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انتخابات در سايه
1- هفته گذشته برنامه زمانى فرايندهاى 
اجرايى از جمله ثبت نام داوطلبان انتخابات 
ششمين دوره شــوراهاى اسالمى شهر و 
روستا در اطالعيه اى توسط ستاد انتخابات 
كشــور اعالم شد.براســاس اين اطالعيه 
انتخابات ششمين دوره شوراهاى اسالمى...
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ساالنه 86 هزار 
وسيله كمك 
توانبخشى 
به معلوالن 
ارائه مى شود

فراخوان نخستين 
«همايش ملى 
مجسمه سازى 
مشاهير و مفاخر 
همدان»

قانون اقدام 
راهبردى براى 
رفع تحريم ها 
تقويت كننده 
منافع ملى است

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

داروسازان در خط مقدم مبارزه با كرونا قرار دارند
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آگهى مناقصه عمومى

شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور   

موضوع : انتخاب پيمانكار ماشين آالت سنگين (لودر)
شــركت توســعه معدنــى و صنعتــى صبانــور در نظــر دارد اجــاره چنــد دســتگاه لــودر در قالــب 

قــرارداد پيمانــكارى بــا مشــخصات قيــد شــده در اســناد ، جهــت خــوراك دهــى و تخليــه ســالن توليــد و بارگيــرى 
كارخانــه كنســانتره و گندلــه ســازى خــود واقــع در شهرســتان اســدآباد، اســتان همــدان از طريــق برگــزارى مناقصه 

عمومــى بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .
ــه و  ــه آدرس www.sabanour.com مراجع ــه ب ــناد مربوط ــت اس ــت درياف ــد جه ــى توانن ــان م ــذا متقاضي ل
پيشــنهادات خــود را در پاكــت دربســته و ممهــور شــده حداكثــر از زمــان چــاپ ايــن آگهــى بــه مــدت 10 روز كارى 

ــا دفتــر تهــران تحويــل نماينــد .  ــه واحــد بازرگانــى شــركت در ســايت همــدان و ي ب
متقاضيــان جهــت اطالعــات بيشــتر مــى تواننــد بــا شــماره تلفــن 33545401-081 داخلــى 3117 تمــاس حاصــل 

فرماينــد .

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد 

مديريت شركت حمل و نقل پيك سحر و پيك 
پرواز تويسركان - حميديان 

ك 

مدير كل محترم راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان همدان 

با احترام انتصاب شايسته حضرتعالى در سمت 
جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده 
و  نقل  و  حمل  هفته  رسيدن  فرا  پيشاپيش  و 
راهدارى را خدمت جنابعالى و معاونين ارجمند 
و همكاران محترمتان تبريك عرض نموده، اميد 
خدمت  راه  در  متعال  ايزد  الطاف  پناه  در  است 

همواره موفق و سربلند باشيد.

 مهند

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد 

انجمن صنفى مسافربرى هاى مالير، نهاوند و تويسركان  
عبدلى - قوامى

كان

مدير كل محترم راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان همدان 

ــته  ــاب شايس ــيله انتص ــرام بدينوس ــا احت ب
ــه  ــد را صميمان ــمت جدي ــى در س حضرتعال
ــد  ــوده، امي ــرض نم ــت ع ــك و تهني تبري
ــاه الطــاف الهــى در راه خدمــت  اســت در پن

ــيد. ــربلند باش ــق و س ــواره موف هم
و  رانندگان  نقل،  و  حمل  هفته  پيشاپيش 

راهدارى گرامى باد

 مهند

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد 

شركت چوبين ره آبادگر 
 اميرى شهريار 

مدير كل محترم راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان همدان 

با احترام بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى 
معاونين  و  جنابعالى  خدمت  را  جديد  سمت  در 
ارجمند و همكاران گراميتان صميمانه تبريك و 
الطاف  سايه  در  است  اميد  نموده،  عرض  تهنيت 
الهى در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد. 
پيشاپيش هفته حمل و نقل، رانندگان و راهدارى 

گرامى باد.

 مهند
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد 

شركت تعاونى مسافربرى مالير - همدان 
(شريفى)

 مهند
مدير كل محترم راهدارى و حمل و نقل 

جاده اى استان همدان 
بــا احتــرام انتصــاب شايســته حضرتعالى 
ــك  ــه تبري ــد را صميمان ــمت جدي در س
عــرض نمــوده و پيشــاپيش فــرا رســيدن 
هفتــه حمــل و نقــل را خدمــت جنابعالى

 و 
جناب آقاى 

مهندس صفوى زاده
 رياست محترم اداره راهدارى و حمل و 

نقل جاده اى شهرستان مالير 
و تمامــى همــكاران دلســوز و زحمتكــش 
عــرض  تهنيــت  و  تبريــك  اداره  آن 

ئيــم. مى نما
در راه خدمت هميشه سرافراز باشيد.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

# منـ  ماسكـ  مى زنم

وضعيت وخيم صنعت گردشگرى كشور

88 هزار فعال گردشگرى 
بيكار شدند
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حفاظت از تنوع زيستى خاكياد
 زمانى كه براى انجــام امور روزمره خود بر 
روى زمين گام برمى داريم، شايد متوجه نباشيم 
كه در زير پاى ما مجموعه فوق العاده متنوعى از 

گياهان، جانوران و ميكروب ها وجود دارند..
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 معــاون آبخيزدارى منابــع طبيعى و 
آبخيزدارى استان همدان با تأكيد بر اينكه 
فرســايش خاك در استان همدان به طور 
ميانگيــن ده تا 15 تن اســت، از انجام 
عمليات حفاظتى در 300 هزار هكتار از 

عرصه هاى منابع طبيعى استان خبر داد.
محمدمهدى آرتيمانــى در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه ســاليان زيادى زمان 
نياز است تا يك سانتى متر خاك تشكيل 
شــود، اظهار كرد: با عمليات آبخيزدارى 
به كنترل سيل، رسوب و فرسايش خاك 
عمليات  به طورى كــه  مى شــود،  كمك 
حفاظتــى شــامل عمليــات مكانيكى، 

بيومكانيكى و مديريتى است.
آرتيمانى با اشــاره بــه اينكه مديريت 
چــرا و قرق عرصه هــاى منابع طبيعى 
نيز در حفــظ محيط به ويژه مراتع مؤثر 
است، افزود: از سال 71 تا سال 98 در 
استان همدان 300 هزار هكتار عمليات 
حفاظتــى در عرصه هــاى منابع طبيعى 
انجام شــده كه توانسته به حفظ آب و 

خاك كمك كند.
  كنتــرل 80 ميليون مترمكعب 

رواناب در همدان
معــاون آبخيزدارى منابع طبيعى اســتان 
همدان يادآور شــد: با اجــراى عمليات 
آبخيــزدارى 270 مترمكعــب در هكتار 
كنترل رواناب صورت مى گيرد كه در اين 
مدت 80 ميليون مترمكعب در 300 هزار 
هكتار از اراضى استان رواناب كنترل شده 

است.

وى با تأكيد بر اينكه بــا انجام عمليات 
آبخيزدارى 81 مترمكعب آب در سازه ها 
ذخيره سازى مى شود، بيان كرد: با اجراى 
عمليات آبخيزدارى در 300 هزار هكتار 
از اراضــى اســتان همــدان 25 ميليون 

مترمكعب آب استحصال شده است.
آرتيمانــى با اشــاره به اينكه بــا انجام 
عمليات آبخيزدارى ســاالنه 2 تن كنترل 
فرســايش در عرصه هــاى منابع طبيعى 
خواهيم داشــت، افزود: از سال 71 تا 98
در عرصه هاى منابع طبيعى استان همدان 
630 هزار تن كنترل فرســايش صورت 

گرفته است
اين مقام مســئول با اشــاره بــه اجراى 
عمليات آبخيزدارى در روســتاى گنبد، 
خاطرنشــان كرد: در اين حوزه با اجراى 
عمليات آبخيزدارى مانند قرق، كپه كارى 
و بذرپاشــى توانســتيم تعداد گونه ها را 
افزايش داده و كيفيت مرتع از متوسط به 

خوب ارتقا دهيم.
وى با بيان اينكه گونه هاى ايجاد شــده 
در حوضه 20 درصد بيشتر از گونه هاى 
حوضه شــاهد بوده اســت، گفت: تنوع 
گونه اى حــوزه 150 هكتارى گنبد 337
گونه بوده اين درحاليســت كه در 700

هزار هكتار از عرصه هاى اســتان همدان 
1650 گونه گياهى وجود دارد.

آرتيمانى از شناسايى 50 گونه جديد در 
حوضه گنبد خبــر داد و افزود: عمليات 
حفظ و احياى آبخيزدارى ســبب شده 
محيط مناسبى براى رشد گونه هاى گياهى 

و جانورى ايجاد شود.
وى با بيان اينكه فرسايش خاك در استان 
همدان به طور ميانگين ده تا 15 تن است، 
تصريح كرد: فرســايش طبيعى خاك در 
استان 2 تن در هكتار بوده كه با تخريب 
و دخل و تصرف بشر به ده تن در هكتار 

نيز مى تواند افزايش يابد.

معــاون آبخيزدارى منابع طبيعى اســتان 
همدان خاطرنشان كرد: در استان همدان 
700 هزار مترمكعب عمليات ســازه اى، 
51 هزار هكتار عمليات بيولوژيكى، يك 
ميليون مترمكعب عمليــات خاكى و 2
هزار و 700 هكتار عمليات بيومكانيكى 
در عرصه هاى منابع طبيعى استان همدان 

انجام شده است.
آرتيمانى با اشــاره به اجراى يك ميليون 
مترمكعب عمليات خاكى در استان، بيان 
كرد: از سال 80 تاكنون شش سد خاكى 
در اســتان ساخته شده اســت كه 4 تا 5

ميليون مترمكعب آب ذخيره مى شود.
 معاون آبخيزدارى منابع طبيعى اســتان 
همدان بــا بيان اينكه مطالعــه 60 هزار 
هكتــار از مناطق بيابانى اســتان همدان 
انجام شــده اســت، تصريح كرد: دشت 
قهاوند و كبودراهنگ در مرز بيابانى شدن 

است.

كنترل ساالنه 2 تن فرسايش خاك در همدان

همدان پيام به مناسبت 
روز دانشجو بررسى مى كند

اينترنت 
مشكل اصلى 

كالس هاى مجازى

سوت آغاز  انتخابات شوراهاى شهر و روستا زده شد

20 اسفند ثبت نام از داوطلبان عضويت در شورا
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تراموا از ميدان بيمه تا مركز شهر و شهرك فرهنگيان

مسير قطار شهري در همدان 
مشخص شد



Y K

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

يكشنبه  16 آذرماه 1399  شماره 3917

2

انتخابات  داوطلبــان  ثبت نام   
شــوراهاى شــهر و روســتا از 
ســاعت 8 صبح روز چهارشنبه 
20 اســفندماه 99 آغاز مى شــود 
و به مــدت 7 روز نيز ادامه دارد.

همچنيــن ثبــت نــام داوطلبان 
عضويت در شــوراى اســالمى 
روســتاها و تيره هاى عشــايرى 
نيــز از 16 فروردين 1400 آغاز 
و تا ســاعت 18 روز يكشنبه 22

فروردين ادامه خواهد داشت.
ايــن خبر ســوت آغــاز رقابت 

انتخاباتى كانديداها است.
 همدان با 32 شهر و هزار و 245

روســتا چيزى حدود 2 هزار و 
577 عضو شورا در شهر و روستا 
دارد، به اين معنا كه تعداد تقريبى 

اعضاى شــوراها در شــهرهاى همدان با دارا 
بودن حداقل 5 عضو در هر شهرســتان حدود 
144 نفر در 32 شــهر و 2 هزار و 433 عضو 
شورا در روستا دارد كه البته در بين آنها همدان 
با 11 عضو شورا و مالير با 9 نفر عضو به دليل 

جمعيت باال متفاوت هستند.
در اين ميان 2 شــهر اســتان از داشتن شورا 
بى نصيب هســتند و 17 روستا از هزار و 245
روستاى استان نيز بدون اعضاى شوراى روستا 
هســتند، به عبارتى در آنها شــوراى روســتا 

تشكيل نشده است.
در بين اين اطالعــات به طور تقريبى مى توان 
گفت درحال حاضر چيزى حدود 20 شوراى 
شــهر در همدان چه در سطح روستا و چه در 
شهرهاى استان با خود و يا شهرداران منتخبشان 
اختــالف و چالش دارند و برخى ديگر نيز در 
عين حال كه ارتباط خوبى بين مديريت شهرى 
و اعضاى شــورا دارند اما چنــدان ارتباط و 

عملكرد شفافى از خود ارائه نكرده اند.
تاريخچه تشــكيل شــوراهاى روستا به اوايل 
دهه 60 بــاز مى گردد، به طورى كه در ســال 
61 بنــا بر تصويب هيــأت وزيران و مجلس 
شــوراى اسالمى شــوراهاى روستايى توسط 
جهاد ســازندگى و زيرنظر وزارت كشور در 
روستاها تشكيل شد كه تا ســال 1365 ادامه 
داشــت؛ اما با توجه به مشكالت كشور كه با 
آغاز جنگ پيش آمده بود برخالف توجه دولت 
بر برهه هــاى مختلف، امكان اجــراى قانون 

انتخابات تا سال 1377 فراهم نبود.
در اين بــازه زمانى مجلس پــس از چند بار 
انجام اصالحيه بر قانون انتخابات شــوراها در 
اوايل ســال 1375 قانون تشــكيالت وظايف 
و انتخابات شــوراهاى اسالمى را از تصويب 

گذراند. 
در 17 اســفند ســال 1377 نخســتين دوره 
انتخابات سراسرى شــوراهاى اسالمى كشور 
با اســتقبال مردم در بيــش از 40 هزار حوزه 
انتخابيــه برگزار شــد و درنهايت حدود 200
هزار نفــر از منتخبين مردم برگزيده و آغاز به 
كار شوراهاى اســالمى از 9 ارديبهشت سال 

1378 به طور رسمى آغاز شد.
بــر اين اســاس در دوره نخســت انتخابات 
شوراى شــهر همدان با ده عضو كار خود را 
بــراى دوره جديد آغاز كــرد كه در اين دوره 

امير عفراتى، فاطمه دباغيــان، اقدس طالبيان، 
محمدجــواد ايــزدى، رضا لقمانيــان، طاهره 
ايزدى، ســيدعلى اكبر فاميــل كريمى، پژمان 
كاظم  ســيدمحمد  مسگريان،  محمود  محبى، 
حجازى افراد منتخب مردم براى آغاز به كار در 

صحن شوراى شهر همدان بودند.
در دور دوم انتخابات شوراى اسالمى همدان 
نيز افرادى چون قاســم مســتقيم، سيداحمد 
حســنى حلم، رضا عزتــى و على اكبر نظرى 
هم به ميــدان آمدند و در كنار نــام اين افراد 
تعدادى از اعضاى ســابق شوراى شهر چون 
فاطمــه دباغيان، طاهره ايزدى، ســيدعلى اكبر 
فاميل كريمى، پژمان محبى، محمود مسگريان و 

سيدمحمدكاظم حجازى منتخب مردم شدند.
به نظر مى رســد با نگاهى بــه تاريخ فعاليت 
شــوراى شــهرها در 5 دوره مديريتــى دوره 
نخســت و دوم فعاليت شــورا در همدان از 
انســجام و وحدت يبشــترى برخوردار بوده 

است.
و شــايد دليل اصلى آن دور بودن اختالفات 
و پرهيز از دخيل شــدن نگاه ها و گرايشــات 

سياسى در عملكرد آنها بود.
اين شرايط عمر كوتاهى داشت و در دور سوم 
و چهارم انتخابات شــوراى شهر همدان با به 
ميدان آمدن افرادى چــون نرگس نورا... زاده، 
فاطمه  بيات،  محمدســعيد  صادقيان،  محسن 
باغبان بهار در دور چهــارم چهره هايى چون 
ابراهيــم مولوى، علــى رحيمى فــر، كامران 
گــردان، حســين قراباغى و محمــد تبريزى 
جناح بندى هاى سياسى در بين اعضاى شوراى 
شهر همدان راه يافت.در دوره پنجم شورا هم 
با به ميان آمدن ليست هاى منتخب از جناح هاى 
سياسى مختلف كه درنهايت به روى كار آمدن 
افــراد با گرايش اصالح طلبانه ختم شــد، اين 
نگاه هاى سياســى بــه اوج خود رســيد و با 
بروز اختالف نظرهاى مختلف در كنار كاهش 
وحدت تصميم گيرى در بين اعضا به اختالف 

و حتى چالش هاى پررنگى با شهردار منتخب 
خود منجر شد.

ايــن مشــكالت اما تنهــا به اختــالف بين 
شورانشــينان دور پنجم با شــهردار ختم نشد 
و چالش هايــى را در بين خود اعضا از جمله 
اســتعفا، رفت و برگشــت يكــى از اعضاى 
شوراى شــهر، تغيير رئيس شورا در همدان را 

نيز به دنبال داشت.
در ايــن دوره از فعاليت شــوراى شــهر در 
همدان نيز نام افرادى چــون ابراهيم مولوى، 
كامــران گــردان، حميد بادامى نجــات، مريم 
روانبخــش، رضوان سلماســى، على فتحى، 
سيدمسعود عسگريان، نرگس نورا... زاده، اكبر 
كاووسى اميد، حســين قره باغى و در برهه اى 
كه بــا رفتن ابراهيم مولوى همــراه بود جواد 
گياه شــناس به چشم مى خورد كه متأسفانه در 
بازه هاى زمانى مختلف با شهردار منتخب خود 

با چالش هاى مختلفى مواجه شده اند.
از طرفى بايــد گفت اختالفــات پيش آمده 
بين شوراى شــهر با مديريت شهرى تنها به 
همدان ختم نمى شود و در دور پنجم شاهد 
آن بوديــم كه به دليل اختــالف بين اعضاى 
شــوراى شــهر كبودراهنگ و مشكالتى كه 
بين شوراى شهر اين شهرســتان با شهردار 
پيش آمــد كار تــا آنجايى پيــش رفت كه 
ممكن بود انحالل شــوراى شهر را به دنبال 
داشــته باشــد تا درنهايت با پادرميانى يكى 
از اعضاى شــوراى شــهر در اين شهرستان 

به عنوان شهردار معرفى گردد.
ايــن اتفاق در مالير نيــز به گونه اى ديگر رخ 
داد، به طورى كه شهردار مالير استيضاح شد و 
جايگزين او براى تصدى سرپرستى شهردارى 
انتخاب گرديد و حتى مصوبه شورا براى سير 
مراحــل قانونى و اخذ تأييديه به كميته انطباق 

نيز ارسال شد.
اما چــون كميته انطباق توضيحات بيشــترى 
درباره اجراى روند اســتيضاح از شوراى شهر 

مالير را درخواســت كــرده بود، 
از  پس  استيضاح شــده  شــهردار 
دستور دادســتان به سمت پيشين 
خود بازگشــت و فعاليت خود را 
در شهردارى مالير از سر گرفت. 

انتخاب  بــا  همزمان  نيز  امســال 
رياست جمهورى ششمين مرحله 
انتخابات شــوراى اســالمى شهر 
و روســتا برگزار خواهد شــد كه 
طبق اعالم وزارت كشــور ثبت نام 
اســفندماه   20 در  داوطلبــان  از 
سالجارى صورت خواهد گرفت؛ 
بر اين اســاس با توجه به شرايط 
موجود پيش بينى مى شود داوطلبان 
اعضاى دور پنجم در بيشتر شهرها 
و روستاهاى اســتان تكرار شوند 
و در همدان نيــز اعضاى فعلى و 
على البدل ها دوباره در دور ششــم در صحن 

شوراى همدان حضور يابند.
اين درحالى است كه حضور پررنگ تر برخى 
افراد از طيف سياســى خاصــى دور از انتظار 

نيست.
درباره مشــاركت مردمــى در ايــن دوره از 
انتخابــات با آنچه انتخابــات يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى رخ داد و با مشاركت 
زير 50 درصد انتخابات برگزار شــد در نتيجه 
احتمال پايين بودن مشــاركت در اين دوره از 

انتخابات شوراى شهر همدان نيز وجود دارد.
بنابراين پيش بينى مى شــود بــراى باال بردن 
درصــد مشــاركت مــردم كه نقش بســيار 
مهمى در كيفيت برگــزارى انتخابات دارد، 
حضور چهره هاى علمى، نخبه و دانشگاهى 
و توانمنــد و كارشناســى در ايــن دوره از 
انتخابات شــوراى شــهر همدان به شــدت 

مى تواند مثمرثمر باشد.
حاال كه كمتر از چندماه به پايان دوره مديريت 
شوراى پنجم باقى مانده است؛ بنابراين انتظار 
مــى رود گزارش عملكرد شــوراهاى موجود 
در سطح اســتان در مدت باقيمانده تا ثبت نام 
اطالعات، بررسى و اطالع رسانى شود تا بتواند 
اخبار را در زمينه فســاد، تخلف و يا تشكيل 
پرونده براى برخى از شــوراها و شهردارى ها 

شفاف سازى كند.
آنچــه درحــال حاضــر در گوشــه و كنار شــهر 
درحــال رخ دادن اســت، حكايــت از تحركات 
و فعاليت هــاى داوطلبــان احتمالــى دارد كه از 
هم اكنــون نيــز قابــل رصــد بــوده و مى تــوان 
پيش بينــى كــرد چــه كســانى بــا چــه اهدافــى 

وارد ايــن دوره از انتخابــات خواهنــد شــد.
همچنيــن به اســتناد مــاده 32 قانــون انتخابات 
شــوراهاى اســالمى اشــخاصى كــه به واســطه 
مقــام و شــغل خــود از داوطلــب شــدن بــراى 
شــوراى اســالمى محرومنــد بايــد تــا قبــل از 

ثبــت نــام از ســمت خــود اســتعفا كننــد.
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انتخابات در سايه
 1- هفتــه گذشــته برنامه زمانى فرايندهــاى اجرايى از جمله 
ثبت نام داوطلبان انتخابات ششــمين دوره شوراهاى اسالمى شهر 

و روستا در اطالعيه اى توسط ستاد انتخابات كشور اعالم شد.
براساس اين اطالعيه انتخابات ششــمين دوره شوراهاى اسالمى 
همزمان با سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و انتخابات 
ميان دوره اى مجلس در روز جمعه 28 خرداد 1400 برگزار مى شود 
و ثبت نام داوطلبان عضويت در شــوراهاى اســالمى شــهرها از 
ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 20 اسفندماه 1399 آغاز و تا ساعت 
18 روز سه شــنبه 26 اسفندماه 1399 (در مجموع به مدت 7 روز) 

ادامه پيدا مى كند.
ثبت نام داوطلبان عضويت در شــوراهاى اســالمى روســتاها و 
تيره هاى عشــايرى از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 16 فروردين ماه 
1400 آغاز و تا ساعت 18 روز يكشنبه 22 فروردين ماه 1400 (در 

مجموع به مدت 7 روز) ادامه پيدا مى كند.
در ادامه اين اطالعيه نحوه دريافت گواهى سوءپيشــينه توســط 
داوطلبان و داوطلبانى كه بايد از مقام و شغل خود پيش از ثبت نام 

استعفا دهند، مشخص شده است.
2- زمانــى در ايــران، هر ســال يك انتخابات برگزار مى شــد و 
ســالى بدون انتخابات نبود اما جمعى از دست اندركاران انتخاباتى 
تصميم گرفتند، با توجيــه صرفه جويى در وقت، هزينه و... زمان، 
انتخابات هــا را تجميع كرده و هر 2 ســال 2 انتخابات اصلى را با 

انتخابات ميان دوره اى برگزار كنند.
چنين شد كه زمان انتخابات شوراها براى رسيدن به زمان انتخابات 
رياســت جمهورى 2 ســال افزايش يافت و دوره سوم شوراها 6

ساله شد.
3- در آن زمان شــوراها، به دليل افزايش مدت خدمت 2 ســاله، 
زياد به اين همزمانى و تأثيرات آن دقت نكردند و چنين شــد كه 
امروز انتخابات شــوراها در سايه انتخابات رياست جمهورى قرار 

گرفته است.
انتخابات شــوراها به دليل درگير شدن بســيارى از مردم با فرايند 
محلى آن، از مشــاركت بيشــتر و شــور و نشــاط همه گيرترى 
برخوردار اســت اما قرار گرفتــن آن در ذيل انتخاباتى ملى، آن را 
به حاشــيه برده و بيشتر مباحث و مســائل انتخابات با محوريت 

انتخابات رياست جمهورى است.
4- در شــرايط فعلــى كشــور بــا توجــه بــه فشــارهاى اقتصــادى 
و ركــود كرونــا، ســخن از انتخابــات، چنــدان بــا اســتقبال مردمى 
ــاى  ــل برعكــس انتخابات ه ــن دلي ــه همي ــود و ب ــراه نمى ش هم
گذشــته كــه ســالى مانــده بــه انتخابــات رقبــا مشــخص و رقابــت 
ــت و  ــا و رقاب ــرى از رقب ــوز خب ــد، هن ــاز مى ش ــمى آغ غيررس

تبليغــات معمــول نيســت.
حــال بــه ايــن شــرايط، تصميماتــى كــه قــرار اســت اتخــاذ شــود 
ــر  ــز اگ ــد را ني ــازى كن ــه فضــاى مج ــدود ب ــات را مح و تبليغ
اضافــه كنيــم، نمى تــوان انتظــار ايجــاد شــور و نشــاط حتــى در 

ايــام تبليغــات را نيــز داشــت.
5- شــوراها كانونــى بــراى گــردش نخبــگان و مشــاركت 
ــن  ــم اي ــا به رغ ــتند ام ــاالرى هس ــت و مردم س ــردم در حاكمي م
دســتاوردهاى مهــم، مشــاهده و بــروز برخــى آســيب ها در 
عملكــرد شــوراها و رفتــار برخــى از اعضــا بــر كليــت شــوراها 

ــرده اســت. ــنگينى ك س
ــدادن آن  ــم ن ــاى تعمي ــوارد به ج ــن م ــى اي ــفانه بزرگ نماي متأس
بــه عملكــرد تمامــى شــوراها و غفلــت از بيــان جنبه هــاى مثبــت 
شــوراها دليلــى شــده تــا در نــگاه اكثريــت مــردم، شــوراها بــه 
محلــى بــراى سوءاســتفاده افــرادى كــه دنبــال فرصــت هســتند، 
ــتر از  ــه روز بيش ــورايى روزب ــت كار ش ــود و مقبولي ــف ش تعري

گذشــته، كمتــر شــود.
6- در ايــن ميان تــالش برخى از تصميم گيران براى كاســتن از 
اختيارات شــوراها و تبديل آن به نهادى تشريفاتى نيز دليلى شده 
تا جايگاه و اختيارات شــوراها هر روز مورد هجوم بيشترى قرار 

گيرد.
تعيين تكليف نشدن اليحه مديريت يكپارچه شهرى كه اختيارات 
و مسئوليت هاى شــوراها در شــهرها را افزايش داده و واقعى تر 
مى كند در شــرايطى كه بررســى اصالح اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده با هدف ايجاد محدوديت براى شــهردارى ها و شوراهاى 
شهر و روستا در دستور كار قرار مى گيرد، نمونه اى از اين تالش ها 

است.
به گونه اى كه به گفته يكى از اعضاى سابقه دار شوراى شهر تهران، 
در اين مصوبه متأســفانه شاهد هســتيم كه درآمد شهردارى ها از 
ماليات بر ارزش افزوده كاهش مى يابد و اليحه، تعيين عوارض را 
از اختيارات شوراها خارج مى كند و مقدار عوارض باقيمانده براى 
شورا و شــهردارى ها مى تواند تنها صرف هزينه هاى جارى شود. 
در نتيجه سرعت توسعه در شهر كم و جايگاه شهردارى ها به شدت 

تضعيف مى شود.
7- در چنيــن شــرايطى كــه شــوراها در رســيدن بــه جايگاهــى 
كــه در قانــون اساســى بــراى آنهــا تعييــن شــده ناموفــق بوده انــد 
و از طرفــى بســيارى از تصميم گيــران و مســئوالن راهــكار 
ــوراها را در  ــرد برخــى ش كاهــش آســيب و انحــراف در عملك
كاهــش اختيــارات شــوراها دنبــال مى كننــد، طرفــداران شــوراها 
مى تواننــد بــا دلســرد نشــدن و بيــان مزيت هــاى شــورا و ارائــه 
ــش  ــظ و افزاي ــا حف ــيب ها ب ــگيرى از آس ــراى پيش ــكار ب راه

اختيــارات شــوراها در ايــن رونــد تــالش كننــد.
ــد در جــدال  ــده شــوراها مى توان ــات آين ــن منظــر انتخاب از اي
در  شــوراها  جايــگاه  آينــده  تعيين كننــده  دســته،   2 ايــن 
ــن  ــد اي ــد، بتوانن ــن رون ــرى اي ــا پيگي ــران باشــد و شــايد ب اي
انتخابــات را از زيــر ســايه انتخابــات رياســت جمهــورى نيــز 

ــد. خــارج كنن

برگزارى مجازى اردوى 
انجمن هاى اسالمى در همدان

 مســئول اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان اســتان همدان از برگزارى اردوى 
تربيتى تشكيالتى دانش آموزان انجمن هاى اسالمى استان به صورت مجازى، خبر داد.

محمدصالح جبارى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: هرساله اردوى تشكيالتى «طاليه داران 
فردا» با ويژگى هايى منحصر به فرد و مختص مسئوالن انجمن هاى اسالمى مدارس استان 
برگزار مى شد كه امسال به دليل شيوع ويروس كرونا امكان برگزارى حضورى اردو نبود و 

اين برنامه به صورت مجازى برگزار شد.
وى ادامه داد: در اين راستا اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان استان همدان به منظور 

تحقق اهداف فرهنگى، تربيتى و تشــكيالتى خود و آماده ســازى و مهيا كردن مسئوالن 
انجمن هاى اسالمى مدارس براى تصدى مسئوليت در سطح استان اقدام به برگزارى اين 

اردو به صورت مجازى كرده است.
مســئول اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان استان همدان ضمن اشاره به استفاده از 
اساتيد برجسته كشــورى در اين اردو، تصريح كرد: آموزش اصول، مبانى و چيستى كار 
تشكيالتى، آشنايى با اهداف، رسالت ها و ماموريت هاى اتحاديه، آشنايى با شرح وظايف 
و مهارت هاى الزم براى تصدى مســئوليت انجمن اسالمى مدرســه، آشنايى با ساختار 
اتحاديه و برنامه هاى آن و مهارت برنامه ريزى براى انجمن اسالمى مدرسه از ديگر اهداف 

پيش روى برگزارى اين اردو بود.
وى گفت: در اين اردوى مجازى حجت االسالم على اكبرى نماينده ولى فقيه در اتحاديه، 

حسين تاريخى دبيركل اتحاديه، احمدحسين فالحى نماينده مردم همدان در مجلس، سيد 
عليرضا رسولى عضو هيأت علمى دانشگاه، امين لطفعلى زاده از اساتيد برتر تربيتى كشور 
و جمع ديگرى از اساتيد به تدريس و ارائه محتوا و گفت  وگو با دانش آموزان پرداخته به 

پرسش هاى آنها پاسخ گفتند.
جبارى خاطرنشان كرد: در اين برنامه به رغم وجود مشكالت مجازى با استفاده از ابتكارات 
متعدد به صورت بسيار جذابى برگزار شد و مسئوالن انجمن هاى اسالمى مدارس به مدت 

يك هفته به صورت آنالين و آفالين از برنامه ها و محتواهاى توليدشده بهره بردند.
وى گفت: يكى از اصلى ترين اهداف اين اردو تقويت شبكه مجازى انجمن هاى اسالمى 
مدارس استان براى نقش آفرينى هرچه فعال تر و مؤثر تر در فضاى مجازى بود كه با حضور 

جدى دانش آموزان گام هاى مثبت و بلندى در اين زمينه برداشته شد.

سوت آغاز انتخابات شوراهاى شهر و روستا زده شد
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آيا واكسن كرونا ساحل نجات ما مى شود
مهدى ناصرنژاد»

 هنوز كرونا در روزهاى اوج خود در جهان اســت و پايان آن بر 
هيچ كس معلوم نيست. 

كرونا امروز سايه به سايه مردم جهان هر كارى براى آزار و آسيب و 
اخالل در چرخه معمول زندگى فردى و اجتماعى انسان مى كند، اما 
تحمل و عادت به چنين وضعيت را هم به مردم تحميل كرده است. 
ايــن كرونا به حادثه تلخى تبديل شــده كه هر لحظه ممكن اســت 
براى هر كســى اتفاق بيفتد، مگر اينكه نخواهى قربانى حادثه باشى. 
اما آن روزهاى نخســت كه ويروس كرونا با گام هاى پرشتاب خود 
روزبه روز جهانگيرتر مى شــد و وحشت كرونا آرامش مردم را بهم 
مــى زد، اين اميدوارى هــم بين مردم و حتــى مجامع علمى  وجود 
داشــت كه هرچه زودتــر راه درمان و غلبه بر ويــروس كرونا پيدا 
شــود و آرامش به دنيا برگردد، اما هرچه از طوالنى شــدن عمر اين 
ويروس و بيمارى تلخ گذشــت، اميدوارى ها هم كم كم رنگ باخت 
و هنوز هيچ خبر و اشــاره علمى  به درمان قطعى كرونا و ســاخت 
داروهاى مؤثر اين عرصه از هيچ گوشــه دنيــا به بيرون درز نكرده 
اســت حتمًا دانشمندان علوم پزشكى جهان در ارتباط با بزرگ ترين 
و خطرناك تريــن بيمارى قرن ناگفته هاى زيادى دارند و يكى از اين 
ناگفته ها، علت شك و ترديد نسبت به تأثير قطعى واكسن پيشگيرى 
از ويروس كروناست و با وجود اينكه حدود 200 گونه هم خانواده 
از واكســن كرونا در جهان مراحل مختلف و تكميلى آزمايشــات 
خــود را روى حيوان و انســان مى گذرانند، وليكــن قطعيت چنين 
واكســن هايى تاكنون با صراحت پزشكى اعالم نشده است و همين 
نكته اســت كه راه شــادى و اميدوارى قطعى مردم نسبت به پايان 
كرونا را مى بندد. يادمان هســت آن روزها كه بيم و اميد هاى فراوانى 
نسبت به كشف قريب الوقوع واكســن يا داروى ضدكرونا موضوع 
اصلى گزارش هاى خبرى را تشــكيل مــى داد، ميان برنامه اى مرتب 
از شــبكه هاى تلويزيونى خودمان پخش مى شد و پرسش اصلى از 
چهره هاى مردمى  اين بود كه اگر خبر ساخت داروى درمان كرونا يا 
واكسن آن را از رسانه ها بشنويد، چه عكس العملى خواهيد داشت؟ 
و قاعدتًا مردم هم شــوق و شعف خود از خبر احتمالى پايان كرونا 

به نمايش مى گذاشتند!!!
چــرا در اين برهه از ويــروس كرونا، موضوعات اينچنينى ســوژه 
رســانه ها نيست؟ آيا كرونا براى مردم عادت شده است؟ و يا اميدى 
بــه پايان اين كارزار نيســت؟ قطعا در كنار تمــام تالش و دغدغه 
بى وقفه دانشــمندان ايران و چهان براى ساخت واكسن، منشأ اصلى 
شيوع ويروس كرونا نيز شــناخته مى شد، فعل خواستن و توانستن 
براى ســاخت بدون چون و چراى واكسن و حتى داروهاى درمانى 
براى چنين عارضه  به شــدت مســرى را بهتر و با قطعيت بيشــترى 
مى شــد صرف كرد، هرچند با وجود پيشرفت هاى شگفت انگيز در 
دنياى پزشــكى، درمان صد درصد براى هيچ بيمارى حادى وجود 

ندارد.

1- ســرانجام صدا و ســيما مكلف به پرداخت حق پخش بازى هاى 
فوتبال شده است. گويا در بودجه سال آينده صدا و سيما، موظف شده 
درآمــد حاصل از تبليغات پيش از بازى هاى فوتبال را به خزانه واريز 
كند. گفتنى است اين درآمد به نسبت 30 درصد وزارت ورزش و 70

درصد صدا و سيما، تقسيم خواهد شد.
2- مجلــس بر تغيير نــوع توزيع يارانــه بنزينى به عنــوان يكى از 
شــاخص هاى اصالح ساختار بودجه كشور، مصمم است. گويا طرح 
ســهميه بندى بنزين سرانه خانوار در نوبت رسيدگى كميسيون انرژى 
قرار گرفته اســت. گفتنى اســت مجلس طرح فعلى يارانه بنزين را 
عادالنــه نمى داند زيرا 45 تا 50 درصــد خانوارها كه خودرو ندارند، 
از آن محروم هســتند و برخى با چند خــودرو چند برابر ديگران، از 

آن بهره مند شده اند.
3- برخى اصالح طلبان به انتقاد از رئيس دولت اصالحات در چينش 
شوراى عالى اصالح طلبان پرداخته اند. گويا اين افراد بر اين باورند كه 
اين شورا براساس ســليقه خاتمى چيده مى شود و تركيب سيستمى 
مشخصى ندارد. گفتنى است اين افراد از باور به خارج شدن كشور از 

دست 2 جريان اصلى سياسى كشور نيز سخن گفته اند.
4- خانه هاى مردم بيمه اجبارى مى شوند. گويا صندوق بيمه حوادث 
طبيعــى بايد 30 ميليون خانه را تحت بيمــه اجبارى حوادث طبيعى 
قرار دهد. گفتنى اســت مبلغ اين بيمه بر روى قبوض برق محاسبه و 

صاحبان خانه هاى بيمه شده مكلف به پرداخت آن هستند.
5- مبارزه با مافياى دارو، در وزارت بهداشــت آغاز شده است. گويا 
در اين راســتا، تخصيص هر گونه ســهميه داروهاى خاص و كمياب 
براى داروخانه هاى متعلق به مديران زيرمجموعه دانشــگاه هاى علوم 
پزشكى كشور ممنوع شده اســت. گفتنى است، تخصيص داروهاى 
خاص و كمياب به برخى داروخانه ها دليلى بر ايجاد رانت و شلوغى 

آن داروخانه است.

گزارش همدان پيام از نخستين روز 
بازگشايى اصناف

نقش مهم تعطيلى 
اصناف در تغيير 
وضعيت استان

 پــس از اعمال محدوديت هاى 2 هفته اى 
در سطح اســتان همدان كه به گفته مسئوالن 
همدانــى وضعيت اســتان را از حالت قرمز 
خــارج كرده و به رنگ نارنجــى تغيير داده، 
از روز گذشــته برخى محدوديت ها برداشته 
شده و گروه هاى شغلى يك و 2 فعاليت خود 
را آغاز كردنــد. از زمانى كه اين ويروس در 
سطح كشور شيوع پيدا كرد يكى از گروه هايى 
كه بيشترين آسيب را ديد اصناف و بازاريان 
بودند. اين گروه كه به گفته خودشــان شب 
عيد و يك ماه پــس از آن را كه از روزهاى 
پررونق و پرفروششان بود را از دست دادند، 
در روزهاى بازگشــايى هم آنچنان كه بايد و 

شايد فروش نداشتند.
چند وقتى است كه به دليل وضعيت نامناسب 

اســتان محدوديت هاى جديدى اعمال شد و 
بنا بر تصميمات ستاد مقابله با كرونا بازاريان 
و اصنــاف چند روزى را تنها تا ســاعت 18

فعاليــت مى كردند و 2 هفتــه  هم به صورت 
كامل تعطيل بودند. از روز گذشته كه به دليل 
تغيير وضعيت استان فعاليت بازاريان آغاز شد 
ســرى به اصناف و بازاريان همدان زديم تا 
گفت وگويى درباره شــرايط فعلى آنها داشته 

باشيم.
خيابان بوعلــى و ميدان مركزى همدان كه 2
هفته آرام را پشت ســر گذرانــده بود دوباره 
به هياهوى ســابق خود برگشته است. يكى 
از كفش فروش هــاى خيابــان بوعلى درباره 
بازگشــايى اصناف پس از 2 هفته، مى گويد: 
درســت است كه با بسته شدن بازار تا حدى 
بيمارى كنترل شد و وضعيت استان تغيير كرد 

اما من ماندم و چك و بدهى.
 او كه خــود را على معرفــى مى كند، ادامه 
مى دهد: در اين 2 هفته كه درآمد من صفر بود 
واقعا نمى دانم كه با اجاره مغازه و چك هايى 
كه دارم چه كنم. از طرفى هم مشخص نيست 
كه تا پايان ســال چه شــرايطى پيش بيايد و 

درآمد ما به چه اندازه باشد.
يك اغذيه فروشى در خيابان بوعلى نيز درباره 
شــرايط فعلى بيان مى كند: ما در اين 2 هفته 
تعطيل نبوديم ولى خب چون مردم هم نبودند 
در نتيجه درآمد چندانى نداشــتيم و شرايط 

براى ما با ساير بازاريان تفاوتى نداشت.
 يك لباس فروشى نيز درباره شرايط كرونايى 
خود، توضيح مى دهد: بازار را تعطيل كردند، 
وضعيت كروناى اســتان هم ظاهرا بهتر شد 
ولى تكليف ما همچنان نامشــخص اســت. 
مغــازه من اجاره اى اســت و براى پرداخت 

اجاره اين ماه در مضيقه هستم.
يكى ديگــر از بازاريان كه مشــغول مرتب 
كردن روسرى هاى ويترين مغازه خود است، 
مى گويد: امروز كه كار را آغاز كرديم ان شاءا... 
رونق داشته باشــد و 2 هفته تعطيلى جبران 
شود. از همه مهمتر بيشترين اميد من به چند 
ماه آينده و شــب عيد اســت، اميدوارم كه 

فروش و بازار خوبى داشته باشيم.
رئيس اتــاق اصناف همدان نيز در گفت وگو 
با همدان پيام بيان كرد: در حال حاضر مشاغل 
گروه يك و 2 فعاليت خود را آغاز كرده اند و 

محدوديت  ساعتى نيز براى آنها درنظر گرفته 
نشده است.

حسين محرابى با بيان اينكه تعطيلى اصناف 
نقــش مهمى در كاهش آمار كرونا داشــت، 
افزود: تنها موردى كه در اين مدت همچنان 
شلوغى در آن ديده مى شد بازار سرگذر بود 
و در شهر همدان متمركز بودن بازار ميوه در 
يــك مكان هم يك نقطــه ضعف و هم يك 

نقطه مثبت است. 
وى دربــاره تمهيداتى كه بــراى بازاريان و 
اصناف در نظر گرفته شــده بيان كرد: درحال 
پيگيرى از دارايى و تأمين اجتماعى هستيم تا 
تسهيالت مناسبى براى بازاريان دريافت كنيم 
چــون برخى از واحدهاى صنفى ما حدود 9
ماه اســت كه تعطيل هســتند و برخى ديگر 
اجناسى متناسب با فصل تهيه كرده اند و با اين 
تعطيلى نتوانستند اجناس خود را بفروشند و 

متضرر شده اند.
محرابى در پايان صحبت هاى خود اظهار كرد: 
اميدوارم مردم رعايت كنند تا شــرايط استان 
همدان پايدار باشد و مجبور به تعطيلى دوباره 

همدان پیام در کنار شامست!نشويم.

ميزان 
مشاركت

تعداد شعبات 
اخذ راى

تعداد شهرهاى 
استان

تعداد روستاهاى 
استان

تعداد داوطلبان 
ثبت نام كننده

عضو شوراى انصرافى هاردصالحيت ها
شهر

عضو شوراى 
روستا

روستايى: 74811 درصد
 شهرى: 559

روستا:299106470119223
شهر: 92

همدان: 30
مالير: 19

1442433

جدول آمارى پنجمين دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا در استان همدان
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مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

خبر

ناشناخته ماندن مركز رشد كبودراهنگ
 پايين بودن فرهنگ فناورى و نوآورى و بى توجهى و حمايت نكردن 
از فرهنگ نوآورى به دليل وجود ريسك و هزينه باال موجب بى توجهى 

به روحيه فناورى و نوآورى در شهرستان شده است.
مدير مركز رشــد واحدهاى فناورى شهرستان كبودراهنگ با تأكيد بر 
اينكه 80 درصد شهرستان از وجود و نحوه ارائه خدمات مركز رشد علم 
و فناورى بى اطالع هستند، اعالم كرد: طرح ايجاد و راه اندازى مركز رشد 
واحدهاى فناور پارك علم و فناورى استان همدان از سال 89 همسو با 
سياست هاى كالن نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و استان در پارك 
علم و فناورى اســتان همدان مطرح و در همان سال مجوز مركز رشد 

واحدهاى فناور شهرستان مالير دريافت شد.
مهدى پيرى در گفت وگو با ايسنا، از فعاليت 5 مركز رشد داراى مجوز 
زيرمجموعه پارك علم و فناورى استان همدان در شهرستان ها خبر داد 
و گفت: مراكز رشد در شــهر اللجين و شهرستان هاى مالير، همدان، 
كبودراهنگ و رزن و 3 مركز نوآورى در شهرستان هاى نهاوند، اسدآباد 
و تويسركان كار ارائه خدمات به جوانان نخبه و دارندگان دانش فنى را 

برعهده دارند.
وى اعطاى تسهيالت كم بهره 4 درصد به واحدهاى فناور مستقر از منابع 
داخلــى پارك و پرداخت 11 مورد حمايت مالى به واحدهاى فناور در 
مجموع به مبلغ 275 ميليارد تومان را از جمله فعاليت هاى مركز رشــد 

تابعه پارك علم و فناورى شهرستان كبودراهنگ برشمرد.
پيرى مطرح كرد: جذب تســهيالت با نرخ بهره مناسب از ساير منابع 
از جملــه صندوق نوآورى و شــكوفايى و صنــدوق كارآفرينى اميد 
و معرفــى 5 واحد فناور به صنــدوق كارآفرينى اميد بــراى دريافت 
تسهيالت در مجموع به مبلغ 900 ميليارد تومان از روش هايى است كه 
دست اندركاران مركز رشد و فناورى شهرستان كبودراهنگ از اين طريق 
توانســته اند دانش آموختگان را يارى كنند تا ايده هاى خالق خود را به 

مرحله توليد برسانند.
پيرى اعطاى تســهيالت از محل اعتبارات داخلى پارك علم و فناورى 
به صاحبان ايده براى پيشــبرد طرح هاى فناورانه و معرفى هســته ها و 
واحدهاى فناور با كارمزد 4 درصد به مؤسســات فناور براى دريافت 
تســهيالت تكميلى، خدمات مالكيت فكرى(ثبــت اختراع)، خدمات 
استقرار و تأمين محل فعاليت را از ديگر حمايت هايى دانست كه براى 
به نتيجه رســاندن طرح هاى دانش آموختگان خالق در اختيار آنها قرار 

مى گيرد.
وى ارائه مشاوره هاى تخصصى و حرفه اى از قبيل مشاوره حقوقى، مالى، 
بازاريابى، امور مالياتى، بيمه و ...، خدمات فنى و تخصصى آزمايشگاه 
و كارگاه، حمايت هاى قانونى با هدف افزايش رقابت پذيرى و استمرار 
نــوآورى در حوزه هاى آموزش هاى عمومى و تخصصى در ســطوح 
مختلف كانون ها را از ديگر خدمات حمايتى مراكز رشــد و فناورى به 

دانش آموختگان عنوان كرد.
مدير مركز رشــد واحدهاى فناورى شهرستان كبودراهنگ خاطرنشان 
كرد: مراكز رشد و مؤسسات اين آمادگى را دارند كه با ارائه تخفيف هاى 
مالياتى، اســتفاده از قانون هاى ويژه از قبيل برخوردارى از معافيت هاى 

بيمه اى و مالياتى و ساير حمايت هاى قانونى نخبگان را حمايت كنند.
وى يادآور شــد: تسهيل در ايجاد ارتباط با مجامع دانشگاهى، صنايع و 
سازمان هاى اجرايى مراكز تحقيقاتى و مجامع بين المللى، تسهيل در امور 
ثبت اختراع و ابداع در سطح كشور و بين الملل، امكان حضور هسته هاى 
واحدهاى فناور در نمايشگاه ها، نشست ها، دوره هاى آموزشى در سطح 
استانى، ملى و بين المللى و استفاده از نام و نشان پارك به عنوان تبليغات 
در امور اطالع رســانى از جمله وظايف دســت اندركاران مراكز رشد و 

پارك علم و فناورى است.
پيرى در ادامه گفت وگو با ايســنا، از ارائه مجوز مركز رشد واحد فناور 
شهرســتان كبودراهنگ در سال 92 و آغاز به كار آن از سال 93 خبر داد 
و گفت: از آغاز فعاليت تا به امروز 60 طرح نوآورانه و خالقانه بررسى 
شــده اســت كه از اين تعداد، 27 طرح در مركز رشد واحدهاى فناور 

پذيرش و از خدمات مركز رشد بهره مند شده اند.
مدير مركز رشــد واحدهاى فناورى شهرستان كبودراهنگ اظهار كرد: 
درحال حاضر 14 واحد فناور در مركز رشد شهرستان كبودراهنگ مستقر 
هســتند و 13 واحد فناور در طول سال هاى گذشته پس از پايان دوره 

استقرار قانونى شان از مركز رشد خارج شده اند.
وى گريزى هم به مهم ترين اقدامات صورت گرفته در مركز رشــد و 
فناورى زد و گفت: شناســايى و جذب ايده هــاى فناورانه و نوآورانه 
و كمك به تجارى ســازى آنها با وجود 27 واحد فناور و اشــتغالزايى 
مستقيم براى 91 نفر، اعطاى تسهيالت كم بهره 4 درصد به واحدهاى 
فناور مستقر از منابع داخلى پارك و پرداخت 11 مورد حمايت مالى به 
واحدهاى فناور در مجموع به مبلغ 275 ميليارد تومان، جذب تسهيالت 
با بهره مناســب از ساير منابع از جمله صندوق نوآورى و شكوفايى و 
صندوق كارآفرينى اميد جزو حمايت هاى پارك علم و فناورى استان از 

نخبگان بوده است.
پيرى فعاليت هاى مراكز رشــد و فناورى را گســترده عنوان كرد و 
افــزود: برگزارى رويــداد ايده پارك با هدف تشــويق افراد خالق 
به ويژه دانشــجويان براى ايده پردازى، شناســايى ايده هاى مناسب 
تجارى ســازى، توانمندســازى صاحبــان ايده بــراى افزايش توان 
بازاريابى شركت ها و واحدهاى فناور، حمايت تجارى سازى ايده ها، 
برگزارى دوره هاى آموزشى با هدف ارتقاى توان علمى، مديريتى و 
فنى شــركت ها و واحدهاى فناورى از ديگر خدماتى است كه براى 

تقويت نوآورى هاى نخبگان ارائه مى شود.
وى ارتباط بين دانشــگاه و صنعت را از مهم ترين اهداف پارك علم و 
فناورى برشمرد و ادامه داد: تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت و حمايت 
از فناوران شهرستان به منظور ارتقاى سطح فناورى توليد كاالهاى داخلى 
از موارد مهم و كاربردى مديران مركز رشد و فناورى كبودراهنگ است.
مدير مركز رشد واحدهاى فناورى شهرستان كبودراهنگ بهره گيرى از 
ظرفيت مركز رشــد شهرستان و ارتباط مستمر با مركز فنى وحرفه اى و 
دانشگاه پيام نور كبودراهنگ براى پيشبرد اهداف نخبگان را از برنامه هاى 

جانبى مركز رشد كبودراهنگ عنوان كرد.

■ در اين شرايط اوضاع كرونايى برخى شبانه و در ساعات خلوت روز 
در خيابان هاى كبودراهنگ زباله گردى مى كنند، لطفا مســؤالن نظارت 

كنند تا شيوع كرونا بيشتر نشود.
*شهروندى از كبودراهنگ

■ اينترنت ضعيف است و تلگرام با فيلترشكن كار مى كند. ماهانه هزينه 
زيادى را بايد صرف خريد بسته هاى اينترنت كنيم. از مسئوالن تقاضا 

داريم به اين مشكل رسيدگى كنند.
*شهروندى از همدان

■ الزم است دولت با ارائه وام هاى بدون بازپرداخت به مردم و مشاغل 
آســيب ديده از كرونا مانع از گســترش فقر شود. حتى راضى هستيم 
به دليل كرونا مغازه هايمان ماه ها بســته باشد اما تسهيالتى هم برايمان 

درنظر بگيرند.
*شهروندى از همدان

مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در سپاه كبودراهنگ:
خانواده  شهدا راهنما و هادى همه ما 

در جامعه هستند
 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: خانواده هاى شهدا چشم  و چراغ 

ملت و راهنما و هادى همه ما در جامعه هستند.
مســئول دفتر نمايندگى ولى فقيه و جانشين سپاه ناحيه كبودراهنگ با 
خانواده شهيدان حاجى ئى، ضيايى و حضرتى ديدار و گفت وگو كردند.

مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در ســپاه كبودراهنگ در اين ديدار با 
اشاره به فرمايش امام خمينى(ره) مبنى بر اينكه خانواده هاى شهدا چشم  
و چراغ ملت هســتند، گفت: اين خانواده ها راهنما و هادى همه ما در 

جامعه هستند.
حجت االسالم گودرزى افزود: آحاد جامعه با الگوبردارى از سيره و 
منش خانواده هاى شهدا مى توانند در زندگى فردى و اجتماعى خود 
موفــق بوده و همچنين اهداف و آرمان هاى شــهيدان را به خوبى در 

جامعه پياده كنند.
وى افزود: اگر امروز در جامعه آرامش و امنيت احســاس مى شــود به 
بركت رشادت ها و ايثارگرى هاى شهدا در 8 سال دفاع مقدس است و 

ما هرگز فداكارى هاى آنها را فراموش نخواهيم كرد.
مســئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در ســپاه كبودراهنگ خاطرنشــان 
كرد: خدا را بســيار سپاســگزاريم كه توفيق عنايت كرد تا با جمعى از 
خدمتگزاران به مردم در محضر خانواده هاى عزيز شهدا باشيم، هدف از 
ديدار با خانواده شهدا زنده نگه داشتن ياد شهدا و كسب انرژى به منظور 

خدمت بيشتر به مردم است.

آمادگى كامل 5 راهدارخانه  مالير
 براى اجراى طرح زمستانى

 رئيس اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى شهرستان مالير از استقرار 
راهدارخانه در مركز اين اداره خبر داد و گفت: در مجموع 5 راهدارخانه 
شامل راهدارخانه مركزى، يونس، آورزمان، زنگنه و زاغه طرح زمستانى 

را در سطح راه ها و محورهاى مواصالتى اجرا مى كنند.
سيداســماعيل صفوى زاده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به استقرار 83

نفر نيرو در راســتاى اجراى اين طرح، از اختصاص 4 هزار تُن ماسه، 
اختصاص 2 هزار تُن نمك و اختصاص گشــت مكانيك سيار در تمام 

محورها خبر داد.
وى با بيان اينكه 43 دستگاه سبك و سنگين براى اجراى طرح زمستانى 
راهدارى اختصاص يافته اســت، ادامه داد: دپوى ماسه و نمك در طول 
محورها براى استفاده مسافران در مواقع ضرورى صورت پذيرفته است.
اين مقام مســئول بــه آمادگى كامــل نيروهاى راهــدارى به صورت 
شبانه روزى در مدت اجراى طرح زمســتانى اشاره و خاطرنشان كرد: 
شــماره هاى تماس 141 و 33348033 به صورت شــبانه روزى آماده 

پاسخگويى به گزارشات مردمى است.
به گزارش ايســنا، رئيس اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى مالير در 
بخش ديگــرى به بارش برف محور اراك محدوده زنگنه و اســتقرار 
نيروهاى راهدارى در محور، تيغ زنى و نمك پاشى محور اراك محدوده 
چشمه على محمد گردنه ابوالقاسم خانى و برف روبى و نمك پاشى محور 

اراك اشاره كرد.
صفوى زاده افزود: ايمن ســازى پل حاجى آبــاد محور مالير- همدان، 
مرمت پل و نصب عالئم محور مالير- بروجرد روســتاى ضربعلى، 
خاكبردارى و پاكسازى قرنيز پل به منظور بتن ريزى پل محور جوكار- 
تويســركان و تنقيه و پاكسازى پل محور مالير- همدان- حاجى آباد، 
پاكسازى و اليروبى پل آبرو شانه راه و نصب عالئم حاجى آباد محور 

همدان انجام شد.
وى از تسطيح شانه و كندرو روستاى بيغش محور مالير- اراك، پاكسازى 
و تيغ زدن شن از ســطح جاده محور جوكار- تويسركان، پاكسازى و 
اليروبى خروجى پل محور مالير- همدان محدوده حاجى آباد، پاكسازى 
و رفع آبگرفتگى حاجى آباد محور مالير- همدان و لكه گيرى آسفالت 

محور مالير- همدان خبر داد.
اين مقام مسئول در پايان يادآور شد: فرماندار مالير، با همراهى معاون 
هماهنگى عمرانى، بخشــدار جوكار و مســئوالن اجرايى ذى ربط، از 
جاده هاى شهرستان، گردنه زاغه و روشنايى گردنه ها با حضور ميدانى، 

بازديد و بازرسى داشتند.

توزيع يك ميليارد بسته معيشتى 
توسط دارااليتام حيقوق نبى تويسركان

 از ابتداى شيوع كرونا تاكنون مجموعه دارااليتام حيقوق نبى مبلغى 
افزون بر يك ميليارد تومان بين خانواده هاى نيازمند در قالب بسته هاى 

معيشتى توزيع كرده است.
مدير دارااليتام حيقوق نبى(ع) تويســركان با اشاره به فعاليت 27 
ساله اين مجموعه در شهرســتان تويسركان، گفت: خيريه حيقوق 
نبى(ع) از ســال 72 آغاز بــه فعاليت كــرده و جامعه هدف اين 
مجموعه كودكان و نوجوانان زير 18 سال كه غالبًا بى سرپرست يا 

است. هستند،  بدسرپرست 
حســين قهرمانى در گفت وگو با ايســنا و با اشاره به فعاليت 27 ساله 
ايــن مجتمع خيريه مطرح كرد: تاكنون 264 يتيم در قالب 176 خانوار 
تحت پوشــش اين خيريه قرار گرفته اند كه هر ماه بسته هاى معيشتى 
شامل گوشت، برنج، روغن، ماكارونى، مواد شوينده، چاى، قند، شكر، 
لوازم التحرير، البســه و ... با قيمت تقريبى هر بسته بيش از يك ميليون 

تومان تحويل اين عزيزان مى شود.
قهرمانى با اشــاره به خدمات ديگر اين خيريه خاطرنشــان كرد: ارائه 
مشــاوره تحصيلى به دانش آموزان، معرفى افراد نيازمند براى دريافت 
وام قرض الحســنه از مبلغ 300 هزار تا 2 ميليون تومان به صندوق هاى 

قرض الحســنه و ارائه خدمات درمانى به افراد تحت پوشش از ديگر 
كارهاى اين مجموعه است. 

مدير داراليتام حيقوق بنى(ع) شهرستان تويسركان در ادامه يادآور شد: 
عالوه بر خدمات به ايتامى كه تحت پوشــش هستند، افرادى كه توسط 
امام جمعه شهرستان و  كميته امداد معرفى مى شوند نيز در حمايت اين 

مجموعه قرار مى گيرند.
قهرمانى در پايان گفت: هزينه هاى اين خيريه از محل اجاره ساختمان ها 
و مغازه هاى متعلق به مجموعه، كمك خيرين داخل و بيرون شهرستان 
و همچنين مجموعه خيريه گلرنگ  كه حامى اصلى اين خيريه اســت، 

تأمين مى شود.

 آمارهاى سازمان سنجش نشان مى دهد بيش 
از 50 درصد افرادى كه امســال كنكور داده اند، 
انتخاب رشــته نكرده اند؛ اين درحالى است كه 
در سال 97 بيش از 60 درصد و سال 98 بيش 
از 54 درصد داوطلبان اقدام به انتخاب رشــته 
كرده اند اما امســال اين آمار بــه 46 درصد در 

سطح كشور رسيده است.
بديهى اســت دليل كاهش تعــداد افرادى كه 
با وجــود مجاز بودن، اقدام به انتخاب رشــته 
نكرده اند، به يك مورد خالصه نمى شــود؛ اما 
يكى از مهم ترين اين داليل را باال گرفتن رقابت 
بر سر دانشگاه هاى برتر مى دانند. دليلى كه هر 
وقت صحبت از بيشتر بودن تعداد صندلى هاى 
دانشــگاهى نســبت به داوطلبــان كنكور هم 
مى شود، اساس وجود كنكور را به همين نكته 
مرتبط مى دانند؛ اينكه كنكــور ديگر به معناى 
قبولى در دانشگاه نيست، بلكه به مفهوم قبولى 

در يك دانشگاه معتبر است.
در هميــن راســتا آزمون سراســرى ورود به 
دانشــگاه ها در ســال 99 در اســتان همدان با 
شركت 29 هزار و 775 داوطلب انجام شد كه 
از اين تعداد داوطلب، 16 هزار و 891 نفر شامل 
56/73 درصد زن و 12 هزار و 884 نفر شامل 

43/27 درصد از شركت كنندگان مرد بودند.
متأســفانه با ورود كرونا كه از بهمن ســال 98
سيســتم آموزشى به شدت در استان تحت تأثير 
قرار گرفت كه دانشگاه ها نيز از آن مستثنا نبودند.
بر اين اســاس كليه فعاليت هاى دانشگاهى در 
استان  دانشگاه هاى  آموزشى  واحدهاى  تمامى 
به صورت مجازى انجام شــد كه ســبب شد 
حتــى در برهه هايى از زمان دانشــجويان را با 
چالش هايى مواجه كند؛ زيرا پايه اصلى فعاليت 
به صورت مجازى، فراهم بودن شرايط استفاده 
از اينترنت بود كه متأسفانه در بسيارى از نقاط 

دانشجويان همدانى را با چالش مواجه كرد.
اين اتفاقات ســبب شد تا محيط هاى آموزشى 
مختلفى تحت نظارت دانشــگاه ها در فضاى 
مجازى شكل گيرد كه از جمله آن سامانه هاى 
آموزشــيار، وادانا كه متعلق به دانشــگاه آزاد 
همدان، درس افزار در دانشگاه بوعلى و... بود.

با اين حــال كمــاكان برخى از دانشــجويان 
دانشــگاه هاى مختلف اســتان از جمله آزاد، 
صنعتى، فنى و حرفه اى و بوعلى همدان اجراى 
آمــوزش الكترونيكى (مجــازى) را در دوران 
كرونايى مشكل ساز و همراه با چالش مى دانند.

اين دانشجويان از وضعيت برگزارى كالس هاى 
آنالين (برخط) ناراضى هستند و به نظر مى رسد 
نحوه حضور در كالس هاى آنالين و امتحانات 
پايان ترم، همچنان دغدغه و چالش پيش روى 

دانشگاه ها و دانشجويان به حساب آيد.
از طرفى براســاس آنچه آنها مى گويند به نظر 
مى رســد دانشــجويان در كالس هاى مجازى 
نســبت به كالس هاى حضورى دانشــجويان 

مشاركت كمترى دارند.
از طرفى بايد گفت اگرچه برگزارى كالس هاى 
آنالين در شــرايط كنونى براى حفظ سالمت 

دانشــجويان با اهميت اســت اما دسترســى 
نداشتن و سرعت پايين اينترنت براى برخى از 
دانشجويان، نداشتن تلفن همراه هوشمند و آشنا 
نبودن دانشجويان با روش تدريس و برگزارى 
آزمون توســط اســتادان از ايرادهــاى روش 
آموزشى مجازى است كه سبب بروز مشكالت 

براى دانشجويان شده است.
دانشــجويان از اين فرصت توانســتند خود را 
با شــرايط موجود وفق دهنــد و با حضور در 
كالس ها و فعاليت در گروه هاى درسى، مسير 
آموزش را با جديت دنبال كنند و اما براى برخى 
چالش ايجاد شد و به داليل مختلف دسترسى از 

اين فرصت براى آنان ميسر نبود.
«دانشجويار»  ســامانه  از  رونمايى   

دانشگاه آزاد همزمان با روز دانشجو
رئيس دانشــگاه آزاد همدان از طراحى سامانه 
«دانشــجويار» بــا هدف ارائــه 70 خدمت به 
دانشجويان خبرداد، به طورى كه اين سامانه 16
آذر و همزمان با روز دانشجو رونمايى مى شود.

مرتضى قائمــى در گفت و گو بــا همدان پيام، 
گفت: دانشــگاه آزاد از نظر علمى و فرهنگى 
جزو دانشگاه هاى شاخص و برجسته است و 
از لحاظ علمى تنها دانشگاه كشور است كه در 
رتبه بندى جهانى، جزو صد دانشگاه برتر است.

وى ادامه داد: دانشــگاه آزاد اســالمى از لحاظ 
كميت رتبه 71 و از لحاظ كيفيت مقاالت، رتبه 
79 جهانى را از آن خود كرده اســت. در كنار 
موضوعات علمى، دانشــگاه آزاد اســالمى در 
حوزه فرهنگى نيز پيشرو بوده و افراد شاخصى 
همچون 70 شهيد مدافع حرم را تقديم انقالب 

اسالمى كرده است.
رئيس دانشگاه آزاد همدان، از رونمايى سامانه 
«دانشــجويار» در دانشگاه آزاد اسالمى خبر داد 
و گفت: اين سامانه با هدف ارائه 70 خدمت به 
دانشجويان طراحى شده كه همزمان با 16 آذر و 
روز دانشجو رونمايى خواهد شد. كانون تعامل 
دانشــگاه و خانواده با هدف گسترش ارتباط و 
تعامل دانشگاه با خانواده دانشجويان راه اندازى 
مى شود تا دانشجويان از نظر آموزشى، شخصيتى 
يا فرهنگى يك دوره ماندگار را در طول زندگى 

خود در دانشگاه آزاد اسالمى تجربه كنند.

وى همچنيــن با بيــان اينكــه درحال حاضر 
برگزارى امتحانات به صورت مجازى در پايان 
اين ترم ديده شده اســت، گفت: در ترم پيش 
براى امتحان هاى پايان ترم نگرانى زيادى وجود 
داشت اما امتحان هاى مجازى خوب پيش رفت 
و از آنچه پيش بينى كرده بوديم، بهتر انجام شد.

وى افزود: بيشتر دانشجوها مشكلى در اينترنت 
يا امتحان مجازى ندارند اما تعداد بســيار كمى 
از دانشجوها متقاضى امتحان حضورى هستند 
و معترضنــد كــه اينترنــت در نزديكى محل 

سكونتشان مشكل آنت دهى دارد.
وى همچنين درباره اينترنت رايگان دانشجويان 
گفت: سامانه هاى آموزش مجازى دانشگاه آزاد 
اسالمى به وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
اعالم شــده و اكنون اســتفاده از اين سامانه ها 
براى دانشجويان و اساتيد دانشگاه آزاد اسالمى 

به صورت رايگان محاسبه مى شود.
رئيس دانشگاه آزاد همدان، ادامه داد: اگر براى 
برخى دانشــجويان در برخى مناطق، اينترنت 
به صورت رايگان محاسبه نمى شود، الزم است 
موضوع را به واحد دانشگاهى مربوطه يا سازمان 

مركزى اطالع دهند تا موضوع بررسى شود.
 قبولى 3484 نفر از داوطلبان سال 

99 در دانشگاه بوعلى همدان
زئيس دانشــگاه بوعلى همدان نيز با بيان اينكه 
3 هــزار و 484 نفــر در مقاطع كارشناســى، 
كارشناســى ارشد و دكترى در سال 99 در اين 
دانشگاه جديدالورود هستند، گفت: تمام مراحل 
ثبت نام و برگزارى كالس ها در ترم جديد براى 
تمام مقاطع تحصيلى به صورت مجازى برگزار 
شد. يعقوب محمدى فر، اظهار كرد: امسال در 
مقطع كارشناســى پيوســته هزار و 938 نفر با 
كنكور و 369 نفر براســاس سوابق تحصيلى و 
براى كارشناسى ناپيوسته 37 نفر براساس سوابق 

تحصيلى در اين دانشگاه پذيرفته شده اند.
وى درباره پذيرفته شــدگان مقاطع كارشناسى 
ارشد اضافه كرد: تعداد پذيرفته شدگان دانشگاه 
بوعلى سينا در مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته 

روزانه 712 نفر و شبانه 233 نفر هستند.
وى در رابطــه با آمار پذيرفته شــدگان مقطع 
دكترى ســال 99 اين دانشگاه مطرح كرد: 152

نفر در دكترى روزانه و 43 نفر در دكترى شبانه 
موفق به قبولى در دانشگاه بوعلى سينا شده اند.

وى به درنظر گرفتن شرايط مجازى در آموزش 
براى دانشــجويان اين دانشگاه اشــاره كرد و 
گفت: سامانه درس افزار، فراديد و ادوب كانكت 
3 ســامانه درنظر گرفته شــده براى برگزارى 
امتحان پايان ترم در دانشگاه بوعلى سينا هستند، 
همچنين به اســاتيد اين اختيار داده شــده كه 
مى توانند درصورت نارضايتى دانشــجو از هر 
ســامانه ديگرى كه به آن تسلط دارند، استفاده 

كنند.
رئيس دانشگاه صنعتى همدان از برگزارى 600
كالس آموزش مجازى و همچنين قرار گرفتن 
800 فايل آموزشى براى بهره بردارى دانشجويان 

به صورت برون خط خبر داد.
 برگــزارى 600 كالس آمــوزش 

مجازى در دانشگاه صنعتى همدان
رئيس دانشــگاه صنعتى همدان نيز در اين باره 
گفت: دانشــگاه صنعتى همدان پيرو اطالعيه 
ستاد ملى مبارزه با كرونا و ابالغ وزارت علوم، 
تحقيقات و فنــاورى مبنى بــر تعطيل كردن 
كالس ها، رسالت خود در آموزش دانشجويان 

را دغدغه اصلى قرار داد.
حســن ختنلو، افزود: على رغم نداشتن سابقه 
برگــزارى كالس هــاى آموزشــى به صورت 
مجازى، در كوتاه ترين زمان ممكن بسترسازى 
اين امر فراهم شــد و «سامانه آموزش مجازى 
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آغاز به كار كرد.
وى ادامه داد: آموزش هاى الزم جهت اســتفاده 
از سامانه هاى آموزش مجازى در اختيار اساتيد 
و دانشــجويان قرار گرفت و در ادامه اســاتيد 
دانشــگاه توليد محتواى آموزشى خود را آغاز 

كرده و در اختيار دانشجويان قرار دادند.
رئيس دانشــگاه صنعتى همدان تأكيد كرد: اين 
سامانه حتى در تعطيالت نوروز هم فعال بوده 
و به طور پيوســته محتواى آموزشى در اختيار 

دانشجويان قرار گرفته است.
وى خاطر شــان كرد: دانشگاه صنعتى همدان 
به عنوان يكى از دانشــگاه هاى پيشرو استان در 
امر آمــوزش مجــازى درحال حاضر خدمات 
آموزش خود را از طريق 2 سامانه برون خط و 
يك سامانه برخط به دانشجويان ارائه مى نمايد 
تا دانشــجويانى كه ســاعات كالس آنالين به 
اينترنت دسترسى ندارند از آموزش جا نمانده و 
از سامانه هاى آفالين مطالب آموزش را پيگيرى 

نمايند.
رئيس دانشگاه صنعتى همدان تصريح كرد: در 
ســامانه هاى آموزش مجازى دانشگاه صنعتى 
همدان تاكنون صدها فايل آموزشى به صورت 
برون خــط در اختيار دانشــجويان قرار گرفته 
است، وى در ادامه افزود: همچنين 600 كالس 
آموزشى طبق برنامه آموزشى مصوب دانشگاه 
به صورت آنالين براى دانشجويان درنظر گرفته 
شده اســت كه دانشجويان و اســاتيد در اين 

كالس ها حضور مى يابند.

 شرايط ويروس كرونا در شهرستان تحت 
كنترل اســت ولى وضعيت شكننده است و 
قطع زنجيره كرونا به رفتار و همكارى مردم 

بستگى دارد.
فرماندار نهاوند روز شنبه در نشست اجراى 
طرح شــهيد ســليمانى در بخــش خزل و 
شــهر فيروزان، گفت: همزمان با آغاز طرح 
شهيدقاسم سليمانى در شهر نهاوند عالوه بر 
مراكز شــهرى در بخش ها و روستاهاى اين 
شهرســتان اين طرح با شــتاب مناسبى اجرا 

مى شود.
ناصرى از مشــاركت هــزار و 300 نيروى 
انســانى در اجراى طرح شــهيد سليمانى در 
شهرستان خبر داد و اظهار كرد: تمركز طرح 
شهيد ســليمانى بر بحث پيشگيرى از كرونا 
اســت و اين طــرح شــامل 3 مرحله اصلى 
مراقبت، حمايت و نظارت اســت كه در اين 
راســتا نقش قرارگاه زيستى با دبيرى سپاه و 

نيروهاى بسيج انكارناپذير است.
وى شناســايى، بيماريابى، رهگيرى بيماران، 

بهبــود فرايند درمان مبتاليــان را از اهداف 
اجراى طرح غربالگرى خانه به خانه شــهيد 
قاسم ســليمانى عنوان كرد و افزود: در اين 
طــرح قطع زنجيره انتقــال ويروس كرونا از 
اهميت بســزايى برخوردار بوده و در اجراى 
آن مراقبت از بيماران، حمايت از خانواده هاى 
آسيب پذير و همچنين نظارت بر نحوه كنترل 

ويروس كرونا مورد توجه قرار دارد.
وى خاطرنشــان كرد: شــرايط تحت كنترل 
ولى وضعيت شــكننده است و قطع زنجيره 
كرونا به رفتار و همكارى مردم بستگى دارد 
و به انصاف مردم با فرهنگ اين شهرستان در 
اجراى محدوديت هــاى كرونايى و همچنين 
طرح شــهيد قاسم ســليمانى همراهى بسيار 
خوبى داشته اند كه صميمانه از آنان قدردانى 

مى كنيم.
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند هم گفت: 4 مركز 
خدمــات جامع ســالمت در بخش خزل در 
كنگاور  ســلگى،  شهرك  رزينى،  روستاهاى 
كهنه و شهر فيروزان به همراه نيروهاى بسيج 

و خانه بهداشــت با كمك همه ظرفيت هاى 
بخــش و نيروهاى مردمــى در اجراى طرح 

شهيد قاسم سليمانى مشاركت دارند.
على مختارى در اين جلســه ضمن تشــريح 
اجراى طرح شــهيد قاسم ســليمانى، گفت: 
شهرستان نهاوند به 20 منطقه تقسيم شده كه 
در هر منطقه يك نماينده از شبكه بهداشت، 
يك نماينده از بســيج و سپاه و يك نماينده 
نيز از سازمان تبليغات (روحانيون) در 3 تيم 
روزانه با هدف (حمايت، نظارت و مراقبت) 
بــه مراكز و منــازل براى بررســى مراجعه 

مى كنند.
وى اظهــار كرد: مبناى اصلى اجراى طرح بر 
اين اســت كه افراد مبتــال و مثبت كرونا در 
خانه ها را شناســايى كنيم و تا بهبودى كامل 

روزانه مورد كنترل قرار گيرند.
وى در ادامه افزود: در اجراى اين طرح 20

نفر به عنوان نماينده سپاه كه از طرف شبكه 
بهداشــت آموزش ديده اند بــه مناطق 20

گانه شهرســتان معرفى شده اند كه به همراه 
850 نفــر از بســيجيان فعــال شهرســتان 
در مناطق مختلف شــهرى و روســتايى به 
كمك 78 خانه بهداشــت شهرستان در اين 
طرح مشاركت داشــته و تالش مى كنند تا 
از شــيوع اين بيمارى پيشــگيرى و در امر 
شناســايى و حمايــت از بيمــاران مبتال به 

كرونا و خانواده هاى آن پيشگام باشند.

مختارى تأكيد كرد: در اجراى طرح شــهيد 
ســليمانى تالش مى شــود تا با اســتفاده از 
ظرفيت هاى بسيج و نيروهاى مردمى، زنجيره 
كرونا قطع شود و تيم هاى عملياتى با حضور 
در محــالت مختلف، به شناســايى بيماران 
كرونايــى پرداخته و از خانواده ها و اطرافيان 

بيماران حمايت كنند.
براى  جلســات  تشــكيل  افزود:  مختــارى 
پيشبرد اهداف اين طرح، ساماندهى تيم هاى 
عملياتى، تهيه و توزيع بســته هاى معيشتى و 
بهداشــتى، شناسايى خانوارها، فرهنگ سازى 
و بهره گيــرى از همه ظرفيت به ويژه ظرفيت 

خيرين بخشى از اين اقدامات است.
وى گفــت: نيروهاى بســيج بــا همكارى 
كارشناســان بهداشت و درمان تالش دارند 
تا ضمــن شناســايى زودهنــگام بيماران، 
و  غيرخانگى  و  خانگــى  قرنطينــه  اجراى 
مراقبت از بيماران، از ميــزان ابتالى افراد 
به اين بيمارى كاســته و با توزيع بسته هاى 
معيشــتى و حمايتــى از خانواده هاى مبتال 

كنند. حمايت 
فرمانــده ســپاه نهاونــد در پايــان تأكيــد 
ــتان و بخــش  ــم شهرس ــردم فهي ــرد: از م ك
خــزل انتظــار داريــم در اجــراى ايــن طــرح 
همــكارى و مشــاركت الزم را داشــته باشــند 
ــتان  ــارى را در شهرس ــن بيم ــم اي ــا بتواني ت

ــم. ــار كني ــرل و مه كنت

همدان پيام به مناسبت روز دانشجو بررسى مى كند

اينترنت مشكل اصلى كالس هاى مجازى

فرماندار نهاوند: 

وضعيت كرونا 
هنوز بسيار شكننده است
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حفاظت از تنوع زيستى خاك
 زمانى كه براى انجــام امور روزمره 
خود بر روى زمين گام برمى داريم، شايد 
متوجه نباشيم كه در زير پاى ما مجموعه 
فوق العاده متنوعى از گياهان، جانوران و 
ميكروب ها وجود دارند كه تركيب كلى 

خاك زمين را شكل داده اند. 
چنانچه با دقت بنگريم، خاك ها را بايد 
فراتر از خاك صرف درنظر گرفت، آنها 
مخزن مهم تنوع زيســتى جهان هستند 
كه نقش مهمى در تضمين كشاورزى و 

امنيت غذايى، تنظيم ميزان انتشار گازهاى گلخانه اى و بهبود سالمت 
گياهان، حيوانات و انسان ها ايفا مى كنند. بدون آنها دنياى ما آنگونه كه 

امروز هست، نخواهد بود.
تاكنون به انــدازه كافى از خاك بهره گرفته ايم و زمان آن رســيده كه 
تالش كنيم آن را زنده نگه داريم و به حفظ تنوع زيســتى اش كمك 

كنيم.
خاك محــل ســكونت اجتماعات عظيــم زيرزمينى اســت. تعداد 
ميكروارگانيسم هاى موجود در يك قاشق غذاخورى از خاك، از تعداد 
انســان هاى روى زمين بيشتر است! يك خاك سالم شامل مهره داران، 
بى مهرگان، ويروس ها، باكترى ها، قارچ ها، گلسنگ ها و گياهان است 
كه در مجموع با خدمات و عملكرد اكوسيستميك خود براى هر فرد و 
هرچيز در دنيا مفيد هستند. در واقع خاك ها ميزبان بيش از 25 درصد 
از تنوع زيستى كره زمين مى باشند! اين اجتماع متنوع موجودات زنده، 
خاك را ســالم و بارور نگه مى دارد. موجودات زنده خاك، گياهان را 
تغذيه و حفاظت مى كنند و در مقابل، گياهان هم خاك را مى پرورانند 

و كيفيت آن را بهبود مى بخشند.
خاك هــا براى سيســتم غذايى ما ضرورى هســتند. در واقع تخمين 
زده مى شــود كه 95 درصد غذاى ما به طور مستقيم يا غيرمستقيم در 
خاك توليد مى شــود. خاك هاى سالم و متنوع به ما اجازه مى دهند كه 
انواع فراوانى از گياهان و ســبزيجات مورد نيازمان را پرورش دهيم. 
ميكروارگانيسم هاى موجود در خاك غذاى الزم را براى رشد گياهان 
فراهم مى كنند. تغذيه گياه بستگى به ميزان مواد مغذى و در دسترس 
بودن آنها در خاك دارد؛ بنابراين هرچقدر تنوع زيســتى خاك بيشتر 

باشد، مواد غذايى ما مغذى تر و مفيدتر خواهند بود.
تنوع زيســتى خاك منبع مهم مواد شــيميايى و ژنتيكى مورد نياز در 
توليد و توسعه داروها نيز است. ميكروارگانيسم هاى موجود در خاك 
براى توليد آنتى بيوتيك ها مورد اســتفاده قرار مى گيرند. به عنوان مثال، 
پنى سيلين كه يكى از پركاربردترين آنتى بيوتيك هاى دنياست، در اصل 
از يك قارچ كوچك خاك زى به دست مى آيد. انجام تحقيقات علمى 
بر روى خاك هاى ســالم نه تنها به ما در زمينه شناخت و بررسى بهتر 
ميكروارگانيسم ها و نقش آنها در اكوسيستم كمك مى كند، بلكه امنيت 
غذايــى ما را تأمين كرده و موجب مى شــود بتوانيــم آفات و عوامل 
بيمــارى زا را تحت كنترل خود درآوريم. مطالعات علمى نشــان داده 
درصورتى كه كودكان در معرض ميكروارگانيسم هاى خاك سالم قرار 
بگيرند تــاب آورى آنها در برابر بيمارى ها باال خواهد رفت و از بروز 
مشكالتى از قبيل آلرژى، آسم، بيمارى هاى خودايمنى و افسردگى در 

آنها جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
خــاك عالوه بــر اينكــه تأمين كننده مــواد غذايى اســت، خاصيت 
تصفيه كنندگى نيز دارد و به عنوان يكــى از پاالينده هاى مهم طبيعت 
محسوب مى شود. اين خاصيت خاك در اثر خواص فيزيكى، شيميايى 

و زيستى آن حاصل مى شود.
در آينده، فرسايش خاك مهم ترين چالش زيست كره خواهد بود. اگر 
از خاك هاى موجود به خوبى حفاظت نشود، بحران گرسنگى سرتاسر 
كره زمين را تحت سيطره خود درخواهد آورد. فرسايش خاك موجب 
كاهش 4 درصدى عملكرد محصوالت كشاورزى در جهان مى شود، 
همچنين اين فرسايش موجب آلودگى آب راه ها و انتشار كربن ذخيره 

شده در خاك و جو زمين مى شود.
درست است كه خاك از منابع تجديدپذير به شمار مي رود اما براساس 
مراجع مختلف، تشكيل هر ســانتي متر خاك در شرايط مختلف آب 
و هوايي از صد تا هزار ســال طول مي كشــد. هزينه رفع آلودگي هر 
متر مكعب خاك به روش هاي مختلف، بين 50 تا 5 هزار دالر اســت 
(ارزان ترين قيمت مرتبط به تبديل خاك آلوده به بتن است). از سوي 

ديگر، رفع آلودگي خاك فرايندي بسيار درازمدت است .
برنامه ريزى براى حفاظت از خاك الزمه بقاى نســل بشــر اســت و 
برخوردارى از زمين پاك حق همگانى است. بنابارين براى حفظ زمين 
نيز صيانت از خاك الزامى اســت، صيانت از خاك در واقع صيانت از 

همه منابع طبيعى است.

آغاز بررسى اليحه بودجه در مجلس
 از هفته آينده

 نايب رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شــوراى اسالمى گفت كه 
بررسى اليحه بودجه 1400 از هفته آينده در مجلس آغاز مى شود.

حجت االسالم محمدرضا ميرتاج الدينى روزگذشته در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: كميسيون هاى تخصصى مجلس از يكشنبه هفته آينده بررسى اليحه بودجه 
1400 را در دستور كار دارند و پيشنهادات خود را در مورد اليحه بودجه ارائه 
خواهند كرد. همچنين هر كميســيون در هفته آينده اعضاى خود در كميسيون 

تلفيق را انتخاب مى كند تا كميسيون تلفيق نيز تشكيل شود.
وى افزود: كميسيون تلفيق براى بررسى اليحه بودجه و پيشنهادات كميسيون ها 
2 هفته زمان دارد كه اين مهلت براى 2 هفته ديگر هم قابل تمديد است سپس 

اين اليحه به صحن علنى مجلس ارائه خواهد شد.

توان ايران براى ارائه تجهيزات دفاعى در بازار
 كشورمان از لحاظ پيشرفت هاى تجهيزات دفاعى از توان بااليى برخوردار 
اســت كه ما مى توانيــم اينها را در قالب قراردادى به متقاضيان تســليحات به 

فروش برسانيم.
نماينــده اصفهان در مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با اشــاره به توســعه 
تجهيــزات دفاعى و امكان فروش فناورى هاى اينچنينــى، گفت: ما مى توانيم 
فناورى هايى را كه به آنها دست پيدا كرده ايم در جهت حمايت از همسايگان در 

شرايط دوستانه و البته در قالب قراردادهايى، در اختيارشان قرار دهيم.
عباس مقتدايى افزود: در دنيا به فروش تسليحات به عنوان يك تجارت سودآور 
نگاه مى شــود، اما نگاه راهبردى جمهورى اسالمى ايران در كنار اينكه منافعى 
به دست مى آورد، اين است كه تجارت سالح بايد به امنيت بيشتر منطقه كمك 

كند نه اينكه براى ازدياد درآمدهاى مالى باشد.

قانون اقدام راهبردى براى رفع تحريم ها 
زيان آور نيست

 مراحــل مختلف تدوين طرح اقدام راهبردى مجلس براى رفع تحريم ها تا 
تصويب نهايى آن براساس روال و مقررات متعارف و قانونى مجلس انجام شده 

و دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى دخالتى در آن نداشته است.
دبيرخانه شــوراى عالى امنيت ملى روزگذشــته درباره حاشيه سازى هاى اخير 
درباره تصويب قانــون اقدام راهبردى براى لغو تحريم هــا با صدور بيانيه اى 

تصريح كرد كه اين قانون مسأله خاصى به زيان مصالح ملى ايجاد نمى كند.
به گزارش فارس، در اين بيانيه آمده اســت: روشن است كه مجلس محترم نيز 
الزامى براى اخذ موافقت دبيرخانه و دستگاه هاى ديگر مگر آنچه در چارچوب 
قانون اساس و شــرع مقدس، رعايت آن توصيه شده و توسط شوراى محترم 

نگهبان مورد نظارت قرار مى گيرد، نداشته است.

معاون جديد ديپلماسى اقتصادى 
وزارت خارجه معرفى شد

 بــا حضور محمد جواد ظريف وزير امور خارجه طى مراســمى، 
«سيد رسول مهاجر» به عنوان معاون جديد ديپلماسى اقتصادى وزارت 

امور خارجه معرفى و مشغول به كار شد.
به گزارش مهــر، با حضور محمد جواد ظريــف وزير امور خارجه 
طى مراســمى، «سيد رسول مهاجر» به عنوان معاون جديد ديپلماسى 

اقتصادى وزارت امور خارجه معرفى و مشغول به كار شد.
ظريف در اين مراسم از زحمات وتالشهاى غالمرضا انصارى معاون 
سابق ديپلماسى اقتصادى وزارت امور خارجه در دوره تصدى تشكر 
و قدر دانى كرد. غالمرضا انصارى قرار اســت به كار خود به عنوان 

مشاور وزير امور خارجه در امور ديپلماسى اقتصادى ادامه دهد.
سيد رسول مهاجر اشــتغال در پست هاى مديركل دفتر هماهنگى و 
پايش روابط اقتصادى دوجانبه وزارت امور خارجه، سفير جمهورى 
اســالمى ايران در كشورهاى ســوئد، رومانى، مجارستان و پرتغال و 
مديركل آســيا و اقيانوســيه وزارت امور خارجه را در سوابق كارى 

خود دارد. 
در حاشيه اين نشست همچنين معارفه «مير مسعود حسينيان» به سمت 
دســتيار وزير و مديركل خاورميانه عربى و شمال افريقا به جانشينى 
حميد رضا دهقانى ســفير جديد كشــورمان در قطر و همچنين سيد 
جالل الدين علوى سبزوارى به عنوان مديركل همكاريهاى اقتصادى 
چند جانبه و بين المللى به جانشــين مجيد بيزمارك كه به تازگى به 

افتخار بازنشستگى نائل آمد، انجام شد.

محمد ترابى »
 هفته گذشــته مجلس شوراى 
اسالمى در واكنش به ترور شهيد 
محســن فخــرى زاده دانشــمند 
هســته اى كشــورمان، طرح اقدام 
راهبــردى براى لغــو تحريم ها و 
صيانت از منافع ملت را به تصويب 
رســاند كه با موجى از واكنش ها 

رو به رو شد.
با اين حــال و پس از رد اين طرح 
طرح  نگهبان،  شــوراى  توســط 
مذكــور به تأييد شــوراى نگهبان 
رسيده و از سوى رياست مجلس 
شوراى اسالمى به صورت قانون به 

دولت ابالغ شد. 
واكنش ها به اين اقدام شوراى نگهبان و مجلس 
يازدهم كه در ظاهر نشان مى دهد ارتباط خوبى 
با يكديگر نسبت به ادوار گذشته دارند، ادامه 

داشته است. 
هاشمى طبا يكى از نامزدهاى انتخابات رياست 
جمهورى دولــت دوازدهم در واكنش به اين 
اقدام گفته اســت كه اگر رئيس جمهور بودم 
طرح مجلس را عملياتى نمى كردم و زندان را 

به جان مى خريدم!
بــا اين حال وزير امور خارجه كشــورمان در 
ششــمين نشســت مجــازى گفت وگوهاى 
مديترانه اى گفته اســت كه به رغم مخالفت با 
طــرح راهبردى مجلس بــراى لغو تحريم ها، 
دولت ناگزير است مصوبه مجلس را اجرا كند.

با وجــود اين، محمدجــواد ظريف همچنين 
تصريح كرده اســت كه اگر اروپــا و آمريكا 
به برجــام برگردند، مصوبــه مجلس اجرايى 
نمى شود؛ اقدامات گذشــته هم برمى گردد و 
برجام به صورت كامل اجرا مى شــود؛ اما اگر 
اروپا به تعهداتش عمل نكنــد، ما بايد قانون 
را پس از اينكــه مراحل تصويب را طى كرد، 

اجرا كنيم.
حال كه طــرح چالش برانگيز مجلس يازدهم 
به صــورت قانون درآمده و الزم االاجرا شــده 
اســت، اين پرســش در ذهن پيش مى آيد كه 
قانون مذكور تا چه انــدازه مى تواند مثمرثمر 

باشد؟
سعيد جليلى كه يكى از اركان اصلى ديپلماسى 
و سياســت خارجــه در جبهــه اصولگرايان 
محسوب مى شود، در واكنش به منتقدان قانون 
مذكور در صفحه توئيتر شخصى خود نوشت: 
«برخى مى گويند دشــمن را تحريك نكنيد تا 
تنش ايجاد نشود. بايد گفت چه چيزى دشمن 
را تحريك مى كند؟ اينكه دشمن احساس كند 
مى تواند حقوق شما را زير پا بگذارد تحريك زا 
است يا زمانى كه احساس كند تعرض به شما 
هزينــه  دارد؟ ترديد در دفــاع از منافع مردم، 
افزايش تنش و طمع دشمن را به همراه دارد.» 

■ در اينجا اين پرســش مطرح مى شود كه با 
قبول لزوم اقدام و نشــان دادن پاسخ سريع به 
تعرض دشمنان كشور، چرا اين اقدام انتخاب 

شد؟ 
■ دولت وقت آمريكا، رژيم اشغالگر اسرائيل 
و برخى كشورهاى منطقه در طول اين مدت 
بر نابودى برجام تأكيد داشــته و پس از نااميد 
شــدن از نابودى برجام دســت بــه اقداماتى 
زده اند كه بازگشــت به برجام را براى دولت 
دموكرات آينده سخت تر كنند. چگونه مى توان 
با سخت تر كردن شرايط براى بازگشت اياالت 
متحده به برجام و لغو تحريم ها، پاسخ مناسبى 

به متعرضان و دشمنان داد!؟
 در شرايط كنونى ضرورت 

اين قانون چيست؟
يك حقوقدان و تحليلگر مســائل بين المللى، 
در توييتى پاسخ انتقادات اخير سعيد جليلى را 
خطاب به وى، نوشت: كسى نمى گويد دشمن 
را تحريك نكنيــد. مى گوييم به گونه اى عمل 
نكنيد كه دشمن بتواند اقدامات مان را دستمايه 
يارگيرى، اجماع سازى، فضاسازى و درنهايت 
هزينه تراشــى عليه خودمان قــرار دهد. مثًال 
خروج از پروتكل الحاقى دقيقاً براى دشــمن 

چه «هزينه اى» دارد؟ 
رضا نصــرى در ادامه افــزود: مجلس مقرر 
كرده اســت 12 روز پــس از روى كار آمدن 
بايــدن - درحالى كه هنوز كابينه اش شــكل 

نگرفته - دولــت روحانى اجــراى پروتكل 
الحاقى را متوقف كند. با نزديك شدن به اين 
تاريخ، البى ها و رسانه هاى متخاصم در آمريكا 
به شدت هجوم خواهند آورد كه بايدن نبايد به 

«شانتاژ هسته اى» ايران تن بدهد!
وى درباره اقدامات دشمان كشورمان نوشت: 
روابط  بنگاه هــاى  اســرائيل،  نخســت وزير 
جريان   تبليغاتى  دســتگاه هاى  عمومــى اش، 
نومحافظه كار، البى  ســعودى و تمام بازيگران 
ايران ستيز - با علم به حساسيت افكار عمومى 
نســبت به اين موضوع - وارد ميدان خواهند 
شد و حول مقوله پنهان كارى و «تسليم در برابر 
شانتاژ هسته اى» فضا را تصاحب خواهند كرد.

اين كارشناس مسائل بين الملل همچنين افزود: 
ســپس - در اين فضاى ســنگين رسانه اى - 
مجلس سناى كنگره در جلسات استماع و طى 
فرايند رأى اعتماد بــه وزرا (كه در آن تاريخ 
در جريان است)، به موضوع «شانتاژ هسته اى» 
مركزيت خواهد بخشيد و حتى تأييد مقامات 
ارشد سياست خارجه كابينه بايدن را مشروط 
به وعده برخورد با اين اقدام ايران خواهد كرد.

نصيــرى درباره موضع گيرى ديگر كشــور ها 
و ســازمان هاى بين المللى نوشــت: در چنين 
بسترى، كافى اســت آژانس بين المللى انرژى 
اتمى، كشورهاى اروپايى، دبيركل سازمان ملل 
و به احتمال قوى چين و روسيه نيز نسبت به 
اين اقدامِ ايران هشدار دهند تا فضاى سياسى 
- اعم از داخلى و بين المللى- كامًال عليه ايران 

سامان دهى شود!
وى افزود: آنگاه هزينه سياسى لغو تحريم ها و 
بازگشت به قطعنامه 2231 و برجام براى بايدن 
- كه به ظاهر هدف اصلى قانون اخير مجلس 
بوده – به شــدت ســنگين تر خواهد شــد و 
محتمل است كنگره نيز در قبال قانون مجلس 
ايران مصوبه  يا قطعنامه اى براى ارجاع ايران به 
شوراى امنيت به تصويب برساند. امرى كه با 
توجه به مواضع پيشين چين و روسيه در قبال 

موضوع بازرسى ها كامًال قابل تصور است.
اين كارشناس مسائل بين الملل افزود: يعنى با 
يك اقدام كم اثر اما نمايشى، حساسيت برانگيز 
و جنجال آفرين، عمًال حربه اى دست تندترين 
جريان هاى درون آمريكا داده ايم تا هم سكان و 
عامليت را از ساير بازيگران بستانند؛ هم فرايند 
لغو تحريم  را بــا هزينه و موانع جديد مواجه 
ســازند و هم روند تحوالت آتــى را از ابتدا 

ريل گذارى كنند.
با اين حال رئيس مجلس شوراى اسالمى اعتقاد 
دارد كه قانــون اخير به منظور خروج از برجام 
نيست. محمدباقر قاليباف در يك گفت وگوى 
تلويزيونى در پخش زنده گفت كه اينكه گفته 
مى شود اين طرح به صورت غيركارشناسى در 
مجلس تصويب شــده است كامال غيرمنطقى 
اســت؛ زيرا مجلس حدود 5 ماه بر روى اين 
طرح در كميســيون امنيت ملــى با همكارى 
دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى و نظراتى كه 
از سازمان انرژى اتمى و وزارت خارجه گرفته 
اســت كار كارشناسى انجام داده است و اصال 
در اين طرح به دنبال خروج از برجام نبوده ايم. 
وى در اين گفت وگــو در ادامه افزود: از قضا 
در اين طرح براســاس مــاده 36 و 37 برجام 
آماده شده است كه در آن قيد شده هر كدام از 
طرفين كه تعهدات خود را اجرايى نكنند طرف 
مقابل حق دارد كه تعهــدات خود را كاهش 
دهد. ما به همــه تعهدات برجامى خود عمل 
كرديم، آيا طرف مقابل به تعهداتش عمل كرده 

است؟ ما در اين طرح به دولت كمك كرده ايم 
تــا از حقوق ملت دفاع كند. از آنجا كه آنها به 
تعهداتشان عمل نكردند ما نيز غنى سازى تا 20

درصد را انجام خواهيم داد.
اين مســأله مشخص اســت كه دولت فعلى 
ايــاالت متحــده آمريكا با برجــام مخالف 
بوده و قصد نابودى آن را داشــته اســت و 
اين دولــت احتمالى دموكــرات بعدى اين 
كشــور است كه بر بازگشت به برجام و لغو 

تحريم ها تأكيد دارد. 

اينكــه گفته مى شــود، آمريــكا به 
وعده هاى خود عمل نكرده اســت، 
در جايى اســت كه اين دولت قصد 
نابــودى برجام را دارد تــا عمل به 

وعده!
فرصــت درنظر  ديگــر  ســوى  از 
گرفته شده براى اعضاى برجام، براى 
بازگشــت تحريم ها حتى به تشكيل 
كابينه دولت جو بايــدن نيز كفايت 

نمى كند. 
بايد گفت كه مذاكرات براى برجام 
هزينه هاى فراوانى براى كشــور در 
بر داشته اســت. فارغ از خوب يا 
بد بودن اين معاهده، بايد گفت كه 
مانع تراشى و يا نابودى آن به دست 
خود، تنها هزينه ها را بر دوش ملت و كشور 

مى گذارد. 
در مقطع فعلى كه تا چند ماه آينده مشــخص 
مى شود كه برجام براى كشور كارآيى خواهد 
داشــت يا خير، اقدامات نســنجيده اى از اين 
قبيل، كه پس از تشــكيل يكدست و تازه كار 
مجلــس يازدهم ظن آن مى رفــت، مى تواند 
تالش ها و اســتقامت چندساله اخير دولت و 

ملت را عقيم بگذارد. 

بررسى واكنش ها با قانون اخير مجلس

هزينه توقف پروتكل الحاقى 
براى ايران يا طرف مقابل؟

■ سخت تر كردن شرايط بازگشت به برجام براى بايدن، در واكنش به تحريم هاى دولت ترامپ

محسن 
جعفرى نژاد بسطامى 
مديركل حفاظت محيط زيست 
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احراز هويت بيش از 12 ميليون دانش آموز و 706 هزار 
معلم در پلتفرم شاد

 براساس اعالم وزارت آموزش و پرورش و طبق آخرين آمار منتشرشده از فعاليت 
كاربران در شبكه شاد تاكنون بيش از 12ميليون دانش آموز، 111 هزار مدير و 706 هزار 
معلم در پلتفرم شــاد احراز هويت شده اند. به گزارش ايسنا، تاكنون بيش از 12 ميليون 
و 311 هزار و 997 نفر دانش آموز، 111 هزار و 37 نفر از مديران مدارس و 706 هزار 
و 840 نفر معلم در شبكه آموزشى دانش آموز (شاد) احراز هويت شده اند. براساس اين 
گزارش، از زمان راه اندازى شــبكه شاد تاكنون بيش از 9 ميليارد و 897 ميليون و 808 
هزار و 533 پيام و در حدود 3 ميليارد و 599 ميليون و 203 هزار و 103 فايل توســط 

كاربران در پلتفرم شاد ارسال شده است.

پيش بينى تأمين واكسن كرونا در 2 ماه آينده
 مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو درباره تدابير وزارت بهداشت 

به منظور تأمين واكسن كرونا توضيح داد.
به گزارش فارس، سيدحيدر محمدى با اشاره به تالش هاى وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو به منظور تأمين واكسن مورد نياز مردم كشور، اظهار كرد: 6 شركت داخلى 
درحال انجام مطالعات بر روى توليد واكســن كرونا هستند كه مطالعات آزمايشگاهى 
آنها به پايان رســيده اســت و برخى از آنها در فاز مطالعات حيوانى هســتند و برخى 

درخواست مجوز ورود به فاز مطالعات انسانى را به سازمان غذا و دارو ارائه داده اند.
وى افزود: مطالعات 2 شــركت داخلى ظرف هفته آينده وارد فاز انســانى مى شود و 

اميدواريم در ماه هاى ابتدايى سال 1400 بتوانند اين واكسن را توليد كنند.

 زنان نقش مهمى در بهينه سازى مصرف انرژى دارند
 وزير نفت با تأكيد بر اينكه بهينه ســازى مصرف سوخت يك اصل است، بيان كرد 
كــه در بخش خانگى، زنان بهترين نقش را در كاهــش ميزان مصرف انرژى و آب و 
بهينه ســازى آن برعهده دارند. به گزارش ايرنا، بيژن زنگنه افزود: بهينه ســازى انرژى 
همواره مطلب مهم و تعيين كننده اى اســت. امروزه بيش از هميشه حائز اهميت است؛ 
زيرا مصرف انرژى كشــور بســيار باال رفته و توليد از منابع تجديدناپذر ما هم روبه 
افزايش نهاده اســت. وى با تأكيد بر اينكه اينگونه نيست كه هر مقدار مصرف انرژى 
داشــته باشيم به همان ميزان مى توانيم توليد هم داشته باشيم، خاطرنشان كرد: از ين رو 
بهينه ســازى براى ما يك اصل اســت كه در بخش خانگى، زنان مهم ترين نقش را در 

كاهش ميزان مصرف انرژى و آب و بهينه سازى آن برعهده دارند.

ساالنه 86 هزار وسيله كمك توانبخشى 
به معلوالن ارائه مى شود

 معاون امور توانبخشــى سازمان بهزيســتى كشور اعالم كرد كه 
ســاالنه 86 هزار دستگاه وسيله كمك توانبخشــى به معلوالن ارائه 
مى شــود اما نياز به اين تجهيزات حدودا 2 برابر اســت و گرانى و 

تحريم واردات اين تجهيزات را سخت كرده است.
به گزارش ايرنا، محمد نفريه افزود: به طور مثال دستگاه نوت تيكر كه 
نوعى لپ تاپ نابينايان اســت 6 تا 7 ميليون تومان قيمت داشت اما 
اكنون قيمت آن به 40 ميليون تومان رســيده و تهيه آن براى معلوالن 

و نابينايان سخت است.
وى خاطرنشــان كرد: بهزيستى امســال هدف گذارى كرده كه صد 
دســتگاه نوت تيكر خريدارى كند و آنهــا را در اماكن عمومى مانند 

كتابخانه ها و انجمن هاى مربوطه قرار دهد.
معاون توانبخشــى ســازمان بهزيســتى كشــور گفت: در واردات 
تجهيزات كمك توانبخشى براى معلوالن مشكل داريم و جز سمعك 

به تجهيزات كمك توانبخشى ارز دولتى اختصاص داده نمى شود.
 رعايت نشدن اصول مناسب سازى براى معلوالن

معاون امور توانبخشــى سازمان بهزيستى كشور گفت: مناسب سازى 
نبايد محدود به رمپ ها و راه ها باشــد بلكه به طور مثال اگر ناشــنوا 
يا نابينايان به چهارراه رســيدند بايــد چراغ هاى راهنمايى براى آنها 

مناسب سازى شده باشد.
نفريه تأكيد كرد: مناسب ســازى در سطح شهر فقط وظيفه شهردارى 
نيست و همه دستگاه ها بايد امكانات مناسب سازى را فراهم كنند و 

حتى وب آنها بايد براى معلوالن قابل دسترسى باشد.
وى خاطرنشان كرد: ساختمان هاى جديد باالى 12 واحد حتمًا بايد 
2 واحد از آنها براى معلوالن مناسب ســازى شده باشد اما متأسفانه 
در برخى ســاختمان ها باالبر براى معلوالن نصب مى شود و هنگامى 
كه پايان كار را گرفتند اين باالبرها برداشــته مى شــوند درحالى كه 

مناسب سازى يك وظيفه عمومى است.
معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور گفت: در قانون حمايت از 
افراد داراى معلوليت كميته براى مناسب ســازى پيش بينى شده كه 3

ماه پيش جلسه آن در شهردارى تهران برگزار شد.
نفريه افزود: رياست كميته مناسب سازى با وزارت كشور و دبيرى آن 

با بهزيستى است؛ از ابتداى سال 6 جلسه برگزار شده است.
وى در ادامه به جشــنواره شــهيد رجايى اشــاره كرد و گفت: در 
اين جشــنواره اهداف مناسب ســازى درنظر گرفته شده و براساس 
آن به ادارات دولتى امتياز داده مى شــود و از ســال گذشته تاكنون 

مناسب سازى مراكز دولتى 9 درصد افزايش داشته است.
معاون توانبخشى بهزيستى درباره نرم افزار شاد نيز گفت: ماه گذشته 
با آموزش و پرورش جلسه اى در اين زمينه داشتيم و دستور داده شد 

كه اين نرم افزار براى معلوالن مناسب سازى شود.
نفريه گفت: مناسب ســازى نرم افزار شــاد در دست اقدام است و به 

زودى براى معلوالن كامًال قابل استفاده خواهد شد.

مدير شبكه بهداشت و درمان بهار: 
نسخه الكترونيك به تحول 

در حوزه سالمت منجر مى شود
  مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار اجراى طرح نسخه 
الكترونيك را مهم دانست و با بيان اينكه طرح نسخ الكترونيك جزو 
بنيادى ترين طرح ها اســت كه مى تواند در حوزه ســالمت منجر به 

تحول شود، توضيحاتى ارائه داد.
بــه  گزارش روابط عمومــى اداره كل بيمه ســالمت همدان، محمد 
به نشــان اظهار كرد: يكى از چالش هاى نظام ســالمت در كنار ساير 
چالش هاى هماهنگى بين واحدى، مشكالت مربوط به ناهماهنگى ها 
و موازى كارى ها است. از لحاط فنى و اقتصادى، پايش و ارزش يابى 
و حذف بروكراســى در جامعه اجراى اين طرح حائز اهميت بوده و 

حتى دير نيز آغاز شده است.
ــك  ــخ الكتروني ــرح نس ــراى ط ــا اج ــه ب ــه اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
ــوان  ــات بيمــه اى واقعــى  مى شــود، عن ــا مديريــت و خدم هزينه ه
ــد  ــدم بردارن ــى  ق ــد فن ــكان  مى توانن ــتا پزش ــن راس ــرد: در اي ك
حاكميــت  و  بالينــى  راهنماهــاى  بــه  مى توانيــم  درنهايــت  و 
گايدالين هــا برســيم كــه آن چارچوب گــذارى را بــا پرونــده 
الكترونيــك كــه نســخه الكترونيــك جــزو آن بــوده انجــام 

مى دهــد.
به نشــان بــا بيــان اينكــه يكــى از چالش هــا فراهــم بــودن 
ــت  ــوان گف ــت: مى ت ــت، گف ــرح اس ــراى ط ــاخت هاى اج زيرس
در بيشــتر نقــاط اســتان از جملــه شهرســتان بهــار زيرســاخت هاى 
ــا همــت و همــكارى پزشــكان  الزم فراهــم اســت و اميدواريــم ب
و مراقبــت و نظــارت بيمــه ســالمت ايــن اتفــاق مهــم بيفتــد. در 
ــز  ــتان ها و مراك ــى بيمارس ــوزه دولت ــز 2 ح ــار ني ــتان به شهرس
ــش  ــا نق ــا و داروخانه ه ــى مطب ه ــوزه خصوص ــتى و ح بهداش

ــد. ــرح نســخ الكترونيكــى دارن ــراى ط ــى در اج مهم
وى با اشــاره به اينكه كار در حوزه دولتى سطوح مختلفى را شامل 
مى شــود كه بيمه سالمت آن را ابالغ كرده است، افزود: از سوى اين 
مجموعه مشخص شده كه در هر حوزه اى چه انتظاراتى وجود دارد.

به نشان با تأكيد به اينكه در حوزه دولتى كار بسيار ايده آل و استاندارد 
اتفاق مى افتد، عنوان كرد: در حوزه خصوصى انتظاراتى وجود دارد 
كه واقعيت اين اســت كه سرعت اينترنت و كار در برخى جاها ُكند 

است.
وى افزود: به هر حال از صنف پزشكان كه زيرمجموعه نظام پزشكى 
هســتند انتظار بر اين بوده كه با همكارى سازمان نظام پزشكى طرح 
را انجام دهند. مطمئنا همــكاران در حوزه خصوصى نيز براى رفع 
چالش ها و موانع صحبت هايى دارند و بيشــتر از اين طرح استقبال 
خواهند كرد، به شرط اينكه موانعى كه شايد در گوشه اى يا زاويه اى 

پنهان است، رفع شود.

آفتاب اقتصادى: معشيت مردم سال آينده بهبود مى يابد
 بزك نمير بهار مياد كمبزه با خيار مياد!!

ابتكار: تكرار اشتباهات در آخرين سند مالى قرن؟
 ديگه بذاريد حداقل يه خاطره خوش از قرن 21 باقى بمونه!!

ابرار اقتصادى: 23 درصد بودجه وابسته به نفت است 
 مابقى چى؟ وابسته به دريافت  ماليات هنگفته!!

آرمان ملى: نارنجى رنگ بازگشت به زندگى 
 نشون ميده كه كرونا رابطش يا دنياى رنگ هاى شاد خوبه!!

آسيا: جهش قيمت ها سد راه جهش توليد 
 تا توليد مياد يه ذره جون بگيره سد راهش ميشن!!

آفتاب اقتصادى: معامله گران مراقب باشند 
 دالالن در كمين اند!! احتياط كنيد!!

اقتصاد برتر: ماليات، كشنده تر از كرونا براى اصناف
 ديگه با اين اوضاع شده دغدغه شبانه روز كسبه ها!!

مهدتمدن: تخم مرغ در شانه گرانى
 نكنه تخم مرغم خيال پرواز داره شونه خالى مى كنه!!

اقتصاد سرآمد: گردشگرى دريايى زير چرخ هاى كرونا 
 كرونا براى عبور و مرور سريعتر همه جا جاده كشى كرده!! 

همدان پيام: استقبال هتل ها از بيماران كرونايى
 كرونا رسم مهمون نوازيم به ما آموخت!!

اقتصاد ملى: تغيير از ريل دالر به ارزهاى رايج منطقه
 نكنه محدوديت ها به دالرها هم اصابت كرده!!
ثروت: تداوم رشد منفى اقتصادى در نيمه اول سال 

 اونم به خاطر اينكه خيلى تحت فشار بوده!!
دنياى اقتصاد: الگوى چينى خيز خودروسازى 

 بدون شرح!!
صبح امروز: نسخه 70 ميليونى براى افزايش جمعيت 

 اينه كه ميگن بچه با خودش روزيشو مياره!!

آگهي مزايده حضوري(نوبت اول)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

مبلغ كارشناسى (ريال) شرحرديف
كل زمين

مبلغ سپرده شركت 
درمزايده حضورى

مبلغ هرمترمربع كاربرىمساحت
كارشناسى

يك قطعه زمين به پالك ثبتى 158 اصلى 1
واقع در بخش يك نهاوند واقع در خيابان 

ابوذر-زينبيه

287/94 2/500/000/000 ريال48/949/800/000 ريال
مترمربع

170/000/000 ريالتجارى

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به امور قرارداد ها و واحد امالك شهرداري مراجعه نموده ويا با شماره تلفن 7-08133237445 داخلي 208-209 تماس 
حاصل نمايند.

شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد و شهرداري پس از 24 ساعت ازكميسيون نتيجه نهايي را نسب ت به رد يا قبول پيشنهاد ها اعالم مي 
نمايد.

كليه هزينه هاي مربوط به كارشناسي ، هزينه چاپ آگهي و هزينه هاي مربوط به نقل وانتقال و هزينه مربوط به دفترخانه، اداره ثبت و ديگر هزينه هاي احتمالي 
برعهده برنده مزايده مي باشد .

متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به حساب سيبا به شماره 0104868466003 نزد بانك ملي شعبه زاگرس واريز وفيش واريزي را در زمان مزايده 
حضوري به همراه داشته باشند در غير اينصورت از حضور وي در جلسه مزايده ممانعت بعمل مي آيد.

متقاضيان به جاي وجه نقد ميتوانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
برنده مزايده ميبايست در مهلت مقرر وقانوني كه توسط شهرداري به وي ابالغ ميگردد نسبت به واريز كل وجه زمين مذكور بصورت نقدي اقدام نمايد، درغير 

اينصورت با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد.
كليه كسورات قانوني برعهده برنده مزايده مي باشد.

متقاضيان ميبايست تا پايان وقت اداري مورخ 99/10/06 نسبت به فيش واريزي سپرده اقدام نمايند.
كميسيون عالي معامالت مورخ 99/10/07 ساعت 11 صبح روز يك شنبه در محل شهرداري تشكيل وچنانچه حداقل سه پيشنهاد براي زمين مذكور وجود داشته 

باشد، مزايده انجام و برنده اعالم خواهد شد. (م الف 794)
چاپ آگهى نوبت اول: 99/09/16 - چاپ آگهى نوبت دوم: 99/09/24

 شــهرداري نهاونــد درنظــر دارد بــه موجــب بنــد يــك از چهارصــد و پنجميــن جلســه شــوراي اســالمي شــهر نهاونــد بــه مــورخ 99/08/24 يــك 
قطعــه زميــن بــه پــالك ثبتــي 158 اصلــي واقــع در بخــش يــك نهاونــد واقــع در خيابــان ابــوذر -زينبيــه را از طريــق آگهــي مزايــده حضــوري و 

بــا شــرايط ذيــل بــه اشــخاص حقيقــي و حقوقــي واجــد صالحيــت واگــذار نمايــد:

نيلوفر بهرمندنژاد »
كاركنان  و  داروســازان   
داروخانه ها از جمله اقشارى 
هستند كه با مراجعه كنندگانى 
كه بيشــتر آنها بيمار بوده و 
پزشك  نسخه  دريافت  براى 
به اين مــكان مى آيند ارتباط 
روزهاى  دارنــد.  مســتقيم 
در  كرونا  شــيوع  نخســت 
كه  تجهيزاتى  تمام  كشــور 
براى پيشــگيرى و مقابله با 
عنوان  موردنياز  ويروس  اين 
شــده بود، توســط مردم از 

داروخانه ها خريدارى شد.
كاركنان داروخانه ها هم جزو 
اقشار در خط مقدم مقابله با 
ويروس كرونا هستند كه مورد 
اصابت تركش هاى اين بيمارى 
هم به لحــاظ اقتصادى و هم 

اجتماعى قرار گرفته اند.
در واقع يكــى از آلوده ترين 
مكان هــا بــراى كادر درمان 
داروخانه ها  هميــن  مى تواند 
باشــد چون اغلــب به دليل 
دگردرمانى  يا  و  خوددرمانى 

بيماران ســبب مراجعه بيشتر بيماران براى 
تهيه دارو مى شود.

كتايون درخشنده متخصص فارماسيوتيكس، 
داروســازى  دانشــكده  از  فارغ التحصيل 
تهران  بهشتى  شهيد  پزشكى  علوم  دانشگاه 
است كه از سال 1385 عضو هيأت علمى 
دانشگاه شــده و از سال 94 نيز به دانشگاه 
علوم پزشكى همدان منتقل شد؛ اكنون نيز 
رئيس دانشــكده داروسازى همدان و دبير 
علوم دارويى ايران اســت. تاكنون حدود 
600 مقاله در زمينه علوم دارويى ارســال 
كرده اســت. در زمينه فعاليت هايش با وى 
گفت وگويى نيز داشــته ايم كه در متن زير 

مى خوانيد:
 مخاطبان مشتاق هستند از وظايف 
شما  همچون  پزشكانى  فعاليت هاى  و 
بيشتر بدانند، در اين زمينه توضيحاتى 

ارائه دهيد!
من در دوران رزيدنتى خود تجربه 5 ســال 
كار در بخش آرندى و كارخانه داروســازى 
را داشــتم كه خوشــبختانه تجربه بســيار 
خوبى بــوده، همچنين درحال حاضر ارتباط 
كاملــى را با صنعت دارويــى داريم كه تنها 
به شــركت هاى داخلى مربوط نمى شــود و 
با خارج از اســتان نيــز ارتباط وجود دارد، 
به طورى كــه در بخش فنــاورى با توجه به 
مركز رشــد و كلين رومى كه در دانشــكده 
وجود دارد فعاليت هايى در زمينه ســاخت 

آن  فرآورده ها  فرموالســيون 
هم بيشتر آرايشى و بهداشتى 
انجام و در حوزه پژوهشــى 
نيز هر ســال مقاالت زيادى 
همچنين  و  كــرده ام  ارائــه 
درمان  داروهــاى  تأمين  در 
مانند  صعب العالج  بيمــارى 
 ،MS بيمــاران مبتــال بــه
بيماران سرطانى كه بيشترين 
هدف ما خدمت رســانى به آنها بوده است 
و خوشــبختانه موفق به راه اندازى 2 بخش 
مراقبت هــاى دارويــى در بيمارســتان هاى 
فرشــچيان سينا و شهيد بهشــتى شده ايم و 

تاكنون همكارى بسيار خوبى را داشته ايم.
دربــاره وظايف هاى ديگر مربوط به پســت 
اجرايى بنده مى شــود كه تمامى فعاليت هاى 
يــك هيــأت علمــى از جمله آمــوزش به 
دانشــجويان داروسازى، آموزش، پژوهش و 

فرهنگى را برعهده دارم.
خوشــبختانه به لطف پروردگار و تالش هاى 
همكاران و با وجود اينكه دانشكده داروسازى 
جزو دانشــكده هاى جوان كشــورى است و 
از سال 89 راه اندازى شــده، توانسته در اين 
شرايط سخت تحريم و كرونايى موفقيت هاى 
خوبى را از لحاظ پژوهشــى و علمى به دست 
بياورد كه آخرين موفقيت آن مربوط به آزمون 
جامع كشورى بوده كه توانسته  اند رتبه چهارم 

كشورى را كسب كنند.
 درحال حاضر روال فعاليت شما 
در شرايط كرونايى چگونه است؟

فعاليت ما در ايام كرونا مانند ساير اقشار كادر 
پزشــكى ادامه دارد، به طورى كه داروسازى 
هم در اين قضيه بســيار دخيل بوده است؛ با 
توجه به اينكه يك داروخانه تخصصى دارم 
و كامال با مردم در ارتباط هســتم و معتقدم 
خط اول مبارزه بــا كرونا داروخانه ها بودند. 
بيماران به دليل نگرانى از ابتال در درمانگاه ها 

يا اورژانس هــا، معموالً داروخانه را مقدارى 
امن تر مى دانند و در ابتدا به داروخانه مراجعه 
مى كنند. به همين دليل داروســازان مى توانند 
با گرفتن شــرح حال از شرايطى كه بيمار با 
آن درگير است اما اطالع كافى از ابتال به اين 
ويروس ندارد، با توضيحاتى كه از داروساز 
مى گيرد مى تواند ســريعتر به زنجيره درمان 

برگردد.
از ديگــر اقدامــات در ايــن دوران مى توان 
به تهيــه فيلم هاى آموزشــى، پوســترها و 
كمك رســانى به آنها در شرايط پيشگيرى و 
درمان افراد اشاره كرد، اما اين نكته قابل ذكر 
است كه دانشكده داروسازى استان از همان 
ابتداى شيوع اين ويروس اعالم آمادگى كرد 
و نزديك به 40 هزار ليتر محلول ضدعفونى 
كننــده از طريق داروخانه هاى آموزشــى در 
اختيار بيمارسان ها و مراكز بهداشتى قرار داد.
 درصورت بحرانى شدن شرايط باز 

هم به فعاليت خود ادامه خواهيد داد؟ 
هر پزشكى پيش از اينكه حرفه خود را آغاز 
كند و قدم در راه پرفراز و نشــيب پزشــكى 
بگذارد بايد سوگندنامه اى را بخواند، بنابراين 
مســئوليت درمان تمام بيمــاران را بر عهده 
خواهم داشــت، اميد است كه به زودى اين 
ويروس ريشه كن شود؛ اما درصورت بحرانى 
شدن شــرايط همچنان به فعاليت هاى خود 
ادامه خواهــم داد بلكه تا حدودى بتوانيم از 

شيوع بيشتر اين ويروس جلوگيرى كنيم.
 از روزهاى كارى خودتان و چگونه 
سپرى شدن ساعات كارى در روزهاى 

كرونايى بيشتر توضيح دهيد!
روزهــاى كارى مــا مشــابه روزهاى پيش 
از شــيوع كرونا، از ابتــداى صبح آغاز و به 
امــورات مربوط بــه داروخانه و دانشــكده 
رسيدگى مى شود، ســعى داريم كه كم كارى 
در اين زمينه صورت نگيرد و پشتوانه اى در 

اين ايام بحرانى براى مردم استان باشيم.

كارهايــى از قبيل گردش باالى 
و  آن  مالــى  گــردش  و  دارو 
مسئوليت هايى كه اين داروخانه 
مراقبت هــاى  بخش هــاى  و 
دارويى برعهده خواهد داشــت 
پيگيــرى  روزانــه  به صــورت 
وضعيت  به  توجه  با  مى شــود؛ 
اقتصادى و تحريم ها و شــرايط 
كنونى كه با آن روبه رو هســتيم 
دوركارى  به صــورت  تاكنــون 
فعاليت نداشته ام و شرايط كارى 
به صورتى است كه حتما بايد در 
داروخانه حضور داشــته باشم؛ 
بنابرايــن با تمام اين هــا ما نيز 
شرايط دشوارى را مى گذارنيم. 

كه  مؤسســاتى  درباره   
و  شــما  رابط  مى تواننــد 

بيماران خاص باشند، توضيح دهيد!
زيرنظر  كــه  دانشــگاه  تخصصى  داروخانه 
دانشگاه داروسازى مشغول فعاليت است تنها 
داروخانه اى است كه در سطح استان درحال 
دارورســانى به بيماران خاص است؛ بيماران 
MS و ســرطانى داروهاى خــود را به طور 
مســتقيم از اين داروخانه تهيه مى كنند اما با 
توجه به اينكه هزينه اين داروها بســيار باال 
اســت، طبق عقد قرارداد با شركت هاى بيمه 
و معاونت هاى بهداشتى مى توانيم هزينه اين 

بيماران را تا حدودى كاهش دهيم.
 آيــا تاكنون با بيمــاران كرونايى 

مواجه شده ايد؟
بســيارى از بيمــاران بــراى خوددرمانــى 
بــه داروخانه هــا مراجعه مى كننــد، چه در 
داروخانه هــاى خصوصى و چه در داروخانه  
تخصصى دانشگاه برخورد بسيارى داشتم و 
با شرح حالى كه داروساز از بيماران مى گيرد، 
آنها را به يك راه درمانى بهتر و هدفمند ترى 
ســوق مى دهد و به مراقبت هــاى درمانى و 

پزشكان متخصص راهنمايى مى كند.
 براى حفظ سالمت مردم 

در اين دوران چه توصيه اى داريد؟
چندين ماه اســت كه به روش هاى مختلفى 
از جمله ارســال پيامــك از طرف وزارت 
بهداشــت و تبليغ در فضاى مجازى براى 
مردم اطالع رســانى صورت گرفته و تمامى 
مى شود  گوشزد  پيشگيرى  به  مربوط  نكات 
كه حتما بايد به آن عمل شــود و تنها آگاه 
شــدن كافى نيســت؛ بنابراين اطالع رسانى 
در اين بــاره با يــك آرامش روانــى بايد 
پيش رود زيرا استرس و اضطراب موجب 
احتمال  و  شــده  ايمنــى  سيســتم  كاهش 
بيمــارى را افزايش مى دهــد و نكته مهم 
رعايــت پروتكل هــاى بهداشــتى و حفظ 

فاصله گذارى در اين ايام است.

آغاز ثبت نام آزمون ارشد 1400 از امروز
شــركت  براى  ثبت نــام   
ارشد  كارشناســى  آزمون  در 
ناپيوسته سال 1400 دانشگاه ها 
و مؤسســات آمــوزش عالى 
دولتى و غيردولتى از امروز 16

آذر آغاز مى شود.
به گزارش ايسنا، مهلت ثبت نام 
و شركت در آزمون كارشناسى 
ارشد ناپيوسته سال 1400 در 
تمامى دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالى دولتى، غيردولتى، همچنين دانشــگاه آزاد اســالمى و 
بيست وششــمين المپياد علمى- دانشجويى كشــور روز يكشنبه 23
آذرمــاه پايان مى پذيرد و ثبت نام تنها به صــورت اينترنتى و از طريق 
www. درگاه اطالع رسانى سازمان سنجش آموزش كشور به نشانى

sanjesh.org انجام مى شود.
داوطلبان، ضمن توجه به شــرايط عمومــى و اختصاصى، مقررات 
وظيفه عمومى، مقــررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غيرايرانى و 
توضيحات مربوط به سهميه رزمندگان و ايثارگران مندرج در دفترچه 
راهنماى شركت در آزمون كه در درگاه اطالع رسانى سازمان سنجش 

آموزش كشور قرار مى گيرد.

بهبوديافتگان كرونايى رعايت اين نكات را 
فراموش نكنند

 مديركل حوزه رياست سازمان نظام پزشكى كشور درباره استفاده از 2 ماسك براى جلوگيرى 
از انتقال كرونا بيان كرد كه ماسك هاى پرستارى و جراحى بايد 3 اليه بوده و وزن و جنس خاصى 
هم داشته باشند. افراد با توجه به شغلى كه دارند بايد از ماسك هاى مختلف استفاده كنند. استاندارد 
ماســك هاى مورد اســتفاده جراحان با افراد عادى فرق دارد. اگر شك داريم ماسك ما استاندارد 
نيست و مى خواهيم از بيمار كرونايى مراقبت كنيم مى توانيم از 2 ماسك به همراه هم استفاده كنيم.
بابك پورقليچ در گفت وگو با فارس گفت: ماندگارى عوارض اين بيمارى به سن فرد و بيمارى 
زمينه اى بســتگى دارد. افرادى كه بيمارى شديد داشــته به ويژه اينكه وارد فاز التهابى شده باشند 
ممكن اســت دچار فيبروز ريه شــوند، بنابراين بايد تحت نظر متخصــص فيزيوتراپ مطمئن، 
ورزش هاى ريوى را براى بازگشت به حالت عادى انجام دهند تا از فيبروز ريه جلوگيرى شده و 

ظرفيت ريه آنان كاهش پيدا نكند.

خواص«بابونه» را 
بشناسيم

 مصــرف گيــاه بابونــه در تقويت مغز و 
اعصاب، رفع سرماخوردگى و آبريزش بينى، 
كاهش خستگى، درمان تب هاى عفونى و...، 

مؤثر است.
متخصص طب ايرانى، گفــت: گياه بابونه 6

نوع مختلف با خــواص متفاوت دارد. بابونه 
مشــهور در منابع طبى، همان بابونه شيرازى 
با نام هاى بابونه رســمى، بابونه آلمانى، بابونه 

صغير، اقحوان صغير و بابونج است.
به گزارش مهــر، ناصر رضايى پور به خواص 

بابونه در منابع طب ايرانى نيز اشــاره كرد و 
افزود: تقويت مغز و اعصــاب، افزايش ميل 
جنســى، پاك كننده بدن از اخالط نامناسب، 
تقويت كننــده معــده، ضــد خونريــزى و 
ترميم كننده زخم هاى سطحى از جمله خواص 
گياه بابونه است. وى مصرف بابونه را مؤثر در 
درمان سردرد، آب ريزش بينى و تحليل برنده 
بادهاى گوش دانست و گفت: برطرف كننده 
هپاتيت و زردى، كاهنده خســتگى جسمانى، 
تحليل برنــده درد و ورم ســينه، كبد، مقعد 
و رحم، مفيــد در خرد كردن ســنگ مثانه، 
درمان گــر تب هــاى عفونى، مؤثــر از ديگر 

خواص اين گياه است.

داروسازان در خط مقدم مبارزه با كرونا 
قرار دارند

■ يك داروساز: تنها داروخانه براى تأمين داروى بيماران خاص، داروخانه تخصصى دانشگاه در سطح استان است
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يك كارشناس اقتصادى:
دالر 4200 تومانى 14 برابر مبلغ يارانه 

رانت مى آورد
 با توجه به اينكه رئيس ســازمان برنامه و بودجه شرط چند برابر 
شــدن يارانه نقدى را حذف ارز 4200 تومانى مى داند، يك تحليلگر 
اقتصادى اين امــر را داراى تبعات مثبت به ويژه براى توليدكنندگان 
مى داند و معتقد اســت با ورود ارز دولتى به اقتصاد كشور و تداوم 
آن تا پايان ســال معادل 14 برابر يارانه نقدى ساالنه ايرانى ها رانت 

توزيع شده است. 
اليحه بودجه ســال آينده در 12 آذر سالجارى به مجلس تقديم شد 
كــه پس از آن گمانه هاى مبنى بر حذف ارز 4200 تومانى از بودجه 
1400 مطــرح شــد و در اين زمينه رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
توضيح داد كه دالر 4200 تومانى براى تامين كاالهاى اساسى درنظر 
گرفته شــده است اما چنانچه شرايط طورى باشد كه اين ارز حذف 

شود، يارانه ها 2 تا 3 برابر مى شود.
با اين تفاســير، شرط افزايش يارانه نقدى حذف دالر 4200 تومانى 
اعالم شده است كه در اين رابطه يك كارشناس اقتصادى به تحليل 
ايــن موضوع پرداخت و گفت: اگــر دولت دالر 4200 تومانى را به 
قيمت روز بفروشــد و مازاد آن را براى يارانه نقدى اختصاص دهد، 
تبعات مثبتى چون جلوگيرى از فســادهاى زيــادى كه در پى دالر 
چندنرخى ايجاد شــده و احياى بخشى از قدرت خريد قشر ضعيف 

جامعه را در پى دارد. 
 دالر 4200 تومانى قيمت كاالها را كم نكرد

ميثم هاشم خانى افزود: اگر مابه التفاوت درآمد حاصل از دالر نفتى با 
دالر 4200 تومانى صرف افزايش يارانه نقدى شود، هيچ اثر تورمى 
نخواهد داشــت، زيرا هيچ پولى چاپ نمى شود كه اثر تورمى داشته 
باشــد. با ورود ارز دولتى به اقتصاد كشور و تداوم آن تا پايان امسال 
معادل 14 برابر يارانه نقدى ساالنه ايرانى ها رانت توزيع شده كه دالر 

4200 تومانى عموما باعث كاهش قيمت كاالها نشده است. 
اين كارشــناس اقتصادى ادامه داد: از زمانى كه پرداخت يارانه نقدى 
تصويب و اجرا شــد، مشكل كليدى اين طرح آن بود كه منابع مالى 
آن مشــخص نشده بود كه درنهايت دولت را براى تأمين منابع مالى 
آن مجبــور به چاپ پول كرد كه افزايش تورم را در پى  داشــت. از 
ســوى ديگر، برنامه جامعى براى تأميــن منابع مالى يارانه نقدى در 

آينده هم وجود نداشت.
وى خاطرنشــان كرد: اگر هر سال يارانه نقدى به اندازه تورم رسمى 
كه بانك مركزى اعالم مى كنــد، افزايش مى يافت، عدد آن تقريبا به 
450 هزار تومان مى رســيد و فقر باال را مشاهده نمى كرديم و يارانه 
نقدى يكى از مهم تريــن و موفق ترين برنامه دولت براى حمايت از 

اقشار ضعيف جامعه مى شد. 
 حمايت از توليد با چند برابر شدن يارانه نقدى 

هاشــم خانى با تأكيد براينكه در شــرايط فعلى با تشديد تحريم ها و 
ظهور كرونا، توليدكنندگان تحت فشار قرار دارند، گفت: چند برابر 
شدن يارانه نقدى حتما به منظور حمايت از توليدكنندگان است، زيرا 
دولت در 2 حالت مى تواند از توليدكنندگان حمايت كند؛ يكى تأمين 
منابع مالى و وام و ديگرى تخصيص دالر ارزان (ارز دولتى) است. 
وى اظهــار كرد: اگر دالر 4200 تومانى را به قيمت آزاد بفروشــيم 
و اختــالف آن را به توليدكننده بدهيم به اين معنى اســت كه مردم 
تصميــم بگيرند از كدام توليدكننده خريد خود را بيشــتر و حمايت 
كنند و برعكس. در اين راســتا، توليدكننــدگان هم كيفيت و قيمت 
محصوالت خود را افزايش و كاهش دهند تا مصرف كننده را جذب 
كننــد و با فروش كاال و خدمات از افزايش چندبرابرى يارانه نقدى 
نفع ببرند؛ بنابراين، جنبه حمايت از توليد چندبرابر شدن يارانه نقدى 

مهم است.

برنامه ريزى ستاد تنظيم بازار براى شب يلدا
 ستاد تنظيم بازار با عرضه مستقيم تك محصولى در ميادين ميوه و تره بار ويژه شب يلدا موافقت كرد.

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ستاد تنظيم بازار درخواست سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار شهردارى در خصوص 
اختصاص حق بهره بردارى موقت (كوتاه مدت) براى عرضه مستقيم تك محصولى انار، ازگيل، خرمالو، نارنگى و هندوانه با تسهيالت و 
شرايط آسان ويژه شب يلدا با همكارى سازمان جهاد كشاورزى، مراكز تعاون روستايى و سازمان صمت در استان هاى سراسر كشور به 

تصويب رسيد. در اين جلسه مقرر شد تا نسبت به اطالع رسانى و معرفى متقاضيان توزيع عرضه در اين اماكن اقدام شود.
همچنين در اين جلسه مقرر شد تا با توجه به شرايط فعلى بازار گوشت مرغ و از طرفى شيوع ويروس كرونا و رعايت پروتكل هاى بهداشتى، 
سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار به منظور جلوگيرى از ايجاد صف و كاهش مراجعات به مراكز تابعه سازمان، از تمامى ظرفيت هاى ممكن 
اعم از توزيع گوشت مرغ در بين بهره برداران ساير غرف كه امكان و شرايط عرضه ندارند، استفاده از اماكن خالى و استفاده از فضاى محوطه 

براى ميادين و بازارهاى تابعه كه امكان استقرار ماشين سرد خانه دار و عرضه به ديگران را دارند، جهت تنظيم بازار گوشت مرغ اقدام كند.

سهام عدالتى ها فريب نخورند!
 پس از آزادسازى سهام عدالت، بازار برخى كانال هاى فضاى مجازى براى گرفتن اطالعات مشمولين به بهانه مديريت سهام آنها داغ 
شد؛ موضوعى كه مدير مبارزه با پولشويى شركت سپرده گذارى مركزى نسبت به آن هشدار داده و تأكيد كرده كه اخبار مربوط به سهام 

عدالت از طريق همين شركت پيگيرى شود.
به گزارش ايســنا، برخى از كانال ها در فضاى مجازى با صدور پيام هايى اعالم مى كنند كه يا خريدار ســهام عدالت مشموالن هستند يا 
وعده مديريت ســهام و ارائه سود را به فرد مى دهند و از اين طريق اطالعات فردى يا شماره كارت سهامدار را اخذ و از اين اطالعات 
سوءاســتفاده مى كنند.در همين رابطه فرجى نيا، مدير مبارزه با پولشــويى شركت سپرده گذارى مركزى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
برخى پيام هايى كه درمورد سهام عدالت در فضاى مجازى رد و بدل مى شود، اظهار كرد: اين پيام ها يا با هدف عضوگيرى يا براى اخذ 
اطالعات افراد ارسال مى شود و با هر هدفى كه باشد مورد تأييد شركت سپرده گذارى مركزى نيست. درواقع اين اقدام غيرقانونى است 

و درصورت مشاهده توسط واحدهاى حقوقى پيگيرى مى شود.

خريد ست كامل لوازم انشعاب فاضالب (شامل لوله، انشعابگير، سيفون، دريچه چدنى، درپوش الستيكى، بوشن رابط)
به شماره ع/ 99/212-1

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد ست كامل لوازم انشعاب فاضالب (شامل لوله، انشعابگير، 
سيفون، دريچه چدنى، درپوش الستيكى، بوشن رابط) از توليدكنندگان مربوطه مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) اقدام نمايد.
آدرس به  (ستاد)  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
 www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2099007001000082 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/09/15

هزينه خريد اسناد مناقصه: 500/000 ريال است كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق 
درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/09/15 لغايت 1399/09/20 تا پايان وقت ادارى.
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت 1399/10/01 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/10/02 ساعت 9 سالن جلسات مناقصه گزار
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 599/942/500 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 5 آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/09/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت 
الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/10/01 به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكارنخواهد داشت.

فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى
نوبت دوم

غزل اسالمي »
 سه كريدور از پرتقاضاترين مسيرهاي شهر 
همدان داراي تراموا مي شــوند. نخستين مسير 
پياده راه هاي بوعلي و اكباتان و ميدان باباطاهر 

را هم دربرمي گيرد. 
مدير پروژه قطار شــهري شــهرداري همدان 
گفــت: پس از حــدود 6 ماه مطالعه توســط 
مشاور طرح قطار شهري همدان، مشخص شد 
كه درحال حاضر 3 كريــدور از پرتقاضاترين 
مسيرها قابليت اجراي طرح تراموا را دارد كه 
مطالعات امكان ســنجي آن در سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت كشــور به تصويب رسيده 

است.
محمد پوروخشــوئي ادامه داد: با كمك هاي 
اســتاندارى، شــهرداري، شــوراي شــهر و 
پيگيري هاي حاجي بابايي نماينده مجلس اين 
امكان ســنجي در غالب مــاده 23 در رديف 

بودجه دولت قرارگرفته است.
به گفته وي، 3 مســير ميدان بيمه تا شــهرك 
فرهنگيــان، ميــدان قائم به شــهرك مدني و 
تپــه حاج عنايت تا ميدان كربــال به تصويب 
رســيده اند كه ميدان بيمه تا شهرك فرهنگيان 
خط يك محسوب مي شــود و ساخت آن در 
اولويت نخست قرار گرفته و خط هاي دوم و 

سوم نيز به ترتيب ساخته خواهند شد. 
پوروخشوئي گفت: خط يك از ميدان بيمه به 
پياده راه هاي بوعلي و اكباتان، بلوارهاي علويه 
و زينبيه و ميدان باباطاهر تا شهرك فرهنگيان 

ادامه خواهد داشت. 
مدير پروژه قطار شهري شهرداري همدان ادامه 
داد: اين 3 كريدور فعال پرتقاضاترين مسيرها 
هستند اما ممكن است در آينده وقتي به حريم 
شهر اضافه شود و تقاضاهاي بيشتري به وجود 

بيايد به مسيرها اضافه كنيم.

وي گفت: اجراي خط يك قطعي شــده و هر 
زماني بودجه آن اختصــاص بيابد آغاز به كار 

مي كنيم.
پوروخشــوئي در پاسخ به اين پرسش كه چرا 
مســير پرتردد گنجنامه در اين مطالعات قرار 
نگرفته، گفت: آمارگيري ها براساس مطالعات 
طرح جامع حمل ونقل انجام و برمبناي تمايل 
سفر شهروندان تصميم گيري شده است. هزينه 
تراموا باالست و در حوزه حمل ونقل موضوعي 
به نام هزينه-فايده وجود دارد كه براين اساس 

اين مسير در اولويت سفر شهروندان نبود. 
پوروخشــوئي ادامه داد: تراموا عالوه بر اينكه 
هيچ گونه آلودگي ايجاد نمي كند براي شــهر 

ارزش افزوده دارد.
به گفته وي، طرح پيشــنهادي كه براي همدان 
داده شده بود بي آرتي بود؛ اما پس از مطالعات 

كه از پايان سال گذشته آغاز شد مشاور طرح 
به اين نتيجه رسيد كه تراموا براي همدان بهتر 
است چون هم تقاضاي بيشــتري دارد و هم 
آلودگي آن صفر اســت و عالوه براينكه صدا 
و لــرزش ندارد، مي تواند به خيابان هايي كه به 

پياده راه  تبديل شده اند هم وارد شود.
پيش از آغاز اين مطالعات اميرعباس دزفوليان 
كارشــناس قطار و قطار شهري در همدان هم 
در گفت وگوي مفصلي با خبرنگار همدان پيام 
به مقايســه تراموا، مونوريل، بي آرتي و مترو 
پرداختــه بود. وي همان زمــان اعالم كرد كه 
بهترين حمل ونقلي كــه مي تواند همدان را با 
كمترين هزينه از ترافيك سنگين نجات بدهد 
تراموا اســت. دزفوليان تأكيــدش بر اين بود 
كه يكم، تراموا يك وســيله حمل ونقل به روز، 
كم هزينه تر و بدون آلودگي است كه بسياري از 

كشــورهاي اروپايي به سمت آن رفته و اغلب 
مسافران درون شهري را با آن جابه جا مي كنند. 
دوم، به خاطــر خيابان هــاي باريك در همدان 
نمي توان بي آرتي اجرا كرد و به دليل شــرايط 
ويژه و ســنگي بودن خيابان ها، ساخت مترو 

سخت و با هزينه بااليي خواهد بود. 
 پيش از اين نيز يك فعال اقتصادى فرانسوى 
در ســفر به همــدان گفته بود: بــا توجه به 
موقعيت خاص شــهر همــدان ايجاد تراموا 
مى تواند ضمن كاهش ترافيك هسته مركزى 
شهر، بافت شهرى ارزشــمند را بدون تغيير 

حفظ كند.
به گفته ونســان دورت بيشتر شــهرهاى دنيا 
درحال حاضر داراى تراموا هســتند و يكى از 
راه هــاى فرار از ترافيك هاى خســته كننده در 

شهرهاى بزرگ ساخت تراموا است.

تراموا از ميدان بيمه تا مركز شهر و شهرك فرهنگيان

مسير قطار شهري در همدان 
مشخص شد

 آن طور كه مديركل ارتباطات و فناورى اســتان 
همدان خبر داد 110 روســتاى استان همدان بدون 
پوشــش اينترنت بوده و يا اينترنت نامطلوب دارند 
4G ٣ وG كه محدوديــت در تأمين تجهيــزات

سبب شده مشكل اين روستاها برطرف نشود.
مجبتى ســاكى با بيان اينكه بحث ايجاد شبكه در 
110 روستاى استان به اپراتور همراه اول ابالغ شده 
است، اظهار كرد: سايت ها در همدان موجود است 
و فقط بايد تجهيزات از نســل 2 به نســل 3 ارتقا 
يابد و درصورتى كه اپراتور بتواند تجهيزات را وارد 

كند، مشكل اينترنت روستاها حل خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه رفع مشكل اينترنت روستاها 

در برنامــه وزارت ارتباطات قرار دارد، به ايســنا 
گفت: رفع مشــكل اينترنت 110 روســتاى استان 

بستگى به تأمين تجهيزات دارد.
وى با بيان اينكه بيشــتر اين روستاها فقط پوشش 
تلفن همراه داشته و پوشش ADSL و تلفن ثابت 
ندارند، خاطرنشــان كرد: اين روســتاها به غير از 
پوشش تلفن همراه هيچ پ وشش ديگرى ندارند 
كه بايد ســايت را ارتقا داد و بــراى ارتقا نياز به 

تجهيزات ٣G و ۴G داريم.
ســاكى با تأكيد بر اينكــه درصورتى كه تجهيزات 
تأمين شــود مشــكل ديگرى براى اجرا نخواهيم 
داشــت، اظهار كرد: اپراتورى كه قرار اســت در 

همدان كار ارتقا را انجام دهد همراه اول است كه 
طراحى ها را انجــام داده و فقط محدوديت تأمين 

تجهيزات دارد.
اين مقام مســئول با اشــاره به اينكه براساس ابالغ 
وزير، مشــكل اينترنت تمام روستاها بايد تا پايان 
امســال بايد رفع شــوند، افزود: از 930 روستاى 
استان 110 روستا بدون اينترنت هستند كه از لحاظ 
جمعيتى درصد بااليى نبوده و شــايد 7 تا 8 درصد 

جمعيت روستايى را شامل شوند.
وى با اشــاره به اينكــه اينترنت دار كــردن 110

روستاى اســتان نيازمند 110 ميليارد تومان اعتبار 
است، گفت: براســاس قانون برنامه ششم توسعه 

ارتباطــات  وزارت 
1400 سال  پايان  تا 
مكلــف شــده 90

روســتاهاى  درصد 
را  خانوار   20 باالى 
اينترنت دار كند كه با 
شيوع ويروس كرونا 
وزيــر به اســتان ها 

ابالغ كــرد اين امر پيش از برنامه انجام شــود اما 
آنچه وظيفه قانونى ما بوده انجام شده است.

ســاكى با بيان اينكه اپراتور همراه اول 700 دكل و 
ايرانسل 270 دكل در اســتان همدان دارد، درباره 

نبود آنتن دهى ايرانســل در برخــى نقاط همدان، 
ادامه داد: اپراتور ايرانســل به دنبال ايجاد 11 دكل 
جديد در همدان است اما در شهردارى گير كرده و 

متأسفانه هنوز مجوز نگرفته است.

افزايش 18 درصدى 
صادرات استان همدان 

در سالجارى
 در 8 مــاه نخســت ســالجاري ارزش 
صادرات كاال و محصوالت توليدي در استان 
همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 

درصد رشد داشته است. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار 
كرد: دراين مدت 339 هزار و 156 تن كاال به 
ارزش 89 ميليــون و 124 هزار دالر به خارج 

از كشور صادر شده است.
صادراتى  ارزش محصوالت  متين  حميدرضا 
استان همدان در 8 ماه نخست سال گذشته را 

75 ميليون و 497 دالر اعالم كرد. 
وى به ايرنا گفت: كاالهاى صادراتى شــامل 
انــواع محصــوالت صنعتــى، كشــاورزى، 
پتروشيمى، معدنى و صنايع دستى بوده كه از 
طريق گمرك اســتان همدان به 36 كشور در 

نقاط مختلف جهان ارسال شده است.
متين با بيان اينكه مواد پتروشيمى و شيميايى 
سهم 55 درصدى در صادرات استان همدان 
دارد، گفت: صادرات اين محصوالت توليدى 
در مجمــوع 49 ميليــون و 482 هــزار دالر 

ارزآورى براى استان و كشور داشت.
رئيــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان خاطرنشــان كرد: صادرات 72 

قلم توليدات صنعتى و خوراكى استان نيز در 
اين مدت 18 ميليون و 175 هزار دالر ارزش 
داشته كه موتور كولرآبى، شيرخشك صنعتى، 
كلينگر خاكســترى، ســيمان ســفيد و رب 
گوجه فرنگى به ترتيب بيشترين و مهم ترين 

محصوالت اين گروه محسوب مى شود.
به گفته وى، در ايــن مدت 4 ميليون و 247 
هزار دالر محصول معدنى نيز از استان همدان 
صادر شــده كه فروســيليس مهم ترين ماده 
معدنى صادراتى اســت، به نحوى كه بسيارى 
از كشورهاى آسيايى و اروپايى مشترى دائمى 

آن هستند.
متين همچنين با اشــاره به صادرات 24 قلم 
انواع محصوالت كشــاورزى استان همدان، 
گفت: اين گروه از اقــالم 17 ميليون و 124 
هزار دالر ارزش صادراتى داشته كه از جمله 
مهم ترين اين محصوالت مى توان به كشمش 

تيزابى و انگورى اشاره كرد.
وى افزود: در مجموع محموله هاى صادراتى 
اســتان همدان در 8 ماه نخست امسال(پايان 
آبان) شامل 112 قلم كاال و محصول توليدى 

بوده است.
بــه گفته رئيس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجــارت اســتان همدان، در 8 ماه نخســت 
امسال حدود 94 هزار دالر انواع صنايع دستى 
توليدى اســتان نيز به خارج از كشور صادر 

شده است.

آينده بازار سرمايه در گرو تصميمات ارزى
 هر تصميمى كه راجع به نرخ ارز گرفته شــود آينده بازار سرمايه را 
رقم خواهد زد؛ به بيان ديگر سياســت دولت در كنترل قيمت ارز تأثير 

مستقيم بر بورس دارد.
يك كارشــناس بازار ســرمايه را يكــى از ارزنده تريــن بازارها براى 
سرمايه گذارى دانســت و گفت: بازار سرمايه با داشتن صنايع مختلف، 
محيط مناســبى براى ســرمايه گذارى اســت؛ به ويژه صنايع وابسته به 
قيمت هاى جهانى، صادرات محورها، پااليشــى ها هر كدام در بازه هاى 

زمانى مختلف سرمايه گذارى امنى براى سهامداران محسوب مى شوند.
احمد پويان فر به ايرنا توضيح داد: بايد گزارش دقيق شركت هاى صنعت 
فلزات اساســى در كدال بررسى و تحليل شــود؛ اما نوسان نرخ ارز در 
كشور همچنين رشد كاموديتى ها و افت قيمت سهام در چند هفته هاى 
اخير آينده مثبتى را براى اين گروه رقم زده كه با اقبال سهامداران روبه رو 

خواهد شد.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: موضوعى كه مجلس درباره آن هنوز 
به قطعيت نرسيده، قيمت گذارى زنجيره فوالد است كه ريسك جديدى 
براى اين گروه محســوب مى شود؛ هرچند نتيجه اين موضوع مشخص 

نيست، اما مى توان آن را يك چالش پيش رو براى فلزات بيان كرد.
اين كارشــناس بازار سرمايه در پاســخ به سوالى مبنى بر اينكه چنانچه 
ETFهاى بانكى روانه بازار سرمايه شوند، چه تغييراتى در انتظار صنعت 
بانكدارى است، گفت: تجربه ETFهاى قبلى، چندان موفق نبود و بعيد 
اســت امسال هم ETF های بانكى به بازار عرضه شود، اما چنانچه اين 
ETF های جديد وارد بازار سهام شود، تغييرى در روند معامالت گروه 

بانكى ايجاد نمى كند.
پويان فر پيرامون موضوع ماليات بر عايدى هم گفت: اين شــيوه ماليات 
چنانچه در سپرده هاى بانكى اعمال شود، صنعت بانكدارى را تحت تأثير 
قــرار مى دهد؛ از اين بابت كه تركيب منابع از ســپرده هاى مدت دار به 
ســپرده هاى جارى منتقل مى شــوند، پايدارى منابع در بانك از دست 
مى رود، اما به سمت سپرده هاى جارى كه سپرده هاى كم هزينه اى براى 
بانك به حساب مى آيند، هدايت مى شود؛ بنابراين در نگاه نخست به نظر 
مى رسد كه اقدام مزبور به ضرر اين صنعت باشد، اما در واقع بانك ها را 

منتفع خواهد كرد.
وى خاطرنشان كرد: هر تصميمى كه راجع به نرخ ارز گرفته شود آينده 
بازار ســرمايه را رقم خواهد زد؛ به بيان ديگر سياست دولت در كنترل 
قيمت ارز تأثير مستقيم بر بورس دارد، اما در مجموع با توجه به ارزنده 

بودن قيمت ها، بازار آينده مثبتى خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، شاخص بورس از ابتداى امسال وارد مدار صعود شد و 
تا نيمه مرداد به باالى 2 ميليون واحد رسيد. از آن زمان شاخص بورس 

وارد اصالح شد تا يك ميليون و 200 هزار واحد پايين آمد. 

جريمه بدهكاران آزادراهى مشخص شد

 براساس اليحه بودجه ســال آينده جريمه رانندگانى كه عوارض 
مصوب در شبكه آزادراهى را پرداخت نكنند 20 درصد مازاد بر نرخ 
مصوب بوده و هر ماه به جرايم آنها درصد ديگرى اضافه خواهد شد.

به گزارش ايسنا، براساس بند «هـ» ماده واحده بودجه پيشنهادى سال 
آينده دولــت به مجلس، جريمه پرداخت نكــردن عوارض مصوب 

آزادراه ها مشخص شد.
بر اين اساس پرداخت عوارض مصوب در شبكه آزادراهى پس از 7
روز از زمان تردد در آزادراه ها، مشــمول جريمه غيرقابل بخشودگى 
معادل 20 درصد مازاد بر عوارض مصوب در آزادراه مربوطه اســت. 
همچنين درصــورت تأخير بيش از يك مــاه در پرداخت، عالوه بر 
اصل عوارض و جريمه مذكور، مشــمول جريمه اى معادل 2 درصد 
مجمــوع نرخ عوارض مصوب و جريمه 20 درصدى به ازاى هر ماه 

تأخير مى شود.
البتــه در اين بند از اليحه بودجه ســال آينده اشــاره اى به عوارض 
الكترونيكى يا غيرالكترونيكى نشده و مشخص نيست كه اين جرايم 

آيا مشمول آزادراه هاى الكترونيكى است يا خير.

مديركل ارتباطات و فناورى استان همدان اعالم كرد

محدوديت تأمين تجهيزات براي اينترنت 110 روستا داريم
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 139960326034000873 مورخه 1399/08/18 هيأت اول/دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان - ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم مهرى ترك فرزند غالمحســين به شماره شناسنامه 4610 صادره از 
همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 83/56 مترمربع 
تحت پالك 10432 فرعى از 175 اصلى واقع در حومه دو همدان خريداري از مالك 
رسمي خانم لقا بخشى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ 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، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1209)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/16
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهى ماده 10 قانون الحاقى موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و 
عرضه مسكن مصوب 1388 شهرستان كبودراهنگ

ــاده 10 آييــن  ــه دســتور م ــا ب 1- اداره ثبــت اســناد و امــالك كبودراهنــگ بن
ــالك  ــه درخواســت ثبــت پ ــور اســامى كســانى ك ــون مذك ــى قان ــه اجرائ نام

ــد را آگهــى مــى نمايــد. هــاى ذيــل را آگهــى نمــوده ان
ــى  ــام محمدعل ــه ن ــه 4529ق.ال ب ــورخ 1399/09/06 كالس ــماره 155 م رأى ش
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ يكبــاب خان ــد بيرامعلــى نســبت ب ــار فرزن بهي
166/76 مترمربــع پــالك 1060 فرعــى از 269 اصلــى واقــع در بخــش 4 همــدان 
ــذا شــخص  ــردد ل ــى گ ــت منتشــر م ــك نوب ــب در ي ــه. مرات ــع در گل تپ واق
يــا اشــخاص حقيقــى يــا حقوقــى كــه نســبت بــه درخواســت هــاى منــدرج 
ــى  ــار م ــخ انتش ــدت 20 روز از تاري ــرف م ــد ظ ــراض دارن ــى اعت ــن آگه در اي
تواننــد اعتــراض خــود را بــه صــورت مكتــوب بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك 
ــت  ــه دادخواس ــه ارائ ــبت ب ــس از آن نس ــد و پ ــليم نمايي ــگ تس كبودراهن
اعتــراض بــه دادگاه كبودراهنــگ و ارســال رســيد دادخواســت بــه اداره ثبــت 
ــادر  ــت ص ــند مالكي ــررات س ــر مق ــورت براب ــن ص ــر اي ــد. در غي ــدام نماي اق

خواهــد شــد. 
(م الف 305)

محمدصادق بهرامى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كبودراهنگ

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

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

برابر رأي شــماره 139960326034000872 مورخه 1399/08/18 هيأت اول/دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان - ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاى مســعود على خانى فرزند سيروس به شماره شناسنامه 4000010514 
صادره از اسدآباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 83/56 
مترمربع تحت پالك 10432 فرعى از 175 اصلى واقع در حومه دو همدان خريداري 
از مالك رسمي خانم لقا بخشى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 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، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1211)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/16
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهى ماده 10 قانون الحاقى موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و 
عرضه مسكن مصوب 1388 شهرستان كبودراهنگ

ــاده 10 آييــن  ــه دســتور م ــا ب 1- اداره ثبــت اســناد و امــالك كبودراهنــگ بن
ــالك  ــه درخواســت ثبــت پ ــور اســامى كســانى ك ــون مذك ــى قان ــه اجرائ نام

ــد را آگهــى مــى نمايــد. هــاى ذيــل را آگهــى نمــوده ان
رأى شــماره 157 مــورخ 1399/09/06 كالســه 4561ق.ال بــه نــام خســرو 
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ يكبــاب خان ــدار نســبت ب ــد نام شــمايلى فرزن
262/85 مترمربــع پــالك 1061 فرعــى از 269 اصلــى واقــع در بخــش 4 همــدان 
ــذا شــخص  ــردد ل ــى گ ــت منتشــر م ــك نوب ــب در ي ــه. مرات ــع در گل تپ واق
يــا اشــخاص حقيقــى يــا حقوقــى كــه نســبت بــه درخواســت هــاى منــدرج 
ــى  ــار م ــخ انتش ــدت 20 روز از تاري ــرف م ــد ظ ــراض دارن ــى اعت ــن آگه در اي
تواننــد اعتــراض خــود را بــه صــورت مكتــوب بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك 
ــت  ــه دادخواس ــه ارائ ــبت ب ــس از آن نس ــد و پ ــليم نمايي ــگ تس كبودراهن
اعتــراض بــه دادگاه كبودراهنــگ و ارســال رســيد دادخواســت بــه اداره ثبــت 
ــادر  ــت ص ــند مالكي ــررات س ــر مق ــورت براب ــن ص ــر اي ــد. در غي ــدام نماي اق

خواهــد شــد.
 (م الف 304)

محمدصادق بهرامى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كبودراهنگ

قانون اقدام راهبردى براى رفع تحريم ها 
تقويت كننده منافع ملى است

 نماينــده ولى فقيه در همدان با تأكيد بر اينكه شــهيد فخرى زاده 
الگويى برجســته براى نســل جوان امروزى اســت، گفت: قانون اقدام 
راهبردى براى رفع تحريم ها مصوبه مجلس شــوراى اسالمى، مشروط 

است و مى تواند منافع ملى را تقويت كند.
 به گزارش خبرگزارى تســنيم از همدان، حجت االســالم والمسلمين 
حبيب ا... شعبانى با اشــاره به ترور شهيد فخرى زاده و اتفاقات پيرامون 
آن اظهــار كرد: قانون اقدام راهبردى براى رفع تحريم ها مصوبه مجلس 

شوراى اســالمى، مطابق با اصل 152 قانون و منطبق بر چارچوب هاى 
برجام اســت. وى با اشــاره به اينكه اين قانون مشروط است و مى تواند 
منافع ملــى را تقويت كند پس دولت طبق اصل 123 قانون اساســى 
موظف به اجراى آن اســت، افزود: در موارد اختالف سليقه، قانون گرايى 

مى تواند محور وحدت در عمل باشد.
نماينده ولى فقيه در همدان با تأكيد براينكه شــهيد فخرى زاده الگويى 
برجســته براى نسل جوان امروزى اســت، عنوان كرد: مجاهدت علمى 
براى تحقق اهداف بلند الهى و حركت مســتمر در مسير انقالب، همراه 
با خلوص و گمنامى مى تواند راهى براى كسب عزت دنيا و آخرت باشد.

وى بااشــاره به اتفاقات رخ داده در خوزســتان و جارى شدن سيل كه 
سبب بروز مشكالت بســيارى براى مردم منطقه شده است، بيان كرد: 
حل مشكالت مردم عزيز خوزســتان نيازمند عزم ملى است كما اينكه 
همراهى و همدلى امام جمعه اهواز و گروه هاى جهادى بسيج و سپاه با 

مردم قابل تقدير و ارج گزارى است.
حجت االسالم شــعبانى با قدردانى از مردم براى اجراى محدوديت هاى 
كرونايى اظهار كرد:  تبديل وضعيت اســتان به وضــع نارنجى و عبور از 
وضعيت خطر، مرهون زحمات ستاد استانى، كادر درمان و در رأس همه، 

همراهى مردم عزيز بوده است.

 رحيمى طيب اين طلبه موفق همدانى، اين روزها 
با خانواده خود در روستاى سوالن از توابع شهرستان 
همدان مســتقر شده و د حال خدمت رسانى به مردم 
است. طلبه اى كه توانســته در قامت «امام روستا» با 

اقدامات گوناگون خود گره از مشكالت مردم باز كند.
جوان است و طلبه، سال هاست در كسوت يك روحانى 
به مناطق محروم و روســتاهاى دورافتاده كشور سفر 
مى كند تا دوشادوش ديگر دغدغه مندان اين سرزمين، 
همان هايى كه غم و اندوه مردم غم و اندوه خودشــان 
است گامى براى پيشرفت و آبادانى كشور و ولى نعمتان 

اين سرزمين بردارد.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، رحيمى طيب 
اين طلبه موفق همدانى، ايــن روزها با خانواده خود 
در روستاى سوالن از توابع شهرستان همدان مستقر 
شــده و درحال خدمت رسانى به مردم است. طلبه اى 
كه توانسته در قامت «امام روستا» با اقدامات گوناگون 
خود گره از مشــكالت مردم باز كند و درهاى دنيايى 

جديد را به روى آنها بگشايد.
ميثم رحيمى طيب با شــرح چگونه طلبه شدن خود، 
اظهار كرد: از سال 88 و به دست مرجع تقليد بزرگوار 
آيــت ا... گلپايگانى به طور رســمى به لباس روحانيت 
ملبس شدم و فعاليت خود را در تهران و در ارتباط با 
گروه هاى جهادى فعال در مناطق محروم كشور مانند 
يكى از روستاى استان كرمان به نام «اسالم شهر» ادامه 

دادم.
وى بابيان اينكه مهم ترين وظايف يك طلبه تبليغ دين 
است، افزود: اگر فردى كه از روز اول وارد حوزه مى شود 
با اين نگاه كار خود را آغاز كنيد، بسيار موفق خواهد 

بود در غير اين صورت توفيقى به دست نخواهد آورد.
ايــن مبلّغ موفق همدانى با اشــاره بــه فعاليت هاى 
فرهنگى، اجتماعى و دينى خود در اقصا نقاط كشــور 
مانند استان گلستان، كرمان و تهران، بيان كرد: چند 
سالى است كه به استان همدان بازگشته و در مناطقى 
مانند روستاهاى سراب، على صدر و شهر گل تپه به امر 

تبليغ مشغول بوده ام هم اكنون نيز به همراه خانواده در 
روستاى سوالن به عنوان امام روستا فعاليت مى كنم.

وى بــا قدردانى از همســر خود كــه او نيز در عرصه 
طلبگى مشــغول فعاليت است، عنوان كرد: ايشان در 
طول فعاليت هايم در مناطق مختلف كمك بســيارى 
كرده و بخشــى از كار مانند ارائه مشاوره به بانوان در 

عرصه هاى مختلف را برعهده دارند.
رحيمى طيب با تشريح ابعاد مختلف تبليغ در مناطق 
مختلف كشــور و بايدهــا و نبايدهاى ايــن عرصه، 
مطرح كرد: فعاليت در اين عرصه كار بســيار سخت 
و پرمسئوليتى است گاهى اوقات با خود گفته ام نكند 
كه در كم كارى داشــته و يا به وظيفه خود آن طور كه 

بايدوشايد عمل نكرده باشم.
وى بابيــان اينكه حضور يك روحانى و مبلغ به عنوان 
امام روستا مى تواند بسيارى از مشكالت مردم را حل 
كرده و از بروز بســيارى از ناهنجارى هاى جلوگيرى 
كند، افزود: تبليغ كار ســختى است زيرا ممكن است 
فردى براى حل مشــكل خود به شما مراجعه كند اما 
شما نتوانيد براى او كارى انجام دهيد يا اينكه باوجود 
پيگيرى فراوان نتوانيد به نتيجه مطلوب برسيد و اين 

مسأله براى يك مبلغ بسيار سخت است.
اين مبلّغ همدانى با اشاره به اينكه در طول حضور خود 
در منطقه سوالن توانسته اتفاقاتى مانند سقط جنين، 
اعتياد مشــكالت خانوادگى و تا حدى اقتصادى را با 
اقدامات فرهنگى، اجتماعى و كمك هاى معيشــتى- 
اقتصادى كاهــش دهد، بيان كرد: امام روســتا پس 
از چند سال ســكونت در يك منطقه عمًال تبديل به 
عضوى از آن جامعه مى شــود يعنى در غم و شــادى 
اهالى شريك است و به دليل جايگاهى كه دارد به طور 
مســتقيم از وضعيت خانواده ها باخبر است، به همين 
دليل اهالى آن منطقه از وى انتظارات و توقعاتى دارند.

وى برپايــى كالس هــاى منظم ترك اعتيــاد براى 
معتادانى كه اقدام به ترك اعتياد مى كنند را ازجمله 
اقدامات خود در منطقه سوالن برشمرد و عنوان كرد: 

كار در روستاها فصلى است يعنى تقريبا از ابتداى پاييز 
تا پايان ســال افراد بيكار هستند و براى اينكه اوقات 
خود را بگذرانند عموماً به مكان هايى مانند قهوه خانه ها 

مى روند.
رحيمى طيــب افــزود: برخى از ايــن مكان ها فضاى 
مناسبى نداشته و به دليل تردد افراد نامناسب، افراد به 
دام اعتياد گرفتار مى شوند به همين دليل با مشاركت 
اهالى روستا براى رفع اين مشكل نه تنها قهوه خانه هاى 
اين منطقه را با كمك ناجا ساماندهى كرديم بلكه براى 
افراد آسيب ديده از اعتياد نيز ضمن برگزارى دوره هاى 
تــرك اعتياد، از آنها در بخــش فرهنگى، اجتماعى و 
معيشتى نيز حمايت كرديم تا فضا براى بازگشت آنها 

به جامعه مهيا شود.
وى به مشاركت  طلبيدن مردم در بخش هاى مختلف 
و اســتفاده از ظرفيت آنها براى انجام كارها را ازجمله 
وظايــف مهم يك مبلغ برشــمرد و تصريح كرد: بايد 
براى انجام كارهاى بــزرگ ابتدا يك مطالبه عمومى 
شــكل گرفته و پس از آن، از خــود مردم براى تحقق 
آن مطالبه كه به نفع عموم جامعه است استفاده كرد.

اين مبلغ همدانى با تشريح وضعيت فرهنگى و مذهبى 
منطقه ســوالن گفت: خوشــبختانه منطقه سوالن 
سابقه مذهبى بسيار قوى دارد، به گونه اى كه در اوقات 
برگزارى نماز جماعت بيش از 700 نمازگزار در مسجد 
حاضر هستند و همين مسأله انجام بسيارى از كارهاى 

بزرگ را آسان مى كند.
وى وجود جوانان و نوجوانان فعال، خوش فكر و پرتالش 
را از ديگر ويژگى هاى خوب منطقه ســوالن دانست و 
افزود: در طــول دوران طلبگى خود به طور تخصصى 
در امر تبليغ در حوزه كودك و نوجوان آموزش ديده ام 
زيرا بــه آنها عالقه ويژه اى دارم، عالوه براين ســال ها 
در مــدارس و برنامه هاى مختلف براى اين قشــر از 
جامعه برنامه هاى مختلف فرهنگى، مذهبى، هنرى و 
اجتماعى اجرا كرده ام كه خوشبختانه با استقبال آنها 

همراه بوده است.
رحيمى طيــب بابيان اينكه كودكان و نوجوان به دليل 
ارتباط عميقى كه با وى دارنــد او را «عمو روحانى» 
خطاب مى كنند، عنوان كــرد: من در فضاى مجازى 
نيز با كودكان نوجوانان و جوانان در ارتباط هســتم و 

به اندازه فضاى حقيقى در اين فضا نيز دغدغه دارم.

 وى با اين توضيح كه يك روحانى مســتقر در روستا، 
در آن منطقه حكم رهبر براى كشور را دارد و پس از 
آن دهيار حكم رئيس جمهور و اعضاى شــورا نيز وزرا 
هستند، مطرح كرد: چه بخواهيم چه نخواهيم وقتى 
يك مبلغ در منطقه اى ســاكن مى شــود ناخودآگاه 
تمامى مســائل به او مربوط مى شوند به همين دليل 
بايد درجاهايى حتماً ورود كند، اگر الزم باشــد فرياد 

بزند، جاهايى نصيحت كند و ... .
اين مبلّغ همدانى توضيح داد: فضاى تبليغ در روستا 
كامًال با فضاى شــهر متفاوت است، در شهر روحانى 
نهايتاً براى محله و اهالى نمازگزار در مسجد آن منطقه 
برنامه دارد اما در روســتا اين طور نيست و فضا كامًال 

متفاوت و وظايف نيز سنگين هستند.
وى مهم ترين چالش منطقه ســوالن را بيكارى و باال 
رفتن ســن ازدواج به دليل مشكالت اقتصادى دانست 
و عنــوان كرد: به دليل كوچك بودن فضاى روســتا و 
تأثيرپذيرى زياد خانواده ها از يكديگر، عموماً رفتارهايى 
خواه درست يا نادرست شكل مى گيرد كه چالش هايى 

را ايجاد مى كند.
رحيمى طيب افزود: در طول مدت حضور خود در اين 
منطقه تالش كردم با پاى كار آوردن خود مردم برخى 
از سنت هاى اشتباه را كه اتفاقاً براى خود آنها مشكالت 
بسيارى ايجاد مى كرد را از بين ببرم، كارى كه بسيار 

سخت و زمان بر است.
وى اظهار كــرد: برگزارى برنامه هاى متنوع فرهنگى، 
ورزشى، هنرى، تشكيل شــوراى فرهنگى در روستا 
و حذف سنت هاى اشــتباه در مراسم ازدواج، ترحيم 
مانند «پنجم شور» كه براى خانواده داغدار و اطرافيان 
اسباب دردســر بود، ايجاد مؤسسه خيريه براى جلب 
مشاركت هاى مردمى خيرات و نذورات، ايجاد صندوق 
قرض الحسنه براى كمك به نيازمندان، زوجين جوان و 
ديگر اقشار مردم با استفاده از ظرفيت خيران ازجمله 

اقداماتى است كه براى پويايى روستا انجام داده ايم.
 اين مبلغ همدانى افزود: در ايام شــيوع ويروس كرونا 
نيز براى اينكه تجمعــى رخ ندهد در فضاى مجازى 
گروهى تشكيل داديم و اگر عزيزى از دنيا برود اعالم 
مى كنيم تا همگــى برايش فاتحــه اى قرائت كنند، 
از خانواده متوفى نيز مى خواهيم با توجه به شــرايط 
اگر مايل هستند هزينه مراسم ترحيم و خيرات را به 

مؤسسه خيريه روستا تحويل دهند تا صرف كمك به 
نيازمندان شود.

وى تأكيد كرد: كســى كه به عنوان مبلغ در شــهر يا 
روستايى قرار مى گيرد بايد فضاى منطقه را شناخته 
و متناســب با شرايط آنجا جريان ساز باشد زيرا گاهى 
اوقات انجام برخى كارها مانند تغيير برخى رفتار بسيار 

كار سخت و زمان برى است.
رحيمى طيب درباره وضعيت معيشت و اقتصاد منطقه 
ســوالن نيز عنوان كرد: ازآنجاكه اغلب روستائيان كار 
فصلى دارند به گونه اى برنامه ريزى مى كنند كه پس از 
برداشت محصول خود در پاييز و زمستان دچار مشكل 

نشوند.
وى افزود: اگرچه ما در روســتا افرادى ثروتمند داريم 
كه از ظرفيت آنها براى كمك به نيازمندان اســتفاده 
مى كنيم اما قشــرى از اين منطقــه نيز كارگر بوده و 
ســرمايه كالنى براى گذران زندگى خــود در فصل 
بيــكارى ندارنــد، خانواده هايى كه تــالش كرديم با 

روش هايى مختلف از آنها حمايت كنيم.
اين فعال فرهنگى تصريح كرد: ما هنگام كمك به افراد 
نيازمند ضمن حفظ عــزت و هويت آنها، از وجه نقد 
استفاده نمى كنيم بلكه به آنها كاالبرگ مى دهيم تا از 
مراكز خريد و فروشگاه هايى كه از پيش تعيين شده اند 
خريد خود را انجام دهند حاال مى خواهد خريد ارزاق 

باشد يا اقالم خانگى.
اين مبلغ همدانى با قدردانى و تمجيد از زنان سوالنى 
مطرح كرد: خوشبختانه زنان اين منطقه بسيار هنرمند 
بوده و توانســته اند با اســتفاده از مهارت هاى خود در 
بخش آشپزى خياطى و ... در حوزه كسب وكار خانگى 
كارهاى خوبى را انجام دهند و حتى براى ديگران نيز 

شغل ايجاد كنند.
وى با اشاره به برگزارى «جشنواره سير» براى فروش 
محصوالت خانگى اهالى اين منطقه بيان كرد: منطقه 
سوالن از توليدكنندگان عمده سير در استان همدان 
به شمار مى آيد با وجود اين، اين محصول خام فروشى 
شــده و به دليل كمبود زمين و نبودحمايت از توليد، 
هنوز صنايع تبديلى اين محصول در منطقه راه اندازى 
نشــده است كه اميدوارم مســئوالن استان براى اين 
مسأله تمهيدى بينديشند زيرا سبب رونق اقتصادى 

منطقه مى شود.

2300 خانواده زنبوردار 
در استان همدان 

فعال هستند
■ كمبود شكر و راه گرفتن مجوز صادرات 

مهم ترين چالش زنبورداران
 اگرچه صنعت زنبوردارى حرفه اى پررونق و ســودآور 
در استان همدان به شمار مى آيد اما كمبود شكر و قاچاق 
ايــن محصول به برخى كشــورها به دليل ســخت بودن 
روند اخذ مجــوز صادرات به مهم ترين چالش زنبورداران 

همدانى تبديل شده است.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، صنعت زنبوردارى 
چند سالى اســت كه به مدد فعاليت بخش خصوصى و 
همت جهاد كشــاورزى در اســتان همــدان به صنعتى 
پررونق تبديل شده است و توانسته در روزگارى كه ايجاد 
اشتغال در همدان براى مسئوالن به كارى سخت و تقريبا 
ناممكن تبديل شده اســت، براى 2 هزار و 300 خانواده 

توليد شغل و ثروت كند.
زنبوردارى شغل سودآور اين روزهاى استان همدان است 
كه به دليل پررونق بودن كشــاورزى و كشت محصوالت 
متنوع، ظرفيت فعاليت در اين بخش را براى مردم همدان 

چند برابر كرده است.

مديرعامــل اتحاديه زنبورداران اســتان همدان، با اعالم 
اينكه در سال 98 نزديك به 365 هزار كندوى زنبورعسل 
در استان همدان وجود داشت، اظهار كرد: استان همدان 
ازنظر آمار جمعيت زنبور در كشــور رتبــه 9 را به خود 

اختصاص داده است.
 وى بابيــان اينكه اســتان همدان در غرب كشــور نيز 
موقعيت خوبى دارد زيرا در بخش كشــاورزى محصوالت 
خوب و مرتبط با زنبوردارى كه در افزايش كيفيت عسل 
مؤثر هســتند كشت مى شــود، افزود: در شهرستان بهار 
گياه كلزا، در منطقه رزن رازيانه و گشنيز و ديگر مناطق 
استان نيز گياهان خوبى كشت مى شوند كه توليد عسل 

در استان را افزايش داده است.
عبدالحميد قدرتى با تأكيد بر اينكه زنبورعســل واسطه 
بين دامدارى و كشاورزى است، عنوان كرد: ساالنه به طور 
متوســط از هر كندو ده كيلو عســل برداشــت مى شود 
هرچند امســال در منطقــه نهاوند برخى زنبــورداران 
توانستند به دليل توليد گياه گشنيز ميزان برداشت خود 

از كندوها را به 30 كيلو افزايش دهند.
 برداشت ساالنه 3 هزار و 500 تن عسل از 

كندوهاى استان همدان
وى بابيــان اينكه وضعيت زنبوردارى در اســتان همدان 
مطلوب بوده و مى توان باوجود ظرفيت هاى موجود تعداد 
خانواده زنبورداران را افزايش داد، مطرح كرد: در ماه هاى 
گذشته زنبورداران با كمبود شكر روبه رو بودند كه اگرچه 

بخشى از اين مشكل توســط جهاد كشاورزى و سازمان 
صمت برطرف شــده اســت؛ اما الزم است براى رفع اين 
مشــكل كه ممكن اســت آســيب جدى به اين صنعت 

سودآور در استان ايجاد كند، برنامه ريزى كرد.
مديرعامل اتحاديه زنبورداران استان همدان با اعالم اينكه 
بســتر فعاليت براى عالقه مندان به اين عرصه در استان 
فراهم است از برگزارى دوره هاى آموزش زنبوردارى خبر 
داد و گفت: براى آمــوزش و تأمين دام مورد نيز در اين 
صنعت بخش خصوصى در اســتان همدان آماده فعاليت 
و ســرمايه گذارى اســت به همين منظور نيز دوره هاى 
آموزشى اسفندماه امســال در اين بخش به همت جهاد 

كشاورزى برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه به افراد متقاضى فعاليت در اين صنعت 
30 ميليون تومان تســهيالت در قالــب خريد كاالهاى 
موردنيــاز اين حرفه پرداخت مى شــود، مطرح كرد: اين 
طرح به ابتكار استان همدان برگزارشده و اعتبار آن نيز از 
محل ســرمايه گذارى بخش خصوصى با كارمزد 4 درصد 

تأمين مى شود.
وى اظهــار كــرد: درحال حاضر 2 هــزار و 300 خانواده 
زنبوردار در اســتان همدان فعال هستند كه براى برخى 
از آنها زنبوردارى شغل اصلى و براى برخى نيز شغل دوم 

محسوب مى شود.
 كمبود شك و سخت بودن روند اخذ مجوز 

صادرات مهم ترين چالش زنبورداران

قدرتى با اعالم اينكه ســاالنه 3 هزار و 500 تن عسل از 
كندوهاى اســتان همدان برداشت مى شود كه عموماً در 
خود اســتان مصرف مى شود، اظهار كرد: توليدات برخى 
استان ها مانند كرمانشاه و اصفهان نيز در استان همدان 
به فروش مى رســد زيرا مصرف عســل در استان همدان 

باالست.
وى قاچاق عسل توليدشده در همدان را نتيجه طوالنى و 
سخت بودن اخذ مجوز الزم براى صادرات دانست و گفت: 
عســل توليدشده در همدان در كشورهايى مانند عراق و 
تركيه به صورت قاچاق به فروش مى رسد زيرا افراد ترجيح 
مى دهد به جاى پيمودن مراحل ســخت صــادرات، اين 

محصول باكيفيت را به صورت قاچاق به فروش برسانند.
مديرعامل اتحاديه زنبورداران اســتان همدان همچنين 
نوسانات بازار را دليل افزايش قيمت عسل در بازار دانست 
و افــزود: اين محصول با 60 درصد افزايش قيمت روبه رو 
بوده است و هم اينك باقيمت 140 تا 150 هزار تومان به 

فروش مى رسد.
 برپايى فروشــگاه اكســير بــراى عرضه 

توليدات عسل 15 استان در همدان
وى از برپايى فروشــگاه اكسير در همدان خبر داد و بيان 
كرد: در اين مركز كه شــعبه اى از فروشــگاه اكسير در 
تهران به شمار مى آيد عســل هاى توليدشده و باكيفيت 
15 اســتان باقيمت هر كيلو 120 تا 130 هزار تومان را 

عرضه مى شود.

مدير طيور، زنبورعسل ســازمان جهاد كشاورزى استان 
همدان نيز با بيان اينكــه بيش از 75 درصد محصوالت 
غذايى جهان به گرده افشانى وابسته است، اظهار داشت: 
بــراى افزايش بهره ورى در اراضى زراعى - باغى و مراتع، 

وجود زنبورها بسيار الزامى است.
قراگوزلو با تشــريح وضعيت استان در بخش زنبور دارى 
اعالم كرد: اســتان همدان بــا دارا بودن 347 هزار كندو 
زنبورعســل، 2 هزار و 481 زنبورستان توانسته 2 هزار و 

538 شغل را در اين بخش به وجود آورد.
اين مقام مســئول تصريح كرد: اســتان همدان ساليانه 
پذيــراى 20 تا 30 هــزار كلنى زنبورعســل مهاجر از 
اســتان هاى ديگر كشور است كه 3 ماه در سال را در اين 

استان سپرى مى كنند.
قراگوزلو گفت: اســتان همدان به علت داشتن گونه هاى 
مختلف گياهان در مراتع، مزارع و داشــتن باغات متنوع 

زمينه مناسبى براى فعاليت حرفه زنبوردارى است.
 همــدان نخســتين مركز آمــوزش تلقيح 

مصنوعى ملكه زنبور عسل كشور
وى بابيــان اينكــه دحال حاضر همــدان داراى 8 واحد 
بسته بندى به ظرفيت هزار و 30 تن در سال است، افزود: 
در استان همدان كارگاه كندوسازى به ظرفيت 17 هزار 
كندو در سال، 2 كارگاه موج آج كنى به ظرفيت 40 تن، 
50 فروشــگاه عرضه عسل و تجهيزات و تعداد 7 تعاونى 

زنبوردارى در استان همدان فعال هستند.

مدير طيور، زنبورعسل ســازمان جهاد كشاورزى استان 
همدان با اشــاره به اينكه 7 واحد پرورش ملكه با توليد 
8 هزار عدد ملكه در ســال در اســتان فعال هســتند، 
عنوان كرد: نخستين مركز آموزش تلقيح مصنوعى ملكه 

زنبورعسل در استان و كشور در استان وجود دارد.
وى اعالم كرد: مصرف ســرانه عسل در جهان 250 گرم 
و سرانه مصرف عسل در كشور نيز هزار و 17 گرم است، 
درحالى كه اين ميزان مصرف در همدان 1236 گرم است.
 خروج تك محصولى بودن زنبورســتان هاى 

الوند راهى براى افزايش ثروت در همدان
قراگوزلــو همچنين از تشــكيل ســتاد گرده افشــانى 
استان، كميته كوچ و تغذيه زنبورعسل جهت تقويت اين 
قسمت در استان خبر داد و مطرح كرد: ما به دنبال خروج 
تك محصولى بودن زنبورستان هاى الوند هستيم تا بتوانيم 

توليدات خود را افزايش دهيم.
وى توجه به زنجيره توليد عسل را يكى از راه هاى افزايش 
درآمد زنبورداران برشمرد و بيان كرد: استان همدان با 
توجه به ظرفيت هاى موجود (داشتن واحدهاى پرورش 
ملكــه مراكز تلقيــح مصنوعى زنبورعســل،  واحدهاى 
پرورش، كارگاه موم، آج كنى، كارگاه هاى بســته بندى، 
كارگاه هــاى ســاخت كنــدو، كارخانه تهيــه خوراك 
زنبورعسل) بستر مناسبى را براى تشكيل زنجيره توليد 
عســل دارد كه با تشكيل اين زنجيره درآمد زنبورداران 

نيز بيشتر خواهد شد.

خبر

صفر و يك هاى نسخه  الكترونيكى بالى جان 
بيماران همدانى شد

 از يكــم آذر ماه طرح نسخه نويســى الكترونيكى در همدان اجبارى 
شده و پزشــكان ملزم به رعايت آن هستند اما مشكالت موجود ظاهرا 
بالى جان بيماران سرگردان در مطب ها آن هم در دوران همه گيرى كرونا 

شده است.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، آغاز نسخه نويسى الكترونيكى در 
مطب هاى پزشكى همدان مشكالتى را براى بيماران ايجاد كرده و سبب 

رفت وآمد در راه مطب و داروخانه شده است.
يكى بيمار گاليه مند از طرح الكترونيكى شدن نسخ پزشكى گفت: اين 
طرح 3 ساعت از وقت مرا گرفته است و در اين مدت زمان بين مطب و 

داروخانه سرگردان بودم.
وى با بيان اينكه سيستم اينترنتى مطب پزشكان قطع و وصل مى شود، 
تصريح كرد: همين امر سبب افزايش معطلى بيماران در مطب ها شده و 

خطر انتقال كرونا را افزايش مى دهد.
اين بيمار با تأكيد بر اينكه پس از معاينه پزشــك 20 دقيقه در انتظار 
اتصال سيستم و ثبت دارو شدم، گفت: اما مشكل زمانى تشديد شد كه 
سيستم ثبت نسخه الكترونيكى در داروخانه وجود نداشت و مجبور شدم 

دوباره به مطب برگردم.
وى افزود: در شرايط خطرناك كرونايى كه مسئوالن مردم را تشويق به 
دورى ماندن مى كنند، اعمال ناقص چنين طرحى كه مدت زمان انتظار 

بيماران در بيرون از منزل را بيشتر مى كند، منطقى نيست.
يك بيمار ديگر نيز گفت: برخى پزشــكان كد داروها را نمى دانند و يا با 
سيستم ثبت نسخه آشنايى چندانى ندارند، اين موارد سبب ايجاد وقفه 

در خدمات رسانى به بيماران مى شود.
وى افزود: هفته گذشــته به يك پزشــك متخصص مراجعه كردم اين 
پزشك برايم 4 نوع دارو تجويز كرد اما به علت پيدا نكردن كد يك قلم از 

داروها مجبور شدم اين نوع دارو را به صورت آزاد خريدارى كنم.
اين بيمار گفت: بيش از يك ســال از عمر نسخه نويسى الكترونيكى در 
درمانگاه و بيمارســتان تأمين اجتماعى مى گذرد كه تاكنون مشــكلى 
نداشته و با سرعت حداكثرى انجام مى شود اما در مطب هاى خصوصى 
و داروخانه ها مشــكل اينترنتى وجود دارد و كار بيماران به خوبى انجام 
نمى شود. وى افزود: در اماكنى مانند مطب پزشكى و داروخانه ها به خاطر 
ازدحام جمعيت و تردد بيماران خطر ابتال به كرونا زياد اســت؛ بنابراين 
حتى يك دقيقه بيشــتر ماندن در اين اماكن يــك تهديد جدى براى 
مراجعه كنندگان اســت. اين بيمار تصريح كــرد: برخى داروخانه بدون 
سيســتم نسخه نويسى الكترونيكى هستند و نســخه هاى الكترونيكى 
را دريافت نمى كنند. يك پزشــك نيز اظهار كرد: الزام نسخه نويســى 

الكترونيكى در شرايط بحران كرونا اقدام درستى نبود.
وى با بيان اينكه در زمينه نسخه نويســى الكترونيكى و ثبت كد دارويى 
آموزش چندانى به ما ارائه نشــده است، تصريح كرد: در برخى ساعات 

اينترنت ما قطع مى شود و سيستم قادر به ثبت داروها نيست.
اين پزشــك افزود: ملزم به اســتفاده از اين طرح هستيم زيرا اگر انجام 
ندهيم بيمه ها هزينه مــا را پرداخت نمى كنند. وى افزود: قطع و وصل 
شدن سيستم سبب افزايش مدت زمان حضور بيماران در مطب مى شود 

و اين موضوع خطر ابتال به كرونا را افزايش مى دهد.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان:
 مسلم مخفى

خبرنگاران: فائزه محمدى، رقيه وحدتيان
شماره تماس: 08132660364

ماجراى خدمت مؤمنانه و خاموش طلبه همدانى در مناطق روستايى و محروم

نقش «امام روستا» 
در رفع مشكالت مردم روستا
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راهنمايــان  از  بخشــى 
از  بيش  كشــور  گردشگرى 
صنعت  در  كه  است  25سال 
فعاليت  كشــور  گردشگرى 
دارند و درآمدشــان از همين 
و  است  شــده  تأمين  شغل 
اكنون نمى دانند بايد وارد چه 
شغل ديگرى شوند؛ بنابراين 
بيكار مانده اند تا گشايشــى 
گردشگرى  صنعت  و  حاصل 

بار ديگر احيا شود

خبـر

گزارش 

گردشگري

فراخوان نخستين «همايش ملى 
مجسمه سازى مشاهير و مفاخر همدان»

 معاون خدمات شــهرى شهردارى از فراخوان نخستين «همايش» 
ملى مجسمه سازى مشاهير و مفاخر شهر همدان خبر داد.

بــه گزارش فارس، وحيد على ضمير با بيــان اينكه همدان با تاريخ و 
تمدنــى كهن، مفاخر و علماى زيادى را در خود پرورش داده كه مايه 
افتخار ايران و جهان اســالم هســتند، بيان كرد: برنامه ريزى ساخت 
بوســتان مشاهير با توجه به كثرت تعداد مفاخر و مشاهير 4 سال و با 
دقت زيادى انجام گرفت كه در همين زمينه از صاحبنظران و ارگان هاى 
ذى ربط (اداره ارشاد، سازمان اسناد، استاندارى و اساتيد دانشگاهى) در 

چندين جلسه تخصصى اعالم نظر صورت پذيرفت.
وى افزود: از بين اسامى مشاهير شهر همدان براساس دوره زمانى پيش 

از اسالم و پس از اسالم تا سال1300، بنا بر بيشترين امتيازى كه اساتيد 
و صاحبنظران اعالم كردند 23 نفر انتخاب و درنهايت اسامى به تأييد 
كميسيون فرهنگى شوراى شهر نيز رسيد، ولى با توجه به اينكه عمدتا 
از اين افراد تصوير و  مســتنداتى در دست نبوده فرايند تصويرسازى 

چهره مشاهير با نظر اساتيد انجام شد.
معاون خدمات شــهرى شــهردارى  ادامه داد: سازمان سيما، منظر و 
فضاى سبز شهرى شهردارى نخستين همايش «مجسمه سازى مشاهير 
و مفاخر كهن شــهر همــدان» را با هدف مشــاركت فعال هنرمندان 
مجسمه ساز و به منظور تجليل از مقام مفاخر فرهنگى و هنرى اين شهر 
برگزار مى كند كه هنرمندان مى توانند با ارائه سوابق حرفه اى مرتبط در 

اين همايش ثبت نام كنند.
وى افزود: اين همايش مختص طراحى و ســاخت سرديس و نيم تنه 
بوده و با توجه به شــرايط اضطرارى و بحرانى كشور به دليل اپيدمى 

كرونا و حفظ سالمت هنرمندان از مخاطرات پيش رو، اجراى آثار در 
يك فضاى جمعى براى گردهمايى هنرمندان مجسمه ساز محقق نشد 
و هنرمندان در كارگاه هاى خود به اجراى آثار خود خواهند پرداخت.

على ضمير اظهار كرد: داوطلبان شــركت در همايش بايد داراى سابقه 
و تجربه طراحى و ساخت سرديس و مسلط و آشنا به قواعد آناتومى 
ســرديس باشند، انتخاب هنرمندان براســاس رزومه و سوابق هنرى 
مرتبط و تسلط بر اجراى آثار فيگوراتيو توسط اعضاى هيأت داورى 
صورت مى گيرد. وى با بيان اينكه اندازه ســرديس ها براساس مقياس 
5/1 برابر ابعاد طبيعى ســر انســان با ارتفاع 80 تا 90 سانتيمتر تعيين 
شده اســت، ادامه داد: جزئيات ساخت آثار در جلسات كارشناسى و 
هماهنگى با هنرمندان منتخب اعالم خواهد شــد و تهيه تمام مواد و 
مصالح ساخت اعم از اسكلت فلزى، خمير و گل مجسمه سازى و ... 

بر عهده هنرمند خواهد بود. 

معاون خدمات شــهرى شهردارى گفت: هنرمندان بايد در پايان زمان 
تعيين شده سرديس كامل ساخته شده را پس از تأييد داوران و ناظران 
هنرى قالب گيرى شده و با رنگ آميزى نهايى به همراه قالب ساخته شده 
به ستاد اجرايى همايش تحويل دهند و به هر يك از هنرمندان راه يافته 
به همايش پس از اجرا و تحويل كامل اثر مبلغى به همراه لوح تقدير 

اعطا خواهد شد.
وى گفت: دبيرخانه نخستين همايش مجسمه سازى مشاهير و مفاخر 
درنظر دارد ماكت نمايشــگاهى آثار منتخب را نگهدارى و به نمايش 
بگــذارد. از اين رو هنرمندان منتخب بايــد ماكت گچى در ابعاد 40 
ســانتيمتر به همراه جزئيات را پيش از برگــزارى رويداد به دبيرخانه 

همايش تحويل دهند.
على ضمير اعالم كرد: براساس گاه شمار، نخستين همايش مجسمه سازى 
مفاخــر همــدان از 15 آذر تــا 15 دى ماه برگزار مى شــود و متقاضيان 

 http://simasabz.hamedan.ir مى توانند با مراجعه بــه ســايت
بــراى دريافت فايل فرم ثبت نام و ارســال مدارك ثبت نام خود به ايميل

 simasabz.hamedan@gmail.com اقدام كنند.

ايده هاى بازار توريسم حمايت مى شوند
پاتوق مجازى براى استارت آپ هاى 

گردشگرى

 راه اندازى كسب و كار در اغلب دولت ها از اهميت ويژه اى برخوردار 
است. از همين رو ايجاد اشتغال در حوزه هاى مختلف مى تواند تأثيرات 
مثبتى در اقتصاد كشــورها داشته باشــد. يكى از حوزه هايى كه داراى 
ظرفيت بااليى براى اشــتغالزايى و فعال كردن كسب و كار است، بازار 

گردشگرى است.
از همين رو معاونت فناورى و كاربردى سازى پژوهشگاه ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى شــرايطى را ايجاد كرده تا ايده پردازان اين حوزه بتوانند 
به راحتى طرح ها و ايده هاى خود را براى رفع اشــكال و كاربردى سازى 

در يك همايش عرضه كنند. 
هما خراسانى دبير اجرايى رويداد پاتوق و مشاور عالى معاونت فناورى 
و كاربردى سازى پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى در اين باره به 
«دنياى اقتصاد» گفت: دهمين رويداد پاتوق به مناسبت هفته پژوهش از 
23 تا 25 آذرماه توســط معاونت فناورى و كاربردى ســازى پژوهشگاه 

ميراث فرهنگى برگزار مى شود. 
در اين رويداد عالقه مندان، ايده پردازان و اســتارت آپ ها در حوزه  هاى 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى، صنايع دســتى و هنرهاى سنتى مى توانند 
طرح ها و ايده هاى خود را ارائه كرده و در اين همايش شركت كنند. اين 
همايش پذيراى 200 شركت كننده حقيقى و حقوقى است كه در آن از 3 

نفر نخست رويداد قدردانى خواهد شد. 
همچنين ده نفــر برتر در مركز نوآورى پژوهشــگاه ميراث فرهنگى و 
گردشگرى مستقر خواهند شــد؛ بنابراين عالقه مندان مى توانند ايده ها، 
محصــوالت خالقانه خود كه شــامل خدمات تحــت وب يا هر نوع 
محصــول و خدمت جديد ابداعى ديگرى در 3 حوزه ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و هنرهاى ســنتى و ملى و صنايع دستى باشــد را در اين 
همايش عرضه كنند. وى افزود: ايده حتما بايد در چارچوب حوزه هاى 
اعالم شــده در «دهمين رويداد پاتوق» بوده و اطالعات كامل مربوط به 

تماس با صاحب ايده نيز ثبت شده باشد. 
در اين رويداد شــركت  كنندگان ايده هاى خود را مطرح مى كنند و پس 
از بررسى و داورى نشســت آنالين برگزار مى شود كه در اين نشست 
ايده ها ارزيابى شده و مربيان چالش ها و مشكالت پيش روى ايده ها را 
با صاحبان ايده بررسى كرده و مربيان تعيين شده قدم به قدم تا شكل گيرى 

تيم ها با صاحبان ايده ها حركت مى كنند. 
به طورى كه در اين روند ايده پــردازان آموزش مى بينند كه ايده خود را 
چگونــه در قالب مدل هاى تجارى ارائه دهند. عالوه بر آن مى آموزند كه 
پس از رفع نقص ايده هاى خود چطور آن را به يك ســرمايه گذار انتقال 
دهند. ده ايده برتر هر اســتان در همان اســتان و در مراكزى كه اعالم 
آمادگى و همكارى كرده اند مســتقر مى شوند. تاكنون حدود يك چهارم 

ظرفيت پر شده است. 
همچنين ســاير ايده هاى پذيرفته شده نيز از حمايت هاى دائمى معاونت 
فناورى و كاربردى ســازى بهره مند خواهند شد. خراسانى درباره تأثير 
كرونا در برگزارى اين رويداد، عنوان كرد: اين رويداد هر سال به صورت 
حضورى اجرا مى شــد اما امسال به دليل شــيوع ويروس كرونا رويداد 
پاتوق به صورت مجازى برگزار خواهد شد و اين شكل مجازى برگزار 
شــدن سبب شده كه امسال فراخوان در كل كشور انجام شود، به همين 
دليل يك فراخوان سراســرى صــورت گرفته اســت و همچنين اين 
برگزارى مجازى موجب شده تا امسال تعداد بيشترى ايده پرداز نسبت به 

سال هاى گذشته در اين همايش شركت كنند. 
به طورى كه پارســال ظرفيت تعيين شده براى متقاضيان صد نفر بوده اما 
امســال اين ميزان را 2 برابر كرده ايم و درصورت وجود شركت كنندگان 

بيشتر مى توانيم اين تعداد را تا سقف 400 نفر نيز افزايش دهيم. 
دبيــر اجرايــى رويداد پاتوق و مشــاور عالى معاونــت فناورى و 
كاربردى ســازى پژوهشــگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى گفت: 
ايده پــردازان مى تواننــد به تدريج ايده مورد تأييــد خود را اجرايى 
كرده و كســب وكار جديدى را راه اندازى كنند كه داراى ايرادات 
و مشــكالت كمترى نســبت به ســاير كارهايى كه تازه راه اندازى 
مى شــوند خواهند بــود؛ زيرا آزمون و خطاهــاى الزم را براى آن 
انجــام داده و نواقص را برطرف كرده اند. بنابراين در انتها شــاهد 

يك كسب و كار موفق خواهيم بود.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
مه نو زابرويت آزرم دارد خور از خورشيد رويت شرم دارد  
زبان دل بذكرت گرم دارد بشهر و كوه و صحرا هر كه بينى  
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس از خوارِى گناه به سرفرازِى طاعت در آيد ، خداوند عز و جل او را بى هيچ همدمى از دل 
تنگى به در مى آورد و بدون [دادن] مالى كمكش مى كند .     

كنز الفوائد : ج 1 ص 135

 صنعت گردشــگر ى ايران از آبان ماه ســال98 تا 
پايان شهريورماه سالجارى، به گفته معاون گردشگرى 
كشور بيش از 30 هزار ميليارد تومان خسارت ديده و 
88هزار و500 تن از فعاالن صنعت گردشگرى كشور 

نيز به طور كامل بيكار شده اند.
به گزارش اقتصادآناليــن، مهم ترين دليل اين اتفاق، 
براســاس آنچه معاون گردشــگرى وزارت ميراث 
فرهنگى اعالم كرده اســت، پاندمى كرونا بود كه به 
گفتــه ولى تيمورى، گردشــگرى را تقريبا تعطيل و 
گردشــگرى ورودى و خروجى كشور را غيرممكن 

كرد.
امــا دولت به گفته معاون گردشــگرى كشــور، در 
2 نوبت تســهيالت حمايتى به فعاالن گردشــگرى 
پرداخت كرد؛ در مرحله نخســت 380 ميليارد تومان 
تســهيالت حمايتى به شــرط حفظ اشتغال شاغالن 
پرداخت شــد. اگرچه در بانك ها 670 ميليارد تومان 

درخواست تســهيالت ثبت شــده بود، اما نيمى از 
انصراف  تسهيالت  دريافت  از  درخواســت كنندگان 
دادنــد و 380 ميليارد تومان به فعاالن آســيب ديده 
پرداخت شــد. در مرحله دوم، دولت تصميم گرفت 
از 16 تــا 900 ميليــون تومان تســهيالت به فعاالن 
گردشگرى آسيب ديده از كرونا آن هم به شرط حفظ 
اشــتغال تسهيالت با سود 12درصد و فرصت تنفس 

6 ماهه ارائه كند.
وضعيت وخيم صنعت گردشگرى كشور كه از پايان 
ســال 98 آغاز و با شيوع گســترده پاندمى كرونا در 

سال99 به احتضار رسيد.
 از 60 دفتر خدمات ســفر و گردشــگرى اســتان 
همــدان در خوش بينانه ترين وضعيت تنها ده درصد 
از دفاتر، آن هم بدون وجود مســافر و تقاضاى سفر 
فعال مانده اند و مابقى ناچار به تعطيلى دفاتر شده اند. 
بدين ترتيب مى توان گفت بيــش از 20 هزار نيروى 

فعال در دفاتر خدمات مسافرتى بيكار شده اند.
70 درصد شــاغالن در دفاتر خدمات گردشگرى 
كشــور را زنان تشــكيل مى دهند كــه راهنمايان 
تور را نيز شــامل مى شــوند، امــا در ميان تمامى 
افراد بيكارشــده در دفاتر خدمات مســافرتى اين 
حمايت هاى  از  كه  هســتند  گردشگرى  راهنمايان 

نيستند. برخوردار  دولتى 
 14هزار راهنماى گردشــگرى در كشور وجود دارد 
كه 2 هزار راهنماى تــور به صورت فعال از صنعت 
گردشگرى كشــور ارتزاق مى كنند و باقى راهنمايان 
براســاس حجم تقاضا در صنعت گردشگرى به كار 
گرفته مى شــوند و در ســال 2 يا 3 تــور ورودى و 
خروجى به گفته على صدرنيا، رئيس جامعه راهنمايان 

گردشگرى كشور برگزار مى كنند.
براســاس آنچه برخى راهنمايان گردشــگرى خبر 
داده اند، بخشــى از راهنمايان گردشگرى بيكارشده 

كشــور به دليل ركود كامل در بازار گردشگرى ايران 
به ناچار به  كار در حمل ونقل اينترنتى مسافر، نگهبانى 
ساختمان و حتى مديريت ساختمان ها روى آورده اند. 
با ايــن حال، رئيس جامعه راهنمايــان ايرانگردى و 
جهانگردى گفته است كه برخى ديگر به دليل تسلط 
به زبان ناچار به ورود به بخش مكاتبات شــركت ها 

شده اند كه تعداد اين افراد اندك است.
رئيس جامعــه راهنمايان ايرانگــردى و جهانگردى 
كشور مى گويد: گردشگرى كشور آسيب فراوان ديده 
است و راهنمايان گردشگرى كه آسيب پذيرترين قشر 
در صنعت گردشگرى كشور هستند، بيشترين آسيب 

را از وضعيت كنونى متحمل شده اند.
به گفته على صدرنيا، راهنمايان گردشــگرى كشور 
به صورت دستمزد روزانه فعاليت مى كنند و اگر يك 

روز كار نداشــته باشند توان تأمين 
هزينه معاش را هم ندارند.

رئيس جامعه راهنمايان ايرانگردى 
بســيارى  مى گويد:  جهانگردى  و 
بيش  گردشــگرى  راهنمايــان  از 
از يك ســال ونيم اســت كه بيكار 
آسيب پذيرترين  راهنمايان  هستند. 
قشر در صنعت گردشگرى هستند. 
اين افراد هميشــه بر پايه دستمزد 
روزانه فعاليت مى كنند و اگر امروز 
كار نكننــد، فردايى هــم نخواهند 
داشــت؛ ضمــن آنكــه وضعيت 
ركود گردشگرى تا يك سال آينده 

همچنان ادامه دارد.
صدرنيا دربــاره تمهيدات دولت و 
تالش وزارت ميراث فرهنگى براى 
ارائه وام به راهنمايان گردشگرى، 
گفت: فعال كه اين حمايت ها بيشتر 

در قالب حرف اســت و عملياتى نيست. 20 ميليون 
تومــان وام براى حمايت از راهنمايان گردشــگرى 
درنظر گرفته شــده است كه بســيارى از راهنمايان 
گردشــگرى براى دريافت آن معرفى نشده اند و در 
بهترين حالــت، اين مبلغ مى توانــد هزينه معاش 3 

 ماه يك خانــواده را تأمين كند؛ درحالى كه راهنمايان 
گردشــگرى يك سال ونيم اســت كه بيكار هستند و 
نيازمنــد حمايت ويژه دولت و دســتگاه هاى متولى 

مانده اند.
بــه گفتــه وى، تبعات نبــود  حمايــت از فعاالن و 
راهنمايان گردشــگرى بيرون رفتــن متخصصان از 
صنعت گردشــگرى و بازنگشتن آنها به اين صنعت 

است.
صدرنيا گفت: بخشى از راهنمايان گردشگرى كشور 
بيش از 25سال است كه در صنعت گردشگرى كشور 
فعاليت دارند و درآمدشان از همين شغل تأمين شده 
اســت و اكنون نمى دانند بايد وارد چه شغل ديگرى 
شــوند؛ بنابراين بيكار مانده اند تا گشايشى حاصل و 

صنعت گردشگرى بار ديگر احيا شود.
راهنمايــان  جامعــه  رئيــس 
و  ايرانگــردى  گردشــگرى 
بــه  اشــاره  بــا  جهانگــردى 
نامه نگارى هــاى اين تشــكل با 
گردشگرى  معاونت  و  كار  وزير 
ميراث فرهنگــى  وزارت 
از  حمايت  تخصيــص  دربــاره 
به عنوان  گردشــگرى  راهنمايان 
صنعت  در  قشر  آسيب پذيرترين 
گردشــگرى كشــور اعالم كرد: 
هيچ بخشــى به اندازه راهنمايان 
گردشگرى در صنعت گردشگرى 
چون  است؛  نديده  آسيب  كشور 
راهنمايــان گردشــگرى حتــى 
بيكارى  بيمه  دريافت  مشــمول 
هم نمى شوند و جامعه راهنمايان 
گردشــگرى كشــور با توجه به 
رهبرى  معظم  مقام  اخير  سخنان 
كه اعالم كردند اقشار آســيب پذير بايد در اولويت 
كمك هــاى دولتى قرار داشــته باشــند، مشــغول 
نامه نگارى با معاون گردشــگرى و وزير كار هستند 
تا شــايد بتواننــد راهنمايان گردشــگرى را نيز از 

كمك هاى دولت بهره مند كنند.

80 هزار تومان 
سهم گردشگرى از 

عوارض ناشى از سفر
 تنهــا 80 هزار تومــان از مبلغ عوارضى كه يك 
فرد براى خروج از كشور بايد بپردازد، سهم صنعت 
گردشگرى است سهمى كه سال هاى گذشته به اين 
صنعت داده نشد و اعتراض مسئوالن گردشگرى را 

نيز در پى داشت.
عوارض ناشــى از ســفر اين روزها كم نيست؛ از 
گرفتن جواب تســت منفى كرونا توسط مسافر، تا 
اجازه دادن به مســافران براى ســفر به كشورهاى 
مختلف توســط ايرالين ها و يا سفارتخانه ها. غير از 
اين بايد مســافران ايرانى حاال دالرى را كه تا زمان 
پيــش از كرونا حدود 15 هزار تومان مى خريدند را 
اكنون 2 برابر خريدارى كرده و با هواپيمايى به سفر 
بروند كه تعداد مسيرهاى پروازى اش زياد نيست به 

همين دليل بسيار گران است.
در كنار اينها همان چالش چند ســال گذشته درباره 
پرداخت عوارض خروج از كشور نيز به اين هزينه ها 
اضافه مى شود. عوارضى كه در سال 64 تصويب شد 
تا از مســافران خروجى گرفته شــود و به بازسازى 

كشور كمك كند.
اما هر ســال مبلغى به آن اضافه مى شد تا اينكه در 
سال 96 در جريان اليحه بودجه سال 97 مجلسيان 
شوك جديدى را به فعاالن گردشگرى وارد كردند.

اگرچــه پيــش از آن فعــاالن گردشــگرى درباره 

اختصــاص ســهم 50 درصدى از محــل عوارض 
خروج از كشــور صحبت هايى را كرده بودند اما نه 
پيشنهاد آنها محقق شد و نه مبلغ عوارض خروج از 

كشور به گردشگرى اختصاص يافت.
ســال 93 ابراهيم پورفرج رئيس جامعه تورگردانان 
ايران به مهر گفته بود كه مى توان از محل عوارضى 
كه دولت از هر مسافر خروجى مى گيرد بخشى را به 
گردشگرى اختصاص دهد. سال 92، 7 ميليون ايرانى 
به قصد ســفر، از كشور خارج شده اند. اين آمار هر 
سال روبه رشــد است؛ بنابراين اگر امسال حدود 8 
ميليون ايرانى قصد ســفر به كشورهاى خارجى را 
داشته باشــند، بايد هر كدام حدود 75 هزار تومان 
عوارض خروج از كشور به دولت بدهند؛ پس رقمى 
معادل 600 ميليارد تومــان از محل اين عوارض به 

دست مى آيد.
وى افزود: پيش از اين پيشــنهاد داده بوديم كه 50 
درصــد از اين هزينه براى ايجاد زيرســاخت ها به 
صنعت گردشــگرى تعلق بگيرد. اين پيشنهاد مورد 
موافقــت دولت قرار گرفت و در دولت نهم و دهم 
يكــى دو بار اين هزينه را پرداخت كردند اما با تغيير 
دولت و برنامه ها، اين طرح فراموش شد. درحالى كه 
اگر چنين بودجه اى براى ايجاد زيرساخت ها درنظر 
گرفته شود، مى توان با نيمى از آن يعنى معادل 300 

ميليارد تومان، هر سال حداقل چند هتل ساخت.
 سهم 40 هزار تومانى كه تنها 

17 هزار تومان آن محقق شد
در سال 96 و در جريان ارائه اليحه بودجه سال 97 
از ســوى دولت يازدهم به مجلس شوراى اسالمى، 
اعالم شد عوارض خروج براى هر نفر كه تا پيش از 

اين 75 هزار تومان بوده براى ســال 97 حدود 220 
هزار تومان پيش بينى شــده است. در اين طرح البته 
عوارض خروج زائريــن حج تمتع، عمره و عتبات 

عاليات 110 هزار تومان درنظر گرفته شد.
ارقام تعيين شــده در اين بند براى سفر دوم به ميزان 
50 درصد و سفرهاى ســوم و بيشتر به ميزان صد 
درصد افزايش يافت. همچنين مبلغ 400 هزار ريال 
از عوارض خروجى براى توســعه زيرساخت ها و 
تأسيسات گردشــگرى و حمايت از بخش ميراث 

فرهنگى و صنايع دستى اختصاص يافت.
همان زمان رئيس سازمان ميراث فرهنگى درباره اين 
موضوع اعالم كــرد: در زمان تدوين اليحه بودجه، 
دولت بــراى عوارض خروج از كشــور تصميمى 
گرفت كه بر اين اســاس بخشــى از اعتبار به اين 
ســازمان تعلق مى گيرد و ســازمان برنامه و بودجه 
اين اعتبار را در بودجه سازمان براى سال 97 درنظر 
گرفته اســت. همه بخش ها موظف بــه همكارى 
هســتند و براى ما مهم، افزايش منطقى است و اگر 
قرار است درآمدى به دست آيد، بايد صرف حمايت 
از تورهاى ورودى شــود. در گذشته ده هزار تومان 
از عوارض خروج از كشــور هر مسافر به سازمان 
مى رسيد كه اكنون اين رقم به 40 هزار تومان افزايش 
يافته و در كل 160 ميليارد تومان اعتبارات عوارض 

به اين سازمان تعلق خواهد گرفت.
اما آنچه على اصغر مونســان درباره بازگشت درآمد 
حاصل از اين عوارض به چرخه گردشگرى كشور 
گفت را فعاالن گردشگرى رد مى كنند، آنها هميشه 
مى گفتند كه در قانون آمده اســت بخشى از درآمد 
حاصل از عوارض كشــور بايد به بخش خصوصى 

و گردشــگرى اختصاص داده شود اما هيچ گاه اين 
اتفاق نمى افتد؛ اما حاال ابراهيم پورفرج رئيس جامعه 
تورگردانان كشــور مى گويد كه اصًال اگر هم قرار 
باشــد اين بودجه به بخش خصوصى گردشــگرى 
تعلــق بگيرد ما آن را نمى خواهيــم، چرا بايد مردم 
بــه زحمت بيفتنــد و بعد بگويند كــه مى خواهيم 
گردشگرى را توســعه بدهيم و براى آنها ممانعت 

ايجاد كنند؟
غير از فعاالن گردشگرى هنرمندان نيز در اعتراض به 
اين موضوع كم نگذاشتند آنها در صفحات مجازى 
خود به اين موضوع پرداختند برخى با لحن طعنه و 

طنز و برخى با اظهار تعجب به اين موضوع.
سال 97 على اصغر مونسان كه آن زمان رئيس سازمان 
ميراث فرهنگى بود، در حاشيه مراسم رونمايى از سر 
سرباز هخامنشى، درباره سهم گردشگرى از عوارض 
خروج از كشــور گفته بود: اين سهم به ازاى هر نفر 
تنها 17 هزار تومان اســت، درحالى كه قرار بود 40 
هزار تومان از سفر نخست به گردشگرى اختصاص 

يابد.
بــا وجود همه ايــن اعتراض ها نســبت به افزايش 
ناگهانى عــوارض خروج از كشــور و اختصاص 
نيافتن سهم 40 هزار تومانى از آن به گردشگرى، در 
اليحه بودجه 99 عوارض خروج از كشــور به ازاى 
سفر اول كه 220 هزار تومان بود به 264 هزار تومان 
افزايش رسيد. سهم گردشگرى نيز از اين محل 80 

هزار تومان اعالم شد.
 عوارض بدون تغيير در سال 1400

اكنون براســاس پيش بينى هاى صــورت گرفته در 
جــدول شــماره 16 اليحه بودجه ســال 1400 كه 

جزئيات جــدول شــماره 5 كه با عنــوان جدول 
دارايى ها و درآمدهاى ســرمايه اى شناخته مى شود، 
عوارض خروج از كشــور بــراى هر نفر 264 هزار 

تومان در سال آينده درنظر گرفته شده است.
بر اين اســاس، عوارض خروج زائران حج تمتع و 
حج عمره برابر با 132 هزار تومان تعيين شده است.
خروج زائران عتبات عاليــات زائران اربعين مطابق 
تاريخ تعيين شده در اين قانون كه از مرزهاى زمينى 
به مقصد كشــور عراق از كشور خارج مى شوند، از 

پرداخت عوارض خروج معاف است.
در ســاير ايام ســال عوارض خروج هوايى زائران 
عتبات عاليات 45 هزار تومان عوارض خروج زمينى 
و دريايــى آنها برابر با 15 هزار تومان تعيين شــده 

است.
ارقام تعيين شده در اجزاى الف و ب اين بند (الف: 
خروج از كشور، ب: خروج براى حج عمره و تمتع) 
براى ســفر دوم به ميزان 50 درصد و سفرهاى سوم 

و بيشتر به ميزان صد درصد افزايش خواهد يافت.
مبلغ 800 هــزار ريال از عــوارض خروجى براى 
توسعه زيرســاخت ها و تأسيســات گردشگرى و 
حمايت از بخش ميراث فرهنگى و صنايع دســتى 

اختصاص مى يابد.
اكنون بايد ديد آيا شرايط كرونا اجازه سفر به مردم 
را مى دهد و آيا مــردم مى توانند با گرانى هاى اخير 
به ســفر خارجى بروند تا بتوانند چنين عوارضى را 
بپردازند؟ يا اصًال اگر هم به سفر رفتند آيا اين سهم 
از عوارض به صنعت گردشــگرى خواهد رسيد؟ 
تجربه سال هاى گذشته نشان مى دهد كه اين چنين 

نيست.

وضعيت وخيم صنعت گردشگرى كشور

88 هزار فعال گردشگرى بيكار شدند


