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ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

همكارگرامى 

 جناب آقاى سعيد وجدانى 
با نهايت تاسف و تاثر مصيبت درگذشت دايى 

گراميتان را صميمانه تسليت عرض نموده 
و از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم 

غفران الهى  و براى شما و خانواده محترمتان  
صبرمسئلت داريم

تبريك و تهنيت 
 جنـاب آقــاي مهندس

 احمد بهروزى فرد
مدير محترم نظارت بر امور فنى عمرانى و ترافيكى 

روابط عمومى سازمان مديريت و مهندسى 
شبكه حمل و نقل شهردارى همدان

احم
و

سركار خانم مهندس
طاهـره دشتى پـور 

مدير محترم واحد مهندسى حمل و نقل و ترافيك 
بدينوسيله انتصاب به جا و شايسته  شما بزرگواران را  تبريك و تهنيت عرض 

نموده، اميد است در سايه ايزد منان همواره پيروز و سربلند باشيد.

 مديــركل حفاظت محيط زيســت 
استان همدان پيش بينى كرد طبق تجربه 
ســالهاى قبل، اين اســتان در ماه هاى 
خرداد و تيــر با افزايش ميــزان گردو 
غبار مواجه شــود و اين موضوع استان 

را تحت تاثير قرار دهد.
محيط  عمومــى  روابــط  گــزارش  به 
زيســت همدان محســن جعفرى نژاد 
بســطامى افزود: در ماه هاى فروردين 
و ارديبهشــت به دليل وجود رطوبت و 
بازندگى اين پديده كمتر ديده مى شود 
اما با گرم شــدن هوا به دليل ورود گرد 
و غبار با منشا كشورهاى همسايه استان 

همدان نيز از اين موضوع متاثر مى شود.
وى اضافه كرد: منشــا توده هاى گرد و 
غبار اســتان همدان، كشور عراق است 
و بيشــتر از جنوب و غرب استان وارد 

مى شود.
مديركل حفاظت محيط زيســت استان 
همــدان ادامــه داد: گرد و غبــار ابتدا 
اســدآباد و نهاوند را با غلظت بيشترى 
تحــت تاثيــر قــرار داده ســپس وارد 
شهرستان هاى شــمالى مى شود كه در 
اين شهرســتان ها ميزان غلظت گرد و 

غبار كمتر مى شود.
جعفرى نژاد بســطامى گفــت: مطالعه 

سياهه انتشــار آلودگى در شهر همدان 
بــا اعتبــار 500 ميليون ريــال از محل 
اعتبارات اســتانى با هماهنگى سازمان 
حفاظت محيط زيست صورت مى گيرد 

و تا پايان تيرماه به پايان مى رسد.
وى خاطرنشان كرد: با اين گزارش مى 
توان آمارى مبنايى از كيفيت هواى شهر 
همدان و منابع متاثر از آن به دست آورد 
تا مبناى برنامــه ريزى هاى بعدى قرار 

بگيرد.
طبق آخرين گزارش ارائه شده از سوى 
معاون محيط انسانى اداره كل حفاظت 
شاخص  همدان  اســتان  زيست  محيط 

كيفى هواى اســتان تا اواخــر دى ماه 
ســال گذشــته در 72 روز براى گروه 
هاى حســاس شامل سالمندان، كودكان 
و افراد داراى بيمارى زمينه اى ناسالم و 

آلوده بوده است.
در هميــن راســتا ســيد عــادل عربــى نيــز 
بــه ايرنــا گفــت: بيشــتر آلودگــى هــواى 
ــاخص  ــوب ش ــت نامطل ــتان و كيفي اس
آاليندگــى مربــوط بــه چهــار شهرســتان 
همــدان، ماليــر، نهاونــد و كبودراهنــگ 
هــواى 6  كيفــى  شــاخص  و  بــوده 
ــت  ــتان در وضعي ــر اس ــتان ديگ شهرس

ــرار داشــته اســت. ــاك و ســالم ق پ

 رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان 
همچون  ارتش  دالور  نيروهــاى  گفت: 
تمامى عرصــه هاى انقالب اســالمى، 
نقشــى بى بديل و ممتاز بــراى جهاد و 
كمك به كادر درمانى كشور در روزهاى 
بحرانى شيوع كرونا برعهده داشته است.

سيدمســعود عســگريان در گفت وگو 
باخبرنگار ايرنا ضمن گراميداشــت 29
فروردين روز ارتش جمهورى اسالمى، 
اظهار داشــت: تالش و همت نيروهاى 

ارتش در طول هشت سال دفاع مقدس 
و پــس از جنگ تحميلى و همچنين در 
روزهاى بحرانى كشــور بــه  ويژه همه 
چشمگير  بســيار  كرونا  ويروس  گيرى 
بــوده و همواره در يــاد و خاطره ملت 

سرافراز ايران سالمى خواهد ماند.
وى بيــان كــرد: روز ارتــش، يــادآور 
كه  اســت  دليرمردانــى  رشــادت هاى 
شــجاعانه به دفاع از ميهــن پرداختند و 
بــه تعبير رهبر معظــم انقالب يك روز 

تاريخى و پر مضمون و جزو خاطره هاى 
مانـدگار و معنادار به حساب مى آيد.

عسگريان با اشاره به اينكه تاريخ سراسر 
افتخار ايران اســالمى به داشتن ارتش و 
دالوران غيور جان بر كف و ايثارگر خود 
مى بالد، گفت: حفاظت از ايران عزيز بر 
عهده فرزندانى از جنس مــردم، اقتدار 
و اســتقامت است كه در قالب نيروهاى 
مســلح از اقصى نقاط اين خاك مقدس 

دفاع مى كنند.

وى افــزود: 29 فروردين ، روز ارتش 
و روز سربلندى، غرور و عزت ايران 
ارتشيان  رشادت هاى  پرتو  در  اسالمى 
جان بركف اســت و همه ملت ايران 
به داشــتن غيورمردان نيروهاى مسلح 
افتخار  ســرافراز،  ارتشــيان  جمله  از 

مى كنيم.
29 فروردين به فرمان تاريخى امام راحل 
روز ارتش جمهورى اسالمى نامگذارى 

شده است.

 ســتاد مردمــى اعتكاف همــدان با 
اقدام  مذهبى  هيئت هاى  برخى  همكارى 
به تهيه پنج هزار بســته غذايى در قالب 
افطــار و توزيع در بيــن نيازمندان كرده 

است.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان 
، مهــدى صلواتيــان، اظهــار داشــت: 
ســتاد مردمــى اعتــكاف همــدان بــا 
ــى  ــاى مذهب ــى هيئت ه ــكارى برخ هم
اقــدام بــه تهيــه پنــج هــزار بســته غذايى 
در قالــب افطــار كــرده اســت كــه ميــان 
نيازمنــدان توزيــع خواهــد شــد. عــالوه 
بــر ايــن بســته هاى غذايــى، در پــى 
ــا  ــع بســته هاى معيشــتى ب ــه و توزي تهي

فعــاالن فرهنگــى و امنــاى هــر مســجد 
هســتيم.

وى در ادامه به برخــى از فعاليت هاى 
ايــن ســتاد در ايام كرونــا پرداخت و 
گفت: پس از شــكل گيرى موج چهارم 
كرونا، با همكارى گروه جهادى شــهيد 
مدنى اقدام به اعــزام نيرو هاى جهادى 
به بيمارســتان ها جهــت كمك به كادر 

كرده ايم. درمان 
وى يادآور شــد: در موج سوم كرونا در 
مجمــوع بيش از 80 نفــر به كمك كادر 
درمان شتافتند كه اثرات حضور آن ها در 
تقويت روحيه بيماران كرونايى، افزايش 
روند بهبودى آن هــا و كاهش مرگ ومير 

به خوبى مشهود بود.
صلواتيان گفت: ايــن گروه هاى جهادى 
نقطه عطفى در روحيه دهى به پرســتاران 
و بيماران كرونايى بودند كه ستاد مردمى 
اعتكاف همدان نيز در جهت پشــتيبانى 
مالى از آن ها و جذب نيرو و ســاماندهى 

آن ها نقش مؤثرى داشت.
مسئول ستاد مردمى اعتكاف همدان بيان 

كرد: در حال حاضــر ثبت نام افراد براى 
شركت در اين فعاليت جهادى و حضور 
در بيمارســتان ها و كمك به كادر درمان 
آغاز شــده و افراد مى توانند با مراجعه به 
بيت شــهيد مدنى در كنار حوزه آخوند، 
در حــوزه بســيج مداحــان در اداره كل 
تبليغات اســالمى حاضر و براى شركت 
در اين گروه جهادى اعالم آمادگى كنند.

پيش بينى بروز پديده گـرد و غبار در استان همدان

رئيس شوراى شهر همدان:
 ارتش نقشى بى بديل در جهاد روزهاى كرونا داشته است

تهيه و توزيع 5 هزار بسته غذايى 
براى افطار نيازمندان همدانى

 قيمت هايى كه با جيب 
مردم همخوانى ندارد

تداوم گرانى 
در بازار ميوه

رئيس ستاد انتخابات استان از تائيد صالحيت داوطلبان شورا و مجلس خبر داد

تأييد صالحيت 95درصد داوطلبان
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بساطى كه واكسن به پا كرد

اسدآباد در ليست متخلفان 
قرار دارد؟

■ معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى: تزريق 11 هزار 
دز واكسن از امروز در همدان

كبودراهنگ
 شوراهاى تازه نفس مى خواهد
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 با طعم كرونا
 1- در شــرايطى كه برخى صاحبنظران از 
ضرورت تعطيلى كامل كشــور براى عبور از 
موج چهــارم كرونا به عنــوان يك ضرورت 

صحبت مى كنند به نظر مى رسد...

2

35000

دى
لون
ى ك

هد
س: م

عك
/



Y K

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

دوشنبه  30 فروردين ماه 1400  شماره 4014

2

 ســهميه واكسن به خصوص براى پاكبانان 
با انتشار خبرهايى مبنى بر تزريق آن به مديران 
شــهرى آبادان ، پيمانكاران شهردارى على آباد 
كتول گلســتان و شــهردارى اسدآباد جنجالى 

شده است.
اين اتفاق را بــا كليد واژه هاى عدالت در نظام 
ســالمت يا واكســن پاكبانان و واكسن ربايى 
و... به راحتى مى تــوان در فضاى مجازى پيدا 
كرد كه نشــان مى دهد شفاف سازى در توزيع 
واكسن هاى دريافتى و عمل كردن به پروتكل 
توزيع واكســن از سوى مسئوالن تا چه ميزان 

جزو مطالبات مردمى قرار دارد.
 به خاطر پاكبانان واكسن زديم 

پس از انتشــار اين اخبار  محمودرضا شيرازى 
شــهردار آبادان در گفت و گو بــا ايرنا گفت: 
به خاطــر رفع ترديد و اســترس زايى پاكبانان 
آبادانــى، شــهردار و 9 نفر ديگــر از مديران 
شــهردارى و پســماند اقدام به تزريق واكسن 
كرده اند.وى تصريح كرد: در چنين شــرايطى 
من دستور دادم كه مســئوالن حوزه پاكبان ها، 
سركارگرها و مسئوالن حوزه پسماند گروه هاى 
هدف را توجيه كنند و با خود بياورند به مراكز 
بهداشت تا اگر مسئوالن مركز بهداشت اجازه 
دادند مســئوالن هم واكســن بزنند كه به اين 
ترتيب من و 8 نفر ديگر از مســئوالن از جمله  
يكــى از معاونان خدمات شــهرى، مديريت 
ســازمان پســماند آبادان و مشــاور بهداشتى 
شــهردار براى ترغيب پاكبانان به زدن واكسن 
و اطمينان دهى به آنها كه اين واكسن مشكلى 
ندارد اقدام به زدن واكسن كرديم، كه البته يكى 
از مسئوالن پس از تزريق واكسن به كرونا مبتال 
شــد و ابتدا چند روزى در بيمارســتان اهواز 
بســترى بود و وقتى متوجه لخته شدن خون 
به دليل تزريق واكســن و درگيرى 35 درصدى 

ريه ايشان شدند وى به تهران منتقل شد.
شهردار آبادان تأكيد كرد: از 219 واكسن سهميه 
پاكبانان، تاكنون104دوز واكســن تزريق شده 
و مسئوالن بهداشــتى اعالم كرده اند 115 دوز 
واكســن باقى مانده عودت خواهد شــد  يا به 
گروه هاى هدف ديگر تزريق مى شــود. ضمن 
اينكه از اين ســهميه 24 واكســن به بيماران 
زمينه اى خارج از حوزه شــهرى تزريق شــده 
كــه ما اعتراضى نداشــيم. اما شــهردار آبادان 
تزريق واكســن به اعضاى شوراى شهر آبادان 
را تكذيب كرد و گفت اعضاى شورا هيچ كدام 
نه تقاضايى در اين خصوص داشتند و نه ورود 

كردند.
 شهرداران اهواز و آبادان 

به دادگاه معرفى مى شوند
اين در حالى است سرپرست اداره كل بازرسى، 
مديريت عملكرد و امور حقوقى اســتاندارى 
خوزســتان نيز با اشــاره به بررســى پرونده 
سوءاستفاده از سهميه واكسن كروناى پاكبانان 
در اهواز و آبادان، گفت: شهرداران اهواز و آبادان 
به دليل تزريق واكسن از سهميه پاكبانان به هيأت 

تخلفات ادارى و دادگاه معرفى مى شوند.
 بركنارى رئيس شــبكه بهداشت و 

درمان شهرستان على آباد
از طرفى عليرضا حاتمى ســخنگوى شوراى 
اسالمى على آباد كتول گلستان هم در گفت و گو 
با ايرنا تزريق واكسن كروناى سهميه اى پاكبانان 
به پيمانــكار خدمات شــهرى  و چند نفر از 
مديران شــهردارى اين شهر را تأييد كرد. وى 
افزود: تزريق اين واكسن روز جمعه انجام شده 
و طبــق برنامه قرار بوده واكســن كرونا به 24
نفر از پاكبانان على آباد تزريق شــود كه به دليل 
حضور نيافتن تعدادى از آنها، چهار واكســن 
به پيمانكار و ســه نفر ديگر از پرسنل خدمات 

شهرى شهردارى تزريق شد.
وى افزود: شهردارى على آباد ليست 45 نفره از 
پاكبانان را براى تزريق واكسن در اختيار مركز 
بهداشت قرار داد كه با انجام قرعه كشى، 24 نفر 
براى تزريق واكسن انتخاب شدند كه در زمان 

مقرر حاضر به تزريق واكسن نشدند.
وى خاطرنشان كرد: از آنجايى كه بسته واكسن 
باز شده و احتمال فاسد شدن آن وجود داشت، 
در اقدامى اشــتباه، چهار واكســن باقيمانده به 
افرادى غيــر از پاكبانان و مجموعه تحت نظر 

پيمانكار بخش خصوصى تزريق شد.
 سو استفاده مسئوالن اسدآبادى 

از سهميه واكسن
در همدان نيز واكسن با حواشى همراه است تا 

جايى كه خبرها حاكى از اين است كه تعدادى 
از مسئوالن اسدآباد از واكسن هاى كادر درمان 
اســدآباد برداشــته و خود و خانواده خود را 
واكســينه كرده اند كه اين موضوع از دادستانى 

همدان پيگيرى شد.
داســتان عمومــى و انقالب همــدان در اين 
خصوص، اظهار كرد: تاكنون خبرى در ارتباط 
با سوء استفاده كادر درمان در اسدآباد نداشتيم و 
اين موضوع را براى اولين بار از شما مى شنوم.

حسن خانجانى بيان كرد: تاكنون موردى از اين 
موضوع به ما ابالغ نشده كه بررسى كنيم اما اگر 
واكسن مربوط به كادر درمان باشد و مسئوالن 
و يا ســاير افرادى كه در اين سهميه نبودند از 
آن اســتفاده كرده باشند، تخلف است و با آنها 

برخورد مى شود.
 آماده بازرســى وزارت بهداشــت 

هستيم
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى اسدآباد اما در 
رابطه بــا خبر منتشرشــده در فضاى مجازى 
مبنى بر سوء استفاده از واكسن هاى كادر درمان 
توسط مسئولين اين شهرستان، گفت: اين خبر 
صحت نداشــته و پذيراى بازرسان وزارتخانه 

هستيم.
ايرج صالحى در گفت وگــو با همدان آنالين، 
در تشــريح اين خبر، عنوان كــرد: باتوجه به 
ســهميه بسيار كم واكســن در اين شهرستان، 
مســئوالن مربوطه مجبور هســتند تا براساس 
اولويــت بندى وزارتخانه عمــل كنند؛ چراكه 
بازرســى  وزارتخانه با نظارت و كنترل خود 
در امر تكميل پرسشــنامه ها و پيگيرى احوال 
افراد واكســينه شده همانند بررسى فشار خون 
و درجه حرارت، همواره بر كار دانشــگاه هاى 

علوم پزشكى رصد مى كنند.
وى با تاكيد براينكه انتشــار خبر سواستفاده از 
واكسن كادر درمان شايعه بوده و اين دانشگاه 

آماده پذيرش از بازرســان 
وزارت بهداشــت و درمان 
براى رصد و بررســى اين 
ماجرا اســت، اظهــار كرد: 
با وجــود اينكه دانشــگاه 
اســدآباد  پزشــكى  علوم 
بــه اختصــاص واكســن 
بــه پاكبانــان در شــرايط 
كنونى و به اتمام نرســيدن 
واكسيناســيون كادر درمان 
معترض است، اما همچنان 
براساس سياست وزارتخانه 
عمل مى كنيم و هيچ تخلفى 

را مرتكب نشده ايم.
صالحى با بيان اينكه براساس اولويت بندى ها 
تاكنون بين تعــدادى از كادر درمان، جانبازان 
باالى 70 درصد و تعدادى از پاركبانان واكسن 
توزيع كرده ايم، مطرح كــرد: تعدادى از كادر 
درمان شاغل در اى ســى يو از واكسينه شدن 
اجتناب كردند كه ســهميه آنــان به نيروهاى 
خدماتى بيمارســتان ها داده شد؛ با اين وجود 
تمام مدارك و مســتندات واكسيناسيون كرونا 

موجود بوده و باكى از بازرسى وجود ندارد.
تزريق 11 هزار دز واكسن از امروز در همدان

در همين راستا معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان در گفت و گو بــا همدان پيام 
گفت: در مرجله دوم واكسيناسيون عليه كرونا 
در همدان كه از امروز آغاز مى شــود 11 هزار 
دز واكسن در ســطح استان توزيع مى شود كه 

گروه هاى دريافت كننده آن رســنل بهداشت 
و درمان، پزشــكان خصوصى و دولتى، دسترا 
پزشــكان، انترن ها، كاروزرزان، جانبازان باالى 

50 درصد و... مى باشند.
منوچهر كرمى همچنين با بيان اينكه پيش از اين 
نيز 8 هزار نفر در همدان عليه كرونا واكســينه 
شده بودند، عنوان كرد: اين ميزان تعداد نفرات 
واكسينه شده هستند و نه ميزان دز تزريق شده 
زيــرا از اين تعداد 3 هزار نفر مربوط به مرحله 

دوم واكسيناسيون در همدان بودند.
وى در خصوص نوع واكسن هاى تزريق شده 
در اســتان نيز بيان كرد: انواع مختلف واكسن 
از بهارات هندى، اسپوتنيك روسى، سينوفارم 

چينى و... است.
 تمام پاكبانان همدانى 

تا 16 روز ديگر واكسينه مى شوند
مدير خدمات شهرى شهردارى همدان ازاتمام 
واكسيناســيون تمــام پاكبانان واجد شــرايط 
دريافت واكسن كرونا تا 16 روز آينده خبرداد.

مرتضى رضايى گفت: در مجموع 800 واكسن 
كرونا براى پاكبانان كل استان تامين شد كه نيمى 
از آن به شــهر همدان اختصاص داده شد و از 
آنجا كه مجموع پاكبانان در شهرهمدان حدود 
800 نفر بــوده كه براســاس برنامه ريزى هاى 
دانشگاه علوم پزشكى پيش بينى مى شود تا 15
الــى 20 روز آينده تمام پاكبانان واجد دريافت 

واكسن كرونا، واكسينه شوند.
وى با بيان اينكه تاكنــون 400 نفر از مجموع 
پاكبانان شهرهمدان واكســينه شده اند، عنوان 
كرد: خوشــبختانه تاكنون شاهد كوچك ترين 

عوارض جدى در بين اين افراد نبوده ايم.
 بال تكليفى بيماران خاص

با شــدت گرفتن موارد ابتال بــه كرونا و روند 
افزايشــى مرگ هاى ده ها نفــرى، نگرانى از 
واكسيناسيون در همدان نيز در بين مردم روند 
باال رفته اســت در اين وان 
افسا مسئوالن علوم پزشكى 
و پزشــكان نيــز، وضعيت 
را  شــيوع  از  آشــفته ترى 

پيش بينى مى كنند.
 اين در حالى اســت كه با 
گذشــت بيش از دو ماه از 
شــروع واكسيناســيون در 
گروه هاى  ميان  از  اســتان، 
سهميه اى  شــده،  واكسينه 
براى بيماران خاص به عنوان 
در  اولويــت دار  گروه هاى 
نظــر گرفته شــده اســت 
يعنى بيمارانــى كه مبتال به 
ســرطانند يا  ام اس دارند، هموفيلى اند و مبتال 
به تاالســمى اند و... هســتند اما شواهد حاكى 
از آن اســت كه اين گروه از بيماران خاص در 
بالتكليفى به ســرمى برند و هنوز واكسيناسيون 

برايشان در هاله اى از ابهام است.
 واكسن كرونا لختگى به دنبال دارد؟

با گســترده شــدن خبرها از توزيع و تزريق 
واكسن در فضاى مجازى خبرى ديگر نيز  مبنى  
بر لخته شدن خون به دليل تزريق واكسن منتشر 
شده است كه تزريق واكسن و تبعات ناشى از 

آن را با ترس در بين مردم همراه كرده است .
در هميــن خصوص مينو محــرز عضو كميته 
علمى ســتاد ملى مقابله با كرونا درباره برخى 
اخبار مبنى  بر لخته شــدن خون بعد از تزريق 
واكسن كرونا در شــبكه هاى اجتماعى گفت: 

واكسن هاى آسترازنكا باعث بروز لختگى خون 
در برخى افراد شده است.

وى با بيان اينكه واكســن هاى متشكل شده از 
ويروس ضعيف شــده عوارض اين چنين به 
دنبال ندارد، تاكيد كرد: بايد در تزريق واكسن 
دقت شود. واكسنى كه لختگى به دنبال نداشته 

باشد، مشكلى نيز ندارد.
 اولين واكسن توليد ملى خرداد 

وارد بازار مى شود 
اين شــرايط در حالى اســت كه مديركل دارو 
و مواد تحت كنترل ســازمان غذا و دارو خبر 
داده اســت كه در صورت واردات واكســن با 
ارز نيمايى، آنها كه در اولويت تزريق نيســتند 
مى تواننــد آن را 200 تا 300 هــزار تومان از 

دارخانه ها تهيه كنند.
حيدر محمدى در راديو ســالمت با بيان اينكه 
اولين واكســن توليد ملى حدودا در خردادماه 
بســته به پاســخ داوطلبان فــاز 3 كارآزمايى 
وارد بازار مى شــود، عنوان كرد: واكسن هاى 
قراردادى بين ايران و دو كشــور كوبا و روسيه 
طبق زمان بندى بسته به نتايج مطالعاتى كه داخل 
كشور بر روى آنها انجام مى شود حدود خرداد 

و تيرماه وارد بازار مى شوند.
 توليد 7 واكسن ايرانى كرونا تا مهرماه 
رئيس كميته علمى ستاد ملى مقابله با كرونا نيز 
در گفت و گو با ايسنا گفت: واكسن هاى توليد 
داخل دو دسته هستند؛ دسته اول واكسن هايى 
كه تمام اقدامات براى توليد آن در داخل كشور 
انجام مى شــود و دسته دوم واكسن هايى كه به 
طور مشــترك با خارج از كشور كارش پيش 
مى رود. در ايــن گروه فناورى توليد در خارج 
از ايران شــكل گرفته و قرار اســت در داخل 
ايران توليد شــوند. در مورد واكسن هاى توليد 
مشترك 3 واكسن داريم كه فناورى آن خارج از 
كشور توسعه يافته و فاز سوم آن در ايران انجام 
خواهد شــد. مصطفى قانعى افــزود: در مورد 
واكسن هاى ايرانى كه از ابتدا و فاز يك كارشان 
در كشــور آغاز شده، واكســن هاى كووايران 
بركت، كووپارس رازى و فخرا را داريم كه هر 
ســه مجوز كارآزمايى بالينى را اخذ كرده اند و 
االن مراحل كارآزمايى بالينى را طى مى كنند. از 
اين تعداد دو واكسن با شيوه ويروس غيرفعال 
و يكى با شــيوه پروتئين نوتركيب تهيه شــده 
اســت. وى اظهار كــرد: از 16 پرونده موجود 
در ســازمان غذا و دارو 3 پرونــده در جريان 
مطالعات بالينى قرار دارد. از طرفى واكسن هاى 
توليد مشترك با ايران شــامل واكسن انستيتو 
پاستور، واكسن گاماليا ( اسپوتنيك وى روسى) 
و واكســن مشترك ايران و ژاپن هم احتماال تا 
2 مــاه آينده طرفيت ورود به بازار را پيدا كنند. 

چون در فاز سوم كارآزمايى بالينى هستند.
3 واكسن ايرانى ديگر 

در آستانه دريافت مجوز تست انسانى
رييس كميته علمى ســتاد ملى مقابله با كرونا 
ادامه داد: اميد مى رود كه 2 يا 3 واكســن ديگر 
هم كه كامال توليد داخل هستند به تدريج مجوز 
كميته اخالق را براى آغــاز كارآزمايى بالينى 
كسب كنند كه يكى از آنها به شيوه ويروس غير 
فعال است و كار مشترك توسعه شتابدهنده پايا 
فن ياخته و بانك ملى است، ديگرى مربوط به 
دانشگاه علوم پزشكى بقيه اهللا است كه به شيوه 
پروتئين نوتركيب است و آخرى هم مربوط به 
MRNA شركت رناپ است كه آنهم با شيوه

تهيه مى شود.

يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

تاكنون خبرى در ارتباط با 
سوء استفاده كادر درمان 
در اسدآباد نداشتيم و اين 
موضوع را براى اولين بار 

از شما مى شنوم

نشست خبرى با طعم كرونا
 1- در شــرايطى كه برخى صاحبنظران از ضرورت تعطيلى كامل 
كشور براى عبور از موج چهارم كرونا به عنوان يك ضرورت صحبت 
مى كنند به نظر مى رسد، تبعات و هزينه هاى موج چهارم براى بسيارى 

از مسئوالن روشن نيست.
 انجام امور به صورت عادى و بى توجه به شرايط، همان اقداماتى است 
كه نشــان مى دهد وضعيتى كه به آن گرفتار آمده ايم به خوبى از سوى 

مسئوالن درك نشده است.
2- در زمــان هايى كه كرونا وارد موج جديدى مى شــود، آنچه رايج 
است متهم كردن مردم به رعايت نكردن پروتكل ها و دستورالعمل ها و 

در نتيجه افزايش تعداد مبتاليان و مرگ ومير است.
در حالــى كه در تمامى موج ها مى توان در يك ارزيابى دقيق ســهم 

مسئوالن را بيشتر از مردم در بروز شرايط در نظر گرفت.
3- در مــوج چهارم كرونا كه تعداد مبتاليان و فوتى ها روز به روز رو 

به افزايش است، شرايط استان همدان نيز متفاوت است.
اين تفاوت در ســخنان ســخنگوى وزارت بهداشت كه از همدان به 
عنوان استانى كه جزء استان هاى داراى بيشترين ميزان بروز بسترى و 

مرگ ومير ناشى از كرونا است،  نام برده، مشهود است.
4- حال در شرايط خطرناك همدان كه انتظار مى رود اولويت گذر با 
كمترين فوتى از اين شرايط ، در تمامى كارهاى مسئوالن تعريف شود، 

اين اتفاق رخ نداده است.
البته ابتالى اســتاندار بــه كرونا و رفتن وى بــه قرنطينه نيز هر چند 
استاندار از قرنطينه نيز پيگير كارهاى استان است، تاكنون تاثير خود را 

بر درك نكردن شرايط  گذاشته است.
5- مانورهــاى وزيــر بهداشــت بــه اســم ســفر بــه همــدان موضوعى 
ــتان و  ــاى اس ــتاد كرون ــدن وى در س ــر نش ــت و حاض ــادى اس ع
مشــغول شــدن بــه برنامــه هــاى علــوم پزشــكى بــه خوبــى نشــان 
ــم زدن اقدامــى خــاص در شــرايطى  ــراى رق ــر ب ــن وزي ــه اي داد ك

خــاص بــه همــدان نيامــده اســت.
هرچند در دوره اى كه اكثر جلسات با ويدئو كنفرانس برگزار مى شود، 

دليل اين سفر حضورى چندان روشن نشد.
6- انتخابات مهم است و ايجاد حساسيت در اذهان مردم از انتخابات 

با اطالع رسانى دقيق و به موقع نيز ضرورى است.
از اين نظر برگزارى نشســت هاى اطالع رســانى اقدامى ارزشــمند 
محســوب مى شــود اما در شــرايط خطرناك همدان آيا بهتر نيست، 
نشســت هاى خبرى حضورى حتى با اهميــت انتخابات هم برگزار 

نشود؟
وقتى مى شود به صورت مجازى، ويدئو كنفرانسى و روش هايى ديگر 
غير حضورى، نشســت و گفت وگوى بى خطر برگزار كرد، چه نيازى 
است افراد را كنار هم حتى با رعايت پروتكل ها قرار داد؟ قطعا در اين 

شرايط هر تجمعى طعم كرونا مى دهد.
7- شرايط استان همدان، شرايط خاصى است و كرونا در كمين همه 

اعم از مردم و مسئوالن است.
در اين شــرايط بايد به شــعار در خانه مى مانيــم، برگرديم و در حد 

ضرورت از خانه خارج شويم.
وقتى شــرط عبــور از موج چهــارم تبعيت 95 درصــدى جامعه از 

پروتكل ها اعالم مى شود، چاره اى غير از اين تبعيت نيست.
فعاليت نيم بند ادارات و برخى صنوف نيز نبايد به تجمع يا احســاس 
طعم كرونا از فعاليت ها منجر شــود كــه در اين صورت گذر از موج 

چهارم بسيار سخت و پرهزينه خواهد شد.

مديران بايد به آموزه هاى قرآنى عمل كنند
 نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان معتقد اســت مديران 
دســتگاه هاى اجرايى بايد عالوه بر انس و الفت بيشــتر با قرآن كريم به 

آموزه هاى آن عمل كرده و عملكرد خود را با قرآن يكى كنند.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم و المسلمين حبيب ا... شعبانى موثقى با 
قدردانى از «امامعلى طاهرى» پاكبان همدانى كه در تصاوير منتشــر شــده 
در فضاى مجازى در حال قرائت قرآن بود، اظهار داشــت: جامعه اى كه با 
فرهنگ و آموزه هاى قرآنى آشنا شود، به ايمان، صبر، رشد و تكامل بهترى 

دست پيدا مى كند چراكه كتاب قرآن تامين كننده سعادت زندگى دنيوى و 
اخروى است و بايد در زندگى بشر حضور داشته باشد.

وى اضافه كرد: اقدام اين پاكبان كه با وجود سختى كار قرائت قرآنش ترك 
نمى شود،  براى تمام كسانى كه با فرصت بيشتر در طول روز توجه كمترى 
نســبت به قرآن دارند حجت است و تاكيد بر اينكه دارد كه كمبود زمان را 

نمى توان بهانه اى براى غفلت از قرآن بدانيم.
حجت االســالم و المسلمين شــعبانى موثقى با بيان اينكه به تعبير پيامبر 
گرامى اســالم(ص)، قرآن كريم ابزارى براى تربيت انســان است، گفت: 
جامعه اى كه با قران ارتباط بگيرد در انجام مسئوليت ها و كارهايى كه به او 

سپرده مى شود، عملكرد بهترى خواهد داشت.
وى با اشــاره به اينكه در روايات بسيارى بر توجه به قرآن و قرائت آن به 
خصوص در ماه رمضان تاكيد شــده است، اظهار داشت: قرآن كتابى براى 
قرائت در مراســم ختم نيست و اگر كســى يك آيه از قرآن را در اين ماه 

قرائت كند، ثواب چندين نبى خداوند به او عنايت خواهد شد.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان ادامه داد: امثال آقاى طاهرى 
در ســطح جامعه بسيار هستند و بايد به مجموعه شهردارى به دليل داشتن 
چنيــن نيروهايى تبريك گفت و اميدواريم آنقــدر جامعه دينى ما با قرآن 

ارتباط داشته باشد كه هزاران صحنه همچون اين صحنه را مشاهده كنيم.

قرارگاه خاتم در اجراى چهار
 پروژه شهرى همدان مشاركت مى كند

 قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيــا (ص) در اجراى چهار پروژه 
بزرگ و مهم عمران شهرى در همدان سرمايه گذارى و مشاركت 

مى كند.
شهردار همدان گفت: با مطالعات انجام شده و پيگيرى هاى صورت 
گرفته عمليات ســاخت مجموعه فرهنگى، تجارى، گردشگرى و 
اقامتى كبابيان همدان به عنوان يكى از مهمترين طرح هاى سرمايه 
گذارى با مشاركت اين قرارگاه با هدف هويت بخشى به اين محله 

تاريخى آغاز مى شود.
بــه گزارش ايرنا، عبــاس صوفى  ايجاد پاركينــگ مرمر با هدف 
رفع مشــكالت پاركينگ در مركز شهر، تكميل زيرگذر بهشت با 
هدف آسان ســازى تردد شهروندان و اجراى مركز فرهنگى در تپه 
حاج عنايت به منظور استفاده شهروندان را از ديگر طرح هاى مهم 
شهرى دانست كه اجراى آن ها به زودى با مشاركت قرارگاه خاتم 

االنبيا (ص) آغاز مى شود.
وى با اشاره به نشست اخير با مسووالن اجرايى همدان با فرمانده 
و مديــران قرارگاه خاتم االنبيا (ص) افــزود: اين قرارگاه كارنامه 
درخشــانى را در اجراى طرح هاى بزرگ عمرانى و زيرســاختى 
كشور دارد و بر اين اساس قرار است همكارى الزم را با مديريت 

شهرى همدان نيز داشته باشد.
ــا  ــرارگاه خاتــم االنبي ــان اينكــه از ظرفيــت توانمنــد ق ــا بي وى ب
ــتفاده  ــهرى اس ــت ش ــم مديري ــاى مه ــراى طرح ه (ص) در اج
مى شــود خاطرنشــان كــرد: مســووالن اجرايــى اســتان پيگيــرى 
ــاختى و  ــى، زيرس ــزرگ عمران ــاى ب ــراى طرح ه ــتمر در اج مس
خدماتــى در ســطح شــهر داشــته اند و هــدف مديريــت شــهرى 

نيــز ارايــه خدمــات بهينــه بــه شــهروندان اســت.
صوفى افزود: اجراى طرح هاى عمرانى مديريت شــهرى در سطح 
شهر در راستاى خدمات مطلوب به مردم است و اصل خدمت به 

شهروندان را رضايتمندى آنان مى دانيم.

تحقق 190 درصدى شبكه گذارى گاز 
در استان همدان

 مديرعامل شركت گاز استان همدان از تحقق 190 درصدى برنامه 
اين شركت در اجراى شبكه گازرسانى در سال 99 خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، عبداهللا فياض، اظهار داشــت: 
تعهد شــبكه گذارى گاز از سوى شركت گاز استان همدان براى سال 
99، 105 كيلومتر بود كه با اجراى 200 كيلومتر شبكه گازرسانى، 90

درصد بيش از مقدار تعهد، شبكه گذارى انجام شده است.
وى افزود: با توجه به تكميل گازرســانى به همه شهر ها و روستا هاى 
استان همدان در سال 1397، هم اكنون نوسازى و ارتقاى كيفى شبكه و 
انشعاب ها جزو اولويت هاى شركت گاز استان همدان به شمار مى رود.

فياض در ادامه رايگان شدن بهاى گاز براى مشتركان با رعايت الگوى 
مصرف در اســتان همدان را از جمله اقدامات اين اداره برشــمرد و 
يادآور شــد: همه مشــتركان گاز خانگى مى توانند با رعايت الگوى 
مصرف گاز كه از ســوى شركت ملى گاز اعالم شــده است از گاز 

رايگان استفاده كنند.
وى اعمال تخفيف 15 درصدى مشتركان كم مصرف و نيز جريمه 15

درصدى مشتركان پرمصرف را از ديگر مشوق هاى در نظر گرفته شده 
براى صرفه جويى در مصرف گاز بيان كرد.

درصد مردم همدان ماسك نمى زنند
 بنا بر گفته مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى علوم 
پزشــكى اســتان همدان 36 درصد مردم اين استان هنگام مراجعه به 
اماكن و مراكز عمومى از ماسك استفاده نمى كنند اين در حاليست كه 
زدن ماسك يكى از مهمترين راه هاى پيشگيرى از ابتال به كرونا است.
ليدا رفعتى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: ميزان استفاده متصديان 
و شاغالن مراكز و اماكن صنفى و صنعتى استان همدان از ماسك نيز 
مطلوب نبوده و 34 درصد آنها از ماسك براى محافظت خود در برابر 

ويروس كرونا استفاده نكردند.
وى ادامه داد: 88 درصد شــاغالن و كارمنــدان در ادارات و 86 درصد 
فعاالن در موسسه ها و بانك ها از ماسك استفاده كردند و درصد استفاده 
از ماسك از سوى مردم هنگام استفاده از وسايل نقليه عمومى به پايين 

ترين حد خود يعنى 64 درصد كاهش يافته است.
رفعتى در زمينه رعايت پروتكل هاى بهداشــتى نيز بيان كرد: شيوه نامه 
هاى بهداشتى از سوى وزارت بهداشت براى بخش هاى مختلف تدوين 
و ابالغ شده است كه ميزان رعايت آن در فرودگاه 100 درصد، نانوايى 
ها 65 درصد، مطب ها 69 درصد، مســاجد و اماكن متبركه 71 درصد، 

پاساژها 73 درصد و هتل و مراكز اقامتى 82 درصد بوده است.
مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى علوم پزشكى استان همدان 
ادامه داد: همچنين ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در پايانه هاى 
برون شــهرى 68 درصد، آرامستان 68 درصد، داروخانه ها 68 درصد، 
رســتوران ها 69 درصد، دفاتر پيشخوان دولت 69 درصد، بانك ها 73

درصد دفاتر پليس +10 حدود 76 درصد بوده است.
رفعتى بيان كرد: با توجه به قرار گرفتن در شرايط قرمز كرونايى فعاليت 
شهربازى، باغ وحش، كافه و قهوه خانه ها، آموزشگاه ها، باشگاه هاى 
ورزشى سالنى، استخرهاى سرپوشيده و همايش ها تعطيل شده همچنين 

مراسم فرهنگى، مذهبى و اجتماعى در اين شرايط برگزار نمى شود.
وى گفت: متصديان 237 واحد متخلف در يك هفته گذشــته به علت 
بى توجهى به شيوه نامه هاى بهداشتى به مرجع قضايى معرفى و براى آنها 
اخطاريه صادر شد همچنين 88 واحد متخلف در استان همدان در اين 

مدت زمان پلمب شده است.

1- هجوم براى فروش دالر آغاز شــده اســت . گويا پيام هاى مثبت 
فضــاى مذاكرات وين و كاهش ادامــه دار قيمت دالر دليل اين اقدام 
است. گفتنى اســت در اين شرايط كرونايى در برابر برخى صرافى ها 

صف فروش دالر تشكيل شده است.
2- اكثر داوطلبان احتمالى اصولگرا حضور خود در انتخابات رياست 
جمهورى را منوط به تصميم رئيسى كرده اند. گويا در صورت حضور 
رئيســى در صحنه، بســيارى از داوطلبان اصولگــرا ديگر داوطلب 
انتخابات نخواهند شد. گفتنى است پيش بينى شده سيد ابراهيم رئيسى 
در روز آخر فرصت براى ثبت نام با حضور در وزارت كشور داوطلب 

انتخابات رياست جمهورى شود. 
3- گرانى روغن از مســير گرانى مرغ و تخم مرغ دنبال مى شود. گويا 
كارخانه هاى توليد روغن با تثبيت قيمت روغن مخالف هستند. گفتنى 
اســت با توجه به قدرتمند بودن اتحاديه هاى توليدكنندگان در برابر 
مصرف كنندگان پيش بينى مى شود بازار روغن با طى مسير بازار روغن 
و تخم مــرغ در نهايت با افزايش قيمت مــورد نظر توليدكنندگان، به 

ثبات برسد.
4- مردم به ثبت اطالعات خانه مسكونى خود در سامانه مسكن بدبين 
هستند. گويا اين سامانه از ديد بسيارى در شرايطى كه تاكنون مسئوالن 
از دارائى هــاى خود به مردم گزارش نداده اند، معكوس كردن گزارش 
دهنده و قرار  دادن مردم به جاى مســئوالن براى گزارش دهى اســت. 
گفتنى اســت به سرپرســتان خانوارها از 19 فروردين به مدت 2 ماه 
فرصت داده شده تا اطالعات خود را در سامانه جامع امالك و اسكان 

كشور ثبت كنند.
5- تبليغــات برخى داوطلبان در كالب هاوس مورد توجه شــوراى 
نگهبان قرار گرفته اســت. گويا سخنگوى اين شــورا از اينكه هنوز 
قانونى درباره تبليغات زودهنگام در فضاى مجازى نيست، گاليه كرده 
است. گفتنى است در زمينه تبليغات در فضاى مجازى تاكنون مواردى 

از كاله بردارى از داوطلبان نيز مشاهده شده است .

بساطى كه واكسن به پا كرد

اسدآباد در ليست متخلفان قرار دارد؟
■ معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى: تزريق 11 هزار دز واكسن از امروز در همدان
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شهردار اسدآباد:
المان رمضان در ميدان امام نصب شد

 فضاســازى معابــر در مكان هاى عمومى و ســطح شــهر، يكى از 
برنامه هاى واحد زيباســازى در طول سال اســت كه در همين راستا 
و به منظور گراميداشــت ماه مبارك رمضان و به جهت افزايش زيبايى 
بصرى سطح شهر و همخوانى معابر با اين ايام، طرح المان هاى رمضان 

اجرايى شد.
شهردار شهر اسدآباد گفت: اين سازمان تالش دارد با اجراى طرح هاى 
مختلف و طراحى و نصب المان هاى ويژه، حال و هواى مناســبت ها را 

بين شهروندان جارى كند.
عليرضا فعله گرى افزود: اقدامات زيباســازى شــهر در مناسبت هاى 
مختلف در روحيه شــهروندان نقش و تاثير بسزايى دارد؛ درواقع اين 
فضاســازى ها ويترين شهر اســت و مردم آن ها را از نزديك مشاهده 
مى كنند. وى ادامه داد: هدف از نصــب اِلمان هاى ماه مبارك رمضان 
حفظ شعار اســالمى و معنوى كردن چهره شهر ايالم و پيشوازى ماه 

مبارك رمضان است.
فعله گرى گفت: در تالش هستيم كه شهردارى ايالم عالوه بر گسترش 
خدمات شــهرى و زير ساخت ها توجه به مســائل فرهنگى و تقويت 
باورهــاى دينى را افزايش دهيم چرا كه معتقديم فرهنگ دينى نقش 

اساسى در قانون پذيرى شهروندان دارد.
وى افزود::اين اقدام در كنار ساير اقدامات انجام يافته به منظورافزايش 
زيبايى هاى بصرى سطح شهر و همخوانى معابر با اين ماه مبارك انجام 

گرفته كه موجب افزايش زيبايى هاى معابر شهرى نيز گرديده است.
فعله گرى بيان كرد: در حوزه فضاى ســبز شهرى نيز هماهنگى هاى 
الزم بــراى كنترل و رفع نواقص و بهبود وضعيت روشــنايى ميادين، 
لچكى ها و بلوارها در شــبهاى ماه مبارك رمضان صورت گرفته و گل 
آرايى هاى ويژه سطوح فضاى سبز، نصب گل نوشته و استيكر بر روى 

المان هاى گل ويژه عيد فطر نيز صورت گرفته  است.

شهردار فامنين خبر داد
اتمام جدول گذارى گرانيتى 
بلوار شهيد چمران ماماهان 

 جدول گذارى گرانيتى بلوار شهيد چمران ماماهان از ميدان سفير 
اميد تا مسجد جامع  إتمام يافته است.

شهردار شهر فامنين گفت: اين اقدام با هدف هدايت آب هاى سطحى 
و ســاماندهى معابر اصلى و فرعى شــاهرود، در سال گذشته اجرايى 

شده است.
پيام رفتارى ادامه داد: اقدامات جدول گذارى و هدايت و مهار آب هاى 
ســطحى در معابر شــهر يكى از مهم ترين اقدامــات معاونت عمرانى 

شهردارى شاهرود است.
وى افــزود: اقدامات صورت گرفته در زمينــه جدول گذارى با ترميم و 
ســاماندهى وضع جداول فرسوده شهر و اجراى عمليات جدول گذارى 
در معابر فاقد جدول در راستاى بهبود وضع جمع آورى آب هاى سطحى 
و فاضالب، ارتقاى بهداشــت محيط زندگى و رضايتمندى شهروندان 

اجرايى شده است

شروع ساخت و ساز در فاز دوم شهرك فرهنگيان
 با توجه به صدور ده فقره پروانه ســاخت در فاز دوم شهرك فرهنگيان ساخت وساز در اين 

شهرك شروع شده است.
شــهردار قروه درگزين  ضمن تشــكر از زحمات مديران دستگاه هاى خدمات رسان شهرستان 
بيان كرد: تمامى انشــعابات آب،برق ،گاز و تلفن در فاز دوم شهرك فرهنگيان آماده واگذارى به 

امالك مى باشد.
مهدى اسفنديارى صالح افزود: مالكان  اين زمين ها  مى توانند جهت بهره مندى از تخفيف هاى 

صدور پروانه تا پايان فروردين ماه به شهردارى مراجعه كنند.

وى افزود:تكميل زيرساخت ها و همچنين پتانسيل هاى موجود در شهرك فرهنگيان، استقبال 
عمومى مردم را در امر ســاخت و ساز به همراه داشته اســت؛ بطوريكه  رونق ساخت و ساز در 
شهرك  پا به پاى اجراى پروژه هاى عمرانى، داراى شتاب و رشد قابل توجهى مى باشد و على 
رغم كاهش ساخت و ساز درسالهاى اخير، شاهد افزايش صدور پروانه هاى ساختمانى مى باشيم.

اسفنديارى صالح با اشاره به امكان ساخت و ساز غير مجازافزود: ساخت و ساز غير مجاز؛ تخطى 
از قوانين، ضوابط شهرسازى و اصول فنى است كه بى شك با عامالن اينگونه ساخت و سازها با 
جديت و قاطعانه برخورد خواهد شــد. خوشبختانه با تقويت اكيپ جلوگيرى از تخلفات، ميزان 
تخلفات ســاختمانى تقريبا به صفر رسيده است و باالى 90 درصد از پرونده هاى ماده 100 نيز 

حكم تخريب گرفته است.

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: 
كمتر از 2 ماه به انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و 
روســتا باقى مانده، هر چند هنوز نتيجه نهايى تأييد 
صالحيت آنها مشخص نشــده است اما هر يك از 
كانديداها در تالش  هســتند كه از ديگرى پيشــى 

بگيرند و برنده اين ميدان رقابت باشند.
در ميان كانديداهاى دوره ششم شوراهاى اسالمى 
شــهر كبودراهنــگ افــراد جــوان و متخصص و 
تحصيلكرده اى به چشم مى خورد كه قلبشان براى 
توسعه و پيشــرفت شهرى مى تپد و با اعالم حضور 
در ايــن عرصه مى خواهند بــا ايده هاى نو و خالق 
براى توسعه شــهر قدم بردارند بنابراين اميدواريم 
صالحيت هاى فردى، تخصصى و كارى كانديداهاى 
شوراى شهر به طور دقيق و هوشمندانه بررسى و در 

نهايت افراد اصلح به مردم معرفى شوند.
با وجود مشكالت پيش آمده در دوره پنجم شوراى 
اسالمى شهر كبودراهنگ مردم بسيار از اين شرايط 

ناراضى هســتند و سعى خواهند داشت كه انتخابى 
هوشمندانه داشــته باشند تا شــايد اين انتخابات 
بتواند جبران فرصت هاى از دســت رفته اى باشــد 
كــه هيچ وقت در دوره پنجم اتفاق نيفتاد و شــهر 
كبودراهنگ همچنان از غافله توسعه و پيشرفت باز 

مانده و بار محروميت را به دوش مى كشد.
بــا توجه به اينكه شــوراهاى اســالمى دوره پنجم 
كبودراهنگ عملكرد قابل قبولى نداشــتند لذا اين 
شــهر شــوراهاى تازه نفس مى خواهد تــا بتوانند 
بــا قدم هايــى اســتوار و عزمــى راســخ و جدا از 
منفعت طلبى هاى شخصى و درگيرى ها و اختالفات 
براى عمران و آبادانى شهر تالش كنند و گره گشاى 
مشــكالت مردم باشــند و خدمت را اولويت اصلى 
كارشــان قرار دهند نه منفعت طلبى و رسيدن به 

پست و مقام!!
و اما مردم كبودراهنگ مى گويند:

■ رضايى جوانى 25 ساله است و مى گويد: از كسانى 

كه در انتخابات اين دوره رأى مى آورند انتظار داريم 
كه هدفشــان حفظ خدمت به مردم باشــد، دلسوز 
مردم باشند و اقدامات خوبى براى شهر كبودراهنگ 
داشته باشند و براى پيشــرفت شهر از هيچ كارى 

دريغ نكنند.
■ همتى كارمند اســت و مى گويــد: اميدواريم اين 
همه اختالفاتى كه در دوره پنجم وجود داشــته و 
همه آنها به ضرر مردم تمام شــده در دوره ششــم 
وجود نداشــته باشــد و مردم در انتخابشان دقت 
بيشــترى بكنند و به كســانى رأى بدهند كه واقعاً 

صالحيت اين كار را داشته باشند.

■ كرمــى يكى از كاســبان كبودراهنگى اســت و 
مى گويد: در اين دوره از انتخابات شوراهاى اسالمى 
شــهر كبودراهنگ جوانان با استعداد و با انگيزه اى 
شركت كرده اند كه اميدواريم با پيروزى در انتخابات 
بتوانند براى توسعه و پيشرفت شهر قدم هاى بزرگى 

بردارند.
■ موســوى خانم خانه دار است و مى گويد: ما فقط 
با يك انتخاب درســت مى توانيم شهرى آباد داشته 
باشيم متأسفانه شهر كبودراهنگ تاكنون پيشرفت 
چشم گيرى نداشته است. اميدواريم شوراهاى دوره 
ششم بتوانند دلسوزانه براى اين شهر و مردمان آن 

تالش كنند.
■ محمودى دانشجو اســت و مى گويد: دوره پنجم 
شوراى اسالمى شهر كبودراهنگ بسيار پرحاشيه و 
پرچالش بود اميدواريم مردم با يك انتخاب صحيح 
در دوره ششــم افــرادى را انتخــاب كنند كه تنها 

هدفشان فقط خدمت به مردم است.
■ چايانى 65 ســاله دارد و يك فرهنگى بازنشسته 
اســت و مى گويد: كبودراهنگ داراى پتانســيل ها 
و ظرفيت هاى بســيار زيادى اســت كه اميدواريم 
بــا انتخاب افراد كارآمد و اليق اين پتانســيل ها به 

شكوفايى برسد.

 كبودرآهنگ-  خبرنگار همدان پيام: شــهردار 
شيرين ســو از آغاز عمليات اجرايى پروژه مجتمع 

كارگاهى توليدى در اين شهر خبر داد 
سيد مصطفى موســوى گفت: در حال حاضر سه 
كارگاه توليــدى شــامل كارگاه توليــدى جداول 
پرســى، كارگاه توليد ســنگ هــاى مصنوعى و 
كفپوش بتنى و كارگاه جوشــكارى در شهردارى 
فعال هستند و به تناسب نياز عمران و آبادانى شهر 

محصوالت الزم را توليد مى كنند.
موســوى ادامــه داد احــداث مجتمــع كارگاهى 
شهردارى در راستاى افزايش ميزان توليد، افزايش 
درآمدهاى پايدار، سرعت بخشــى در پروزه هاى 
شــهردارى و ايجاد اشتغال بيشــتر در دستور كار 

قرار گرفته است. 
شهردار شيرين سو ضمن اشاره به نامگذارى سال 
جديد از سوى رهبر معظم انقالب  به سال توليد، 
پشتيبانى ها، مانع زدايى ها بيان داشت به منظور 
اجرايى نمودن منويات معظم له، شهردارى شيرين 
سو در كنار ارائه خدمات شهرى و اجراى پروژه هاى 
عمرانى به موضوع اشــتغال نيز نگاه ويژه اى داشته 
و راه اندازى اين مجموعه به ايجاد اشــتغال پايدار 
مستقيم و غيرمستقيم و رونق اقتصادى منجر مى 

شود.
امام جمعه شــيرين ســو نيز در اين آيين ضمن 

تقدير از اقدامات شهردارى در حوزه اشتغال بيان 
داشت با وجود در پيش بودن چهار انتخابات مهم 
در كشور، مقام معظم رهبرى موضوع توليد را حائز 
اهميت تشــخيص دادند و شعار سال را بر مبناى 

توليد و اشتغال انتخاب كردند.
حجت االســالم ملكــى در ادامه افــزود انتخاب 
هوشمندانه شعار توليد، پشتيبانى ها، مانع زدايى 
ها از ســوى مقام معظم رهبرى نشــان از اهميت 
رونق توليد و اشــتغال در كشــور اســت كه همه 
مســئولين بايد آن را سرلوحه برنامه ها و اقدامات 

خود قرار دهند.
امام جمعه شيرين سو ابراز اميدوارى كرد مسئولين 
شهرستان با ســرلوحه قرار دادن فرمايشات مقام 
معظم رهبرى گام هاى موثرى را در راستاى رونق 

توليد و اشتغال بردارند.
در ادامه بخشــدار شيرين سو نيز با اشاره به شعار 
برگزيده ســال از ســوى مقام معظم رهبرى بيان 
داشــت راه اندازى اين مجموعــه مى تواند كمك 
موثــرى را در ايجاد اشــتغال و رونق اقتصادى در 

شهر داشته باشد.
منصور جمالى آزاد با اشاره به وظايف وزارت كشور 
بيان داشت بخشدارى نيز به عنوان نماينده دولت 
در بخش آمادگى خود را براى كمك و تسهيل در 

حوزه اشتغال اعالم مى دارد.

 حجت يارمحمد از همان ابتداى بدست گيرى سكان مديريت 
شــهرى زنگنه ، برنامه ريزى و اولويــت اصلى خود را در تكميل 
پروژه هاى عمرانى نيمه تمــام زنگنه قرار داد در عين حال اين 
شــهردار جوان و پرتالش با توجه به اينكه شهر زنگنه در مسير 
تردد اصلى جنوب اســتان و يكــى از محورهاى مواصالتى حايز 
اهميت در ورودى به غرب كشــور است و از آنجايى كه در فصول 
گرم ســال محل عبور حجم انبوهى از مســافران و گردشگران 
اســت، توســعه زيرســاخت هاى گردشــگرى زنگنه را يكى از 
ابزار هاى توســعه اقتصادى شهر و از ديگر برنامه هاى در اولويت 
خود مى دانــد. وى، ضرورت بازنگرى و تغيير مبلمان شــهرى، 
ايجاد المان هاى مناسب بصرى و زيباسازى ورودى شهر را جهت 
ايجاد چشم انداز مناسب و گيرا در فضاى شهرى از ضرورت هاى 

اساسى در شهر زنگنه برمى شمرد.
 نصب برج روشنايى در پارك كريمخان زند  

شــهردار زنگنه، روشنايى را يكى از عناصر مهم مبلمان شهرى و 
تعريف كننده هويت و ســيماى شــبانه هر شهر دانست و گفت: 
پارك كريمخان زند شهر زنگنه از لحاظ روشنايى مشكل داشت، 
در راســتاى برطرف كردن اين نقيصه و تأمين روشنايى پارك، 
برج روشــنايى به همراه پروژكتور با تجهيــزات و لوازم كامل را  

خريدارى، اجرا و نصب كرديم .
يارمحمد گفت: اين ســازه به ارتفاع 18 متر و با اعتبارى بالغ بر 
113ميليون تومان از محل اعتبارات داخلى شهردارى خريدارى 

و اجرا شده است.
وى  خاطرنشــان كرد: با توجه به ضعف شــديد فضاى شهر در 
زمينه روشــنايى و خصوصا زيباســازى، تعمير، اصالح و تكميل 
روشنايى تمامى معابر اصلى و فرعى شهر تا پايان سال در دستور 

كار قرار دارد.
 جداسازى آب فضاى سبز از آب شرب

يارمحمد همچنين اظهار كرد: جداســازى شبكه آبيارى فضاى 
ســبز از آب شــرب، يك موضوع اساسى و با اهميت در مديريت 
شهرى محســوب مى شود از اين رو طرح جداسازى آب شرب از 

آب فضاى سبز را دستور كار قرار داديم.
يارمحمد بيان كرد: در اين راســتا چاه آبى به ارتفاع 10 متر و با 
انبارى به حجم 20 متر مكعب حفر شــده است و آبيارى فضاى 

سبز شهر از آب خام چاه انجام  مى شود. 
 فضاى فرهنگى زنگنه رونق گرفت و جوانان 

پاى كار آمدند 
شــهردار زنگ نه با اشــاره به انجــام اقدامــات  فرهنگى در 
ســطوح مختلف پيش از ورود به شــهردارى تصريح كرد: در 
كنار فعاليت هاى عمرانى و خدمات شــهرى كه وظايف ذاتى 
شــهردارى اســت  نگاه ويژه ايى به مســايل فرهنگى دارم بر 
اين اســاس در بدو ورود به مجموعه شــهردارى بــا تعامل با 
روحانيت، بزرگان شهر، فعاالن فرهنگى، هيأت امناى مساجد 
و مسؤالن كتابخانه ها، محوريتى ايجاد كرديم تا فعاليت هاى 

دهيم. سروسامان  را  شهر  فرهنگى 
يارمحمد بــا بيان اينكــه در بحث مســاجد و كتابخانه ورود و 
حمايت جدى انجام داديم خاطرنشــان كــرد: در مدت تصدى 
پســت شــهردارى ، وفاق خوبى از نظر فرهنگى در شهر زنگنه 

شكل گرفته است. 
وى همچنين افزود: با توجه با ســابقه مســوليت هيأت انديشه 
ورزان جوان اســتان، در حوزه جوانان نيــز ورود جدى كرديم و 

جوانان شهر را پاى كار آورديم.
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مديركل حراست استاندارى همدان:
انتخابات مظهر توانايى و اقتدار ملى

 يك كشور است 
 مديركل حراســت اســتاندارى و مســئول كميته حراســت و 
استعالمات ستاد انتخابات استان همدان گفت كه حضور پرشمار در 
انتخابات نماد مشــروعيت و مظهر توانايى و اقتدار ملى يك كشور 

است.
اسدا... عباس زاده در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اهميت انتخابات 
و وظايف كميته حراست و استعالمات ستاد انتخابات، اظهار داشت: 
براى بيان اهميت حضور حداكثــرى مردم در انتخابات مى توان به 
ســخنان ُگهربار رهبر معظم انقالب اشاره كرد كه فرمودند: «ملت ما 

بايد امكان سوء استفاده هاى تبليغاتى را به دست دشمنان ندهد».
وى افزود: دشمن تالش مى كند با كاهش ميزان مشاركت، انتخابات 
در ايران چشمگير نباشــد و اينگونه وانمود كند كه ملت، رغبتى به 
انتخابات و مشاركت در تعيين سرنوشت خويش براى ترسيم آينده 

ايران اسالمى ندارد.
مديركل حراســت اســتاندارى همدان تاكيد كرد: يكى از نكات پر 
اهميت و مورد توجه مردم بايد شركت در انتخابات و تخطئه كردن 
اهداف دشــمن باشــد بنابراين بايد با حضور حداكثرى نه تنها يك 
انتخابات باشكوه، سالم و قانونى برگزار كرد، بلكه توان و اقتدار ملى 

كشور را نيز بيش از پيش به نمايش گذاشت.
مســئول كميته حراست و استعالمات ســتاد انتخابات استان همدان 
ادامه داد: با توجه به اينكه انتخابات، مظهر حضور مردم، احقاق حق 
و توانايى و اقتدار ملى براى يك كشــور محسوب مى شود حضور 
حداكثــرى در انتخابات نيز مى تواند زمينه اتحاد و انســجام داخلى 

را فراهم كرده و مردم بر سرنوشت خويش حاكميت داشته باشند.
عباس زاده بيان كرد: يكى از استوانه هاى اصلى نظام مقدس جمهورى 
اســالمى ايران تكيه بر آرا عمومى يا همان راى مردم است و در اين 
باره حضرت امام خمينى (ره) فرمودند: «رژيم اســالمى و جمهورى 
اسالمى يك رژيمى است متكى بر آراى عمومى و رفراندوم عمومى» 
بنابرايــن مفهوم جمهوريت در اين نظام، بــه پذيرش حق مردم در 

انتخاب نوع نظام سياسى و حاكمان اشاره دارد.
وى اضافه كرد: كميته حراســت و استعالمات ستاد انتخابات مكلف 
به ارســال مدارك داوطلبان به مراجع چهارگانه براى اســتعالمات 
قانونــى و پيگيرى در خصوص دريافت پاســخ از مراجع مربوطه و 
اعالم نتايج بوده همچنين تامين امنيت اقالم و ملزومات انتخاباتى از 
زمان تحويل در ســتاد تا توزيع در مكان هاى اخذ راى و در نهايت 

جمع آورى آنها بر عهده اين كميته است.
مديركل حراست استاندارى همدان، تعيين صالحيت پرسنل معمول 
به ســتاد انتخابات، تعامل و همكارى با كميته هاى ســتاد انتخابات 
در راســتاى اهداف و برنامه هاى پيش بينى شــده، ارائه گزارشات 
نوبه اى به ســتاد انتخابات اســتان، اجراى وظايف محوله از سوى 
ستاد انتخابات اســتان، نظارت و كنترل همه ترددها به ستاد در روز 
برگزارى انتخابات، حضور نماينده حراســت در جلسات مرتبط با 
انتخابات كــه موضوعيت حراســتى دارد را از ديگر وظايف كميته 

حراست و استعالمات ستاد انتخابات برشمرد.
عبــاس زاده بيان كرد: صدور كارت اعضا و ترددكنندگان به ســتاد 
انتخابات بر اســاس معرفى دبير ســتاد انتخابــات، انجام تمهيدات 
حفاظتى الزم در حوزه فناورى مرتبط با انتخابات بر اســاس شرح 
وظايف حراســت آى.تى و مصوبات ســتاد انتخابات و نظارت بر 
گردش اســناد و مكاتبــات انتخاباتى داراى طبقه بنــدى به منظور 

رعايت اصول حفاظتى از وظايف اين كميته محسوب مى شود.

نظارت بر انتخابات امسال استان همدان
 با يك هزار و 600 بازرس

 يــك هزار و 600 بازرس، ســربازرس و بازرس ويژه كار رصد 
و نظارت بر رونــد برگزارى انتخابات 1400 در اســتان همدان را 

برعهده دارند.
به گزارش ايلنا، دبير هيات بازرســى ســتاد انتخابات استان همدان 
گفت: در هر شعبه، يك بازرس ثابت و به ازاى هر 15 شعبه يك سر 
بازرس و به ازاى هر 150 شــعبه يــك نفر به عنوان بازرس ويژه به 
منظور صيانت از آراى مردم، فرايند كنترل و رصد برگزارى انتخابات 

را بر عهده خواهند داشت.
احســان شــهابى افــزود: مــردم مى تواننــد شــكايات و پيشــنهادات 
ــورا ها  ــات (ش ــان انتخاب ــك از داوطلب ــر ي ــف ه ــا تخل ــود و ي خ
و ميــان دوراى مجلــس) و يــا مجريــان و دســت انــدر كاران 
انتخابــات را از طريــق مراجعــه حضــورى بــه فرماندارى هــا 
لينــك شــكايات مردمــى انتخابــات، شــماره پيامــك 9830008529

و تمــاس بــا شــماره تلفــن 38256005 بــراى رســيدگى و بررســى 
ــه هيــات بازرســى گــزارش كننــد. دقيــق ب

مديركل دفتر بازرســى اســتاندارى همدان افزود: انتخابات پيش رو 
و نقش آن در سرنوشــت كشور بســيار با اهميت است و حضور و 
مشاركت حداكثرى مردم موجب نمايش اقتدار، مشروعيت و مقبوليت 

جمهورى اسالمى ايران در عرصه بين المللى مى شود.
ــان  ــود در مي ــى موج ــى و همراه ــاى همدل ــزود: فض ــهابى اف ش
ــراى  ــب ب ــتر مناس ــات، بس ــدركاران انتخاب ــت ان ــئوالن و دس مس
برگــزارى انتخاباتــى امــن، ســالم و پرشــور را در اســتان همــدان 

ــرده اســت. ــم ك فراه
وى ضمــن تاكيــد بــر قانونمنــدارى مجريــان و داوطلبــان 
انتخابــات، از آمادگــى تمامــى عوامــل اجرايــى بــراى برگــزارى 
ــاى  ــر داد و گفــت: هيات ه ــا شــكوه در اســتان خب ــى ب انتخابات
بازرســى اســتان و شهرســتان، حســن اجــراى فراينــد انتخابــات 
را رصــد و كنتــرل، و در صــورت بــروز تخلــف از ســوى 
ــئول  ــع مس ــق مراج ــب را از طري ــان، مرات ــا داوطلب ــان ي مجري

مى كننــد. پيگيــرى 

حاجى بابايى تاكيد كرد:
لزوم اصالح و سرمايه گذارى بورس 

در راستاى تقويت توليد
 اصالح و سرمايه گذارى بورس براى توليد از موارد مهمى است كه 

بايد در سال 1400 انجام شود.
به گزارش بازار، رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شــوراى 
اسالمى بابيان اينكه مشكل اساســى كشور توليد است و اگر مشكل 
توليد حل شود به تبع آن مشــكل اشتغال، تورم، معيشت، واردات و 
صادرات حل خواهد شــد، گفت: اولويت امســال بايد توليد باشد و 

موانع آن از قانون گذارى تا قضايى و اجرايى برطرف شود.
حميدرضــا حاجى بابايى بــا بيان اينكــه بايد بانك هــا از داللى به 
سرمايه گذارى در توليد ورود كنند، ادامه داد: اصالح و سرمايه گذارى 
بورس براى توليد به جاى بازار گردانى سياسى، اقتصادى و داللى كه 
آن را با مشــكل مواجه كرده از موارد مهمى اســت كه در سال 1400

بايد انجام شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
بايد جوانان را وارد صحنه عملياتى كار كنيم، گفت: اولين مانع توليد 
سرمايه است و بايد با ريل گذارى سرمايه از داللى و ورود بانك ها به 
بورس به ســمت توليد حركت كرده و مسير سرمايه كشور را از رشد 

تورم منحرف كنيم.
وى در ادامــه گفت: اگر اين ســرمايه ها در جهت تملك دارايى ها و 

عمران كشور به كارگيرى شود تورم كاهش پيدا مى كند.

50 درصد آموزش ها بايد طبق برنامه ششم 
مهارتى شود اما از برنامه عقبيم

 بر اساس برنامه توسعه 50 درصد آموزش ها بايد مهارتى شود اما 
متاسفانه از برنامه عقب هســتيم و بايد زمينه فراهم كردن كمك هاى 

مردمى به سازمان فنى و حرفه اى را فراهم كنيم.
به گزارش فارس، ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شــوراى اسالمى در جلسه علنى روزگذشته و در جريان گزارش اين 
كميسيون درباره اليحه نحوه كمك هاى اشخاص حقيقى و حقوقى به 
سازمان فنى و حرفه اى اظهار داشت: سازمان و دانشگاه فنى و حرفه اى 
در كشور زمينه اشتغال را فراهم مى كنند و بر اساس برنامه توسعه 50

درصد آموزش ها بايد مهارتى شود اما متاسفانه از برنامه عقب هستيم 
بنابراين اين اليحه زمينه فراهم كردن كمك هاى مردمى به سازمان فنى 

و حرفه اى را فراهم مى كند.
حجت االســالم احمدحســين فالحى در ادامه افــزود: اين اليحه به 
كميســيون آموزش به عنوان كميســيون اصلى ارجاع شده بود كه با 
حضور كارشناسان، دستگاه هاى ذيربط و كارشناسان مركز پژوهش هاى 
مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نشست 16 شهريور 
92 با اعمال اصالحاتى در متن تصويب شــد و اينك گزارش آن در 

اجراى ماده 143 آئين نامه داخلى تقديم مجلس مى شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
ســازمان فنى و حرفه اى يكى از زمينه هاى اشــتغال كشور محسوب 
مى شــود، تصريح كرد: اين ســازمان با كمك ترين امكانات مى تواند 
اشتغالزايى گسترده را ايجاد كند و بايد ميان مسائل و مشكالت سياسى 
و اصلى سازمان تفكيك قائل شد؛ اين سازمان بازنشست نيست و بايد 
براى تجهيز و توسعه ســازمان كه از امكانات محدود برخودار است 
بايد چاره انديشى كرد و نبايد نقش اساسى سازمان را در عرصه هاى 

مختلف ناديده گرفت.
فالحى اظهار داشــت: بايد با تجهيز اين سازمان زمينه اشتغال فارغ 
التحصيالن را ايجاد كرد، بــراى خريدارى تجهيزات موانع قانونى 
وجود دارد و بايد زمينه را فراهم كرد تا دستگاه هاى نظارتى اجازه 
دهنــد از كمك هاى مردمى و افراد حقيقــى و حقوقى براى تامين 
تجهيزات ســازمان اســتفاده كرد. انتظار مى رود نمايندگان با رأى 
موافق به كليات اين اليحه به ســازمان براى اشــتغال زايى و رشد 

آن كمك كنند.

نتايج  به طور منظم
 به مقامات عالى گزارش مى شود

 هيــأت مذاكره كننده نتايج گفت وگوها را به طــور منظم به مقامات عالى 
گزارش مى كند.

به گزارش فارس، سفير و نماينده دائم جمهورى اسالمى ايران در سازمان هاى 
بين المللى مستقر در وين روزگذشــته در اظهاراتى درباره مذاكرات جارى در 
وين بين ايران و گروه 1+4 اظهار داشــت: آن چــه در وين در حال پيگيرى و 
گفت وگو اســت، ايجاد يك تصوير واضح و شفاف در خصوص لغو تحريم ها 

مى باشد.
كاظم غريب آبادى افزود: شناســايى و فهرســت كردن اقدامات لغو تحريمى، 
براى اين شفاف سازى و سنجيدن جديت آمريكا در ادعاى خود براى بازگشت 

و پايبندى كامل به برجام و انطباق آن با سياست اعالمى كشور، الزم است. 

غنى سازى60 درصد پيام هاى سياسى مهمى 
داشت

 دشــمنان ايران انتظار داشــتند با اقدامات تروريستى فعاليت هسته اى ايران 
متوقف و يا كند شــود، اما اين غنى سازى به دشمنان ما ثابت كرد صنعت هسته 
اى ايران بومى شده است و هيچ كس نمى تواند مانع پيشرفت ايران اسالمى شود. 
به گزارش مهر، رئيس مجلس در جلسه علنى روزگذشته با بيان اينكه رسيدن 
به غنى ســازى 60 درصدى پيام هاى سياسى مهمى به همراه داشت، گفت: با 
اجرايى شدن قانون اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها، قفل هاى صنعت هسته اى 
شكسته شد و قدرتى براى تيم مذاكره كننده  هسته اى توليد كرد تا بتواند از اين 

ظرفيت براى تحقق هدف رفع كامل همه تحريم ها استفاده كنند.
محمدباقر قاليباف تاكيد كرد: پاســخ به حمله تروريستى به نطنز يك ضرورت 

حتمى است و در زمان مناسب انجام خواهد شد.

تاكيد بر تقويت همكارى هاى تهران و بلگراد 
 رييس جمهورى با اشــاره به روابط خوب و صميمى ايران و صربســتان 
و همچنين امضاى يادداشــت تفاهم همكارى ميان وزيــران امور خارجه دو 
كشور، بر تالش براى توسعه و تعميق مناسبات در زمينه هاى مختلف، سياسى، 

اقتصادى و تجارى تهران و بلگراد تاكيد كرد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى روزگذشته در ديدار 
«نيكال سالكوويچ» وزير امور خارجه صربستان با بيان اينكه جمهورى اسالمى 
ايران معتقد به ضرورت حفظ صلح، ثبات و امنيت در منطقه بالكان و همزيستى 
مســالمت آميز همه اقوام و نژادها اســت، گفت: مبارزه با تروريسم و برقرارى 

صلح و ثبات و امنيت مستلزم همكارى و تالش همه جانبه كشورها است.
وى آمادگى كشــورمان براى مشــاركت و همكارى هاى علمى و تخصصى با 

صربستان را در زمينه مبارزه با كرونا، اعالم كرد.

 رئيس ستاد انتخابات استان روز گذشته در 
دومين نشست خبرى خود با اصحاب رسانه 
از تاييد 95 درصدى داوطلبان شوراى اسالمى 

شهر استان خبر دارد.
مصطفــى آزادبخت توضيــح داد: 1148 نفر 
براى حضور در انتخابات شــوراهاى شــهر 
اســتان ثبت نام كردند كه از ايــن تعداد در 
مرحله اول 4/6 درصد رد صالحيت شدند و 
تعداد ثبت نام كنندگان نيز نسبت به دوره قبل 

دو درصد كم شده  است.
مجلــس  اى  دوره  ميــان  انتخابــات  در 
شــوراى اســالمى بــراى نمايندگــى  در 
حــوزه انتخابيــه بهــار و كبودراهنــگ نيــز 69
ــه اول  ــه در مرحل ــد ك ــام كردن ــر ثبــت ن نف
ــى  ــات اجراي ــا در هي بررســى صالحيــت ه

ــدند. ــت ش ــد صالحي ــد تأيي 95 درص
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان در ادامه با بيان اينكه 5 هزار 445 نفر 
براى حضور در انتخابات شــوراهاى روستا 
استان ثبت نام كردند، افزود: از اين تعداد 205
نفر زن و 5240 نفر مرد بودند و در اين دوره 
ثبت نام همه روستاها به حد نصاب رسيده  و 
تعداد ثبت نام كنندگان نسبت به دوره قبل 3/7

درصد افزايش داشته  است.
آزادبخت با بيــان اينكه تحصيالت داوطلبان 
دوره ششــم شوراهاى روستا استان نسبت به 
دوره پنجم بهتر شده است، گفت: در شوراى 
پنجم 3366 نفر تحصيالت ابتدايى، 188 نفر 
راهنمايى، 95 نفر متوســطه، 875 نفر ديپلم، 
147 نفر كاردانى، 374 نفر كارشناسى، 71 نفر 
كارشناسى ارشد و 5 نفر تحصيالت حوزوى 

داشتند.
رئيس ستاد انتخابات اســتان اضافه كرد: در 
اين دوره 3174 نفر داراى تحصيالت ابتدايى، 

375 نفر راهنمايى، 262 نفر متوسطه، 921 نفر 
ديپلم، 159 نفر كاردانى، 442 نفر كارشناسى، 
91 نفر كارشناسى ارشد و 21 نفر تحصيالت 

حوزوى هستند.
آزادبخــت با بيان اينكه چهــار اصل امنيت، 
سالمت، مشاركت و رقابت در انتخابات مهم 
است، خاطرنشان كرد: امنيت و سالمت كه بر 

عهده ما است، طبق برنامه 
براســاس  و  مى رود  پيش 
وزارت  اوليــه   ارزيابــى 
كشور، همدان دومين استان 
فرآيند  صحيــح  انجام  در 

انتخابات بوده  است.
وى ادامه داد: مشــاركت و 
رقابت زمانى قابل اجراست 
كه امنيت و سالمت باشد و 
ما با استقالل تام و تمام و 
خود  طرفى  بى  زدنى  مثال 
را نشــان داديــم و زمانى 
است  ارزشمند  ما  كارهاى 
كه مردم احساس مسئوليت 
كنند و پــاى صندوق رأى 

بيايند.
آزادبخت درباره بد اخالقى 

هاى انتخاباتى در عرصه انتخابات توضيح داد: 
كميته امنيت انتخابات استان با منتشر كنندگان 
اخبار جعلى در باره كانديداها برخورد مى كند.

وى گفت: مجريان انتخابات با استقالل تمام 
و بى طرفى وظيفه خود را در زمينه برگزارى 
انتخابات انجام مى دهند و زمينه مناسب براى 
مشــاركت و حضور حداكثرى مردم در پاى 

صندوق هاى راى را فراهم خواهند كرد.
رئيس ســتاد انتخابات اســتان همدان افزود: 
عمل بــه قانون اولويت ما اســت و در تمام 

مراحل بايد قانون را مدنظر قرار دهيم و همراه 
با قانون عمل كنيم.

ارتش همواره همراه و همگام مردم بوده است
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همــدان در ادامه با اشــاره 29 فروردين روز 
ارتــش گفت: دالورمــردان ارتش جمهورى 
اســالمى ايران همواره و در تمامى صحنه ها 
پيروزى  دوران  جملــه  از 
شكوهمند انقالب اسالمى، 
دوران  و  مقــدس  دفــاع 
همگام  همراه،  سازندگى، 
منشــا  ملت،  كنــار  در  و 
خدمات ارزشــمند و قابل 

توجه اى بوده است.
آزادبخت افزود: امام راحل 
ارتش  نظير  بى  ابتكارى  با 
را كه داراى ذات ســالم و 
مردم  پاكى بود به صفوف 
جــذب كردنــد و همين 
امــر موجــب خدمــات 
ارزنده و ايثار، رشــادت و 
ارتشيان  ازخودگذشــتگى 
دالور در تاريخ پرشــكوه 

انقالب اسالمى شد.
وى اظهــار داشــت: غيورمــردان ارتش در 
پيروزى انقالب اســالمى نقش بسيار مهم و 
چشــمگيرى در همراهى و همكارى با مردم 
داشــتند و اين درحالى بود كه برخى با هدف 
ضربــه زدن به نظــام جمهورى اســالمى با 
طراحى توطئه هايــى درصدد انحالل ارتش 

بودند.
 در حال حاضر نيازى به راه اندازى 

بيمارستان صحرايى نداريم
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 

همدان در ادامه با اشاره به موج چهارم شيوه 
ويروس كرونا، اظهار داشــت: بــا توجه به 
افزايش شمار بيماران بسترى در بيمارستان ها 
و ضرورت هم افزايى براى خدمت رســانى 
بهينه به بيماران و همچنين كمك به مجموعه 
درمانى علوم پزشكى، ظرفيت بيمارستان هاى 
ارتش در سطح اســتان براى خدمت رسانى 
به بيماران و همچنين افزايش ظرفيت درمانى 
استان براى كنترل موج چهارم اپيدمى كرونا، 

بكار گرفته شده است.
آزادبخــت با بيان اينكه در حال حاضر نيازى 
به راه اندازى بيمارســتان صحرايى در استان 
نداريــم، از شــهروندان خوســت با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى ضمن پيشگيرى از 
ابتالى خود و خانواده به ويروس كرونا، كادر 
درمان اســتان را براى خدمت رسانى بهتر به 
بيمــاران و همچنين كنترل اين بيمارى كمك 

كنند.
وى افزود: با توجه بــه افزايش امار مبتاليان 
در اســتان همدان، 2 هفته سخت را پيش رو 
داريــم و طبق آخرين آمارها در 24 ســاعت 
گذشــته 18 هم اســتانى ديگر بر اثر ابتال به 
كرونا جان خود را از دســت داده اند كه اين 
آمار نشانه شدت و سرعت انتقال ويروس در 

موج چهارم است.
اجتماعــى  و  امنيتــى  سياســى،  معــاون 
بيماران  شــمار  گفت:  همدان  اســتاندارى 
بسترى استان همدان كه در روزهاى آخرين 
سال گذشته به حدود هفت نفر كاهش يافته 
بود، اينــك به بيش از يك هزار و 500 نفر 
رسيده و تنها راه كاهش اين آمار و مديريت 
ويروس، رعايت شــيوه نامه هاى بهداشتى 
و همراهــى مــردم و تالش بيــش از پيش 

مسئوالن است. 

رئيس ستاد انتخابات استان همدان اعالم كرد

تأييد صالحيت 95درصد 
داوطلبان مجلس و شوراى شهر

■ همدان دومين استان 
در انجام صحيح فرآيند انتخابات است

■ چهار اصل امنيت، سالمت، 
مشاركت و رقابت در انتخابات مهم 

است

■ با منتشر كنندگان اخبار جعلى 
درباره كانديداها برخورد مى كنيم

■ مجريان انتخابات با استقالل تمام 
و بى طرفى وظيفه خود را در زمينه 
برگزارى انتخابات انجام مى دهند

مشكالت بورس در جلسه شوراى هماهنگى 
سران قوا بررسى مى شود

 عضو هيات رييســه مجلس شوراى اســالمى گفت كه قرار است 
مشــكالت مردم در بورس در جلسه شوراى هماهنگى سران قوا مورد 

بررسى قرار گيرد.
به گزارش تسنيم، حسينعلى حاجى دليگانى در جلسه علنى روزگذشته 
مجلس شوراى اسالمى در تذكرى شفاهى اظهار كرد: خوشحال هستيم 
كه با پيگيرى هاى مجلس و رييس مجلس، قرار است موضوع بورس 
و مشــكالت مردم در اين باره در جلســه شوراى هماهنگى سران سه 

قواه مطرح شود.
وى افزود: در خواســتم از رييس مجلس اين است كه با توجه به نقش 
موثرش در اين باره، شــرايط به نحوى پيش رود كه دغدغه 46 ميليون 
نفر رفع شــده و آن ها از نگرانى بيرون آيند؛ اين از رسالت هاى سران 

سه قوه و مجلس شوراى اسالمى است.

رونمايى اصولگرايان
 از 9 كانديداى اصلى خود در انتخابات 1400

 به گــزارش اعتماد آناليــن، منوچهر متكى، از چهره هاى ارشــد 
اصولگرايان و وزيرامورخارجى دولت محمود احمدى نژاد، در در شبكه 
افق صداوسيما گفت: 9 گزينه اصلى شوراى وحدت اصول گرايان براى 
انتخابات رياست جمهورى اين ها هستند: باقر قاليباف، ابراهيم رئيسى، 
محسن رضايى، ســعيد جليلى، حســين دهقان، على نيكزاد، حسين 

قاضى زاده هاشمى، عزت اهللا ضرغامى و سعيد محمد.
شوراى وحدت، تشكل اصلى و جبهه اى اصول گرايان در انتخابات پيش 

رو است.
روزگذشته آئين گراميداشت روز ارتش جمهورى اسالمى ايران با اجراى رژه خودرويى در پايگاه سوم شكارى شهيد نوژه همدان برگزار شد. اين مراسم با حضور 

نماينده ولى فقيه در همدان و اعضاى شوراى تامين استان با رعايت پروتكل هاى بهداشتى همراه بود.

عكس روز

پنجم 3366  شوراى  در 
ابتدايى،  تحصيالت  نفر 
 95 راهنمايى،  نفر   188
نفر متوســطه، 875 نفر 
ديپلم، 147 نفر كاردانى، 
كارشناســى،  نفر   374
كارشناســى  نفــر   71
ارشد و 5 نفر تحصيالت 

حوزوى داشتند
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نيش و نـوش

خبـر

زمان پيش ثبت نام مدارس شاهد اعالم شد
ــام  ــرورش در خصــوص ثبت ن ــوزش و پ ــران وزارت آم ــاهد و ايثارگ ــور ش ــر كل ام  مدي
مــدارس شــاهد گفــت: پيــرو جلســه ســتاد مركــزى شــاهد وزارت آمــوزش و پــرورش، بــازه 

زمانــى ثبــت نــام پايــه هــاى ورودى اول ابتدائــى، هفتــم و دهــم مشــخص شــد.
به گزارش ايســنا، محمدرضا رزاقى در خصوص زمان پيش ثبت نام افزود: پيش ثبت نام مدارس 

شاهد به صورت الكترونيكى در سراسر كشور به ترتيب:
ـ پايه اول ابتدايى از اول خرداد ماه  تا 25 خرداد

ـ پايه هفتم (دوره اول متوسطه) از 22خرداد ماه تا 15 تير ماه
ـ و پايه دهم (دوره دوم متوسطه) از اول تير شروع و تا 25 تير انجام خواهد شد.

تبديل وضعيت 30 هزار مشمول قانون استخدام 
حق التدريسى ها و نهضتى ها

 مركــز برنامه ريــزى منابــع انســانى و امــور ادارى وزارت آمــوزش 
ــر از  ــزار نف ــت 30 ه ــل وضعي ــه اى تبدي ــدور اطالعي ــا ص ــرورش ب و پ
مشــموالن قانــون تعييــن تكليــف اســتخدامى معلمــان حق التدريســى 
ــدن دوره  ــت گذران ــى جه ــا معرف ــوادآموزى ب ــت س ــياران نهض و آموزش
ــر  ــت دبي ــان و دانشــگاه تربي ــوزى در دانشــگاه فرهنگي ــاله مهارت آم يك س

ــرد.  ــالم ك ــى را اع ــهيد رجاي ش
بــه گــزارش ايســنا، در اجــراى قانــون الحــاق يــك مــاده بــه قانــون تعييــن 

نهضــت  آموزشــياران  و  حق التدريســى  معلمــان  اســتخدامى  تكليــف 
ــس  ــهريور97 مجل ــوب 13ش ــرورش، مص ــوادآموزى وزارت آموزش وپ س
ــدى)،  ــات بع ــوط (الحاق ــى مرب ــاى اجراي ــالمى و آيين نامه ه ــوراى اس ش
ــه  ــوط ب ــه مرب ــور ادارى، اطالعي ــانى و ام ــع انس ــزى مناب ــز برنامه ري مرك
مشــموالن قانــون مذكــور را كــه بــه اســتناد مجــوز شــماره 389260 مــورخ 
ــراى تبديــل وضعيــت  13اســفند99 ســازمان ادارى و اســتخدامى كشــور، ب
30000 نفــر از مشــموالن كــه از ســوى ادارات كل آموزش وپــرورش 
ــگاه  ــوزى در دانش ــاله مهارت آم ــك  س ــدن دوره ي ــت گذران ــتان ها جه اس
فرهنگيــان و دانشــگاه تربيــت دبيــر شــهيد رجايــى معرفى شــده اند، را 

ــرد. اعــالم ك

پليس فتا هشدار داد
كالهبردارى با عنوان «كسب درآمد نجومى از 

طريق توليد يا خريد و فروش ارز ديجيتال»

 معاون فنى پليس فتا ناجا گفت: مجرمان ســايبرى با اســتفاده از 
ترفندهاى تبليغاتى فريبنده در شبكه هاى اجتماعى و پيام رسان ها مبنى 
بر" كسب درآمد باال از طريق توليد يا خريد و فروش ارز ديجيتال در 

خانه" از كاربران كالهبردارى مى كنند.
به گزارش ايســنا، على نيك نفــس اظهار كرد: مجرمان ســايبرى با 
سوءاستفاده از ناآگاهى كاربران از رمز ارزها و نبود قوانين و مقررات در 
خصوص ساماندهى اين نوع ارزهاى ديجيتال در كشور، ضمن ايجاد 
صفحات متعدد در شبكه هاى اجتماعى با نام و تصوير افراد مشهور، با 
وعده اهداى بيت كوين نسبت به تشويق جويندگان كار جهت ثبت نام 
در يك "صرافى آنالين ارز ديجيتال" اقدام به دريافت حساب كاربرى 
كاربران و با پرداخت سودهاى كاذب و موقت از قربانيان كالهبردارى 
مى كنند. وى ادامه داد: كالهبرداران سايبرى با بهره گيرى از شگردهاى 
مختلف نظير ايجاد فراخوان براى سرمايه گذارى روى ارزهاى ديجيتال 
بدون پشــتوانه از كاربران به شيوه "پانزى"  كالهبردارى مى كنند و در 
برخى موارد نيز كالهبردارى از طريق فروش دســتگاه هاى توليد رمز 
ارز غيرمجاز و قاچاق با قيمت هاى گزاف به افراد رخ مى دهد همچنين 
فروش رمز ارزهاى جعلى يا شــبيه سازى شده نيز از ديگر شگردهاى 

رايج كالهبرداران حرفه اى در اين حوزه است.
نيك نفس در ادامه با تشريح ساير شيوه هاى كالهبردارى رايج در اين 
حوزه اظهاركرد: مجرمان سايبرى با طراحى صفحات پرداخت بانكى 
جعلى موســوم به فيشينگ و با استفاده از برخى از افزونه هاى جعلى 
در مرورگرها و يا ارسال پيام از طريق ايميل و شبكه هاى اجتماعى به 
عنوان پشتيبانى كيف پول ها نسبت به سرقت اطالعات كليد خصوصى 
كاربران اقدام مى كنند و با سوءاستفاده از ناآگاهى افراد، نسبت به انتقال 
رمز ارزهاى آنان به حساب خود، از اعتماد قربانيان حداكثر سوءاستفاده 
را انجام مى دهند. وى تصريح كرد: باتوجه به نوسانات در بازار سرمايه 
و بورس كشــور و رشد چشمگير قيمت بيت كوين در عرصه جهانى 
تمايل به اين گونه ســرمايه گذارى ها در كشور نيز افزايش يافته است 
و افراد براى حفظ ارزش ســرمايه خود و يا به اميد يك شــبه ره صد 
ساله پيمودن به اين سمت و سو كشيده مى شوند و در دام كالهبرداران 

حرفه اى مى افتند.
بــه گزارش پايــگاه خبرى پليس وى آگاهى و دقــت نظر كاربران را 
اولويت اصلى پيشــگيرى از اين كالهبردارى ها برشــمرد و توصيه 
كرد: در مواجهه با تبليغات گســترده مرتبط با رمزارزها در شبكه هاى 
اجتماعى و پيام رسان ها كه متاسفانه بخش عمده آن ها فريبنده و كاذب 
اســت، با ترديد و دقت زياد عمل كنند و حتما قبل از هرگونه سرمايه 
گذارى يا فعاليت در زمينه رمزارزهــا، اطالعات حقوقى، فنى الزم و 

كافى را در اين حوزه كسب كنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگيرند.

آرمان ملى: روزگار سياه زنان كارتن خواب
  بدون شرح!!!

آسيا: وضعيت نامطلوب بازار سرمايه
  مگه قبال خيلى مطلوب بود..؟

آسيا: 4 عدد ميوه ميل بفرماييد 300 هزار تومان
  قبال كه با 300 تومن يه مهمونى ميداديم...!

ابرار: آماده برپايى بيمارستان صحرايى هستيم
  مگه كرونا به صحرا هم رسيده...

ابرار اقتصادى: بى توجهى قيمت ها به وعده مسئوالن
  قيمت ها هم فهميدن وعده ها معلوم نيست كى عملى بشه...!

ابتكار: واكسيناسيون رانتى
  اى بابا! رانتم قاطى واكسن كرديد؟

اخبار صنعت: افزايش توليد نفت و آشفتگى در بازار جهانى
  اوه اوه بازار نفت چه ميكنه!

اقتصاد اينده: گام نخست؛ بركنارى خاطيان شبكه بهداشت
  ايشاال كه گام اولو محكم برداريد..!
اقتصاد پويا: بورس همچنان بر مدار قرمز

  مگه قبال رو مدار سبز رژه مى رفت...!
جهان صنعت: بحران پايدارى بدهى

  خداروشكر همين يه بحرانو كم داشتيم...!
جوان: برنامه صد روزه آخر را فقط به جوجه يك روزه بپردازيد

  يعنى ميخوان جوجه  رو آخر بهار بشمارن..؟!
حرف مازندران: بازار مرغ در انتظار التهاب

 يعنى قبال هيچ التهابى نداشت...!
رسالت: شاخص هاى يك رئيس جمهور

  يعنى چى مى تونه باشه؟!
روزگار معدن: بازار مصالح ساختمانى شفاف مى شود

  همه  بازارها شفاف بود، فقط همين يكى مونده بود!

بخشودگى جرايم رانندگى دوبرابر شده 
تا پايان سال 99

 رئيس پليس راهور از بخشش جرايم رانندگى معوقه اى خبر داد كه 
مشمول جرايم دو برابرى شده اند.به گزارش مهر، سيد كمال هاديانفر 
با اعالم خبر بخشــودگى جرايم رانندگى دو برابر شــده تا پايان سال 
99، در ايــن رابطه اظهار كرد: درخواســت كرديم افرادى كه تا پايان 
ســال 99، داراى جرايم رانندگى معوقه هســتند و مشمول جرايم دو 
برابرى شده اند، شامل بخشودگى شوند و جرايم رانندگى آنها به اصل 
بازگردد.رئيس پليس راهور تصريح كرد: مجلس شــوراى اسالمى با 
اين درخواســت موافقت كرد لذا جرايم رانندگــى معوقه دو برابرى 
تمام دارندگان وســايل  نقليه، از چهار ارديبهشــت ماه 1400 به اصل 
بر مى گردد و تا پايان دى ماه امســال فرصــت دارند كه اصل جرايم 

رانندگى را پرداخت كنند و مشمول بخشودگى شوند.

مهدى ناصرنژاد »
 روزگار غريبى اســت، هيچ كس و هيچ 
چيزى شــكل خودش نيست. آن قدر عوض 
شديم كه عيار نگاه مان هم به اشياى پيرامون 
و ارزش هاى زندگى تغيير كرده است. معيار 
مقايسه هر خوب و بد و زشت و زيباى هاى 
زندگى نيز با گذشته ها خيلى متفاوت است. 
اصال يادمان رفته اســت براى چه زنده ايم و 
جنس آرزوهاى مــان از رنگ و حال و وزن 
آداب و فرهنگ پدرمان نيست. راستش اين 
اســت كه زندگى را فقط و فقــط از روزنه 
ماديات نــگاه مى كنيم، به ايــن دليل كه هر 
روز و بــه هر بهانه خريد يــك كاالى تازه، 
فقط ميزان قيمت و مقايســه قيمت هاى روز 
با ارزش واقعى آن جنس با قيمت هاى چند 
سال و چند دهه گذشته در ذهن مان مى نشيند 
و موضوع حرف و واگويه ها نيز در هر جمع 
و محفل همين اســت. هيچ گاه نشــده و يا 
خيلى كم از خلق و خوى و شــيوه زندگى 
پدر و مادر ها و رابطه هــاى فاميلى صحبت 
كنيم و بخواهيم در احياى سنت هاى شيرين 

اسالف خويش پيشقدم باشيم. 
راســتى هيچ شــده بخواهيم بدانيم كه چرا 
اكثريت مردم در گذشــته خيلــى راحت تر 
زندگــى مى كردند و در مشــكالت كمترى 
غرق بودنــد؟ البته نه به ايــن دليل كه فكر 
كنيم وضع مالى مردم در گذشــته بهتر بوده، 
يا قيمت يك عــدد تخم مرغ يك ريال بوده 
است،يا سطح دانايى و علم جامعه گذشتگان 
ما باالتر از نمودارهاى كنونى باشــد!. بدون 
شــك قديم ترها امكانات زندگى براى مردم 
حتى در پيشرفته ترين شهرها و سكونتگاه ها 
بســيار پايين تر از شرايط كنونى بوده است، 
اما مــردم راحت تر زندگــى مى كردند و به 

اصطالح غم و غصه كمترى داشتند، چرا؟.
داليــل بى شــمارى مى تــوان بــراى چنين 

دوگانگى ها و چندگانگى ها و تفاوت فاحش 
فرهنــگ و زندگى دنياى گذشــته و حال، 
حداقــل در جامعــه خودمان برشــمرد! اما 
بزرگترين و اصلى ترين دليل همانا سادگى و 
بى پيرايگى زندگى و دنياى آدميان سال هاى 

نه چندان دور مى باشد. 
متأســفانه دنيــاى ماشــينى و زندگى مدرن 
و به ظاهــر راحتى كه آدم هــاى امروزى با 
هر ســختى و حســرت براى خويش فراهم 
ساخته و مى ســازند، علت تمام ناراحتى ها 
و بيمارى هاى روحى و افسردگى هاى امثال 
ماست كه مصداق همان (خودم كردم كه..... 
برخودم باد) مى باشد. به نوشتارى راحت تر، 
زندگى پر زرق و برق و حســرت داشــتن 
خيلــى از نداشــته هاى فريبنده از يك ســو 
موجب تخريب فرهنگ راستين و ارزش هاى 
واقعى جامعه ايرانى اســت و از يك سو نيز 
اسباب گرفتارى و بدهكارى و پايمال شدن 

بســيارى از دلبســتگى ها و تعلق خاطر هاى 
شــيرين و عزتمندانه مرد و زن ايرانى شده 
اســت. متأســفانه در گرداب دگرگونى هاى 
ســريع بينشــى و گرايشى نزد بســيارى از 
خانواده هــاى متجدد معــاب امروزى، جاى 
هيــچ تفكر و تعقل باقى نيســت و ارزش ها 
و الگو هاى درســت براى يك زندگى بدون 
دغدغه به شــدت دچار تند باد هاى مسموم 

گرديده است.
 كافى اســت زوجى جــوان و آرزومند يك 
شــب به ميهمانى دوســت و فاميلى تازه به 
دوران رســيده برونــد، آن وقت اســت كه 
ذهنيت ظاهرپسند ميهمان به سمت و سوى 
داشــته هاى نو نوار و چشم پركن صاحبخانه 
خواهد رفــت و دلخورى ها و گرفتارى هاى 
جديد زن و شوهر ميهمان از همانجا شروع 
مى شــود كه چرا اينان دارنــد و ما نداريم!! 
عاقبــت كار به هر طريقى تشــكيل پرونده 

جديد تســهيالتى نزد يك موسسه هاى مالى 
خواهد بود. 

در چنيــن روزگارى بى انصافى اســت اگر 
تصور كنيم فقط ويروس كرونا و لزوم حفظ 
فاصله هاى اجتماعى و رعايت شيوه نامه هاى 
بهداشتى، مســبب دورى و فراموشى فاميل 
و دوســت و آشــناى دور و نزديك و حتى 
رفت وآمد هــاى خواهــر و برادرى اســت. 
راســتش، كرونــا در اين سنت شــكنى ها و 
پيوندگريزى ها و فرهنگ كشــى ها فقط يك 
توفيق اجبارى براى بهانه تراشــى است، واال 
مقصر اصلى تاراج ارزش هاى شيرين فرهنگ 
ايرانى و ميخ كوبيدن ها بر تابوت صله رحم و 
مهربانى هــا و عاطفه هاى فاميلى و پيوندهاى 
طايفه اى، همانــا گريزانى و پنهان كارى ها و 
سرپوش گذاشتن بر برخى كمبود ها و چشم 
و هم چشمى هاى رقابتى است و اين حكايت 

همچنان باقى است.

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

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

برابر رأي شماره 1806-99/12/16 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيدحسن همايون نژاد فرزند  سيدعبدالرحمن 
به شماره شناســنامه 297 صادره از همدان در چهارونيم دانگ مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى ديم به مساحت 204284 مترمربع پالك 359 فرعى از 13 اصلى واقع 
در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى آقبالغ لتگاه قســمتى از مستثنيات مالكانه 
خريدارى مع الواسطه از مالك رســمى آقاى محمدباقر ارژنگى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 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 572)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شماره 1792-99/12/12 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى هادى سفرنگ فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 
85 صادره از بهار در ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 189/90 مترمربع پالك 11641 
فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواســطه از 
مالك رسمى آقاى رستمعلى كريمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 7)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شماره 1786-1399/12/12 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيدعباس حسينى فرزند سيدحسن به 
شماره شناسنامه 20995 صادره از  بهار در اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
274/06 مترمربع پالك 11639 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 721 
فرعى از 139 اصلى در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواســطه از مالك 
رسمى آقاى غالمحسين فرزند مرادعلى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 10)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شــماره 1788-99/12/12 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم آزادى فخر فرزند يوسف به شماره 
شناســنامه 135 صادره از بهار در اعيانى سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 218/82 مترمربع پالك 11637 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 
3858 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه 
از مالك رسمى آقاى رضا يونس پور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 4)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شــماره 1800-1399/12/14 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نبى اله عبدالهى 
واثقى فرزند على اله به شــماره شناسنامه 35 صادره از بهار در ششدانگ يك 
باب ســاختمان به مساحت 262/57 مترمربع پالك 11642 فرعى از 139 اصلى 
واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى 
آقاى عبداله روشن محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صــورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف  -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 1810-99/12/16 هيأت پنجم موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى خمسه ئى 
فرزند  عيســى به شماره شناســنامه 34 صادره از بهار در ششدانگ يك باب 
اصلى  از پالك 143  به مساحت 933/85 مترمربع قسمتي  ساختمان سردخانه 
واقــع در بخش چهار حوزه ثبــت ملك بهار اراضى حســام آباد خريدارى از 
مالك رســمى ورثه غالمحسين خمســه ئى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نســبت 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، 

نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 567)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

 آگهى مزايده عمومى (نوبت اول)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

مركــز كشــتارگاه صنعتــى دام همــــدان در نظــر دارد 
ســالن   - ضايعــات  تبديــل  ســالن   از  بهره بــردارى 
بســته بندى گوشــت  -  بوفــه - باســكول گاوى و گوســفندى  
ــدت  ــال 1400 بم ــراى س ــتارگاه را  ب ــل كش ــع در داخ واق
يكســال از طريــق مزايــده بــه اشــخاص حقيقــى يــا حقوقــى 

ــد. ــذار نماي ــاره واگ ــورت اج ــه ص ــرايط ب ــد ش واج
پــس  كارى   روز  هفــت  تــا  تواننــد  مــى  متقاضيــان 
از انتشــار  آگهــى (پايــان وقــت ادارى روز دوشــنبه 
ــز  ــه مرك ــده ب ــناد مزاي ــت اس ــت درياف 1400/02/06) جه
ــر 15  ــع در كيلومت ــدان واق ــى دام هم ــتارگاه صنعت كش
ــروى  ــاد - روب ــح آب ــى صال ــاه -  دور اه ــاده كرمانش ج

ــد. ــه نماين ــى  مراجع ــت بازرس ايس

 آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

مركــز كشــتارگاه صنعتــى دام همــــدان در نظــر دارد 
ســالن   - دام  نگهــدارى  هــاى  ســالن  از  بهره بــردارى 
ــكمبه  ــوى ش ــالن شستش ــش - س ــع آورى آالي ــاى جم ه
ــع در  ــفندى واق ــه گاوى و گوس ــع آورى پي ــالنهاى جم - س
ــال از  ــدت يكس ــال 1400 بم ــراى س ــتارگاه را  ب ــل كش داخ
ــد  ــى واج ــا حقوق ــى ي ــخاص حقيق ــه اش ــده ب ــق مزاي طري

ــد. ــذار نماي ــرايط واگ ش
متقاضيــان مــى تواننــد تــا هفــت روز كارى  پــس از انتشــار  
آگهــى (پايــان وقــت ادارى روز دوشــنبه 1400/02/06) جهــت 
ــه مركــز كشــتارگاه صنعتــى دام  ــده ب دريافــت اســناد مزاي
همــدان واقــع در كيلومتــر 15 جــاده كرمانشــاه -  دور اهــى 

صالــح آبــاد - روبــروى ايســت بازرســى  مراجعــه نماينــد.

چه دارد بر سرمان مى آيد
يام

ن پ
مدا

س: ه
عك

/

مجوز مهدكودك 
ديگر صادر نمى شود

 مديركل مدارس و مراكز غيردولتى وزارت 
آموزش و پرورش دربــاره وضعيت صدور 
مجوز، اداره و نظارت بر پيش دبستانى هاى 
غيردولتى براى ســال تحصيلى آتى توضيح 
داد و تاكيد كرد كه تا زمان تشــكيل سازمان 
ملى تعليم و تربيت كودك، همه پرونده هاى 
دريافت مجوز جديــد مهدكودك متوقف و 
مجوز جديدى براى تشكيل مهد كودك صادر 

نمى شود اما تا زمان تشكيل سازمان ملى تعليم 
و تربيت كودك، تمام ضوابط تشكيل مهدها 
و ادامه فعاليت برعهده دســتگاه صادر كننده 

مجوز است.
ســعيد صالح درباره وضعيت صدور مجوز، 
اداره و نظارت بر پيش دبستانى هاى غيردولتى 
براى ســال تحصيلى آتى با توجه به تشكيل 
ســازمان ملى تعليم و تربيت كودك به ايسنا 
گفت: اواخر ســال گذشته، اساسنامه سازمان 
ملى تعليــم و تربيت كــودك تصويب و به 
دستگاه هاى مربوط ابالغ شد اما هنوز سازمان 

مربوطــه در مجموعــه وزارت آمــوزش و 
پرورش تشكيل نشده است.

وى افزود: البته در اساســنامه فرصت ســه 
ماهه اى پس از ابالغ، در نظر گرفته شــده تا 
وزارتخانه بتواند اين سازمان را راه اندازى كند.

مديركل مــدارس و مراكز غيردولتى وزارت 
آمــوزش و پــرورش در واكنــش به برخى 
اظهــارات مبنــى بر اينكه پــس از تصويب 
دستورالعمل ســازمان تعليم و تربيت كودك 
عمًال اداره مهدهاى كودك به وزارت آموزش 
و پرورش انتقال يافته و مســئوليتى بر عهده 

دستگاه هاى ديگر نيســت گفت: در تبصره 
4 ماده 5 اساســنامه اشاره شــده است كه تا 
زمان ابالغ مقررات و بخشــنامه هاى جديد 
توسط ســازمان كليه مهدهاى كودك، پيش 
دبستانى ها و ساير مراكز نگهدارى كودكان در 
بخش دولتى، غيردولتى، عمومى و خصوصى 
كه تحت هر عنوانــى فعاليت مى كنند طبق 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملهاى قبلى به 
فعاليت ادامه مى دهند و پس از آن اســتمرار 
فعاليت آنها بر اســاس ضوابــط و مقررات 

ابالغى سازمان امكان پذير خواهد بود.
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خبـر خبـر

هشدار رئيس اتاق بازرگانى ايران:
دچار كمبود گندم مى شويم!

 رئيس اتاق بازرگانى ايران مى گويد دولت بايد سياست هاى خود 
را در حوزه گندم تغيير دهد.

به گزارش ايســنا، غالمحسين شافعى بيان كرد: با توجه به مشكالت 
كمبود آب و بارندگى در كشــور، اســتفاده حداكثرى از توان داخلى 
اهميت فراوانى دارد اما برخى سياست هاى اجرايى خطراتى را در اين 

حوزه به وجود آورده است.
وى بــا بيان اينكه اگر نرخ خريــد تضمينى گندم تغيير نكند، احتمال 
شكل گيرى بازار ســياه و قاچاق وجود خواهد داشت، بيان كرد: در 
خصوص نرخ تضمينى خريد گندم از كشــاورزان متأسفانه با شرايط 
ناگوارى مواجهيم. بهاى اوليه اى كه دولت در سال گذشته تعيين كرد، 
مناسب نبود و باوجوداينكه تغييراتى در نرخ ها اعمال شد؛ هنوز نرخ 

مذكور عادالنه نيست.
شــافعى ادامه داد: اگر اين تجربــه دوباره تكرار شــود و براى نرخ 
تضمينى خريد گندم از كشاورز، قيمت عادالنه اى اعالم نشود، همين 
مقدار توليد كم كه به واسطه كم آبى ســال جارى، تأمين كننده نيازها 
نخواهد بود؛ يا از مرزها خارج مى شــود و يا براى آن بازار ســياهى 
شكل مى گيرد. نتيجه آن خواهد شد كه دولت در ماه هاى آتى با قيمت 

باالترى محصول را از ديگر كشورها خريدارى و وارد كند.
او تأكيد كرد: اين جنس مسائل قابل بررسى، چاره جويى و پيشگيرى 
است و از اين منظر، بايد امروز دولت براى آن اقدام كند تا فردا بحران 

و چالشى در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.

معافيت فرش دستباف از بازگرداندن
 ارز حاصل از صادرات

 مديرعامل اتحاديه تعاونى هاى فرش دستباف كشور گفت: صنعت 
فرش از جمله صنايعى اســت كه سهم بسزايى در صادرات غيرنفتى 
كشــور دارد و به لحاظ اشــتغال و ارزآورى اثرگذار است اما مصوبه 
تعهد ارزى باعث شده ميزان صادرات فرش دستباف كاهش يابد چرا 
كه مهلت زمانى تعيين شــده براى بازگشــت ارز بسيار كوتاه است و 
صادركننــدگان نمى توانند طى اين مــدت ارز حاصل از صادرات را 

برگردانند.
به گفته عبداله بهرامى، بازگرداندن ارز نيمايى زمانى امكانپذير است كه 
مواد اوليه توليد فرش به جاى نرخ آزاد با ارز مصوب دولتى خريدارى 
يا وارد شــود ولى در شرايطى كه مواد اوليه از بازار آزاد و گران تامين 
مى شــود و از طرفى بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش در چند 
مرحلــه و مدت زمان طوالنى صورت مى گيــرد اين مصوبه به زيان 

بافندگان و صادركنندگان فرش دستباف بوده است.
وى با بيــان اينكه مصوبه تعهد ارزى درآمدى بــراى دولت ندارد و 
برداشــتن آن به سود صادرات فرش دســتباف است، به ايسنا گفت: 
ما در بدترين شــرايط هيچگاه كمتر از 400 ميليون دالر صادرات در 
حوزه فرش دســتباف نداشتيم. متاســفانه به دليل تحريم و از طرفى 
مصوبه مذكور، حجم صادرات فرش دســتباف در سال گذشته به 70 

ميليون دالر رسيد.
مديرعامل اتحاديه تعاونى هاى فرش دســتباف كشور تصريح كرد: در 
جلســه اى كه با حضور معاون اول رئيس جمهورى داشتيم مسايل و 
مشــكالت توليد فرش دســتباف و صادرات آن را بيان كرديم كه در 
راســتاى آن مكاتباتى ميان گمرك با وزارت امور اقتصاد و دارايى در 
جهت حمايت از صادرات فرش دســتباف صورت گرفته و با توجه 
به صادرات ناچيز فرش دستباف در شرايط حاضر پيشنهاداتى مطرح 
شده اســت از جمله اينكه صادرات فرش دستباف ايرانى از برگشت 
ارز حاصل از صادرات معاف شود و امكان ورود موقت فرش دستباف 
ايرانى با اخذ تعهد صورت گيرد كه اميدواريم با پيگيرى هاى صورت 

گرفته شاهد اتفاقات خوبى در اين زمينه باشيم.

شركت هاى فناور حوزه بهداشت همدان 
نيازمند پشتيبانى و مانع زدايى

 شــركتى فناور در همدان با نام «شــركت توليدى تحقيقاتى زانيار 
بينش نوآور» هم اكنون در زمينه توليد البســه و ملحفه بيمارستان ضد 
ميكروبى نانو ورود پيدا كرده است؛ اين شركت در سال 96 با ثبت در 
اداره ثبت شــركت هاى همدان به شماره 13004 شروع به كار كرد و با 
اختراع و نوآورى در زمينه البسه و ملحفه يك بارمصرف، توان خود را 
در زمينه توليد البسه و ملحفه بيمارستانى ضد ميكروبى به كار گرفت و 
در ســال 97 به كمك يكى از شركت هاى دانش بنيان اقدام به اختراع و 
ساخت خط توليد مخصوص براى توليد البسه با فناورى نانو كرد كه با 

بهره گيرى از افراد دانشگاهى و مخترع، اين راه ادامه دارد.
با توجه به اينكه در بيمارســتان ها و مراكز بهداشــتى و درمانى شاهد 
اســتفاده از البسه بيمار هستيم، اين شــركت با بررسى البسه موجود 
در بازار، متوجه كاســتى هايى در اين البسه شد؛ بدين منظور اقدام به 
برگزارى اســتارت آپ در زمينه طراحى البسه بيمار به كمك دانشگاه 
علمــى و كاربردى واحد همدان كرد تا البســه اى با معيارهاى حفظ 
آرامش و راحتى بيمار،مقرون به صرفه بودن ازنظر اقتصادى و دوخت و 

حفظ حجاب بيمار طراحى كنند.
اين روزها با شيوع ويروس كرونا در جهان، تالش ها براى يافتن راهكار 
مقابله با اين بيمارى در حال افزايش است اما در ميان يافته هاى علمى، 
اســتفاده از نانومواد يكى از راهبردهاى جالب توجه بوده به طورى كه 
درحال حاضر، دستاوردهايى در كشورهاى مختلف به دست آمده كه 
در آن ها از نانومواد براى مقابله با ويروس كرونا يا ساخت واكسن عليه 

اين ويروس استفاده شده است.
مديرعامل شــركت فناور زانيار بينش نــوآور به خبرنگار بازار، هدف 
از پيش روى به ســمت توليد البسه و ملحفه هاى ضدميكروبى (نانو) 
بيمارســتانى را چنين شــرح داد: هدف ما براى پيشــروى در عرصه 
اختراع و توليد البســه و ملحفه هاى ضد ميكروبى بيمارستانى، مبارزه 
با عفونت هاى بيمارستانى، صرفه جويى و كاهش هزينه هاى تحميلى به 
بيمار و وزارت بهداشــت، توليد و درآمد سالم، ايجاد اشتغال مطمئن، 
توليد و درآمد افراد دانشگاهى در صنعت، به كارگيرى افراد دانشگاهى 
در صنعت، حركت به ســوى بومى ســازى كاالى ايرانــى و اقتصاد 
دانش بنيان و در نهايت توليد كاالى استاندارد و با كيفيت براى عرضه به 

بازارهاى بين المللى و نوآورى در زمينه پزشكى است.
محمدمســعود ملكى با تصريح بر اينكه اين محصول را ثبت اختراع 
كرده ايــم و براى نخســتين بار در دنيا با بهره گيرى از نانو، البســه و 
ملحفه هاى آنتى باكتريال با استفاده از پارچه اسپانلس به توليد مى رسد، 
گفت: موفق شــده ايم تمامى مجوزهاى الزم از قبيل مجوزهاى ستاد 
نانو، پروانه بهره بردارى و تمامى آناليزهاى مربوط به تحريك پذيرى، 
حساســيت هاى پوســتى، خاصيت آنتى باكتريال و غيره را به انجام 

برسانيم.
ملكى ادامه داد: اين روند از ابتداى سال جارى ما را درگير خود كرده به 
نوعى كه تمام مراحل تخصصى كار طى شده اما درگيرو دار بروكراسى 
ادارى همــدان گير كرده ايم كه خواهشــمنديم معاونت غذا و داروى 
همدان با توجه به شــعار امســال و فرمايش مقام معظم رهبرى (مانع 

زدايى) نگاه ويژه ترى به توليدى هاى فناورانه داشته باشند.
 بايد كفش آهنى پوشيد

مديرعامل شــركت فناور زانيار بينش نوآور بــا تاكيد بر اينكه كار ما 
صادراتى اســت و نمى توانيم كيفيت را براى اينكه قيمت پايين بيايد، 
كاهش دهيم، گفت: هدف ما كاهش عفونت هاى بيمارستانى است و 
اگر كيفيت را كاهش دهيم، يعنى مغاير با اهداف شركت پيش رفته ايم.
ملكى ادامه داد: با پيگيرى هاى بســيار توانســتيم مجوزها و كدهاى 
مربوطه را بگيريم و به راســتى كه بايد كفش آهنى پوشيد تا بتوان اين 
مســيرها را به خوبى طى كرد. ملكى در خصــوص بازار فروش اين 
محصول نيز مطرح كرد: به تازگى كد مربوط به غذا و دارو را اخذ كرده 
ايم و با ورود آن به سامانه اداره كل تجهيزات پزشكى، فروشمان را به 

ديگر استان ها توسعه خواهيم داد.
 توليد نخستين خميردندان گياهى كشور در همدان

و اما شــركت فناور بعدى توليد كننده خميردندان گياهى در شركت 
فناور ارمغان سالمت الوند فراز به عنوان نخستين خميردندان گياهى در 
كشور اســت كه مختص چهار گروه ويژه (زنان باردار، كودكان، افراد 
سرطانى و سيگارى) است و اين روزها در مسير توليد قرار گرفته است.

خميردندانــى با تركيبات طبيعى كه به ســالمت دهان و دندان كمك 
بسيار زيادى كرده و موجب سفيد شدن دندان ها، خوشبو شدن محيط 
دهان، جلوگيرى از رشد باكترى ها در دهان، جلوگيرى از خونريزى لثه، 

استحكام لثه، تقويت و استحكام ميناى دندان و غيره مى شود.
ايــن خميردندان فاقد هرگونه تركيب شــيميايى و صنعتى بوده و در 
صورتى كــه شــخص آن را ببلعد دچار هيچ عارضه اى نخواهد شــد 
(برخالف خميردندان هاى صنعتى كه در صورت بلعيده شــدن امكان 
ايجاد عارضه در شخص در طوالنى مدت به وجود مى آيد)؛ با توجه به 
نوع تركيبات اين خميردندان، مسكنى طبيعى براى دندان هايى است كه 

دچار درد شده و نياز به عصب كشى دارند.
 كسى در استان همدان ما را حمايت نكرد

مديرعامل شركت ارمغان ســالمت الوند فراز اظهار كرد: اين شركت 
به صورت تخصصى روى بهداشت دهان و دندان كار مى كند و تاكنون 
موفق به توليد تعداد هشــت خميردندان و دهان شويه گياهى شده ايم، 
محصوالتى كه فوايد خاصى از قبيل خوشبو كردن دهان، از بين بردن 

آفت دهان، از بين بردن پالك دندان ها و موارد ديگر دارند.
صادق زنگنه با اشاره به اينكه پيش ازاين دانش توليد خميردندان گياهى 
در دست سه كشور آلمان، ايتاليا و آمريكا بود، عنوان كرد: در كشور ما 
خميردندانى وجود ندارد كه عملكرد تمامى گياهان مورد استفاده در آن 

به نفع دهان و دندان باشد.
وى با گاليه مندى ادامه داد: از صندوق كارآفرينى اميد قرار بود بالغ بر 
500 ميليــون تومان وام دريافت كنيم اما قوانين خاص آن و اينكه بايد 
تسهيالت در قالب خريد دستگاه باشد و تمامى سهامداران امضا كرده 

باشند، موجب شد كه نتوانيم از اين تسهيالت نيز بهره مند شويم.

قيمت بليت هواپيما با حذف فاصله گذارى اجتماعى 
كاهش نمى يابد

 ســخنگوى ســازمان هواپيمايى كشورى گفت: قرار نيســت با پايان كرونا و حذف 
فاصله گذارى اجتماعى قيمت بليت هواپيما كاهش يابد.

به گزارش مهر، محمدحسن ذى بخش با بيان اينكه افزايش قيمت بليت هواپيما در سال 
گذشته ارتباطى با اجبارى بودن رعايت پروتكل هاى بهداشتى براى مبارزه با كرونا ندارد، 
افزود: قرار نيســت با پايان كرونا و حــذف فاصله گذارى اجتماعى قيمت بليت هواپيما 

كاهش يابد.
ذى بخــش با تاكيد بر اينكه افزايش 10 درصدى قيمت بليت هواپيما در آبان ماه ســال 

گذشــته هيچ ارتباطى با الزام رعايت فاصله گذارى اجتماعى ندارد، گفت: با مصوبه ستاد 
ملى مبارزه با كرونا، از پاييز سال گذشته تمام شركت هاى هواپيمايى در پروازهاى داخلى 
براى حفظ سالمت مسافران بايد فقط به اندازه 60 درصد ظرفيت هواپيما پذيرش مسافر 
داشــته باشــند. وى افزود: البته هنگام فروش بليت و در فرودگاه ها پيش از سوار شدن 
مسافران فرايند غربالگرى بين مسافران با اتصال به سامانه وزارت بهداشت انجام مى شود،، 
اما افزايش قيمت بليت هواپيما ارتباطى با اين اقدامات ندارد و مردم منتظر كاهش قيمت 

بليت هواپيما پس از پايان دوره كرونا نباشند.
ذى بخش ادامه داد: براى تعيين قيمت بليت هواپيما كف و سقف در نظر گرفته شده كه در 
دوران كرونا براى جبران خسارت هاى ناشى از پذيرش 60 درصدى مسافران، تنها كمكى 

كه شركت ها شد، اين بود كه كف قيمتى برداشته شود.

ســخنگوى ســازمان هواپيمايى كشــورى با بيان اينكه با اين اقدام تا حدى جلوى زيان 
شركت هاى هواپيمايى گرفته مى شود، گفت: بايد توجه داشته باشيم كه صنعت هوانوردى 
در دنيا و حتى بزرگ ترين شــركت هاى هواپيمايى هم از پاندمى كرونا دچار ضرر و زيان 
زيادى شده اند و اين موضوع جهانى است، البته در كشورمان تسهيالتى براى جبران بخشى 
از اين زيان شــركت ها در نظر گرفته شد. وى با اشاره به ارائه وام 2 هزار ميليارد تومانى 
به شركت هاى هواپيمايى در ســال گذشته افزود: در سال گذشته تسهيالتى به ايرالين ها 
پرداخت شــد و ارائه اين تسهيالت با بررســى صورت هاى مالى شركت هاى هواپيمايى 
ادامه دارد. ذى بخش گفت: صورت هاى مالى شركت هاى هواپيمايى توسط وزارت راه و 
شهرســازى و معاونت حمل و نقل در حال بررسى است و فقط 2 شركت صورت مالى 

خود را ارائه نداده اند.
اقتصاداقتصاد
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 ميــوه در بازار همدان كمتــر از 9 هزار 
تومان نيســت. از گرمك 8 هــزارى گرفته 
تــا توت فرنگى 35 هزار تومانى و ســيب و 
پرتقــال 10 تا 20 هزار تومانى؛ اين قيمت ها 
سبب شــده تا توان خريد مردم پايين بيايد. 
هر چند كه فروردين را به فصل ســياه ميوه 
مى شناسند اما امســال قيمت ها كمى بيشتر 
از حــد توان مردم بــاال رفتــه و ميوه هاى 
نوبرانه براى قشر متوسط به باالست و حتى 
خانوارهاى با درآمد متوســط نيز در خريد 

ميوه هاى فصل عاجز مانده اند. 
يكى از شهروندان همدانى در بازار سرگذر 
گفت: انتظــار مى رود قيمت ميــوه متعادل 
شــود اما همچنان خبرى از كاهش قيمت ها 
نيســت. ميوه نوبرانه كه جاى خود دارد اما 
ميوه هاى ديگر نيز نرخ قابل قبولى ندارند در 
حالى كه در اين ايامى كه كرونا بســيارى از 
كسب و كارها را مختل كرده و خانواده هاى 
زيادى از اين ويروس متضرر شــده اند و از 
نظــر اقتصادى در تنگنا قــرار گرفته اند بايد 

مديريت بيشترى بر بازار صورت بگيرد.
حســينى با بيان اينكه با همه گيرى ويروس 
كرونــا ضــرورت تغذيه مناســب و تأمين 
ويتامين هاى بدن از ســوى پزشــكان مورد 
تأكيد قرار دارد اما آنچه مشهود است اينكه 
اگر وضع به همين منوال ادامه پيدا كند ميوه 
هم كم كم از ســبد خانوارها حذف خواهد 
شد، در گفت وگو با بازار گفت: شيوع كرونا 
بســيارى از كسب و كارها را تعطيل كرده و 
افراد بســيارى از كار بيكار شده اند و حتى 
برخــى هنوز بعد از چند ماه فعاليت خود را 
آغاز نكرده اند، حال با اين شرايط بايد عالوه 
بر دغدغــه و نگرانى هاى ناشــى از كرونا، 
گرانى بازار و شــيب تند افزايش قيمت ها را 

هم تحمل كنند.
وى با بيان اينكه به نظر مى رســد ضرورتى 
براى عرضه ميوه نوبرانه در بازار اصلى ميوه 
و تره بار همدان وجود نداشــته باشد و بهتر 
اســت اجازه دهيم همان چند مغازه لوكس 
در مناطق باالى شــهر به عرضه اين ميوه ها 
بپردازند، گفت: كســى كه براى خريد ميوه 
مورد نياز خانــواده خود به بــازار مركزى 
مراجعــه مى كند يكــى از داليل حضورش 
خريد ميوه ارزان قيمت تر نسبت به مغازه ها 
و فروشگاه هاى محلى است بنابراين با ديدن 
قيمت  هــاى نجومى اين ميوه هــا با اعصاب 

متشنج ترى به خانه بر مى گردد.
يكى ديگر از شــهروندان همدانى هم با بيان 
اينكه تا همين چنــد روز پيش از ميوه هايى 
كه براى شــب عيد خريدارى كرده بوديم را 
استفاده مى كرديم، گفت: هر روز قيمت ها در 
حال افزايش اســت و علت اين همه نوسان 
قيمت در بــازار هنوز هم كه هنوز اســت، 

مشخص نشده است.
خانم بخشــى با بيان اينكه مســئوالن بايد 
نظارت بيشــترى بر بازار اقالم خوراكى به 
ويژه اقالم ضرورى و ميوه داشــته باشــند، 
گفت: اميدواريم امسال وضعيت سال گذشته 
در نوسان بيش از حد قيمت ها در بازار رخ 
ندهد و همين االن كه در ابتداى ســال قرار 
داريم يك برنامه ريزى منسجم براى برخورد 

با سواستفاده كنندگان تدوين شود.
وى با بيان اينكه قيمــت ميوه  و تره بارهايى 
كــه به وفور در بازار وجــود دارد به قدرى 
باالســت كه پولى براى خريــد ميوه نوبرانه 
نمى ماند، گفت: زمانى قيمــت ميوه نوبرانه 
نهايــت دو تا ســه برابر قيمــت ميوه هاى 
هميشــگى بود اما امــروز قيمت ها ده تا 20

برابر و حتى بيشتر از اين است.
امــا رئيس اتحاديــه ميوه و تره بار اســتان 
همدان گفــت: در حال حاضر بازار ميوه در 
همدان در ركود كامل به سر مى برد و قيمت 

ميوه پايين آمده است.  
رضا البرزى اضافه كــرد: اين كاهش قيمت 

را حتى در ميوه هاى پاييزه نيز شاهد هستيم.
وى دربــاره كاهش قيمــت صيفى جاتى از 
قبيل سبزى، خيار و گوجه فرنگى هم گفت: 
قيمت ها نسبت به سه تا چهار ماه باقى مانده 

به پايان سال، كاهش يافته است.  
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار استان همدان با 
بيان اينكه در حــال حاضر ميوه هاى نوبرانه 
كم كم وارد بازار مى شــود، يادآورى كرد: به 
محــض اينكه ميوه هاى نوبرانه به وفور وارد 

بازار شود، قيمت آنها نيز كاهش مى يابد.
البــرزى  در ادامــه صحبت هــاى خود از 

كاهش قيمــت ميوه هــا در هفته هاى آتى 
خبرداد و گفت: قيمت ميوه هايى مثل توت 
فرنگى بــه دليل نوبرانه بــودن در ابتداى 
عرضه به بــازار با افزايــش قيمت روبرو 
هســتند اما كم كــم كه هــوا روبه گرمى 
بازار  مــى رود و ميوه هاى بيشــترى وارد 
مى شــود؛ به تبع با وفورى ميوه در بازار، 

قيمت ها نيز با كاهش روبرو مى شود.  
وى در خصــوص ميوه هاى موجود در بازار 
همدان نيز گفت: با ورود ميوه هاى نوبرانه به 
بازار تمايل مردم به خريد ميوه نوبرانه بيشتر 
مى شــود، بنابراين ميوه هاى پاييزه مثل سيب 
و پرتقال با كاهش قيمتى نســبت به قبل در 

حدود 40 تا 50 درصد عرضه مى شود.  
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار استان همدان 
بــا تأكيد بر اينكه در حــال حاضر ميوه به 
وفور در بازار عرضه مى شــود و مشــكلى 
در اين رابطــه وجود ندارد، افزود: همانند 
ســال هاى گذشــته در اين موقع از سال و 
پــس از تعطيالت نوروزى، بــازار خريد 
كمى با ســردى  مواجه اســت كه انتظار 
مى رود كم كم و طــى هفته هاى آتى بازار 

ميوه گرم تر شود.   
البــرزى  در رابطه با رعايــت پروتكل هاى 
بهداشتى نيز عنوان كرد: به همكاران توصيه 
شده كه در صورت داشــتن هرگونه عالئم 
بيمارى و سرماخوردگى حتمًا نفر جايگزين 

در مغازه مستقر شود و بازار را ترك كنند.

 مدير حفظ نباتات سازمان جهادكشاورزى 
استان همدان از افزايش هشت برابرى مبارزه 
با سن غالت در سطح مزارع استان خبرداد و 
گفت: در ســال جارى تا 28 فروردين بيش 
از 71 هــزار و 967 هكتــار از مزارع غالت 
عمليات مبارزه با سن مادر صورت گرفته اين 
درحاليســت كه در مدت مشابه سال گذشته 
تنها 8554 هكتار از عمليات مبارزه با ســن 

مادر صورت گرفت.
به گزارش ايســنا،  شــهرام پيشه ور در جمع 
خبرنگاران، اظهار كرد: در استان همدان 120

هزار هكتار جو ديــم و آبى، 68 هزار هكتار 
گندم آبى و 320 هزار هكتار گندم ديم كشت 
شده كه ســطح قابل توجهى بوده و تاكنون 
در بيش از 71 هزار هكتار از مزارع عمليات 
مبارزه با سن مادر صورت گرفته كه همچنان 

ادامه دارد.
وى با اشــاره به اينكه اســفند سال گذشته 
بازندگى موثرى در اســتان رخ نداد و برخى 
از مزارع با تنش مواجه خواهند شد، تصريح 
كرد: با توجه به اينكه در سال گذشته زمستان 
سختى در استان نداشتيم و سن هاى بيشترى 
زنده ماندند ، ممكن اســت تراكم ســن در 
مــزارع افزايش يابــد و از طرفى گرماى هوا 
منجر بــه افزايش تخم ريــزى و در نهايت 

خسارت به مزارع شود.
اين مقام مســئول با تأكيد براينكه براســاس 
گزارشــات ســازمان خواروبــار جهانى در 

صورتى كه مبارزه با آفات صورت نگيرد 30
تا 40 درصد محصــول از بين خواهد رفت، 
يادآور شــد: در ســن ممكن است 80 تا 90
دصد محصول از بين بــرود بنابراين  انجام 
هرگونه عمليات سمپاشــى براى كشاورزان 

مقرون به صرفه است.
پيشــه ور با بيان اينكه كشــاورزان از انجام 
عمليات سمپاشــى به صورت خودســرانه 
خــوددارى كنند، افزود: كشــاورزان قبل از 
هرگونه عمليات سمپاشــى با كارشناســان 
حفظ نباتات ســازمان جهادكشــاورزى در 

شهرستان ها مشورت كنند.
 سرانه مصرف سم در همدان

0/6 تا 0/7 كيلوگرم در هكتار است
مدير حفظ نباتات ســازمان جهادكشاورزى 

اســتان همدان با اشاره به وجود بيش از 150
فروشندگى مجاز ســم در استان خاطرنشان 
كرد: در اســتان همدان ســاالنه 450 تا 480

تن ســم مصرف مى شود كه در سطح كشور 
جز اســتان هاى ايمن بوده به طوريكه سرانه 
مصرف ســم در همدان 0.6 تا 0.7 كيلوگرم 

در هكتار است.
وى بــا بيان اينكه اگر كشــاورزان به خوبى 
عمليات مبارزه با ســن مــادر را انجام دهند 
95 درصــد از مــزارع نيازى به مبــارزه در 
مرحله پوره را نخواهند داشت، تصريح كرد: 
كشــاورزان توجه كنند حتما مبارزه با سن را 
در مرحله مادر انجام دهند و اجازه زادآورى 

به اين آفت را ندهند.
پيشــه ور ادامه داد: اگر كشــاورزى در زمينه 

مبارزه با ســن مادر كوتاهى كند گندم خوبى 
توليد نخواهد كرد و طبق دستورالعمل خريد 
گندم، گندم هاى داراى سن زدگى خريدارى 
نخواهد شد بنابراين كشاورزان دچار ضرر و 

زيان اقتصادى خواهند شد.
وى علف هاى هــرز را يكى ديگر از عوامل 
خســارت زاى مزارع گندم وجو دانســت و 
بيان كرد: كشــاورزان در مبارزه با علف هاى 
هرز حتما بايد ســم اختصاصى آن گياه را به 
كار ببرنــد كه در حال حاضر 80 هزار هكتار 
از مزارع عمليات مبــارزه با علف هاى هرز 
صورت گرفته كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افزايش دو برابرى داشته است.
مدير حفظ نباتات ســازمان جهادكشاورزى 
اســتان همدان توصيه كرد: كشاورزان حتما 
از فروشــندگى هاى مجاز سم مورد نياز خود 
را خريــدارى كنند و قبل از هرگونه عمليات 
سمپاشى از كاليبره بودن سمپاش ها مطمئن 
شــوند تا ميزان سم مورد اســتفاده در واحد 

سطح كنترل شود.
پيشه ور در پايان با تأكيد بر سمپاشى در زمان 
مناســب، اظهار كرد: كشــاورزان در هنگام 
سمپاشى بايد پوشش مناســبى داشته باشند 
به طوريكه بايدعينك  محافظ چشم داشته و 
اط ماسك سمپاشى استفاده كنند همچنين در 
هنگام سمپاشى لباس كار مناسب داشته باشند 
تا از ورود محلول ســمى به بدن جلوگيرى 

شود.

كد رهگيرى براى معامالت مسكن اجبارى است
 معاون وزير راه و شهرسازى گفت: طبق مصوبه ستاد ملى كرونا از سال 
گذشته دريافت كد رهگيرى براى تمامى معامالت مسكن الزامى شده و 
مجلس هم در روزهاى اخير اين موضوع را مصوب كرده كه فقط منتظر 

تاييد شوراى نگهبان است.
محمود محمودزاده در گفت و گو با ايســنا اظهار كرد: ســامانه امالك و 
مســتغالت كه معامالت در آن ثبت و كد رهگيرى ارايه مى شود از سال 
1387 به تصويب دولت وقت رسيده كه سال 1393 از سوى ديوان عدالت 
ادارى ابطال و الزامى براى ثبت معامالت وجود نداشت. تا اينكه از ابتداى 
سال گذشته ستاد ملى كرونا مجددا كد رهگيرى را مصوب و اجبارى كرد.

وى افزود: با الزامى شدن كد رهگيرى توسط ستاد ملى كرونا طى يك سال 
گذشته شاهد رشد قابل توجه ثبت معامالت در سامانه امالك و مستغالت 
بوديم. در حال حاضر نيز از ســوى مجلس در حال تبديل شدن به قانون 
اســت. معاون وزير راه و شهرسازى تصريح كرد: تصويب كد رهگيرى 
توســط مجلس كمك زيادى به برنامه ريزى حوزه مســكن خواهد بود. 
ممكن است اسنادى مثل قولنامه هاى سه برگى هم در محاكم قضايى قابل 
طرح باشــد اما كد رهگيرى براى همه معامالت الزم است كه اگر نباشد 
معامله دچار خدشه خواهد بود. البته بايد ببينيم نظر شوراى نگهبان در اين 

خصوص چيست.
بنابراين گزارش، روز 17 فروردين ماه 1400 مجلس شــوراى اســالمى، 
مصوبه اى را ذيل طرح جهش توليد و تامين مســكن به تصويب رساندند 
كه به كد رهگيرى اعتبار بيشترى مى دهد.  به موجب ماده 19 طرح جهش 
توليد مسكن، در راستاى رصد و نظارت بر بازار مسكن درج كليه معامالت 
خريد، فروش، پيش خريد، پيش فروش، رهن و اجاره مســكن در سامانه 
ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور و اخذ كد رهگيرى الزامى است. بر 
اساس تبصره اين ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف 
يك ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، سامانه ثبت معامالت امالك و 
مستغالت كشور را به صورت رايگان به وزارت راه و شهرسازى منتقل كند.

 قيمت هايى كه با جيب مردم همخوانى ندارد

تداوم گرانى دربازار ميوه
■ مردم: ميوه گران است نمى توانيم بخريم

■ رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان: قيمت ها نسب به هفته قبل ارزان شده است

شيوع كرونا بسيارى از كسب 
و كارها را تعطيل كرده و افراد 
بسيارى از كار بيكار شده اند و 
حتى برخى هنوز بعد از چند ماه 
فعاليت خود را آغاز نكرده اند، 
حال با اين شرايط بايد عالوه 
بر دغدغه و نگرانى هاى ناشى 
از كرونا، گرانى بازار و شــيب 
تند افزايــش قيمت ها را هم 

تحمل كنند

مدير حفظ نباتات جهادكشاورزى استان مطرح كرد

افزايش 8 برابرى مبارزه با سن در همدان
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پيروزى برابر عقاب وشهردارى 
بسيار مهم بود

 ســرمربى تيم پاس همدان با بيان اينكــه پيروزى برابر تيم عقاب 
وشــهردارى براى ما بسيار مهم بود گفت: به هيچ عنوان نبايد حريفان 

خود را دست كم بگيريم.
على قربانى با اشــاره به وضعيت تيم پاس در جدول رده بندى، اظهار 
كــرد: بازى در دو هفته گذشــته در مقابل تيم هــاى عقاب تهران و 
شهردارى بم براى ما اهميت زيادى داشت  و كسب  امتياز در اين دو 

مسابقه براى ما بسيار مهم بود.
وى با بيان اينكه با كســب اين پيروزى استرس از ساق بازيكنان دور 
شد تا در مسابقات آتى با آرامش بيشترى در زمين مسابقه حاضر شوند 
از تالش مسئوالن استان براى بازكردن پنجره نقل و انتقاالت تيم پاس 
در نيم فصل دوم مســابقات قدردانى كرد و گفت: باز شدن پنجره نقل 
و انتقاالت باعث شــد بتوانيم از بازيكنان خوبى كه در نيم فصل دوم 
جذب كرديم در كنار بازيكنان خوبى كه از قبل داشــتيم در مقابل تيم 

عقاب  و شهردارى بم بهره ببريم و امتيازات خوبى را كسب كنيم.
ســرمربى تيم پاس همدان با اشــاره به ديدار هفته پانزدهم تيم پاس 
همدان در برابر تيم شهردارى بم عنوان كرد: برخالف تصور بسيارى 
از كارشناسان و هواداران اين بازى براى ما بسيار سخت بود و به هيچ 

عنوان در اين ديدار از پيش برنده نبوديم.
على قربانى با اشــاره به اينكه از كادر و بازيكنانم خواســته ام به هيچ 
عنوان حريفان  را دست كم نگيرند تاكيد كرد: هشدار مى دهم كه بازى 
هاى ســختى در نيم فصل دوم پيش رو داريم و اگر مى خواهيم روند 
رو به رشــد خود را ادامه دهيم بايــد تالش مضاعفى در اين ديدارها 
داشته باشيم بخصوص در ديدارهاى خانگى تا امتيازات را كسب كنيم 
و در جدول مســابقات جايگاه تيم پاس را ارتقا دهيم و در منطقه امن 

جدول قرار بگيريم

بارسلونا با اقتدار قهرمان جام حذفى شد
 بارسلونا با شكست سنگين بيلبائو قهرمان جام حذفى اسپانيا شد تا 

با كومان يك جام به دست آورد.
در فينال جام حذفى اسپانيا دو تيم اتلتيكو بيلبائو و بارسلونا به مصاف 

هم رفتند.
آبى انارى ها توانستند با اقتدار در اين بازى به پيروزى دست پيدا كنند.
بارســلونا در اين بــازى با 4 گل حريف خــود را در هم كوبيد تا با 

شايستگى جام قهرمانى را باالى سر ببرد.
نيمه نخست اين بازى با تساوى بدون گل به پايان رسيد.

بارســلونا در نيمه دوم متفاوت ظاهر شــد. در دقيقه 60 گريزمان گل 
نخســت را به ثمر رســاند و تنها 3 دقيقه بعــد دى يانگ دومين گل 

آبى انارى ها را وارد دروازه حريف كرد.
در دقيقه 68 و 72 ليونل مســى فوق ســتاره آبى انارى ها دو بار ديگر 
دروازه حريف را باز كرد تا اين تيم به راحتى قهرمان جام حذفى شود.

صعود چلسى به فينال جام حذفى 
 چلسى با كنار زدن منچسترسيتى راهى فينال جام حذفى انگليس 

شد.
در اولين ديدار مرحله نيمه نهايى جام حذفى انگليس دو تيم چلسى و 
منچسترسيتى در ورزشگاه ويمبلى شهر لندن برابر هم به ميدان رفتند 
كه اين ديدار با يك گل به سود چلسى خاتمه يافت تا آبى هاى لندن 

به فينال جام حذفى راه يابند.
كوين دى بروين ستاره خالق سيتى در اين ديدار مصدوم شد و جاى 
خــود را به فيل فودن داد تا تگرانى هاى اين تيم قبل از ديدار با پارى 

سن ژرمن در ليگ قهرمانان به اوج برسد.
حكيم زياش مراكشــى تنها گل بازى را به ثمر رساند تا اولين جام از 
دست سيتى خارج شود و اين تيم توماس توخل باشد كه به فينال جام 
حذفى راه مى يابد. در ديگــر ديدار نيمه نهايى جام حذفى انگليس، 

لسترسيتى برابر ساوتهمپتون قرار خواهد گرفت.

نمايش خوب نمايندگان كشور
 در ليگ قهرمانان 

 رقابت هــاى ليــگ قهرمانان قــدم به دور دوم خود گذاشــت و 
نمايندگان كشورمان همچون دور نخست در دور دوم نيز موفق عمل 

كردند و كارنامه قابل قبولى را ارائه دادند.
در اين رقابت ها و در گروه E با انجام دو بازى در دور دوم آغاز شد. 
در اين گروه تيم پرسپوليس مقابل تيم الريان قطر قرار گرفت و با ارائه 
يك بازى حساب شده در نيمه دوم موفق شد حريف خود را با نتيجه 

3 بر يك شكست دهد و با 6 امتياز يكه تاز جدول رده بندى باشد.
در اين ديدار و در نيمه نخســت پرسپوليس با گل نايف الحضرمى از 
الريان عقب افتاد امــا در نيمه دوم در عرض 15 دقيقه 3 بار موفق به 
گلزنى شــدند. در اين بازى شــهريار مغانلو دو بار و كمال كاميابى نيا 

موفق به گلزنى شدند.
حضور شــجاع خليل زاده بازيكن ســابق پرســپوليس در تيم الريان 
حساســيت اين بازى را دو چندان كرده بــود و همين بازيكن روى 
گل هاى خورده الريان نقش پررنگى داشت. در ديگر ديدار اين گروه 

الوحده امارات مقابل گوا هند بدون گل مساوى كرد.
با گذشــت دو روز از مسابقات تيم پرسپوليس با 6 امتياز صدرنشين 
اســت و تيم گوا هند با دو امتياز دوم است و الريان و الوحده امارات 

نيز با يك امتياز در رده هاى بعدى قرار دارند.
در دور سوم اين رقابت ها سه شنبه 31 فروردين ماه الوحده امارات با 

الريان قطر و پرسپوليس ايران با گوا هند بازى مى كند.
امــا در گروه B اين رقابت ها تراكتور نماينده كشــورمان با شــارجه 
امارات بازى كرد كه پس از 90 دقيقه به تســاوى بدون گل رضايت 
داد و دو تيم نيروى هوايى عراق و پاختاكور ازبكســتان نيز با همين 
نتيجه به تساوى رسيدند. در جدول رده بندى شارجه امارات با 4 امتياز 
صدرنشــين است و پاختاكور و تراكتور با دو امتياز در جاى دوم قرار 

دارند نيروى هوايى عراق نيز يك امتيازى است.
در دور سوم اين رقابت ها سه شنبه 31 فروردين تراكتور ايران با نيروى 
هوايى عراق بازى دارد و شــارجه امارات و پاختاكور  نيز با هم ديدار 
مى كنند. اما در گروه چهارم اين رقابت ها تيم فوتبال فوالد موفق شد با 
تك گل لو سيانور پريرخ  از نقطه پنالتى به پيروزى برسد و در ديگر 

ديدار اين گروه النصر عربستان 3 بر يك از سد السد قطر گذشت.
پــس از دور دوم تيــم النصر عربســتان ميزبان رقابت هــا با 4 امتياز 
صدرنشين اســت و تيم فوالد نيز با همين تعداد امتياز و تفاضل گل 

كمتر در جاى دوم قرار دارد.
الســد قطر و الوحدات اردن نيز با يك امتيــاز در انتهاى جدول قرار 
دارند. در ادامه اين رقابت ها و در دور ســوم سه شنبه 31 فروردين ماه 
دو تيم مدعى فوالد ايران و النصر عربستان مقابل هم قرار مى گيرند و 

تيم هاى السد و الوحدات نيز با هم بازى مى كنند.
رقابت هاى گروه ســوم نيز بامداد امروز دنبال شــد كــه ابتدا االهلى 
عربستان با الدحيل قطر ديدار كرد و سپس استقالل ايران مقابل الشرطه 

عراق به ميدان رفت. گزارش اين بازى را در شماره فردا بخوانيد.

فعاليت در پيست اتومبيلرانى و 
موتورسوارى همدان ممنوع شد

 هرگونه فعاليت در پيســت اتومبيلرانى و موتورســوارى استان به 
دليل اوج گيرى شيوع ويروس كرونا ممنوع است.

ــه  ــر ب ــن خب ــا اعــالم اي ــان اســتان ب ســخنگوى اداره ورزش وجوان
ــور  ــات موت ــا هي ــاد كرون ــرايط ح ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــران گف اي
ــن  ــى اي ــه تعطيل ــم ب ــدان تصمي ــتان هم ــى اس ــوارى و اتومبيلران س

ــه اســت. پيســت اختصاصــى گرفت

حمدان...چاروســايى بيــان كــرد: برايــن اســاس عالقــه منــدان 
ــر  ــود و ديگ ــالمتى خ ــظ س ــراى حف ــته ورزشــى ب ــن 2 رش ــه اي ب
ــدى  ــالع بع ــا اط ــى ت ــت  اتومبيلران ــه پيس ــكاران از ورود ب ورزش

ــد. ــوددارى كنن خ
وى بــا تاكيــد بــر اينكــه شــدت همــه گيــرى ويــروس در مــوج چهارم 
شــيوع كرونــا چنديــن برابــر شــده اســت، خاطرنشــان كــرد: برهميــن 
اســاس تمامــى فضاهــاى ورزشــى اســتان نيــز تــا اطــالع ثانــوى تعطيل 

و هرگونــه فعاليــت ورزشــى درايــن اماكــن ممنــوع اســت.
چاروســايى يادآور شد: پيست اتومبيلرانى اســتان همدان در فضاى 

دسترســى قرار دارد و هيات مربوطه تصميم گرفت تا فعاليت در اين 
پيست نيز ممنوع شود.

و تمامى فعاليت هاى گروهى و عمومى خارج از محيط هاى ورزشــى 
اســتان نظير طبيعت گردى، كوهپيمايى و ســاير برنامه ها نير ممنوع 
است و مسئوليت بروز هرگونه مشكل و ابتال به كرونا برعهده مسئول 
مربوطه خواهد بود. دفاتر تمامى هيات هاى ورزشــى در سطح استان 
نيز تعطيل است.هرگونه خدمات از سوى هيات هاى ورزشى از جمله 
دوره هاى آموزشى و فعاليت هاى تمرينى اختصاصى به صورت آنالين 

انجام مى شود.
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پيشخـوان

مهلت 10 روزه داد گاه 
afc  ورزش به

 مطابــق اعالم ديوان داورى ورزش 
(CAS)، نامــه  فدراســيون فوتبــال 
ايران، مبنى بر درخواست رسمى جهت 
رسيدگى به دستور موقت، وصول شده 

است.
مطابق نامــه دريافتى  ديــوان داورى 
ورزش (CAS) ضمــن دريافــت و 
پذيرش درخواســت فدراسيون فوتبال 
ايران جهت رسيدگى به دستور موقت، 
به AFC ده روز فرصت داده است تا 
دفاعيات خــود را در اين خصوص به 

CAS ارسال كند.
ديــوان داورى ورزش (CAS) اعالم 
كره اســت كــه با توجه بــه اوضاع و 
احــوال و اهميت موضوع، رســيدگى 
بــه اين پرونده توســط هيات داورى، 

متشكل از سه داور انجام خواهد شد.

رئيس كميته داوران 
فوتبال استان 
 بسترى شد 

 على خســروى داور پيشكســوت 
فوتبــال ايران و رئيــس كميته داوران 
هيات فوتبال استان همدان در روزهاى 
اخير به ويروس كرونا مبتال شده است 

و شرايط خوبى ندارد. 
وى دچــار به هــم ريختگى وضعيت 
جسمانى شد و به همين دليل خانواده 
اش خســروى را به بيمارستان شهريار 

منتقل كردند.
پس از معاينه پزشكان مشخص شد ريه 
خســروى 35 درصد درگير شده و به 
همين دليل بايد در ICU بسترى شود.

آقاجانى وعزيزى 
به پاس پيوستند

  علــى عزيزى مدافع ســابق پاس 
همدان و نيــم فصل اول شــهردارى 
بندرعباس با عقد قــراردادى بار ديگر 

به تيم سابقش پاس بازگشت.
وينگر فصل گذشــته داماش گيالن در 
نيم فصل دوم در پــاس بازى خواهد 

كرد.
 مصطفى آقاجانى وينگر فصل گذشته 
رسمى  قراردادى  عقد  با  گيالن  داماش 

به تيم پاس همدان پيوست.

آگهى مزايده عمومى اجاره امالك تجارى شهردارى مالير 
نوبت دوم به تاريخ 1400/01/23

حسين بابايى -  شهردار مالير

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوزهاى شماره 1241/ش/5/م- 99/10/21 و 1197/ش/5/م مورخه 1399/10/09 تعدادى از واحدهاى تجارى خود را از 
طريق نشر آگهى مزايده به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى در قالب اجاره يكساله واگذار نمايد لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد كتبى خود را 
حداكثر تا پايان وقت ادارى پنجشنبه مورخه 1400/02/09 به همراه 5٪ مبلغ كل پايه به صورت نقد (واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) با اسناد 
خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به 
همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزاماً مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده 
تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد. همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061- 081 داخلى 179 تماس حاصل نمايد و 

صرفاً مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى setadiran.ir دريافت دارند.
قيمت پايه و مشخصات: 

1- مغازه واقع در خيابان صفرخانيان، روبروى خيابان امام رضا(ع) اجاره ماهيانه مبلغ 4,500,000 ريال با پيش پرداخت 40,000,000 ريال 
2- مغازه واقع در خيابان شهداء، جنب يكتا كپى، اجاره ماهيانه مبلغ 10,500,000 ريال با پيش پرداخت 50,000,000 ريال 

3- مدت اجاره هر يك از مغازه ها از تاريخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسى مى باشد.
4- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/02/09 از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزاماً مى بايست 

اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد.
5- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

6- چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار 
مى شود و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

7- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
8- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.

9- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ شنبه 1400/02/11 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردارى مى باشد.
10- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد.

تبصره: صرفاً اسناد پاكت هاى پيشنهاد (ب) و (ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذيرش است. در جلسه بازگشايى پاكت هاى (ب) و (ج)، اسناد فيزيكى 
(كاغذى) و اسناد فاقد امضاى الكترونيكى (داراى مهر گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست. (م الف23)

تاريخ چاپ: 1400/01/30

آگهي حصر وراثت
خانم صديقه حيدرى داراى شماره شناسنامه  1799 به شرح دادخواست كالسه 
111/0000085 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان محمدرضا شاكرى به شماره شناســنامه  4020412138 در 
تاريخ 1400/1/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- ذبيح ا... شاكرى به شماره شناسنامه 1499 
پسر متوفى 2- صديقه حيدرى به شماره شناسنامه 1799 مادر متوفى 3-مريم 
كرم زاده به شماره شناسنامه 4020570876 همسر دائمى متوفى اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 23)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ 

جدول رده بندى ليگ دسته دوم كشور گروه A هفته پانزدهم
امتيازتفاضلخوردهزده باختمساوى برد بازى نام تيم هارديف

929+15852167شهردارى همدان 1
1228+15771197علم و ادب تبريز 2
624+156631610ويستاتوربين تهران3
423+156541712اسپاد تهران4
323+14653129مس نوين كرمان5
321+155641512اميد گناوه6
419-155461519فوالد نوين اهواز 7
118+14464109ملى حفارى اهواز8
117+134541110سپيدرود رشت9
317-154561215آواالن كامياران  10
1115-153661122ايرانجوان بوشهر 11
413-143471014محتشم تبريز12
613-153481218شهردارى بندرعباس13
1211-14329618نفت و گاز گچساران14

 ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان 
گفت: در ديدار شــهردارى همدان برابر مس 
نوين كرمان داور ســر تيم شهردارى را بريد 

كه براى شرافت فوتبال واقعا متاسفم.
رضــا طاليى منــش ســرمربى تيــم فوتبال 
شــهردارى همدان  در گفتگو با همدان پيام 
با اشاره به شكست برابر مس نوين كرمان در 
هفته پانزدهم ليگ دسته دوم فوتبال كشور در 
گروه الف اظهار داشــت: ما در اين ديدار با 
وجود مصدوميت كاپيتان خود براى كسب 3
امتياز وارد ميدان شده بوديم در نيمه نخست  

بد موقع گل دريافت كرديم.
امــا بعــد از دريافت گل بــازى را كنترل و 
موقعيت هاى بسيار خوبى خلق كرديم اما در 
نهايــت نيمه اول با همان تك گل مس نوين 

به پايان رسيد.
رضا طاليى منش با اشــاره به نيمه دوم بازى 
گفت: در نيمــه دوم براى جبران نتيجه وارد 
ميدان شــديم اما داور با سوت هاى اشتباه به 
طور كامل تمركز مــا را بهم ريخت. در اين 
نيمه داور در همان ابتدا نيمه دوم دو بازيكن 
ما اميرحســين سورى و محمد عباس تبار را 
در كمال ناباورى اخراج كرد و عمال شيرازه 

تيم ما را بهم ريخت.
وى ادامه داد: با وجــود اينكه 9 نفره بوديم 
كامال توپ و ميدان را در اختيار داشــتيم و 
توانســتيم موقعيت هاى زيــادى خلق كنيم. 
در همين شــرايط در محوطه جريمه با امير 

محمد نسايى مهاجم 
ما با خطاى حريف 
كه  شــد  متوقف 
داور به ســادگى 
ازايــن خطــاى 
پنالتــى  مســلم 

گذشت.
طاليى منــش بــا 

اشاره به صحنه گل 
فوتبال  تيم   85 دقيقه 

شهردارى همدان گفت: 
واقعا براى من جاى سوال 

دارد كه داور چگونه گل سالم 
ما را مردود كرد در حالى كه كمك 

داور بعد از گل به سمت ميانه زمين 
رفت و حتى ناظــر داورى در پايان 

كامال اذعان داشت كه گل ما سالم بود.
وى افزود: واقعا داور وجدان نداشت و بايد 
تاسف خورد كه با چنين قضاوتى به راحتى 
حق يك استان پايمال شد براى شرافت اين 

فوتبال بايد تاسف خورد.
ــه بازيكنانــم  ــا بيــان اينكــه ب طاليى منــش ب
ــا وجــود  ــا ب ــم، گفــت: واقع افتخــار مى كن
ــاى  ــا پ ــم ت ــم بازيكنان ــره بودي ــه 9 نف اينك
چنيــن  داشــتن  بــه  و  جنگيدنــد  جــان 

بازيكنانــى افتخــار مى كنــم.
وى عنوان كرد: غيرت بازيكنان ما مثال زدنى 
بــود و با قلب و روح خود بازى كردند و از 

جــان مايه گذاشــتند و از همه آنها تشــكر 
مى كنم.

ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان با 
درخواســت از كميته داوران و فدراســيون 
فوتبال بيان كرد: در باالى جدول تيم ها بسيار 
به هم نزديك هســتند و بايد نظارت در نيم 
فصل دوم چندين برابر شود تا به راحتى حق 

يك استان پايمال نشود. 
وى افزود: مشخص بود داور ديدار برابر مس 
نوين كرمان برابر ما عامدانه در حال نابودى 
تيم ما بود و بايد به شدت نظارت ها افزايش 

پيدا كند.

سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان:

براى شرافت فوتبال 
متأسفم

 تيــم فوتبال شــهردارى همــدان با قبول 
شكست برابر مس نوين كرمان همچنان با يك 

امتياز بيشتر صدرنشين است.
هفته پانزدهم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور در گروه نخست با 
انجام 5 بازى در شهرهاى مختلف دنبال شد كه 
در يكى از اين ديدارها تيم فوتبال شــهردارى 
همــدان ميهمان مس نوين كرمــان بود كه در 
نهايت با شكســت تيم شهردارى همراه شد و 

اين باخت بيشتر به كام ديگر مدعيان شد.
شــهردارى كه مى دانســت بازى سختى را در 
كرمان پيــش رو دارد با تركيب محمد صابرى 
زاده، ساســان جعفرى، مجيد شعبانى، پيمان 
حشــمتى، محمد عباس تبــار، آرمين طاليى 
منش، محمد بيرانوند، مهدى خلج، ميثم زمانى 
و اميرحســين ســورى قدم به ميدان گذاشت 
و ابتدا ســعى كرد تا كنترل بازى را در دست 
بگيرد در نيمه نخست تيم ميزبان بازى خوبى 
را به نمايش گذاشــت كه حاصــل اين بازى 
خوب و برترى نســبى گل دقيقــه 20 ميالد 
صف شكن بود كه به ثمر رسيد شاگردان رضا 
طالئى منش كه يكه تاز جدول بودند با اين گل 
با حالتى عصبى بازى را دنبال كردند و ســعى 

نمودند كه گل خورده را جبران كنند.
اما على رغم اين تالش نيمه نخســت با همان 
تك گل به سود مس نوين كرمان خاتمه يافت.

با شــروع نيمه دوم تيم شهردارى عزم خود را 
براى جبــران گل خورده جزم كــرد و بهتر از 
ميزبان فوتبال بازى كرد اما عصبانيت بازيكنان 
كار دست شهردارى داد و در دقايق 60 و 65 دو 

بازيكن تيم همدانى با كارت قرمز داور اخراج 
شدند تا شهردارى 9 نفره بازى را دنبال كنند.

شــهردارى كه در ايــن ديــدار كاپيتان خود 
حســين كاظمى را در اختيار نداشت با اخراج 
اميرحسين ســورى و محمدعباس تبار عمًال 

خلع سالح شد. 
تيم شــهردارى على رغم 9 نفره شدن دست از 
تالش نكشيد و به فوتبال مالكانه و برتر خود 
ادامه داد و بارها تا آســتانه فتح دروازه حريف 

پيش رفت كه بخت با آنها يار نبود.
كادر فنى شــهردارى نســبت به قضاوت اين 
ديدار معتــرض بودند و دوبــار داور خطاى 
آشــكار پنالتى مدافعان مــس را روى آرمين 
طالئى منش و اميرمحمد شانى را ناديده گرفت 

و مانع از كاميابى شهردارى شد.
حمالت تيم شهردارى همچنان ادامه داشت و 
تيم 9 نفره شــهردارى حتى در دقيقه 85 موفق 
شد با ضربه سر ميثم زمانى به گل تساوى دست 
يابد اما در كمال تعجب مجتبى شــجاعى داور 
متزلزل اين بازى گل سالم تيم همدانى را مردود 

اعالم كرد تا آه از نهاد تيم شهردارى برآيد.
ضعف داورى در اين بازى كامًال مشــهود بود 
و به راحتى ســر تيم شــهردارى بريده شد و 
زحمات بازيكنان اين تيم از دســت رفت در 
ادامــه تغييرى در نتيجه به دســت نيامد و تيم 
شهردارى به كمك داورى در اين بازى بازنده 

شد. 
در پايان بازى كادر فنى شــهردارى شديداً به 
قضاوت داور معترض شدند و تيم شهردارى 
على رغم اين شكست همچنان در صدر جدول 

 مهاجم 
حريف 
كه  د 
دگى 
ـاى 
ــى 

ش بــا 
حنه گل 

فوتبال  م 
مدان گفت: 

ن جاى سوال 
چگونه گل سالم 

كرد در حالى كه كمك 
ن ز انه ت ه گل

دان:

شكست شهردارى در كرمان 

داور عامل شكست شهردارى معرفى شد
باقى ماند و مس كرمان نيز خود را تا رده پنجم باال كشيد تا خود را 

در بين مدعيان ببيند.
از شكســت شهردارى همدان تيم علم و ادب تبريز بيشترين سود را 
برد و اين تيم با يك گل اميد گناوه را شكست داد و خود را به يك 
قدمى شــهردارى در صدر جدول رســاند. تيم ويستا توربين تهران 
تيم ســوم جدول نيز در بندرعباس مقابل شهردارى اين شهر بدون 
گل متوقف شــد و اســپاد با 3 گل اتحاد كامياران را در هم كوبيد و 
تيم فوالد نوين اهواز نيز با دو گل ايرانجوان بوشهر را شكست داد. 
ديدار دو تيم ســپيدرود رشــت در مقابل نفت و گاز گچساران نيز 
به ديلل ابتالى چند بازيكن ســپيد رود به كوويد 19 لغو و به زمان 

ديگر موكول شد.
با گذشــت 15 هفته از رقابت ها تيم شــهردارى همدان با 29 امتياز 
همچنان يكه تاز صدر جدول اســت و علم و ادب تبريز با 28 امتياز 
سايه به سايه شــهردارى حركت مى كند. تيم ويستا توربين تهران با 
24 و اســپاد تهران و مس نوين كرمان با 23 امتياز در رده هاى بعدى 

قرار دارند.

امتناع شهرهاى ژاپنى 
از پذيرش ورزشكاران المپيك

 دولــت هاى محلى اســتان هاى مختلف ژاپن اعالم كردند نمى توانند پذيراى ورزشــكاران 
خارجى باشند.

 دولت هــاى محلى ژاپن به دليل بحران ويروس كرونا، برنامه ميزبانى از ورزشــكاران خارجى 
المپيك و پارالمپيك را لغو كردند.

به نظر مى رســد دولت هاى محلى در حال از بين بردن فرصت هايى هســتند كه ساكنان محلى 
مى توانستند با ورزشكاران از سراسر جهان تعامل داشته باشند.

شهر كوريارا در استان مياگى كه در شمال شرقى ژاپن واقع شده چندماه پيش تصميم گرفت از 
استقبال تيم هاكى مردان آفريقاى جنوبى خوددارى كند.
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگخبـر

آيا "نورالينك" مى تواند افكار خصوصى ما 
را بفروشد؟

 به تازگى ايالن ماسك بنيان گذار نورالينك فيلمى از يك ميمون 
منتشــر كرده است كه تراشــه اى در مغز آن كاشته شده است و به 
اين حيوان اجازه مى دهد تنها با قدرت فكر كردن بازى كامپيوترى 
"پونگ" را انجام دهد كه باعث نگرانى تعدادى از افراد شده است.
به گزارش ايســنا ، اين آزمايش شك و ترديدهايى براى دانشمندان 
و عالقه مندان به همراه داشــت و آن ها معتقــد بودند اين فناورى 
جديد نيست. نســخه ى قابل مقايسه با اين آزمايش در سال 2002 
اتفاق افتاد زمانى كه گروهى از محققان به يك ميمون كمك كردند 
تا به وســيله  قوه  تفكر يك نشــانگر را در روى صفحه ى كامپيوتر 

جابه جا كند.

كشف سرنخ هايى درباره دليل 
تفاوت اوتيسم در دختران و پسران

 محققان دريافته اند كه اوتيســم در دختران نســبت به پسران در 
منطقه متفاوتى از مغز ايجاد مى شــود و تحقيقات حاكى از آن است 
كه ممكن اســت يك "ضربه ژنتيكى" بزرگتر به وجود بيايد تا يك 

دختر اوتيستيك شود.
به گزارش ايســنا ، از زمان كشف اوتيســم براى اولين بار در دهه 
1940 ميالدى، يك پرســش ذهن محققان اين حوزه را مشــغول 
كرده اســت؛ اينكه چرا اين وضعيت در پســران بيشتر از دختران 

رخ مى دهد؟
اكنون يك مطالعه جديد با بررسى مغز افراد مبتال به اوتيسم، آنچه را 

كه در واقع در مغز اين افراد رخ مى دهد، روشن كرده است.

سازوكار پروتئينى كروناويروس 
براى آلوده كردن بدن ميزبان!

 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود، شبيه سازى هايى را 
انجام داده اند كه توانايى پروتئين خوشه اى كروناويروس را در آلوده 

كردن بدن ميزبان نشان مى دهد.
به گزارشــمهر   ، شبيه سازى هاى بزرگ مقياس با كمك رايانه نشان 
مى دهد كه پروتئين خوشه اى G شكل كروناويروس به دليل توانايى 
بيشــتر آن در اتصــال به گيرنده ميزبان مورد نظــر خود در بدن، در 
مقايســه با انواع ديگر، عفونى تر اســت. نتايج ايــن پژوهش كه در 
"آزمايشــگاه ملى لس آالموس"(LANL) آمريكا انجام شده است، 
مكانيســم عفونت هاى ناشى از نوع G و مقاومت پادتن در برابر آن 
را مشخص مى كند كه مى تواند به توليد واكسن در آينده كمك كند.

«بازى ورزش» و بهبود عالئم زوال عقل
 نتايج مطالعه آزمايشــى نشــان مى  دهد كه ممكن اســت «بازى 

ورزش» باعث بهبودى عالئم زوال عقل شود.
به گزارش مديكال نيوز، «بازى ورزش» به فعاليت  هاى بدنى مبتنى بر 
فناورى، مانند بازى  هاى ويديويى گفته مى  شــود كه براى انجام بازى 
به شركت كنندگانى نياز دارد كه از نظر جسمى فعال باشند يا ورزش 
كنند. زوال عقل، بيمارى است كه بيشتر بر حافظه، عملكرد شناختى و 
رفتارى و زندگى روزمره سالمندان تاثير مى  گذارد و در حال حاضر، 
گزينه  هــاى درمانى محدودى براى زوال عقل وجــود دارد، اگرچه 
بســيارى از آزمايش هاى بالينى در حال انجام است. در يك مطالعه 
آزمايشى، محققان از «بازى ورزش» كه تركيبى از ورزش و بازى هاى 

ويدئويى است، براى تمرين گروهى از افراد مسن استفاده كردند.

پرواز بالگرد مريخى "نبوغ"
 فردا انجام خواهد شد

 ناسا ســرانجام يك تاريخ پرواز جديد براى بالگرد مريخى نبوغ 
خود اعالم كرد. پرواز اين بالگرد پيشتر چند بار به داليل مختلف به 
تعويق افتاده بود حال ناســا اعالم كرده كه "نبوغ" دوشنبه 19 آوريل 

پرواز خواهد كرد.
به گزارش ايســنا، بنابر گزارش ناسا اين پرواز ساعت 3:30 بامداد به 
وقت منطقه زمانى شرقى(12 ظهر به وقت تهران) انجام خواهد شد.

ناسا هم چنين اعالم كرده است كه بالگرد مريخى نبوغ اخيرا آزمايش 
چرخش را انجام داده اســت و با ايــن كار يك گام به پرواز نزديك 
شده است. اطالعات مربوط به اولين پرواز چند ساعت پس از پرواز 

به زمين خواهد رسيد.

تاريخ سفال ايران و همدان 
در كتاب "سفالگرى و سفال 

در ايران و همدان"
 كتاب «ســفالگرى و ســفال در ايران و همدان» 
به همت فرهاد امينى به عنوان بيســت و چهارمين 
اثر مكتوب دانشــنامه استان همدان با موضوع سفال 
و ســفالگرى(دوره اســالمى) در ايران و همدان، به 

مناسبت هفته هنر انقالب رونمايى مى شود.
   به گزارش پايگاه اطالع رسانى حوزه هنرى استان 
همدان، دبير دانشنامه استان همدان با بيان اينكه اين 
كتاب شــامل نُه گفتار است و تالش كرده با نگاهى 
نو و تحقيقى، ســفالگرى ايران، به ويژه همدان را در 
دوره ى اســالمى بررسى و بازنويســى كند، گفت: 
مؤلف با ديدگاهى آكادميك و نظا مند، ابتدا به معرفى 
روش پژوهش در سفالگرى دوره ى اسالمى پرداخته 
و سپس سير تاريخى ســاخت سفال را تبيين كرده 

است.
تيمــور آقامحمدى با اشــاره به اينكــه اين كتاب، 
ســفالگرى ايران را در دوره ى اســالمى به ترتيب 
در چهار گفتار معرفى و بررســى كرده، افزود: سده 
 هاى نخستين اسالمى (شــامل دوره ى اموى، اوايل 
دوره ى عباســى، ســفال هاى نيشــابور و سارى)، 
دوره ى ســلجوقى و خوارزمشاهى، دوره ى ايلخانى 
و تيمورى، دوره ى صفوى و قاجار كه هريك از اين 
گفتارها به تنهايى پژوهشى مستقل و درخور به شمار 

مى آيد.
معاون فرهنگى حوزه هنرى اســتان همدان، اصالح 
دســته بندى  هاى نادرست و رايج در عرصه سفال و 
سفالگرى را از نقاط قوت و متمايز كتاب دانست و 
گفت: اين اثر سفالگرى استان همدان شامل داده هاى 
سفالى به دست آمده از كاوش، سفال  هاى موزه اى و 
ســفال گرى قديم اللجين را در دو گفتار جداگانه، 

مطالعه و بررسى كرده است.
وى با بيــان اينكه كتاب فــوق در584 صفحه و از 
مجموعه دانشنامه حوزه هنرى استان همدان به چاپ 
رسيده است گفت: در بخش پيوست كتاب نيز بيش 
از 60 نگاره  رنگى سفال درج شده است و نمايگان و 
فرهنگ مختصر اصطالحات نيز بخش پايانى كتاب 

را تشكيل داده است.

كتاب «خودنويس من در كتابته» 
منتشر شد

 نخســتين جلد از مجموعه داستان هاى «كتابته» با 
عنوان «خودنويس من در كتابته» توســط نشر نفير 

منتشر شد.
به گزارش مهر، مجموعه داستان «خودنويس من در 
كتابته» كه 43 داستان از نويسندگان ايرانى برنده در 
نخستين مسابقه ى داستان نويسى اينترنتى «خودنويس 
كتابته» را در خود جاى داده است، به همت نشر نفير 

و اپليكيشن كتابته راهى بازار كتاب شد.
جعفر پوراســماعيلى، مديرعامل اپليكيشــن كتابته 
درباره ى اين رويداد گفت: نوروز سال گذشته مسابقه ى 
داستان نويســى «#خودنويس_كتابتــه» را در فضاى 
مجازى و از طريق اپليكيشــن كتابته طراحى و برگزار 
كرديم تا محركى براى تشويق هرچه بيش تر به خواندن 

و نوشتن و حمايت از نويسندگان ايرانى باشيم.
وى افزود:دوره ى اول اين مســابقه براى سيزده روز 
نوروز طراحى شــده بــود كه هر روز يــك اثر از 
يك عكاِس هنرمند در صفحه ى اينســتاگرام كتابته 
بارگذارى مى شــد و عالقه مندان برداشــت خود را 
در حــد چند جمله از آن عكــس كامنت مى كردند 
و توســط صاحــب اثر و يــك كارشــناس ادبى، 
برترين جمله هــا انتخاب و به آن هــا جوايز نقدى 
پرداخت مى شــد. در نهايت از 79 داستان كوتاهى 
كه به دبيرخانه ى مسابقه ارسال شد، سى وپنج داستان 
برگزيده ى مسابقه ى «خودنويس كتابته» كه با عشق 
و عالقه در روزهاى ســخت محدوديت هاى كرونا 
نوشته شــده بودند و هم چنين هشت داستان كوتاه 
به قلم داوران، ميهمانان ويژه و كارشناســان مسابقه 
گزينش شــدند كه و براى چاپ در كنار داستان هاى 

برگزيدگان به مجموعه اضافه شد.

معرفى هنرمند برتر هنرهاى تجسمى 
كبودراهنگ

 الهام كريمى رحمانى از هنرمندان فعال در حوزه هنرهاى تجســمى 
كبودراهنگ و مدير آموزشــگاه هنرهاى تجســمى هنر معاصر در پايگاه 
هوايى نوژه است كه به مناسبت هفته هنر انقالب توسط بسيج هنرمندان 
اداره ارشاد شهرســتان در رشته هنرهاى تجسمى به عنوان هنرمند فعال 

معرفى شده است.
همانطور كه مى دانيد هيچ هنرى محدود به تحصيالت دانشگاهى نيست و 
هر فرد عالقمند با توجه به اراده و ذوق هنرى و استعداد فطرى كه خداوند 
بزرگ در ذات هرانســانى به وديعه نهاده است، مى تواند هنر مورد عالقه 

اش را به طور جدى و حرفه اى دنبال كند.
الهام كريمى رحمانى درباره هنرش به ايســنا گفت: از دوران كودكى هنر 
مورد عالقه ام كه همان  نقاشى بود را دنبال كردم اما به طور حرفه اى از 
سال 83 تحت نظر اساتيد بزرگ هنرهاى تجسمى به صورت تجربى، دوره 
ها و سطوح مختلف آموزش طراحى و نقاشى را گذراندم و تاكنون در اين 

زمينه 100 فعاليت داشته ام.
وى تصريح كرد: در حال حاضر مشغول تدريس رشته هنرهاى تجسمى 
در آموزشــگاه هنر معاصر كبودراهنگ هســتم و با اداره ارشاد و بسيج 
هنرمندان كبودراهنگ همــكارى دارم و در خدمت هنرجويان باانگيزه و 

مستعد در سنين مختلف در اين شهرستان هستم.
كريمى رحمانى خاطرنشــان كرد: در ســال هاى فعاليت هنرى خود در 
چندين نمايشگاه گروهى به اتفاق هنرجويان آموزشگاه و ديگر هنرمندان 
شهرســتان كبودراهنگ و استان همدان در چندين جشنواره استانى و در 
سطح كشور و خارج از كشور در نمايشگاه بين المللى كشور تركيه حضور 
داشــتم و هم اكنون در حال آماده شدن براى برگزارى نمايشگاه انفرادى 

در آينده نزديك هستم.
وى كه داراى مدرك كارشناسى ارشد حسابدارى و تحصيالت دانشگاهى 
غيرمرتبط با رشته نقاشى اســت، مطرح كرد: در مقطع كارشناسى ارشد 
غيرمرتبط با هنر فارغ التحصيل شدم و به طور حرفه اى از سن 20 سالگى 
طراحى را آغاز كردم و بعد از تســلط كافى و شــناخت اصول و مبانى 
طراحى تكنيك هاى نقاشــى را نيز در ســبك هاى مختلف، تحت نظر 
اساتيد معتبر و ماهر در آموزشگاه هاى رسمى و در جلسات خصوصى در 
شهر تهران و همدان و پايگاه هوايى شهيد نوژه كبودراهنگ گذراندم. اين 
هنرمند جوان و برتر كبودراهنگى درباره تدريس در رشته هنر نيز اينگونه 
گفت: هم اكنون در آموزشــگاه هنرهاى تجســمى هنر معاصر در پايگاه 
هوايى شــهيد نوژه به عنوان مدير مســئول آموزشگاه و آموزش طراحى 
و نقاشــى به هنرجويان در تمامى سبك ها و تكنيك ها براى گروه سنى 

كودك و نوجوان و آموزش تكنيك هاى رزين اپوكسى فعاليت دارم.
وى خاطرنشان كرد: در نمايشــگاه گروهى در شهر همدان در جشنواره 
هاى بسيج هنرمندان، جشــنواره هاى اداره ارشاد، جشنواره هاى فجر و 
جشنواره بين المللى كشور تركيه در سال جارى و در سال هاى مختلف 

شركت داشته ام.  
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اعمــال همــه بنــدگان در مقايســه بــا ارزش جهــاد مجاهــداِن در راه خــدا نيســت مگــر بــه 
انــدازه مقــدار آبــى كــه پرســتويى دريايــى بــا منقــار خــود از دريــا برداشــته اســت..

كنز العّمال : 10680

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمد قديمى

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر سركان

انتصاب جنابعالى را به سمت 
معاون محترم دفتر امور شهرى 
و شوراهاى استاندارى همدان

 تبريك عرض مى نماييم. اميد است 
در سايه تأييدات الهى، در اين عرصه 

خطير و خدمت به جامعه موفق و 
سربلند باشيد. 

دكتر

 همــدان از لحاظ تاريخى و جاذبه هاى طبيعى 
پتانســيل هاى منحصر به فردى دارد كه وجود 20

روســتاى هدف گردشــگرى در اين استان در اين 
زمينه قابل ذكر است اما متاسفانه تا كنون اقدامات 
چندانى براى تامين زيرساخت ها در روستاها انجام 
نشــده بطورى كه براى رسيدن به روستاى سيمين 

بايد مسيرى ناهموار طى شود تا به مقصد رسيد.
يكــى از جاذبه ها و زيباى هاى هر شــهر كه مى 
تواند مســافر و گردشــگر داخلى و خارجى را به 
خــود جذب كند طبيعت بكر و جاذبه هاى طبيعى 
است كه اســتان همدان نيز با قدمت چندين هزار 
ســاله و جاذبه هاى طبيعى بكر و منحصر به فرد از 

اين امر مستثنى نيست.
اســتان همدان به عنوان يكى از پنج استان برتر از 
لحاظ گردشگرى داراى پتانسيل هاى فراوانى بوده 
و هســت كه هــر يك از آنها مــى تواند عالوه بر 
اينكه گردشگر و توريست را به سمت خود بكشد 
منبع درآمد يا اشتغالزايى و حركتى در توسعه استان 

همدان باشد.
از ميان اين طبيعت بكر و كم نظير در استان همدان 
وجــود 20 روســتاى هدف گردشــگرى يكى از 
ظرفيت هاى اســتان همدان براى جذب توريست 
و گردشــگر داخلى و خارجى است كه هر كدام از 
اين روستا ها ويژگى ها و شرايط و بافت تاريخى 
منحصر به فردى دارد كه نه تنها در كشور بلكه در 

دنيا بى نظير است.
زيرساخت هاى گردشــگرى در اين روستا وجود 

ندارد
دهيار روستاى هدف گردشگرى «سيمين» همدان با 
بيان اينكه زيرساخت هاى گردشگرى در اين روستا 
وجود ندارد، گفت: اگر قرار باشد زيرساخت هاى 
گردشگرى در روستا قوى شــود ميراث فرهنگى 

بايد با مردم همكارى كند.
ــا  ــنا  ، ب ــه ايس ــه ب ــن زمين ــد در اي ــژگان كهون م
ــه اينكــه تاكنــون اداره ميــراث فرهنگــى  اشــاره ب
كار خاصــى در ايــن روســتا انجــام نــداده اســت، 
افــزود: دو خانــه ثبتــى در روســتا وجــود دارد كــه 
ــه مرمــت شــده و  ــون ن ــه شــده اند و تاكن مخروب

ــد. ــا مى دهن ــه آنه ــه اجــازه مرمــت ب ن
وى با بيان اينكه ســنگفرش معابر روســتا نياز به 
مرمــت دارد اما روســتا بودجه اى بــراى اين كار 
نــدارد، اظهار كرد: حمام تاريخى مخروبه روســتا 
توسط دهيارى احياء و به ســفره خانه سنتى تغيير 
كاربرى پيدا كرده است و مسجد روستا را نيز بنياد 

مسكن احياء كرد.
كهوند با اشــاره به اينكه روســتاى ســيمين خانه 
بومگردى ندارد، مطرح كرد: يكى از اهالى روســتا 
حدود دو ســال اســت درخواست 
كــرده زميــن خــود را داخل طرح 
بيــاورد و خانــه بومگــردى افتتاح 
كند اما هيــچ اداره اى با او همكارى 
نكرده و در طول اين دو ســال فقط 

نامه نگارى مى كند.
وى با بيان اينكه هر ساله گردشگران 
زيادى از روســتا بازديــد مى كنند، 
خاطرنشان كرد: عمده محصول  اين 
توليدكنندگان  كه  است  گردو  روستا 
مشترى خاص خود را دارند و براى 

ارائه به گردشگران نمى رسد.
ســيمين با اشاره به  دهيار روســتا 
اينكه ميــراث فرهنگى هيچ نظارتى 
ندارد،  روستا  خانه هاى  نماسازى  بر 
گفت: تاكنون 15 مورد درخواســت 
مجوز ســاخت به اداره هاى مربوطه 
ارســال شــده اما ميراث فرهنگى و 
بنياد جواب قطعى به اهالى نمى دهد، 

از طرفى خانه هاى  روستا مخروبه است و ساكنين 
امنيــت جانى ندارد بنابرايــن در نهايت مجبور به 

ساخت وساز غيرمجاز مى شوند.
 روستاهايى كه سرمايه گذارى 

به خود نديده اند 
به گزارش همدان پيام ، روســتاى گشانى، خاكو، 
عليصدر، حاج خدر و اشتران نام روستا هاى هدف 
گردشگرى استان همدان بوده كه هر كدام ويژگى 
هاى بــى نظيرى را در دل خود جاى داده اســت 
و عــالوه بر اينكه  هر كــدام از آنها گنجينه اى از 
معمــارى اصيل ايرانى را در خــود نهفته دارد مى 
تواند براى توســعه گردشگرى در استان همدان و 
رونق اقتصادى در اين اســتان مثمر ثمر باشــد اما 
محيا نبودن زيرســاختها يكى پــس از ديگرى اين 
مناطق گردشــگرى را از جايگاه واقعى خود دور 

كرده است .
اذعان  بايــد  متاســفانه 
تمام  بــا  كــه  داشــت 
روستاهاى  هاى  ويژگى 
گردشــگرى  هــدف 
اين  هنوز  همدان  استان 
روســتاها از امكانات و 
تجهيــزات الزم بــراى 
نگهدارى گردشــگر در 
روســتا و درآمــد زايى 

براى روستا بى بهره هستند.
عدم وجود مسير دسترسى مناسب به روستا سيمين  
، نبود امكانات رفاهى و خدماتى براى گردشــگر، 
نبود تابلو و يا راهنما براى راهنمايى گردشگر همه 
و همه از مواردى بود كه نه تنها هيچ گردشگرى را 
به آنجا جذب نمى كند بلكه باعث دلزدگى مسافر 

و يا گردشگر خواهد بود.
تعداد چشــمگيرى روستاى گردشگرى در همدان 
وجود دارد كه مى توانند در صورت جذب سرمايه 
گذار موجب توســعه خدمات براى گردشــگران 
باشــند اما هرگز توانمندســهاى اين روســتاها به 

سرمايه گذاران معرفى نميشود .
همدان و روستاهاى گردشگرى آن با ظرفيت هاى 
بســيار و قدمتى همپاى تاريخ، مى تواند ســهم به 

سزايى در توسعه گردشگرى استان داشته باشد .
توســعه  امــروزه 
بسيارى  در  گردشگرى 
از كشــورها بــه عنوان 
مؤثر  كاتاليــزور  يــك 
اقتصادى  براى توســعه 
و اجتماعــى روســتاها 
محســوب مى  شود كه 
شــرايط  بهبود  موجب 
اجتماعى  و  اقتصــادى 

روستاها خواهد شد.

آنچه مســلم اســت اينكه همدان دركنــار جاذبه 
هاى گردشــگرى مطرح همچون آرامگاه ابن سينا، 
مقبره باباطاهــر، كتيبه هاى گنجنامه و غار عليصدر 
از وضــع آب و هوايى ويژه، طبيعــت منحصربه  
فرد و مسيرهاى گردشــگرى زيباى و روستا هاى 
گردشــگرى برخوردار است كه همه آنها  فرصتى 
براى ســرمايه گذارى در بخش گردشگرى خواهد 

بود.
ســيمين، وركانه، خاكو، حبشى، گشــانى، گيان، 
عليصدر، كاج، پيروز، اشتران و قلعه جوق از جمله 
روستاى هدف گردشگرى در استان همدان هستند 
كه در صورت معرفى بيشتر  آنها مى توانند  جايى 
در بســته هاى ســفرى براى بازديد گردشگران باز 

كنند.
 روستاهايى با فاصله نزديك 

و بافت متراكم
در بيان ويژگى هاى روســتاهاى گردشــگرى مى 
توان عنوان كرد كه نزديكى روستاهاى سيمين ابرو 
و روســتاى وركانه به شــهر و قابل دسترس بودن 
اين دو روســتا از جمله عواملى است كه مى تواند 
موجب اســتفاده از ظرفيت آن ها به بهترين شكل 
توسط ســرمايه گذاران و حتى برنامه ريزان استانى 
شــود تا پس از اعمال ســرمايه ها موجب جذب 

گردشگر به اين مناطق شوند.
 از ســوي ديگر بايد توجه داشــت كه روستاهاى 
وركانــه، ســيمين و ابــرو از جمله روســتاهاى 
منحصربه فردى است كه با توجه به وجود مجموعه 
اصطبل، بافت سنگى و طاقى و ضربى زيبا در كنار 
خانه كدخدا مناظر طبيعى بكر در وركانه مي توانند 

براي گردشگران حائز اهميت باشند.
ــى  ــه مناطق ــز از جمل ــرو ني ــيمين اب ــتاى س روس
اســت كــه داراى بافــت متراكم و فشــرده اســت و 
بــا آب و هــواى كوهســتانى اســتان همــدان تطابق 
ــه شــرايط موجــودش مــي  ــا توجــه ب ــه ب دارد ك
توانــد جاذبــه شــايان توجهــي بــراي گردشــگران 
باشــد و حــال آنكــه رســيدگى بــه روســتا هــاى 
هــدف گردشــگرى در اســتان همــدان بــه عنــوان 
فرصتــى بــراى جــذب گردشــگر و توليــد اشــتغال 
در روســتا هــا عــالوه بــر تاميــن اعتبــار نيازمنــد 
همــت و تــالش مســئوالن اســتانى و شهرســتانى 

اســتان همــدان اســت.

■  جاذبه هايى كه تنها 
آمار مى شوند

■  دوخانه ثبتى در 
روستا ويران شده اند 

دهيار روستاى سيمى: 

 ميراث فرهنگى بر نماسازى 
خانه هاى روستا نظارت ندارد

■ نبود زيرساخت هاى گردشگرى در روستاى گردشگرى «سيمين» 
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