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بيت المال 
هزينه انتخابات نشود

 1- براســاس قانون انتخابات هرنوع 
اســتفاده ار امكانات دولتــى و امكانات 
نهادهــاى عمومى مانند شــهردارى ها و 
امكانــات نهادهايــى كه بودجــه دولتى 
دريافت مى كننــد، به نفع يا ضرر داوطلبى 

در انتخابات خالف است...

 2021 فوريـــه    22   1442 رجـــب   10   1399 مـــاه  اســـفند   4 دوشـــنبه  
ــان  ــا   3000 تومـ ــماره 3982  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نيازمنديهـ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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آموزش وپرورش 
همدان 
در جايگاه برتر 
تكريم
 ارباب رجوع

آغاز طرح
 «سالمت نوروزى» 
اورژانس 
از 25 اسفند

 فعاليت 
بدون مجوز 
30 درصد 
واحدهاى سنتى

از طرح ها و 
برنامه ها استانى 
در زمينه
 اقامه نماز 
حمايت مى كنيم

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

كروناى انگليسى همدان تكذيب شد
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آگهـى مناقصـه

شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص)

شــركت صنايــع ســيمان نهاونــد (ســهامى خــاص) 
ــواد  ــل م ــتخراج و حم ــات اس ــر دارد عملي در نظ
ــه  ــك ب ــادن آه ــود از مع ــاز خ ــورد ني ــه م اولي
ــن  ــتخراج 1,260,000 ت ــزان اس ــه مي ــه و ب كارخان
آهــك و 540,000 تــن مــارن طــى يكســال (فاصلــه 
معــادن تــا كارخانــه حــدود 6 كيلومتــر مــى باشــد) 
كارخانــه خود را بــه پيمانــكار واجدالشــرايط واگذار 
ــت  ــركتهاى داراى صالحي ــه ش ــذا از كلي ــد. ل نماي
ــناد  ــت اس ــور درياف ــه منظ ــردد ب ــوت ميگ دع
مناقصــه از تاريــخ نشــر آگهــى بــه مــدت 10 روز به 

ــد: ــه نماين ــل مراجع ــاى ذي آدرس ه
ــان  ــى ، خياب ــان فردوس ــران : خياب ــر ته 1-دفت
ــالك5 ــيروانى ، پ ــه انوش ــوى ، كوچ ــهيد تق ش

تلفن : 021-66749369
2-كارخانــه: اســتان همــدان، نهاونــد، كيلومتــر 15 

جــاده نهاونــد بــه بروجــرد
تلفن: 081-33653238

www.nahavandcement.com-3

 فروشــگاه هاى زنجيره اى در سراســر دنيا 
نقشى اساسى در تأمين سبد كااليى خانواده ها 
بر عهده دارند. شركت فروشگاه هاى زنجيره اى 
گلرنگ  صنعتى  گــروه  زيرمجموعه  فاميلــى 
عرضه كننــده انواع مــواد غذايى بســته بندى 
و تازه فروشــى و همچنين مواد بهداشــتى با 
مناسب ترين قيمت در سراسر كشور است. اين 
شــركت عالوه بر افزايش قدرت خريد مردم و 
تقويت سبد خانوار، اشتغالزايى را نيز به عنوان 
يكى ديگر از خدمات خود در دستور كار قرار 

داده است.
شركت فروشگاه هاى زنجيره اى فاميلى فعاليت 
خــود را از ســال 1396 آغاز كرده و شــايد 
بتــوان از آن به عنــوان جديدترين فروشــگاه 
زنجيره اى كشور نام برد. اين شركت به منظور 
خدمت رســانى به همه خانواده هاى سراســر 
كشــور آغاز فعاليــت خود را بــه راه اندازى 
فروشگاه در شهرستان هاى مختلف اختصاص 

داده است.
 فاميلى در شــرايط ســخت كنونى با توجه به 
اپيدمى ويروس كرونا، در جهت انجام رسالت 
خود كه همانا خدمت رســانى بــه هم ميهنان 
اســت تالش مضاعفى را در راستاى گسترش 
فروشــگاه هاى خود به كار بسته و از اسفندماه 
سال گذشته تاكنون در شرايط سخت كرونايى 
10 فروشــگاه بزرگ جديد را در شــهرهاى 
مختلف افتتاح و به ليست شعب پيشين افزوده 

است.
عصر روز سه شــنبه مــورخ 21 بهمن ماه 99 
فروشــگاه فاميلى در شــهر همدان با حضور 
مديــران ارشــد ايــن مجموعــه و همچنين 
ســيدجواد حجازى مؤســس خيريه دارااليتام 

مهديه همدان افتتاح شد. 

با شــنيدن نام مجموعه گروه صنعتى گلرنگ 
شــايد نخســتين اســمى كه به ذهن ما برسد 
حاج كريم فضلى است كه اصالتى همدانى دارد 
و اكنون كه خودش در بين ما نيست، هنوز هم 
نام و اقداماتش براى همدانى ها و شهر همدان 

ديده مى شود.
اين شركت كه با شعار «خريد خوب را تجربه 
كن!» درحال فعاليت است، بيش از 50 درصد 
كاالهاى اين مجموعه از توليد تا مصرف متعلق 
به گروه صنعتى گلرنگ اســت و همين سبب 
شده تا يك مزيت رقابتى مثبت نسبت به ساير 

رقبا داشته باشد.
مؤسس خيريه دارااليتام مهديه همدان در آئين 
فاميلى ضمن تبريك افتتاح  افتتاح فروشــگاه 
اين فروشــگاه بزرگ، گفت: در شرايط فعلى 

اشتغال و موضوعات اقتصادى 
در بين مردم كشور از اهميت 
ويــژه اى برخوردار اســت و 
بنــده با ديدن مشــغول به كار 
شــدن تعداد زيادى از جوانان 
در اين مجموعه بســيار لذت 
مى برم و همه مى بايست از اين 
اشــتغالزايى ارزشمند حمايت 

كنيم.
مهدى زارع منش معاون توسعه 
و تجهيز شركت فاميلى مدرن 
در مراسم افتتاح شعبه فروشگاه 
فاميلى در شهر همدان با بيان 
برج  در  فروشــگاه  اين  اينكه 
ســعيديه نخســتين فروشگاه 
فاميلى در استان همدان است، 
گفت: فروشــگاهى كه امروز 
افتتاح شــد نزديك به هزار و 

400 متر سطح فروش دارد.
زارع منــش ادامــه داد: به واســطه اينكه مالك 
اصلى گلرنگ، جنــاب فضلى اصالتى همدانى 
دارد برنامه ويژه اى براى اســتان همدان داريم 
و درنظر داريم تا در شــهر همدان با سطح 14 

هزار متر سرزمين فاميلى ايجاد كنيم.
زارع منش با اشــاره به اينكه برنامه توسعه در 
شــهر همدان براى اين فروشگاه نزديك به 7 
هزار متر ســطح فروش است، افزود: مجموعه 
صنعتى گلرنگ بالغ بر 40 هزار پرسنل دارد كه 

به صورت مستقيم درحال فعاليت هستند.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه شــاكله اصلــى گــروه 
ــه  ــت ك ــد اس ــگ بخــش تولي ــى گلرن صنعت
در بخش هــاى مختلــف اعــم از شــوينده، 
ــات،  ــرى، لبني ــلولزى، پليم ــى، س ــواد غذاي م

ــار  ــت دارد، اظه ــتى فعالي ــى و بهداش آرايش
ــى  ــگ برندهاي ــى گلرن ــروه صنعت ــرد: در گ ك
ازجملــه اوه، اكتيــو، ســافتلن، اويــال، فاميــال، 
درحــال  آريوپالســت  و  مرســى  نانســى، 

ــتند.  ــد هس تولي
وى بيان كرد: از ســال ها پيش سياســت گروه 
صنعتى گلرنگ كامل كــردن زنجيره از توليد 
تا مصرف اســت؛ اين گروه صنعتــى ابتدا از 
فروشــگاه افق كــوروش آغاز بــه كار كرد و 
درحال حاضر بيش از 2 هزار و 300 شعبه در 

سطح كشور دارد.
زارع منــش در ادامه اظهار كرد: در ســال 96 
تصميم بر اين شــد تا گروه صنعتى گلرنگ در 

متراژهاى بزرگتر ورود كند و با برند فاميلى در 
آذر 96 نخســتين فروشگاه را در گنبدكاووس 

تأسيس كرد.
وى بــا تأكيد بر اينكه درحال حاضر شــركت 
فاميلى با 31 فروشــگاه در 16 اســتان فعاليت 
مى كند و به ســرعت درحال پيشــرفت است، 
گفت: برنامه توسعه اى شركت فاميلى در سال 
1404 رسيدن به 390 هزارمتر سطح فروشگاه 

است.
در  فاميلى  فروشــگاه هاى  گسترش  زارع منش 
شــهر همدان را از ديگر برنامه هاى توسعه نام 
برد و تأكيد كرد: محصوالتى كه در فروشــگاه 
عرضه مى شود چيزى حدود 30 هزار قلم است 
كه براساس متراژ و موقعيت فروشگاه اين 30 
هزار كاال تقسيم مى شود و در فروشگاه همدان 
نزديك به ده هزار قلم كاال در دســترس مردم 

قرار دارد.
وى درباره برنامه توسعه در كشور نيز اين گونه 
بيان كرد: براى 183 شهر كه جمعيت باالى 45 
هزار نفر دارند اين فروشــگاه ها را راه اندازى 

مى كنيم.
گفــت:  اشــتغالزايى  بحــث  در  زارع منــش 
ــر  ــزار و 500 نف ــدرن ه ــى م ــركت فاميل ش
ــاح  ــه افتت ــر فروشــگاهى ك پرســنل دارد و ه
به صــورت  نفــر   50 حداقــل  مى شــود 

مى شــوند. جــذب  كار  بــراى  مســتقيم 
 زارع منش با اشــاره به اينكه اين شــركت هم از 
نظــر قيمت و هم تنوع رضايــت مردم را جلب 
كرده است، افزود: در گروه صنعتى گلرنگ تمركز 
اصلى بر خود كشور است و براى سال 1400 به 

80 هزار متر سطح فروش خواهيم رسيد.

وى دربــاره فعاليت در عرصــه بين المللى نيز 
اظهار كرد: شركت فاميلى در بحث بين المللى 
نيــز برنامه هايــى دارد و براى افغانســتان و 
كشــورهاى اطــراف نيــز درحــال مذاكره و 
برنامه ريزى هســتيم تا فروشــگاه برون مرزى 

ايجاد كنيم.
ــق  ــال تحق ــواره به دنب ــا هم ــه داد: م وى ادام
شــعارمان كــه «خريــد خــوب را تجربــه 
كــن!» اســت، هســتيم و تــالش مــا ايــن 
اســت تــا مــردم خاطــره خوبــى از خريــد در 

ــند. ــته باش ــا داش ــگاه م فروش
معاونت توسعه و تجهيز شركت فاميلى مدرن 
تصريــح كرد: شــرايط تحريم باعث شــد تا 
شركت ها و كارخانه هاى داخى از اين وضعيت 
به خوبى اســتفاده كنند و بسته بندى و توليدات 

مناسب داشته باشند.
در  فروشــگاه  پرســنل  كــردن  بــه كار  وى 
ــرد  ــاره ك ــز اش ــى ني ــخت كروناي ــرايط س ش
ــان  ــخت كاركن ــرايط س ــن ش ــت: در اي و گف
ــبانه روزى  ــاى ش ــا تالش ه ــه ب ــن مجموع اي
ــاس و  ــه اجن ــراى تهي ــردم ب ــه م ــراى اينك ب
كاالى خــود دچــار مشــكل نشــوند فعاليــت 
ــژه دارد. ــى وي ــاى قدردان ــه ج ــد ك كرده ان

زارع منــش در پايان گفت: مــا به دنبال تحقق 
آرمان هايى هستيم كه حاج كريم فضلى در سر 
مى پرورانــد كه همان تــالش براى خدمت به 
مردم براى سهولت در زندگى و معيشت است.
شــايان ذكر است كه فروشــگاه فاميلى شعبه 
همــدان در خيابــان بعثت، خيابان ســعيديه 
شــمالى، مجتمع تجارى ســعيديه، طبقه منفى 

يك واقع شده است.

فاميلى، خريد خوب را تجربه كن!

افتتاح «فاميلى» تجربه اى خوب براى همدانى ها خواهد شد

دامداران فقط به تعاونى حق فروش دارند

برنامه ريزى براى حذف دالل
 از بازار گوشت

خدمات درمانى به بيمه شده ها الكترونيكى شد 

حذف دفترچه تأمين اجتماعى در استان

بحران مشاركت 
در انتخابات 1400

■ در غياب رئيسى اصولگرايان به ائتالف نخواهند رسيد

يك تير و دو نشان شهردار نهاونديك تير و دو نشان شهردار نهاوند

ساماندهى ساماندهى دستفروش هـا با رونق روزبـازاردستفروش هـا با رونق روزبـازار
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

بيت المال هزينه انتخابات نشود
 1- براســاس قانون انتخابات هرنوع استفاده ار امكانات دولتى و 
امكانات نهادهاى عمومى مانند شهردارى ها و امكانات نهادهايى كه 
بودجــه دولتى دريافت مى كنند، به نفع يا ضرر داوطلبى در انتخابات 

خالف است و متخلف پيگرد قانونى خواهد شد.
قانــون در اين زمينه صراحت دارد و مجريــان قانون نيز تاكنون بر 

اجراى اين قانون نظارت خوبى داشته اند.
2- در قانــون ورود مديــران دولتى و مديران دســتگاه هايى كه از 
اعتبارات دولتى اســتفاده مى كنند به انتخابات به نداشــتن مسئوليت 

انتخاباتى و فاصله گرفتن از شخصيت حقوقى منوط شده است.
البته ورود نظاميان تنها با كناره گيرى از اين كســوت ممكن شــده 

است.
3- در انتخابات گذشــته بى توجهى برخى مديران و دســتگاه ها به 
قانون و شــبهه ورود آنها به انتخابات دليلى شــد پرونده هايى براى 
آنها در قوه قضاييه تشــكيل شــود و مدت ها آنها و استان درگير اين 

پرونده ها باشند.
درگيرى بى حاصلى كه تنهــا وقت مديران و قوه قضاييه را گرفت و 

مى شد اينچنين نباشد.
4- درحالى كه هنوز تنور انتخابات 1400 داغ نشده و مباحث آن به 
بحث هاى مردم راه نيافته، تحركات برخى مديران و مســئوالن نشان 

از درس نگرفتن از رويداد ورود با شبهه تخلف به انتخابات است.
حال آنكه انتظــار بود اين مديران و مســئوالن به خوبى از حوادث 
و رويدادهــا درس گرفته و قانون و اجــرا و تمكين به قانون را در 

سرلوحه كارهاى خود به ويژه انتخابات تعريف مى كردند.
5- اينكه شــنيده مى شــود برخى مديران براى فعاليت انتخاباتى به 
ديدار برخى داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى آن هم با استفاده 
از بيت المــال و امكانــات در اختيار و به عنوان شــخصيت حقوقى 
مى رونــد و پس از توافق نيز محل كار خود را با اولويت بخشــى به 
فعاليت انتخاباتى، تبديل به ستاد انتخاباتى مى كنند، پذيرفتنى نيست.
اين اقدام تخلفى آشكار اســت و الزم است هر مدير و مسئولى كه 
قصد فعاليت انتخاباتى دارد، از شخصيت حقوقى خود فاصله گرفته 
و با شخصيت حقيقى و به دور از شائبه استفاده و هزينه از بيت المال 

براى انتخابات، فعاليت كند.
6-  در موردى ديگر شــنيده شــده كه در برخى شــهرها برخى از 
اعضاى شوراها به شهردار براى در اختيار قرار دادن اماكن در اختيار 
شــهردارى به احزاب و تشــكل هاى طرفدران خود فشار آورده و 

شهردار را براى انجام تخلف در منگنه قرار داده اند.
ايــن تخلــف از ســوى هــر شــهردارى رخ دهــد، پذيرفتنــى نيســت 
و اعضــاى شــوراها بايــد بــدون اســتفاده از امكانــات بيت المــال و 
شــهردارى، احــزاب و تشــكل هاى طرفــداران را ســاماندهى كــرده 

و فعاليــت انتخاباتــى كننــد.
7- انتخابات براى انتخاب مســئوالنى از ســوى مردم براى اجراى 
قانون يا نظارت بر اجراى قانون است، حال اگر قرار باشد مسئوالنى 
با سوءاســتفاده از جايــگاه و هزينه كرد غيرقانونــى بيت المال و با 
تخلف، بــه قانون انتخابات دهن كجى كننــد، در آينده نيز به قانون 
بى توجه بوده و فسادانگيزى را در دستور كار خود قرار خواهند داد. 
پس بايد همواره مراقب بود كــه بيت المال هزينه ماندگارى و بقاى 
مديران و مسئوالنى نشود كه تخلف و فساد را در سرلوحه اقدامات 

خود براى ماندگارى و بقا تعريف كرده اند.

12 هزار بانوى همدانى
 در دوره هاى مهارت آموزى شركت كردند

 بنا به گفته مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان 12 هزار نفر 
از بانوان اســتان از ابتداى سالجارى تاكنون در كارگاه ها و كالس هاى 
مهارت آمــوزى دوره هاى فنى وحرفه اى مراكز دولتى و خصوصى اين 

سازمان شركت كردند.
وهب مختاريان در گفت وگو با ايرنا افزود: از اين تعداد 6 هزار و 326
نفر در دوره هاى آموزشــى مراكز دولتى و مابقى در مراكز خصوصى 
وابسته به سازمان آموزش فنى وحرفه اى استان همدان شركت كرده و 

آموزش هاى الزم را فراگرفتند.
وى با بيان اينكه اين دوره هاى آموزشى با هدف توانمندسازى بانوان 
و همچنين زمينه ســازى براى ايجاد اشــتغال مولــد و پايدار برگزار 
مى شود، اظهار كرد: شركت كنندگان در اين دوره هاى آموزشى پس از 
فراگيرى حرفه و مهارت موردنظر مى توانند با كمترين سرمايه نسبت 

به راه اندازى كسب و كار خانگى اقدام كنند.
مديركل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان تصريح كرد: بر همين 
اساس بخش عمده اى از شــركت كنندگان در اين دوره هاى آموزش 
فنى وحرفه اى را زنان بدسرپرســت، سرپرســت خانوار، بهبوديافته 
آسيب هاى اجتماعى و معلول تشكيل مى دهند به نحوى كه كارآموزان 
پس از موفقيت در آزمون و دريافت گواهينامه، با راهنمايى كارشناسان 

مشاور مركز وارد بازار كار مى شوند.
مختاران با بيان اشاره به سياست محورى سازمان آموزش فنى وحرفه اى 
براى وجه به نقش زنان در توســعه كشــور، گفت: افراد جوياى كار، 
آســيب ديدگان اجتماعــى، افــراد داراى معلوليــت، دانشــجويان، 
دانش آموزان، زنان خانه دار و سرپرســت خانوار، زندانيان، سربازان، 
معتادان بهبوديافته، بنگاه هاى كوچك اقتصادى، عشــاير و روستاييان 

جامعه هدف آموزش هاى فنى وحرفه اى را شامل مى شوند.
اداره كل آموزش  فنى وحرفه اى اســتان همدان، 18 مركز ثابت و 198
آموزشگاه خصوصى براى برگزارى دوره هاى آموزش فنى و مهارتى 

دارد.

هواى استان تا 7 درجه سرد مى شود
 رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناسى استان با اشاره به كاهش محسوس 
هواى بيشــتر نقاط اســتان تا پايان هفته جارى، گفت: كمينه دماى هوا در مناطق 

مختلف استان در اين مدت به حدود 7 درجه سانتيگراد زير صفر مى رسد.
محمدحســن باقرى شــكيب در گفت وگو با ايرنا افزود: به دنبال پايدارى وضعيت 
جوى اســتان همدان، ســرماى هوا، تا پايان هفته جارى در بيشتر نقاط اين استان 

تداوم دارد. 
وى ادامه داد: براســاس بررسى نقشه هاى ماهواره اى، آســمان بيشتر نقاط استان 
همدان امروز صاف تا قســمتى ابرى، همراه بــا كاهش ابر، ريزش پراكنده برف و 

وزش باد پيش بينى مى شود.
 باقرى شــكيب اظهار كرد: به دنبال خروج تدريجى ســامانه بارشى، ريزش برف 
خفيف و پراكنده امشب براى نيمه شمالى استان پيش بينى مى شود.  كارشناس اداره 
كل هواشناسى استان همدان با اشاره به اينكه يك سامانه بارشى در روزهاى پايانى 
هفته وارد آسمان استان مى شــود، افزود: در 3 روز آينده بيشينه دماى هواى نقاط 
مختلف استان همدان تغييرات محسوسى ندارد و ممكن است در اين مدت دماى 

روزانه برخى از نقاط بين يك تا 3 درجه سانتيگراد افزايش يابد. 
آب و هواى اســتان همدان در نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه ها و پســتى 
و بلندى هاى زياد به شــدت متغير اســت و زمستان هاى ســرد، پربرف و باران و 

تابستان هاى معتدل دارد.

ششم اسفند، آخرين مهلت انتخاب واحد دانشجويان دانشگاه آزاد
 انتخاب واحد تكميلى دانشجويان دانشگاه آزاد در نيم سال دوم كه توسط سامانه آموزشيار انجام 

مى شود تا 6 اسفندماه ادامه دارد.
رئيس روابط عمومى دانشگاه آزاد همدان با تشريح جزئيات برنامه زمان بندى انتخاب واحد تكميلى و 
حذف و اضافه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى در نيم سال دوم، گفت: براساس اين برنامه زمان بندى، 
انتخاب واحد تكميلى دانشــجويان اين دانشگاه در نيم ســال دوم كه توسط سامانه آموزشيار انجام 

مى شود، از يكم اسفندماه آغاز شده و تا 6 اسفندماه ادامه دارد.
مسعود محمودى اظهار داشت: حذف و اضافه نيم سال دوم از تاريخ نهم تا 14 اسفندماه انجام مى شود. 
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى براى انتخاب واحد در نيم سال دوم سالجارى بايد به سامانه آموزشيار 

به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه كنند.

كروناى انگليسى همدان تكذيب شد
■ حمله كوويد-19 از بهمن تا امروز 1510 قربانى دارد

مهاجرت 8 پرستار از همدان
 از تابستان ســالجارى تاكنون 40 نفر از پرستاران استان همدان 
براى مهاجرت درخواســت دادند كه 8 نفر توانستند به كشورهاى 

استراليا، انگلستان، دانمارك، عمان و امارات مهاجرت كنند.
رئيس نظام پرستارى اســتان همدان اعالم كرد: پرداخت فوق العاده 
ويژه و جذب پرســتار از وعده هايى بود كه عملى شــد اما كاهش 
ساعات كارى پرســتاران و پرداخت اضافه كارى هاى بهار 99 هنوز 

محقق نشده است.
هادى زرينى در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: از تاريخ يكم دى ماه، 
فوق العاده ويژه براى كاركنان وزارت بهداشــت اجرايى شد و قرار 
بود يك ميليون و 250 هزار تومان نيز به حســاب نيروهاى شركتى 

واريز شود كه تاكنون انجام نشده است.
رئيس نظام پرســتارى اســتان همدان تصريح كــرد: در تاريخ 24
بهمن ماه، براى جذب نيروى پرســتار آزمون استخدامى برگزار شد 
كه استان همدان از نظر ظرفيت، وضعيت خوبى داشت و طبق اعالم 
سازمان سنجش پذيرفته شدگان تا پايان اسفندماه مشخص مى شوند.

وى بــا بيان اينكه روند ادارى اســتخدام طوالنى اســت، ادامه داد: 
قرار بر اين اســت كه پذيرفته شــدگان از اول فروردين ماه به مدت 
3 ماه مشــغول به كار شــوند و مراحل ادارى استخدام را طى كنند 
تا درصورتى كه مشــكلى نداشتند به صورت رسمى استخدام شوند، 
بنابراين از ابتداى فروردين بخشى از كمبود نيروى پرستار ما جبران 

مى شود. 
زرينى با اشــاره به اينكه به دنبال كاهش 20 درصدى ســاعات كار 
پرســتاران هستيم اما هنوز به نتيجه اى نرسيديم، خاطرنشان كرد: از 
فروردين تا خردادماه پرســتاران به صورت تمام وقت در بيمارستان 
بودند درحالى كه كاركنان بيشــتر ادارات يك روز در ميان ســركار 
مى رفتنــد، بنابراين قرار بود مابه التفاوت اين مســأله به حســاب 
پرستاران واريز شــود كه هنوز محقق نشده است، در ضمن پاداش 
كرونا هم قرار اســت تا پيش از 20 اســفندماه به كادر پرســتارى 

پرداخت شود.
رئيس نظام پرســتارى اســتان همدان درباره واكسيناسيون كادر 
پرستارى، اظهار كرد: اولويت تزريق واكسن كرونا با كادردرمان 
اســت و هفته گذشته بخشى از پرستاران اورژانس و مراقبت هاى 
ويژه اســتان واكسينه شــدند و ســرى دوم هم اين هفته انجام 

مى شود.
وى با بيان اينكه از ســال ها پيش به دليــل وضعيت خوبى كه كادر 
پرســتارى در كشورهاى ديگر دارد، تقاضا براى مهاجرت پرستاران 
افزايش يافته است، گفت: سال گذشــته 17 نفر از پرستاران استان 
مهاجــرت كردند و از تابســتان ســالجارى تاكنــون 40 نفر براى 
مهاجرت درخواست دادند كه 8 نفر توانستند به كشورهاى استراليا، 

انگلستان، دانمارك، عمان و امارات مهاجرت كنند.
زرينى ادامه داد: پرســتاران دوست دارند به هم وطنان خود خدمت 
كنند اما وقتى مى بينند يك پرســتار در وزارت بهداشت با 20 سال 
ســابقه كارى ماهيانه 8 ميليون و 700 هزار تومان حقوق مى گيرد، 
درحالى كه خط فقر ده ميليون تومان اســت؛ بنابراين اگر مهاجرت 
كند از نظر ســاعات كار و حقوق دريافتــى وضعيت بهترى دارد، 

تصميم به مهاجرت مى گيرد.
رئيس نظام پرســتارى استان همدان در ادامه مطرح كرد: الزم است 
يك جذابيتى ايجاد شــود و ساعات كار و حقوق پرستاران مطابق با 

استانداردهاى جهانى باشد تا در كشور خودشان بمانند.
وى درباره صحبت هايى كه درباره افزايش حقوق پرســتاران شده، 
بيان كرد: حكم پرســتارى كه 15 ســال سابقه كار دارد به 4 ميليون 

تومان هم نمى رسد، از كدام افزايش حقوق صحبت مى كنند؟ 
زرينــى در پايان خاطرنشــان كرد: از ابتداى شــيوع كروناويروس 
تاكنون به صورت رســمى هزار و 900 نفر از كادر پرستارى استان 
به كروناويروس مبتال شــده اند و 2 نفر شــامل يــك بهيار و يك 

كمك بهيار هم فوت كردند.

1- ليســت هاى انتخاباتى شوراى شــهر، همراه با معرفى شهردار 
خواهــد بود. گويا برخى از ائتالف هاى انتخاباتى در همدان نظر به 
معرفى شــهردار همراه با ليست مورد حمايت ائتالف دارند. گفتنى 
است با اين ابتكار، شانس معرفى شهردار بومى و شناخته شده براى 

وزانت بخشيدن به ليست افزايش خواهد يافت.
2- الگوبردارى مجلســيان از كنگره آمريكا با انتقاد مواجه شــده 
است. گويا اين الگوبردارى در طرح شكايت از رئيس جمهور بوده 
است. گفتنى است كنگره آمريكا به رغم چندبار تالش براى محكوم 

كردن رئيس جمهور اين كشور، در اين اقدام موفق نبود.
3- سرقت وســايل بيمارســتانى افزايش يافته است. گويا فروش 
ويلچر و ديگر وســايلى كه نشان بيمارســتانى دارند افزايش يافته 
اســت. گفتنى اســت اقدام به فروش اين اقالم در شرايطى است 
كه بــراى در اختيار گرفتن امانى آنها از بيمارســتان ها بايد كارت 

شناسايى گرو گذاشت.
4- برخى نمايندگان استان در انتخابات شوراها فعال شده اند. گويا 
اين فعاليت در پشت پرده و ايفاى نقش ليدرى است. گفتنى است 
در گمانه زنى ها نام بسيارى از اطرافيان نمايندگان به عنوان داوطلب 

احتمالى انتخابات شوراها مطرح است.
5- جدال هاى انتخاباتى در فضاى مجازى اســتان آغاز شده است. 
گويا اين جدال ها در قالب هك صفحه و ... است، گفتنى است اين 
اقدام در شرايطى اســت كه صفحات انتخاباتى ايجادشده هنوز با 

استقبال از سوى مردم مواجه نشده است.

 مديركل آموزش وپرورش استان همدان از 
كسب رتبه برتر كشور در ارتباطات مردمى و 
تكريم ارباب رجوع توسط آموزش وپرورش 

استان خبر داد.
به گزارش اداره اطالع رسانى و روابط عمومى 
پورداود  محمــد  اســتان،  آموزش وپرورش 
گفت: براساس اعالم وزارت متبوع، اداره كل 
آموزش وپرورش استان همدان در ارتباطات 
مردمى و تكريم ارباب رجوع بهترين عملكرد 
را داشته و موفق به كسب رتبه نخست كشور 

شده است.
پورداود افزود: صيانت از حقوق شهروندى، 
تكريــم ارباب رجــوع، مالقــات عمومى 

و پاســخگويى بــه شــهروندان از جملــه 
شاخص هايى اســت كه در دستگاه تعليم و 

تربيت استان مورد توجه قرار گرفته است.
گفتنى اســت، ديدار چهره به چهــره با مردم 
به ويــژه فرهنگيــان، دانش آمــوزان و اوليا 
به صــورت هفتگــى، ارتباط تلفنــى به طور 
مســتمر و حضور در مركز سامد استاندارى 
به صورت ماهيانه از برنامه هاى اصلى مديركل 

آموزش وپرورش استان است.
 به دنبال ايجاد رشــته هاى جديد و 

برون سپارى در هنرستان ها هستيم
همچنيــن معاون آموزش متوســطه اســتان 
همدان گفت: به دنبال ايجاد رشته هاى جديد 

و برون سپارى در هنرستان ها هستيم.
به گزارش اداره اطالع رسانى و روابط عمومى 
آموزش وپرورش اســتان، نعمت ا... بحيرايى 
در جلسه مشــترك كارشناسان فنى وحرفه اى 
آموزش وپــرورش و اداره كل فنى وحرفه اى 
اســتان اظهــار كــرد: توســعه رشــته هاى 
فنى وحرفه اى و پوشش حداكثرى هنرجويان 
از جمله سياست هاى آموزش وپرورش است 
كه در ســطح استان نيز به اجرا درآمده است؛ 
به گونه اى كه ميزان پوشــش اســتان باالتر از 

ميانگين كشورى است.
بحيرايى با بيان اينكــه با توجه به باال بودن 
هزينه هاى آموزش در هنرســتان ها و لزوم 

ايجــاد رشــته هاى جديد، بايد به ســمت 
برون ســپارى و اســتفاده از ظرفيت بخش 
خصوصى حركــت كنيم، افــزود: اين كار 
چشــم انداز و افق هــاى روشــنى را در امر 

اشتغالزايى به وجود مى آورد.
وى خاطرنشــان كــرد: به منظــور ارتقــاى 
صالحيت هــاى هنرآمــوزان و هنرجويــان 
در زمينــه آموزش هــاى فنى وحرفــه اى با 
محوريت جهش توليد و ايجاد اشتغال مولد 
براى نســل جوان، تفاهم نامــه 3 جانبه بين 
اداره كل آموزش وپرورش اســتان، اداره كل 
فنى وحرفــه اى و بخــش خصوصى درحال 

انعقاد است.

آموزش وپرورش همدان در جايگاه برتر تكريم ارباب رجوع

 از ابتداى شيوع كرونا تا امروز هزاران نفر 
درگير كرونا شده اند و اين بدان معنا است كه 
اگر هرچه ســريعتر از شيوع گسترده بيمارى 
جلوگيرى نشــود، ممكن است تا پايان اسفند 
اســتان درگير پيك هاى شديدتر بيمارى شود 
و همــدان زير بار ســنگينى ايــن بيمارى له 

مى شود.
اين شرايط زمانى هولناك تر مى شود كه خبر 
فوت يك همدانى مبتال به كروناى انگليســى 
توســط ســخنگوى وزارت بهداشت اعالم 
شد و نشــان داد كه همدان نيز از حمله اين 

ويروس جهش يافته در امان نمانده است.
از طرفــى تا لحظــه نگارش ايــن مطلب با 
اينكه اين اطالعات به صورت رســمى توسط 
ســخنگوى وزارت بهداشــت اعالم شده اما 
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
آن را كذب اعالم كرده اســت و به خبرنگار 
ما از بررسى هاى بيشــتر به منظور رسيدن به 
اطالعات بيشــتر درباره اينكــه آيا ويروس 
انگليســى در همــدان كه ســبب مرگ يك 
همدانى شده باشد وجود دارد يا نه، خبر داد.

بنا بر گفته هــاى محمد طاهرى درحال حاضر 
همدان هزار و 510 نفر قربانى مرگ كرونايى 
دارد كه متأسفانه در چند روز اخير نيز روندى 

افزايشى را آغاز كرده است.
وى بــا يادآورى اين موضوع كه موارد جديد 
جهش هاى كرونا به ويروس كروناى انگليسى 
ختم نمى شود، هشدار داد: ويروس كرونا مدام 
درحال جهش و چرخش است، بنابراين تنها 
راه حل پيشگيرى از چرخش و شيوع گسترده 

كرونا قطع زنجيره انتقال ويروس است.
طاهرى با بيان اينكه بسيارى از افراد عالئمى 
همانند آبريزش بينــى، بدن درد و يا گلودرد 
را همچنان همان سرماخوردگى ساده مى دانند 
و به راحتــى در جامعه تــردد مى كنند، افزود: 
متأســفانه اين رفتارها سبب گسترش بيمارى 
مى شــود، به شــكلى كه صدمات ناشى از آن 
براى گروه هاى حساس مى تواند جبران ناپذير 

باشد.
اين اســتاد دانشگاه با هشــدار از ايجاد پيك 
بيمارى درصورت سهل انگارى مردم خبر داد 
و گفت: بررسى وضعيت طغيان هاى صورت 
گرفته مؤيد اين است كه 65/4 درصد مبتاليان 
به اين ويروس به دليل شركت در اجتماعات، 
31 درصد تمــاس درون خانگى و 4 درصد 
رعايــت نكردن فاصله گــذارى اجتماعى در 

محيط كارى است.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشكى همدان با 
تكذيب شــايعات منتشرشده مبنى بر گزارش 
ابتال به ويروس كروناى جهش يافته انگليسى 
در اســتان و اينكــه تاكنون هيــچ موردى از 
ابتــال به اين ويــروس مشــاهده و گزارش 
نشده اســت، گفت: تعداد مراجعان سرپايى 
به اورژانس بيمارســتان هاى اســتان با عالئم 
تنفســى مشــكوك به كرونا در 24 ســاعت 
گذشــته 189 مورد بود كــه از اين تعداد 34
نفر در بخش عادى بســترى شدند، همچنين 
درحال حاضر 13 بيمــار مبتال به كوويد-19

در بخش آى.سى.يو مراكز درمانى اين استان 
بسترى هســتند و وضعيت جسمى 29 بيمار 

وخيم گزارش شده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان بيان 
كرد: با فوت يك نفر ديگر از مبتاليان قطعى 
كوويد-19 در 24 ســاعت گذشــته، شمار 
متوفيــان كرونا در اين اســتان به يك هزار و 

510 نفر رسيد.
طاهرى ادامــه داد: همچنين با شناســايى 3

بيمار جديد مبتال به كوويد-19 در 24 ساعت 
گذشته، مجموع موارد مثبت بسترى از ابتداى 
همه گيرى ويروس كرونا تاكنون در استان به 

ده هزار و 382 نفر افزايش يافته است.
وى درباره آخرين وضعيت بيماران كرونايى 
در شهرســتان ها نيــز گفت: شــمار بيماران 

كرونايى بسترى(از ابتداى همه گيرى ويروس 
كرونا تاكنون) در بيمارســتان هاى اســدآباد 
373، بهار 603، تويســركان 662، رزن 450، 
درگزين 197، فامنين 182 و كبودراهنگ 666

نفر بوده است.
طاهرى افزود: همچنين يك هزار و 912 نفر 
در مالير، يك هــزار و 144 نفر در نهاوند و 
3 هزار و 920 نفر نيز در شهرستان همدان به 

اين ويروس مبتال و بسترى شده اند.
ترميم بافت ريه 1/5 تا 3 ماه 

زمان مى برد
در همين راســتا يك متخصص بيمارى هاى 
داخلى با بيان اينكه ترميم بافت ريه در افرادى 
با عالئم شــديد بيمارى كرونا، حداقل 1/5 تا 
3 ماه زمان مى برد و در موارد شديدتر، ممكن 
است بخشى از حجم ريه اى كه تخريب شده، 
ترميم نشــود، مطرح كرد: به بيماران مبتال به 
كرونا با عالئم شــديد توصيه مى شــود براى 
انجام فعاليت هاى ورزشى در طول بيمارى يا 
پس از بهبودى حتمًا با پزشــك معالج خود 

مشورت كنند.
حميدرضا اميرذهنى در گفت وگو با ايسنا، با 
اشــاره به اينكه هر بيمار مبتال به كوويد-19
بسته به شرايط بيمارى، نيازمند توصيه خاصى 
براى انجام فعاليت هاى ورزشى است، اظهار 
كــرد: افراد مبتال به نوع خفيف بيمارى كرونا 
كه درگيرى ريوى زيادى ندارند، مى توانند به 

فعاليت هاى روزمره خود طى دوران قرنطينه 
ادامه دهند و يا در محــل قرنطينه پياده روى 
كنند اما فعاليت هاى ســنگين و شــديد كه با 
ايجاد خســتگى در بيمار همراه است، توصيه 

نمى شود.
وى به بيماران مبتال به كرونا با عالئم شديدتر 
اشــاره و خاطرنشان كرد: ترميم بافت ريه در 
افرادى با عالئم شديد بيمارى، حداقل 1/5 تا 
3 ماه زمان مى برد و در موارد شديدتر، ممكن 
است بخشى از حجم ريه اى كه تخريب شده، 

ترميم نشود.
اميرذهنى با بيان اينكــه 60 درصد ريه براى 
تنفس طبيعــى و بدون تنگــى نفس كفايت 
مى كند، گفت: هرچه سطح فعاليت بدن باالتر 
برود، بســته بــه نياز بدن و شــدت فعاليت، 
بخــش يا تمامــى 40 درصــد باقيمانده ريه 
بايــد به كمــك 60 درصد ديگــر بيايد پس 
هر چه شــدت درگيرى ريه در بيمار مبتال به 
كوويد-19 شديدتر باشد، احتمال بروز تنگى 

نفس يا اُفت سطح اكسيژن افزايش مى يابد.
تأكيد  داخلــى  بيمارى هاى  متخصــص  اين 
كرد: اين اُفت اكســيژن و فشار وارد شده به 
بدن، عوارضى را ايجــاد مى كند؛ بنابراين به 
بيماران مبتال به كرونا با عالئم شــديد توصيه 
مى شــود براى انجام فعاليت هاى ورزشى در 
طول بيمارى يا پس از بهبودى حتمًا با پزشك 

معالج خود مشورت كنند.

 شــبكه جمع آورى و انتقال فاضالب بلوار 
شهيد همدانى شهر همدان با توجه به فعاليت 
واحدهــاى صنعتــى، ادارى و توليدى در اين 

مسير نياز به ساماندهى دارد. 
سرپرســت فرماندارى همــدان گفت: تخليه 
فاضالب ها، از نظــر غلظت آلوده كننده  ها بايد 
براساس اســتانداردهايى باشد كه رعايت اين 
حفاظت  ســازمان  نظارت  تحت  استانداردها 

محيط زيست ضرورى است.
محمدعلى محمــدى در كاررگروه مديريت 
پســماند شهرســتان همدان، با بيــان اينكه 
كيفيت  نبايد  كارخانجات  فاضالب  خروجى 
آب را براى اســتفاده هاى منظور شده تغيير 
دهد، تأكيد كرد: اين واحدها موظف هستند 

فاضالب هــاى توليــدى را با بررســى هاى 
مهندسى و اســتفاده از تكنولوژى مناسب و 
اقتصادى تا حد استانداردها تصفيه كرده و به 
سمت شــبكه سراسرى جمع آورى فاضالب 

انتقال دهند.
محمــدى اضافه كرد: با توجــه به حجم قابل 
توجه پساب هاى شــهرى، صنعتى و آب هاى 
برگشتى، برنامه ريزى براى اســـتفاده از ايـن 
منابع بـا لحاظ كردن جنبه هاى زيست محيطى 
به عنوان راهكارى مناسب براى جبران بخشى 
از كمبود منابع آب و همچنين كاهش آلودگى ها 

مورد توجه است.
سرپرســت فرماندارى همــدان تصريح كرد: 
ســاماندهى وضعيت فاضالب بلوار شــهيد 

همدانى بايد توسط شــركت آب و فاضالب 
با همــكارى اداره محيط زيســت، شــركت 
شــهرك هاى صنعتى و واحدهاى توليدى اين 

مسير هرچه سريعتر آغاز شود.
وى در ادامه با اشــاره بــه فعاليت بى ضابطه 
واحدهاى متعدد ضايعاتى در مســير روستاى 
انصاراالمــام و لزوم ســاماندهى اين واحدها 
گفــت: وضعيت مديريت پســماندهاى زباله 
مطلــوب نيســت و بازنگرى در نحــوه كار 
پيمانــكاران اين بخش توســط شــهردارى 

ضرورى است.
به گــزارش ايســنا، مطابق اصــل 50 قانون 
اساســـى، حفاظت محيط زيســت كه نسل 
امروز و نسل هاى بعد بايد در آن حيات روبـه 

رشـدى داشـــته باشـند، وظيفـــه عمـومى 
تلقـى شـــده و فعاليت هايى كه با آلودگى و 
تخريب محيط زيست مالزمه پيدا كند، ممنوع 
اســت بنابراين اگر تخليه فاضالب و پساب ها 
بـه محـــيط به عنوان يك منبع آالينده فرض 
شــود، برنامه ريزى بهره بردارى از آنها يكى از 
موضوع هاى مرتبط با اصل 50 قـانون اساسـى 

بـه شمار مى آيد.
همچنين مطابق با قانــون توزيع عادالنه آب، 
فاضالب ها و آب هاى برگشتى به عنوان يكى 
از منابع آبى محسوب شـــده و در اين قانون 
مسئوليت ســازمانى وزارت نيرو در مديريت 
اين منابع به طور صريح تعيين شده است (ماده 

24 قانون توزيع عادالنه آب).

سرپرست فرماندارى همدان:
شبكه جمع آورى فاضالب بلوار شهيد همدانى نيازمند ساماندهى است
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شهردار درگزين:
تجهيزات CNG خريدارى شد

 تجهيزات جايگاه CNG توســط شــهردارى قــروه درگزين 
خريدارى و به زودى نصب خواهد شد. 

شــهردار قروه درگزين گفت: با پيگيرى هاى مجموعه شــهردارى 
و شوراى اســالمى در آذرماه ســالجارى قرارداد ساخت و مونتاژ 
تجهيزات CNGمنعقد و امروز اين تجهيزات آماده شده و به شهر 

قروه جهت نصب انتقال يافته است.
مهدى اســفنديارى صالح اظهــار كرد: تجهيــزات به صورت كامل 
خريدارى شــده كه با مساعد شدن آب و هوا و پايان كامل عمليات 
عمرانى جايگاه، در اســرع وقت نصب و آماده بهره بردارى خواهد 

شد.
وى گفت: يكى از خواسته هاى شــهروندان و نياز شهر در راستاى 
خدمات رســانى و همچنين ايجاد درآمد پايدار شــهرى، ســاخت 
جايــگاه CNG بود كــه به يارى خداوند متعــال اين تجهيزات با 
حمايت استاندار و مجموعه استاندارى، نماينده شهرستان و اعضاى 

شوراى اسالمى، به رغم مشكالت فراوان خريدارى شد.
اســفنديارى صالح افزود: از زحمات همكاران پرتالش شــهردارى 
جهــت هماهنگى خريد اين تجهيزات قدردانى مى كنيم و اميدواريم 
كــه با بهره بردارى از اين پروژه خدمتى كوچك به مردم شــريف و 

فهيم شهر قروه و شهرستان درگزين داشته باشيم.

شست وشوى جداول، تابلو ها و عاليم 
راهنمايى و رانندگى توسط كارگران 

خدمات شهرى فامنين
 در ادامه فعاليت هاى خدماتى و به منظور زيباسازى فضاى شهرى 
و زدودن آلودگى هاى بصرى، تابلوهــا و عاليم ترافيكى محدوده 

شهر فامنين شست وشو شد.
شهردار فامنين گفت: انجام عمليات شست وشوى تابلوها و عاليم 
ترافيكى با هدف ارتقاى زيبايى و پاكيزگى ســيماى شهرى توسط 

اكيپ هــاى تنظيف نواحــى 3 گانه خدمات شــهرى و اجرايى در 
بلوار ملت و تقاطع غيرهمسطح شــهيدان حضرت پور اجرا شد و 
به صورت مستمر در ســاير معابر و مسيرهاى پرتردد نيز در جهت 

تأمين رفاه حال شهروندان تداوم خواهد داشت.
پيام رفتارى خاطرنشان كرد: براى ارتقاى بهداشت محيط شهرى و 
زيباسازى بصرى، ايستگاه ها، عالئم و تابلوهاى ترافيكى در تمامى 
سطح شهر توسط معاونت خدمات شهرى شست وشو و پاكسازى 
شــد.  وى گفت: در اين فعاليت، تمامى ايســتگاه هاى باند رفت و 
برگشــت جاده همچنين نرده ها و جداول مسير شست وشو شده و 

در تالش مشــابه كارگران حوزه خدمات، تمامى عالئم و تابلوهاى 
ترافيكى نيز تنظيف و پاكسازى شد.

رفتــارى افزود: با توجه به فصل ســرما و بارش بــرف و باران و 
آلودگى هــاى حاصل ازآن پاكســازى و شست وشــوى تابلوهاى 
راهنمايى و رانندگى ســطح منطقه در دســتور كار شهردارى قرار 

گرفت. 
وى افزود: اين طرح با هدف پاكسازى، حذف زوائد و آلودگى هاى 
بصرى از چهره شــهر و افزايش رضايتمندى شــهروندان، توسط 

عوامل اجرايى واحد خدمات شهردارى فرديس اجرا شده است.

آگهي مزايده (مرحله اول)  

بنياد توسعه و عمران موقوفات كشور

بنيــاد توســعه و عمــران موقوفــات كشــور در نظــر دارد تعــدادى از واحــد هــاى متعلــق بــه ايــن بنيــاد بــه 
شــرح ذيــل واقــع در شــهر همــدان مجتمــع تجــارى ايــران زميــن را از طريــق مزايــده عمومــى واگــذار 

نمايــد:
1) 3 واحــد مســكونى بــه متــراژ 79/10 مترمربــع واقــع در طبقــه هــاى 1 و 3 - ســپرده شــركت در مزايــده 

بــه ازاى هــر واحــد 800,000,000 ريــال
2)1 واحــد مســكونى بــه متــراژ 113/99 مترمربــع واقــع در طبقه 1 - ســپرده شــركت در مزايــده 1,000,000,000 

ل يا ر
ــاى 4 و 5 و 6 - ســپرده شــركت در  ــه ه ــع در طبق ــع واق ــر مرب ــراژ 43/45 مت ــه مت 3)3 واحــد تجــارى ب

ــال ــر واحــد 500,000,000 ري ــه ازاى ه ــده ب مزاي
لــذا ازكليــه اشــخاص حقيقــى و حقوقــى واجــد شــرايط دعــوت بــه عمــل مــى آيــد از تاريــخ چــاپ آگهــى 
تــا پايــان وقــت ادارى روز ســه شــنبه مــورخ 1399/12/05 بــا مراجعــه بــه بنيــاد توســعه و عمــران موقوفــات 
كشــور واقــع در تهــران - خيابــان كريــم خــان زنــد - نرســيده بــه ميــدان وليعصر(عــج) - كوچــه شــاهد 
پــالك 22 طبقــه اول و يــا از طريــق اپلــى كيشــن واتــس آپ بــه شــماره 09196824401 نســبت بــه تهيــه 
اســناد مزايــده اقــدام و اســناد را تكميــل و بــه همــراه مــدارك خواســته شــده در فــرم شــرايط مزايــده تــا 
پايــان ســاعت ادارى روز ســه شــنبه 1399/12/12 تحويــل بنيــاد توســعه وعمــران موقوفــات كشــور نماينــد.

الزم بــه ذكــر اســت شــرايط شــركت درمزايــده در اســناد مربوطــه تعييــن و مشــخص خواهــد شــد همچنين 
ــا شــماره تلفــن 8-8880006-021 داخلــى 168  متقاضيــان جهــت كســب اطالعــات بيشــتر مــى تواننــد ب

تمــاس حاصــل فرماينــد.

چاپ دوم

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

كمالوند-خبرنگار  نهاوند-معصومــه   
همدان پيــام: جانمايــى غيركارشــنايى و 
بى اعتنايــى به موقعيت مكانى نامناســِب 
شــهر  مصــالى  از  باالتــر  روزِ  بــازار 
نهاوند،حمايت نشدن توسط متوليان و ارائه 
نشدن كاالهاى تنظيم بازار و تفاوت قيمت 
و نرخ هاى عرف بازار نسبت به مركز شهر 
و ... پس از 2 ســال به تعطيلى اين مكان 
با هزينه يك ميلياردى بخش خصوصى و 

ناكام شدن اين طرح منجر شد.
طرحى كه قــرار بود به رغم ســاماندهى 
دستفروشــان شــهر، مركزى براى عرضه 
ميوه و تره بار با ضميمه اجراى وعده هاى 
تكميــل تجهيزات و امكانات به اين محل 

باشد.
اما بازار روز ســابق نه تجهيز شــد و نه 
توانســت در جذب مردم براى مراجعه و 
انجام خريدهاى روزمره از اين بازار، موفق 

عمل كند.
درنهايت اينكه استقبال نكردن شهروندان 
به دليل به صرفه نبودن هزينه تردد و خريد 
از اين مركز و كارشناســى نبودن جانمايى 

آن سبب تعطيلى اين مركز شد.
از زمان تعطيلى بازار ميوه خيابان ســعدى 
همزمان با اجراى پروژه پياده راه ســعدى، 
دســتفروش هاى شهر، كاســبى كج دار و 
مريزى را پيــش گرفتند تا باالخره پس از 
2ســال با راه اندازى بازار جديد شهردارى 

به ساماندهى شدن اميدوار شوند.
 روزبازار 600ميليونى شهردارى 

در كوچه حاج خدارحم

حاال شــهردار نهاوند از اجراى بازار روز 
جديــد در مركز شــهر و در كوچه حاج 
خدارحم و در محــدوده تقريبا نزديك به 
بازار ميوه قديم كــه به دليل اجراى پروژه 
پياده راه در خيابان سعدى جمع آورى شد، 

خبر مى دهد.
بازار روز جديد شــهردارى نهاوند با 50 
غرفه در مساحت 600 متر مربع در ميدان 
ابــوذر كوچه حاج خدارحــم با هزينه اى 
بالغ بر 600 ميليون تومان با مشاركت بخش 

خصوصى ايجاد شده است.
قرار اســت در اين بازار حدود 50 غرفه 
واگذار شــود تا بتوان بخش قابل توجهى 

از دستفروش هاى شهر را ساماندهى كرد.
 گــره ناگشــوده ســاماندهى 

دستفروشى و سيماى شهرى
شــهردار نهاوند درباره اهميت ساماندهى 
دســتفروش ها گفت: اجراى اين موضوع 
هم در بحث درآمد و كسب وكار و معيشت 
اين افراد كه از اين راه انجام مى شود و هم 
در بحث زيباسازى سيماى شهرى، كمك 
به تســهيل در تردد در مركز شهر با توجه 
به حجم عبــور و مرور و ... مورد اهميت 

مديريت شهرى است.
افزايــش  گفــت:  حســين پور  محمــد 
ضرورت  شــهر،  مركز  در  دستفروشــان 

راه اندازى روزبازارها را تأكيد مى كند.
به گفته وى، مشــكالت و معضل بيكارى 
و وضعيت كرونا ســبب شــد تــا تعداد 
دستفروشــان در شــهر افزايــش يابد كه 
نيازمنــد برنامه ريــزى و ســاماندهى اين 

وضعيت است.
حســين پور افــزود: هرچنــد در قانون 
جمــع آورى ســد معبر تعريف شــده، 
اما بــازار روز شــهردارى كــه درحال 

شكل گيرى است در كنار پياده راه سعدى 
كــه مركزيــت شــهر را دارد، مى تواند 
ساماندهى  به  كسب وكار،  بهبود  عالوه بر 
دستفروشــى در شــهر هم كمــك قابل 

توجهى داشته باشد.
شــهردار نهاوند گفت: الزمــه موفقيت 
در اجــراى هر طرحى حمايت اســت، 
بــر همين اســاس هم دادســتان نهاوند 
اين  اجــراى  در  ويــژه اى  حمايت هاى 
طرح داشته اســت و نياز است با برخى 
دستگاه ها هم هماهنگى الزم ايجاد شود 
تا زمان بهره بــردارى و افتتاح اين بازار 
پــس از هماهنگــى الزم كــه تنها براى 
دستفروشــى هاى شــهر كــه به صورت 

شــده اند،  هم  شناســايى  نامحســوس 
اختصاص و افتتاح شود؛ البته مگر اينكه 
خودشان تمايلى به استفاده نداشته باشند 
و اعالم كنند تا فرد ديگرى جايگزين و 

غرفه به او تحويل داده شود.
 جانمايى جديد معرفى كنيد 

و از عوارض معاف شويد
شــهردار نهاوند ادامــه داد: معتقدم بايد 
يك بــار وقت گذاشــت و هزينــه داد تا 
موضوع دستفروشى را در شهر نهاوند براى 
هميشه حل كرد و بر همين اساس هم در 
دفترچه پيشــنهادى عوارض شــهردارى 
اعالم كرده ايم به افرادى كه پيشنهاد مكان 
مناســب براى ايجاد روزبازار ارائه دهند 

مورد حمايت شــهردارى قــرار خواهند 
گرفت و عوارض ســاخت و هزينه ها هم 

از آنها اخذ نخواهد شد.
روزبازارها  در  ســرمايه گذارى   

بدون عوارض
وى تصريح كرد: هر سرمايه دارى در بحث 
جانمايى دستفروشــان طرح قابل اجرا و 
كارشناسى شده ارائه دهد استقبال مى شود 
و حمايت ويژه خواهد شد تا بتوان مشكل 
دستفروشى را در شهرى با سابقه تاريخى 

و فرهنگى، براى هميشه حل كرد.
 ايجاد پناهگاه براى ســگ هاى 

بى پناه توسط شهردارى نهاوند 
حســين پور گفت: با افزايش ســگ هاى 
بى پنــاه در شــهر و مطالبه ســازمان ها و 
شهروندان حامى حيوانات در صدد ايجاد 
مكان نگهدارى ســگ هاى بى پناه در شهر 
نهاوند با حمايت شورا و كمك مردم براى 
نگهدارى هزار قالده فراهم شده و شرايط 
نگهدارى پزشــكى و ... هم در اين مكان 

درنظر گرفته شده است.
وى تصريح كــرد: براى تأميــن غذا هم 
پسماندهاى رســتوران ها و كشتارگاه هاى 
شــهر به اين مكان هدايت شده است كه 
برخى ســازمان هاى مردم نهــاد هم براى 
تأميــن و تهيه غذاى مخصوص آنها اعالم 
آمادگى كرده اند. گفتنى است، براى ايجاد 
اين پناهگاه 3 هزار مترمربعى صد ميليون 

تومان هزينه شده است.
اين مكان در ابتداى جاده سايت زباله ايجاد 

شده است.

 براى ساخت 4 خانه براى خانواده هاى نيازمند و داراى معلول نياز به يك ميليارد و 
500 ميليون تومان است كه براى تحقق اين مهم نخستين گلريزان روز گذشته برگزار و 

صد ميليون تومان جمع آورى شد.
شــهردار اسدآباد گفت: با همكارى خيرين و هيأت ورزش هاى پهلوانى و زورخانه اى 
شهرستان نخستين گلريزان براى ســاخت خانه 4 خانواده مستضعف و داراى معلول 
برگزار و مبلغ يكصد ميليون تومان جمع آورى شد. در اين مراسم كه به همت شهردارى 
اسدآباد و هيأت پهلوانى و زورخانه اى شهرستان و با حضور خيرين و مقامات شهرستانى 

برگزار شد، مقدمات ساخت و تجهيز 4 واحد مسكونى فراهم شد.
عليرضا فعله گرى ضمن قدردانى از خيرين و هيأت ورزش هاى پهلوانى، گفت: زمين 
اين 4 خانواده توسط بهزيستى تقديم و هزينه هاى نقشه و پروانه نيز توسط نظام مهندسى 

رايگان شده است.
وى ادامه  داد: براى ساخت اين 4 خانه نياز به يك ميليارد و 500 ميليون تومان است و 

از ظرفيت خيرين براى تأمين اين مبلغ استفاده خواهد شد.
فعله گرى با بيان اينكه معلوليت در اين 4 خانواده شــامل معلوليت جسمى، نابينايى و 
معلوليت مغز و اعصاب اســت، عنوان كرد: با صد ميليون تومان جمع آورى شــده در 
گلريزان روز گذشته، تحقق اين موضوع نيازمند يك ميليارد و 400 ميليون تومان ديگـر 
است كه اميدواريم باقيمانده مبلغ با كمك خيرين، مردم شريف اسدآباد و فعاالن فضاى 
مجازى تأمين شود. وى با بيان اينكه خيرين از بانيان مستقيم اين امر خداپسندانه هستند، 
در ادامه افزود: با توجه به اينكه نبايد نســبت به برادر مســلمان خود بى تفاوت باشيم، 
براى ساخت 4 واحد مسكونى براى 4 خانواده اى كه از داشتن سقف محروم هستند از 
خيرين و همه مردم شهرستان براى شركت در اين ثواب و اجر الهى چه به لحاظ مادى 

و معنوى دعوت مى شود.
شــايان ذكر است در اين مراسم كه جمعى از مســئوالن شهرستانى نيز در آن حضور 

يك تير و دو نشان شهردار نهاوند

ساماندهى دستفروش ها با رونق روزبازار
■ روزبازار شهردارى 90 درصد پيشرفت دارد

داشتند، در ابتداى مراسم كتابى فرماندار شهرستان طى سخنانى، به اهميت امور خيريه و همچنين 
انجام آن به نحو احســن پرداخت. در ادامه ورزشكاران و قهرمانان هيأت پهلوانى و زورخانه اى 
استان و شهرستان نيز از اهميت اين كار خداپسندانه گفتند و همچنين با دعوت از همه شهروندان 
اســدآباد براى شــركت در اين گلريزان به صورت مجازى و اعالم شماره حساب هيأت دست 

يارى طلب كردند.
همچنين شهروندان خيّر مى توانند كمك هاى مادى و معنوى خود را به شماره حساب اعالمى 
5029087001292336 به نام هيأت پهلوانى واريز و موجبات اين امر زيبا و نيكو را فراهم كنند

شهردار اسدآباد:
نخستين جشن گلريزان 
زورخانه اى برگزار شد
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تا انتخابات

عمق   92 سال  انتخابات 
ميان  در  اختالف نظرهــا 
درصورت  را  اصولگرايان 
نبود گزينه  سفارش شده، 
به خوبى نشان داد. جليلى، 
قاليباف، رضايى و واليتى، 
كه  بودن  اصولگرايانــى 
حاضــر بــه كناره گيرى 

به نفع يكديگر نشدند

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com
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مان
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كدخدايى:
امسال هم سالمت انتخابات و هم سالمت 

مردم مهم است
 رئيس پژوهشــكده شــوراى نگهبان گفت كه امسال هم سالمت 

انتخابات و هم سالمت مردم مهم است. 
عباسعلى كدخدايى در مراسم اختتاميه رويداد ايده نگارى بحران كرونا 
و مشــاركت در انتخابات رياســت جمهورى 1400، گفت: ويروس 
منحوسى جامعه بشريت را درگير كرده و در همه جاى دنيا همه مشغول 
مبارزه با آن هســتند، در كشور ما هم همه درگيرند و همه مسئوالن و 
دستگاه ها به دنبال اين هستند راه هايى را پيدا كنند تا مشكالتى را كه اين 

ويروس ايجاد كرده، برطرف كند. 
به گزارش ايسنا، وى گفت: آقاى حريرچى گزارشاتى را از مشكالتى كه 
سر راه عزيزان هست ارائه كرد و بايد از يكايك كادر درمان تشكر كنيم.
كدخدايى ادامه داد: آنچه مهم اســت اين اســت كه مبارزه و مقابله با 
اين ويروس، نيازمند مشاركت همه آحاد جامعه است و فقط مسئوالن 
نمى توانند بار مبارزه با آن را بر دوش داشته باشند، لذا يكايك عزيزان در 
همه جا الزم است كمك كنند و پژوهشكده شوراى نگهبان با همين نگاه 
اين رقابت را برگزار كرد و درخواستى از همه نخبگان شد تا ما را براى 
بهتر برگزار شدن انتخابات رياست جمهورى كمك كنند؛ زيرا انتخابات 
مهمى اســت و همه مردم عالقه مندند بدانند با وضعيت شيوع ويروس 

منحوس ما چگونه مى توانيم انتخابات سالم ترى برگزار كنيم. 
وى تأكيد كرد: سالمت انتخابات يعنى صيانت از آراى مردم اما از سال 
گذشــته سالمت مردم با اين ويروس پيوند خورد و امسال هم سالمت 
انتخابات و هم ســالمت مردم مهم اســت. 400 نفر از نخبگان درگير 
رقابت ها بودند و برندگان انتخاب و معرفى مى شــوند؛ ان شــاءا... اين 

حركت ادامه يابد.

براى انتخابات 1400 يك هيأت اجرايى 
خواهيم داشت

 با هماهنگى انجام شــده با شوراى نگهبان امســال نيز مانند دوره 
گذشته، يك هيأت اجرايى براى انتخابات تعيين خواهد شد.

به گزارش مهر، رئيس ستاد انتخابات كشور در نشست ويدئوكنفرانس 
با استاندار، فرمانداران و بخشداران استان اردبيل، مهم ترين رويداد سال 
آينده را انتخابات 1400 دانست و بر پيگيرى اقدامات حوزه انتخابات با 

تشكيل ستاد استانى انتخابات تأكيد كرد. 
جمــال عرف همچنين خبر داد: با هماهنگى انجام شــده با شــوراى 
نگهبان امســال نيز مانند دوره پيش، يك هيأت اجرايى براى انتخابات 
تعيين خواهد شد. معاون سياسى وزارت كشور همچنين گفت: كميته 
امنيتى، اجتماعى و انتظامى ستاد ملى كرونا با همكارى وزارت بهداشت 
شيوه نامه بهداشتى براى برگزارى انتخابات تدوين خواهد كرد تا مشكلى 

در اين راستا ايجاد نشود.
عــرف همچنين بر لزوم برگزارى جلســاتى بــا محوريت دعوت به 
همكارى و مشــاركت در انتخابات از ســوى فرمانداران و بخشداران 
با احزاب و كروه هاى سياســى شهرستان ها تأكيد كرد و گفت: هرساله 
سفرهاى اســتانى براى ديدار با اقشار و گروه هاى سياسى و مردمى در 
راستاى برگزارى انتخابات داشتيم كه اين امر با توجه به شرايط كرونايى 
از اين پس مجازى برنامه ريزى مى شود و مسئوالن استانى نيز بايد اين 

موضوعات را پيگيرى كنند.
در اين نشست، مشــاور وزير و مسئول اطالع رسانى و روابط عمومى 
وزارت كشور نيز بر لزوم ارتباط بيشتر فرمانداران و استانداران با مردم 
و رســانه ها تأكيد كرد و گفت: در آستانه انتخابات اهميت و حساسيت 
تعامل با افكار عمومى دوچندان اســت كه يكى از نمودهاى آن، ارتباط 
و تعامل سطوح مختلف مديريتى و سياسى استان با بخش هاى مختلف 
مؤثر در افكار عمومى از جمله رســانه ها است كه اين امر مى تواند در 

افزايش مشاركت مردم در انتخابات نيز مؤثر باشد.

بررسى جزئيات اليحه بودجه 1400 در بخش درآمدى
تذكر مفتح به ناهماهنگى ثبت پيشنهادات 

نمايندگان با بررسى اليحه بودجه

 جلســه علنى روزگذشــته مجلس شوراى اســالمى به رياست 
محمدباقر قاليباف برگزار شــد و گزارش كميســيون تلفيق در مورد 
اليحه بودجه ســال 1400 كل كشور در دســتور كار نمايندگان قرار 

گرفت.
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى سه شنبه گذشته 28 بهمن ماه كليات 

اليحه بودجه 1400 را تصويب كردند.
ــان  ــا بي ــتور ب ــش از دس ــق پي ــاف در نط ــنا، قاليب ــزارش ايس ــه گ ب
ــت:  ــت، گف ــس نيس ــوب مجل ــه مطل ــى بودج ــه فعل ــه بودج اينك
ــت  ــردم برداش ــع م ــس به نف ــا مجل ــل ب ــك گام در تعام ــت ي دول
ــا  ــا نيــز از بخشــى از اصالحــات خــود چشم  پوشــى كرديــم ت و م
ــا  ــال ب ــود. در عين ح ــردم نش ــع حــل مشــكالت م ــات مان اختالف
ــر  ــا دولــت حداكث ــى و در تعامــل ب ــه ظرفيت هــاى اجراي توجــه ب
اصالحــات ممكــن به نفــع معيشــت مــردم در ايــن بودجــه اعمــال 

شــده اســت.
وى همچنين گفت كه امكان ثبت پيشنهادات نمايندگان درباره اليحه 

بودجه تا ساعت 8 صبح امروز (دوشنبه) امكان پذير بود.
به گزارش ايرنا، محمدمهدى مفتح در تذكرى خطاب به رئيس مجلس 
شوراى اســالمى از نحوه  رسيدگى به كليات و جزئيات بودجه انتقاد 
كرد و گفت: نحوه رسيدگى به كليات بودجه طبق آئين نامه نبود و حاال 

هم اين نحوه رسيدگى به جزئيات با آئين نامه منطبق نيست.
سخنگوى كميســيون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس شوراى 
اســالمى از هيأت رئيسه خواست شــكل آئين نامه را رعايت كنند و 
افزود: از طرفى فرصت بررسى كردن پيشنهادها تا دوشنبه را داديد و 
از طرفى درحال بررســى تبصره و موارد درآمدى اليحه بودجه 1400
هستيد. قاليباف در پاسخ به تذكر مفتح گفت:«احمد اميرآبادى فرهانى 
گفت در موضوعات مربــوط به درآمدى و هزينه اى هم اكنون امكان 

ثبت پيشنهاد وجود دارد و هم تا دوشنبه امكان اين ثبت هست.
در ادامه بررســى جزئيات اليحه بودجــه 1400،  نمايندگان تصويب 
كردند كه اعتبارات مربوط به استانداردســازى ســامانه گرمايشى و 

سرمايشى مدارس به 50 درصد افزايش يابد.
در مصوبــه اى ديگر هم به وزارت نفت اجازه دادند نســبت به خريد 
گاز مايع از كشورهاى ديگر يا تهاتر آن با بنزين و گازوئيل اقدام كند.

همچنين مجلس به دولت مجوز واگذارى بنگاه هاى دولتى مشــمول 
گروه يك و 2 موضوع ماده 2 قانون اجراى سياست هاى كلى اصل 44

قانون اساسى را در سال 1400 داد و نمايندگان در مصوبه اى دولت را 
مكلف كردند نسبت به تسويه بدهى خود از محل تحويل نفت خام و 

ميعانات گازى اقدام كند.
در ادامه جلســه،  نمايندگان مجلس وزارت نفت را مكلف كردند كه 
معادل ريالى 4 ميليون تن مواد اوليه قير را به حســاب خزانه دارى كل 
كشور واريز كند كه در بخش هزينه اى اين بند مصارف قير اعالم شده 

كه از جمله آن آسفالت راه هاى فرعى و روستايى است.
همچنين نمايندگان مجلس ســازگارى براى پرداخت بدهى دولت به 
بخش هــاى خصوصى، تعاونى و نهادهــاى عمومى غيردولتى تعيين 

كردند.
بر اين اســاس بدهى دولــت به بخش هاى خصوصــى و تعاونى و 
نهادهاى عمومى غيردولتى از محل واگذارى اموال و دارايى هاى متعلق 
به دولت و مؤسسات و شركت هاى دولتى به استثناى موارد مصاديق 
مندرج در اصل83 قانون اساســى و مشمول واگذارى موضوع قانون 
اجراى سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى از طريق جدول شماره 

18 اين قانون قابل پرداخت است.
نمايندگان مجلس همچنين دســتگاه هاى اجرايى را مكلف كردند تا 
فهرست شركت هايى كه مجموع سهام دولت و شركت هاى دولتى در 
آنها كمتر از 50 درصد اســت را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و 

بودجه ارسال كنند.
قاليباف نيز بند مربوط به عرضه سهام و دارايى هاى دولتى دستگاه هاى 
اجرايى زيرمجموعه قوه مجريه را به منظور رفع ابهامات به كميسيون 

تلفيق ارجاع داد.
رئيس مجلس شوراى اسالمى همچنين تأكيد كرد كه به منظور داشتن 
فرصت كافى براى ارائه پيشــنهادات نمايندگان درباره تعيين تكليف 
ارز 4200 تومانى براى تأمين كاالهاى اساســى در سال 1400، رديف 
مربوطه در اليحه بودجه در جلســه علنى فرداى مجلس مورد بررسى 

قرار خواهد گرفت.
در ادامه جلسه علنى،  محســن دهنوى بيانيه 226 نماينده مجلس در 
مــورد طرح مجلس مبنى بر اقدام راهبــردى براى لغو تحريم ها را به 

شرح زير قرائت كرد.
قاليباف در پايان جلســه اعالم كرد كه با توجه به فرصت 48 ســاعته 
ارائه پيشنهادات نمايندگان پس از بارگذارى گزارش كميسيون تلفيق 
بودجه تصميم هيأت رئيســه اين شد كه جلسه بعدازظهر روزگذشته 

برگزار نمى شود.
همزمان با بررســى جزئيــات اليحه بودجــه 1400،  جمعى از 
آموزش دهنــدگان نهضــت ســوادآموزى هــم در اعتراض به 
وضعيت استخدامى شــان مقابل مجلس شــوراى اسالمى تجمع 

كردند.

انتخابات بايد قانونمند و با مشاركت باال 
برگزار شود

 انتخابات از نظر وزارت كشــور بايد در امنيت كامل، قانونمند، ســالم و با 
مشاركت باال برگزار شود؛ زيرا اعتبار و آبروى كشور در ميان است.

به گزارش ايرنا، وزير كشور در نشستى اظهار كرد: هنوز فضاى عمومى جامعه 
در بحث انتخابات مشاركت جويانه نشده است و هنوز افكارعمومى حساسيت 
زيادى به آن نشــان نداده اند. گروه ها و احزاب نيز حركت متقنى نسبت به اين 

موضوع نداشته اند. 
رحمانى فضلى در ادامه افزود: البته با فرمايشات مقام معظم رهبرى و درايت و 
حكمت ايشــان در اين زمينه كه تصميم خوبى اتخاذ و ابالغ كردند، بايد همه 
دســتگاه ها و نهادها، عوامل مشــاركت جويانه از جمله تشويق به رقابتى شدن 

انتخابات را پيگيرى كنند.

مديريت بودجه سال 99 در شرايط جنگ اقتصادى 
حاصل شد

 مديريت درآمد و هزينه بودجه سال 99 در شرايط جنگ اقتصادى و فشار 
حداكثرى دولت ترامپ حاصل شــد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران، رئيس 
جمهورى در جلســه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت افزود: با برنامه ريزى هاى 
انجام گرفته در سالجارى به ويژه تمهيداتى كه در بودجه سال 1399 ديده شده 
بود، توانستيم درآمدها و هزينه ها را مديريت كنيم و اين مهم در شرايط جنگ 
اقتصادى و فشــار حداكثرى دولت ترامپ حاصل شد كه به اعتراف خود آنها، 
به شكســت اين سياست منجر شد. حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
در ادامه بر ضرورت كمك رســانى فورى به زلزله زدگان، جبران خسارت ها و 
همچنين تســريع در اسكان موقت كسانى كه  منازل شان در اين زلزله خسارت 

ديده است با توجه به فصل سرما در اين منطقه، تأكيد كرد.

بخشى از افت آراى دور دوم انتخابات مجلس 
به دليل كرونا بود

 بخشــى از افت آرا در دور دوم انتخابات مجلس به خاطر بيمارى كرونا بود 
و احساس مردم اين بود كه سالمتيشان به خطر مى افتد و اميدوارم از حاال براى 
انتخابات رياست جمهورى 1400 راه چاره اى پيدا كنيم تا انتخابات شكوهمند 
و مؤثرى داشته باشــيم. به گزارش ايسنا، نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى 
در مراســمى گفت: مى توان گفت حداقل 3 تا 5 سال آينده كشور و جهان در 
مســائل امنيتى، اقتصادى، سياســى و فرهنگى درگير كرونا است، زيرا با تغيير 

رفتار ويروس مشخص است كه اين درگيرى فعال ادامه دارد.
اميرحسين قاضى زاده هاشمى همچنين تأكيد كرد اينكه در حوزه رأى گيرى بايد 
بتوانيم با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى آخرين رأى كسى كه اراده كرده است 

رأى دهد را اخذ كنيم.

 فردا سه شنبه 5 اسفندماه دولت مى بايست طبق 
طرح «اقدام راهبردى براى لغو تحريم هاى» ارجاع 
شــده از ســوى مجلس يازدهم، درصورت عدم 
رفع تحريم ها، اجــراى پروتكل الحاقى را متوقف 
و بازرسى هاى آژانس بين المللى را تنها محدود به 

نظارت هاى پادمان كند.
از اين رو رافائل گروسى مديركل آژانس بين المللى 
انرژى اتمى شنبه شب براى ديدار با رئيس سازمان 
انرژى اتمى و گفت وگــو درباره آخرين تحوالت 
در فعاليت هاى هسته اى ايران در چارچوب كاهش 

تعهدات برجامى، وارد تهران شد.
 ايران و آژانــس گفت وگوهاى مفيدى 

براساس احترام متقابل داشتند
كاظم غريب آبادى نماينــده ايران در آژانس كه در 
مذاكرات روزگذشته ايران و آژانس حضور داشته 
است گفت وگوها را «مفيد» ارزيابى كرد و با انتشار 
توييتى نوشــت: «ايران و آژانــس گفت وگوهاى 
مفيدى را براســاس احترام متقابل داشتند كه نتايج 

آن منتشر خواهد شد.»
  اجرانكردن پروتكل الحاقى از 5 اسفند 

درصورت رفع نشدن تحريم ها
به گزارش ايســنا، همزمان بــا مذاكرات مديركل 

آژانس بين المللى انرژى اتمى بــا مقامات ايرانى، 
226 نماينده مجلس در بيانيه اى با اســتناد به طرح 
«اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها» يادآور شــدند 
كه مســئوالن دولتى ايران درصورت رفع نشــدن 
تحريم ها بايد از 5 اسفندماه اجراى پروتكل الحاقى 
را متوقف و بازرسى هاى آژانس بين المللى را تنها 

محدود به نظارت هاى پادمان كند.
در اين بيانيه آمده اســت: «پس از توافق برجام در 
ســال 94 اميد مى رفت طرف هاى غربى از جمله 
آمريكا و كشــورهاى اروپايى با صداقت با ملت 
ايران برخورد كرده و به تعهدات خود عمل كنند. 
به رغم اين كه آژانــس بين المللى انرژى اتمى در 
فواصــل مختلف 15 بار تأكيد كــرده كه ايران به 
تعهدات برجامى خود به صورت كامل عمل كرده 
است، متأســفانه شــاهد بوديم كه دشمنان ملت 
ايران به هيچ يــك از تعهدات خود عمل نكرده و 
با اينكه قرار بود در روز اجرا يعنى 27 دى 1394 
تحريم هاى بانكى و نفتى برداشــته شود، بر مقدار 
تحريم ها افزوده شد. روند آسيب به ملت ايران و 
افزايش تحريم ها به بهانه هاى مختلف كه از زمان 
اوباماى دموكرات آغاز شده بود به خروج ترامپ 
جمهوريخواه از برجام در ارديبهشت 1397 منجر 

شد. متأســفانه اجراى تعهدات يكطرفه از سوى 
مســئوالن وطنى به مدت 5 ســال ادامه يافت تا 
اينكه مجلس انقالبى در دفاع از منافع ملت ايران 
تصميم گرفت طرح مهم اقدام راهبردى براى لغو 
تحريم ها را بــا 251 رأى مثبت در 11 آذرماه 99 

تصويب كند.
نماينــدگان در ادامــه اين بيانيــه اظهار كردند: 
در راســتاى دفاع از حقوق هسته اى و با وادار 
تحريم هاى  برداشــتن  به  ملت  دشــمنان  كردن 
ظالمانــه و به تبــع آن گشــايش اقتصادى مقرر 
شده است كه غنى ســازى 20 درصدى آغاز و 
نيز با اعطاى مهلت 2 ماهه به آمريكا و 3 كشور 
درصورت  تحريم ها  برداشــتن  بــراى  اروپايى 
نبودصداقت و انجام ندادن تعهدات ملت ايران 
در راســتاى اجراى بندهاى 26 و 36 برجام و 
بند 13 قطعنامه 2231 اجراى داوطلبانه پروتكل 

الحاقى را متوقف كند.
در قســمت پايانى اين بياينه نوشــته شده است: 
بنابراين همه مســئوالن از جمله مديــران دولتى 
موظفند كه درصورت رفع نشدن تحريم ها اجراى 
داوطلبانه پروتكل الحاقى را از اسفندماه 99 متوقف 
و بازرسى هاى آژانس را تنها محدود به نظارت هاى 
ســازمان نمايند. ما نمايندگان ملت ايران اطمينان 
مى دهيم كه در دفاع از حقــوق مردم كوتاه نيامده 
و بــدون رفع تحريم ها كه قابل راســتى آزمايى از 
سوى ملت ايران باشد ايران سربلند و قوى گام هاى 
پيشرفته صنعتى و هسته اى خود را متوقف نخواهد 

كرد.»

  «گروسى» براى تهديد به ايران آمده 
است

عضو هيأت رئيســه كميســيون انــرژى مجلس 
شوراى اســالمى در گفت وگو با دانا؛ با اشاره به 
ادعاى رئيس جمهور آمريكا مبنى بر لغو مكانيزم 
ماشــه و بازگشــت به برجام گفــت: اين ادعا 
شوخى است كه فقط در حد حرف باقى خواهد 
ماند و در عمــل اتفاقى رخ نخواهد داد. عقالنى 
اســت وقتى آمريكا تحريم ها را لغو نكرده ما هم 
از پروتكل الحاقى كه داوطلبانه به آن پيوسته ايم 

خارج شويم.
هادى بيگى نژاد با اشــاره به اينكه برگشت آمريكا 
بــه برجام اثرى براى ايران نــدارد، ادامه داد: حتى 
اگــر آمريكا به برجام هم برگــردد تصميمى براى 
لغو تحريم ها ندارد، وقتى قرار نيست به واسطه اين 
اتفاق امكان تبادالت بانكى و مالى براى ايران فراهم 
شــود چه تفاوتى دارد كه آمريكا به برجام برگردد 

يا برنگردد.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى 
با اشــاره به راهبــرد طرف هــاى مذاكره كننده در 
قبال ايران خاطرنشــان كرد: آمريــكا مى خواهد با 
وعده هاى خود در باغ ســبز نشان دهد و از آن سو 
اروپا تهديد كند، پيش بينى ما اين است كه گروسى، 
رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايران آمده 
و در خالل ســفرش تهديد خواهد كرد كه پرونده 
شما را به شوراى امنيت مى فرستيم تا اين گونه كار 
را پيش ببرند اما اين سياســت درنهايت به ضرر ما 

خواهد بود.

 زمانــى وارد مذاكــره مى شــويم كه 
تحريم ها لغو شود

آمريــكا نمى تواند بــه برجام بپيونــدد مگر اينكه 
تحريم هــا را لغو كند؛ تمامــى تحريم ها بايد لغو 

شوند.
وزير خارجه كشــورمان در گفت وگــوى زنده با 
شــبكه پرس.تى.وى گفت: مــا تعهداتى داريم كه 
به آنها پايبند هســتيم. تمام اقدامات ما در راستاى 
برجام اســت. ما قوانين كشور را كه پارلمان به آن 

مشروعيت بخشيده، اجرا مى كنيم.
آمريــكا،  در  داد:  ادامــه  ظريــف  محمدجــواد 
رئيس جمهور مى تواند از حق وتو براى مخالفت با 
هر گونه تصميمى استفاده كند اما ما در ايران، چنين 

كارى نخواهيم كرد.
وى بــا انتقاد از درز اطالعــات آژانس بين المللى 
انرژى اتمى، تأكيد كرد كه اين اسناد بايد محرمانه 
بماند. وزير خارجه كشورمان تصريح كرد: رئيس 
جمهور بايــدن با سياســت هاى دونالــد ترامپ 
مخالفت مى كند اما در حقيقت همان سياســت را 
دنبال مى كند. ظريف گفت: اصطالح مكانيسم ماشه 
ساخته آمريكاست و چنين چيزى در برجام وجود 
ندارد. آمريكايى هــا براى كنترل افكار عمومى اين 

اصطالح را ايجاد كردند.
وزير خارجه كشــورمان با بيان اينكه پس گرفتن 
درخواست فعال شدن مكانيســم ماشه از شوراى 
امنيت، امتياز به ايران نيســت، افزود: آنها حقيقت 
را پذيرفته اند كــه نمى توانند از اين طريق به جايى 

برسند.

محمد ترابى »
 پيش بينى مشــاركت پاييــن مردمى در 
انتخابات رياست جمهورى سال آينده، يكى 
از چالش هايى  اســت كه كشور  در شرايط 
كنونى با آن روبه رو است. شرايط نامساعد 
اقتصادى و معيشــتى مردم در ســالجارى 
حاصلــى از تحريم هــاى ظالمانه آمريكا و 
شــيوع ويروس منحوس كرونا در كشــور 
اســت، البته در اين ميــان برخى مديريت 
ضعيــف دولت را مســبب اصلى شــرايط 
دولتمردان  اين حــال  با  مى داننــد،  موجود 
تفاوت شرايط كشور را در سال هاى ابتدايى 
ايــن دولت تا پيــش از آغــاز تحريم هاى 
آمريكا را با شــرايط كنونى دليلى بر رد اين 

اتهام مى دانند. 
فــارغ از ايــن مســائل برخــى ديگــر از 
كارشناسان عالوه بر داليل مذكور، عملكرد 
شــوراى نگهبان و احتمال حذف مهره هاى 
اصلى انتخابات 1400 را دليل اصلى احتمال 
مشــاركت پايين مردمى در انتخابات آينده 

مى دانند. 
 حذف مهره هاى اصلى اصالح طلبان 
اين مســأله بر كســى پوشــيده نيست كه 
براى انتخابات سال آينده همانند انتخابات 
اصالح طلبــان  از  برخــى   98 اســفندماه 
ردصالحيت  شــده و از همين رو به اعتقاد 
برخــى از كارشناســان، مهره هــاى اصلى 
خمينى،  سيدحســن  همچون  اصالح طلبان 
محمدجــواد ظريف، مطهــرى، جهانگيرى 
ردصالحيت  و محســن هاشــمى احتماالً 

خواهند شد. 
حســن خمينى كــه برخــى وى را كليد 
اضطــرارى اصالح طلبــان مى داننــد، در 
براى  احتمالى  كانديداهــاى  همــه  رأس 
ردصالحيت قــرار دارد، زيــرا وى چند 
مجلس خبرگان  پيش براى انتخابات  سال 
ردصالحيت  شــده بود كه البتــه در اين 
ميان برخى از اعضاى شــوراى نگهبان بار 
مســئوليت ردصالحيــت وى را بر دوش 

ندانستند.  نگهبان  شوراى 
با اين حال به اعتقــاد مصطفى فقيهى فعال 
اصالح طلــب و صاحــب امتيــاز انتخاب، 
احتمــال تأييد صالحيت افــرادى همچون 
عارف، سورنا و پزشكان كه از اقبال كمترى 
براى انتخابات سال آينده برخوردارند، بيش 
از ساير مهره هاى اصلى اصالح طلبان است. 
تاريخ انتخابات ثابت كرده اســت كه هرگاه 
شــده اند  پيروز   انتخاباتى  در  اصالح طلبان 
مشــاركت مردمى در انتخابات بيشتر بوده 

است. از سوى ديگر اصالح طلبان به عنوان 
يكــى از احــزاب اصلــى در كشــورمان 
طرفداران زيــادى در ميان اقشــار جامعه 
دارند كه حذف گزينه هاى اصلى اين حزب 
بر مشــاركت مــردم در انتخابات آســيب 

خواهد زد. 
 حذف دوباره احمدى نژاد 

رئيــس دولت نهم و دهم بــراى انتخابات 
ســال 96 به توصيه مقامات ارشد كشورى 
از شركت در انتخابات منع شد. با اين حال 
پس از اسرار وى براى شركت در انتخابات، 

توسط شوراى نگهبان ردصالحيت شد. 
جمهورى  رياســت  دوران  در  احمدى نژاد 
خود با انجام برخى از اقدامات، از حمايت 
اقشارى از جامعه برخوردار است. از اين رو 
برخــى از كارشناســان معتقد هســتند كه 
درصورت حضور احمدى نژاد در انتخابات، 
حداقل وى 30 ميليون رأى خواهد داشت. 
اين درحالى است كه با وجود موضع گرفتن 
بســيارى از اصولگرايــان در برابر عملكرد 
احمدى نژاد، برخى اصولگرايان همچنان از 
عملكرد وى دفاع كرده و درصورت حضور 
در رقابت انتخاباتى از وى حمايت خواهند 

كرد. 
با اين حال احتمال ردصالحيت شــدن وى 
براى انتخابات سال آينده بسيار زياد است.

چند روز پيش حدادعادل رئيس شــوراى 
ائتالف نيرو هاى انقالب، در همايش سياسى 
اتحاديه جامعه اسالمى دانشجويان با اشاره 
بــه برخى اخبــار در مــورد كانديداتورى 
احمدى نژاد، اظهار داشت: آمدن احمدى نژاد 

را اصــال به عنوان شــوك انتخابات درنظر 
نگيريد؛ يعنى تكليف روشــن است. چنين 
اتفاقى نخواهــد افتاد، دفعه  پيش هم نيفتاد، 
حاال كه 4 سال هم گذشته و بدتر هم شده 

است. بنابراين به اين فكر نكنيد.
با اين حال احمدى نژاد در مصاحبه اى درباره 
احتمــال ردصالحيتش،  گفــت: من هنوز 
درباره انتخابات نظــرى نداده ام و موضعى 
نگرفته ام اما نكته نظراتى دارم كه درصورت 
ضرورت، در موعد انتخابات آن را با مردم 

در ميان خواهم گذاشت.
 غيبت رئيسى و به ائتالف نرسيدن 

اصولگرايان
انتخابات ســال 92 عمق اختالف نظرها در 

ميان اصولگرايــان را درصورت نبود گزينه  
سفارش شده، به خوبى نشــان داد. جليلى، 
قاليبــاف، رضايى و واليتــى، اصولگرايانى 
بودن كه حاضر به كناره گيرى به نفع يكديگر 

نشدند. 
با اين حال در انتخابات رياســت جمهورى 
گذشته، ورود رئيســى در رقابت انتخاباتى 
شــرايط را براى اصولگرايان تغيير داد. در 
ايــن ميان حتى قاليبافى كــه عالقه خود را 
به صندلى رياســت در پاســتور بر همگان 
ثابت كرده اســت، نيز به نفع رئيسى ملزم به 

كناره گيرى شد. 
حال رئيســى حضور خود در انتخابات 28

خرداد ســال آينده را تضعيف كرده و اعالم 
كرده كه تنها به قوه قضاييه فكر خواهد كرد. 
اين درحالى اســت كه بــه اعتقاد برخى از 
كارشناســان شكست وى از حسن روحانى 
در انتخابات 96 پوســت خربزه  اى شده كه 
وى را بــراى حضور دوبــاره در انتخابات 

منصرف كرده است. 
بــا اين حــال، بايــد گفــت كــه بــه احتمــال 
زيــاد درصــورت مشــاركت رئيســى در 
انتخابــات، اصولگرايــان هماننــد ســال 
92 هركــدام بــراى خــود كانديدا يــى را 
ــا آخريــن لحظــه از آن  معرفــى كــرده و ت
ــد  ــن رو باي ــرد. از اي ــد ك ــت خواهن حماي
گفــت كــه درصــورت پيــروزى هــر يــك 
از اصولگرايــان ازجملــه قاليبــاف و يــا ...، 
ــا رأى  رئيــس جمهــور دولــت ســيزدهم ب
پاييــن بــر صندلــى رياســت پاســتور تكيــه 

ــد زد.  خواه

ظريف: بايدن در حرف منتقد ترامپ است اما در عمل مانند اوست
بيگى نژاد: گروسى براى تهديد به تهران آمده 

■ فردا اجراى پروتكل  الحاقى متوقف مى شود

بحران مشاركت در انتخابات 1400
■ در غياب رئيسى اصولگرايان به ائتالف نخواهند رسيد

■ احتمال باالى ردصالحيت گزينه هاى اصلى اصالح طلب همچون ظريف و خمينى
■ حداد عادل تلويحاً ردصالحيت احمدى نژاد را تأييد كرد

■ احمدى نژاد: براى انتخابات حرف هايى دارم كه درصورت ضرورت به مردم خواهم گفت
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خبر

پرداخت عيدى بازنشستگان كشورى «باقيمانده» 
تا 2 روز آينده

 مديركل امور مالى صندوق بازنشســتگى كشورى از پرداخت عيدى بازنشستگان 
و وظيفه بگيــران باقيمانده اين صندوق تا 2 روز آينــده خبر داد. به گزارش مهر، على 
خدامى گفت: با هماهنگى خزانه دارى كل كشور و ساير مراجع ذى ربط مقرر شد براى 
آن دســته از بازنشستگان و وظيفه بگيرانى كه بخشــى از عيدى آنها واريز شده يا هيچ 
وجهى براى عيدى دريافت نكرده اند، عيدى اين عزيزان طى 2 روز آينده به طور كامل 
پرداخت شود. به گفته وى، افراد داراى 2 دفتركل و عزيزانى كه روزشمار بازنشستگى 
آنها كمتر از يكســال بوده و در نتيجه عيدى كامل براى آنها محاسبه نشده است، جزو 

گروه هاى مورد اشاره بوده اند. 

پرداخت كمك هزينه تحصيلى تشويقى 
 ›به دانشجويان دولتى تحت پوشش بهزيستى

 رئيس سازمان بهزيستى كشور از پرداخت كمك هزينه تحصيلى تشويقى به 2 هزار 
و صد دانشــجوى تحت پوشش بهزيستى كه در دانشگاه هاى دولتى تحصيل مى كنند، 

خبر داد. 
بــه گزارش ايســنا، وحيد قبادى دانا گفت: در راســتاى حمايت و توانمندســازى از 
مددجويان سازمان بهزيستى كشور شهريه دانشجويان تحت پوشش كه در دانشگاه هاى 
غيردولتى تحصيل مى كنند، توسط ســازمان بهزيستى كشور پرداخت شد و همچنين 
كمك هزينه تحصيلى تشويقى كه از 2 سال گذشته براى اين افراد درنظر گرفته شده، 

براى دانشجويان دولتى تحت پوشش واريز شد. 

پزشكى قانونى ساالنه به بيش از 2/5ميليون پرونده 
رسيدگى مى كند

 رئيس پزشــكى قانونى با بيان اينكه در شرايط فعلى، پزشكى قانونى ساالنه به بيش از 
2/5 ميليون پرونده رسيدگى مى كند و به عنوان يك سازمان علمى و فنى شناخته مى شود.

به گزارش فارس،  عباس مسجدى افزود: سازمان پزشكى قانونى كشور بر حسب وظايف 
و تكاليفى كه بر عهده دارد، در كنار ارائه خدمات كارشناســى پزشكى قانونى به مردم، در 
حوزه هاى آموزشى و پژوهشى با دستگاه هاى متعددى در ارتباط است.وى گفت: خدمات 
بســيارى در زمينه معاينات، تشريح، آزمايشگاه و كميسيون به مردم ارائه مى شود كه از آن 
جمله مى توان به بررسى عدم تحمل كيفر، ارزيابى سالمت روان، تعيين علت فوت، انواع 

خدمات آزمايشگاهى، رسيدگى به موارد قصور و خطا هاى پزشكى اشاره كرد.

جواداالئمه(ع) پربركت ترين مولود 
براى شيعيان

 امام جواد(ع) در ســن 7 سالگى به امامت رسيد. در همين سنين 
كم اگرچه از علوم دينى به مقدار كافى برخوردار و در ســاير فضايل 
و كماالت انســانى در حد اعال بود، ولى با توجه به سن كم او مراتب 
علمى و كماالت ذاتى او بر بيشــتر افراد، حتى شــيعيان مخفى بود. 
تعدادى از شــيعيان به دليل كمى سن آن حضرت در ارتباط با او دچار 
شــك و ترديد شــدند. به طبع براى كســب علوم افراد كمترى به آن 
حضرت مراجعه مى كردند. به همين دليل كمتر مورد توجه دانشمندان 
قرار گرفت. البته مراتب علمى و فضايل انسانى او به تدريج آشكارتر 
شد و روز به روز بر تعداد ارادت مندان و عالقه مندانش اضافه گرديد، 

ولى متأسفانه در سن 25 سالگى شهيد شد.
از آنجــا كه امام جواد(ع) نخســتين امامى بود كه در خردســالى به 
منصب امامت رسيد، مناظرات و گفت وگوهايى داشته است كه برخى 
از آنها بســيار پرســروصدا و هيجان انگيز و جالب بوده است. علت 
اصلى پيدايش اين مناظرات اين بود كه از يك طرف، امامت او به دليل 
كمى ســن براى بسيارى از شيعيان كامًال ثابت نشــده بود، از اين رو 
براى اطمينان خاطر و آزمايش، پرســش هاى فراوانى از آن حضرت 

مى كردند.
از طرف ديگر، در آن مقطع زمانى، قدرت «معتزله» افزايش يافته بود و 
مكتب اعتزال به مرحله رواج و رونق گام نهاده بود و حكومت وقت 
از آنان حمايت و پشــتيبانى مى كرد و از ســلطه و نفوذ خود و ديگر 
امكانات مادى و معنوى حكومتى، براى استوارى و تثبيت خط فكرى 
آنان و ضربه زدن به گروه هاى ديگر و تضعيف موقعيت و نفوذ آنان به 

هر شكلى بهره بردارى مى كرد.
از امام جواد(ع) به عنوان مولودى پربركت ياد شــده است. ابى يحيى 
صنعانى مى گويد: در محضر امام رضا(ع) بودم كه فرزند خردسالش، 
امام جواد را آوردند. امام رضا(ع) فرمود: اين فرزندى است كه بزرگتر 

و با بركت تر از او براى شيعيان ما به دنيا نيامده است.
دوران والدت امام جواد(ع) يكى از ســخت ترين دوران ها براى اهل 
بيت بود. اين دوران، مصادف با خالفت مأمون، يكى از قدرتمندترين 
و سياست مدارترين خلفاى عباسى بود و عالوه بر اين در ميان شيعيان، 
انحرافات و اختالفات عجيبى به چشم مى خورد كه يكى از مهم ترين 
آنهــا فتنه واقفيه بود كه امام رضا(ع) آنها و پيروانشــان را به اصحاب 

الحمار تشبيه كرده است.
در اين دوره در بين شــيعيان خاص آن حضــرت نيز زمزمه هايى 
به گوش مى رســيد كه موجب آزار و رنجش آن امام مى شد؛ زيرا 
شــيعيان بر اين عقيده بودند كه يكى از نشانه هاى امام اين است كه 
پس از خود جانشــينى دارد كه الزاما بايد فرزند وى باشــد و امام 
رضا(ع) تا سن 44 ســالگى از هيچ يك از كنيزان و همسران خود 
صاحب فرزند نشــده بودند و اين اتفاق، زمينه را فراهم كرده بود 
تا حتى شــيعيان خاص آن حضرت نيز بدگمان شده، در امامت او 

كنند. تشكيك 
 رويدادهاى سياسى و اجتماعى عصر امام جواد(ع)

امــام جواد(ع) در دوره اى امامت خويش را آغاز كرد كه به رغم اقتدار 
شيعيان، عرصه سياســى و اجتماعى جامعه گرفتار چالش هاى عميق 

عقيدتى و درگيرى هاى مختلف شده بود.
دوران امامت آن حضرت با خالفت دو نفر از خلفاى ستم پيشه عباسى 

(مأمون و معتصم) مقارن بود.
مأمون به دليل اينكه با قتل امام رضا(ع) دچار بدنامى و تزلزل شده بود، 
صــالح نمى ديد كه بيش از آن به آزار امام جواد(ع) بپردازد. همچنين 
به دليل قدرت شــيعيان در آن روزگار تمام سعى خود را بر آرام نگه 
داشتن اوضاع مصروف مى داشت، لذا به منظور دستيابى به چنين هدفى 
ناچار شد آن حضرت را مانند پدرش على بن موسى الرضا(ع) تحمل 

كند.
 سيره هدايتى و تبليغى امام جواد(ع)

امام جواد(ع) نخستين امامى بود كه در 7 سالگى به امامت رسيد و اين 
ويژگى مشــترك امام جواد(ع)، امام هادى(ع) و امام مهدى(عج) بود 
كه اگر براى نخستين بار در زمان امام جواد(ع) رخ نمى داد، به جامعه 
شيعه آسيب مى رسيد و آن حضرت با تحمل دشوارى هاى بسيار، ذهن 

شيعيان را از وسوسه هاى شيطانى زدود.
■ كارهايى كه امام جواد (ع) براى رشد اسالم انجام دادند:

1. حضور در جلسه پرسش و پاسخ عالمان شيعه،
2. ارائه معجزه هاى گوناگون و استدالل هاى قرآنى و تاريخى،

3. فرســتادن نمايندگانى به مناطق شيعه نشــين (امام در هر منطقه كه 
شــيعيان حضور داشتند، يك نماينده عادل و دانشمند انتخاب مى كرد 
كه مرجع مردم باشد و تنها او با امام ارتباط داشت تا جامعه شيعه پس 

از تبعيد يا زندانى شدن امام، سرگشته و پراكنده نشوند.)
* منابع:

امام جواد(ع)، اميد اميدوار، قم، انتشــارات شــفق، 1355ش، 32ص، 
جيبى (ويژه نوجوانان).

امام جواد(ع)، گروه نويسندگان مؤسسه البالغ، ترجمه محمود شريفى، 
تهران، ســازمان تبليغات اسالمى، 1368ش/1410ق، 168ص، جيبى، 

(سلسله «سرچشمه هاى نور»)
امام محمدتقى(ع)، ســيد كاظم ارفع، تهران، مؤسسه انتشاراتى فيض 

كاشانى، 1370ش، 49ص، رقعى.

آفتاب اقتصادى: پيش بينى يك كارشناس از آينده بازار
 سبد حصيرى خالى ببرى بازار؟ يا فقط مى تونى فكر شاعرانه 

پر كنى!!
اخبار صنعت: صادرات موز به جاى نفت 

 باالخره باكالس شديم!!
اقتصاد برتر: مردم منتظر معرفى متخلفان بورس

 كوچه ها رو آب پاشيدن؟؟
اقتصادپويا: تلخى لبخند شب عيد براى 60 ميليون ايرانى

 از كرونا شكر بگيريد تا شيرين بشه!!
امروز: سبد هزينه خانوار 8 ميليون تومان 

 با چند مثقال؟
تجارت: بايدن بر سر دوراهى 

 احتماال مى خواد بياد ايران؟ 
ثروت: دارندگان سهام عدالت بدون ضامن وام مى گيرند 

 اين هم يه وام اجبارى بعد از وام يارانه!!
جهان صنعت: مقصد سرمايه هاى  كم ريسك 

 نكنه منظورت شكمه نزديك و بدونه تالش و فكر كردن !!
دنياى اقتصاد: يك قرن انتظار تا خريد خانه

 بدون شرح!!
كسب وكار: سردرگمى در بازار سكه و طال

 دنبال راه نقره داغ شدن هستن!!
هفت صبح: 100 غول اقتصادى در سال كرونايى

 مى خوان با دست اين غول ها كرونا رو بشكنن!!
ايران: كرونا پا به پاى خريد شب عيد 

 سبدشو آورده بازار مردم پرش كنن!!
كليد: ناديده گرفتن حقوق كارگران با كمك هاى نهادهاى جديد

 اين هم كمك كرونا به دولت!!
كيمياى وطن: 5 گزينه تغيير كنكور 

 اين سوغات جديد كرونا!!

كشف 33 فقره سرقت در همدان 
 فرمانده انتظامى اســتان از دستگيرى باند سارقان داخل خودرو و 

كشف 33 فقره سرقت و يك فقره سرقت منزل خبر داد.
سلمان اميرى، در تشــريح اين خبر گفت: در پي افزايش سرقت هاي 
داخل خودرو در شهر همدان، بررسى موضوع در دستوركار كارآگاهان 

اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهى استان قرار گرفت.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وى افزود: با انجام اقدامات گســترده 
پيرامون شناســايي و دستگيري سارقان، ســرانجام مأموران توانستند 
فــردى را كه درحال فروش يك دســتگاه ضبط و پخش خودرو بود 

شناسايي كنند.
اميرى بيان داشــت: با به كارگيرى اقدامات پليسى متهم دستگير و در 
بازجويي هاي صورت گرفته به 33 فقره ســرقت داخل خودرو و يك 

فقره سرقت منزل از سطح شهر همدان اعتراف كرد.
اين مقام ارشد انتظامى با اشاره به دستگيرى متهم گفت: همه محل هاي 
ســرقت شناسايي و پرونده به دادسرا ارسال و سارق با قرار بازداشت 

موقت روانه زندان شد.

ترخيص 275 دستگاه موتورسيكلت رسوبي 
در فامنين 

 فرمانده انتظامي شهرســتان «فامنين»، از ترخيص 275 دســتگاه 
موتورســيكلت از ابتداي طرح تســهيل ترخيص موتورسيكلت هاي 

رسوبي در اين شهرستان خبر داد.
علي حســن حيــدري در اين باره اظهار كرد: از ابتداي طرح تســهيل 
ترخيص موتورســيكلت هاي رســوبي از پاركينگ ها، 175 دســتگاه 
موتورســيكلت از پاركينگ قائم شهرستان ترخيص شده است و اين 

طرح تا پايان سال 1399 قابليت اجرايي دارد .
به گزارش پايگاه خبري پليس، وي ادامه داد: طرح تسهيل در ترخيص 
موتورسيكلت هاي رسوبي، طرحى است كه در راستاي جلب رضايت 
عمومي و برگشــت اموال مردم به آنها، توسط پليس راهور در سطح 

شهرستان و همزمان با سراسر كشور درحال اجرا است.
حيــدري بــا اشــاره بــه وجــود تعــداد 960 دســتگاه موتورســيكلت 
رســوبي موجــود در پاركينــگ قائــم فامنيــن، تصريــح كــرد: اجــراي 
ــه  ــود ك ــيكلت هايي مي ش ــامل موتورس ــط ش ــهيل فق ــرح تس ط
ــي و  ــات راهنماي ــاس تخلف ــوده و براس ــري نب ــم كيف داراي جراي

رانندگــي توقيــف شــده باشــند.
فرمانده انتظامي شهرستان فامنين از صاحبان وسايل نقليه خواست: با 
همراه داشــتن كارت وسيله نقليه، كارت ملي يا شناسنامه خود و سند 

مالكيت وسيله نقليه به مراكز پليس +10مراجعه كنند.

كارت دانشجويى به نام جعفر قديمى،فرزند: بيرامعلى، به شماره 
شناسنامه: 1548 و شماره دانشجويى: 843701010065 رشته 

مكانيك خودرو از دانشگاه علمى كاربردى مالير مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

نيلوفر بهرمندنژاد»
 خداحافظــى با دفترچــه بيمه هاى تأمين 
اجتماعى از اول اســفندماه كليد خورد و در 
مراكز تأمين اجتماعى و بيمارســتان ها، مراكز 
درمانى و مطب ها تنها مى توان با ارائه كارت 
ملى و يا بــرگ اول دفترچه خدمت دريافت 

كرد.
از جمعيــت يك ميليــون و 738 هزار نفرى 
اســتان 774 هزار نفر زير پوشش بيمه تأمين 
اجتماعــى هســتند كــه درحال حاضر 246
هزار نفر بيمه شــده داريم و همچنين بيش از 
57 هزار خانوار از ســازمان تأمين اجتماعى 

مستمرى دريافت مى كنند.
اكنون اين افراد تحت پوشش پرونده سالمت 
الكترونيك هســتند و با مراجعه به هر مركز 
درمانى خصوصى و دولتى مى توانند خدمات 
خود را بدون دفترچــه دريافت كنند، ضمن 
اينكــه اكنون طبــق اعالم تأميــن اجتماعى، 
دفترچه هــاى در دســت مردم تــا زمانى كه 
آخرين برگ آن استفاده شــود، داراى اعتبار 
اســت و درصورتى كه مركــزى هنوز از اين 
خدمت به صورت الكترونيكى استفاده نمى كند 
مى توانند تا زمانى كه مشــكالت ناشى از آن 
حل شود، از اين دفترچه ها براى ارائه خدمت 

استفاده كنند.
تمامى بيمه شدگان و مســتمرى بگيران اصلى 
و تبعــى كارگزيــن برخــط (آناليــن) براى 
تســهيل دريافت خدمات درمانــى مى توانند 
با مراجعه به ســايت اين ســازمان به نشــانى 
eservices.tamin.ir نســبت بــه ايجاد 
حســاب كاربرى، تكميل مشخصات هويتى 
و درج شــماره تلفن همراه خود در اين درگاه 

اقدام كنند.
از جمله مزاياى اصلــى اين طرح مى توان به 
كاهش تردد شــهرى، صرفه جويى در وقت 
و هزينه مردم اشــاره كــرد و از همه مهمتر 
اينكه بيمه شدگان ديگر نگران تمديد دفترچه 
بيمه هاى خود در روزهاى تعطيل نيســتند اما 

در كنار اين مزايا، معايبى هم وجود دارد.

به همين دليل براى آگاهى بيشتر درباره حذف 
دفترچه  بيمه در سومين روز از اجرا شدن اين 
طرح ســرى به آزمايشــگاه و مراكز درمانى 
زديم. س.ف كه در يكى از آزمايشــگاه هاى 
همدان در قســمت پذيرش كار مى كند در 
گفت وگو با خبرنــگار همدان پيام مى گويد: 
شايد با حذف دفترچه هاى بيمه فرايند ارائه 
دقيق تر  و  ساده تر  بيماران  به  خدمت درمانى 
شــود اما چون هنوز به طور كامل در استان 
همــدان اجرا نشــده و در روزهاى ابتدايى 

ايــن طرح هســتيم و زيرســاخت هاى آن 
فراهم نشــده، با قطع و وصل شدن اينترنت 
روبه رو مى شــويم و يا ممكن است پزشك 
كــد موردنظــر را در نســخه الكترونيكى 
فراموش كند. اين مشكالت وجود دارد اما 
از طرفى به دليل شيوع كرونا و اينكه كمتر با 
مراجعه كنندگان در تماس هستيم، از مزاياى 

اين طرح است.
وى در ادامــه مى افزايد: با وجود الكترونيكى 
شــدن درصورتى كه بيمارى با نسخه كاغذى 

مراجعه كند هم ويزيت مى شود و تا اجرايى 
شدن اين طرح به طور گسترده، مشكلى ايجاد 

نمى شود.
 يكــى ديگر از افرادى كــه منتظر دريافت 
نوبت بــراى آزمايش اســت و تمايلى به 
معرفى خود ندارد، مى گويد: هفته گذشــته 
به يكى از كلينيك هاى ســطح شهر مراجعه 
كــردم اما به دليل قطعى اينترنت نســخه را 
نپذيرفتنــد كه متأســفانه وقتمان هم گرفته 
شــد اما مزيتى كه دارد اين است كه ديگر 
روزهاى  در  به ويژه  دفترچه  تمديد  دغدغه 

نداريم. تعطيل 
م.ن كــه در يكى از كلينيك ها كار مى كند در 
گفت وگو با خبرنگار ما بيان مى كند: يكى از 
اصلى ترين مزيت هاى اين نرم افزار اين است 
كه در آن همه مشخصات بيمه شده ها، قوانين 
بيمه اى، مقررات دارونويسى و اقالم دارويى، 
آزمايشــگاه و عكس بردارى ها وجود دارد و 
از همه  مهمتر بيمه شدگان مى توانند از طريق 
سامانه اعالم شــده از ميزان اعتبار دفترچه اى 

خود هم اطالع يابند.

آغاز طرح
 «سالمت نوروزى» 

اورژانس از 25 اسفند
 ســخنگوى ســازمان اورژانس كشور از 
آغاز طرح «ســالمت نوروزى» سال 1400 از 
25 اســفندماه ســالجارى خبر داد و گفت: با 
هزار پايگاه اورژانس، 5 هزار و 500 دســتگاه 
آمبوالنس، 64 دســتگاه اتوبــوس آمبوالنس، 
47 فروند بالگرد اورژانس و 5 شــناور دريايى 
تالش مى كنيم كه طرح «ســالمت نوروزى» را 

آغاز كنيم.
مجتبى خالــدى در گفت وگو با ايســنا، با 
اشــاره به طرح ســالمت نوروزى 1400 و 
چگونگى اجراى آن، اظهاركرد: طبق دستور 
نمكى وزير بهداشت امسال مسئوليت طرح 
ســالمت نوروزى بــراى كوليونــد رئيس 
ســازمان اورژانس كشور ابالغ شده است و 
با توجه به شــرايط كرونا انتظار ســفرها را 
نداريم، اما به جهت اينكه بايد آمادگى الزم 
در اين حوزه صورت گيرد طرح ســالمت 
نوروزى را از 25 اســفندماه آغاز مى كنيم و 
اين طرح تا 14 فروردين ماه سال 1400 ادامه 

خواهد داشت.
سخنگوى سازمان اورژانس كشور گفت: اين 
طرح در تمام حوزه هاى مرتبط با ســالمت در 
وزارت بهداشــت و در سازمان هاى همكار ما 
انجام خواهد شد، طبيعتاً يكى از سازمان هايى 
كه به صورت ويژه بايد برنامه ريزى انجام دهد، 

اورژانس پيش بيمارستانى است. 

 اورژانس پيش بيمارستانى
 بيشترين نياز مردم در نوروز

وى با بيان اينكه بيشــترين نياز مردم در طول 
مدت طرح ســالمت نوروزى، اورژانس هاى 
پيش بيمارستانى است، گفت: با 3 هزار پايگاه 
اورژانس، 5 هزار و 500 دستگاه آمبوالنس، 64 
دســتگاه اتوبوس آمبوالنس، 47 فروند بالگرد 
اورژانــس و 5 شــناور دريايى تالش مى كنيم 
كه طرح سالمت نوروزى را آغاز كنيم و تمام 
تالش ما اين اســت كه دسترســى مردم براى 
خدمات اورژانســى در تمام نقاط ايران، فراهم 

باشد.
 تهيه دستورالعمل ويژه طرح نوروزى

خالدى درباره اقداماتى كه در اين زمينه تاكنون 
انجام شده است، گفت: دستورالعمل ويژه طرح 
تهيه شــده و درحال آماده شدن است كه براى 

تمام رؤساى دانشگاه ها ارسال شود.
وى افــزود: ايــن طــرح فقــط مخصوص 
اورژانس پيش بيمارستانى نيست و براى تمام 
مراكز درمانى از جملــه دولتى و خصوصى 
اجرا خواهد شــد، همچنين اقدامات خوبى 
توسط كارشناسان بهداشت وزارت بهداشت 
و دانشــگاه هاى علوم پزشكى انجام خواهد 
گرفت و همچون ســال هاى گذشــته طرح 
سالمت نوروزى، رسيدگى به تمام اقدامات 
بهداشــتى، بررســى مراكز اقامتى، رفاهى و 
مراكــز تهيــه و توزيع غذا به صــورت ويژه 
توسط كارشناسان بهداشتى، بازرسى و ارائه 
توصيه هاى الزم براى ارتقاى سطح بهداشتى 
با توجه به شــرايط ويژه اى كه درباره كرونا 

مطرح است، انجام خواهد شد.

قرمز  شــهرهاى   1400 نــوروز   
ميهمانپذير نخواهند بود 

وى در ادامه با ارائه توصيه هايى به مردم در ايام 
نوروز، گفت: طرح سالمت نوروزى مطابق با 
دستورالعمل و پروتكل هاى كرونا انجام خواهد 
شــد، يعنى شهرهايى كه در طول طرح توسط 
ســتاد ملى مبارزه با كرونا قرمز عنوان شوند، 
طبيعتاً ميهمانپذيــر نخواهند بود و اين توصيه 
را حتمــا هموطنان رعايــت كنند كه همچنان 
داشتن ماسك، رعايت فاصله اجتماعى، رعايت 
بهداشــت از الزاماتى اســت كه طرح سالمت 
نوروزى بــه آن مى پردازد و انتظــار داريم كه 

توسط تمام مردم عزيز رعايت شود. 
 اعالم مشكالت بهداشتى و سالمتى 

نوروزى شهروندان از طريق 190
وى ادامــه داد: ما براى بازرســى هايمان هم از 
دانشگاه و هم از وزارت بهداشت براى بررسى 
روند ارائه خدمات در طرح ســالمت نوروزى 
نيرو اعزام مى كنيم و خواهش من اين است اگر 
هموطنان مشكلى در زمينه بهداشتى و سالمتى 
داشتند بدون نياز به پيش شماره با شماره 190

تماس بگيرند و نكاتى كه مورد نياز هســت را 
اطالع دهند تا بررسى شود. 

 به كارگيرى اورژانس ريلى و دريايى 
در طرح سالمت نوروزى 1400

خالدى درباره به كارگيــرى اورژانس ريلى و 
دريايى در طرح ســالمت نوروزى نيز گفت: 
چند اقدام متفاوت را در طرح ســالمت 1400

داريم كه نخستين آن طرح امداد ريلى است كه 
در چند نقطه واگن هاى آمبوالنسى را طراحى 
كرديم، البته اميدواريم در طرح سالمت نوروزى 

به آن نياز نشود، زيرا عموما براى مصدوم هاى 
انبوه يا بيماران تعداد باال به كار گرفته مى شود كه 

البته اين آمادگى هم ايجاد شده است. 
 طراحى آمبوالنس هاى دريايى

وى افــزود: دربــاره شــناورهاى دريايــى يا 
آمبوالنس دريايى، 5 فروند شــناور استاندارد 
دريايى كه آمبوالنس دريايى محسوب مى شوند 
را در سازمان اورژانس كشور طراحى كرديم و 
درحــال ارائه خدمات به ويژه به جزاير جنوبى 
كشور هستيم، به طورى كه اين آمبوالنس بيماران 
و مصدومان جزاير را به مركز بيمارســتان هاى 
تخصصى يــا مراكــز درمانــى تخصصى و 

فوق تخصصى منتقل مى كند.
خالدى درباره توصيه هاى انجام شده به مراكز 
درمانى اظهار كرد: توصيه شده كه اورژانس هاى 
مراكز درمانى به صورت ويژه فعال باشند؛ چند 
بخش مثل بخش هاى ويژه،  اى.سى.يو، بخش 
مراقب هاى بيماران قلب، سى.سى يو، بخش هاى 
دياليز، بخش اقدامات كلينيكى يا پاراكلينيكى 
و... بايد فعاليت صــد درصدى خود را حفظ 
كنند.  وى افــزود: مى خواهيم ايــن اطمينان 
خاطر را ايجاد كنيم كه مردم عزيز احســاس 
نكنند اگر تعطيالت نوروزى وجود دارد كم و 
كسرى در ارائه خدمات حوزه سالمت صورت 
مى گيــرد؛ به همين دليل تمــام تالش خود را 
انجام مى دهيم. در همين راستا با سازمان نظام 
پزشكى، سازمان انتقال خون و تمام سازمان هاى 
همكار، مثل بيمارستان هاى مراكز خصوصى يا 
حتــى نظامى هماهنگى هاى الزم انجام شــده 
تا طرح ســالمت نوروزى 1400 از سال هاى 

گذشته قوى تر باشد. 

جزئيات وام خريد تجهيزات 
الكترونيكى دانشجويان 

علوم پزشكى
 رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت 
بهداشــت با اشــاره به جزئيات ارائه وام 
خريد تجهيزات الكترونيكى به دانشجويان 
علوم پزشكى گفت: اين وام به دانشجويان 

كم بضاعت ارائه مى شود.
بهروز رحيمى در گفت وگو با مهر اظهار 

كرد: يكى از دغدغه هاى مهم در صندوق 
در  بهداشــت  وزارت  دانشــجويان  رفاه 
زمان كرونا، توجه به مســائل آموزشــى 
و آموزش از راه دور دانشــجويان علوم 

پزشكى بود.
وى افزود: نكته مورد توجه اين اســت كه 
بخشى از دانشجويان علوم پزشكى آموزش 
تئــورى دارنــد و بخش ديگــرى از اين 
دانشــجويان آموزش بالينى را طى مى كنند 

و در خوابگاه ها نيز حضور دارند.

رحيمى بيان كرد: اين دانشجويان از سوى 
دانشگاه ها به صندوق رفاه معرفى مى شوند 
و پــس از آن وام تنهــا بــراى خريد اين 
محصــوالت الكترونيكى به آنها اختصاص 

مى يابد.
رئيــس صندوق رفاه دانشــجويان وزارت 
بهداشت گفت: دانشجويان در مرحله اول 
ايــن وام پرداختى ندارند و هزينه خريد از 
ســوى صندوق رفاه دانشــجويان وزارت 

بهداشت تأمين مى شود.

نقش ژنتيك در واكنش ايمنى بدن به كوويد-19
 مطالعات محاسباتى نشان مى دهد مجموعه اى از ژن ها كه واكنش ايمنى را تنظيم مى كنند به تعيين قدرت و دوام آنتى بادى هاى 
خنثى كننده كروناويروس كمك مى كنند. به گزارش مهر، محققان دريافتند كه واكنش ايمنى فرد به كروناويروس ممكن اســت 
توسط مجموعه اى از ژن هاى متغير موسوم به MHC كه پروتئين هاى سطح سلول را براى سيستم ايمنى تطبيقى كد مى كنند، 

محدود شود. اين يافته مى تواند توضيح دهد كه چرا ايمنى كوويد-19 در هر فرد متفاوت است.
آنتى بادى هاى خنثى كننده ظرف 2 هفته پس از عفونت كوويد-19 ايجاد مى شــوند، اما دوام و شدت آنها مى تواند براساس هر 
فرد متفاوت باشــد كه همين موضوع نگرانى هاى را در مورد احتمال ايمنى طوالنى مدت و اثربخشــى واكسن هاى كوويد-19

را به وجود مى آورد.

خدمات درمانى به بيمه شده ها الكترونيكى شد 

حذف دفترچه تأمين اجتماعى 
در استان

 بيمه شدگان و بازنشستگان مراكز درمانى مى توانند با ورود به نشانى اينترنتى و يا استفاده از 
كدهاى دستورى از استحقاق درمان خود و يا بيمه شدگان مراجعه كننده مطلع شوند:

1. استفاه از اپليكيشــن موبايل و ورود به سايت http//tamin.ir اسكن باركد دفترچه، 
مشاهده وضعيت اعتبار دفترچه

ورود كد ملى، مشاهده وضعيت  http//medical.tamin.ir 2. ورود به نشانى اينترنتى
اعتبار دفترچه

3. #1420*4*: استعالم اعتبار درمانى، ورود كد ملى، مشاهده وضعيت اعتبار دفترچه
4. #1*1420*4*: ورود كد ملى، مشاهده وضعيت اعتبار دفترچه

5. ورود به سايت http://pwa.tamin.ir ورود كد ملى، مشاهده وضعيت اعتبار دفترچه
6.استفاده از كد #1666*: انتخاب گزينه 1 (استحقاق سنجى)، ورود كدملى 
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اشتغال

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

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

برابر رأي شماره 1399/1727 مورخ 1399/11/26 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى كتابعلى نوروزى فرزند نباتعلى به شــماره شناسنامه 
2 صادره از اســدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 10/11 مترمربع در قسمتى از 
پالك 1591 اصلي جهت الحاق پالك 208 فرعى از 1591 اصلى واقع در اسدّآباد-بلوار چهار باغ 
جهاد- نرســيده به پارك شهيد رجايى خريداري از مالك رسمي آقاى حاجى خان بكائى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. 
(م الف 506)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/20

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139904026781000734/1
بدينوســيله به آقاى صحبت اهللا ميرزائى، نام پدر: حشمت اهللا، تاريخ تولد: 1315/12/17 
،شماره ملى: 3931778241 ،شماره شناسنامه 119 و خانم كبرى نوردى ناميله، نام پدر: 
اسداله ،تاريخ تولد: 1318/07/09 ،شماره ملى: 3932960221 ،شماره شناسنامه: 16 (ورثه 
زوج متوفى حسن ميرزائى) موضوع پرونده كالسه 9900779 له خانم رزيتا كيانيان (زوجه) 
كه برابر گزارش اداره پست مالير در آدرس متن سند و اعالمى شناخته نگرديده اند ابالغ 
مى گردد كه به استناد سند ازدواج شماره 3689 مورخ 1373/01/06 دفتر ازدواج 1 مالير 
بين مرحوم حسن ميرزائى (زوج) و خانم رزيتا كيانيان (زوجه (مبلغ 66/165/000/000 ريال 
(تقويم ريالى 550 عدد سكه تمام بهار آزادى موضوع الزم االجرا) بابت اصل طلب بانضمام 
5٪ حقوق دولتى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده و پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجرا مظرح 
مى باشد. لذا طبق ماده 18/19 آيين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد 
از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار چاپ و درج و منتشــر مى گردد. ظرف مدت بيست روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آگهى ديگر عمليات اجرايى طبق 

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. (م الف 452)
تاريخ انتشار: 1399/12/04

پرى الوندى 
 مدير اجرايى اداره ثبت شهرستان مالير

احتمال تصويب 
هزينه سبد معيشت كارگران

 يك عضو كانون عالى شــوراهاى اسالمى كار از احتمال تصويب 
رقم سبد هزينه معيشــت كارگران در جلسه اين هفته كميته دستمزد 
خبر داد و گفت: درصورت تصويب از جلسه بعد در شوراى عالى كار 

به بحث افزايش دستمزد كارگران ورود مى كنيم.
على اصالنى در گفت وگو با ايســنا، بــا تأكيد بر اهميت تعيين هزينه 
سبد معيشت به عنوان مبناى تعيين حداقل مزد كارگران، اظهار كرد: به 
احتمال زياد اين هفته جلسه كميته مزد با حضور اعضا برگزار و رقم 

هزينه معيشت كارگران مشخص مى شود.
وى ادامه داد: اگر اين هفته به نتيجه برســيم جلسه بعدى در شوراى 
عالى كار به بحث دســتمزد ورود مى كنيم و پس از بحث و بررســى 
مشخص مى شود كه چند درصد به حقوق سال آينده كارگران اضافه 

مى شود.
اين مقام مسئول كارگرى در پاسخ به اين پرسش كه گروه كارفرمايى 
و كارگرى در كميته مزد درباره ميانگين هزينه سبد معيشت كارگران به 
چه رقمى رسيده است؟ گفت: برآورد سبد هزينه اى كه گروه كارگرى 
به دســت آورده 9 ميليون تومان اســت ولى كارفرمايان به عدد 8 تا 
9 ميليون تومان اعتقاد دارنــد. درباره اينكه چه چيزهايى را حذف يا 
چطور محاسبه كرده اند صحبت نمى  كنم ولى معتقدم حتى اگر همان 
هزينه سبد معيشتى كه گروه كارفرمايى به آن رسيده قبول كنيم بازهم 

تا رسيدن به دستمزد واقعى فاصله داريم.
 اصالنى ادامه داد: سال گذشته اعضاى كميته مزد هزينه ماهانه معيشت 
كارگــران را 4 ميليون و 960 هزار تومان تعيين كردند ولى متأســفانه 
امســال حداقل حقوق يك كارگر با مزايا 2 ميليون و 800 هزار تومان 

تصويب شد.
وى تصريح كرد: امســال رقم خط معيشت از سوى بانك مركزى ده 
ميليون تومان اعالم شده و به طبع تعيين هزينه سبد معيشت در كميته 
مزد كمى سخت شده است؛ چون حرف كارفرماها اين است كه قرار 
نيســت همه افزايش حقوق و مزاياى كارگران را آنها بدهند و دولت 

هم بايد سهم خود را بپردازد.

در باب يك اقدام پرهزينه
 يكى از مهم ترين مشــكالت اقتصاد ايران بىاعتمادى دستگاه هاى 
اجرايى به يكديگر اســت. وقتى مجلس بــه دولت اعتماد نمىكند و 
بدون توجه به شــرايط كنونى نسبت به رد اليحه بودجه اقدام مى كند 

نتيجه آن در بازارها قابل رصد است.
بودجه مهم ترين سند اقتصادى و سياسى كشور تلقى مى شود. هر چند 
برخى بودجه را ســندى مالى مى دانند اما جهت گيرىهاى اقتصادى و 
سرمايه گذارى و مسير حركت بخش خصوصى و عمومى و دولتى با 
تصويب اين سند روشن مى شــود. طبيعى است وقتى فرايند بررسى 
بودجه طوالنى شود، بخش هاى مختلف اقتصادى نمى توانند تصميم 

دقيقى را براى آينده خود بگيرند.
نبود قطعيت و شــفافيت اقتصاد حاال يكــى از مهم ترين بحران هاى 
ماســت. كميسيون تلفيق بررسى بودجه از تاريخ 12 آذر تا 14 بهمن، 
اليحه بودجه را بررسى كرد اما درنهايت با رد اين اليحه، 2 ماه فعاليت 
خود را بى اثر كرد. شايد بهتر بود همان روزهاى ابتدايى اليحه بودجه 
رد مى شــد و امروز تكليف اقتصاد كشور روشن مى گرديد. نكته مهم 
اينجاســت كه درنهايت نيز اليحه بودجه امــكان تغيير چندانى را از 
سوى دولت نخواهد داشت پس هزينه هاى سنگين با عايدى آن چندان 
همخوانى ندارد.  بايد توجه داشــت در شرايط فعلى اقتصاد ايران با 2

عامل بحرانى و مهم تحريم و كرونا روبه روســت و طبيعى است كه 
اين طوالنى شدن فرايند اليحه بودجه، بحران سومى را متوجه اقتصاد 
ايران مى كند. شايد بهتر باشد دستگاه هاى اجرايى تصميمات خود را با 

توجه به شرايط كنونى اتحاذ كنند نه با توجه به آرمان هايى كه دارند.
قطعا نااطمينانى ها مى تواند روند بهبود شــرايط را كنترل نمايد. امروز 
اگر تحريم كه عاملى خارجى اســت به پايان برسد، بايد بحران هاى 

داخلى نيز تمام شود.
آنچه مسلم است اينكه روبه رو كردن دولت با بحران هايى بى فايده در 
ماه هاى پايانى فعاليت دولت، تنها سبب مى شود آسيب هايى جدى و 
جبران ناپذير به مردمى وارد شــود كه سرمايه هاى اين مملكت هستند 
و اتفاقا اين آســيب ها با ميلياردها تومان هزينه نيز قابل جبران نيست. 
آرامش نخســتين و مهم ترين مؤلفه مورد نياز اقتصاد و سياست ايران 
تلقى مى شــود. اميدوارم مجلس شوراى اســالمى و دولت و تمامى 

دستگاه هاى اجرايى همين آرامش را درك كنند.
* هادى حق شناس

پيش بينى درباره آينده قيمت سكه
 ريزش قيمت ها در بازار 

سرعت گرفت
 از روز شــنبه تاكنون نرخ ارز و همچنين سكه و طال 
در بازار داخلى، روندى نزولى طى كرده و هر ســاعت 

شاهد نوسانات بيشتر قيمت ها در اين بازارها هستيم.
نائب رئيس اتحاديه طال و جواهر درباره وضعيت بازار 
به خبرآنالين گفت: درحالى كه در چند روز گذشته شاهد 
كاهش قيمت انس جهانى بوديم و هفته گذشته نرخ هر 

انس طال حدود 40 دالر كاهش يافت.
محمد كشــتى آراى افزود: اين مســأله به دليل اين است 
كه اوضاع سياسى و اقتصادى جهان روبه بهبود حركت 
مى كند و واكسيناســيون جهانى در بهتر شــدن اوضاع 

اقتصادى جهان و همچنين مثبت شــدن تراز اقتصادى 
بسيارى از كشورها مؤثر بوده است.

وى تصريح كرد: به همين دليل تقاضا و سرمايه گذارى بر 
روى طال كاهشى شده و قيمت انس جهانى سير نزولى 
يافته اســت. نائب رئيس اتحاديه طــال و جواهر عنوان 
كرد: برخالف كاهش قيمــت جهانى طال، در بازارهاى 
بين المللى قيمت نقره درحال افزايش بوده و به 27 دالر 
و 36 ســنت رســيده اكنون تقاضا براى خريد نقره در 

بازارهاى جهانى باال رفته است.
وى گفــت: كاهــش 40 دالرى قيمت انــس جهانى و 
همچنين پايين آمدن نرخ در بازار داخلى ســبب شــده 
تا نوســانات كاهشــى نرخ ها در بازار ارز و سكه و طال 

اتفاق بيفتد.

وى توضيــح داد: كاهش نرخ ارز در بازار داخلى به دليل 
بگومگوهاى سياســى درباره مســأله برجــام و انرژى 
هسته اى ايران مطرح شده و در جهت مثبت بوده، سبب 
شــده تا قيمت ارز ديروز و امروز نوســانات زيادى را 
تجربه كند؛ نوســانات بازار ارز به نوسان نرخ ها در بازار 

سكه و طال منتقل شده است.
ايــن فعال بازار طال و جواهر بيان كرد: با توجه به روند 
مثبت صحبت ها و اظهارنظرهاى سياسى مثبت درمورد 
برجام، پيش بينى مى شــود وضعيت اقتصادى ايران روبه 
بهبودى حركت كند و با احتمال انجام مذاكرات مى توان 
به بهتر شــدن اوضاع اقتصادى ايــران اميدوار بود. وى 
تأكيد كرد: تحت تأثير اين شــرايط ارزش پول ملى باال 

خواهد رفت.

جزئيات وام 12 ميليونى قاليبافان
ــون  ــت وام 12 ميلي ــتباف از پرداخ ــرش دس ــاى ف ــه تعاونى ه ــل اتحادي  مديرعام
ــون بيــش از 240 هــزار نفــر از  ــر داد و گفــت: تاكن ــدگان فــرش خب ــه بافن ــى ب تومان

ــد. ــام كرده ان ــاير ثبت ن ــتاييان و عش ــدوق روس ــه صن ــراى بيم ــان ب قاليباف
عبدا... بهرامى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در راستاى تفاهم نامه همكارى ميان مركز 
ملى فرش و صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشاير كه با هدف پوشش 
بيمه 400 هزار نفر از قاليبافان در سراســر كشور امضا شد، تاكنون بيش از 240 هزار نفر 

از قاليبافان در كل اتحاديه هاى كشور ثبت نام كرده و براى بيمه صندوق معرفى شده اند.

وى افــزود: براســاس تفاهم نامــه، بيمــه قاليبافــان تحــت پوشــش صنــدوق بــراى ســال 
ــان اســت و رديــف بودجــه اى هــم  ــه پاي ــى چــون ســال روب ــگان اســت ول اول راي
ــان  ــا قاليباف ــد ت ــر اختصــاص ياب ــه بودجــه هرچــه زودت ــم ك ديگــر نيســت اميدواري

تحــت پوشــش قــرار بگيرنــد.
مديرعامــل اتحاديــه تعاونى هــاى فــرش دســتباف در عين حــال از پرداخــت وام 
12 ميليــون تومانــى بــه قاليبافــان خبــر داد و دربــاره جزئيــات آن گفــت: در راســتاى 
ــا نــرخ  حمايــت از بافنــدگان فــرش وام 12 ميليــون تومانــى بانــك توســعه تعــاون ب
ــت  ــد جه ــان مى توانن ــه موجــب آن قاليباف ــه ب ــده ك ــى ش ــد پيش بين ــود 18 درص س

ــوند. ــد ش ــن وام بهره من ــاز از اي ــورد ني ــه م ــواد اولي ــزات و م ــزار و تجهي ــد اب خري

ــردى داده نمى  شــود  ــاره شــرايط دريافــت وام توضيــح داد: وام به طــور ف بهرامــى درب
ــاى  ــراى اعض ــن وام ب ــون اي ــرد چ ــد وام را بگي ــى نمى  توان ــاف به تنهاي ــرد قاليب و ف
تعاونى هــاى فــرش پيش بينــى شــده و حتمــا بايــد كارت عضويــت داشــته باشــند و از 

طريــق اتحاديــه يــا تعاونــى فــرش اقــدام كننــد.
ــند  ــرش باش ــاى ف ــا تعاونى ه ــه ي ــه عضــو اتحادي ــى ك ــا قاليبافان ــه وى، تنه ــه گفت ب
ــا  ــرش ي ــه ف ــه اتحادي ــد ب ــور باي ــن منظ ــه اي ــد و ب ــد درخواســت وام بدهن مى توانن
تعاونى هــاى خــود مراجعــه تــا آنهــا را بــه بانــك معرفــى كننــد؛ پــس از آنكــه ليســت 
متقاضيــان از طريــق تعاونى هــاى فــرش بــه اتحاديــه ارائــه شــد و بانــك تأميــن اعتبــار 

ــرد. ــق بگي ــان تعل ــه قاليباف ــه وام ب ــود ك ــالغ مى ش ــتان ها اب ــه اس ــرد، ب ك

دامداران فقط به تعاونى حق فروش دارند

برنامه ريزى براى حذف دالل
 از بازار گوشت

كارت دانشجويى به نام سيد عبدالعلى حسينى،فرزند: سيد جواد، 
به شماره ملى: 4232015906 و شماره دانشجويى: 9613404003 
رشته بيو مكانيك ورزشى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مدرك تحصيلى مقطع كارشناسى به نام معصومه ذوالفقار زاده، 
فرزند: على اصغر، به شماره شناسنامه: 1049، رشته: علوم 

تربيتى(گرايش آموزش ابتدايى) از دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
مالير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

t

ی با وا

برادر هميشه داغدارش مهـدى نجاتى

با قلبى دردناك و چشمانى اشك بار در غم فراقه 
ناباورانه ى برادر عزيزتر از جانم زنده ياد

رضا عسگـرى 
به سوگ نشسته ام و اين هجران غم انگيز را به مادر 

دلشكسته و خانواده محترمش تسليت عرض مى نمايم.

زد روز وداع یاران نگ   ھاران                 ون ا   م  ذار  ب ب

 براساس مصوبات ستاد تنظيم بازار، 
مقرر شده در راســتاى حذف دالالن، 
دامداران توليدات خــود را در اختيار 
شركت تعاونى صنعت گوشت كشور 
قرار داده و پس از كشــتار، در مراكزى 
كه مشخص شده، گوشت به واحدهاى 

عرضه و اصناف تحويل داده شود.
بازار،  تنظيم  جلسه  مصوبات  براساس 
مقرر شد، دامداران، توليدات خود را در 
اختيار شركت تعاونى صنعت گوشت 
كشــور قرار داده و پس از كشتار، در 
مراكزى كه مشخص شده، گوشت به 
واحدهاى عرضه و اصناف تحويل داده 
شــود. در اصل اين طرح به دنبال اين 
است كه با حذف دالالن و واسطه هاى 

اضافه، موجب كاهش قيمت تمام شــده براى 
مصرف كننده شــود و با افزايش مصرف ناشى 
از ايــن تعديل قيمت، موجبــات حمايت از 

توليدكننده را نيز فراهم كند.
به گزارش ايسنا، براساس گزارش هاى ارائه شده 
در اين جلســه از سوى نماينده توليدكنندگان 
دام ســنگين، ميزان توليد گوشــت قرمز در 
كشور در شرايط مطلوبى قرار دارد و مشكل و 
محدوديتى از نظر تأمين نياز بازار وجود ندارد. 
با توجه به اين مطلب، برنامه ريزى براى اتصال 
و ايجاد ارتبــاط پايدار بين حلقه هاى مختلف 
زنجيره گوشت از ابتداى زنجيره در دامدارى 
تا انتهاى زنجيــره و واحدهاى عرضه، جهت 
كنترل و كاهش قيمت و تنظيم بازار در دستور 

كار گرفت.

 جديدترين قيمت دام سبك و سنگين
در حاشــيه اين جلسه عباس قبادى دبير ستاد 
تنظيم بازار نيز وعده داد كه طى چند روز آينده 
قيمت گوشت قرمز كاهش يابد و گفت: قرار 
شد با تحويل الشــه دام به مراكز بسته بندى، 
توزيع در قصابى هــا و عرضه به مردم با نرخ 
مناســب، دست واســطه ها كوتاه شود. طرح 
يادشده فعال به صورت پايلوت در تهران اجرا 
مى شــود و احتماال تا آخــر هفته به همدان و 
ساير استان ها تعميم داده خواهد شد تا دست 
دالالن و واسطه ها از بازار گوشت قرمز كوتاه 

شود. 
به گفته اين مقام مســئول، گوشت دام سنگين 
و ســبك تابــع عرضــه و تقاضاســت. دام 
ســبك حدودا به قيمت صد هــزار تومان به 

عرضه كننده ها عرضه مى شــود و آنها با سود 
معقول به قيمت 110 تــا 120 هزار تومان به 
فروش مى رســانند. البته ايــن قيمت ها متغير 
است و به نوع دام هم بستگى دارد. دام سنگين 
80 تا 87 هزار تومــان به قصابى تحويل داده 
مى شــود و حدود صد هزار تومان به فروش 
مى رسد كه البته به نوع الشه هم بستگى دارد.

 افزايش بيش از 27 درصدى 
قيمت گوشت قرمز در دى ماه

گفتنى اســت كه براســاس جديدترين آمار 
منتشرشــده از ســوى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت (صمت) قيمت هر كيلو گوشــت 

گوساله و گوسفندى به ترتيب با 31/4 
و 27 درصــد افزايــش قيمت در دى 
امسال به حدود 97 هزار تومان و 111 
هزار تومان رســيده اســت. قيمت هر 
كيلو گوشــت گوسفندى و گوساله در 
ماه مشابه سال گذشته حدود 74 هزار 

تومان و 87 هزار تومان بوده است. 
همچنيــن قيمت ايــن 2 محصول در 
دى ماه سالجارى نســبت به ماه قبلش 
1/4 و 0/3 درصد افزايش داشته است.

از آبان ماه امسال براساس مصوبه ستاد 
هماهنگى اقتصادى دولت، مســئوليت 
تنظيــم بــازار كليه كاالهاى اساســى 
و ضــرورى، از جملــه محصــوالت 
كشــاورزى و دامــى در مرحله توزيع 
و خرده فروشــى همچنان بــر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اســت، اما مسئوليت 
توليد، عرضه و تنظيم بــازار مرغ و تخم مرغ 
تا مرحله عمده فروشــى به قيمت مصوب، به 

وزارت جهاد كشاورزى محول شده است.
بنابراين مســئوليت ذخاير راهبردى كاالهاى 
نهايى شامل گندم، برنج، روغن، شكر، گوشت 
قرمز و گوشــت مرغ و همچنين تنظيم بازار 
اين كاالها به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منتقل  شــد و در مورد نهاده هاى دامى شامل 
ذرت، انواع كنجاله و جو برعهده وزارت جهاد 

كشاورزى قرار گرفت.
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كشف 62 مزرعه غيرمجاز ارز ديجيتال 
در استان

 مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان با بيان اينكه در 
زمينه كشف رمزارزهاى ديجيتال غيرمجاز اقدام و از ابتداى سالجارى 62

مزرعه در استان همدان كشف شده است، گفت: از اين تعداد 15 مزرعه از 
دى ماه امسال تاكنون كشف شده است.

به گزارش بازار و به نقل از روابط عمومى شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان، شيرزاد جمشيدى از كشــف و جمع آورى يك هزار و 403 ماينر 

غيرمجاز طى سالجارى خبر داد و گفت: از اين تعداد 270 ماينر غيرمجاز 
طى دى ماه كشف شد كه كشف اين ماينرها 4 ميليون و 805 هزار و 961 
كيلووات ساعت كسر مصرف با مبلغ برآورد انرژى 35 ميليارد و 32 ميليون 

و 826 هزار و 814 ريال را در پى داشت.
جمشــيدى با اشــاره به وجود 23 هزار و 73 مشــترك فعال معادل 3/1 
درصد مشتركين برق استان همدان در اپليكيشن «برق من» گفت: تعداد 
درخواست هاى مردمى دريافت شده از طريق اپليكيشن «برق من» از يكم 
آذرماه تاكنون 11 هزار و 967 درخواســت در بخش مشتركين و 2 هزار و 

229 درخواست در بخش بهره بردارى بوده است.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:  شكيبا كوليوند
 اكرم محمدي، صفورا كاظميان

 فاطمه بختيارى
شماره تلفن: 09183149040

خبريادداشت
جدال لبنيات سنتى با صنعتى در همدان

 فعاليت بدون مجوز 
30 درصد واحدهاى سنتى

 به گواه آمار، حدود 170 واحد از 240
واحد ســنتى توليد لبنيات در همدان 
پروانه فعاليت دارند و 70 واحد باقىمانده 
شــريك  را  خود  پروانه  بدون  درحالى 
صنعت لبنيــات كردهاند كه صنعتىها 
معتقدند نظارت درســتى وجود ندارد و 
مسائل بهداشتى در اين واحدها رعايت 
نمى شــود و همين امــر تهديدى براى 

سالمت جامعه به حساب مىآيد.
اين روزها درحالى شاهد رشد قارچ گونه 
و  كوچه  هر  در  ســنتى  لبنياتى  مراكز 
خيابان هســتيم كه هرچند اين امر از 
يكسو زمينه اشتغال يك يا چند خانوار را 
فراهم مى كند اما از سويى ديگر سالمت 

مردم را به بازى گرفته است.
شير، ماست، پنير و ساير مواد لبنياتى از 
مايحتاج ضرورى هر فرد در سبد غذايى 
جسمى  سالمت  بدان،  اهميت  كه  است 
فرد را تضمين مى كند اما حال بايد ديد 
كه اين مواد لبنى آيا از اســتانداردهاى 

الزم برخوردار هستند يا خير؟
شيوع ويروس كرونا و تأكيدات يكساله 
بر رعايت ويژه پروتكل هاى بهداشتى و 
اين  موادغذايى  استانداردهاى  به  توجه 
موضوع را يادآورى مى كند كه بى توجهى 
به بهداشــت در واحدهاى لبنى و رشد 
قارچ گونه آنها بدون مجوز و رعايت نكات 
سالمت  اندازه  چه  تا  مى تواند  بهداشتى 

جامعه را تهديد كند.
 درحالى 46 واحد لبنى در استان همدان 
پروانــه بهره بردارى دارنــد كه به دليل 
مشكالتى از جمله تأمين نشدن نقدينگى 
60 درصد واحدها تعطيل شده و 18 واحد 
باقيمانده نيز كج دار و مريز پيش مى روند
گسترش واحدهاى عرضه كننده لبنيات 
سنتى و ماست بندى ها در سطح شهر و 
استان همدان از يكسو سالمت مردم را 
تهديد مى كند و از جهتى ديگر به معضلى 
براى صنايع لبنى تبديل شــده  زيرا به 
گفته فعاالن اين بخش؛ حضور واحدهاى 
سنتى آن هم بدون مجوز در هر كوى و 
برزن از شــهر همدان صنعت لبنيات را 

زمين گير مى كند.
دقيق كه مى شــويم اين گفته ها چندان 
هم بيراه نيست زيرا در استان همدان با 
تعطيلى هاى اين واحدها روبه رو هستيم 
به نوعى كه خردادماه سالجارى مطرح شد 
پروانه  همدان  استان  در  لبنى  واحد   46
مشكالتى  به دليل  اما  دارند  بهره بردارى 
از جمله تأمين نشدن نقدينگى 60 درصد 
واحدها تعطيل شده و 18 واحد باقيمانده 

نيز كج دار و مريز پيش مى روند.
اما به راســتى بايد با ايــن وضعيت چه 
كرد؟ آيا نظارت ها به نحوى اســت كه 
بتوان با خيال راحت از اين واحدها شير 
الزم  استانداردهاى  آيا  خريد؟  لبنيات  و 
هســتند؟  دارا  را  مربوطه  مجوزهاى  و 
با اين تفاســير، برآن شــديم تا با امير 
خواروبار  اتحاديه  بازرسى  رئيس  غالمى 
لبنيات  صنف  رئيس  و  همدان  لبنيات  و 

اســتان همدان و محمــد خيرانديش 
رئيس مركز بهداشت همدان گفت وگويى 
ترتيب دهيم تا از يكســو نحوه نظارت 
بر واحدهاى لبنى شــهر همدان را جويا 
شويم و از سويى، با وضعيت دامدارى هاى 
سطح استان و فعاليت واحدهاى لبنياتى 
و نحوه تأمين شير آنها آشنا شويم كه در 

ادامه اين صحبت ها را مى خوانيد.
براى  قضايــى  پرونده  تشــكيل   

واحدهاى لبنياتى متخلف در همدان
محمد خيرانديش در گفت وگو با خبرنگار بازار 
با بيان اينكه نظارت و بازرسى واحدهاى توليد 
لبنيات سنتى با شدت تمام در جريان است، 
عنوان كرد: در راســتاى اقنــاع و تنوير افكار 
عمومى بايد به اين نكته اشاره كرد كه عالوه بر 
آموزش هــاى الزم به متصديــان واحدهاى 
لبنياتى در همدان به واحدهاى متخلف بدون 
پروانه كسب نيز اخطار ابالغ شده و در بيشتر 
موارد براى آنها پرونده قضايى تشــكيل شده 
است. رئيس مركز بهداشت همدان ادامه داد: 
بازرســى ها از طرف مركز بهداشت يا نماينده 
اتــاق اصناف انجام مى پذيرد و عالوه بر رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى كه از ابتداى شــيوع 
ويروس كرونا مدنظر قرار گرفته مواردى ديگر 

نيز در اولويت بازرسى ها قرار دارند.
وى در اين زمينه تشريح كرد: مواردى ديگر از 
قبيل بهسازى فضاى عمومى محل كار، رعايت 
بهداشت فردى متصدى يا اشخاص شاغل در 
واحد لبنياتى، استانداردسازى ابزار و لوازم كار 
و شــرايط طبخ و نگهدارى مواد لبنى مدنظر 

قرار مى گيرد.
خيرانديش عنــوان كرد: تمامــى اين موارد 
بايد براســاس قانون ماده 17 بهداشــت مواد 
غذايى، آرايشــى و بهداشتى باشد؛ همچنين 
اخذ مجــوز از اتاق اصناف بــراى فعاليت در 
واحدهــا و مغازه هاى فروش لبنيات محلى از 
جمله مواردى اســت كه مورد توجه بازرسان 

قرار مى گيرد.
 كاهش استقبال از لبنيات سنتى 

در همدان به سبب شيوع ويروس كرونا
امير غالمى نيز با اشــاره به اينكه تعداد 379

دامدارى شيرى و تعداد 297 دامدارى پروارى 

در استان همدان مشــغول فعاليت هستند، 
گفت: شيوع ويروس كرونا موجب پايين آمدن 
ميزان فــروش محصوالت در لبنيات محلى و 

سنتى شده است.
 از تعداد 240 واحد لبنياتى ســنتى، بيش از 
170 تا 180 باب مغازه موفق به كسب مجوز و 

پروانه كسب از اتاق اصناف شده اند.
رئيس بازرســى اتحاديه خواروبــار و لبنيات 
همدان با بيان اينكه در همدان بيش از 240

باب مغازه لبنيات محلى مشغول به فعاليت و 
كسب وكار هســتند، اظهار كرد: از اين تعداد 
170 تا 180 باب مغازه موفق به كسب مجوز و 

پروانه كسب از اتاق اصناف شده اند.
وى عنوان كــرد: درحال حاضر بــه تعدادى 
از مغازه هــاى فروش لبنيــات محلى به دليل 
نداشتن شــرايط الزم از قبيل مساحت مغازه 
و مجوز و پروانه كســب وكار، از سوى اتحاديه 
لبنيات اســتان همدان اخطار ابالغ شده كه 
اگر به اخطارها توجه نشود، مغازه آنها پلمب 

خواهد شد.
رئيس صنف لبنيات استان همدان به وضعيت 
فروش محصوالت لبنى در اين واحدها اشاره 
كرد و گفت: طى سالجارى نسبت به سال هاى 
گذشته متصديان و فروشندگان لبنيات سنتى 
بــه رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى ترغيب 
شده اند ولى با تمام اين اوصاف فروش لبنيات 

محلى با تنزل روبه رو شده است.
غالمى يادآورى كرد: با وجود اينكه مسئوليتى 
در زمينه رعايت نكات بهداشتى برعهده نداريم 
اما در اين خصوص در بازرسى هاى انجام شده 
از مغازه ها و واحدهاى صنفى بر بحث رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى نيز دقت و كنترل ها 

انجام مى شود.
وى با اشــاره اينكه از نظر كيفيت فضاى كار، 
واحد صنفى بايد از نظر نما تا سقف سراميك 
شــده و كف مغازه نيز به صــورت كامپوزيت 
طراحى شــده باشــد، افــزود: فضاى محيط 
عمومــى كه واحد صنفى در آن قرار دارد بايد 
از لحاظ دفع فاضالب در شرايط مناسبى قرار 

داشته باشد.
رئيس بازرســى اتحاديه خواروبــار و لبنيات 
همــدان با اشــاره بــه اينكــه در واحدهاى 

عرضه كننده لبنيات محلى بــا رعايت نكات 
بهداشتى تخم مرغ نيز عرضه مى شود، مطرح 
كرد: تخم مرغ هــا بايد در يخچــال با دماى 
مناسب نگهدارى شــود ضمن اينكه به دليل 
آلودگى، ملزم هســتند كه شانه تخم مرغ را 

معدوم كنند.
درحالى كه در همدان بيش از 240 باب مغازه 
لبنيات محلى مشغول به فعاليت است، 170

مــورد از آنها موفق به كســب مجوز و پروانه 
كسب از اتاق اصناف شده اند و همين موضوع 
تأكيد مى كند كه با توجه به شــرايط شيوع 
ويروس كرونا و الزام رعايت نكات بهداشــتى 
بايد بازرسى ها و نظارت ها بر اين موضوع ارتقا 

يابد و با واحدهاى بدون مجوز برخورد شود.
 درصورت رعايت نكردن نكات بهداشــتى و 
استانداردهاى الزم، شيرى كه از دام سالم به 
دســت آمده مى تواند آلوده و مصرف كننده را 

بيمار كند.
به راستى كه درصورت سالم بودن دام ها، فرايند 
دوشيدن دام، خنك كردن سريع شير پس از 
دوشــيدن، نحوه نگهدارى و انتقال شــير به 
مراكز عرضه و نحوه فروش آن نقش مهمى در 
سالمت شير دارد، زيرا درصورت رعايت نكردن 
نكات بهداشتى و استانداردهاى الزم، شيرى 
كه از دام سالم به دست آمده مى تواند آلوده و 

مصرف كننده را بيمار كند.
از ســويى ديگر در شرايط ويژه شيوع ويروس 
كرونا اين نكته را بايد به همگان گوشزده كرد 
كه رعايت نكات بهداشــتى و استانداردهاى 
مربوطه تا چه حد مى تواند خطرها و بيمارى ها 
را از ما دور كند، زمان آن رسيده تا با ممانعت 
از رشــد قارچ گونه واحدهاى لبنياتى سنتى و 
افزايش نظارت هاى ويــژه بر واحدهاى داراى 
مجوز، تهديدات سالمت را در همدان كاهش 

دهيم.
همچنين نياز اســت با فرهنگسازى مناسب 
در مســير حمايت از واحدهاى صنعتى لبنى 
در استان همدان و ايجاد كارخانه توليد شير 
خشك قدم برداشــته شود زيرا ضربه بر بدنه 
اين واحدها مســاوى است با تزريق شيرهاى 
دامدارى هاى استان همدان به ديگر استان ها 

و البته اشتغالزايى در استان هاى ديگر.

خيز كرونا هشدارى قابل تأمل 
براى بازار شب عيد

 يك ســال از شيوع ويروس منحوس كرونا و عالم گير شدن آن مى گذرد؛ در 
روزهاى ابتدايى شيوع ويروس عامه مردم تصور مبهمى از شرايط داشتند و گمان 

مى كردند طى 2 تا 3 هفته موضوع فيصله مى يابد.
حاال با وجود توليد و آغاز تزريق واكســن باز هم توصيه هاى ســتاد ملى كرونا 
حكايت از يك سال ديگر درگيرى با محدوديت ها دارد؛ يعنى حتى با آغاز تزريق 

واكسن باز هم تا يك سال آينده درگير اين همه گيرى خواهيم بود.
به هرحال اكنون پس از مدتى آرامش، كرونايى كه زير خاكســتر خاموش شده 
بود درحال ُگر گرفتن است و ستادهاى استانى مقابله با كرونا براى اينكه از خيز 
كرونا غافل گير نشوند محدوديت ها را به تناسب رنگ هر شهرستان بازگردانده اند 
اما حاال دم عيد است و پايان سال براى بسيارى از مشاغل روزهاى طاليى سال 
اســت كه اگر از دستشــان برود ديگر زيان مالى آن را تا پايان سال نمى توانند 

جبران كنند.
در اخبار، گفت وگوها و گزارش ها از زبان اصناف بسيار گفتيم ولى حاال كه بوى 
نوروز به مشام مى رسد دوســت نداريم يك بار ديگر دود خيز كرونا به چشمان 
صاحبان مشاغل برود.  حاال كه با نگاه خوش بينانه تا يك سال ديگر محدوديت ها 
گريبان گيرمان است، خوب است زيرساخت هايى از سوى مسئوالن ايجاد شود تا 

اقتصاد روبه راه بماند و نفس بازار قطع نشود
براســاس گفته مسئوالن بايد راه هاى سازش با كرونا را ياد بگيريم و حاال كه با 
نگاه خوش بينانه تا يك سال ديگر محدوديت ها گريبان گيرمان است خوب است 
زيرساخت هايى از سوى مسئوالن ايجاد شود تا اقتصاد روبه راه بماند و نفس بازار 
قطع نشــود. صنف پوشــاك يكى از آن اصنافى است كه بازار شب عيد برايش 
تعيين كننده است و اتفاقا چون جزو مشاغل دسته دوم است به محض ايجاد خطر 

از سوى كرونا در شهرها اين مشاغل تعطيل مى شوند.
حاال كه وضعيت شيوع ويروس كرونا در برخى از شهرستان هاى استان همدان 
زرد شــده و برخى هم نارنجى، بيم آن مى رود كه با وخيم تر شدن اوضاع بدون 
توجه به وضعيت صنف پوشاك و بدون درنظرگرفتن روزهاى طاليى كسب وكار 

اين صنف باز هم فعاليت آنها ممنوع اعالم شود.
البته مى توان اميدوار بود كه اين رســته از اصناف در طول اين يك سالى كه از 
پاندمى كرونا مى گذرد كســب وكار خود را به شــكل فيزيكى آن محدود نكرده 
باشند و براى خود بازار مجزايى در فضاى مجازى ايجاد كرده باشند اما آن گروه 
كه هنوز به كســب وكار مجازى اعتقادى ندارند بايد تا اوضاع از اين بدتر و زمان 

ديرتر نشده دست بجنبانند و به شكل مجازى به كار خود ادامه دهند.
 دســتگاه هاى مربوط بايد با آموزش هاى درســت اصناف را به حضور در فضاى 
مجازى تشويق كنند ضمن اينكه زيرساخت هاى اين نوع كسب وكار را نيز توسعه 
دهند. در واقع دستگاه هاى مربوط بايد با آموزش هاى درست اصناف را به حضور 
در فضاى مجازى تشــويق كنند ضمن اينكه زيرساخت هاى اين نوع كسب وكار 
را نيز توســعه دهند؛ زيرا كســب و كار مجازى در شرايط فعلى بهترين ناجى 

مشاغل است.
ولى گذشته از تكاپوى اصناف در فضاى مجازى و فرهنگ سازى و آموزش كسب 
و كار مجازى از سوى دستگاه ها، وظيفه ديگرى هم براى مسئوالن متصور است.
مسئوالن بايد با طراحى ساز و كار و شيوه نامه هايى بدون تعطيلى بازار از شيوع 
ويروس كرونا پيشــگيرى كنند هر چند تعطيلى كسب و كارها ساده ترين و در 
دسترس ترين كار اســت؛ به طور مثال براى پاساژها و مراكز خريد ساز و كارى 
تعريف شــود كه مغازه هاى مراكز خريد بتوانند از بازار شب عيد استفاده كنند؛ 
به عنوان يك پيشنهاد مى توان به اجازه ورود حداقلى افراد به مراكز خريد اشاره 
كــرد به نحوى كه افراد به نوبــت و به تعداد محدود امكان ورود به مراكز خريد 

را داشته باشند.
مغازه دارها نيز با ايجاد پوشش مناســب در اطراف خود و عدم خدمات دهى به 
افرادى كه شيوه نامه هاى بهداشتى را رعايت نمى كنند از خود محافظت كنند؛ از 
سوى ديگر بايد فرهنگ سازى و اطالع رسانى كافى وجود داشته باشد تا افرادى 
كه عالئم ســرماخوردگى دارند و داراى عالئم و مشــكوك به كرونا هستند در 
خانه بمانند. تورها و هتل ها و اقامت گاه هاى گردشگرى نيز يكى ديگر از اصنافى 
هســتند كه ســال پرضررى را گذراندند به اين اميد كه نوروز پيش رو را بدون 
كســادى و تعطيلى به كســب و كار بپردازند اما با توجه به شرايط خيز كرونا 

اميدهاى آنان نيز برباد مى رود.
هرچند كه در ديگر كشــورها گردشگرى و حتى موزه گردى مجازى شده و اين 
صنف منتظر حضور فيزيكى گردشگران نشدند كه انتظار مى رود در ايران هم اين 
روند با اينكه وجود دارد اما قوت بگيرد ولى ضرورى است براى اين قشر نيز ساز و 

كار گردشگرى هوشمند برقرار شود بلكه از ورشكستگى نجات يابند.
 در دوران پاندمى كرونا بسيارى از كشورها از جمله تركيه همچنان درآمدزايى 
از گردشگرى را اگرچه با مقدار كمتر حفظ كردند كه اميدواريم در ايران نيز به 
بازار شــب عيد اصناف توجه شود و آنها با ايجاد شيوه نامه هايى از زيان بيشتر و 

ورشكستگى در امان بمانند.
درباره اقداماتى كه دولت مى تواند براى مشاغل مرتبط با گردشگرى انجام دهد 
بايد به تشويق شهروندان به سفرهاى داخلى اشاره كرد؛ دولت مى تواند به جاى 
تشــويق مردم به در خانه ماندن سفرهاى ايمن را تبليغ كند؛ براى اين كار بايد 
اماكن قرمز جزو مناطق ممنوعه ســير و ســفر قرار گيرند و در مقابل با ايجاد 
نظارت هاى دقيق و غربال گرى ها در ورودى شــهرها مردم را به ســمت سير و 

سياحت ايمن و هوشمند برد.
طراحى محصوالت گردشــگرى مجــازى از جاذبه هــاى منحصربه فرد اماكن 
گردشگرى، طراحى داستان از مقاصد تاريخى به سبك جديد و جذاب، تدوين 
و توليد مواد تبليغى مطابق با استانداردهاى رسانه، استفاده از ظرفيت آژانس ها 
و آشــنايى راهنمايان گردشــگرى داخلى با جامعه راهنمايــان تور بين المللى 
و مســافران قبلى براى جذب گردشــگر از طريق محصوالت مجازى، استفاده 
از بازاريابى ديجيتال و فناورى هاى نوين ســفر، اســتفاده از سامانه هاى پوياى 
گردشگرى، طراحى وب ســايت هاى گردشگرى نوين و انجام رزرو برخط نيز از 

ديگر مواردى است كه مى توان براى خروج از ركود انجام داد.
اين روزها كه فناورى به كمك همه حوزه ها آمده نبايد گردشگرى از قافله فناورى 
عقب بماند زيرا با ترويج گردشگرى هوشمند مى توان بخشى از خسارت هاى اين 

بخش را جبران كرد.
به هرحال به نظر نمى رسد با توجه به پابرجايى محدوديت ها و حضور كرونا در 
زندگى ما، تعطيلى راهكار درســتى باشد؛ همان طور كه دولت تدبير و اميد نيز 
تأكيد دارد سياست دولت حفظ پويايى اقتصاد در كنار كنترل شرايط كرونايى 
است، بنابراين انتظار مى رود بازار شب عيد مشاغل در اين فرصت طاليى پايان 
سال از دست نرود و از خسارت بيش از پيش مشاغل و آسيب هايى كه صاحبان 

كسب وكارها و خانواده آنان را تهديد مى كند، جلوگيرى شود.
* صفورا كاظميان

 پيشى گرفتن هزينه از درآمد:
شركت آب منطقه اى همدان

 زيان ده شده است

ــه اى همــدان گفــت: امســال   مديرعامــل شــركت آب منطق
ــال و  ــارد ري ــه اى همــدان 250 ميلي ــد شــركت آب منطق درآم
هزينه هــاى آن 275 ميليــارد ريــال بــوده و ايــن شــركت عمــال 

شــركتى زيــان ده اســت.
منصــور ســتوده در گفت وگــو بــا خبرنــگار بــازار بــا بيــان اينكــه 
ــاى  ــراى طرح ه ــه و اج ــدان مطالع ــه اى هم ــركت آب منطق ش
تملــك دارايــى ســرمايه در بحــث تأميــن آب و اجــراى خطــوط 
ــع آب  ــردارى از مناب ــت و بهره ب ــن حفاظ ــال آب و همچني انتق
را عهــده دار اســت، گفــت: ايــن شــركت از نظــر تــوان مديــران 
و كارشناســان در زمينــه انجــام وظيفــه در تأميــن و حفاظــت از 

منابــع آب در اســتان و كشــور جايــگاه ويــژه اى دارد.
وى ادامــه داد: اعتبــارات شــركت هاى دولتــى در 2 بخــش 
ــه  ــت ك ــرمايه اس ــى س ــك داراي ــاى تمل ــه اى و طرح ه هزين
برابــر بودجــه ســال 1399 در بخــش اعتبــارات هزينــه اى، 
ــاى  ــوده و هزينه ه ــال ب ــارد ري ــن شــركت 250 ميلي ــد اي درآم
ــركتى  ــال ش ــركت عم ــن ش ــوده و اي ــال ب ــارد ري آن 275 ميلي

ــت. ــان ده اس زي
 بخش كشــاورزى از ســال 1383 از پرداخت حــق نظاره معاف 
شده و به همين دليل بخش عمده اى از درآمد شركت را از دست 

داده ايم.
ســتوده با بيان اينكه بخش كشاورزى از سال 1383 از پرداخت 
حق نظاره معاف شــده و به همين دليل بخش عمده اى از درآمد 
شركت را از دســت داده ايم، گفت: هرساله بخشى از كمك زيان 
از دولت دريافت مى شــود اما در ســال هاى اخير اين كمك زيان 
به شــدت كاهش پيدا كرده و به دنبال ايجاد درآمدهاى مختلف از 

منابع مختلف هستيم.
مديرعامل شركت آب منطقه اى اســتان همدان افزود: 195 نفر 
نيروى انسانى در اين شركت مشــغول به كار هستند و در بخش 
اعتبارات طرح هاى تملك نيز پروژه هاى مهم و تأثيرگذارى مانند 
سدخرمرود تويسركان، سد نعمت آباد اسدآباد و سد گرين نهاوند 
كه بزرگ ترين پروژه هاى سدســازى در اســتان همدان محسوب 

مى شوند اجرا شده يا درحال اجرا است.
وى بــا بيــان اينكــه خطــوط آبرســانى مهمــى از جملــه آبرســانى 
از ســد كالن بــه ماليــر، آبرســانى بــه تويســركان و آبرســانى از 
ــه همــدان به عنــوان بزرگ تريــن پــروژه آبرســانى  ــوار ب ســد تال
ــروژه  ــن پ ــراى اي ــان ب ــارد توم ــر 300 ميلي ــه درحال حاض ك
هزينــه شــده اســت و بــراى ادامــه پــروژه حــدود هــزار و 200
ــا  ــه ام ــرار گرفت ــتور كار ق ــاز اســت در دس ــان ني ــارد توم ميلي
آبرســانى از ســد كالن بــه ماليــر بــه اتمــام رســيده و در دســت 

افتتــاح اســت.
BOT ساخت 2 تصفيه خانه به روش 

 توسط بخش خصوصى
ستوده يادآور شد: ساخت 2 تصفيه خانه شامل اجراى تصفيه خانه 
آب شــرب تويســركان و تصفيه خانه آب شــرب مالير به روش 
BOT توســط بخش خصوصى درحال انجام است، ضمن اينكه 
اجراى تصفيه خانه مالير به پابان رســيده و امسال با كمك وزير 

نيرو افتتاح خواهد شد.
مديرعامــل شــركت آب منطقــه اى همــدان گفــت: در مجمــوع 
ــان  ــارد توم ــالجارى 81 ميلي ــك س ــاى تمل ــارات طرح ه اعتب
ــه آن  ــز ب ــر ني ــان ديگ ــارد توم ــاال 25 ميلي ــه احتم ــت ك اس
افــزوده خواهــد شــد و بــه 106 ميليــارد تومــان در ســال 1399

خواهــد رســيد.
وى بيــان كرد: ايــن پروژه هاى مهم و تأثيرگــذار بايد يك بدنه 
كارشناسى و مديريتى قوى داشته باشد كه بتواند اين زيرساخت ها 

را در استان همدان به نحو احسن انجام دهد.

 نماينــده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى 
اسالمى بر تأسيس شــعبه دوم بانك كشاورزى در 
شهرستان اسدآباد تأكيد كرد و گفت: راه اندازى اين 

شعبه مطالبه كشاورزان اسدآبادى است.
كيومرث ســرمدى در گفت وگو با خبرنــگار بازار 
درخصوص نتايج برگزارى نشست با كاظم خاوازى 

وزيــر جهاد كشــاورزى از پرداختن بــه وضعيت، 
مشكالت و چالش هاى كشاورزان شهرستان اسدآباد 
در اين ديدار ســخن گفت و افزود: در اين نشست 
چگونگى حل مشكالت راه هاى بين مزارع به شور و 

مشورت گذاشته شد.
وى با بيان اينكه بر لزوم تأســيس شعبه دوم بانك 
كشاورزى در شهرســتان اسدآباد تأكيد و وضعيت 
و مشكالت آب كشــاورزى در اسدآباد بررسى شد، 
افزود: ســد جديد «نعمت آباد» امتيازى براى اين 
شهرستان است ضمن اينكه بر هماهنگى با وزارت 
راه و شهرسازى براى راه اندازى كانال 3 و 4 عالوه بر 
كانال هاى يك و 2 كه پيش از اين راه اندازى شــده 

تأكيد شد.

ســرمدى از كمبود نيرو در اداره جهادكشــاورزى 
شهرســتان اســدآباد و نياز به جذب نيرو با تأكيد 
ويژه بر افراد بومى شهرســتان سخن گفت و افزود: 
مشــكالت و كمبودها در زمينــه  نهاده هاى دامى 
و كود هــاى شــيميايى كه باعــث نگرانى مضاعف 
كشاورزان شده مطرح و وزير قول مساعد و همكارى 
براى كم كردن و رفع مشــكالت و كمبود ها در اين 

زمينه را داد.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شوراى اسالمى 
عنــوان كرد: تكميل شــهرك گلخانه اى پرديس با 
مســاحت 20 هكتار براى بهره بردارى و همچنين 
ايجاد يك شــهرك گلخانه اى جديد با مســاحت 
40 هكتار در بخش مركــزى با اعتبار 30 ميليارد 

تومــان از محل اعتبارات ملى مــورد موافقت وزير 
جهادكشاورزى قرار گرفت.

وى با اشــاره به اينكه تعميــر و تجهيز مركز جهاد 
كشــاورزى روستاى يوســف آباد از محل اعتبارات 
ملــى نيز موافقت وزير قرار گرفت؛ گفت: ســاخت 
شــبكه آبيارى و زهكشــى درجه 3 و 4 سد نعمت 
آباد به طول 3 كيلومتر جهت انتقال آب بند انحرافى 
پايين دســت اراضى كشاورزى روســتاى بوجين، 
گذركجين و خاكريز بــا اعتبارى بالغ بر 8 ميليارد 

تومان نهايى شد.
سرمدى از ساخت و تكميل سيل بند رودخانه هاى 
فصلــى آجين، هلور و خنداب با اعتبارى بالغ بر ده 

ميليارد تومان نيز خبر داد.

نماينده مردم اسدآباد در مجلس عنوان كرد

لزوم تأسيس شعبه دوم بانك كشاورزى در اسدآباد
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نقاشى روى چاى  كيسه اى 
در دوران كرونا

 يك هنرمند انگليســى كه براى نگهدارى از تابلوهاى نقاشــى كه در 
دوران قرنطينه خلق كرده بود فضاى كافى نداشــت، به نقاشى كردن در 

ابعادى كوچكتر از فنجان چاى روى آورد.
به گزارش ايسنا، «َجن هيس» كه يك معلم بازنشسته ساكن «نورفِك» در 
انگلستان است، با اســتفاده از چاى هاى كيسه اى استفاده شده نقاشى هاى 
مينياتــورى خلق مى كند. اين هنرمنــد مى گويــد: «در دوران كرونا من 
نقاشى هاى بسيار زيادى خلق كردم و آنها را در هر گوشه خانه قرار مى دادم 

تا اينكه ديگر فضاى كافى براى ساير نقاشى ها نداشتم.»
اين هنرمند كه در فضاى مجازى به دنبال ايده اى نو براى نقاشى كردن بود 
با تكنيك هاى يك هنرمند آمريكايى مواجه شد و درنهايت در اوايل ژانويه 
بود كه ايده نقاشى كردن به كمك كيسه هاى چاى به ذهنش رسيد. از آن 
زمان تاكنون اين هنرمند ده ها اثر هنرى با اســتفاده از چاى هاى كيسه اى 

خلق كرده است.
اين هنرمند مى گويد: براى ايجاد هماهنگى بيشــتر در نقاشــى هايش از 
رنگ هاى موجود در اتيكت هاى چاى هاى كيســه اى براى خلق نقاشى ها 
اســتفاده مى كند. اين نقاش كه اكنون به يكــى از مصرف كنندگان بزرگ 
چاى هاى كيســه اى تبديل شده است معتقد اســت با استفاده از اين كار 

عالوه بر خلق اثر هنرى به نوعى درحال بازيافت نيز هست.

انتشار داستان هايى از شاهنامه براى بچه ها
  بازنويسى داستان هايى از «شاهنامه» به قلم زينب يزدانى منتشر شده 

است.
به گزارش ايسنا، مجموعه داستان هاى شاهنامه در 9 جلد، هر كدام در 40 
صفحه و با شمارگان 500 نســخه و قيمت 14 هزار تومان در انتشارات 

تيرگان براى كودكان و نوجوانان منتشر شده است.
كاوه دادخواه، زال و ســيمرغ، زال و رودابه، هفت خوان رستم، رستم و 
سهراب، هفت خوان اسفنديار، رستم و اسفنديار، رستم و سياوش و بيژن 

و منيژه عنوان هايى است كه در اين مجموعه به آنها پرداخته شده است. 
 زينب يزدانى درباره بازنويسى كتاب هاى ادبى كهن براى بچه ها مى گويد: 
بازنويسى يك اثر، حفظ ويژگى هاى كلى متن بدون كوچك ترين دخل و 
تصرف اساسى در متن است. بازنويسى، برگردان متون كهن (شعر يا نثر) به 
نثر امروزى و زدودن كهنگى متن از چهره آن است؛ بى آنكه مفهوم و محتوا 
دگرگون شود. اما آنچه در بازنويسى بايد بدان توجه شود اين است كه در 
بازنويسى مقصود تنها ساده كردن متن است و تغيير فقط در محدوده زبانى 
انجــام مى گيرد و بازنويس متن اصلى را تمام و كمال حفظ مى كند بدون 

آنكه چيزى به آن بيفزايد يا از آن بكاهد.

تمديد مهلت ارسال آثار به جشنواره «فرفره»
  مهلت ارائه آثار به دبيرخانه جشــنواره فرهنگى  هنرى «فرفره» تا 20 

فروردين ماه 1400 تمديد شد.
به گزارش ايســنا، رئيس شوراى سياست گذارى جشنواره فرهنگى هنرى 
فرفره بيان كرد: درپى تقاضاى عالقه مندان شــركت در اين جشــنواره و 
اســتقبال از اين رويداد فرهنگى هنرى و همچنين تماس هاى شــفاهى و 
مكتوب براى تمديد مهلت ارسال آثار، شوراى سياست گذارى جشنواره 
«فرفره» با تمديد مهلت ثبت نام و ارائه  آثار تا 20 فروردين ماه موافقت كرد.
ســيدغالمرضا كاظمى دينان ادامه داد: شــوراى سياست گذارى جشنواره 
«فرفره» با بررســى علل مطرح شدن اين تقاضاها كه تقارن مهلت تحويل 
آثار با امتحانات مدارس، دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالى و حضور 
هنرمندان و نويســندگان در جشــنواره هاى متعدد و همچنين اســتقبال 
متقاضيان بيان شده، با تمديد مهلت تحويل آثار تا 20 فروردين ماه موافقت 
كرد تا شركت كنندگان بتوانند از فرصت تعطيالت نوروز نيز استفاده كرده 
و آثارشــان را در 4 بخش عكاسى، نقاشى، شعر و داستان براى جشنواره 

ارسال كنند.
كاظمى دينان در ادامه تصريح كرد: اميد اســت جشــنواره فرهنگى هنرى 
«فرفره» كه با محوريت موضوعى «كودكان و دوران كرونايى» و با حمايت 
و همكارى موسســات فرهنگى و اقتصادى برگزار مى شود، راهى باشد 
براى توجه و اثرگذارى بيشتر بر تأثيرات ويروس كرونا در جامعه، به ويژه 

زندگى و رشد اجتماعى كودكان و نوجوانان.
رئيس شــوراى سياست گذارى جشــنواره «فرفره» در پايان گفت: بدين 
منظور دوباره از تمامى هنرمندان، اولياى تربيتى، مربيان، پژوهشــگران و 
همچنين تمامى خانواده ها، كودكان و نوجوانان در هر ســطح و حرفه اى 
دعوت مى شــود تا در اين جشنواره شركت كنند و آثار و مطالعات شان با 

موضوع محورى «كرونا» را براى دبيرخانه اين رويداد ارسال كنند.
شركت كنندگان مى توانند آثار خود را به ايميل دبيرخانه جشنواره به آدرس 
modir@capf.ir ارسال كنند. همچنين براى كسب اطالعات بيشتر نيز 
 مى توانيد به سايت اين جشنواره به نشانى WWW.CAPF.IR مراجعه 

كنيد يا با دبيرخانه به شماره 02188356120 تماس بگيرند. 

  مجوز قطعى براى سفرهاى نوروزى صادر نشده 
و همه صحبت ها و سناريوها برپايه احتماالت و اما 

و اگر است.
 29) چهارشــنبه  روز  جلســه  در  رئيس جمهــور 
بهمن مــاه) پس از گزارش طرح قــرارگاه عملياتى 
ســتاد ملى مقابله با كرونا درباره سفرهاى نوروزى، 
از مردم مصرانه خواســت با رعايت دقيق و مستمر 
دستورالعمل هاى بهداشتى، مانِع آغاز موج جديدى 
از ويروس كرونا در كشــور و در نتيجه تحميل يك 

سلسله محدوديت ها در رفت وآمدها نشوند.
روحانى گفت كه طرح قرارگاه عملياتى كه با كمك 
دستگاه هاى ذى ربط درخصوص سفرهاى نوروزى 
آماده شده است، براى تصويب نهايى به جلسه آتى 

ستاد ملى مقابله با كرونا ارائه مى شود.
اين ســخن، يعنى هنوز طرح سفرهاى نوروزى در 
ســتاد ملى كرونا تصويب و تأييد نشده است. اين 
احتماالت و نداشــتن قطعيت در برقرارى سفرهاى 
نوروزى در مصاحبه رئيــس دفتر رئيس جمهورى 
نيز تكرار شــده اســت؛ محمود واعظى چند روز 
پيش گفتــه: بنا داريــم تا جايى كه ممكن اســت 
ســختگيرى ها را ادامه دهيم و اگر مردم، ستادهاى 
استانى و اســتاندارى ها كمك كردند و وضعيت در 
پايان اســفند مناسب باشــد، ممكن است سازوكار 
جديدى براى تعطيالت نوروز داشته باشيم تا مردم 

كه در يك ســال گذشته 
ســفر نرفته انــد، از اين 
بهترى  اســتفاده  فرصت 
ببرنــد. ســازوكارى هم 
برخالف  تا  باشيم  داشته 
شهر  چند  فقط  گذشــته 
شمال، مشهد، اصفهان و 
نباشند  سفر  هدف  شيراز 
و بــا تراكم خيلــى زياد 

روبه رو نشوند.
فرهنگى،  ميــراث  وزير 
صنايــع  و  گردشــگرى 

دستى هم در آخرين اظهارنظرى كه درباره سفرهاى 
نوروزى داشــته از احتماالت حرف زده است. وى 
گفته جلســه اى در كميته امنيتى ـ اجتماعى ســتاد 
مقابلــه با كرونا برگزار و مفصل در اين باره صحبت 
شده است. يك سال است كه از شيوع اين ويروس 
مى گذرد و تأثيراتى را روى گردشــگرى گذاشــته 
اســت. به همين دليل در آن جلســه مفصل بحث 
شد كه درباره نوروز و سفرهاى «احتمالى» نوروزى 

چگونه بايد برنامه ريزى كنيم.
على اصغر مونســان گفت: خوشبختانه پروتكل هاى 
دقيق بهداشتى در حوزه گردشگرى رعايت مى شود. 
وزارت بهداشــت درباره سفرهاى مديريت شده كه 

تحت نظارت ما انجام مى شــود نگرانى ندارد. آنچه 
مورد نگرانى آنهاســت ســفرهاى انبوهى است كه 
خــارج از ضابطه و بدون مديريــت درحال انجام 
اســت. يعنى اينكه هركســى با ماشين خود به سفر 
مى رود و معلوم هم نيســت در كجا اقامت مى كند. 
اين موجب نگرانى اســت. البته اگر افراد با ماشين 
شخصى سفر بروند اما در مراكز اقامتى تحت نظارت 
ما اقامت كنند اين نيز قابل قبول است و نگرانى در 

اين باره كمتر است.
معــاون گردشــگرى وزارت ميــراث فرهنگــى، 
گردشگرى و صنايع دستى نيز چندى پيش از متقاعد 
شــدن ســتاد ملى كرونا درباره برقرارى سفرهاى 

نوروزى و مدل هايى براى سفر كه در اين ستاد مورد 
توافق قرار گرفته سخن گفته كه از آن برداشت شده 
بود اين ســتاد مجوز ســفرهاى نوروزى را هرچند 

مشروط صادر كرده است.
ولى تيمورى، پيش از اين گفته بود: به دليل ناپايدار 
بودن شرايط كشور به واسطه شيوع كرونا، سفرهاى 
نوروزى همچون سال گذشــته با محدوديت هايى 
مواجه اســت، اما وزارت گردشــگرى با تشريح و 
تبيين برنامه ها و تمهيــدات به عمل آمده و با معرفى 
2 راهكار سبز براى ســفرهاى ايمن، اعضاى ستاد 
را براى انجام ســفرها در قالب تورهاى مسافرتى و 
نيز با رزرو مراكز اقامتى شامل هتل ها، ميهمانپذيرها 
و بوم گردى هــاى داراى مجــوز از ســوى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى متقاعد 

كرد.
اين درحالى است كه عليرضا رئيسى سخنگوى ستاد 
ملى كرونا تأكيد كرده رفع محدوديت ها و برقرارى 
سفر در تعطيالت نوروزى مشروط به اين است كه تا 
پايان سال، شرايط مناسب نگه داشته شود. تيمورى، 
معاون گردشگرى پيش تر تأييد كرده بود كه برقرارى 
ســفرهاى نوروزى به حاد نشدن ويروس كرونا در 
كشور مشــروط شده اســت، هرچند كه اين ستاد 
مصوبه هايى در ارتباط با ممنوعيت سفر به شهرهاى 
قرمز و نارنجى در تعطيالت نوروز دارد و ســفر به 
نقاط ديگر كشــور را به ارائه «رزرو اقامتگاه» منوط 

كرده است.
در حقيقت، ســتاد ملى كرونا نســبت به مدل هاى 
پيشــنهادى وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى براى ســفرهاى نوروزى توجيه و 
متقاعد شــده اما همچنان شــيوه مديريت سفرهاى 

انبوه شخصى كه هر ســال در تعطيالت نوروز رخ 
مى دهد محل پرسش و ابهام است. طبق گزارش هاى 
مركز آمار در بهار ســال 98 از مجموع 102 ميليون 
سفرى كه انجام شده حدود 54 درصد بدون اقامت 
شبانه و 46 درصد با اقامت شبانه بوده كه حدود 60 
درصد سفرهايى كه اقامت شــبانه داشته، به انگيزه 

ديدار دوستان و بستگان انجام شده است.
رئيــس پليس راهور ناجا بدون اشــاره به مدل هاى 
پيشــنهادى وزارت ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
اعالم كرده براى ســفرهاى نــوروزى با حجمى كه 
پيش بينى مى شود، 2 ســناريو ديگر طراحى كرده و 

با وزارت كشور هم درباره آنها مذاكره كرده است.
هاديان فر گفته ســناريو نخست اين است كه كرونا 
مانند شــرايط كنونى باقى بماند ولى شدت بيمارى 
افزايش يابد كه البته تحليل هاى وزارت بهداشــت 
اين اســت كــه اگر با ايــن روند كاهــش اجراى 
دســتورالعمل ها پيش برويم با مــوج چهارم مواجه 
مى شــويم، اگر اين طور باشــد قطعا محدوديت ها 
بيشتر مى شود. ما پيشنهاد كرديم محدوديت ها براى 
شهرهاى هدف و مسافرپذير مانند گيالن، مازندران، 
يا مراكز استان هايى مثل اصفهان و جنوب كشور يا 

مناطق زيارتى بيشتر شود.
ســناريو دوم به زعم پليس راهور ناجا، درصورت 
كاهش بيمارى و فراگيرى واكســن قابل اجرا است 
كه هر دو آنها هفته آينده با ســتاد ملى كرونا مطرح 

مى شود.
همه اين گزينه ها و احتماالت درحالى روى ميز ستاد 
كرونا اســت كه وزارت بهداشت چند روزى است، 
زنگ خطر خيز موج چهارم كرونا در كشــور را به 

صدا درآورده است.
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■ دوبيتى باباطاهر 
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هــر كــه مال خود را به اختيار از نيكان دريغ كند، خداوند مالش را به اجبار نصيب 
بدان گرداند.    
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فناوري

انتشار نقشه اى با حضور بيش از 25 هزار 
سياه چاله كالن جرم

 ستاره شناســان با تركيب 256 ساعت مشاهدات آسمان شمالى، 
نقشــه اى را ايجاد كرده اند كه حضور 25 هزارســياه چاله كالن جرم 
را نشــان مى دهــد. اين دقيق ترين نقشــه اجرام آســمانى در زمينه 

فركانس هاى راديويى بسامد پايين است.
به گزارش ايســنا، اين نقشــه 4 درصد از نصف آســمان شمالى را 
پوشــش مى دهد. براى ايجاد اين نقشه، دانشمندان از ابر رايانه هايى 
با الگوريتم هاى جديد اســتفاده كردند كه اثر يونوسفر را هر 4 ثانيه 

اصالح مى كند.
ستاره شناسان دانشــگاه ليدن از 52 ايستگاه مجهز به آنتن هاى آرايه 

بسامد پايين كه در 9 كشور اروپايى وجود دارند، استفاده كردند. 

سوخت هاى فسيلى حتى اگر نسوزند هم 
هوا را آلوده مى كنند

 به گفته  محققان بين المللى، سوخت هاى فسيلى مثل بنزين حتى 
اگر مشتعل نشوند، مى توانند باعث آلودگى هواى شهرى شوند.

به گزارش ايسنا، دانشمندان معتقدند نتايج تحقيقات جديد، تحقيقات قبلى 
در مورد اين موضوع را رد مى كند. با استفاده از تجهيزات تحليلى فوق 
حساس كه به تازگى ساخته شده اند اين گروه متوجه شدند كه سوخت ها 
بيش از آنچه تصور مى شد تبديل به آالينده هاى شيميايى هوا مى شوند.  
آلكان هاى بلند، زنجير تركيبات اصلى ســوخت هاى فسيلى هستند كه 
باعث آلودگى هوا مى شوند حتى اگر سوزانده نشوند. در فرايند اشتعال 
مانند آنچه در موتور خودروها رخ مى دهد، يك زنجيره از واكنش ها به نام 

خوداكسايش در دماهاى باال اتفاق مى افتد.

نمايش آثار«ون گوگ» 
در آسمان و ثبت ركورد گينس!

 "EFYI Group" به گزارش وب سايت گينس، شركت تولى پهپاد 
به همراه دانشــگاه تيانجين در چين، با به تصوير كشــيدن يكى از آثار 
ون گوگ ركورد طوالنى ترين انيميشن اجرا شده توسط پهپادها در آسمان 
كه به مدت 26 دقيقه و 19 ثانيه بود را در گينس ثبت كردند.به گزارش 
ايسنا، اثر هنرى «شب پرستاره» ونسان ون گوگ نقاش مشهور كه روى 
پوسترها، ماگ هاى قهوه و حتى مسير دوچرخه سوارى مى توان آن را ديد، 
حال به نظر مى رسد در آسمان ها هم آن را به نمايش گذاشته اند.طى يك 
عمليات 600 هواپيماى بدون سرنشين با كمك يكديگر تصوير اين اثر 
هنرى را در آسمان شب تيانجين در شمال چين ايجاد كردند و با انجام 

اين كار، سبب ثبت كار خود در كتاب ركورد جهانى گينس شدند.

شناسايى 140 هزار گونه ويروسى 
در روده انسان

 محققان مؤسســه ولكام سنگر» و «مؤسسه بيوانفورماتيك اروپا» 
در مطالعه اخيرشــان بيش از 140 هزار گونه ويروسى را كه در روده 
انســان زندگى مى كنند، شناسايى كرده اند.به گزارش مهر، ويروس ها 
بيشترين موجودات بيولوژيكى روى كره زمين هستند. اكنون محققان 
موفق به شناسايى 140 هزار گونه ويروسى در روده انسان شده اند كه 
بيش از نيمى از آنها تاكنون شناسايى نشده بودند. در اين مقاله كه در 
مجله Cell منتشر شده است محققان به تجزيه و تحليل بيش از 28 
هزار نمونــه ميكروبيوم روده كه از مناطق مختلف جهان جمع آورى 
شــده بود پرداختند.تعداد و تنوع ويروس هايى كه محققان شناسايى 

كردند به طرز شگفت آورى زياد بود.

بهبود عملكرد مغزى سالمندان با آوازخوانى
 نتايج تحقيقات جديد نشــان مى دهد، آواز خواندن در يك گروه 
موســيقى يا كر، عملكرد مغز را افزايش مى دهد و حس همبستگى 

بيشترى به ويژه در افراد سالمند ايجاد مى كند.
به نقل از نيوز، يافته ها حاكى از آن اســت كه پيوســتن به يك گروه كر 
مى تواند در مقابله با كاهش شــناختى مرتبط با سن و تنهايى مزمن كه 
از هر ده ســالمند يك نفر را تحت تأثير قرار مى دهد، كمك كننده باشد. 
همچنين آوازخوانى مى تواند به ويژه در هنگام شيوع بيمارى كوويد-19، 
هنگامى كه افراد تحت فشارهاى عاطفى بيشترى قرار دارند، مفيد باشد. امى 
پنتيكينن، دانشجوى دكترا و يكى از محققان اين تحقيق مى گويد: «در آغاز 
دوران همه گيرى افراد براى افزايش روحيه خود در بالكن ها و يا از طريق 

پنجره هاى باز باهم آواز مى خوانند.»

 اجــالس اســتانى نمــاز روز گذشــته در همــدان 
ــالس  ــن اج ــر اي ــال هاى اخي ــد، در س ــزار ش برگ
كــه بــه همــت ســتاد اقامــه نمــاز اســتان همــدان و 
حمايــت متوليــان امــر در اســتان برگــزار مى شــود 
همــواره ايــن مهــم را بــراى مــردم تداعــى مى كنــد 
ــدن  ــت نمازى ش ــى جه ــدن گام ــاز خوان ــه نم ك
ــه  ــت ك ــا اس ــه آن معن ــدن ب ــازى ش ــت، نم اس
ــردى  ــد ف ــردار انســان در 2 بع ــار و ك ــار، رفت گفت
و اجتماعــى، آراســته بــه كاركردهــاى نمــاز باشــد.

فراخوان بيســت ونهمين اجالس سراسرى نماز، از 
دهم شــهريور ماه منتشر شــد و عالقه مندان تا دهم 
آذر ماه ســالجارى آثار خــود را در 3 محور و و در 
3 قالب، علمى ـ پژوهشــى، ادبى ـ هنرى و ايده ها 
 www.namaz.ir و تجربيات موفق به نشــانى

ارسال كردند.
اجالس اســتانى نماز همدان( با شــعار پيوند نماز، 
خانه، مدرسه و مسجد) با حضور شاهرخى استاندار 
همدان، حجت االســالم والمسلمين شعبانى نماينده 
ولى فقيه در استان، ميرصفدرى معاون حوزه توسعه 
انسانى اســتاندارى، حجت االسالم حسنى حلم دبير 
ستاد اقامه نماز اســتان، فرمانداران سراسر استان و 
مديران استانى، به صورت ويدئو كنفرانس با حضور 
حجت االســالم قرائتى رئيس ستاد اقامه نماز كشور 

برگزار شد.
 حمايت از طرح ها و برنامه ها استانى 

در زمينه اقامه نماز 
اســتاندار همدان در اين اجالس گفت: از طرح ها و 
برنامه ها استانى در زمينه اقامه نماز حمايت مى كنيم.

در حوزه نماز اقدامات خوب و مؤثر انجام شده كه 
شايسته قدردانى است.

سيدســعيد شــاهرخى با بيان اينكه در ابتدا و پايان 

ســال، به دســتگاه هاى اجرايــى تأكيــد موكد بر 
اجراى نماز انجام مى شــود، گفت: استان همدان در 
ارزيابى هاى مختلف توانسته رتبه ممتاز كشورى را 

كسب كند.
اســتاندار همــدان تأكيــد كــرد: بــا توجــه بــه نزديك 
ــا و  ــرورت دارد نمازخانه ه ــد، ض ــام عي ــدن اي ش
ــوند  ــى ش ــتان بررس ــى اس ــاى بين راه وضوخانه ه
و نواقــص آنهــا برطــرف شــوند. وى بــا اشــاره بــه 
اينكــه دســتگاه هاى اجرايــى بهتريــن نقطــه اداره را 
بــه محــل اقامــه نمــاز اختصــاص دهنــد، گفــت: از 
طرح هــا و برنامه هــاى اســتانى در زمينــه نمــاز 

ــود. ــت مى ش حماي
 نماينده ولى فقيه: همدان از اســتان هاى 

برتر كشور در زمينه نماز است
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان نيز 
گفت: بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد كه استان 
همدان يكى از استان هاى برتر كشور در بحث نماز 
اســت به نحوى كه مديران اســتان نســبت به اين 

فريضه الهى توجه ويژه و مطلوبى دارند.
حجت االســالم والمســلمين حبيــب ا... شــعبانى 
ــر  ــت ب ــع مديري ــاز در واق ــه نم ــه ب ــزود: توج اف
ــر نفــس  نفــس اســت و اگــر انســان مى خواهــد ب
ــاز  ــل نم ــد اه ــد، باي ــته باش ــت داش ــود مديري خ
باشــد و در غيــر اين صــورت فــرد در عرصــه 
مديريــت نيــز بــه موفقيــت دســت پيــدا نمى كنــد.
وى با تأكيد بــر اينكه اگر مديرى نســبت به نماز 
تســامح داشته باشد، شرط مشــروعيت را از دست 
خواهد داد، اظهار كــرد: بدون مديريت بر نفس كه 
مظهر آن مســأله نماز اســت مديريت اجتماعى رخ 
نمى دهــد و اگر مديرى اهل ذكرا... شــد، آن موقع 
جامعه نيز اهل ذكرا... شده و از خالف، بى بندوبارى، 

اختالس و كم كارى دورى و اجتناب مى كند.
نماينده ولى فقيه در استان با اشاره به اينكه خداوند 2 
بار پيامبر اسالم(ص) را دعوت به قيام كردند، افزود: 
نخســتين، دعوت به قيام شبانه و اقامه نماز و دومى 
نيز دعوت به مديريت اجتماعى است كه آن هم در 

گرو توجه به نماز محقق مى شود.
وى با بيان اينكه فعاليت در عرصه نماز داراى ميدان 
وسيعى اســت، تصريح كرد: در حوزه اقامه نماز با 
وجود تمام فعاليت هاى انجام شــده، بايد گفت كه 
كارهاى نكرده فراوانى نيز داريم و نبايد از آن غافل 

شويم.
 نماز بايد در همه اعصار در اولويت باشد

ــا  ــز ب رئيــس ســتاد اقامــه نمــاز اســتان همــدان ني
ــا  ــه شــرايط كشــور از نظــر شــيوع كرون توجــه ب
بهداشــتى،  شــيوه نامه هاى  رعايــت  لــزوم  و 
ــاى  ــتر در فض ــاز بيش ــه نم ــتاد اقام ــاى س برنامه ه
ــورد  ــزارى 19 م ــود، برگ ــزار مى ش ــازى برگ مج
ــژه آمــوزش  اجــالس دانش آمــوزى، دوره هــاى وي
مجــازى بــراى مديــران دســتگاه هاى اجرايــى، 
كارمنــدان، ائمــه جماعــات، مديــران مــدارس، 
ــه برنامه هــاى ســتاد  ــان و مدرســان را از جمل مربي
ــوان  ــاز اســتان همــدان در ســالجارى عن ــه نم اقام

ــرد. ك

حجت االســالم قرائتى گفت: نمــاز اولويت اول و 
اصلى همه عبادت هاســت و بايد در همه اعصار در 

اولويت باشد.
وى گفت: مديران و مســئوالن دستگاه هاى اجرايى 
در استان، به فرهنگ سازى نماز در زيرمجموعه خود 
توجه داشــته باشند. رئيس ســتاد اقامه نماز كشور، 
تصريــح كرد: به اقامــه نماز در مــدارس و مراكز 
آموزشــى و تربيتى به صورت ويژه تأكيد مى شــود. 
نماز در ادارات و برگزارى نماز جماعت بايد به يك 

فرهنگ تبديل شود.
وى همچنين از امام جمعه، استاندار و مديران استان 

همدان براى اهتمام به امر نماز قدردانى كرد.
رئيس ستاد اقامه نماز كشورگفت: مديران و مسئوالن 
دستگاه هاى اجرايى در استان، به فرهنگ سازى نماز 
در زيرمجموعه خود توجه داشته باشند. به اقامه نماز 
در مــدارس و مراكز آموزشــى و تربيتى به صورت 

ويژه تأكيد مى شود. 
 مثلث قوام بخشى به شخصيت انسان

ــش  ــدان پي ــتان هم ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــر س مدي
ــه در 6  ــن مجموع ــود: اي ــرده ب ــار ك ــن، اظه از اي
ــتور  ــى در دس ــاى مختلف ــال برنامه ه ــه دوم س ماه
كار خــود دارد كــه از ايــن ميــان مى تــوان بــه 
ويــژه  آموزشــى  فعاليت هــاى  برنامه ريــزى 

و  كاركنــان  اجرايــى،  دســتگاه هاى  مديــران 
خانــواده آنهــا و ائمــه جماعــات دســتگاه هاى 

ــرد. ــاره ك ــتان اش ــطح اس ــى در س اجراي
مرتضى حســنى حلم، با بيان اينكه، خانه، مدرسه و 
مسجد، مثلث قوام بخشى به شخصيت انسان است، 
ادامه داد: از مهم تريــن اقدامات اين مجموعه براى 
نيمه دوم ســال، برگزارى اجالس اســتانى نماز با 
موضوع «پيوند نماز، مدرسه، خانه و مسجد» است.

وى اشــاره اى بــه نرم افزار هاى نمــاز كرد و گفت: 
در ايــن بين نرم افزار «راه هــاى تكميل نماز»، «عطر 
بهشــت» و «ماهك» از توليدات حوزه نماز است كه 
به همــت مركز تخصصى نماز در فصل  هاى مختلف 
و متنوع براى آحاد مردم به ويژه گروه ســنى كودك 
و نوجــوان و خانواده به بيان مســائل مرتبط با نماز 
مى پردازد، عالقه مندان مى توانند با مراجعه به سايت 
را  نرم افزار ها  اين   https://qunoot.net قنوت 

دريافت كنند.
امسال در اجالس استانى نماز از 20 دستگاه شايسته 
تقدير ويژه، تجليل شــدند. امســال بخش ديگرى 
بــه تقديرات حــوزه نماز اضافه شــد و آن تجليل 
از افراد حقيقى در هر پســت و جايگاهى همچون 
راننده نمونه در حوزه نماز، دانشــجو، خادم مسجد، 

ورزشكار، معلم و ... است.

استاندار همدان:

از طرح ها و برنامه ها استانى 
در زمينه اقامه نماز 
حمايت مى كنيم

وعده اتخاذ تصميمات براى سفرهاى نوروزى راهى ستاد بعدى كرونا شد 

سفر نوروزى بالتكليف است


