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خبـر

گزارش 

صنايع دستى

كتاب

تعريف استانداردهاى جديد 
خدمات گردشگرى در پساكرونا 

ضرورى است
 معــاون گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگــى، 
گردشگرى و صنايع دســتى تعريف استانداردهاى 
جديد و توســعه خدمات الكترونيك گردشــگرى 
با توجه به تغيير ســاختارهاى كلى سفر در دوران 

همزيستى با كرونا و پساكرونا را ضرورى دانست.
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشگرى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، ولى 
تيمورى به نمايندگى از جمهورى اســالمى ايران با 
حضور در نشست مجازى سى و ششمين اجالس 

همكارى هاى  دائمــى  كميته  گردشــگرى  وزيران 
اقتصادى و تجارى ســازمان همكارى هاى اسالمى 
موسوم به كومســك، همكارى نهادهاى بين المللى 
به منظــور تعامــل و همفكــرى در زمينــه حيات 
گردشگرى در بحران كرونا را امرى بسيار ضرورى 

دانست.
معاون گردشــگرى كشور با توجه به تغيير احتمالى 
ســاختارهاى كلى ســفر در ايــام پســا كرونا، بر 
بازنگرى در بازارهاى هدف، بازتعريف محصوالت 
گردشگرى و بهبود سطح ارائه خدمات الكترونيك، 

تأكيد كرد.
تيمــورى در اين نشســت كه بهصــورت ويدوئو 
كنفرانس و بــا 2 محور واكنش بــه كوويد-19 و 

ارتقــاى كارآفرينى بــراى رقابت پذيــرى صنعت 
گردشگرى برگزار شــد، گزارشى از اقدامات ايران 
براى انطباق و همزيســتى با كرونــا مانند حمايت 
از فعاالن صنعت گردشــگرى در قالب بســته           هاى 
حمايتى شــامل امهال بدهى           ها و اعطاى وام با بهره 

كم و دوره تنفس طوالنى ارائه كرد.
معــاون گردشــگرى وزارت ميــراث فرهنگى، 
گزارش  ايــن  در  صنايع دســتى  و  گردشــگرى 
با اشــاره به تعريــف پروتكل هاى بهداشــتى و 
ابــالغ ضوابــط ســفرهاى هوشــمند در ايران، 
خســارت هاى وارده به اين حوزه را قابل توجه 
دانســت و بر لزوم همفكــرى و تبادل تجربيات 
ميان كشورهاى اسالمى در مهار بحران كرونا در 

كرد. تأكيد  گردشگرى  صنعت 
تيمورى با تأكيد بر پيوند تنگاتنگ بين گردشــگرى 
و اشــتغال، ارتقا كارآفرينى به ويژه در سطح جوامع 
محلــى و از طريق استارتاپ           ها(كســب و كارهاى 
نوين) را مؤلفه                              اى بســيار مهم و اثرگذار در افزايش 
رقابت پذيــرى مقاصد گردشــگرى عنــوان كرد و 
بر ضــرورت توجه ويــژه وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى به اين موضوع و تشكيل 
واحدى مشــخص بدين منظور در ســاختار جديد 

خود اشاره كرد.
معاون گردشگرى كشور با تبيين ضرورت اقداماتى 
مانند بازتعريــف اســتانداردهاى موجود، تعريف 
استانداردهاى جديد و تسهيل صدور مجوز فعاليت 

براى ارائه دهندگان خدمات در شــرايط همه گيرى 
كرونا، پرداخت جدى به مباحثى همچون توســعه 
خدمات الكترونيك، بازنگرى در دستورالعمل ها و 
خط  مشى هاى گردشــگرى، بر لزوم ظرفيت سازى 
در جامعه محلى و اهميت آموزش نيروى انســانى 

تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا، كميته دائمى همكارى هاى اقتصادى 
و تجارى ســازمان همكارى اسالمى به عنوان يكى 
از كميته هاى تخصصى ســازمان همكارى اسالمى 
در ســال 1981 و با تصويب سومين اجالس سران 
اســالمى بنيان نهاده شــد. رئيس جمهورى تركيه 
به عنوان رئيس دائمى ايــن كميته معرفى و ميزبانى 

جلسات آن به تركيه واگذار شده است.

دغدغه هنرمندان صنايع دستى
هنرمندانى كه دست فروشى مى كنند!

 يك هنرمند باســابقه در عرصه صنايع دســتى با اشاره به وضعيت 
هنرمندان صنايع دســتى در روزگار كرونا، اظهار كرد كه متأسفانه به دليل 
شرايط ســخت فروش محصوالت صنايع دســتى در ايران و با درنظر 
گرفتن اين نكتــه كه فروش اين محصوالت تنهــا راه درآمد برخى از 
فعاالن اين حوزه اســت، عده                              اى از هنرمنــدان هم اكنون در خيابان           ها و 

مترو دستفروشى مى             كنند.
سميرا پورشريفيان، هنرمند صنايع دستى كه نزديك به 20 سال است در 
رشته گليم و گبه فعاليت دارد، در گفت وگويى با ايسنا درباره وضعيت 
اين روزهاى هنرمندان صنايع دستى، اظهار كرد: به طور كلى صنايع دستى 
حتى پيش از شيوع ويروس كرونا نيز مشكالت خاص خودش را دست 
داشــت، اما در ايام كرونا وضعيت هنرمندان و صنعتگران سخت تر هم 

شده است. 
او يكى از اصلى ترين مشــكالت هنرمندان صنايع دســتى را در روزگار 
كرونا، فروش محصوالت عنوان و خاطرنشان كرد: بسيارى از هنرمندان 
به ويژه آنهايى كه در شهرســتان ها و روستاها كار مى كنند، امكان عرضه 
و فروش محصوالتشــان را ندارند. پيشــتر به واســطه نمايشگاه هاى 
صنايع دستى كه برگزار مى شد مى توانســتند محصوالتش را به فروش 
برسانند، اما در شرايط كنونى چنين فرصت هايى را از دست داده اند. البته 
اكنون با توجه به شرايط اقتصادى حاكم بر كشور به طور كلى اولويت ها 
تغيير كرده است و حتى اگر زمينه فروش محصوالت صنايع دستى فراهم 
شــود، ديگر اولويت خانواده ها خريد صنايع دستى نيست. اما از سوى 
ديگر بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه بسيارى از افرادى كه مشغول 
فعاليت در حرفه صنايع دستى هستند، تنها از طريق فروش محصوالتشان 
درآمدزايى و قطعا در چنين روزهايى با مشكالت زيادى دست و پنجه 

نرم مى كنند.
پورشــريفيان يادآور شــد: تمامى ارگان ها و اصناف بايد از فعالينشان 
حمايت كنند، اما متأســفانه معاونت صنايع دستى هيچ گاه چنين نگاهى 
نداشــته است و اكنون هم كه شــرايط بدتر شده است. معاونت صنايع 
دستى نتوانســت به صورت دقيق و برنامه ريزى شــده از صنعتگران و 
هنرمندان خود حمايت كند؛ كســانى كه گاه تنها راه گذران زندگى شان 
توليد و فروش صنايع دســتى است و الزم است در شرايط پيش آمده به 
آن ها كمك شود؛ اين درحالى است كه متاسفانه هم اكنون برخى از آنها 
دستفروش شده اند و محصوالتشان را در خيابان ها يا مترو مى فروشند. 

اين هنرمند صنايع دســتى با بيان اينكه «حرفه صنايع دستى روزبه روز به 
ســمت تاريكى مى رود»، گفت: بســيارى از صنعتگران به دليل افزايش 
قيمت مواد اوليه، ديگر كار توليد انجام نمى دهند و از سوى ديگر حجم 
زيادى از صنايع دســتى چينى وارد ايران مى شود و تمام بازار را قبضه 
كرده است. در شرايطى كه از توليدكننده حمايت نمى شود و از واردكننده 
صنايع دســتى همه جوره حمايت مى شود، طبيعتاً نمى توان آينده خوبى 

براى صنايع دستى ايران متصور شد. 

كتابى درباره ايران، ركورددار بازار كتاب 
كرواسى شد

  كتاب گردشگرى درباره ايران تنها در عرض 2 روز پس از انتشار در 
فروشگاه اينترنتى VBZ، در جايگاه نخست فروش قرار گرفت و حتى 
ركورد نويسنده بزرگترين كتاب پرفروش قرن 21 جهان «راز داوينچى» 

را پشت سر گذاشت.
هرويه روپچيچ Hrvoje Rupčić موســيقيدان و جهانگرد مشهور 
كرواسى پس از انتشار كتابش با عنوان از سرزمين مردم نجيب كه روايت 
او از 2 ماه موتورسيكلت سوارى در سراسر ايران به اتفاق همسرش بود؛ 
طى 2 مصاحبه مفصل با نشريه پر تيراژ وچرنى ليست و همچنين برنامه 
صبح بخير كرواسى (پربيننده ترين برنامه تلويزيون كرواسى) به روايت 

ايران و مردمانش از ديدگاه خود پرداخت.
كتــاب هرويه روپچيچ تنها در عرض 2 روز پس از انتشــار اين كتاب 
در فروشــگاه اينترنتى VBZ ، در جايگاه نخســت فروش قرار گرفت 
و حتى دن براون، نويســنده بزرگترين كتــاب پرفروش قرن 21 جهان 
راز داوينچى را پشت ســر گذاشت. اينك عالوهبر كرواسى، از استراليا، 
كره جنوبى، ژاپن و كانادا نيز درخواســت هايى براى خريد و انتشار اين 

كتاب رسيده است.
روپچيــچ در گفتوگو با روزنامه پرتيراژ وچرنى ليســت گفت: بســيار 
خرسندم كه اين كتاب از طريق شبكه           هاى اجتماعى در سراسر جهان از 
جمله استراليا، كره جنوبى، ژاپن، كانادا و تقريبا تمام كشورهاى اروپايى 
ســفارش داده شده اســت. البته اين كتاب تاكنون فقط به زبان كرواتى 
منتشر شده است. تنها 3 روز پس از انتشار كتاب، سفير ايران نيز به من 
تبريك گفت و خوشــحالم كه اخبار مربوط به كتاب من در بسيارى از 

رسانه           هاى ايران منتشر شده است.
وى افزود: آنچه شــما را در ايران هيجان زده مى             كند، بيشتر از مكان ها، 
مردم هستند. ايرانى           ها ميهمان نواز، نجيب، مهربان و فرهيخته ترين افرادى 
هستند كه در سفرهايم به دنيا مالقات كرده ام. گاهى احساس مى             كنم كه 
برخى رفتارهاى غرب، يك بازى كودكانه در برابر نجابت آنها اســت. 
خيلى           ها پيش از ســفر از من مى             پرســيدند كه چرا با جان خودم بازى 
مى             كنم، اما من نمى دانســتم چگونه آنها را متقاعد كنم كه، تا آنجا كه به 
خود مردم مربوط مى             شــود، ايران امن ترين كشور در جهان است. هرگز 
در هيچ كجاى اروپا و آمريكا، كه من هم ســفر كردم، چنين احســاس 

آرامش و استقبالى نديده ام.
او مى             گويد كه آزادانه و با ســرعت بااليى با موتورسيكلت از غرب به 
شــرق و از شمال به جنوب ايران ســفر كرد و به باالترين قله ايران و 

خاورميانه يعنى كوه دماوند با 5678 متر ارتفاع هم صعود كرده است.
روپچيچ ادامه مى             دهد: من عاشــق صحرا هســتم، كه قسمت بزرگى از 
ايران اســت. من مجذوب شهرهاى كويرى آن مانند يزد شدم كه حتى 
ماركوپولــو در خاطرات خود از آن به عنوان يك شــهر مهم و زيبا در 
جاده ابريشم نام مى             برد. شهرهايى كه قدمتى حداقل 4 هزار ساله دارند. 
موتورسوارى از طريق دشت كوير ايران يك تجربه وصف ناپذير است.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
چو آن نخلم كه بارش خورده باشند                    چو آن ويران كه گنجش برده باشند
چو آن پيرى همى نالم درين دشت                             كه رودان عزيزش مرده باشند
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■ حديث:
امام على(ع):

پس پروا كنيد از خدايى كه با پند خويش به شما سود رسانده و با رسالت [رسوالن] خود شما 
را اندرز داده و با نعمتهايش بر شما مّنت نهاده است. بنا بر اين، نْفسهاى [سركش ]خود را 

براى عبادت او رام سازيد و حّق طاعتش را به جاى آوريد.       
نهج البالغة : الخطبة 198

 هفتاد ميليارد ريال تسهيالت مرتبط با تأسيسات 
گردشگرى به منظور جبران آسيب هاى وارده ناشى 
از همه گيرى كرونا به فعاالن اين صنعت در اســتان 

همدان پرداخت شده است.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع  دستى 
اســتان همدان گفت: با بيان اينكه اين تسهيالت به 
42 بنگاه گردشگرى در استان پرداخت شده، افزود: 
صنعت گردشــگرى بيشــترين آســيب را از زمان 
همه گيرى ويروس كرونا ديده، به نحوى كه بيشتر 
بنگاههاى فعال اين صنعت در استان دچار ركود و 

يا تعطيلى شدند.
بــه گزارش ايرنــا، على مالمير خاطرنشــان كرد: 
به منظور جبران بخشــى از خســارت هاى وارده 
به تأسيســات گردشگرى، تســهيالتى با كارمزد 
12 درصد در نظر گرفته شــد كه با اطالع رســانى 
و پيگيرى مســتمر از مجموع 180 واحد و بنگاه 

گردشگرى استان همدان، 65 واحد با درخواست 
110 ميليارد ريال تسهيالت در سامانه كارا ثبت نام 
كردنــد كه از اين تعداد تاكنــون به 42 بنگاه مبلغ 
70 ميليارد ريال تســهيالت جبرانى پرداخت شده 

است.
وى ادامــه داد: از داليل اســتقبال كم فعاالن بخش 
گردشــگرى اســتان همــدان بــراى دريافت اين 
تسهيالت مى             توان به نرخ كارمزد، دوره تنفس، مدت 
كوتــاه بازپرداخت و نااطمينانــى از توان اقتصادى 
براى بازپرداخت اقســاط به دليل نبود چشــم انداز 
روشــن در پايان همهگيرى ايــن ويروس و رونق 

دوباره گردشگرى در كشور است.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
استان همدان خاطرنشــان كرد: حدود 130 ميليارد 
تومان از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا به صنعت 
گردشــگرى اين استان خســارت وارد شده است، 

به نحوى كه بخش عمده مراكز اقامتى و كســب و 
كارهاى وابســته به اين صنعت به همين دليل دچار 

آسيب هاى جدى شده اند.
وى تصريح كرد: رونق صنعت گردشگرى در استان 
همدان فصلى اســت و بخش اعظمى از درآمدهاى 
اين حوزه و كسب و كارهاى وابسته به اين صنعت 

در نيمه نخست سال محقق مى شود. 
مالمير افزود: از اســفند سال گذشته تاكنون تنها ده 
درصد از ظرفيت مراكز اقامتى استان اشغال شده كه 
اين به معنى بى ميلى مردم براى انجام سفر و در واقع 

تعطيلى بخش گردشگرى كشور است. 
اســتان همــدان داراى 180 هتــل، ميهمانپذيــر، 
هتل آپارتمان، اقامتــگاه بوم گردى، دفتر خدماتى و 
مســافرتى و مراكز آموزش گردشگرى است و در 
مجمــوع حدود 2 هزار نفر در اين حوزه مشــغول 

به كار هستند.

 محدوديت هــا در دوميــن هفتــه درحالى در 
شــهرهاى كشور ادامه دارد كه بيشــتر شهرها و از 
آن جملــه تهران، خلوت ترين روزها را مى گذرانند. 
دولت از شــنبه تعــداد نيروهاى درحــال كار در 
ســازمان هاى دولتى را نيز به يك پنجــم تقليل داد 
و از مديــران دســتگاه ها خواســت درصورتى كه 
ضرورت ندارد، هفته پيش رو را تعطيل كنند يا تعداد 

نيروهايشان را به شدت كاهش دهند.
به گزارش ســالمت نيوز، اين تصميم از اين روست 
كه تردد در شهرها كمتر شود؛ با اين اميد كه زنجيره 
انتقال كرونا شكســته شده و آمارهايى كه هفته هاى 
متوالى افزايشــى بوده ، روند كاهشى پيدا كند. ستاد 
ملــى مقابله با كرونا در اجراى سياســت هاى اخير 
به صورت پلكانى محدوديت ها را افزايش داده است.
رديابى مبتاليان از طريق كارت ملى و اجراى طرح 
ديگــرى براى تبديل بخشــى از هتل هــا به مراكز 
نگهــدارى و نقاهتگاه بيمــاران كرونايى را مى توان 
بخشــى از برنامه هاى جديد دولت به شــمار آورد. 
ايده اوليه اســتفاده از اين ظرفيت پيش از اين و در 
فاز يكم و دوم بيمارى هم مطرح شــده بود، اما در 
ميان هتل ها، داوطلبان چندانى نداشت، ولى اين بار 
و در نيمه دوم سال كه هتل ها و مراكز اقامتى به طور 
بى سابقه اى خلوت شده اند، پيشنهاد پيشين روى ميز 
آمده است و تعدادى از هتل ها داوطلب شده اند كه 

در اين طرح شركت كنند.
 جداسازى و استراحت

ماجراى مشــاركت هتل هــا در طرح هــاى مبارزه 
با كرونــا از 2 منظر اهميت دارد؛ يكى نقشــى كه 
مى تواننــد در جداســازى بهبوديافته هــا و ناقالن 
خاموش داشته باشند و ديگرى پذيرش كادر درمان 
كه براى دوره مشخصى به استراحت و فاصله گرفتن 
از فضاى بيمارستان ها نياز دارند؛ اين پيشنهادى است 
كه به طور مشــخص از سوى وزارت بهداشت ارائه 
شــده بود و وزير بهداشت گفته بود اين وزارتخانه 
آماده است در اين زمينه با وزارت ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى همــكارى كــرده و 

هزينه هاى مربوطه را بپردازد.
يكى از سياســت هاى مهمى كه در ســاير كشورها 
به كنترل چرخه انتقــال بيمارى كمك كرده رديابى 
بيماران در كنار اجراى سياست هاى فعاالنه قرنطينه 
است؛ 2 موضوعى كه در پيك هاى يكم و دوم كرونا 
در ايران رها شــده و مورد توجــه قرار نگرفته بود. 
درصورتى كه هتل ها در شرايط كنونى آنطور كه گفته 
شده پاى كار بيايند، ظرفيت تازه اى براى جداسازى 
افراد ناقل ايجاد شــده و بيمارانى كه در بيمارستان 
دوره درمانى آنها تمام شــده اما هنوز ناقل هســتند، 
مى توانند پــس از ترخيص و طى سلســله مراتب 

مشخص دوره نقاهتشــان را در هتل هاى مشخص 
بگذرانند.

سياست وزارت بهداشت درباره بهره گيرى از هتل ها 
روى ديگرى هم دارد و افرادى را شامل مى شود كه 
آلوده هستند، اما نياز به بسترى شدن ندارند. درواقع 
آنها بيمار سرپايى هســتند كه به مراكز بيمارستانى 
مراجعه مى كنند، اما بســترى نمى شــوند. اين گروه 
هم ناقل هســتند و بايد از سايرين جدا شوند. گروه 
سومى هم هســتند كه عالمت ندارند و تنها با افراد 
بيمــار در تماس بوده اند و احتمــاالً در دوره نهفته 

بيمارى هستند.
اين افراد نيز بايد در قرنطينه باشند. مسأله ديگرى هم 
وجود دارد كه حاال برنامه ريزان به آن فكر مى كنند؛ 
شكســتن چرخه انتقال خانوادگى. خانه هاى عمدتًا 
كوچك و سبك زندگى خاص ايرانيان، قرنطينه يك 
فرد مبتال به كرونا را در خانواده با چالش هاى زيادى 
روبه رو كرده است. بســيارى با اينكه مى دانند يك 
عضو خانواده درگير كرونا شــده است، نمى توانند 
به درستى قوانين قرنطينه را اجرا كنند و به اين دليل، 
تعداد مبتاليانى كه به شكل خانوادگى درحال بيمار 
شدن هستند رو به افزايش است. دولت اگر بتواند در 
شرايط كنونى سياست هاى قرنطينه براى اين 4 گروه 
را به درســتى و با نظارت دقيــق اجرا كند، موفقيت 
چشمگيرى در مهار بيمارى و شكستن زنجيره انتقال 

به دست مى آيد.
 هتل ها چطور انتخاب مى شوند؟

ظرفيت بيمارســتان ها و مراكز درمانى براى بسترى 
بيمــاران كرونايى تكميل شــده و پيدا كردن تخت 
خالى براى افــرادى كه در مرحله خطرناك بيمارى 

قرار دارند براى خانواده بيماران به دغدغه اى جدى 
تبديل شده اســت. ســاخت مراكز درمانى تازه و 
راه اندازى مراكز پيش بيمارســتانى جديد هم زمانبر 
اســت و هم پرهزينــه و از اين رو چــاره كار اين 

روزهاى بحران كرونا نيست.
شايد همين مشكالت و نياز به وجود تأسيساتى كه 
بتوانــد بدون فوت وقت به بيماران خدمات درمانى 
ارائه كند، مسئوالن وزارت بهداشت را ناگزير كرد تا 
از وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
بخواهند ظرفيت هاى اقامتى و ميهمانسراهاى خود 
را در شــرايط كنونى به بخشى از چرخه پذيرش و 
درمان بهبوديافتگان كرونا اختصاص دهند تا شــايد 
بتوان از شــيوع ويروس از طريــق ناقالن خاموش 

كرونا در جامعه جلوگيرى كرد.
آمارهــاى وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى نشان مى دهد 95 درصد ظرفيت هتل ها، 
مراكز اقامتى و گردشگرى پس از شيوع كرونا خالى 
مانده اســت و از اين رو، مديران اين مراكز با خطر 
ورشكستگى روبه رو شده اند. به نظر مى رسد موضوع 
استفاده از ظرفيت خالى مراكز اقامتى مى تواند بخشى 
از ضررهاى واردشده به هتل ها و تأسيسات اقامتى را 
جبران كند. رئيس جامعه هتلداران ايران در اين باره 
به همشهرى مى گويد: «تالش كرده ايم در هر استان 
حداقل يك هتل را بــراى پذيرش بيماران كرونايى 
آمــاده كنيم. تا امــروز 33 هتل داوطلب شــده اند 
تخت هاى خود را به بيمــاران كرونايى اختصاص 
دهنــد. هزينه اشــغال تخت هاى هتل ها از ســوى 
وزارت بهداشت پرداخت مى شود و هتلداران نبايد 

نگرانى بابت هزينه ها داشته باشند.»
 

آنطور كه جمشيد حمزه زاده مى گويد، هر هتلى در 
اين طرح مشاركت داده نمى شــود و تنها داوطلب 
بودن هتل ها و مراكــز اقامتى مالك پذيرش آنها در 
طرح پذيــرش بيماران كرونايى نيســت و وزارت 
بهداشــت بايد وضعيت بهداشتى اين مراكز را تأييد 

كند.
«نمايندگان وزارت بهداشت با حضور در هتل ها و 
مراكز اقامتى كــه داوطلب پذيرش بيماران كرونايى 
هستند، استانداردها و سطح خدمات اين مراكز شامل 
تهويه اتاق ها، مســاحت اتاق ها و نيز خدمات قابل 
ارائه را ارزيابى و درصورت تأييد و پس از هماهنگى 
با دانشــگاه علوم پزشكى هر استان، اجازه استقرار و 

بسترى بيماران كرونايى در هتل را صادر مى كنند.»
 كمبود هتل در برخى استان ها

در همين حال، دبير جامعه حرفه اى هتلداران ايران 
مى گويــد، در فاز نخســت تعــدادى از هتل ها كه 
داوطلب شده بودند براى مشــاركت در اين برنامه 
به مســئوالن مربوطه معرفى شدند و احتماالً در فاز 
بعــدى داوطلبان احتمالى بعدى به ليســت هتل ها 
اضافه مى شوند: «در برخى استان ها 3 تا 4 هتل براى 
پذيرش بيماران كرونايى اعالم آمادگى كرده اند، اما 
در برخى اســتان ها هنوز هيچ واحــد اقامتى براى 

تبديل به نقاهتگاه اعالم آمادگى نكرده است.»
كاميــار اســكندريون درباره اينكه چــه گروهى از 
هتل ها قرار است به نقاهتگاه بيماران مبتال به كرونا 
تبديل شــوند و آيا در جريان اين طرح از هتل هاى 
4 و 5 ستاره بخش خصوصى استفاده مى شود يا نه، 
مى گويد: «اگر نياز باشد، از هتل هاى 4 و 5 ستاره اى 
كه داوطلب پذيرش بيماران كرونايى باشند، استفاده 
مى شــود. هم اكنون گروه ميهمانسراهاى ايرانگردى 
و جهانگردى به اين طرح پيوســته اند، اما مسأله اين 
است كه برخى از آنها ظرفيت محدودى براى اقامت 

دارند و در محدوده شهر نيستند.
اســتاندارد اين اقامتگاه ها بــراى تبديل به نقاهتگاه 
بيمــاران بايد تأييد شــود و اگر اين اســتانداردها 
تأييد نشــود، نمى تــوان از هتل هــاى داوطلبى كه 

استانداردشان تأييد نشده است، استفاده كرد.»
 داوطلبانه و بدون هزينه

هر چند با شــيوع موج نخســت كرونا، بســيارى 
براى كمك به بيمارســتان ها و كم كردن فشار كار 
و خالى كردن تخت هاى درمــان براى بيماران تازه 

از راه رســيده تالش كردند، امــا اين تالش ها ابعاد 
ديگرى هــم دارد. آنطور كــه مديرعامل هلدينگ 
سياحتى و گردشگرى بنياد مستضعفان، نهادى كه از 
هتلداران بزرگ ايران اســت مى گويد، بنياد در زمان 
شــيوع كرونا 22 هتل زيرمجموعه اين نهاد را براى 
اســتفاده كادر درمان، گروه هــاى جهادى درگير در 
بيمارستان ها و افرادى كه از سوى وزارت بهداشت 
و ســتاد مقابله با كرونا معرفى  شدند، تجهيز و آماده 
كرده بود: «در دوره نخســت شيوع ويروس كرونا، 
سالن ها و مجموعه هاى بزرگ اقامتى بنياد در تهران 
براى اقامت موقت كادر درمان بيمارســتان ها درنظر 

گرفته شد.
بــا افزايش بيمــارى و درگيرى تعداد بيشــترى از 
بيمارستان ها يك هتل 4 ستاره به ظرفيت 250 تخت 
در ميدان ولى عصر(عج) به شــكل كامل تخليه و در 
اختيار كادر درمان، گروه هــاى داوطلب و كاركنان 

سازمان بهشت زهرا(س) قرار گرفت.»
 على محمد قادرى، به همشــهرى مى گويد، همه 
افرادى كــه در هتل هاى بنيــاد در قالب حمايت 
از خــط مقدم مقابله با كرونا مســتقر شــدند از 
خدماتى اســتفاده كردند كه ميهمانان عادى از آن 
بهره مى بردنــد: «در دوره پيك كرونا، تأمين ناهار 
و شــام با كمك از ظرفيت پخت غذا در 2 هتل و 
نيز حمل ونقــل كادر درمان و گروه هاى داوطلب 
با هدف جلوگيرى از اطاله وقت به شــكل روزانه 

انجام شده است.» 
وى مى گويد، در اســتان ها به دليل مديريت مردم و 
نبود نياز به اســتفاده از تجهيــزات و هتل هاى بنياد 
جز در شــهر رامسر كه كار پشــتيبانى تهيه غذاى 
بيمارستان هاى اين شهر در دستور كار قرار گرفت، 

نياز به استفاده از ظرفيت هتل هاى بنياد نبود.
قــادرى به وضعيت كنونى ارائــه خدمات به مراكز 
درمانى اشاره مى كند و مى گويد: «در شرايط كنونى، 
روزانه هزار و صد پرس غذا با مشاركت هتل ها در 
بيمارستان هايى كه مشــكل تأمين غذا دارند، توزيع 
مى شــود.» وى به وضعيت كارمنــدان هتل هايى كه 
پذيراى كادر درمان و گروه هاى داوطلب هســتند، 
اشاره مى كند و مى گويد، اين افراد به شكل داوطلبانه 
و به تقاضاى خود در هتل براى ارائه خدمات به كادر 

درمان حاضرند:
«همه كارمندانى كه در هتل ها پذيراى كادر درمان يا 
افرادى كه دوره نقاهت خود را مى گذرانند به شكل 
داوطلب درحال كار هستند و افرادى كه به هر دليلى 
مايــل به حضور در هتل نبوده اند، در خانه مانده اند. 
تا امروز هم با كنترل هاى انجام شده موردى از ابتال 
به كروناى همكاران شاغل در هتل هاى درگير ارائه 

خدمات به كادر درمان نداشته ايم.»

 پرداخت 70 ميليارد ريال تسهيالت 
به صنعت گردشگرى استان

33 هتل براى تبديل شدن به نقاهتگاه موقت داوطلب شده اند

قرنطينه در هتل هاى چندستاره
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پايان انتظارى 18ساله 
براى يك گام صنعتى 

در همدان
 در خبر ها آمده بود، كارخانه پتروشيمى 
هگمتانه در همدان ســرانجام پس حدود 
18 سال كشــوقوس هاى اختالفاتى توسط 
سرمايه گذاران اصلى و نحوه تعيين مالكيت 

بخش هاى دولتى...
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نهاوند 
ميزبان جشنواره 
هنرهاى تجسمى
و خوشنويسى 
استان همدان

 پرداخت
 70 ميليارد ريال 
تسهيالت به 
صنعت گردشگرى 
استان

پخش زنده 
قرعه كشى
 ليگ 2 
از تلويزيون

در ساخت پروژه 
«اسكاى مال» 
مالحظات امنيتى 
رعايت  شود

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

كفه برابر درآمدزايى از «طالى سبز و سياه»
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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 .

اسالمى  شــوراى  مجلس  نمايندگان   
كليات و جزئيات طــرح اقدام راهبردى 
براى لغو تحريم هــا و صيانت از حقوق 
ملت ايران را به تصويب رساندند كه البته 
اجراى آن منوط به تاييد شــوراى نگهبان 

است.
به گزارش ايســنا، متن كامل طرح اقدام 
راهبردى براى لغو تحريم ها و صيانت از 
حقوق ملت ايــران كه كليات و جزئيات 
آن در جلسه علنى روزگذشته مجلس به 

تصويب رسيد به شرح زير است:
ــروط 9  ــن ش ــتاى تامي ــاده 1: در راس م
گانــه مقــام معظــم رهبــرى در خصــوص 
توافــق هســته اى، ســازمان انــرژى اتمــى 
ايــران موظــف اســت بالفاصلــه پــس از 
ــون جهــت مصــارف  ــن قان ــب اي تصوي
صلــح آميــز، نســبت بــه توليــد اورانيــوم 
بــا غنــاى 20٪ اقــدام و ســاالنه بــه 
ــرم آن را در  ــل 120 كيلوگ ــزان حداق مي
داخــل كشــور ذخيــره كنــد و همچنيــن 
ــاز  ــت ني ــف اس ــور موظ ــازمان مذك س
كشــور بــراى مصــارف صلــح آميــز بــه 
اورانيــوم بــا غنــاى بــاالى 20 درصــد را 
بــه طــور كامــل و بــدون تأخيــر تأميــن 

كنــد.
■ مــاده 2: در اجراى بنــد 3 قانون اقدام 
متناســب و متقابــل دولــت جمهورى 
اسالمى ايران مصوب 1394 و در جهت 
تحقق ظرفيت يكصد و نود هزار سو غنى 

سازى، سازمان انرژى اتمى ايران مكلف 
است بالفاصله پس از تصويب اين قانون، 
ظرفيت غنى سازى و توليد اورانيوم غنى 
سازى شده با سطح غناى متناسب هر يك 
از مصارف صلح آميز كشــور را به ميزان 
ماهانه حداقل 500 كيلوگرم افزايش دهد 
و نسبت به نگهدارى و انباشت مواد غنى 

شده در كشور اقدام نمايد.
■ ماده 3: براى تحقــق هدف مندرج در 
ماده 2، سازمان انرژى اتمى ايران مكلف 
اســت حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از 
تصويب اين قانون عمليات نصب، تزريق 
گاز، غنى ســازى و ذخيره سازى مواد را 
تا درجه غناى موردنياز، با حداقل 1000 
دســتگاه ماشين هاى نســل دوم پيشرفته 
(  ٢m-IR ) آغــاز كنــد و همچنين در 
همين بازه زمانى، عمليات غنى سازى و 
تحقيق و توسعه با ماشين هاى نسل ششم  
(IR-6 )را با حداقل 164 ماشــين از اين 
نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت يك 
سال پس از تصويب اين قانون به 1000

دستگاه ماشين توسعه بدهد.
 تبصره: ســازمان انــرژى اتمــى ايران 
مكلف است براى انتخاب و تعيين مكان 
نصب و اســتقرار ماشــين هاى ذكرشده، 
استانداردهاى سازمان پدافند غيرعامل را 

اخذ و اجراء نمايد.
■ ماده 4: ســازمان انــرژى اتمى مكلف 
است نســبت به بهره بردارى از كارخانه 

توليد اورانيوم فلزى در اصفهان ظرف 5 
ماه از تصويب اين قانون اقدام كند.

ــران  ــرژى اتمــى اي ــاده 5: ســازمان ان ■م
 4 بنــد  راســتاى  در  اســت،  مكلــف 
قانــون اقــدام متناســب و متقابــل دولــت 
جمهــورى اســالمى ايــران ، همزمــان بــا 
ــدازى  ــازى و راه ان ــه س ــات بهين عملي
عامــل واكنــش ( راكتــور ) 40 مگاواتــى 
ــه طراحــى  آب ســنگين اراك، نســبت ب
آب  (راكتــور)  واكنــش  عامــل  يــك 
ســنگين 40 مگاواتــى جديــد بــا هــدف 
راديــو   ) پايــدار  همســانهاى  توليــد 
ايزوتــوپ ) بيمارســتانى بــا جــدول 
ــان  ــد و جــدول زم ــدام كن ــدى اق زمانبن
بنــدى ايــن موضــوع را ظــرف يــك مــاه 
پــس از تصويــب ايــن قانــون بــه اطــالع 

ــاند. ــالمى برس ــوراى اس ــس ش مجل
■ ماده6: دولت جمهورى اســالمى ايران 
موظف اســت در صورت عــدم اجراى 
كامل تعهدات كشــورهاى متعاهد طرف 
از جمله كشورهاى 1+4 ( آلمان، فرانسه، 
انگلستان، چين و روسيه) توافق هسته اى 
در قبال ايران و عادى نشدن روابط كامل 
بانكى و عدم رفــع كامل موانع صادرات 
و فروش كامــل نفت و فــرآورده هاى 
نفتى ايران و برگشــت كامل و سريع ارز 
منابع حاصل از فــروش، يك ماه پس از 
تصويــب اين قانون در مجلس شــوراى 
اســالمى، نظارت هاى فراتر از پادمان از 

جمله اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى را 
متوقف كند.

بر اساس تبصره اين ماده منظور از دولت 
در اين قانون حســب مورد قوه مجريه، 
هيأت وزيران و كليه دستگاههاى اجرايى 

ذى ربط است.
كشــورهاى  چنانچــه  مــاده7:   ■
متعاهــد1+4 (آلمان، فرانســه، انگلســتان، 
ــراى  ــه اج ــبت ب ــيه)، نس ــن و روس چي
تعهــدات خــود و رفــع كامــل تحريم هــا 
از جملــه هســته اى، نظامــى، حقــوق 
بشــرى و امثــال آن عليــه جمهــورى 
اســالمى ايــران اقــدام كننــد، دولــت 
موظــف اســت گــزارش دقيــق اقدامــات 
انجــام شــده را بــه مجلــس ارائــه دهــد. 
سياســت  و  ملــى  امنيــت  كميســيون 
انــرژى  كميســيون  نيــز  و  خارجــى 
ــاده 45  ــتناد م ــه اس ــى خــود را، ب ارزياب
شــوراى  مجلــس  داخلــى  آيين نامــه 
ــد. ــه مى كنن ــس ارائ ــه مجل ــالمى ب اس

■ ماده8: مســئول اجراى صحيح و كامل 
اين قانــون رئيس جمهــور و مقامات و 
مديران مربوط و دستگاههاى اجرايى ذى 

ربط مى باشند.
■ ماده 9: مستنكفين از اجراى اين قانون 
به تناســب امتناع يا ممانعت از اجراء به 
مجازات تعزيرى درجــات 2 يا 5 قانون 
مجازات اســالمى مصوب 1392 محكوم 

مى شوند.

مصوبه مجلس در طرح اقدام راهبردى 
براى لغو تحريم ها

محيط بان 
همدانى 

آزاد مى شود
پارادوكس مبتاليان به كرونا 

با روند كاهشى بيمارى
2

همين صفحه

گزارش همدان پيام از وضعيت معيشت روستاهاى دور از كرونا

 دسترنج خودمان را مى خوريم 
■ راه بركرونا بسته و بر توليد باز

مصوبه مجلس درطرح اقدام 
راهبردى براى لغو تحريم ها

 نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى كليات و 
جزئيات طرح اقــدام راهبردى براى لغو تحريم ها و 
صيانت از حقوق ملت ايران را به تصويب رساندند 
كه البته اجراى آن منوط به تاييد شوراى نگهبان است. 

به گزارش ايســنا، متن كامل طرح اقدام راهبردى 
براى لغو تحريم ها و صيانــت از حقوق ملت ايران 
كه كليات و جزئيات آن در جلسه علنى روزگذشته 

مجلس به تصويب رسيد...
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پايان انتظارى 18ساله 
براى يك گام صنعتى در همدان

مهدى ناصرنژاد »
 در خبر ها آمده بود، كارخانه پتروشيمى هگمتانه در همدان سرانجام 
پس حدود 18 سال كشــوقوس هاى اختالفاتى توسط سرمايه گذاران 
اصلــى و نحوه تعيين مالكيت بخش هاى دولتــى و غيردولتى بر اين 
واحد صنعتى بزرگ، هفته جارى در مدار توليد قرار گرفته و نخستين 
دستاورد آن براى مصرف در بســته بندى محصوالت دارويى متعاقبًا 

وارد بازار مى شود.
آقــاى متين رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان 
در اين باره گفته اســت، ظرفيت توليد پتروشيمى هگمتانه ساالنه 70 
هزار تن محصوالت مورد نياز در صنايع داروســازى كشورمان است 
و اين كارخانه قادر اســت با توليدات خود تا بيش از 22 در صد نياز 
كشــور به واردات محصوالت مشابه از خارج را برطرف سازد. قطعًا 
صنعتى نظير پتروشيمى هگمتانه كه از همان گام نخست توليدات خود 
توانسته است به نحو مؤثر و چشمگيرى در قطع وابستگى كشورمان 
بــه خارج مفيد واقع شــود، در آينده حرف هاى زيــادى براى گفتن 
خواهد داشت و بدون شــك با شكوفايى بيشتر خود، موانع نگرشى 
در راه برنامهريزى هاى جذب سرمايه گذاران بزرگ را اصالح ساخته 
و همچنين قفل توســعه صنعتى در اين اســتان بيكارپرور را خواهد 

شكست. 
هم اينــك طرح هــاى عمده اى در حــوزه صنعت اســتان همدان به 
قفســه هاى بايگانى سازمان هاى مسئول ســپرده شدهاند كه از همان 
مشــكالت 18ساله پتروشــيمى هگمتانه براى اجرا و ورود به چرخه 
توليد رنج مى برند و تالش مديران ارشــد استان نيز در مقاطعى براى 
كمك و حل مشكالت صاحبان اصلى اينگونه طرح ها، به بار ننشسته 
است و اين ظن نيز وجود دارد كه برخى از طرح هاى راكد، مشكالت 
بنيادى براى به عمل آورى ايده هاى خويش را از بيرون اســتان يدك 
كشــيدهاند و البته كه با همگرايى و همدلى هــاى مديران بايد موانع 
ســرمايهگذارى هاى صنعتى در استان برداشته شــود. برخى صنايع 
ذوب آهن در استان ازجمله اسدآباد و مالير، نمونه اى از رويكرد هاى 
ايرادپذير در شــكلگيرى و كسب موفقيت در بسترهاى صنعتى استان 

به شمار مى آيند.
اميد مى رود به بار نشســتن پتروشــيمى هگمتانــه در همدان به رغم 
معطلى هاى حدود 2 دههاى در ســر راه اجرا، الگوى مناســبى براى 
مديران و همچنين سرمايه گذاران عالقه مند براى صرف فعل خواستن 
و توانستن باشد. به خصوص اينكه باتوجه به ماهيت پتروشيمى براى 
برطرف ســاختن نياز جامعه روبه جلوى امــروز ايران، تعريف هاى 
جداگانهاى مى توان از صنعت پتروشــيمى و زنجيره گســترش آن به 
عمل آورد و اين چشــمانداز اميدبخش براى آينده صنعت در استان 
همدان نيز وجود دارد كه ايجاد مدل هاى جديدى از صنايع پتروشيمى 
را در اســتان همدان شــاهد باشــيم. جانمايى بــراى هدايت صنايع 
پتروشــيمى به اســتان همدان از چند دهه پيش صورت گرفته است 
اما مشكالت مختلفى از جمله جنگ تحميلى مانع عملى شدن چنين 

ايده هايى بوده است.
 مزيت هاى اســتان همدان براى سرمايه گذاران صنعت پتروشيمى، در 
مسير بودن همدان براى دسترسى به اغلب نقاط ايران و همچنين افليم 

مناسب براى امكان كسب مجوز هاى زيست محيطى مى باشد.

دادستان همدان: 
تهديدكنندگان سالمت به ارائه خدمات بهداشتى 

محكوم مى شوند
 در راستاى احكام جايگزين حبس، تهديدكنندگان سالمت عمومى به 

ارائه خدمات بهداشتى محكوم مى شوند.
دادســتان عمومى و انقالب مركز اســتان همدان گفت: متخلفان بهداشتى 
به توزيع ماســك و موادضدعفونى رايگان در برخى مناطق يا خدمت در 

اماكنى نظير بهزيستى محكوم شدند.
حســن خانجانى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: پيش از اين احكامى مبنى 

بر خدمت در دانشگاه علوم پزشكى صادر شد اما با توجه به اينكه احتمال 
انتقال بيمارى وجود دارد مجازات ارائه خدمات بهداشتى درنظر گرفته شد.
دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان همدان گفت: كادر بهداشت و 
درمان هنــگام فعاليت در مراكز درمانى از تجهيــزات خاص به منظور 
مبتال نشــدن به اين بيمارى اســتفاده مى  كننــد، بنابراين امكان حضور 
محكومان بهداشــتى در اين مراكز با توجه به احتمال ســرايت بيمارى 

وجود نداشت.
خانجانى بيان كرد: حتى عالوهبر ابتالى تهديدكنندگان ســالمت عمومى 
بــه كرونا، احتمال انتقال آن به ديگر افــراد نيز متصور بود؛ بنابراين حكم 

پيشــبينى شده براى متخلفان بهداشتى به ارائه خدمات رايگان نظير توزيع 
ماسك تغيير يافت.

وى گفــت: رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در مقطعى كمرنگ و موجب 
افزايش پيك بيمارى شــد اما هم اينك مردم بيش از گذشته به مؤلفه هاى 

بهداشتى توجه دارند.
خانجانى با بيان اينكه ميزان پرونده هاى تخلف بهداشــتى هم روند نزولى 
دارد، ابراز اميــدوارى كرد: با فراهم نكردن زمينــه تجمع، برگزار نكردن 
مراسم عروســى، عزا و دورهمى هاى خانوادگى و استفاده افراد از ماسك 

بتوان نسبت به مهار ويروس كرونا اقدام كرد.

پارادوكس مبتاليان به كرونا 
با روند كاهشى بيمارى

شيوع كرونا در مراكز نگهدارى سالمندان و 
معلولين استان همدان كنترل شده است

ســخنگوى اداره كل بهزيستى استان همدان معتقد است شيوع كرونا 
در مراكز شبانه روزى نگهدارى سالمندان و معلولين مديريت شده و 

مشكل حادى وجود ندارد.
حجت ا... حاتمى در گفت و گو با تســنيم، اظهار كــرد: مراكز روزانه 
نگهدارى سالمندان به خاطر شيوع كرونا تعطيل است اما مراكز اقامتى 
و شــبانه روزى با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى و اعمال برخى 

محدوديت ها فعال است.
وى بــا بيان اينكــه ورود و خروج را در مراكز ســالمندان به حداقل 
رسانديم، تصريح كرد: در شرايط فعلى پذيرش سالمندان عادى ممنوع 

است و فقط در شرايط خاص و با نامه قضايى انجام مى شود.
سخنگوى اداره كل بهزيستى استان همدان با اشاره به اينكه از ابتداى 
شــيوع كرونا تاكنون چندين مورد مثبت كرونا در مراكز شبانه روزى 
گزارش شــده اســت، گفت: با توجه به اينكه ســالمندان و معلولين 
جزو گروه هاى پرخطر هســتند، بنابراين به سرعت اقدامات درمانى و 

پيشگيرانه انجام شده تا از ابتالى ديگران جلوگيرى شود.
حاتمى با بيان اينكه بيماران داراى عالئم تنفســى و مشكوك به كرونا 
به ســرعت جداسازى مى شوند، اظهار كرد: در همه مراكز ما پزشك و 

پرستار وجود دارد.
وى با تأكيد بر اينكه برخى سالمندان به بيمارى آلزايمر مبتال هستند و 
برخى معلولين هم از بهره هوشى كافى برخوردار نيستند، تصريح كرد: 
به منظور حفظ سالمتى اين بيماران و جلوگيرى از گسترش ويروس، 

اقدامات پيشگيرانه را با شدت تمام به كار مى گيريم.

1170 مدرسه روستايى در استان همدان 
به اينترنت رايگان مجهز شدند

 در راستاى ارائه آموزش هاى مجازى در دوران كرونا، هزار و 170
مدرسه روستايى در اين استان به اينترنت رايگان مجهز شدند.

مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات استان همدان گفت: از مجموع 
ى هزار و 280 مدرســه ساخته شده در مناطق روستايى استان همدان، 
هزار و 71 روســتا معادل بيش از 91 درصــد داراى اينترنت رايگان 

هستند.
مجتبى ســاكى در گفت وگو با ايرنا افــزود: با اجراى طرح مربوط به 
فراهــم كردن زيرســاخت هاى اينترنتى براى تحصيــل دانش آموزان 
روستايى، در هر مدرســه يك مودم رايگان بههمراه ترافيك اينترنت 

ماهانه 30 گيگا بايت نصب شده است.
ســاكى با اشاره به انتشــار تصاويرى در شبكه هاى اجتماعى مبنى بر 
مشكالت دانش آموزان روستاى «چاله كند» براى شركت در كالس هاى 
آمــوزش مجازى، عنوان كرد: در اين روســتا نزديك به صد خانواده 
زندگى مى كنند و پوشــش اصلى اينترنت آن باكيفيت شــبكه نسل 2

(٢G) از طريق آنتن همراه اول تأمين مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه اين روستا هيچ مشكلى در زمينه اينترنت ندارد، 
 (٣G) 3 ادامه داد: با وجود اين در بيشتر نقاط اين روستا اينترنت نسل

اوپراتورهاى همراه اول و ايرانسل در دسترس اهالى قرار دارد.
 مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات استان همدان در رابطه با نبود 
تجهيزات تلفن ثابت در اين روســتا افزود، گفت: اين روستا همانند 
400 روســتاى ديگر استان همدان زير پوشــش شبكه تلفن ثابت از 
طريق برقرارى ارتباط بى ســيم (Wireless Local Loop) قرار 
گرفته و در آن امكان استفاده از اينترنت اى.دى.اس.ال نيز وجود ندارد.

وى با اشــاره به اينكه اين روستا در 3 كيلومترى روستاى گردشگرى 
عليصدر قرار دارد، افزود: موقعيت جغرافيايى و قرار گرفتن روستاى 
چاله كند در محيطى گود، اجازه نمى دهد مردم اين روستا از امكانات 

اينترنت نسل 4 روستاى عليصدر استفاده كنند.
ســاكى عنوان كرد: با وجود اين براســاس انجام بررسى و تست هاى 
اينترنت درايو، هنوز هم اينترنت اين روســتا، از بســيارى روستاهاى 
ديگر اســتان پرسرعت تر است. وى با اشــاره به اينكه 110 روستاى 
همدان مشــكل اينترنت دارند، بيان كرد: با اقدامات انجام شده و رفع 
محدوديت ها، تجهيزات زيرساختى مناســب براى برقرارى اينترنت 
پرســرعت براساس اولويت جمعيت روســتا، در اين مناطق تأمين و 
راه اندازى مى  شود. مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات استان همدان 
تصريح كرد: مردادماه امسال مودم و اينترنت رايگان با ترافيك ماهانه 
30 گيگا بايت و ســرعت 2 مگا بيت در ثانيه توسط شركت هاى وب 

براى دبستان عسگريه روستاى چاله كند نصب شده است.
ســاكى اظهار كرد: درحال حاضر در اســتان همدان، همراه اول 710

جايگاه، ايرانســل 300 جايگاه و رايتل 45 جايگاه تجهيزات تلفن و 
اينترنت همراه را نصب و راهاندازى كرده اند.

وى عنوان كرد: همدان از لحاظ امكانات، فيبرنورى و زيرساخت هاى 
مخابراتى، در رده استان هاى برتر كشور قرار دارد.

مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات استان همدان با اشاره به اينكه 
مشــكل اينترنت 110 روستاى اســتان نيز به زودى برطرف مى شود، 
گفت: دكل هاى مخابراتى براى نصب تجهيزات اينترنت اين روستاها، 
در صد جايگاه نصب شده و درصورت فراهم شدن شرايط، به روزترين 

تجهيزات مخابراتى براى اين مناطق نصب و راه اندازى مى شود.

 مديــركل اوقــاف و امور خيريه اســتان 
همدان از هزينه 2 ميليارد تومانى اين مجموعه 
در طرح «شهيد حاج قاسم سليمانى» خبر داد.

حاجى زين العابدينى  رضــا  حجت االســالم 
در گفت وگــو با فــارس از كمك هاى اداره 
اوقاف و امور خيريه استان براى طرح «شهيد 
حاج قاسم ســليمانى» خبر داد و اظهار كرد: 
در قالب ايــن طرح 2 ميليــارد تومان براى 
كمك به نيازمندان، كادر درمان و بخش هاى 

خدمات رسان دولتى و غيردولتى هزينه شد.
وى بيــان كرد: اين اقدام درحالى اســت كه 
اوقاف  كل  اداره  زيرمجموعــه  بخش هــاى 

استان مانند بقاع متبركه كامال تعطيل هستند و 
درآمدهاى آنها تا حد صفر كاهش پيدا كرده 
اما هزينه  حقــوق كاركنان و خدام اين مراكز 

همچنان پرداخت مى شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان 
از توزيع يك هزار بســته معيشتى به ارزش 
400 ميليون ريال بين نيازمندان در شهرستان 
همدان در قالب طرح شهيد سليمانى خبر داد 
و افزود: 2 هزار و صد بســته ســبد كاال در 
شهرســتان مالير به ارزش 840 ميليون ريال 

بين نيازمندان توزيع شد.
وى بــه توزيــع 300 بســته ســبد كاال در 

كبودراهنــگ بــه ارزش 120 ميليــون ريال 
اشــاره كرد و گفت: صد بســته اقالم غذايى 
نيز بــه ارزش 40 ميليون ريال بين نيازمندان 

تويسركان توزيع شد.
زين العابدينــى با بيــان اينكــه در نهاوند و 
اسدآباد نيز 500 بســته معيشتى توزيع شد، 
عنــوان كرد: در تهيه اين اقــالم 200 ميليون 

ريال هزينه شده است.
وى از ذبح 14 گوســفند و توزيع 430 كيلو 
گوشــت گرم توســط مركز افق بقعه متبركه 
شــاهزاده حسين(ع) سخن گفت و بيان كرد: 
400 ليتــر آب ميوه خاص بيــن كادر درمان 

توزيع شد.
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان 
با اشــاره به تهيه و توزيع 500 ليتر مواد ضد 
عفونى كننده افزود: ده هزار ماســك و يك 
هزار پرس غذاى گرم نيز در اين طرح توزيع 

شد.
وى با اشــاره بــه تجليــل از 130 جهادگر 
ســالمت عنوان كرد: فرهنــگ وقف يكى از 
ســنت هاى كهن و ارزشمند و معنوى ماست 
كه نشان داد در هر شرايطى مى توان به جامعه 

كمك كرد.
زين العابدينــى با بيان اينكــه حمايت از نهاد 
اوقاف بسيار مهم و توسعه آن موجب سعادت 
بيش از پيــش جامعه خواهد بود، تأكيد كرد: 
الزم به يادآورى اســت كه موقوفات از هيچ 
اعتبــار دولتى برخــوردار نيســتند و كامال 

خودكفا عمل مى كنند.

1- مســئوالن فاصله گذارى را فقط روى صندلى ها رعايت مى كنند. 
گويا رعايت نشــدن فاصله گذارى اجتماعى از ســوى نمايندگان در 
صحن علنى مجلس و هنگام رايزنى، با انتقاد مواجه شده است. گفتنى 
اســت به نظر، رايزنى و مشــورت چهره به چهره در مسئوالن ايرانى 

نهادينه شده و با خطر كرونا هم نمى توانند اين عادت را ترك كنند. 
2- چوب قاچاق در بازار كم خواهد شــد. گويا قرار اســت مبارزه با 
قاچاق چوب توسط دســتگاه هاى متولى جدى تر دنبال شود. گفتنى 
اســت در 6  ماه نخست امسال،  هزار و  142 مترمكعب چوب قاچاق 

از جنگل ها كشف شده است.
3- ســرانجام هتل ها راضى بــه تبديل به نقاهتــگاه موقت مبتاليان 
كرونايى شــدند. گويا به رغم نداشتن داوطلب براى تبديل بخشى از 
هتل ها به مراكز نگهدارى بيماران كرونايى در فاز يكم و دوم بيمارى، 
اما اكنون تعدادى از هتل ها داوطلب شــده اند كه در اين طرح شركت 
كنند. گفتنى است درصورت اجرايى شدن اين طرح در استان همدان 

نيز تخت هاى يك هتل به بيماران كرونايى اختصاص خواهد يافت.
4- ظريف گام هاى نخســت را براى طــرح داوطلبى در انتخابات با 
گفت و گويى افشــاگرانه برداشته است. گويا ظريف در اين گفت  و گو 
به صراحــت به بســيارى از شــايعات دربــاره خود پاســخ داده و 
افشاگرى هايى درباره گرا دادن رقبا به آمريكايى ها داشته است. گفتنى 
اســت وزير خارجه در اين ســال ها با اتهامات زيادى مواجه شده و 
به رغم پاســخگويى به آنها در اين گفت وگو، تاكنون واكنش جدى از 

سوى مخالفان اقدامات ظريف انجام نشده است.
5- وزير كشور هم به جمع آماردهندگان كرونايى اضافه شد. گويا از 
نگاه وى مجموعه افراد در باالترين تخمين و بدترين و پرريسك ترين 
نگاه به شيوع كرونا، شامل 3 درصد مردم هستند؛ يعنى 97 درصد مردم 
در اينباره نگرانى ندارند. گفتنى است ارائه اين آمار در شرايطى است 
كه براساس الگوى ابتالى سرنشينان كشتى دياموند پرنسس، تقريبا 25
ميليون نفر از مردم ايران به كرونا مبتال مى شــوند و اگر كنترل درستى 
در اين اپيدمى اعمال نشود، تقريبا 600 هزار نفر از شهروندان تا آخر 

اين بحران كشته خواهند شد.

 شــب كه مى  شــود صداى 
ناله هــا در راهــرو مى  پيچــد؛ 
پرســتاران براى رســيدگى به 
بيماران بدحال ديگر توان سابق 
را ندارند و تعدادشان در مقابل 
حجم بااليــى از بيماران كه هر 
روز به تعدادشان اضافه مى  شود، 
مشت است در مقابل خروار؛ با 
كه  هم  تعدادى  همين  اين حال 
از جان و خانواده هايشان دست 
شسته اند تا يارى رسان باشند با 
صداى ناله ها سعى دارند خود 
را برســانند تا نكند در غفلتى 
كوتاه مرگ ديگرى را شــاهد 

باشند.
از روزى كه كرونا آمد تا امروز 

كه توانســته بســيارى از مردم را به كام مرگ 
بكشاند، بيش از هزار نفر در همدان مرده اند و 
اين براى پرستاران و پزشكان صحنه هايى را در 
ذهنشان به يادگار گذاشته كه سبب شده كرونا 
هميشــه يادآور مرگ هاى ده هــا نفرى در روز 
برايشان باشد و اين يعنى تلخى، تلخى كار در 
يك محيطى كه هركسى به آن مراجعه مى  كند به 

اميد درمان مى  آيد!
بيمارســتان ســينا و بعثت از جمله مكان هايى 
است كه حجم باالى مراجعه كنندگان سبب شده 
بيشترين صحنه هاى مرگ و تقال براى زندگى 

در اين 2 بيمارستان به چشم بخورد.
مريم نام يكــى از رزيدنت هاى بخش كرونايى 
بيمارستان بعثت اســت كه 18 سال سابقه كار 
بيمارســتانى دارد، وقتى روزهاى پيك بيمارى 
را مرور مى  كند، مى  گويد: نخســتين مرگ در 
بيمارســتان را به خوبى به ياد دارم. مرگى كه بر 
اثر كرونا در بيمارستان ما اتفاق افتاد همهمه و 
داســتان هاى زيادى را با خود به دنبال داشت، 
وحشت پرســتاران و كادر درمانى بيمارستان 
از ويروسى كه ناشــناخته بود سبب شد با اين 
مرگ دوچندان شود و پس از اينكه در خردادماه 
تعداد كرونايى هاى نيازمند به مراقبت هاى ويژه 
باال رفت؛ يعنى همان هايى كه مرگ محتمل ترين 
اتفاق ممكن برايشان بود. خيلى از همكاران ما 
ترس به وجودشــان رخنه كــرد و از ادامه كار 
در بيمارســتان فاصله گرفتنــد. آن عده اى هم 
كــه ماندند هــر روز نگــران از ابتالى خود و 
خانواده هايشان مشغول به خدماترسانى هستند 
اما به واقع ديگر توانى براى ادامه بيشــتر راه در 

بين آنها نيست.
او ادامه مى  دهد: صحنه مرگ مبتاليان كرونايى 
دلخراش تريــن تصويرهــا را در ذهن ما به جا 
مى  گذارد، لحظه اى كه دســتگاه هاى تنفســى 
از بدنهايشان جدا مى  شــود و آنها را به بخش 
سردخانه بيمارستان منتقل مى  كنند در يك لحظه 
براى پرستار و پزشكى كه شاهد اين اتفاق است 
زندگى متوقف مى  شــود و ديــدن صحنه هاى 
اين چنينى كه پرتكرار هم شده، بار روانى منفى 

زيادى براى كادر درمان به دنبال دارد.
او ترسناك ترين خاطره كرونايى خود را ابتالى 
مادر و فرزندى مى  داند كه مادر به دليل پرستارى 
از فرزنــد 12 ســاله خود كه به دليــل كرونا با 
بيمارى زمينه اى سل در بيمارستان بسترى شده 
بود به كوويد-19 مبتال مى  شود و پس از 3 روز 
از ابتال مى  ميرد و پســر 12 ساله او نيز با اينكه 
از نظر ظاهرى وضعيت بيمارى اش بهتر شــده 

بود با شــنيدن مرگ مادر دچار افسردگى حاد 
روحى مى  شــود و چنانچه خانــواده اين بيمار 
به مريم گفته اند اين روزها شــدت افسردگى 
در او بهقدرى باال رفته كه پزشــكان بســترى 
در بيمارســتان خاص روانى را به خانوادهاش 

تجويز كرده اند.
رضا 43 ســاله اســت و پزشــكى متخصص، 
تخصصــش را در بيمارى هاى عفونى گرفته و 
خاطرات طاعون را از خانواده خود بارها شنيده 
اســت، هميشــه وقتى خودش را يك پزشك 
عفونى تصور كرده اســت دلش مى  خواســته 
بتواند در يك چالــش عفونى مانند طاعون به 
مردم خدمت كند اما حــاال كه كرونا به ميدان 
آمده مى  گويد: راســتش هيچ وقت فكرش را 

نمى كردم كه تا اين حد سخت باشد.
او مى  افزايد: روزانــه مراجعه كنندگان زيادى با 
عالئم مشكوك به كرونا به مطب مى  آيند اما در 
بين آنها افرادى كه ســن باال دارند و يا مادران 
باردار هســتند بيش از بقيه ترس و نااميدى در 

درمان را تحريك مى  كنند.
اين پزشــك متخصــص مى  گويد: مبــارزه با 
بيمارى عفونى كه هر لحظه ويروس جهش پيدا 
مى  كند، سختترين مسأله پيش روى كادر درمانى 

بيمارستان ها است.
او مى  افزايد: متأســفانه اينكه عنوان مى  شــود 
تجمعــات و ترددها عامل بيمــارى و افزايش 
ضريب ســرايت پذيرى آن است، تنها يك بعد 
از ابعاد ويروس كرونا است؛ مهمترين مسأله در 
اين بيمارى شرايط و روند درمان است كه بين 
درمانگر و بيمار جريان دارد. اين يعنى كاهش 
توان پرستار و پزشك نسبت مستقيم با افزايش 
تعــداد مبتاليان و مرگ آنهــا دارد، به عبارتى 
غفلت مردم از بيمارى و ابتال به آن سبب شده 
كه امروزه توان كادر درمانى پايين بيايد و نتوانند 
خدمات خود را مثل روزهاى نخست بيمارى 

ارائه كنند.
او معتقد اســت برعكس آنچه مسئوالن عنوان 
مى  كنند كــه بيمارى كاهــش يافته و ضعيف 
شده، همچنان ورودى بيمارستان ها باال است و 
قرار داشــتن همدان همچنان در وضعيت قرمز 
كرونايى به اين معنى است كه شمار مبتاليان به 

اين ويروس هنوز روند صعودى دارد.
اين متخصص عفونى مى  افزايد: افزايش بيماران 
بســترى در بخش مراقبت هاى ويژه و درگيرى 
شديد ريه هاى آنان همچنان آمار مرگ همدان را 
باال نگه داشته است؛ بنابراين زمانى ما مى  توانيم 
بگوييم وضعيت بيمارى كاهشى شده است كه 

از مرگ روزانه ده نفر حداقل به روزى يك يا 2
مورد برســيم نه اينكه به عنوان مثال اگر در روز 
13 مورد مرگ داريم و روز بعد ده مورد، آن را 

روند كاهشى عنوان كنيم.
او مى  گويد: هنوز هيچ كس در هيچ كجاى دنيا 
نمى داند ايمنى در برابر اين ويروس تا چه زمانى 
اســت و اين يعنى هيچ قطعيتى درباره كرونا و 
مقابله با آن وجود ندارد كه حاال پس از گذران 
تقريباً از محدوديت هايى كه نصف و نيمه هم 
اجرامى شــود با قدرت بگوييــم روند بيمارى 

كاهشى است.
مهم در برنامه ريزى براى مقابله با كرونا است، 
زيــرا اين جمعيت 50 درصــدى چون ناقالن 
بدون عالمت هستند هيچ نشانه اى هم ندارند و 
نمى توان مقابل آنها را براى قطع ابتالى ديگران 
گرفت از طرفى شدت بيمارى در افراد مختلف 
اســت و به ايجاد سيتوكين هاى التهابى بستگى 
دارد كــه در هفته دوم بيمارى ايجاد مى  شــود؛ 
بنابراين حتــى براى تحليل كاهشــى بودن يا 
افزايش مبتاليان در اثر كرونــا در اين دوره از 
محدوديت ها بايد منتظر ماند تا حداقل 14 روز 

سپرى و بعد نتيجه گيرى شود.
اين متخصص بيمارى هاى عفونى همچنين ادامه 
داد: بهترين راه براى مقابله با كرونا تنها رعايت 
نكات بهداشتى شخصى و رعايت قرنطينه هاى 
خانگى به شكل كامل است مردم بايد بدانند كه 
بيمارستان ها حتى اگر ظرفيت پذيرش هم داشته 
باشند توان درمانگرانشان بسيار پايين آمده و اين 
خطرى بسيار جدى براى مردم است؛ بنابراين 
از مردم تقاضامندم سهل انگارى و ساده انگارى 
در كرونا را كنار بگذارند و تنها با زدن ماســك 
تصور نكنند از اين ويــروس در امان خواهند 

ماند.
*آخرين اطالعــات از وضعيت كرونا در 

همدان
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 
تعداد فوت شــدگان مبتال به كرونا در اســتان 

همدان به هزار و 263 نفر رسيده است.
محمد طاهرى به آمار مبتاليان استان همدان به 
ويروس كرونا اشاره كرد و گفت: در 24 ساعت 
گذشته 448 نفر بهدليل عالئم تنفسى مشكوك 
به كرونا به اورژانس بيمارســتان هاى اســتان 

همدان مراجعه كرده اند.
وى بــا بيان اينكــه از اين تعــداد 91 نفر در 
بخش عادى و 22 نفر در بخش ICU بسترى 
شــده اند، گفت: از مجموع بسترى شدگان در 
بيمارستان هاى استان همدان حال 46 نفر وخيم 

گزارش شده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان با اشــاره به اينكه تعداد 
موارد مثبت ابتــالى به كرونا در 
اســتان همدان از ابتداى شــيوع 
اين ويروس تــا امروز به 9 هزار 
و 128 مورد رسيده است، گفت: 
49 نفر در استان همدان در شبانه 
روز گذشــته به اين بيمارى مبتال 

شده اند.
طاهــرى با بيــان اينكــه تعداد 
جان باختگان كرونــا با فوت 13

نفر در 24 ساعت گذشته به هزار 
و 263 نفر رسيده است، گفت: در 
اســدآباد 302 نفر، در بهار 521

نفر، در تويســركان 556 نفر، در 
رزن 340 نفر و در شهرستان درگزين 152 نفر 

به اين بيمارى مبتال شده اند.
وى گفت: در فامنين 160 نفر، در كبودرآهنگ 
559 نفــر، در مالير هزار و 715 نفر، در نهاوند 
هــزار و 38 نفر و در همدان 3 هزار و 543 نفر 

به ويروس كرونا مبتال شده اند.
طاهرى با بيان اينكه مبتاليان خارج از اســتان 
نيــز 242 نفر بوده اند، گفت: 5 مرحله ضرورى 
براى كنترل ويروس كرونا شــامل شناســايى 
سريع مبتاليان، جداسازى سريع، درمان سريع، 
پيگيرى وضعيت بهبوديافتگان و رديابى مبتاليان 
است و تا زمانى كه اين 5 اصل به درستى انجام 
نشــود نمى توانيم انتظار داشــته باشــيم آمار 

مرگ ومير كاهش يابد.
 ارسال كيت ايرانى تشخيص فورى 

كرونا
اين شرايط درحالى اســت كه مدير اداره امور 
آزمايشــگاه دانشگاه علوم پزشــكى ابن سينا 
همدان از ارســال كيت هاى تشــخيص فورى 

كرونا تا هفته آينده به استان همدان خبرداد.
ابراهيم دانشيار در گفتوگو با مهر با اشاره به آغاز 
خط توليد كيت هاى تشــخيص فورى كرونا، 
عنوان كرد: دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سينا 
همدان از چندى پيش درخواست دريافت كيت 
تشــخيص فورى كرونا را به وزارت بهداشت 
و درمان ارســال كرده و به احتمال زياد تا هفته 
آينــده اين كيت به آزمايشــگاه هاى مورد نظر 

ارسال خواهد شد.
مديــر اداره امور آزمايشــگاه دانشــگاه علوم 
پزشــكى ابن ســينا همدان در رابطه با تفاوت 
 ،PCR كيت تشــخيص فورى كرونا با تست
گفت: اين كيت ها حساسيت باالترى نسبت به 

تست مولكولى يا همان PCR دارند.
دانشيار افزود: تســت هاى PCR منفى 14 را 
ندارد و اين بدان معناست كه گاهى امكان دارد 
فردى كه به كوويد-19 مبتال شده در اين تست 
بهعنوان فرد ســالم شناســايى شود درحالى كه 
حساســيت باالى اين كيت ها اين گونه نبوده و 

دقيق تر است.
وى تنها آزمايشگاه هاى تحت پوشش معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا را مجاز 

به دريافت كيت تشخيص فورى دانست.
مدير اداره امور آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشكى 
ابن سينا همدان افزود: هزينه اين كيت ها هنوز 
اعالم نشــده اما در آزمايشگاه هاى خصوصى 
قيمت انجــام اين كيت براى هر فرد 200 هزار 

تومان برآورد شده است.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

هزينه 2 ميلياردى اوقاف همدان
در طرح «شهيد حاج قاسم سليمانى»
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سوارز بازى بايرن مونيخ را از دست داد
 مهاجم اروگوئه اى اتلتيكو، بازى برابر مونيخ را از دست داد.

با مثبت شــدن دوباره تست كروناى لوئيز ســوارز، ستاره اروگوئه اى 
اتلتيكومادريد ديدار حساس تيمش مقابل بايرن مونيخ را از دست داد .

اين درحالى است كه شاگردان سيمونه امشب در ورزشگاه متروپوليتانو 
ميزبان باواريى ها هستند و با 5 امتياز در رده دوم گروه A ليگ قهرمانان 
قرار دارند و لوكوموتيو مسكو با 3 امتياز تعقيب كننده جدى مادريدى ها 
اســت. در همين راستا مهاجم 33 ساله، در 6 مسابقه 5 گل و يك پاس 

گل ثبت كرده است.

نمايندگان استراليا در ليگ قهرمانان آسيا 
كامبك خوردند

 تيم  پرث گلورى استراليا از صعود به مرحله بعدى ليگ قهرمانان آسيا 
بازماند و ملبورن ويكتورى ديگر نماينده اين كشــور نيز مقابل نماينده 
تايلند به تساوى بســنده كرد و در آستانه حذف از ليگ قهرمانان آسيا 

قرار گرفت.
مسابقات ليگ قهرمانان آسيا در منطقه شرق و در دور گروهى با انجام 
2 بازى ديگر پيگيرى شد. 2 ديدارى كه پرگل بود و برنده هم نداشت.

در گروه پنجم 2 تيم چيانگراى يونايتد تايلند و ملبورن ويكتورى استراليا 
به مصاف هم رفتند كه اين مسابقه در پايان با نتيجه 2 بر 2 به اتمام رسيد. 
با اين نتيجه؛ هر 2 تيم 4 امتيازى شدند. ملبورن در رده سوم قرار دارد و 
چيانگراى چهارم است. بيجينگ گوان چين با 15 امتياز سرگروهى اش 
قطعى شده اما اف سى سئول 6 امتيازى همچنان در هفته پايانى خطر از 

دست دادن رتبه دوم را حس مى كند.
در گروه ششم نيز يك بازى جذاب برگزار شد. شانگهاى شنواى چين به 

مصاف پرث گلوى استراليا رفت و به تساوى 3 بر 3 رسيد.
با اين نتيجه تا پايان هفته پنجم دور گروهى شــانگهاى با امتياز مشابه 
مثل توكيو و تفاضل كمتر ســوم است و تيم پرث گلورى با يك امتياز 
از صعــودش بازماند. اولســاى هيونداى كره جنوبى نيــز با 13 امتياز 

سرگروهى اش در اين گروه مسجل است.

تعويق المپيك 2 ميليارد دالر هزينه 
روى دست ژاپن گذاشت

 كميتــه برگزارى المپيــك و پارالمپيك توكيو تخمين زده اســت 
هزينه هاى اضافى مربوط به تعويق اين بازى ها به حدود 200 ميليارد ين 

يا حدود 2 ميليارد دالر برسد.
برآورد هزينه اوليه اين بازى ها، به اســتثناى صندوق ذخيره، حدود 13 
ميليارد دالر بود كه اكنون اين رقم به حدود 15 ميليارد دالر رسيده است.
از آنجايى كه اين بازى ها به دليل شــيوع ويروس كرونا يك ســال به 
تعويق افتاد، بودجه اضافى براى تمديد قراردادهاى مكان هاى برگزارى 
رويدادهــا و هزينه هاى مربوط به نيروى كار و ســاير اقالم مورد نياز 

خواهد بود.
با تعويق يكساله المپيك 2020 توكيو به دليل شيوع ويروس كرونا، اين 
تورنمنت از 23 جوالى تا 8 آگوســت 2021، (يكــم تا 17 خردادماه 
1400) و پارالمپيك نيز از 24 آگوســت تا پنجم سپتامبر 2021 (دوم تا 

چهاردهم شهريورماه 1400) در پايتخت ژاپن برگزار خواهد شد.

حلقه هاى المپيك به خليج توكيو بازگشت
 حلقه هاى المپيك در ميان شــيوع ويــروس كرونا به خليج توكيو 
بازگشت.  اقدام صورت گرفته حكايت از اين دارد كه كميته برگزارى 
بازى هاى المپيك توكيو و همين طور كميته بين المللى المپيك در تالش 

هستند اين بازى ها سال آينده برگزار شود.
آنها اطمينان دارند 15 هزار و 400 ورزشــكار المپيك و پارالمپيكى با 

خيال راحت مى توانند در اين بازى ها شركت كنند.
پس از شيوع ويروس كرونا، 4 ماه پيش اين حلقه ها به منظور نگهدارى، 
از خليج توكيو برداشته شدند. اين حلقه ها پس از يك سفر كوتاه دريايى 

از نزديكى يوكوهاما در روز سه شنبه وارد توكيو شدند.
ارتفاع و طول اين حلقه ها 15 و 33 متر اســت. اين حلقه ها در شــب 
روشن مى شوند و نويد آمدن المپيك توكيو را مى دهند كه قرار است در 

يكم مرداد سال آينده افتتاح شود.

برنامه هفته پنجم ليگ برتر اعالم شد
 سازمان ليگ فوتبال ايران، برنامه هفته پنجم ليگ برتر را اعالم كرد.

*هفته پنجم؛ گراميداشت روز دانشجو
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ورزشگاه آزادى تهران

اداى احترام «مسى» 3 هزار يورو 
براى بارسلونا آب خورد

 باشگاه بارســلونا بايد بابت اداى احترام فوق ستاره آرژانتينى اين 
تيم به «ديگو آرماندو مارادونا» اسطوره فقيد آلبى سلسته، كه در جريان 
ديدار آبى انارى ها برابر اوساســونا رخ داد، مبلغ قابل توجهى جريمه 

پرداخت كند.
براســاس تأييد فدراسيون فوتبال اســپانيا، به دنبال شادى پس از گل 
«ليونل مسى» به نشانه احترام به هموطن خود كه چهارشنبه شب هفته 
گذشــته بر اثر حمله قلبى درگذشت، باشگاه بارسلونا بايد تا سقف 3 

هزار يورو جريمه بدهد.
ــه  ــدار مذكــور چهارميــن گل تيمــش را ب مهاجــم كاتاالن هــا در دي
ثمــر رســاند و پــس از گلزنــى، پيراهــن خــود را بــاال زد و ســپس 
ــى و دوربين هــاى  ــان جهان ــر چشــمان مخاطب ــا براب آن را درآورد ت
ــد؛ پيراهــن  ــى كن ــى پيراهــن ديگــرى را رونماي بى شــمار تلويزيون
باشــگاه نيوولــز اولــد بويــز كــه هــر 2 اســطوره ســابقه بــازى در آن 
را داشــته و مســى نيــز گفتــه اســت كــه تمايــل دارد بــا پيراهــن ايــن 

ــزد. ــم كفش هــاى خــود را بياوي تي
 با وجود اين، شــكى نيســت كه جادوگر آرژانتينى از پرداخت اين 
جريمه براى اداى احترام به شــماره ده تمام نشــدنى مســتطيل سبز 

خوشحال خواهد بود.

جام جهان پهلوان تختى؛ در مسير المپيك
 حاال كه بار ديگر بحث برگزارى جام بين المللى تختى در سالجارى 
مطرح شده، به نظر اين رقابت ها مسابقه اى اوپن در مسير انتخابى تيم 

اعزامى به المپيك خواهد شد.
پيش از اين با توجه به فشــردگى برنامه هاى تيم هاى ملى كشتى آزاد 
و فرنگــى و همچنين نبود امكان حضور تيم هــاى خارجى در ايران 
بــراى حضور در جام بين المللى تختى به دليل محدوديت هاى مربوط 

به كرونا، به نظر مى رسيد امسال شاهد برگزارى اين تورنمنت نباشيم.
بــا اين حال در روزهاى گذشــته اعالم شــد كه اتحاديــه جهانى از 
فدراسيون هاى ملى خواسته كه نسبت به برگزارى مسابقات داخلى و 
بين المللى شان اقدامات الزم را انجام دهند و بار ديگر بحث برگزارى 

جام تختى مطرح شد.
مسابقه اى كه سال گذشته دى ماه در رشته آزاد در كرمانشاه و بهمن ماه 
در رشــته فرنگى در شيراز به انجام رســيد. با توجه به اينكه تيم هاى 
ملى كشــتى آزاد و فرنگى ايران پايان بهمن و اوايل اسفندماه بايد در 
مسابقات قهرمانى آسيا حضور پيدا كنند و پس از آن نيز در فروردين 
و ارديبهشت ســال آينده مسابقات گزينشى المپيك را براى كسب 6

سهميه باقى مانده در هر 2 رشته پيش رو خواهيم داشت، اين احتمال 
وجود دارد كه جام تختى در دى ماه با شــكل و شــمايلى متفاوت با 
سال هاى گذشته برگزار شود و شايد اين بار با توجه به اينكه احتمال 
حضور خارجى ها در آن بسيار كمتر از گذشته است، مسابقه اى اوپن 
باشد كه هر كشتى گيرى كه ادعاى رسيدن به دوبنده تيم ملى را دارد، 

بتواند در اين مسابقات شركت كند.
شــايد جام تختى امسال مرحله نخست انتخابى تيم ملى براى حضور 
در بازى هاى المپيك توكيو باشد. مى شود مرحله دوم و نهايى انتخابى 
تيم ملى را نيز پس از پايان مســابقات گزينشى، در اوزان المپيكى كه 

سهميه اش را دريافت كرده ايم، برگزار كرد.

7 دى 
آغاز مسابقات ليگ دسته سوم كشور

 ســازمان ليگ زمان آغاز مسابقات ليگ دسته سوم مرحله نخست 
اين رقابت ها را اعالم كرد.

مســئول برگزارى مسابقات ليگ دسته سوم باشگاه هاى كشور درباره 
زمان آغاز مســابقات مرحله نخســت ليگ دسته ســوم اظهار كرد: 
طبق هماهنگى هاى انجام شده قرار اســت مراسم قرعه كشى مرحله 
نخست ليگ دسته سوم باشگاه هاى كشور( فصل 1399-1400) روز 

چهارشنبه 26 آذرماه برگزار شود.
اميرحســين فراهانى ادامه داد: با توجه به شرايط شيوع ويروس كرونا 

اين مراسم به صورت آنالين برگزار مى شود.
وى گفت: زمان پيش بينى شــده براى آغاز مســابقات 7 دى ماه است 
و اگر اتفاق خاصى رخ ندهد مســابقات در اين تاريخ پيش بينى شده 

آغاز خواهد شد.
استان همدان در اين رقابت ها 2 نماينده دارد. گرين كشاورز نهاوند كه 
سال گذشته قهرمان استان شد و فوالد مالير كه امتياز خريد در فصل 

جارى نمايندگان استان در اين رقابت ها هستند.

پرونده ايسما بسته شد
 باشگاه استقالل تهران تأييد كرد 
كه تمام بدهى  بازيكن پيشين اين تيم 
پرداخت شده و پرونده اين بازيكن 

بسته شد.
وكيل باشــگاه بوآويستاى پرتغال با 
ارســال نامه اى به فيفا تأييد كرد كه 
خود  تعهدات  همه  استقالل  باشگاه 
را در قبال اين باشــگاه جهت حق 
رشد ايسما انجام داده و پرونده بسته 

شده است.
همچنين فيفا با استناد به اين نامه، به باشگاه استقالل ايميلى ارسال كرد 

و خبر از بسته شدن اين پرونده داد.
ايســما در فصل هجدهم به استقال پيوست و تنها يك گل براى اين 
تيم به ثمر رســاند. او پيش از عضويت در اســتقالل، آقاى گل ليگ 

ازبكستان به شمار مى رفت.
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پيشخوان
ايجاد تحول در ورزش اسدآباد 

 درصورت تخصيص كامل اعتبارات ورزشى تحول بسيار خوبى 
در شهرستان اسدآباد اتفاق خواهد افتاد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اسدآباد در حاشيه بازديد و بررسى 
وضعيت اماكن ورزشى اين شهرستان، با اشاره به وضعيت نامناسب 
چمن مجموعه آزادى و تخصيص نيافتن اعتبارات ورزشى از ابتداى 
ســالجارى تاكنون، افزود: درصورت تخصيص اعتبــار 69 ميليارد 
ريالى حوزه ورزشــى شهرستان تحوالت خوبى را در حوزه ورزش 

مى توان شــاهد بود و نسبت به نوسازى برخى از اماكن مستهلك و 
فضاى ورزشى شهرستان اقدام كرد.

على جمور در ادامه درباره بازسازى زمين چمن فوتبال شهيد راحمى 
و دووميدانى در مجموعه ورزشــى اداره ورزش و جوانان شهرستان 
خاطرنشان كرد: زمين چمن مجموعه عالوه بر اينكه قسمت اعظمى 
از آن خشك شده متأسفانه در سال هاى گذشته همسان نبوده و پستى 
و بلنــدى موجود در محوطه اين زمين موجب نارضايتى بســيار از 
فوتباليست ها و مربيان تيم ها شد كه با جذب اعتبار طرح فوق نسبت 

به بازسازى اقدام خواهد شد.

وى بر ضرورت ايجــاد پايگاه فرهنگى در مجموعه ورزشــى اين 
شهرســتان تأكيد كرد و گفت: با توجه به شــيوع كرونا و ممنوعيت 
برگزارى برنامه هاى مختلــف، از تهديد كرونا مى توان به عنوان يك 
فرصــت براى بهره مندى از موقعيت جغرافيايى و ظرفيت اســتفاده 

كرد.
جمور يادآور شــد: ايجاد پايــگاه فرهنگى در مجموعه ورزشــى 
شهرســتان موجب تحقق آشــتى جامعه با ورزش در اســتفاده از 
امكانات ورزشى مجموعه و اســتخراج افراد نخبه ورزشى خواهد 

بود.

بيواخيم لو تا ليگ ملت ها 
سرمربى مى ماند

 فدراســيون فوتبال آلمان به صورت 
رســمى اعالم كرد كه سرمربى تيم ملى 
اين كشور تا پايان ليگ ملت هاى اروپا در 

سمت خود باقى مى ماند.
تيم ملى فوتبال آلمــان در ماه هاى اخير 
نتايج ضعيفى كسب كرده است و همين 
موضوع ســبب شد كه موضوع بركنارى 
يواخيم لو از هدايت قهرمان سال 2014 
جهان مطرح شود. فشارها براى تغيير در 
كادر فنى آلمان، به ويژه پس از شكست 
تحقيرآميز 6 بر صفر اخير اين تيم مقابل 

اسپانيا بيشتر هم شد.
با وجــود اين فدراســيون فوتبال آلمان 
به صــورت رســمى اعالم كــرد كه لو 
همچنــان تا پايان ليــگ ملت هاى اروپا 

2020 به كار خود ادامه مى دهد.
اين مربى 60 ساله، دهمين سرمربى تاريخ 

تيم ملى فوتبال آلمان محسوب مى شود.

شكست تيم ملى بسكتبال 
ايران برابر سوريه

 تيم ملى بســكتبال ايران در جريان 
پنجره دوم انتخابى كاپ آســيا شكست 
دور از انتظارى مقابل سوريه متحمل شد.
ديدار تيم هــاى ملى بســكتبال ايران و 
سوريه در چارچوب پنجره دوم انتخابى 
كاپ آســيا 2021 كه به طور متمركز در 
دوحــه پايتخت قطر پيگيرى مى شــود، 
برگزار شــد. تيم بسكتبال سوريه در اين 
ديدار توانســت با نتيجه 75 بر 70 براى 

نخستين بار ايران را از پيش رو بردارد. 
تيم ايران در ديدار قبلى خود توانسته بود 
تيم عربستان را شكســت دهد و با اين 
شكست سرنوشت صعود آسمان خراشان 
ايران به بازى هاى پنجره سوم كه بهمن ماه 

در تايلند كشيده شد.
تيم ملى بسكتبال كشورمان در تايلند بايد 
به مصاف تيم هاى ســوريه و قطر برود. 
ملى پوشان در پايان بازى هاى پنجره دوم 
صدرنشين است. بسكتبال ايران در گروه 
پنجم با تيم هاى عربستان، قطر و سوريه 

هم گروه است. 

ديدار قطر و بنگالدش با 
تماشاگر برگزار مى شود

 فدراســيون فوتبال قطــر اعالم كرد 
ديدار تيم ملى فوتبال اين كشــور برابر 

بنگالدش با حضور تماشاگران 
حضور  نه تنها  كرونــا  شــيوع ويروس 
تماشاگران را در ورزشگاه ها ممنوع كرد 
بلكه سبب شد تا بســيارى از رقابت ها 
تعطيــل شــود.رقابت هاى انتخابى جام 
جهانى 2022 و جام ملت هاى آسيا 2023 
بيشتر از يك سال است كه تعطيل شده و 

هيچ بازى برگزار نشده است.
قرار اســت اين رقابت ها به زودى آغاز 
شود و تيم ملى فوتبال قطر خود را آماده 

رويارويى با بنگالدش مى كند.
اما اين بازى با حضور تماشاگران برگزار 
خواهد شد تا جايى كه فدراسيون فوتبال 
قطر اعــالم كــرد از 20 درصد ظرفيت 
ورزشــگاه الدحيل كه ميزبان ديدار برابر 

بنگالدش است استفاده خواهد كرد.
طبق اعالم فدراسيون فوتبال قطر بليت ها 
به صورت آنالين به فروش مى رســد و 
هوادارانى كه به ديــدن اين بازى عالقه 
دارند مى توانند به صورت اينترنتى بليت 

خريدارى كنند.
قطر در گروه E از 5 بازى خود 13 امتياز 
كسب كرده و در صدر جدول رده بندى 
جاى دارد. اين درحالى است كه عمان با 

12 امتياز در رده دوم است.

رضا كيانى به پاس 
پيوست

 مربى دروازه بان هاى شهردارى همدان 
به تيم پاس همدان پيوست.

با پيشــنهاد مهدى پاشازاده باشگاه پاس 
محمدرضــا كيانى مربى فصل گذشــته 

شهردارى را جذب كرد.
كيانــى داراى كارت مربيگرى A آســيا 
را دارد و در چند ســال گذشــته مربى 
دروازه بان هاى باشــگاه شــهردارى بود 
كه با ســرمربى گرى رضــا طاليى منش 
در شــهردارى، مصطفى كاشــت مربى 
دروازه بانان شــهردارى شد و محمدرضا 
كيانى راهى پاس شد تا كار در اين تيم را 

نيز به تجربيات خود اضافه كند.

 مراسم قرعه كشى رقابت ليگ دسته دوم 
فوتبال ايران (1399-1400) امروز به صورت 
زنده از تلويزيون اينترنتى و اپليكيشــن آنتن 

پخش مى شود.
مراسم قرعه كشــى فصل جديد رقابت هاى 
ليگ دســته 2 فوتبال ايران به دليل شــيوع 
ويــروس كرونا به صــورت آنالين و بدون 
حضــور فيزيكــى نمايندگان باشــگاه هاى 

حاضر در مسابقات برگزار خواهد شد.
ايــن مراســم كــه قــرار اســت از ســاعت 11

ــزار  ــنبه 12 آذر، برگ ــروز چهارش ــح ام صب
شــود به صــورت مســتقيم از تلويزيــون 
اينترنتــى و اپليكيشــن آنتــن پخــش خواهــد 
برنامــه  مى تواننــد  عالقه منــدان  و  شــد 
ــده از «آنتــن»  ايــن رقابت هــا را به طــور زن

تماشــا كننــد.
رقابت هاى ليگ دســته 2 ايران هر سال در 
2 گروه 14 تيمى برگزار شــده و پايان فصل 
تيم هاى نخست هر گروه به صورت مستقيم 
به ليگ يك صعود مى كنند. همچنين تيم هاى 
دوم هــر گروه نيز در يــك ديدار حذفى به 
مصاف هــم مى رونــد كه برنــده مجموع 
مســابقه هاى رفت و برگشــت به عنوان تيم 

سوم به ليگ يك صعود مى كند. 
تيم هاى ســيزدهم و چهاردهــم هر گروه و 
در مجموع 4 تيم به ليگ دســته سوم سقوط 

خواهند كرد. 
ســال گذشــته تيم هــاى چــوكا و اســتقالل 
مالثانــى بــا صدرنشــينى در گروه هــاى 
خــود مســتقيم بــه ليــگ يــك صعــود كردند 
ــروزى در  ــا پي ــز ب ــتارا ني ــهردارى آس و ش
پلــى آف برابــر پــاس همــدان ســهميه ســوم 

ــت. ــود را گرف صع
ــت  ــرج، بعث ــهردارى رزكان ك ــاى ش تيم ه
ــهردارى  ــهر و ش ــد خرمش ــاه، ارون كرمانش
فومــن نيــز بــه ليــگ دســته پايين تــر 

ــد. ــقوط كردن س
در ايــن رقابت هــا 2 تيم از اســتان همدان 
حضور دارند. پاس و شــهردارى نمايندگان 
اســتان امروز حريفــان خــود را خواهند 

شناخت.

 در شــرايط بى ثباتى برگزارى مسابقات 
به دليل افزايش شيوع ويروس كرونا هستيم 
و برنامه ريزى براى مسابقات سخت است 
از جملــه جام حذفى باشــگاه ها ايران كه 
قهرمان آن مســتقيم به ليگ قهرمانان آسيا 

راه مى يابد.
مســئول برگزارى مسابقات فوتبال كشور با 
اعالم اين مطلب گفت: در شــرايط بى ثباتى 
در بحث برگزارى مسابقات هستيم و آن هم 
به دليل افزايش شيوع ويروس كرونا است كه 
متأسفانه دست ما را براى برنامه ريزى دقيق 
فصل مسابقاتى بسته اســت. در فصل هاى 
گذشــته برنامه كامل و جامعى براى انجام 
شدن مسابقات تدوين مى كرديم و مطابق آن 
با درصد كمى تغييــر كار را جلو مى برديم. 

مســابقات را هــم در زمان مقــرر به پايان 
مى رسانديم. 

 اميرحســين روشــنك افزود: قصد داريم 
تيم هاى ليگ برترى را از اسفندماه وارد جام 
حذفى كنيم. البته فصل آينده ليگ قهرمانان 
آســيا را هم پيش رو داريم كــه با توجه به 
مشــخص نشــدن تاريخ دقيق آن از سوى 
AFC اگر اين رقابت هــا در مقطع زمانى 
اسفندماه برگزار نشود، پيش از عيد 2 مرحله 
از جــام حذفى را با حضــور تيم هاى ليگ 

برترى برگزار خواهيم كرد.
وى ادامــه داد: تقريبا مى توان گفت احتمال 
برگزار نشــدن جام حذفــى خيلى ضعيف 
و نزديك به صفر اســت؛ زيرا سهميه دوم 
تيم هــاى ايرانى در ليگ قهرمانان را قهرمان 

جام حذفى تعييــن مى كند. به همين جهت 
اين رقابت ها براى تمام تيم هاى ليگ برترى 
حائــز اهميت اســت و راهى كوتــاه براى 
رســيدن به ليگ قهرمانان آســيا محسوب 
مى شود. اهميت جام حذفى به حدى است 
كه بايد به هر شكل ممكن با برنامه ريزى آن 

را برگزار كنيم.
روشنك در پايان گفت: جدا از شيوع كرونا 
بحث بارندگى ها و آلودگى هوا هم احتمال 
دارد براى برگزارى مســابقات گريبانگير ما 
شــود. اميدواريم شرايط به شــكلى باشد 
كه بتوانيــم دورنماى خود را بــراى انجام 
مســابقات اعمال كرده و در زمان مقرر جام 
حذفى را آغــاز كنيم. همه مســائل به هم 

بستگى دارد.

كادر فنى پاس 
تكميل شد
 تيــم فوتبال پــاس همدان كــه خود را 

مهياى حضــور در رقابت هاى ليگ 2 مى كند 
اين روزها زير نظر مهدى پاشــازاده تمرينات 
آماده ســازى خود را در ورزشــگاه شــهيد 

حاجى بابايى مريانج دنبال مى كند.
پاشازاده تقريبا بازيكنان خود را شناسايى كرده 

و 14 بازيكن جديد در استانه عقد قرارداد با 
باشگاه پاس هستند. باشگاه پاس روز گذشته 
كادر فنــى خود را اعالم كــرد كه بر اين مبنا 
مهدى پاشازاده به  عنوان سرمربى پاس را در 
فصل جارى رهبرى مى كند و ميثم ناصرنژاد 
نيز كه از خانواده مطبوعات است، سرپرستى 

تيم را به عهده دارد.
*اسامى كامل كادر فنى:

سرمربى: مهدى پاشازاده
مربيان: قاسم سيانكى و مهران برزگر

مربى بدنساز: مهدى سللى
مربى گلرها: محمدرضا كيانى
سرپرست تيم: ميثم ناصرنژاد

پزشك: على خلج
ماساژور: مهدى نوروزى

تداركات: آرمين غالمى وجواد اليق

 يك دوره مســابقات آناليــن تكواندو 
به مناســبت گراميداشــت يــاد و خاطــره 
شــهداى گرانقدر مدافع ســالمت به همت 
هيأت تكواندو شهرســتان مالير در راستاى 
پيشگيرى از شــيوع كرونا ويروس و ترويج 
ورزش در خانــه بــا هدف حفــظ آمادگى 
جسمانى و مهارت هاى فنى ورزشكاران اين 

رشته ورزشى برگزار شد.
اين مسابقات در 2 سبك پومسه و كيوروگى 
در 2 بخش آقايان و بانوان در رده هاى سنى 
خردســاالن، نونهاالن، نوجوانــان و جوانان 
به صورت آنالين برگزار و شــركت كنندگان 
با ارســال كليپ هاى تمرينى خود در اجراى 
حركات نمايشــى سبك هاى مورد نظر براى 
كارشناســان و داوران مربوطــه در فضــاى 
مجازى براى كســب مقام هاى برتر با هم به 

رقابت پرداختند.
بــا نظر كارشناســان و داوران نفــرات برتر 

اين مســابقات انتخاب و به هيأت تكواندو 
شهرســتان ماليــر معرفى شــدند تا ضمن 
تجليل و قدردانى از اين عزيزان نســبت به 
تشكيل تيم هاى رده هاى پايه تا جوانان براى 
پساكرونا اقدامات الزم از سوى هيأت انجام 

شود .

اين مسابقات در سطح شهرستان و بخش هاى 
تابعه انجام شــده كه با از استقبال خوبى از 
سوى ورزشــكاران روبه رو شد و برگزارى 
دوره هاى آموزشى براى ارتقاى سطح علمى 
و به روز ورزشــى خود و همچنين مسابقات 

در فضاى مجازى را خواستار شده اند.

جام حذفى فوتبال ايران اين فصل چگونه برگزار مى شود؟

پخش زنده قرعه كشى ليگ 2 
از تلويزيون 

مسابقات آنالين تكواندو در مالير
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مدرســه،  زمــان  در 
عالوه بــر  دانش آمــوزان 
را  ضرورى  مايحتاج  اينكه 
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براى تنوع در استفاده تهيه 
مى كنند، اغلب دانش آموزان 
نگاه  يكديگر  وســايل  به 
مى كنند و براى خريد شبيه 
لوازم التحريرى ها  بــه  آن 
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خبر

رونق بازار سرمايه 
در گرو سياست هاى اصالحى

 بازار ســرمايه در هفته جارى تا حدودى شرايط بهترى را تجربه 
كــرد؛ اين روند پس از آن رخ داد كه بانــك مركزى زمزمه ها درباره 
افزايش نرخ ســود را تكذيب كرد و در عين حال دســت به تعديل 
نرخ ســود بين  بانكى زد. البته شواهدى وجود دارد كه نشان مى دهد 
هنــوز اين اتفاق در عمل نيفتاده و همچنان نرخ هاى بين بانكى باالى 
22 درصد جريان دارد كه اميدواريم با مصوبه اخير بانك مركزى، اين 

روند عمال متوقف شود.
مى تــوان باتوجه به تحوالت اخير، افق مثبتى را براى اقتصاد كشــور 
نســبت به 2 سال گذشته متصور شد. نخســت آنكه باتوجه به نتايج 
انتخابات امريكا، امروز حداقل ديگر افق تشــديد فشارها را پيش رو 
نداريم كمااينكه آقاى بايدن از بازگشت اياالت متحده آمريكا به برجام 
هم گفته اند كه برهمين اســاس در قالب بهترين ســناريوها، مى توان 
گشــايش هاى اقتصادى را هم پيش روى كشور داشت. موضوع بعدى 
اخبارى اســت كه در مورد توليد واكســن كرونا اعالم شــده كه اين 
موضوع نيز مى تواند به بهبود شرايط اقتصادى و تعديل برخى مسائل 
منجر شــود. در عين حال طى ماه هاى اخير، بازار سرمايه يك اصالح 
قوى را داشــته و تصور مى كنم باوجود چشــم اندازهاى عنوان شده، 
درصورت حركت سياست گذاران در مســير صحيح، مى توان از اين 
فرصت به نفع اقتصاد كشــور استفاده كرد و به تبع آن بازار هم شرايط 

مثبتى را پيش روى خود داشته باشد.
در شــرايط حــال حاضر در زمينــه سياســت هاى ارزى نيز بهترين 
رويكــردى كه بانك مركزى مى تواند انجــام دهد، تثبيت نرخ ارز در 
يك نــرخ معقول (در همين حدود نرخ فعلى) اســت، به جاى آنكه 
اجازه دهد نرخ ارز اصالح عميقى داشــته باشد. در عين حال كاهش 
نرخ ســود بانكى نيز مى تواند به عنوان سياست ديگرى در دستور كار 
بانــك مركزى قرار گيرد. بر اين اســاس مى توان همان روندى كه در 
دهه 80 صورت گرفت را دنبال كنيم؛ يعنى بتوانيم براى مدتى طوالنى 
نرخ ســود بانكى پايين و نرخ دالر تثبيت  شده داشته باشيم. اگر اين 
سياست ها همزمان اجرا شود، قطعا بازار سرمايه هم رونق مى گيرد. آن 
زمان مى توان درباره بحث تأمين كسرى بودجه دولت با فروش اوراق 
و عرضه سهام شركت ها در بورس صحبت كرد؛ زيرا جذابيت به بازار 
سرمايه بازگشته است و احتماال سرمايه گذارى در حوزه هاى مختلف 

تقويت خواهد شد.
راه بعدى كه سياســت گذار بايد آن را پيش گيرد، اين اســت كه بايد 
سياست بازار در دســتور كار قرار گيرد. قيمت گذارى هايى كه امروز 
با انواع كنترل ها و دخالت ها صورت مى گيرد، شايد در كوتاه مدت به 
كنترل نسبى قيمت ها منجر شود اما در بلندمدت، مى تواند حتى موجب 
شكل گيرى حباب قيمتى در بازارها شود، كمااينكه اين روند را به طور 
واضــح در بازار خودرو مى بينيم. اگــر در بازار خودرو قيمت گذارى 
آزاد داشــتيم، قيمت خودرو هيچوقت تا اين اندازه رشــد نمى كرد. 
سياست هاى كنترلى هميشه به كاهش عرضه و تشديد قيمت ها منجر 
مى شود. حركت به سمت اقتصاد بازار و مديريت صحيح سياست هايى 
كه رشد نقدينگى را به همراه دارند؛ مثل سود سپرده و نرخ ارز، باتوجه 
به افقى كه امروز پيش روى ما قرار دارد، مى توان به تشــكيل سرمايه 
ثابت و ســرمايه گذارى در كشور اميد داشــت كه حاصل آنها رونق 

بازارها از جمله بازار سرمايه خواهد بود.
* امير سيدى
كارشناس بازار سرمايه

 2 واحد توليد و بسته بندى الكل در همدان 
راه اندازى شد

 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از راه اندازى 
و فعاليت 2 واحد توليد و بســته بندى الكل در همدان خبر داد و گفت: 
اين استان در زمينه توليد اين محصول بهداشتى هم به خودكفايى رسيده 

است.
حميدرضا متين اظهار كرد: يك واحــد توليدكننده الكل با ظرفيت 26 
هزار تُن در شهرك صنعتى بوعلى راه اندازى شده و درحال توليد است.
وى به ايرنا گفت: در شهرك صنعتى ويان نيز به تازگى پروانه بهره بردارى 

براى يك واحد صادر كرده ايم كه الكل را از خراســان وارد و بسته بندى 
مى كند.

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان خاطرنشان كرد: 
الكل توليد شــده در اين 2 واحد صنعتــى از طريق واحدهاى صنفى و 
مراكز فروش اقالم بهداشــتى در اختيار مردم قرار مى گيرد و بخش قابل 

توجهى از آن روانه بيمارستانها مى شود.
به گفته متين، روزانه 4 تا 5 هزار ليتر الكل در اســتان مصرف مى شود و 

مازاد آن به ساير استان ها كه نياز داشته باشند ارسال مى شود.
وى با بيان اينكه در زمينه توليد ماســك هيچ مشكل و كمبودى در اين 
استان نداريم، افزود: با سرمايه گذارى بخش خصوصى چند واحد تمام و 

نيمه اتوماتيك مشغول توليد انواع ماسك هستند و ظرفيت دوخت و دوز 
ماسك در استان از روزانه 500 هزار عدد فراتر رفته است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: افزون بر20 چادر 
در مناطق مختلف شــهر همدان براى عرضه ماســك، دستكش و مواد 
ضدعفونى كننده به نرخ دولتى داير شــده اســت و براساس ارزيابى ها، 

مردم از اين طرح رضايت دارند.
متين با اشــاره به خودكفايى همدان در توليد اقالم بهداشتى خاطرنشان 
كرد: در زمينه مواد شوينده مانند مايع ظرفشويى، صابون مايع و وايتكس 
عالوه بر تأمين نياز اســتان، نيازمندى چند اســتان ديگر را هم برطرف 

مى كنيم.

 صفر صادقى راد كه حــدود 3 ماه پيش و 
بدون ســروصدا به عنوان سرپرست راهدارى 
استان منصوب شــده بود اكنون با حكم وزير 

مديركل راهدارى معرفى شد.
مصطفــى پناهى كــه پيــش از وى مديركل 
ايــن اداره بود تا مرداد 97 در ســمت معاون 
اداره خدمت مى كرد و حدود 25 ماه ســكان 
اين اداره را برعهده داشــت. پيــش از او نيز 
محمد رودبارى 2 ســال مديركل راهدارى و 

حمل ونقل جاده اى استان بود.
آن طور كه تغييرات مديريتــى در 2 اداره كل 
راهدارى و راه و شهرسازى نشان مى دهد عمر 
مديريــت در اين ادارات حدودا بين 18 تا 25

ماه است و در بسيارى مواقع تغييرات شبانه و 
بدون اطالع قبلى رخ مى دهد.

صادقى راد نيز پيش از اين معاون حمل ونقل 
و در 3 ماه اخير سرپرســت ايــن اداره بود. 
اكنون نيــز با حكمى از ســوى معاون وزير 
راه و شهرســازى به عنوان مديركل راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان منصوب 

شد.
در متن اين حكم آمده اســت: نظر به سوابق 
و تجارب مديريتــى جنابعالى، به موجب اين 
حكم به ســمت مديركل راهدارى و حمل و 

نقل جاده اى استان همدان منصوب مى شويد.
برنامه ريــزى و نظــارت بر اجــراى عمليات 

راهدارى، ايمن ســازى محورهاى مواصالتى 
حوزه اســتحفاظى در جهت افزايش ســطح 
ايمنى تــردد و كاهــش تصادفــات، ارتقاى 
وضعيت حمل و نقل برون شهرى استان، ايجاد 
تعامل مناسب با اصناف و انجمن هاى مرتبط با 
حمل و نقل، مشاورين و پيمانكاران و تكريم 
ارباب رجوع از مهم ترين مواردى اســت كه 

انتظار دارد به آنها اهتمام ورزيد.
اميد است با اســتعانت از خداوند متعال و با 
هماهنگى الزم با مســئوالن اســتانى به ويژه 
استاندار محترم و معاونان و مديران ستادى در 
پيشبرد اهداف و برنامه هاى سازمان و خدمت 

به مردم موفق و مؤيد باشيد.

غزل اسالمى »
 از جمله شــغل هايى كه در زمان شــيوع 
كرونا آســيب ديده اند لوازم التحريرفروشــان 
هستند. آنها از اســفندماه كه مدارس تعطيل 
و پس از آن كه به صورت مجازى برگزار شد 

دچار مشكل در فروش هستند.
كريمى يكى از لوازم التحريرفروشــان گفت: 
اواســط تابستان متوجه شــدم كه به احتمال 
خيلى زياد امســال هم مدارس و دانشگاه ها 
به صورت مجازى برگزار مى شوند و من هم 
چون مســتأجر بودم و اجاره ها باال رفته بود 
شــغلم را عوض كردم و اگــر ادامه مى دادم 
مطمئنم كه با ورشكستگى و بدهكارى مواجه 

مى شدم.
وى ادامه داد: در زمان مدرســه، دانش آموزان 
عالوه بــر اينكه مايحتاج ضرورى را مى خرند 
وســايل زيادى هــم براى تنوع در اســتفاده 
تهيه مى كنند، اغلب دانش آموزان به وســايل 
يكديگر نگاه مى كنند و براى خريد شــبيه آن 
به لوازم التحريرى هــا مراجعه مى كنند. اما در 
تعطيالت حتى ضرورى ها را هم كمتر استفاده 
مى كنند و بــه جرأت مى گويم كه فروش من 
به يك دهم رســيده بود كه از پس هزينه هاى 

مغازه هم برنمى آمدم.
رنجبر هم گفت: من اگر مســتأجر بودم حتما 
شــغلم را عوض مى كردم يا تــا امروز بيكار 
شــده بودم. اما سال هاســت كه به اين شغل 
مشغول هستم و تا امروز وضعيت اقتصادى و 

فروشم تا اين اندازه خراب نشده بود.
وى افــزود: انبــار بزرگــى دارم كــه هميشــه 
پــر از نوشــت افزار و كاغــذ بــود؛ امــا چنــد 
مــاه اســت كــه به طــور كامــل خالــى شــده، 
ــا  ــم ام ــس را مى فروش ــى جن ــون از طرف چ
آنقــدر قيمت هــا رو بــه افزايــش اســت 
ديگــر نمى توانــم جايگزيــن كنــم و بــه 
زحمــت قفســه هاى مغــازه را پــر نگــه 

ــى دارم. م
رنجبر بيان كرد: تا امروز يا سربه ســر بوده ام 
و يا اگر جنســى دوباره خريده ام تا جايگزين 

مدتى  كــرده ام.  ضرر  كنم 
است كه پس اندازم را خرج 
مى كنم و سرمايه ام هر روز 

كم شده است.
وى گفــت: تا چنــد روز 
پيش كه ســاعت كارمان تا 
6 عصر بــود كمى فروش 
داشــتيم اما مدتى است كه 
بعضى ها حتى تلفن مى زنند 
كه به خودكار يا دفتر و يا... 
احتيــاج داريــم فرزندمان 
اين حال  با  اما  است  معطل 
عذرخواهى مى كنم چون به 
هرحال بايد به دســتورات 
دولت و ستاد كرونا تمكين 

كنيم.
لوازم التحريرفروش  ايــن 

گفت: از مســئوالن انتظــار داريم همان طور 
كه به رعايت مصوبات ســتاد كرونا نظارت 
مى كنند به مشــكالت ما هم رسيدگى كنند و 
براى صنف لوازم التحرير تسهيالت مناسب با 

كارمزد كم و با مدت زمان 
مناســب براى بازپرداخت 

درنظر بگيرند.
هم  دانش آمــوزى  مــادر 
گفت: چند شب پيش براى 
پســرم مداد مى خواســتم 
چند جا سر زدم اما مجبور 
مداد  سوپرماركتى  از  شدم 

پسرم را تهيه كنم.
مــادر ديگرى هــم گفت: 
دخترم دفتر انگليســى و 2 
رنگ خــودكار مى خواهد 
اما هيچ مغــازه اى باز نبود 
كه بخريم مجبور شــد از 
پسرم  خودكارهاى  و  دفتر 
اســتفاده كند. حاال دفتر و 
مشترك  خودكارهايشــان 
اســت، فقط خداراشــكر كه كالس زبانشان 

باهم تداخل ندارد.
رئيــس اتحاديه لوازم التحريــر همدان هم از 
ركود كامل اين بازار خبر داد و به بازار گفت: 

به خاطر شرايط شيوع كرونا و آموزش مجازى 
در مدارس لوازم التحرير فروشــان ســودى 

نكردند و بازارشان راكد است.
عباس ستاره با تأكيد بر اينكه بازاريان اجناس 
جديد را خريدارى و وارد بازار كرده اند ضمن 
اينكه برخى اجناس نيز از سال گذشته مانده 
اســت، بيان كرد: برخى انبارهاى نوشت افزار 
پر است و به علت نبود تقاضا امسال واردات 

به طرز چشم گيرى كاهش پيدا كرد.
ســتاره درباره مشــمول ماليات شدن صنف 
زمانــى  گفــت:  نيــز  لوازم تحريرفروشــان 
كــه عرضه كتــاب درســى به عهــده بازار 
لوازم التحرير بودف كتابفروشــان از پرداخت 
ماليات معــاف بودند اما با طرح توزيع كتاب 
به صــورت ثبت نام رايانــه اى، ماليات به اين 

بازار افزوده شد.
وى انتقاد كرد: با وجود وخامت بازار در اين 
صنف دريافت ماليات منصفانه نيســت و اگر 
شــرايط به همين منوال پيش برود بسيارى از 
فروشــندگان اين صنف نسبت به تغيير شغل 

اقدام مى كنند.

نايب رئيس كانون انجمن صنفى مرغداران:
در توزيع نهاده هاى دامى

 انحراف وجود دارد
  از يكســال گذشــته تاكنون هيچ ثبت سفارشــى براى واردات 
نهاده هاى دامى با ارز نيمايى و غيردولتى صورت نگرفته است و تمام 
نهاده هايى كه در بازار آزاد فروخته مى شود با ارز 4 هزار و 200 تومانى 
وارد كشور شده اند و معلوم نيست اين نهاده چگونه سر از بازار سياه 

درآورده است.
نايب رئيس كانون انجمن صنفى مرغداران با انتقاد از شرايط تأمين و 
توزيع نهاده هاى مورد نياز طيور، گفت: برخى از واحدهاى مرغدارى 
بيش از 30 روز از سن گله هايشان مى گذرد و براساس اعالم سامانه 
بازارگاه 40 روزه بايد مرغ هايشــان را تخليــه كنند اما اين واحدها 
هنــوز يك كيلوگرم هم نهاده دولتى دريافت نكرده اند؛ يعنى مرغدار 
دان موردنياز خود را خريدارى و پولش را واريز كرده اســت اما از 
طــرف واردكننده اى كه قرار اســت دان را تحويل دهد به بهانه هاى 
مختلف بارگيرى صورت نمى گيرد و مرغدار مجبور است براى يك 
دوره توليد هم هزينه نهاده دولتى را بپردازد و هم از بازار آزاد نهاده 

تهيه كند.
حبيب اســدا...نژاد در گفت وگو با ايســنا ادامــه داد: دولت به برخى 
مجموعه ها نهــاده مازاد مى دهد تا بحران را كنتــرل كند؛ درحالى كه 
مرغدارانى كه در سالن، مرغ درحال پرورش دارند، دسترسى به نهاده 

و دان دولتى ندارند.
نايب رئيس كانون انجمن صنفى مرغداران اضافه كرد: چون ســهميه 
تخصيص داده شــده به مرغداران دير بارگيرى مى شــود و مرغداران 
نهاده هاى مورد نياز خود را به ناچــار از بازار آزاد خريدارى مى كنند؛ 
به عبارتى نوشــدارو پس از مرگ ســهراب مى شــود و به دليل اينكه 
توليدكنندگان مشكالت نقدينگى دارند، مجبور مى شوند نهاده ها را به 

شكلى جابه جا كنند كه اين اتفاق زيبنده توليد نيست.
وى در ادامه گفت: از يكسال گذشته تاكنون هيچ ثبت سفارشى براى 
واردات نهاده هاى دامى با ارز نيمايى و غيردولتى صورت نگرفته است 
و قطعا نهاده هاى موجود در بازار ســياه دولتى هستند. به عبارت ديگر 
تمــام نهاده هايى كه در بازار آزاد فروخته مى شــود بــا ارز 4 هزار و 
200 تومانى وارد كشــور شــده و در توزيع نهاده هاى دولتى انحراف 

وجود دارد.
اســدا...نژاد تصريح كرد: وزارت جهاد كشاورزى مدعى است نهاده 
بــه اندازه كافى وارد ســامانه بازارگاه نمى شــود، درحالى كه وزارت 
صمت مدعى تأمين كامل نهاده ها اســت. پس در نتيجه نهاده هايى كه 
پس از ترخيص كاال وارد ســامانه بازارگاه نمى شوند منحرف شده و 

دستگاه هاى مسئول بايستى پاسخگو باشند.
وى با اشــاره به اينكه برخى از واردكنندگان و تجار به تعهدات خود 
به درســتى عمل نمى كنند و به موقع نهاده تحويل واحدهاى مرغدارى 
نمى دهند، گفت: شايد اين افراد مى خواهند سامانه بازارگاه را ناكارآمد 
جلوه دهند و اين سامانه را به طور كل از رده خارج كنند؛ زيرا سامانه 
بازارگاه دست واسطه ها و سودجويان را در توزيع نهاده ها قطع مى كند 
و اين به نفع كســانى كه قبال در نبود سامانه بازارگاه از شرايط منتفع 

مى شدند، نيست.
نايب رئيس كانون انجمن صنفى مرغداران ابراز كرد: حتى اگر دولت 
روزى تصميم به حذف ارز 4 هزار و 200 تومانى گرفت، بايستى اين 
سامانه همچنان پابرجا باشد تا مرغداران بى واسطه نهاده هاى مورد نياز 

خودشان را خريدارى كنند.
وى بــا بيان اينكه توزيع مرغ كمتــر از قيمت مصوب و تحويل نهاده 
مــازاد به برخى مجموعه هــا در قبال تحويل مرغ در بازار سياســت 
غلطى اســت كه دولت در پيش گرفته، گفت: دولت اگر صد درصد 
نهاده هــاى مرغدارى ها را به موقع تأمين كند، هيچ مشــكلى در تأمين 
مرغ با نرخ مصوب در هيچ كجاى كشــور وجود نخواهد داشــت. با 
تخصيص ســهميه يك واحد مرغدارى به واحدهاى ديگر براى رفع 
موقتى مشكالت، مدتى ديگر دوباره با چالش تأمين نهاده و به تبع آن 

مرغ مواجه خواهيم شد.
نايــب رئيس كانون انجمن صنفى مرغداران در پايان گفت: مرغداران 
دچار مشكالت شديد نقدينگى هستند. مرغدار سرمايه تهيه مى كند تا 
نهاده دولتى بگيرد ولى از آن طرف مجبور مى شود نهاده آزاد را چندين 
برابر خريدارى كند و پايــان دوره توليد هم 2 برابر قيمتى كه مرغ را 

مى فروشد بدهكار مى شود.

لوازم التحريرى ها در شرف ورشكستگى
■ دانش آموز: بدون خودكار و دفتر مانده ام
■ لوازم التحريرفروش: مغازه ام را جمع كردم

پيش بينى يك كارشناس
 بورس تا پايان سال مثبت است

 حمايت طرف تقاضا موجب مى شود كه بازار مثبت بماند.
مصطفى صفارى با تأكيد بر اينكه روند مثبت بازار ادامه دارد، به انتقال 
هزار ميليارد از صندوق توســعه ملى به صندوق تثبيت بورس اشاره 
كرد و در پاسخ به اين پرسش كه اين اتفاق چه تأثيرى بر بازار سرمايه 
مى گذارد؟ گفت: مطمئنا حمايت طرف تقاضا موجب مى شود كه بازار 
مثبت بماند. اين تثبيت بازار به يك نوعى بازارگردانى دولتى است كه 
هر شــركتى بايد داشته باشد و براى شرايط اضطرارى هم بازارگردان 

دولتى داريم.
وى درباره داليل رشــد بازار نيز گفت: اتفاقــات امروز از پيش قابل 
پيش بينــى بود، پيــش از اين گفته بود در نيمه دوم آبان با شــفافيت 
اطالعات و كاهش ريسك سيتماتيك بازار خيلى مثبت مى شود، عمال 

آن اتفاقات دارد مى افتد.
 اين كارشناس اقتصادى تأكيد كرد: به نظر من حجم معامالت مهمتر 
از شــاخص است. حجم وقتى زياد است يعنى اميد به اين بازار زياد 
است و بازار برگشــته است. اعتماد بازار در مسير احياست و طبيعى 

است كه بايد از اين روند حمايت كرد.
وى در پاسخ به پيش بينى روند حركت بورس در آذر و تا پايان سال، 
گفت: من تصور مى كنم بازار مثبت خواهد بود و براى رشد شاخص 
تا محدوده 2 ميليون و 500 هزار جا دارد. صفارى گفت: اين نكته مهم 
است كه در بازارهاى رقيب هم خبرى نيست و وقتى حجم نقدينگى 
زياد مى شــود باالخره بايد جايى را براى سرمايه گذارى بيابد و اينجا 

بورس است.
وى تأكيد كرد: وقتى قيمت مســكن و ارز و طال كاهشى است، راه ها 

به بورس ختم خواهد شد.
اين كارشناس بازار سرمايه درباره داليل رشد بورس چيست؟ گفت: 
اصالحات اساســى صورت گرفت. قيمت سهام 70 شركت بيشتر از 
70 درصد كاهش پيدا كرد. هر چند بازار مثبت است اما هنوز قيمت ها 

حدود 50 درصد حداكثر قيمت واقعى سهم ها هستند.

صادقى راد سكان مديريت راهدارى استان را به دست گرفت

افزايش قيمت بيت كوين، بازار 
كالهبردارى را گرم كرده است

ظهور بيت كوين هاى 
تقلبى با قيمت  كمتر

 مجرمان ســايبرى با ترفند فروش ارز با قيمت 
كمتر در بســتر فضاى مجازى، با شــگرد فيشينگ 
اطالعــات بانكى افراد را ســرقت و به برداشــت 
غيرمجــاز اقدام مى كنند و يــا بيت كوين و ارزهاى 

ديجيتال آنها را به سرقت مى برند.
 تبليــغ فروش ارز كمتر از قيمت بازار در كانال ها و 
گروه هاى شبكه هاى اجتماعى نه از سوى صرافى ها 
بلكه از سوى مجرمان سايبرى باهدف سوء استفاده 
از شــهروندان اســت. پليس فتا هشدار مى دهد كه 
ايــن روزها در فضاى مجــازى و به  ويژه كانال ها و 
گروه هاى شــبكه هاى اجتماعى شاهد تبليغ فروش 
ارز با قيمت كمتر هستيم و مجرمان سايبرى در اين 
ترفنــد، با تبليغ ارز به قيمت كمتــر از بازار به دنبال 
كاله بردارى از شهروندان هســتند. احتمال گرفتار 

شــدن در دام فيشــينگ،  يكى از موارد مجرمانه در 
معامالت ارزى در بستر فضاى مجازى است.

مجرمان ســايبرى با تبليغات فــراوان ارز ارزان در 
كانال ها و گروه هاى شبكه هاى اجتماعى شهروندان 
را ترغيــب به واريز بيعانه يا وجــه براى خريد ارز 
مى كننــد و پــس از دريافت بيعانه يــا وجه، ديگر 
پاســخگوى مشــترى نخواهند بود. در اين شرايط 
همچنين احتمال فروش ارزهاى تقلبى دور از انتظار 
نيســت و  تنها در اين خريد ســرمايه شهروندان به 

به همراه  بلكه  رفته،  ســرقت 
داشــتن اين ارزهــاى تقلبى 
به ويژه در كشور ديگر مى تواند 

براى آنها دردسرآفرين باشد.
تبليغ  بــا  ســايبرى  مجرمان 
گروه هــاى  و  كانال هــا  در 
كارمزد  اجتماعى،  شبكه هاى 
بســيار  را  خــود  دريافتــى 
صرافى هاى  ديگر  از  پايين تر 
مجــاز اعــالم مى كننــد كه 
ســبب مى شــود افرادى كه 
نياز مبرم به حواله كــردن مبالغى به صورت ارزى 
به كشورهاى همسايه دارند، به آنها مراجعه كرده و 
وجوه هنگفتى را به آنها بدهند تا در زمانى معين به 
دست فردى در خارج از كشور برسد. اين درحالى 
اســت كه به گفته پليس فتا، براساس دستورالعمل 
بانك مركزى هرگونه خريدوفروش ارز در فضاى 
مجازى حتى براى صرافى هاى مجاز ممنوع است. 
البته اســامى صرافى هايى كه با مجوز معتبر درحال 
فعاليت هستند در سايت بانك مركزى وجود دارد 

كه افــراد مى توانند خريدوفــروش ارز را در اين 
صرافى ها انجام دهند.

در اين راستا ابوالفضل عبداللهى، كارشناس فناورى 
اطالعات در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين روزها 
بيشــتر مردم با بازارهاى مالى از جمله بازار بورس، 
بورس كاال و ارزهاى ديجيتال آشنا هستند. از سوى 
ديگــر ارزهاى ديجيتال با توجه به ماهيتى كه دارند 
و از آنجايى كــه برخى ارزها تحت كنترل دولت ها 
نيســت و بيشــتر ارزها هم در كنتــرل دولت هاى 
خارجى هستند كه در ايران هيچگونه نظارتى بر آنها 
وجود ندارد، احتمال كالهبردارى بيشترى را فراهم 
مى كنند. اين روزها كه قيمت بيت كوين هم افزايش 

يافته، بازار را براى كالهبردارى گرمتر كرده است.
وى با بيان اينكه هجوم مردم به يك كاال و خدمت، 
بــه باال رفتن قيمت و كالهبردارى منجر مى شــود، 
گفت: كالهبرداران در شبكه هاى اجتماعى و كانال ها 
اعالم مى كنند كه بيت كوين شما را با قيمت باالترى 
خريدارى مى كنند و يا با قيمت پايين تر مى فروشند؛ 
در هر 2 حالت احتمال كالهبردارى به شــدت زياد 
است. بسيارى از افراد، فريب اين كالهبردارى ها را 

مى خورند و پول را انتقال مى دهند، اما ارزى دريافت 
نمى كنند و كالهبــردار هم اين پول را با روش هاى 

مختلف از سيستم مالى كشور خارج مى كند.
اين كارشناس فناورى اطالعات ادامه داد: همچنين 
ممكن است شما بيت كوين خود را به قيمت باالترى 
به آنها فروخته، اما پولى به شما پرداخت نكنند و يا 
در بدبينانه ترين حالت، پولى كه انتقال مى دهند، پولى 
باشد كه در سيستم مالى كشور مشكل دارد، به عنوان 
مثال كالهبرداران به حساب شخص ثالثى دسترسى 
پيدا كرده و پول را از آن حســاب به حســاب شما 
واريز كنند كه درآن صورت هم بيت كوين خود را از 
دست مى دهيد و هم گرفتار پول كالهبردارى شده از 

حساب ديگر مى شويد.
عبداللهى همچنين خاطرنشان كرد: بنابراين توصيه 
مى شــود كاربران در مواجهه بــا تبليغات صفحات 
اجتماعى و صرافى هايــى كه هزينه هايى پايين تر از 
هزينه هاى موجود در سايت هاى معتبر ارائه مى كنند، 
فريب اين قيمت هــاى پايين را نخورند و همچنين 
هنگام فرايند خريد و فــروش هم، موارد احتياطى 

الزم را رعايت كنند تا متضرر نشوند.
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چالش روستاها با آموزش مجازى
 شيوع كروناويروس، در نخستين گام مدارس و ديگر مراكز آموزشى 
را تعطيل و زمينه اى براى كســب تجربه اى جديد در زمينه آموزش در 
ســطح هاى مختلف را براى دســتگاه هاى اجرايى، آموزش دهندگان و 

آموزش گيرندگان فراهم كرد.
راه اندازى شــبكه شــاد، استفاده از بســتر فضاى مجازى و شبكه هاى 
اجتماعى براى آموزش درســنامه هاى دوره هــاى مختلف تحصيلى، 

اولويت نخست آموزش و پرورش شد.
اما در اين بين اينترنت و بستر مناسب براى دسترسى به فضاى مجازى، 
مهم ترين شاخص در اجراى اهداف آموزش مجازى در دوران كرونا به 

حساب مى آيد.
در اين  بين دانش آموزان مناطق محروم، روســتايى، حاشيه نشين و البته 
عشاير به دليل نداشتن دسترسى يا دسترسى محدود به فضاى آموزشى 

آنالين، با كاهش كيفيت، از آموزش مواجه شده اند.
چند روز گذشــته فيلم كوتاهى از ضعف شــبكه اينترنت در روستاى 
چاله كند اســتان همدان و حضور دانش آموزان بر فراز پشت بام مسجد 
روستا به منظور امكان حضور در كالس هاى آموزش مجازى، در فضاى 
مجازى و شبكه هاى اجتماعى منتشر شد كه يكى از اهالى در اين فيلم 
كوتاه از ضعف شبكه اينترنت روستا و مشكل دانش آموزان دراين زمينه 
سخن گفت، به طورى كه برخى از شبكه هاى فارسى زبان مستقر در لندن 

با سوءاستفاده از آن، كيفيت آموزش را در اين روستا زير سؤال بردند.
روســتاى چاله كند از توابع شهرستان كبودراهنگ با نزديك به 400 نفر 

جمعيت در 3 كيلومترى روستاى پرآوازه عليصدر قرار دارد.
يكصــد خانوارى كه در اين روســتا زندگى مى كنند بيشــتر در زمينه 
كشاورزى و دامدارى اشتغال دارند.حاال اما با گسترش ارائه آموزش هاى 
مجازى، سرعت اينترنت در سال هاى اخير به يكى از دغدغه هاى اهالى 

اين روستا تبديل شده است.
مدرســه دوره ابتدايى عسگريه به عنوان تنها مدرسه روستا، سنگرگاهى 
براى آموزش نسل آينده اين روســتا محسوب مى شود. مدرسه اى كه 
سال ها از ساخت آن مى گذرد و حاال در فهرست مدارس فرسوده استان 
قرار دارد و به زودى توســط سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس، 

از نو ساخته مى شود.
يكى از اهالى اين روســتا با تهيه تصاويــر و فيلم كوتاهى مى گويد 
دانش آموزان براى دســتيابى به اينترنت پرســرعت بايد به نقطه اى 
مرتفع بروند. اين شــخص هدف از انتشار اين تصاوير را، برطرف 
شدن مشكالت دسترســى به اينترنت پرسرعت و تلفن ثابت عنوان 

مى كند.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان در رابطه با انتشار كليپى مبنى بر 
مشــكالت دانش آموزان روستاى چاله كند براى شركت در كالس هاى 
آموزش مجازى، به ايرنا مى گويد براى آموزش مجازى دانش آموزان اين 

روستا امكانات فراهم است.
محمد پورداود با اشــاره به انتشار اين كليپ در فضاى مجازى، برخى 
اختالفات را مســبب انتشار آن ذكر كرد و افزود: 23 دانش آموز دختر و 

24 دانش آموز پسر در مدرسه ابتدايى عسگريه تحصيل مى كنند.
وى اظهار كرد: همه اين دانش آموزان عضو برنامه شــاد هســتند و هر 
روز با حضور در كالس درس مجازى، دروس مربوطه را با مشــاركت 

معلمان فرامى گيردند.
پورداود با تأكيد بر اينكه در روزهاى كرونايى راهبران آموزشى نظارت 
كامــل بر نحوه ارائه آموزش مجازى دانش آموزان دارند، عنوان كرد: در 
اين روزها آموزش در هيچ كجاى اســتان همدان تعطيل نيست و حتى 
براى دانش آموزان كوچ رو و عشــاير نيز شرايط آموزش مجازى فراهم 

شده است.
وى با اشاره به اينكه در كليپ منتشرشده از اين روستا، همه دانش آموزان 
داراى گوشــى هوشمند هســتند، ادامه داد: رئيس شوراى اسالمى اين 
روستا به نبود زيرساخت هاى تلفن ثابت معترض است كه علت اصلى 

انتشار اين كليپ نيز بيان اين مشكل بوده است.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان گفت: در مجموع 144 روستا 
در استان همدان زيرساخت هاى مناسب مخابراتى ندارند كه با برگزارى 
جلسات مختلف با مسئوالن مربوطه، به دنبال برطرف كردن مشكالت 

هستيم.

نهاوند ميزبان جشنواره هنرهاى تجسمى
و خوشنويسى استان همدان

 معصومه كمالونــد خبرنگار همدان پيام: مديــر اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى نهاوند از انتشار فراخوان جشنواره هنر هاى تجسمى و 

خوشنويسى نماز خبر داد.
اميــر بحرايى اظهار كرد: اين اداره كل با هدف ايجاد زمينه مناســب 
براى رقابتى ســازنده و به كارگيرى ابزارهاى هنرى در ارائه و توليد 
موضوعات دينــى و نگاهى هنرمندانه به تجلــى جايگاه عبادت با 

موضوع نماز، اين دوره از جشنواره هنرهاى تجسمى استان را برگزار 
مى كند.

وى بــا بيان اينكه جشــنواره امســال در 2 بخش تجســمى و 
خوشنويســى برگزار مى شود، گفت: فراخوان جشنواره در بخش 
تجســمى با موضوع نقاشى، تصويرســازى، پوستر و در بخش 
خوشنويسى با موضوع نســتعليق، شكسته نستعليق، نسخ و ثلث 

است. شده  منتشر 
بحرايى با تأكيد بر اينكه گروه سنى شركت كنندگان شامل هنرمندان 
زير 45 سال است، خاطرنشان كرد: هر هنرمند مى  تواند حداكثر در 2 

بخش مشخصشده جشنواره شركت كند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى نهاوند تأكيد كرد: براساس فراخوان 
30 دى ماه آخرين مهلت ارســال آثار به دبيرخانه جشــنواره بوده و 

مراسم اختتاميه جشنواره 12 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
جشــنواره امســال به ميزبانى شهرســتان نهاوند برگزار مى شود و 
عالقه مندان براى كســب اطالعات بيشــتر مى توانند به سايت اداره 
www.hamedan. كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى به نشــانى
farhang.gov.ir و يا صفحه اينســتاگرام اين اداره كل به نشانى 

 hamedan.farhang@مراجعه كنند.

 گذران زندگى با نان خالى
مريم زنى 45 ساله و بدون سرپرست از روستاى منور تپه است، او مى گويد: من و 
اغلب زنان روستايمان با پخت نان و ارسال به شهر امرارمعاش مى كنيم. روزانه 20 
كيلو نان توليد مى كنيم و روزانه يك نفر با موتور از شهر مى آيد و نان ها را تحويل 

مى گيرد.دگاهى هم از شهرى ها سفارش نان با تعداد باال داريم. 
اغلب ديگر از تنورهاى گازى استفاده مى كنند اما ما همچنان با تنورهاى زغالى و با 
جمع آورى هيزم از زمين هاى كشاورزى تنورمان را گرم مى كنيم و عطر و طعم نان 

قديم را تقديم سفره هاى مردم مى كنيم.
به گفته حمزه عبدكوند معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى شهرستان اسدآباد، روستاى 
منور تپه 270 نفر جمعيت دارد. همه خانوارهاى اين روســتا به پخت نان مشغول 

هستند و روزانه 30 كيلو نان توليد مى كنند.
 خودكفايى در قرنطينه

يكى از اهالى روســتاى چشمه قنداب مى گويد: تا پيش از همه گيرى كرونا روزانه 
به شــهر رفت وآمد داشــتيم. معموال به صورت روزمزد در شهر كار مى كرديم و يا 
محصوالتى مانند عدس و نخود ســياه را براى فروش به شهر مى برديم. حدود 8 
ماه اســت براى اينكه از روستا خارج نشويم اغلب از راه پرورش ماكيان و فروش 

گوشت و تخم مرغ گذران زندگى مى كنيم.
 اغلب به صورت دوره گردى در روزبازارها و در ســطح شهر مشغول به كار بوديم. 
با تعطيل شدن روزبازارها و براى سالمتى خانواده هايمان پرورش ماكيان را انتخاب 

كرديم.
يك روستايى ديگر هم كه اهل ترخينآباد است، مى گويد: مغازه دارى در روستايمان 
ماهانه با خريدهاى كلى ما را از رفتن به شــهر بى نياز كرده است. اهالى روستا هم 
مايحتاج خود مانند سيب زمينى و پياز را براى مصرف 3 ماهه خود از اين مغازه دار 

تهيه مى كنند.
با وجود مراكز بهداشــت و حضور مســتمر بهياران به ندرت براى درمان به شهر 
مى رويم. با فرماندارى رايزنى كرديم كه از زمان شيوع كرونا انشعابات آب، برق و 
گاز در روستاها تا حد امكان قطع نشود اينگونه كمتر درگير بروكراسى هاى ادارى 

شديم و از ورود كرونا به روستايمان جلوگيرى كرديم.
 با توليد نخود سفيد امرارمعاش مى كنيم

يك كشاورز هم كه اهل روستاى سيف آباد است در اين باره توضيح مى دهد: روال 
كشاورزى تغيير چندانى نداشته و با فروش حبوبات توليديمان كه اغلب هم نخود 

سفيد است، امرارمعاش مى كنيم. 
عدس، ماش، لوبيا و ذرت مى كاريم كه هم براى اســتفاده شخصى است هم براى 

فروش. همسرم و بيشتر زنان روستا هم ترخينه مى پزند و به شهر مى فروشند.
روســتايى ديگرى هم كه اهل خنداب اســت و دامپرورى مى كند، مى گويد: غالبا 
نهاده هاى دامى را از جوى توليدى خودمان تأمين مى كنيم. اگر هم در طول ســال 
كمبودى داشته باشيم يا از روستاهاى اطراف تهيه مى كنيم و يا از طريق واسطه مقادير 

گزارش همدان پيام از وضعيت معيشت روستاهاى دور از كرونا

دسترنج خودمان را مى خوريم 
 ■ غالت توليديمان قوت غالبمان است                    ■ راه بر كرونا بسته و بر توليد باز

سپيده راشدى»
 روســتاهايى هســتند كــه بــراى تأميــن مايحتــاج و امــرار معــاش خــود از 
ــه روستايشــان  محــل ســكونت خــود خــارج نمى شــوند و كســى را هــم ب
ــاى  ــد بيمارى ه ــهريان از گزن ــا ش ــم ب ــراودات ك ــل م ــد و به دلي راه نمى دهن
ــت.  ــرى نيس ــا خب ــتاها از كرون ــن روس ــتند. در اي ــان هس ــردار در ام واگي
غالــب قــوت غذاييشــان غالتــى ماننــد گنــدم و لبنيــات و نانــى اســت كــه 
ــراى گــذران زندگــى اســتفاده  خــود توليــد مى كننــد و از دســترنج خــود ب

مى كننــد.
ســيف آباد، چشــمه قنــداب، ترخين آبــاد، خنــداب، پيفانــج و منورتپــه جــزو 
60 روســتا در شهرســتان اســدآباد هســتند كــه كرونــا درآنهــا وجــود نــدارد. 
ــوان «60روســتاى  ــا عن ــه ب ــن روزنام ــاه گذشــته هــم گــزارش آن در همي م

اســدآباد دور از كرونــا» منتشــر شــد.
ــتاييان،  ــدادى از روس ــا تع ــام ب ــگار همدان پي ــى خبرن ــاى تلفن ــق تماس ه طب
بــه خودكفــا بــودن خــود تأكيــد دارنــد و اينكــه «بــه كســى وابســته نيســتيم» 

را شــعار خــود قــرار داده انــد.

زيادى را از شهر مى خريم.
وحيدى كه دهيار روســتاى پيفانج است، 
توضيح مى دهد: يــك وانتى ماهى يك بار 
مواد غذايى مورد نياز را كه در طول ماه به او 
سفارش مى دهيم، مى آورد و ماهم مايحتاج 

يك ماهه خود را از او تأمين مى كنيم.
برخى مواقع هم كه نياز به اتصاالت شير،گاز 
و... داشته باشيم، ليست مى گيريم و يك نفر 

كه به شهر مى رود براى همه خريد مى كند.
285 نفر معادل80 خانوار جمعيت داريم،30 
خانوار دامدار هســتند و مابقــى يا كارگر 
روزمزد در روستاهاى اطرافند و يا كشاورز.

با وجــود گرانى هاى بيش از حد چند ماهه 
اخير، بيشــتر هم روســتاييانم مدت هاست 
گوشــت نخورده انــد و معمــوال از طريق 
محصوالت لبنى، ماكيــان و آرد و نانى كه 
با تنور محلى پخت مى كننــد، امرارمعاش 

مى كنند.
 دالل ها گوشت را كيلويى80 هزار 

تومان مى خرند
فالح هــم كه از اهالى خنداب اســت، در 
اين باره مى گويد: از راه ســنتى امرارمعاش 
مى كنيم. خوشبختانه در 
مواد  تهيــه 
ليه  و ا

زندگيمان به كســى وابسته نيستيم اما اينكه 
گوســفند زنده را دالل از مــا كيلويى 80 
هزارتومان مى خرد و بعــد در بازار قيمت 
2برابرى آن را مى بينيم برايمان ناراحت كننده 
اســت. تا سال گشته دام هايمان را در ميدان 
دام همدان مى فروختيم، اينگونه هر كيلو 15 
هزار تومان به نفعمان بود. امســال با وجود 
كرونا مجبوريم دام ها را با قيمت پايين تر يا 
به واسطه بفروشيم و يا به روستاهاى اطراف.

افزايــش قيمت محصوالتى مانند جو و كاه 
تأثير زيادى در كاهش دام در روستاها داشته 
است. فردى كه شغل اصليش دامدارى بود 
و تا سال گشته صد رأس دام داشت، امسال 
بــراى تهيه خوراك دام مجبــور به فروش 

تعدادى از دام هاى خود است.
اغلــب روســتاييان در صدد هســتند تا با 
راه انــدازى فرآورى محصــوالت و صنايع 
تبديلى مانند خيارشــور راه نوينى را براى 

امرارمعاش انتخاب كنند.
 اغلب روستاها بيكار ندارد

بخشــدارمركزى شهرستان اســدآباد هم 
توضيح مى دهد: تســهيالت اشــتغالزايى 
روستايى كه دولت براى روستاييان درنظر 
گرفته اســت بســيار مثمرثمر بوده است. 
به طورى كه شــاهد نرخ بــاالى مهاجرت 
معكــوس بوده ايم. اين مهم نشــان دهنده 
نگاه ويژه دولت به روســتاييان است. در 
روســتاها عموما بيكار نيست و جوانان با 
كشاورى و دامپرورى و راه اندازى بنگاه ها 
و كارگاه هــاى كوچــك كســب درآمد 

مى كنند. 
سليمان نظرى دوســت مى گويد: با شيوع 
كرونا در كشور اغلب روستاها در شهرستان 
مانع از ورود غيربومى ها شــدند. عالوه بر 
دامپرورى و كشاورزى با راه اندازى كارگاه 
خياطى، كارگاه سفال و سردخانه درآمد خود 

را افزايش دادند.

اين روستاييان با 
مديريت، محدوديت كه به زعم 

بسيارى همواره تهديد به شمار مى آيد 

را به فرصت تبديل كرده و از شرايط 

كرونايى حاكم بر جامعه به نفع خود بهره 

بردند. عالوه بر اينكه مانع از شيوع كرونا 

شدند، توليدات خود را هم بيش از 

پيش افزايش داده و روى پاى خود 
ايستادند.

روستاى پفيانج از توابع بخش مركزى شهرستان اسدآباد

روستاى حبشى از توابع بخش پيرسلمان شهرستان اسدآباد

روستاى كمك عليا از توابع بخش مركزى شهرستان اسدآباد

تعيين تكليف 
آرامستان تويسركان 
تا يك ماه آينده
 جابه جايى آرامستان تويسركان با نام «بهشت زهرا(س)»، 
بيش از 8 ماه است كه از سوى مسئوالن شهرستان مطرح 
شده اما هنوز به نتيجه نرسيده است، ماجرا از اين قرار است 
كه طرح مســأله از يكسو مورد تأييد بود اما انتخاب محل 
امامزاده ناصر(ع) براى انتقال آرامستان در آغازين روزهاى 
طرح اين جابه جايــى مورد انتقاد برخى قــرار گرفت و 
موضوع رسانه اى شد؛ امروز هم اخبارى مبنى بر كمبود قبر 

در آرامستان، تيتر اخبار شده است.
آرامستان «بهشــت زهرا(س)» كه حدود سال 1340 در 
شهر تويسركان ايجاد شده اين روزها ديگر فضاى كافى 
براى دفن اموات ندارد و شــايد بهتر اســت بگوييم به 

خاطر تدبير غلط مسئوالن در سال هاى گذشته.
متأسفانه يكى از اقدامات كه غيرمهندسى و غيركارشناسى 
كه در اين منطقه ســال 88 اجرايى شد جانمايى مسكن 
مهر بدون لحاظ هيچ آينده نگرى درباره وضعيت «بهشت 
زهرا(س)» و ساخت مساكن مهر در وسعتى حدود 1/3

هكتار بود. حــال اينكه گفته مى شــود تنها فاصله بين 
مساكن مهر چون مسكن مهر 250 واحدى و... با «بهشت 

زهرا(س)» معبرى حدود 20 مترى است كه قرار بوده به 
فضاى سبز تبديل شود كه هنوز يك معبر خاكى است! 
تدبيرى غلط كه امروز آرامش را از مردم شهرك مسكن 
مهر گرفته و بحران دفن اموات را گريبان گير آرامســتان 

59 ساله شهر تويسركان كرده است.. 
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان تويسركان 
وســعت محل آرامگاه امامزاده ناصر(ع) را طبق ســند 
مالكيت اخذ شده در دهه 70 را 74 هزار و 450 مترمربع 
دانســت كه امسال اين ســند تك برگ شده اظهار كرد: 
يكى از بقاع متبركه داراى ظرفيت گردشگرى مورد اقبال 

مردمى در تويسركان امامزاده ناصر(ع) است.
مهدى محمدظاهرى با اشاره به اينكه امامزاده ناصر(ع) 
بيشــترين زائر در بين بقاع متبركه شهرســتان را دارد، 
درباره انتقال آرامستان «بهشت زهرا(س)» به محوطه اين 
آرامگاه بقعه گفت: براساس جلساتى كه به درخواست 
فرماندارى مبنى بر انتقال آرامستان به اين محوطه داشتيم 
با همراهى دســتگاه هاى اجرايى مرتبط چون منابع آب، 
منابــع طبيعى، ميراث فرهنگى، راهــدارى و... از محل 

بازديد كرديد.
وى با اشاره به اينكه با موضوع انتقال آرامستان به صورت 
مكتوب به مديركل اوقاف اســتان اطالع داده شد، ادامه 
داد: اداره كل اوقاف استان همدان نيز در نامه نگارى هاى 
الزم در اين باره با ســازمان اوقاف و امور خيريه كشور 

انجام داده است.

وى با بيان اينكه ســازمان اوقاف كشور موافقت خود با 
انتقال آرامستان به آرامگاه امامزاده ناصر(ع) را اعالم كرد 
و مديركل استان هم اين ابالغ را به شهرستان تويسركان 
داد، تصريح كرد: انتقال «بهشت زهرا(س)» بالمانع اعالم 
شده؛ اما طرح انتقال آرامستان نبايد منافاتى با طرح جامع 

بقعه امامزاده ناصر(ع) داشته باشد.
سرپرســت شــهردارى تويســركان با اشــاره به اينكه 
متأسفانه محل شاهزاده ناصر(ع) به دليل نبود تجهيزات 
و زيرساخت ها مثل 2 بانده بودن مسير، غسالخانه، آب 
و برق و گاز فراهم نيســت، بيان كرد: باالدســت محل 
تدفين شهدا واقع در امامزاده كوه منطقه سرابى كه مكانى 
مناسب از لحاظ اقلى ميو غسالخانه ساخته شده، را آماده 

كرديم. 
فرماندار تويسركان هم در پاسخ به مطالبات مردم مبنى بر 
تعيين تكليف آرامســتان «بهشت زهرا(س)» اظهار كرد: 
براســاس نظرات كارشناسى معموال آرامستان ها به دليل 
رعايت مســائل و اصول بهداشتى بايد از شهرها فاصله 
داشــته باشند؛ كه اين موضوع در طرح جامع و تفضيلى 
تويسركان هم پيش بينى شده، بر همين اساس آرامستان 

شهر تويسركان هم بايد جابه جا شود.
به گزارش فارس، سيدرسول حسينى افزود: ما برحسب 
وظيفه و به پيشنهاد شهردار وقت احسان پيرى مبنى بر 
اينكه با توجه به شرايط كرونا درصورت مواجهه با فوت 
تعداد افراد زيادى در آرامستان «بهشت زهرا(س)» جاى 

براى دفن اموات نيست و داليل متعدد عقلى، شرعى و 
قانونى ديگر تصميم به جابه جايى آرامســتان تويسركان 

گرفتيم.
فرماندار تويســركان تأكيد كرد: بنده با توجه به وظيفه 
ذاتى، رشــته تحصيلى و تجربه اندكى كه در اين حوزه 
از لحاظ اجرايى و دانشگاهى دارم تصميم به جابه جايى 
آرامســتان با رعايت ضوابط و شرايط ادارى و قانونى و 

حتى محلى گرفتم.
 اختصاص 200 ميليون تومان براى مطالعه 

طرح انتقال آرامستان
وى با اشاره به طرح موضوع در شوراى شهر و مواجهه 
مســأله با يكسرى آراى مخالف و موافق و با بيان اينكه 
معتقدم اعالم موافقت يا مخالفت با موضوع شــخصى 
نيســت، گفت: به همين منظور جلسه اى گذاشتيم و از 
فرماندارى براى مطالعه كار اعتبار درخواست شد كه ما 
اعتبارى حــدود 200 ميليون تومان را از محل تملك و 

دارايى هاى سرمايه  اختصاص داديم.
حسينى با اشــاره به اينكه آرامستان «بهشت زهرا(س)» 
عالوه بر مغايرت آن با ضوابط ادارى، نشاط اجتماعى را 
براى ساكنان مسكن مهر بهم زده است، گفت: مراجعات 
مكرر اهالى مسكن مهر به فرماندارى يكى از داليل اين 
تصميم گيرى عالوه بر رعايــت ضوابط قانونى و بحث 

نشاط اجتماعى بوده است.
وى با اشــاره بــه جابه جايى مكان زنــدان به خارج از 

محدوده شهر خاطرنشان كرد: چندين مكان تاكنون براى 
ساخت زندان معرفى شده اما تاكنون از لحاظ زيرساختى 
مورد تأييد قرار نگرفته اســت؛ كار كارشناســى در اين 
جابه جايى ها براى ما مهم و مورد توجه و نظر قرار دارد.
فرماندار شهرســتان تويسركان با تأكيد بر اينكه به دنبال 
اين بوديم، هســتيم و خواهيم بود كه آرامستان«بهشت 
زهرا(س)» بايد جابه جا شــود، افزود: در همين راســتا 
محل امامزاده ناصر(ع) معرفى شد در اين منطقه اراضى 
هم متعلق به منابع طبيعــى و هم به اداره اوقاف و امور 

خيريه است.
وى با اشــاره به اخذ استعالم از دســتگاه هاى متولى و 
مرتبط كه بايد پاســخگو باشند مانند امور اراضى جهاد 
كشاورزى، محيط زيســت، آب و فاضالب، منابع آب 
و ... اضافه كرد: اســتعالم ها هنوز كامل نشده زيرا بايد 
برخى از اســتعالمات مثل بررســى دبى رودخانه هاى 
محلى توسط امور آب، محاسبه دبى چشمه ها و قنواتى 
كه ممكن از اين محل عبور و يا سرمنشــأ گرفته باشد، 
توســط آب و فاضالب، طى فصول مختلف انجام شود 

كه خوشبختانه در فصل پايانى كار قرار گرفتيم.
حســينى تأكيد كرد: به محض اينكه اين دســتگاه هاى 
اجرايى نتيجه استعالمات موردنظر را به فرماندارى ارائه 
دهند درصورتى كه بالمانع باشد كار را با تعريف اعتبار و 
انجام اقداماتى چون راه دسترسى، تملك اراضى اطراف، 
آب، تاسيســات و... در راستاى انتقال آرامستان به محل 

امامزاده ناصر(ع) آغاز مى كنيم، در غير اين صورت مكان 
ديگرى را مورد بررسى قرار خواهيم داد.

وى متولى آرامستان  ها در شهرها را شهردارى ها دانست 
و با اشــاره به اينكه هنوز مــكان را صددرصد تعريف 
نكرديــم؛ البته كليــات كار تعريف شــده، با طرح اين 
پرسش كه هنوز استعالمات را نگرفتيم به نظر شما چه 
پاسخى بايد به شهروندان بدهيم؟ گفت: فكر مى كنم تا 
يك ماه آينده پاسخ همه استعال م ها داده شود و اين كار 
بايد با توجه به اين پرســش شما كه ممكن است قاطبه 
مردم خواستار تعيين تكليف آرامستان باشند، انجام شود.

 مكان يا مكان هاى مناسب براى آرامستان 
معرفى شود

فرماندار تويســركان درباره زمين مقابل گلزار شــهدا با 
اشــاره به اينكه طبق گفته اداره اوقــاف و امور خيريه 
شهرستان فعال سندى مبنى بر اينكه اين زمين وقف شده 
باشد، نيست و طبق گفته سعيد شاهرخى استاندار همدان 
كه زمانى شهردار تويسركان بوده  اين مكان دره اى بوده 
كه هم اكنون با ضايعات و نخاله ساختمان پر شده است.
وى با بيان اينكــه بنده به عنوان يك درس خوانده حوزه 
شهرســازى نه كارشــناس، معتقدم اگر ما خواســتيم 
چشــم انداز ى درســت براى شهر تويســركان تعريف 
كنيم بايد زمين مقابل گلزار شــهدا حتى اگر نيت واقف 
هم باشــد را به يك مجموعه فرهنگــى براى برگزارى 
برنامه هاى فرهنگى در مناسبت هاى مختلف تبديل كنيم.
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در ساخت پروژه «اسكاى مال» 
مالحظات امنيتى رعايت  شود 

 مشــاور حقوقى دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســيناى همدان گفت: 
رضايت ما براى ساخت پروژه «اسكاى مال» مبنى بر اين شرايط است كه 

مالحظات امنيتى و تأمينى ما رعايت شود.
نــادر عقيليان در گفت وگو با ايســنا، در رابطه با مزاحمت هاى احتمالى 
پروژه اسكاى مال براى بيمارستان هاى سينا و فرشچيان كه در مجاورت 

آن قرار دارد، اظهار كرد: براى ساخت اين پروژه دو مالحظه داشتيم؛ يك 
مورد بحث معبر بود به طورى كه نگران اين بوديم كه درصورت ســاخت 
اين پروژه بيماران از نظر ترافيكى و دسترســى سريع به اورژانس دچار 

مشكل شوند.
عقيليان تصريح كرد: بنابراين به شــخصه از ماكت پروژه بازديد كردم و 
متوجه شدم اين ساختمان عقب نشينى دارد و درصورت ساخت 2 هزار 

و 500 متر به معبر اضافه خواهد شد.
وى مطرح كرد: مشكل ديگر بحث ريزش ساختمان درصورت گودبردارى 

بود كه الزمه آن اين است كه اقدامات احتياطى را انجام دهند و مجريان 
اين طرح عنوان داشتند كه مالحظات فنى و علمى را رعايت مى كنند.

مشاور حقوقى دانشگاه علوم پزشكى همدان خاطرنشان كرد: براى آغاز 
به كار اين پروژه، دادگســترى از ما استعالم گرفت و ما رضايت خود را 
درصورتى اعالم كرديم كه مالحظات تأمينى و ايمنى ما در آنجا رعايت 
و كارگروهى براى اين امر تشــكيل شود كه اين موضوع را از نظر علمى 
و فنى بررســى كند و اگر مغايرتى از بابت ريــزش و معبر ايجاد نكند، 

مشكلى نداريم.

حدود 71 هزار بازنشسته همدانى
 مشمول همسان سازى حقوق شدند

 سرپرســت ســازمان تأمين اجتماعى اســتان همــدان با بيان 
اينكه تمامى مســتمرى بگيران تأمين اجتماعى اســتان مشــمول 
همسان سازى حقوق شدند، گفت: نزديك به 71 هزار مستمرى بگير 
اصلــى با بيش از 51 هزار و 175 نفر تبعه در مجموع 122 هزار نفر 

مشمول متناسب سازى حقوق شدند.
محمدابراهيم شــريعتى در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه دو 
فاكتور ميــزان پرداخت حق بيمه و ســنوات پرداخت حق بيمه در 
حقوق مســتمرى بگيران مؤثر اســت، اظهار كرد: مستمرى بگيران 
ســازمان تأمين اجتماعى در سه بخش بازنشســتگى، ازكارافتادگى 
و فوتى قرار دارند كه تمامى اين گروه ها مشــمول متناســب سازى 

حقوق هستند.
وى با بيان اينكه در راســتاى عدالت محورى متناسب ســازى حقوق 
اجرا شــد، تصريح كرد: متناسب سازى حقوق يعنى تناسبى بين حق 
بيمه پرداختى با ســنواتى كه داشته است به طوريكه كسى كه حق 
بيمه بيشــتر و سنوات بيشترى حق بيمه پرداخت كرده، بايد حقوق 

بيشترى از سازمان تأمين اجتماعى دريافت كند.
شــريعتى خاطرنشان كرد: در متناسب ســازى حقوق هر كس به هر 
ميزان كه حق بيمه پرداخت كرده، در ســنوات پرداختى ضرب شده 
و مى توانــد به هر ميزان كــه باال رفت حقوق و مزايــا دريافت كند 
همچنين براى حقوق و مزايا كف تعيين كرد به طوريكه براى افرادى 
با 35 ســال ســابقه نبايد دريافتى كمتر از سه ميليون تومان باشد و 
افرادى با سابقه 20 تا 25 سال نبايد كمتر از دو ميليون و 350 هزار 
تومان دريافت كنند يعنى حداقل دريافتى امســال كه يك ميليون و 
900 هزار تومان اســت، با اجراى متناسب ســازى نبايد كمتر از دو 

ميليون و 350 هزار تومان باشد.
وى با بيان اينكه تمامى مستمرى بگيرانى كه قبل از سال 98 برقرار 
شــدند، مشمول متناسب ســازى حقوق هستند اما همه كس به يك 
ميزان حقوق نمى گيرند بلكه متناسب با سنوات حق پرداخت بيمه و 
ميزان حق بيمه حقوق و مزايا دريافت مى كنند، ادامه داد: متناســب 
ســازى اين نيست كه همه به يك ميزان حقوق و مزايا دريافت كنند 
و به ســازمان تأمين اجتماعى ارتباطى ندارد بلكه به حقوق خودشان 
برمى گردد به طوريكه ميزان حق بيمه پرداختى و ســنوات پرداخت 

حق بيمه تأثيرگذار در مبلغ مابه التفاوت متناسب سازى است.
ســنوات مشاغل ســخت و زيان آور هم در متناسب سازى محاسبه 

شده است؟
سرپرست ســازمان تأمين اجتماعى استان همدان در پاسخ به اينكه 
سنوات مشاغل سخت و زيان آور هم در متناسب سازى محاسبه شده 
است؟ توضيح داد: سنوات سخت و زيان آور جزء سنوات ارفاقى است 
كه تا به حال در قانون پيش بينى نشده بود اما در حال بررسى است.
وى با تأكيد بر اينكه متناسب سازى حقوق بازنشستگان از مرداد 99

آغاز شــده است، خاطرنشــان كرد: تمامى مستمرى هاى برقرار شده 
قبل از اســفند 98 مشــمول متناسب سازى شــدند و از اول مرداد 
حقوق ها واريز شــده اســت. حقوق و مزاياى مستمرى بگيران تأمين 
اجتماعى كه حداقل حقوق را دريافت مى كردند، بعد از همسان سازى 
به اين صورت شــد كه افرادى كه بين 20 تا 25 سال سابقه پرداخت 
حق بيمه دارند نبايد كمتر از دو ميليون و 350 هزار تومان، بين 25
تا 30 سال سابقه پرداخت حق بيمه نبايد كمتر از دو ميليون و 650

هزار تومان و سابقه پرداخت 30 تا 35 سال نبايد كمتر از دو ميليون 
و 800 هزار تومان و باالى 30 سال نبايد كمتر از سه ميليون تومان 

حقوق دريافت كنند.
شريعتى گفت: متأسفانه بيمه شدگان در زمانى كه بيمه پرداز هستند، 
توجهى به بحث بازنشســتگى ندارند به طوريكه براى اينكه حق بيمه 
كمترى به تأمين اجتماعى واريز كنند، ســعى مى كنند حقوق واقعى 
خود را به ســازمان اعالم نكنند اين در حاليســت كه سازمان تأمين 

اجتماعى براساس حقوق افراد مستمرى برقرار مى كند.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه همسان سازى حقوق اجرايى شده 
و پايه حقوق افراد آنچه همسان ســازى شــده خواهد بود، بيان كرد: 
سازمان تأمين اجتماعى تعيين كننده حقوق و مزايا نيست بلكه خود 
بيمه شدگان تأمين اجتماعى تعيين كننده دريافت حقوق در دوران 

بازنشستگى هستند.
 تا پايان مهر 1979 همدانى بيمه بيكارى دريافت كردند

سرپرســت ســازمان تأميــن اجتماعــى اســتان همــدان درباره 
مستمرى بگيران بيمه بيكارى در استان همدان نيز خاطرنشان كرد: 
در استان همدان 1979 نفر تا پايان مهرماه از بيمه بيكارى برخوردار 
شدند و پرونده هاى ديگرى كه تقاضاى بيمه بيكارى دارند، در دست 

رسيدگى است.
وى تصريح كــرد: بيمه بيكارى كرونايى كه در اســفند، فروردين و 
ارديبهشت پرداخت شــد را دولت براساس سازوكار خود از صندوق 
توسعه ملى پرداخت كرد اما در سازمان تأمين اجتماعى بيمه بيكارى 
فرآيند خاص خود را دارد يعنى ميزان حقوق دريافتى افراد در زمان 
اشــتغال در بيمه بيكارى تأثير دارد كه البته در ســال جارى ميزان 

بيمه بيكارى كمتر از يك ميليون و 900 هزار تومان نيست.

خبرنگاران: فرنوش رئيسى
 بنت الهدى نورى، مهديه سليمى

 آزاده صفى

نا اری ا ر

 تاريخچه طب گياهى به اندازه قدمت بشــر است 
يعنى با پيدايش نخســتين بيمارى ها انسان به طور 
غريزى آغــاز به درمان با آنها كــرد و اين درمان را 
با مواد اطــراف و البته گياهان فراوان و متفاوتى كه 
در اختيارش بود، آغاز كرد. انســان با گذشت زمان 
به تدريــج با قدرت معجره آســاى گياهان در درمان 

بيمارى ها و امراض آشنا و آنها را به كار بست.
گياهان دارويى به گياهانى گفته مى شود كه تمام يا 
اجزايى از آن به صورت تازه، خشــك شده يا فرآورى 
شده براى تشــخيص، درمان، پيشگيرى، كمك به 
اعمال فيزيولوژيكى و حفظ بهداشــت بدن انســان 
بــه كار مى رود. گياهان دارويى حــاوى مواد مؤثره، 
برخالف عمــوم گياهان كشت شــده مانند غالت و 
ســبزى ها كه به صورت روزمره استفاده مى شوند، در 

موارد خاصى قابل استفاده هستند.
ســاالنه صدها هكتار از زمين هاى زراعى كشورهاى 
غربى و آمريكا براى كشت گياهان دارويى اختصاص 
مى يابد، به طورى كه در ســال 1988 در آمريكا 65

هزار هكتار از زمين هاى زراعى فقط براى كشت نعناع 
اختصاص يافت. فلور ايران يكــى از منابع داروخيز 
جهان و داراى شــرايط مناسبى براى فعاليت در اين 
زمينه است. در واقع ايران با شرايط جغرافيايى ويژه 
11 اقليــم از 13 اقليم موجــود در جهان را در خود 

جاى داده است.
طبق گزارش مســئول امور باغبانى جهادكشاورزى 
شهرســتان مالير، سطح زيركشــت گياهان دارويى 
در ســال 98 در اين شهرستان 278 هكتار بوده كه 
از ايــن ميزان، بيش از 306 تن محصول برداشــت 
شــده اســت. اين گياهان دارويى كشت شده شامل 
گل محمــدى، زعفران، گشــنيز، بادرنجبويه، زوفا، 
نعناع فلفلى، بابونه، سنبل الطيب، اسطوخدوس، گل 
گاوزبان، قدومه، رزمارى، كدوطبى، خاكشــير، پونه، 
هميشه بهار، زيره سبز، خار مريم، سرخارگل، گلرنگ 

و سيساليس است.
در اين ميــان گل محمدى با داشــتن 150 هكتار 
سطح زيركشت، رتبه نخست توليد اين گياه دارويى 
در ســطح اســتان همدان را به خود اختصاص داده 
اســت. پس از گل محمدى، زعفران با داشتن 103

هكتار سطح زيركشت، بيشترين سطح زيركشت را 
بــه خود اختصاص داده و از اين ميزان بيش از 164

كيلوگرم محصول برداشت شده است. گل گاوزبان، 
قدومه و زيره سبز با داشتن هر كدام 3 هكتار سطح 

زيركشت در رده هاى بعد قرار گرفته اند.
در سال 99 در مجموع 41 هكتار به سطح زيركشت 
گياهان دارويى در شهرســتان مالير اضافه شده كه 
سال زراعى آينده به مرحله برداشت مى رسد. با توجه 
به بحران آب و لزوم كشت گياهان كم آب بر، 4 هكتار 
ســطح زيركشت گياهان زيره ســبز و خار مريم در 
مالير به صورت ديم، يك تــن محصول توليد كرده 
و 3/8 هكتار به سطح زيركشت ديم اين گياهان در 

سال 99 افزوده شده است.
گل محمدى يا گل ســرخ نام نوعى گل رز است كه 
از برخى نمونه هــاى آن گالب مى گيرند و اغلب در 
مناطق كوهپايه اى و اقاليم خشك و نيمه خشك با 
تابســتان هاى معتدل و خشك و زمستان هاى سرد 

كشــت مى شــود. اين گونه از رز مقاومت بااليى در 
مقابل كم آبى دارد.

 بيش از 150 هكتار سطح زيركشت
 گل محمدى در مالير

بــه گفته حبيــب ا... عابــد، از 150 هكتار ســطح 
زيركشــت گل محمدى در شهرستان مالير، ساالنه 
بيش از 120 تن گلبرگ تر و بيش از 150 كيلوگرم 
گلبرگ خشك برداشت مى شود. روستاهايى همچون 
خوش آباد، خردمند، پيهان، علوى، حرم آباد، بابلقانى 
و طجر سامن بيشــترين ميزان توليد گل محمدى 

را دارند.
وى ميانگين برداشــت متوســط گل محمدى را در 
هر هكتار، يك تــن و 200 كيلوگرم عنوان مى كند 
و مى گويد: بخشــى از گل ها به صورت تر برداشت و 
به منظور گالبگيرى به فروش مى رسد بهطورى كه از 
هر هكتار حدود 200 ليتر گالب استحصال و بخش 
ديگر به صورت گلبرگ خشك براى مصارف خوراكى 

و نيز تزئينى استفاده مى شود.
مسئول امور باغبانى جهادكشاورزى شهرستان مالير 
به خبرنگار ايسنا مى گويد: بازار مصرف اين گياهان 
دارويى به جز گل محمدى كه به شــهرهايى مانند 
اصفهان و كاشان به منظور گالبگيرى صادر مى شود، 

در خود شهرستان و بازارهاى محلى همجوار است.
 وته گل محمدى توســط برخى تجار از 

مالير به كاشان برده شد
مجتبى طاهرى در مدت ده ســال فعاليت در حوزه 
كشت گياهان دارويى در شهرستان مالير موفق به 
ترويج و افزايش ســطح زيركشــت گياهان دارويى 
مانند زعفران، گل محمدى و زرشــك شده است. 
وى درباره كشــت گل محمدى در شهرستان مالير 
به خبرنگار ايســنا مى گويد: طبق گفته كارشناسان 
بهترين بوته هاى گل محمدى در اين منطقه وجود 
دارد به طورى كه به جرأت مى تــوان گفت اين بوته 
توســط برخى تجار از مالير به كاشــان برده شد و 
با توجه به ســازگارى خوب اين محصول با منطقه، 
به خوبى در بين كشاورزان جايگاه خود را پيدا كرد 
و متقاضيان بسيارى در كاشان و روستاهاى اطراف 

آن به كشت اين گياه كم آب بر روى آوردند.
اين كارشناس كشاورزى كه با راه اندازى يك عطارى 
سعى كرده محصوالت توليدى خود را بدون واسطه 
و با قيمت مناســب عرضــه كند، به ســفر معاون 
وزير جهادكشــاورزى به شهرســتان مالير در دوره 
نهم مجلس شوراى اسالمى اشــاره و بيان مى كند: 
در آن جلسه مصوب شــد، با توجه به شرايط آب و 
هوايى شهرستان مالير، اين منطقه به عنوان پايلوت 
گياهــان دارويى، بتواند گام هــاى مؤثرى در جهت 
گسترش سطح زيركشت و افزايش تنوع در نوع گياه 
كشت شــده بردارد اما متأسفانه مصوبات آن جلسه 
و پيگيرى آن توســط مســئوالن ذى ربط به دست 
فراموشــى ســپرده شد و الزم اســت در اين زمينه 

اقدامات و پيگيرى هاى الزم انجام شود.
دريافت  را  تسهيالت  زمانى  كشاورزان   

مى كنند كه هيچ كاربردى برايشان ندارد
طاهرى مطرح مى كند: كشاورزان فعال در اين زمينه 
با آورده شخصى خود و بدون هيچ حمايت جدى از 

سوى دستگاه هاى ذى ربط، 
اقدام بــه كشــت و توليد 
مى كنند  دارويــى  گياهان 
و اگــر هم تســهيالتى به 
از  پس  شود  داده  همكاران 
كش و قوس هــاى فراوان، 
مصوب  تســهيالت  زمانى 
مى شود كه با توجه به نبود 

ثبات اقتصادى موجود در كشور، عمًال كاربردى براى 
توليدكننــده ندارد و بايد گفــت حمايت و پيگيرى 
مشــكالت توليدكنندگان بايد در ســطح استانى و 

كشورى انجام شود.
وى فــروش محصــوالت و بازاريابــى آن را يكى از 
مهم ترين اركان توليد و الزمــه بقاى كار مى داند و 
ادامــه مى دهد: هر واحد توليدى بايد حداكثر تالش 
خــود را براى حفظ جايگاهش در بــازار و رقابت با 
ساير توليدكنندگان به كار گيرد، از طرفى در كشور 
ما وجود ظرفيت مناســب براى كشت و توليد بيش 
از 90 درصد گياهــان دارويى دنيا، مى تواند فرصتى 

مناسب براى ورود به بازارهاى جهانى ايجاد كند.
 تــازه كاران از تجربيات كارشناســان 

كشاورزى استفاده كنند
اين كارشــناس كشاورزى با بيان اينكه زعفران، گل 
محمــدى و گل گاوزبان در شهرســتان مالير جزو 
پرطرفدارتريــن گياهان دارويى هســتند، مى گويد: 
داشــتن اطالعات دقيق و نيز گذرانــدن دوره هاى 
آموزشــى از الزامات اوليه آغاز هركارى است، نكته 
ديگر درباره كشــت گياهان دارويــى، خريد نهاده  
اوليه و آماده ســازى مناسب زمين براى كشت است 
البته توصيــه مى كنم يك جوان در ابتداى كار خود 
حتماً از تجربيات يك كارشناس كشاورزى در حوزه 
گياهان دارويى استفاده كند. خوشبختانه در كشت 
گياهان دارويى، كمترين ريسك و خطر وجود دارد و 
با برنامه ريزى دقيق و استفاده از كارشناسان مجرب 

و داشتن اطالعات كافى حتما مى توان موفق شد.
 از گياهان دارويى مى توان

 برابر مواد نفتى درآمد كسب كرد
در  عرقيــات گياهــى  توليدكننــدگان  از  يكــى 
شهرســتان مالير كه با راه اندازى يــك كارگاه از 
ســال 92 به صورت صنعتى بــه توليد بيش از 40

نوع عرقيات مى پــردازد، نيز معتقد اســت كه از 
گياهــان دارويى مى توان برابر مــواد نفتى درآمد 
كسب كرد و به خبرنگار ايسنا مى گويد: اين درآمد 
مى تواند در زمينه هاى كشت، اصالح فيزيولوژيك، 
توليــد نهاده هاى بذرى و نيــز فرآورى محصوالت 
شــامل توليد دارو، اســتحصال روغن هاى گياهان 
دارويى، شــربت هاى دارويى، اسانس ها و عطرها، 

كرم ها و شامپوها است.
مهدى پيريايــى از ظرفيت 50 تنى اين كارگاه خبر 
مى دهد و اضافــه مى كند: اگر از صد درصد ظرفيت 
خود استفاده كنيم، توليد محصوالت كارگاه به 200

تن در سال خواهد رسيد كه 30 درصد محصوالت در 
سطح استان و 70 درصد آن خارج از استان به فروش 
مى رسد و متأسفانه به علت عملكرد ضعيف اين حوزه 

در نوع بسته بندى تاكنون صادراتى نداشتيم.

او بازار فروش خوب عرقيات گياهى را علت فعاليت 
كارگاهــش در اين حوزه مى دانــد و برنامه هايى در 
زمينه ورود به صنعت بسته بندى نيز دارد و مى گويد: 
اين شركت اشــتغال بيش از 20 نفر را در فصل كار 
ايجاد مى كند و در فصول سرد سال نيز كه كار فقط 
به توليد و بسته بندى معطوف مى شود، 7 نفر مشغول 

به كار هستند.
اين كارشــناس توليد و فرآورى گياهــان دارويى با 
بيان اينكه مواد اوليه برخى عرقيات شامل خارشتر، 
پونه كوهى، گزنه، شــاه تره و يا كاســنى از گياهان 
خودرو موجــود در منطقــه تهيه مى شــود، ادامه 
مى دهد: گل محمدى مورد نيــاز براى توليد گالب 
از خود شهرستان و كشاورزان منطقه تأمين مى شود، 
براى توليد عرق نعنا نيز از نعنا فلفلى كشــت شده 
در منطقه خود اســتفاده مى كنيم و اگر مازاد توليد 
داشته باشيم، مواد اوليه آن از شهرهاى اطراف مانند 
قصر شيرين تهيه مى شــود اما براى توليد عرقياتى 
مثل بهار نارنج، بيدمشك و يا تارونه از گياهان كشت 
شده در شيراز، همدان، بروجرد و يا شهرهاى جنوبى 

استفاده مى كنيم.
 توليــد محصوالت حاصــل از فرآورى 
گياهان دارويــى نيازمند برنامه اى مدون از 

سمت دولت
پيريايــى معتقــد اســت كــه توليد بســيارى از 
محصــوالت حاصل از فــرآورى گياهــان دارويى 
نيازمنــد برنامه اى مدون از ســمت دولت و ارائه 
تســهيالت كم بهره به كشاورزان اســت تا بتواند 
جايگزين صادرات غيرنفتى شــود و به علت اينكه 
تاكنون دولت به طــور جدى روى اين موضوع كار 
نكرده، چالش هاى بسيارى ممكن است سر راهش 
قرار بگيرد كه با برنامه ريزى مناسب و هدف گذارى 

مى تواند به نتيجه دلخواه برسد.
او از وجود دســتگاه كلونجر به منظور عصاره گيرى 
از گياهــان دارويى در كارگاه خــود خبر مى دهد و 
مى گويــد: درحال حاضر حــدود 5 كارگاه صنعتى 
و نيمه صنعتى در شهرســتان ماليــر به طور عمده 
در حوزه توليد عرقيــات گياهى فعاليت مى كنند و 
نزديك به ده تا 20 كارگاه ســنتى به صورت فصلى 

توليد عرقيات گياهى را دارند.
گل محمدى يا گل ســرخ نام نوعى گل رز اســت 
كه به آن ورد احمر و احمر بستانى نيز مى گويند. 
مدارك تاريخى نشان مى دهد تهيه آب مقطر گل 
سرخ(گالب) كه طبيعتى گرم و تر دارد، نخستين 
بار از ايران آغاز شــد و بعد به نواحى ديگر سرايت 
كرد. بوى اســانس گل ســرخ خيلى قوى اســت 
اما اگر به حالت رقيق شــده درآيد بســيار مطبوع 
مى شــود .اســانس گل ســرخ بايد در ظروف در 

بســته به حالت مملو و دور از نور و در جاى سرد 
نگهدارى شــود. از اين اسانس براى معطر ساختن 
و خوش طعم كردن فرآورده هاى دارويى و غذايى 

استفاده مى شود.
گلبرگ هاى آن اثر ملين دارد. از اين جهت براى رفع 
يبوست كودكان، اشخاص مسن و بيماران در دوران 
نقاهت مصرف مى شود. غنچه هاى گل سرخ مقوى، 
مفرح و لطيف كننده اعضاى بدن است و ضعف قلب 
را نيز برطرف مى كند همچنين بوييدن آن ســبب 
تقويت اعصاب و قلب و ســاير اعضاى بدن مى شود. 
در طب سنتى به عنوان مصلح به همراه لبنيات به ويژه 

دوغ استفاده مى شود.
گاوزبان، لســان الثور و ديم حاج از نام هاى ديگر اين 
گياه با برگ هايى زبر است و چون زبرى روى برگ ها 
شباهت به زبرى زبان گاو دارد، از اين جهت آن را گاو 
زبان ناميده اند. گل هاى آن كه به تناسب محل رويش 
در فاصله ماه هاى فروردين و تير ظاهر مى شود رنگ 
آبى زيبا و به ندرت ســفيد يا گلى دارد. قسمت مورد 
اســتفاده اين گياه گل، برگ و يا سرشاخه گلدار آن 
است. برگ گاوزبان داراى بوى ضعيف و طعم بدون 

مزه است اما گل هايش طعم لعابى دارد.
ايــن گل كه طبيعتى گرم دارد داراى لعاب نســبتاً 
فراوان حدود 31 درصد اســت. اعضاى ســبز گياه 
داراى نيترات پتاســيم و مواد ديگرى نظير زرينها، 
ماالت كلســيم، مقدار بســيار جزئى اسانس، امالح 

منگنز، منيزيم و اسيدفسفريك است.
گل و بــرگ گاوزبــان اثــر نرم كننــده، معــرق، 
مدر،آرام كننده و تصفيه كننده خون را دارد. مصرف 
آن در تمام مواردى كه احتياج به تقويت اعمال كليه، 
برونش ها و پوســت باشــد، مانند زكام، سرفه، نزله، 
برونشيت و بى اختيارى ادرارى توصيه شده است. در 
رفع التهابات و ورم كليه(نفريت) و تسكين دردهاى 

ناشى از آن مؤثر واقع مى شود.
آنچه مسلم است اين اســت كه از گاوزبان نبايد در 
درمان بيمارى هاى ذكرشــده اثرى قاطع و ســريع 
انتظار داشــت. در استعمال خارج، له شده برگ هاى 
تازه گاوزبان اگر بر روى آبســه ها و ســوختگى هاى 
بدن قرار گيرد حالت تســكين درد و بهبودى ظاهر 
مى شــود همچنين براى برطرف كردن وســواس، 
كاهش التهابات كليه، ضعف قلب، تنگى نفس و نيز 
به عنوان آرام بخش استرس ناگهانى توصيه مى شود.

*منابع مورد اســتفاده در گــزارش: كتاب «گياهان 
دارويى» تأليف على زرگرى، اســتاد دانشــگاه علوم 
پزشكى تهران، كتاب «درمان بيمارى ها با داروهاى 
معجزه گــر گياهى» تأليف محمــد صادقى، كتاب 
«اسرار گياهان دارويى» تأليف احمد حاجى شريفى 

و كتاب «باريج اسانس»

كفه برابر درآمدزايى
 از «طالى سبز و سياه»

  قصه از آنجا شــروع مى شود كه هنر چند هزار 
ساله ساســانى با يك بقعه متبركه بر فراز تپه اى در 
دامنه شــمالى كوهســتان الوند و در انتهاى دره اى 

سرسبز و مصفا گره مى خورد.
حرف از ارزشــمندترين نمود هنر ساسانيان يعنى 
«سكه» است، سكه هاى سيمين ساسانى يك سوى 
ماجرا و امامزاده محســن(ع) يا بــه قول همدانى ها 
امامزاده كوه يك طرف ديگر ماجرا و البته سنت كهن 

و ريشه دار وقف و نذر هم سوى ديگر ماجرا.
نقطه مشترك مجموعه سكه هاى ساسانى، امامزاده 
كوه همدان و سنت مقدس وقف يعنى گره خوردن 
فرهنگ و هنر ايرانى- اســالمى كه در اينجا داستان 
جالب و جذابى را رقم زده است كه شنيدنش خالى 

از لطف نيست.
به گفته مسئول روابط عمومى اداره كل اوقاف و امور 
خيريه استان همدان در سال 1384 و در غبارروبى 
امامزاده محســن(ع) 92 قطعه سكه ساسانى كشف 

شد.
خسرو محمدى در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: اين 
مجموعه ارزشــمند همان زمان با حضور مسئوالن 
ميــراث فرهنگــى، هيئت امنــا و نماينــده اوقاف 
صورتجلســه شــد و تا قبل از راه اندازى موزه وقف 
همدان توســط اين اداره كل امانتــدارى و نگهدارى 

شده است.
وى با اشاره به اينكه پس از افتتاح موزه وقف همدان 
در ســال 97 مجموعه فوق به اين مكان انتقال داده 
شد، گفت: قســمت جالب ماجرا اين است كه چرا 
شخصى اين مجموعه را در اين مكان مذهبى انداخته 

است؟
محمــدى با بيان اينكه تالش مى كنيم با اســتفاده 
از روش هــاى علمى اين آثار را تعيين اصالت كنيم، 

مطرح كرد: آثار ياد شده اصيل هستند اما مى خواهيم 
توسط آزمايش هاى مخصوصى كه در دانشگاه بوعلى 

سينا وجود دارد، اصالت اشياء را تشخيص دهيم.
وى اضافه كرد: روش ديگر براى تعيين اصالت اينگونه 
آثار، روش سنتى است كه بنا بر اين روش متخصص 
يا كارشــناس با نگاه كردن به شــىء اصل بودن يا 
نبودن آن را تشــخيص مى دهد، مجموعه سكه هاى 
ساسانى مورد بحث در نگاه اول واجد اصالت شناخته 

شده اند و هدف از انجام آزمايش تخصصى اين است 
كه تشخيص نسبى را به مطلق تبديل كنيم.

اين پژوهشگر در گفت وگو با ايسنا، افزود: مجموعه 
مورد بحث در حال مطالعه اســت و درصدد هستيم 
خطوط پهلوى- ساســانى ســكه ها خوانده شود و 
عكاسى حرفه اى شــوند تا ذيل مجموعه اى كه قرار 
اســت تحت عنوان «موزه وقف همدان» چاپ شود، 

منتشر شود.
وى تأكيــد كرد: وجود ايــن مجموعه داخل ضريح 
امامزاده محســن(ع) همدان قصه جالبى اســت و 
مشخص نيست چه فرد يا افرادى با چه انگيزه اى اين 
مجموعه را در اين مكان انداخته اند. مجموعه اوقاف 
همدان طى 17 سال امانتدار اين مجموعه ارزشمند 
بود كه نشان دهنده اين است كه در اين مدت چشم 
اندازى براى آثار داشته و هدف تبديل آن ها به موزه 

بوده است.
كارشــناس باستان شناسى اداره كل اوقاف و امور 
خيريه اســتان همــدان ادامه داد: وقتــى آثار در 
معرض ديد مردم قرار گيرند افراد با فرهنگ وقف 
آشنا مى شــوند، فرهنگ مبسوطى كه تاكنون در 
زاويه بوده و آن طور كه بايد و شايد به آن پرداخته 

نشده است.
محمــدى ادامه داد: وقف بخــش مهمى از فرهنگ 

اعتقادى مردم اســت كه نياز به توجــه دارد و جزء 
ميراث ملموس و ناملموس ماست و طيف وسيعى از 
جامعه كه داراى انديشه و اعتقادات خاصى هستند را 
دربرمى گيرد، جامعه اى كه سعى مى كنند با توسل به 
مكان هاى معنوى مشكالت دنيوى خود را حل كنند 
و معنويت را در خود گسترش دهند، در حقيقت اين 

آثار زاييده اين تفكرات و اعتقادات هستند.
وى با اشــاره به اينكه تفسيرهاى متعددى در مورد 
انداختن اين مجموعه در امامزاده محسن(ع) وجود 
دارد، گفــت: نكته كليدى اين ماجرا اين اســت كه 
آثارى كه حدود 1500 سال قدمت دارند توسط يك 
بقعه متبركه به دســت آيندگان رسيده است و در 
واقع زنجيره انتقال آثار به دوران ما را نشان مى دهد.

به گزارش ايســنا، مجموعه ياد شــده هم اكنون 
در مــوزه وقف همدان قــرار دارد. اين موزه يكى 
از بهترين موزه هاى تخصصى استان همدان است 
كه در سال 1397 در طبقه زيرين آستان امامزاده 
عبداهللا(ع) شــهر همــدان افتتاح شــده و حدود 
1000 قلم اشــياء اعم از نســخ خطى، آثار فلزى، 
آثار سنگى، سكه، قالى، قاليچه، گليم، نقاشى روى 
بوم، فلز و شيشــه و يك مجموعه صنايع وقفى كه 
متعلــق به حاج محمدباقر ضرابيان اســت، در آن 

نگهدارى مى شود.

سفر سكه هاى ساسانى از دوران باستان تا امامزاده كوه

# منـ  ماسكـ  مى زنم
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بهداشتنكتهدانشگاه
مهلت ثبت نام كنكور دكترى 1400 فردا پايان مى يابد

 فرايند ثبت نام در كنكور دكترى 1400 ســاعت 24 امروز چهارشنبه 12 آذرماه در 
درگاه سازمان سنجش آموزش كشور به پايان مى رسد.

مهلت ثبت نام در آزمون دكترى سال 1400 از روز يكشنبه دوم آذرماه در درگاه سازمان 
ســنجش آموزش كشور به نشــانى اينترنتى www.sanjesh..org آغاز شد و تا 
چهارشــنبه 12 آذرماه پس از يك بار تمديد ادامــه دارد. هزينه ثبت نام در اين آزمون 

150 هزار تومان است.
كنكور دكترى ســال 1400 براســاس برنامه زمان بندى اعالم شــده سازمان سنجش 
آموزش كشور، روز جمعه 15 اسفندماه 99 براى دوره هاى روزانه، نوبت دوم، پيام نور، 
غيرانتفاعى، پرديس هاى خودگردان، دوره هاى مشترك دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالى همچنين دانشگاه آزاد اسالمى برگزار مى شود.
متقاضيانى كه پيش از اين نســبت به ثبت نام اقــدام كرده اند، درصورت تمايل تا فردا 

مى توانند اطالعات ثبت شده خود را مشاهده و ويرايش كنند.

ارتباط مصرف ميوه هاى خشك
 با رژيم غذايى و سالمت بهتر

 محققان به اين نتيجه رسيده اند كه تشويق مردم به خوردن ميوه خشك بيشتر، بدون 
شكر اضافه شده، مى تواند روشى مؤثر براى افزايش مصرف مواد مغذى حياتى در بدن 
آنها باشد. به گزارش مهر، بررسى هاى اخير نشان مى دهد مصرف كم ميوه در دنيا، عامل 

اصلى بروز بيمارى ها و ناتوانايى هاى مرتبط با رژيم غذايى است.
ميوه منبع خوبى از مواد مغذى مانند فيبر و پتاســيم است كه بسيارى از افراد در رژيم 
غذايــى خود ندارند. همچنين ميوه حاوى مواد مغذى فعال زيســتى اســت كه فوايد 

سالمتى ديگرى نظير پلى فنول ها و كاروتنوئيدها را فراهم مى كند.
تحقيقات نشــان مى دهد كه خوردن ميوه با كاهش خطــر بيمارى هاى قلبى عروقى، 
سرطان و ديابت نوع 2 مرتبط است. آنها دريافتند كه افراد در روزهايى كه ميوه خشك 
مصرف مى كنند، مواد مغذى اصلى بيشترى نظير فيبر غذايى و پتاسيم دريافت مى كنند. 

اگرچه كالرى مصرفى شان هم بيشتر است.

75 درصد ايرانيان پس از دوران كرونا 
ورزش نمى كنند

 دبير انجمن علمى پزشكى ورزشى ايران با اعالم اينكه ميزان كم تحركى و ورزش 
نكردن ايرانيان پس از آغاز اپيدمى كرونا در ايران 20 درصد بيشــتر شــده است، پيش 

از كرونا 50 درصد بى تحركى داشتيم اكنون از هر 4 ايرانى 3 نفر ورزش نمى كنند.
به گزارش ايرنا، محمدحسين پورغريب، درباره افزايش كمتحركى پس از كرونا، افزود: 
اين مسأله اكنون يكى از نگرانى هاى جدى كشور است. در دوران كرونا شرايط و ميزان 
ورزش تحرك مردم بدتر شده است در دنيا 20 تا 30 درصد مردم ورزش نمى كنند اما 
در ايــران پيش از كرونــا 50 تا 60 درصد مردم ورزش نمى كردند و اكنون بيش از 75

درصد مردم هيچ گونه فعاليت ورزشى ندارند.
وى افزود: انجام ورزش روزانه براى كودكان نيز بســيار مهم و ضرورى است و حتما 
بايد كودكان 60 دقيقه در روزدر قالب بازى ورزش هوازى، قدرتى، تعادلى و كششــى 

داشته باشند.

تمديد اعتبار 6 ميليون دفترچه بيمه سالمت 
تا فروردين 1400

 مديركل بيمه گرى و درآمد سازمان بيمه سالمت ايران از تمديد اعتبار دفترچه هاى بيمه شدگان اين سازمان تا 31 فرودين ماه 1400 
به دليل جلوگيرى از شيوع بيمارى ناشى از ويروس كرونا خبر داد.

به گزارش ايرنا، داود حاج قاســمعلى بيان كرد: براى پيشــگيرى از ازدحام در دفاتر پيشخوان با توجه به شيوع ويروس كرونا، تمامى 
دفترچه هاى بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت ايران به جز صندوق بيمه سالمت ايرانيان كه تاريخ اعتبارشان از ابتداى سال 99 به اتمام 
رســيده، به مدت 6 ماه تا 31 فروردين 1400 تمديد شده تا كسانى كه دفترچه شان برگه هاى سفيد دارد نيازى نباشد كه براى تمديد 

به دفاتر پيشخوان مراجعه كنند.
وى افــزود: بــه مؤسســات درمانــى طــرف قــرارداد اعــالم شــده كــه تمامــى دفترچه هــاى بيمــه ســالمت تــا مــدت زمــان اعــالم 

شــده حتــى بــراى دريافــت خدمــات معمولــى غيرالكترونيــك داراى اعتبــار بــوده و قابــل پذيــرش هســتند.

ماجراى پرداخت وام 50 ميليونى بازنشستگان
 معاون فرهنگى اجتماعى سازمان تأمين اجتماعى از جزئيات ثبت نام و پرداخت وام قرض الحسنه به بازنشستگان تأمين اجتماعى 

خبر داد و گفت: پرداخت وام 50 ميليون تومانى ربطى به سازمان تأمين اجتماعى ندارد.
على دهدشــتى، در گفت گو با مهر، اظهار كرد: اين وام از ســوى كانون بازنشستگان تهران مطرح شده است. خود اين افراد با بانك 

مذاكره كرده اند و ربطى به سازمان تأمين اجتماعى ندارد.
وى افزود: اين وام ويژه آن دسته از بازنشستگان تأمين اجتماعى است كه 4 يا 5 ميليون تومان حقوق بازنشستگى مى گيرند و مى توانند 

وام هاى 50 ميليونى با سود 18 درصد از بانك بگيرند.
معاون فرهنگى اجتماعى ســازمان تأمين اجتماعى گفت: تسهيالتى كه از سوى تأمين اجتماعى براى بازنشستگان درنظر گرفته شده، 
وام هاى قرض الحســنه به مبلغ 5 ميليون تومان اســت كه مرحله اول آن پرداخت شده و ثبت نام مرحله دوم نيز از طريق سامانه، آغاز 

شده است.

دستگيري 5 توزيع كننده مواد مخدر در رزن
 فرمانده انتظامي شهرســتان رزن، از دستگيري 5 توزيع كننده مواد 
مخدر و كشــف مقاديري مواد مخدر صنعتي و سنتي در اين شهرستان 

خبر داد.
علي زنگنه گفت: در پي كسب خبري مبني بر فعاليت فروشندگان مواد 
مخدر در سطح شهرســتان طرح پاكسازي نقاط آلوده و ارتقاى امنيت 
اجتماعي در دســتور كار مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرســتان قرار 
گرفت.  به گزارش پايگاه خبري پليس، وي افزود: با انجام كارهاي دقيق 
اطالعاتي و اســتفاده از شگردهاي خاص پليسي زمان و محل فعاليت 
اين افراد شناســايي و در همين ارتباط با اجراي چند مرحله مأموريت 
مختلف 5 نفر از توزيع كنندگان و خرده فروشــان مواد مخدر ســطح 
شهرستان دســتگير و مقاديري مواد مخدر صنعتي و سنتي و همچنين 

ترازوي توزين كشف شد.
زنگنه ادامه داد :اين 5 متهم پس از تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي 

شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان رزن در پايان گفت: متأســفانه امروزه مواد 
مخدر ســنتي جاي خود را به مواد مخدر صنعتي داده است كه قدرت 
تخريي چنديــن برابر دارد و فرد مصرف كننده حتي با يك بار مصرف 
نيز در دام اعتياد گرفتار مي شود بنابراين از تمامي شهروندان درخواست 
مي كنيم با هوشــياري و آگاهي كامل خود را از گرفتار شدن در اين دام 
شــيطاني بيمه كنند و هرگونه موارد مشكوك را از طريق تلفن 110 به 

پليس اطالع دهند.

رفع توقيف 82 دستگاه موتورسيكلت 
رسوبي در اسدآباد

 فرمانــده انتظامي شهرســتان اســدآباد، از ترخيص 82 دســتگاه 
موتورسيكلت از ابتداي طرح تسهيل ترخيص موتورسيكلت هاي رسوبي 

دراين شهرستان خبر داد.
افشين ياري اظهار كرد: از ابتداي طرح تسهيل ترخيص موتورسيكلت هاي 
رسوبي از پاركينگ ها، تعداد 82 دستگاه موتورسيكلت از پاركينگ فجر 

شهرستان ترخيص شده است.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وي ادامه داد: طرح تسهيل در ترخيص 
موتورسيكلت هاي رسوبي، طرح بسيار فوق العاده اي است كه در راستاي 
جلب رضايت عمومي و برگشت اموال مردم به آنها، توسط پليس راهور 

در سطح شهرستان و همزمان با سراسر كشور درحال اجرا است.
ياري با اشاره به وجود تعداد هزار و صد دستگاه موتورسيكلت رسوبي 
در پاركينگ فجر شهرســتان، تصريح كرد: مهلت 2 ماهه اجراي طرح 

تسهيل، فرصت بسيار مناسبي براي ترخيص آنها است.

دستگيري كالهبردار 50 ميليون ريالي 
اينترنتي در مالير

 فرمانده انتظامي شهرستان مالير از دستگيري كالهبردار 50 ميليون 
ريالي اينترنتي در اين شهرستان خبر داد.

محمدباقر سلگي با اعالم اين خبر بيان كرد: به دنبال دريافت شكوائيه اي 
در زمينه كالهبرداري اينترنتي، مأموران پليس فتا طي هماهنگي با دستگاه 
قضائي، اقدام الزم را به منظور شناسايي و دستگيري متهم مورد نظر، در 

دستور كار قرار دادند.
اين مقام مســئول در ادامه سخنان خود بيان كرد: در تحقيقات صورت 
گرفته از اظهارات شاكي، مشخص شد كه وي راننده خودروي سنگين 
بوده و در چند روز گذشته يكي از همكارانش در اينستاگرام پيامي ارسال 
كرده و درخواست واريز فوري مبلغ 50 ميليون ريال را با ارسال شماره 

كارتي كرده است.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سلگي در ادامه افزود: بر همين 
اســاس بالفاصله اين وجه توسط فرد شــاكي به حساب همكار مورد 
نظرش واريز شــده كه روز بعد همكار وي طي تماسي اعالم داشته كه 

اينستاگرام وي هك شده است و مورد كالهبرداري قرار گرفته است.
وي افزود: بالفاصله طي هماهنگي به عمل آمده با دســتگاه قضائي، با 
تالش گســترده، بي وقفه و علمي كارشناسان پليس فتا، فرد كالهبردار 
در خارج از اســتان همدان شناسايي و تحت تعقيب قانوني پليس قرار 
گرفت. ســلگي به كاربران فضاي مجازي توصيه كرد: با ورود امن به 
شبكه هاي اجتماعي از اين گونه سوءاستفاده ها جلوگيري به عمل آورند 
و همان طور كه در اين پرونده مشــاهده شــد، دسترسي هكر به شبكه 
اجتماعي اين افراد، مخاطبان وي را نيز در معرض سوءاستفاده و ايجاد 
مزاحمت قرار داد و چه بسا اين افراد نيز در اثر اعتماد، به ارسال تصاوير 

و عكس هاي خود براي هكر اقدام مي كردند.

دستگيري سارق مغازه و كشف 8 فقره 
سرقت در همدان

 رئيس پليس آگاهي اســتان از شناسايي و دستگيري سارق مغازه و 
كشف 8 فقره سرقت خبر داد.

علي اســدبيگي گفت: در پي وقوع چندين فقره ســرقت گوشي هاي 
گران قيمت از مغازه هاي ســطح شــهر همدان با اين شيوه كه سارق با 
وارد شــدن به مغازه پس از سرگرم كردن مالك مغازه و به بهانه خريد 
و مشــاهده اجناس مغازه در يك لحظه به سرقت گوشي تلفن همراه 
مغازه دار اقدام مي كرد، رســيدگى به اين موضــوع به صورت ويژه در 
دســتوركار كارآگاهان اين پليس قرار گرفت. به گزارش پايگاه خبري 
پليس، وي افزود: با حضور كارآگاهان مبارزه با سرقت و كارشناس ادله 
ديجيتال، همه مستندات به دست آمده از سارق در صحنه هاي مختلف 
جمع آوري و هويت ســارق كه از سارقان ســابقه دار و غيربومي بوده 
مشخص شــد. اين مقام انتظامي افزود: با اخذ نيابت قضايي و در يك 
عمليات غافلگيرانه، متهم فوق در مخفيگاهش دستگير و به پليس آگاهي 
همدان داللت و در بازجويى، لب به اعتراف گشود و به 8 فقره سرقت 

گوشي تلفن همراه به ارزش تقربيي 600 ميليون ريال معترف شد.

ثروت: طرح هر ايرانى 20 ليتر بنزين به سرانجام مى رسد؟
 نه احتماال اينم ميره جزو طرح هاى آرشيو شده!!

آرمان ملى: حاشيه هاى بازار آپارتمان كوچك
 بازار هرجورى شده مى خواد با طناب هركسى خودشو بكشه 

باال!!
آسيا: وام ازدواج 70 ميليون تومان مى شود؟

 به شرطى كه قيمتا همگام باهاش پيش نرن!!
همدان پيام: 13 روز نفس گير براى مرغ

 ما كه كال تو شرايط نفس گيريم چى بگيم!!
ايسنا: زور كرونا به ايدزم چربيد 

 فعال همه چى تحت سيطره كروناس!!
ابتكار: ماليات دست اندازى در جاده واسطه گرى

 هميشه يكى بايد باشه سنگ بندازه جلوى پاى دالل ها!!
اسكناس: خوش بينى كاذب ويژگى بودجه 1400

 آواز دهل شنيدن از دور خوش است!!
اقتصاد برتر: حال بورس بهتر شد

 گويا داره دوره نقاهتشو طى مى كنه تا با سرمايه گذارى مجدد 
بهتر بشه!!

ثروت: صدور چك در وجه حامل از 22 آذر ممنوع مى شود
 البداز اين به بعد به جاى شــرخر دسته چكارو مى خوان فيلتر 

كن!!
آفتاب : آيا فقط در ايران هتل بيمارستان داريم؟

 كال ما ايرانيا همه چيزمون الكچرى!!
حمايت: شكسته شدن سيكل كرونا با اعمال محدوديت هاى جديد

 باالخره يكجا محدود كردن نتيجه مثبت داشت!!
كسب و كار : ناكار آمدى تسهيالت كرونايى

 احتماال ســامانه ا ش رو هنوز به روزرســانى نكردن كه به كار 
نيومده!!

صمت: پله پله تا دالر 20 هزار تومانى 
 گام به گام پيش رفتن بيشتر نتيجه ميده! !

آموزش و پرورش به ناچار براى آموزش 
به فضاى مجازى وارد شد

 معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش بيان كرد كه استفاده 
از فضاى مجازى براى آموزش، انتخاب ما در آموزش و پرورش نبود. 
اصوال خاســتگاه فضاى مجازى در همه كشورهاى دنيا براى كودكان 
نبوده و نيســت اما با توجه به شرايط ايجادشــده و تعطيلى مدارس، 
آموزش و پرورش نمى توانست 15 ميليون دانش آموز را كه سرمايه هاى 
عظيمى از كشــور عزيزمان هستند را بدون برنامه رها كند و به ناچار از 

اين بستر براى تعاملى كردن آموزش استفاده كرد.
به گزارش ايسنا، رضوان حكيم زاده درباره اينكه آموزش و پرورش در 
طول روز چه مدت زمانى براى آموزش هاى مجازى دانش آموزان ابتدايى 
درنظر گرفته اســت؛ گفت: طبق دستورالعمل هاى ابالغ شده، تأكيد ما 
بر آموزش تركيبى است و دانشآموزان به صورت همزمان از بسترهاى 
متنوع مدرسه تلويزيونى و شبكه مجازى و تعاملى شاد جريان آموزش 

را دنبال مى كنند.
وى زمان موردنظر براى آموزش از طريق شبكه شاد را براى دانش آموزان 
ابتدايى 25 تا 30 دقيقه اعالم كرد و افزود: با توجه به حساســيت سنى 
دانش آموزان در مقطع ابتدايى، توصيه ما به آموزگاران و معلمان اين است 
كه فرايند تدريس را طــورى برنامه ريزى كنند كه دانش آموزان از همه 
بسترها بهره ببرند تا زمانى كه به آموزش در فضاى مجازى اختصاص 
مى يابد، در حداقل ممكن باشد. معاون آموزش ابتدايى اظهاركرد: استفاده 
از فضاى مجازى براى آموزش، انتخاب ما در آموزش و پرورش نبود. 
اصوال خاســتگاه فضاى مجازى در همه كشورهاى دنيا براى كودكان 
نبوده و نيست اما با توجه به شرايط ايجادشده و تعطيلى مدارس آموزش 
و پرورش نمى توانست 15 ميليون دانش آموز را كه سرمايه هاى عظيمى 
از كشور عزيزمان هستند را بدون برنامه رها كند و به ناچار از اين بستر 
براى تعاملى كردن آموزش استفاده كرد. وى گفت: آموزش و پرورش 
در اقدامى ســريع و با فاصله كمتر از ده روز پس از شيوع اين بيمارى 
و تعطيلى مــدارس، جريان آموزش از طريق شــبكه تلويزيونى را به 
مرحله اجرا درآورد. اما اين كافى نبود و ما مى بايســت از فضايى براى 
تعاملى كردن فرايند آموزش بهره مى برديم. از اين رو شــبكه ملى شاد 
در كوتاه ترين زمان ممكن با حمايت همه اركان حاكميتى و هم افزايى 
سازمان هاى مختلف براى نخستين بار به صورت بومى تهيه و اجرايى شد.

 در سال 95 محيط بان سعيد 
موميوند به اتفاق ساير همكاران 
در حين گشت و كنترل منطقه 
شاهد  «نشــر»  حفاظت شــده 
حضــور افراد مســلح در اين 
منطقه مى شــوند كــه پس از 
متوقف كردن خودرو آنها، يكى 
از 3 سرنشين با اسلحه اقدام به 

فرار مى كند.
محيط بان سعيد موميوند پس از 
اخطار فراوان به قصد شــليك 
هوايــى اقــدام بــه تيراندازى 
مى كند امــا با توجه به ناهموار 
بودن زمين و شرايط منطقه، تير 
ناخواسته به فرد اصابت مى كند 
كه بالفاصله فرد مجروح را به 
منتقل  همدان  بعثت  بيمارستان 

مى كنند، فرد مصدوم پس از گذراندن 17 روز 
در كمــا، جان خود را از دســت داد. پس از 
2 ســال و كش وقوس هاى زياد، رأى قصاص 
براى محيط بان صادر و در ســال 97 به اعدام 

محكوم شد.
اما پس از تالش هاى صورت گرفته اين حكم 
از سوى سازمان محيط زيست مورد اعتراض 
قرار گرفت و پس از 2 بار رفت و برگشــت 
پرونده، براى بار سوم اعتراض به ديوان عالى 
كشــور ارسال شد و اين ديوان نسبت به رأى 

صادره واكنش و حكم اعدام را نقض كرد.
فرمانــده يــگان حفاظت محيط  زيســت با 

بيان اينكه ســعيد موميوند 
محيط بان همدان كه به علت 
مسلح  فرد  چند  با  درگيرى 
در زندان بود، با قرار وثيقه 
تا 2 روز آينده آزاد مى شود.

در  محبت خانى  جمشــيد 
گفت وگو با ايرنا افزود: در 
مهرماه امســال حكم اعدام 
شــده  نقض  محيط بان  اين 

بود و پرونده براى رسيدگى مجدد به همدان 
ارجاع داده شد كه اكنون پس از بررسى دوباره 
قرار شــد تا محيط بان با قرار وثيقه 5 ميليارد 

تومانى آزاد شد.
وى اظهار كــرد: خانواده 
توانســتند  محيط بان  اين 
مبلغ زيــادى از اين وثيقه 
5 ميليــارد تومانى را تهيه 
كردند و در تماســى كه 
روز دوشــنبه دهــم آذر 
با يــگان حفاظت محيط 
زيست داشــتند، موضوع 
كمبود وثيقه را مطرح كردند كه آن را با رئيس 
سازمان در ميان گذاشتم و موافقت شد تا مبلغ 
260 ميليون تومان از كمبود وثيقه از صندوق 

ملى محيط زيست تأمين شود.
محبت خانــى ادامــه داد: اگــر 
كارهاى مربوط به برداشت پول 
از صندوق ملى محيط زيســت 
امــروز تمام و پول به حســاب 
دادگســترى همدان واريز شود، 
ديگر 5 ميليارد تومان وثيقه تأمين 
مى شود و محيط بان يك تا 2 روز 

ديگر آزاد خواهد شد.
محيط  حفاظت  يــگان  فرمانده 
زيست گفت: محيط بان همدانى 
با قــرار وثيقه از زنــدان بيرون 
مى آيد تا به پرونده اش رسيدگى 
شــود، خوشــبختانه رأى اعدام 
نقض شــد بنابراين يا در دادگاه 
عمومى يا دادســراى نظامى به 
مى شود  رســيدگى  پرونده  اين 
كه البته با توجه به تصويب قانون حفاظت از 
محيط بانان، جرايم مسلحانه محيط بانان بايد در 

دادسراى نظامى رسيدگى شود.
وى افزود: البتــه اكنون در اين زمينه اختالف 
وجــود دارد و پرونده دوبــاره به ديوان عالى 
كشور فرســتاده مى شود تا تصميم گيرى شود 
اما مهم اين اســت كه حكم اعدام نقض شده 
و قتل عمد تشخيص داده نشده، بنابراين بايد 
بــر رده هاى پايين يعنى خطا يا غيرعمد بودن 
تمركز كنند، اينها نيز شــامل ديه مى شود كه 
سازمان محيط زيســت براى ديه رديف دارد 

و پرداخت خواهد كرد.

محيط بان همدانى آزاد مى شود

 معاون توسعه و پيشگيرى و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستى كشور درباره عملكرد مراكز 
گذرى كاهش آســيب بيان كرد كه جمعيت 
تحت پوشــش در 6 ماهه نخست سال 99 در 

اين مراكز 17 هزار و 482 نفر بوده است. 
به گزارش ايســنا، رضوان مدنــى افزود: در 
زمينــه پيشــگيرى و مبارزه بــا اچ.آى.وى، 
سازمان بهزيســتى كه يكى از شركاى اصلى 
در بحث پيشــگيرى است، برنامه هاى خوبى 
در مراكز كاهش آســيب و باشگاه هاى مثبت 
داشته است. كوويد-19 در سراسر دنيا سايه 
افكنده و اين مىطلبد كه ما تالش و فعاليت 
بيشترى داشته باشيم. سازمان بهزيستى درباره 
ايدز در 2 حيطه كارى عمل در سطح كاهش 
آســيب بين معتادان پرخطــر و بى خانمان و 
حمايــت از افراد مبتــال و خانواده هاى آنها 
فعاليت مى كند كه در ســطح كاهش آسيب 
بين معتادان پرخطر مراكز كاهش آســيب با 
همكارى ســازمان هاى مردم نهــاد و دفاتر و 
كارگزارى هاى ســازمان ملــل خدمات ارائه 

مى دهند. 
وى گفــت: مراكــز كاهش آســيب، مراكز 
گذرى و ســرپناه شبانه هســتند و اين مراكز 
ســاختمان هايى هســتند كه در روز خدمات 
پيشگيرى ارائه مى دهند و در شب افرادى كه 
نيازمند به سرپناه هستند، در آنجا اقامت دارند.

مدنى با بيان اينكه تيم هاى سيار نيز به صورت 
وابسته و مســتقل عمل مى كنند، اظهار كرد: 
مراكز سيار موبايل سنترها هستند و پايگاه هاى 
كاهش آسيب انواع مراكز كاهش آسيبى هستند 

كه ارائه خدمت مى كنند. 
معاون توســعه و پيشــگيرى و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستى كشور درباره عملكرد مراكز 
گذرى كاهش آســيب اظهار كــرد: جمعيت 
تحت پوششى كه در 6 ماهه نخست سال 99

داشتيم، 17 هزار و 482 نفربوده است.
وى خاطرنشان كرد: همچنين 104 مركز داريم 
كه 92 مــورد از اين مراكز مربوط به آقايان و 
12 مورد آن مربوط به زنان است. همچنين در 
مجموع 69 مركز ســرپناه شبانه داريم كه 20

مــورد آن متعلق به زنان و 49 مورد آن متعلق 
به مردان اســت و 5 هزار و 243 نفر را تحت 

پوشش خود قرار داده است. 
مدنى درباره مراكز گذرى ســرپناه شبانه نيز 
گفت: 36 مركز داريم كــه 6 مورد آن متعلق 
به زنان و 30 مورد آن متعلق به مردان اســت 
كه ده هزار و 7 نفر را تحت پوشش خود قرار 
داده است. معاون توسعه و پيشگيرى و درمان 
اعتياد سازمان بهزيستى كشور درباره عملكرد 
تيم هاى سيار وابسته و مستقل نيز توضيح داد: 
159 تيم داريم كه 139 تيم به صورت وابسته 
و 20 تيم به صورت تيم ســيار مســتقل ارائه 

خدمت مى دهند و جمعيت تحت پوشش 22
هزار و 324 نفر است.

وى درباره موبايل ســنترها نيــز گفت: در 20
اســتان 36 موبايل ســنتر داريم كه 13 هزار و 
947 نفر از آنها خدمت گرفته اند. همچنين در 
15 اســتان 26 كانكس داريم كه به 2 هزار و 

820 نفر خدمت ارائه داده اند.
معاون توســعه و پيشــگيرى و درمان اعتياد 
ســازمان بهزيســتى كشــور دربــاره تعداد 
تســت هايى كه در مراكز كاهش آسيب گرفته 
شده اســت، نيز توضيح داد و افزود: در 114
مركز گذرى، 69 ســرپناه شبانه مردان و زنان، 
36 دى.آى.سى.شلتر، 159 تيم سيار وابسته و 
مســتقل مردان و زنان و 36 موبايل سنتر و 26

ايستگاه كاهش آسيب تست اچ.اى.وى انجام 
شــده كه در مجموع 17 هــزار و 316 مورد 
تســت اچ.اى.وى در 6 ماهه نخست امسال 

انجام شده است. 
وى با اشاره به اينكه در زمينه حمايت از افراد 
مبتال به HIV و خانواده هاى آنها باشگاه هاى 
مثبــت را داريم، گفت: تعداد كل پرونده هايى 
كه به صــورت موجود در ســال 99 خدمت 
گرفته انــد، 4 هزار و 854 مورد بوده اســت. 
پرونده هاى جديدى كه تشــكيل شــده 648

مورد بوده اســت. تعداد مردانــى كه از اين 
باشــگاه ها خدمت گرفته اند 2 هــزار و 895

مورد، تعداد زنانى كه از اين باشگاه ها خدمت 
گرفته اند هزار و 531 مورد و تعداد كودكان نيز 

395 مورد بوده است.
مدنى افــزود: 3 هــزار و 923 نفــر در اين 
باشــگاه ها آمــوزش ديدند. تعــداد افرادى 
كه بــه مراكز فنى وحرفه اى معرفى شــدند و 
مهارت آمــوزى پيدا كردنــد 145 مورد بوده 
است. همچنين 402 نفر از طريق باشگاه هاى 

مثبت صاحب شغل شدند.  
معاون توســعه و پيشــگيرى و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستى كشور اظهار كرد: همچنين 2
هزار و 736 نفر در باشگاه هاى مثبت خدمات 
و مشاوره روانشناســى و 3 هزار و 342 نفر 
خدمــات مــددكارى و خدمــات اجتماعى 
گرفتند. ما به تعدادى از اين افراد كمك هزينه 
دندانپزشــكى ارائه كرديم كه 895 مورد بوده 
اســت. همچنين 997 نفر نيز هزينه تحصيلى 

دريافت كردند.
وى اظهار كــرد: تعداد افرادى كه در ســال 
99 بيمه شــدند، 392 مورد بوده است. تعداد 
افرادى كه تحت پوشــش باشــگاه يا مراكز 
شــبانه روزى بودند و والدين آنها فوت شده 
و سرپرست نداشــتند 142 مورد بوده است. 
همچنين تعداد افرادى كه خانواده آنها خدمات 
حمايتى و آموزشــى دريافــت كردند هزار و 

991 مورد بوده است.

اخذ تست HIV از معتادان و خانواده آنها در مراكز ثابت و سيار بهزيستى

راه اندازى 100 هزار 
شغل براى مددجويان 
كميته امداد 
در 8 ماهه امسال

 معاون اشــتغال و خودكفايى كميته امداد 
از راه اندازى صد هزار شغل براى مددجويان 
اين نهاد از ابتداى سالجارى تاكنون خبر داد.

به گزارش مهر، حجت ا... عبدالملكى درباره 
تأثير كرونا بر اشتغال مددجويان كميته امداد 
بيان كرد: بيشــتر مشــاغل ايجادشده توسط 

كميتــه امداد مشــاغل خانگى و روســتايى 
هستند كه در پى شيوع ويروس كرونا مشاغل 
روستايى آسيبى نديدند و حتى مشاغل بخش 
كشــاورزى رونق هم داشتند به طورى كه در 
اين مدت صادرات محصوالت كشــاورزى 
مددجويــان افزايــش يافته و در مشــاغل 

روستايى آسيب خاص رخ نداده است.
وى افزود: در مجموع حدود 700 هزار طرح 
شغلى تحت نظارت كميته امداد است كه 3
درصد اين طرح ها دچار آسيب شدند؛ در اين 
راســتا كميته امداد چند اقدام در دستور كار 

خود قرار داد.


