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خريديم

ثبت درخواست 
مجوز تردد هاى 
ضرورى 
 الكترونيكى شد

پل شهيد 
همدانى ريزش 
نكرده است
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 معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار 
همدان گفــت: خانه تاريخى "ســيفى"، 
ميراثى ارزشــمند در تاريخ هگمتانه است 
و بــا حفظ و احياى آن بايد از فروش اين 

خانه جلوگيرى شود.
به گزارش ايرنا، فرهاد فرزانه در نشســت 
اعضاى ستاد بازآفرينى پايدار محدوده ها و 
محالت هدف برنامه هاى احيا، بهسازى و 
نوسازى شــهرى استان همدان افزود: اين 
خانه تنها خانه تاريخى ارزشــمند همدان 
است كه ميراث فرهنگى مى تواند با تغيير 
كاربــرى، آن را به موزه يا مكانى فرهنگى 

تبديل كند.
وى اظهار داشــت: خانه ســيفى مربوط 
به اواخر دوره قاجــار و در محله جوالن 
همدان واقع شده است؛ اين اثر در تاريخ 
22 مرداد 1384 با شــماره ثبت "13039" 

به عنوان يكى از آثار ملى ايران ثبت شد.
فرزانه عنوان كرد: خانه تاريخى "صالحان" 

در محله "ُكَلپا" نيز از آثار تاريخى بســيار 
ارزشمند اســتان همدان است و بايد در 

نگهدارى و بازسازى آن تالش شود.
وى تصريــح كرد: حمام "چاله" در منطقه 
ميــدان باباطاهر همدان ظرفيت مناســبى 
براى ثبت ملى و تبديل به مكانى گردشگر 

پذير دارد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
ميليارد  كــرد: 500  خاطرنشــان  همدان 
تومان اعتبار براى بازسازى خانه تاريخى 
صالحــان در محله "ُكَلپّا" اختصاص يافته 

است.
وى بيــان كرد: طرح "عرفان تا عرفان" در 
راستاى بازسازى و نگهدارى بافت سنتى 

بازار همدان توســط شهردارى در دست 
اجرا است.

فرزانه تاكيد كرد: پيوند مشترك شهردارى 
و راه و شهرسازى با ميراث فرهنگى براى 
حفــظ بافت تاريخى و ميــراث فرهنگى 

همدان بسيار مهم است.
وى اضافه كرد: پنج ميليارد تومان اعتبار به 
طرح هاى عمرانى حوزه راه و شهرسازى 
شهرستان مالير اختصاص يافته، كه از اين 
ميزان سه ميليارد تومان براى ساخت مركز 
درمانــى، 500 ميليون تومــان براى مركز 
تجارى و يــك و نيم ميليارد تومان نيز به 

ساير طرح ها تخصيص داده شده است.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
همدان ادامه داد: 22 قطعه زمين در اين 
شهرســتان براى فــروش در نظر گرفته 
شــده اســت كه اعتبار حاصل از آن به 
ساير طرح هاى عمرانى مالير اختصاص 

مى يابد.

شـرايط 
بازگشايى مدارس 
از اول بهمن

 به مدارس ابالغ كرده ايم كه تشكيل 
كالس هــا با رعايــت شــيوه نامه هاى 
بهداشــتى و حداكثر تعداد دانش آموزان 

در هر كالس 10 نفر باشد.
وزيــر آموزش و پرورش گفت: آموزش 
دانــش آمــوزان مناطق آبــى و زرد در 
مــدارس زير 50 نفــر در همه پايه هاى 
تحصيلى و مدارس باالى 50 نفر فقط در 
پايه هاى اول و دوم ابتدايى از يكم بهمن 

حضورى خواهد بود.
به گزارش فارس، محسن حاجى ميرزايى 
هنرســتانى ها  عملى  كالس هاى  افزود: 
نيز در مناطق آبــى و زرد از يكم بهمن 

حضورى تشكيل خواهد شد.
حاجــى ميرزايى گفت: به مدارس تأكيد 
شده است كه براى رعايت شيوه نامه هاى 
بهداشتى و حداكثر 10 نفر در هر كالس، 
آمــوزش دانش آمــوزان را در روز ها و 
ساعات هفته تقسيم كنند تا تعداد دانش 
آمــوزان در هر كالس بيــش از 10 نفر 

نشود.
وى افزود: آموزش دانش آموزان پايه هاى 
سوم تا دوازدهم در مدارس باالى 50 نفر 

بايد همچنان غيرحضورى باشد.
وزير آمــوزش و پــرورش تأكيد كرد: 
آموزش دانش آمــوزان در مناطق قرمز 
در همه پايه هاى تحصيلى غيرحضورى 

خواهد بود.
حاجى ميرزايى گفت: شــوراى مدارس 
موظف است دســته بندى دانش آموزان 
براى حضور در كالس ها را تا قبل از يكم 

بهمن به اولياى آن ها اطالع دهد.
وى افزود: 40 هزار مدرسه زير 50 دانش 
آموز در كشــور داريم كــه وقتى تعداد 
دانش آموزان را در بين پايه هاى تحصيلى 
تقسيم كنيم تعداد دانش آموزان هر پايه 

تحصيلى كمتر از 10 نفر خواهد شد.

امــور  و  ســالمت  دفتــر  مديــركل 
ــرورش  ــوزش و پ تندرســتى وزارت آم
ــن  ــوه تدوي ــان و نح ــاره زم ــز درب ني
دســتورالعمل بازگشــايى در مناطــق آبى 
ــوزش  ــى آم و زرد گفــت: شــوراى عال
ــتورالعمل را  ــن دس ــد اي ــرورش باي و پ
تهيــه كنــد. مــا شــرايط و پروتــكل هــا 
ــم.  ــالم كردي ــى اع ــوراى عال ــه ش را ب
احتمــاال موضــوع در جلســه بعــدى 
ــاره  ــاره مطــرح و درب ــا دوب ســتاد كرون

ــود. ــى ش ــرى م ــم گي آن تصمي
محســن بيگى افزود: فعــال تا زمانى كه 
ابالغيه جديدى صادر شــود، مدارس به 

روال قبل غيرحضورى هستند.

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان از انتشار فراخوان راه اندازى گذر 
فرهنگ و هنر در همدان خبر داد و گفت: 
پذيراى ايده و طــرح هاى خالقانه مردم 

براى ايجاد اين مكان هستيم.
احمدرضا احســانى در گفــت وگو با 
ايرنا اظهار داشــت: گذر فرهنگ و هنر 

با هدف رونق كسب و كارهاى هنرى و 
فرهنگى راه اندازى مى شود.

ــا تاكيــد بــر لــزوم تعامــل بــراى  وى ب
اجــراى ايــن طــرح، خاطرشــان كــرد: 
گــذر فرهنــگ و هنــر عــالوه بــر 
ابعــاد فرهنگــى در بعــد اقتصــادى نيــز 
بــراى تقويــت اقتصــاد فرهنــگ و هنــر 

ضــرورى اســت.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى افزود: 
مجتمع فرهنگى و هنرى ســردار شهيد 
قاســم ســليمانى ( هنرســتان هنرهاى 
زيبا) واقع در شــهرك مدنى راه اندازى 
مى شــود و افراد واجد شرايط مى توانند 
طــرح خود را بــراى راه انــدازى گذر 

فرهنگ و هنر ارائه كنند.
احسانى، از متقاضيان و مسئوالن مراكز 
فرهنگــى و هنرى داراى مجوز و عالقه 
مند به مشــاركت درايــن طرح دعوت 
كرد تا پايان دى مــاه به واحد معاونت 
فرهنگــى و رســانه اى ايــن اداره كل 

مراجعه كنند.

معاون عمراني استاندار: 
خانه تاريخى «سيفى» در همدان حفظ و احيا شود

ايجاد «گذر فرهنگ و هنر» 
با ايده و سليقه همدانى ها

در بين گزينه هاى احتمالى مطرح شده براى انتخابات 
1400 حاجى بابايى و همتى بسيار تكرار مى شوند

رئيس جمهورى 
از مادستان

آغاز فصل نهـايى كاوش الئوديسـه نهاونـد

هيجان واسترس در ليگ برتر كشور

دومين نبرد كرونايى سرخابى 
امروز در آزادى
هر دم از اين باغ برى مى رسد

تلويزيون 180 ميليون تومان
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مصلحت سنجى بى منطق!ياد
 1- در علم اخالق بدى در هر شــرايطى 
بد و خوبى در هر شرايطى خوب است و اين 
ويژگى تمامى آرمانگرايان اســت كه به دنبال 
آرمانشهر باشند تا در آن جامعه، تمام خوبى ها 

جارى و سارى و از بدى ها خبرى نباشد...

2

زان
: مي

س
عك

/



Y K

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

دوشنبه  22 دى ماه 1399  شماره 3948

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

به  پزشــكان  مهاجرت 
يك  مغزها  فــرار  مثابه 
واقعيت تلخ اســت و در 
ويروس  شــيوع  جريان 
و  اروپا  اتحاديــه  كرونا 
استاليا شرط مسلط بودن 
جذب  بــراى  را  زبان  به 
پرستار و نيروهاى درمانى 
از ديگر كشورها برداشت

مصلحت سنجى بى منطق!
1- در علم اخالق بدى در هر شرايطى بد و خوبى در هر شرايطى 
خوب اســت و اين ويژگى تمامــى آرمانگرايان اســت كه به دنبال 
آرمانشــهر باشند تا در آن جامعه، تمام خوبى ها جارى و سارى و از 

بدى ها خبرى نباشد.
اما واقع گرايــى در جامعه ايرانى نيز قدمتى طوالنى دارد به نوعى كه 
اگر در عالم واقعى، اندكى بى اخالقى به اقدام اخالقى و نتيجه اخالقى 

بزرگترى منجر شود، اين بى اخالقى مجاز است.
2- سعدى شيرين ســخن در دو اثر ارزشمند بوستان و گلستان، هم 

آرمانگرايى را ستوده و هم واقع گرايى را الزم دانسته است.
حكايت وى در گلســتان از محكوم به اعدامى كه با دروغى مصلحتى 
از اعدام و مرگ نجات پيدا مى كند، اوج واقع گرايى ادبى و مصلحت 
سنجى منطقى اســت كه نتيجه گيرى حكايت؛ "دروغ مصلحت آميز 
به ز راســت فتنه انگيز"، را به درســى واقع گرايانه از زندگى تبديل 

كرده است.
شايد عالقه مردم به سعدى و آموزش گلستان و بوستان در مكاتب، از 
داليل عالقه ايرانى ها به آرمانشهر در كنار زندگى واقع گرايانه است.

3- مصلحت و در نظر گرفتن آن براى حكومتدارى در مذهب تشيع 
نيز موضوع مهمى اســت. به نوعى كه براى حفظ حكومت، عبور از 

برخى ضروريات به مصلحت، ضرورى است.
قرار گرفتن و تعريف مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسى، 
نمونه روشنى از اهتمام قانونگذار و انقالبيون به موضوع مصلحت در 

حكومتدارى است.
4- مجمع تشــخيص مصلحت و عملكــرد آن هر چند در مواقعى با 
انتقاد مواجه شــده و منتقدين بر رفتار بر خالف مصلحت اين مجمع، 
نظر داشــته اند اما در مواقعى به خوبى مصلحت ها را لحاظ كرده و 

فشارهايى را از دوش نظام كم كرده است.
در حقيقت، فلسفه تشكيل و توجه به مجمع نيز همين است تا فشارها، 

با مصلحت و در نظر گرفتن شرايط كاهش يافته
و اقدام مصلحتى با پشتوانه قانونى، اجرا شود.

5- در كنار ايــن توجه كالن به مصلحت در امور ديگر نيز مصلحت 
سنجى امرى عادى اســت و معموال مديران و مسئوالن كشور در هر 
كارى توجه به مصلحت را مدنظر دارند و بر اســاس مصلحت عمل 

مى كنند.
اما اين مصلحت ســنجى در مواردى با منطق همخوانى ندارد و يك 
مصلحت ســنجى بى منطق اســت كه آثار زيانبار آن بعدها مشخص 
خواهــد كرد كه اين اقدام به مصلحت نبوده و در مصلحت ســنجى، 

اولويت هاى اصلى درنظر گرفته نشده است.
6- مدتى است كالنشهرهاى كشور دچار وضعيت وارونگى هوا شده 
و آلودگى هوا ميهمان ناخوانده اين شهرها از جمله همدان شده است.
در دليل آلودگى هوا اين بار صنايع و نيروگاه هاى اســتفاده كننده از 
ســوخت مازوت، مقصر اصلى شناخته شده اند اما هيچ جديتى براى 
ممنوعيت استفاده از اين سوخت ديده نمى شود بلكه مصلحت بر قطع 
گاز نيروگاه ها و سوق دادن آنها به سمت استفاده از سوخت مازوت 

و توليد برق، گذاشته شده است.
برقى كه گفته مى شــود در استخراج ارزرمزها براى خارجى ها مورد 
استفاده قرار مى گيرد و دليل آن هم ارزانى قيمت برق نسبت به ديگر 

كشورها است.
7- اين فرايند يك مصلحت سنجى غير منطقى را نشان مى دهد كه در 
آن محيط زيســت فدا شده تا برقى با سوختن مازوت توليد شود و به 

مصرف غير مستقيم خارجى ها برسد.
حتى اگر تمام اقدامات اســتخراج رمزارز هم، به سود هموطنان تمام 
مى شــد و حتى تمامى اقداماتى كه با برق توليدى از سوخت مازوت 
انجام مى شــود ، همه ســودآور بود بازهم ارزش پذيرش مصلحتى 

آلودگى هوا را ندارد.
بايد بياموزيم براى زندگى ســالم تر هيچ مصلحتى باالتر از حفاظت 
محيط زيســت نيست و نبايد محيط زيســت را قربانى مصالح مادى 

زودگذر كنيم كه اگر چنين شود؛ مفت باخته ايم.

ثبت درخواست مجوز تردد هاى ضرورى 
 الكترونيكى شد

 از 20 دى ماه، درخواســت مجوز تردد هاى ضرورى فقط به صورت الكترونيكى ثبت 
شده است

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،  فرماندار همدان اظهار داشت: با توجه به ضرورت 
رعايت شيوه نامه هاى  بهداشتى، پيشگيرى از تجمع جمعيت و تسهيل در امور مراجعان 
فرماندارى همدان، از روز شنبه 20 ديماه 99 درخواست مجوز تردد هاى ضرورى فقط به 

صورت الكترونيكى از متقاضيان دريافت مى شود.
محمد على محمدى افزود: متقاضيانى كه نياز به مجوز تردد ضرورى از شهرستان همدان 

به ســاير شهرســتان ها كه وضعيت نارنجى و قرمز دارند بايد به درگاه اينترنتى به نشانى 
مراجعه و درخواست خود را ثبت كنند و  پس از  www.hamedan-taradod.ir

ثبت درخواست كد رهگيرى صادر مى شود.
سرپرســت فرماندارى همدان تصريح كرد: پس از ثبت درخواست، اطالعات بارگذارى 
شــده از سوى فرماندارى بررسى مى شود و حداكثر پس از 24 ساعت مراتب تأييد يا رد 

درخواست براى متقاضيان از طريق پيامك ارسال خواهد شد.
محمدى ادامه داد: با توجه به دســتورالعمل ستاد ملى كرونا مجوز تردد هاى ضرورى در 
چهار گروه پزشكى، قضايى، ادارى و خدماتى و فقط با ارائه مدارك معتبر صادر مى شود.
وى افزود: در ساير مواردى كه امكان تردد و انجام امور متقاضى با استفاده از وسايل نقليه 

عمومى ميسر باشد مجوز تردد صادر نخواهد شد.

سرپرســت فرماندارى همدان اظهار داشت: مجوز تردد فقط براى سفر به شهرستان هاى 
با وضعيت نارنجى و قرمز صادر مى شــود و تردد ضرورى بين شهرستان هاى با وضعيت 

زرد بالمانع است.
محمــدى افزود: مردم براى اطالع از وضعيت شــيوع كرونــا (زرد، نارنجى و قرمز) هر 

شهرستان بايد با فرماندارى شهرستان مقصد تماس بگيريد.
وى با تاكيد بر اينكه تردد شــبانه از ســاعت 21 تا 4 بامداد در شهر همدان همچنان 
محدوديــت دارد گفــت: متقاضيان تردد هاى ضــرورى مى تواننــد از طريق همين 
ســايت نســبت به ثبت درخواســت، ارائه مســتندات و دريافت مجوز اقدام كنند. 
محدوديت هــاى تردد شــامل خودرو هاى عمومــى، امدادى، درمانى و تاكســى ها 

نمى شود.

علوم پزشكى مى گويد

 هزار ميليارد تجهيزات پزشكى خريديم

سامانه بارشى فعال در همدان  نداريم
 كارشناس اداره كل هواشناسى 
استان همدان با بيان  اينكه تا پايان 
هفته ســامانه بارشــى فعالى وارد 
اســتان نمى شــود گفت: پايدارى 
جو افزايش غلظت آاليندگى را به 

دنبال دارد.
محمدحســن باقرى شكيب با بيان 
جوى  آالينده هاى  غلظــت  اينكه 
در سطح شهرها و مناطق صنعتى 
اســتان طى روزهاى آينده با توجه به پايدارى نسبى شرايط آب و هوا 
افزايش مى يابد اظهار كرد: سامانه بارشى فعالى  تا پايان هفته در استان 

نخواهيم داشت.
وى در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه آسمان استان همدان صاف 
تا قســمتى ابرى، همراه با افزايش غلظت آالينده هاست افزود: هواى 
ســرد تا پايان هفته جارى در اســتان ماندگار خواهد بود و يخ زدگى 

سطح معابر دور از انتظار نيست.
كارشــناس اداره كل هواشناسى اســتان همدان با تاكيد بر اينكه طى 
روزهاى آينده كمينه دماى هوا  بين منفى  5 تا 7 درجه سانتيگراد در 
نوسان خواهد بود يادآور شــد: تا 10 روز آينده سامانه بارشى فعالى 

وارد استان همدان نمى شود.

رئيس انجمن انبوه سازان استان خبر داد
افزايش 10 تا 14 برابرى قيمت زمين 

در همدان
 رئيس انجمن انبوه ســازان اســتان همدان با بيان اينكه از سال 96

تاكنون قيمت زمين در همدان 10 تا 14 برابر افزايش داشــته اســت، 
گفت:يكى از عوامل گرانى مســكن در همدان عدم عرضه زمين است 
به طورى كه چندين ســال اســت كه در همدان تفكيك زمين صورت 

نگرفته است.
محمدصادق پارسامهر با تأكيد بر اينكه اگر عرضه زمين كم شود قيمت 
باال مى رود، اظهار كرد: 65 تا 70 درصد قيمت يك واحد مســكونى را 
قيمــت زمين تعيين مى كند بنابراين وقتى تفكيك زمين صورت نگيرد 

و عرضه كم شود، خواه ناخواه بر قيمت مسكن اثرگذار خواهد بود.
وى با اشــاره به بازنگرى طرح جامع شهر همدان، به ايسنا گفت: در 
حال حاضر چون زمينى در داخل طرح جامع شــهر نيست شهردارى 
نمى تواند تفكيك كند بنابراين در بازنگرى طرح جامع شــهر همدان 
بايد محدوده هايى كه خارج از طرح بوده را جزء طرح جامع بياورند تا 

شهردارى بتواند تفكيك كند.
پارسامهر با بيان اينكه با توجه به اينكه قسمت جنوبى شهر همدان زمين 
براى تفكيك وجود ندارد، تفكيك زمين معموالً در نقاط پايين شــهر 
انجام مى شــود، يادآور شد: حتى اگر در باالى شهر هم تفكيك زمين 

صورت نگيرد باز هم مى تواند به بازار مسكن كمك كند.
رئيس انجمن انبوه سازان استان همدان با اشاره به اينكه در شهر همدان 
ساالنه 10 هزار واحد مسكونى مورد نياز است، تأكيد كرد: تنها در سال 
گذشــته 8122 واحد احداث شده و امسال چيزى حدود 9000 واحد 

نيز در حال ساخت است.
 كاهش معامالت مسكن با وجود عرضه باال

وى با بيان اينكه ساخت اين ميزان زيربنا در همدان باعث اشتغالزايى 50
هزار نفر شده است، درباره وضعيت معامالت مسكن خاطرنشان كرد: 
متأسفانه معامالت مسكن در سه ماه اخير كم شده و بازار مسكن دچار 
ركود شده اين درحاليست كه عرضه مسكن زياد شده و روز به روز نيز 
بيشتر مى شود. رئيس انجمن انبوه سازان استان همدان با تأكيد بر اينكه 
وضعيت ساخت و ساز مسكن در همدان عالى است، بيان كرد: در حال 

حاضر بازار مسكن ركود تورمى را تجربه مى كند.
وى با اشــاره به افزايش قيمت مصالح ساختمانى به ويژه فوالد، افزود: 
با وجود اينكه قيمت دالر در يك ماه گذشــته ثابت بوده اما متأسفانه 
قيمــت اجناس باال رفته چراكه دولت در يك ماه گذشــته قيمت ارز 
نيمايى را كه به واردكنندگان و صادركنندگان مى پرداخت را به قيمت 
بازار آزاد رســانده به طوريكه در 10 روز گذشته قيمت دالر 20 درصد 

افزايش داشته است.
 افزايش 20 تا 25 درصدى دستمزدها

اين مقام مسئول با بيان اينكه افزايش قيمت فوالد بر تمامى لوازم مورد 
نياز يك واحد مســكونى تأثيرگذار خواهد بــود، ادامه داد: با افزايش 
قيمت فوالد قطعاً قيمت پكيج، قطعات آسانسور و ... افزايش مى يابد و 
انبوه سازان نيز مجبور هستند با قيمت هاى جديد مسكن را عرضه كنند.

پارسامهر با اشاره به افزايش دستمزدها نيز اظهار كرد: طى ماه هاى آينده 
افزايش 20 تا 25 درصدى قيمت دســتمزد را خواهيم داشت كه اين 
موضوع نيز بر قيمت نهايى مســكن تأثير دارد. وى  يادآور شد: ظرف 
هفت سال گذشــته بخش مسكن واقعا مغفول مانده و اين اواخر تازه 

شروع به كار شده و ثبت نامى صورت گرفته است.

1- اظهارات فائزه هاشــمى در دفاع از تحريم ها، محســن هاشمى را 
مجبور به نامه نگارى كرده است. گويا محسن هاشمى اين بار به جاى 
تذكر شفاهى به فائزه تذكر كتبى داده و خواستار اصالح مواضع شده 
است. گفتنى است محسن هاشمى از گزينه هاى كارگزاران سازندگى 
براى داوطلبى در انتخابات رياست جمهورى است و اين نامه نگارى 
به نوعى تــالش براى اعالم مرزبندى با فائزه هاشــمى و تاثير منفى 

اظهارات فائزه در بررسى صالحيت ها است.
2- رفع فيلتر تلگرام با پشتوانه منطقى همراه شده است. گويا تغييرات 
مقررات حريم شــخصى واتساپ دليل و منطق جديد براى رفع فيلتر 
تلگرام است. گفتنى اســت واتساپ در حركتى غافلگيرانه كاربرانش 
را در عملى انجام شــده قرار داده و طى يك اعالن درون برنامه اى از 
تجديدنظر در سياست هاى حفظ حريم شخصى و اشتراك اطالعات 
كاربران با شركت فيسبوك كه در واقع شركت مادر واتساپ به حساب 

مى آيد، خبر داده است.
3- ايرانيان در بازار امالك تركيه ركورد زده اند.گويا عراقى ها كه رتبه 
اول خريد ملك در تركيه بوده اند، خريد آنها امســال 11 درصد كمتر 
از ســال گذشته شده و جاى خود را به ايرانى ها داده اند. گفتنى است 
در 11ماهه ســال 2019 شهروندان خارجى 40 هزار و 616 ملك در 
تركيه خريدارى كرده بودند كه اين تعداد در 11ماهه امسال با كاهش 

9 درصدى به 36 هزار و 819 فقره رسيده است.
4- جلســات انتخاباتى جمعى از فعاالن سياسى در استان قابل تامل 
است. گويا در شرايطى كه هنوز داوطلب مورد حمايت طيف سياسى 
اين افراد در انتخابات مشخص نيســت، آنها به تعيين مديران دولت 
آينده در اســتان اقدام و در اين ارتباط بحث مى كنند. گفتنى اســت 
جالب تــر از اقدام اين افراد، اعتماد برخى مديــران به آنان براى قرار 

گرفتن در مديريت هاى دولت آينده در استان است!
5- ســتاد انتخاباتى يكى از داوطلبان رياســت جمهورى در اســتان 
تشكيل شده است. گويا يكى از اعضاى شوراى شهر همدان رياست 
اين ستاد را برعهده خواهد داشت. گفتنى است اين ستاد در سفر اين 
داوطلب به استان، به احتمال زياد در بهمن ماه، رسماً فعال خواهد شد.

 معاون برنامه ريزى و توسعه فرماندارى 
شهرستان همدان از پرداخت تسهيالت كرونا 
به چهار هزار و 64 نفر(واحدهاى صنفى و 
گروه هاى شغلى آسيب ديده از همه گيرى 
ويروس) دراين شهرستان خبر داد و گفت: 
روند پرداخت تسهيالت جبرانى به اصناف 

و گروه هاى شغلى همچنان ادامه دارد.
 «يزدان آزرمى» به ايرنا گفت: برهمين اساس 
502 ميليارد ريال تســهيالت در قالب هاى 
مختلف و با هدف رفع مشكالت پيش آمده 
از همه گيرى ويــروس كرونا به اصناف و 
گروه هاى شغلى شهرستان همدان پرداخت 

شده است.

ــروس  ــرى وي ــرد: همــه گي ــح ك وى تصري
كرونــا مشــكالتى را بــراى مــردم بــه ويــژه 
ــاالن بخــش صنعــت ايجــاد  ــاف و فع اصن
ــش  ــت نق ــاى دول ــت ه ــه حماي ــرده ك ك
ــروه  ــكالت گ ــار مش ــش ب ــى در كاه مهم

ــغلى متضــرر دارد.  ــاى ش ه
وى افزود : عــوارض اجتماعى و اقتصادى 
مترتب از برخورد پيشگيرانه ويروس كرونا 
به خصوص اعمال و اجراى محدوديت هاى 
گسترده، گروه هاى شغلى مختلف در كشور 
را دچار مشكالتى كرده كه البته براى حفظ 
سالمت و بهداشــت عمومى مردم نيز چاره 

اى جز اعمال محدوديت نيست.

آزرمــى بــا اشــاره بــه عدم 
اســتقبال برخــى اصنــاف از 
خواستار  كرونايى  تســهيالت 
آســيب شناســى اين موضوع 
شــد و گفت: بانك هاى عامل 
شهرســتان گزارش كارشناسى 
خــود را در ايــن خصــوص 
براى بررســى دقيق موضوع به 

فرماندارى ارائه كنند.
معــاون برنامه ريزى و توســعه فرماندارى 
همدان تاكيد كــرد: بانك هاى عامل و اداره 
كار شهرستان نسبت به بروزرسانى اطالعات 
خود از سيســتم كارا اقدام كــرده و پرونده 

هاى راكد را تعيين تكليف كنند.
آزرمى گفت: درهميــن ارتباط پرونده يك 
هزار و 639 متقاضى دريافت تســهيالت با 
اعتبارى بالغ بر 485 ميليارد ريال در دســت 

بررسى و تكميل است.

 رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان 
گفت: شــيوع ويروس كرونا نه تنها موجب 
تعطيلى فعاليت هاى عمرانى علوم پزشــكى 
نشــد، بلكه در يك سال گذشــته يك هزار 
ميليــارد تومان اعتبار صــرف خريد و تامين 

تجهيزات پزشكى در اين استان شده است.
به گزارش ايرنل، رشــيد حيدرى مقدم روز 
يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به 
تازگى با هدف تجهيز مركز جامع سرطان يك 
ميليون و 100 هزار يورو براى خريد دستگاه 
پرداخت  سيموالتور» و «دزيمترى»  تى  «سى 
شــد كه دستگاه نخســت وارد استان شده و 

دستگاه دوم نيز به زودى وارد مى شود.
وى اضافه كرد: در ســفر محمدباقر نوبخت 
رئيس سازمان برنامه و بودجه به همدان 100
ميليارد تومان براى مركز جامع سرطان و 170
ميليارد تومان براى بيمارستان اكباتان در نظر 
گرفته شده بود كه در حال حاضر 30 ميليارد 
تومان بــراى راه اندازى فاز اول بيمارســتان 

اكباتان اختصاص يافته است.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى همدان اظهار 
داشت: تعداد دســتگاه هاى دياليز اين استان 
از 87 دستگاه در دى ماه سال گذشته به 190

دستگاه در ســالجارى رسيده اســت با اين 
وجود از نظر تعداد تجهيزات در شرايط ايده 

الى نيستيم.
حيدرى مقــدم توضيح داد: تعــداد بيماران 
دياليزى روز به روز در حال افزايش اســت 
چرا كه جمعيت به ســمت پيرى پيش رفته و 
يكى از مهمترين فاكتورهاى افزايش بيمارى 

در جامعه پيرى جمعيت است. 
وى اظهار داشــت: يكى از 
خيران خواستار كمك مالى 
براى ايجاد بيمارستان جديد 
در شهرســتان كبودراهنگ 
بود امــا با توجه بــه نياز 
به  شهرستان  اين  نداشــتن 
بيمارســتان جديد و زمانبر 
 ، مجوز  دريافــت  بــودن 
پيشــنهاد توسعه بيمارستان 
امام رضا(ع) كبودراهنگ به 

او داده شد.
علــوم  دانشــگاه  رئيــس 
پزشكى همدان با بيان اينكه 
اين خيــر 70 ميليارد تومان 
بيمارستان  توسعه  فاز  براى 
اختصاص  (ع)  رضــا  امام 

داد افزود: بيمارســتان يك هــزار تختى در 
شهر همدان در حال ساخت است كه در فاز 

نخست 300 تخت به بهره بردارى مى شود.
حيدرى مقدم در ادامه با عنوان اينكه سه هزار 
و 15 نفر از پرسنل علوم پزشكى به ويروس 
كرونا مبتال شــدند آنها را شامل يك هزار و 
49 پرسنل بيمارستانى، 741 پرسنل بهداشتى، 
308 پزشــك، 76 پرســتار، 46 بهيار ، چهار 
ماما،  1029 پرسنل بيمارستانى، 741 پرسنل 

بهداشتى و 73 پرسنل آزمايشگاهى دانست.
وى افــزود: از ابتداى شــيوع ويروس كرونا 
تاكنــون 9 هزار و 898 مبتال بــه كوويد 19

بسترى  و 17 هزار و 516 بيمار سرپايى مبتال 
به ويروس كرونا در استان 
شدند  شناســايى  همدان 
و يك هــزار و 433 بيمار 
كرونايى تاكنون جان خود 

را از دست دادند.
رئيــس دانشــگاه علــوم 
اظهار  همــدان  پزشــكى 
داشت: در حاليكه هر گونه 
نگرانى  توانــد  مى  تجمع 
درباره شــيوع كرونا ايجاد 
كند اما برخى مسئوالن بى 
توجه به اين دغدغه اقدام 
گردهمايى  برگــزارى  به 
هزار نفرى در اين اســتان 
كردند در حاليكه به عنوان 
مسئول بايد در برابر قانون 

پاسخگو باشند.
حيدرى مقدم ادامــه داد: با توجه به در پيش 
بودن انتخابات و برگزارى ميتينگ و جلساتى 
در اين راستا، دانشــگاه علوم پزشكى موافق 
برگزارى جلســه با هر عنوانى بدون توجه به 

پروتكل هاى بهداشتى نيست.
وى بيان كرد: مهاجرت پزشكان به مثابه فرار 
مغزهــا يك واقعيت تلخ اســت و در جريان 
شــيوع ويروس كرونا اتحاديه اروپا و استاليا 
شــرط مســلط بودن به زبان را براى جذب 
پرســتار و نيروهاى درمانى از ديگر كشورها 

برداشت.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان ادامه 
داد: گزارشى مبنى بر مهاجرت پزشكان استان 
همدان از كشــور به دســتمان نرسيده است 
اما برخى از پرســتاران كه تعــداد آنها كمتر 
از انگشتان دســت است به سفارت دانمارك 

مراجعه كردند.
 كرونا جان 2 نفر ديگر را 

در استان همدان گرفت
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــكى استان 
همــدان نيز گفت:  با فــوت 2 بيمار ديگر از 
مبتاليان قطعــى كوويد 19 در 24 ســاعت 
گذشته، شــمار جانباختگان كرونا در استان 
از ابتــداى همه گيرى ويروس تاكنون به يك 

هزار و 433 نفر رسيد.
«محمد طاهــرى» بيان كرد: با شناســايى 9

بيمار جديد مبتال به كوويد 19 در 24 ساعت 
گذشــته، مجموع مــوارد مثبت بســترى از 

ابتداى همه گيــرى ويروس كرونا تاكنون در 
بيمارستان هاى اين اســتان به 9 هزار و 898

نفر رسيد.
بيمــاران  وضعيــت  آخريــن  دربــاره  وى 
كرونايــى در شهرســتان هاى اســتان نيــز 
گفــت: شــمار بيمــاران كوويد 19 بســترى(از 
كرونــا  ويــروس  گيــرى  همــه  ابتــداى 
ــدآباد 361،  ــتان هاى اس ــون) در بيمارس تاكن
 ،399 رزن   ،608 تويســركان   ،562 بهــار 
ــگ  ــن 172 و كبودراهن ــن 174، فامني درگزي

ــت. ــوده اس ــر ب 626 نف
مديــر روابــط عمومــى دانشــگاه علــوم 
ــن  ــرد: همچني ــه ك ــدان اضاف ــكى هم پزش
يــك هــزار و 852 نفــر در ماليــر، يــك 
هــزار و 105 در نهاونــد و ســه هــزار و 771

ــن  ــه اي ــدان ب ــتان هم ــز در شهرس ــر ني نف
ــد. ــده ان ــترى ش ــال و بس ــروس مبت وي

وى با بيان اينكه 268 نفر از بيماران بسترى، 
افراد غيربومى و از خارج اســتان هســتند، 
توضيح داد: برخى از افرادى كه به اين استان 
مسافرت كرده بودند به علت ابتال به ويروس 
كرونا در بيمارســتان هاى اين استان بسترى 
شــده و از خروج آنها تا زمان بهبودى كامل 
و پيشــگيرى از انتقال ويروس به ديگر افراد 

جلوگيرى شد.
طبق آخرين گزارش ارائه شده، سه شهرستان 
بهــار، فامنيــن و اســدآباد در وضعيت آبى 
و هفت شهرســتان ديگر اســتان همدان در 

وضعيت زرد كرونايى هستند.
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 بــا هدف ثبت، نگهدارى و مستندســازى 
اسناد و تصاوير آرشيوى دستگاه هاى اجرايى، 
7 هزار قطعه عكس آنالوگ آرشيوى استاندارى 
به منظور ثبت و مستندســازى به مركز اسناد و 
كتابخانه ملى غرب كشــور مستقر در همدان 

ارسال شد.
تصاوير ارســالى مربوط به سال هاى 1365 تا 
1380 اســت كه همراه با منابع آنالوگ موجود 
براى ثبت در تاريخ تصويرى استان همدان به 

آرشيو ملى مركز اسناد ارسال شد.
به گزارش روابط عمومى اســتاندارى همدان 
انتقال تمامــى منابع ديجيتال موجود در روابط 

عمومى استاندارى استان همدان به آرشيو ملى 
مركز اسناد تا پايان سال جارى انجام مى شود. 
مديــر كل روابط عمومى اســتاندارى همدان 
درهميــن رابطــه گفــت: منابع ديــدارى و 
شنيدارى دســتگاه هاى اجرايى شامل عكس 
و فيلم (آنالــوگ و ديجيتال) كه به نوعى تاريخ 
مصور فعاليت هاى اجرايى اســتان محســوب 
مى شــوند بايد هرچه سريعتر از طريق روابط 
عمومى  ادارات به مركز اســناد و كتابخانه ملى 

غرب كشور انتقال داده شود.
اسداهللا ربانى مهر با اشاره به اينكه فعاليت هاى 
گســترده و چشمگيرى طى بيش از چهار دهه 

حيات جمهورى اسالمى ايران در استان همدان 
انجام شده است، تصريح كرد: اسناد مربوط به 
اين اقدامات و رويدادهاى تلخ و شيرين، بايد 
جمع آورى شــده و براى نگهدارى مناسب و 
ثبت در تاريخ به مجموعه تخصصى آرشيو ملى 
ايران به عنوان بخشى از ميراث مكتوب استان 

انتقال داده شود.
مديركل مركز اســناد و كتابخانــه ملى منطقه 
غرب كشور درديداربا مديركل روابط عمومى 
استاندارى گفت: اين سازمان به عنوان حافظه 
تاريخى كشور با همكارى دستگاههاى اجرايى 
مى تواند تمامى سوابق و عملكردهاى آرشيوى 

را براى ثبت و همچنين اســتفاده نســل هاى 
آينده، مستندسازى و به شيوه مناسب نگهدارى 

كند.
«ميثاق گــودرزى» اظهار داشــت: در همين 
رابطه آمادگى الزم براى ديجيتال كردن منابع 
آنالــوگ موجــود در بايگانى دســتگاه هاى 
اجرايــى براى حفظ و ماندگارى اين اســناد 
وجود دارد و همچنين امكان مناســب عرضه 
ايــن اسناد(براســاس قانون و مقــررات) در 
قالب نمايشگاه با اســتفاده از ظرفيت فضاى 
مجازى براى اســتفاده و بازديد عالقهمندان 

وجود دارد.  

7 هزار عكس استاندارى همدان به موزه رفت

چهار هزار متقاضى در همدان 
تسهيالت كرونايى گرفتند
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تعرفه عوارض محلى شيرين سو 
افزايش نمى يابد

  شرايط اقتصادى حاكم بر جامعه افزود به دليل وجود تحريم هاى 
ظالمانه و غيرقانونى و نيز شــيوع ويــروس منحوس كرونا كه موجب 
كاهش درآمدهاى مردم و نيز مختل شــدن چرخه اقتصادى شده است 
تعرفه سال 1400 شهردارى افزايشى نبوده و شرايط اقتصادى خانواده ها 

در آن لحاظ شده است.
شهردار شيرين سو از تقديم اليحه تعرفه عوارض محلى و بهاى خدمات 

شهردارى بدون افزايش در اكثر آيتم هاى آن در سال آينده خبر داد.
ســيد مصطفى موســوى با اعالم  خبر فوق گفت: با توجه به شرايط 
حاكم بر جامعه به داليل گفته شده و دستورات اكيد استاندار در راستاى 
همراهى و مساعدت قانونى مسئولين با مردم، پس از تاييد اليحه توسط 
مراجع ذى صالح، سال آينده در اكثر آيتم هاى تعرفه عوارض محلى و 

بهاى خدمات شهردارى افزايشى نخواهيم داشت.  
وى در ادامه با اشــاره به لزوم اتمام پروژه هاى عمرانى در سطح شهر 
افزود: با برنامه ريزى صورت گرفته در شهردارى شيرين سو و بودجه 
پيش بينى شده، تا پايان دوره مسئوليت شهردارى ها، تمامى پروژه هاى 
عمرانى در دست اجرا به پايان مى رسد و تقديم شهروندان عزيز شيرين 

سو خواهد شد. 
به گفته موســوى امروزه مشكالت و نارسايى هاى مالى براى اداره امور 
شهرى از ملموس ترين مشكالت شهردارى هاست با اين وجود رعايت 
حال مردم و درك شــرايط اقتصادى خانواده ها نيز حائز اهميت بوده و 

بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى ادامه داد: منابع درآمدى شــهردارى ها در قانون مشخص است و 
عمدتا از محل اخذ عوارض و بهاى خدمات تامين ميشود كه درآمدهاى 
حاصله نيز با اجراى پروژه هاى مختلف عمرانى، خدمات شهرى و... به 
خود شهروندان برمى گردد و موجبات توسعه شهرى را فراهم مى آورد.

موســوى ضمن تاكيد بر ايجاد درآمدهاى پايدار براى شهردارى ها بيان 
داشت: يكى از معضالت شهردارى ها نبود درآمدهاى پايدار بوده كه با 
تغيير شرايط، درآمدهاى شهردارى نيز دستخوش تغييرات مى گردد و 

شهردارى ها را دچار مشكل مى كند
شهردار شــيرين ســو در پايان ضمن قدردانى از همكارى و هميارى 
شهروندان در پيشــبرد اهداف شهردارى بيان داشت: از مردم شريف و 
نجيب شيرين سو تقاضا دارم همچون گذشته با همكارى و هميارى خود 
ما را در اجراى برنامه هاى شهردارى يارى نمايند تا شهرى آباد و در خور 

شأن مردم شريف شيرين سو بسازيم.
گفتنى اســت: پروژه هاى احداث زمين چمن مصنوعى، پارك محلى 
پرســتار، ساختمان ادارى شوراى اسالمى شــهر، المان شهداى گمنام، 
ساماندهى رفيوژ ميانى بلوارها و برنامه هاى بهبود عبور و مرور شامل 
جدولگذارى و پياده رو ســازى از جمله پروژه هاى در دست اجراى 

شهردارى شيرين سو است.

شهردار جورقان عنوان كرد
كمربندى آيت ا.. رحمانى پروژه اى 

در مسير توسعه شهرى

 بــا توجه به نياز مبرم شــهر جورقان به احداث كنارگذر شــهرى 
مجموعه  شهردارى اقدام به تكميل فاز1 بلواركنارگذر آيت ا... رحمانى 

كرده است.
شهردار جورقان گفت: در راستاى اهداف بزرگى مانند كاهش ترافيك شهرى 
، توسعه شهر در قسمتهاى جنوبى شــهر و در پى آن ايجاد بافتهاى نو و 
استاندارد مطابق با اصول  فنى ، معمارى و شهرسازى و مهمتر از همه مبحث 
مديريت بحران،  احداث راه دسترســى به ورودى اصلى شهر  كه لزوم آن 
در مواقع  بحرانى مانند زلزله و هرگونه حفارى اجتناب ناپذيردر مسير اصلى 

احساس مى شد، كمربندى آيت ا.. رحمانى احداث خواهد شد.
مجيد قره باغى ادامه داد: در همين راســتا اقداماتى چون تملك زمين 
هاى باقيمانده به متراژ 8500 مترمربع ، اجراى عمليات زير و روسازى 
در فاز 1 به حجم 6300 مترمكعب ، اجراى عمليات سنگچينى و جدول 
گذارى به طول1000 متر، اجراى عمليات تهيه و پخش آسفالت در فاز 
1 به مساحت6000 مترمربع، پيگيرى و ايجاد روشنايى با همكارى اداره 
محترم برق همدان، اجراى سرعتگاه در قسمتهاى مختلف بلوار رحمانى 
جهت كنترل سرعت، خط كشى بلوار و رنگ اميزى سرعتگاههاى بلوار 

و تهيه و نصب عالئم ترافيكى كرده است .
وى در ادامه افزود: فاز اول بلوار آيت ا... رحمانى ، راه دسترسى از محور 
همدان-تهران به خيابان آزادى است و منجر به كاهش ترافيك در خيابان 

امام خمينى كه اصلى ترين خيابان شهر جورقان مى باشد شد.
قــره باغى خاطر نشــان كرد: اين مهم در شــرايطى انجام پذيرفت كه 
شهردارى جورقان در شرايط بسيار بد مالى قرار داشته و اين شهردارى 
پيگيريهاى زيادى در زمينه اخذ اعتبار و تخصيص منايع و همچنين قير 
يارانه انجام داده و در بعضى مواقع به نتايج خوبى هم رسيده است . اخذ 
سهميه قيرمازاد بر سهميه شهردارى ها به مقدار 100 تن به ارزش كنونى 

5 ميليارد ريال يكى ازاين موارد بوده است .
قــره باغى اضافه كرد: اميدواريم كه عمليــات تملك اراضى و اجراى 
عمليات  فاز دوم به مســاحت ده هزار مترمربع  كه راه دسترسى محور 
همدان تهران به خيابان جامع مى باشــد، در اسرع وقت اجرايى شود تا 

كمكى باشد براى كاهش ترافيك خيابانهاى شهيد رجايى و بهارستان.
الزم به ذكر است هزينه پيش بينى شده براى اتمام فاز دوم بلوار آيت ا... 
رحمانى حدود مبلغ 10 ميليارد ريال براى تملك و مبلغ 18 ميليارد ريال 
براى احداث يكى از مسيرهاى فاز دو مى باشد و براى تحقق اين مهم 
به مانند گذشته نگاه مساعدت آميز و ويژه مديران استانى را مى طلبد . 

ساخت ديوار چين در مالير 
 شــهردارى مالير پروژه ساخت المان ديوار چين  با طول 115 متر را 
كه از ســال 1399 در مجموعه مينى ورد مالير شروع كرده بود،  به اتمام 

رساند.  
شهردار مالير ضمن اعالم اين خبر  و با اشاره به ماهيت اصلى ديوار چين 
گفت: ديوار چين در امتداد مرز شمالى اين كشور قرار گرفته است، طول 
امروزى اين ديوار در حدود بيش از 7000 كيلومتر مى باشــد. ديوار چين 
در طول چندين قرن و از به هم پيوســتن ديوار هاى كوچكتر به شــكل 
امروزى خود در آمده است، تاريخچه ساخت اين ديوار به بيش از 2000 

سال پيش باز مى گردد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى شــهردارى ماليــر حســين بابايــى افــزود: 

تكميــل ديــوار چيــن در دوره هــاى مختلــف ســبب شــده اســت كــه 
ــا  ــاير بخــش ه ــا س ــى ب ــل توجه ــاى قاب ــاوت ه ــر بخــش آن تف ه
داشــته باشــد، بــه طــور كلــى طراحــى ايــن ديــوار نشــان دهنــده هنــر 
ســنتى كشــور چيــن بــوده، بخــش عظيمــى از تاريخچــه ايــن كشــور، 
درون ديــوار چيــن نهفتــه اســت.  ســازندگان ديــوار چيــن در دوران 
هــاى مختلــف بــراى تكميــل آن از مصالحــى ماننــد ســنگ، خــاك و 
ــز جهــت  ــر ني ــد. وى گفــت: شــهردارى مالي آجــر اســتفاده كــرده ان

ســاخت ايــن المــان از هميــن مصالــح اســتفاده كــرده اســت.
شهردار مالير ارتفاع ديوار چين در شهر پكن را حدود 7,8 متر برشمرد و 
گفت: ارتفاع ديوار  اين المان در شهر مالير در اكثر بخش ها 10 متر اعالم 

كرد و در برخى قسمت ها حدود 5 متر است. 
بابايى افزود: پهناى ديوار متفاوت بوده و در بيشــترين حالت 5 متر و در 

كمترين حالت خود به 4 متر مى رسد و ميانگين ارتفاع ديوار ساخته شده 
توسط شهردارى در حدود 5 متر و عرض آن 3 متر مى باشد.

ـال پايانى فعاليت 
سـ

شوراى پنجم و شــهرداران 

منتخب فرصت ارزيابى 3 سال گذشته 

همدان پيام بنابر 
روندان مى دهد. 

را به شــه

اطالع رســانى، صفحه اختصاصى 
رسالت 

ى مجموعه مديريت شهرى استان 
بلديه را برا

راه اندازى  كرده است تا پس از اين هر هفته صفحه 

وراها به اخبار و عملكرد 
اختصاصى شهرداران و ش

د. در تهيه محتواى اين صفحه 
اين حوزه بپرداز

روابط عمومى هاى محترم نيز همكارى 

ى قدردانى دارد.
دارند كه جا

.

دبير صفحه: سپيده راشدى
خبرنگاران: اكرم حميدى، سحر يوسفى، زهرا اميرى و يوسف امينى 

 در راستاى ارتقا سطح ايمنى و رفاه حال شهروندان و 
نيز زيباسازى محيط و منظر شهر زنگنه ، برج روشنايى در 

پارك كريمخان زند نصب شد.
شــهردار زنگنه اظهار كرد: روشنايى يكى از عناصر مهم 
مبلمان شــهرى اســت و تعريف كننده هويت و سيماى 

شبانه هر شهر محسوب مى شود.
حجت يارمحمدى يكى از مؤثرتريــن و پر كاربردترين 
محصوالت نورپردازى شــهرى را ، برج هاى روشــنايى 
دانست و افزود:به منظور تأمين روشنايى پارك كريمخان 

زند زنگنه ، برج روشنايى به همراه پروژكتور با تجهيزات 
و لوازم كامل خريدارى ، اجرا و نصب شد.

وى گفت: اين ســازه به ارتفــاع 18 متر و با اعتبارى بالغ 
بر 113ميليون تومان از محل اعتبارات داخلى شــهردارى 

خريدارى و اجرا شده است.
يارمحمدى در پايان خاطرنشــان كرد: با توجه به ضعف 
شديد فضاى شهر در زمينه روشنايى و خصوصا زيباسازى 
، تعمير ، اصالح و تكميل روشنايى تمامى معابر اصلى و 

فرعى شهر  تا پايان سال در دستور كار قرار دارد.

شهردار زنگنه خبر داد

نصب برج روشنايى در پارك كريم خان زند

 شهردار قروه از عمليات عمرانى اصالح 
و تعريض ورودى شهر از سمت روستاى نير 

با اعتبارى بالغ بر 40 ميليارد ريال آغاز شد.
شــهردار قروه درگزين  با اشــاره به اهميت 
ســاماندهى ورودى هاى شــهر، با اشاره به 
اقدامات شهردارى در خصوص انجام پروژه 
هاى مختلف عمرانى و خدماتى در ســطح 
شــهر اظهار داشت: يكى از دغدغه هاى مهم 
مجموعه شــهردارى و شوراى اسالمى شهر 
بحث ســاماندهى و زيباسازى ورودى شهر 
مى باشد كه عمليات عمرانى پروژه تعريض 
ورودى شهر از سمت نير كه اين مسير يكى 
از ورودى هــاى مهم و پرتردد شــهر قروه 
درگزين مى باشــد، با پيگيرى هاى صورت 
گرفته از روزهاى گذشته آغاز شده است كه 
با اجراى اين پروژه، موجب تسهيل در رفت 

و آمد شــهروندان و نيز 
مسافران خواهد بود.

مهدى اســفنديارى صالح 
از  يكــى   : داشــت  بيان 
ورودى هاى اصلى شــهر 
قــروه بــا توجه بــه اين 
تردد  اصلــى  مســير  كه 
شــهروندان عزيز به شهر 
همــدان اســت، ورودى 
مذكور بــوده و نيــاز به 
ســاماندهى و تعريــض 
داشت كه عمليات اجرايى 
آن در حال انجام مى باشد.

وى افزود: با ساماندهى و برنامه هاى پيش رو 
در اين محل، شاهد رشد و توسعه اين منطقه 

در آينده اى نزديك خواهيم بود.
اســفنديارى صالح در ادامه گفت : عمليات 
عمرانى اين مسير شامل تملك يك هكتار از 
اراضى اين محدوده، خاك بردارى، زيرسازى، 
تعريض، 1200 مترطول جدول گذارى، ايجاد 
رفيوژ وسط، آسفالت ريزى، نصب روشنايى 
و ايجاد كمربند ســبز مى باشدكه اين پروژه 
با برآورد 40 ميليارد اعتبار از محل اعتبارات 
داخلى جهــت اصالح و تعريــض اجرايى 

خواهد شد.
شــايان ذكر است پيگيرى و مذاكره با مالكان 
زمين هاى واقع در اين مســير در حال انجام 
مى باشــد و 70 درصد از زمين هاى مذكور 

تملك و بازگشايى شده است.

شهردار درگزين خبرداد

آغاز تعريض ورودى شهر از روستاى نير

شهردار كرفس:

پايه هاى پل آششاغو چاى 
مقاوم سازى شد

 به بهانه بــارش باران هاى قابل توجه 
در ســال 98 كه موجــب ريزش نعمت 
هــاى فراوان الهى بــر روى زمين گرديد 
خدا را شاكريم و از ارزانى داشتن بركات 
و نعمــات گوناگــون بر بنــدگان خود 

سپاسگزاريم.
شهردار شهر كرفس گفت: شهر كرفس نيز 
از اين بارش هــا و نعمات بى بهره نبوده 
و مردم مومن اين ديــار همواره از فرود 

نعمات الهى منتفع بوده اند.
رضا فرخى افــزود: در فروردين ماه 98

بارش هاى خوب و مستمر باعث بوجود 
آمدن سيالب در شهر كرفس شد كه باعث 
ايجاد خســارت به بخش هايــى از ابنيه 
شهرى و شبكه هاى جمع آورى سطحى 

آب شهر شد.
وى ادامه داد: بنابراين  شــهردارى كرفس 
در همين راستا با توجه به خسارتى كه به 
پايه پل رودخانه آششاغو چاى وارد شده 
بود، در 2 نوبت در ســال 98 و سال 99

نسبت به مرمت و مقاوم سازى پايه هاى 
پل مذكور اقدام كرد.

فرخى گفت: همچنين حاشيه اين رودخانه 
كه در بســتر حريم طبيعى گسترش يافته 

اســت موجب  آفرينش خطرات فراوان 
براى باغــداران و دام هــاى دام داران و 
ساير اهالى كه از حاشيه اين رودخانه تردد 
مى كنند مى باشد. شــهردارى كرفس در 
همين راستا جهت ايمن سازى اين حريم 
اقدام به ايجاد ديوار حفاظتى بر روى اين 
رودخانــه اقدام نموده كه بخشــى از اين 
ديوار در سال 99 اجرا و مابقى پروژه طى 
برنامه هاى آتى اين شهردارى تكميل و به 
پل جديد پيشنهادى در طرح جديد متصل 

خواهد شد.

شــهردارى دمق به مناسبت ايام ا... دهه فجر 
 

و به استناد مجوز صورتجلسه شماره 189 مورخ 

1399/10/09 شوراى  اسالمى شهر دمق اقدام به 

تخفيف عوارض شــهرى در سال 1399 (به جز 

ماده 100 و 77 و خودرو) تا ســقف 25 درصد 

ــابى تا 5 درصد كرده است. 
و جايزه خوش حس

خواهشــمند اســت جهت پرداخت عوارض و 

ف ويژه و اخذ مفاصاحساب 
برخوردارى از تخفي

حداكثر تا مــورخ 1399/12/28 به شــهردارى 
مراجعه فرمائيد.

تخفيف عوارض شهردارى 
دمق تا25 درصد
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غرب به دنبال رفع تحريم نيست
 غرب از همان ابتدا به فكر لغو تحريم هاى ظالمانه عليه ايران نبود، 
همانگونــه كه در پيش نويس ژنو مطرح كردند تا زمانى كه ايران همه 

امتيازات را ندهد غرب امتيازى به ايران نمى دهند.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى در گفتگو با مهر با 
با اشــاره به اينكه سياست آمريكا در قبال ايران سياستى واحد است و 
ارتباطى به جمهورى خواهان يا دموكرات ها ندارند، افزود: برخى در 
داخل كشــور به بازگشت دموكرات ها و روى كار آمدن بايدن دلبسته 

اند كه اشتباه است
حجت االسالم احمد حسين فالحى با بيان اينكه. حافظه تاريخى ملت 
شــريف ايران فراموش نخواهد كرد كه شديد ترين تحريم ها در زمان 
دموكرات ها بر كشــور عزيزمان وضع شــد، افزود: همانطور كه مقام 
معظم رهبرى فرمودند مسئله ما اين نيست كه آمريكا به برجام برگردد 

يا برنگردد، مطالبه منطقى و عقالنى ما رفع تحريم ها است.
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاكيد بر اينكه 
بازگشــت آمريكا به برجام در صورت لغو تحريم ها معنا پيدا مى كند، 
خاطرنشــان كرد: در غير اين صورت اين بازگشت مى تواند حتى به 

ضرر ما باشد.

مردم در انتخابات 1400 به عوام فريبان 
اعتماد نمى كنند

 بعضــى نامزدهاى انتخابات 1400 با مشــاركت حداقلى مردم در 
انتخابات شانس بيشترى براى پيروزى دارند و شانس بعضى ديگر با 

مشاركت حداكثرى مردم افزايش مى يابد.
نماينده رزن در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، در مورد 
انتخابات 1400 گفت: مشكالت اقتصادى و معيشتى مردم در آستانه 
انتخابات شــرايط ما را ســخت و در هاله اى از ابهام فرو برده است. 
بنابراين، شش ماه باقى مانده به انتخابات بسيار سرنوشت ساز است. 
اگر گشــايش اقتصادى در كشور ايجاد شــود، اقبال عمومى مردم به 

مشاركت در انتخابات را افزايش مى دهد.
حسن لطفى با بيان اينكه «روند فعلى كشور براى حل مشكالت مردم 
كارساز نيست» گفت: مجلس يازدهم هم تا به اينجا كار نتوانسته اقدام 
خاصى در جهت رفع مشكل مردم انجام دهد. حضور يا عدم حضور 
مردم در انتخابات در شانس نامزدها تأثيرگذار است. به عبارت ديگر 
بعضى نامزدها با شــركت حداقلى مردم در انتخابات شانس كمترى 

براى پيروزى دارند و برعكس.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى همچنين در مورد 
فعاليت احزاب در انتخابات 1400 گفت: به نظرم، مردم از دوگانه هاى 
حزبى - جناحى عدول و عبور كرده اند. ســاليق سياسى در انتخابات 
1400 تأثيرگــذار نخواهد بود. در انتخابات مجلس يازدهم هم ديديم 
كه مردم در بعضى حمزه ها از جريان هاى سياسى عبور كرده اند. مردم 
در ايران امروز شرايطى دارند كه به عوام فريبان اعتماد نمى كنند. مردم 

در انتخابات 1400 بر اساس واقعيات رأى خواهند داد.

ادامه بررسى جزئيات طرح اصالح قانون انتخابات؛
معيارهاى مدير و مدبر بودن كانديداهاى 

تعيين شد
 نمايندگان مجلس شوراى اســالمى در جلسه علنى روزگذشته و 
در جريان ادامه بررســى جزئيات طرح اصالح قانون انتخابات رياست 
جمهورى، ماده 4 اين طرح را به تصويب رساندند كه براساس آن يك 

ماده به  شرح ذيل به عنوان ماده (35) مكرر 3 به قانون الحاق مى شود:  
ماده (35) مكرر 3- احراز شــروط جــزء (3) بند (الف) ماده (35) اين 

قانون، از طريق بررسى معيارهاى زير انجام مى شود : 
الف) معيارهاى مدير:

داوطلبى به عنوان مدير موضوع اصل 115 قانون اساســى شناخته مى 
شود كه از شايستگى هاى الزم و مهارت در زمينه مديريت كالن كشور 
برخوردار بوده و با شــناخت كافى از منابع انسانى و مادى كشور توان 
اســتفاده از ظرفيت ها براى رسيدن به اهداف انقالب اسالمى را داشته 
و از تجربه و ســوابق موفق در عرصه هاى مديريت كالن موضوع ماده 
35 اين قانون بهره مند شــود. تبصره؛ سوابق مربوط به مبارزه با فقر و 
فساد و تبعيض، شايسته گزينى، دارا بودن روحيه كار جهادى و گروهى، 
حساسيت نسبت به بيت المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحيه 
نقدپذيرى و پاســخگويى به تشخيص شوراى نگهبان از جمله ويژگى 

هاى مدير بودن تراز جمهورى اسالمى ايران محسوب مى شود.
ب) معيارهاى مدبر:

داوطلبى به عنوان مدبر موضوع اصل 115 قانون اساســى شناخته مى 
شود كه از توانايى الزم جهت شناسايى به موقع مسائل و ضرورت هاى 
موردنياز كشــور برخوردار بوده و با پيش بينى تهديدها و فرصت هاى 
كشــور توان اتخاذ راهكارهاى مناسب و تصميم گيرى كالن را داشته 
باشد. همچنين نمايندگان مجلس در ادامه جلسه روزگذشته ماده 9 طرح 
اصالح قانون انتخابات را تصويب كردند كه بر اساس آن ماده 56 قانون 

به شرح زير اصالح مى شود:
در صورت كشف و اســقاط ارائه مدارك غيرواقعى يا جعلى موضوع 
اجــزاى (1)، (2) ، (4)، (5)، (6)، و (10) بند (ب) ماده (35) اين قانون 
پس از ثبت نام و پيش از اعالم اســامى نامزدهاى تأييد صالحيت شده، 
ثبت نــام داوطلب كأن لم يكن تلقى مى شــود و در صورتى كه چنين 
موضوعى ناظر به نامزدهاى تأييد صالحيت شده كشف شود، صالحيت 

وى مطابق ماده (58) قانون مورد بررسى مجدد قرار مى گيرد.
تبصره: هرگاه عمل داوطلب موضوع اين ماده عنوان مجرمانه داشته باشد 

مطابق قوانين و مقررات كيفرى مورد پيگيرى قرار مى گيرد.

دستورالعمل رئيس قوه قضائيه 
براى پس گرفتن اموال و دارايى هاى نامشروع

 قوه قضاييه از مردم خواســت تا اطالعات راجع به اموالى را كه مظنون  به 
عدم مشروعيتند، به دادستان كل كشور معرفى كنند.

به گــزارش روابط عمومى قــوه قضائيه، آيت ا... ابراهيم رئيســى رئيس قوه 
قضائيه با ابالغ دســتورالعملى، دادستانى كل كشور را موظف كرد با همكارى 
دســتگاه هاى نظارتى و امنيتى و ســازمان هاى مردم نهاد هرگونه مستنداتى كه 
حاكى از سوء استفاده احتمالى مسئولين از موقعيت شغلى يا جايگاه مديريتى و 
كسب اموال نامشروع شده را پيگيرى نموده و اموال را به بيت المال بازگردانند.
اين قانون كه با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصويب شده به دنبال آن است كه 
اموال نامشروع مسئوالن را كه به واسطه سوءاستفاده از جايگاه شغلى و مديريتى 

آن ها كسب شده شناسايى و به بيت المال يا صاحبان حق بازگرداند.

دگرگون كردن شاكله و ساختار بودجه 
غيرقابل قبول است

 اليحه بودجه 1400 براســاس قواعد و شرايط كشور تهيه و تنظيم شده است، 
دگرگون كردن شاكله و ساختار بودجه، مطمئنا غيرقابل قبول است. به گزارش ايرنا، 
رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت پس از ارائه گزارش بررسى 
اليحه بودجه 1400 در مجلس توسط رييس سازمان برنامه و بودجه، افزود: اليحه 
بودجه نتيجه مطالعات و بررسى تفصيلى و همه جانبه كارشناسان خبره دولت درباره 
الزامات و اقتضائات اقتصادى كشــور بوده و اين بودجه براساس قواعد و شرايط 
كشور تهيه و تنظيم شده است.حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى در ادامه 
تاكيد كرد: دولت همواره از نظرات مشورتى كارشناسان و فعاالن اقتصادى استقبال 
كرده و همچنين پذيراى ديدگاه ها و پيشنهادهاى اصالحى نمايندگان در مجلس بوده 

اما دگرگون كردن شاكله و ساختار بودجه، مطمئنا غيرقابل قبول است.

بيانيه مجلس مبنى بر ممنوعيت ورود 
واكسن آمريكايى، انگليسى و فرانسوى

 200 نماينده مجلس در بيانيه اى با اشاره به بيانات رهبرى مبنى بر ممنوعيت 
ورود واكســن آمريكايى، انگليسى و فرانسوى، از دولت خواستند كه هرگونه 
واردات واكســن هاى توليدى شــركت هاى آمريكايى، انگليسى و فرانسوى را 

ممنوع كند.
ــه  ــى در جلس ــروز جاي ــى في ــى كريم ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
علنــى روزگذشــته مجلــس شــوراى اســالمى در بيانيــه اى ضمــن 
ــى  ــتاد اجراي ــط س ــا توس ــن كرون ــد واكس ــر از تولي ــت و تقدي حماي
ــه واردات  ــه هرگون ــت خواســت ك ــام (ره) از دول ــان حضــرت ام فرم
ــوى  ــى و فرانس ــى، انگليس ــركت هاى آمريكاي ــدى ش ــن هاى تولي واكس

ــد. ــوع كن را ممن

در بين گزينه هاى احتمالى مطرح شده براى انتخابات 1400 حاجى بابايى و همتى بسيار تكرار مى شوند

رئيس جمهـورى از مـادستان

محمد ترابى »
 انتخابات رياســت جمهورى سال آينده كه 
توجهات را از چندين مــاه پيش به خود جلب 
كرده، نسبت به انتخابات ادوار گذشته با چالش هاى 
بيشترى روبه رو است. از همين رو مى توان گفت 
كه تشخيص نامزد هاى احتمالى رقابت 28 خرداد 

ماه 1400 سخت تر از گذشته شده است. 

بــى اعتنايى برخــى از گزينه ها بــه جايگاه 
رياســت جمهورى بــه علت شــرايط فعلى 
كشــور كه كار را براى دولت آينده ســخت 
دامنه  تعميــم رد صالحيت هاى  خواهد كرد، 
 98 اسفند  انتخابات  در  نگهبان  شــوراى  دار 
انتخابــات پيش رو، تــالش مجلس براى  به 
تصويب طرح اصــالح قانون انتخابات كه به 

گفته برخى تصويب اين طرح مانع از حضور 
بســيارى از گزينه ها براى حضور در رقابت 
همچون  ديگر  موارد  و   شد  خواهد  انتخاباتى 
شيوع كرونا و احتمال مشاركت پايين مردمى 
در انتخابــات، همــه از داليلى هســتند كه 
پيش بينى اينكه چه كســانى نامزد خواهند شد 
و چه كسانى مى توانند در رقابت حضور پيدا 

كنند را دشوار كرده است. 
با اين حال طى چند ماه گذشــته مطبوعات و 
و  كرده  تحليــل  را  انتخابات  خبرگزارى هــا، 
نامزد هاى احتمالى ســال آينده را با اما و اگر 
پيش بينــى كرده اند. در اين ميان مى توان گفت 
كه حدود 35 نفر از ايــن افراد به اتفاق، مورد 
پيش بينى چندين رســانه  قرار گرفته كه بيش از 

ســاير گزينه ها حضورشان براى انتخابات سال 
آينده محتمل است.

البته گفتنى است كه حضور افراد ديگر و حضور 
نيافتن و يا رد صالحيت شدن كانديداهاى احتمالى 
مذكور براى انتخابات رياست جمهورى سال آينده 

محتمل است. 
در ادامه به بررسى گزينه ها و تحليل آن مى پردازيم:

صف طوالنى اصولگرايان 
 با توجه به انتخابات اسفند ماه سال گذشته و رد صالحيت  دامنه دار از 
كانديدا هاى احزاب اصالح طلب، ارائه ندادن ليســت از سوى برخى از اين 
احــزاب و ورود اصولگرايان نو چهره بــه عرصه رقابت انتخاباتى، مى توان 
نتيجه گرفت كه در انتخابات ســال آينده نيز تعــداد اصولگرايان حاضر در 

انتخابات بيشتر از اصالح طلبان باشد. 
از ســوى ديگر با توجه به انتخابــات 92 كه كانديدا هاى اصولگرا برخالف 
اصالح طلبان نتوانستند با يكديگر ائتالف كرده و به نفع يك نفر كناره گيرى 
كنند، مى توان گفت كه با توجه به برخى از اختالفات موجود در اصولگرايان 

تكرار اين مسئله خيلى دور از ذهن نخواهند بود. 
از اين رو شاهد هســتيم كه در ميان گزينه هاى احتمالى كانديدا هاى 1400
اسامى اصولگرايان بيشترى نسبت به اصالح طلبان بر سر زبان ها بوده است.

توجه بيش از پيش نظامى ها به انتخابات 1400
  حضور نظامى ها در رقابت انتخابات رياست جمهورى معقوله اى است كه در ماه هاى اخير مورد مناقشه 
و بحث در ميان احزاب و اصحاب رســانه قرار گرفته اســت. برخى از افراد در تاييد مخالفت خود با حضور 
نظامى ها سخنان امام خمينى (ره) را در اين خصوص مطرح كرده و از سوى ديگر موافقان اين مسئله شركت 

نظاميان در انتخابات ديگر كشور ها، از جلمه كشور هاى غربى را مثال مى زنند. 
فارق از اين مباحث مى توان گفت كه در انتخابات سال آينده مى بايست منتظر حضور 4 يا 5 نظامى باشيم. 

محسن رضايى عضو فعلى مجمع تشخيص مصلحت نظام، حسين دهقان وزير سابق دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مسلح، رستم قاسمى وزير اسبق نفت و فرمانده سابق قرارگاه خاتم االنبيا و سعيد محمد فرمانده فعلى قرارگاه 
خاتم االنبياء، نظامى هايى هستند كه حضورشان در رقابت انتخاباتى سال آينده محتمل تر از ديگران بوده است. 
البته اين مســئله گفتنى اســت كه برخى از افراد همچون قاليباف نيز هستند كه سابقه چندين سال فعاليت در 

نيروهاى مسلح را داشته باشند.  

كابينه دولت دوازدهم 
 مى توان گفت چند گزينه ى اصلى اصالح طلبان در انتخابات 28 خرداد ســال آتى، 
از بدنــه دولت فعلى خواهــد بود. محمدجواد ظريف وزيرامــور خارجه در صورت 
كانديدا شــدن در انتخابات از شانس خوبى در ميان اصالح طلبان برخودار خواهد بود. 
از سوى ديگر مورد اســتقبال قرار گرفتن اسحاق جهانگيرى در انتخابات سال 96 كه 
در آخر به نفع روحانى كناره گيرى كرد، نيز احتمال حضور وى را در رقابت انتخاباتى 

پر رنگ تر كرده است. 
البتــه در ايــن ميان رضا اردكانينــان وزير نيرو و محمد جــواد آذرى جهرمى وزير 
ارتباطات و فناورى اطالعات، نســبت به گمانه زنى هــا مى توانند ديگر گزينه هاى 
احتمالى انتخابات ســال آينده باشــند كه از بدنه دولت فعلــى پا به عرصه رقابت 

گذاشت. خواهند 

رئيس جمهور جوان يا پير
 فارق از اين مسئله كه تا چه اندازه سن رئيس جمهور بر عملكرد وى مى تواند تاثيرگذار باشد، معقوله سن در انتخابات سال آينده 

به واسطه طرح اصالح قانون انتخابات مجلس يازدهم مورده توجه قرار گرفته است. 
البته اين مســئله نيز در ميان نمايندگان مجلس يازدهم نيز مورد اختالف بوده اســت. در مقطعى صحبت از حدالقل سن 45 سال 
براى كانديدا هاى رياســت جمهورى مطرح شــد. با اين حال حدالقل داشتن 40 ســال براى كانديدا ها رياست جمهورى توسط 
نمايندگان به تصويب رســيد و در اين ميان با پيشــنهاد محمدرضا صباغيان نماينده مهريز مبنى بر كاهش ســن كانديدا ها به 35  

مخالفت كردند. 
در اين باره كيومرث ســرمدى نماينده اسدآباد در مخالفت با اين پيشنهاد با بيان اينكه اوايل انقالب به دليل اينكه احتمال وابستگى 
افراد مسن به نظام قبل از انقالب وجود داشت، مجبور بوديم از جوانان استفاده كنيم، اظهار داشت: در شرايط حاضر سن 40سال در 

طرح  شرايط داوطلب رياست جمهورى سن جوان و قابل قبولى است.  
از اين رو اگر كانديدا ى ميان 40 تا 50 ســاله را براى حضور در پاستور جوان ارزيابى كنيم، براى انتخابات سال آينده به گزينه هاى 

احتمالى همچون سورنا ستارى، سيد حسن خمينى، مهرداد بذرپاش و آذرى جهرمى خواهيم رسيد. 

پُل اصولگرايان از بهارستان به پاستور
 حضور نمايندگان مجلس در انتخابات رياست جمهورى در طول انقالب و در ساير كشور ها امرى طبيعى 
به حساب آمده است. از اين رو شركت نمايندگان مجلس يازدهم در انتخابات 1400 بسيار محتمل است. در 
اين ميان افرادى همچنون قاليباف و حاجى بابايى كه دو رقيب اصلى براى نشست بر صندلى رياست مجلس 
بودند، از شــانس بيشترى در انتخابات سال آينده برخوردار خواهند بود و از اين رو حضور آن ها محتمل تر 

از ديگران است. 
با اين حال سيد مصطفى ميرسليم، سيد اميرحسين قاضى زاده، عليرضا زاكانى و على نيكزاد ديگر نمايندگانى 

هستند كه با توجه به سوابق و مناسب فعلى شان از شانس رقابت در انتخابات بى بهره نيستند. 
در صورت كانديداتورى اين تعداد افراد از مجلس يازدهم كه احتمال آن نيز مى رود، مى توان گفت كه حضور 

پرتعدادى از نمايندگان مجلس در انتخابات رياست جمهورى را شاهد خواهيم بود. 

سهم استان همدان
 در انتخابات 1400

 از هر دو طيــف يك گزينه ى خوب 
از استان همدان براى حضور در انتخابات 

خرداد ماه سال آينده وجود دارد. 
حاجى بابايــى نماينده اصولگراى همدان 
و فامنين در مجالس پنجم، ششــم، هفتم، 
هشــتم، دهم و يازدهم شــوراى اسالمى 
اســت كه در زمان دولت احمدى نژاد نيز 
به عنوان وزير آموزش و پرورش انتخاب 
شــده بــود. وى در حال حاضــر رئيس 
كميســيون برنامه و بودجه مجلس است 
كه در انتخابات رياســت مجلس شوراى 
به  قاليباف  اصلى ترين  رقيــب  اســالمى 

حساب مى آمد. 
از ســوى ديگر عبدالناصر همتى بانكدار، 
سياســتمدار اصالح طلب و مدير ارشــد 
اجرايى كشــور از جمله 12 سال رياست 
بيمه مركــزى، يكى ديگــر از گزينه هاى 
احتمالى رياســت جمهورى ســال آينده 
اســت كه اصالتى همدانــى دارد. همتى 
كبودرآهنگ  شهرســتان  در  متولد 1337 
بوده كه در حال حاضــر به عنوان رئيس 

بانك مركزى فعاليت مى كند.

احتمال حضور 5 رئيس قوه 
 دو رقيب اصلى انتخاباتى حجت السالم و المسلمين حسن روحانى در انتخابات 92 و 96 در حال حاضر روساى دو قوه ديگر در كشورمان هستند. محمدباقر قاليباف كه همگان از عالقه وى 
به صندلى رياست در پاستور آگاه هستند، در سال 92 رقيب اصلى روحانى بود. در سال 96 نيز به اعتقاد تعدادى از كارشناسان رقابت اصلى ميان او و رئيس دولت يازدهم بود و از اين رو اگر 

آيت ا... ابراهيم رئيسى به نفع وى كناره گيرى مى كرد، اصولگرايان مى توانستند پيروز انتخابات باشند.  
با اين حال همانطور كه گفته شد در انتخابات دوره گذشته با كناره گيرى قاليباف رئيسى در رقابت با روحانى قرار گرفت. از اين رو حضور قاليباف به عنوان رئيس قوه مقننه و رئيسى به عنوان 

رئيس قوه قضائيه در انتخابات 1400 در نبود رقيب پيروز خود، محتمل خواهد بود. 
از سوى ديگر محمود احمدى نژاد رئيس دولت نهم و دهم و همچنين على الريجانى رئيس مجلس هشتم، نهم و دهم، از ديگر گزينه هاى احتمالى حضور در انتخابات هستند. احمدى نژاد خواهان 

شركت در انتخابات 96 بود و اين مسئله در مورد انتخابات سال آينده نيز مى تواند صدق كند. 
از سوى ديگر گمانه زنى هاى حضور الريجانى در رقابت انتخابات 1400 نيز از زمان شركت نكردن وى براى ثبت نام كانديدا هاى مجلس يازدهم شروع شده و در هفته جارى نيز اخبارى مبنى بر 

رفت آمد افراد دولت روحانى به منظور حمايت از الريجانى در انتخابات آتى به گوش مى رسد. 
البته در اين ميان برخى نام حجت االسالم و المسلين على اكبر ناطق نورى رئيس مجلس چهارم و پنجم را نيز به عنوان يكى از گزينه هاى احتمالى حضور در انتخابات 1400 برزبان مى آورند. 

با اين حال نسبت به اظهارات اخير رئيسى و ناطق نورى احتمال حضورشان در رقابت انتخاباتى كمتر از ديگران است. البته گفتنى است كه تاييد صالحيت احمدى نژاد به دست شوراى نگهبان 
در هاله اى از ابهام قرار دارد. 

ابراهيم رئيسى 
 رئيس قوه قضائيه و توليت 

سابق آستان قدس

سعيد جليلى
 دبير اسبق شوراى عالى 

امنيت ملى

على نيكزاد
 وزير سابق راه و نائب رئيس 

دوم مجلس

اميرحسين قاضى زاده
 نائب رئيس اول

 مجلس

عباس آخوندى 
 وزير اسبق راه و شهرسازى

محسن هاشمى
 رئيس سابق مترو و رئيس 
سابق شوراى شهرتهران

محمدصادق خرازى
 سفير اسبق ايران 
در سازمان ملل

اسداهللا بادامچيان
 دبير كل 

حزب موتله اسالمى

سورنا ستارى
 معاون علمى رئيس جمهور

مجيد انصارى
عضو مجمع تشخيص 

مصلحت نظام

حسين دهقان
 وزير اسبق دفاع و 

پشتيبانى نيروهاى مسلح

عزت اهللا ضرغامى
 رئيس اسبق صدا و سيما

محمدباقر نوبخت
 رئيس سازمان برنامه 

و بوجه

مسعود پزشكيان
وزير اسبق بهداشت

 نائب رئيس اسبق مجلس

مصطفى ميرسليم
 نماينده مجلس و عضو 

مجمع تشخيص

رستم قاسمى
 وزير اسبق نفت و فرمانده 
سابق قرارگاه خاتم النبيا

على اكبر ناطق نورى
 رئيس اسبق مجلس

محمدجواد ظريف
 وزير امور خارجه

اسحاق جهانگيرى
 معاون اول 
رئيس جمهور

سعيد محمد
 فرمانده قرارگاه خاتم النبياء

عليرضا زاكانى
 رئيس مركز پژوهش هاى 

مجلس

حسن خمينى
 توليت موسسه تنظيم و 
نشر آثار امام خمينى

عبدالناصر همتى
رئيس بانك مركزى

محمدباقر قاليباف
رئيس مجلس و شهردار 

اسبق تهران

محمود احمدى نژاد
رئيس جمهور اسبق و عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام

مهرداد بذرپاش
 رئيس ديوان 
محاسبات كشور

صادق محصولى
 وزير رفاه 

و وزير كشور سابق

محسن رضايى
 دبير مجمع تشخيص 

مصلحت نظام

محمدرضا عارف 
معاون اول

 اسبق رئيس جمهور

حميدرضا حاجى بابايى
 وزير اسبق آموزش و 
پرورش و نماينده مجلس

على اكبر صالحى 
رئيس سازمان انرژى اتمى

محمدجواد آذرى جهرمى
 وزير ارتباطات

رضا اردكانيان
 وزير نيرو

على الريجانى
 رئيس اسبق مجلس

محمدرضا باهنر 
 نائب رئيس اسبق مجلس
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آگهي فراخوان

اداره كل بهزيستى استان همدان

اداره كل بهزيســتى اســتان همــدان در نظــر 
ــوزه  ــرى ح ــدى گ ــات تص ــى از خدم دارد بخش

ــه هــاى كوچــك حمايتــى  خدمــات توانبخشــى و ايجــاد خان
ــت  ــا رعاي ــد را ب ــر و نهاون ــاى مالي ــتان ه ــى در شهرس ذهن
مقــررات و قوانيــن و ضوابــط اييــن نامــه تخصصــى ســازمان 
بهزيســتى بــه متقاضيــان حقيقــى يــا حقوقــى واجد الشــرايط 
و داراى مــدرك تحصيلــى (دكتــراى پزشكى،كارشناســى 
وباالتــر رشــته هــاى مديريــت خدمــات بهداشــتى ودرمانــى، 
پرســتارى، فيزيوتراپــى، كاردرمانــى، مــددكار اجتماعى،گفتــار 
درمانــى، بينايــى ســنجى، ارتوپــدى فنــى، شــنوايى ســنجى، 
ــا  ــط ب ــاى مرتب ــته ه ــى ورش ــى، روا نشناس ــوم تربيت عل
توانبخشــى  و طبــق دســتور العمــل هــاى تخصصــى ســازمان 

ــد. ــذار نماي بهزيســتى كشــور واگ
ــردد در  ــى گ ــوت م ــرايط دع ــد الش ــان واج ــذا از متقاضي ل
صــورت تقاضــا و احــراز شــرايط دســتور العمــل تخصصــى از 
ــود را  ــاى خ ــدت 10 روز تقاض ــه م ــى ب ــن آگه ــخ درج اي تاري
ــتان  ــتى اس ــت توانبخشــى اداره كل بهزيس ــوزه معاون ــه ح ب

ــد. ــه نماي ــدان ارائ هم
ــهيد  ــه ش ــاد ، كوچ ــان جه ــداى خياب ــدان ابت ــانى : هم نش

ــى  ــت توانبخش ــوزه معاون ــتمى ، ح رس
تلفن تماس 08138232002-08138230871

(م الف 1430)

استاندار همدان:
همدان پايلوت كشت هاى گلخانه اى 

كشور مى شود
 استاندار همدان با اعالم اينكه همدان پايلوت كشت هاى 
گلخانه اى كشور مى شود؛ گفت: بر اساس سند راهبردى توسعه 
همدان 210 هكتار گلخانه در مدت سه سال در استان همدان 

ايجاد مى شود.
بــه گــزارش بــازار، ســيد ســعيد شــاهرخى اظهــار كــرد: 

بــر اســاس ســند راهبــردى توســعه همــدان 210 هكتــار 
ــه در مــدت ســه ســال در اســتان همــدان ايجــاد  گلخان

مى شــود.
ــد  ــزار واح ــداث دو ه ــامل اح ــرح ش ــن ط ــت: اي وى گف
مســكن روســتايى اســت كــه تابســتان امســال بــا حضــور 
معــاون رئيــس جمهــور و رئيس ســازمان برنامــه و بودجه 
ــا پيشــرفت  ــون  ب ــى شــد و هــم اكن كشــور كلنــگ زن

خوبــى در دســت اقــدام اســت.
شــاهرخى همچنيــن از كلنــگ زنى مجتمــع 20 هكتارى 

ــان اينكــه همــدان  ــا بي ــر داد و ب ــه كوريجــان خب گلخان
پايلــوت كشــت هاى گلخانــه اى كشــور مى شــود، گفــت: 
مشــاركت بخشــى خصوصــى بــراى اجــراى پــروژه قابــل 

توجــه اســت.
اســتاندار همــدان عنــوان كــرد: ســرانه گلخانه هــاى 
همــدان از 107 هكتــار بــه 174 هكتــار رســيده اســت و 
امــروز روســتاى كوريجــان بــه عنــوان روســتاى پايلــوت و 
نمونــه و همچنيــن اســتان همــدان  نيــز به عنوان اســتان 
پايلــوت كشــت هاى گلخانــه اى كشــور معرفــى شــده اند.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:  شكيبا كوليوند، اكرم 
محمدي، صفورا كاظميان

شماره تلفن: 09183149040

خريد مسكن آرزويى دوردست در همدان
 بدون شك سنت سكنى گزيدن و داشتن مسكن و مأوا اساسى ترين 
و حياتى ترين نياز بشر است و كليت امر به اين شكل ديده مى شود كه در 

همه جوامع مسكن، حكم «سرپناه» رادار است.
درگذشــته فراهم كردن مســكن موضوع پيچيده و بغرنجى نبوده اما 
در چند دهه اخير به دليل ناكارآمدى هاى اقتصادى، مســكن با تئورى 
و معادالت پر چالش روبرو شــده تا جايــى كه فراتر از حيطه اقتصادى 
خانواده ها پيش رفته و چنان با سيطره روزافزون تورم و گرانى گره خورده 
كه دررســيدن به آن نفس ها به شماره افتاده و قلك آرزوها ته كشيده 

است.
متأســفانه عليرغم تالش هاى انجام گرفته امروز فراهم كردن مســكنى 
مناســب نه مســكنى كه از امكانات فول برخوردار و يا در بهترين نقاط 
شهر قرارگرفته باشــد بلكه حتى خريد خانه در پايين ترين نقطه شهر 
هم آرزويى دست نيافتنى شده و مســتأجران در آرزوى رسيدن به يك 
سرپناه شخصى هرچند كوچك روزگار خانه به دوشى را سپرى مى كنند.

كمى به گذشته برگرديم؛ آنچه در گذشته در بازار مسكن اتفاق مى افتاد 
اين بود كه قيمت مســكن نسبت به افزايش حقوق حداكثر 30 درصد 
گران تر بود اما در دو ســه دهه اخير شاهد افزايش قيمت مسكن آن هم 
به طور نجومى هستيم به طورى كه در برخى از نقاط شهر همدان خانه اى 
كه درگذشته مترى دو ميليون و 500 هزار تومان ارزش داشت و معامله 
مى شد امروز باقيمت مترى كمتر از 25 ميليون تومان معامله نمى شود.

ســؤالى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه آيا پيرو افزايش قيمت 
مســكن حقوق يك كارگر و كارمند هم چند ده برابر شــده و آيا با اين 
اوصافى كه در قيمت مســكن در جريان است، قشــر كارگر و كارمند 

مى تواند صاحب خانه شود؟!
طبق آنچه در تمام دنيا مرسوم است مسكن يك نياز حياتى و ضرورى 
براى خانوارها به شمار مى رود اما در كشور ما گويى ماراتن افزايش قيمت 
مسكن بدون خط پايان است و شايد علت آن را در اين واقعيت پيدا كنيم 

كه نگاه به مسكن در ايران نگاه سرمايه اى است.
اما يك نظر اجمالى در رابطه با افزايش قيمت مســكن؛ متأثر از قيمت 
زمين بر قيمت تمام شــده مسكن است كه در اين مطلب به بررسى آن 

مى پردازيم.
طبق بررســى ها باوجود پهناورى نسبى كشور نسبت به تراكم جمعيت 
و عليرغم وجود فراوانى زمين كه حتى قســمت زيادى از آن با امحاى 
زمين هاى كشاورزى و باغات به مناطق شهرى و روستايى اضافه شده اما 
بازهم شاهد افزايش قيمت مسكن و ساختمان از هر نوع تجارى، صنعتى، 
ادارى و مســكونى هستيم كه يكى از علل بارز بروز اين معضل عالوه بر 

هزينه مصالح و دستمزد افزايش بى رويه قيمت زمين است.
كارشناسان معتقدند همين موضوع به خودى خود و به نوعى اصلى ترين 
علت تورم در بخش ساخت وساز است چراكه با باال رفتن نرخ زمين قيمت 

تمام شده هر واحد مسكونى نيز افزايش قابل توجه مى يابد.
البته در اين ميان نبايد بر طرح هاى اجراشده براى مديريت بازار مسكن 
چشــم پوشــيد چنان كه در دولت هاى نهم و دهم دولــت وقت با ارائه 
راهكارى نســبت به حل مشكل سرسام آور مســكن اقدام كرد كه اين 
اقدام تا حدى قسمتى از تورم كاذب قيمت ساختمان را با ساخت حدود 

دوميليون واحد مسكونى در قالب طرح مسكن مهر كاهش داد.
در ايــن طرح دولت وقت ازآنجاكه طبق نظريات فقهى مى شــد بعضى 
از امــوال عمومــى را تا كمتر از يك قرن به صورت اجــاره اى در اختيار 
نيازمندان قرارداد مسكن مهر را به اجرا رساند و زمين هايى كه اكثراً در 
كنار تپه ها قرار داشــتند و كوهپايه اى بودند و به لحاظ قانونى در زمره 

اموال عمومى قرار مى گرفتند به اجراى طرح اختصاص داد.
دولت فعلى نيز تالش هاى كج دار و مريزى براى مديريت بازار مسكن در 
پيش گرفت اما تا جايى كه مشخص و مبرهن است در مديريت اوضاع 
موفق نبوده و قيمت زمين و مسكن روزبه روز روند افزايشى را شاهد است.

موضوع گرانى مســكن را از زاويه ديگرى كه بررسى كنيم به اين نتيجه 
مى رسيم كه درصدى از شهروندان به ســادگى از درآمدهاى آن چنانى 
برخوردار هســتند و همين موضوع شايد به ظاهر ساده نيز خود عاملى 
براى دامن زدن به تورم افسارگسيخته در بخش مسكن است چون اين 
قشر به آســانى قادر به خريد هرچه بخواهند هستند و بر همين اساس 
عامه مردم هم بايد با چوب آن ها رانده شوند ضمن اينكه در بحث اقتصاد 
درواقع  تورم، انتقال غيرقانونى ثروت از جيب عوام به جيب قشر ثروتمند 
محســوب مى شود و همان گونه كه شاهديم دقيقاً مرفهين هر جامعه از 

تورم باال سود و بهره مى برند.
البته داليلى هم براى افزايش بى رويه قيمت زمين وجود دارد كه از آن 

جمله مى توان به رشد شهرنشينى در كشور اشاره كرد.
وقتى زيرســاخت هاى يك زندگى معمولى در بســيارى از روستاها و 
شهرهاى كوچك فراهم نباشــد طبيعتاً بوميان آن مناطق به خاطر به 
دســت آوردن يك زندگى راحت به مهاجرت روى آورده و از روســتا به 
شــهرهاى كوچك و از شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ تر نقل مكان 
مى كنند كه اين حركت در گسترش شهرها تأثير بسزايى برجاى گذاشته 
و باعث تبديل زمين هاى كشاورزى اطراف شهرها به زمين هاى مسكونى 
و همچنين تبديل زمين هاى مركزى شهر به برج هاى سر به فلك كشيده 

و ساخت مجتمع هاى تجارى باقيمت هاى نجومى مى گردد.
به عنوان مثال در خصوص مطلب ذكرشــده اگر شما براى كااليى كه در 
دست داريد تعداد بيشترى خواهان و مشترى داشته باشيد، طبعاً قيمت 
انتقــال را باالتر خواهيد برد و نگرانى خاصى بابت فروش آن نداريد و بر 
همين اساس وقتى جمعيت روستايى و شهرى كوچك تر به كالن شهرها 
كوچ مى كنند تورم در بخش ساخت وســاز و به تبع آن در قيمت زمين 

سرسام آور خواهد بود.
موضوعــات مختلــف موثر بر افزايش قيمت مســكن را كــه كنار هم 
مى گذاريم گويى زنجيروار به هم متصل هستند و اگر يكى را دليل گرانى 
مسكن بدانيم در دخالت موضوع ديگر كم لطفى كرده ايم؛ به هرحال آنچه 
مسلم است تقويت بنيه اقتصادى مسكن مى تواند رشد اقتصادى  فزاينده 

را منجر شود و حل اين بحران، كاهش تورم را نيز به دنبال دارد.
مع ذالك انجام اين مهم منوط و وابسته به جلوگيرى از بروز شوك قيمت 
مسكن، اجاره مسكن و نيز حاكميت تقاضاى مسكن به عنوان سرپناه و 

حذف سوداگرى در بازار مسكن است.

يادداشت

بازگرداندن ارز دست صادر كنندگان كشمش 
مالير را بسته است

 بيگى نژاد، نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى 
گفــت: برگرداندن ارز به كشــور عمده مشــكل صادركنندگان 

كشمش در شهرستان مالير است.
هــادى بيگى نژاد در گفتگــو با خبرنگار بازار بــا بيان اينكه اگر 
كســى دلش براى توليد مى سوزد بايد در مورد مشكالت گذشته 
واكاوى و آســيب شناسى انجام دهد، عنوان كرد: عمده مشكالت 
صادركنندگان كشــمش مالير چگونگى برگرداندن ارز كاالهاى 
صادر شده اســت كه اگر بخواهيم اين مشكل حل شود بايد اين 

موضوع را مورد آسيب شناسى جدى قرار دهيم.
وى عنــوان كــرد: براى بازگردانــدن ارزهاى خارج شــده حتى 
خودحاكميت هم مشــكل دارد چه برسد به صادر كنندگان كاال 
و محصــوالت در حالى كه بايســتى در اين خصوص و براى حل 
مشــكل يا ارز وارد كنيم يــا اينكه  براى رفع مشــكل چاره اى 

انديشيده شود.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه براى 
هــر كار اصوالً پيگيرى كننده اى الزم اســت، اضافه كرد: كار را 
پس از اينكه شناختيم بايد پيگيرى كننده مشخصى داشته باشد 
و يك مسير مشخصى كه با آن بتوان در مورد مسائل پرسشگر و 
سوال كننده بود داشته باشــيم، به طور مثال در حال حاضر، در 
رابطه با خودرو هنوز معلوم نيست بايد از چه مرجعى سوال شود؟

در كشور با تعدد مراكز تصميم گيرى مواجه هستيم
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه در 
كشــور با تعدد مراكز تصميم گيرنده مواجه هستيم، عنوان كرد: 
در رابطه با رســيدن به جواب سوال ها و پيگيرى مشكالت نمى 
شــود از 20 نفر بازخواست كرد و بايد مدل را طورى قرار داد كه 
بتوانيم در راســتاى رسيدن به جواب مســائل از يك نفر خاص 

بازخواست كنيم.  
بيگى نژاد عنوان كرد: در راســتاى انجام و پيشــرفت كارها 
و اقدامــات بايــد در هر نهاد و ســازمانى يــك كارگروه يا 
يك شــخص خاص انتخاب شــود و انجام كارها را به آن ها 
بســپاريم و از آن ها بخواهيم كه در مورد مســائل پاسخگو 
باشــد تا جايى كه مدام در مورد پيشرفت كارها  مورد پايش 

قرارگيرند.   ارزيابى  و 
وى به تصميمات غلطى كه در گذشــته اتخاذ شده، اشاره كرد و 
گفت: در ســال هاى گذشته، تصميماتى اتخاذ شده كه امروز  به 
صورت ساختار در جامعه مطرح است در حالى كه اين ساختارها 

به نوبه خود مشكالتى را در برداشته است.

خبر

 هنوز در ايران مانند بقيه كشورها خريدهاى 
فيزيكى رونق بيشترى دارد اما چندى نخواهد 
گذشت كه به مرور خريدهاى مجازى جاى خود 

رابين مردم هرچه بيشتر باز كنند.
اجاره بهاى سرسام آور مغازه و واحدهاى تجارى، 
ماليات هاى ســنگين، هزينه گزاف حامل هاى 
انــرژى، هزينــه كارگــر و بيمــه، چيدمان و 
دكوراسيون واحد تجارى و بسيارى هزينه هاى 
گزاف ديگر مشاغل را به سمت رويكرد اشتغال 
با هزينه هاى كمتر ســوق مى دهد ضمن اينكه 
مشغله بســيار مصرف كنندگان و تالش آن ها 
براى دسترسى به كااليى كه نياز دارند با صرف 
حداقل زمان و بدون سفرهاى شهرى صاحبان 
كسب وكارها را به ســمت تغيير خدمات دهى 

برده است.
در اين ميان شــيوع ويروس كرونا نيز به روند 
تغيير خدمات صاحبان كســب وكار ســرعت 
بخشيد و محدوديت هاى حضور در اجتماع راه 
آنالين شــدن را پيش پاى مشاغل گذاشت تا 
جايى كه حاال كسب وكارهاى اينترنتى متقاضى 
زيادى پيداكرده و حتى كاســبانى كه به شكل 
فيزيكى نيز شغل خود را ادامه مى دهند به اين 
نتيجه رســيده اند كه بدون حضــور در فضاى 
مجازى بازنده عرصه رقابت در بازار خواهند بود.

كسب وكارهاى اينترنتى  البته كه ايران درزمينه
هنوز فاصله بسيارى با كشورى مثل چين دارد و 
مشاغل اينترنتى در كشور هنوز به بازار گاه هاى 
مجازى تبديل نشده اما همين روند نيز مى تواند 
نويدبخش غلبه بر بيــكارى، گرانى اجاره بهاى 
اماكن تجارى و قيمت باالى زمين و حتى غلبه 

بر دالالن و سودجويان بازار باشد.
ناگفته پيداســت كه دولت همواره كوشــيده 
راه حل مناســبى براى غلبه بــر دالالن بيابد و 
شهردارى ها نيز كوشيده اند با ايجاد روز بازارها 
هم به اشتغال كمك كنند و هم با كاهش هزينه 
كاسبان، اجناس را ارزان تر به دست شهروندان 
محصوالت  برســانند؛ از ســوى ديگر درزمينه
كشاورزى نيز سازمان تعاون روستايى مى كوشد 
با ايجاد سامانه فروش محصوالت كشاورزى به 

حذف دالل كمك كند.
رئيس ســازمان تعاون روستايى استان همدان 
در خصوص ايجاد ســامانه فروش محصوالت 
كشاورزى در گفتگو با خبرنگار بازار عنوان كرد: 
همدان آزمونه راه اندازى ســامانه «كاال رسان 
من» شــده و 500 محصول كشاورزى استان 
همدان براى فروش در اين ســامانه بارگذارى 

شده است.
مجيد مســلمى راد از برپايــى بازارچه عرضه 
مســتقيم كاال در چند نقطه همدان خبر داد و 
گفت: در قالب اين طرح مى توان از استان هاى 
ديگر محصوالت كشاورزى را باقيمت نازل خريد 

و باقيمت مناسب به مصرف كننده عرضه كرد.
وى اجــراى اين طرح را در راســتاى راه اندازى 
سامانه «كاال رسان من» دانست و گفت: همدان 
آزمونه اين سامانه كه شتاب دهنده كسب وكار 
است شــده و استان ها مى توانند مبادله كاال به 

كاال را در اين سامانه انجام دهند.
مدير سازمان تعاون روســتايى استان همدان 
توليد برخى  بابيان اينكه استان همدان درزمينه
از محصوالت كشــاورزى ازجمله سيب زمينى، 
گردو و ســير رتبه دار كشــور اســت، گفت: 
راه اندازى اين سامانه مبادله كاال به كاال را بدون 

وجود واسطه ممكن مى كند.
ايجاد بازار بر بستر فضاى مجازى بهترين راهكار 

براى حذف داللى هاست
آنچه عنوان شد تأكيد مى كند كه ايجاد بازار بر 
بستر فضاى مجازى بهترين راهكار براى حذف 
داللى هاست اما در ايران بااينكه كسب وكارهاى 
اينترنتى در حال رونق گيرى اســت اما هنوز با 
بازارچه هاى آنالين، بازار گاه ها و بازارهاى آنالين 

و مجازى فاصله بسيارى داريم.
در بازارهاى مجازى توليدكنندگان مختلف روند 
كار خــود را در توليد محصــول در ويدئوهايى 
كوتاه به مشتريان نشان مى دهند و اين نمايش 

در همــكارى با شــبكه هاى تحويل و ارســال 
نوظهور، اين امكان را براى ســاكنان شهرهاى 
بزرگ فراهم مى كند تا به محصوالت خانگى و 
تازه به صورت بى واسطه دسترسى داشته باشند.

بنابراين يكى از نخســتين زيرساخت ها براى 
ايجــاد بازارهاى مجــازى عالوه بــر اينترنت؛ 
شبكه هاى ارسال است كه هنوز آن چنان كه بايد 

در ايران شكل نگرفته است.
نمونه  كوچك و پيش پاافتاده اين شــبكه هاى 
ارسال اسنپ فود است كه بااينكه شكل گرفته اما 
هنوز نتوانســته با چالش هاى شهرى، درست و 
بى نقص كنار بيايد و معموالً مشترى ها از نحوه 
و زمان رســيدن غذا رضايت ندارند يا مى توان 
دراين باره به ارســال هاى خريد اينترنتى اشاره 
كــرد كه دســت كم دو روز زمان نيــاز دارد تا 
محصول خريدارى شده به دست مشترى برسد.

واقعيت اين اســت كه اين رويه ارســال دردى 
از بازار مجــازى دوا نخواهد كرد و براى چنين 
بازارى نياز به شــبكه هاى پرســرعت با نيروى 
كار زياد اســت كه بتوانند در اســرع وقت كاال 
را به دست مشــترى برسانند كه البته سرعت 
در كنار بســته بندى مناســب مى تواند منجر 
به ارائه خدمات بى نقص تر شــود ضمن اينكه 
باوجود شبكه هاى قوى و قانونى ارسال؛ امكان 

كاله بردارى هاى مجازى نيز كاهش پيدا مى كند 
چراكه تخلف توليدكننده از طريق شبكه ارسال 

قابل ره گيرى است.
آنچه مسلم است هنوز با بازارهاى مجازى فاصله 
بســيار داريم و بايد عالوه بر شبكه هاى ارسال 
بتوانيم بستر امن اينترنت را براى فعاليت چنين 
بازارى فراهم كنيم چراكه نبايد توليدكنندگان 
بعد از جذب مشــترى بــه داليلى چون فيلتر 
يا ســرعت پايين و قطعى هاى مكــرر اينترنت 

مشترى هاى خود را از دست بدهند.
كسب وكارهاى اينترنتى در ايران مراحل ابتدايى 
خود را مى گذرانند اما برخى معتقدند در همين 
سطح هم توانسته  اشتغال را حفظ كند و گاهى 
آن قدر براى توليدكننده رونق به همراه داشته  
كه صاحبان كســب وكار را به فكر برند سازى 

انداخته  است.
يكى از رســته كسب وكارهايى كه داراى زمينه 

خوبى براى ورود به بازار مجازى است، مشاغل 
خانگى با فعاليت توليدات خوراكى ازجمله انواع 
ترشى و لواشك، ميوه خشك يا ملزومات تهيه 
غذا مانند ســبزى، پيازداغ و رب گوجه فرنگى 
يا انواع عرقيات گياهى اســت به نحوى كه زنان 
بســيارى وارد اين حوزه كارى شده اند و اتفاقاً 
موفقيت هايى هم به دست آورده اند و توانسته اند 

براى افراد ديگرى هم ايجاد شغل كنند.
يكى از اين افراد در همدان مرضيه رسولى است 
كه با توليدات خانگى  خود توانسته كسب وكار 

موفقى براى خود ايجاد كند.
اين بانوى همدانى كه 6 سال پيش وارد حرفه 
توليد و فروش انواع ترشى و ديگر مواد خوراكى 
ازجمله لواشك و غذاهاى خانگى شده در گفتگو 
بــا خبرنگار بازار تأكيد كرد: كار براى مرد و زن 
هست و بيكارى معنا ندارد و فقط كمى همت 

نياز دارد.
رســولى با تأكيد بر اينكــه عمده فعاليتش در 
فضاى مجازى اســت، گفت: انصاف و كيفيت 

محصوالت ضامن جذب مشترى است.
از او پرســيدم آيا براى توســعه كسب وكارش 
يــا براى برند ســازى محصوالتــش برنامه اى 
دارد؟ كــه وى با گاليــه از نهادها كه حمايتى 
از كسب وكارهاى خانگى ندارند؛ گفت: به فكر 

برند ســازى هســتم اما هزينه زيادى مى برد 
و نيــاز به حمايــت نهادهاى دولتــى دارد اما 
تاكنــون حمايتى از من صــورت نگرفته و هر 
بار براى دريافت تســهيالت مراجعه كرده ام يا 
گفته اند بودجه نيســت يا گفته اند حاال حاالها 
بايد در نوبت بمانى و چون برند ســازى نياز به 
بسته بندى باكيفيت دارد فعًال نمى توانم به اين 

بخش ورود كنم.
ناگفته پيداست براى رسيدن به بازارهاى مجازى 
بايد حمايت هاى بسيارى از كسب وكارها صورت 
گيرد تا فعاالن اين بخش بتوانند توليدات خود 
را به ميزان تقاضاى بازار افزايش دهند؛ از طرفى 
با بسته بندى مناســب محصول را در كمترين 
زمان به دســت مشترى برسانند؛ اين در حالى 
اســت كه معموالً توليدكنندگان مواد خوراكى 
خانگى مشترى را به محل توليد خود مى خوانند 
نه اينكه توليدات خود را براى مشــترى ارسال 

كنند كه اين نقص بســيار بزرگى براى چنين 
مشــاغلى اســت در حالى كه در همدان انواع 
زيرساخت هاى حمل ونقل براى ايجاد شبكه هاى 
ارسال فراهم است و ايجاد بازار مجازى مى تواند 

فرودگاه همدان را نيز از ركود خارج كند.
اختصاص 200 ميليارد تومان تسهيالت براى 
ايجاد مشاغل خانگى و خوداشتغالى در همدان

بااينكه ظاهــر پورمجاهد معــاون هماهنگى 
امور اقتصادى اســتاندار همــدان از اختصاص 
200 ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه با 
نرخ چهار درصد براى ايجاد مشــاغل خانگى و 
خوداشتغالى در اين استان خبر داده اما به نظر 
مى رســد اين ميزان همچنان براى حمايت از 
همه افرادى كه درصدد ايجاد كسب وكار خانگى 
هستند كافى نباشــد و افرادى كه سال هاست 
وارد مشاغل خانگى شده اند و اكنون براى رونق 
بيشتر كسب وكار خود نيازمند حمايت هستند 

بازهم از تسهيالت محروم مى مانند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان 
بــا تاكيد بر اينكه كســب و كارهاى اينترنتى 
موجب حــذف واســطه ها و توســعه عدالت 
اقتصادى مى شوند بر ايجاد زنجيره توليد، توزيع 
و مصــرف براى رونق توليدات اســتان همدان 
تاكيد كرد و افزود: اســتفاده از بستر اينترنت 
به افزايش شفافيت در توزيع محصوالت منجر 

خواهد شد.
وى با اشــاره به روند حركت به سمت اقتصاد 
ديجيتال ادامه داد: شيوع كرونا موجب سرعت 
بخشى به توســعه  چنين كسب و كارهايى در 

سطح كشور شده است.
بايد اين را در نظر داشــت كه فروش بى واسطه 
توليدات مشــاغل خانگى كمك بســيارى به 
توليدكننده است و حقوق مصرف كننده نيز با 
اين شيوه كســب وكار رعايت مى شود اما قطعاً 
ســود بيشتر اين مشاغل درگرو ايجاد بازارهاى 
مجازى اســت كه نيازمند زيرســاخت است؛ 
زيرســاخت فضاى مجازى و شبكه هاى ارسال 

قوى.
به يقين بازارهاى كســب وكار تغييرات 
بنيادينى را تجربه خواهد كرد و روزى 
فرامى رســد كه ديگــر دالالن جايى 
در بازار نخواهند داشــت ضمن اينكه 
مى توان اميدوار بود كــه در ايران نيز 
اقتصاد به ســمتى حركت كند كه در 
بازار كسب وكار جايى براى سودجويان 
نباشد و تنها افراد سخت كوش و مولد 

در بازار حضورداشته باشند.
اما قطعاً رســيدن به چنين جايگاهى 
تنها در صــورت اصــالح اقتصاد رخ 
خواهد داد و زمانى كه امراض اقتصادى 
يــك جامعه برطرف شــود اقتصاد به 
ســمت توليــد پيش خواهــد رفت و 
شايد يكى از مهم ترين راهكارها براى 
بازگرداندن صرفــه اقتصادى به توليد 

قطع دست دالالن از بازار باشد

تقويت بازارهاى مجازى راهكار حذف دالالن در همدان

زمينه براى توسعه مشاغل اينترنتى ايجاد شود

آگهى اعالم ورشكستگى شركت در حال تصفيه مرغدارى محبت به شماره ثبت 
3552

در پرونده كالســه 9409988134300668 شعبه اول دادگاه عمومى بخش اللجين 
كه منتهى به صدور دادنامه شماره 980997814300961 مورخ 98/07/08 گرديده 
و در شعبه سوم دادگاه تجديد نظر تأييد و قطعى شده و حكم ورشكستگى شركت 
مرغدارى محب به شــماره ثبت 3552 مقيم همدان صادر گرديده است.در اجراى 

قانون تجارت در امور ورشكستگى مراتب يك نوبت آگهى مى گردد. 
(م الف 1434)

على هاشمى كريمى - مديريت تصفيه شركت در حال تصفيه مرغدارى محبت 

كارت دانشجويى به نام على رضا نجفى، فرزند: خليل، به شماره 
شناسنامه: 0016525337 و به شماره دانشجويى: 9112171037 رشته 
برق الكترونيك در مقطع كارشناسى از دانشگاه بوعلى سينا همدان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

اصالحيه 

ستاد مجامع انتخابات رياست هيأت هاى ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

به اطالع مى رساند پيرو فراخوان مجامع انتخاباتى هيئت هاى ورزشى مندرج 
در روزنامه همدان پيام  شماره 3947 مورخ 1399/10/21 نام هيأت ورزشى 
واليبال به اشتباه هندبال درج گرديده است، لذا ثبت نام از متقاضيان رياست 
هيأت ورزشى واليبال از مورخ 1399/10/21 لغايت 1399/10/29 در محل دفتر 

امور مجامع اداره كل ورزش و جوانان برقرار مى باشد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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توليد ذوب آهن مالير دوبرابر شده است

 مالير- زهرااميرى-خبرنگار همدان پيام:در سه سال گذشته توليد 
شمش ذوب آهن آلياژى 38 هزارتن بوده است كه اين آمار از ابتداى 

شهريور ماه تا ابتداى دى ماه به دوبرابر رسيده است.
مديــر عامل و مالك شــركت ذوب آهن آلياژى مالير در حاشــيه 
بازديد از خط توليد اين شركت گفت : در سه سال گذشته تا ابتداى 
شهريور ماه امسال توليد شمش ذوب آهن آلياژى 38 هزار تن بوده 
است كه اين آمار از ابتداى شهريور ماه تا ابتداى دى ماه به 61 هزار 

تن رسيده است.
غالم عباس جعفرى از افزايش ظرفيت توليد ذوب آهن آلياژى طى 
پنج ماهه گذشته خبر داد و افزود: ظرفيت نامى اين كارخانه 90 هزار 
تن روزانه با احتســاب 300 روز درسال ، 300 تن به نوعى ميانگين 
12 ذوب در روز اســت كه اكنون ، هشت ذوب يا به نوعى 200 تن 

در روز داريم يعنى به ميزان 60 درصد ذوب رسيده ايم.
وى از رســيدن به 12 ذوب در روز طى 3 ماه آينده ابراز اميدوارى 
كرد و گفت: اين مهم با مساعدت مسئوالن  شهرستان در زمينه تامين 

آهن اسفنجى به صورت مستقيم از توليد كننده محقق خواهد شد.
جعفرى با بيان اينكه 200 متر از توليدات ، محصوالت فوق كششى 
آلياژى اســت، تاكيد كرد: با اينكــه تامين آلياژهــا از ايران از نظر 
اقتصادى به ما لطمه مى زند و به صرفه نيســت اما با توجه به شعار 
ســال ، هدف ما چرخيدن چرخ توليد ديگر كارخانه ها نيز هست و 

به همين منظور تمام آلياژها را از ايران تامين مى كنيم.
مدير عامل و مالك شركت ذوب آهن و نورد مالير به 200 هزارتن 
ظرفيت نامى شــركت نورد زاگرس اشــاره كــرد و افزود: مجموع 
توليدات 3 سال گذشته تا ابتداى شهريور ماه 76 هزار تن بوده است، 
كه ميانگين آن حدود 2100 تن با آهنگ نامتعارف بوده واين آمار از 
ابتداى شهريور ماه تا ابتداى دى ماه به 8هزارو 220 تن رسيده است.

جعفرى افزود: از اين توليدات ، حدود 2000 هزار تن به بازار هرف 
حاشــيه خليج فارس به عنوان نمونه توســط شركاى تجارى ارسال 
شده كه 500 تن از محصوالت فوق كششى است و اميدواريم كه با 

اين شركت به توافق برسيم.
وى با بيان اينكه اين مجموعه با 30 درصد ظرفيت به علت واســطه 
هاى غير متعارف مشــغول به كار اســت ، ادامــه داد:اميدواريم با 
حمايت مســئوالن شهرســتان اين ظرفيت به 200 هزارتن و نيز با 

تمهيدات انجام شده به توليد بيش از ظرفيت نامى برسد.
وى از پرداخت ســنوات پرســنل كه از ســال 95 تا پايان مرداد ماه 
امسال پرداخت نشــده بود، خبر داد و افزود: به علت وجود تورم ، 
عيدى و سنوات كاركنان از مرداد ماه تا پايان آذرماه امسال به صورت 

ماهيانه پرداخت شده است.
وى هــم چنين يادآور شــد : 500 ميليون تومان از هشــت ميليارد 
بدهى سازمان تامين اجتماعى از سال 95 تا پايان شهريور ماه امسال 
پرداخت شــده و مابقى آن طى 36 ماه به صورت اقساطى پرداخت 

خواهد شد.
وى اظهار كرد: از مجموع 162 نفر پرســنل اين كارخانه 72 نفر در 
بخــش نورد ذوب آهــن آلياژى و 83 نفر در بخــش نورد زاگرس 
مشــغول به فعاليت هستند كه از اين تعداد 35 نفردر تيرماه و مرداد 

ماه آغاز به كار كردند ودر دى ماه 20 نفر به اين تعداد افزوده شد.
وى ضمن اشــاره به اينكه هدفش از تاسيس ذوب آهن صرفا مالى 
نبوده اســت افزود: هدفم از تاســيس اين شــركت اشتغال و رونق 

اقتصادى براى شهر مالير بوده است .
وى در پايان از رئيس دادگســترى شهرستان مالير به دليل همراهى 

و پيگيرى مشكالت شركت ذوب آهن آلياژى مالير تقدير كرد.
ذوب آهن بايد روزهاى پويايى خود را طى كند

نماينده مردم مالير نيز در حاشــيه اين بازديد گفت: روند توليد در 
اين شركت را اميدوار كننده خواند و برلزوم تداوم اين پويايى تاكيد 

كرد.
حجت االســالم احد آزاديخواه عزم و اراده كاركنان شــركت ذوب 
آهن مالير رادر توليد و اشتغال ستودنى دانست و گفت: بدون آنكه 
يك كارگر هم بيكار شــود ، بايد براى افزايش توليد و اشــتغال نيز 

برنامه ريزى صورت بگيرد.
وى از مديران اجرايى اين شركت خواست: چنانچه مشكل و مانعى 
در روند  توليد اين شركت وجود دارد ، به صورت شفاف مسائل و 
مشكالت را با ما درميان بگذارند ، ما از هيچ تالشى براى رفع موانع 

توليد و اشتغال در سطح شهرستان دريغ نمى كنيم.
آزاديخواه با اشــاره به راه اندازى پتروشــيمى همدان ، احياى ذوب 
آهــن مالير و ده ها واحد توليدى و صنعتى ديگر را نمونه بارز عزم 
جدى استاندار همدان و ديگر مسئوالن در حمايت از توليد و اشتغال 
قلمداد كرد و گفت: در اين مدت واحدهاى توليدى و صنعتى زيادى 

به چرخه توليد بازگشتند.

شهردار همدان:
پل شهيد همدانى ريزش نكرده است

 پروژه تقاطع غيرهمسطح شهيد همدانى در سه سطح با يك عرشه پل 
اصلى با عرض 11 متر و طول 97 متر و همچنين پل طبقه دوم طراحى و 
درحال احداث است. عمليات اجرايى تقاطع غير همسطح سردار همدانى 
آبان سال 94 با اعتبار 430 ميليارد ريال آغاز شد، اين تقاطع غيرهمسطح 

در قالب سه سطح و دو دوربرگردان احداث مى شود.
تقاطع غيرهمسطح شهيد همدانى در مسير ارتباطى شهر همدان به غرب 
كشور واقع شده و نقش موثرى در كاهش بار ترافيكى شهر در اين مسير 
اصلى و ارتباطى دارد. روز 20 ديماه سال جارى بر اثر تعميراتى حادثه 
اى حوالى ظهر روز شنبه روى داد كه بر اثر پارگى كابل نگهدارنده، پل 
تقاطع غير همسطح سردار شهيد همدانى دچار شكستگى و ريزش شد.
در اين راستا ، شهردار همدان با تاكيد بر اينكه پل سردار همدانى ريزش 
نكرده است، گفت:سطح سه پل سردار همدانى درحال كابل كشى بوده 

كه يكى از كابل ها دچار دررفتگى شده است.
عباس صوفى ، با بيان اينكه اتفاق خاصى براى پل نيفتاده است، اظهار 
كرد: امروز تيم كابل كشــى درحال كشــش كابل سطح سه پل سردار 
همدانى بودند كه يكــى از كابل ها در مى رود و چهار نفر از كارگران 
دچار مصدوميت مى شوند. وى تصريح كرد: خوشبختانه اتفاق خاصى 
براى مصدومان رخ نداده و به صورت ســرپايى مداوا شــدند و فقط 

مهندس ناظر پروژه در بيمارستان بسترى است.
شــهردار همدان با تاكيد بر اينكه حادثه خاصيت كارگاه عمرانى است، 
يادآور شد: در هر كارگاه عمرانى ممكن است حادثه رخ دهد و به همين 
علت هم از طريق نصب تابلو نسبت به ورود به كارگاه هشدار داده مى 
شود. صوفى درباره تاثيرات اين اتفاق بر روند پروژه، ادامه داد: مشاوران 
اصلى پروژه از تهران به همدان آمده اند و فردا صبح جلسه اى درباره اين 

موضوع برگزار خواهد شد تا وضعيت پروژه بررسى شود.
وى با اشاره به اينكه قرار بود فاز يك پل سردار همدانى چند روز آينده 
افتتاح شــود، گفت: اين اتفاق در سطح سه اين پروژه رخ داده كه بايد 
ايمن سازى شود و فاز يك كه قرار است چند روز آينده افتتاح شود، در 

زمان مقرر افتتاح خواهد شد.

در پايان 9 ماهه سال 99 اتفاق افتاد
كاهش 19 درصدي مصرف سوخت بنزين 

در استان همدان
 حدود 1 ميليارد ليتر از انواع 3 فرآورده نفتى مايع شامل بنزين، نفت 
سفيد و نفتگاز در 9 ماه گذشته از سال 99 در منطقه همدان توزيع شد.

مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان گفت: اين ميزان 
ســوخت از ابتداي فصل بهار تاپايان فصل پاييز ســال جاري در استان 
همدان مصرف شده كه به طور كلي در قياس با مصرف مدت مشابه سال 

98، حدود 6 درصد كاهش مصرف را نشان مي دهد.
بــه گزارش روابط عمومى شــركت پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
همدان، امين روســتايى، با بيان اينكه بنزين بيشترين كاهش مصرف را 
در بين اين فرآورده ها داشــته است؛ افزود: مصرف بنزين در بازه زماني 
فوق روند نزولي داشــته و نسبت به همين مدت در سال قبل، 19درصد 
كمتر بوده اســت. وي تصريح كرد: با مقايسه مصرف گازوئيل در 276 
روز سال 99 با همين تعداد روز در سال 98 شاهد 5 درصد رشد مصرف 

اين سوخت مايع هستيم.
روستايي با اشاره به آمادگي كامل منطقه براي ارسال به موقع نفت سفيد 

در فصل سرد ســال به مناطق ســخت گذر، افزود: با استفاده از ساز و 
كارهاي ديده شــده و توزيع هوشمند اين ســوخت، مصرف كنندگان 

واقعي شناسايي و ميزان نياز آنان را تأمين و به دست شان رسانده ايم. 
وي همچنين از افزايش 11 درصدي مصرف نفت ســفيد در پايان ســه 

فصل گذشته از سال 99 نسبت به پارسال خبر داد.
 (lpg) روستايي با اشــاره به كاهش 4 درصدي ميزان مصرف گاز مايع
در مقايســه زمان فوق با همين مدت سال قبل يادآور شد: اين مهم را از 
پيامدهاي اجراي طرح توزيع الكترونيكي گاز مايع و شناســايي مصرف 

كنندگان واقعي اين فرآورده است.

www.edch.ir

آگهى خريد ميوه تنظيم بازار روزهاى پايانى 
سال  1399 و نوروز 1400 

سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان همدان

ــه شــماره  ــازار اســتان ب ــه هجدهميــن جلســه تنظيــم ب باتوجــه ب
ــد ،  ــال درخري ــراد فع ــالع اف ــه اط ــورخ 99/10/17 ب 99/40678 م
ــدن  ــت ،مع ــازمان صنع ــاند س ــى رس ــوه م ــع مي ــدارى وتوزي نگه
ــدارى و  ــن ،نگه ــراى تامي ــر دارد ب ــدان درنظ ــتان هم ــارت اس وتج
توزيــع ميــوه پايــان ســال 1399 ونــوروز ســال 1400 بــه ميــزان 700 
تــن پرتغــال و300 تــن ســيب زرد  نســبت بــه انتخــاب مباشــر اقدام 

نمايــد.
 لــذا متقاضيــان مــى تواننــد حداكثرتــا پايــان وقــت ادارى 
روزچهارشــنبه شــنبه مــورخ 99/10/24جهــت  انجــام مراحــل ادارى 
و اخــذ تفاهــم نامــه بــه ايــن ســازمان مراجعــه ودرخواســت خــودرا 

ــد.  ــت نماين ــه ثب ــر خان دردبي
ــب  ــن ،جن ــوار15 فروردي ــى ، بل ــت اهللا مدن ــازمان : بلوارآي آدرس س

شــركت فــرش همــدان 
(م الف 1441)

غزل اسالمي»
 تلويزيون هاي ال اي دي هوشمند باالي 
40 اينــچ در بازار بين 6 ميليون و 200 هزار 

تا 180 ميليون تومان شده اند.
باالرفتن قيمت تلويزيون از اواسط سال 97
آغاز شد اما از شــهريورماه 98 اوج گرفت. 
قيمت هــا تا جايي باال رفت كه اكنون حدود 
6 تا 9 برابر شــده اند. در سال 98 تلويزيون 
30 ميليون توماني با گارانتي معتبر نمايندگي 
جزو الكچري ترين ها بود اما اكنون تلويزيون 
184 هزار توماني هم خريدوفروش مي شود. 
اين قيمت ها در حالي اســت كه نمايندگي 
برندها در بازار ايــران فعاليت نمي كنند در 
نتيجه تا حــدود زيادي با قيمــت پايين تر 
نمايندگي ها  گارانتي  زيرا  مي شــوند  عرضه 
بســته به قيمت تلويزيون و نــوع گارانتي 
قيمت گــذاري مي شــد كه بــر روي قيمت 

تلويزيون كشيده مي شد.
اكنــون ال  اي دي 43 اينــچ ســام الكترونيك 
يــا بلســت بــا 6 ميليــون و 200 هــزار 
ــا  ــونگ 160 ت ــن و سامس ــان ارزان تري توم
184ميليــون تومانــي گران تريــن تلويزيــون 
ــاي  ــتند. تلويزيون ه ــازار هس ــود در ب موج
ــون  ــا 2 ميلي ــز ت ــچ ني ــر از 32 اين كوچك ت
و 800 هــزار تومــان هــم در بــازار موجــود 

تلويزيون هــاى  قيمــت  امــا  اســت. 
تومــان  50ميليــون  از  بــازار  الكچــرى 

مي شــود. شــروع 
عنوان گران ترين محصول بــازار در اختيار 
برنــد سامســونگ اســت كــه تلويزيون 
QLED هوشمند سامسونگ 75 اينچ مدل 
٧۵Q٧٧٧٠ قيمتى بين 160 تا 184ميليون 
تومان دارد كــه در معرفي اين تلويزيون آن 
را بى همتا با تجربه ديدارى فرازمينى عنوان 

كرده اند.
۴K و OLED در رتبه بعــدى تلويزيون
۴K Smart Sony LED ســونى مدل

۵۵A٩G با قيمــت 145ميليون تومان  tv
قــرار دارد و در جايگاه گران ترين هاى بازار 
تلويزيون ال اى دى هوشــمند سامســونگ 
مدل ٨٢NU٨٩٠٠ سايز 82 اينچ با قيمتى 
بين 115ميليون تــا 134 ميليون و 900هزار 

تومان ايستاده است.
مــدل  پايين تريــن  كســي  اگــر  اكنــون 
ــي از  ــا يك ــچ ب ــمند 43 اين ــون هوش تلويزي
ــدود 15 ــد ح ــرد باي ــرح بخ ــاي مط برنده

ــوان  ــر به عن ــا اگ ــردازد ام ــان بپ ــون توم ميلي
مثــال اچ دي 40 اينــچ بــا برنــد مارشــال يــا 
فيليپــس بخواهــد بــا حــدود 5 ميليــون تومان 

ــود. ــون ش ــب تلويزي ــد صاح مي توان

قيمت تلويزيون ها ي الكچري باالي 50 ميليون تومان
قيمت (ميليون تومان) نام و مدل

75Q7770 هوشمند سامسونگ 75 اينچ مدل QLED از 160 تا 184,900 تلويزيون
55A9G 4K Smart tv Sony LED 4 سونى مدلK و OLED 145 تلويزيون
از 115 تا 134,900تلويزيون ال اى دى هوشمند سامسونگ مدل 82NU8900 سايز 82 اينچ

65Q7770 هوشمند سامسونگ 65 اينچ مدل QLED 100تلويزيون
75SK81000GI از 94 تا 99,950 تلويزيون هوشمند ال جى مدل

65Q78C سامسونگ مشكى نقره اى مدل QLED از 85 تا 94,980 تلويزيون
65Q7880 سامسونگ مدل QLED از 85 تا 98,950تلويزيون

OLED65E8GI از 84,900 تا 85 تلويزيون هوشمند ال جى مدل
Samsung از 79 تا 90 تلويزيون ال اى دى سامسونگ 75 اينچ مدل

از 66 تا 69,200 تلويزيون هوشمند ال جى مدل OLED65C8GI سايز 65 اينچ
70KU7970 هوشمند سامسونگ 70 اينچ مدل LED 63 تلويزيون

65MS9995 هوشمند خميده سامسونگ 65 اينچ مدل LED از 59,980 تا 60 تلويزيون
از 59 تا 73,900 تلويزيون ال اى دى هوشمند خميده سامسونگ مدل 65MU10000 سايز 65 اينچ

65NU8900 هوشمند سامسونگ 65 اينچ مدل LED از 55 تا 56,300 تلويزيون
از 50,900 تا 50,950تلويزيون ال اى دى هوشمند ال جى مدل 65SJ95000GI سايز 65 اينچ

هر دم از اين باغ برى مى رسد

تلويزيون
 180 ميليون تومان

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: اجراى 12 طرح و 
پروژه بزرگ عمرانى، توليدى و سازندگى 
با مشاركت و سرمايه گذارى وزارت دفاع و 
نيروهاى مسلح در مناطق مختلف اين استان 

آغاز شده است.
به گزارش ايرنا، حميدرضا حاجى بابايى در 
ديدار با فرماندار فامنين و جمعى از مديران 
دســتگاه هاى اجرايى استان همدان، افزود: 
تحقق اين اقدام نقش بســيار مهم و قابل 
توجهى در تسريع روند رشد و توسعه همه 
جانبه و پايدار اســتان در راستاى خدمت 
رسانى بهينه و مطلوب به مردم اين منطقه 

دارد.
وى همچنين با اشاره به ادغام شركت هاى 
آب و فاضالب شــهرى و روستايى توسط 
وزارت نيــرو،  اظهار داشــت: اجراى اين 
طرح موجب تسهيل روند خدمت رسانى 
به مشتركان روســتايى با توجه به تجميع 
اعتبارات و برنامه ريزى منســجم در زمينه 
اراده خدمت به مناطق روســتايى همگام با 

شهرها داشته است.
حاجى بابايى با اشاره به اقدامات انجام شده 
توسط شركت آب و فاضالب استان همدان 
در حوزه ايجاد شــبكه هــاى جمع آورى 
فاضالب، گفت: توسعه شبكه فاضالب در 
شهرســتان فامنين نيز بايد همزمان با ديگر 
شهرها و مناطق استان همدان عملياتى شود. 
وى با اشاره به ظرفيت هاى ويژه شهرستان 
فامنين براى جذب ســرمايه گذار، تصريح 
كرد: اين شهرســتان با داشتن منطقه ويژه 
اقتصادى جهان آباد، زمينه بسيار مناسب و 

مساعدى براى توسعه اقتصادى و آينده اى 
درخشان را دارد.

مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
همدان نيز در اين نشســت، گفت: مدول 
دوم تصفيه خانه فاضالب شهر همدان راه 
اندازى شــده  و در حال حاضر اين تصفيه 
خانه ظرفيت الزم براى تصفيه يك هزار و 

280 ليتر پساب در هر ثانيه را دارد.
سيدهادى حســينى بيدار افزود: درهمين 
ارتباط حدود 40 ميليون متر مكعب پساب 
تصفيه شده نيز به نيروگاه برق شهيد مفتح 

انتقال داده شده است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر 1.5 ميليون 
متر مكعب پساب تصفيه شده به پتروشيمى 
هگمتانه تخصيص يافته است، اظهار داشت: 
انتقال سه ميليون متر مكعب از اين پساب 
به پتروشيمى ابن ســينا نيز در دستور كار 
شركت آب و فاضالب استان عمدان قرار 

دارد.
حســينى بيدار با اشــاره به اينكه درحال 
حاضر تراز و ســطح آب دشت فامنين به 
دليل مجموعــه اقدامات انجام شــده در 
حال مثبت شدن است، افزود: اين شركت 
آمادگى الزم براى خدمت رسانى به تمامى 
صنايع موجود در شهرستان فامنين با انتقال 

پساب تصفيه شده را دارد.
مدير عامل شــركت آب و فاضالب استان 
همدان گفت: براى اجراى طرح توســعه 
شــبكه آب و فاضالب شهرســتان فامنين 
قــراردادى به مبلغ هفت ميليــارد و 500

ميليون تومان منعقد شده كه عمليات اجرايى 
نيز ظرف دو هفته آينده آغاز مى شود.

12 طرح بزرگ با مشاركت وزارت دفاع 
در استان همدان عملياتى مى شود

همدان پیام در کنار شامست!
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آرزو حكيمى قيد مسابقات قايقرانى انتخابى 
المپيك را زد

 بانوى پاروزن ملى پوش استان همدان در مسابقات انتخابى المپيك 
قايقرانى شركت نمى كند.

آرزو حكيمى بانوى ملى پوش قايقرانى ايران كه براى ادامه تحصيل به 
كانادا رفته اســت، قرار بود تمرينات خود را در آن كشور انجام دهد و 
در نهايت در تست انتخابى تيم ملى براى حضور در مسابقات انتخابى 
المپيك شركت كند. اكنون به نظر مى رسد شرايط تمرين براى قايقران 
همدانى در كانادا مهيا نيست و آرزو حكيمى نيز قيد حضور در انتخابى 

المپيك را زده است.
 عليرضا سهرابيان رئيس فدراسيون قايقرانى در اين مورد به ايسنا گفت: 
من با حكيمى صحبت كرده ام و شــيوع ويروس كرونا باعث تعطيلى 
باشــگاه هاى ورزشى كانادا شده اســت و آرزو حكيمى اعالم كرد كه 
نتوانسته در آن باشگاهى كه قبال خودش را آماده مى كرد، به تمريناتش 
ادامه دهد. تيم ملى كانادا نيز براى تمرين به مكان ديگرى رفته اســت 
وامكان تمرين با آنها نيز برايشان وجود نداشت. اما حتماً براى بازى هاى 

آسيايى كمك خيلى خوبى به نام آرزو حكيمى خواهيم داشت.
سهرابيان در پاسخ به اين پرسش كه يعنى حكيمى از فكر انتخابى المپيك 

بيرون آمده است، گفت: بله همين طور است. 

فراخوان انتخاباتى 4 هيأت ورزشى استان 
اعالم شد

 انتخابات هيات هاى واليبال ، جودو ،تنيس و ژيمناســتيك استان به 
زودى برگزار مى شود.

معاون توسعه امور ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان از فراخوان 
انتخاب رؤساى هيأت هاى ورزشى واليبال، جودو ،تنيس و ژيمناستيك 

خبر داد.
عباس قهرمانى با اعالم ايــن مطلب گفت: ثبت نام از متقاضيان احراز 
تصدى اين 4 هيات ورزشى از روز شنبه 20 دى ماه آغاز شده و تا پايان 
هفته ادامه خواهد داشت. عالقمندان نامزدى رياست هيأت هاى نامبرده 
مى توانند جهت ثبت نام و كســب اطالعات بيشتر به امور مجامع اداره 

كل مراجعه نمايند.
وى خاطر نشــان كرد: اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى، داشتن تابعيت 
جمهورى اســالمى ايران، مدرك تحصيلى حداقل ليســانس ، داشتن 
حداقل 25 ســال سن، اعتقاد به اديان رسمى كشور، عدم اعتياد و سوء 
ســابقه كيفرى، عدم امكان ثبت نام از افراد باز نشسته يا باز خريد شده 
،لزوم سكونت دائمى در استان همدان ، ارائه معرفينامه كتبى و رسمى از 
سازمان ورزش و آمادگى جسمانى نيروهاى مسلح صرفا جهت پرسنل 

نيروهاى مسلح از جمله شرايط الزم جهت كانديدا مى باشد.

بازديد مدير كل ورزش و جوانان استان 
از اماكن ورزشى مالير 

 مدير كل ورزش و جوانان استان همدان در اولين سفر خود از اماكن 
ورزشى و پروژه هاى نيمه كاره ورزشى شهرستان مالير و بخش سامن 

بازديد كردند.
حميد ســيفى در اولين سفر خود به شهرســتان مالير بعد از ديدار با 
معاونت استاندار و فرمانداره ويژه اين شهرستان به اتفاق نماينده ورزش 
دوســت و پرتالش مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى، سرپرست 
اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير و هيأت همراه از اماكن ورزشى 
و پروژه هاى نيمه كاره اين شهرستان و بخش سامن بازديد به عمل آورد 

و در جريان مسائل و مشكالت موجود در آنها قرار گرفت.

تنور داغ ورزش همدان 
با حضور در ليگ هاى كشورى

ميثم ناصر نژاد »
 ورزش همدان پس از ســال ها حضــور كمرنگ در ميدان رقابت 
ليگ هاى مختلف، هم اينك حضورى پرشــور و چشــمگير در اين 

عرصه از مسابقات حرفه اى و نيمه حرفه اى دارد.
در سال هاى اخير حضور رشته هاى ورزشى همدان در ليگ هاى كشور 
بنــا به داليل مختلف از جمله نبود منابع مالى الزم كمتر از حد انتظار 
و توان بود، اما تغييرات مديريتى در دستگاه ورزش استان و همچنين 
حمايت هاى الزم مديريت ارشد اجرايى از رشد و توسعه اين بخش، 
تنور حضور تيم هاى ورزشى استان همدان در اين عرصه از مسابقات 

را داغ كرده است.
هم اكنون نه تنها شــاهد حضور پرشمار رشته هاى ورزشى استان در 
ليگ هاى كشــورى هستيم بلكه اين حضور با كسب موفقيت و نتايج 

خوبى نيز همراه شدهاست.
هر چند در اين بين جاى رشته هاى پرطرفدار و پرمخاطب نظير كشتى 
به دليل كمبود اســتعدادهاى بومى و منابع مالى مناسب در ليگ هاى 
كشــورى خالى است اما در مقابل، تنوع رشته هاى ورزشى حاضر در 

ليگ ديده مى شود.
افزون بر شهرستان همدان، ساير شهرستان ها نيز در تكاپو براى حضور 
در ليگ هاى كشــورى هســتند كه بيانگر  ايجاد انگيزه براى سرمايه 

گذارى در حوزه ورزش حرفه اى است.
در حال حاضر ورزش اســتان همدان در رشــته هايى نظير بسكتبال، 
فوتبال، اسكواش، قايقرانى، واليبال، واليبال نشسته، دو وميدانى، جودو، 

كاراته و رشته هاى رزمى داراى نماينده در ليگ هاى كشورى است.
تيم هاى ورزشــى همدان در ليگ هاى كشــورى تا بــه اينجا خوش 

درخشيده اند.
پاس و شــهردارى در ليگ دسته دوم فوتبال كشور، تيم فوتبال گرين 
كشــاورز نهاوند با حمايت بخش خصوصى در ليگ دسته سه كشور 
است، تيم واليبال سروقامتان همدان درليگ دسته يك كشور توانست 
در رقابت هــاى دور رفت دور مقدماتى دســته يك كشــور خوش 
بدرخشد، بانوان واليباليست تيم آماداى كه تاكنون نتايج خوبى كسب 
كرده اند و كيميا زارعى نماينده همدان در ليگ قايقرانى كشــور، تيم 
بسكتبال اسدآباد با كسب نتايج مطلوب در دور رفت ليگ يك داشته 
باشــد، حضور ورزش اسكواش همدان در ليگ برتر كشور است. كه 
حكايت از حضور پررنگ تيم هاى استان در ليگ هاى كشورى دارد.

امسال و براســاس آرمارهاى موجود حدود 20 تيم ورزشى از استان 
همدان در مسابقات ليگ هاى كشورى حضورى فعال دارند كه با توجه 
به برنامه ريزى هاى انجام شده كسب موفقيت اين تيم ها در رشته هاى 

مختلف ورزشى دور از انتظار نيست.

آكادمى باشگاه پاس سازماندهى مى شود
 وضعيــت آكادمى و تيم هاى پايه پاس به زودى ســازماندهى 

مى شود.
مديرعامل باشــگاه پاس با اشــاره به اهميــت فعاليت آكادمى و 
تيم هاى پايه در فوتبال روز دنيا به فارس اظهار داشت: سروسامان 
دادن بــه آكادمى و تيم هاى پايه از اولويت هاى مديريت باشــگاه 
اســت فعاليت آكادمى و تيم هــاى پايه در تيم بزرگ و پرآوازه اى 
مثل پاس ضرورى است و براى فعاليت مناسب آكادمى و تيم هاى 

پايه باشــگاه برنامه هاى اثربخشى تدوين شده است.
اميــر عظيمى با اشــاره به اينكه ايــن هفته وضعيــت آكادمى و 
تيم هاى پايه باشــگاه تعيين تكليف مى شود عنوان كرد: فعاليت در 
تيم هــاى پايه نياز به تخصص و تعهد دارد و بايد از افراد آموزش 
ديده و با اخالق در اين بخش اســتفاده كرد. تيم هاى پايه پشتوانه 
تيم هاى بزرگســاالن هستند و براى پشتوانه ســازى و استفاده از 
اســتعدادهاى موجود در اســتان بايد نگاه ويــژه اى به آكادمى و 

داشت. باشگاه  پايه  تيم هاى 
وى خاطرنشــان كــرد: در فصل جــارى نيز تيم هــاى پايه اين 
باشــگاه با قدرت در ليگ استانى شــركت خواهند كرد و هدف 
ما حضور در مســابقات كشــورى و ليگ هاى باالتر است. استان 
همدان نوجوانان و جوانان بااســتعدادى در فوتبال  دارد كه بايد 
از ظرفيت تيم شــناخته شــده پاس براى معرفى اين استعدادها به 

فوتبال كشور و تيم هاى ملى استفاده كرد.

 ديدار نود و چهارم اســتقالل 
و پرســپوليس امروز دوشــنبه 
ورزشگاه  در  ســاعت 16:15 

آزادى آغاز مى شود.
ديــدار دو تيــم اســتقالل و 

فوتبال  سرسبد  گل  پرسپوليس 
باشگاهى ايران و يكى از بزرگ ترين 

دربى هاى قاره آسياســت كه همواره مورد 
توجه رسانه هاى بين المللى هم قرار مى گيرد. 
دربى 94 دومين مســابقه دو تيــم در دوران 
كرونايى است. اولين مسابقه كرونايى در جام 
حذفى بود كه اســتقالل با فرهاد مجيدى در 
ضربات پنالتى برنده شــد و به فينال رســيد. 
اســتقالل در آن روز در حالى پيروز شد كه 
پيش از مســابقه، در اين بازى پرســپوليس 
شــرايط خيلى بهترى نســبت به اســتقالل 
داشت اما انگار اين قانون نانوشته دربى هاى 
تهران است كه تيم بهتر و برتر هميشه برنده 

نمى شود.
اكنون اســتقالل با صدرنشينى به دربى رسيده 
و تقريبا دو برابر پرســپوليس گل زده است. 
استقالل 11 گل زده و پرسپوليس فقط 6 گل 
به ثمر رسانده است. آبى پوشان 18 امتيازى دو 
بازى بيشتر از پرسپوليس يازده امتيازى دارند. 
شــاگردان گل محمدى اكنــون روى پله دهم 
جدول ليگ ايســتاده اند. مهاجمان پرسپوليس 
مثل مهدى عبــدى و آرمــان رمضانى هنوز 
در ليگ برتــر گلزنى نكرده اند و زير فشــار 
شــديد روانى قرار گرفته اند. شايد پرسپوليس 
بيشتر از هميشه جاى خالى عيسى آل كثير را 
در اين بازى احســاس كند. گلزنى كه با راى 
غيرمنصفانه كنفدراسيون فوتبال آسيا محروم 

شد. 
در آن ســوى ميــدان مهاجمــان اســتقالل 
هم تجربه بيشــترى دارند و هــم در گلزنى 
عملكرد بهترى نسبت به مهاجمان پرسپوليس 
داشــته اند. خيلى ها مهدى قائدى و ارســالن 

مطهرى را شــانس اول گلزنى 
دربــى مى دانند ضمن اينكه 
هست.  هم  دياباته  شــيخ 
بدون  تيم  تنها  پرسپوليس 
شكســت ليگ برتر بيستم 
است اما ســه مساوى پياپى 
بعد از فينال ليگ قهرمانان آسيا 
دســت كمى از باخت براى پرسپوليس 
نداشته است. سه بازى فقط سه امتياز نوعى بن 

بست در نتيجه گيرى محسوب مى شود. 
پرسپوليس بعد از باخت در فينال ليگ قهرمانان 
آسيا دچار افسردگى شده اما شكست در دربى 
مى تواند اين افسردگى را با يك فاجعه بزرگ تر 
مواجه كند به همين دليل ترديد هاى زيادى در 
مورد تركيب سرخپوشــان وجود دارد اينكه 
گل محمدى تيمش را بــا 5 هافبك به ميدان 
مى فرستد يا دست به ريسك مى زند و تيمش 
را هجومى تر از هميشــه وارد ميدان مى كند. 
مصدوميت على شــجاعى يكى از مشكالت 

پرسپوليس در اين مسابقه است.
استقالل هم در قسمت چپ تركيب خود دچار 
ترديد است اينكه محمد نادرى بازيكن سابق 
پرســپوليس به اين بازى مى رسد يا ميليچ در 
دربى حاضر خواهد شد. گفته مى شود استقالل 
تصميم دارد با استفاده از نفوذ هاى وريا غفورى 
و نادرى يا ميليچ از چپ و راست پرسپوليس 
را تحت تاثير خود قرار بدهد. در اين صورت 
مهار مهاجمى مثل دياباته، ارســالن مطهرى 
و حتى قائدى براى پرســپوليس دشوارتر از 

هميشه خواهد بود.
نقطه اطمينان دو تيم درون درواز ه است جايى 
كه حامد لك و رشيد مظاهرى قرار دارند. دو 
دروازه بان پرسپوليس و استقالل كه اولين دربى 
خود را تجربه مى كنند مى توانند برنده مسابقه 
را هم تعيين كنند. لك و مظاهرى كم اشتباه و 
با اعتماد به نفس نشــان داده اند و دوئل اصلى 
بين بازيكنان در قفس هاى تورى رقم خواهد 

خورد. اســتقالل 4 گل و پرســپوليس 2 گل 
خورده است البته 2 گل آبى پوشان را حسينى 
دروازه بان نيمكت نشين استقالل دريافت كرده 
و حامد و رشــيد هــر كــدام 2 گل دريافت 

كرده اند. 
استقالل در صورتى كه برنده دربى شود جايگاه 
خود را در صدر جدول مســتحكم مى كند و 
پرسپوليس اگر دربى را ببرد نوار مساوى هاى 
كسل كننده اش را قطع مى كند و خيز بلندى به 
سمت باالى جدول و رسيدن به جمع مدعيان 
خواهد داشت. تساوى هم دلچسب هواداران 
نخواهد بود هرچند باعث مى شود هر دو طرف 

تا مدت ها براى يكديگر كرى بخوانند.
ورزشگاه خالى از تماشــاگر از هيجان مثبت 
دربى كم مى كند اما نبود تماشاگران باعث نمى 
شــود كه بازيكنان دوتيم حساسيت ميليون ها 
هوادار خود را در اين بازى احســاس نكنند. 
شايد در ورزشــگاه خالى ميزبانى خيلى معنا 
نداشــته باشد اما استقالل ميزبان مسابقه است 
و حتى بر سر ســكوهاى خالى و پهن كردن 
پرچم هاى هوادارى نوعى جنگ زيرپوستى بين 
دو باشگاه را شاهديم! اميدواريم در اين مسابقه 
شاهد تنش و درگيرى بين دو نيمكت نباشيم 
و مربيان و بازيكنان هر دو تيم حرف هايشــان 
را در ميدان مســابقه بزنند. همه اميدواريم اين 
مســابقه در حد و اندازه نامش زيبا و جذاب 

باشد.
انتخــاب داور اين بازى نيــز همچون بازى 
حذفى فصل گذشته با تنش وحواشى همراه 
شــد كميته داوران از مدت هــا پيش روى 
زاهدى فر زوم كــرده بود ولى داورانى چون 
بيژن حيدرى و ســيدعلى و كرمانشاهى نيز 
مطرح شد كه ســرانجام در ميان شگفتى نام 
رضا كرمانشــاهى اعالم شد تا وى دربى 94 
را سوت بزند. بيژن حيدرى داور بين المللى 
اســتان همدان نيز در اين ديدار داور پشت 

دروازه است.

1

2

3

پيشخوان
يك همدانى براى 

رياست فدراسيون فوتبال كانديدا شد
 ســرانجام پس از هفت روز، مهلت ثبت نام كانديداهاى انتخابات 
فدراســيون فوتبال به اتمام رســيد و افراد مختلف براى پســت هاى 
گوناگون هيأت رئيسه ثبت نام كردند. كه پس از احراز صالحيت  مجمع 
فدراســيون فوتبال در تاريخ 10 اسفندماه برگزار خواهد شد وسرانجام 

فدراسيون فوتبال رئيس خود را خواهد شناخت.
ثبت نام صورت گرفته براى پســت هاى رياست، نايب رئيسى(سه نفر)، 

نماينده باشگاه ها (2نفر)، نماينده استان ها (2 نفر) و كارشناس(سه نفر) 
بوده است كه براى اين پست ها بيش از 50 نفر ثبت نام كردند كه در ميان 

آنها نام دو چهره از استان همدان به چشم مى خورد.
كيومرث هاشمى چهره ورزشى كشور كه ماليرى است و سابقه مديريت 
در اداره ورزش و جوانان اســتان همدان و رياست كميته ملى المپيك 
را در كارنامه خود دارد از شــاخص ترين كانديداها براى رياست است 
و ديگر چهره استان عباس صوفى رئيس هيأت فوتبال استان و شهردار 

همدان است كه براى نماينده هيأت ها ثبت نام كرده است.
براى پست رياســت فدراسيون عالوه بر كيومرث  هاشمى 5 نفر ديگر 

على كريمى، شهاب الدين عزيزى خادم، مصطفى آجرلو، حيدر بهاروند 
و ستار عبدى پور ثبت نام كردند.

همچنيــن پنج نماينده هيــأت فوتبال اعالم آمادگــى كردند كه به 
همراه عبــاس صوفى از همدان رؤســاى هيأت هاى اســتان هاى 
زنجان، خراســان رضوى، چهارمحال و بختيارى، قزوين و بوشهر 

نيز ثبت نام كرده اند.
بايد ديــد از اين جمع حدود 50 نفره، چه تعداد صالحيتشــان احراز 
مى شــود و در نهايت 11 نفر برگزيده براى حضور در هيأت رئيســه 

فدراسيون فوتبال در دوره آتى چه كسانى خواهند بود.

برد بانوان همدان 
مقابل هرمزگان

 دور مقدماتى ليگ برتر واليبال نشسته 
بانوان در گروه الف به پايان رسيد.

مرحلــه مقدماتــى ليگ برتــر واليبال 
سپهبد  «گراميداشــت  بانوان  نشســته 
شهيد حاج قاسم ســليمانى» در گروه 
الــف پايان يافت. در نخســتين ديدار، 
تيم شــهردارى اروميه بــا نتيجه 3 بر 
يك مقابل تيم ابومســلم شــهر بهشت 
به پيروزى رســيد. در بازى پايانى، تيم 
هيأت همــدان برابر هيأت هرمزگان به 
ميــدان رفت و اين ديدار بــا نتيجه 3 
بر يك به ســود هيأت همدان به پايان 
رســيد. با پايان دور مقدماتى مسابقات 
گروه الف، تيم هيــأت همدان در رده 
نخســت گروه قرار گرفت و تيم هاى 
اروميه  شــهردارى  هرمــزگان،  هيأت 
و ابومسلم شهر بهشــت به ترتيب در 

رده هاى دوم تا چهارم ايستادند.

مهاجم پيشين پاس 
واستقالل به عضويت 

گل گهر پيوست
 مهاجم ســابق پاس همدان وفصل 
گذشته اســتقالل با عقد قرار دادى 18 

ماهه به تيم گل گهر سيرجان پيوست.
مرتضــى تبريزى مهاجم اســتقالل كه 
به تازگى از بند مصدوميت رها شــده 
اســت، با تأييد كادر فنــى تيم فوتبال 

گل گهر سيرجان به اين تيم پيوست.
تبريزى با حضور در تمرين شــاگردان 
امير قلعه نويى رسما پيراهن گل گهر را 
به تن كرد، به مدت يك فصل و نيم با 

گل گهر قرارداد بست.

قضاوت داور همدانى 
در ليگ يك فوتبال

 اميد جمشيدى امروز در رقابت هاى 
ليگ يك كشور قضاوت مى كند.

مســابقات فوتبال دســته نخست ليگ 
ايران امروز هفته نهم خود را ســپرى 
مى كند كــه در يكى از ايــن ديدارها 
در اروميه تيم نود اين شــهر ميزبان تيم 

بادران تهران است.
دپارتمان داورى فدراسيون فوتبال براى 
قضاوت اين بازى اميد جمشيدى داور 

خوب همدانى را انتخاب كرده است.
اميد جمشــيدى داور توانمند همدانى 
امروز دوشــنبه 22 دى ماه در اروميه 
اين بازى را ســوت مى زند ودر امر 
قضــاوت جعفر رهبرفــام و عليرضا 
شــهرى وى را همراهى ميكنند ضمن 
آنكه ديگــر داورهمدانى حامد رنجبر 
حضور  چهارم  داور  عنوان  به  صولتى 

دارد.  
همچنين مهرداد ذهبى از پيشكســوتان 
داورى ماليــر امــروز در ســاوه ناظر 
داورى در بازى دو تيم خوشــه طاليى 

ساوه و استقالل مالثانى خواهد بود.

هيجان واسترس در ليگ برتر كشورهيجان واسترس در ليگ برتر كشور

دومين نبرد كرونايى سرخابى دومين نبرد كرونايى سرخابى 
امروز در آزادىامروز در آزادى

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 139960326006001453-1399/10/01 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحــد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد 
طاهر رحيمى فرزند نصرت ا... به شماره شناسنامه 81 صادره از مالير در ششدانگ 
يك باب مغازه ميوه فروشــى به مســاحت 134/68 مترمربع قسمتى از پالك يك 
اصلى اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى صغرى 
فتاحى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 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 397)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/07

محمدرضا امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

هيأت اول موضوع قانون  رأي شماره 1399/08/03-139960326006001161  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حــوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على 
يار غفارى فرزند حاتم به شماره شناسنامه 578 صادره از مالير ششدانگ يك باب 
عمارت به مساحت 81/87 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلى اراضى دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى حيدر رهام 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 ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است درصورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 332)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/22

محمدرضا امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 139960326006001064-1399/07/16 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم قدم خير 
زنگنه بيغشى فرزند حسين به شماره شناسنامه 14 صادره از مالير ششدانگ يك 
باب ساختمان مسكونى به مســاحت 125/22 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلى 
اراضــى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى آقاى رضا 
خرســندى نژاد 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 367)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/22

محمدرضا امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى دعوت از بستانكاران و بدهكاران شركت 
در حال تصفيه مرغدارى محبت 

در پرونده كالسه 9409988134300668 شعبه اول دادگاه عمومى بخش اللجين كه منتهى به 
صدور دادنامه شــماره 980997813400961 مورخ 98/07/08 گرديده و در شعبه سوم دادگاه 
تجديد نظر تأييد و قطعى شده و حكم ورشكســتگى شركت مرغدارى محبت به شماره ثبت 
3552 مقيم همدان صادر گرديده اســت. لذا در اجراى مواد 462 قانون تجارت و ماده نظامنامه 

امور ورشكستگى آگهى مى شود كه:
1-اخطار به كليه بستانكاران شركت ظرف مهلت هاى زير از تاريخ نشر آخرين اعالن، اشخاص 
حقيقى و حقوقى كه ادعايى يا طلبى نسبت به شركت مذكور دارند اسناد طلب خود را با سواد 
مصدق شده آن را به انضمام فهرستى كه كليه مطالبات آنها را تعيين مى نمايد به دفتر محترم 

شعبه اول دادگاه عمومى بخش اللجين تسليم كرده و قبض دريافت دارند.
2- طلبكاران مقيم در مقر دادگاه همدان يك ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن. 

3-طلبكاران در ساير نقاط ايران دو ماه از تاريخ نشر اعالن. 
4-طلبكاران مقيم در خارجه سه ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن. 

5-اخطار به بدهكاران شــركت ظرف مهلت هاى فوق از تاريخ نشر اعالن خود را معرفى كنند 
و متخلفين از اين اخطاريه به معادل بيســت و پنج درصــد دين به نفع صندوق دولت محكوم 

خواهد شد.
6-اخطاريه به كسانى كه به هر عنوان اموال شركت در دست آنهاست كه اموال را در ظرف مدت 
هاى مقرر فوق از تاريخ نشــر آگهى در اختيار مدير تصفيه بگذارند و گرنه هر حقى كه نسبت 

به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد. مگر اينكه عذر موجهى داشته باشند. (م الف 1437)
على هاشمى كريمى - مديريت تصفيه شركت در حال تصفيه مرغدارى محبت 

 ميالد مهرتهران 2-------- پاس همدان يك
گلها:محمــد رهبر(45) ودانيــال مهديان(79) براى 

ميالد وابوالفضل زمرديان(28) براى پاس
داوران: احســان اكبرى، احسان حسن زاده و وحيد 

هليرودى 
اســامى بازيكنان ميالد تهــران: عباس بختيارى، على 
حشمتى، ميثم شهبازى، فرشيد عليپور، مسعود خاقرلو، 
دانيال مهديان، محســن آقازاده، على عسگرى، محمد 

رهبر، اميررضا قاسمى وعادل صالحى

سرمربى: اردالن آشتيانى
اسامى بازيكنان پاس همدان: احمد محرابى، محمد 
آشتيانى، رضا پايدارى، ميالد داوودى، رضا كاشفى، 
سيامك رضايى، ميالد حســن پور،الياس صالحى، 

داوود سعادتى، رسول رضايى وابوالفضل زمردى
سرمربى: مهدى پاشا زاده

تهران ورزشگاه كشورى هفته چهارم ليگ دسته دوم 
كشور

از هفته چهارم ليگ دســته دوم قهرمانى باشگاه هاى 

كشور روز گذشته دنبال شــد وچند ديدار از گروه 
دوم اين رقابت ها انجام شد.

در يكــى از اين ديدارها تيم فوتبــال پاس همدان 
ميهمان ميالد مهر تهران بود. پاس كه در ســه هفته 
گذشته با كسب 3 تساوى جايگاه خوبى در جدول 
نداشــت براى كسب نخستين پيروزى قدم به ميدان 
گذاشت واز همان دقايق نخست توپ وميدان را در 

دست داشت.
برترى شاگردان پاشــازاده در دقيقه 28 بازى به بار 

نشســت وپاس به گل برترى دســت يافت. بدنبال 
ارســال توپ روى دروازه ميــالد ابوالفضل زمردى 
صاحب توپ شد وبا هوشيارى گل برترى پاس را 
دورون دروازه ميالد جاى داد تا پاس از حريف خود 

پيش بيافتد.
پس از گل پاس بازى متعادل شــد وتيم ميالد براى 
جبــران گل خورده تالش كرد وقبــل از آنكه داور 
ســوت پايان نيمه نخســت را به صدا درآورد تيم 
تهرانى به گل تساوى دســت يافت و محمد رهبر 

دروازه پاس را گشود.
در نيمه دوم پاس تالش كرد تا برترى خود را حفظ 
كند اما اين تيم ميزبان بود كه توپ را بهتر به گردش 
درآورد وسرانجام در دقيقه 79 توسط دانيال مهديان 
به گل برترى دست يافت. پس از اين گل شاگردان 

پاشــازاده تالش زيادى براى فرار از شكست انجام 
دادنــد وچند فصت گلزنى نيز بدســت آوردند اما 
ســودى از آنها نبردند تا نخستين شكست پاس در 

تهران رقم بخورد وپاس مغموم به خانه برگردد.
در ديگــر بازى هــاى اين گروهمس شــهر بابك 
صدرنشــين رقابت ها در بوشهر مقابل شاهين بندر 
عامرى بدون گل متوقف شــد، شمس آذر قزوين با 
يك گل عقاب را ســرنگون كــرد، اترك بجنورد با 
يك گل ميزبان خود شــهردارى بم را مغلوب كرد 
ونفت اميديه دو بر يك مقابل شهردارى ماهشهر به 

برترى رسيد.
با بازى هاى انجام شده مس شهربابك ونفت اميديه 
با 10 امتياز صدر نشين هستند و پاس با 3 امتياز در 

رده دهم جدول قرار دارد.

در هفته چهارم ليگ دسته دوم كشور

نخستين شكست پـــاس رقم خورد
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گزارش  

گردشگري

سفر به كدام شهرها جريمه دارد؟
 بــا آزاد شــدن تردد بين شــهرهاى زرد و آبى پــس از 50 روز 
ممنوعيت، برنامه ريزى براى ســفرهاى بين شهرى از سر گرفته شد، 
هرچند هنوز تردد به 37 شهر شمالى كشور ممنوع و مشمول جريمه 

است.
به گزارش ايســنا، وزارت بهداشــت 7 شــهر را قرمز، 30 شهر را 
نارنجى، 219 شــهر را زرد و 192 شــهر را آبى (شــاخص جديد) 
اعالم كرده است. براســاس اعالم دبير كميته اجتماعى انتظامى ستاد 
ملــى مديريت كرونا نيز تردد بين شــهرهاى زرد و آبى بدون مجوز 
و جريمه امكان پذير شــده است اما ممنوعيت ورود خودرو با پالك 

غيربومى به شهرهاى قرمز و نارنجى كماكان ادامه دارد.  
آخرين به روزرســانى وزارت بهداشت در نقشــه رنگ بندى شهرها 
نشان مى دهد تقريبا نوار ساحلى و روستاهاى توريستى شمال كشور 
در وضعيت پرخطر به ســر مى برند و ممنوعيت ســفر به اين مناطق 
همچنان برقرار است. آزادراه قزوين ـ رشت نيز از محدوده منجيل و 
رودبــار و همچنين «جاده چالوس» در وضعيت نارنجى قرار دارند و 

تردد در اين مسيرها همچنان ممنوع تلقى مى شود.
رشت، آستارا، رضوانشــهر، رودبار، منجيل، كوچصفهان، الهيجان، 
زيباكنار، چمخاله، لنگرود، ماسال، رودسر، جواهرده، آستانه اشرفيه، 
كالچاى و چابكســر در استان گيالن، رامســر، نشتارود، عباس آباد، 
كالردشت، چالوس، نوشهر، مرزن آباد، رويان، چمستان، محمودآباد، 
سرخرود، بلده، آالشت، ورسك، شــيرگاه، بابل، بابلسر، آشوراده و 
بهشــهر در اســتان مازندران، بندر تركمن، گرگان، على آباد كتول و 
روســتاى زيارت در استان گلستان از جمله مناطق توريستى و اغلب 
ويالنشين هستند كه هنوز در وضعيت خطرناك و نارنجى قرار دارند 
و ورود پالك هــاى غيربومى به اين مناطــق 500هزار تومان جريمه 

دارد.  
بندر گز، كردكوى، نوكنده و جهان نما در اســتان گلســتان و سارى، 
قائم شهر، فريدونكنار، نور، آمل، اليمستان، جويبار، تنكابن، نكا، رينه 
و پلور در استان مازندران در محدوده قرمز قرار دارند و سفر به اين 
مناطق پرخطر محســوب مى شــود و تردد خودرو با پالك غيربومى 
به اين مناطق كه اغلب توريســتى محسوب مى شوند نيز يك ميليون 

تومان جريمه دارد.
مناطــق «پرخطر» و «خيلى پرخطر» به لحاظ شــيوع ويروس كرونا، 

متمركز در نوار شمالى كشور
براســاس اعالم وزارت بهداشت، تردد بين شــهرى در مناطق زرد و 
آبى، آزاد بوده و مشاغل اجازه فعاليت دارند اما ممنوعيت تردد شبانه 
از 9 شــب تا 4 صبح همچنان در شهرهاى قرمز، نارنجى، زرد و آبى 

برقرار است. 
در شهرهاى آبى تقريبا تمام مشــاغل با رعايت پروتكل ها مى توانند 
فعال باشند. مشهد، ايالم، بوشهر، زاهدان، قم و اهواز از جمله مراكز 
اســتانى هستند كه در وضعيت آبى قرار گرفته اند. استان هاى تهران و 
البرز نيز با كاهش سطح خطر كرونا در محدوده زرد قرار گرفته اند و 
امكان تردد بين شــهرى براى ساكنان آن ها پس از هفته ها ممنوعيت، 

برقرار شده است.  
وزارت بهداشــت همچنين اعالم كرده درحال حاضر هيچ نقطه اى از 
كشــور عارى از ويروس كرونا نيست و همچنان تمام كشور به اين 
ويروس آلوده است. با اين حال سفر به برخى مناطق از جمله جزاير 
جنوبى كشور در هفته هاى اخير شدت زيادى گرفته، به طورى كه در 
روزهاى گذشته پروازهاى فوق العاده اى در مسير تهران ـ كيش براى 

جابه جايى مسافران اختصاص داده شده است.
ــز  ــر ني ــاى اخي ــا در روزه ــروس كرون ــه وي ــال ب ــار ابت كاهــش آم
تبليغــات ســفرهاى گروهــى را بــه جريــان انداختــه اســت، هرچنــد 
كــه تــا پيــش از ايــن، دســتورى مبنــى بــر لغــو تورهــا و ســفرهاى 
ــود و  ــده ب ــا داده نش ــا كرون ــه ب ــتاد مقابل ــوى س ــى از س گروه
محدوديتــى بــراى اجــراى تورهــاى گردشــگرى وجــود نداشــت اما 
ــر اظهــارات آژانس دارهــا، اســتقبال كــم مــردم تحــت تاثيــر  ــا ب بن
افزايــش آمــار مبتاليــان كرونــا، ســبب توقــف و تعليــق بســيارى از 

ــود. ــده ب ــر ش ــاى اخي ــا در هفته ه توره
ــروم از  ــته مح ــاى گذش ــه در هفته ه ــز ك ــا ني ــا و بومگردى ه هتل ه
مســافر بودنــد بــا لغــو ممنوعيــت تــردد بيــن 411 شــهر، بــه برقــرارى 
ــاره ســفرها اميــد دارنــد. اگرچــه در ايــن مــدت، اجــراى طــرح  دوب
محدوديت هــاى كرونــا مانــع از فعاليــت ايــن تاسيســات گردشــگرى، 
ــاوگان حمــل و نقــل عمومــى و تورهــاى گردشــگرى نشــده بــود  ن
ــا  ــه ســفرهاى خانوادگــى و دوســتانه ب ــردم ب ــا گرايــش بيشــتر م ام
همه گيــرى ويــروس كرونــا و ممنوعيــت تــردد وســايل نقليــه 

شــخصى، مانــع از انجــام بيشــتر ســفرها شــده بــود.
ــا افزايــش تعــداد شــهرهاى زرد  ــد كــه وزارت بهداشــت ب  هرچن
ــى را  ــن نگران ــر، اي ــاى اخي ــان در هفته ه ــار مبتالي ــش آم و كاه
ابــراز كــرده كــه هــر نــوع عادى انــگارى مى توانــد وضعيــت ايــن 

ــد. ــا را برگردان ــد و محدوديت ه ــخت كن ــاره س ــارى را دوب بيم
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر گاه خداوند عز و جل براى خانواده اى خيرى بخواهد ، ميانه روى در معيشت  و اخالق 
خوش را روزِى آنان مى كند .  

الزهد للحسين بن سعيد : ص 27 ح 63

فناوري

تامين انرژى دستگاه هاى الكتريكى 
پوشيدنى با عرق انسان

 محققان نوار فوق جاذبى ابداع كردند كه مى تواند عرق انســان را 
به برق تبديل و انرژى دستگاه هاى الكترونيكى پوشيدنى را از جمله 

ساعت و ردياب هاى تناسب اندام تامين كند.
به گزارش ايرنا ، اين نوار فوق جاذب آب كه توسط محققان دانشگاه 
ملى سنگاپور(NUS)، ابداع شده است همچنين مى تواند با تبخير 
عرق از روى پوســت انســان باعث خنك شدن افراد هنگام ورزش 
كردن شود. محققان مى گويند از اين نوار مى توان در پارچه ها و يا 

به عنوان يك كف پوش جديد در كفش استفاده كرد.
اين نــوار فوق جاذب با تبديل رطوبت به بــرق همچنين مى تواند 

انرژى دستگاه هاى  پوشيدنى برقى را تأمين كند.

دستگاه ايرانى «شبيه ساز آموزشى عمل 
جراحى چشم» به چين صادر شد

 امروزه كه در صنعت ســالمت، شبيه سازى، پلى بين كالس هاى 
درس و اتاق هــاى عمل تلقى مى شــود، يك شــركت دانش بنيان 
كشورمان موفق به صادرات شبيه ســازهاى پزشكى به كشور چين 

شد.
بهبود كيفيت در آموزش عالى، از رويكردهايى است كه در دهه  اخير 

در بسيارى از نظام هاى آموزش عالى، مورد توجه قرارگرفته است.
از ســويى، آموزش پزشــكى بــراى آنكه بتواند پاســخگوى تغيير 
و تحوالت ســريع پزشــكى باشد، ناگزير از تغيير اســت و بايد از 
روش هاى نوين آموزشى بهره گيرد كه يكى از اين روش ها، آموزش 

مبتنى بر شبيه سازى است.

ساخت نخستين «ساعت نماى آفتابى» 
كشور در پارك فناورى پرديس

 نخستين «ســاعت نماى آفتابى» كشور توسط يك شركت مستقر 
در پارك فناورى پرديس، طراحى و در سكوى مركزى اين مجموعه 
نصب شده است. اين ساعت نما تلفيقى از تكنولوژى، سنت و فرهنگ 
ايرانى اســت. به گزارش ايرنا ، يك شــركت فناور مستقر در پارك 
فناورى پرديس با استفاده از تكنولوژى هاى دقيق و طراحى ديجيتال، 

يك ساعت نماى آفتابى ساخته است.
«يحيى نوريان» مديرعامل اين شركت با اشاره به طراحى منحصر به 
فرد اين ساعت نما در سطح كشور و جهان، گفت: ساعت نماى آفتابى 
نصب شده در پارك فناورى پرديس با ويژگى هاى منحصر به فردش 
طرحى نو به حساب مى آيد كه نمونه  مشابه داخلى و خارجى ندارد.

سلول هاى سرطانى مثل خرس ها 
به خواب زمستانى مى روند

 حتى پس از موفق ترين درمان هاى ســرطان، پزشكان در استفاده 
از كلمه ى "درمان شــده" محتاطند. انواع مختلف ســرطان ها ميزان 
عود مجدد متفاوتى دارند. بســيارى از سرطان ها پيش از بروز و عود 

مى توانند مدت ها به آرامى در حالت نهفته باقى بمانند.
به گزارش ايســنا ، درك آن كه چگونه اين ســلول هاى سرطانى به 
صورت نهفته باقى مى مانند و براى سال ها پنهان مى شوند هنوز مانند 

يك معما براى سرطان شناسان باقى مانده است.
تحقيقات هدفمند نشان داده است كه انواع مختلف سرطان از روش هاى 
مختلفى براى پنهان ماندن در بدن استفاده مى كنند مانند پنهان شدن در 

بافت هاى چربى تا رسيدن به تعادل با سيستم ايمنى بدن.

كشف جزئياتى در مورد روند اسرارآميز 
عفونى شدن ويروس ها

 پژوهشــگران انگليسى در بررسى جديد خود، براى نخستين بار 
توانستند جزئياتى را در مورد عفونى شدن ويروس ها ارائه دهند.

به گزارش ايســنا ، پژوهشــگران براى نخســتين بار، روشى را كه 
ويروس هايــى ماننــد "پوليوويــروس"(poliovirus) و ويروس 
سرماخوردگى عادى به وسيله آن، كدهاى ژنتيكى خود را جمع آورى 
مى كنند و امكان آلوده كردن سلول را به آنها مى دهند، شناسايى كردند.
 (University of Leeds)"اين پژوهش كه در "دانشــگاه ليدز
و "دانشــگاه يورك"(University of York) انجام شده است، 
احتمــال ارائــه داروها يا عوامل ضد ويروســى را فراهم مى كند كه 

مى توانند به متوقف كردن چنين عفونت هايى بپردازند.

  شــوراى فرهنگ عمومى بعد از شــوراى عالى 
انقــالب فرهنگى، فراگيرتريــن و عالى ترين مجمع 
مشــورتى و تصميم گيــرى فرهنگى و بــه تعبيرى 
دارالشفاى فرهنگى كشور و استان هاست.  به تعبيرى 
شوراى فرهنگ عمومى ”يك پايگاه اصلى براى پايش 

فرهنگ اجتماعى در استان ها است“.
اعضاى شــوراى فرهنگ عمومى اســتان ها به اين 
صورت اســت كه امام جمعه به عنوان رئيس شورا 
و اكثر مديريان اســتانى و يكى از نمايندگان مجلس 
بايد عضو آن شورا باشند.شوراى فرهنگ عمومى در 
ســطح استان ها مى تواند عنوان اصلى ترين نقش را 
در ترويج فرهنگ صحيح در بين مردم ايفا كند . اين 
شــوراى در سطح استان ها به قدرى اهميت دارد كه 
مى تواند با مصوباتش ســبب ايجاد تحوالتى در كل 
فضاى استان شود ولى اين مهم جاى كار بسيار دارد .
روز گذشــته شوراى فرهنگ عمومى همدان تشكيل 
جلســه داد اما باز هم موضوع عقيم مانده لزوم بهره 
گيرى از پيوست فرهنگى در پروژه ها در راس موارد 

مطرح شده قرار گرفت . 
 همدان در رديف

 امن ترين استان هاى كشور
استاندار همدان با اشــاره به رتبه ممتاز استان در 10 

شــاخص اجتماعى و فرهنگى، گفــت كه برهمين 
اســاس همدان در رديف امن ترين استان هاى كشور 

قرار دارد.
ســيد سعيد شــاهرخى در جلسه شــوراى فرهنگ 
عمومى استان همدان، اظهار داشت: اين امنيت حاصل 
فعاليــت و عملكرد موثر و قابل تقدير دســتگاه هاى 
فرهنگى اســت كه بايد براى تقويت اين روند بيش 

از پيش تالش كنيم. 
وى گفت: از ظرفيت شــوراى فرهنگ عمومى براى 
ارتقاى شاخص هاى اجتماعى و فرهنگى بايد بيشتر 
استفاده شــود تا از جرائم و بزهكارى ها جلوگيرى 

كنيم. 
اســتاندار همــدان تاكيد كرد: با توجــه به عضويت 
كارشناسان متخصص در شــوراى فرهنگ عمومى 
مى توانيم در اين شــورا براى مســائل و مشــكالت 

مختلف جامعه نسخه هاى موثر بپيچيم. 
شــاهرخى با بيان اينكه همدان دارالمومنين است و 
روى باورهاى دينى و اعتقادات مردم بايد كار شــود 
افزود: اين فعاليت ها بايد كاركرد فراگير هم داشــته 

باشد. 
به گفته وى 35 دستگاه فرهنگى در استان وجود دارد 
و بايد با سياست هاى شوراى فرهنگ عمومى همسو 

باشــند تا بتوانند با اليه هاى مختلــف جامعه ارتباط 
گرفته و مسائل و موارد آنها را بررسى كنند. 

به گزارش ايرنا؛ اســتاندار همدان بــه اجراى پروژه 
هاى فرهنگى نيز اشاره كرد و گفت: اين طرحها بايد 
پيوســت فرهنگى داشته باشــند تا بتواند به نيازهاى 

مردم پاسخ مناسب را بدهد. 
وى توصيه كرد: در پيوســت نگارى از مشــاوران با 
صالحيت استفاده شود و شهردارى به اين نكته توجه 

ويژه داشته باشد.
  دانشگاهيان در پيوست  نگارى 

طرح هاى اجرايى مشاركت كنند
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان با بيان 
اينكه پيوست نگارى فرهنگى كارى تخصصى است، 
بر مشاركت اساتيد دانشگاهى و اعضاى هيات علمى 
دانشــگاه ها در كار تهيه و پيوست نگارى طرح هاى 

استان تاكيد كرد.
حجت االسالم و المســلمين ،حبيب ا.. شعبانى نيز، 
اظهار داشــت: يكى از مشــكالت پروژه ها در سطح 
كشور و استان همدان نداشتن پيوست فرهنگى است 

كه بايد اين امر در دستور كار باشد. 
وى با بيان اينكه تهيه پيوســت فرهنگى بايد بر پايه 
كارشناســى عميق و دقيق جامعه شناسى انجام شود 
افزود: شناسايى افراد متخصص در اولويت قرار گيرد.  
رئيس شــوراى فرهنگ عمومى استان همدان گفت: 
اســاتيد و قشر دانشــگاهى داراى ايده و طرح هاى 
علمى و خالقانه اى هســتند كه بايد از ظرفيت آنها 
براى توسعه و ترويج مباحث فرهنگى استفاده شود.  
وى از اعضاى شورا خواست اولويت هاى اجتماعى 
و فرهنگى را مشــخص كنند تا برنامــه و فعاليتها با 

انسجام و هم افزايى بيشترى پيگيرى شود. 

وى تصريح كرد: شــوراى فرهنگ عمومى در راس 
فعاليت هاى فرهنگى قرار دارد و تمام اين برنامه ها 

بايد همسو با اين شورا حركت كند.
امــام جمعه همدان به راه اندازى مركز تربيت كودك 
در اين شهر اشاره كرد و افزود: اين مركز با اهداف و 
چشم انداز خوبى فعاليت خود را آغاز كرده و نيازمند 

حمايت بيشترى است. 
حجت االسالم و المسلمين شعبانى موثقى به اهميت 
نماز در مدارس نيز تاكيد كــرد و به متوليان توصيه 
كرد: در دوران كرونا كه مدارس تعطيل اســت برنامه 
هاى ترغيب و تشويق دانش آموزان به اين فريضه در 

فضاى مجازى و شبكه شاد تقويت شود. 
به گفتــه وى براى ارتقاى جايــگاه نماز در مدارس 
نيازمنــد توليــد محتواى غنى و جذاب هســتيم كه 

نهادهاى فرهنگى بايد به اين موضوع ورود كنند.

 غارتگــران عرصــه ميراث فرهنگــى همواره به 
عتيقه هاى موجود در آثار تاريخى چشــم طمع داشته  
و از اين طريق مى خواهند يك شبه پولدار شوند كه به 
تازگى يكى از آثار باستانى سقز چندين بار مورد هجمه 

اين افراد قرار گرفته است.
مكان هــاى تاريخى همواره از لحاظ توريســتى و 
گردشگرى درآمدزا و سودآور بوده و باعث توسعه 
و پيشرفت هر منطقه مى شوند، بنابراين حفاظت و 
نگهدارى از اين اماكن ارزشمند، وظيفه همه است.

نقــش مردم در نگهدارى، مرمــت و حفاظت از اين 
اماكن هميشه تاثيرگذار است و اگر كسى ارزش اين 
مكان ها را درك كرده باشد هيچگاه چشم طمع به آن 
نداشــته بلكه همواره تالش مى كند به بهترين شيوه 
ممكن در حفظ آن تالش كنند و ميراث گذشتگان را 

براى آيندگان با رعايت امانتدارى بجا بگذارند.
همدان به دليل داشــتن قدمت چند هزار ســاله، 
داراى مكان هاى زياد تاريخى و با ارزش اســت و 
اين آثار در  ســال هاى گذشته مورد غارت كسانى 
قــرار گرفته كه هيچ آگاهــى از تاريخ، فرهنگ و 

تمدن ملت شــان ندارند و همواره مرتكب دستبرد 
به آن شده اند.

كســانى كه مى خواهند يك شبه به همه آرزوهايشان 
برســند و پولدار شــوند، بدون آنكــه فكر كنند چه 
خســارتى به هويت و شناســنامه تاريخى خود وارد 
مى كنند، البته در نهايت گرفتار عدالت خواهند شــد 
و از طرفــى مكان هاى تاريخى، يادواره ارزشــمند از 
دوران تاريخ و گذشتگان بوده و حراست از اين مكان 
ها و آثار باســتانى كار بزرگى در حق تاريخ و ميراث 

فرهنگى يك ملت است.
عده اى فكر مى كنند با يك نقشه خيالى از سوى چند 
نفر به اصطالح كارشــناس و دستگاه فلزياب و رفتن 
دسته جمعى به مكان هاى تاريخى كه حاوى عتيقه و 
طال و جواهرات است، مى توانند يك شبه پولدار شد.

غارتگر واژه بســيار مناســبى براى متجاوز به اماكن 
تاريخى است. اين افراد شبانه بصورت دسته جمعى 
در گروه هاى هفت و هشــت نفــره با بيل و گلنك، 
دستگاه هاى فلزياب و كارشناسان قالبى به مكان هاى 
تاريخى دور دست در روستاها مى روند و با استفاده از 

اين ابزارها مشغول كندن اين مكان ها مى شوند و گاهى 
اين كار چند شب طول مى كشد.

حفر در اماكن تاريخى مختلف از ســوى غارتگران 
و حفاران غيرمجاز باعث مى شود مردم كنده كارى ها 
را ببيننــد و به پاســگاه و پايگاهاى منطقه گزارش 
كنند و در آخر هم يا به دام مى افتند و يا كارشــان 

بى نتيجه است.
حفظ منابع تاريخى به لحاظ طيف وسيعى از مزاياى 
فرهنگى، اجتماعى و آموزشــى داراى اهميت است، 
از رفاه اجتماعى و فرهنگى ســاكنان منطقه حمايت 
مى كند، غرور مدنى جوامع را ارتقا مى دهد و  به همان 
اندازه مى تواند وســيله اى براى دست يابى به اهداف 
اقتصادى بلندمدت هم چون رشــد و توسعه، احياى 
مجدد شــهرهاى داخلى، توســعه مشاغل كوچك و 

تأمين مسكن باشد. 
مزايــاى اين حفاظت به لحاظ اقتصادى بســيار قابل 
توجه اســت و استراتژى هاى حفاظتى با ايجاد شغل، 
تامين مسكن، گسترش مشــاغل كوچك و نوسازى 
شــهرها، تأثيرات مثبتى به همــراه دارد و حفاظت از 
ميراث فرهنگى وظيفه همگانى اســت و بايد در ميان 
مردم فرهنگ سازى شكل بگيرد و مزاياى وجود اين 
مواريث را همگان بدانند تا ديگر عده اى سودجو به 

فكر غارت آن نباشند. 
ميراث فرهنگى، بناهــاى تاريخى و ميراث نياكانمان 
در واقع سندهايى گرانبها از مدنيت و فرهنگ واالى 
مردمان اين مرز و بوم اســت و بايد همه ما با جديت 

از آن محافظت كنيم.
حفاظت و نگهدارى از ميراث فرهنگى و جلوگيرى از 
تخريب و غارت ميراث نياكانمان مشاركت جمعى و 
احساس مسوليت آحاد جامعه در قبال نگهدارى آنها 
مقدور و ممكن است، وظيفه نگهدارى اين ميراث بر 

عهده تمام ارگان ها، انجمن ها و مردم است. 

در شوراى فرهنگ عمومى اعالم شد 

لزوم مشاركت دانشگاهى
در پيوست نگارى فرهنگى

 نهاوند-خبرنگار همــدان پيام-نتايج 5 فصل 
گذشته نشان داد كه شهر نهاوند استقرار دوره پيش 

از تاريخ را داشته است.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگى صنايع دســتى و 
گردشــگرى نهاوند گفت: عالوه بر كتيبه يوناني، 
كشف يافته هاي ارزشمند ديگري چون مجسمه 
هــاي برنزي خدايــان يوناني، قربانگاه ســنگي، 
سرستون، ساقه ســتون، پايه ستون و قطعه سفال 
هاي اين دوره طي پژوهشــهاي پيشين در محله 
دوخواهــران نهاوند، با توجه به ايــن يافته ها و 
مطالعات صورت گرفته به اين اطمينان رسيديم كه 
شــهر نهاوند استقرار دوره پيش از تاريخ را داشته 
است و اين در حاليست كه تاكنون گمان مى كرديم 
پايه و بنيان اين شهر مربوط به دوران سلوكى است 
كه پس از كاوش هاى قبلى مشــخص شــد شهر 
ســلوكى بر روى بقايا و استقرارى از دوران پيش 

از تاريخ قرار دارد.
 محســن جانجان افزود: فصل ششم كاوش معبد 

الئوديسه به عنوان فصل نهايى در راستاى شناسايى 
معبد الئوديسه و آزاد كردن محدوده هاى فاقد آثار 
به عنوان مطالبه 50 ســاله مردم منطقه از نيمه دوم 
اسفندماه در صورت مســاعد بودن شرايط آب و 

هوايى آغاز مى شود.
وى در ادامــه بيان كــرد : در اين فصل كاوش كه 
با اعتبار 300ميليون تومان و مشــاوره دكتر مهدى 
رهبر معروف به ( كلنگ طالى باستان شناسى ) از 
نيمه دوم اســفندماه آغاز مى شود به پيدايش بناى 

معبد بسيار اميدواريم.
سرپرست تيم ششمين فصل كاوش معبد الئوديسه 
نهاوند تاكيد كرد: براى دستيابى به نتايج مطلوب و 
كشف بناى معبد نيازمند يك همت و تعامل ، بين 
دستگاه هاى ذيربط و مسئوالن شهرستان هستيم و 
نياز است شــهردارى ، اداره اوقاف و هيئت امناى 
مسجد دوخواهران در اين راستا همكارى الزم را 
با اداره ميراث فرهنگى شهرســتان داشته باشند تا 

بتوانيم به نتايج مورد نظر دست پيدا كنيم.

آغاز فصل نهايى 
كاوش الئوديسه نهاوند

حفاظت از ميراث فرهنگى 
مشاركت همگانى مى خواهد


