و همچنين افزايش 
ارباب رجــوع، تحقق اين مهم براى جلوگيــرى از افزايش كرونا در 

اولويت است.
* با تشكر شهروندى از همدان

 مالير -زهرا اميرى - خبرنگار همدان پيام: 
با حمايت دولت و مشاركت بخش خصوصى، 
هزار و 500 ميليارد تومان طرح هفته دولت در 
اين شهرستان بهره بردارى و يا عمليات اجرايى 
آنها آغاز مى شــود و اين سرمايه گذارى روند 

توسعه شهرستان را شتاب بخشيده است.
فرماندار مالير در نشســت خبرى اظهار كرد: 
همزمان با هفته دولت 85 طرح با اعتبار 891 
ميليــارد تومان افتتاح و 14 طــرح با اعتبارى 
بيش از 607 ميليارد تومان كلنگ زنى مى شود 
كه مالير از نظر حجم سرمايه گذارى و تعداد 
طرح ها، 40 درصد طرح هاى استان را در هفته 

دولت به خود اختصاص داده است.
قدرت ا... ولدى افزود: طبق تدوين سند راهبردى 
توسعه اســتان همدان، قرار است ساالنه حدود 
6 هــزار ميليارد تومان ســرمايه گذارى با ايجاد 
20 هزار شــغل در اســتان انجام شود كه سال 
گذشته 163 درصد از اشتغال ايجاد شده و حجم 

سرمايه گذارى مربوط به شهرستان مالير بود.
 وى بيان كرد: طبق ســند راهبردى توســعه، 
امســال بايــد  هــزار و 300 ميليــارد تومان 
سرمايه گذارى در اين شهرستان انجام شود كه 
در 6 ماهه نخست امسال  هزار و 500 ميليارد 
تومان سرمايه گذارى صورت گرفت و تا پايان 

سال اين رقم به ثمر مى نشيند.
 افتتاح ورزشــگاه 5 هزار نفرى با 

حضور وزير ورزش و جوانان
ولدى گفت: همزمان با ســفر وزير ورزش و 
جوانان به شهرســتان افتتاح ورزشگاه 5 هزار 
نفرى، 2 طرح پســت 63 كيلو ولت مالير(4) 
در شــهرك وليعصر(عــج) و طرح توســعه 
شركت بافتســان در ارتباط ويدئوكنفرانسى با 
رئيس جمهور مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

معاون اســتاندار همدان بيان كــرد: عمليات 
اجرايى مجتمع آبرسانى روستايى على آباد دمق 
نيز به پايان رسيده و آماده بهره بردارى است و 
در صدد هســتيم با كمك و حمايت دولت و 
قول مساعد معاون توسعه روستايى و مناطق 
محروم رياست جمهورى در سفر اخير خود به 
مالير، 8 مجتمع آبرسانى روستايى را تا پايان 

دولت به بهره بردارى برسانيم.
ولدى ادامه داد: طرح توســعه شركت معادن 
ُسرمك سال گذشــته به بهره بردارى رسيد و 
امسال نيز مرحله جديد مجموعه توليد اكسيد 
ســرب و روى به مرحله اجرا رسيده كه آماده 
افتتاح اســت و توليد آزمايشــى خود را آغاز 

كرده است.
فرماندار مالير افزود: در حوزه گردشگرى نيز 
يك مجموعه بوم گردى در شهر سامن همزمان 
با هفته دولت آماده افتتاح اســت و در حوزه 

بهداشــت و درمان نيز بخش آندوسكوپى و 
كولونوســكوپى و يك دستگاه اكسيژن ساز به 
همت خيران در بيمارستان امام حسين(ع) اين 

شهر راه اندازى شد.
 وى بهره بردارى از طرح آبرســانى آب شرب 
مالير از ســد كالن شــامل خط انتقال آب و 
تصفيه خانــه را از ديگر طرح هــاى مهم اين 
شهرســتان عنوان و بيان كــرد: هم اكنون اين 
طــرح آماده افتتاح اســت و 36 كيلومتر خط 
انتقال اجرا شده و قرار است 350 ليتر در ثانيه 
آب شرب از سد كالن براى مالير تأمين شود.
ولــدى ادامه داد: درحال حاضــر حدود 250
ليتر آب پشت منبع ســپاه تأمين است و يك  
ماه مهلت داده شــده تا يك كيلومتر باقيمانده 

تكميل و به طور كامل طرح افتتاح شود.
وى آغــاز عمليــات اجرايــى دامــدارى 6

تأمين  ســرمايه گذارى  شــركت  رأسى  هزار 
اجتماعى(شستا) با حضور مديرعامل شركت 
شستا را از ديگر طرح هاى هفته دولت برشمرد 
و يادآور شــد: زمين اين طرح واگذار شده و 

كارهاى ادارى آن نيز انجام شده است.
 گلخانه هاى ماليــر به  118 هكتار 

مى رسد
وى همچنين به توســعه كشت گلخانه اى در 
اين شهرســتان اشاره و بيان كرد: سال گذشته 
عمليات اجرايى شهرك گلخانه اى 68 هكتارى 
گنبد آغاز شــد و هفته دولت امسال عمليات 
ســاخت مرحله دوم شهرك گلخانه اى پيمان 

دشت با مساحت 50 هكتار آغاز مى شود.
ولدى با تأكيد بر اينكه زيرســاخت هاى الزم 
براى توسعه كشت گلخانه اى در اين شهرستان 
مهيا اســت، گفت: در ســند راهبردى توسعه 

مالير قرار است 24 هكتار كشت گلخانه اى در 
مدت 3 سال در اين شهرستان ايجاد شود كه با 
اجراى اين 2 شهرك، در مجموع 118 هكتار 

گلخانه در مالير ايجاد خواهد شد.
وى همچنين به آغاز عمليات اجرايى كارخانه 
توليد دســتكش هاى بهداشــتى و پزشكى و 
تكميل و بهره بردارى اين طرح تا پايان امسال 
اشــاره و بيان كرد: در حوزه فروسيليس نيز 4
واحد در دســت اجرا اســت كه حدود  هزار 
و 500 ميليارد تومان ســرمايه گذارى صورت 
گرفته و دهه فجر اين واحدها افتتاح مى شوند.

فرماندار مالير به افتتاح طرح توســعه شركت 
بافتينه در دهه فجر اشــاره كــرد و ادامه داد: 
شــركت كيان ويســنا نيز با ســرمايه گذارى 
پيش بينى شده قرار است پنل هاى خورشيدى 
توليد كند كه تا دهه فجر افتتاح مى شود و در 
تالش براى به نتيجه رسيدن طرح گاودارى 4
هزار رأسى پگاه در حسين آباد ناظم به وسعت 

40 هكتار هستيم.
 سنگ اندازى پيِش پاى سرمايه گذاران 

ممنوع
ولدى خطاب به مديران دســتگاه هاى اجرايى 
تأكيد كــرد: اگر كســى بخواهد در مســير 
سرمايه گذارى سنگ اندازى كند و چوب الى 
چرخ سرمايه گذاران بگذارد، روش برخورد ما 

با اين افراد متفاوت خواهد بود.
وى گفت: تمام تالش ما رفع مشكالت مردم، 
بهبود معيشت، رونق توليد و اشتغال است و با 
تمام توان بايد از سرمايه گذاران حمايت كنيم.

ولدى بــا تأكيد بر اينكه ماليــر بايد از معبر 
گردشگرى به مقصد گردشگرى تبديل شود، 
تأكيد كرد: با جهانى شدن مبلمان منبت مالير 

بايد زيرساخت هاى اين حوزه را مهيا كنيم تا 
مردم بهره مند و ســرمايه گذاران بيشترى وارد 

شهرستان شوند.
ولدى با اشــاره به حضور اســتاندار همدان 
در مالير چهارشــنبه هفته جارى و تشــكيل 
جلسه ســتاد اقتصاد مقاومتى استان گفت: 2
پيشنهاد براى اجراى شهرك نمايشگاهى مبل 
و منبت ارائه شــده كه در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتى روز چهارشنبه درباره اين 2 پيشنهاد 

تصميم گيرى مى شود.
وى در اين بــاره توضيح داد: پيشــنهاد ما به 
فعــاالن صنعت مبــل و منبت ايــن بود كه 
ُكنسرسيومى متشــكل از شهردارى، اوقاف و 
امور خيريه، 5 تشــكل بخش خصوصى مبل 
و منبت و ســرمايه گذار جديد تشكيل شود و 
شهرك نمايشــگاهى يا در زمين 17 هكتارى 
بلوار شهيد ســردار ســليمانى و يا در زمين 
13 هكتــارى متعلق به فنى وحرفه اى در مركز 

جوش تخصصى اجرا شود.
فرماندار مالير همچنين به تدوين دانشــنامه 
دفاع مقــدس مالير و چاپ چنــد كتاب در 
اين حوزه اشــاره كرد و خواستار همراهى و 
مشاركت اصحاب رســانه با اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمى براى تهيه اين دانشنامه شد.
ولدى درباره طرح مســكن ملى نيز بيان كرد: 
ســهيمه مالير  هزار مســكن تعيين شده كه 
براى متقاضيان مســكن 300 واحدى دژچنار 
آماده واگذارى اســت و 140 واحدى مسكن 
كارگرى نيز 60 واحد آن واگذار شده و مابقى 
آماده واگذارى است و 20 قطعه تك واحدى 
و 6 هكتار زمين در مسير روستاى گلوشجرد 

نيز پيش بينى شده است.

روند توسعه مالير 
با سرمايه گذارى در هفته دولت

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار 
همدان پيام: در 3 سال اخير 304 پروژه با 
اعتبارى بالغ بر 147 ميليارد و 429 ميليون 
و 19 هزار تومان افتتاح و به بهره بردارى 

رسيده است.
فرماندار كبودراهنگ با بيان اين مطلب در 
نشســت با خبرنگاران و اصحاب رسانه 
ضمن گراميداشــت هفته دولت، افزود: 
در دهه فجر امســال 71 پروژه شــامل 
59 پروژه افتتــاح و 12 پروژه كلنگ زنى 
مى شود و اعتبار اين پروژه ها 107 ميليارد 
عمرانى  اعتبارات  همچنين  است،  تومان 
شهرستان نيز امسال 27 ميليارد تومان با 

132 پروژه انجام مى شود.
حجت ا... مهدوى خاطرنشــان كرد: پارسال 
تعهد اشتغال شهرســتان كبودراهنگ هزار و 
509 نفــر بود كه 2 هــزار و 458 نفر تحقق 
يافت و رتبه دوم استان را كسب كرد. هزار و 
529 نفر تعهد اشتغال شهرستان كبودراهنگ 
اســت كه از ابتداى سال تاكنون هزار و 169 
نفر محقق شــده است و امسال نيز رتبه دوم 

استان را داريم.
وى همچنيــن ادامه داد: از خرداد 97 تاكنون 
597 پروژه با اعتبــارى بالغ بر 95 ميليارد و 

254 ميليــون و 900 هزار تومــان افتتاح و 
كلنگ زنى شــده و خدمات بســيار خوبى با 
بهره بردارى اين پروژه ها به مردم ارائه شــده 

است.
بــه  همچنيــن  كبودراهنــگ  فرمانــدار 
پروژه هــاى شــاخص هفتــه دولــت در ايــن 
شهرســتان اشــاره كــرد و افــزود: در بخــش 
ــد  ــع آق كن ــه مجتم ــانى ب ــو آبرس شيرين س
همزمــان بــا چنــد روســتا بــا اعتبــارى بالــغ 
ــان، در  ــون توم ــارد و 488 ميلي ــر 2 ميلي ب
بخــش گل تپــه آبخيــزدارى و آبخــوان داراى 

روســتاى ايالنلــو همزمــان بــا چنــد روســتا 
ــان و در  ــون توم ــارد و 400 ميلي ــا 4 ميلي ب
طــرح  از  بهره بــردارى  مركــزى  بخــش 
ــتايى  ــكن روس ــازى مس ــازى و بهس بازس
ــان،  ــارد توم ــر 8/2 ميلي ــغ ب ــارى بال ــا اعتب ب
ــاد  ــى كردآب ــه صنعت ــاژ خوش ــاح پاس افتت
ــه  ــاح و ب ــار افتت ــان اعتب ــارد توم ــا 4 ميلي ب

مى رســند. بهره بــردارى 
مهدوى از مسئوالن خواست تا با صداقت و 
شــفافيت براى رفع مشكالت و مسائل مردم 
تالش كنند و شــبانه روز پاى كار بايستند و 

با الگو گرفتن از شــهيدان رجايى و باهنر 
با اتحاد، يكدلى و همبســتگى براى رفاه و 

آسايش مردم بكوشند.
وى در ادامه افزود: با رايزنى هاى انجام شده 
مشكل سى.تى اسكن كه يكى از مشكالت 
اساسى ما در بخش بهداشت و درمان است 
به زودى مرتفع خواهد شــد و جا و مكان 
آن تعيين شده و اميدواريم بتوانيم تا پايان 
بهمن ماه امســال دستگاه ســى.تى اسكن 
وارد كشور و به بيمارســتان امام رضا(ع) 

شهرستان كبودراهنگ انتقال يابد.
مهدوى در ادامــه به انتخابات ميان دوره اى 
نماينده مجلس ســال آينده نيز اشاره كرد 
و افزود: مرحوم جعفرى يكى از مســئوالن 
دلســوز و متعهد و باتجربــه بود و اكنون در 
بين ما نيســت و همه ما تســليم تقدير الهى 
هستيم و اميدواريم ســال آينده با برگزارى 
انتخابات ميان دوره اى نماينده مجلس، فردى 
دلسوز انتخاب شــود و مسائل و مشكالت 
2 شهرســتان بهار و كبودراهنگ را بررســى 
كند؛ همچنين انتخابات رياســت جمهورى 
و شــوراها را نيز خواهيم داشــت كه مردم 
با مشــاركت حداكثرى بار ديگر دشمنان را 

مأيوس خواهند كرد.

پروژه هاى هفته دولت در كبودراهنگ
 با 107 ميليارد تومان افتتاح مى شوند
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بهارستان

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

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

برابر رأي شــماره 99/422  مورخ 1399/05/07 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى بهادر اسفنديارى روشن فرزند 
يارمحمد به شماره شناسنامه 35064 صادره از كرمانشاه در ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي آبى به مساحت 52584/17 مترمربع در قسمتى از پالك 39 اصلي موسى آباد 
واقع در اسدآباد اراضى روســتاى موسى آباد خريداري از مالك رسمي آقاى يارمحمد 
اسفنديارى روشن محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 144)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/05/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/06/05

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

برابــر رأي شــماره 139960326006000823-1399/05/23 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رسول زرينى فرزند 
على بابا به شماره شناسنامه 218 صادره از مالير در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
104/54 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلى اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير 
خريدارى از مالك رســمى آقاى نظر نصيرى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 227)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/20

محمدرضا امينى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 139960326034000449 مورخه 1399/05/02 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى نصراله 
موسعلى فرزند محمدرحيم به شماره شناسنامه 156 كد ملى 6479553195 صادره از 
همدان در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديم به مساحت 242064/96 مترمربع 
تحت پالك 56/143 واقع در بخش 4 همدان روستاى بركت آباد خريداري مع الواسطه 
از ذبيح اله عزيزى و... محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 696)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/05

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

لل
 الم

ين
ب

لتخبر
دو

گروسى: 
ضمانت مى دهيم 

اعمال نفوذى بر آژانس نيست
 مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى و رئيس سازمان انرژى اتمى 
كشــورمان پس از 1/5 ساعت مذاكره پشت درهاى بسته، در نشستى 

خبرى نتايج اين گفت وگوها را تشريح كردد. 
على اكبر صالحى ضمن خوشامدگويى به رافائل گروسى گفت: آقاى 
گروســى پيش تر به عنوان دستيار مديركل، بارها به ايران آمده بودند و 
آشــنايى ما مربوط به دوره اى اســت كه بنده هم در آژانس بودم. اين 

نخستين سفر ايشان در مقام مديركلى آژانس به ايران است. 
به گزارش ايسنا، رئيس سازمان انرژى اتمى كشورمان اظهار كرد: فصل 
نوينى با آمدن ايشان از حيث همكارى ايران و آژانس آغاز مى شود و 
همكارى هاى ما بيش از پيش گسترش مى يابد. اميدواريم نتيجه سفر 
راضى كننده باشد، به طورى كه 2 طرف متقابال به وظايفشان عمل كنند 

كه در چارچوب مقررات الزم باشد.
وى گفت: صحبت ما سازنده بود و قرار شد آژانس حرفه اى و مستقل 

كار خود را پيش ببرد و ما هم در چارچوب وظايف عمل كنيم.
رافائل گروســى نيز در سخنانى گفت: خوشحالم پس از چند سال به 
ايران آمدم. آشنايى من با آقاى صالحى طوالنى و هميشگى بوده است. 
قرار بود پارسال به ايران سفر كنم اما به دليل كرونا امكانش فراهم نشد.

وى گفت: دســتور كار گســترده اى داريم و بحث اصلى ما موضوع 
استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى است و امروز صبح صحبت هاى 

زيادى داشتيم و بحث هاى ما امروز عصر مجدد ادامه پيدا مى كند.
مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در پاسخ پرسشى گفت: آژانس 
براســاس اميال مديركل عمل نمى كند، براساس اسناد تصويب شده 
عمل مى كند؛ از جمله پادمان جامع و پروتكل الحاقى. آژانس در عمر 
70 ساله اش سعى كرده عملكردش بر مبناى فنى و حقوقى باشد. شايد 
عده اى بخواهند از آژانس براى اهداف خود اســتفاده كنند، اما كسانى 
كه در آژانس هستند بى طرفانه كار مى كنند. من در دوره مديريتم اجازه 

نمى دهم كسانى از آژانس براى اهداف خودشان استفاده كنند.
گروســى در پاسخ به اينكه برخى مدعى هستند كه از زمان روى كار 
آمدن شــما تعامل ايران و آژانس دستخوش سياسى كارى شده است، 
نظر شــما چيســت؟ گفت: از زمانى كه من آمدم تغييرى ايجاد نشده 
است. با ايران همكارى متقابل و فشرده داشتيم و از نظر بازرسى ها و 
تيم هاى آژانس كه به ايران مى آيند همكارى گسترده اى دارد و برخى 
پرســش ها اســت كه امروز هم درباره آنها صحبت كرديم. از اين رو 
معتقدم هيچ تغييرى در رويكرد آژانس ايجاد نشــده است و همكارى 

ما تداوم دارد و قرار است گسترده شود.
وى درباره فعاليت هاى هســته اى عربستان سعودى و نظارت آژانس 
بر اين فعاليت ها اظهار كرد: بين آژانس و عربستان رابطه برقرار است 
و معتقديــم بايد اين فعاليت ها تحت نظــارت قرار گيرد و اميدواريم 

نظارت بر برنامه هسته اى عربستان تداوم داشته باشد.
گروســى در پاسخ به پرسشى ديگر درباره رويكرد آژانس و دورى 
از سياســى كارى در بحث ايران تصريح كرد: من گرايش سياســى 
ندارم و قضاوت ها و نتيجه گيرى هاى آژانس تنها براساس يافته هاى 
فنى است. آژانس با ايران در ارتباط با برجام همكارى داشته است. 
يكسرى نكات و موضوعات هست كه بايد حل وفصل شود.  گاهى 

مواردى پيش مى آيد كه نيازمند شفاف سازى است.
مديــركل آژانس بين المللى اتمى در پاســخ به اينكــه آژانس چطور 
مى توانــد تضمين دهد موانــع و طرح هاى ضدايرانــى آمريكا مانع 
همكارى و تنش در روابط ايران و آژانس نشود؟ گفت: آژانس رابطه 
انفرادى با كشــورها دارد و اجازه نمى دهد بخش سومى بر اين روابط 
تأثير بگذارد. ما گزارش ها را با حساسيت و جزئيات و سيستمى تهيه 
مى كنيم. دولت ها مى آيند و مى روند اما رابطه كشــورها با آژانس باقى 
مى ماند و اين مهم است. ما ضمانت مى دهيم اعمال نفوذى بر آژانس 
نيست، اما فشار هســت ولى تا جايى كه بتوانيم اجازه نمى دهيم اين 

فشارها تأثير بگذارد.
همچنين صالحى، در ادامه دربــاره جزئيات مذاكرات امروز با هيات 
آژانس اظهار كرد: پيش تر رايزنى هايى انجام شــده بود و امروز درباره 
آنها صحبت كرديم، قرار اســت يك بيانيه صادر شــود و طرف ها در 
تيم هاى كارشناســى روى آن كار مى كننــد و در وقت مقتضى اعالم 

خواهد شد. 
رئيس ســازمان انرژى اتمى كشــورمان تأكيد كرد: مى توانم بگويم ما 
رو بــه جلو حركت مى كنيم و به آينده اميدوارم و قطعا مســائلى كه 
پيش روســت به نحو مقتضى حل خواهد شــد. البته دشمنان ساكت 
نمى نشينند ولى بايد با تدبير حركت كنيم و اقدامات را خنثى كنيم كه 

تاكنون هم مديريت كرديم.

لزوم تعيين قيمت منصفانه گندم 
در سال زراعى جديد

 قيمت گندم با احتســاب هزينه توليد و رعايت استانداردها 5 هزار 
تومان اســت، قيمت خريد گندم وارداتى با ارز نيمايى باالتر از 5 هزار 
تومان اســت، اما اين محصول اســتراتژيك حدود 2 هزار 700 تومان 

خريدارى مى شود.
به گزارش مركز پژوهش هاى مجلس، عضو هيأت رئيســه كميسيون 
كشاورزى، آب، منابع طبيعى و محيط زيست مجلس روز گذشته اعالم 
كرد: دولت هزينه حمل گندم تا محل تحويل را پرداخت نمى كند و اين 
موضوع تا حدودى بر كاهش انگيزه كشــاورزان براى تحويل محصول 

خود به سيلوها اثرگذار بوده است. 
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه درباره ميزان خريد تضمينى 
گندم و تعيين قيمت اين محصول در ســال زراعى جديد، گفت: ميزان 
برداشت گندم به عنوان يك محصول استراتژيك براى كشور تاكنون قابل 

قبول بوده است.
نماينده مالير در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به اينكه در سنوات 
گذشــته دولت هزينه حمل گندم تا ســيلو را پرداخــت مى كرد، ادامه 
داد: متأســفانه در سالجارى دولت هزينه حمل گندم تا محل تحويل را 
پرداخت نمى كند و اين موضوع تا حدودى بر كاهش انگيزه كشاورزان 

براى تحويل محصول خود به سيلوها اثرگذار بوده است.
وى بــا تأكيد بر اينكه در بســيارى از محل هاى تحويل گندم در زمينه 
كيل گيرى و افت زنى به كشاورزان سخت گرفته مى شود، عنوان كرد: بايد 
هزينه هاى توليد گندم كشاورزان كاهش داده شود تا كشت اين محصول 

صرفه اقتصادى داشته باشد.

كميسيون تخصصى فضاى مجازى 
در مجلس شكل مى گيرد

 كميســيون فضاى مجازى در مجلس جديد شكل مى گيرد كه اين 
كميســيون از طريق مجارى قانونى كارهــا را پيگيرى و تنها در حوزه 

فضاى مجازى فعاليت مى كند.
سخنگوى كميسيون آموزش مجلس در گفت وگو با عصر همدان گفت: 
متأســفانه با اينكه رهبرى بارها تأكيد بر شبكه ملى اطالعات و تشكيل 
شوراى عالى و مركز ملى فضاى مجازى و شركت رؤساى 3 قوه در آن 

دارد اما اهتمام ويژه اى در اين بخش صورت نگرفته است.
حجت االسالم احمدحسين فالحى ادامه داد: در مجلس جديد بنا بر اين 
است كه كميسيون جديدى با عنوان كميسيون فضاى مجازى شكل گيرد 

كه اختصاصا فقط در حوزه فضاى مجازى فعاليت داشته باشد.
وى با تأكيد بر اينكه شــوراى عالى فضاى مجازى به وظيفه اش خوب 
عمل نمى كند، افزود: كميسيون فضاى مجازى مى تواند از طريق مجامع 

قانونى كارش را پيش برد.
نماينده مردم همدان با بيان اينكه دولت نيز بايد در زمينه فضاى مجازى 
فعال تر باشد، گفت: وزير وزارت و ارتباطات به وظيفه خود خوب عمل 
نكرده است و مجلس به جد پيگير است و تكميل شبكه ملى اطالعات 

از دولت و وزارت ارتباطات مطالبه اصلى ماست.

بوروكراسى دست و پاگير 
مانع تحقق جهش توليد است

 بوروكراسى ادارى و قوانين دست و پاگير مانع تحقق شعار جهش 
توليد و اســتفاده از ظرفيت هاى متخصصان كشــور مى شود و دولت 
و مجلــس بايد با همكارى يكديگر اين محدوديت ها و مشــكالت را 

برطرف كنند.
عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو 
با ايرنا با تأكيد بر اينكه رهنمودهاى رهبرى همواره راه گشا، اثربخش و 
كارآمد بوده است، گفت: اصالح ساختار بودجه، نظام بانكى و سيستم 
مالياتى از جمله دغدغه هاى ايشــان بوده كه هر دولت و مجلسى آن را 
در دستور كار قرار داده ولى به آنچه كه مدنظر ايشان و مردم بوده،  هنوز 
نرسيديم. عليرضا شــهبازى گفت: همه مديران و مسئوالن در گفتمان 
خــود به موضوع توليد و جهش توليد تأكيد دارند. اما موانعى كه براى 
تحقق اين هدف وجود دارد، هنوز از ســر راه برداشــته نشده است و 
به نظر مى رســد نوعى بوروكراسى ادارى و قوانين دست و پاگير مانع 
رســيدن به اين اهداف شده اســت. نماينده نهاوند در مجلس شوراى 
اسالمى ادامه داد: برخى از اين قوانين به نحوى جلوى اشتغال، توليد و 
افزايش كارآمدى نيروها و متخصصان را مى گيرد كه در مرحله نخست 
بايد اين محدوديت ها با همكارى دولت و مجلس برطرف شود و تنها 

راه برون رفت از مشكالت هم توجه به اين مسائل است.

آمريكا فشار حداكثرى عليه ايران را ادامه مى دهد
 برخالف آنكه بسيارى از كارشناسان بين المللى و حتى مقام هاى آمريكايى 
معتقدند از آنجايى كه واشنگتن در برجام حضور ندارد، نمى تواند به مكانيسم 
ماشه استناد كند، برايان هوك بار ديگر با قائل شدن حق استفاده از اين مكانيسم 

براى آمريكا، ايران را به نقض تعهداتش در قبال برجام متهم كرد.
بــه گزارش فارس، نماينده ويژه آمريكا در امــور ايران در توجيه عضو نبودن 
واشــنگتن در برجام تأكيد كرد كه واشــنگتن از توافقى خارج شد كه به لحاظ 
قانونى اجبارى نبوده و اين توافق حتى امضا هم نداشــته است؛ بنابراين خروج 
آمريكا به دليل عدم عضويتش نيست. برايان هوك در مصاحبه اختصاصى ضمن 
ابراز اميدوارى براى بازگشت تمامى تحريم هاى سازمان ملل عليه ايران ظرف 
29 روز مدعى شد: «اتفاقات خوب زيادى رخ خواهد داد. تحريم هاى تسليحاتى 

ايران تمديد مى شود و ايران اجازه غنى سازى اورانيوم نخواهد داشت».

پروند محكومان آبان در ديوان عالى است
 در رابطه با وضعيت پرونده 3 محكوم به اعدام حوادث آبان 98، بايد بگويم 
كه پرونده اين 3 نفر در راستاى اعاده دادرسى وكال به ديوان عالى ارسال شده 

و در ديوان است و ما منتظر اعالم نظر ديوان عالى هستيم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، غالمحسين اسماعيلى در نشست خبرى 
اظهــار كرد: بيش از 29 هزار ميليارد تومان از ماليات معوق از بدهكاران عمده 
مالياتى با همكارى مجموعه قضايى و سازمان مالياتى واصل شد كه مساعدتى 

براى بهبود اداره كشور است.
وى در رابطه با حكم طبرى گفت: محاكمات تمام شده و دادگاه درحال انشاى 
رأى است و چه بســا امروز رأيشان صادر شده باشد و ما منتظريم و دادگاه با 
توجه به اهميت پرونده رأى را صادر مى كند و منتظر تصميم دادگاه هســتيم و 

تاكنون تصميمى به ما اعالم نشده است.

معادن و پتروشيمى جاى صادرات نفت را گرفته است
 دشمنان مى خواستند بگويند همه كارها بايد تعطيل شود اما ما تأكيد داشتيم 
كه واحدهاى توليدى نبايد تعطيل شود كه آنها عصبانى شدند و مى گفتند براى 

دولت جان انسان ها مهم نيست.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در مراســم بهره بردارى از طرح هاى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اهميت توســعه معادن طال، اظهار كرد: 
معادن و پتروشيمى توانسته جاى صادرات نفت را بگيرد؛ توسعه معادن مى تواند 
جايگزين ارز خارجى شود. دولت حاضر است براى معادن طال سرمايه گذارى 
ويژه انجام دهد.  حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى ادامه داد: توليد طال 
نســبت به سال 92 به 14 برابر رسيده است. طال مى تواند پشتوانه پول ما باشد 
و در صنايع بسيار حســاس كاربرد داشته باشد و دولت آماده تالش بيشتر در 

اين زمينه است. 

كارت دانشجويى به نام محسن صالحى فرزند جهانبخش به شماره 
شناسنامه 4610488604 و شماره دانشجويى 9212171017 رشته 
مهندسى برق از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام طليعه پيرنظرى فرزند يزدان به شماره 
شناسنامه 3860819021 و شماره دانشجويى 9312175002 رشته 
مهندسى صنايع از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بررسى گزينه هاى حضور در رقابت انتخابات ميان دوره مجلس بررسى گزينه هاى حضور در رقابت انتخابات ميان دوره مجلس 
بهار و كبودراهنگبهار و كبودراهنگ

مدعيان كرسى خالى مدعيان كرسى خالى 
جعفرى در مجلسجعفرى در مجلس 

■■  طاليى نيك: درخواست مردم براى حضور در مجلس را بررسى مى كنم  طاليى نيك: درخواست مردم براى حضور در مجلس را بررسى مى كنم

محمد ترابى »
در  كبودراهنگ  و  بهــار  انتخاباتى  حوزه 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اسالمى عالوه بر حواشى و چالش هاى اين 
انتخابات از جمله دامنه زياد ردصالحيت ها 
و همزمانى شــيوع ويروس كرونا، با فوت 
عيسى جعفرى نماينده حوزه انتخاباتى بهار 
و كبوداهنگ در مجلس با چالشى ديگر نيز 

مواجه شده اند.
مرحوم جعفرى كه نماينده دوره هشتم مردم 
بهار و كبوداهنگ در مجلس نيز بود با 36 
هزار و 884 رأى با اقتدار پيروز انتخابات 
اسفند 98 شد. وى پس از ورود به مجلس 

همــراه بــا 3 نماينده ديگر از اســتان به 
عضويت كميسيون برنامه و بودجه درآمد و 
اين مسأله نويدى براى مردم شهرستان هاى 
بهار و كبودراهنگ بــود تا بلكه وضعيت 
تخصيص بودجه به اين 2 شهرستان بهبود 

بيابد.
پس از فوت مرحوم جعفرى براساس عرف، 
مجمع نمايندگان اســتان حجت االســالم 
احمدحســين فالحى و حجت االســالم 
والمســلمين احد آزاديخــواه را به عنوان 
شهرستان هاى  معين  نمايندگان  گزينه هاى 
بهار و كبودراهنگ به هيأت رئيسه مجلس 
معرفى كردند كه پس از بررسى يك ماهه 

اين هيأ ت ايــن 2 نماينده همدان و مالير 
به عنوان نمايندگان معين نيز انتخاب شدند.

در چندين ســال گذشــته انتخابات ميان 
دوره اى همواره با نخستين انتخابات رسمى 
در كشور همزمان برگزار شده است. از اين 
رو روز دوشنبه جمال عرف پس از اعالم 
تاريخ انتخابات رياست جمهورى در تاريخ 
28 خــرداد 1400، تأييد كرد كه انتخابات 
ميان دوره اى نيز همراه با انتخابات شورا ها 
و خبرگان  رهبرى در ايــن تاريخ برگزار 
خواهد شد.رئيس ســتاد انتخابات كشور 
همچنين خبر داد كــه كانديدا  بايد 6 ماه 
پيش از انتخابات استعفا كنند. البته بايد گفت 

كه انتخابات 1400 نيز همانند انتخابات 98 
با حواشــى رو به رو خواهد بود و از اين 
رو مى توان احتمال مشاركت پايين مردم در 
اين انتخابات را به دليل احتمال ادامه شيوع 
ويروس كرونا، شرايط نامساعد معيشتى و 

ادامه ردصالحيت ها پيش بينى كرد.
كه  ازگزينه هايى  تعدادى  مى خواهيم  حال 
احتمال ثبت نام و حضورشــان در رقابت 
انتخابات ميان دوره حــوزه انتخاباتى بهار 
و كبودراهنگ وجود دارد را بررسى كنيم 
كه البته كانديداهاى اسفند 98 و چهره هايى 
ديگرى هم هستند كه مى توان به اين ليست 

اضافه كرد.

محمدعلى پورمختار
كه  پورمختار  محمدعلــى   
ســابقه حضــور در مجالس 
دهم و نهم را در كارنامه خود 
دارد، به عنــوان گزينــه  اصلى 

در انتخابــات يازدهميــن دوره 
مجلس نيز به حســاب مى آمد؛ زيرا 

در رئيس كميسيون اصل 90 مجلس نهم توانسته  بــود 
دهمين دوره انتخابات مجلس شــوراى اسالمى با 39 هزار 
و 725 و حدود 14 هزار رأى بيشــتر از عيسى جعفرى بر 
كرسى بهارســتان تكيه زند. با اين حال پورمختار نيز نامش 
در ليست سياه نمايندگان سابق شوراى نگهبان قرار گرفت 
و ردصالحيت شد.  حال با وجود اينكه گمانه زنى هايى از 
تالش وى براى انتخابات آتى به گوش مى رســد، احتمال 
شركت نكردن مجدد و يا درصورت ثبت نام، ردصالحت 

دوباره پورمختار توسط شوراى نگهبان زياد است. 
ســخنگوى شــوراى نگهبان چنــدى پيــش در يكى از 
كنفرانس هاى خبرى خود در رابطه با كانديدا هاى انتخابات 
رياســت جمهورى گفته بود كه كانديدا هايى كه در ادورا 
گذشته ردصالحيت شــده اند ديگر شركت نكنند. نسبت 
بــه اظهار نظرات كدخدايى اين شــرايط را مى توان براى 

كانديدا هاى انتخابات ميان دوره مجلس نيز درنظر گرفت.

فتح ا... توسلى
 فتح ا... توسلى كه اصلى ترين رقيب انتخاباتى مرحوم 
جعفرى محسوب مى شــد، روى كاغذ گزينه اصلى به 
حســاب مى آيد. با اين حال معادالت بــراى انتخابات 
ميــان دوره اى آتى به قطــع پيچيده تــر از اين حرف ها 

خواهد بود كه توســلى به رقابــت با مجتبى فيض اللهى 
بر ســر كرسى به جاى مانده از جعفرى در بهارستان بپردازد 

ه و پيروز اين كرســى شــود. وى كــه در انتخابــات يازدهمين  ر و د
مجلس شــوراى اســالمى چندمين حضور خود را در رقابت انتخاباتى مجلس 
تجربه مى كرد، توانســت 17 هزار و 679 رأى مردمــى (9 هزار رأى كمتر از 
جفعــرى و 3 هزار رأى بيشــتر از فيض اللهى) به دســت بياورد. با اين حال در 
انتخابات ميان دوره اى ســال 1400 بايــد منتظر حضور برخى چهره هاى جديد در 

غياب رقباى اصلى همچون پورمختار، بعقوبى و جعفرى باشيم.

اميرخجسته 
 امير خجســته نماينده اسبق همدان و فامنين در مجلس، يكى از 
گزينه هايى است كه مى تواند همانند محمدمهدى مفتح با تغيير حوزه 

انتخاباتى خود، شانس حضور در مجلس را بار ديگر امتحان كند.
از اين رو شــايعات و گمانه زنى هايى از تالش وى براى كانديدا  شدن 

در انتخابات ميان دوره آتى مجلس در حوزه انتخاباته بهار و كبودراهنگ به 
وجود گوش مى رســد.  اين عضو هيأت رئيسه كميسيون شوراها و اصل 90 مجلس دهم  با 

اينكه در انتخابات گذشــته ردصالحيت شده است، اما برخى همچنان حضور وى را در انتخابات 
آتى دور از ذهن نمى دانند، زيرا وى توانســته بــود در انتخابات 94 پس از ردصالحت، با دفاع و 

رايزنى با شوراى نگهبان تأييد صالحيت بگيرد.

روح ا...  نباتى
 يكى ديگــر از افرادى كه مى تواند معــادالت انتخابات 
ميان دوره مجلس حوزه انتخاباتى بهار و كبودراهنگ را برهم 
زند، تغيير حوزه  انتخاباتى و حضور روح ا... نباتى در عرصه 

رقابت انتخاباتى در اين حوزه است. 
نباتــى كــه در انتخابات اســفند 98 با اختالف كمى كرســى 

ر بهارســتان را بــه فالحــى باخــت، اكنــون مى تواند بــا حضور  د
انتخابات خرداد 1400 شــانس خود را بار ديگر امتحان كند. وى با اخذ 41 هزار و 192 
رأى و با تنها 7 هزار رأى كمتر از فالحى در جايگاه ســوم در ميان كانديدا هاى مجلس 

يازدهم ايستاد.

احمد عظيمى زاده
 حجت االســالم احمد عظيمــى زاده امام جمعه فعلى ماهدشــت را نيز 
مى تــوان يكى ديگر از گزينه هاى محتمل حضور در رقابت اصلى انتخابات 

ميان دوره اى مجلس در حوزه بهار و كبودراهنگ دانست. 
عظيمى زاده يكى از آن دســته افرادى اســت كه مى توانــد با حضور خود 

معــادالت انتخابات ميان دوره مجلس يازدهــم را برهم زند. وى در دهمين 
دوره انتخابات مجلس دهم توانست با 11 هزار و 506 رأى در جايگاه چهارم و با 

اختالف 3 هزار رأى باالتر از توسلى بايستد. شايد همين چهارم شدن عظيمى بود كه وى را از حضور 
در انتخابات اسفندماه 98 مجلس منصرف كرده بود. اما اكنون معادالت تغيير كرده است و 3 كانديدايى 
كه بيشتر از وى در انتخابات دهمين دوره مجلس رأى آورده بودند، يك نفر فوت كرده و 2 نفر ديگرشان 
در انتخابات اخير ردصالحيت شده اند. عظيمى زاده اگر در انتخابات 98 شركت مى كرد احتماالً همانند 
ديگر رقباى جعفرى با اختالف زيادى از رقابت با وى جا مى ماند، اما اكنون معادالت تغيير كرده است 

و اين مسأله شانس حضور وى در رقابت انتخابات 1400 را مى افزايد. 

على يعقوبى 
 على يعقوبى نيز شــرايطى 
مشابه با پورمختار در انتخابات 
نماينده  داشــت.  خواهد  آتى 
دوره  در  كبودراهنــگ  و  بهار 

چهارم و پنجم مجلس شــوراى 
اســالمى در دهمين دوره انتخابات 

ت اين مجلس، بــا وجود تأييــد صالحيت در  لحظــا
آخر توانست 28 هزار و 332 رأى مردمى به دست بياورد و 
در ميان كانديدا ها، پيش از پورمختار(نفر نخست و منتخب 
مجلس دهم) و پس از عيسى جعفرى (سومين گزينه مردم 
بهار و كبودراهنگ براى ورود به مجلس دهم) بايستد. البته 
در انتخابات اســفند 98 نيز 3 روز پيش از انتخابات خبرى 
مبنى بر تأييد صالحيت عضو ســابق كميسيون كشاورزى 
مجلس از سوى شوراى نگهبان منتشر شد كه توسط رئيس 
هيأت نظارت بر انتخابات اســتان همدان حجت االســالم 
والمسلمين جالل مرادى تكذيب شد. با وجود اينكه شرايط 
يعقوبى تقريباً با پورمختار مشــابه است، ولى شانس اينكه 
وى با رايزنى و دفاع از خود در برابر شوراى نگهبان بتواند 
تأييد صالحيت اين شورا را به دست بياورد (نسبت به تأييد 
صالحــت وى پس از ردصالحيت شــدنش در انتخابات 

مجلس دهم) كمى بيشتر از پورمختار است.

 رضا طاليى نيك
 رضا طاليى نيــك با حضور در 2 
دوره مجلس شوراى اسالمى (مجلس 
ششم و هفتم)، 8 سال سابقه فعاليت 
به عنوان معاون حقوقى و امور مجلس 
وزارت دفــاع و نزديك به 5 ســال 

حضور در يكــى از معاونت ها مجلس، 
ر اصلى ترين گزينه ورود بــه مجلس يازدهم  د

انتخابات ميان دوره 1400 به حســاب مى آيد.  اين عضو ســابق 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس كه در چندين 
دوره انتخابات اخير مجلس شــركت نكرده است، درصورت 
كانديدا  شــدن در اين حوزه انتخاباتى از شــانس بسيار بااليى 
برخودار اســت. از اين روز همواره شايعات و گمانه زنى هايى 
مبنى بــر حضور وى در انتخابات آتى به گوش مى رســيد كه 

واكنش طاليى نيك را به همراه داشت.
وى روز يكشــنبه ( 2 شــهريورماه) در بيانيه اى نوشت: با توجه 
به اخبار متفــاوت در فضاى مجازى و پيگيرى هاى مكرر محلى، 
تصريح مى كنــم، به عللى و همانند 2 دوره گذشــته، نظرم عدم 
كانديداتورى است ولى با توجه به تقاضاهاى اخير مردمى و ضمن 
تشكر، مجددا ابعاد موضوع و ضرورت ها و به ويژه لزوم موافقت 
مقامات ذى ربط نظامى را بررســى و پس از مشورت و هماهنگى 

الزم نتيجه در نخستين فرصت ممكن اعالم خواهد شد.
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بهداشتنكتهدانشگاه
حسينيه مجازى دانشگاهيان راه اندازى شد

 معاونت فرهنگى وزارت علوم به مناسبت عزادارى محرم با همكارى دانشگاهيان 
«حسينيه مجازى دانشگاهيان» را راه اندازى كرد.

به گزارش مهر، غالمرضا غفارى، ضمن عرض تســليت ايام ســوگوارى ســاالر 
شهيدان اباعبدا... الحسين(ع) و ياران وفادارش، اعالم كرد: اين معاونت با همكارى 
دانشــگاهيان كشور حسينيه مجازى دانشــگاهيان را به آدرس heyatuni.ir برپا 

كرده است.
وى همچنين از همه دانشــگاهيان درخواســت كرد با ارائه برنامه هاى خود در اين 

حسينيه مجازى به هرچه پربارتر كردن برنامه هاى آن كمك كنند.
معاون فرهنگى و اجتماعى ضمن تأكيد بر رعايت پروتكل ها بهداشتى در برگزارى 
برنامه هاى عزادارى در فضاهاى باز دانشــگاه ها، افزودند: به دليل شــرايط كرونايى 
كشــور و لزوم رعايت پروتكل هاى بهداشتى، مجموعه هاى فعال در حوزه فرهنگى 

دانشگاه ها، برنامه هاى مجازى را در اولويت قرار دهند.

كلم بروكلى و بروكسل براى سالمت عروق خون 
مفيد هستند

 تحقيقات نشــان مى دهد برخى ســبزيجات نظير كلم بروكلى و كلم بروكســل 
(فندقى) از بيمارى پيشرفته عروق خونى پيشگيرى مى كنند.

به گزارش مهر، محققان دريافتند مصرف زياد ســبزيجات چليپايى نظير كلم برگ، 
كلم بروكلى و كلم بروكسل با كاهش كمتر بيمارى عروق خونى در زنان مسن مرتبط 
است. محققان در اين مطالعه دريافتند افراد داراى رژيم غذايى سرشار از سبزيجات 
چليپايى با احتمال كمتر، تشكيل گسترده كلسيم در عروق آئورت شان كه نشانه اصلى 

بيمارى عروقى است، مواجه هستند.
بيمارى عروق خونى، بر شــريان هاى خونى تأثير گذاشــته و مى تواند جريان خون 
درحال گردش در بدن را كاهش دهد. اين كاهش در جريان خون مى تواند ناشى از 
تشكيل رسوبات چربى و كلســيم در ديواره هاى درونى عروق خونى نظير آئورت 

باشد.

خطر كرونا در آرايشگاه ها را دست كم نگيريم
 يك كارشــناس بهداشــت محيط با بيان اينكه درصد احتمال ابتال به كرونا در 
ارايشگاه ها باال است و آرايشگاه يكى از مكان هاى حساس است كه رعايت نكردن 

نكات بهداشتى در آن ممكن است به تشديد شيوع بيمارى كوويد 19 منجر شود.
مينا گودرزى در گو با ايرنا افزود: آرايشــگاه يكى از مكان هاى حســاس است كه 
رعايت نكردن نكات بهداشــتى در آن ممكن اســت به تشديد شيوع بيمارى منجر 
شــود، بنابراين بهتر است بدانيم كه در چنين شرايطى چه نكاتى بايد در آرايشگاه ها 

رعايت شود.
وى ادامه داد:  بر اســاس راهنماى فاصله گذارى اجتماعى و الزامات سالمت محيط 
كار وزارت بهداشــت، در آرايشگاه ها در دوران كرونا، نحوه نوبت دهى به مشتريان 
بايد به صورت تلفنى يا اينترنتى و به گونه اى باشــد كه حداقل افراد در سالن انتظار 
آرايشــگاه ها حضور داشته باشند، به طورى كه فاصله حداقل 2 متر بين افراد رعايت 

شود.

غربالگرى دانش آموزان در تمامى مناطق قرمز، زرد و سفيد
 مديركل امور تربيتى، مشــاوره و مراقبت از آســيب هاى اجتماعى جزئيات طرح 

«نماد» را تشريح كرد.
مسعود شكوهى گفت: برنامه نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان (نماد) به عنوان يكى 
از برنامه هاى تحولى در زمينه پيشــگيرى، كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى، فرايند 

جامعى را از شناسايى تا آموزش، درمان و مددكارى اجتماعى، شامل مى شود.
به گزرش ايسنا، وى ادامه داد: اجراى آزمايشى اين برنامه، تجارب و درس هاى زيادى 
را در زمينــه اجراى ابزارها، زيرســاخت ها، نحوه اجرا، مقتضيات و شــرايط خاص، 
همچنين چالش ها و فرصت هاى آن در اختيار قرار داده است كه در استمرار برنامه در 

سال تحصيلى 1400-1399 ، مورد توجه قرار مى گيرد.

دولت تدبير و اميد ظرفيت مراكز سالمت را 30 درصد 
افزايش داد

 معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از توسعه 
زيرســاخت هاى بخش سالمت خبر داد و گفت: يكى از اقدامات بسيار مهم و اساسى 
دولت هاى يازدهم و دوازدهم توســعه زيرساخت هاى بخش سالمت بود، به طورى كه 
ظرفيت مراكز بهداشتى- درمانى كشــور در اين مدت حدود 30 درصد افزايش يافته 

است. 
سيدكامل تقوى  نژاد افزود: در دولت يازدهم و دوازدهم حدود 36 هزار و 935 تخت 
در قالب طرح هاى بيمارســتانى و كنار بيمارستان ها به بهره بردارى رسيده و توانستيم 

حدود 585 بيمارستان را افتتاح كنيم.

پيش بينى سود 35 هزار ميلياردى در صندوق ذخيره 
فرهنگيان 

 وزير آموزش وپرورش از پيش بينى ســود 35 هزار ميليارد ريالى در صندوق ذخيره 
فرهنگيان براى سال مالى منتهى به 31 شهريور 1399 خبر داد.

به گزارش ايسنا، محسن حاجى ميرزايى گفت: شفافيت  عملكرد و حمايت از فرهنگيان 
راهبرد ما در آموزش وپرورش است. صندوق ذخيره فرهنگيان، 11 هزار ميليارد ريال از 
سود سال مالى 1398 را به حساب فرهنگيان عضو  و  بيش از 106  ميليارد ريال به حساب 

فرهنگيان بازنشسته اى كه به عضويت خود در صندوق ادامه داده اند، منظور كرد.
وى بيان كرد: هرچه ميزان مشــاركت فرهنگيان تا سقف 5 درصد از حقوقشان بيشتر 

باشد، به همان نسبت از سهم دولت و سودآورى مؤسسه منتفع خواهند شد.

افتتاح ساختمان بيمه سالمت استان همدان 
همزمان با آغاز هفته دولت

 مديركل بيمه سالمت استان همدان با اشاره به مديريت هزينه هاى 
بيمه سالمت با بيان اينكه سال 97 براى نخستين بار 8/5 درصد هزينه هاى 

بيمه سالمت كاهش يافت.
به گزارش فارس از همدان ســعيد فرجى در 2 شــهريورماه در مراسم 
افتتاح ساختمان بيمه سالمت همزمان با آغاز هفته دولت اظهار كرد: پايان 
ســال 94 اين پروژه آغاز شد اما به دليل برخى از مشكالت ساختارى با 

تأخير پيش رفت كه اكنون شاهد افتتاح آن هستيم.
وى با اشاره به اينكه اين ساختمان در 3 هزار و 300 متر بنا با 180 ميليارد 
ريال ساخته شده است، گفت: ساختمان در 11 طبقه در مساحت 400

مترمربع ساخته شده است.
مديركل بيمه سالمت استان همدان عنوان كرد: ساختمان جديد شرايط 
خوبى دارد و فضاى آن نســبت به گذشته 2 برابر شده كه اميدواريم با 

جانمايى بهتر شرايط خوبى در ارائه خدمات به مردم داشته باشيم.
وى در ادامه به ارائه گزارشى از اقدامات سازمان بيمه سالمتى پرداخت 
و اظهار كرد: اين ســازمان بخش عمده اى از خدماتى كه ارائه مى دهد، 
رايگان است و مى توان گفت عمده بيمه شدگان رايگان خدمات دريافت 

مى كنند.
فرجى با اشاره به اينكه در استان همدان از جمعيت يك ميليون و 730

هزار نفر، قريب به يك ميليون نفر زير پوشــش بيمه سالمت هستند، 
خاطرنشــان كرد: البته با رفع همپوشانى در 2 سال اخير و اجراى قانون 
آزمون وســع به منظور بهره مندى از خدمات رايگان توسط نيازمندان، 

بخشى از بيمه شدگان كاهش يافته است.
وى با بيان اينكه درحال حاضر تقريبا 900 هزار نفر در استان زيرپوشش 
بيمه سالمت هستند كه بيش از نيمى از جمعيت استان را شامل مى شود، 
گفت: در جاهايى كه بافت روستايى وجود دارد و در شهرهاى زير 20

هزار نفر جمعيت، درصد بيمه شدگان سازمان باالتر است.
 مديركل بيمه سالمت اســتان همدان با بيان اينكه 80 درصد جمعيت 
شهرستان نهاوند، كبودراهنگ و رزن زير پوشش بيمه سالمت هستند، 
افزود: همدان به دليل بافت شــهرى و وضعيت مناسب رفاهى جمعيت 

كمترى را زيرپوشش بيمه سالمت دارد.
فرجى با اشاره به اينكه سازمان بيمه سالمت خدمات درمانى را از مراكز 
خدمت خريدارى مى كند، تصريح كرد: بالغ بر 730 مركز و مؤسســه 

طرف قرارداد بيمه سالمت استان هستند.
وى با اشاره به اينكه 350 پزشك عمومى و متخصص و فوق تخصص 
با ما قرارداد دارند، گفت: بيش از 180 داروخانه و 56 آزمايشــگاه با ما 

همكارى دارند.
مديركل بيمه سالمت استان همدان با بيان اينكه 20 بيمارستان در استان 
وجود دارد كــه 19 مورد از آنها طرف قرارداد با ما هســتند كه مراكز 
دانشگاهى و غيردانشگاهى را شامل مى شود، افزود: بخشى از خدمات ما 
به عنوان خدمات سطح يك روستايى ارائه مى شود كه در اين راستا 138

مركز جامع خدمات روستايى در استان فعال است.
وى با اشاره به اينكه هزينه نگهداشت سالمت مردم به صورت پيك به 
تيم سالمت مستقر در روستا پرداخت مى شود كه به قطع اين موضوع به 
كاهش روند مهاجرت كمك خواهد كرد، تأكيد كرد: هرچند متأسفانه با 

وجود اين اقدامات مهاجرت رخ داده است.
فرجى با بيان اينكه جمعيت روستايى زير پوشش بيمه سالمت كه بيش 
از 650 هزار نفر در ســال 98 بودند به 560 هزار نفر در امسال رسيده 
است، گفت: خوشبختانه در دوران مديريت مهندس موهبتى؛ اقدامات 
اساسى و مؤثر در مديريت هزينه هاى بيمه سالمت صورت گرفته است.

وى با اشاره به اينكه يكى از مشكالتى موجود اين است كه هزينه هاى 
ما گران تمام مى شــود؛ چون مديريتى صورت نمى گيرد؛ افزود:  براى 
نخستين بار ســال 97، 8/5 درصد نسبت به سال هاى گذشته هزينه ها 
كاهش يافت كه جزو اســتان هايى بوديم كه در اين زمينه خوب عمل 
كرديم. مديركل بيمه سالمت استان همدان خاطرنشان كرد: هدف اين 
است با ارائه خدمات جامع و كامل به بيمه شده بتوانيم منابع هزينه شده 

را نيز در راستاى خدمت رسانى بهتر به كار گيريم.
وى با اشاره به پرداخت مطالبات مراكز درمانى گفت: در 3 سال گذشته با 
وجود اينكه شرايط كشور مطلوب نبوده اما بيمه سالمت توانسته بهترين 

شرايط را از لحاظ پرداختى داشته باشد.
فرجى با بيان اينكه مطالبات مراكز درمانى اســتان در ســال 98 تسويه 
شده است، افزود: تمام مطالبات بخش خصوصى پرداخت شده و تنها 

اسفندماه باقى مانده است.
وى با اشاره به اينكه مطالبات تمام مراكز درمانى در سالجارى تا خردادماه 
پرداخت شده است، گفت: مطالبات تيرماه داروخانه ها نيز آماده پرداخت 
است. مديركل بيمه سالمت همدان الكترونيكى كردن خدمات را تحول 
اساســى در مديريت هزينه و سامان دادن به خدمات پزشكى دانست و 
گفت: اميدواريم با كمك دستگاه هاى مختلف و استاندارى و نمايندگان 

اين طرح را كه از اساسى ترين طرح هاى كشور است، اجرايى كنيم.

همدان پيام: حمايت از توليد 28 فيلم كوتاه در سينما جوان استان
 حاال حتما هديه بازيگرا هم ماسك بوده!!

اقتصاد ملى: كرونا سوخت هاى غيرفسيلى را جذاب تر كرد
 آره بابا اين ويروس همه فن حريفه!!

كيهان: بايد مجســمه نعمت زاده را از طال بســازيم و در خيابان هاى 
تهران نصب كنيم

 طالى قبل از كرونا يا طالى پساكرونا؟؟
ايران: ميراث روحانى براى دولت هاى بعد

  كليد همه كاره!!
خراسان: تشخيص بيمارى قلبى با كمك عكس سلفى؟!

  گوشى بازى در مطب ها!!
كيهان: چه گلى بر سر مردم زديد كه انتظار رأى دوباره داريد

 گل هميشه بهار!!
ايران: زنگ خطر زباله هاى الكترونيكى به صدا در آمد

 اين هم از رعدوبرق زباله ها، رنگين كمانشم بعدا ظاهر مى شه!!
ايران: 30 اخطار قانون اساسى روحانى در دفاع از حقوق مردم 

 چه شكم هايى كه با اخطار پر مى شه!!
جام جم: بازى مسكن در زمين بورس

 حتما توپشون رو هم كرونا تنظيم باد كرده!!
اصالحات: دولت روحانى دولت فقدان تصميم گيرى ها 

 فعال دولت وقت تصميم گيرى نداره رفته افتتاحيه على بركت ا...!!
اقتصاد: طرح هاى اشتغالزايى در روز هاى كسرى بودجه و كرونا

  به اين مى گن تدبير و اميد. على بركت ا...!!
آفتاب: حاميان سابق احمدى نژاد خود را مجرم مى دانند

  احتماال ُكت احمدى نژادى شونو هنوز مى پوشن؟؟
همشهرى: سقوط از بام كنكور!!

 مهم اينه كه آقازاده ها قبول بشن جان عوام كيلو چنده؟؟
كار و كارگر: اقتصاد كشور نبايد به تحوالت خارجى پيوند بخورد

 بدون شرح!!
اصالحات: اقتصاد كشور را معطل تحوالت نكنيم

 اقتصاد معطل نمونده داره كوهنوردى مى كنه!

شكست كودكان را با مهارت آموزى 
جبران كنيد

  يك روانپزشــك كودك و نوجوان درباره مهارت آموزى كودكان 
بيان كرد كه خانواده ها چنانچه از شكست كودكان جلوگيرى كنند در 
واقع مانع توسعه اتصاالت مغز و در عين حال عدم مهارت آموزى براى 

حل مسأله در آنان خواهند شد.
ســميرا خداپناه در گفت وگو با ايرنا اظهار كــرد: ترس و نگرانى از 
شكست امرى طبيعى به نظر مى رسد اما چنانچه والدين با ايجاد موانع 
مختلــف اين ترس و نگرانى را نتواننــد در ذهن و رفتار فرزند خود 
بسترسازى و حتى آموزش دهند،  بعدها به اشتباه خود پى خواهند برد 
كه چرا قدرت، شجاعت،  خرد و توان ورزى براى رفع اشتباه و خطا را 

از كودك خود دريغ كرده اند.
وى گفت: موفقيت زمانى حاصل مى شود كه انسان مسيرهاى هموار 
و يا ناهموارى را پشــت سر گذاشته تا به هدفى كه مى خواهد دست 
يابد، اما هنگامى كه پدر و مادرى مسير رشد كودك را هموار مى كند، 
به طورى كه هيچ مانعى بر ســر راه فرزند قرار داد نشده باشد،  در اصل 
والدين اين فرصت را از بچه ها كه به ميزان توان براى رسيدن به هدف 
بايد تالش كنند گرفته و عواقب شكست در آينده را هم بايد بپذيرند.
ايــن رواندرمانگر تصريح كرد: مى توان به جاى اينكه مانع شكســت 
كودكان شد، ترس و نگرانى از شكست را به آنان آموزش داد و كمك 

كرد تا فرصت مهارت آموزى و يادگيرى براى آنها فراهم شود.
خداپنــاه اظهار كرد: بــراى اينكه والدين فرزند خود را از شكســت 
محافظت كنند، نياز اســت با توجه به تجربه هاى چالش برانگيزى كه 
داشــته اند مهارت هاى مقابله اى و حل مسأله را توسعه  دهند؛ زيرا اگر 
كودك را تنها از سختى و شكست محافظت كنيم در واقع مسير رشد 
و تحليــل آموخته هاى مغز آن را مســدود و يا كم تحرك كرده ايم در 

اين صورت كودكان مهارت حل مسأله را آموزش نمى بينند. 
وى گفت: بهترين راهكار براى جلوگيرى از شكســت و يا ايستادگى 
كودك در برابر ترس و نگرانى،  زمانى اســت كه والدين بين خواندن 
كتاب داستان و يا بازى هاى كودكانه، يك شخصيت برجسته و بزرگ 
را به عنوان الگو براى فرزند خود مثال بزنند كه چگونه شكست  آن را 
براى رسيدن به موفقيت و پيروزى راهنمايى و يا چگونه اين موانع او 

را از ادامه حركت نااميد نكرد.

اصالحيه
اطــالع  بــه  بدينوســيله 
آگهــى  در  مى رســاند 
ــات  ــت اول هي ــات نوب انتخاب
ــه  ــازرس اتحادي ــره و ب مدي
فروشــندگان مــرغ و تخــم 
ــه  ــى ك ــواد پروتئين ــرغ و م م
ــاپ  ــورخ 99/06/04 چ در م
عكــس  اســت  گرديــده 
ــاى  ــاب آق ــه جن ــوط ب مرب
مهــدى كاويانــى از داوطلبيــن 
ــد. ــى باش ــره م ــات مدي هي

 يكي از شــريف ترين اقشار جامعه صنف 
داروســاز اســت و نســبت بــه تحصيالت 
كم درآمدترين هســتند. همان هايى كه اگرچه 
در داروخانه ها كار مي كنند اما درآمدشــان از 
سوپرماركتي كه كنارشــان است كمتر است 
اما معتقدند به دليل خدمت رســاني به جامعه 
كارشــان را ادامه مي دهند. اين افراد داروخانه 
مي زنند اما ورشكســت مي شوند يا برخي در 
طرح تحول سالمت دچار مشكالتي  مي شوند.

حاال 5 شهريور است و سالروز تولد زكرياى 
رازى و روزى كــه به نام داروســاز در تقويم 
كشور نامگذارى شــده است. اختصاص اين 
روز به نوعي ارج نهادن به جايگاه داروسازان 
در نظــام ســالمت و تأكيد بــر نقش مهم و 
بي بديلي است كه آنان در حفظ سالمت آحاد 
جامعه ايفا مي كنند. اين درحالي است كه هنوز 
بســياري از مردم نمي دانند كه چه خدماتي را 
مي توانند از داروســازان دريافت كنند و اين 
خدمات تــا كجا مي تواند در ســالمت آنان 
مؤثر باشــد، تا جايى كه بسياري از مراجعين 
بــه داروخانه ها بيش از آنكــه منتظر دريافت 
خدمت باشــند و اصرار داشــته باشند همه 
اطالعات و آموزش هــاي الزم براي مصرف 
درســت و ايمن داروهاي خــود را دريافت 
كنند، بر تحويل گرفتن هرچه ســريعتر كيسه 
داروي خود و خروج شــتابان از داروخانه ها 

اصرار دارند.
على محمديان فارغ التحصيل رشته داروسازى 
و شاغل در داروخانه دكتر فاطمى به خبرنگار 
ما درباره مشــكالت دارويى اســتان گفت: 
متأســفانه درحال حاضــر كمبــود داروهاى 
خــاص به ويژه انســولين و داروهاى قلبى و 
عروقى در همدان با خطر جدى همراه است 
كه خوشــبختانه با اجراى طرح سهميه بندى 
غذا و دارو تا حدود زيادى اين مشــكل كنترل 

شده است.
وى با بيان اينكه درحال حاضر يكى از نيازهاى 
جدى بيمارستان ها حضور داروساز بيمارستانى 
اســت، افزود: حضور داروســاز بيمارستانى 
كمك مى كند تا خطاهاى دارويى كاهش يابد 
و روند درمان بيمار با ســرعت بيشترى انجام 
شود، به همين دليل دانشكده داروسازى استان 
به دنبال رايزنى با بيمارستان هاى مختلف استان 
است تا بتواند جايگاه داروسازان بيمارستانى 

را تثبيت كند.
وى به مشــكالت داروخانه ها در تأمين دارو 
اشاره كرد و افزود: بدقولى شركت هاى بيمه گر 
و خارج كردن ليست برخى داروها از خدمات 
بيمه اى خود، سبب شده است تا داروخانه ها با 

مشكل جدى تأمين دارو مواجه شوند.
وى بــا بيــان اينكه خدمــات داروســازان در 
دســترس ترين، ارزان تريــن و در عين حال در 
بســياري از موارد مؤثرتريــن خدمات بخش 
سالمت اســت، عنوان كرد: هر شــهروند در 
هر ســاعت از شــبانه روز مي تواند به راحتي به 
داروسازان دسترسي داشته باشد و از آموزش يا 
مشاوره هاي آنان بهره گيرد، اين درحالي است 
كه آنان هم با مشكالت زيادي روبه رو هستند، 
به طور مثال پايين بودن حقوق دريافتي داروسازان 
جوان از داروخانه ها موجب شــده است برخي 
داروخانه داران افراد غيرداروساز را استخدام كنند 
و به اين ترتيب ممكن است، اشتباهاتي رخ دهد 

كه سالمت مردم را به خطر اندازد. 
وى همچنيــن درباره ســرانه مصرف داروها 

خود درمــان  به صــورت 
در اســتان تشــريح كرد: 
مردم  بين  در  خوددرمانى 
كشــور ما بســيار شايع 
اســت كه متأسفانه استان 
مــا در زمره  اســتان ها با 
خودسرانه   باالى  مصرف 
دارويى قــرار دارد، طبق 
همه   تقريبا  كشورى  آمار 
خانواده هــا به طور روزانه 
مصرف كننده  دارو هستند.

اينكه  بيــان  با  محمديان 
قطره هــاى  مســكن ها، 
آنتى بيوتيك ها  چشــمى، 
به ترتيب بيشترين مصرف 
خودســرانه را بــه خود 
مى دهنــد،  اختصــاص 

افزود: مصرف خودسرانه دارو بيشتر در جهت 
عالمت درمانى اســت و بدون اينكه بيمارى 
اصلى تشخيص يا درمان شود، فرد با تسكين 
يا سركوب عاليم بيمارى به اشتباه فكر مى كند 
كه درمان شده است؛ بنا بر اين اقدام بيمار براى 
مراجعه به پزشــك و تشــخيص و درمان به 

موقع بيمارى به تعويق مى افتد.
اين پزشــك داروســاز عنوان كرد: مصرف 
بى رويه آنتى بيوتيك ها به جز افزايش احتمال 
بروز عوارض ناخواسته دارو همچون عوارض 
كبدى، كليوى، قلبى، پوســتى و تنفســى يا 
احتمال بهبود نيافتن بيمارى به دليل تشخيص 
نادرســت، مصرف آنتى بيوتيك نامناسب، به 
ايجــاد مقاومت باكترى عليــه آنتى بيوتيك ها 
منجر مى شــود و اين خطر وجــود دارد در 
تكرار استفاده از آن آنتى بيوتيك، دارو قدرت 
مقابله با فرم مقاوم شــده ميكروب را نداشته 
باشــد و شــيوع فرم هاى مقاوم ميكروبى در 
جامعه مى تواند به فاجعــه اى مرگ آور براى 
بشريت منجر شود؛ زيرا سرعت مقاوم شدن 
ميكروب ها بسيار بيشتر از سرعت كنونى رشد 
علم در جهت ســنتز آنتى بيوتيك هاى جديد 

بوده است.
محمديــان افزود: مصرف نابجــاى داروهاى 
كورتونى از جمله دگزامتــازون هم مى تواند 
به پوكى استخوان، ســركوب سيستم ايمنى، 
افزايش قند خون، گلوكوم، افزايش ريســك 
زخم هاى گوارشــى و عــوارض ديگر منجر 

شود.
وى همچنين درباره مصرف 
بيــان  گياهــى  داروهــاى 
از مرحله  وزارتخانــه  كرد: 
رد كــردن كامــل داروهاي 
گياهــي وارد مرحله علمي 
آن شــده و بــا جمع كردن 
ســعي  امر  اين  متخصصان 
داروهاي  سيســتم  تا  كرده 
گياهي ما را نظام مند كند، در 
دانشكده هاي  بايد  نيز  آينده 
داروهاي  درباره  پزشــكي 
گياهي اطالعات بيشتري به 
بدهند  پزشكي  دانشجويان 
تا اگــر توانايي هاي گياهان 
دارويي آموزش داده شــود 
هزينه هاي  از  بسياري  شايد 

سربار دولت كاهش يابد.
وى همچنيــن از واردات دارو انتقــاد كــرد 
و گفت: صنعت داروســازى كشــور نياز به 
نوسازى و اصالح ساختارى به منظور رعايت 
اصول G.M.P دارو دارد و واردات دارو اين 

فرصت را از صنعت داخلى سلب مى نمايد.
در همين راســتا معاون غــذا و داروى علوم 
پزشــكى همدان نيز با تبريك روز داروســاز 
به تمامى دانشــجويان و پزشكان اين عرصه 
گفت: رشــته داروسازي رشــته اى است كه 
در ابعاد مختلف پزشــكي، صنعتي و تجاري 
اهميت بســيارى دارد و از حالتي استراتژيك 
برخوردار است، به طورى كه در ابتداى انقالب 
با ملي شدن صنعت دارويي و در طول مدت 
جنگ تحميلي با توليد بسياري از داروها موفق 
شديم دستاوردهاي بسيار خوبي در اين زمينه 

به دست آوريم.
ابراهيم خــدادادى در گفت و گو با همدان پيام 
افزود: امروزه صنعت داروسازي نياز به تحولي 
اساســي دارد تا بتواند رشد سريعتري داشته 
باشــد كه البته اين تحول در برنامه ريزي هاي 
دانشگاه ديده شــده، دولت نيز توجه خاصي 
به داروهاي نانو و صنايع داروســازي دارد اما 
نكته مهم اين اســت كه چه قبول كنيم و چه 
نكنيم تعداد زيادي از فارغ التحصيالن ما بايد 
در بخش خدماتي و داروخانه ها جذب شوند 
كه در اين بخش امنيت شــغلي بسيار اهميت 
دارد و اگر قرار باشــد كه داروخانه را با يك 

بنگاه اقتصادي اشــتباه گرفته شود اين امنيت 
از بين مي رود و نگراني هايي در اين باره ايجاد 

مي شود.
وى همچنيــن بــه كمبود برخــى داروهاى 
ســهميه اى در استان اشــاره كرد و گفت: با 
تحريم هايى كه در كشــور ايجاد شــده است 
بخشــى از اقــالم دارويى كه مســتقيم وارد 
مى شــود و يا مواد اوليه تهيه دارو هســتند با 
مشكل مواجه شده اند كه سبب شده تهيه اين 

قبيل داروها با سختى همراه باشد.
خــدادادى بــه مشــكالت داروخانه هــا با 
شركت هاى بيمه اشاره كرد و گفت: متأسفانه 
بدقولى شركت هاى بيمه اى سبب شده است 
كه داروخانه هــا از ارائه خدمــات داروهاى 
بيمــه اى خوددارى كنند؛ زيــرا فاصله زمانى 
خريد دارو با پرداخت ســهم بيمــه به آنان 
موجب ايجاد مشــكالت اقتصادى براى آنان 
شده است، اين درحالى است كه علوم پزشكى 
به تبعيت از وزارت بهداشــت براى نظارت 
بهتر بر توزيع، داروهاى سهميه اى را بيشتر در 
اختيار داروخانه هايى قرار مى دهد كه فروش 
نســخه اى و بيمه اى دارو را داشــته باشند بر 
همين اساس داروهايى مانند انسولين و داروى 
بيماران ســرطانى به صورت سهميه در اختيار 

داروخانه ها با ضوابطى خاص قرار مى گيرد.
وى گفت: مديران دارويي كشــور و مسئوالن 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي 
بر اين بوده اســت كه با نظارت بر حوزه هاي 
مختلف داروســازي نظير صنايع داروسازي، 
واردات، توزيع دارو و در نهايت داروخانه ها 
با ايجاد يــك تعادل نســبي بتوانند گام هاي 
مؤثرتري در راه ارتقاى نظام دارويي كشــور 

بردارند.
خدادادى با بيــان اينكه جلوگيرى از واردات 
دارو مى تواند توســعه شركت هاى دارويى را 
به دنبال داشته باشــد، افزود: داروهايى كه ما 
تكنولــوژى آن را نداريم و توليد آن به صرفه 
نيســت و واردات آنها اجتناب ناپذير است اما 
بايد وارد شــود تا نياز بيمــاران تأمين گردد. 
بحث ما آن دسته از داروهايى است كه مشابه 
داخلى دارد كه با همان كيفيت در داخل توليد 
مى شــود و توليد داخلى آن صرفه جويى ارز 
در پــى دارد و با جلوگيــرى از واردات آن، 
شــركت هاى داخلى توســعه پيدا مى كنند و 

اشتغال ايجاد مى شود.

نسخه داروسازان بيمارستان 
روى ميز مذاكره 

■ معاونت غذا و دارو: توزيع داروهاى سهميه اى ضوابطى دارد

در  كه  تحريم هايــى  با 
است  شده  ايجاد  كشور 
دارويى  اقالم  از  بخشى 
كه مستقيم وارد مى شود 
و يا مواد اوليه تهيه دارو 
مواجه  مشكل  با  هستند 
شــده اند كه سبب شده 
با  داروها  قبيل  اين  تهيه 

سختى همراه باشد
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اطالعيه مهم

 روابط عمومى اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان همدان

بــه اطــالع كليــه دارنــدگان پروانــه هــاى چــراى دام مراتــع مــى رســاند، پروانــه هــاى چــراى دام (پروانــه مرتعــدارى)
كــه توســط اداره كل منابــع طبيعــى وآبخيــزدارى اســتان همــدان تــا پايــان ســال 98 صــادره شــده انــد، حداكثرتــا 
پايــان ســال 1400  بايســتى منجــر بــه تهيــه طــرح اجرائــى شــوند، در غيــر اينصــورت پروانــه هــاى صــادره فاقــد 

اعتبــار خواهنــد بــود. 
ــا پايــان ســال 1400  ــازه زمانــى باقــى ت ــه هــاى چــراى دام درخواســت مــى شــود درب ــذا ازكليــه صاحبــان پروان ل
بــه ادارات منابــع طبيعــى وآبخيــزدارى شهرســتان هــاى محــل ســكونت خــود مراجعــه ودرخواســت تهيــه طــرح 

مرتعــدارى نماينــد تــا اقــدام مقتضــى بعمــل آيــد. 
ــه هــاى  بديهــى اســت پــس از ســپرى شــدن مهلــت مقــرر وعــدم مراجعــه وعــدم تهيــه طــرح مرتعــدارى پروان
چــراى دام صــادره از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد بــود و ادارات منابــع طبيعــى از ورود و تعليــف دام پروانــه هائــى 

كــه فاقــد طــرح مرتعــدارى هســتند، ممانعــت بعمــل خواهــد آورد.

آگهي مزايده

اداره كل آموزش و پرورش استان همدان

ــتناد  ــه اس ــدان ب ــتان هم ــرورش اس ــوزش و پ اداره كل آم
مزايــده شــماره 1099000211000003 قصــد دارد محصــوالت 
باغــى گــردو و گالبــى اردوگاه اميرالمومنيــن(ع) را بــه صــورت 
ســردرختى بــه فــروش رســاند (تاريــخ بازديــد 99/06/05 تــا 

(99/06/15
لــذا متقاضيــان مــى تواننــد پــس از بازديــد از محــل فــوق از 
طريــق ســايت الكترونيــك دولــت (ســتاد) بــه آدرس اينترنتى 

setadiran.ir نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام نماينــد. 
ــاد)،  ــاد، كوچــه گــرده پزى(فخــر آب آدرس: ميــدان عبــاس آب

ــن(ع) اردوگاه اميرالمومني
ــل  ــاس حاص ــل تم ــماره ذي ــا ش ــتر ب ــات بيش ــت اطالع جه

ــد. نمائي
آقاى ابوذر محبى نظر( مدير اردوگاه): 09339612690

(م الف 780)

كارت دانشجويى به نام عارفه آقايى فرزند سهراب به شماره 
شناسنامه 1200193687 و شماره دانشجويى 9512290004 رشته 
علوم تربيتى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

درياب و شركاء به  عليرضا  به نام  پروانه مسكونى ساختمان 
شماره پروانه 192/101 و شماره پالك ثبتى 265/1 واقع در 
اعتبار ساقط  درجه  از  مفقود گرديده و  النهرين  بين  خيابان 

باشد. مى 

همدان «زرد» شد
 مرگ 467 همدانى تا به امروز

 معاون امور بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى همدان در تشريح 
وضعيت اســتان همدان در ايام شيوع كروناويروس گفت: تعداد موارد قطعى 
ابتال به كروناويروس در استان همدان به 3 هزار و 538 نفر رسيده و متأسفانه 

تا به امروز 467 نفر هم فوت كرده اند.
منوچهر كرمى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه افراد داراى عالئم مرتبط 
با بيمارى كرونا از حضور در مراســم عزادارى عمومى خوددارى كنند، افزود: 
شهرستان هاى اسدآباد، بهار، رزن، نهاوند و همدان در وضعيت زرد، فامنين در 

وضعيت قرمز و مالير، كبودراهنگ و تويسركان در وضعيت نارنجى قرار دارند.
معاون امور بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا با بيان اينكه استفاده از 
ماسك در تمامى اماكن برپايى مراسم عزادارى توسط افراد الزامى است، اعالم 
كرد: تاكنون در شهرســتان همدان  هزار و 536 نفر، اسدآباد 102 نفر، بهار 
264 نفر، تويسركان 159 نفر، كبودراهنگ 214 نفر، مالير 600 نفر، نهاوند 
380 نفــر، فامنين 42 نفر و رزن و درگزين 131 نفر به ويروس كرونا مبتال 
شده اند. وى با بيان اينكه تهويه و جريان هوا بايد به خوبى در هيأت، مساجد 
و تكيه ها صورت گيرد، تصريح كرد: عزاداران و شــركت كنندگان در مراسم 
عزادارى ســاالر شهيدان بايد بطرى آب، تسبيح، مهر و كتاب دعاى شخصى 
همراه داشته باشند و حداقل فاصله 2 متر از يكديگر را در تمامى اجتماعات 

و صفوف عزادارى رعايت كنند.
كرمــى با بيان اينكه كروناويــروس در 80 درصد موارد بــدون عالمت يا با 
عالئم خفيف تا متوســط بروز مى كند، خاطرنشان كرد: مهم ترين دليل براى 
جلوگيرى از دســته روى هأيت هاى مذهبى پيشــگيرى از انتقال و تشديد 
ويروس كرونا به دليل پيوستن افراد بدون عالئم به دسته هاى عزادارى است.

وى بــا بيان اينكــه گروه هاى پرخطر مانند ســالمندان، بيمــاران مبتال به 
بيمارى هاى زمينه اى، زنان باردار و كودكان بهتر است در منزل و با استفاده 
از رســانه ملى و فصاى مجازى در عزادارى شركت كنند، يادآور شد: نذورات 
به صورت كمك هاى مؤمنانه يا كمك به كميته امداد حضرت امام خمينى(ره) 

و بهزيستى صورت گيرد.

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
خبرنگاران: آزاده صفي، نرگس باستان، مهديه 

سليمي، مبينا شكري
عكاس: پوريا پاكيزه

شماره دفتر: 38380753
شماره نمابر: 38381162

@isnanews94 ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan

ريشه آئين «شيرخوارگان حسينى» 
در رسوم مذهبى همدان

 آئين هــاى ماه هاى قمرى كه آئين هاى عاشــورايى زيرمجموعه آن 
است، در گوشــه و كنار ايران، با زندگى مردم پيوند خورده اند و در هر 

شهر و روستايى با روايت خاص خود برگزار مى شوند.
ــى و  ــينه تاريخ ــبب پيش ــه س ــدان ب ــتان هم ــا در اس ــن آئين ه اي
ــاى  ــان ج ــذر زم ــا گ ــوردار اســت و ب ــى برخ ــوع باالي ــى از تن مذهب
ــه در  ــه طورى ك ــرده  ب ــاز ك ــار ب ــن دي ــان اي ــود را در دل مردم خ
ــين(ع)  ــام حس ــوگوارى ام ــزادارى و  س ــور ع ــق تص ــى از مناط برخ

ــت. ــكل اس ــا مش ــن آئين ه ــزارى اي ــدون برگ ب
كارشــناس مردم شناســى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى اســتان همدان در اين باره به خبرنگار ايســنا مى گويد: از 
شــاخص ترين آئين هاى ماه محرم در استان همدان كه ثبت ملى شده، 
تعزيه شهر مريانج، تعزيه روستاى درگزين، مراسم سوم امام حسين(ع) 

و سنت سقايى در شهر همدان است.
فريبا نعمتى با بيان اينكه به تازگى نيز پرونده برگزارى مراسم شاهزاده 
علــى اصغر(ع) را بــراى ثبت ملى آماده كرده و به مركز فرســتاده ايم، 
توضيح مى دهد: اين مراســم همان برنامه نمادين شــيرخوارگان است 
كه حدود 7 ســال اســت در سراسر كشور برگزار مى شــود، اين رسم 
در همدان پيشــينه طوالنى دارد و از قديم االيام برگزار مى شده است؛ 
بنابراين به دليل قدمت طوالنى و ريشه داشتن در آداب و رسوم مذهبى 

همدانى ها قابليت ملى شدن را دارد.
وى شــاخص ترين مراسم عزادارى در استان همدان را مراسم سوم امام 
حســين(ع) مى داند و بيان مى كند: در روز ســوم شهادت سيد و ساالر 
شهيدان هيأت هاى شاخص همدان مانند هيأت هاى امامزاده يحيى(ع)، 
عباســيه جوالن و ... در ميدان امام(ره) جمع مى شوند و مراسم سوم را 

اجرا مى كنند.
نعمتى ادامه مى دهد: اين مراسم به اين صورت است كه برخى هيأت ها 
كارهايى كه قوم بنى اســد پس از به شــهادت رساندن امام حسين(ع) 
و خاندان مطهــرش انجام داده اند را به صورت تعزيــه و نمادين اجرا و 

حركت مى كنند.
وى درباره ســنت سقايى همدان هم شــرح مى دهد: اين سنت قديمى 
به همت مردان ســياه پوش و جام به دســِت عباسيه ها و حسينيه ها تا 
امروز زنده مانده است، سقاها با پاى برهنه و خلوص و  فروتنى با ذكرى 

حزن انگيز در دسته ها حركت مى كنند و به تشنگان آب مى دهند.
نعمتى با بيان اينكه ســقاهاى همدان خود را مريد سقاى دشت كربال 
مى دانند، مى گويد: آب به عنوان يك عنصر مقدس و از مهم ترين عناصر 
واقعه عاشورا محســوب مى شود و در حقيقت حضرت عباس(ع) و امام 
حسين(ع) به آب تقدس بخشــيدند؛ بنابراين عباس بن على(ع) يكى از 
شــخصيت هاى اصلى و  معنوى اين مراسم است و آب دادن نيز به نوعى 

اداى نذر و احترام به شهداى كربالست. 
كارشناس مردم شناســى اداره كل ميراث فرهنگى استان همدان اضافه 
مى كند: سقاها از معدود دسته هاى سوگوارى هستند كه هنوز هم لباس 
آئينى به تن مى كنند و هرگز بدون لباس ويژه خود وارد دسته نمى شوند 

و ذكر نمى گويند.
وى درباره شــاخصه هاى تعزيه مريانج توضيــح مى دهد: تعزيه مريانج 
بسيار مفصل اســت و اجراى آن چند روز طول مى كشد، تعزيه خوانان 
در هر روز بنا به مناســبت آن روز تعزيه اجرا مى كنند، مثًال تعزيه هاى 
حضرت على اكبر(ع)، حضرت على اصغر(ع)، حضرت قاسم(ع)، تعزيه حر 
بن رياحى و ... در مريانج با آب و تاب فراوان برگزار مى شــود، همچنين 
آوردن لشــگر و وسايل نمايشــى مفصل و آتش زدن خيمه بسيار زيبا 
نمادين اجرا مى شــود، عالوه بر اين تمام خانه هــا اقدام به نذرى دادن 

مى كنند.
نعمتــى در رابطه بــا ويژگى ممتاز تعزيه روســتاى درگزين هم اظهار 
مى كند: از گذشته  تاكنون تعزيه در اين روستا به صورت مستمر و مداوم 
اجرا و ســينه به سينه به فرزندانشان منتقل شــده است، اهالى روستا 
ترك زبان هســتند و نوحه ها و شعرهاى تعزيه را با سوز و گداز خاصى 

مى خوانند.

دبير ستاد ثبت نام اداره كل 
آموزش و پرورش استان خبر داد

برگزارى كالس هاى حضورى 
در مدارس غيرانتفاعى همدان

 دبير ستاد ثبت نام اداره كل آموزش و پرورش استان 
همــدان اعالم كــرد: در مدارس غيرانتفاعــى كه تعداد 
دانش آمــوزان آنها زير ده نفر اســت، كالس ها به صورت 

حضورى برگزار مى شود.
حميدرضا فتاحى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: مدارس 
غيرانتفاعى براى اينكه تعداد دانش آموزانشان كم نشود، 
امسال سرمايه گذارى هاى هزينه اى و زمانى خود را بيشتر 

كردند و از تمام ظرفيت هاى خود استفاده مى كنند.
وى ادامــه داد: تعداد دانش آمــوزان در كالس هاى اين 
مــدارس در اســتان همدان اكثراً زير ده نفر اســت و ما 
منتظر دستورالعمل ستاد استانى مقابله با كرونا هستيم 
كه درصورت اجازه آنها كالس هاى اين مدارس به صورت 

حضورى برگزار شود.
فتاحى با بيان اينكه فعاليت حضورى اين مراكز توسط 
ما رصد مى شــود تا شــرايط براى حضور دانش آموزان 
مهيا باشد، افزود: امسال شــرايط تحصيل در مدارس 
غيردولتى بهتر از مدارس دولتى اســت زيرا كالس ها 
بســيار خلوت تر اســت و حضور دانش آموزان ســبب 
مى شــود وضعيت تحصيل در مــدارس غيردولتى بهتر 

شود.
وى در رابطه با افزايش شهريه مدارس غيرانتفاعى مطرح 
كرد: با توجه به شــرايط تورمى و قانون بايد شهريه اين 
مدارس را 30 درصد افزايش مى داديم اما در ستاد تعيين 
شهريه و نظارت استان تصميم بر آن شد كه شهريه زياد 

افزايش پيدا نكند.
مسئول مشاركت هاى مردمى اداره كل آموزش و پرورش 
اســتان همدان ادامه داد: افزايش شــهريه حدود 6 و 9

درصد بوده اما مدارســى كه شهريه آنها خيلى خيلى كم 
بودند، احتمال دارد افزايش 30 درصدى شهريه را داشته 

باشند.
ــه  ــه ب ــا توج ــهريه ب ــن ش ــاخص تعيي ــزود: ش وى اف
ــرورش  ــات مــدارس از ســمت وزارت آمــوزش و پ امكان
ــراى  ــقفى ب ــتان س ــا در اس ــا م ــود ام ــن مى ش تعيي
ــدارس  ــهريه در م ــم و ســقف ش ــن كردي ــهريه تعيي ش
تومــان،  هــزار  و 500  ميليــون  حــدود 4  ابتدايــى 
مــدارس متوســطه اول حــدود 5 ميليــون و 500 هــزار 
تومــان و مــدارس متوســطه دوم 9 ميليــون و 500

ــت. ــده اس ــن ش ــان تعيي ــزار توم ه
فتاحى تبييــن كرد: تمــام فعاليت هاى فــوق برنامه و 
غيردرسى مانند كالس هاى چرتكه و رباتيك در مدارس 
ممنوع شده است؛ زيرا با توجه به شرايط فعلى دانش آموز 

زمان رسيدن به اين كالس ها را ندارد.
دبير ســتاد ثبت نام اداره كل آموزش و پرورش اســتان 
همدان در پايان خاطرنشــان كرد: براى ســال تحصيلى 
پيش رو در تمام مقاطع، توليد محتوا در قالب ســى دى 
و چاپ درسنامه داشــتيم تا تمام دانش آموزان حتى در 
مناطق محروم كه بدون اينترنت هســتند نيز بتوانند از 

اين آموزش ها استفاده كنند.

 يك متخصص پوست گفت: اثرات حاد 
مواجهه مســتقيم با نور خورشيد، آفتاب 
ســوختگى و كهيرهاى آفتابــى و اثرات 
مزمن پيرى زودرس پوست و احتمال بروز 

سرطان هاى پوستى است.
بهــاره ابراهيمى در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه افــرادى كه در محيط هاى باز 
به طور مداوم قــرار مى گيرند دچار آفتاب 
ســوختگى شــديد مى شــوند، ادامه داد: 
افرادى كه داراى تيپ هاى پوستى روشنى 
هســتند در تماس طوالنى مدت و بدون 

محافظت با نور خورشــيد دچــار آفتاب 
سوختگى مى شوند و با تيره شدن پوست 

همراه هستند.
وى مطــرح كرد: اثــرات حــاد مواجهه 
مستقيم با نور خورشيد، آفتاب سوختگى و 
برخى ضايعات ديگر مثل كهيرهاى آفتابى 
است و اثرات مزمن مواجهه طوالنى مدت 
پيــرى زودرس پوســت و احتمــال بروز 

سرطان هاى پوستى را به همراه دارد.
اين متخصص پوست درباره راه هاى درمان 
آفتاب ســوختگى تشــريح كرد: در زمان 

آفتاب سوختگى بايد از كرم هاى نرم كننده 
و التيام بخش زيرنظر پزشك استفاده كرد؛ 
زيرا ممكن است درصورت لزوم داروهايى 
ماننــد كروتون هاى موضعــى و يا حتى 

خوراكى تجويز شود.
وى ادامه داد: پوســت برخى افراد به ويژه 
افراد داراى پوســت تيره ممكن است پس 
از برطرف شدن آفتاب سوختگى دچار لك 
شــود و حالت تيرگى داشته باشد كه پس 

از درمان برطرف خواهد شد.
ابراهيمى درباره عالئم آفتاب ســوختگى 
در افراد داراى پوست روشن تشريح كرد: 
نقاطى كه در معرض تابش نور خورشــيد 
بوده دچار قرمزى، ورم، سوزش و خارش و 
در موارد شديد موجب پوست ريزى، تاول 

و درد پوست مى شود.
وى با بيان اينكه ميزان محافظت كرم هاى 
ضدآفتاب بــا SPF 40 به باال در مقابل 
اشــعه ماوراى بنفش 97 درصد اســت، 
خاطرنشــان كرد: كســانى كه در معرض 
آفتاب سوختگى هستند حتماً از كرم هاى 
ضدآفتاب با spf حداقل 30 و حتى باالتر 
و اســتفاده كرده و هر 2 ساعت يكبار آن 

را تمديد كنند.
ابراهيمى با اشــاره به آفتاب ســوختگى 
گردن كه موجب قرمزى و زبرى پوســت 
مى شــود، اظهار كرد: در ايــن نوع آفتاب 
التهاب  دچار  مى تواند  پوســت  سوختگى 
موضعى شــود و گاه دچــار بيمارى هاى 

پوستى نظير سرطان مى شود.

 يك جامعه شــناس گفت: مســأله ســرمايه 
اجتماعــى پــس از گســترش بحث ســرمايه و 
ســرمايه دارى و اهميــت ايــن موضوعــات در 
غرب مطرح شــد و پديده اى اســت كه از ابتداى 

اندركنش هاى اجتماعى وجود داشته است.
حميــد خاورزمينى در گفت وگو با ايســنا، اظهار 
كرد: پس از اينكه بحث ســرمايه و سرمايه دارى 
در غرب به عنوان يك پديــده مهم درنظر گرفته 
شــد، صاحب نظــران به اين نتيجه رســيدند كه 
عالوه بر ســرمايه اقتصادى، سرمايه اجتماعى نيز 
در فعاليت هاى اقتصادى ســهم دارد و احســاس 
كردند در برخى از مبادالتى كه انجام مى شــود، 
فقط سرمايه مادى نيست كه كار را انجام مى دهد 
و خيلى وقت ها ســرمايه اجتماعى موجب انجام 

امور مى شود.
وى ادامه داد: مثًال شــخصى كه براى كارى چك 
مى كشد و قرار نيســت اين چك در زمان صدور 
وصول شــود و فرد صاحب چك زمان ديگرى را 
براى وصول آن مشخص مى كند، اعتمادى كه در 
اينجا وجود دارد خود يك سرمايه اجتماعى است 
كه در اقتصاد از آن به عنوان اعتبار ياد مى شــود. 
در زمان هــاى قديــم هم مردم و حتــى تجار از 
اعتبار خودشــان براى مبادالت اقتصادى استفاده 

مى كردند.
اين مدرس دانشــگاه با بيان اينكه اين ســرمايه 
اجتماعــى در ديگــر نهادهاى جامعــه از جمله 
خانــواده، آموزش و پــرورش، سياســت و نظام 
اعتقادى نيز وجود دارد، تصريح كرد: تعدد روابط 
افراد و اينكــه افراد در اين تعــدد روابط بتوانند 
اعتمــاد ديگران را جلب كننــد، موجب به وجود 
آمدن سرمايه اى براى آنها مى شود و اين سرمايه 
قابليت تبديل شدن به مزيت هاى ديگر اجتماعى 
مانند قدرت، ثروت و منزلت اجتماعى براى افراد 

را داراست.
وى تبييــن كرد: اعتمــادى كه در افــراد بر اثر 
ارتباط به وجود مى آيد يا ارتباطاتى كه براســاس 
اعتماد است، يك رابطه دوطرفه است. در مسائل 
اجتماعى برخــالف توليدات اقتصادى يا توليدات 
صنعتى كه هميشه رابطه يكسويه است و محصول 
منتج از كارخانه به طور مستقيم قابليت تبديل به 
سرمايه را ندارد و بايد يك پروسه گاهى بلندمدت 
اتفــاق بيفتد، در رابطه بين ســرمايه اجتماعى و 
مؤلفه هاى آن رابطه دوســويه وجــود دارد، مانند 
بسيارى از مســائل اجتماعى ديگر كه اندركنش 

ميان علــت و معلول وجــود دارد و دائم علت و 
معلول روى هم تأثير مى گذارند؛ بنابراين افزايش 
اعتمادسبب افزايش روابط شده و افزايش روابطى 
كه منتج به نتيجه مطلوب شود نيز سبب افزايش 

اعتماد مى شود.
خاورزمينى بيان كرد: ســرمايه اجتماعى حاصل 
روابط و اعتماد اجتماعى اســت و گام نخست به 
وجود آمدن ســرمايه اجتماعى افزايش ارتباطات 
توأم با اعتماد اســت، يعنى سرمايه اجتماعى در 
وهله نخست در بنيان هاى نخستين جامعه در اثر 
ارتباطات فرد با فرد شــكل گرفته سپس خود به 

يك پديده مستقل تبديل شده است.
وى ادامه داد: وقتى تعامالت افراد به صورت مداوم 
و عــادت وار درآمد افراد باور مى كنند در واقع در 
شــرايط مختلف مى توانند پاسخ هاى پيش بينى 
شــده اى داشــته باشــند و با توجه به اينكه آن 
پاســخ ها مطلوبيــت دارند اين اعتمــاد را به هم 
مى كنند و سرمايه اجتماعى در اين نقطه به وجود 

مى آيد.
اين جامعه شــناس بيان كرد: ســرمايه اجتماعى 
در 3 ســطح ُخرد، كالن و ميانه و در بخش هاى 
دولتى، عمومى و خصوصى وجود دارد و اگر ميزان 
سرمايه اجتماعى در جوامع باال باشد تأثير شگرفى 

بر جامعه مى گذارد.
وى با بيان اينكه دولت ها بخش بســيار مهمى از 
جامعه هستند و در سطح كالن قرار دارند، توضيح 
داد: اعتماد مردم و دولت و ارتباطى كه ميان آنها 
است، بزرگ ترين زمينه براى به وجود آمدن يك 
دولت اســت. يك دولت در هر شرايطى و در هر 
نظام سياسى با هر شــكل و شمايلى به هر حال 

بايد يك بخشــى از جامعــه را متقاعد به تبعيت 
از خــود كند و در واقع اعتماد بخشــى از جامعه 
را به هرشكلى كه شــده به دست آورد به همين 
سبب دولت ها مجبور هستند با مردم تعامل داشته 
باشند و سرمايه اجتماعى نيز بسيارى از هزينه ها و 

مشكالت دولت را كاهش مى دهد.
خاورزمينى تصريح كرد: اگر در بخش هاى مختلف 
جامعــه، اعتماد و روابط مبتنــى بر اعتماد وجود 
داشته باشد بسيارى از زحمات و مشكالت جوامع 
برطرف شــده و سرمايه اجتماعى بسبب مى شود 
دولت هزينه كمترى داشته باشد و برنامه هايش 

را بهتر پيش ببرد.
وى با بيان اينكه حتى حكومتى كه دست نشانده 
يك كشور خارجى است به داشتن يك مشروعيت 
ملى به معناى مقبوليت نياز دارد، ادامه داد: هر چه 
اين اعتماد بيشتر باشد ساختار دولت پاياتر است و 

دولت با ثبات ترى را خواهيم ديد.
ايــن جامعه شــناس در رابطه با تأثير ســرمايه 
اجتماعــى در ديگــر بخش هــا اظهار كــرد: در 
حوزه هاى عمومى مثل شــهردارى ها اگر مردم به 
آنها اعتماد داشــته باشند بسيارى از سختى هاى 
كار كاهــش پيــدا مى كند و دولت هــا به راحتى 
مى تواننــد جامعــه را هدايت كننــد و در بخش 
خصوصى نيز اگر بنگاه هاى بزرگ اقتصادى اعتماد 
و حســن رابطه را با مشتريان خود داشته باشند، 

اثرگذار خواهند بود.
وى با بيان اينكه اگر بين مردم و بخشى از جامعه 
اعتماد وجود داشــته باشــد انحرافات اجتماعى 
كم مى شــود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر فضاى 
ورزشى جامعه سالم و خوب باشد زحمت دولت ها 

بسيار بسيار كم مى شود.
خاورزمينــى در رابطــه با ســرمايه اجتماعى در 
ســطح ُخرد، اظهار كرد: در بخــش ُخرد بهترين 
مثال خانواده اســت. اگر در بخــش ُخرد روابط 
ميان اعضاى خانواده مبتنى بر سرمايه اجتماعى 
باشــد؛ يعنى يك خانواده با هــم در ارتباط زياد 
باشــند و اين ارتباط توأم با اعتماد باشد، بسيارى 
از هزينه هــاى دولت هــا كاهش پيــدا مى كند و 
مشــكالت اخالقى جامعه كه تمام دولت ها با آن 
مشكل دارند نيز كم مى شود؛ به عنوان مثال هزينه 
دادگاه ها و دادرسى ها و هزينه نگهدارى كودكان 
بى سرپرســت و بدسرپرست كاهش پيدا مى كند 

كه اينها بارى براى دولت است.
وى خاطرنشــان كرد: ما حتى در ســيره امامان 
شــيعه داريم كه آنقدر روابط خانوادگى اهميت، 
احتــرام و جايگاه دارد كه حتــى به فرزند خليفه 

ظالم اجازه نمى دادند به پدر تعرض كند. 
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: در حوزه هاى 
ُخــرد مانند خانواده اگر از افراد بخواهيم كارهايى 
بــراى منافــع و جريانات سياســى و امثالهم در 
تقابل با اعضاى خانواده انجــام دهند، اين امر به 
بى اعتمادى و كاهش ارتباط مداوم و مستمر منجر 
شده و ســبب از بين رفتن ســرمايه اجتماعى و 

هزينه تراشى براى دولت و جامعه شده ايم. 
وى بيان كرد: نبود ســرمايه اجتماعى ضررهايى 
بــراى دولت ها دارد، ما هرجا ســرمايه اجتماعى 
نداشــته باشــيم الزاماً براى حل مشــكالت بايد 
از ســرمايه اقتصادى يا ســرمايه هاى معنوى يا 
ســرمايه هاى انســانى يا از زور به عنــوان اجبار 
فيزيكى استفاده كنيم كه آن هم سرمايه اقتصادى 
و انسانى را مستهلك مى كند و مقبوليت را كاهش 

مى دهد.
خاورزمينى افزود: در واقع نبود سرمايه اجتماعى 
نه تنها براى حكومت ها و دولت ها بلكه براى تمام 
بخش هاى اجتماعى در سطوح ُخرد، كالن و ميانه 
هزينه هاى سنگين اقتصادى، اجتماعى و روانى به 

بار مى آورد.
وى در پايان گفت: تمام نهادهاى ذكرشده در تمام 
سطوح و مراتب اگر سرمايه اجتماعى بااليى داشته 
باشند همه افراد احساس رضايت مى كنند، سرمايه 
اجتماعى فقط به درد حكومت ها نمى خورد و براى 
مردم عادى هم مهم است؛ زيرا اعتمادى كه افراد 
به هم دارند، بســيارى از فعاليت هاى اقتصادى و 

فرهنگى را شكل مى دهد.

يك جامعه شناس:

سرمايه اجتماعى بسيارى از هزينه ها 
و مشكالت دولت را كاهش مى دهد

يك متخصص پوست:
نور مستقيم خورشيد موجب پيرى زودرس پوست مى شود
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 پنجــم شــهريور 
پهلوان  جهان  زادروز 
غالمرضا تختى به نام 
در  كشــتى  ملى  روز 
تقويم رســمى كشور 

به ثبت رسيده است.
پنجــم  درحالى كــه 
«مصادف  شهريورماه 
جهــان  زادروز  بــا 
پهلــوان تختــى» در 
تقويم رســمى كشور 
ملى  «روز  به عنــوان 

كشــتى» نامگذارى شد و ســال هاى گذشته 
به مناسبت اين روز شاهد برنامه هاى فرهنگى، 
اجتماعى، هنرى، تجليل از پيشكســوتان و... 
توســط جامعه كشــتى بوديم و ايــن انتظار 
وجود داشت هر ســال اين روز بيشتر مورد 
توجه گوش شكســته ها قرار گيرد، اما گويا 
امســال ويروس منحوس كوويد 19 اين روز 
را به فراموشى سپرده است و ديگر خبرى از 
مراســم هاى خاص و ماندگارِ مربوط به روز 

ملى كشتى نيست.
فدراسيون كشتى از هيأت هاى كشتى سراسر 
كشــور درخواســت كرد، به لحاظ جايگاه 
اجتماعى و تاريخى كشتى كشور، در اقدامى 
صادقانه و مردمى، با جمعى از پيشكســوتان 
و قهرمانــان مطرح آن اســتان، در مراكز و يا 
اماكنى كه امكان ارتباط مســتقيم با اقشــار 
محروم جامعه وجــود دارد، حضور يابند و 
در سال هاى گذشــته جمعى از پيشكسوتان 
و قهرمانــان تيم هــاى ملى به ميان اقشــار 
آسيب پذير جامعه رفتند، اما امسال آن طور كه 
بايد و انتظار مى رفت اتفاق چشــمگيرى كه 
قابل وصف باشــد، رخ نداد و گويا ويروس 
كرونا مزيد بر علت شــد و روز كشتى بسيار 

كمرنگ به نظر مى رسد.
فدراســيون كشتى پس از تالش چندين ساله 
با همكارى تمامى مراجع ذى صالح توانست 
روز پنجم شــهريورماه زادروز جهان پهلوان 
غالمرضا تختى را به عنوان روز ملى كشتى در 

تقويم رسمى كشور به ثبت برساند.
بدون شك غالمرضا تختى يكى از چهره هاى 
برجســته ورزشــى ايران اســت كه آشنايى 
با روحيــات و اخالق اين پهلــوان بى بديل 
فرصت بســيار خوبى است تا ورزشكاران با 
الگوبردارى از ســيره اين مرد بزرگ، درس 

اخالق و مردانگى را ياد بگيرند.
تختى در پنجم شهريورماه 1309 شمسى در 
محله خانى آباد تهران متولد شــد و در دوران 
قهرمانــى صاحب يك مدال طــال و 2 نقره 
المپيك، 2 طال و 2 نقره جهان شد اما همواره 
منش و اخالق پهلوانى او زبانزد همگان بوده 

است.
هيأت كشــتى اســتان همدان در راســتاى 
گراميداشــت اين روز در تالش اســت تا با 
حضور در منزل برخى از پيشكسوتان كشتى 
از آنها قدردانى كند كه حركتى بس پسنديده 

و خوب است.
رئيس هيأت كشــتى استان درباره برنامه هاى 
ايــن هيأت در روز كشــتى بــه خبرنگار ما 
گفت: امســال با توجه به شــرايط كشور و 
شيوع گسترده كرونا برنامه جامعى براى اين 
روز نداريــم اما در تالش هســتيم تا از چند 

پيشكسوت كشتى استان تجليل كنيم.
حميدرضا يارى افزود: امسال تصميم داشتيم 
تا در همدان كبريايى پيشكســوت و رئيس 
اسبق هيأت كشتى استان تجليل كنيم كه وى 

در همدان حضور نداشت.

وى ادامــه داد: بــا توجه 
كرونايــى  شــرايط  بــه 
تا  داريم  نظر  در  كشــور 
امــروز در قالــب هيأتى 
محدود بــه منازل برخى 
موى  و  پيشكســوتان  از 
شكسته  گوش  ســپيدان 
در سراسر استان برويم و 
از اين سرمايه هاى كشتى 
كوچكى  تجليل  اســتان 

داشته باشيم.
يــارى تصريح كــرد: با 
توجه به گســترش كرونا امــكان حضور در 
شهرستان ها ميسر نشــد وتصميم گرفتيم تا 
در هر شهرســتان رئيس هيأت آن شهرستان 
در منزل پيشكســوتان حضور پيدا كنند و از 

بزرگان اين رشته قدردانى كنند.
در همين راستا در مالير رئيس هيأت كشتى 
اين شهرســتان راهى منزل محمد علمدارى 
و محمد نظرى شــد و از اين پيشكســوتان 
تجليل كرد. همچنين مراســم مشــابهى در 
ساير شهرستان ها انجام شد و در تويسركان 
از على محمــد مالمير و رضــا خزايى، در 
كبودراهنگ از كريم قاســمى و محمد رضا 
بهرامــى، در نهاونــد از نعمــت رضايى و 
شكرا... سيفى بهمنى، در بهار از يدا... اديب 
وحافظ شــالبافان، در رزن از نعمت عزيزى 
و ابراهيم شــوندى، در فامنين از ابوالقاسم 
قربانى و محمد رضا خليلى و در اسدآباد از 
غالمرضا مؤذن ويحيى طاهرخانى با اهداى 
لوح يادبود و هديه از اين زحمتكشان جامعه 

كشتى تجليل و قدردانى شد.
در شهرستان همدان نيز رءيس هيأت كشتى 
اســتان به همراه مصطفى جوكار نايب رئيس 
هيأت با حضور در منزل داريوش ميرابيان و 
حســن مخدور از آنها با اهداى لوح تقدير و 

هدايايى تجليل كردند.
هيأت كشــتى استان در راستاى ارج نهادن به 
بزرگان كشتى استان روز ملى كشتى را بهانه 

قرار داد و از اين عزيزان تجليل كرد.

خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

«كومان» عذر «سوآرز» را خواست
 ســرمربى تازه  وارد باشگاه بارســلونا پس از برگزارى جلسه با 
«لوئيس سوآرز»، به مرد اروگوئه اى اعالم كرد كه در برنامه هاى فصل 

آينده وى جايى ندارد.
ســوآرز در طول فصل گذشته با مشــكالت نبود آمادگى جسمانى 
روبه رو بود هرچند افت عملكرد وى را مى توان در 18 ماه گذشــته 

ردگيرى كرد.
«رونالد كومان» به ســوآرز اعالم كرده اســت كه در فصل آينده به 
وجود وى نياز نداشــته و ستاره تيم ملى اروگوئه بايد براى كوچ از 

نيوكمپ خود را مهيا كند.
به نظر، اين نخســتين تصميم بزرگ كومان پس از به دســت گرفتن 

سكان هدايت آبى انارى ها است.

رونالدينيو آزاد شد
 «رونالدينيو» شــاعر فوتبال جهان پس از تحمل 5 ماه حبس در 

كشور پاراگوئه، باالخره آزاد شد.
به گزارش ســايت گل، «رونالدينيو» كــه به همراه برادر خود به دليل 
استفاده از گذرنامه جعلى در پاراگوئه دستگير شده بود، پس از5 ماه 

حبس در زندان و هتل آزاد شد.

مجوز مسابقات در 5 رشته ورزشى 
صادر شد

 ســتاد مبارزه با كرونا در ورزش، مجوز برگزارى اردوى تيم هاى 
ملى و برگزارى ليگ چند رشته ورزشى را صادر كرد.

در جلســه ســتاد مقابله با كرونا در ورزش مجوز برگزارى اردوى 
تيم هاى ملى برخى رشــته هاى ورزشــى با حضور حداقل نفرات و 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى صادر شد.
در اين جلسه مقرر شد اردوى تيم هاى ملى رشته هاى بوكس، كشتى، 
تكواندو و ووشو با حداقل نفرات و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

آغاز شود.
عــالوه بر اين مجوز برگزارى رقابت هــاى ليگ واليبال، ليگ تالو و 
ليگ پومســه، ليگ تنيس و ليگ دووميدانى با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى صادر شد.

مسى در منچسترسيتى و «سوارز» 
در پارى سن ژرمن

فوتبــال  تيم هــاى   
پارى سن ژرمن  و  منچسترسيتى 
عصبانى  ستاره هاى  دارند  قصد 

بارسا را به خدمت بگيرند.
بــه گــزارش ايرنــا، پــس از 
بارسلونا  تحقيرآميز  شكســت 
برابــر بايرن مونيــخ در مرحله 
يك چهارم  نهايى ليگ قهرمانان 
اروپــا، «ليونــل مســى» كــه 
به صورت جدى از مسئوالن باشگاه خود عصبانى شده، تصميم خود 

را براى رفتن از اسپانيا گرفته است.
از طرفى ديگر «رونالد كومان» ســرمربى جديد كاتاالن ها تأييد كرد 
كه «لوئيس ســوارز» در تركيب او جايى نــدارد و به اين ترتيب او 
بايد باشــگاه را ترك كند. مسى كه دوست صميمى سوارز محسوب 
مى شــود از اين موضوع بسيار عصبانى شده و به مهاجم اروگوئه اى 

گفته كه قصد دارد از بارسا جدا شده و به تيم ديگرى برود.
همچنين كاپيتان آرژانتينى بارسا از لو رفتن اخبار جلسه او با كومان 
به شــدت ناراحت شده و معتقد است كه رؤساى باشگاه مى خواهند 

او را روبه روى هواداران قرار دهند.
تيم هاى فوتبال منچسترسيتى، پارى ســن ژرمن و اينتر به دنبال مسى 
هســتند اما از اين ميان ســيتيزن ها اين موضــوع را جدى تر دنبال 
مى كنند. ســايت معتبر ESPN نوشــت: «پپ گوارديوال» سرمربى 
اسپانيايى منچسترسيتى به طور جدى به مسئوالن باشگاه اعالم كرده 

كه مسى را از بارسا خريدارى كنند. 
در ســويى ديگر نيز تيم فوتبال پارى ســن ژرمن كــه در فينال ليگ 
قهرمانــن اروپا مقابل بايرن مونيخ شكســت خــورد به دنبال جذب 

سوارز است.
سايت اكيپ فرانسه نيز نوشــت: اين تيم پاريسى قصد دارد مهاجم 

گلزن و 33 ساله بارسا را به خدمت بگيرد.

فرايند انتخاب داور، قضاوت دربى را سخت كرد
شبى سخت براى داور همدانى

 اگر قرار است فقط در يك نما، در يك برش پى به عيار تشكيالت 
مديريتى فوتبال ايران ببريد، كافى اســت روند انتخاب و معرفى داور 
بازى پرسپوليس و استقالل را مرور كنيد. دربى نيمه نهايى جام حذفى 
قرار است امروز بين پرسپوليس و استقالل برگزار شود و اين درحالى 
اســت كه در روند انتخاب داور مسابقه، كلكسيونى از اتفاقات عجيب 
و غريب رخ داد. ابتدا اسم محمدحسين زاهدى فر، به عنوان داور بازى 
اعالم شــد، اما در ادامه رضا كرمانشاهى كه از چند روز پيش به عنوان 
بخت اول قضاوت اين مســابقه تلقى مى شد، به شدت به اين انتخاب 

اعتراض كرد.
روزنامه دنياى  اقتصاد نوشــت: او حتى پــاى وزارت ورزش و تالش 
براى حمايت از يك تيم خاص (روشن نيست كدام تيم) را وسط كشيد 
و به تندى به فدراسيون تاخت. سپس كميته داوران نيز با اعالم برائت از 
انتخاب زاهدى فر، مدعى شد 2 گزينه نخست آنها براى قضاوت دربى، 
رضا كرمانشــاهى و پيام حيدرى بوده اند. اين اما پايان ماجرا نبود؛ زيرا 
پاى كميته صيانت از سالمت مسابقات هم وسط آمد و اعالم شد اين 
نهاد موافق قضاوت كرمانشــاهى نبود. سرگيجه تا آنجا ادامه يافت كه 

درنهايت پيام حيدرى به عنوان داور دربى حذفى معرفى شد. 
در هرصــورت اگر اتفاق خاصى رخ ندهد، پيــام حيدرى داور بازى 
امشب است و با توجه به اتفاقات بسيار عجيبى كه شرحش رفت، كار 
بســيار دشوارى پيش  رو خواهد داشــت. قضاوت او در دربى حذفى 
بايد مطلقا بى عيب و نقص باشد تا جلوى بدگمانى ها را بگيرد. جامعه 
هوادارى فوتبال، اين اواخر به شدت نسبت به اشتباهات داورى حساس 
شده و حاال اين داســتان غريب انتخاب داور داربى، قطعا به التهابات 

دامن خواهد زد.
پيام حيدرى متولد ســال 65، برادر كوچك تر بيژن حيدرى ديگر داور 
مطرح فوتبال ايران است. اتفاقا داربى پيشين را هم كه در دور برگشت 
ليگ با نتيجه مســاوى 2-2 تمام شــد، حيدرى بزرگ سوت زده بود. 
قاضى داربى امشــب، در اين فصل 2 بار براى پرسپوليس سوت زده و 
عجيب آن كه هر 2 را هم سرخپوشان باخته اند؛ يكى برابر شهرخودرو 
و ديگــرى مقابل نفت مسجدســليمان. حيدرى همچنيــن 4 بار هم 
مسابقات استقالل را قضاوت كرده كه حاصل كار براى آبى پوشان، يك 
برد، 2 مساوى و يك باخت بوده است. آخرين داورى او براى استقالل 
به بازى هفته بيســت ونهم ليگ برابر پيكان مربوط مى شد؛ مسابقه اى 
كه حيدرى پيش از آغاز آن، مهدى قائدى را كنار كشــيد و از مهاجم 
اســتقالل خواست با شــيرجه زدن در محوطه جريمه دنبال فريب او 
نباشد. قائدى هم پس از بازى در انتقاد از اين رفتار داور مصاحبه كرد؛ 
پس اين هم بخش ديگرى از دشــوارى هاى كار پيام حيدرى در بازى 
امشــب است. به هر حال او ناخواسته در داستانى گرفتار شد كه حاال 
براى عبور از آن، فقط يك قضاوت بى خطا كارســاز خواهد بود؛ پيام 

حيدرى براى نخستين بار دربى سرخابى ها را سوت مى زند.

مسابقات هاكى بانوان در هفته دولت
 هيأت هاكى استان همدان در نظر دارد با رعايت كامل پروتوكل هاى 
بهداشتى يك دوره مسابقات هاكى بانوان به مناسبت گراميداشت هفته 

دولت برگزار كند.
مقرر شــد اين مسابقات با مشــاركت بيش از 50 بازيكن در رده هاى 
ســنى نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن در قالب 4 تيم از باشگاه هاى 
هاكى اســتان همدان به نامه اى ابن سينا؛ شــهيد بهشتى؛كوثر و شهيد 

شمسى پور در 3 روز متوالى برگزار گردد.
همچنين شــايان ذكر است اين مســابقات به صورت دوره اى برگزار 
مى شود و در پايان مسابقات از تيم هاى كه مقام يكم تا چهارم را كسب 

كردند تجليل مى شود.
همچنين با توجه به شــرايط به وجود آمــده كرونايى و در ارجحيت 
بودن ســالمت جامعه ورزشى اســتان؛ اين مسابقات با رعايت تمامى 

پروتكل هاى بهداشتى برگزار مى شود.
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پيشخوان

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــى  ــهاد محل ــرگ استش ــليم دو ب ــا تس ــدار ب ــزى پن ــر چنگي ــم طاه وراث خان
ــه ســند مالكيــت ششــدانگ  ــه 55 مدعــى اســت ك ــه مهــر دفترخان مصــدق ب
ــى  ــالك الكترونيك ــر ام ــدان، دفت ــه دو هم ــع در منطق ــالك 18/2567 واق پ
139820326034006294 ســابقه ثبــت دارد و نــزد كســى در بيــع نيســت/ هســت 
بــه علــت نامعلــوم مفقــود گرديــده، لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 
ــر كســى  ــا ه ــد ت ــى وش ــى م ــيله آگه ــت بدينوس ــون ثب ــه قان ــن نام 120 آيي
ــزد خــود باشــد از تاريــخ  ــا وجــود ســند مالكيــت ن مدعــى انجــام معاملــه و ي
انتشــار ايــن آگهــى طــى مــدت 10 روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك مراجعــه 
و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــى خــود را 

ــد.  تســليم نماي
ــورت  ــا در ص ــراض و ي ــيدن اعت ــى و نرس ــدت واخواه ــاء م ــورت انقض در ص
ــام  ــه ن ــى ب ــند المثن ــه نشــود س ــت ارائ ــند مالكي ــه اصــل س ــراض چنانچ اعت

ــد.  ــد ش ــليم خواه ــادر و تس ــى ص متقاض
(م الف 821)

موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

 آقــاى رســول رشــيدى داراى شــماره شناســنامه5029910761 بــه شــرح دادخواســت 
بــه كالســه 112/9900237ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنين 
ــنامه5029224637 در  ــماره شناس ــه ش ــيدى ب ــى رش ــادروان عل ــه ش ــح داده ك توضي
تاريــخ 1399/05/02 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت 

آن متوفــى منحصــر اســت بــه:
ــادره از  ــد1364 ص ــنامه36 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عل ــيدى فرزن ــول رش 1-رس

ــى، ــر متوف ــن پس فامني
ــادره از  ــد1366 ص ــنامه116 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عل ــيدى فرزن ــعيد رش  2-س

ــى ــن پســر متوف فامني
ــد1368  ــنامه3860108972 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عل ــيدى فرزن ــد رش  3-محم
ــماره  ــه ش ــى ب ــد عل ــيدى فرزن ــرا رش ــى، 4-زه ــر متوف ــدان پس ــادره از هم ص
شناســنامه5020121871 متولــد1379 صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى، 5-بتــول خانــم 
ــد1344 صــادره از فامنيــن  ــه شــماره شناســنامه5930 متول ــه ب ــد عبادال گوهــرى فرزن
ــنامه393  ــماره شناس ــه ش ــى  ب ــد قربانعل ــى فرزن ــه فرج ــى، 6-خديج ــر متوف همس
متولــد1330 صــادره از فامنيــن مــادر متوفــى، 7-محمــود رشــيدى فرزنــد محمــد بــه 
ــا انجــام  شــماره شناســنامه215 متولــد1314 صــادره از فامنيــن پــدر متوفــى. اينــك ب
ــر  ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات تش
كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين 

ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.  ــاه تقدي آگهــي ظــرف يــك م
(م الف 154)

حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

برابــر رأي شــماره 139960326007000367 مورخــه 1399/03/22 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
ســليمان نــورى كاميــاب فرزنــد مســيب بــه شــماره شناســنامه 4040157818 صــادره از 
بهــار در ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 106/11 مترمربــع پــالك 11055 فرعــى 
ــدارى مــع الواســطه از مالــك رســمى  از 139 اصلــى واقــع در بهــار بخــش چهــار خري
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  عليرضــا يونســى محــرز گرديــده اســت. ل
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، 
ــه مراجــع  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ظــرف مــدت يــك م
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 283)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/20

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

شهردارى آستارا حريف پاس در پلى آف
 پرونده رقابت هاى فوتبال گروه نخســت رقابت هاى فوتبال دسته 
دوم باشــگاه هاى كشور با انجام چند مســابقه بسته شد و سرنوشت 

تيم هاى صعود كننده و سقوط كننده مشخص شد.
در روزهاى پايانى اين رقابت ها 4 تيم شــانس صعود داشــتند كه 
ســرانجام 2 تيم اســتقالل مالثانى اهواز و شهردارى آستارا صعود 

كردند.
در روز پايانى تيم فوتبال استقالل مالثانى با 3 گل تيم ميالد مهر تهران 

را شكســت داد تا با كسب 52 امتياز مستقيم به ليگ دسته يك صعود 
كنند. تيم شهردارى بندر آستارا نيز موفق شد كاسپين قروين را از سر 

راه بردارد و به عنوان تيم دوم مرحله راهى پلى آف شود.
تيم شــهردارى آستارا در اين مرحله حريف پاس همدان شد تا از بين 

خود يك تيم را راهى رقابت هاى ليگ يك كنند.
2 تيــم مدعى ديگر فوالد نوين اهواز وخيبــر خرم آباد به مصاف هم 
رفتند كه در اين ديدار فوالد با يك گل به برترى رسيد. اين برد براى 
هيچ كــدام از 2 تيم خوش يمن نبود و با توجه به پيروزى اســتقالل 
مالثانى و شهردارى آســتارا هر 2 تيم از صعود به مرحله پلى آف باز 

ماندند.
تيم فوتبال شــهردارى همدان نيز در بازى پايانى ميزبان آواالن مهاباد 
بود كه در اين بازى تشريفاتى و با سود بردن از بازيكنان جوان موفق 
شــد با 4 گل به برترى برسد و جايگاه ششمى خود را قطعى كرد از 
اين گروه 2 تيم شــهردارى فومن و كارون اروند خرمشــهر به دسته 

سوم سقوط كردند.
ديدارهاى رفت و برگشــت مسابقه پلى آف بين 2 تيم پاس همدان و 
شــهردارى آستارا پس از ايام سوگوارى ابا عبدا... الحسين(ع) برگزار 

خواهد شد.

احتمال تعويق يكساله 
بازى هاى آسيايى

 رئيس كميته ملى المپيك اعالم كرد 
كه احتمال دارد زمان بازى هاى آسيايى 

2022 تغيير كند.
به گزارش ايسنا، بازى هاى آسيايى2022 
قــرار اســت در هانگژو چيــن برگزار 
شــود. رضا صالحى اميرى رئيس كميته 
ملــى المپيك كه درباره داشــتن برنامه 
اســتراتژيك براى رويدادهــاى آتى از 
جمله بازى هاى المپيك دوره هاى آينده 
مى كرد،  صحبت  آســيايى  بازى هاى  و 
اعالم كرد احتمال تغيير زمان برگزارى 

بازى هاى آسيايى 2022 وجود دارد.
بازى هاى  احتماال  گفت:  صالحى اميرى 
آســيايى 2022 به ســال 2023 منتقل 
مى شــود چون فاصله بازى هاى آسيايى 

و المپيك معموال 2 ساله است.

ساعت ديدار 2 تيم 
پرسپوليس و استقالل 

تغيير نكرده است
 مسابقه 2 تيم پرسپوليس و استقالل 
در نيمه نهايى جام حذفى فصل 98-99 

رأس ساعت 19 آغاز مى شود.
به گزارش سايت سازمان ليگ، برخالف 
اخبار منتشرشــده در برخى رســانه ها 
ســاعت ديــدار 2 تيم پرســپوليس و 
استقالل در نيمه نهايى جام حذفى تغيير 
نكرده و اين مســابقه طبق اعالم برنامه 
پيشين امروز 5 شهريور رأس ساعت 19 

در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.

اسماعيلى فر 
به سپاهان پيوست

 بازيكن فصل گذشــته تيم ذوب آهن 
اصفهان به تيم ســپاهان ملحق شد.دانيال 
اســماعيلى فر با حضور در دفتر مركزى 
باشــگاه فوالد مباركه سپاهان و مذاكره با 
رئيس هيأت مديره وسرپرست اين باشگاه، 
قرارداد 2 ســاله اى  با طاليى پوشان نهايى 
كرد.منوچهر نيكفــر در انعقاد اين قرارداد 
به عنــوان مهم ترين نقــل و انتقال فصل، 
نقش بسيار مهمى داشت و نقطه قوت اين 

قرارداد مدت زمان 2 ساله آن است.

تعويق مرحله نهايى 
رقابت هاى جوانان و 

نوجوانان آسيا
 كنفدراسيون فوتبال آسيا تصميم به 
تعويق رقابت هاى مرحله نهايى رده هاى 
پايه اى گرفته اســت. به گــزارش ايلنا، 
كميته مسابقات كنفدراسيون فوتبال آسيا 
جلسه اى را با موضوع تعويق ديدارهاى 
مرحله نهايى نوجوانان و جوانان آســيا 
تشــكيل داد و انجام اين رقابت ها را به 
تعويق انداخت. اين رقابت ها طبق برنامه 
پيشين در ماه هاى اكتبر و نوامبر (مهر و 
آبان) بايد به ميزبانى كشورهاى بحرين 

و ازبكستان برگزار شوند.

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
بــه موجــب پرونــده اجرايــى كالســه 9700235 موضــوع قــرارداد رهنــى شــماره 10808 
تنظيمــى دفتــر اســناد رســمى شــماره 2 نهاونــد، بانــك مســكن نهاونــد جهــت وصــول 
مبلــغ 938,133,889 ريــال موضــوع الزم االجــرا (شــامل 600,000,000 ريــال اصــل طلــب 
و مبلــغ 156,647,056 ريــال ســود و مبلــغ 181,486,836 ريــال خســارت تأخيــر تأديــه 
ــوم الوصــول) عليــه كــرم شــا  ــى ي ــه ال ــال خســارت تأخيــر روزان و مبلــغ 624,000 ري
ــه صــدور اجرائيــه نمــوده اســت.  ــادرت ب ــى مب ــى و تومــان كيان ــى و محمــد كيان كيان
اجرائيــه صــادره بــه متعهديــن ابــالغ گرديــده ســپس بنــا بــه تقاضــاى بســتانكار مــورد 
ــى  ــورد ارزياب ــورخ 97/11/21 كارشــناس رســمى دادگســترى م ــه م ــر نظري ــه براب وثيق
ــالك 1020 فرعــى  ــل مى باشــد: ششــدانگ پ ــه شــرح ذي ــه ارزش و مشــخصات آن ب ك
ــاحت  ــه مس ــدان ب ــتان هم ــد اس ــى نهاون ــوزه ثبت ــش 3 ح ــع در بخ ــى واق از 15 اصل
(353/77) ســيصد و پنجــاه و ســه متــر و هفتــاد و هفــت مترمربــع كــه بنــام تومــان 
كيانــى و محمــد كيانــى و كــرم شــا كيانــى هــر يــك بــه نســبت 2 دانــگ از 6 دانــگ 
ســند مالكيــت صــادر گرديــده بنــا بــه اظهــار كارشــناس رســمى دادگســترى،واقع در 
شهرســتان نهاونــد، گيــان، خيابــان انقــالب و بــه قيمــت 2,037,409,000 ريــال ارزيابــى 
ــه  ــوار ب ــر دي ــه طــول 7/60 و 3/60 مت ــه حــدود: شــماالً ب ــده و محــدود اســت ب گردي
ديــوار پــالك 1526 و بــه طــول 3/75 و 3 و 8/20 درب و ديواريســت بــه خيابــان شــرقا 
بــه طــول هــاى 5/05 و 4/70 و 4/35 و 3/70 و 4/15 و 4/40 و 5/35 متــر ديــوار بــه ديــوار 
پــالك 1527 و 1019 جنوبــاً بــه طــول 5 متــر ديواريســت بــه ديــوار 1019 غربــا بــه طــول 
ــه  ــت ب ــر ديواريس ــاى 9/70 و 5/95 و 3/60 و 1/70 و 1 و 1/17 و 4/45 و 25 و 5/45 مت ه
ــنبه  ــى 12 روز ش ــاعت 9 ال ــوق از س ــالك ف ــاى 1015 و 1013 و 1014 . پ ــالك ه ــوار پ دي
ــده از  ــروش مى رســد. مزاي ــه ف ــده ب ــق مزاي ــد از طري 1399/06/22 در اداره ثبــت نهاون
مبلــغ ارزيابــى شــروع و بــه باالتريــن قيمــت پيشــنهادى نقــداً فروختــه مى شــود. الزم 
بــه ذكــر اســت پرداخــت بدهى هــاى مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب 
و يــا حــق اشــتراك و مصــرف در صورتــى كــه مــورد مزايــده داراى آنهــا باشــد و نيــز 
ــه  ــم از اينك ــده اع ــخ مزاي ــا تاري ــره ت ــوارض شــهردارى و غي ــى و ع ــاى ماليات بدهى ه
رقــم قطعــى آن معلــوم شــده يــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزايــده اســت و نيــز 
ــازاد  ــل م ــوق از مح ــاى ف ــت هزينه ه ــى باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م ــورت وج در ص
ــول  ــداً وص ــده نق ــق مزاي ــر و ح ــد و نيم عش ــد ش ــترد خواه ــده مس ــده مزاي ــه برن ب
مى گــردد. ضمنــاً چنانچــه روز مزايــده تعطيــل رســمى گــردد، مزايــده روز ادارى بعــد از 

تعطيلــى در همــان ســاعت و مــكان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. (م الــف 682)
تاريخ انتشار: 1399/06/05

محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

به مناسبت روز ملى كشتى انجام شد

تجليل هيأت كشتى 
از پيشكسوتان

قضاوت برادران 
حيدرى در جام حذفى 
 مرحله نميه نهايى جام حذفى باشگاه هاى كشور ديروز 
و امروز دنبال شــد و 2 داور بين المللى استان همدان اين 2

ديدار را قضاوت كردند.
در بازى ديروز كه بين تراكتورسازى و نفت مسجد سليمان 
برگزار شد قرار بود كه كوپال ناظمى اين ديدار را قضاوت 
كنند كه به دليل آسيب ديدگى دپارتمان داورى بيژن حيدرى 

داور همدانى را جايگزين ناظمى كرد.
همچنين در بازى حساس امروز بين 2 تيم سرخابى تهران 
ابتدا قرار بود كه محمدحسين زاهدى فر اين ديدار را سوت 
بزند كه كميته داوران وى را تغيير داده و پيام حيدرى ديگر 

داور بين المللى همدانى را جانشين زاهدى كرد.
بدين ترتيــب 2 ديدار نيمه نهايى جــام حذفى را برادران 
حيدرى از همدان سوت مى زنند و اين افتخارى بزرگ براى 

استان همدان محسوب مى شود.
ديدار 2 تيم اســتقالل و پرســپوليس امروز ساعت 19 در 
ورزشــگاه آزادى تهران برگزار مى شــود كه پيام حيدرى 

اين ديدار را به همراه محمدرضا ابوالفضلى و حسن اكرمى 
قضاوت خواهند كرد.
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باباطاهر

وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى:
نگفتم سفر در شيوع كرونا اثر ندارد

  پروتكل هايى كه وزارت بهداشت و ستاد ملى مقابله با كرونا تبيين 
كرده اند، الزم االجرا اســت. مونســان با بيان اين كه در هماهنگى كامل 
با وزارت بهداشــت هستيم، گفت: «در ســفرهايى كه خارج از حوزه 
گردشگرى انجام مى شود، يعنى به صورت تور نيست احتمال گسترش 
ويروس كرونا و انتقال اين ويروس وجود دارد، همين مســأله موجب 
شده تا وزارت بهداشت از مردم درخواست كند، سفر نروند. به طور حتم 
ســالمت مردم در درجه اهميت اول است و ما حتماً با هماهنگى كامل 

آنچه را كه وزارت بهداشت تصميم مى گيرد اجرا مى كنيم.»
به گزارش مهر، على اصغر مونســان وزير ميراث فرهنگى درباره سفر در 

دوران كرونا عنوان كرد: 
«كرونا در سطح جهان به بسيارى از كشورها آسيب هايى وارد كرده، در 
كشور ما نيز به دليل شيوع اين ويروس، صنعت گردشگرى آسيب ديده 
و برآورد ما اين اســت كه اين آسيب تا مردادماه 12 هزار ميليارد تومان 

بوده است.»
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى با انتقاد از انعكاس 
نادرســت صحبت هاى اخيرش درباره نقش سفر در گسترش ويروس 
كرونــا، اظهار كرد: «من نگفتم ســفر اثرى در شــيوع كرونا ندارد، اين 
بخش از صحبت هاى من بد منعكس شده است، كادر درمانى در كشور 
زحمت بسيار زيادى مى كشد، خداى نكرده نبايد زحمات آنها را ناديده 
گرفت. ما در هماهنگى كامل با وزارت بهداشــت و ستاد ملى مقابله با 
كرونا هستيم. صحبت از اين است كه ما پروتكل هاى دقيق را در حوزه 
گردشگرى رعايت مى كنيم، اين پروتكل ها به تأييد وزارت بهداشت نيز 

رسيده است.»
وى گفت: «به عنوان مثال درحال حاضر هتل هاى ما ضدعفونى مى شوند، 
اتاق ها تا 24 ساعت به مسافر بعدى واگذار نمى شود و تمام هتل هاى ما 

بايد تا 50 درصد ظرفيت پذيرش كنند.»
مونســان درباره تســهيالت گردشــگرى در دوران كرونــا بيان كرد: 
«درحالى كه ما 12 هزار ميليارد تومان آسيب ديديم اما تاكنون ذى نفعان و 
فعاالن صنعت گردشگرى موفق به دريافت 175 ميليارد تومان تسهيالت 
شــده اند. گاهى اوقات شرايط براى دريافت تســهيالت براى آنها نيز 
سخت مى شــود كه به عنوان مثال مى توان به شرايط تضامين اشاره كرد. 
در همين ارتباط رئيس جمهورى دســتوراتى را داده اند و وضعيت ارائه 
تســهيالت كمى بهبود يافته اما انتظار داريم دستگاه هايى كه در اين باره 

نقش دارند، همكارى روان ترى داشته باشند.»
وى در پاسخ به پرسش ديگرى درباره تمهيدات سفر پس از مهار كرونا، 
افزود: «بازار داخلى ما در حوزه گردشــگرى به حدى وســيع است كه 
بالفاصله مى توان آســيب هاى وارد شده را جبران كرد. به عنوان مثال در 
خردادماه شاهد 20 ميليون نفر شب اقامت بوديم و موجب شد تا صنعت 
گردشگرى يك نفسى بكشد؛ بنابراين حجم بازار داخلى ما بسيار خوب 
اســت، براى گردشــگرى خارجى نيز برنامه هاى خوبى براى تحريك 
تقاضا داريم و اكنون منتظر هســتيم تا تالش هاى وزارت بهداشــت به 
نتيجه برســد و شــاهد مهار اين ويروس و پايان اين بيمارى در كشور 

باشيم.»
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى همچنين به موضوع 
بازگشت اشياى تاريخى به كشور اشــاره كرد و گفت: «2 هزار و 671 
شىء تاريخى در دولت تدبير و اميد به كشور بازگشت كه بخشى از آنها 
پس از 80 سال از آمريكا به كشور برگشته است.» وى افزود: «در حوزه 
موزه ها در ســال گذشته، هر ده روز يك موزه غيردولتى به بهره بردارى 
رســيد كه اين موزه ها با سرمايه گذارى مردم راه اندازى شده و اين نشان 

مى دهد كه موزه جاى خود را در كشور باز كرده است.»
مونســان همچنين از بهره بردارى از 400 هتل و هتل آپارتمان در دولت 
تدبير و اميد خبر داد و تصريح كرد: «تا پيش از دولت تدبير و اميد، 998 
هتل و هتل آپارتمان در كشور داشتيم اما بيش از 400 هتل و هتل آپارتمان 
در اين دولت به مجموعه اقامتى كشور اضافه شده و درحال حاضر 500 

هتل درحال ساخت است.»

چراغ صنايع دستى را خاموش كرده اند و 
رفته اند!

 يك كارشــناس صنايع دستى با اشــاره به ركود بازار اين عرصه در 
روزهــاى كرونايى، اظهار كرد: انگار ديگر كليد خاموش صنايع  دســتى 
را زده انــد و هر از گاهى فقط خبرهايى دربــاره وام و برگزارى كارگاه 

شنيده مى شود.
 كارشناس رســانه و مديركل ســابق دفتر آموزش و حمايت از توليد 
صنايع دســتى در گفت وگو با ايسنا درباره وضعيت بازار صنايع دستى و 
هنرمندان اين حوزه در روزهايى كه بســيارى دچار مشكالت معيشتى 
شده اند، با اشاره به وام هايى كه از سوى معاونت صنايع دستى براى كمك 
به فعاالن اين عرصه درنظر گرفته شــده است، اظهار كرد: اين وام ها در 
نوع خودشان كمك محسوب مى شوند، اما كمكى كه ممكن است چند 

ماهه تمام شود و پس از آن دوباره هنرمندان دچار مشكل مى شوند. 
فريدون ميرزالو با بيان اينكه «براى كمك به وضعيت فعلى صنايع دستى 
بايد بازار فروش نســبتا درست شود»، خاطرنشــان كرد: اگر آمارهاى 
اعالم شــده واقعى باشــد و 500 هزار نفر توليدكننده داشــته باشــيم، 
درحال حاضــر همه اين افــراد براى ادامه حيات نيازمنــد بازار فروش 
هســتند. ما به دنبال بازارهاى خيلى بزرگ نيستيم، اما حداقل بازارهايى 
درنظر گرفته شود كه هنرمندان بتوانند مشكالت معيشتى شان را برطرف 

كنند.
وى با بيــان اين نكته كه هم اكنون فروش محصوالت صنايع دســتى 
كاهش يافته اســت، يادآور شد: در چنين وضعيتى حتما بايد راهكار 
مناســبى پيدا كرد. به طــور كلى برخى از توليدكنندگان كه آشــنايى 
بيشترى با بازار دارند، فروش نسبتا خوبى دارند فروش بهترى دارند، 
اما برخى از هنرمندان روســتايى محصوالتشــان خريدارى ندارد و 
نيــاز به كمك دارند. در اين ميان باز هــم اگر به آمار 500 هزار نفر 
توليدكننده اســتناد كنيم، فكر مى كنم 2 درصد اينها هم نمى توانند در 

اين شرايط فعلى كار كنند.
 ميرزالو ادامه داد: انگار ديگر كليد خاموش صنايع دستى را زده اند و هر 
از گاهى فقط خبرهايى درباره وام و برگزارى كارگاه شنيده مى شود. به 
شــخصه واقعا نگرانم كه عاقبت صنايع دستى ايران بعد از اين روزهاى 

سخت، به كجا مى رسد.

■ دوبيتى باباطاهر 
بدرگاه خدا نالم هميشه درخت غم بجانم كرده ريشه  
رفيقان قدر يكديگر بدانيد                                اجل سنگست و آدم مثل شيشه
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■ حديث:
امام حسين(ع):

بپرهيز از اين كه بركسى كه جز خداوند در برابر تو ياورى ندارد ، ستم كنى.          
گزيده تحف العقول، ص 38

 هشتم خردادماه سال 1396 بود كه در نامه اى از 
سوى معاون رئيس جمهورى مراتب ثبت ملى بافت 
تاريخى روستاى سنگى «وركانه» به استاندار همدان 

ابالغ شد.
در قســمتى از ايــن نامه آمده بــود: «اين اثر تحت 
حفاظــت و نظــارت ســازمان ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى است و هرگونه دخل و 
تصرف يا اقدام عملياتى كه به تخريب يا تغيير هويت 
آن منجر شود، برابر قانون جرم محسوب مى شود و 
مرتكب مشــمول مجازات هاى قانونى خواهد شد، 
مرمت و بازسازى اثر هم تنها با تأييد و نظارت اين 
سازمان ممكن خواهد بود؛ بنابراين خواهشمند است 
دستور فرماييد مراتب جهت اطالع و اجرا به مقامات 

و مسئوالن ذى ربط در استان ابالغ شود.»
اين روستاى 400 ساله كه به دليل بافت سنگى شهرت 
يافته، جاذبه اى منحصربه فرد است كه هر بيننده اى را 
مجذوب خود مى كند و مى تواند هر گردشــگرى را 
به وجد آورد اما امروز بافت ســنگى وركانه درحال 
از بين رفتن است و اگر ساخت وسازهاى نامتعارف 
روســتا به همين منوال پيش رود تا چند سال آينده 

اثرى از آن نخواهد بود.
سنگ هاى الشه اى كه كوچه هاى روستاى «وركانه» 
را فراگرفته زير نور آفتاب به رنگ قهوه اى درمى آيند 

كــه ناخودآگاه افراد آشــنا به اين جاذبــه را به ياد 
تصاوير زيباى دوره رنسانس اروپا مى اندازد.

 دهيار در ساخت وسازهاى روستا مجبور 
به چشم پوشى است

مديركل بنياد مسكن استان همدان در اين باره گفت: 
سال 82 مشاوران مجرب و كارآزموده استانى و  ملى 
طرح بافت واجد ارزش روســتاى وركانه را مطالعه 
كردند و به تأييد و تصويب مراجع ملى رسيد و سال 
85 اجرا و بهســازى بافت واجد ارزش اين روستا 

به اتمام رسيد.
حســن ظفرى ادامه داد: پس از اتمــام طرح آن  را 
به دهيار روســتا تحويل داديم و درخواست كرديم 
ساخت وســازهاى خارج از قاعده اتفــاق نيفتد و 

ضوابط، مقررات و قوانين رعايت شود.
وى بيــان كرد: وقتى كســى پروانه ساخت وســاز 
نمى گيرد و يا پروانه مى گيــرد و ضوابط را رعايت 
نمى كند، به سيســتم دهن كجى مى كنــد؛ بنابراين 
يا سياســت ها غلط اســت و يا مجريان نمى توانند 
بــه وظايف خود عمل كنند و از انجام وظايفشــان 
طفره مى روند. ظفرى با اشــاره بــه اينكه معمارى 
روســتا واجد ارزش اســت و به عنوان يك هويت 
فرهنگى، تاريخى، معمارى بايد حفظ شــود، گفت: 
قدرت اجرايى در حفظ و نگهدارى اين بافت به هر 

علتى ضعيف اســت.  وى با بيان اينكه دهيار روستا 
مرجع صدور پروانه ســاختمانى در وركانه اســت، 
توضيح داد: دهيار مى تواند به بســتگان اخطار دهد 
كه با اين شــرايط حق ساخت وســاز نداريد و بايد 
به دادگاه و پاسگاه برويد؟ بنابراين مجبور به چشم 
پوشى اســت؛ زيرا مى خواهد در روستا زندگى كند 
و ســاختار اجتماعى و بافت اجتماعى اين اجازه را 

به او نمى دهد.
ظفرى با بيان اينكه ده ســال است كه اين مسأله را 
مى گوييم، مطرح كرد: اشــتباه رسانه ها اين است كه 
فكر مى كنند من وزير كشــور، وزير راه وشهرسازى  
يا رئيس جمهورم، بنده در حد بنياد مســكن استان 

همدان پاسخگو هستم.
بايد  وركانه  رفته  بين  از  ســنگى  بافت   

برگردد
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان همدان نيز به ايسنا گفت: بافت سنگى از بين 
رفته وركانه بايد برگردد و اگر دهيارى و شــورا كه 
مسئول هســتند ورود پيدا نكنند، مجبوريم پيگيرى 

حقوقى كنيم. 
على مالمير با اشــاره به اينكه 2 ســال گذشــته با 
پيگيرى هاى ميراث فرهنگى بافت سنگى اين روستا 
ثبت ملى شــد، اظهار كرد: پــس از ثبت به دهيار و 

شــورا ابالغ و تأكيد  كرديم كه بافت روســتا واجد 
ارزش است و  نبايد از بين برود.

وى بــا بيان اينكه در اين راســتا جلســه اى هم در 
معاونت عمرانى اســتاندارى برگزار شد، ادامه داد: 
هر شــخصى كه مجوز ساخت وســاز در روستاى 
وركانه را صادر مى كند، بايد از پيش از اداره ميراث 
فرهنگى استعالم كند و ساخت وسازها براساس آن 

انجام شود.
مالميــر اظهار كرد: اهالى براى ساخت وســاز ملزم 
به رعايت ضوابط هســتند، ناظر پــروژه هم بايد بر 
ساخت وســازها نظارت كند كه طرح اجرا شــود و 

متناسب با آن پايان كار داده شود.
 اهالى روســتاى  وركانه توانايى اجراى 

نماى سنگى ندارند
دهيار روستاى هدف گردشگرى «وركانه» هم گفت: 
درحال حاضر اهالى روستاى  وركانه توانايى اجراى 

نماى سنگى را ندارند.
داود كزازى اظهار كرد: با توجه به بارندگى هاى سال 
گذشته بسيارى از ساختمان هاى روستا خسارت ديد 
و اهالى روســتا از طرح سيل زدگى استفاده كردند و 

ساخت وسازها زياد شد. 
وى ادامه داد: مهرماه ســال گذشته مديركل ميراث 
فرهنگى، مديركل دفتر امور روســتايى، استاندارى، 

معاون فرماندار و بخشــدار بازديدى از روســتاى 
وركانه داشتند و مقرر شــد تسهيالتى براى اجراى 
نماى ساخت وســازها درنظر گرفته شود و قرار شد 
بنياد مســكن با همكارى ميــراث فرهنگى طرحى 
ارائــه دهــد.  كزازى با بيــان اينكه در اين راســتا 
نامه نگارى هايــى با ميراث فرهنگى و بنياد مســكن 
انجام داده ايم، گفت: اميدواريم اعتبارى درنظر گرفته 
و تســهيالتى داده شود تا اهالى روستا نماها را اجرا 

كنند و بافت سنگى روستا هم حفظ شود. 
 بافت سنگى وركانه از بين رفته است

مســئول اصطبل «مــرى ليلى» در روســتاى هدف 
گردشــگرى وركانه هم گفت: از بيــن رفتن بافت 
سنگى وركانه اين روستا را از صف ثبت در يونسكو 

خارج مى كند.
حامد كزازى اظهار كرد: كوچه هاى روستاى سنگى 
وركانه از 4 ســال پيش تاكنون نابود شــده است، 
اين روســتا در صف ثبت يونسكو بود كه با شرايط 

موجود ثبتى وجود نخواهد داشت.
در پايان به نظر مى رســد هيچ كارى از دست كسى 
ساخته نيست؛ زيرا مسئوالن استان نه وزير هستند و 
نه رئيس جمهور، دهيار كه مجبور به چشم پوشــى 
اســت و فقــط شــكايت و پيگيرى حقوقــى تنها 
راهكارى اســت كه به ذهن مســئوالن مى رسد و 
مشخص نيست سرانجام چه كسى قرار است كمك 
كند تــا هزينه هاى نماكارى و حفظ نماى ســنگى 
«وركانه» تأمين شود و ثبت اين روستا از صف ثبت 

جهانى يونسكو خارج نشود.

 نشســت ســاالنه هيأت امناى بنياد علمى و 
فرهنگى بوعلى ســينا به رياست وزير فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى و رئيس هيأت امناى اين بنياد در 
دفتــر وزير برگزار و براى اهــداف و برنامه هاى 

علمى آن تصميم گيرى شد.
وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى با تشــكر از 
اعضاى هيأت امنا كه در شرايط گسترش بيمارى 
كوويد-19 و با رعايت پروتكل ها در اين نشست 
شركت كرده اند، گفت:همه ما اعضاى هيأت امنا، 
تعلق فلسفى داريم و انتظار داريم كه برنامه هاى 
اين بنياد پرفروغ تر باشــد؛ هر چند دچار كمبود 

منابع مالى در حوزه هاى مختلف هستيم.
ســيدعباس صالحى افزود: بــراى معرفى هرچه 
بيشــتر ابن ســينا به نســل جوان و عموم مردم 
پويش هــاى اجتماعى و درگير كــردن مردم در 
كار  دستور  در  سينوى  ميراث  مختلف  حوزه هاى 
قرار گيرد. در سالجارى اغلب برنامه هاى بنياد، با 
بهره گيرى حداكثرى از فضاى مجازى انجام و اين 

رويكرد توسط شوراى علمى پيگيرى شود.
رئيس هيأت امناى بنياد بوعلى ســينا افزود: بايد 
به گونــه اى برنامه ريزى كنيم كــه فضاى معرفى 
ابن ســينا را از حوزه نخبگانى بــه فضاى فهم 
عمومى ســوق دهيــم و آن را مردمى تر كنيم. 
با توليد قطعات كوتاه فيلــم و كليپ در فضاى 
مجازى، و بحث هايى از اين قبيل مى توان معرفى 
شيخ الرئيس در حوزه عمومى را فعال كرد. مردم 
در اين حد با ميراث علمى و فرهنگى ابن ســينا 
در تماس هســتند كه او فرد بزرگى بوده است و 
او را به عنوان يك خاطره تاريخى مى شناســند تا 
يك شــخصيت حاضر و درگير با زندگى فردى 
و اجتماعى فعلى خود. اينكه ابن ســينا حضورش 
در زندگى جارى مردم احســاس شود، نيازمند 
اين است كه يكســرى از كارهايى كه به عنوان 
عمومى سازى ابن سينا مطرح است، انجام پذيرد و 
در كنار كارهاى نخبگانى، كارهاى عمومى سازى 

فرهنگى انجام شود.
وى گفت: در حــوزه فعاليت بين الملل نيز بايد 
در برنامه هاى امســال توجه بيشــترى شود. با 
ارتباطات،  فرهنگ،  سازمان  در  كه  ظرفيت هايى 
ايده هــا و مراوداتى كــه در آنجا وجود دارد، 
مى تــوان بــرش بين الملل معرفى ابن ســينا را 
فعــال كرد. ما مى توانيم ابن ســينا را با روايت 
و كارهاى هنرى خودمان به خارج از كشــور 

كنيم. معرفى 
صالحى همچنين فعال شدن هرچه بيشتر شوراى 
علمى و اجرايى بنياد با حضور اشخاص حقيقى 
و حقوقى را خواستار شــد و از مسئوالن استان 

همدان خواست در اين زمينه كمك كنند.
 هيــچ يــك از مفاخر ايران در ســطح 

ابن سينا نيستند
رئيس بنياد علمى و فرهنگى بوعلى سينا نيز گفت: آيا 
ما در بين مفاخر كشور در سطح جناب شيخ الرئيس 
كســى را داريم؟ من كه شك دارم. بنده شش دانگ، 
مريد مالصدرا هستم؛ اما شهرت مالصدرا با شهرت 
جهانى و خدمات علمى شــيخ الرئيس قابل مقايسه 
نيســت. عالوه بر اين، چهره هيچ كس از بزرگان ما 
به اندازه شــيخ الرئيس تخريب نشــده است، تا آنجا 
پيش رفتند كه گفتند مســلمان نبوده، شيعه نبوده و 

كافر بوده اســت. ما با توجه به مضايق مالى شرمنده 
بوعلى هســتيم و آن گونه كه مى خواهيم نمى توانيم 

كار انجام دهيم.
از شــوراى عالى انقالب فرهنگى و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمى مى خواهيم به ما رهنمود و طرح 
و برنامه بدهند كه در شــرايط فعلى كشور و جهان، 

انجام چه برنامه هايى براى بنياد ضرورت دارد.
آيــت ا... غياث الديــن طه محمــدى؛ افــزود: نبايد 
بزرگداشت اين شخصيت ها كه مهم ترين الگو براى 
بشريت هستند و با ظلمت جنگيده اند، به فراموشى 
سپرده شود. ما احتياج داريم كه كتابخانه تخصصى 
ابن ســينا براى استفاده محققان داخلى و خارجى در 
آرامگاه بوعلى، داير شود. در واقع جنبه هاى فلسفى 
و عرفانى و ابعاد متنوع ديگر شيخ الرئيس نسبت به 

بعد پزشكى ايشان برترى دارد.
دبيــر هيــأت امناى بنياد بوعلى ســينا با اشــاره به 
جنبه هاى مختلف علمى بوعلى ســينا گفت: ابن سينا 
از نظر پزشكى شــهرت پيدا كرده  است و متأسفانه 
فيلسوف بودن ايشــان كمتر از پزشكى مورد توجه 
واقع شده است. عالمه حسن زاده آملى مى فرمودند:  
اگر يك نفر از نظر ســير و ســلوك عملى، عارف 
كامل نباشد، نمى تواند نمط العارفين را بنويسد. بنياد 
فضاى نمايشــگاهى و كتابخانه اى شايســته اى در 
اختيار ندارد. متأســفانه امروز حفظ آثار بوعلى سينا 

از حفظ سنگ و بنا كم ارزش تر است. 
 بلخارى:

 ابن سينا عقل فعال تمدن اسالمى است
رئيــس انجمن آثار و مفاخر فرهنگى و عضو هيأت 
امنا نيز گفت: انجمن مفاخر مى تواند در چاپ آثار و 
انتشارات بنياد به صورت كامل همكارى داشته باشد، 
در شــهريورماه امســال ده  عنوان از آثار بوعلى سينا 
مانند ظفرنامه با تصحيح دكتر غالمحســين صديقى 
كه در هزاره ابن ســينا در ســال 1333 چاپ شده و 
در بازار كتاب تمام شــده اســت، چــاپ كرده ايم. 
طبيعيات، رســاله نفس، رساله منطق، رساله جوديه، 
رســاله در حقيقــت و كيفيت سلســله موجودات، 
رگ شناسى، كنوزالمعزمين، الهيات و 5 رساله ديگر 

نيز قرار است چاپ شود. در روز ابن سينا مجموعه 
مقاالتى چاپ شــد كه همه مقاالت ابن ســينا در آن 

وجود دارد. 
حسن بلخارى افزود: انجمن آثار و مفاخر با افتخار 
تمام مواردى كه بنياد بوعلى ســينا آماده كند، چاپ 
مى كند و هميشه در كنار بنياد خواهد بود. همان طور 
كه آيت ا... طه محمدى فرمودند ابن ســينا عقل فعال 
تمدن اسالمى است. سال گذشته در روز بزرگداشت 
بوعلى سينا در آرامگاه ايشان گفتم كه امثال ابن سينا 
ما را از تفكرات داعشى نجات داده  است. عقالنيتى 
كه در كنار الهيات نورانى شيعه شكل گرفته است. 

عضو هيأت امناى بنياد بوعلى سينا ادامه داد: مى دانيم 
كه ابن ســينا در رساله اى به نام رســاله معراجيه كه 
فوق العاده است، تعبيرى در مورد حضرت على(ع) 
دارند كه در بين كل ياران پيامبر مثل معقول است در 
بين محسوس. حقيقتًا به اندازه نام و تأثير ابن سينا در 
تمدن اســالمى، براى ايشان كار نشده است. 200-
300 ميليــون بودجه براى بوعلى ســينا كه بزرگ ما 

است و نمونه اى ندارد بسيار ناچيز است.
حســن بلخارى درباره كاربرى ميراثى ســاختمان 
آرامگاه بوعلى ســينا نيز گفت: درباره بناى آرامگاه 
كه انجمن آثار و مفاخر ســاخته شــده است، پس 
از انقالب به ميراث فرهنگى ســپرده شــد. ميراث 
فرهنگــى هم به يك پروژه بــه آنجا نگاه مى كند نه 
به عنــوان يك ماهيت فرهنگى.  اى كاش مى شــد با 
سازوكارى جديد انجمن مفاخر در مسائل فرهنگى 
بنا و نه مسائل ساختارى، نظارت مى كرد. نامه اى به 
سازمان برنامه و بودجه كشور نوشته ايم كه ساخت 
بناهاى يادبود در كشــور را كه اغلب رها شــده اند، 

ادامه دهيم.
 به پايان نامه هاى سينوى جايزه داده شود

معاون امــور فرهنگــى وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى نيز گفت: معاونت فرهنگــى مى تواند در 
زمينه كمك هاى برنامه اى به بنياد مســاعدت نمايد. 
شــوراى علمى اين بنياد مى تواند طرح و برنامه هاى 
انتشارات خود را ارائه دهد و برخى از هزينه هاى آن 
توسط اين معاونت پرداخت شود. پيشنهاد مى شود 

جايزه اى بــراى پايان نامه هاى دانشــجويان در نظر 
گرفته شــود و جوايز آن توســط اين معاونت تهيه 

شود.
محســن جوادى، ادامه داد: وضعيت امروز تحقيق و 
پژوهش ما بيشــتر ميراثى شــده است. چاپ مجدد 
يك نسخه قديمى مى تواند به صورت انتقادى انجام 
گيرد تا ســهمى نيز در آينده علم داشــته باشد. در 
بخش هايى از آثار ابن ســينا در مجموعه هاى فارسى 
مى توانيم تصحيح انتقادى داشــته باشيم. مجموعه 
منطق شــفا به زبان انگليسى درحال ترجمه است و 
تصحيح انتقادى در پاورقى هم آورده مى شــود. اما 
متأسفانه ما هنوز در بخش فارسى و عربى مانده ايم.
وى افزود: پيشنهاد مى شود جايزه پزشكى يا حكمت 
ابن سينا براى جوانان اهدا شــود. همچنين مى توان 
براى فضاى مجــازى كليپ و گزيده اى از جمالت 
ابن ســينا؛ مثل كارى كه غربى ها براى ويتكنشتاين 
انجام داده اند؛ براى استفاده راحت تر عموم تهيه كرد. 
 ابن ســينا را بــه دانشــجويان خارجى 

پزشكى معرفى كنيد
نيكنام عضو فرهنگســتان علوم پزشــكى و نماينده 
اين فرهنگســتان هم در اين نشســت گفت: 804 
دانشــجوى خارج از 40 كشــور دنيا در دانشــگاه 
علوم پزشــكى تهران با هزينه شخصى خود درحال 
تحصيل هســتند و به درصدى از آنهــا كه نمرات 

باالترى دارند، بورس تعلق گرفته است.
اســتعدادهاى درخشــان اين عده در گروهى به نام 
«اَوسينا» جمع شــده اند كه با توجه به موقعيت مهم 
پزشــكى آنها، برايشــان برنامه هــاى جنبى در نظر 
گرفته ايــم. بنياد مى  تواند از حضــور اين افراد براى 

تبليغ و معرفى شيخ الرئيس بهره بردارى كند.
 از ظرفيت فضاى مجــازى براى معرفى 

ابن سينا استفاده شود
محمدعلى زلفــى گل بازرس بنياد بوعلى ســينا نيز 
گفت: پيشــنهاد مى كنم بــراى معرفى ابن ســينا و 
برنامه هــاى علمى از وبينارها كه كم هزينه اســت و 
از سايت هاى مجانى استفاده شــود. اين روزها كه 
فضاى مجــازى جايگاه خاص خودش را پيدا كرده 

اســت، مى توان از اين امكان بهره بــرد. بنياد ملى 
نخبگان يكســرى جوايز دارد مانند جوايز شــهيد 
چمران، دكتر كاظمى آشتيانى، شهيد احدى و... دارد، 
كه براى بنياد هــم مى توان با رايزنى معاونت علمى 
و فناورى رياست جمهورى براى پايان نامه هاى برتر 
در زمينه بوعلى سيناشناسى جايزه اى، در نظر گرفت. 

 براى تدوين برنامه ها آمادگى داريم
احسانى مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان نيز 
گفت: ما به عنوان نماينده وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى در استان، اين آمادگى را داريم كه در بحث 
مطالعه و تدوين برنامه ها با هماهنگى مجموعه هاى 
باالدســتى، معاونت فرهنگى و انجمن آثار و مفاخر 
براى پويايى فعاليت هاى بنياد كمك كنيم و با توجه 
به ظرفيت استان در جهت اهداف و برنامه هاى بنياد 

به شايستگى ورود پيدا كنيم. 
 براى ارائه خدمات علمى در مضيقه ايم

رئيــس روابــط عمومى و امــور بين الملــل بنياد 
بوعلى ســينا با ارائه گزارشــى گفت: به دليل كمبود، 
قطع و جــذب نكردن بودجه بنياد توســط ميراث 
فرهنگــى در ســال 97، كل منابع بانكــى در اين 
سال هزينه شده اســت؛ بنابراين در سال 98 هم با 
لحــاظ اختصاص 50 درصد كمك مصوب مجلس، 

برنامه هاى شاخص بنياد روى زمين مانده است.
توكل دارائى، افزود: بنياد از نظر مكان براى كتابخانه 
و مركز اســناد خــود در مضيقه اســت و قرار بود 
گلخانه متروكه اى كه در آرامگاه بوعلى اســت، در 

اختيار قرار گيرد. 
وى با اشاره به گســترش ويروس كرونا و محدود 
شــدن اجراى برنامه هاى علمى و فرهنگى اين بنياد 
گفــت: از طرفى همايش هاى ملى و بين المللى بنياد 
نيز تحت الشــعاع ويروس كرونا قرار گرفته است و 
برنامه بزرگداشــت روز ابن سينا در سالجارى نيز با 

محدوديت انجام شد.
دارائى در پايان خواســتار مســاعدت هرچه بيشتر 
استاندارى، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان 
براى دستيابى به اهداف عاليه علمى و فرهنگى اين 

بنياد شد.

مرثيه اى براى روستاى رنسانسى ايران

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در نشست ساالنه هيأت امناى بنياد بوعلى سينا:

معرفى ابن سينا مردمى و عمومى تر شود


