
C M

6

5

يادداشت روز

2

رقابت واقعى الزمه 
انتخابات پرشور

 با مشاركت حداكثرى است
 يكى از ويژگى هاى اصلى يك انتخابات، 
شــكل گيرى رقابت واقعى و نه صورى و 
ظاهرى بين افراد و گروه هاى مختلف است 

كه از اهميت خاصى برخوردار است...
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جاى خالى
 «گذر فرهنگى» 
در مادستان

از بلوكه شدن 
پول ايران 
تا توقيف 
كشتى كره اى

شيما صفايى 
در انتخابى 
المپيك 2021

 «اسفند»
فرصتى براى 
بازار گردشگرى
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استاد اذكائى حساب هاى بانكى اش را وقف كرد
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 رئيــس قوه قضائيــه گفت: تالش 
همه دســتگاه ها بايد با تكيه بر شــعار 
«ما مى توانيم» تــالش و مجاهدت در 
راســتاى خنثى ســازى و بى اثر كردن 

تحريم ها باشد.
به نقل از قوه قضاييه، نشست مشترك 
ســران قوا، ديروز (سه شنبه) به ميزبانى 
حجت االسالم رئيسى رئيس قوه قضائيه 
و با حضور حجت االسالم والمسلمين 
و  رئيس جمهــور  روحانــى  حســن 
محمدباقــر قاليبــاف رئيــس مجلس 

شوراى اسالمى برگزار شد.
رئيسى در پايان نشست سران قوا با بيان 
اينكه امروز انتظار مردم از قواى 3 گانه 
آن است كه در اقدامات شان اميدآفرين 
و گره گشا باشند، اظهار كرد: انتظار مردم 
آن اســت كه دغدغه هاى معيشتى رفع 
شــود و نكته راهبردى ما آن است كه 
اقدامات قواى تقنينى، اجرايى و قضايى 
و مجموعــه نهادهاى حكومتى هر چه 
بيشتر به اميدآفرينى در مردم و يأس و 

نااميدى در دشمن بينجامد.
رئيسى با اشــاره به بيانات رهبرى در 
19 دى و تأكيد بر موضوع خنثى سازى 
تحريم ها، گفت: تالش همه دستگاه ها 

بايد با تكيه بر شعار «ما مى توانيم» تالش 
و مجاهدت در راســتاى خنثى سازى و 
بى اثر كردن تحريم ها باشد؛ از مديران و 
كارآفرينان و سرمايه گذارانى كه در اين 

ميدان باشند، پشتيبانى خواهد شد.
رئيس قــوه قضاييه افزود: كشــور از 
وجود نيروهاى كارشــناس و دلسوز و 
سرمايه گذاران و مبتكرانى كه در ميدان 
خنثى سازى تحريم ها باشند و بتوانند در 
حقيقتًا  اقتصــادى،  مختلف  حوزه هاى 
توليد را جهش بدهنــد و موانع توليد 

رفع كنند، بهره مند است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به دو محور 
مورد بحث ســران قوا يعنى معيشت و 
ســالمت مردم، گفت: اين موارد بايد 
براى همه مسئولين مورد توجه و تأكيد 
باشد؛ سالمت از نكاتى است كه مورد 
توجــه و انتظار مردم اســت، ما نيز بر 
اين مســأله تأكيد مى كنيم كه مى تواند 
سالمت اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى 

و يك نظام سالم ادارى را رقم بزند.
رئيســى تأكيد كرد: اين نظام سالمت 
ادارى مى تواند براى مردم رفع دغدغه 
كند و بــراى آنها افزايش اميد و اعتماد 

به دنبال داشته باشد.
رئيس دســتگاه قضا خاطرنشــان كرد: 
انسجام  و  همراهى  همكارى،  ان شاءا... 
3 قــوه و همه نهادهــا در نظام تحت 
رهبرى هاى خردمندانه رهبرى حكيم و 
فرزانه بتواند راه را به پيش ببرد و دشمن 
را روزبه روز نااميد و دوستان را اميدوار 
كند. حجت االسالم والمسلمين روحانى 
رئيــس جمهور نيز در پايان نشســت 
مشترك ســران قوا گفت: امروز درباره 
مسائل متخلفى با هم بحث كرديم و اگر 
بخواهم خالصه كنم تيتر آن عبارت از 
سالمت، معيشت، بى اثر كردن تحريم و 

لغو تحريم هاى ظالمانه است.
رئيس جمهور افزود: تالش داريم بودجه 
جارى را از نفت براى هميشه قطع كنيم 

و اميدواريم هزينه هاى جارى ما به نفت 
وصل نشود و از منابع ديگر تأمين شود.

محمدباقر قاليبــاف رئيس مجلس نيز 
در پايان نشست ســران قوا، بيان كرد: 
در حوزه راهبردها پيرامون ســند مالى 
بودجه كه امروز بخش عمده اى از بحث 
جلسه سران را به خود اختصاص داد، 
هماهنگى كامل بين قــوا برقرار بود و 
هر 3 قوه به دنبال اين هستيم كه كاهش 
وابســتگى به نفت را بيشتر از گذشته 
پيش ببريم و به ســمت صفر حركت 
كنيــم و بودجه نفــت را در هزينه هاى 

جارى صرف نكنيم.
قاليباف تصريح كرد: در بودجه، اهداف 
مشتركى اســت اما اختالف سليقه در 
روش ها وجود دارد و قرار شــد هفته 
آينده رؤســاى كميته درآمد و مصرف 
و رئيس تلفيق جلســه اى را با ســتاد 
اقتصــادى دولت داشــته باشــد تا در 
روش ها و اختالف ســليقه ها بتوانيم با 

وحدت بيشتر كار را پيش ببريم.
نشست قبلى سران قوا، در تاريخ هشتم 
دى ماه ســالجارى بــه ميزبانى رئيس 
شده  برگزار  اســالمى  شوراى  مجلس 

بود.

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

 رئيس تعاون روستايى استان همدان 
از عرضه مستقيم محصوالت كشاورزى 
در طرح «از مزرعه تا سفره» خبر داد و 
گفت: نخســتين بازار روستايى در دهه 

فجر افتتاح مى شود.
با  گفت وگــو  در  مســلمى راد  مجيــد 
فارس با اشــاره به اينكــه طرح عرضه 
با  كشــاورزى  محصــوالت  مســتقيم 
شــعار «از مزرعه تا ســفره» دهه فجر 
اجرايى مى شــود، اظهار كــرد: با توجه 
به كارگروه تنظيم بازار و طرح مســأله 
عرضه محصوالت كشــاورزى، پيشنهاد 
عرضه مستقيم كاال درصورت مكان  يابى 

مناسب از سطح شهر داده شد كه مورد 
پذيرش قرار گرفت.

وى بيان كرد: با اين اقدام هم توليدكننده 
منتفع خواهد بــود و هم مصرف كننده؛ 
زيــرا محصوالت با قيمت مناســبى از 
توليدكننده خريدارى شــده و با قيمت 
مناســبى هم بــه دســت مصرف كننده 

مى رسد.
رئيس تعاون روســتايى اســتان همدان 
با بيان اينكه قرار اســت اين غرفه هاى 
عرضه مســتقيم كاال در چند نقطه شهر 
باشــد، گفت: درحال حاضر فعال زمينى 
به مساحت 540 مترى در شهرك مدنى 

انتخاب شده تا آماده عرضه كاال شود.
 وى بــا بيان اينكه فعال شــهرك مدنى 
براى اين كار درنظر گرفته شــده است، 
بارخورد  و  اســتقبال  درصورت  افرود: 
مثبت كار مكان هاى مناسب ديگرى نيز 

به اين امر اختصاص خواهد يافت. 
مســلمى راد با بيان اينكــه اين طرح در 
قالب روســتابازار تعريف شــده است، 
تأكيد كرد: عرضه مســتقيم محصوالت 
كشــاورزى به منظور حذف واسطه ها و 
دالالن اشــت كه باغداران و زراعين و 
كشــاورزان محصوالت خود را مستقيم 

در اين مكان ها ارائه كنند.

 وى بــا بيان اينكه ايــن طرح دائمى و 
در همه فصــول برپا خواهد بود، گفت: 
در قالب اين طرح مى توان از استان هاى 
ديگر محصوالت كشاورزى را با قيمت 
نــازل خريد و بــا قيمت مناســب به 

مصرف كننده عرضه كرد.
رئيس تعاون روستايى استان همدان با 
بيان اينكه ســعى مى شود در اين طرح 
قيمت ها متفاوت با بازار باشــد، افزود: 
اميدواريــم اين طرح بتواند موفق عمل 
كرده به طورى كه هم عرضه كننده و هم 
مصرف كننــده از منفعت طرح بهره مند 

شوند.

عرضه مستقيم محصوالت كشاورزى در طرح «از مزرعه تا سفره»

نخستين بازار روستايى در دهه فجربرپا مى شود

انتظار مردم از قواى 3 گانه اقدامات 
اميدآفرين و گره گشا است

وزير نيرو در ويدئوكنفرانسى طرح هاى وركانه ويارمجه باغ را افتتاح كرد

آبرسانى به1500 روستائى همدان 
همدان69  روز آلوده را 
پشت  سرگذاشت

■ كبودراهنگ آلوده ترين شهر استان

روستاييان ساكن شهر ها هم 
مشمول بيمه روستايى مى شوند

تكرار ايثـار
با اهداى 

اعضا
■ خانواده فرهنگى 

اعضاى بدن 
دخترخودرا 
بخشيدند
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رقابت واقعى الزمه انتخابات پرشور
 با مشاركت حداكثرى است

 يكى از ويژگى هاى اصلى يك انتخابات، شكل گيرى رقابت واقعى 
و نــه صــورى و ظاهرى بين افراد و گروه هاى مختلف اســت كه از 
اهميت خاصى برخوردار اســت؛ به گونه اى كه بدون چنين رقابتى در 

اساس انتخابات معنا و مفهومى نخواهد داشت.
در يك محاسبه سرانگشتى مى توان به اهميت و ضرورت يك رقابت 
واقعــى با تمام لوازم و مقدمات آن پى بــرد؛ زيرا اگر بر مبناى قانون 
اساســى همه روندها از جمله انتخاب حاكمان و كارگزاران متكى به 
آراى عمومى است و اين مردم هستند كه بايد انتخاب كنند، شرايط و 

لوازم چنين انتخابى نيز بايد به تمام معنا مهيا گردد.
از طرفى سياست ورزى در يك فضاى دموكراتيك مبتنى بر مشاركت 
و نقش آفرينى مردم است و افكار عمومى به عنوان اساس تصميمات و 
رفتارها مبناى عمل است و آنچه اكثريت جامعه در پى آن است، بايد 

به منصه بروز و ظهور برسد.
البته در نظام مردم ســاالرى دينى اين مهم براساس ارزش هاى دينى و 
در چهارچوب قوانين الهى صورت مى گيرد و اتفاقا در اين چهارچوب 
است كه اخالق و قانون تعيين كننده جهت و مسير حركت ما خواهد 
بود و به تبع آن رقابت ها نيز با رعايت هنجارها و قواعد تعريف شــده 

نظام شكل خواهد گرفت.
نقطه آغاز و گام نخســت و اساســى اين گونه رقابتى حضور ساليق 
مختلف در عرصه اســت تا هم رقابت ها شكل واقعى به خود گيرد و 
هم مردم از حق انتخاب برخوردار گردند. نقطه مقابل چننى وضعيتى 
بســته شدن راه ورود ســاليق مختلف به عرصه رقابت ها و به تبع آن 
محروم شدن بخش قابل توجهى از جامعه از انتخاب خواهد بود كه با 

روح انتخابات در نظام مردم ساالر دينى بيگانه است.
نكته حايز اهميت ديگر در اين زمينه بحث مشاركت حداكثرى مردم 
در انتخابات است؛ زيرا اينجا هر رأى ريخته شده به صندوق پيش از 
هر چيز به معناى مشاركت شــهروندان در صحنه و نقش آفرينى آنان 

است.
ايــن روزها تالش و تكاپوى جريان هاى سياســى بــراى حضور در 
انتخابات كامال قابل مشاهده است. در اين ميان هم اصولگرايان و هم 
اصالح طلبان هر يك به دنبال راه ها و ســازوكارهايى هستند كه زمينه 

براى حضورى قوى و موفقيت آميز آنها در رقابت ها فراهم گردد.
شايد تفاوت اين دو جناح سياسى در آن باشد كه اصولگرايان با چالش 
تعدد مواجه هســتند و اصالح طلبان با چالش شناسايى يك كانديداى 

وحدت آفرين كه در عين حال رأى آور باشد. 
البته فصل مشترك هر دو جناج سياسى دستيابى به اجماع و به دنبال آن 

كانديداى واحد است كه هنوز نمى توان آن را پيش بينى كرد.
البته هر روز خبرهاى تازه اى از هر دو اردوگاه به گوش مى رســد كه 
نشان از جديت و اهتمام فعاالن سياسى اصولگرا و اصالح طلب دارد.

آنچه اما از جهات مختلف از جمله اهميت مشاركت مردم، برخوردارى 
از حق انتخاب و شــكل گيرى رقابت واقعى ضرورى به نظر مى رسد، 
مهيا شدن شرايط الزم براى حضور ساليق مختلف در انتخابات است 
كه بايد مورد توجه جريان هاى سياســى، رسانه ها و دست اندركاران 

انتخابات قرار گيرد.

گاز 40 ساختمان ادارى 
 استان قطع شد

  مديرعامل شــركت گاز استان همدان با اشاره به انجام بيش از 6 هزار مورد بازرسى 
از ســاختمان هاى ادارى در سطح اســتان همدان به منظور اجراى طرح مديريت انرژى و 
پايش مصرف گاز در ادارات دولتى اســتان همدان، از قطع گاز 40 ســاختمان ادارى در 
سطح اين استان خبر داد.به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان همدان، عبدا... فياض 
تصريح كرد: پس از ابالغ دســتورالعمل پايش مصرف گاز در ادارات دولتى، اجراى اين 
دستورالعمل از ابتداى دى ماه در دستور كار قرار گرفت و با هماهنگى استاندارى همدان و 

فرماندارى ها گروه هاى بازرسى شركت گاز استان همدان با مراجعه به ساختمان هاى ادارى 
در ســطح استان نسبت به ســنجش دماى رفاه ادارات و بازرسى موتورخانه ها و... اقدام 
كردند.  وى با اشاره به انجام بيش از 6 هزار مورد بازرسى در سطح استان از ابتداى اجراى 
اين طرح، گفت: در نتيجه بى توجهى به رعايت استاندارهاى مورد نظر، 378 مورد اخطار 
قطع گاز صادر و پس از اخطار كتبى وشفاهى به برخى از ادراتى كه استاندارد مصرف گاز 

را رعايت نمى كردند، گاز 40 ساختمان ادارى در سطح استان قطع شد.
فياض با اشاره به آغاز فصل سرد سال و قرار گرفتن همدان در اقليم يك مناطق سرد سير 
كشور و مصرف ميانگين ساالنه 3/4 ميليارد مترمكعبى گاز در استان همدان كه بيشتر آن در 
فصل سرد مصرف مى شود و نيز رشد 13 درصدى گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

از عموم مشتركين گاز به ويژه مشتركين خانگى درخواست كرد الگوى مصرف را رعايت 
كنند و با اعمال موارد ســاده همچون رعايت دماى 18 تا 21 درجه در خانه، اســتفاده ار 
وسايل گرمايشى استاندارد، اصالح موتورخانه ها و ... در مصرف گاز صرفه جويى نمايند. 
وى تصريح كرد: همه مشــتركين گاز خانگى مى توانند با رعايت الگوى مصرف گاز كه 
توسط شركت ملى گاز اعالم شده است از گاز رايگان استفاده كنند؛ وى با اشاره به ديگر 
مشوق هاى درنظر گرفته شده براى صرفه جويى در مصرف گاز همچون اعمال تخفيف 15

درصدى مشــتركين كم مصرف و نيز جريمه 15 درصدى مشتركين پرمصرف تأكيد كرد: 
آن دســته از مشتركين خانگى كه در فصل سرد سال ماهيانه كمتر از 200 متر مكعب گاز 

مصرف كنند، گاز بهاى آنها رايگان خواهد بود.

همدان 69 روزآلوده را پشت سرگذاشت
■ كبودراهنگ آلوده ترين شهر استان

1200 هكتار از اراضى ملى استان رفع 
تصرف شد

 مديــركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همــدان از خروج 
تصرف هــزار و 200 هكتــار از اراضى ملى اين اســتان از ابتداى 

سالجارى تاكنون خبر داد.
اســفنديار خزائى در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: برخورد با پديده 
زمين خــوارى و جلوگيــرى از تصــرف اراضى ملى توســط افراد 
فرصت طلب و تخريب كنندگان اراضى ملى از اولويت هاى محورى 

منابع طبيعى است.
ــه  ــورت گرفت ــاى ص ــزى و هماهنگى ه ــا برنامه ري ــزود: ب وى اف
اراضــى  بازپس گيــرى  بــراى  اساســى  اقدام هــاى  امســال 
تصرف شــده و جلوگيــرى از دســت اندازى بــه منابــع طبيعــى 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــدان ص ــتان هم اس
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان ادامه داد: در اين 
راســتا از ابتداى ســالجارى تاكنون هزار پرونده قضايى مربوط به 
تخريب و تصرف اراضى به مساحت 3 هزار هكتار در استان همدان 

تشكيل و به مراجع قضايى ارسال شده است.
خزائى بيان كرد: از اين تعداد 900 پرونده از ابتداى سالجارى تاكنون 
منجر به صدور رأى شده كه نتيجه آن بازپس گيرى هزار و 200 هكار 

از اراضى ملى بوده است.
بــه گفته وى، تاكنون بيش از 95 درصــد از آراى صادره در محاكم 
قضايى استان همدان در زمينه پرونده هاى منابع طبيعى و آبخيزدارى 

به نفع دولت بوده است.
خزائــى اضافه كــرد: اداره كل منابــع طبيعى بــراى جلوگيرى از 
دســت اندازى افراد سودجو به حريم انفال، همكارى و تعامل خوبى 

با نيروى انتظامى دارد.
وى تأكيد كرد: همچنين شــهروندان مى توانند درصورت مشــاهده 
تخريــب و تصرف اراضــى موضــوع را از طريق ســامانه 1504

اطالع رسانى كنند.
همدان داراى 905 هزار هكتار اراضى ملى است كه 822 هزار هكتار 
آن را مراتــع تشــكيل مى دهد همچنين اين اســتان 65 هزار هكتار 
اراضــى بيابانى دارد كه 26 هزار هكتــار از آن در اراضى ملى واقع 

شده است.

زندانى ميانسال در همدان
 با كمك يك خّير آزاد شد

 مديرعامل ســتاد ديه اســتان 
همدان از آزادى زندانى 54 ساله 
به كمك خيّرى كه با كمك مالى 
موجب آزادى و بازگشت وى به 

آغوش خانواده خبر داد.
گفت وگو  در  روحانى منش  يدا... 
با ايرنا بيان كرد: پدر يك خانواده 
براى تأميــن هزينه درمان بيمارى 
فرزند معلولــش مجبور به قرض 

گرفتن مبلغى از ديگر افراد شد.
وى افزود: هزينه باالى درمان فرزند 23 ســاله حتى موجب ناتوانى 
پدر در پرداخت اجاره بهاى منزل اســتيجارى وى شــده و به دنبال 
شــكايت صاحبخانه و ديگر طلبكاران، اين مرد ميانســال پايان مهر 

امسال راهى زندان شد.
مديرعامــل ســتاد ديــه اســتان همــدان ادامــه داد: ايــن خيّــر پيــش 
ــليمانى 2 ــم س ــهادت قاس ــالگرد ش ــبت س ــز به مناس ــن ني از اي
زندانــى را آزاد كــرده بــود و بــا شــنيدن ايــن موضــوع و پرداخــت 
بخشــى از بدهــى حــدود 70 ميليــون تومانــى ايــن مددجــو، زمينــه 

آزادى او را فراهــم كــرد.
ــار  ــد، اظه ــى آزاد ش ــن زندان ــه اي ــان اينك ــا بي ــش ب روحانى من
ــى داراى  ــامل 130 زندان ــد ش ــم غيرعم ــى جرائ ــرد: 175 زندان ك
محكوميــت مالــى، 35 زندانــى مهريــه، 6 زندانــى ناتــوان در 
پرداخــت مهريــه و 4 زندانــى ديــه ناشــى از حــوادث در 9 ماهــه 

ــتند. ــواده بازگش ــوش خان ــه آغ ــالجارى ب س
وى بيــان كــرد: 167 تــن از زندانيــان آزاد شــده در 9 ماهــه 
ــوع  ــن مجم ــتند همچني ــا زن هس ــن از آنه ــرد و 8 ت ــالجارى م س
ــون  ــارد و 440 ميلي ــش از 47 ميلي ــده بي ــان آزاد ش ــى زنداني بده

ــوده اســت. ــان ب توم
روحانى منش اظهار كرد: درحال حاضر 243 تن شامل 236 مرد و 7

زن هم اينــك در زندان حضور دارند كــه 205 تن از آنها محكومان 
مالى، 33 نفر زندانى مهريه، 3 نفر بر اثر ناتوانى در تأمين ديه ناشــى 
از حــوادث كار و 2 زندانى قتل غيرعمد در زندان هاى اين اســتان 

تحمل حبس مى كنند.

1- قطع شدن برق در همدان احتمال فعاليت استخراج كنندگان رمزارز 
در همدان را تقويت كرده است. گويا قطعى برق ديروز در چند شهر 
استان رخ داده است. گفتنى است در شرايط نيمه تعطيل كشور، كمبود 

برق و گاز، قابل تأمل است.
2- پيشنهاد سفر به استان به چند داوطلب رياست جمهورى داده شده 
اســت. گويا به اين داوطلبان پيشنهاد شده برنامه تبليغى سفر به استان 
همدان را در فصل زمســتان براى تأثير بيشتر انجام دهند و از سفر در 
فصل بهار و شرايط خوش آب و هوا، پرهيز كنند. گفتنى است تاكنون 
از ميان داوطلبان احتمالى انتخابات رياست جمهورى، حسين دهقان، 

سفرى به استان داشته است.
3-رويكرد به استفاده از تاناكورا دوباره شدت گرفته است. گويا گرانى 
اجناس باعث افزايش مشتريان فروشگاه هاى لباس خارجى دست دوم 
شده است. گفتنى است وضعيت اقتصادى دليلى شده تا بيشتر مردم به 

جنس استوك و دست دوم بيشتر تمايل پيدا كنند.
4- بيت كوين فعاليت چينى ها در ايران براى استخراج رمزارز را تأييد 
كرده اســت. گويا سايت بيت كوين در گزارشى به اين مسأله پرداخته 
كه نشان مى دهد يكى از بزرگ  ترين مزارع استخراج رمزارز در اختيار 
شركت چينى لوبين است كه از مدت ها پيش در ايران فعال شده است. 
گفتنى است اســتخراج بيت كوين 800 ميليون تومانى در ايران، تنها 
36 ميليون تومان هزينه دارد يعنى با وجود ســقوط 25 درصدى اخير 
ارزش بيت كوين، اســتخراج يك بيت كوين مى تواند سود 22برابرى 

نصيب ماينرها كند.
5- تاالرها به اجبار تنها براى پذيرايى ناهار باز هستند. گويا ممنوعيت 
تردد از ســاعت 21 مانع پذيرايى شــام در تاالرها است. گفتنى است 
تاالرهــاى پذيرايى، با يك ســوم ظرفيت پس از يك ســال تعطيلى 

بازگشايى خواهند شد.

 همدان از ابتداى ســال همزمان با شيوع 
كرونا 69 روز آلوده را براى همه افراد داشته 
است اين درحالى اســت كه در مدت مشابه 
سال گذشــته، 24روز هواى ناســالم داشته 

است.
مقايسه شاخص كيفيت هوا نشان مى دهد در 
سالجارى كبودراهنگ آلوده ترين شهرستان با 
37 روز آلوده از ابتداى ســال تاكنون است و 
اســد آباد تنها شهرستان استان بوده است كه 

در سال 99 روزهاى آلوده اى نداشته است.
بر همين اساس در دى ماه سالجارى روز دوم 
و 22 دى ماه هواى شــهر همدان با شاخص 
102 (ذرات 2/5 ميكرون) در وضعيت ناسالم 
براى تمام گروه هاى حساس قرار گرفته است 
و وضعيت ساير شهرستان ها در اين ماه سالم 

گزارش شده است.
اين شرايط درحالى است كه همچنان محيط 
زيست اســتان همدان تأكيد دارد كه مشكل 
اصلى آلودگى هواى اســتان در كنار ســاير 
مؤلفه  ها نبود دستگاه پايش هوا به تعداد مورد 

نياز است.
مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان 
گفت: همزمان با فرارسيدن فصل زمستان در 
همدان پديده اينــورژن و وارونگى دما اتفاق 
افتــاد كه ايــن پديده در كنار ســوخت هاى 
بنزينى و گازوئيلــى موجب تراكم و افزايش 
غلظت آالينده ها شــد، در نتيجه شاهد اعالم 
وضعيت ناســالم براى گروه هاى حساس در 
برخى ســاعات شــبانه روز در شهر همدان 

شديم.
محسن جعفرى نژادبســطامى در گفت وگو با 
خبرنگار ما، افــزود: در پديده اينورژن هواى 
سنگين و سرد در ســطح زمين و هواى گرم 
در ارتفاعات باقــى مى ماند و جابه جايى هوا 
صــورت نمى گيرد، بنابرايــن وقتى هوا راكد 
باشــد، تراكم و غلظت آالينده ها بيشتر و اين 

غلظت موجب آلودگى مى شود.
وى افــزود: بــا اين حال از ابتداى زمســتان 
جارى، وضعيت ناسالم براى همه گروه ها در 
شهر همدان گزارش نشده است اما در برخى 
ساعات هواى ناسالم براى گروه هاى حساس 

را در شهر همدان تجربه كرده ايم.
وى افزود: در همين راســتا مهم ترين مشكل 
همــدان كمبــود دســتگاه پايش اســت كه 
شــهردارى همدان متولى اصلــى خريد آن 

است.
اين درحالى اســت كه چند روز گذشــته با 
پيگيرى خبرنگار همدان پيام مشــخص شــد 
مبلغــى كه بايد براى خريد اين دســتگاه كه 
اضطرارى  كارگروه  گذشــته  ســال  مصوب 
آلودگى هــوا بود، براى تكميــل پروژه هاى 
پل ســازى شهردارى هزينه شــده است. اين 
شــرايط درحالى اســت كــه آلودگى هواى 
همدان با شــرايطى كه كرونا هم به آن كمك 
كرده اســت، سبب شــده تا تعداد مراجعات 
بيماران با عالئم ريوى و تنفسى به اورژانس 

بيمارستانى بيشتر از چند هفته گذشته شود.
 ماسك از ورود آلودگى 

به سيستم تنفسى جلوگيرى نمى كند
در همين راســتا مسئول كنترل آلودگى هواى 
دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســيناى همدان با 
بيــان اينكه آلودگى هوا روى تشــديد عالئم 
ويروس كرونا تأثيرگذار اســت، اذعان كرد: 
استفاده از ماسك فقط براى جلوگيرى از ابتال 

به كروناويروس اســت و از ورود آلودگى به 
سيستم تنفسى جلوگيرى نمى كند.

مهدى خدابخشى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: آلودگى هوا موجب افزايش ضريب ابتال 
و مرگ ومير ناشــى از كروناويروس اســت؛ 
بنابراين افرادى كه جزو گروه هاى حســاس 
هستند، بايد از حضور در فضاهاى باز شهرى 

خوددارى كنند.
مســئول كنترل آلودگى هواى دانشگاه علوم 
حساس،  گروه هاى  درباره  ابن ســينا  پزشكى 
توضيح داد: بيماران قلبى و تنفسى، سالمندان، 
كودكان، نــوزادان و خانم هــاى باردار جزو 

گروه هاى حساس و پرخطر هستند.
وى خاطرنشــان كرد: شــاخص آلودگى هوا 
در 6 مرحلــه  هواى خوب، هواى متوســط، 
هواى ناسالم براى گروه هاى حساس، هواى 
ناسالم، هواى بسيار ناسالم و هواى خطرناك 
تقسيم بندى مى شود كه شرايط استان همدان 
درحال حاضر در مرحله  هواى ناســالم براى 

گروه هاى حساس است.
خدابخشى مطرح كرد: عمده مشكل در استان، 
شــهر همدان است كه به دليل جمعيت زياد و 
حمل ونقل ممكن اســت در برخى روزهاى 

سال آلوده باشد و مسأله بعدى آلودگى ناشى 
از سوخت مازوت در نيروگاه مفتح است كه 
مخاطراتى براى افراد پرخطر شهرســتان هاى 

فامنين و كبودراهنگ به همراه دارد.
وى با بيان اينكه وارونگى دما موجب آلودگى 
هوا در استان شده است، توضيح داد: سرماى 
شــديد هوا باعث وارونگى دما مى شود و در 
اين شــرايط آالينده ها به ســمت باال حركت 
نمى كنند و موجب ماندگارى آلودگى هوا در 

سطح زمين مى شوند.
ــگاه  ــواى دانش ــى ه ــرل آلودگ ــئول كنت مس
ادامــه  در  ابن ســينا  پزشــكى  علــوم 
ــرايط  ــه ش ــن هفت ــرد: در اي ــان ك خاطرنش
ــتيم  ــته داش ــه گذش ــه هفت ــرى نســبت ب بهت
و به طــور كلــى آلودگــى هــوا در شــهر 
همــدان بيشــتر در ســاعت 11 تــا 16 اســت.

وى با بيان اينكه از نظر آلودگى هوا شــرايط 
بهترى نســبت به سال گذشــته داريم، اعالم 
كــرد: تعطيلى مــدارس و دوركارى ادارات 
موجب استفاده نكردن از وسايل گرمايشى و 
كاهش تردد در سطح شهر شده كه اين عوامل 
موجب شده نسبت به ســال گذشته آلودگى 

هواى كمترى داشته باشيم.

نرخ باسوادى 
همدان باالتر از 
ميانگين كشور
■ امام جمعه همدان: به مشكالت 
معلمان سوادآموزى رسيدگى شود

  در همــدان بيــش از 20 مركز يادگيرى 
محلى سوادآموزى وجود دارد كه سبب شده 
تا نرخ باســوادى در استان حدود يك درصد 

بيشتر از ميانگين كشورى باشد.
نماينده ولى فقيه در اســتان همــدان با بين 
اينكه مســئوالن به مشكالت معلمان نهضت 
سوادآموزى رسيدگى كنند، گفت:  هر چقدر 
جهل در جامعه اى توسعه پيدا كند، ماندگارى 
فرهنگ غيردينى و بقاى سياســت هاى ضد 

انسانى بيشتر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش 
اســتان همدان، حجت االســالم والمسلمين 
حبيب ا... شعبانى در ديدار با مديركل آموزش 
و پــرورش و مديران نهضت ســوادآموزى 

استان، با اشــاره به جايگاه باالى علم آموزى 
در دين اســالم، اظهار كــرد: فرهنگ دينى و 
سياست نظام اسالمى، با علم آموزى و نخبگى 

داراى تناسب است و هم خوانى دارد.
وى بــا بيان اينكه برخى از سياســتمداران و 
قدرت ها بر توسعه جهل تأكيد دارند، گفت: 
برخالف فرهنگ دينــى، ماندگارى برخى از 
قدرت ها و فرهنگ ها در گرو توســعه جهل 

است.
امــام جمعه همدان افزود: هر چقدر جهل در 
جامعه اى توسعه پيدا كند، ماندگارى فرهنگ 
غيردينى و بقاى سياســت هاى ضدانســانى 
بيشــتر خواهد شد و اين موضوعى است كه 
برخى از قدرت ها هميشه به دنبال آن بوده اند.

وى با تأكيد بر اينكه علم آموزى يك فضيلت 
ذاتى است، عنوان كرد: متأسفانه گاهى اوقات 
مشاهده مى شود كه علم به عنوان ابزارى براى 

كسب درآمد تلقى مى شود.
وى با قدردانــى از اقدامات معلمان فعال در 
نهضت ســوادآموزى، گفت: معلمان نهضت 
سوادآموزى به لحاظ شرايط موجود و جامعه 
هدفشان با سختى هاى خاص و مشقت هايى 

روبه رو هســتند كه بايد از آنها به دليل صبر و 
تحملشان قدردانى كرد.

شعبانى با تأكيد بر لزوم رسيدگى و توجه به 
مشكالت اين قشر توســط مسئوالن، اظهار 
كرد: تحمل اين مشقت ها و ايجاد انگيزه براى 
مخاطبان توسط معلمان نهضت سوادآموزى 
همه و همه تأكيدى برآن اســت كه مسئوالن 
درباره رفع مشــكالت اين قشر به ويژه بحث 
استخدام آنها، برنامه ريزى الزم را داشته باشند.

مديركل آموزش و پرورش استان گزارشى از 
فعاليت مراكز نهضت ســوادآموزى در سطح 
استان و تالش براى رفع بى سوادى، ارائه كرد.

محمــد پــورداود گفت: بيــش از 20 مركز 
يادگيرى محلى ســوادآموزى در اين اســتان 

فعاليت مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه توسعه سوادآموزى از 
بركات و دستاورد هاى بزرگ انقالب اسالمى 
اســت، اظهار كــرد: پس از صــدور فرمان 
حضــرت امام خمينى(ره) مبنى بر تشــكيل 
نهضت ســوادآموزى، در اجالس جهانى نيز 

از اين فرمان تاريخى الگو گرفتند.
پورداود با بيان اينكه پس از انقالب اســالمى 

گام هاى ســترگى براى ريشه كنى بى سوادى 
برداشته شده است، به گونه اى كه اكنون ميزان 
سواد در كشور به 7/94 درصد رسيده است، 
ادامه داد: ميزان ســواد در استان همدان 6/95
درصد است كه نســبت به ميانگين كشورى 

0/9 درصد باالتر است.
وى با بيان اينكه در ســند تحول بنيادين نيز 
تأكيد خاصى بر بحث ســوادآموزى شــده 
اســت، عنوان كرد: بخش قابــل توجهى از 
بسته هاى تحولى آموزش و پرورش طرح ها 
و برنامه هاى مختلفى است كه به منظور ريشه 

كنى بى سوادى به اجرا درآمده اند.
مديركل آموزش و پرورش اســتان با اشاره 
به اينكه 20 مراكــز يادگيرى محلى در نقاط 
مختلف استان فعال هستند، بيان كرد: آموزش 
مهارت هاى حرفه اى از جمله برنامه هاى اين 
مراكز است كه عالوه بر ســوادآموزى، دنبال 

مى شود.
پورداود با بيان اينكه ميزان باسوادى در استان 
همدان باالتر از ميانگين كشورى است، ادامه 
داد: اميدوارم در آينده نزديك شاهد ريشه كنى 

بى سوادى در سطح كشور و استان باشيم.

 فرماندار همدان معتقد اســت امــروز مباحث 
فرهنگى و اجتماعى به فعاليت شــهردارى ها اضافه 

شده كه وظيفه بسيار خطيرى است.
به گزارش همــدان پيام، محمدعلــى محمدى در 
ديدار با رئيس و معاونان سازمان فرهنگى اجتماعى 
و ورزشى همدان با اشــاره به تغيير ماهيت فعاليت 
شــهردارى ها اظهار كرد: مردم در گذشــته فقط به 
شــهردارى ها به چشم نظافت شهر و آسفالت كردن 
كوچه ها و خيابان ها نگاه مى كردند اما امروز انتظارت 

مردم فراتر از اين موضوع رفته است.
وى افزود: انتظار از مديريت شــهرى بســيار فراتر 
رفتــه و امروز مباحث خطير فرهنگى و اجتماعى از 

شهردارى ها مطالبه مى شود.

فرماندار همدان با اشــاره به فعاليت هاى مناســب 
ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشــى شهردارى 
همدان گفت: هــر كدام از موضوعــات فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى سازمانى مجزا مى خواهد و واقعا 

فعاليت در هركدام از اين عرصه ها سخت است.
محمدى خاطرنشان كرد: برگزارى مناسبت هاى ملى 
و مذهبــى، اداره فرهنگســراها و همچنين پيگيرى 
مباحث اشــتغال زنان سرپرســت خانوار اقدامات 
بســيار مثبت اين سازمان بوده است. وى با اشاره به 
جشنواره شهروندان برگزيده، بيان كرد: انتظارى كه 
از برگزاركنندگان اين جشــنواره دارم اين است كه 

سعى كنند به سمت سياسى شدن حركت نكند.
فرماندار همدان عنوان كرد: از يك راننده تاكسى تا 

يك پرستار كه در اين دوران كرونا از جان و زندگى 
خود براى خدمت به مردم گذشته بايد در جشنواره 

شهروندان برگزيده ديده شوند.
رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى همدان 
نيز در اين جلســه با اشــاره به فعاليت هاى گسترده 
ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشــى شهردارى 
همدان گفت: برخالف تصور كــه در دوران كرونا 
فعاليت هــاى ما كاهــش پيدا مى كند امــا در حوزه 
فعاليت هــاى اجتماعى و آموزش هاى شــهروندى 

شاهد گسترش فعاليت ها بوديم. 
روح ا... وجدى هويدا افزود: آموزش هاى شهروندى 
در دوران كرونا به دليل جلوگيرى از شيوع بيشتر اين 
كرونا بســيار افزايش پيدا كرد و قدم هاى خوبى در 

اين زمينه برداشته شد.
وى با اشاره به جشنواره شــهروندان برگزيده بيان 
كــرد: پس از تجربــه برگزارى چنديــن دوره اين 

جشنواره به پختگى الزم رسيده است.
رئيــس ســازمان فرهنگــى اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى همدان عنوان كرد: تالش ما بر اين است 
به دور از تمام فضاهاى سياسى و مناسبات، برترين 

شهروندان شهر را شناسايى و معرفى كنيم.
وجدى هويدا با بيان اينكه فعاليت هاى ما چندوجهى 
بوده، گفت: در حوزه همياران محالت، ساخت مركز 
جامع آموزش شــهروندى، امضاى تفاهم نامه مسير 
گردشــگرى پايتخت و تمدن و ورزش شهروندى 
ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشــى شهردارى 

همدان قدم هاى خوبى برداشته است.

فرماندار همدان:
تغيير ماهيت فعاليت شهـردارى ها 

شيو
 آر

م -
پيا

ن 
مدا

: ه
س

عك
/



C M

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

چهارشنبه  24 دى ماه 1399  شماره 3950

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1399/1066 مورخ 1399/09/09 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى مصطفى طاهرى فرزند احمدعلى به شماره شناسنامه 14367 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 51/27 مترمربع در قسمتى از پالك 67 اصلي 
واقع در اســدآباد- بلوار جانبازان- پايين تر از ميدان بار-  روبروى باسكول زارعى خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى نظرعلى زارعى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 374)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/09

كامران متقى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

رفع تصرف 20000 مترمربع زمين 
در منطقه شكار ممنوع تجرك

 رفع تصرف 16 هزار مترمربع و پيگيرى قانونى براى رفع تصرف 
4 هزار متر مربع از اراضى ملى در منطقه شكار ممنوع انجام شد.

رئيــس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان فامنين گفت: اين 
اراضى در منطقه شــكار ممنوع تجرك واقع شده اند كه توسط 2 نفر 

تخريب و تصرف شده بود.
فريبا موســوى افزود: 16 هــزار مترمربع از اين زمين ها رفع تصرف 
شــده و پيگيرى قانونى بــراى رفع تصرف 4 هــزار مترمربع زمين 
تخريب و تصرف شــده بــا پيگيرى واحد حقوقــى منابع طبيعى و 

آبخيزدارى استان درحال انجام است.
وى خاطرنشان كرد: منطقه شــكار ممنوع تجرك با وسعتى بيش از 
14 هزار و 700 متر مربع در شــرق شــهر فامنين قرار گرفته است 
و تيپ هــاى متفاوتى از گونه هاى گياهى و جانورى در آن زيســت 

مى كنند.
موســوى گفت: از گونه هاى شــاخص اين منطقه مى توان به گرگ، 
روباه، تشــى، شــغال، خرگوش، كفتار، گوركن، ســمور ســنگى، 
خزندگان، پرندگان شــكارى از جمله عقاب طاليى و ساير پرندگان 
از جمله كبك، تيهو، كمركولى، ســبز قبا، چلچله كوهى و ... اشاره 

كرد.

صيانت از خانواده ضرورى است
 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: جلسه شوراى فرهنگ عمومى 
شهرســتان كبودراهنگ با موضــوع صيانت از خانــواده با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى در مسجد جامع اين شهر برگزار شد.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ در اين نشســت اظهار كرد: ما در 
كشــورى زندگى مى كنيم كه قانون آن نشأت گرفته از شرع مقدس 
اســالم اداره مى شــود و با توجه به حرمتى كه به علما قائل هستيم 
برمبنــاى تقويت و تحكيم خانواده اجراى طرح مصباح را پيشــنهاد 
مى كنيــم؛ زيرا اجراى اين طرح مى تواند بنيان خانواده را متجلى كند 
و يكى ديگر از مسائلى كه مى تواند بنيان خانواده را مستحكم تر كند 

حفظ و گسترش ايثار و شهادت و تقوا است.
حجت ا... محمدى افزود: كشور اسالمى ما دنبال اين است كه تعاليم 
دينى را گسترش دهد و تمدن اسالمى ايجاد كند و شرط نخست آن 

تقويت بنيان خانواده است.
وى همچنين افزود: خانواده نخســتين نهاد اجتماعى است و اساس 
جامعه را تشــكيل مى دهد، به يقين هويت هر فرد در خانواده تشكيل 
مى شــود بنابراين صيانت از خانواده موضوع بسيار مهم و ضرورى 

است كه بايد به آن توجه بيشتر شود.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين نشســت گفت: اگر بخواهيم بنيان 
خانواده را تقويت كنيم بايد ابتدا از خودمان آغاز كنيم چون فرزندان 
هر خانواده دنباله رو پدر و مادرشــان هستند و رفتار خانواده به طور 

قطع بر روى فرزندان تأثير مستقيمى خواهد گذاشت.
حجت االسالم نقى باقرى افزود: اگر به مسائل و موضوعات فرهنگى 
اهميت بيشترى دهيم بســيارى از مشكالت نيز به وجود نمى آيد و 
آموزش مى تواند راهكار مناســبى براى جلوگيرى از ناهنجارى ها و 

آسيب هاى اجتماعى باشد.

بهره بردارى از 28هكتار مجتمع گلخانه اى
 تا پايان سال

 نهاوند - خبرنگار همدان پيام: شهرك گلخانه اى علمدار با 8/14
هكتــار زمين در روســتاى علمدار با هدف اجراى ســند راهبردى 
و توسعه شهرســتان در حوزه جهاد كشــاورزى، كار قطعه بندى، ، 
جدولگذارى و تأمين زيرساخت آب و برق و گاز آن با 8/5 ميليارد 

تومان اعتبار به پايان رسيده است.
مــراد ناصرى فرمانــدار نهاوند در بازديد مدير شــركت شــهرك 
كشاورزى جهاد كشاورزى اســتان و جمعى از مديران شهرستان از 
روند ساخت شهرك گلخانه اى علمدار، گفت: تا پايان سالجارى در 
تحقق ســند راهبردى و توسعه شهرستان نهاوند در جهاد كشاورزى 
28 هكتار مجتمع گلخانه اى ســاخته مى شــود، كه بخش زيادى از 

مشكالت بيكارى و اشتغال شهرستان برطرف مى شود.
مدير شركت شهرك كشــاورزى جهاد كشاورزى استان همدان نيز 
اظهار كرد: 18 واحد گلخانه اى در شهرك علمدار تأسيس شده است 
كه تاكنون 6/3 ميليارد تومان اعتبار هزينه شــده است و 2/2 ميليارد 

تومان درحال عقد قرارداد و اجراست.
محمد خدادادى گفت: معابر، كانال هدايت روان آب هاى ســطحى، 
شبكه آبرسانى واحد هاى مجتمع، شبكه انتقال برق، شبكه آب شرب، 
تجهيــز چاه آب مجتمع، اســتخر ذخيره و منبــع هوايى تأمين آب 
گلخانه انجام گرفته اســت و شبكه انتقال گاز با 70 درصد پيشرفت 

درحال پيگيرى است.
خدادادى تأكيد كرد: با بهره بردارى از شهرك هاى گلخانه اى علمدار در 
شهرستان نهاوند عالوه بر افزايش ظرفيت توليد محصول، زمينه براى 
رشــد صادرات محصوالت كشاورزى نيز فراهم مى شود و اميدواريم 

تا دهه فجر 3 واحد از 18 واحد اين مجتمع به بهره بردارى برسد.

مديريت پارك جنگلى فارسبان 
به بسيح سازندگى سپرده مى شود

 در پى مذاكرات با بســيج سازندگى استان قرار است پس از انعقاد 
تفاهم نامه  همكارى، مديريت40 هكتارى پارك جنگلى فارسبان نهاوند 

به بسيج سازندگى احاله شود.
مديركل منابع طبيعى وآبخيزدرى اســتان همدان با اشاره به نقش مهم 
بخش خصوصي در توسعه جنگلكارى و بهسازي فضاي سبز شهري 
و تأكيد بر مشــاركت شــهروندان در اين حوزه، تصريح كرد: ترويج 
فرهنگ درختكارى، توســعه فضاي ســبز، جلب مشــاركت مردم و 
مؤسسات دولتي و غيردولتي از اركان مهم حفظ وتوسعه فضاي سبز 

و طرح هاى جنگلكارى در همدان است.
بــه گزارش پايگاه اطالع رســانى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
استان همدان، مديركل منابع طبيعى استان افزود: جنگل ها به عنوان يكى 
از مهم ترين ســامانه هاى حيات بخش نقش مهمى در ايجاد آسايش و 
رفاه جوامع بشرى دارند، زيرا در كنار حفظ محيط زيست و اكوسيستم 
مى تــوان از آنها بهره بردارى اقتصادى نيز كرد؛ موضوعى كه ضرورت 
برنامه ريزى و ايجاد سازوكار مناسب براى احياى جنگل ها در استانى 

همچون همدان را دوچندان مى كند.
اســفنديار خزائى تصريح كرد: اين تصميم بهتريــن راهكار حفظ و 
مراقبت از پارك هاى جنگلى و راهبرد جلب مشــاركت بسيج، مردم 
و جوامع محلى و دوســتداران طبيعت اســت كــه مى تواند عالوه بر 
كارآفرينى و اشتغالزايى نتايج و ثمرات ارزشمندى دردر زمينه مراقبت 
از جنگل هاى شهرستان نهاوند در مقابل تصرفات احتمالى، جلوگيرى 
از آتش سوزى و حتى كمك به غناى پوشش گياهى منطقه ايجاد كند.

خزايــى افزود: اداره كل منابــع طبيعى و آبخيزدارى اســتان تاكنون 
مديريت 3 پارك جنگلى دست كاشــت حيدره و شهيدسردار همدانى 
در ســد اكباتان همدان و پــارك جنگلى تپه ابــوذر در نهاوند را به 

شهردارى واگذار كرده است.
وى از اجراى طرح جهشــى 9 در 99 در راستاى تحقق شعار سال با 
عنوان «جهش توليد» در اســتان طى سالجارى خبر داد و افزود: احاله 
مديريت پارك هاى جنگلى با هدف حفاظت و حراست از جنگل هاى 

استان صورت گرفته است.

جان باختن 94 كرونايى در كبودراهنگ 
 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: از ابتداى اسفند تاكنون 4 هزار 
و 532 نفر با عالئم حاد تنفسى به مراكز بهداشتى و درمانى شهرستان 

كبودراهنگ مراجعه كرده اند.
رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان كبودراهنگ در ستاد پيشگيرى 
و كنترل هماهنگى و مقابله با ويروس كرونا با بيان اين مطلب افزود: 
از اين تعداد هزار و 687 نفر مثبت و 2 هزار و 736 نفر منفى و 109
نفر نامشخص بودند و از موارد مثبت قطعى 677 نفر بسترى و هزار و 
ده نفر بسترى سرپايى بوده اند. على احمدى خاطرنشان كرد: از تعداد 
مبتاليان 849 نفر شهرى و 838 نفر روستايى بودند و متأسفانه تاكنون 
94 نفر نيز در اين شهرستان در اثر ويروس كرونا جان خود را از دست 

داده اند و درحال حاضر وضعيت شهرستان زرد است.
وى ادامــه داد: مردم بايــد پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى را رعايت كنند تا دوباره به وضعيت نارنجى و قرمز برنگرديم 
فرماندار شهرستان كبودراهنگ نيز در اين جلسه گفت: با پيگيرى هاى 
شــبانه روزى كادر پزشكى همراهى مردم و اجراى موفقيت آميز طرح 
شــهيد سليمانى روزبه روز شــاهد از بين رفتن اين ويروس در سطح 
كشور هستيم. حجت ا... مهدوى به منظور حمايت از قشر آسيب پذير 
جامعه و در اجراى كمك مؤمنانه، از مســئوالن خواست با هماهنگى 
نانوايى هاى شهرســتان يك روز در هفته نــان رايگان در اختيار مردم 
بگذارند. وى در پايان افزود: ســاده انگارى و بى تفاوتى مردم نســبت 
به ويروس كرونا بســيار خطرناك است و از مسئوالن و اعضاى ستاد 
مقابله با كرونا خواســت تذكرات الزم درباره استفاده از ماسك را در 

اولويت كارى خود قرار دهند.

فوتى هاى كرونا در اسدآباد صفر شده است
 در ده روز گذشــته ميزان بســترى هاى شهرستان كاهش داشته و 

فوتى هاى كرونايى به صفر رسيده است.
رئيس دانشــكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى شهرستان 
اسدآباد با اشــاره به مركز تست سريع كرونا در شهرستان اظهار كرد: 
شهرستان اســدآباد در بحث رپيد تست(تست سريع كرونا) از استان 
جلوتر بــوده و نيز رهگيــرى بيماران و غربالگرى در طرح شــهيد 
ســليمانى همچنان درحال انجام است. ايرج صالحى در گفت وگو با 
ايسنا، مستقل بودن دانشكده علوم پزشكى را در پيشرو بودن شهرستان 
در بحث رپيد تســت مؤثر دانســت و تصريح كرد: درحال حاضر در 
شهرســتان اسدآباد 16 مركز رپيد تســت فعال بوده كه از اين مراكز 
يك مورد به صورت ســيار اســت و ظرف ده دقيقه پاسخ آزمايش را 
ارائه مى دهد. وى در ادامه با اشــاره به وضعيت آبى شهرستان اسدآباد 
تصريح كرد: براســاس گزارش اپليكيشن «ماسك» وضعيت نارنجى 
شهرستان اسدآباد به وضعيت آبى تغيير يافته كه در اين نوع از وضعيت 

آمار مبتاليان كمتر از شهرستان هاى زرد است.

توقيف 2 دستگاه تراكتور حفارى غيرمجاز 
در رزن

 با تالش شــبانه روزى اكيپ گشــت و بازرســى و نظارت اين شهرستان 2 دستگاه 
تراكتور با ادوات حفارى غيرمجاز در رزن توســط پرســنل منابع آب اين شهرســتان 

شناسايى و توقيف شد.
مدير منابع آب شهرســتان رزن گفت: نيروهاى گشــت و بازرسى مديريت منابع آب 
شهرستان رزن با اخذ دستور قضايى و با همكارى مأموران نيروى انتظامى رزن نسبت به 

شناسايى و توقيف يك دستگاه تراكتور حفارى غيرمجاز، اقدام كردند.

بــه گــزارش روابــط عمومــى شــركت آب منطقــه اى همــدان، محمدرضــا شــكوهى بــا 
اعــالم ايــن خبــر افــزود: ايــن دســتگاه درحــال حفــارى در اراضــى روســتاى كاروانــه 
ــف و  ــه توقي ــارى و ادوات مربوط ــتگاه حف ــى دس ــم قضاي ــا اخــذ حك ــه ب ــوده ك ب

روانــه پاركينــگ شــد.
وى در پايان با اشــاره به اينكه نيروهاى تالشگر اين امور در جهت حفاظت از آب هاى 
ســطحى و زيرزمينى تمام همت خود را به كار خواهنــد گرفت، تأكيد كرد:  حفاظت و 
صيانت از آب هاى زيرزمينى و ســطحى به عهده امورهاى تابعه شــركت آب منطقه اى 
همدان است و درصورت تعرض به منابع آبى مذكور مطابق قانون توزيع عادالنه آب با 

قاطعيت با متخلفان برخورد خواهد شد.

شــركت بيمــه دانــا در نظــر دارد ملــك مــازاد بــر نيــاز خــود را از طريــق مزايــده عمومــى بــه فــروش برســاند. 
ــا شــماره هــاى  33963020-021 داخلــى  متقاضيــان محتــرم مــى تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر ب

4317 و يــا شــماره 09188171287 و 09122254643 تمــاس حاصــل فرماينــد.

بيمــه دانـــا
آگهى مزايده عمومى(نوبت اول)

سپيده راشدى»
 روســتاييانى كــه عضو صنــدوق بيمه 
روستايى هستند اما به شهر مهاجرت كرده اند 
و سكونت آنها تغيير كرده است هم مى توانند 
بيمه پردازيشان را ادامه دهند. البته اگر با ايجاد 
شــغل جديد تحت پوشش ســازمان تأمين 
اجتماعى قــرار بگيرند ديگر نمى توانند تحت 

پوشش بيمه روستايى باشند.
مديــر صندوق بيمــه اجتماعى كشــاورزان، 
روستائيان و عشاير همدان با حضور در دفتر 
روزنامه همدان پيام در جمــع اعضاى هيأت 
تحريريه با اشاره به اينكه اغلب مردم از لحاظ 
اقتصادى در مضيقه هســتند و توان پرداخت 
2 حق بيمه را ندارند، گفت: يك فرد نمى تواند 
از 2 سازمان بيمه اى استفاده كند؛ كسانى كه با 
4 سال سابقه بيمه تأمين اجتماعى قصد دارند 
سوابقشان را به بيمه روستايى و عشايرى انتقال 

دهند اين امكان برايشان وجود دارد. 
 جذب بانوان و جوانان روستايى 

مهدى ســماواتى ادامــه داد: جــذب بانوان 
روستايى و جوانان در اولويت كارى صندوق 

بوده و هست. 
وى بيان كرد: يكى از بزرگ ترين مشكالت در 
سطح كشور افزايش سن بيمه شوندگان است. 
سعى بر اين اســت كه با افزايش آگاهى افراد 
از طريق تبليغات هم كارگزاران و هم افرادى 
كه در سطح استان تحت تكفل صندوق هستند 

از جوانان باشند.
وى افزود: در چند سال گذشته زنان روستايى 
تصور مى كردند كه اگر همسرشان بيمه باشد 
كفايت مى كند اما درحال حاضر جامعه بانوان 
روســتايى درحال رشد اســت، به طورى كه 
جذب بانوان روســتايى در 2 سال گذشته و 
نسبت به ســال هاى پيش 30 درصد افزايش 

يافته است.
سماواتى تأكيد كرد: سهميه جذب بيمه شدگان 
روستايى-عشــايرى در اســتان همدان، 240
هزار نفر است كه از اين تعداد، 115 هزار نفر 

جذب شده اند. 
وى ادامه داد: در اســتان همدان 5 هزار و صد 
خانواده در 3 قالب مستمرى بگير ماهانه وجود 
دارند. يكى از قالب هاى كارى بازنشســتگى 
اســت. روستاييانى كه 15 ســال سابقه كارى 
داشــته باشــند و 65 سال ســن، بازنشسته 
مى شــوند و اين مهم براى تعــداد زيادى از 
خانوارها در سال 99 محقق شد. همچنين در 
زمينه بازنشستگى پيش از موعد طبق مصوبه 

مجلس در سال 96، كسانى كه ده سال سابقه و 
70 سال سن دارند، بازنشسته مى شوند.

دوم  قالــب  كــرد:  خاطرنشــان  ســماواتى 
ازكارافتادگى است كه تعداد 500 خانواده از 5
هزار و صد خانواده از مستمرى ازكارافتادگى 
استفاده مى كنند و در قالب سوم تعداد 3 هزار 
و 200 خانواده كه سرپرســت آنها فوت شده 

است، حقوق دريافت مى كنند.
وى افزود: هر 25 بخش استان به عنوان پايلوت 
براى تحت پوشش قرار گرفتن صندوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان،  روســتاييان و عشاير 
انتخاب شــدند. درحال حاضر 46 كارگزارى 
در سطح اســتان فعاليت مى كنند. بزرگ ترين 
كارگزارى در شــهر همدان با بيش از 5 هزار 
بيمه شده و كوچك ترين كارگزارى در دهستان 

قهورد شهرستان كبودراهنگ است.
 بيمه پرداختى مردم 
صرف اشتغال مى شود

سماواتى خاطرنشان كرد: حق بيمه دريافتى از 
مردم صرف توليد در كشور مى شود و اشتغال 

را براى روستائيان به ارمغان مى آورد.

وى ضمن تأكيــد بر اينكه در صندوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان،  روستاييان و عشاير، 
كارفرمــا دولت اســت، خاطرنشــان كرد: 
روستاييان به اختيار خودشان بيمه مى شوند 
و حق بيمه را به انتخاب خود در يك سطح 
از 8 ســطح پرداخت مى كنند. دولت هم 2

برابــر حق بيمه دريافتــى را به عنوان يارانه 
به فــرد تخصيص مى دهد. فرد بيمه شــده 
مى تواند تا زمان بازنشســتگى حق بيمه را 

كند. واريز 
 نگاه روستاييان را تغيير داديم

سماواتى اظهار كرد: در بدو تأسيس صندوق 
اغلب روســتاييان شــناخت كافى از مزاياى 
بيمه نداشــتند و اين امر به نگاه منفى آنها به 
صندوق منجر مى شد. از طريق اصحاب رسانه، 
ســازمان هاى مردمى  و  روحانيون  معتمدين، 
مســتقر در روستاها براى روســتاييان انگيزه 
ايجاد شد كه از مزاياى صندوق استفاده كنند، 
به طورى كه درحال حاضر در سطح استان 115

هزار خانوار تحت پوشش صندوق هستند.
وى با اشــاره به اينكه ساكنان شهرهاى كمتر 
از 20 هــزار نفــر جمعيت توســط صندوق 
روستاييان و عشاير بيمه مى شوند، افزود: تنها 
محدوديت در شهرستان ها وجود كارگاه هايى 
است كه تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى 
هستند و همزمان از 2 شركت حق بيمه واريز 

مى كنند.
ســماواتى اضافه كرد: مزاياى استفاده از بيمه 
روستايى و عشايرى را با روستاگردى، آموزش 
به روز كارگــزاران، اهداى احكام و ارســال 
پيامك هاى تبليغاتى در روســتاهاى اســتان 

فرهنگ سازى كرده ايم.

وى ضمــن تأكيد بر اينكه افراد مى توانند حق 
بيمه خود را در اقســاط 3 و 6 ماهه پرداخت 
كنند، گفت: اگر بيمه شده فوت كند بازماندگان 
مادام العمر مى توانند حقــوق فرد متوفى را از 

بيمه دريافت كنند.
ســماواتى اعــالم كــرد: از جملــه مزاياى 
كوتاه مدتى كه صندوق به بيمه شــدگان ارائه 
مى دهد اين اســت كه افــرادى كه در كنكور 
سراســرى رتبه كمتر از 2 هزار را كسب كنند 
تا 4 ســال با پرداخــت كمك هزينه تحصيلى 
آنها را حمايت مى كنيم. همچنين 700 خانوار 
آسيب ديده از كرونا كه مستمرى بگير صندوق 

بودند تسهيالت بانكى دريافت كردند.
وى با اشــاره به اينكه درحال فرهنگ ســازى 
بيمه در سنين پايين هستيم، افزود: الزم است 
روستاييان بدانند با عضويت در صندوق چرخ 
اقتصاد خانواده هاى عضو راحت تر مى چرخد. 
ماندگارى روستاييان در روستاها حفظ شده و 
توليد دوباره به روســتاها برمى گردد. به جاى 
اينكه يك روســتايى در حاشيه شهر زندگى 
كند و با مشــكالت حاشيه نشينى درگير شود 

در روستا بدون دغدغه مالى زندگى مى كند.
در ادامه روابط عمومى صندوق بيمه اجتماعى 
كشــاورزان، روستاييان و عشــاير همدان هم 
گفت: بــا حمايت هاى صندوق 5 هزار و صد 
خانوار نيارمند بى نياز شدند و از اين تعداد ده 

درصد تمكن مالى خوبى دارند. 
حاتم شكرى خاطرنشان كرد: نتيجه گسترش 
صندوق در روســتاها لبخند روستاييانى است 
كه در دوران كهولت بــا دريافت حقوقى كه 
نتيجــه عضويت در صندوق اســت، عزتمند 

شده اند.

 مــوزه دفــاع مقدس شهرســتان 
اسدآباد با ســاخت تنديس و المان 3 
خلبان شــهيد شهرستان در سال آينده 

راه اندازى مى شود.
شهردار اسدآباد با بيان اينكه هم اكنون 
ســاخت پايــه تنديس و المــان اين 
شــهداى گرانقــدر در مراحل پايانى 
اســت، تصريح كرد: ماكت هواپيماى 
F۴ و المــان و تنديس اين شــهداى 
گرانقــدر در ميــدان آزادگان واقــع 
در ورودى شــهر اســدآباد از سمت 

كرمانشاه نصب خواهد شد.
عليرضــا فعله گــرى مطــرح كــرد: 
رضاييــان،  مظاهــر  دوم  شــهيد 
شــهيد رضــا صادقــى و شــهيد علــى 

ــدآبادى در  ــان اس ــهيد خلب ــان 3 ش امجدي
ــه  ــد ك ــش كشــور بودن ــى ارت ــروى هواي ني
ــدس در  ــاع مق ــى در دوران دف ــش مهم نق

ــد.  ــا كردن ــش ايف ــى ارت ــروى هواي ني
وى در ادامه با اشــاره به 403 شــهيد دفاع 
مقدس شهرستان خاطرنشان كرد: تمام كوچه 
و معابر شــهر توسط شــهردارى به نام اين 

شهداى گرانقدر نامگذارى شده است.
وى با بيان اينكه كوچه هاى شهرك سيداحمد 
نامگذارى نشــده بــود و اين امــر يكى از 
مطالبات به جا مردم بود، يادآور شد: معابر و 
كوچه هاى اين شــهرك نيز به نام شهدا مزين 
شده اند كه تابلوهاى آن ساخته شده و درحال 

نصب قرار دارد.

فعله گرى در بخش ديگرى از نامگذارى 12
مورد از معابر و كوچه هاى سطح شهر به نام 
آزادگان دفاع مقدس اسدآباد خبر داد و اظهار 
كرد: نصب تابلوهاى ايــن معابر نيز درحال 

اجراست.
فعله گرى درباره با پروژه المان شهداى گمنام 
واقع در گردنه اسدآباد اعالم كرد: نورپردازى 

و محوطه ســازى طرح باقى مانده كه 
در اين راســتا پيمانكار پروژه براى 

تكميل طرح مشغول است.
وى بيان كرد: پروژه پياده راه سالمت 
شهر اسدآباد به عنوان مهم ترين پروژه 
شــهردارى تا پايان ســال كلنگ زنى 
خواهد شــد كه از ابتداى شــهرك 
ســيداحمد تا محوطه شهداى گمنام 
واقع در پارك شــهيد مدنى شــامل 
2 فاز براى اين طرح تعريف شــده 

است.
ــدازى  ــان از راه ان ــرى در پاي فعله گ
و آغــاز فعاليــت نخســتين گرمخانــه 
ــك  ــده نزدي ــدآباد در آين ــهر اس ش
ــه شــهر  ــر داد و گفــت: گرمخان خب
ــات گرمايشــى در محــل  ــا امكان ــدآباد ب اس
ظرفيــت  بــا  زهــرا(س)  بهشــت  ادارى 
پذيــرش 20 نفــر ســاخته شــده كــه از بعــداز 
ظهــر تــا صبــح روز بعــد ايــن گرمخانــه بــا 
ــرش  ــاده پذي ــگان آم ــه راي ــام و صبحان ش
خواهــد  بى خانمان هــا  و  كارتن خواب هــا 

ــود. ب

روستاييان ساكن شهر هم 
مشمول بيمه روستايى مى شوند

راه اندازى موزه دفاع مقدس اسدآباد در سال آينده
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با  همدان  مركزى  ميدان 
وجود داشتن ظرفيت هاى 
فوق العاده  گردشــگرى 
هنوز نتوانســته به عنوان 
گرفته  درنظر  جاذبه  يك 
بوعلى  خيابان  و  شــود 
براى  ايــده اى  هيچ گونه 

مانور دادن ندارد

برنامه ريزى  مبانــى  در 
مى شود  گفته  شــهرى 
يكى از راه هاى توســعه 
و نگهداشــت بافت هاى 
ايجاد  شــهرى  باارزش 
در  گردشگرى  مسيرهاى 
آن است و تا وقتى بافت 
براى  اقتصادى  جذابيت 
مردم نداشته باشد كسى 
روى آن ســرمايه گذارى 

نمى كند

خبرگزارىخبرگزارى
 siasat@hamedanpayam.com

عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس خبر داد
درنظر گرفتن 5 نقطه براى ساخت نيروگاه 

در غرب كشور
 عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس مطرح كرد: تأسيس يك 
نيروگاه در منطقه غرب كشــور براى رفع مشكالت موجود ضرورى بوده و 5 

نقطه براى شاخت اين نيروگاه در غرب كشور درنظر گرفته شده است.
ــا  ــه جلســه تشــكيل شــده ب ــا ايســنا، ب ــو ب ــژاد در گفت وگ ــادى بيگى ن ه
مديرعامــل بــرق حرارتــى پژوهشــگاه بــرق وزارت نيــرو اشــاره و اظهــار كرد: 

ايــن جلســه يــك مــاه پيــش بــراى رفــع مشــكل نوســان بــرق شهرســتان 
ماليــر تشــكيل شــد.

ــرق،  ــگاه ب ــه در پژوهش ــورت گرفت ــات ص ــاس مطالع ــه داد: براس وى ادام
ــع مشــكالت  ــراى رف ــور ب ــرب كش ــه غ ــروگاه در منطق ــك ني ــيس ي تأس
ــراى ســاخت ايــن نيــروگاه در غــرب  ــوده و 5 نقطــه ب موجــود ضــرورى ب

ــه شــد. كشــور درنظــر گرفت
بيگى نــژاد با بيان اينكه ســاخت نيروگاه 500 مگاواتى ســيكل تركيبى در 
شهرســتان مالير هنوز قطعى نشده اســت، افزود: 5 نقطه شامل 2 نقطه در 
شهرســتان مالير، 2 نقطه در شهرســتان بروجرد و يك نقطه در شهرستان 

درود درنظر گرفته شــده و بررسى ها براى ســاخت نيروگاه از جمله بازديد 
ميدانى ادامه دارد.

وى خاطرنشــان كرد: با توجه به اينكه زمين هاى درنظر گرفته شــده براى 
ساخت اين نيروگاه، زمين هاى كشاورزى است و خريدارى اين زمين ها براى 
وزارت نيــرو هزينه بااليى دارد، درحال پيگيــرى براى تأمين زمين از منابع 

طبيعى هستيم.
نماينــده مردم مالير در مجلس در پايان يادآور شــد: اين نيروگاه حرارتى با 
سرمايه گذارى حاكميت ساخته مى شود و پس از بهره بردارى، بخش خصوصى 

بدهى خود را به حاكميت در اين زمينه پرداخت مى كند.

@isnanews۹۴ ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan
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تجديد وام هاى بانكى
 گرفتارى جديد كشاورزان

 بخش كشاورزى اســتان همدان نقش بسزايى در تأمين نيازهاى اوليه 
مردم اســتان و كشور دارد و در نقطه مقابل زندگى قشر كشاورز نيز متأثر 
از فروش اين محصوالت است اما موفقيت در اين عرصه نيازمند در اختيار 
قرار دادن امكانات، تسهيالت بانكى كم بهره و ارائه خدماتى مختلفى همچون 

سموم و كودهاى شيميايى است.
البته دولت براى كمك به كشاورزان تسهيالتى پرداخت مى كند و كشاورزان 
براى تأمين نهاده هاى مورد نياز خود وام هاى بانكى را با هزار سختى دريافت 
مى كنند و به اميد فروش محصوالت خود و بازگرداندن اقساط بانكى فصل 

زراعى را طى مى كنند.
اما امسال كشاورزان با مشكالت جدى در تأمين نهاده و كشت محصوالت 
خود مواجه بودند كه ازجمله اين مشــكالت مى توان به افزايش قيمت هاى 

عجيب و غريب نهاده هاى كشاورزى اشاره كرد.
حال كشاورزى كه نمى تواند معوقات بانكى خود را پرداخت كند انتظار يارى 
از ســوى مسئوالن بانك را دارد و تنها خواسته اش تمديد وام است كه گويا 
اين امر به تازگى در بانك ها انجام نمى شود و بنابر نظر مراجع تقليد اين امر 

بايد تجديد صورت بگيرد.
به گفته كشاورزان در شرايط فعلى، تجديد وام ها نيز نه تنها بارى از دوش 
كشاورز برنمى دارد بلكه كوله بارى از خستگى و يأس را بر دوش اين قشر 
زحمتكــش مى گذارد. در اين روزهاى كرونايــى و ترس از ويروس كرونا، 
حضور در شــعب بانكى، ادارات و سازمان هاى مختلف براى تهيه مدارك 
مورد نياز تجديد وام هاى بانكى به كابوســى براى كشاورزان تبديل شده 

است.
 تجديد وام هاى بانكى، آغاز گرفتارى كشاورزان

رئيس خانه كشاورز استان همدان در اين باره، با بيان اينكه تجديد وام هاى 
كشاورزان باعث گرفتارى كشاورزان در كارهاى ادارى شده است، گفت: در 
تجديد وام كشــاورز بايد تمام مراحــل را از اول طى كند كه عمًال چندماه 

زمان مى برد.
ابوالقاســم سوزنچى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: هرساله در فصل پاييز 
كشاورزى كه نمى توانســت وام خود را پرداخت كند، با مراجعه به بانك و 
پرداخت مبلغى وامش تمديد مى شــد اما امسال وقتى كشاورزان به بانك 

مراجعه كردند، اعالم شده تمديد نمى شود.
وى با بيان اينكه براساس اعالم نظر مراجع تقليد در تمديد وام ها ربح مركب 
پيش مى آيــد و بايد تجديد صورت بگيرد، تصريــح كرد: متصدى بانك به 
كشــاورزان مى گويد كه به علت اينكه مراجع تقليد اعالم كردند در تجديد 
وام هاى كشــاورزان ربح مركب انجام مى گيرد، بايد تجديد صورت بگيرد، 
به طورى كه همانند تمديد 20 درصد از مبلغ بدهى گرفته مى شــود سپس 

تجديد صورت مى گيرد.
نماينده كشاورزان همدان خاطرنشــان كرد: بانك در تجديد وام ها حداقل 
9 ســند از كشــاورزان مى خواهد يعنى با عنوان تجديد كشاورز بايد تمام 
مراحل را از اول طى كند، به طورى كه اگر شركت هاى حقوقى باشد بايد 4

نوع ترازنامه از دفاتر تهيه كرده و به بانك ارائه دهند همچنين گواهى هايى 
از دارايى و تأمين اجتماعى و ضامن به بانك ببرد و قرارداد جديدى منعقد 

شود.
 اشكاالت كشاورزكارت

وى در بخش ديگرى به اشــكاالت كشاورزكارت اشــاره كرد و گفت: وزير 
كشــاورزى براى كمك به كشاورزان و در راستاى تأمين نهاده ها كارت هاى 
بانكى اختصاص داده اســت كه بر اين اســاس به ازاى هر هكتار 2 ميليون 

تومان به شكل كارت بانكى يك ساله با 12 درصد بهره داده مى شود.
رئيس خانه كشــاورز استان همدان خاطرنشــان كرد: ظاهر قضيه كشاورز 
كارت بد نيست اما وقتى كشــاورزى به بانك مراجعه مى كند تا ده هكتار 
بيشــتر به وى اختصاص داده نمى شــود ضمن اينكه پولى به كشاورز داده 
نمى شود. ســوزنچى با بيان اينكه در كشاورزكارت پولى به كشاورزان داده 
نمى شود، ادامه داد: كشــاورزانى كه كارت بانكى دريافت مى كنند، بايد از 
فروشــگاه هاى خاصى كه بانك اعالم مى كند خريدارى كنند! جاى پرسش 
اســت كه اگر مى خواهند به كشاورز كمك كنند چرا ما را به فروشگاه هاى 

خاص حواله مى دهند؟
80 درصد بدهى كشاورزان تجديد مى شود

مدير شعب بانك كشاورزى استان همدان نيز با تأكيد بر اينكه هر كشاورزى 
كه به بانك بدهى داشــته باشد، با دريافت 20 درصد از كل بدهى وامش را 
تقسيط مى كنيم، گفت: تجديد وام هاى كشاورزان منطبق بر نظر علما، عقود 
و ســاز و كارش متفاوت است به طورى كه بدهكار و متعهد بايد قراردادهاى 
جديد را امضا كنند.هوشــنگ حيدرنژاديان در گفت وگو با ايســنا، درباره 
طوالنى شــدن روند تجديد وام هاى كشاورزان تأكيد كرد: بانك كشاورزى 
پرونده مادر داشــته به طورى كه يك بار مدارك را از كشاورزان گرفته و در 

تجديد وام ها فقط حضور بدهكار و ضامن كافى است.
 كشاورزكارت براى دسترسى سريع كشاورزان به منابع مالى

حيدرنژاديان درباره كشــاورز كارت نيز يادآور شد: اين اقدام شكل جديد از 
ارائه خدمت بانك به فعاالن كشاورزى است كه با توافق وزير جهادكشاورزى 
صورت گرفته و هدف نهايى بانك از ارائه اين خدمت دسترســى سريع و به 

موقع كشاورز به منابع مالى در تأمين نهاده هاست.
مدير شعب بانك كشاورزى اســتان همدان با اشاره به اينكه سقف تعيين 
شــده توسط جهادكشاورزى مشخص شده اســت، گفت: براساس تصميم 
جهادكشاورزى سقف هر كشاورزكارت ده هكتار بوده كه به ازاى هر هكتار 2

ميليون تومان تسهيالت با نرخ 12 درصد كه 6 درصد كمتر از نرخ مصوب 
شوراى پول و اعتبار است، پرداخت مى شود.

وى بــا تأكيد بر اينكه كشــاورز كارت براى جلوگيــرى از وجود نقدينگى 
غيرمتعارف اســت، افزود: هدف كشــاورز كارت اين است كه خريد واقعى 
صورت بگيرد به همين علت فروشــگاه هاى فروش كود و سم و نهاده هاى 

كشاورزى توسط سازمان جهادكشاورزى به بانك معرفى شدند.
 صدور 435 فقره كشاورز كارت در همدان

حيدرنژاديان با اشاره به اينكه اين كارتخوان ها اختصاصاً براى كشاورز كارت 
اســت، بيان كرد: ضامن گيرى در كشاورزكارت به صورت زنجيره اى و مدت 

زمان بازپرداخت يكساله است.
وى با بيان اينكه زمانى پول به كشــاورز كارت تعلق مى گيرد كه نهاده هاى 
كشاورزى موجود باشد و خريدى صورت بگيرد، خاطرنشان كرد: اوالً كشاورز 
بايد اعالم كند كه كود و سم مورد نيازش در فروشگاه موجود است، بعد پول 
به كارت كشاورز واريز مى شود و از زمانى كه پول به حساب كارت كشاورز 

واريز مى شود، سود تعلق نمى گيرد.

عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى سينا در اين باره 
به ايسنا گفت: ساالنه حدود يك ميليون گردشگر 
از همدان بازديد مى كنند اما اين گردشگران عمًال 
هيچ برنامه و مســير مشــخصى براى استفاده از 

فرصت هاى گردشگرى در همدان ندارند.
صاحب محمديان منصور ادامه داد: هر ساله حدود 
400 هــزار نفــر از آرامگاه بوعلى ســينا و 300
هزار نفــر از آرامگاه باباطاهر ديدن مى كنند و اگر 
بخواهند بين اين 2 آرامــگاه حركت كنند رينگ 
اول را انتخاب كرده و با خودروهاى شخصى مسير 

را طى مى كنند.
 بين پياده راه بوعلى، اكباتان 
و تپه هگمتانه پيوستگى نيست

وى اضافــه كــرد: از طرف ديگر پيــاده راه بوعلى 
به عنوان عنصرى براى گردشــگرى طراحى شده 
اســت و بايد برنامه ريزى شــود گردشگران از اين 
درحال حاضر  درحالى كــه  كنند  ديــدن  پياده راه 
پيوســتگى ميان پياده راه بوعلى، پياده راه اكباتان 

و تپه هگمتانه وجود ندارد.
محمديان منصــور با بيان اينكه جاذبه هاى فراوانى 
در همــدان وجود دارد اما متأســفانه برنامه ريزى 
بــراى حركــت مناســب گردشــگر در آن ديده 
نمى شــود، گفت: در اين شرايط بســيارى از آثار 
باارزش ديده نمى شــوند و گردشــگران نيز دچار 
ســردرگمى هســتند، بنابراين مى توان با طراحى 
مســير گردشــگرى موجــب ماندگارى بيشــتر 

گردشگران در همدان شد.
اين مدرس دانشــگاه افزود: تمام تالش مديريت 
شهرى بايد روى تقويت محور يا محورهايى باشد 
كه موجب شــود گردشــگر، نما و چهره خوبى از 
شهر را ببيند همان طور كه در بسيارى از كشورها 
ايــن اتفاق افتاده، اگرچــه در همدان براى تحقق 
اين قضيه بســيار دير شده اســت و اين كار بايد 

زودتر عملى شود.
وى توضيح داد: به نظر مى رســد براى انتخاب مسير 
مورد بحث چند مســأله وجود دارد و شــايد با يك 
مسير نتوانيم تمام آثار را ارائه دهيم؛ مثًال گنجنامه، 
سنگ شير، آرامگاه بوعلى سينا و باباطاهر هر كدام 
يك طرف شــهر هستند و شايد مجبور باشيم چند 
مسير را تعريف كنيم بنابراين به يك مسير تاريخى، 
فرهنگى و يك محور طبيعى نياز داريم تا گردشگر 

زمان بيشترى را در آنها بماند.
محمديان منصــور ادامــه داد: مهم تريــن عايدى 
كه اين امر براى ما دارد، اين اســت كه مى دانيم 
گردشــگران كجاى شــهر هســتند و براى كدام 
قســمت بايد برنامه ريزى كنيم و مديريت داشته 
باشــيم، عالوه بر اين مســير يادشده يك شاهرگ 
اقتصــادى خواهد بود كه بــر زندگى و رفاه اهالى 

بومى تأثير مى گذارد.
وى تصريــح كــرد: تعريف گــذر فرهنگى به طور 
مســتقيم و غيرمستقيم تأثيرات اقتصادى بر روى 
كيفيت زندگى مردم همدان خواهد داشت و هدف 
اين نيســت كه تنها فضاى بهترى براى توريست 
فراهم شــود بلكه توريست صنعت، اقتصاد و شغل 

ايجاد مى كند.
اين مدرس دانشــگاه در مورد معيارهاى انتخاب 
مسيرهاى موردنظر مطرح كرد: معيارهاى زيادى 
در تعيين مســير دخيل هســتند و درحال حاضر 
پروژه هايى در دســت انجام است كه با فرايندهاى 

كامًال علمى برنامه ريزى شده اند.

وى شــرح داد: در مبانى برنامه ريزى شهرى گفته 
مى شــود يكى از راه هاى توســعه و نگهداشــت 
بافت هــاى بــاارزش شــهرى ايجاد مســيرهاى 

گردشــگرى در آن است و تا 
وقتى بافت جذابيت اقتصادى 
بــراى مردم نداشــته باشــد 
سرمايه گذارى  آن  روى  كسى 
نمى كنــد و اهالى كهن محل 
نيز آنجــا را تــرك مى كنند 
ماننــد اتفاقى كــه امروزه در 
همدان  قديمــى  محله هــاى 
بهترين  بنابراين  است؛  افتاده 
جذابيت  كه  است  اين  راه حل 
اقتصــادى ايــن محــالت را 
پروژه هــاى  از  اســتفاده  بــا 
گردشگرى و ايجاد محورهاى 
ببريم،  باال  توريستى  تاريخى، 
از طرف ديگر توصيه مى شود 
در  گردشــگرى  محورهاى  از 
بافت هاى  احيــاى  راســتاى 

تاريخى بهره مند شويم.
هتل هاى  از  بوم گردى ها  گردشــگرى   

لوكس موفق ترند
محمديان منصور دربــاره ظرفيت محالت قديمى 
همدان بــراى ايحاد گــذر فرهنگى بيــان كرد: 
تجربه نشــان داده همان طور كــه امروز در زمينه 
لوكس  هتل هــاى  از  بوم گردى هــا  گردشــگرى 
موفق ترند، گردشــگران نيز تمايــل زيادى براى 
بازديد از اين مناطق دارند، در واقع گردشگر براى 

ديدن هويت و تاريخ به همدان مى آيد.
وى دربــاره ظرفيــت پياده راه هــاى همدان براى 
تبديل به محــور فرهنگى گفــت: پياده راه ها اگر 
با هــدف جــذب توريســت و در محورهايى كه 
براى توريست ارزشمند اســت، طراحى شوند در 
ايــن حوزه مى گنجند اما گاهــى پياده راه ها صرفاً 
بــراى مردم شــهر طراحــى مى شــوند و به نظر 
مى رسد درحال حاضر پياده راه بوعلى بيشتر براى 
همدانى ها جذاب است اما اگر آرامگاه بوعلى سينا، 

موزه ميدان، پيــاده راه اكباتان و تپه هگمتانه نيز 
فعال شوند، توريست هم به اين مسير و قدم زدن 

در آن عالقه مند خواهد شد.
گردشــگرى  توســعه  مديرعامل 
ايران و آسيا نيز به خبرنگار ايسنا 
گفــت: در بســيارى از فضاهاى 
عمومــى دنيا مســيرهايى وجود 
دارد كه بــه آنها گذر يا مســير 
گردشگرى مى گويند و اين گذرها 
ســبب  كه  دارند  شــاخصه هايى 

جذب توريست مى شود.
 چقدر بهانه توريستى در 

پياده راه بوعلى وجود دارد؟
داد:  ادامــه  افتخاريــان  بهنــام 
درحال حاضــر خيابــان بوعلى به 
پياده  راه تبديل شده است اما چقدر 
بهانه توريســتى در آن وجود دارد؟ 
ابتــدا بايد در چنين مســيرهايى 
جاذبه هاى شهرى و خدماتى براى 
اســتفاده توريســت و مردم بومى 
درنظر گرفته شــود البته بايد ببينيم هدف از ايجاد 

خدمات براى مردم است يا توريست؟
وى توضيــح داد: در ابتــدا بايد بررســى كرد در 
همــدان چه مناطقــى اين ويژگى هــا را دارد كه 
هم بافت قديم و  هم هويت شــهرى داشته باشد 
و هم خدمات گردشــگرى و جاذبه در آن موجود 
باشد، يكى از جاهايى كه مستحق اين اتفاق است، 
چمن هاى همدان است كه با تغيير كاربرى بناهاى 

قديمى آنها شكل فرهنگى به خود مى گيرند.
افتخاريــان اضافــه كــرد: محلــه جــوالن ظرفيــت 
تبديــل بــه گــذر فرهنگــى را دارد و ويژگى هــاى 
ماننــد حمــام، مســجد، چنديــن خانــه تاريخــى، 
ــه و  ــتانى هگمتان ــه باس ــه تپ ــودن ب ــك ب نزدي
جــارى بــودن ســبك زندگــى قديــم همدانى هــا 
ــه  ــى اش ب ــار تاريخ ــر آث ــود دارد و اگ در آن وج
كاربرى هــاى جديــد تبديــل شــوند مى توانــد 
ــفانه  ــا متأس ــد ام ــرد باش ــذر منحصربه ف ــك گ ي
در ايــران تغييــر كاربــرى به درســتى انجــام 

نمى شــود.
وى بــا بيان اينكه هدف از ايجاد جاذبه هاى جديد 
نگهدارى بيشتر گردشــگر و بهانه اى براى حضور 
گردشگر در شهر است، تأكيد كرد: متأسفانه عزم 
جدى و علم آن در مديران شــهرى و گردشگرى 
همدان وجود ندارد و به مــرور زمان ظرفيت ها از 

بين مى رود.
ايــن راهنماى تورهــاى گردشــگرى اظهار كرد: 
ميدان مركزى همدان با وجود داشتن ظرفيت هاى 
گردشگرى فوق العاده هنوز نتوانسته به عنوان يك 
جاذبه درنظر گرفته شود و خيابان بوعلى هيچ گونه 
ايده اى بــراى مانور دادن ندارد؛ مثًال موزه، گالرى 
هنرى، فروشگاه عرضه محصوالت صنايع دستى يا 
اجراى پرفورمنس شهرى در آن گنجانده نشده و 
اين پياده راه عمًال به يك پروژه تبليغاتى شــهرى 

تبديل شده است.
ــگاه  ــدان آرام ــيرى را از مي ــر مس ــزود: اگ وى اف
بوعلــى ســينا تــا تپــه هگمتانــه درنظــر بگيريــم 
ــزى،  ــاده راه مرك ــد پي ــى مانن ــاى فراوان جاذبه ه
ــره  ــع، مقب ــجد جام ــدان، مس ــنتى هم ــازار س ب
و  هگمتانــه  باســتانى  تپــه  اســترومردخاى، 
ــه  ــا هيچ گون ــار ديگــر وجــود دارد ام بســيارى آث

پيوســتگى فرهنگــى بيــن آنهــا 
جــذب  باعــث  كــه  نيســت 

ــود. ــت ش توريس
در  اينكه  بيــان  با  افتخاريــان 
همدان طرح ها بخشــى انتخاب 
مثال  به عنوان  گفت:  شــده اند، 
كف سازى  پياده راه مركزى انجام 
شــد اما جداره ســازى صورت 
نگرفــت همچنين در طرح هاى 
كالن، مباحــث گردشــگرى و 
راهنمايان تور نيز در آن تعريف 

نشد.
وى مطــرح كرد: اگــر از حجم 
محله  بــراى  عمرانى  اعتبارات 
مى توان  شــود  استفاده  جوالن 
طى 2 سال تبديل به يك محور 

گردشــگرى بى نظير شود، در ضمن مى توان براى 
گذرها نمايشگاه هاى خيابانى تدارك ديد و بسترى 
فراهم كرد كه گردشگر در اين مسير امنيت ذهنى 

داشته باشد.
افتخاريــان ادامــه داد: گردشــگران در مســير 
گردشــگرى بايــد فرهنگ آن منطقــه را ببينند 
و فعاليت هــاى 24 ســاعته در آن جارى باشــد، 
عالوه بر اين ضرورت دارد ساكنان محالت در اين 
امر مشــاركت كنند و تنــوع خدمت، تردد راحت 
به مســيرهاى اصلى شــهر و پيوستگى مسيرى و 

مفهومى و عملكردى وجود داشته باشد.
رئيــس كميســيون اقتصــاد، ســرمايه گذارى و 
گردشگرى شــوراى اسالمى شــهر همدان نيز با 
اشــاره به اينكه همدان داراى هويــت تاريخى و 
فرهنگى خاصى اســت، گفت: بافت تاريخى شهر 
همــدان مى تواند هويــت مورد نظــر را به خوبى 

معرفى كند.
حسين قراباغى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
گذر فرهنگى مى تواند مسير تاريخى و گردشگرى 
و در مكان هايى كه نشان دهنده هويت ما هستند، 
تاريــخ و تمدن را به نمايش بگذارد، يادآور شــد: 
ايجاد گذر تاريخى و فرهنگى در برخى از شــهرها 
مانند يزد و اصفهان مرســوم و تجربه موفقى است 
و اگر در همــدان نيز ايجاد شــود عالوه بر اينكه 
جذابيت فراوانى براى گردشگران دارد همدانى ها 

نيز به اهميت آن پى خواهند برد.
وى با اشاره به اينكه توريست هاى خارجى به دنبال 
ديدن تاريخ و هويت ما هســتند، اظهار كرد: بايد 
ايــن تاريخ و هويت كهن را براى گردشــگران به 
نمايش بگذاريم و در اين مســير فرهنگســازى و 
مستندســازى كنيم تا تمام آثــار موجود معرفى 

شوند.
 در بودجــه 1400 ايجاد گذر فرهنگى 

رقم خوبى گرفته
قراباغى مطرح كرد: در بودجه ســال 1400 براى 
ايجاد گذر فرهنگى رقم خوبى درنظر گرفته شده 
اســت و اميدواريم با ايجاد آن اتفاق مباركى براى 
بافت تاريخــى و فرهنگى همدان بيفتد همچنين 
كميسيون گردشگرى شــوراى شهر اين قضيه را 

به طور مرتب رصد و بررسى مى كند.
رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى 
شوراى اسالمى شهر همدان در پايان بيان كرد: يكى 
از مسيرهايى كه به دنبال تبديل آن به گذر گردشگرى 
و طبيعى هستيم، مسير رودخانه گنجنامه است كه 
مى تواند محور بسيار خوبى براى 
گردشــگرى همدان باشــد و با 
پيگيرى هاى انجام شده مقرر شد 

مسير بازسازى و مرمت شود.
به گزارش ايســنا، شهر همدان 
با داشــتن جاذبه هاى تاريخى و 
طبيعــى منحصربه فرد و قدمت 
طوالنــى مى تواند شــاهراه هاى 
فرهنگى و گردشگرى بى نظيرى 
داشته باشد كه عالوه بر استفاده 
اهالى بومــى، جذابيت فراوانى 
نيز براى گردشــگران داشــته 
باشــد اما متأسفانه جاى خالى 
ايــن گذرهــا در شــهر حس 
مى شود و انگار نيازى به ايجاد 

آن وجود ندارد.

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

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

برابر رأي شــماره 1399/1282 مورخ 1399/10/08هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى شاداله اكبرى ديبا 
فرزند عين اله به شماره شناسنامه 337 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب خانه 
و مغازه هاى احداثى در آن به مساحت 98/92 مترمربع در قسمتى از پالك باقيمانده 
1853 اصلي واقع در اسدآباد- خيابان كاشانى- كوچه كاشانى 13 خريداري با واسطه 
از مالك رســمي آقايان صحبت اله و عزت اله سيفى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 430)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/09

كامران متقى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهى مزايده عمومى (نوبت اول)

بنياد تعاون زندانيان استان همدان

بنيــاد تعــاون زندانيــان اســتان همــدان در نظــر دارد مكان هــاى زيــر را از طريــق مزايــده عمومــى واگــذار نمايــد. (هــر رديــف بــه يــك شــخص 
واگــذار مى گــردد) متقاضيــان مى تواننــد جهــت تهيــه اســناد مزايــده از تاريــخ درج آگهــى تــا تاريــخ 1399/11/20 بــه بنيــاد تعــاون زندانيــان 
بــه آدرس: همــدان، ميــدان فلســطين، جنــب پمــپ بنزيــن فلســطين مراجعــه و اســناد را دريافــت نماينــد. مبلــغ خريــد اســناد مزايــده بابــت 
ــزد بانــك  ــه شــماره حســاب 0112186495005 ن ــال مى باشــد كــه مى بايســت ب ــال و بابــت مابقــى يــك ميليــون ري رديــف اول دو ميليــون ري
ــام بنيــاد تعــاون زندانيــان اســتان همــدان واريــز گــردد و فيــش مربوطــه بــه امــور مالــى بنيــاد تعــاون زندانيــان  ملــى شــعبه مهديــه بــه ن

تحويــل گــردد.
ضمنا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 34227793-081 تماس حاصل فرمايند.

1-كليه فروشگاه هاى مواد خوراكى و غذايى زندان مركزى همدان به تعداد 5 فروشگاه.
2- واحد سنگكى زندان مركزى.

3- واحد رستوران زندان مركزى.
4- واحد اغذيه سراى زندان مركزى.

5- ميوه فروشى زندان مركزى.
6-پاركينگ زندان مركزى.

*كليه هزينه هاى چاپ و نشر آگهى به عهده برندگان مزايده مى باشد.

جاى خالى «گذر فرهنگى» در مادستان
 «گذر فرهنگى» اصطالحى است كه در ابتداى 
پيدايش، به مكان هاى خاص در بافت قديمى شهرها 
گفته مى شد كه معابر مختلف شهرها را به يكديگر 
متصل مى كردند، اكنون اما گذر فرهنگى از شــكل 
سابق خود خارج شده و تبديل به اصطالحى براى 

تبادالت فرهنگى و ســنتى يك شهر يا كشور شده 
است.

به عبارت ديگر امروزه گــذر فرهنگى مى تواند هر 
راه ارتباطى باشــد كه از طريق اتصال به آن بتوان 
فرهنــگ يك منطقه را به مناطق ديگر معرفى و از 

رويدادهاى فرهنگى منطقــه اى ديگر، عناصرى را 
دريافت كرد.

با شــنيدن اصطالح گــذر فرهنگى، يــك مكان 
مشــخص و ثابت به ذهن متبادر مى شود. محله يا 
خيابانى كه داراى قدمت تاريخى است و تبديل به 

مكانى شــده كه عالوه بر آنكه جنبه تاريخى دارد، 
محلــى براى برگزارى رويدادهاى فرهنگى و هنرى 
ســنتى و معاصر نيز اســت و مى توانــد در جذب 

گردشگر نيز مؤثر باشد.
با وجــود آنكــه ايجــاد محورهــاى فرهنگى و 

گردشــگرى سال ها درحال شــكل گيرى است و 
تجربه موفقى هم بوده اما شهر همدان با قدمت و 
پيشينه اى سترگ هنوز گذر يا گذرهايى براى به 
نمايش گذاشتن ظرفيت هاى تاريخى، فرهنگى و 

هنرى خود ندارد.
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 تزريق واكسن كوبايى در ايران تا بهار 1400
 آغاز مى شود

 رئيس كميته ســتاد مقابله با كرونا با بيان اينكه هر چندتوليد واكسن در 6 يا 7 شركت 
ايرانى آغاز شده اما تزريق همگانى واكسنى كه با مشاركت كوبايى ها در ايران توليد مى شود 
تا بهار ســال آينده در كشور آغاز مى شود.به گزارش ايرنا، مصطفى قانعى افزود: واكسنى 
كه با مشاركت كوبايى ها در ايران توليد مى شود در فاز نخست در كوبا به 56 نفر و در فاز 
دوم به بيش از صد نفر ديگر در اين كشور تزريق شده اما در فاز سوم قرار است همزمان 
با كوبا در ايران نيز به چندين هزار نفر تزريق شود.وى تأكيد كرد: هرچند توليد واكسن در 
شــركت هاى ايرانى آغاز شده اما به نظر مى رسد كه زودتر از همه در ايران واكسن كوبايى 
وارد بازار شود و ساير واكسن ها نيز طى يك يا 2 هفته ديگر مطالعات بالينى آنها آغاز شود.

اولويت دادن به توليدات كتاب هاى پيش دبستانى 
در جشنواره كتاب رشد

 رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى با بيان اينكه سازمان پژوهش در طول 
هر سال 4 جشنواره برگزار مى كند كه از گذشته اين 4 ميراث به اين سازمان رسيده است. 
جشنواره فيلم رشد، جشنواره كتاب رشد، جشنواره عكس رشد و جشنواره محتواهاى 
الكترونيكى. اين 4 جشــنواره يك پيامى دارد و آن اين اســت كه نام ديگر اين سازمان 
مديريت رسانه هاى تربيت و يادگيرى است. كتاب، فيلم، عكس و... همه رسانه هستند. 
به گزارش مهر، حسن ملكى با تأكيد بر اينكه ما خود را براى نقش تركيبى آماده مى كنيم 
و توليد بســته ياددهى يادگيرى را پيش رو داريم، گفت: راهنماى برنامه درسى پيش از 
عيد به پايان مى رسد و براى سال 1400 به سمت توليد بسته تربيت و يادگيرى مى رويم.

جزئيات كسرخدمت  جديد ازدواج و كسرى فرزند 
براى سربازان

 رئيس اداره ســرمايه انســانى سرباز ستاد كل نيروهاى مســلح جزئيات و شرايط 
بهره مندى از كســر خدمت 2 ماهه تأهل را تشريح كرد. امير غالمرضا رحيمى پور در 
گفت وگو با ايســنا، گفت: به اســتناد مصوبه فرماندهى معظم كل قوا خدمت كاركنان 
وظيفه متأهل 2 ماه كاهش داشته است، اما شرط بهره مندى از اين مصوبه اين است كه 
فرد متقاضى حتما در تاريخ اول آذر 99 يا پس از آن به خدمت ســربازى اعزام شــده 
باشد. وى درباره افرادى كه ممكن است در حين خدمت متأهل شده باشند نيز گفت: 
اين افراد نيز به شرط آنكه پس از تاريخ اول آذر 99 اعزام شده باشند، مى توانند مدارك 

خود را به يگان خدمتى برده و درخواست كسر خدمتشان را ثبت كنند.

استاد اذكائى حساب هاى بانكى اش را 
وقف كرد

 پرويز اذكائى پس از وقف ســاختمان مسكونى خود در شكريه و 
كتابخانه  كم نظير 14 هزار جلدى اش، حســاب هاى بانكى خود را نيز 

وقف فرهنگ همدان كرد. 
وى با حضور در دفترخانه اسناد رسمى و طى يك فرايند قانونى اقدام 
به اين كار كرد تا دارايى هاى منقول نقدى خود را نيز به ســنت ديرين 
و نيكوى وقف بسپارد. نيت او صرف سود سپرده هاى بانكى اش جهت 
حفظ اصل موقوفه  خود و امور مربوط به كتابخانه  موقوفه  اذكائى است.

ســنت وقف در همدان بســيار كهــن و واقفين مهمى از اين شــهر 
برخواســته اند كه از جمله مهم ترين آنها مى توان به خواجه رشيدالدين 
فضــل ا... همدانى، عليرضا قراگوزلو يا همان بهاءالملك اشــاره كرد و 
حــاال در كنار اين نام هاى بزرگ بايد به پرويز اذكائى اشــاره كرد كه با 
موقوفه اش كه در ســال 1397 به ثبت رسيد صاحب بزرگ ترين وقف 
فرهنگى همدان است و سرمايه  بزرگى را براى آيندگان اين شهر و كشور 

به يادگار گذاشته است.
همدان با 3 هزار و 429 موقوفه شامل موقوفات، مساجد، حسينيه ها و ... 

يكى از موقوفه خيزترين شهرهاى كشور است.

طرح ترخيص موتورسيلكت هاى توقيفى 
تمديد شد

 رئيس عمليات پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان با اعالم اينكه 
طرح ترخيص(آزادسازى) موتورسيلكت هاى توقيف شده(رسوبى) در 

پاركينگ ها كه منع قضايى ندارند، تا پايان بهمن ماه تمديد شد.
سيدجواد حسينى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: اجراى طرح ترخيص 
موتورسيكلت هاى توقيفى بدون دستور قضايى 17 آبان امسال و براى 
مدت 2 ماه آغاز شد كه زمان اجراى آن براى يك ماه ديگر(پايان بهمن) 

تمديد شده است.
وى افــزود: در راســتاى اجراى ايــن طرح، بيش از 9 هزار دســتگاه 
موتورسيكلت از پاركينگ هاى اســتان همدان كه دستور قضايى براى 

توقيف نداشتند، ترخيص و تحويل مالكان شده است.
رئيس عمليات پليس راهور استان همدان گفت: براى اجراى بهينه اين 
طرح و ترخيص شمار بيشترى از موتورسيكلت هاى توقيفى مشمول، 
از ظرفيت سامانه پيامكى نيز استفاده و براى مالكان(درصورت امكان و 
وجود شــماره تلفن همراه در سوابق) پيامك اطالع رسانى مبنى بر اقدام 

براى ترخيص ارسال شده است.
حسينى تصريح كرد: البته بسيارى از موتورسيكلت هاى توقيف شده در 
اختيار مالك اصلى(صاحب سند) نبوده و به اشخاص ديگر بدون انتقال 
رسمى سند واگذار شده است و همچنين برخى از اين موتورسيكلت ها 
داراى پالك قديمى و يا كال بدون پالك هستند و شماره تماسى از فرد 

مالك در اسناد مربوطه ثبت نشده است.
وى اظهار كرد: بســيارى از اين موتورسيكلت ها به دليل احراز تخلف 
نداشتن مدارك و مســتندات مالكيت، بيمه نامه، گواهينامه و يا جرايم 
باال توقيف شــده اند و مالكان برهمين اســاس اقدامى براى ترخيص 

موتورسيكلت توقيفى خود نكردند.

عامل انتشار تصاوير شخصى
 در فضاى مجازى دستگير شد

 رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات انتظامى استان همدان از 
دستگيرى يك جوان در همدان به دليل انتشار تصاوير شخصى و محرمانه 

در شبكه هاى اجتماعى خبر داد.
فيروز ســرخوش نهاد در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: اعتماد يك دختر 
به پســر جوان در فضاى مجازى و دادن تصاوير شخصى خود به وى، 

موجب هتك حيثيت و انتشار اين تصاوير در تلگرام شد.
وى افزود: در پى شــكايت دختر جوان مبنى بر انتشار تصاوير محرمانه 
و شــخصى به همراه مطالب توهين آميز در شبكه هاى اجتماعى تلگرام 
رسيدگى به اين موضوع در دستور كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت.

ســرخوش نهاد بيان كرد: طبق اظهارات شــاكيه، او با فرد ناشناسى در 
شــبكه اجتماعى ارتباط برقرار كرده كه اين دوســتى و اعتماد موجب 
هتك حيثيت او شده اســت، در اين راستا با دستور مقام قضايى متهم 

23 ساله دستگير شد.
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات انتظامى استان همدان افزود: 
متهــم اقدام به جلب اعتماد اين دختر جوان ســپس دريافت عكس و 
فيلم هاى شخصى او كرده سپس آن را در شبكه اجتماعى تلگرام منتشر 
مى كند. وى افزود: اين تصاوير با يك واسطه به دست اين دختر جوان 
رسيده و اطالع او از انتشار تصاوير شخصى سبب بروز مشكالت روحى 

و روانى براى او شد.
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات انتظامى اســتان همدان 
توصيه كرد: شهروندان به كاربران شبكه هاى اجتماعى اعتماد نكرده 
و از قرار دادن اطالعات محرمانه، شــخصى و تصاوير خود به جد 

پرهيز كنند.
ســرخوش نهاد خواستار مراجعه شــهروندان به سايت پليس فتا براى 
ارتقاى ســواد رسانه اى شد و گفت: اعتماد به افراد غريبه و ناشناس در 

فضاى مجازى عاقبت خوشى به همراه ندارد.

آرمان ملى: كروناى جديد سوغات مسافران بازگشته از اروپا
 ما نخوايم از اونور آب برامون ســوغاتى بياريد كى رو بايد 

ببينيم!!
آفتاب اقتصادى: تحليل مسكن؛ قيمت ها به كدام سو مى رود؟

 هرسويى كه دالل ها ميزگرد گذاشته باشن!!
آفتاب اقتصادى: كمبود تخم مرغ نداريم، نشتى داريم

 صرفا جهت اطالع، منظور محتكران است!!
ابرار: راهى جز واكسن براى كنترل كرونا نداريم 

 يعنى ديگه تصميم اول و آخرتون همينه!!
اسكناس: برندگان و بازندگان قيمت گذارى دستورى

 مگه خوب ها و بدهاست!؟
اقتصادپويا: گرانى مصالح ساختمانى و تأثير آن در ركود بازار مسكن

ــه جايــى آب  ــن قيمت هــاى مــن درآوردى از ي  هميشــه اي
مى خــوره!!

تجارت: فروكش كردن التهاب بازار
 آرامش پيش از طوفانه!!

رويش ملت: لغو ناگهانى محدوديت هاى كرونايى تصميم درســتى 
نبود

 نتايج جوگير شدناى يهويى ميشه اين!!
همدان پيام: كرونا سوار بر تاكسى ها 

 پس اون يه مسافر كم شده رو كرونا حساب كردن!!
اقتصاد ملى: ايجاد ظرفيت هاى جديد فروش و صادرات نفت 

 مى خوان با شاخ وبرگ دادن يه جورى جاشو بازتر كنن ديگه!!
صمت: ساز ناكوك تنظيم بازار

 هيج نترسيد، با لغو محدوديت ها دوباره كوكش مى كنن!! 
همشهرى: بازگشت به مدرسه با گام هاى آهسته

 آسه بريد آسه بيايد كه كرونا شاختون نزنه!!
ابرار ورزشى: تاريخ براى سرخابى ها تكرار شد

 بدون شرح!!
آرمان ملى: حمله مازوت و گاز به ريه ارزان شهروندان

 ريه مفت گير آوردن ميخوان همه چى رو باهاش بسنجن!!

چگونگى حضور كالس اولى ها و دومى ها 
در مدارس از ابتداى بهمن

 معاون آموزش ابتدايــى وزارت آموزش و پرورش درباره روند 
بازگشايى مدارس و آموزش حضورى پايه هاى اول و دوم ابتدايى از 

ابتداى بهمن ماه توضيحاتى ارائه داد.
به گزارش مهر، رضوان حكيم زاده گفت: براساس تصميم ستاد ملى 
مقابله با كرونا قرار شده اســت تا دانش آموزان پايه هاى اول و دوم 
ابتدايى و دانش آموزان هنرستانى شاخه كاردانش و فنى وحرفه اى در 
مناطــق زرد و آبى، براى دروس عملى و با جمعيت كمتر از 50 نفر 
آموزش را به طور حضــورى ببينند. در تمام مناطق زرد يا آبى روند 

آموزش حضورى مدارس ادامه دارد.
وى اظهار كرد: دستورالعمل ابالغى از سوى وزير آموزش و پرورش 
ابالغ شــده كه بر اجراى دقيق شــيوه نامه هاى بهداشتى تأكيد دارد. 
اميدواريم شــرايط روبه بهبود باشــد تا بتوان براى ســاير پايه هاى 

تحصيلى هم آموزش حضورى را برگزار كرد.
ــه  ــرورش در ادام ــوزش و پ ــى وزارت آم ــوزش ابتداي ــاون آم مع
ــد  ــى نمى توان ــازى در دوره ابتداي ــاى مج ــرد: آموزش ه ــان ك بي
ــه  ــن اســت ك ــت اي ــد. واقعي ــرى باش ــراى يادگي ــى ب ــع خوب منب
ــاير  ــتر از س ــى را بيش ــوزان ابتداي ــازى، دانش آم ــاى مج آموزش ه

ــد. ــرار مى ده ــر ق ــع تحــت تأثي مقاط
حكيم زاده افزود: طبق پروتكل اعالمى تحت هيچ شرايطى نبايد بيش 
از ده نفــر دانش آموز در كالس هاى درس حضور پيدا كنند همچنين 
شوراى مدرسه در مورد زمان حضور در هفته، زمان برگزارى كالس 
و ســاعات ورود و خروج تصميم گيرى خواهــد كرد. حضور يك 
ساعت در هفته دانش آموزان ابتدايى در روند يادگيرى آنها تأثيرگذار 
خواهد بود و اميدواريم شــرايط به گونه اى پيش رود كه بتوانيم زمان 
آموزش را بيشــتر كنيم. تأكيد مى كنم كه رعايت نكات بهداشتى از 
سوى مدرســه و دانش آموزان بايد رعايت شود و استفاده از ماسك 

در كالس درس الزامى است.
معاون آمــوزش ابتدايــى وزارت آموزش و پــرورش درباره الزام 
يا اختيــار حضور دانش آمــوزان از اول بهمن ماه عنــوان كرد: اين 
موضوع در اختيار شــوراى مدرسه است، اما با توجه به اشتياقى كه 
از خانواده هــا ديديم احتمال مى دهيم با اين موضوع موافق باشــند. 
توصيه مى كنيم خانواده ها درباره ســرويس مدارس همراهى الزم را 

داشته باشند.
وى با اشــاره به اينكــه بالمانع بودن حضور در مدرســه تنها براى 
پايه هاى اول و دوم اســت، اظهار كرد: مدارس بايد براســاس آنچه 
ســتاد ملى كرونــا تصميم گيرى مى كند عمل كننــد و خارج از اين 

موضوع تخلف است.

 معــاون فنى مركز ســالمت محيط و كار 
وزارت بهداشت با اشاره به بازگشايى تاالرهاى 
پذيرايى و مشاغل گروه 3 و 4 در مناطق آبى 
و زرد كرونــا، از تهيه و تدوين پروتكل هاى 
جديد بهداشــتى براى بازگشايى هاى جديد 

خبر داد.
محسن فرهادى در گفت وگو با ايسنا، درباره 
بازگشايى تاالرهاى پذيرايى در شهرهاى زرد 
و آبى، گفــت: در شــهرهاى زرد و آبى كه 
ميزان ويروس كرونا نسبت به شهرهاى قرمز 
و نارنجى كمتر اســت، براساس گروه بندى 
مشاغل مقرر شد تاالرهاى پذيرايى بازگشايى 
شــوند، اما اين بازگشــايى طبيعتا با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى ســختگيرانه همراه 

خواهد بود.
 بازگشايى هاى جديد منوط 

به رعايت 2 شرط وزارت بهداشت
وى با بيان اينكه 2 موضــوع درباره كرونا به 
وصل شدن حلقه انتقال بيمارى منجر مى شود؛ 
موضوع نخست تجمعات بدون فاصله گذارى 
اســت و موضوع دوم نبود تهويه مناسب هوا 
است ، افزود: بر اين اساس در بازگشايى هاى 
جديد، مراكزى مجاز به فعاليت خواهند بود 

كه 2 موضوع ذكر شده را رعايت كنند.
 چگونگى بازگشايى 

تاالرهاى پذيرايى
فرهادى ادامه داد: در مورد تاالرها مى دانيم كه 
تجمعات شكل خواهد گرفت، بنابراين بايد 
پروتكل هــا را رعايت كنيم يعنى فاصله افراد 
از يكديگر در تاالرها حداقل 2 متر باشــد كه 

در مجموع نياز به 4 مترمربع فضا است . تهويه 
مناسب نيز شرط بعدى ما است. از سوى ديگر 
كنترل مستمر در تاالرها يا واحدهاى مشابه با 
آن مثل مهدكودك ها، استخرهاى سرپوشيده و 

... بسيار حائز اهميت است. 
 رعايت نكــردن پروتكل ها به ضرر 

واحد صنفى تمام مى شود
فرهادى با اشاره به آغاز به كار فعاليت تاالرها 
و مجموعه واحدهاى صنفى پس از تعطيلى ها 
در ارديبهشت ماه سالجارى، تصريح كرد: در 
آن مقطع زمانى متأسفانه كم كم پروتكل هاى 
بهداشــتى كم اهميت تلقى شــد و به سرعت 
بيمارى افزايــش يافت. اگر قرار باشــد در 
بازگشايى هاى جديد هم به همين شيوه رفتار 
كنيم، متأسفانه در مدت زمان اندكى مجبور به 
اعمال دوباره محدوديت ها خواهيم شد و اين 
موضوع از همه بيشتر به ضرر خود واحدهاى 
صنفى است كه مدت ها تعطيل بودند و از نظر 
معيشتى هم دچار مشكل شده بودند. بنابراين 
بايد بيش از واحدهاى نظارتى، خودشــان بر 
عملكردشــان نظارت كنند تا مشكلى پيش 
نيايد. مثال تاالر پذيرايى كه مشكل تهويه دارد 
و در زيرزمين واقع شده نمى تواند فعاليت كند 

تا بحث تهويه را فعال كند. 
 ابــالغ پروتكل هاى ســختگيرانه 

جديد؛ از هفته آتى
وى دربــاره ميــزان ظرفيت هر تــاالر براى 
پذيرش خدمت گيرندگان در بازگشــايى هاى 
پيش رو، بيان كرد: ســتاد ملى مقابله با كرونا 
بــا توجه به مصوبات جديدى كه داد يكى از 

آنها اضافه شــدن رنگ آبى به رنگ بندى هاى 
كرونايى بود و بر اين اساس وزارت بهداشت 
موظف شد با دستگاه هاى ذى نفع به بازنگرى 
پروتكل هاى بهداشتى اقدام داشته باشد. اكنون 
مشــغول بازنگرى پروتكل ها در مشــاغلى 
هســتيم كه قرار اســت در مناطق زرد و آبى 
بازگشايى شوند. براى برخى مشاغل مى توانيم 
درصد پذيرش اعالم كنيم كه مثال چند درصد 
از ظرفيت شان را استفاده كنند. براى برخى از 
واحدهاى صنفى نيز كه درصدپذير نيســتند، 
تعداد نفرات مجاز بــراى دريافت خدمت را 
اعالم خواهيم كرد. اين پروتكل هاى جديد تا 

ابتداى هفته آينده نهايى و اعالم مى شود. 
 لزوم تست رپيد و دوره اى كاركنان

وى دربــاره تفاوت پروتكل هــاى جديد با 
پروتكل هاى پيشين، اظهار كرد: اين بار شاغلين 
بايد سالمت خود را با دادن تست كرونا اظهار 
كنند. بسته به تعداد شــاغلين و نوع فعاليت 
كاركنان، تعداد دفعاتى كه فرد شاغل در يك 
هفته موظف است تســت رپيد كرونا بدهد، 
متفاوت است كه اين موضوع در پروتكل هاى 

جديد مشخص خواهد شد. 
 به كارگيرى ناظر مقيم در تاالرهاى 
پذيرايــى، مراكــز تفريحــى آبى و 

باشگاه هاى ورزشى
معاون فنى مركز سالمت محيط و كار وزارت 
بهداشــت درباره نحــوه نظارت بازرســان 
بهداشت محيط بر فعاليت اين مشاغل، تأكيد 
كرد: براى تاالرهاى پذيرايى، مراكز تفريحى 
آبى و برخى باشگاه هاى ورزشى قصد داريم 

كارشــناس مقيم توصيه كنيــم. يعنى واحد 
خدمت دهنــده بتواند با كارشــناس آزاد اين 
حوزه قراردادى داشــته باشــد كه او را به كار 
بگيرد، اين كارشناس آزاد خصوصى به عنوان 
نماينده ما در واحد صنفى نظارت 24ســاعته 
دارد و ما به شكل رندوم به سراغ آنها برويم. 

وى با تأكيد بر اينكه تنها مرجع اعالم و ابالغ 
پروتكل هاى بهداشتى، وزارت بهداشت است، 
گفت: اعالم استفاده از ظرفيت يك سوم تاالرها 
چندان كارشناسى شده نيست؛ زيرا تعدادى از 
باغ تاالرها ظرفيت هزار نفر مردانه و هزار نفر 
زنانه دارند كه يك ســوم آنها جمعيتى حدودا 
600 نفره اســت كه در شرايط كرونا فعاليت 

مراكز با اين جمعيت درست نيست. 
 كدام مشــاغل در مناطق زرد و آبى 

آغاز به كار مى كنند؟
وى افزود: همه مشــاغلى كه فعال در گروه 
3 و 4 بودنــد و تاكنون فعاليت نداشــتند در 
مناطق زرد و آبى فعال خواهند شد. مراكزى 
كه بيشــترين ميزان تعطيلى را داشتند شامل 
تاالرهاى پذيرايى، تفريحات آبى، شهربازى ها، 
فعاليت هــاى فرهنگى مثل ســينما و تئاتر و 
باشــگاه هاى ورزشى هســتند كه مشروط به 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى مى توانند فعال 

باشند. 
معاون فنى مركز سالمت محيط و كار وزارت 
بهداشت در پاسخ به منتقدان به بازگشايى ها، 
گفت: بازگشــايى ها با رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى توام شده اســت  و در اين صورت 

حلقه انتقال بيمارى وصل نخواهد شد. 

2 شرط وزارت بهداشت براى بازگشايى مشاغل 3و4 

گزارشگر: على فاضل همدانى »
خبرنگار: نيلوفر بهرمندنژاد »

 برخى آدم ها قلــب بزرگى دارند و خدا 
بــه آنها در زندگــى بارها فرصــت ايثار و 
فداكارى مى دهد. نمونه همين انســان ها كم 
نيستند و بارها به نوعى در زندگى حكايت و 

سرنوشت آنها را شنيده و ديده ايم. 
پدر و دخترى كه با سرنوشت شــان جلوه اى 
ديگــر از ايثــار و گذشــت را رقــم زدند، 
به طورى كه سال ها پيش پدر در دفاع از جان 
و مال و ناموس و خاك كشــور جانبازى را 
به يادگار گرفت و امروز نيز ذره ذره اعضاى 
بــدن دخترش بــه زندگى ده هــا نفر رنگ 

ديگرى بخشيد.
چندى پيــش اعالميه دختــر جوانى روى 
شيشــه مغازه محله مان دلم را ســوزاند و 
ناخــودآگاه از صاحب مغــازه علت فوت 
دختر جوان را جويا شــدم. وقتى صاحب 
مغــازه عنــوان كرد كــه دختر جــوان از 
بســتگانش بوده و بر اثر گازگرفتگى فوت 
كرده، بسيار ناراحت شدم اما وقتى در بين 
صحبت هاى صاحب مغازه شــنيدم نســوج 
پيوندى اعضاى بدن دختر جوان اهدا شده، 
نتوانســتم آرام بگيــرم و از وى خواهش 
كردم با خانــواده مرحومه هماهنگ كند تا 

از آنها دلجويى داشته باشم.
بــا هماهنگــى و همراهى همــان صاحب 
مغازه، ساعت 10 صبح پنجشنبه گذشته به 
يكــى از كوچه پس كوچه هاى فلكه مدرس 
منزل مادربــزرگ مرحومه زهرا چوداريان 
رفتيــم. خانــه كوچكــى كه بــا پرده هاى 
ســياه خودنمايى مى كرد و مردى با چهره 
شكسته و غمگين به استقبال مان آمد. وارد 
منزل كه شــديم پدر و مــادر زهرا با قاب 
عكس دخترشان كنارمان نشستند و از روز 

گفتند. برايمان  حادثه 
از ابتداى ورودمان به منزل تمام حواسم پيش 
دستان لرزان پدر و چهره بهت زده مادر بود. 
پدرى كــه هنگام صحبت دربــاره دخترش 
دســتانش مى لرزيد و مادرى كه فقط به قاب 

عكس دخترش زل زده بود. 
هادى چوداريان كه خود از ســال 1363 تا 
1365 به طور متناوب در جبهه هاى حق عليه 
باطل حضور فعال داشــت و با مجروحيت 
از ناحيه پاى چپ جانباز 35 درصد شناخته 
شده اســت، حاال نيز با اهداى اعضاى بدن 
دخترش بار ديگر گذشت و ايثار را به اثبات 

رسانيد.
مرحومــه زهــرا چوداريان كه دوســتان و 

بســتگانش وى را «ســيتا» صــدا مى زدند، 
متولــد 10 اســفندماه 1380 بود و در تاريخ 
12 دى ماه 1399 در حمام منزلشــان به دليل 
خفگى ناشى از نشت گاز جان شيرين خود 
را از دســت داد و روز بعد ذره ذره اعضاى 
بدنش به بســيارى از نيازمندان عضو، رنگ 

زندگى داد.
هادى پدر زهرا از ســال 1375 به استخدام 
آموزش و پــرورش درآمده و به عنوان باباى 
مدرسه در اين سال ها دختران زيادى را مثل 

دختر خودش دوست داشته است. 
چوداريــان كه جــز زهرا دختــر ديگرى 
نيــز دارد 3 ســال پيش به دليــل برخى از 
مشــكالت همراه خانواده به تهران ســفر 
مى كند و به خاطر نداشــتن تمكن مالى در 
مدرســه محل كارش همراه خانواده ساكن 

مى شود.
پدر زهرا مى گويد: زهرا تازه ديپلم گرفته بود 

و مدتى در يكى از لباس فروشــى هاى تهران 
مشــغول به كار بود. روز حادثه (12 دى ماه) 
قرار بود همراه خانواده به همدان سفر كنيم، 
صبح زود همان روز زهرا به حمام رفت كه 
با تأخيرش مادر و خواهــرش وى را بارها 
صدا مى كنند اما وقتى جوابى نمى شنوند وارد 
حمام شــده و با پيكر بى جان زهرا روبه رو 
مى شــوند و همان لحظه با اورژانس تماس 

مى گيرند.
وى كه بــا ياد روز حادثه لرزش دســتانش 
بيشتر شد، ادامه مى دهد: با رسيدن اورژانس، 
تالش هاى امدادگران ديگر نتيجه نداد و زهرا 

پر كشيد.
شــرايط  نبود  به دليل  مى گويــد:  چوداريان 
فيزيكى مناســب و كم بــودن فضاى كافى، 
آبگرمكن داخل حمام اســت و بيشتر اوقات 
به دليل همين موضوع و بــوى نامطبوع گاز 
ســاير اعضاى خانواده نيز دچار سرگيجه و 

حالت تهوع شــده بودند و بارها به مسئوالن 
مدرسه موضوع را اطالع داده بودم.

مادر زهرا كه هنوز در بهت از دســت دادن 
فرزند عزيزش است، مى گويد: پس از اينكه 
پيكر بى جان زهرا را به پزشكى قانونى انتقال 
دادند پزشكان به ما پيشنهاد كردند كه تا 48

ســاعت پس از فوت مى توانيم بســيارى از 
بافت و نسوج پيوندى اعضاى بدن دخترمان 

را اهدا كنيم.
وى ادامــه مى دهــد: در همان حــال ياد 
صحبت هــاى زهــرا افتادم. چنــدى پيش 
بــود كه زهــرا گفت دوســت دارم براى 
داوطلب  كرونا  واكسن  بالينى  آزمايش هاى 
شــوم تا هرگونه آزمايشى كه نياز است بر 
روى بدنم انجام شــود شايد هرچه زودتر 
واكسن آماده و اين ويروس ريشه كن شود. 
با يادآورى اين حرف ها به همســرم گفتم 
من راضى هســتم زيرا مطمئنم خودش نيز 

رضايت دارد.
مــادر زهرا يــادآور مى شــود: همان روز 
كارهاى اهداى نسوج پيوندى انجام شد و 
به ما نيز گفتند كه بســيارى از افراد نيازمند 
اين نســوج را دريافت و زندگى شان رنگ 

گرفت. ديگرى 
وى مى گويد: دلتنگ دخترم كه مى شوم پيامى 
به گوشى اش مى فرستم و هنوز باورش برايم 
ســخت اســت اما مى دانم كه زهرايم زنده 

است و وجودش را حس مى كنم. 
با پايــان گفت وگــو در وجــودم اين پدر 
فــداكار را كه هم از خود و هم از نازنين گل 

زندگى اش گذشت، تحسين كردم.

تكرار ايثاربا اهداى اعضا
■ خانواده فرهنگى اعضاى بدن دخترخودرا بخشيدند
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پاسخ به 6 پرسش درباره استخراج رمزارز
 مشتركان مجوزدار كدام اند؟

 اســتخراج رمزارز، كسبو كارى نوپاست. همه ابعاد اين كسب و كار 
هنوز كامال شــناخته شده نيســت. در ايران با توجه با توجه به سوق 
پيدا كردن عالقه مندان به اين ســمت، وزارتخانه هاى صمت، نيرو و 
ارتباطات و ... از سال گذشته، پس از تصويب قوانين مربوطه، موانع را 
از پيش پاى سرمايه گذاران برداشتند و راه حضور آنها را تسهيل كردند.

به گزارش ايســنا، با اين حال چندى اســت شــايعاتى در اين زمينه 
در فضاى مجازى مطرح شــده اســت. به منظور شفاف سازى در اين 
خصوص مصطفى رجبى مشهدى  معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى 
توانير و ســخنگوى صنعت برق به پرسش ها پاسخ داد كه در سايت 

وزارت نيرو منتشر شده است.
■ آيا استخراج رمزارز (ماينينگ) در ايران مجاز است؟

با تصويب هيأت وزيران از 13 مرداد سال 1398 استخراج بيت كوين 
و ســاير رمزارزها در ايران يك فعاليت قانونى به حساب آمده و پس 
از كســب مجوز از وزارت صنعت، معــدن و تجارت (صمت) براى 
عموم مردم آزاد اســت. تأمين برق مراكز استخراج رمزارزها با تعرفه 
برق صادراتى (بدون يارانه) انجام مى شــود و ايــن امر به يكى از 2 
طريق دريافت انشعاب برق از شبكه سراسرى يا ساخت نيروگاه جديد 

توسط متقاضى ميسر است.
آن دســته از افراد كه متقاضى استخراج رمزارز  هستند، مى توانند پس 
از اخذ جواز تأســيس از وزارت صمت، نســبت به دريافت انشعاب 
استخراج رمزارز از شركت هاى توزيع نيروى برق يا شركت هاى برق 

منطقه اى اقدام  كنند.
■ حجم فعاليت مجاز استخراج رمزارز در ايران چقدر است؟

تاكنون 24 مركز اســتخراج رمــز ارز با ظرفيت بيش از 310 مگاوات 
نســبت به اخذ انشــعاب برق مجاز از وزارت نيرو اقدام نموده اند كه 
حدود 70 درصد از آنها درحال حاضر فعال هســتند. مراكز استخراج 
رمزارز مســتقر در منطقه ويژه اقتصادى رفســنجان اســتان كرمان با 
ظرفيت 140 مــگاوات، منطقه آزاد ماكو اســتان آذربايجان غربى با 
ظرفيت 30 مگاوات و منطقه ويژه اقتصادى پيام استان البرز با ظرفيت 
حدود 5 مگاوات در زمره بزرگ ترين مراكز قانونى استخراج رمز ارز 

در كشور هستند.
تعرفه برق تمامى مشــتركان اســتخراج رمزارز با ميانگين قيمت برق 

صادراتى محاسبه و اعمال مى شود كه اين تعرفه بدون يارانه است.
■  سهم ايران از استخراج رمز ارز در كل دنيا چقدر است؟

همان گونه كه در بخش گذشته ذكر شد درحال حاضر ظرفيت قانونى 
فعال در حوزه اســتخراج رمزارز حدود 310 مگاوات است. عالوه بر 
ايــن مقدار تاكنون بيش از  هزار و 638 مركز اســتخراج (با ظرفيت 
حدودى 260 مگاوات) كه به صــورت غيرقانونى فعاليت مى كرده اند 
كشف و فعاليت آنها متوقف شده است. لذا مى توان گفت كه ظرفيت 
مراكز اســتخراج رمزارز كشور كه در نيمه نخست سالجارى مشغول 

فعاليت بوده اند حدوداً برابر با 570 مگاوات بوده است.
به تازگى در فضاى مجازى و خبرگزارى هاى داخلى اطالعاتى مبنى بر 
تخمين سهم 8 درصدى ايران از كل فعاليت هاى استخراج رمزارز در 
 BitOoda دنيا منتشر شده است كه به ظاهر مبتنى بر گزارش سايت
ارائه شــده در تاريخ 15جوالى 2020 (25 تيرماه 1399) است. در آن 
تاريخ ميزان توان برق اختصاص داده شــده به اســتخراج رمزارز در 
جهان حدود 6 هزار و 800 مگاوات بوده است. با توجه به ظرفيت كل 
570 مگاواتى شناســايى شده جهت استخراج رمزارز در كشور، سهم 

ايران از اين فعاليت در جهان به حدود 8 درصد مى رسد.
■ آيا آلودگى هاى اخير تهران مى تواند ناشــى از فعاليت استخراج 

رمز ارز باشد؟
آلودگى هواى كالن شــهرها در فصول ســرد سال پديده اى است كه 
معلول عوامل و فعاليت هاى مختلف بوده و متأســفانه نزديك به يك 
دهه است كه از معضالت پايتخت كشور شده است. مسلماً هر فعاليتى 
كه نياز به مصرف انرژى هاى فســيلى داشته باشد در آلوده نمودن هوا 
ســهيم خواهد بود. با اين حال، طبق آمارى كه در بخش قبل ارائه شد 
و باعنايت به ظرفيت تخصيص داده شده به استخراج رمزارزها، طرح 
اين ادعا كه اســتخراج رمزارز عامل آلودگى كالن شهرها است، صرفًا 
منجر به ساده ســازى مســأله شــده و ما را از يافتن راهكار پايدار و 

بلندمدت براى رفع معضل آلودگى منحرف خواهد كرد.
■ وزارت نيرو چه عوامل تشويقى براى مراكز قانونى استخراج رمز 

ارز درنظر گرفته است؟
برمبناى مصوبه وزير نيرو، به منظور مديريت مصرف در طول ايام گرم 
(از ابتداى خرداد تا پايان شهريور)، بهاى هر كيلووات-ساعت انرژى 
در 8 ماهه غيرگرم ســال با ضريب 0/5 محاســبه و دريافت مى شود. 
همچنين بهاى برق دريافتى از مراكز استخراج رمزارز متصل به سطوح 
ولتاژ 400 و 230 كيلوولت با 20 درصد تخفيف و سطوح ولتاژ 132، 
66 و 63 كيلوولت با 12 درصد تخفيف محاســبه و دريافت مى شود. 
به عالوه برق مصرفى مراكز اســتخراج رمزارزها كه براســاس تأييد 
مراجع ذيصالح به استخرهاى استخراج داخل كشور متصل مى شوند 

عالوه بر تخفيف هاى ذكرشده، مشمول 15 درصد تخفيف هستند.
از ديگر عوامل مهم تشــويقى براى مراكز قانونى اســتخراج رمز ارز 
تخفيف استفاده از برق صرفه جويى شده حاصل از سرمايه گذارى در 
طرح هاى بهينه سازى مصرف در تمامى ايام سال است. بر اين اساس 
به ســرمايه گذاران در طرح هاى بهينه سازى، گواهى صرفه جويى داده 
خواهد شــد و دارنده گواهى صرفه جويى مجاز اســت معادل انرژى 
الكتريكى مندرج در گواهى را براســاس مقــررات جارى، از طريق 
بورس انرژى (به طور مستقيم يا از طريق قراردادهاى دوجانبه با مالك 
نيروگاه) خريدارى و براى مصرف نهايى به هر يك از كاربردهاى رايج 

از جمله استخراج رمز ارزها، تخصيص دهد.
■ نحوه برخورد شــركت توانير با مراكز رمز ارز غيرمجاز چگونه 

است؟
اســتخراج غيرمجاز (غيرقانونى) رمز ارز به معناى اســتفاده از برق با 
تعرفــه اى به غير از تعرفه رمز ارز (مانند تعرفه خانگى، كشــاورزى، 
صنعتى و ...) اســت. وزارت نيرو ضمن حمايت از فعاليت استخراج 
قانونى رمز ارز، با آن دســته از افــراد كه به صورت غيرقانونى اقدام به 
استخراج رمزارزها مى نمايند به شدت برخورد مى كند. در اين راستا، 
درصورت كشف فعاليت غيرقانونى استخراج رمز ارزها، جريان برق 
مشترك مربوطه قطع و عالوه بر معرفى افراد خاطى به مراجع قضايى، 
هزينه برق مصرفى با تعرفه رمز ارز و خســارات وارده به شبكه برق 
نيز از متخلفان دريافت مى شود. شايان ذكر است تاكنون هزار و 1638 

مركز غيرمجاز با ظرفيت حدود 260 مگاوات شناسايى شده اند.

وعده هاى ضد و نقيض 
درباره جاماندگان سهام عدالت

 از همــان ابتدا پيرامون توزيع ســهام عدالت بين افراد و اينكه چه 
افرادى بايد مشمول سهام عدالت شوند حرف و حديث هاى بسيارى 
مطرح بود، موضوعى كه با آزادسازى سهام عدالت دوباره اوج گرفت 
و مجلس نشــينان هرچند وقت يكبار صحبت جديدى در اين راســتا 

مى كنند كه با صحبت هاى گذشته در تناقض است.
به گزارش ايسنا، با آزادســازى سهام عدالت در ارديبهشت سالجارى 
دوباره اين موضوع كه توزيع ســهام عدالت عادالنه نبوده سر زبان ها 
افتاد و افراد بســيارى از دهك هاى پايين جامعه ضمن اعتراض به اين 
موضوع كه چرا مشمول سهام عدالت نيستند از مسئوالن تقاضا كردند 

فكرى به حال آنها كنند.
بر اين اســاس، مجلس جديد از زمان روى كار آمدن پرونده اى براى 
جاماندگان سهام عدالت باز كرد و نمايندگان هر از چند وقت درمورد 

طرح جاماندگان سهام عدالت اطالعاتى ارائه مى كنند.
20 ميليون از جمعيت كم درآمد كشور 

از سهام عدالت محروم هستند
به گفته پورابراهيمى، رئيس كميســيون اقتصــادى مجلس حدود 20

ميليون نفر از كســانى كه در زمان تصميم براى عرضه ســهام عدالت 
در ســال هاى 1384 و 1385 مالك سهام عدالت شدند، افرادى بودند 
كه جزو 6 دهك پايين درآمدى كشــور محسوب نمى شدند، يعنى 20

ميليون از جمعيت كم درآمد كشور از سهام عدالت محروم هستند.
به گفته وى، براساس گزارش كميته امداد يك ميليون و 200 هزار نفر از 
افراد تحت پوشش اين كميته درحال حاضر بدون سهام عدالت و حدود 
2 ميليون و 300 هزار نفر از افراد تحت پوشــش سازمان بهزيستى نيز 

درحال حاضر بدون سهام عدالت هستند.
نه تنهــا پورابراهيمى بــر اين موضوع كه بايد بــراى اين افراد تدبيرى 
انديشيده شــود تأكيد كرده، بلكه ديگر نمايندگان نيز به اين موضوع 

اشاره و از پيگيرى آن در مجلس خبر داده اند.
 موافقت يا موافقت نكردن با ثبت نام 7 ميليون 

جامانده از سهام عدالت!
البته جمعيت جامانده از سهام عدالت نيز مشخص نيست و پورابراهيمى 
درحالى از جمعيت 20 ميليون نفرى صحبت كرده كه زارع سخنگوى 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1400 به جمعيت 7 ميليونى اشاره كرده و 
گفته است كه موضوع واگذارى سهام عدالت به 7 ميليون ايرانى در اين 
كميســيون به تصويب نرسيده و جهت بررسى بيشتر به كميته مربوطه 

ارجاع داده شده است.
اما در آن ســوى ماجرا عزيزى عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراى 
اســالمى از موافقت اين كميسيون با پيشــنهاد ثبت نام 7 ميليون نفر از 

جاماندگان سهام عدالت در كل كشور خبر داده است!
اين درحالى اســت كه بيگى نماينده مردم تبريز، آذرشــهر و اسكو در 
مجلس شــوراى اســالمى در مورد آخرين وضعيت جاماندگان سهام 
عدالت گفته كه ما ايــن موضوع را از طريق مجلس از دولت پيگيرى 
كرديم اما دولت مى گويد سهام عدالت ندارد و اگر ما در اين وضعيت 

اين قانون را تصويب كنيم، شوراى نگهبان رد خواهد كرد.

معاون استاندار همدان:
تسريع فرايند گمركى ترخيص ماشين آالت 

صنعتى كمك به چرخه توليد است
 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى همدان با گاليه از تأخير 
در روند ترخيص ماشــين آالت و تجهيزات صنايع در گمرك، گفت: 
طوالنى شــدن اين فرايند موجب خسارت صنعتگران مى شود كه بايد 
نسبت به تسريع اين روند با هدف ترخيص به موقع كاالها در راستاى 

اصل جهش توليد و كمك به چرخه اقتصادى، اقدام جدى شود.
به گزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد اســتان اظهار كرد:  برخى از صنايع استان با اجراى طرح توسعه 
واحد، ماشــين آالت و تجهيزات مورد نياز را از خارج وارد كرده اند كه 
طوالنى شــدن فرايند ترخيص ماشين آالت، روند توليد و فعاليت اين 

صنايع را مختل و دچار مشكل كرده است. 
وى افزود: طوالنى شــدن روند ترخيص اين قبيل اقالم به طور طبيعى 
موجب ضرر و زيان مالى صنعتگران مى شود كه انتظار مى رود مديران 
گمرك در سال جهش توليد و با هدف تسهيل زمينه رونق فعاليت هاى 
توليدى و صنعتى در اســتان، براى رفع اين مشــكل اقدامات جدى و 
راهگشــا را براساس قانون در دســتور كار قرار داده و پيگير موضوع 

باشند. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان تأكيد كرد: اجراى 
طرح  توسعه واحدهاى صنعتى مســتلزم هزينه هاى ميلياردى است و 
بسيارى از صنعتگران و توليدكنندگان استان براى اين منظور تسهيالت 
بانكى دريافت كرده اند كه طوالنى شــدن فرايند ترخيص براى نصب 
ماشــين آالت و راه اندازى خطوط جديد توليد، مشكالت زيادى براى 
فعاليت مؤثر واحد از جمله تأخير در پرداخت اقساط بانكى را به دنبال 
دارد.  پورمجاهــد همچنين بر خريد و تأمين اقالم داوريى موردنياز از 
طريق شركت هاى داروسازى داخل استان تأكيد كرد و گفت: معاونت 
غذا و داروى علوم پزشــكى اقالم دارويى مورد نياز را از شركت هاى 
داروســازى داخل استان تهيه كند كه اين كار موجب تقويت و توسعه 
اين واحدها و گردش مطلوب چرخه اقتصادى در بخش توليد اســتان 
خواهد شــد.  پورمجاهد اظهار كرد: چند شركت داروسازى در استان 
همدان فعال هستند كه براساس سياست هاى ابالغ شده در راستاى رشد 
و توســعه اقتصادى و رونق توليد، دستگاه هاى اجرايى ملزم به تأمين 
اقالم موردنياز خود از توليدات بومى استان هستند كه حوزه غذا و دارو 

نيز بايد در همين چارچوب عمل كند. 
به گفته وى، براساس مصوبه دستگاه قضايى، بانك حق صدور اجرائيه 
براى واحدهاى توليدى(بدهكار) درحال توليد و اشتغال را ندارند كه 
شــاهد برخى كم توجهى ها در سطح اســتان براى اجراى اين مصوبه 

قانونى هستيم. استان همدان داراى هزار و 66 واحد صنعتى است.

به دنبال خودرو
قيمت مسكن هم در آگهى ها قابل مشاهده شد

 به دنبال رفع محدوديت درج قيمت خودرو در آگهى ها كه از روز پنجشنبه انجام شد 
روز دوشنبه نرخ ها در سايت هاى فروش مسكن هم قابل رؤيت شد.

به گزارش ايســنا، پس از 8 ماه ممنوعيت درج قيمت مســكن و خودرو كه به دســتور 
دادستانى انجام شــده بود دوباره نرخ ها به سايت هاى فروش اتومبيل و مسكن برگشت. 
روز پنجشــنبه 18 دى ماه قيمت ها در سايت هاى فروش خودرو درج شد و از 22 دى ماه 

نيز قيمت هاى مسكن قابل مشاهده است.

از ارديبهشت ماه سالجارى و به دنبال ايجاد التهاب در بازارهاى خودرو و مسكن دادستانى 
اعالم كرد كه سايت ها اجازه ندارند نرخ پيشنهادى فروش مسكن و خودرو را در آگهى ها 
درج كنند. اين اقدام كه به كاهش بازديد ســايت ها انجاميد انتقاداتى را از ســوى مديران 
كسب و كارهاى مجازى به همراه داشت. آنها معتقد بودند سانسور نرخ ها نه تنها نمى تواند 
تأثيرى در روند رشد قيمت داشته باشد بلكه شفافيت را از بازار مى گيرد و خود به عاملى 
براى رشد قيمت تبديل مى شود. در سوى ديگر موافقان عدم مشاهده قيمت با اين استدالل 
كه درج قيمت به ايجاد فضاى رقابتى مى انجامد و بازار را ملتهب مى كند، بيان مى كردند كه 

بازار مسكن از آگهى هاى بى هويت آسيب خواهد ديد.
از طرف ديگر وزارت راه و شهرســازى براساس نظر وزير راه و شهرسازى كه مى گفت 

اطالعات قيمتى از تهران بر روى شهرســتان ها تأثيرگذار است از مردادماه امسال به بعد 
گزارش معامالت و قيمت در بازار مســكن شــهر تهران را ارائه نكرد تا اينكه در آبان ماه 
گزارش تحوالت بازار مســكن در مراكز استان ها را منتشر و اعالم كرد كه ميانگين قيمت 

هر مترمربع مسكن در كل كشور 15/2 ميليون تومان است.
در روزهاى گذشته و به دنبال برگزارى جلساتى با فعاالن كسب و كارهاى مجازى در مركز 
پژوهش هاى مجلس، برخى نمايندگان اعالم كردند كه با بازگشــت قيمت به آگهى هاى 
مسكن و خودرو موافقند. پس از آن دادستانى هم محدوديت 8 ماهه را مشروط به رعايت 
برخى مــوارد از جمله احراز هويت كاربران در ســامانه «امتا» و درج نكردن قيمت هاى 

نامتعارف، برداشت.

 به كره اى ها گوشزد و تأكيد كردم كه منابع 
بلوكه شده در كره متعلق به ملت ايران است و 

نبايد با آن شوخى كرد.
رئيس كل بانك مركزى در حاشــيه نشست 
هيــأت مذاكره كننده كره اى براى آزادســازى 
منابع بلوكه شــده ايران در كره جنوبى، گفت: 
درحال حاضر 1/5سال است كه كره اى ها بارها 
نامه نگارى و اعالم كردند كه مشكل را امروز، 
فردا و يا يك ماه ديگر حل مى كنند، اما تاكنون 
اين مشكل حل نشــده هرچند من احساس 
مى كنم كه قائم مقام وزارت خارجه كره جنوبى 

براى حل اين مشكل عزمى جدى دارد.
به گزارش مهر، عبدالناصر همتى تأكيد كرد: 
در جلســه اى كه با قائم مقــام وزير خارجه 
كره جنوبى داشــتيم، اين نكته  را به آنها تأكيد 
كردم كه يك، براى منابع متوقف شــده ما در 
كره جنوبى بايد ســود درنظر گرفته شــود و 
دوم، قضيه مطرح شــده پيشــين كه براساس 
آن كره اى ها مى خواســتند تعدادى آمبوالنس 
و دســتگاه هاى تســت كرونا به ما تحويل 
بدهند، يك مسأله فرعى است و قضيه منابع 
بلوكه شــده ايران در كره جنوبى با 20 يا 50 
ميليون دالر حل نمى شود و طلب ما 7 ميليارد 
دالر اســت كه مدت هاســت در اين كشور 

بلوكه شده است.
وى در پايان اظهار كــرد: ضمن اينكه من به 
هيأت كره جنوبى اعالم كــردم كه ايران بهانه 
آنها مبنى بر مشــكالت با كشور آمريكا براى 
آزادســازى نكردن منابع ايران را نمى پذيرد، 
زيرا كشورهاى ديگرى هم بودند كه ما در آنها 

منابعى داشتيم، اما تاكنون توانسته ايم منابع خود 
را از آنها دريافت كنيم.

طبق گزارش منتشرشده از پايگاه خبرى آسيا 
تايمز، حجم كل دارايى هاى خارجى بلوكه شده 
ايران صد ميليارد دالر اســت. از سوى ديگر 
خبرگزارى رســمى كره جنوبى «يونهاپ» به 
نقل از منابع بانك مركزى اين كشــور اعالم 
كرده است كه به دليل تحريم هاى آمريكا پس از 
خروج اين كشور از برجام، حدود ده تريليون 
وون (9/2 ميليارد دالر) از دارايى هاى ايران در 
اين كشور مسدود شــده است. از اين مبلغ 3 
تريليون وون از شهريور سال 98 پس از واريز 
در شــعبه بانك ملت سئول مسدود شده و 7 
تريليون وون ديگر نيز در 2 بانك صنعت كره 

و وورى مسدود شده اند. 
كره جنوبى كه در ســال هاى اخير حضورى 
پررنــگ در بازار لوازم خانگى،گوشــى تلفن 
همــراه و بازار خودرو در ايران داشــت حال 
به اســتناد تحريم هاى ايــاالت متحده آمريكا 
ميلياردها دالر از پول ايران را بلوكه كرده است.

همتى پيش تر بارهــا در اين باره به كره جنوبى 
هشــدار داده و تأكيد دارد درصــورت ادامه 
اين رونــد بازار ايــران را بــه روى كاالهاى 
كره اى خواهد بست اما خود نيز در اين زمينه 
مى گويد كه كره اى ها چندان به اين هشدارها 
توجه ندارند چون كاالهايشــان را به صورت 

غيرقانونى وارد بازار مى كنند. 
در اين مدت مقامــات ايران بار ها از كره  اى ها 
خواسته اند كه پول هاى بلوكه شده  ايران را آزاد 
كنند و در اين ميان مذاكراتى نيز صورت گرفته 

است. در اين زمينه حسين تنهايى رئيس اتاق 
ايران و كره جنوبى به تازگى گفته بود كه «قرار 
بر اين شــده است تا كره 50 ميليون دالر دارو 
بــه ايران صادر كند ولى هر دو طرف ايرانى و 
كره اى هنوز بر روى 3 ميليون دالر نيز به توافق 

نرسيده اند».
دوشنبه هفته گذشــته بود كه روابط عمومى 
نيروى دريايى ســپاه در اطالعيه اى از توقيف 
شناور متعلق به كره جنوبى كه حامل 7 هزار و 
200 تن مواد شيميايى نفتى بود را در آب هاى 

خليج فارس خبر داد. 
اين مســأله از همان ابتدا توجه رســانه هاى 
داخلى و خارجى را به خــود جلب كرد. در 
اين ميان برخى اين اقدام سپاه پاسداران در پى 
بلوكه شــدن پول ايران در كره جنوبى ارزيابى 
كردند. با اين حال سعيد خطيب زاده سخنگوى 
وزارت امور خارجه كشورمان در مصاحبه اى 
با بيان اينكه اين كشتى به دليل آلوده كردن دريا 
و با حكم قضايى، براى رســيدگى به تخلف 
به ســاحل هدايت شده اســت، اظهار كرد: 
جمهورى اسالمى ايران هم مانند ساير كشورها 
نسبت به تخلفات مشابه و به ويژه آلوده كردن 
محيط زيست دريايى حساسيت دارد بنابراين 

در چارچوب قوانين با آن برخورد مى كند. 
پنجشــنبه هفته گذشــته بود كه خبرگزارى ها 
از ورود هيأتى مذاكره كننده از ســوى دولت 
كره جنوبــى به تهران خبر دادند. رســانه هاى 
كره اى ســفر اين هيأت كره اى را به ايران در 
رابطه با آزادى  كشــتى توقيف شــده توسط 
ايــران اعالم كرده اند، اين درحالى اســت كه 

15 دى ماه و پيش از توقيف اين كشتى توسط 
نيروى دريايى سپاه پاسداران،  خطيب زاده در 
گفت وگوى هفتگــى خود از قصد اين هيأت 

كره اى براى سفر به تهران خبر داده بود. 
از اين رو چوى جونگ كن قائم مقام وزير امور 
خارجه كره جنوبى كــه در رأس هيأتى عصر 
دوشنبه (22 دى ماه) با محمدجوادظريف وزير 
امور خارجه جمهورى اسالمى ايران ديدار و 

گفت و گو كرد.
در اين ديدار ظريف بزرگ ترين مانع توســعه 
روابط 2 كشور در شرايط فعلى را محدوديت 
ايجادشده براى منابع ارزى ايران نزد بانك هاى 
كره اى ذكر كــرد و از دولت كره خواســت 
كه هرچه ســريع تر در جهت رفع اين موانع 

اقدامات الزم را معمول كند.
مقام كــره اى نيز در اين ديدار با تأكيد بر اراده 
كشورش براى حل اين مشكل خاطرنشان كرد: 
ســئول از همه توان خود براى فراهم آوردن 
شــرايط دسترسى به اين منابع استفاده خواهد 

كرد.
قائــم مقام وزير امور خارجه كــره در ادامه با 
اشــاره به توقيف كشتى متعلق به اين كشور، 

خواستار تسريع در حل اين موضوع شد.
البته وزير امور خارجه كشــورمان در اين باره 
تأكيد كرد: كشــتى كره اى به دليل آلوده سازى 
آب هاى خليج فارس توقيف شــده، بنابراين 
تنها موضوعى فنى است كه رسيدگى به آن در 
چارچوب مقررات حقوقى و قضايى درحال 
پيگيرى است و به طبع دولت امكان دخالت در 

اين فرايند قضايى را ندارد.

 دو طرح آبرســانى به روســتاى وركانه از 
توابع شهرستان همدان و روستاى يارمجه باغ 
از توابع شهرســتان رزن در قالب پويش «هر 
هفته_الف_ب_ايران» توسط وزير نيرو و از 

طريق ويدئوكنفرانس به بهره برداري رسيد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان 
در آئين بهره بردارى از طرح هاى آبرســانى كه 
در ارتباط زنده تصويرى با رضا اردكانيان وزير 
نيرو برگزار شد، عنوان كرد: در سى وششمين 
هفته از اين پويش 2 روستا از استان همدان با 
هزار و 500 نفر جمعيــت و صرف بيش 18 

ميليارد ريال اعتبار به بهره بردارى رسيد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى استان همدان، 
به گفته سيدهادي حسيني بيدار، تصريح كرد: 
براى اجراى طرح آبرسانى به روستاى وركانه 
با 713 نفر جمعيت، خــط انتقالى به طول 4 
هزار و صد متر و بهسازى 3 دهنه چشمه انجام 

شده است.
وي افزود: براى اجراى طرح آبرســانى به اين 
روستاي وركانه در مجموع 400 ميليون تومان 

از محل اعتبارات استانى هزينه شده است.
حسيني بيدار همچنين درباره مجتمع آبرسانى 
«تخــت - چهاربالغ» روســتاى «يارمجه باغ» 
شهرســتان رزن گفت: با بهره بــردارى از اين 
مجتمع 716 نفر جمعيت ساكن در اين روستا 

از نعمت آب شرب سالم برخوردار شدند.
وى اظهار كرد: در اين پروژه حفر و تجهيز چاه 
دهانه گشــاد به عمق 25متر، بهسازى 4 دهنه 
چشــمه، اجراى هزار و 500 متر خط انتقال، 
اصالح و توسعه هزار و 500 متر شبكه توزيع 
داخلى، ســاخت مخزن بتنى 200 متر مكعبى، 
فنس كشى محوطه تأسيسات به طول 136متر 
و اجــراى خط برق به طــول 170 متر اجرا و 

عملياتى شده است.
مديرعامــل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان خاطرنشــان كرد: بــراى اجراى طرح 
آبرسانى به روستاى يارمجه نيز يك ميليارد و 
462 ميليون تومان از محل اعتبارات ملى هزينه 

شده است.
وي افزود: در بيســت ويكمين هفتــه از اين 
پويش نيز با حضور وزير نيرو تعداد 30 روستا 
با جمعيتى بالغ بر 28 هزارنفر و با صرف 482 
ميليارد ريال در اســتان همدان به بهره بردارى 

رسيده بود.

وى همچنين با اشــاره به اينكه استان همدان 
داراى 161 روســتا با 620 هزار نفر جمعيت 
اظهار داشــت: درحال حاضر شاخص  است، 
بهره مندى روستاييان استان از آب شرب سالم 

78 درصد است.
حســينى بيدار افــزود: با يكپارچه ســازى 2 
مجموعه آبفاى شــهرى و روستايى توانستيم 
مشــكل 11 روســتاى نزديك به شــهر را با 
جمعيتى بالغ بر 20 هــزار نفر را از نظر كمى 

و كيفى برطرف كنيم.
در ادامه مدير عامل شــركت آب و فاضالب 
استان همدان ضمن اشــاره به يكپارچه سازى 
شــركت هاى آب و فاضــالب، گفــت: اين 
اقــدام بزرگ ترين كوچك ســازى دولت بود 
كه با هدف تســهيل امر مديريت و نظارت بر 
پروژه هاى آب و فاضالب و همچنين ارتقاى 
خدمات به دورترين نقاط كشــور و استان ها 

انجام شد.
  آبرساني به 9 ميليون روستايي 

تا پايان دولت
وزير نيرو از آبرسانى به 9 ميليون و 300 هزار 
نفر جمعيت روســتايى تا پايان دولت تدبير و 
اميد خبر داد و گفت: با احتســاب آبرسانى به 
صد روســتايى كه روز سه شنبه از نعمت آب 
شرب سالم و بهداشتى برخوردار شدند، تعداد 
روستاهاى برخوردار به 12 هزار و 437 روستا 
با 8 ميليون و 400 هزار نفر رسيد كه به يارى 
خدا و با تــالش مديران، تا پايان دولت فعلى 
ايــن عدد به 9 ميليون و 300 هزار نفر خواهد 

رسيد.
رضا اردكانيــان در آئيــن افتتاحيه طرح هاى 
آبرســانى به صد روستا در استان هاى همدان، 
كردســتان، البرز و زنجان كه به صورت ويدئو 
كنفرانس برگزار شد، با بيان اينكه به همكاران 
خود به دليل توفيق بزرگى كه نصيب آنها شده 
تبريــك مى گويــم، گفت: امــروز همه ما در 
يكى از مهم ترين و اثرگذارترين دســتگاه هاى 

خدمات رسان درحال فعاليت هستيم. 
وى با اذعان به اينكه در راستاى سى وششمين 
هفته از پويــش «#هرهفته_الف_ب_ايران»، 
در هر هفته بيش از 30 روســتا به شبكه آب 
وصل شــدند، عنوان كرد: خدمت رســانى به 
مناطق مرزى را از تكاليف خود مى دانيم زيرا 
اين مناطق ويترين كشور ما هستند و بايد بيش 
از شاخص هاى تعريف شــده نيز از خدمات 

برخوردار شوند.
اردكانيــان در ادامه با بيــان اينكه كار مديران 
دولتــى در ماه هاى پايانى فعاليت دولت تدبير 
و اميد، مشــابه دونده اى است كه به لحظات 
پايانى ماراتون خود نزديك شده است، عنوان 
كرد: در اين شرايط نيز خدمت رسانى به مردم 
عزيز كشــورمان با تــالش مضاعف همچنان 

ادامه دارد. 
وى با بيان اينكه اســتانداران در سراسر كشور 
همواره يار و مددكار مــا بوده اند، عنوان كرد: 
ايــن درجه از همكارى، پشــتيبانى و همدلى 
كه ميان اســتانداران با مديران اجرايى استانى 
و به ويــژه مديران مرتبط با وزارت نيرو وجود 

داشــته همواره با درك، فهم و توسعه يافتگى 
همراه بوده است.

وى ضمن اشــاره به پروژه هاى افتتاح شده در 
سى وششــمين هفته از پويش يادشده، گفت: 
با احتســاب پروژه هاى افتتاح شــده در امروز 
تعــداد پروژه هاى اين پويش به 199 پروژه در 
سالجاى رسيد كه در اين رابطه 54 هزارو 500 
ميليارد تومان ســرمايه گذارى صورت گرفته 

است.
اردكانيان ادامه داد: با مجموع ده روستايى كه 
امروز آبرسانى شدند، مجموع روستاهايى كه 
در دولت تدبير و اميد از نعمت آب شــرب 
و سالم برخوردار شــدند به 12 هزارو 437 
روســتا با 8 ميليون و 400 هزار نفر رســيد 
كه به يــارى خدا و با تالش مديــران ما، تا 
پايان دولت فعلى 9 ميليون و 300 هزار نفراز 
جمعيت روســتايى از اين نعمت برخوردار 

خواهند شد.
وى همچنيــن ضمن قدردانــى از مديرعامل 
آبفا استان همدان، گفت: ثمره يكپارچه سازى 
2 مجموعه آبفا شهرى و روستايى را عالوه بر 
اســتان همدان در ســاير اســتان ها نيز شاهد 

هستيم.
وى بــا بيان اينكه امروز بايد عملكردمان را بر 
ســر بام دنيا با صداى بلند فرياد بزنيم، عنوان 
كــرد: در دوره 8 ســاله از دولت تدبير و اميد 
با همه مضيقه هايى كه مواجه بوديم توانستيم 
4 هزار هم وطن روستايى را به شبكه آب پايدار 

وصل كنيم.

وزير نيرو در ويدئوكنفرانسى طرح هاى وركانه ويارمجه باغ را افتتاح كرد

آبرسانى به1500 روستائى همدان 

از بلوكه شدن پول ايران تا توقيف كشتى كره اى
■ دولت در آزادى كشتى  كره اى نمى تواند دخالت كند             ■ كره اى ها اصل و سود 7 ميليارد دالر پول بلوكه شده ايران را آزاد كنند

■ مشكل ايران با 20 و 50 ميليون دالر حل نمى شود
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دربى 94 زير سايه مديران ضعيف 

 شــوك دقيقه يك دربى 94 نخســتين نكته مهم بازى بين تيم هاى 
استقالل و پرسپوليس بود. شــايد خوش بين ترين هوادار استقالل هم 
تصــور نمى كرد تيمش بتواند به راحتى و بدون كوچك ترين فشــارى 

دومين گل سريع دربى ها را به ثمر برساند.
به گزارش فارس، اســتقالل با تكيه بــر همين گل زودهنگام كه ضربه 
روحى بدى به سرخ ها وارد كرد، توانست نيمه اول را به خوبى مديريت 
كند. آنها به خوبى توانســتند 45 دقيقه اول را به نفع خود تمام كنند اما 
محمود فكرى شايد فكرش را نمى كرد نيمه مربيان را به اين راحتى به 

حريف واگذار كند.
45 دقيقه دوم اين پرســپوليس بود كه توانســت بر بازى ســوار شود. 
تعويض سيداحمد موسوى و ورود شيخ دياباته به بازى به جاى اينكه 
فشار استقالل را مضاعف كند بيشتر به نفع شاگردان يحيى گلمحمدى 
تمام شــد. آنها خيلى زود توانســتند كامبك طاليى داشــته باشند اما 
سرخپوشان از همان نقطه اى نيش خوردند كه اين روزها به پاشنه آشيل 

گلمحمدى تبديل شده است.
باز هم روند تساوى هاى سرخپوشان ادامه پيدا كرد و اين نقد به كادرفنى 
پرسپوليس وارد است كه چرا نمى توانند نتيجه برترى را حفظ كنند اما از 
آنسو استقالل كه توانسته صدرنشين ليگ شود اين نقد بر آنها وارد است 
كه چطور نتوانستند آن برترى نيمه نخست را ادامه دهند البته آبى پوشان 
با وجودى كه در نيمه دوم قافيه را به حريف باخته بودند و فشار زيادى 
هم به پرســپوليس وارد نكردند اما همين كــه روحيه نباختن را حفظ 
كردند جاى قدردانى دارد. اين همان شــرايطى است كه يك تيم مدعى 
بايد داشــته باشد و استقالل به نظر پس از مدت ها چهره مدعى به خود 
گرفته است. يحيى گلمحمدى در اين بازى به نسبت دربى گذشته مقابل 
فرهاد مجيدى نترس تر شاگردانش را اَرنج كرد و اتفاقا همين تجربه او 
موجب شد تا پرسپوليس به بازى برگردد و شايد اگر محمود فكرى هم 
به اندازه او تجربه داشت اجازه نمى داد شاگردانش نيمه دوم تحت تأثير 
رقيب قرار گيرند. بقيه صحبت ها در بازى كه مساوى مى شود از جمله 
بحث هاى داورى و تك به تك ها و شــمارش تعداد موقعيت هاى گل 
چندان محلى از اعراب ندارد. درست است كه سوت بد مى تواند نتيجه 
بازى را تغيير دهد اما مســأله اين است كه داورى رضا كرمانشاهى در 
اين مسابقه اينقدر مشكل دار نبود كه 2 مربى براى توجيه تساوى خود 

به او انتقاد وارد كنند. 

اعالم نحوه صعود و سقوط مرحله يك 
ليگ دسته سوم

 نحوه صعود و سقوط مرحله يك ليگ دسته سوم باشگاه هاى كشور 
از سوى فدراسيون فوتبال اعالم شد.

مسئول برگزارى مسابقات ليگ دسته سوم ضمن اعالم زمان آغاز مرحله 
نهايى و در مجموع پايانى رقابت هاى ليگ دســته سوم نحوه صعود و 
سقوط ها تيم ها در مرحله نخست رقابت ها را نيز تشريح كرد.اميرحسين 
فراهانى با اعالم اين خبر به دى اسپورت در باره نحوه صعود و سقوط در 
فصل جديد مرحله يك ليگ دسته سوم، اظهار كرد: مرحلهنخست  ليگ 
دسته سوم به روال فصول گذشته در 5 گروه 13 تيمى از تاريخ 16 دى ماه 
آغاز شده است كه در پايان اين مرحله تيم هاى اول و دوم به مرحله دوم و 
تيم هاى سوم و چهارم گروه ها در مرحله اول فصل آينده مى توانند حضور 
داشــته و شــركت نمايند و تيم هاى پنجم به بعد نيز به ليگ هاى استان 
سقوط خواهند كرد. وى در ادامه افزود: اگر  به اميد خدا مرحله نخست 
طبق برنامه و بدون مشكل پيش برود مرحله دوم مسابقات در فرودين ماه 
سال آينده آغاز خواهد شد كه پايان فصل مسابقاتى نيز پس از برگزارى 

حدود 700 مسابقه در مردادماه سال 1400 خواهد بود.

نخستين دوره تئورى مربيگرى در نهاوند 
 هيأت پزشكى ورزشى شهرســتان نهاوند ميزبان تئورى مربيگرى 
درجه 3 در 2 بخش آقايان و بانوان است. رئيس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان نهاوند افزود: هيأت پزشكى ورزشى شهرستان نهاوند ميزبان 
تئورى مربيگرى درجه 3 در 2 بخش آقايان و بانوان است كه متقاضيانى 
از شهرهاى نهاوند، همدان، مالير، بروجرد، كبودراهنگ و اهواز شركت 
دارند و اين امر نشان از توانمندى كميته آموزش اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان نهاوند، دارد.حميدرضا درويشــى افزود: ايــن دوره با 29

شــركت كننده زيرنظر اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند درحال 
برگزارى است و از روز يكشنبه 21 دى ماه آغاز و تا پايان هفته ادامه دارد 

و مدير برگزارى اين دوره بر عهده دكتر سنگ سفيدى است.

مسابقه دوستانه مينى گلف در همدان
 يك دوره مســابقه دوستانه 
رعايت  شــعار  با  مينى گلــف 
الگــوى مصرف گاز در همدان 

برگزار شد.
اين مســابقه با حضــور تعداد 
ورزشــكاران  از  توجهى  قابل 
رشــته  بــه  عالقه منــدان  و 
مينى گلف در سايت تخصصى 
در  واقع  همــدان  مينى گلــف 
شــهيد  ورزشــى  مجموعــه 

عليرضا شمســى پور با رعايت كامل شيوه نامه هاى بهداشتى و با شعار 
صرفه جويى و رعايت الگوى مصرف گاز برگزار شد.

بانوان شــركت كننده در مســابقه مذكور به طور انفــرادى و به روش 
اســتروك پلى در 9 ميدان با يكديگر به رقابت پرداختند. در پايان اين 
رقابت ســخت و نفسگير كياندخت عظيمى، ســارا الماسى و فاطمه 
طهراندوســت هريك تنهــا با اختالف يك امتياز نســبت به ديگرى 

توانستند عناوين نخست تا سوم را ازآن خود كنند.

داوران جوان ماليرى به خط شدند
  به همت هيأت فوتبال شهرستان مالير و همكارى اداره ورزش و 
جوانان و كميته داوران كالس آموزشى و تمرينى داوران جوان ماليرى 

در چمن استاديوم 5 هزار نفرى شهيد روحيان آغاز شد.
مهرداد ذهبى مربى و داور ملى ماليرى كه از مدرسان حاذق و شايسته 
فدراســيون فوتبال كشــور نيز است، اســتادى و مربيگرى اين دوره 
آموزشى را برعهده دارد. تعداد 8 نفر از ورزشكاران جوان و عالقه مند 
به داورى فوتبال در اين دوره آموزشى شركت كردند و زيرنظر استاد و 
مربى مهرداد ذهبى به فراگيرى آموزش هاى الزم و تمرينات هوازى و 
كششى پرداختند تا در آينده بتوانند با افزايش توان بدنى و علمى خود 
در ميادين ملى و فراملى قضاوت هاى خوب و عادالنه اى داشته باشند.

نداشتن اسپانسر مشكل تيم بسكتبال اسدآباد
 سرپرســت اداره ورزش و جوانان اســدآباد با بيان اينكه نبود اسپانسر 
يكى از مهم ترين مشكالت تيم بسكتبال اسدآباد بوده، گفت: تيم بسكتبال 
اسدآباد به عنوان تنها تيم بسكتبال نماينده استان همدان در ليگ دسته يك 
كشــور فعاليت دارد و اين امر براى شهرســتان و استان يك افتخار بزرگ 

به شمار مى رود.
على جمور اظهار كرد: استعدادها و ظرفيت هاى زيادى در ورزش شهرستان 
وجود دارد و براى شكوفايى هيأت هاى ورزشى، تيمدارى و باشگاه دارى 

ملزم به جذب حامى و اسپانسر هستند و اين درحاليست كه حمايت مالى 
از تيم هاى ورزشــى شهرستان ضعيف بوده و اميدواريم شرايطى پيش آيد 
كه بخش خصوصى تيم هاى ورزشى به ويژه تيم بسكتبال را حمايت كرده 

و تيمدارى كنند.
وى با اشاره به اينكه ورزش يكى از شاخص هاى رشد و بالندگى هر جامعه 
است و تيم هاى ورزشى به حمايت مادى و معنوى نياز دارند، تصريح كرد: 
با توجه به اينكه تيم بســكتبال اسدآباد به عنوان تنها نماينده استان در ليگ 

دسته يك بوده، نياز به حمايت مسئوالن براى برند ماندن دارد.
جمور در ادامه خاطرنشان كرد: تيم بسكتبال شهرستان اسدآباد به نمايندگى 

اســتان همدان در دور اول مسابقات ليگ دسته يك كارنامه خوبى از خود 
به جا گذاشــت و اين نشان داد شهرستان اسدآباد از نظر بازيكن و استعداد 
در شرايط خوبى قرار دارد و مشكل بزرگ ما نبود اسپانسر بوده تا بتوانيم 

اين تيم را از نظر مالى حمايت كنيم.
وى افزود: توســعه ورزشى شهرستان اســدآباد فراتر از اداره ورزش شهر 
ســتان اسدآباد است و اين اداره با توجه به كمبود منابع محدود و ناچيز و 
قطره چكانى نمى تواند ايــن تيم را به تنهايى حمايت كند و اين موضوع با 
ورود و هم افزايى خيرين و اسپانســرهاى ورزشى در سراسر استان حل و 

فصل خواهد شد.
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 «شيما صفايى» ملى پوش استان همدان به 
مسابقات انتخابى المپيك مناطق مختلف آسيا 

راه يافت.
شيما صفايى ملى پوش همدانى كه از آمادگى 
بااليى برخوردار اســت از سوى مربيان تيم 
ملى بــراى حضــور در مســابقات انتخابى 
المپيك در تركيب تيم ملى كشــورمان قرار 

گرفت.
كنفدراســيون تنيــس روى ميز آســيا زمان 
در  المپيك  انتخابــى  رقابت هاى  برگــزارى 

مناطق مختلف آسيا را اعالم كرد. 
طبق اعالم كنفدراسيون آسيا مسابقات مناطق 
مختلف آســيا روزهاى 23 تا 25 اســفندماه 
در دوحه قطر برگزار مى شــود و نمايندگان 
كشورمان در منطقه آسياى ميانه براى كسب 

تك ســهميه المپيك در اين منطقه به ميدان 
مى روند.

«ندا شهســوارى» و «شيما صفايى» در بخش 
بانوان و «نوشــاد و نيمــا عالميان» در بخش 
آقايان با سرمربيگرى «جميل لطف ا... نسبى» 
و «حميــده ايرانمنش» در «دوحــه قطر» به 

مصاف حريفان خود مى روند.
كشــورهاى حاضــر در آســياى ميانــه شــامل 
ــتان،  ــتان، تركمنس ــتان، ازبكس ــران، قزاقس اي
قرقيزســتان  و  افغانســتان  تاجيكســتان، 
ــراى كســب يــك ســهميه در  هســتند كــه ب
ــش  ــهميه در بخ ــك س ــوان و ي ــش بان بخ

ــد داد. ــابقه خواهن ــان مس آقاي
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
ابراز خشنودى از حضور صفايى در انتخابى 

المپيك به خبرنگار ما گفت: با توجه به ميزان 
آمادگى كه از شــيما صفايى سراغ داشتم از 
حضور وى در انتخابى المپيگ اطمينان داشتم 
و اين انتخــاب را به جامعه ورزش اســتان 

تبريگ مى گويم.
حميــد ســيفى بــا ابــراز خوشــحالى از ايــن 
ــراه  ــش به هم ــدى پي ــزود: چن ــاب اف انتخ
ميــز  روى  تنيــس  فدراســيون  رئيــس 
ــوش  ــن ملى پ ــات اي ــد تمرين كشــور از رون
همدانــى بازديــد كرديــم كــه بــا توجــه بــه 
آمادگــى بــاالى وى انتخــاب صفايــى قابــل 
پيش بينــى بــود و بــا توجــه بــه ســن پاييــن 
تركيــب  در  ســال ها  مى توانــد  صفايــى 
ــته  ــور داش ــورمان حض ــى كش ــاى مل تيم ه

باشــد.

وى ادامه داد: با توجه به مشكالت پيش روى 
اين ورزشكار، وى قصد مهاجرت از استان را 
داشــت كه با دلجويى و فراهم كردن شرايط 
تمريــن و حمايــت از وى، صفايــى را در 
همدان حفظ كرديــم و حاال با انگيزه بااليى 
تمرينــات خود را دنبال مى كند و در كنار ندا 
شهســوارى مى تواند از اعتبار كشورمان دفاع 
كند و اميدوارم كه سهميه حضور در المپيك 

توكيو را كسب كند.
ســيفى خاطرنشان ســاخت: قهرمانان ما جز 
احترام چيزى نمى خواهنــد و بايد يادآورى 
كنم كه با حمايت ساير دســتگاه هاى استان 
درحال مرتفع شــدن اشتغال شــيما صفايى 
هســتيم تا وى بدون استرس با قدرت براى 

حضور در المپيك آماده شود.

 حكم محروميت حميد اســالمى دارنده 
مدال طــالى بازى هاى پاراآســيايى 2018
جاكارتا درحالى در ســايت كميته بين المللى 
پارالمپيك منعكس شــده كه اين ورزشكار 
چندى پيش اعالم كــرد به دليل مصدوميت 
نمى توانــد در گزينشــى پارالمپيــك توكيو 

شركت كند.
به گزارش ايرنا، حميد اسالمى دونده 1500

متر نابينايان استان و تيم ملى كه مدال طالى 
بازى هاى پاراآســيايى 2018 جاكارتا را در 
كارنامه دارد، چندى پيــش در گفت وگو با 
رسانه ها اعالم كرده بود كه به دليل مصدوميت 
بازى هاى پارالمپيك توكيو را از دســت داده 
و اميدى بــه حضور در اين تورنمنت ندارد. 
اما واقعيت داســتان كناره گيرى اســالمى از 
گزينشــى پارالمپيك توكيو چــه بود و اين 
ورزشكار چرا عطاى حضور در بزرگ ترين 
تورنمنــت ورزشــى جهــان را بــه لقايش 
بخشــيد؟ وى دليل اصلــى انصراف خود را 
آســيب ديدگى مچ پاى راســت اعالم كرده 
اســت. انصراف اين ورزشــكار ايرانى كه 
به دليــل برخوردارى از تجــارب بين المللى 
و كســب عناوينى چون قهرمانى بازى هاى 
كسب  شانس هاى  جزو  جاكارتا،  پاراآسيايى 
ســهميه ورودى بازى هاى پارالمپيك توكيو 
بود، هرچند با ابهامات و پرسش هاى زيادى 
مواجه شــد، اما رئيس انجمــن دووميدانى 
نابينايان حاضر به موضع گيرى در اين باره و 

ارائه جزئيات نشد. 
براى پى بردن به واقعيت كناره گيرى اسالمى 
از گزينشــى پارالمپيك، ســرى به ســايت 
كميته بين المللــى پارالمپيك زديم تا زواياى 
بيشترى از فعاليت هاى اسالمى ديده شود اما 
جست وجو با كليدواژه اى به نام اين بازيكن 
خبر تلخى را پيش رو قــرار داد كه حكايت 
از 4 ســال محروميت اين دونده نابينا به دليل 

استفاده از مواد نيروزا بود. 

در خبر منتشرشــده از سوى كميته بين المللى 
پارالمپيك آمده است «حميد اسالمى» به مدت 
4 ســال از تاريخ 14 اكتبر 2019 حق حضور 

در رويدادهاى ورزشى را نخواهد داشت.
با انتشــار اين مطلب از ســوى خبرنگاران 
واقعيت كناره گيرى اســالمى از مســابقات 
گزينشــى پارالمپيك برمال و نشــان داد كه 
مصدوميت وى تنها بهانه اى براى شــركت 
نكردن در گزينشى ها است، مصدوميتى كه به 
نظر مى رســد ساخته ذهن وى براى منحرف 

كردن اخبار رسانه ها باشد.
با وجود خبر رسمى محروميت اين ورزشكار 
از مســابقات مختلف به دليــل دوپينگ، اما 
فدراســيون ورزش هاى نابينايان و كم بينايان 
نيز از آن اظهار بى اطالعى خواهد كرد. بدون 
شك پيش از انتشار يك نامه رسمى مسئوالن 
جهانــى آن را براى فدراســيون آن ورزش 
خواهند فرســتاد اما تاكنــون خبرى مبنى بر 
محروميت اين ورزشكار از سوى فدراسيون 

منتشر نشده است.
پارالمپيك،  براســاس رأى كميته بين المللى 
حميد اسالمى دونده نابيناى همدانى به مدت 
4 سال از تاريخ 14 اكتبر 2019 (22/7/98) 
تا 14 اكتبر 2023(22/7/1402) حق حضور 

در رويدادهاى ورزشى را نخواهد داشت.

رژه سواركاران 
اسدآبادى

 سرپرســت اداره ورزش و جوانان اســدآباد از رژه 
سواركاران اسدآبادى در دهه فجر خبر داد.

در جلســه هيــأت ورزش روســتايى و بازى هــاى 
ــت  ــا محوري ــدآباد ب ــتان اس ــى شهرس ــى محل بوم
ــن  ــر و چهل ودومي ــه فج ــاى ده ــزارى برنامه ه برگ
ســالگرد پيــروزى انقــالب اســالمى بــا حضــور 

شــوراى  رئيــس  روســتايى،  هيــأت  مســئوالن 
شهرســتان، رئيــس هيــأت ورزش روســتايى اســدآباد 

ــد. ــزار ش ــاران برگ ــى از دهي و جمع
على جمور در اين جلسه اظهار كرد: رژه اسب سواران 
در دهه فجر در شــهر اســدآباد برگزار مى شود كه در 
اين مراســم با همكارى هيأت اسب سوارى شهرستان، 
اسب ســواران اســدآبادى همراه با پرچــم جمهورى 

اسالمى رژه خواهند رفت.
وى مســير رژه اسب ســواران را از مجموعه ورزشى 
آزادى به سمت ترمينال روســتايى شهر عنوان كرد و 

يادآور شد: اميد داريم كه اين مراسم با شكوه بيشتر و 
بدون بيمارى برگزار شود ضمن اينكه برنامه ريزى هاى 
الزم براى دهه مبارك فجر در شــرايط كرونا در دست 

انجام است.
جمــور بــا تأكيــد بــر نــوآورى و خالقيــت در 
اجــراى برنامه هــاى دهــه فجــر بــا بيــان اينكــه تمــام 
برنامه هــاى دهــه فجــر بــا رعايــت دســتورالعمل هاى 
ــتاد  ــا س ــت: ب ــد، گف ــد ش ــزار خواه ــتى برگ بهداش
ــاى شهرســتان،  ــروس كرون شهرســتانى مديريــت وي

هماهنگــى الزم انجــام مى شــود.

شيما صفايى شيما صفايى 
در انتخابى المپيك در انتخابى المپيك 20212021

محروميت 4 ساله دونده نابيناى استان 
به دليل دوپينگ
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فرهنگگردشگري

وزير ميراث فرهنگى و گردشگرى: 
ثبت ملى شهرها و روستاها 
موجب همگرايى مردم مى شود

 ثبت ملى و جهانى شــهرها و روستاهاى كشور 
موجب همگرايى و رونق بيشــتر اقتصــادى در آن 

مناطق مى شود.
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
گفت: اين اتفاق سبب رونق بيشترى اقتصادى در آن 

مناطق مى شود.
على اصغر مونسان در مراسم اعطاى گواهينامه شهرها 
و روستاهاى ملى صنايع دستى در كاخ نياوران ثبت 
شهرها و روستاها را موجب همگرايى و همبستگى 

ميان مردم دانست.
وى با اشــاره به مأموريت و اهــداف وزارت ميراث 
فرهنگى گفت: گســتردگى اهــداف و وظايف اين 
وزارتخانه منحصر به فرد اســت و به جز كاركردهاى 
اقتصادى و فرهنگى، كاركردهاى اجتماعى و امنيتى 

نيز دارد.
به گزارش ايرنا، مونسان با اشاره به مزيت هاى ايران 
در بخش گردشــگرى و ميراث فرهنگــى ادامه داد: 
موضوع حفاظت از ميراث فرهنگ و ميراث ناملموس 
و حفظ فرهنگ ملــى و مذهبى مهم ترين مأموريت 
وزارت ميراث فرهنگى است و تاريخ چندهزار ساله 
مشترك در منطقه فرهنگى ايران، سبب همگرايى و در 

نتيجه تحكيم امنيت ملى كشورها مى شود.
 اهداف و وظايف اين وزارتخانه شامل حفظ ميراث 
ملموس و ناملموس در تمام شــهرها و روســتاها 
كشور مى شــود ولى منابع محدودى در اختيار داريم 

درحالى كه وظايف فراوانى به ما سپرده شده است.
وزير ميراث فرهنگى هم چنين از استرداد 49 خشت 
تاريخى ايران كه در مزايــده اى در خارج به فروش 
گذاشــته شــده بود خبر داد و گفت: نمايشــگاهى 
از ايــن آثار تاريخــى به زودى در مــوزه ملى ايران 
برگزار مى شود.مونســان درباره بازگشــت  هزار و 
700 گل نوشته هخامنشــى از آمريكا گفت: اين آثار 
تاريخى ايران براى امانت از كشــور خارج شده بود 
اما بازگردانده نشده بود كه توانستيم در دولت تدبير و 

اميد آن را برگردانيم.
 مونســان اضافه كرد: 3 ثبت بزرگ را در كشــور در 
3 ســال اخير انجام داديم، هوشــمندانه و به صورت 
محــورى موفق بــه ثبت پرونده هايــى چون محور 
ساسانى و جنگل هاى هيركانى شديم و براى سال هاى 
آينده نيز ثبت هاى ديگرى را در دســت برنامه ريزى 

داريم.
 پايان پروژه هاى گردشگرى 

با اعتبار 220 هزار ميلياردى
وى گفت: در بخش گردشگرى نيز حدود 220 هزار 
ميليارد ريال پروژه را به پايان رسانديم و خوشحالم 
كه اعالم كنم گردشــگرى در كشــور تبديل به يك 
جريان شــده است و با توجه به ســرمايه گذارى در 
حوزه بوم گردى  خوشــبختانه در جاى جاى كشــور 

براى گردشگران، اكنون اقامتگاه داريم.
 طراحى ها در صنايع دستى نو شده است

وى سپس به اقدامات انجام شده در حوزه صنايع دستى 
اشــاره كرد و افزود: طرحى را با عنوان تجارى سازى 
در حوزه صنايع دســتى آماده كرده ايم، در اين طرح 
روى بسته بندى تأكيد ويژه اى شده و روى طراحى ها 
اقدامات جديدى انجام شده است، در حوزه آموزش 

نيز شاهد اقدامات خوبى هستيم.
 مونســان بيان كرد: تا پيش از كرونا 295ميليون دالر 
داشتيم  رســمى  به صورت  صنايع دســتى  صادرات 
و همين عــدد نيز به صــورت چمدانــى صادرات 

صنايع دستى انجام شده است.
وى افزود: توجه به صنايع دستى سبب شد كسب وكار 
و معيشت مردم به ويژه در مناطق محروم رونق گيرد. 
هرجايى كه صنايع دستى رونق مى گيرد مطمئن هستيم 
كــه اين هنر اقتصادى، دائمى و ماندگار اســت و از 
بين نمــى رود. وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى در ادامه خاطرنشــان كــرد: در حوزه 
برندســازى نيز اقدامات خوبى انجام شــده است. 
به عنوان مثال همين ثبت هاى ملى و جهانى شهرها و 
روستاها به برندسازى محصوالت كمك خواهد كرد.

درخواست تورگردان ها از ستاد كرونا
توريست ها را به ايران راه دهيد

 ايران از اسفندماه سال گذشته صدور ويزاى توريستى را متوقف كرده 
اســت. با اين حال ورود اتباع خارجى به ايران كامل قطع نشــده است. 
وزارت خارجه به بيماران و هيأت هــاى تجارى خارجى ويزا مى دهد. 
حاال جامعه تورگردانان درخواست كرده ورود توريست هاى طبيعت گرد 

نيز به ايران آزاد شود.
صدور ويزاى توريستى ايران به دستور ستاد ملى مقابله با كرونا متوقف 
شده اســت، هرچند مرزهاى ايران به روى اتباع خارجى كامال مسدود 
نيســت و ويزا در مبــادى ورودى صادر مى شــود. وزارت خارجه نيز 
گفته اســت فقط به بيماران و گروه هاى تجارى ويزا مى دهد. با اين حال 
در تيرماه 99 وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى در 
نشســتى با معاونان وزارت خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى، وزارت راه و شهرسازى، سازمان توسعه تجارت ايران و وزارت 
اطالعات، پروتكل ورود گردشگران خارجى به كشور را بررسى كرد و 
در مردادماه دســتورالعمل يا پروتكل ورود گردشگران خارجى به ايران 
را به ســتاد ملى مقابله با كرونا تحويل داد كه تاكنون پاسخى به آن داده 

نشده است.
به گزارش ايسنا، در شهريورماه 99 كه حدود 7 ماه از همه گيرى ويروس 
كرونا مى گذشــت، وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
با اشــاره به طوالنى شــدن توقف ســفرها گفت كه مى خواهد با وزير 
بهداشت، رايزنى كند تا محدوديت هاى سفر برداشته شود. اما اين ديدار 

تاكنون انجام نشده است.
پايــان آذرماه نيز پــس از آنكه جامعه تورگردانان ايــران با رئيس اداره 
گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه به منظور بررســى شرايط صدور 
ويزاى توريستى ايران، رايزنى هايى انجام داد، معاون گردشگرى با معاون 
وزارت خارجه درباره بازگشايى تدريجى مرزها براى ورود گردشگران 
خارجى به صورت محدود، ضابطه مند و مديريت شده در قالب پروتكل  

تهيه شده مذاكراتى داشت.
هرچنــد، وزير بهداشــت به تازگى و پس از ســرايت نوع جهش يافته 
ويروس كرونا به برخى كشورها، خواسته كه پروتكل هاى بهداشتى در 
مبادى ورودى كشــور سختگيرانه تر اجرا شــود و تمام مسافرانى كه از 
مقصد اروپا عازم ايران شــده اند عالوه بر انجام تســت دوباره در مبادى 
ورودى كشور، به مدت مناسب و منطبق با پروتكل ها در محل سكونت 
خود قرنطينه شــوند. نمكى در نامه اى به معاون بهداشت خود، رؤساى 
دانشــگاه هاى علوم پزشكى را مكلف كرده كه اين دستورالعمل را اجرا 

كنند.
ستاد ملى مقابله با كرونا پيش تر ورود مسافران خارجى و يا ايرانى هاى 
مقيم خارج از كشــور را به داشتن گواهى منفى تست كرونا 96 ساعت 
پيش از پرواز، مشــروط كرده اســت. درصورت نداشتن اين آزمايش، 
اجازه ورود به مســافر خارجى داده نمى شود و يا ملزم است 14 روز در 

محل مشخصى قرنطينه شود. 
بــا وجود مقاومت ســتاد ملى كرونا در برابر باز شــدن مرزها به روى 
گردشــگران خارجى و مقررات تازه اى كه براى ورود مســافر از اروپا 
وضع شــده اســت، رئيس جامعه تورگردانان ايران در نامه اى از معاون 
گردشگرى درخواست كرده است در رايزنى با اين ستاد دست كم اجازه 
ورود گردشگران طبيعت گرد را براى بهار و تابستان آينده دريافت كند.

ابراهيــم پورفرج مى گويد: با آنكه همه گيرى ويروس كرونا ســفرهاى 
بين المللــى را تحت الشــعاع قــرار داده اما در بيــن طبيعت گردانان و 
توريست هايى كه با اتومبيل يا موتورسيكلت شخصى خود سفر مى كنند، 
تقاضا براى ايران وجود دارد. مى توان اين درخواســت هاى محدود را تا 

عادى شدن اوضاع مديريت كرد.
است،  به فردى  منحصر  ويژگى هاى  داراى  طبيعت گردى   

از جمله اينكه:
از تمام گردشــگران ورودى در كشور مبدأ تست PCR گرفته شده و 
با در دســت داشتن گواهى سالمت وارد ايران خواهند شد. بيشتر زمان 
سفرهاى طبيعت گردى حتى اقامت در فضاى باز صورت مى گيرد كه با 

يافته هاى امروز، پايين ترين احتمال شيوع بيمارى را دارد.
در فضــاى باز طبيعت، افراد به راحتى مى توانند فاصله گذارى را رعايت 
كنند. تعــداد نفرات تورهاى طبيعت گردى ورودى كم و معموال زير ده 

نفر است.
اقامت در ســفرهاى طبيعت گــردى عمدتا به صــورت كمپينگ و در 
چادرهاى اختصاصى اســت و گردشگران در فضاى كوچك و سربسته 

تجمع نمى كنند.
بــا توجه به فصل كارى پيش رو در بهار و تابســتان آينده، از هم اكنون 
مراتب در ستاد ملى كرونا مطرح شود و پس از دريافت تأييد نسبت به 
صدور مجوزهاى الزم و تهيه و تدوين شيوه نامه هاى بهداشتى فعاليت در 
طبيعت در دوران كرونا و ديگر موارد، اقدام الزم براى ورود گردشگران 
خارجى حوزه طبيعت گردى  صورت پذيرد تا بتوان نهايت بهره بردارى را 
از اين بازه زمانى به عمل آورد. اميد داريم با اين اقدام شاهد رونق بيشتر 

گردشگرى ورودى ايران در آينده نزديك باشيم.»

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى - غبارآلود

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

چهارشنبه  24 دى ماه 1399  29 جمادى االول 1442  13 ژانويه 2021  شماره 3950

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:56  
خورشيد         07:23                   طلوع 
اذان ظهر                      12:25
غروب خورشيد              17:26

اذان مغرب                   17:45 
نيمه شب شرعي           23:41

باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
دل ارمهرت نورزه بر چه ارزه                                    گل است آندل كه مهر تو نورزه
گريبانى كه از عشقت شود چاك                                     بيك عالم گريبان وابيرزه
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كه بسيار دعا كند، فرشتگان مى گويند : اين، صدايى آشنا و دعايى است كه پذيرفته 
مى شود و حاجتى است كه برآورده مى گردد.

كنزالعّمال : ج 15 ص 866 ح 43445 نقًال

فناوري

واكسن هايى كه مى توانند امروز، كرونا 
و فردا، سرطان را نابود كنند

 بهترين خبر در مورد آن دســته از واكســن هاى كوويد-19 كه از 
فناورى «آران اى پيام رســان»(mRNA) بهره مى برند، اين است كه 

اين روش مى تواند بسيارى از بيمارى هاى ديگر را نيز مغلوب كند.
به گزارش ايســنا، مى گويند تاريك ترين لحظه شــب درست پيش از 
طلوع آفتاب است و اكنون مى توان گفت كه ما در دوران بحران شيوع 
كرونا در تاريك ترين نقطه قرار داريم، زيرا ســويه هاى جهش يافته و 
واگيردارتــر ويروس كرونا كه از انگليس و آفريقاى جنوبى نشــأت 
گرفته اند، همه گيرى اين بيمارى را شــدت بخشيده اند كه وضعيت را 
پيش از آغاز واكسيناســيون جمعى بدتر كرده اند. امروز هم كه خبر از 
شناسايى يكسويه جديد در ژاپن نگرانى ها را بيش از پيش كرده است.

مسواك هوشمندى كه با سبك 
مسواك زدن كاربر سازگار مى شود

 شركت «فيليپس» در نمايشگاه CES 2021 از يك مسواك هوشمند 
جديد موسوم به «Prestige 9900 Sonicare» رونمايى كرده است 
كه به طور خودكار حالت مناسب را براى كاربر انتخاب مى كند و با سبك 
و نحوه مســواك زدن فرد هماهنگ مى شود.به گزارش ايسنا، امروز در 
نمايشگاه CES 2021 شــركت فيليپس درحال معرفى يك مسواك 
پرچمدار جديد است كه اميدوار است تا در برابر رقباى خود نظير شركت 
«Oral-B»به خوبى سربلند شود.اين شركت مى گويد مسواك هوشمند 
«Prestige 9900 Sonicare» جديد خود از هوش مصنوعى براى 
نظارت بر بهداشــت دهان و دندان و سبك مسواك زدن كاربر به منظور 

محافظت بهتر از دندان ها در برابر پوسيدگى بهره مى برد.

زنگ دِر تصويرى كه متناسب 
با دوران كرونا ساخته شده است

 نمايشــگاه CES 2021 ميزبان يك اختراع جديد متناســب با 
دوران كرونا اســت كه يك زنــگ درِ تصويرى و بدون نياز به لمس 

است كه با ايستادن نزديك آن، زنگ به صدا در مى آيد.
به گزارش ايســنا، از زمان آغاز شــيوع بيمارى همه گير كوويد-19، 
بســيارى از افراد براى تهيه غذا و ســاير اقالم ضرورى به خدمات 
سفارش غيرحضورى و تحويل در منزل روى آورده اند. اگر صاحب 
يك زنگ در تصويرى يا ويديويى هســتيد، اين بدان معناســت كه 
احتماالً در اين دوران شــيوع كرونا كاربرد زيادى برايتان پيدا كرده و 
حاال به كانون گرم اجتماع ميكروب ها و ويروس ها تبديل شده است. 

بنابراين يك شركت الزم ديد كه راه حلى براى اين مشكل پيدا كند.

اينفلوئنسر مجازى ال جى براى تبليغ يك ربات
 شــركت ال جى براى معرفى ربات هاى جديد خود در نمايشگاه 

CES 2021 از يك اينفلوئنسر مجازى استفاده كرده است.
به گــزارش مهر، رى كيــم(Reah keem) درســت مثل من و 
شماســت. او كار روى موسيقى و سفر به خارج از كشور را دوست 
دارد و بســيار ناراحت است كه درحال حاضر نمى تواند از مكان هاى 

جالب بازديد كند. 
بزرگ ترين تفاوت او با ما اين است كه او يك انسان واقعى نيست. 
شركت ال جى، رى كيم را به عنوان يك اينفلوئنسر مجازى در طول 
پخش زنده ى نمايشــگاه بين المللى CES 2021 معرفى كرد تا از 
خط توليدى جديد خود يعنى ربات هاى CLOi UV-C رونمايى 

كند.

بازگشت دراگون به زمين
 شش دسامبر سال 2020 فضاپيماى «دراگون» اسپيس ايكس سوار 
بر موشــك فالكون 9 زمين را از مركــز فضايى كندى در فلوريدا به 
مقصد ايســتگاه فضايى بين المللى ترك كرد. به گزارش ايســنا، اين 
فضاپيما، هفتم دسامبر به ايستگاه فضايى متصل شد و 6 هزار و 400 
پوند (2 هزار و 902 كيلوگرم) تجهيزات اعم از آزمايش علمى، يك 
هوابند جديد و تجهيزاتى براى خدمه را به ايستگاه فضايى بين المللى 
رســاند. حال بنا بر گزارش ها قرار اســت اين فضاپيما طى ساعات 
آينــده از فضا به زمين بازگــردد. دراگون تجهيزات مختلفى را براى 
فضانوردان ارسال كرد تا آزمايشات مختلفى را انجام دهند. عالوه بر 
اين، اين فضاپيما حامل ابزارهايى براى تجزيه و تحليل سريع و دقيق 

خون در محيط ريز گرانشى نيز بود كه به دست فضانوردان رسيد.

 برگزارى مجازى نمايشــگاه هاى گردشگرى در 
سراسر جهان عالوه بر روشى براى جبران خسارت ها 
به اين بازار گردشــگرى، براى فعاالن گردشــگرى 
فرصتى را به وجود مى آورد تا باتوجه به ميزان تقاضا 
به عرضه محصوالت و بســته هاى سفر متناسب با 
شرايط موجود بپردازند. متولى گردشگرى و فعاالن 
بخش خصوصى نيز با اســتفاده از برگزارى مجازى 
نمايشگاه بين المللى گردشگرى تهران مى توانند اين 
فرصت را در اختيار بسيارى از كسب وكارهاى اين 
عرصه قرار دهند تا بــا معرفى محصوالت خود در 
صدد جبران بخشى از خســارت ها برآمده و زمينه 

بازيابى بازار گردشگرى كشور را فراهم كنند.
برگــزارى نمايشــگاه ها كــه يكــى از مهم ترين 
عرصه هاى معرفى فعاليت شــركت ها و فعاالن بازار 
گردشــگرى در سراسر جهان به شــمار مى رود، با 
توجه به تبادالت و تعامــالت تجربيات و خدمات 
شركت كنندگان با يكديگر و همچنين ارائه آنها براى 
بازديدكنندگان به افزايش تقاضا و در نتيجه توسعه 
دامنه فعاليت هاى آنها منجر مى شــود. شــركت در 
نمايشگاه  همچون  جهان  نمايشگاه هاى  بزرگ ترين 
بين المللى برلين، نمايشگاه فيتور مادريد، نمايشگاه 
سفر گوانجو، نمايشگاه گردشگرى و صنايع وابسته 
تهران، نمايشــگاه فناورى هاى مســافرتى اروپا در 
لندن، نمايشــگاه ام اى تى تى مسكو، نمايشگاه حالل 
تركيه و اكســپو 2020 دبى فرصتى را براى فعاالن 
بازار گردشگرى براى فعاليت هاى فروش محصول 
يا خدمات يك شــركت به شــركت ديگر رو در رو 
حتــى بازاريابــى محصــوالت به طور مســتقيم با 

مصرف كنندگان به وجود مى آورد.
همه گيرى ويروس كرونا در سراسر جهان از مارس 
2020 بر تمامــى بخش هاى اقتصادى جهان به ويژه 
بازار گردشــگرى تأثيرات منفى بى سابقه اى داشته و 
به تعطيلى يا به تعويق افتادن بســيارى از رويدادها 
و نمايشــگاه هاى بزرگ بين المللى همچون المپيك 
ژاپن و نمايشــگاه برلين، اكســپو دبى و بســيارى 
ديگر منجر شده است. باتوجه به غيرقابل پيش بينى 
بودن شرايط شــيوع كرونا برگزارى المپيك ژاپن و 
نمايشگاه اكسپوى دبى به نيمه دوم 2021 موكول شد 
و نمايشــگاه گردشگرى برلين- يكى از بزرگ ترين 
نمايشــگاه هاى بين المللى جهان- كه در سال 2020 
لغو شــد در ســال 2021 به صورت مجازى برگزار 
خواهد شــد. ويروس كرونا كه بازار گردشــگرى 
را به ســوى ديجيتالى شــدن و فناورى هاى جديد 
سوق داده اســت به برگزارى بسيارى از رويدادها، 
نمايشــگاه ها و كنفرانس هاى بين المللى به شــكل 
مجازى منجر شــده اســت. اين موضــوع عالوه بر 
محافظــت افراد در برابــر بيمــارى كوويد-19 و 
ممانعــت از تجمع افراد در يــك محيط عمومى بر 
ادامــه فعاليت هاى تجارى و اقتصــادى فعاالن نيز 
اثرگذار بوده است و فرصت حضور در فعاليت هاى 
بين المللى و عرضه محصوالت خود به متقاضيان را 

حداقل به شــكل مجازى فراهم 
كرده است.

شكل  به  نمايشــگاه ها  برگزارى 
نمايانگر  به ظاهر  چه  اگر  مجازى 
بسيارى  خسارت هاى  آمدن  وارد 
به برگزاركنندگان اين نمايشگاه ها 
خواهد بــود اما مزاياى دوگانه اى 
برگزارى  آنكــه  نخســت  دارد. 
نمايشــگاه ها به شــكل مجازى 
شــركت هاى  حضــور  فرصت 
كوچك و متوسط را براى معرفى 
خود  خدمــات  و  محصــوالت 
به جامعــه جهانــى فراهم كرده 
كوچك  كســب وكارهاى  است. 
كه تا پيــش از اين امكان حضور 
مســتقيم در اين نمايشــگاه ها را 
نداشتند، فرصت مناسبى را براى 

شناساندن محصوالت خود به شركت هاى بزرگ تر 
و عرضه خدمات خود به مصرف كنندگان را به دست 
آورده انــد. اين امر مى تواند پــس از بازاريابى بازار 
گردشــگرى امكان ظهور  دوباره، رشــد و توسعه 

شركت هاى نوپا را فراهم كند.
دوميــن مزيت برگــزارى نمايشــگاه هاى مجازى 
افزايش تعــداد بازديدكنندگان از محصوالت فعاالن 
است.  نمايشــگاه ها  در  شــركت كننده  گردشگرى 
ايــن امر نه تنهــا فرصتى براى معرفــى خدمات و 
محصوالت شــركت هاى نوپا ايجــاد مى كند بلكه 
باتوجه به ديجيتالى شــدن فعاليــت افراد در دوران 
كرونا به بازديد بيشتر از نمايشگاه حتى بسيار بيشتر 
از سال هاى گذشــته منجر خواهد شد؛ زيرا امكان 

بازديد بسيارى از افرادى كه پيش 
از اين، شرايط حضور مستقيم در 
نمايشــگاه ها را به دليل هزينه و 

مسافت نداشتند، فراهم مى كند.
و  مستقيم  به طور  رســانه ها  اگر 
رســمى از برگزارى نمايشــگاه 
بين المللى گردشــگرى و صنايع 
ســال 99  در  تهــران  وابســته 
خبرى منتشر نكرده اند اما سايت 
نمايشگاه  چهاردهمين  برگزارى 
وابســته  صنايع  و  گردشــگرى 
براى ثبت نام فعاالن گردشــگرى 
راه اندازى شده است كه احتمال 
مى رود اين نمايشــگاه در تاريخ 
2 تــا 7 اســفند برگزار شــود. 
براى شــركت در اين نمايشگاه 
خاصى  بهداشــتى  پروتكل هاى 
تدوين شــده است كه افراد شركت كننده درصورت 
رعايت كامل آن امكان حضور در اين نمايشــگاه را 
خواهند داشت. اگرچه برگزارى نمايشگاه ها مى تواند 
فرصتى براى كسب وكارهاى آسيب ديده فراهم آورد 
اما 3 اشكال براى برگزارى حضورى آن وجود دارد. 
نخست آنكه با توجه به شرايط بحرانى كرونا اجتماع 
افراد در يك محيــط عمومى حتى با رعايت تمامى 
پروتكل هاى بهداشــتى مى تواند خطرآفرين باشد و 
ســالمت افراد را مورد تهديد قــرار دهد. همچنين 
بــا توجه بــه محدوديت هاى تردد چــه در عرصه 
بين المللى چه داخلى امــكان حضور افراد از ديگر 
نقاط به جز تهران و البرز وجود نخواهد داشت. حتى 
با برداشتن محدوديت هاى تردد، به دليل نگرانى ها از 

ابتال به كرونا نه تنها از سفرهاى بين استانى خوددارى 
مى كنند بلكه از رفتن به محيط عمومى و تجمع افراد 

مى پرهيزند.
باتوجــه بــه وارد آمدن ضربه ســهمگين بــر بازار 
گردشــگرى ايــران در بحــران كرونا، بســيارى از 
كسب وكارها تعطيل شدند يا در آستانه تعطيلى قرار 
گرفتند. باتوجه به بحران اقتصادى چشــمگير فعاالن 
گردشگرى مهم ترين اقدام متولى گردشگرى در اين 
راستا، حمايت از مشاغل و ايجاد شرايطى براى بازيابى 
و توسعه مجدد اين بازار است تا از تحميل هزينه هاى 
اضافى بر فعاالن جلوگيرى شود. برگزارى نمايشگاه 
در شرايط عادى منبع مهم معرفى و عرضه محصوالت 
گردشــگرى فعاالن اين بخش به شــمار مى رود كه 
فرصتى براى گســترش دامنه فعاليت عرضه كنندگان 
براى فروش محصــوالت خود فراهم مى كند؛ اما در 
بحران كنونى كه بســيارى از كســب وكارها با خطر 
سقوط جدى مواجه هستند و شرايط احياى فعاليت ها 
و عرضه محصــوالت درحال حاضر وجــود ندارد، 
برگزارى نمايشگاه به شكل غيرحضورى مى تواند اين 

مشكالت را كنترل كند.
باتوجه به اوج گيرى كرونا، امكان ســفر براى افراد 
وجود ندارد و دامنه سفرها در سطح شهرى و استانى 
محدود شــده اســت. از اين رو برگزارى نمايشگاه 
به شــكل كامال مجازى، نه تنها فرصتى براى معرفى 
خدمات و محصوالت شــركت هاى بــزرگ و نوپا 
بــه يكديگر و مصرف كنندگان ايجــاد مى كند بلكه 
به بازديد گســترده تر افراد به دليل ديجيتالى شــدن 
فعاليت ها در كرونا منجر مى شــود و امكان بازديد 
بسيارى از افرادى را كه تا پيش از اين شرايط حضور 

مستقيم در نمايشگاه را نداشتند، فراهم مى كند.

«اسفند» فرصتى براى بازارگردشگرى

ارسال اطالعات 21 استان 
براى ايجاد بانك نقوش 

صنايع دستى ايران
 از 31 استان كشور، 21 استان اطالعات خود را 
در 32 رشته براى تشكيل بانك نقوش صنايع دستى 

ايران، ارسال كرده اند.
مديركل آموزش و ترويج صنايع دستى كشور گفت: 
در راســتاى تحقق اهداف مرتبط با آثار راه يافته به 
مســابقه طراحى و اجراى صنايع دستى با رويكرد 
رشته هاى درحال فراموشى، مقرر شده است، طرح 
تهيه بانك اطالعات نقوش صنايع دستى به صورت 
جدى در دستور كار دفتر آموزش و ترويج معاونت 

صنايع دستى قرار گيرد.

به گــزارش روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى، ويدا 
توحدى گفت: براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، 
اين طرح براى اجرا به ادارات كل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى در 31 استان همراه با 
چارچوب و دســتورالعمل هاى آن ارسال شده كه 
خوشبختانه تاكنون نتايج قابل قبولى به دنبال داشته 
و از 31 اســتان كشور، 21 استان اطالعات خود را 

در 32 رشته ارسال كرده اند.
توحدى گفت: هدف اصلى از انجام اين طرح ايجاد 
مرجعى براى بهره بــردارى هنرمندان، صنعتگران، 
محققان، دانشــجويان، عالقه مندان و ... از نقوش 
اصيل و فرم هايى است كه در مناطق مختلف كشور 
براى توليد و تزيين صنايع دســتى استفاده مى شده 

و يا مى شود.

اين مقام مســئول يادآورشــد: افزايش شناخت و 
آگاهى بيشــتر افراد به مفاهيم و معانى اين نقوش 
و اســتفاده و كاربرد درســت اين عناصر توســط 
توليدكنندگان همراه با ترغيب و تشويق صنعتگران 
بــراى به كارگيرى نقوش بومــى و محلى و حتى 
فراموش شــده در هر منطقه جغرافيايى، از اهداف 
اين طرح اســت؛ در اين طــرح برنامه ريزى هاى 
الزم براى ماندگارى و حفاظت از نقوش اصيل در 
مناطق مختلف ايران كه قطعا حفظ آنها با اســتفاده 
و به كارگيرى شان تداوم خواهد داشت، انجام شده 

است.
مديــركل آموزش و ترويج صنايع دســتى وزارت 
صنايع دســتى،  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى، 
خاطرنشان كرد: در راستاى عملياتى شدن اين طرح، 
كارگروهى در معاونت صنايع دستى تشكيل خواهد 

شــد و همچنين پيش بينى برگزارى نشســت هاى 
تخصصى نيز شده است تا بتوانيم اطالعات دريافتى 
از اســتان ها را كه تاكنون به دفتر آموزش و ترويج 
رسيده، تا حصول نتيجه مورد انتظار، برنامه ريزى و 

سياست گذارى كنيم.
پويا محموديان معاون صنايع دستى وزارت ميراث 
فرهنگى 2 هفته پيش اعالم كرد كه براى كاربردى 
شــدن و تجارى كردن صنايع دســتى و هنرهاى 
سنتى فراموش شده بانك نقوش صنايع دستى ايجاد 

مى شود.
به گفته محموديان ايران داراى 295 رشــته صنايع 
دستى است، كه برخى از آنها فراموش شده و نياز 
به احيا و بازطراحى دارد كه در اين ميان در مجموع 
در دولت تدبير و اميد 99 رشــته بازطراحى و احيا 

شده است.

بحــران  بــه  باتوجــه 
اقتصادى چشمگير فعاالن 
گردشــگرى مهم تريــن 
اقدام متولى گردشــگرى 
در اين راســتا، حمايت از 
شرايطى  ايجاد  و  مشاغل 
توســعه  و  بازيابى  براى 
مجدد اين بازار است تا از 
اضافى  هزينه هاى  تحميل 
بر فعاالن جلوگيرى شود
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