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 با شناســايى 13 بيمار جديد مبتال به 
كوويد-19 در 24 ساعت گذشته، مجموع 
موارد مثبت بســترى از ابتداى همه گيرى 
ويروس كرونا تاكنون در استان به ده هزار 

و 327 نفر رسيده است.
 ســخنگوى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان بــا اعالم اين خبر گفت: همچنين 
با فوت يك نفــر ديگر از مبتاليان قطعى 
كوويد-19 در 24 ســاعت گذشته، شمار 
متوفيــان كرونا در اســتان همدان به يك 

هزار و 501 نفر افزايش يافت.
محمد طاهرى از افزايش شــمار بيماران 
مراجعه كننده به مراكز درمانى استان خبر 

داد و اظهار داشت: تعداد مراجعان سرپايى 
به اورژانس بيمارستان هاى استان همدان 
با عالئم تنفســى مشــكوك به كرونا در 
24 ساعت گذشــته 309 مورد بود كه از 
اين تعداد 41 نفر در بخش عادى بسترى 

شدند.
 سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
گفت: همچنيــن درحال حاضر 12 بيمار 
مبتال به كوويد-19 در بخش آى.سى.يو 
مراكز درمانى اين استان بسترى هستند كه 
وضعيت جسمى 26 بيمار وخيم گزارش 

شده است.
 طاهــرى درباره آخرين وضعيت بيماران 

كرونايى در شهرســتان هاى استان همدان 
نيــز گفــت: شــمار بيمــاران كرونايى 
بسترى(از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا 
اسدآباد 373،  بيمارستان هاى  در  تاكنون) 
بهــار 596، تويســركان 660، رزن 446، 
درگزين 196، فامنين 180 و كبودراهنگ 

658 نفر بوده است.
وى افــزود: همچنين هزار و 899 نفر در 
مالير، هزار و 136 نفر در نهاوند و 3 هزار 
و 908 نفر نيز در شهرستان همدان به اين 

ويروس مبتال و بسترى شده اند.
به گــزارش ايرنا، رئيس دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان در جلســه ستاد استانى 

مقابله با كرونا گفــت: درحال حاضر از 
مجموع ده شهرستان استان، 3 شهرستان 
اسدآباد، فامنين و كبودراهنگ در شرايط 
آبى و مابقى شهرستان ها در وضعيت زرد 

قرار دارند.
رشــيد حيدرى مقــدم افزود: بررســى 
طغيان هــاى روى داده درباره همه گيرى 
ويروس نشــان مى دهد كــه علت 34
درصــد ابتــال بــه كرونا شــركت در 
اجتماعــات، 61 درصــد تماس درون 
خانگــى و 5 درصــد رعايــت نكردن 
محيط  در  اجتماعــات  فاصله گــذارى 

كارى بوده است.

 آئين رونمايــى از 5 عنوان كتاب با 
موضوع شــهدا و دفاع مقدس نوشــته 
بانوى طلبه «ليــال گودرزيان-فرد» روز 
دوشــنبه با حضور جمعى از مســئوالن 
اســتانى و محلى در شهرســتان مالير 

برگزار شد.
به گزارش ايرنا، امام جمعه مالير در آئين 
رونمايى از اين 5 عنــوان كتاب، افزود: 
رونمايى از كتاب شهدا كه هر كدام يك 
مكتب و دايره المعارف هستند، لبيك به 
نداى رهبر معظم انقالب براى استخراج 

از گنج معارف است.
حجت االسالم محمدباقر برقرارى، تأليف 
كتاب دربــاره زندگينامه و شــخصيت 
شهدا را در حقيقت رونمايى از شهيد و 
شــهادت و يكى از مصاديق كامل زنده 

نگه داشتن ياد و خاطره شهدا دانست.
وى تأليف كتاب با موضوع دفاع مقدس 
و شهدا توسط اين بانوى طلبه را حركتى 
مانــدگار و كارى زينب وار دانســت و 
گفت: همان گونه كه خون شــهيد از بين 
نمى رود، كتاب شــهيد و شهادت نيز از 

بين نخواهد رفت.
معاون اســتاندار همدان و فرماندار ويژه 
مالير نيز در اين آئين زنده نگه داشتن ياد 
و خاطره شهدا و خدمت به خانواده هاى 
معظــم ايثارگران و جانبــازان را وظيفه 
عموم جامعه دانست و گفت: هر نقطه از 
شهر بايد مزين به نام شهدا باشد تا نام و 

ياد آنها همواره زنده بماند.
قــدرت ا... ولدى افــزود: آمادگى الزم 
براى حمايت از تدوين و انتشــار كتاب  

با مضامين دفاع مقدس و شهدا را داريم.
مديــركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى 
دفاع مقدس اســتان همــدان نيز در اين 
آئين با بيــان اينكه قلــم زدن در وادى 
شــهدا، جبهه و دفاع مقدس، شجاعت 
و جــرأت مى خواهــد، گفــت: اگــر 
شــهدا روزى از تمام هســتى، زندگى 
و دنياى خود گذشــتند، امــروز اين از 
خودگذشتگى وظيفه ما را در قبال شهدا 

سنگين تر كرده است.

مهــدى ظفرى تأكيــد كرد: امــروز به 
جاى غصه خوردن براى ســردار شهيد 
سليمانى، بايد مثل ايشــان جهانى فكر 
كنيم و راه و مرام اين شــهيد واالمقام را 

ادامه دهيم.
ليــال گودرزيان فرد نويســنده 5 عنوان 
كتاب با موضوع دفاع مقدس و شهدا نيز 
اظهار كرد: دوران دفاع مقدس براى ملت 

ايران بك ظرفيت است.
گودرزيان فرد بانــوى طلبه ماليرى براى 
نخســتين بار 5 عنوان كتــاب با موضوع 
«عباس حرم»، «شهيد الكرخ»، «طلبه عشق»، 
«حس غريب پروانگى» و «عاشقانه تا حرم» 
را به رشته تحرير درآورده و 5 عنوان كتاب 
نيز بــا موضوع دفاع مقدس و شــهدا در 

دست چاپ دارد.
در اين آئين همچنين از خانواده شهيدان 
احمد روســتايى، طلبه شهيد محمدرضا 
يوسفى و رضا و على اكبر عمادى تجليل 
شــد. شهرســتان مالير يك هزار و صد 
شهيد واالمقام را تقديم انقالب اسالمى 

كرده است.

بى تدبيرى دولت در حوزه رسانه با اعتراض مواجه شد 

واكنش به مصوبه نا پخته
■ هيأت دولت در تصميمى مى گويد آگهى هاى دولتى را به مطبوعات ندهد

■ وزارت ارشاد: چهارشنبه مصوبه اصالح مى شود

13 بيمار جديد مبتال به كرونا در استان شناسايى شدند

5 عنوان كتاب دفاع مقدس در مالير رونمايى شد

اله
رمق

مصوبه ناشيانه س
هزينه هاى ناآگاهانه 

 اقــدام تعجب برانگيز هيــأت دولت در 
تصويب غيركارشناسانه و بدون توجه به نظر 

تخصصى وزارت فرهنگ و ارشاد...

2

مدير منطقه يك مطرح كرد
شناخت منـاسب نيازهاى شهـر

با هـدف رضـايت حداكثـرى شهـروندان

پس از 72 روز آلودگى و 3 سال  از تصويب:

دومين دستگاه سنجش آلودگى هوا 
در همدان نصب شد
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اعالم كرد

آب بهاى رايگان با كاهش مصرف تا زير 5 متر مكعب
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مصوبه ناشيانه، هزينه هاى ناآگاهانه 
 اقدام تعجب برانگيز هيأت دولت در تصويب غيركارشناســانه و 
بدون توجه به نظر تخصصى وزارت فرهنگ و ارشــاد يكبار ديگر 
فرصتى به رســانه ها داد تا با كالبدشكافى گردش كار غيرتخصصى 
حاكم در كشــور و به ويژه تا باالترين مرجــع تصميم گيرى در قوه 
مجريــه، ضرورت بازنگــرى و حاكم كردن رونــد علمى و منطقى 
تصميم گيرى مصوبات را يادآورى نمايد. اگرچه با فعال شدن وزير 
و معاونت مطبوعاتى و اطالع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
و موضع گيرى هاى كارشناسانه اصحاب رسانه در كمتر از يك روز از 
مصوبه هيأت مديران، احتمال مى رود كه روز چهارشنبه هفته جارى 
در هيــأت دولت اين مصوبه اصالح گردد اما يكبار ديگر هزينه هاى 
مادى و معنوى تحميل شــده بر كشور را به دليل طى نشدن يك روند 

كارشناسى متذكر گرديد. 
اما در مجموع مى توان اين اقدام را از چند جنبه مورد بررسى مجدد 
قرار داد كه به صورت ويژه تنها به 3 مورد از تبعات ده ها مورد منفى 

آن اشاره مى شود. 
1- درصــورت عملياتى شــدن مصوبه هيأت دولــت گردش آزاد 
اطالعــات در حوزه امــور مناقصه و مزايده دولتى ها مورد آســيب 
جدى قرار گرفته و اگرچه دولت به بهانه كاهش هزينه هاى پروژه ها 
به دنبال حذف جزيى اين هزينه ها اســت اما به صورت غيرمســتقيم 
باعــث تقويت رانت و رانتخوارى و به پيروى از آن موجب افزايش 

هزينه هاى پروژه ها خواهد شد.
2- با كاهش گردش آزاد اطالعات نه تنها موجب كاهش مشــاركت 
كمتر شــركت كنندگان و متقاضيان در پروژه ها شده بلكه در مرحله 
اجــراى هر پروژه عــده اى از مردم بنا به اقتضاى منافع دسترســى 
به ســامانه جامع مزايدات و مناقصات نداشــته و لذا از تبعات اين 
پروژه ها ناآگاه بوده و خود موجب آســيب بــه منافع آنان مى گردد. 
چنانچــه به طور مثال اجراى يك خط راه آهن در كنار نياز به انتخاب 
پيمانكار، نيازمند اطالع و آگاهى كارشناسان، صاحب نظران، مالكان 
زمين هاى در مســير و... مى باشــد كه با درج آگهــى در مطبوعات 
مكتوب به آشــنايى و اطالع از اين پروژه ها دسترسى آسان ترى پيدا 
كرده كه ضمن بررســى كارشناســانه موجب دفاع به موقع از حقوق 

خود مى گردد. 
3- تضعيف رســانه هاى مســتقل و بخــش خصوصى از رهاورد 
اجراى اين مصوبه فضاى اطالع رســانى را در جهت رســانه هاى 
دولتى و يا وابســته به حاكميت تقويت كرده و جامعه رسانه اى را 
به ســمت تك صدايى خواهد برد، درحالى كه توســعه و پيشرفت 
به ويژه در حــوزه تضاد و تحليــل ديدگاه هاى مختلف شــكلى 

مى كند.  پيدا  پايدارتر 
به هرحال اين اقدام ناشــيانه هيأت وزيــران كه به احتمال زياد روز 
چهارشنبه با عقب نشينى هيأت دولت اصالح گردد يكبار ديگر ضمن 
تحميل هزينه هاى ناآگاهانه از رفتارهاى غيركارشناسانه اين فرصت 
را به رســانه ها داد تا به عنوان چشــمان تيزبيــن جامعه در برابر هر 
تصميــم خطايى وحدت رويه اتخاذ و مانــع از اجراى يك تصميم 

خطا شود.

نظارت بر توزيع كاالهاى اساسى در همدان 
بيشتر مى شود

 معاون برنامه ريزى و توســعه فرماندارى همدان با تأكيد بر اينكه 
كمبودى در زمينه اقالم اساســى نداريم، از تشــديد نظارت بر روند 
توزيع خبر داد تا مايحتاج مردم به قيمت مناســب در دســترس قرار 

گيرد.
بــه گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، يزدان آزرمى در بازديد 
اعضاى ســتاد تنظيم بازار از مراكز پخش و فروشگاه هاى بزرگ شهر 
همــدان، اظهار كرد: انواع كاالهاى مورد نيــاز مردم در انبارها ذخيره 
شده و كمبودى نداريم اما در زمينه توزيع اين اقالم بايد دقت و كنترل 

بيشترى صورت گيرد.
وى با اشاره به در پيش بودن تعطيالت پايان سال و عيد نوروز، گفت: 
عالوه بر كاالهاى اساســى ديگر اقالم مانند خشكبار، پوشاك و كيف 
و كفش نيز بايد بدون دغدغه تأمين و توزيع شــود تا شــاهد ارتقاى 

شاخص هاى رضايتمندى مردم باشيم.
معاون برنامه ريزى و توسعه فرماندارى همدان خاطرنشان كرد: نظارت 
كافى مى تواند دســت دالالن و واســطه ها را كوتاه كرده و از افزايش 

بى رويه قيمت ها جلوگيرى كند. 
آزرمى با بيان اينكه با تخلف هاى صنفى برخورد قاطع قضايى صورت 
مى گيرد، افزود: گشت هاى مشــترك بازرسى از صنوف نيز به منظور 
كنترل و تنظيم بازار درنظر گرفته شــده تا شــاهد دادوستدى آرام و 

بى حاشيه در روزهاى پايانى سال باشيم. 
وى خواستار همكارى مردم در راســتاى تنظيم بازار و ارائه گزارش 
تخلفات واحدهاى صنفى از طريق تماس با شماره تلفن 124 به منظور 
برخورد با متخلفان و گران فروشــان و همچنين احتكاركنندگان مواد 

غذايى شد.

طرح ترخيص موتورسيكلت هاى رسوبى 
تا پايان بهمن تمديد شد

 رئيس پليس راهور اســتان همدان از تمديد اجراى طرح ترخيص موتورسيكلت هاى 
رسوبى(طوالنى مدت توقيف شده) تا پايان بهمن خبر داد.

على فكــرى، در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان گفــت: در اين طرح ترخيص 
موتورســيكلت هاى رســوبى يا طوالنى مدت توقيف شــده كه از ســال 90 تا 98 كه در 

پاركينگ ها هستند با رفع موانع و ايجاد شرايطى خاص ترخيص مى شوند.
وى با بيان اينكه بازه زمانى درنظر گرفته شده براى اجراى اين طرح، 2 ماه و از 18 آبان ماه 

تا 18 دى ماه درنظر گرفته شده بود، افزود: با توجه به استقبال و اقدام مالكان و راكبان براى 
آزادسازى موتورسيكلت ها از توقفگاه ها و بهره مندى از شرايط درنظر گرفته شده، اجراى 

اين طرح تا پايان بهمن تمديد شد.
رئيس پليس راهور اســتان همدان درباره هزينه نگهداشــت اين موتورســيكلت ها در 
پاركينگ ها ياد آور شــد: معيار هزينه نگهداشت در پاركينگ ها مصوبه هيئت وزيران در 
سال 94 و متناسب با شرايط توقفگاه ها است كه بايد بگويم بيشترين نرخ اين پاركينگ ها 

بر مبناى مصوبه اشاره شده براى شهر تهران در طول يك شبانه روز 720 تومان است.
فكرى ادامه داد: اين موتورسيكلت ها شامل جريمه دوبرابرى نمى شوند و از طرفى مالكان 
مى توانند با طرح تقسيط جرايم بدون پرداخت پيش پرداخت به صورت يكساله و تقسيطى 

جريمه ها را پرداخت كنند. اين مقام مســئول با اشاره به فرصت تمديدشده براى مالكان 
موتورســيكلت هاى توقيفى در سراسر كشور، يادآور شد: شرايطى فراهم شده كه مالكان 
اين موتور ها با مراجعه به دفاتر پليس+10 براى ترخيص موتورسيلكت هاى رسوبى اقدام 

كنند.
وى اضافــه كــرد: اگر افرادى كه مشــمول بهره مندى از اين طرح مى شــوند طى مدت 
اشاره شده و تا پايان بهمن براى ترخيص موتورسيكلت رسوبى خود مراجعه نكنند، موتور 
ســيكلت آنها به مراجع قانونى داده مى شــود و به عنوان بالصاحب و رهاشده به فروش 
مى رسد و البته هزينه اين فروش به مدت 6 ماه توسط مراجع نگهدارى مى شود و اگر در 
اين بازه فرد مراجعه و پيگيرى نكند، پول حاصل از فروش به بيت المال واگذار مى شود.

پس از 72 روز آلودگى و 3 سال از تصويب:

دومين دستگاه سنجش آلودگى هوا 
در همدان نصب شد

آمار؛ ابزار چالش و درگيرى
1- در نظام متكى به برنامه، آمار جايگاه باال و اهميت بسيارى دارد 
زيرا مبناى هر نوع برنامه ريزى آمارى اســت كه نشان مى دهد وضعيت 
شــاخص به لحاظ آمارى چگونه اســت و براى بهبود، ارتقا يا حفظ و 

صيانت از وضعيت آن شاخص چه اقداماتى بايد انجام داد.
به همين دليل اســت كه به روز بودن آمار، قابل اســتناد بودن و قابليت 
بهره گيرى از آن در برنامه ريزى اهميت يافته و نهادهاى آمارى، نهادهاى 

فعالى در كشور هستند.
2- در مباحث جمعيتى بسيار مهم است كه تركيب جمعيتى يك كشور، 

استان يا شهرستان و شهر چگونه است.
زيرا در بودجه ريزى و برنامه ريزى، اين تركيب اثربخش بوده و مسئوالن 
بــا توجه به نياز و اكثريت و اقليت هر گــروه براى هزينه كرد بودجه، 

برنامه ريزى خواهند كرد.
روشــن است برنامه ريزى براى پاسخ به نيازهاى يك جامعه با اكثريت 
جوان بسيار متفاوت با جامعه اى پير و داراى بيشترين سالمند خواهد بود.
3-در كنــار مباحث جمعيتى و آمارگيرى از جمعيت كه به وظيفه اى 5
 سال يك بار تبديل شده، ارائه آمار در شاخص هاى اقتصادى، آسيب هاى 

اجتماعى و ديگر حوزه ها نيز براى بهبود وضعيت انجام مى شود.
 البته برخى آمارها محرمانه هستند و محرمانه نيز مى مانند اما در حوزه 
اجتماعى شفافيت و پيوستگى دليلى شده تا آمارهايى كه تا چندى پيش 
محرمانه عنوان مى شــد، از حالت محرمانه خارج شــود و بر روى اين 

آمارها در جامعه بحث و بررسى انجام شود.
4- در آمار جديد آسيب هاى اجتماعى، همدان وضعيت خوبى به ويژه 

در آسيب خودكشى ندارد.
اين آمار نگران كننده است و نياز است تمامى دستگاه ها برنامه خود براى 
مهار اين آســيب و بهبود شرايط را ارائه كرده و براى كاهش اين آسيب 

در استان تالش كنند.
5- در چنين شرايطى اعالم شده همدان از استان هايى است كه بيشترين 
سالمند را دارد و نكته حائز اهميت اين است كه استان همدان در حوزه 
فرزندآورى و ازدواج هم وضعيت مناسبى ندارد و بايد براى اين موضوع 

تدابير جدى اتخاذ گردد.
اما اين تأكيد و اعالم آمار نيز دليلى بر حركت در اين مسير نخواهد بود 
و بيم آن مى رود، همچون گذشته روند كار بدون توجه به آمارها و اتكا 

به توصيه ها دنبال شود.
6- در همدان رسم بر اين است كه به جاى پذيرش يك آمار اعالمى از 
سوى مركز يا نهاد قانونى، بحث ها بر سر درستى يا نادرستى آن آمار آغاز 
مى شود و آمار اعالمى ابزارى براى ايجاد چالش و درگيرى لفظى در ابتدا 

بين مسئوالن با هم و بعد بين مسئوالن و مردم مى شود.
در اين زمينه آمار اشتغال بهترين مثال است و البته در مواردى همخوانى 
نداشــتن برخى آمارها با واقعيات جامعه دليلى بر افزايش اين مباحث 
مى شــود اما در مجموع بايد گفت؛ آمار براى استفاده در برنامه ريزى و 
دســتيابى به اهداف انجام مى شود و اگر آمار پايه برنامه  ريزى ها نباشد، 
اتفاقى در پيشبرد برنامه ها با مبنا قرار گرفتن آمار براى بحث و چالش و 

درگيرى رخ نخواهد داد.
7- بهترين حالت استفاده از آمارها آن است كه دستگاه هاى تصميم گير 
و تصميم ســاز با اطالع از آمار براى بهبود و ارتقا شــاخص ها يا حفظ 

وضعيت آمارى شاخصى تالش كنند.
در اين زمينه شهردارى و شوراى شهر نيز همچون ساير نهادها مسئوليت 
سنگينى بر دوش دارند، زيرا آسيب هاى اجتماعى در شهر رخ مى دهد و 
اين نهادها مى توانند با تالش براى حل موضوع و كاهش از آسيب هاى 

بعدى، رضايت عمومى شهروندان را افزايش دهند.
الزمه اين نگاه، تالش براى نقش آفرينى بيشــتر در كاهش آسيب هاى 
اجتماعى با پذيرش آمارهاى اعالمى و رسمى استان در اين حوزه است.

1- احمدى نژاد براى جمع كردن افراد در مقابل خانه اش هزينه مى كند. 
گويا اين ادعا را محمد مهاجرى فعال رسانه اى اصولگرا درباره افرادى 
كه احمدى نژاد مى گويد براى دعوت او به نامزدى انتخابات رياســت 
جمهورى جلوى خانه او جمع مى شــوند، مطرح كرده است. گفتنى 
است مهاجرى ادعا كرده اين افراد را با هزينه زياد به تهران مى آورند و 

حتى به بعضى برخى از آنها نمى گويند مقصد سفر كجاست.
2- رقباى قاليباف و رئيسى هنوز درگير حواشى سفر آنها به روسيه و عراق 
هستند. گويا نداشتن ديدار با پوتين براى قاليباف و ديدار نداشتن آيت ا... 
سيستانى با رئيســى نقطه مشترك مانور رقبا بر روى اين حواشى است. 
گفتنى اســت البته نبودن ديدار با پوتين در برنامه سفر رئيس مجلس به 

روسيه در رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى بازتاب وسيع ترى يافت.
3- كمپين شــكايت از رئيس جمهور در فضاى مجازى فعال شــده 
است. گويا ادعا شــده اين كمپين تاكنون 200 هزار امضا جمع آورى 
كرده اســت. گفتنى اســت موضوع اين شــكايت ادعاى بيش از 60 
مورد اهانت روحانى در طول ســال هاى رياست جمهورى به نهادها 

و منتقدان است.
4- درخواســت هاى اولويت بخشى واكسيناســيون همچنان درحال 
مطرح شدن اســت. گويا درخواست اولويت بخشــى واكسيناسيون 
كاركنــان حوزه پســماند، رانندگان اتوبوس و كاركنان آرامســتان ها 
مطرح شده است. گفتنى است در اين درخواست كه از سوى شوراى 
مركزى مشاركت هاى مردمى مبارزه با كرونا مطرح شده، براى كمك 

به هزينه هاى تأمين واكسن نيز اعالم آمادگى شده است.
5- ســفر هوشــمند هم به جمع اقدامات ديگر هوشمند اضافه شده 
اســت. گويا برخى از شهرها به هوشمندســازى سفر براى مسافران 
ورودى اقــدام كرده اند. گفتنى اســت با اين اقدام براى ســفر به اين 
شهرها بايد از پيش ثبت نام انجام شده و اطالعات سفر، محل اقامت و 

وضعيت سالمتى را اعالم كرد.

 رئيس سازمان ســيما، منظر و فضاى سبز 
شــهرى همدان از توزيع نهال ميان شهروندان 
به مناسبت گراميداشت هفته درختكارى و در 

راستاى توسعه فضاى سبز شهرى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى سازمان سيما، منظر 
و فضاى سبز شهرى همدان، حسين خانجانى 
اظهار كرد: توسعه فضاى سبز به عنوان يكى از 
ضرورت ها، در كالنشهر همدان با مشاركت و 

همراهى شهروندان محقق مى شود.
وى خاطرنشان كرد: در همين ارتباط برنامه هاى 
گراميداشت هفته درختكارى با شعار «درخت 
دوســتى بنشــانيم» با رعايــت پروتكل هاى 

بهداشتى و در فضاى باز برگزار خواهد شد.
رئيس سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى 

همدان با بيان اينكه امسال نيز همچون سال هاى 
گذشته، برنامه هاى هفته منابع طبيعى از 15 تا 
21 اســفند براى ارتقاى فرهنگ درختكارى و 
حفظ منابع طبيعى برگزار مى شود، تأكيد كرد: 
توزيع و كاشــت نهال رايگان براى شهروندان 
از مهم تريــن اقدامات اين ســازمان در هفته 

گراميداشت منابع طبيعى و درختكارى است.
خانجانــى گفــت: شــهروندان عالقه مند به 
دريافــت نهــال مى تواننــد از 27 بهمن تا 2 
اســفندماه سالجارى به ســامانه اطالع رسانى 
ســازمان ســيما، منظر و فضاى سبز شهرى 
imasabz.hamedan.ir همدان به نشانى

مراجعه و درخواست خود براى دريافت نهال 
را ثبت كنند.

وى با اشاره به اينكه در راستاى تكريم ارباب 
رجوع و با توجه به شرايط همه گيرى ويروس 
كرونــا و براى جلوگيــرى از هرگونه تجمع، 
كاشــت نهال توســط شــهردارى و براساس 
اطالعات ثبت شده متقاضيان در سامانه انجام 
مى شود، افزود: كار تحويل و كاشت نهال مورد 
درخواست شــهروندان از 15 اسفند امسال تا 
15 فروردين ســال آينده از ســوى نيروهاى 

شهردارى همدان انجام مى شود.
رئيس سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى 
همدان ادامه داد: باغــداران محترم نيز با ارائه 
ســند مالكيت(در محدوده شــهر همدان) و 
كارت شناســايى معتبر مى توانند حداكثر 20

اصله نهال دريافت كنند.

 شــاخص كيفى هواى اســتان از ابتداى 
ســالجارى تا پايان دى مــاه در 72 روز براى 
گروه هــاى حساس(ســالمندان، كــودكان و 
بيمــاران) ناســالم و آلوده گزارش شــد و 
مســئوالن محيط زيســت در كنار مؤلفه هايى 
چون كمبود ســرانه فضاى ســبز، اســتفاده 
از ســوخت هاى فسيلى، ســرماى هوا كه به 
افزايش استفاده از ســوخت و انرژى آالينده 
منجر مى شــود و كافى نبودن دستگاه پايش 
هوا را از مهم ترين داليل ايجاد آلودگى هواى 

همدان اعالم كردند.
از طرفى با قطع ســهميه گاز نيروگاه شــهيد 
مفتح همدان كه به منظور مديريت مصرف آن 
و تخصيص به ســوخت خانوارها بود، سبب 
شد تا مازوت به عنوان سوختى جايگزين در 
نيروگاه استفاده شود كه باعث تشديد آلودگى 

هواى همدان شد.
در ايــن شــرايط اما بيش از هــر موضوعى 
مسئوالن محيط زيســت معترض بودند كه با 
وجود واريز اعتبار تخصيص يافته براى خريد 
دستگاه پايش به حساب دستگاه متولى خريد، 
اما اين هزينه بــراى تكميل ديگر پروژه هاى 

عمرانى و پل سازى هزينه شده است.
حاال پس از كش وقوس هــاى فراوان به نظر 
مى رسد قصه دستگاه پايش به پايان رسيده و 
بنا بر گفته مدير سالمت محيط و كار بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكى همدان، دومين دستگاه 
ســنجش آلودگى هواى(ذرات معلق) شــهر 
همدان در محوطه معاونت بهداشتى دانشگاه 

علوم پزشكى نصب و راه اندازى شد.
ليدا رفعتى در گفت وگو بــا ايرنا اظهار كرد: 
براســاس ضوابط و شــرايط پيش بينى شده 
توسط سازمان بهداشــت جهانى، چند محل 
براى نصب دســتگاه سنجش آلودگى هوا در 

شهر همدان انتخاب شده بود.

وى افزود: با توجه به اينكه پيش تر دستگاهى 
در جنــوب شــرق همــدان و در محوطــه 
بيمارســتان بعثت نصب شده، دستگاه جديد 
در نقطه اى مقابل اين موقعيت جغرافيايى بايد 
نصب مى شد كه در معاونت بهداشتى دانشگاه 

علوم پزشكى همدان مستقر شد.
مدير سالمت محيط و كار بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان گفت: اين دستگاه از 
ســوى هيأت امنــاى ارزى دانشــگاه علوم 
پزشــكى به اســتان همدان اهدا شــده تا با 
اســتفاده از آن ذرات معلق موجود در هواى 
آزاد شــامل 5/PM 10، TSP، PM٢ را 
سنجش و نتايج را به شكل آنالين در اختيار 

كاربر قرار داد.
رفعتى بيان كرد: براساس هماهنگى انجام شده 
با اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان، 

مقرر شــد كه داده هــاى آمارى 2 ايســتگاه 
ســنجش وضعيت كيفى هواى همدان واقع 
در بيمارســتان بعثــت و معاونت بهداشــتى 
جمع بندى و نتيجه آن در تابلو حاشــيه ميدان 

فلسطين شهر به نمايش گذاشته شود.
وى درباره كاركردهاى دستگاه پايش لحظه اى 
ذرات معلق هوا گفت: اين دســتگاه به منظور 
اندازه گيــرى ذرات معلق آالينــده هوا با قطر 
كمتر از صد ميكرومتــر، ده ميكرومتر و كمتر 
از 2/5 ميكرومتر به كار مى رود. مدير ســالمت 
محيط و كار بهداشــت دانشگاه علوم پزشكى 
همدان، افزود: اين دستگاه هم اكنون هر 3 دقيقه 
يك بار غلظت ذرات، ميزان دما و رطوبت هوا 
را در سنجش و اطالعات مربوطه ارائه مى كند.

رفعتى ادامه داد: اين دســتگاه داراى قابليت 
ارســال اطالعات اندازه گيرى شــده از محل 

نصب خــود به فضــاى اينترنت اســت كه 
به وسيله يك مرورگر وب مى توان به داده هاى 
اندازه گيرى شده به صورت گرافيكى و به طور 

كامل و مرتب دسترسى پيدا كرد.
بــه گفتــه وى، كمترين مصــرف انرژى و 
بيشــترين بازدهى، قابليت ذخيره، مديريت 
كنترل  دســتگاه  چندين  داده هاى  نمايش  و 
كيفيــت هــوا، مناســب بــراى راه اندازى 
ســامانه هاى نظــارت بــر كيفيــت هوا در 
محيط هاى بســته از ديگــر مزيت هاى اين 

است. دستگاه 
شــهر همــدان درحال حاضر و با احتســاب 
دستگاه جديد، داراى 2 دستگاه فعال بررسى 
وضعيت كيفى هوا است كه يكى در محوطه 
دانشگاه علوم پزشكى و ديگرى در بيمارستان 

بعثت همدان قرار دارد.

 د ر جلســه كميته عالئم استان با حضور 
اعضاء و به رياســت محّمــد مددى مديركل 
اســتاندارد اســتان همــدان و بــا رعايــت 

اجتماعات  ســالن  در  بهداشتى  پروتكل هاى 
سپهبد شهيد حاج قاسم ســليمانى اين اداره 

كل برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومى اداره كل استاندارد 
اســتان همدان، محّمد مددى بــا بيان اينكه 
استاندارد در خصوص سالمت مردم با كسى 
مماشات نميكند و حفظ حقوق مصرف كننده 
خط قرمز ما ميباشد نتايج حاصل از برگزارى 

كمبته ى اعالئم امروز را چنين عنوان كرد :
1- واحد توليدى شــركت تعاونى زرين بتن 
اكباتان صدور پروانه فرآورده بلوك ســيمانى 

سبك غيرباربر
2- واحد توليدى محمدرضا شجاعيان صدور 

پروانه فرآورده سنگدانه ريز
3- واحــد توليدى حميدرضا ايــزدى كيان 
صدور پروانه فراورده چينى آالت بهداشــتى 

با نام تجارتى آباديس سرام
4- واحــد توليدى عليرضا شــكرى صدور 
پروانه فرآورده ســنگدانه ريز مورد مصرف 

در بتن
5- واحد توليدى شركت تعاونى شن و ماسه 

نهاوند صدور پروانه فرآورده ســنگدانه ريز 
مورد مصرف در بتن

6- واحــد توليــدى على نجات شــجاعيان 
صــدور پروانه فرآورده ســنگدانه ريز مورد 

مصرف در بتن
7- واحد توليدى ماشين برزگر صدور مجوز 
فرآورده ماشــين هاى كشاورزى ( كمبينات و 

سيب زمينى كارها )
8- واحــد توليدى اركان لولــه همدان رفع 
 GRP تعليــق پروانــه فرآورده هــاى لوله
فاضالب ثقلــى، لوله GRP فاضالبى تحت 
فشــار، لولــه GRP آبرســانى و اتصاالت 

ALH با نام تجارتى GRP
9- واحد توليدى سنگ ريز دانه دستار تعليق 
پروانه فرآورده سنگدانه ريز مورد مصرف در 

بتن
10- واحــد توليدى عبدل كروشــى ثروت 

ابطال پروانه فرآورده كلوچه

تسهيالت 15 ميليارد 
تومانى به نجات يافتگان 

از اعتياد
 از ابتــداى امســال تاكنون بــه معتادان 
بهبوديافتــه در اســتان 15 ميليــارد تومان 

تسهيالت اشتغالزايى پرداخت شده است.

مديركل سازمان بهزيســتى استان همدان با 
اشاره به اينكه اشتغال پس از درمان معتادان 
يكى از عوامل مهم جلوگيرى از بازگشــت 
دوباره آنان به اعتياد است، افزود: 15 ميليارد 
تومان تسهيالت اشتغالزايى از ابتداى امسال 
تاكنون به 318 معتاد بهبوديافته پرداخت شده 
كه ازاين ميزان 7 ميليارد و 600 ميليون تومان 

به 153 نفر از معتادان بهبوديافته ســاكن در 
مناطق روستايى استان پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومى بهزيســتى، مهدى 
دينارى افزود: تســهيالت اشتغالزايى يك تا 3 
سال پس از درمان معتادان و با اطمينان از پاكى 
و ســالمت كامل فرد براى ايجاد فرصت هاى 
شــغلى پايدار و همچنين توســعه روستايى 

پرداخت مى شــود. وى بيان كرد: همچنين با 
هدف افزايش مهارت معتــادان پس از طى 
مراحل ترك اعتيــاد، تفاهم نامه اى بين اداره 
بهزيستى و مركز آموزش فنى وحرفه اى منعقد 
شــده تا دوره هاى آموزشى ويژه اى نيز براى 
مهارت آمــوزى اين افراد در راســتاى ايجاد 

مشاغل پايدار و مولد برگزار شود.

شهردارى همدان از توزيع نهال رايگان در ميان شهروندان خبر داد

صدور 7 پروانه نشان استاندارد محصول 
براى واحدهاى توليدى 

همدان پیام در کنار شامست!
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نگران آلودگى هواى همدان هستيم

 مســئول كنترل آلودگى هوا در دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا 
بــا بيان اينكه نگران آلودگى هواى همدان هســتيم، گفت: همدان را 
به هواى پاك مى شــناختند اما متأسفانه روزهاى آلوده در آن درحال 

افزايش است.
مهدى خدابخشــى در گفت وگو با خبرنگار فــارس در همدان با بيان 
اينكه همدان را به هواى پاك مى شناسند اما متأسفانه تعداد روزهاى 
آلوده در اين شهر بيشتر مى شود، اظهار كرد: متأسفانه هر سال آلودگى 
ترافيكى، CO٢، No٢، ازون و ذرات معلق بيشتر مى شود و ميانگين 

آن در استان و شهر همدان افزايش مى يابد.
وى با بيان اينكه اميدواريم شــرايط همواره طورى باشــد كه همدان 
عارى از آلودگى باشــد، گفت: نگرانى به خاطــر آلودگى وجود دارد و 

اميدوارم اقدامات پيشگرانه در اين زمينه انجام گيرد.
مسئول كنترل آلودگى هوا در دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا در پاسخ 
به اينكه ايــن روزها وضعيت آلودگى تهران نگران كننده اســت و آيا 
همدان هم اين شــرايط را دارد، افزود: بله، خصوصا در مركز شهر در 
ســاعات اوج ترافيك و در روز كه هوا پايــدارى زيادى دارد به ويژه در 

دى ماه شاهد آلودگى هستيم.
وى بيــان كرد: وجــود ذرات آالينده در مركز شــهر به خاطر ترافيك 
افزايش مى يابد از طرفى خوشــبختانه 2 ســال اســت كه با افزايش 
بارش ها مواجه هستيم و خيلى نگرانى درباره ذرات گرد و غبار نبود اما 
امسال چون بارش ها كمتر شده، ممكن است ريزگردها و گرد و غبار را 

از كشورهاى غربى مانند عراق و كويت داشته باشيم.
خدابخشى در پايان سخنانش تأكيد كرد: بخش هايى از استان  همدان 
نيز درحال خشك شدن است و اين موضوع پديده گرد و غبار را ايجاد 

مى كند كه مى تواند استان هم منشأ گرد و غبار باشد.

كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان همدان
هيات اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان همدان

كميسيون نظارت براصناف شهرستان اصناف

على سليمانى - هيات اجرايى انتخابات

آگهى انتخابات هيات مديره و بازرس اتحاديه ابزار و يراق، رنگ و عايق هاى رطوبتى همدان در اجراى ماده 11 آين نامه اجرايى انتخابات 
اتحاديه هاى صنفى، بدين وسيله  از كليه اعضاى داراى پروانه كسب معتبر آن اتحاديه دعوت ميگردد با در دست داشتن اصل يا تصوير 
پروانه كسب معتبر يا همراه كارت شناسايى معتبر از ساعت 9 صبح لغايت 12 ظهر روز يكشنبه مورخ 1399/12/10 جهت شركت در 
انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه شخصا به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واقع دربلوار شهيد مدنى بلوار 15 فروردين 
مراجعه و هيئت مديره مورد نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر اعضاى اصلى و 2 نفر اعضاى على البدل و همچنين بازرس مورد 

نظر خود را به تعداد يك نفر بازرس اصلى و يك نفر على البدل انتخاب نمايند.
الزم به ذكر است بر اساس ماده 2 آين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى و تبصره ذيل آن هر فرد صنفى داراى پروانه كسب در 
انتخابات داراى يك حق راى مى باشد، حتى در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف مباشرين فاقد حق راى مى باشند 
و در مشاركت مدنى فردى كه پروانه به نام ايشان صادر شده داراى حق راى مى باشد همچنين بر اساس تبصره ذيل ماده 13 آين نامه 

مذكور اعطاى وكالت و يا نمايندگى جهت دادن راى ممنوع مى باشد.

جعفر رجبى

محمدرضا اكبرى

معصومه بداغى

مهدى ترابى

سيدحميد جماليان

بهروز زارعى

قدرت اله بيات

يوسف بيگلرى بهزاد ايصال

حسين محرابى

وحيد ملك محمدى

مهدى خورشيدى

مهدى زارعى

فرهاد چلبى
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على براتى
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آغاز ثبت نام طرح زمستانه كتاب 
در همدان

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان از آغاز ثبت نام طرح 
زمستانه كتاب خبر داد.

بــه گزارش خبرگزارى فارس از همدان، احمدرضا احســانى در جمع 
خبرنــگاران از آغاز ثبت نام در طرح زمســتانه كتاب خبر داد و اظهار 
كرد: ثبت نام در اين طرح از روز يكشنبه 26 بهمن ماه آغاز شده است.
وى ادامــه داد: كتابفروشــى هاى اســتان مى توانند تا سه شــنبه (5

اســفندماه) همزمان با سراسر كشــور، با مراجعه به سامانه اينترنتى 
tarh.ketab.ir نســبت به ثبت نام در طرح زمستانه كتاب 1399 

اقدام كنند.
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان بيــان كرد: 
كتابفروشى هايى كه در طرح «زمستانه كتاب» مشاركت داشته باشند 
با يارانه 25 درصدى كتاب هاى عمومى، كودك و نوجوان و دانشگاهى 

را به مخاطبان ارائه مى كنند.
ــزه  ــدار در طــرح پايي ــر خري ــراى ه ــد ب وى از افزايــش ســقف خري
كتــاب خبــر داد و افــزود: ســقف خريــد بــراى هــر خريــدار در طــرح 

ــان  ــزار توم ــزه 200 ه ــرح پايي ــون ط ــاب 99، همچ ــتانه كت زمس
اســت و خريــداران مى تواننــد از 25درصــد يارانــه خريــد كتــاب در 

ــوند. ــد ش ــرح بهره من ــن ط اي
احســانى با بيان اينكه 18 كتاب  فروشــى استان در طرح پاييزه كتاب 
مشــاركت داشتند، خاطرنشــان كرد: كتابفروشى هاى عضو طرح هاى 
قبلى مؤسســه خانه كتاب و ادبيات ايران، براى تأييد شركت در طرح 
زمستانه كتاب 99 نياز به ثبت نام دوباره ندارند و كافى است با مراجعه 
به پنل كاربرى خود شــرايط شركت در طرح را تأييد و اطالعات خود 

را كنترل و ويرايش كنند.

آزادى 42 زندانى جرايم غيرعمد در همدان    خبرگزارى فارساستانهاهمدان    خبرگزارى فارساستانهاهمدان
 مديرعامل ســتاد ديه اســتان همــدان از آزادى 42 زندانى جرايم 

غيرعمد به مناسبت دهه فجر در همدان، خبر داد.
يدا... روحانى منش در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان، اظهار كرد: 
مبلــغ بدهى اين تعداد مددجو 59 ميليارد و 829 ميليون و 500 هزار 

ريال بود.
وى با اشــاره به وجود 22 پرونده مالى، 2 پرونده ديه، 16 پرونده مهريه 
و 2 پرونده نفقه، گفت: در ايام دهه فجر 2 زن و 40 مرد به خاطر جرايم 

غيرعمد در استان آزاد شدند.
مديرعامل ســتاد ديه اســتان همدان با بيان اينكه 35 ميليارد و 653

ميليون و 500 هزار از شكات توسط ستاد ديه رضايت گرفته شد، عنوان 
كرد: يك ميليارد و 871 ميليون ريال نقدينگى مددجويان بود.

وى مبلغ اعســار به تقسيط را 13 ميليارد و 197 ميليون ريال دانست 
و بــا بيان اينكه 8 ميليارد و 208 ميليــون ريال كمك پرداختى براى 
پرونده هاى مالى و ديه بــود، بيان كرد: 900 ميليون ريال از بانك هاى 
ملت، ملى، تجارت و صادرات براى آزادى مددجويان وام دريافت شــده 

است.

مستندات «اسكاى مال» به شوراى عالى شهرسازى و 
معمارى ارسال شود

فعال پروژه متوقف شود

  دبير شــوراى عالى شهرســازى و معمارى ايران طى نامه اى خطاب 
به اســتاندار همدان خواستار ارسال مســتندات پروژه تجارى موسوم به 
اسكاى مال شد و عنوان كرد: تا پيش از انجام بررسى هاى الزم، از هر گونه 

اقدام اجرايى در ارتباط با اين پروژه ممانعت صورت گيرد.
به گزارش خبرگزارى فارس از همدان، معاون شهرسازى و معمارى و دبير 
شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران در نامه اى خطاب به سيدسعيد 
شاهرخى استاندار همدان خواستار ارسال مستندات پروژه تجارى موسوم 

به اسكاى مال شد.
گفتنى اســت پيش از اين نيز مجمع فعاالن رسانه هاى انقالب اسالمى 
استان همدان در راســتاى مطالبه گرى و لزوم شفاف سازى و آگاه سازى 
افكار عمومى، طى نامه اى خواســتار پاسخ به مسائل و شبهات اين طرح 
از ســوى استاندارى شده بود كه البته پاسخ قانع كننده اى دريافت نكرد، 

هرچند اين مطالبه گرى نيمه تمام باقى نماند و هنوز نيز ادامه دارد.
■ متن نامه دبير شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران بدين شرح است:

«جناب آقاى شاهرخى
استاندار محترم همدان

به پيوست تصوير نامه شماره 0602/ص/110 مورخ 10/08/99 جناب 
آقاى احمدحســين فالحى، نماينده محترم مردم همدان و فامنين در 
مجلس شوراى اسالمى در خصوص مشكالت پروژه تجارى اسكاى مال 

واقع در شهر همدان ارسال مى شود.
به اســتحضار مى رســاند با عنايــت به مفــاد موارد منــدرج مصوبه 
كميســيون هاى ماده 5 مــورخ 10/10/96 و مورخ 19/12/97 شــهر 
همــدان مبنى بر تأمين پاركينگ ها براســاس نظر مشــاور طرح، تهيه 
طرح هــاى تكميلى و گزارش هاى ترافيكى با رعايت ضوابط و مقررات و 
استانداردهاى موجود و همچنين اقدامات شهردارى نسبت به پيش بينى 
تمهيدات مناسب ترافيكى منطقه و با توجه به موقعيت پروژه مذكور در 
عدم انطباق با كاربرى هاى ادارى پيرامون و بيمارستان سينا (اعصاب و 
روان) همچنين قرارگيرى پروژه مذكور در مركز شهر كه يكى از گره هاى 
ترافيكى هم مى باشد خواهشمند است دستور فرماييد مستندات فوق به 
اين معاونت ارســال و تا پيش از انجام بررسى هاى الزم، از هرگونه اقدام 

اجرايى در ارتباط با پروژه مذكور جلوگيرى به عمل آيد.
 فرزانه صادق مالواجرد

رونوشت
جناب آقاى احمدحسين فالحى نماينده محترم مردم شريف همدان و 

فامنين در مجلس شوراى اسالمى جهت استحضار
جنــاب آقاى كفاش معــاون محترم حقوقى، امور مجلس و اســتان ها 
بازگشــت به نامــه شــماره 700/150400 مــورخ 16/11/99 جهت 

استحضار
جناب آقاى مهندس طاقتى مقدم مديركل محترم حوزه وزارتى جهت 

استحضار
جناب آقاى حســينىـ  مديركل محترم راه و شهرسازى استان همدان 

جهت آگاهى و اقدام
جناب آقاى مهندس ســرلك مديركل محترم دفتر نظارت بر طرح هاى 

توسعه و عمران جهت آگاهى»

وجود 17/5 هكتار گلخانه فعال در نهاوند
 مدير جهاد كشــاورزى نهاوند از وجود 17/5 هكتار گلخانه در اين 

شهرستان خبر داد.
كريم حاج باباعلى در گفت وگو با خبرنگار فارس در نهاوند اظهار كرد: از 
ابتداى آغاز فعاليت هاى گلخانه اى در نهاوند كمتر از 4 هكتار گلخانه در 
اين شهرستان وجود داشت كه امروز اين ميزان به 15/5 هكتار گلخانه 

فعال رسيده است.
وى افــزود: عالوه بر اين ميزان، درحال حاضر شــهرك بزرگ علمدار به 
مســاحت بيش از 14/5 هكتار اســت كه تاكنون 2 قطعه از 14 قطعه 
آن به بهره بردارى رسيده و بقيه نيز تا چند ماه آينده مورد بهره بردارى 

قرار مى گيرد.
مديــر جهاد كشــاورزى شهرســتان نهاوند افزود: در دهــه فجر يكى 
از مدرن ترين گلخانه هايى هيدروپونيك غرب كشــور به مســاحت 2
هكتــار و با 33 ميليارد تومان مورد بهره بردارى قرار گرفت كه محصول 

فلفل دلمه اى آن به كشور روسيه صادر مى شود.
وى با بيان اينكه فاز دوم اين واحد بزرگ توليدى در ارديبهشــت ماه 
سال آينده به بهره بردارى خواهد رســيد، افزود: با افتتاح اين واحد 
توليدى عالوه بر اشــتغالزايى براى37 نفر ارز صادراتى وارد كشــور 

مى شود.
حاج باباعلى اجراى سيستم هاى مكانيزه آبيارى را به عنوان يكى از عوامل 
صرفه جويى در مصرف آب عنوان كرد و افزود: از مجموع 19 هزار اراضى 
قابل تبديل به آبيارى تحت فشــار در اين شهرستان، بيش از 12 هزار 
هكتار تحت پوشــش قرار گرفته كه براى مابقى نيــز درصورت ايجاد 

شرايط الزم اين طرح به اجرا درخواهد آمد.
وى ساماندهى نهر شــعبان را از جمله مطالبات ديرينه كشاورزان اين 
شهرستان عنوان كرد و گفت: با پيگيرى هاى صورت گرفته صد ميليارد 
تومان براى اين كار اختصاص يافته كه با اجراى آن بسيارى از كانال هاى 
سنتى به سيمانى تبديل شده و در نتيجه راندمان مصرف آب 70 درصد 

افزايش مى بايد.

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى شهرستان نهاوند گفت: با ثبت 
مهارت كلواپزى نهاوند تاكنون 6 اثر فرهنگى 
ناملموس اين شهرستان در فهرست آثار ملى 

به ثبت رسيده است.
محســن جانجان در گفت وگو بــا خبرنگار 
فــارس در نهاونــد اظهار كرد: بــا توجه به 
قدمــت تاريخــى و فرهنگــى نهاونــد اين 
شهرســتان داراى آثار زيادى در زمينه هاى 
تاريخى و طبيعى است كه به صورت ملموس 
و ناملموس هستند و تاكنون نزديك به صد 

اثر آن ثبت آثار ملى شده است.
وى ثبت آثار فرهنگــى ناملموس را عاملى 
براى حفظ و حراســت از آئين و سنت هاى 
فرهنگى اعصار گذشــته عنوان كرد و گفت: 
عناصر فرهنگى، آئين و رســومى هســتند 
كــه بيش از هر چيــز از درون، نيت و عمق 
فرهنــگ يك قوم و مليــت خبر مى دهند و 
آشنايى با آنها مى تواند شناخت بسيار خوب 

و مطلوبى به افراد بدهد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى شهرستان نهاوند اظهار كرد: ثبت 
ملى آثار ناملموس مى تواند موجب آشــنايى 
بيشــتر، ماندگارى و معرفى هرچه بيشتر و 
بهتر فرهنگ هر منطقه شــود؛ بنابراين يكى 
از سياســت هاى مهم ميراث فرهنگى، ثبت 

آثار ناملموس در فهرست آثار ملى است.
وى گفت: در اين راســتا طى سال هاى اخير 

5 ميــراث ناملموس در اين شهرســتان در 
فهرست آثار ملى به ثبت رسيده كه به تازگى 
با ثبت مهارت پخت كلواى سنتى اين تعداد 

به 6 مورد رسيده است.
جانجــان اظهــار كــرد: آثــار ناملموســى 
ــامل  ــيده اند ش ــت رس ــه ثب ــون ب ــه تاكن ك
ــل  ــن چه ــدى، آئي ــش نهاون ــه و گوي لهج
برگــزار  محــرم  مــاه  در  كــه  منبــران 
مى شــود، مهــارت پخــت آش بادمجــان، 
خميــر  و  وركــواز  آش  پخــت  مهــارت 
ســنل هســتند كــه از ســنت هاى آئينــى و 
ــوند. ــتان محســوب مى ش ــى شهرس فرهنگ

وى درباره آخرين اثر ناملموس اين شهرستان 
كــه به تازگى بــه ثبــت آثار ملى رســيده 
اســت، گفت: كلواى ســنتى نهاوند يكى از 
شيرينى هاى معروف اين شهرستان است كه 

بسيار خوشمزه و با عطر مخصوص هستند.
صنايــع  فرهنگــى،  ميــراث  اداره  رئيــس 
دســتى و گردشــگرى نهاونــد بــا بيــان 
ــاى  ــى از نمونه ه ــزى يك ــن كلواپ ــه آئي اينك
مؤلفــه   2 كــه  اســت  آئين هايــى  بــارز 
شــادى آفرينى و اتحــاد و همدلــى را در بيــن 
خانواده هــا ايجــاد كــرده اســت، افــزود: مــردم 
نهاونــد در ايــام نــوروز از چنــد روز بــه عيــد 
مانــده آغــاز بــه پخــت ايــن نــان مى كردنــد 
و در ديــد و بازديدهــا بــا آن از ميهمانــان 
در  آن  عالوه بــر  و  مى كردنــد  پذيرايــى 
ــكش  ــوان پيش ــان به عن ــن ن ــته ها اي گذش

خانــواده  دختــران  و  تازه عروســان  بــراى 
مى شــد. فرســتاده 

وى گفت: در شهرستان نهاوند حدودا 210 
اثر تاريخى و فرهنگى وجود دارد كه تاكنون 
تعداد صد اثر از آنان به ثبت آثار ملى كشور 
رسيده كه مهم ترين آنها عبارت اند از حمام 
حاج آقا تراب، موزه شــهدا، مســجد جامع 

بازار، تپه گيان، قلعه سام  گبرى در روستاى 
باباقاســم، بازار سرپوشيده و سنتى و آستان 
شــاهزاده محمد(ع)، امــام زاده ابراهيم(ع)، 
خدارحم،  حاج  مســجد  جعفر(ع)،  امام زاده 
موزه فرهنگ و تاريــخ و ده ها آثار ديگر كه 
همگى سبب رونق گردشگرى در شهرستان 

شده اند.

 مدير امور شــعب بنياد بين المللى خيريه 
آبشــار عاطفه هــا در همــدان از برگــزارى 
كمپينى براى اهداى اسباب بازى به كودكان 

محروم خبر داد.
مهرى مكارى در گفت وگو با خبرنگار فارس  
در همــدان از برگــزارى كمپيــن «روياى 
اســباب بازى ها» در همدان خبر داد و اظهار 
كرد: كمپينى براى اهداى اســباب بازى به 
كودكان محروم راه اندازى شــده كه از مردم 

مى خواهيم به آن بپيوندند.
وى بــا بيان اينكه افــراد مى توانند با اهداى 
اسباب بازى با ما در ساختن رؤياى كودكان 
محروم، همراه شوند، گفت: اسباب بازى هايى 

قابليت اهدا دارد كه سالم و تميز باشد.
مدير امور شــعب بنيــاد بين المللى خيريه 

آبشــار عاطفه ها در همدان با تأكيد به اينكه 
افراد با ارســال اسباب بازى هاى خود به بنياد 
خيريه آبشــار عاطفه ها با ما در كمك رسانى 
به كــودكان محــروم همراه شــوند، افزود: 
عالقه مندان مى توانند از 27 بهمن تا ششــم 
اسفند اسباب بازى ها را به دست ما برسانند تا 

به دست كودكان محروم برسانيم.
وى در پايان سخنانش با بيان اينكه مجموعه 
خيريه آبشــار عاطفه ها در ميدان دانشــگاه 
خيابان عــارف باالتر از باغ نظــرى (ميراث 
فرهنگــى) طبقــه دوم پــالك 110 آماده 
دريافت اســباب بازى هاى شــهروندان است، 
گفــت: تلفــن 38316800 و 38316438
و شــماره موبايــل 09184103219 نيز در 

همين راستا آماده پاسخگويى است.

6 اثر فرهنگى ناملموس نهاوند ثبت ملى شده است

كودكان محروم همدان 
صاحب اسباب بازى  مى شوند
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بهارستان

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

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

برابر رأي شماره 139960326006001643 - 1399/10/25 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبــت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد 
غياثوند ننجى فرزند حيدر به شماره شناسنامه 3078 صادره از مالير دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 226/50 مترمربع قسمتى از  پالك يك 
اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى كوكب 
فتاحى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 429)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/28
محمدرضا امينى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 139960326006001640 - 1399/10/25 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبــت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بهمن 
غياثوند ننجى فرزند حيدر به شــماره شناسنامه 3920831462 صادره از مالير دو 
دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 226/50 مترمربع قسمتى 
از پالك يك اصلي اراضى دولــت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك 
رسمى كوكب فتاحى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 431)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/28
محمدرضا امينى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير
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كدام تفكر در انتخابات 1400 
پيروز مى شود؟

 همه كسانى كه حضورشــان در عرصه انتخابات 1400 محتمل 
است، بايد به وحدت جريان خود دقت كنند. تعدد حضور نامزدهاى 

واليى و انقالبى، عرصه را براى توفيق در انتخابات كم مى كند.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با 
ايسنا، درباره انتخابات 1400، اظهار كرد: كشور ايران در اين برهه از 
زمان به رغم همه پيشرفت ها، مشكالتى دارد كه باعث رنج مردم شده 
است. ديوان ساالرى غيرضرورى و مشكالت معيشتى و اقتصادى 2
مشكل كنونى ايران است كه با قرار گرفتن در شرايط ويروس كرونا 

و تحريم وضعيت را پيچيده كرده است.
كيومرث ســرمدى تأكيد كرد: انتظار همه مردم، مقام معظم رهبرى 
و دلســوزان نظام اين اســت كه انتخابــات 1400 فضاى جديدى 
براى ارائه راهكارهاى عملياتى براى مشــكالت مذكور باشد و اين 

راهكارها بايد ملموس و فكرشده باشد.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به بيانيه 
گام دوم انقالب و ارتباط آن با انتخابات 1400، گفت: به نظرم، همه 
كســانى كه در حال وهواى نامزدى براى انتخابات 1400 هستند، با 
تمســك به بيانيه گام دوم و منويات مقام معظم رهبرى به اين فكر 

كنند كه چقدر مى توانند مهم ترين مفاد اين بيانيه را عملياتى كنند.
وى بــا بيان اينكه نامزدهاى انتخابات بايد ناكارآمدى دســتگاه هاى 
اجرايى را بشناســند، گفت: به نظرم نامزدهــاى انتخابات 1400 با 
ارائه راهكار در جهت كارآمدى نظام سياسى-ادارى مى توانند مردم 
را پاى صنــدوق رأى بياورند. حضور حداكثرى مردم منوط به اميد 
به آينده اســت. ديدگاه رهبرى مبنى بر دولت جوان، واليى و انقالبى 

مالك اميد به آينده است.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس شوراى اســالمى در ادامه افزود: 
همه كسانى كه حضورشــان در عرصه انتخابات محتمل است، بايد 
بــه وحدت جريان خود دقت كنند. تعدد حضور نامزدهاى واليى و 
انقالبــى، عرصه را براى توفيق در انتخابات كــم مى كند. ما بايد از 
رقيب هراسى فاصله بگيريم و سراغ نامزدى برويم كه برنامه عملياتى 

براى همه حوزه ها داشته باشد.
ســرمدى در پاســخ به اينكه ميزان توفيق كدام يــك از جريان هاى 
سياسى كشور در انتخابات 1400 بيشتر است؟ گفت: من نمى خواهم 
به صورت مصداق وارد عرصه انتخابات شــوم و بگويم كه شــانس 
پيروزى كدام شــخص يا جريان بيشــتر اســت، اما فكر مى كنم كه 
تفكرى شانس بيشــترى خواهد داشــت كه بر امور اجرايى كشور 
تسلط داشته باشــد و بر بيانيه گام دوم توجه داشته باشد و توانمند، 

انقالبى، پاكدست و مردمى باشد.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس همچنين افزود: چهره هايى مثل على 
الريجانى، محمدباقر قاليباف، دهقان و سعيد محمد، محسن هاشمى 
رفســنجانى و محمود احمدى نژاد چهره هاى موجه نظام هستند اما 

هيچ انگاره قطعى مبنى بر حضور اين افراد وجود ندارد.
وى در پايــان در مورد ارتباط بودجه 1400 و انتخابات امســال 
گفت: تالش مجلس يازدهم در زمينه بودجه، در راســتاى عملياتى 
و واقعى كــردن درآمدها و هزينه ها بود. اگر ايــن اتفاق در بودجه 
بيفتد، به نظر مى رسد كه هم دولت فعلى و هم دولت بعدى به راحتى 
مى تواننــد اين بودجه را اجرايى و از خالل آن مشــكالت مردم را 

حل كنند.

فرماندار همدان:
انتخابات 

اولويت كارى فرماندارى است
 انتخابــات وظيفه ذاتى وزارت كشــور و مهم ترين اولويت كارى 

پيش روى ما است.
فرماندار همدان در جلسه ستاد انتخابات شهرستان همدان اظهار كرد: 
مركز استان در بحث انتخابات حساسيت خاص خود را دارد و دقت 

نظر بيشترى را در مسائل مى طلبد.
به گــزارش ايرنا،محمدعلــى محمدى با بيان اينكه كميته هاى ســتاد 
انتخابات ضمن آسيب شناسى دوره پيش در امور كميته مربوطه بازنگرى 
كنند، ادامه داد: محدوديت هاى كرونايى و دستورالعمل هاى بهداشتى در 
همه فرايندهاى انتخابات و اقدامات كميته ها مورد توجه قرار مى گيرد. 
فرماندار همدان با اشــاره به اينكه مســئوالن بخش هاى مختلف ستاد 
انتخابات و بخشداران بايد نسبت به قوانين و ساير امور مربوطه اشراف 
كامل داشته باشــند، اضافه كرد: در معتمدين پيشنهادى هيأت اجرايى 

انتخابات از همه اقشار و تفكرها بايد حضور داشته باشند.
به گــزارش مهر، محمدى با تأكيد بر اينكه دســت اندركاران ســتاد 
انتخابات شهرستان نسبت به مستندسازى همه اقدامات اهتمام جدى 
داشــته باشند، گفت: ارائه گواهى سوءپيشينه براى داوطلبان انتخابات 

شوراهاى اسالمى شهر و روستا الزامى است.
فرماندار همدان اظهار كرد: داوطلبان نسبت به اخذ گواهى سوءپيشينه 

اقدام كنند و اخذ اين گواهى را به روزهاى ثبت نام موكول نكنند.

آمريكا براى بازگشت به برجام،
 اراده سياسى نشان دهد

 وزارت خارجه روسيه با درخواست از دولت جديد آمريكا براى ارسال پيام 
روشنى درباره آمادگى براى بازگشت به برجام و لغو تحريم هاى ايران، از تهران 

نيز خواست كه خويشتن دارى كند.
به گزارش فارس، معاون وزارت خارجه روســيه در نشست خبرى گفت: «از 
واشنگتن مى خواهيم كه اراده سياسى و سيگنال هاى واضحى درباره آمادگى اش 
براى بازگشت به توافق هسته اى به ايران و ديگر اعضاى جامعه جهانى ارسال 

كند».
ســرگئى ريابكــوف ادامه داد: «براى اين منظور، مهم اســت كــه با لغو تمام 
تصميمات تحريمى آغاز شــود، كه اساس سياست موسوم به فشار حداكثرى 

بر ايران در دولت [دونالد] ترامپ بود».

استفاده از ظرفيت هاى همسايگان 
مبتنى بر سياست خارجى ايران 

 ما آمادگى داريم درِ زندان هاى خود را باز كنيم تا مدعيان حقوق بشــر، هر 
زندانى را كه در ايران مى خواهند، ببينند، مشــروط به اينكه بگذارند ما هم هر 

زندانى را كه در كشور آنها مى خواهيم ببينيم.
به گزارش ايســنا، رئيس قوه قضاييه در جلسه شــوراى عالى قوه قضاييه گفت: 
ظرفيت هاى زيادى در حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بين 2 كشــور 
ايران و عراق قابل احياست و اولويت قطعى سياست خارجى ما مبتنى بر استفاده 
از ظرفيت هاى همســايگان است. آيت ا... ســيدابراهيم رئيسى در ادامه ضمن 
صدور دســتورهاى اجرايى براى پيگيرى مصوبات و تفاهم نامه هاى منعقده با 
عراقى ها، معاون حقوقى قوه قضاييه را مسئول پيگيرى مسائل بيش از 35 هزار 

خانواده ايرانى-عراقى در حوزه احوال شخصيه كرد.

تشكيل دبيرخانه دائمى هيأت مركزى نظارت
بر انتخابات شورا هاى اسالمى 

 دبيرخانه دائمى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شورا هاى اسالمى شهر و 
روستا در مجلس فعاليت خود را آغاز كرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضى نصيرى معاون ارتباطات و روابط 
عمومى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شــورا هاى اسالمى در نامه اى اعالم 
كرد كه براســاس تبصره يك ماده 63 قانون تشــكيل شورا هاى اسالمى مورخ 
20 تير 1396 و در ششــمين دوره، حسين بحيرايى به عنوان دبير اجرايى هيأت 
مركزى نظارت، اســالم حســين زاده به عنوان معاون مالى و پشتيبانى، مرتضى 
جليل زاده به عنوان معاون حقوقى و آموزشــى، مرتضى نصيرى به عنوان معاون 
ارتباطات و روابط عمومى دبيرخانه هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شورا هاى 

اسالمى كشور منصوب شدند.

 شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه هاى ذيل  بر اساس فهارس بهاى سال 1399 را به 
پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت بهره بردارى از شبكه ، انشعابات و مخازن آب از وزارت نيرو يا گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى باشند، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
واگذارنمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/11/28

هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان 
از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/11/28 لغايت 1399/12/5 تاپايان وقت ادارى.
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/12/16 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/12/17 سالن جلسات مناقصه گزار.

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به 
شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده 

حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/12/16 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
ادارى(شنبه ساعت  و  همدان  استان  فاضالب  و  آب  احوال-شركت  ثبت  اداره  جنب  بيمه-  ميدان   - همدان  گزار:  مناقصه  نشانى 

 تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir   درج شده است.
 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى

شماره
شماره فراخوانموضــــــــــــــوعمناقصه

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد(ريال)در سامانه ستاد
فرآيند ارجاع كار(ريال)

ساعت 
بازگشايى

ع/1-253/99
برونسپارى راهبرى ، بهره بردارى ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازى و بهسازى 
منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، توزيع و پايدارسازى شبكه هاى 

آب شرب روستايى شهرستان نهاوند
209900700100011012.553.587.423627.679.3719

ع/1-254/99
برونسپارى راهبرى ، بهره بردارى ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازى و بهسازى 
منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، توزيع و پايدارسازى شبكه هاى 

آب شرب روستايى شهرستان اسدآباد
209900700100011112.743.832.030637.191.6029:30

ع/276/99
برونسپارى راهبرى ، بهره بردارى ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازى و بهسازى 
منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، توزيع و پايدارسازى شبكه هاى 

آب شرب ، نصب انشعابات آب شهرستان درگزين
20990070010001126،894،866،098344،743،30510

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد
 حمل و پخش آسفالت بنيدر 019

محمد شيراوند - شهردار فيروزان 

سازمان شهردارى فيروزان در نظر دارد مناقصه عمومى كاالهاى / خدمات (شرح مختصر كاالها/ خدمات) به شماره 744/1 را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 99/11/28 مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 13:30 روز پنج شنبه تاريخ 99/11/30
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 13:30 روز يكشنبه تاريخ 99/12/10

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 14:00 روز يكشنبه تاريخ 99/12/10
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى (الف)

 آدرس: فيروزان-انتهاى بلوار بسيج    و تلفن 081-33722511
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

مركز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

(م الف 952)

 عضــو هيأت رئيســه مجلس شــوراى 
اســالمى روزگذشــته خبــر داد كــه طبق 
برنامه ريزى صورت گرفته قرار اســت امروز 
كليات اصالحى اليحه بودجه در صحن علنى 

به رأى گذاشته شود.
حجت االسالم عليرضا سليمى در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به ارسال اليحه بودجه 1400 
از ســوى دولت به مجلس، گفت: مجلس با 
توجه به اينكه زمان الزم درباره بررسى اليحه 
بودجه به مانند گذشته وجود ندارد، بالفاصله 
وارد بررسى كليات و جزئيات بودجه خواهد 

شد.
وى در ادامه با بيان اينكه مباحث را با حداكثر 
تعامــل بين قــوه مقننه و قــوه مجريه دنبال 
خواهيم كرد، تصريح كرد: در جلســه صحن 
امروز مجلــس، نماينده دولــت نيز حضور 
خواهد داشــت و در مــورد اليحه اصالحى 
بودجه نشست غيرعلنى برگزار خواهد شد. 

اليحــه بودجه 1400 در روز 12 ماه گذشــته 
توســط دولت به مجلس تقديم شد. از همان 
ابتدا و به دليل حضور نداشــتن حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحانى در صحن مجلس 
براى تقديــم اليحه بودجه به هيأت رئيســه 
مجلس، حواشــى و مناقشــات ميان دولت و 
مجلس بر ســر اليحه بودجه سال آينده آغاز 

شد. 
دولــت از زمان ارائه اليحه بــه مجلس همه 
تالش خود را به كار بســته بود تا كميســيون 
تلفيق بــدون تغيير شــاكله بودجه كليات آن 
را تصويب كند. در نهايت كميســيون مربوطه 
كليــات را تصويب كرد، اما بعــداً در جريان 
بررسى 2 ماهه خود شــاكله بودجه را به هم 
زد. دولت به شــدت به اين كار معترض بود. 
با اين حال كليات بودجــه و تغييرات اعمالى 
كميســيون تلفيــق روز 14 بهمن ماه توســط 

نمايندگان شوراى اسالمى رد شد. 
از ايــن رو با وجود بررســى اليحه بودجه و 
اصالح برخى از موارد آن در كميسيون تلفيق، 
باز هم اليحه بودجه 1400 دولت 14 بهمن ماه 

در صحن مجلس توسط نمايندگان رد شد. 
حميدرضا حاجى بابايى رئيس كميسيون برنامه 
و بودجــه و عضو كميســيون تلفيق مجلس 
شوراى اســالمى چندى پيش در همين رابطه 
در پاسخ به خبرنگار همدان پيام مبنى بر اينكه 
با توجه به رد بودجه توســط كميسيون تلفيق 
مجلس، اين مســأله شايد براى كميسيونى كه 
مدت ها روى اين موضــوع كار كرده چندان 

پسنديده نباشد، نظر شما در اين باره چيست؟ 
گفــت: بنده از مخالفان جــدى بودجه 1400
بودم، مجموعه اى از عوامل ســبب شــد كه 
اين بودجه رد شــود، زيرا اشــكاالتى داشت 
كــه از طاقت ملت ايران خــارج بود، معتقدم 
اگر مصوب مى شــد تورم بااليــى در جامعه 
به همراه داشــت يعنى اعــداد و ارقام و نوع 
تصميم گيرى ها به شكلى بود كه راهى جز رد 

آن وجود نداشت.
 چه بخش هايى از بودجه 

تغيير كرده است؟
طبق گزارش هاى موجود نــرخ ارز ترجيحى 
براى كاالهاى اساســى و نرخ تســعير ارز نيز 
تغيير نكرده اســت. در اين مورد مژگان خانلو 
سخنگوى ســتاد بودجه 1400 در مصاحبه اى 
گفت: نرخ ارز ترجيحى براى كاالهاى اساسى 
همان 4 هزار و 200 تومان است و نرخ تسعير 
ارز نيز تغييرى نكرده و مثل گذشته 11 هزار و 
500 تومان درنظر گرفته شده است. در ضمن به 
دولت اجازه داده شده تا در 6 ماهه نخست سال 
1400 نرخ ارز ترجيحى 4 هزار و 200 تومان را 

به تدريج تعديل كند.
ايرنا در گزارشى نوشــت: تغيير نكردن اين 
ارقام از ســوى دولت ناشــى از حساسيت 
جامعه و اقتصاد به آن است. كميسيون تلفيق 
در راســتاى تك نرخى كردن ارز، قيمت آن 
را 17 هــزار و 500 تومــان تعيين كرده بود. 
بدون شــك تصويب چنين نرخــى به منزله 
وارد كردن شــوك بزرگى به اقتصاد بوده و 
كمترين پيامــد آن افزايش بيش از پيش نرخ 
تورم و روبه رو كردن جامعه با بحران گرانى 
اســت. پر واضح اســت كه مردم ديگر توان 
تحمل گرانى بيشــتر و كاهش دوباره ارزش 

پول ملى را ندارند. 
طبق گزارش هاى موجود، تغييراتى در ميزان 

منابــع، ماليات و بازپرداخــت اوراق اعمال 
شــده، اما مقــدار نفت صادراتــى، نرخ ارز 
ترجيحى و نرخ تسعير ارز ثابت مانده است.
منابع پيش بينى شــده در اليحه بودجه 1400
از ســوى دولــت 841 هزار ميليــارد تومان 
بود و عنوان شــده بود كه اين منابع نســبت 
بــه بودجــه 1399 حدود 47 درصد رشــد 
داشــت، پس از واگذارى به كميسيون تلفيق 
اين رقم پيشــنهادى به هــزار و 120 ميليارد 
تومــان افزايش يافت. دولــت اين ميزان باال 
بردن منابع را قبول نداشــت و از همان ابتدا 
هــم با آن مخالفت كرده بود. اكنون در اليحه 
اصالحى حدود 13 هزار ميليارد تومان به رقم 
پيشنهادى اوليه افزوده و به 854 هزار ميليارد 

تومان رسانده است.
در مورد ميزان نفــت صادراتى نيز دولت 2

ميليون و 300 هزار بشكه پيش بينى كرده بود 
اما كميســيون تلفيق آن را بــه يك ميليون و 

500 هزار بشكه كاهش داد. 
نكته جالــب اين بود كــه درآمدهاى ريالى 
حاصــل صادرات نفــت و مشــتقات نفتى 
از 199 هــزار ميليارد تومان بــه 230 هزار 
ميليارد تومان افزايش يافت. حســن روحانى 
اين اقدام كميسيون تلفيق را يك چشم بندى 

عجيب ناميد. 
ميزان صادرات نفت در اليحه اصالحى بودجه 
هيچ تغييرى نكرده اســت. دولت چشم انداز 
آينده روابط خارجى كشور را مثبت مى بيند و 
با برداشته شدن تحريم ها امكان صادرات بيش 
از 2 ميليــون و 300 هزار بشــكه در روز هم 
وجود دارد. از آنجايى كه دولت سياستگذار و 
مجرى اصلى حوزه نفت است به نظر مى رسد 
از تحقق اهداف صادراتــى در اليحه بودجه 
اطمينان دارد و بهتر آن اســت كه نمايندگان 
مجلــس نيز به دولت اعتمــاد كنند. حتى اگر 

مقــدارى كمتر از رقم پيش بينى شــده صادر 
شود اتفاق خاصى نخواهد افتاد. بودجه يعنى 
پيش بينى درآمد و هزينــه؛ اگر درآمد كاهش 
يافت و مطابق با پيش بينى ها نشــد از هزينه ها 
هم مى توان كــم كرد. چنانچه، طبق اطالعات 
موجــود دولت در اليحه اصالحى پيشــنهاد 
داده كه ده هــزار ميليارد تومان از بازپرداخت 
اوراق و 30 هزار ميليارد تومان نيز از اعتبارات 

هزينه اى كم شود.
يكى ديگــر از موارد محــل اختالف دولت 
و مجلس ميــزان درآمدهاى مالياتى اســت. 
كميســيون تلفيق در اين بخش ورود كرده و 
128 هزار ميليارد تومان بر درآمدهاى مالياتى 
افزوده بود. دولت با اين مقدار افزايش ماليات 
نيز مخالف بود. زيرا معتقــد بود كه با توجه 
به تحريم ها و شــيوع ويروس كرونا شــرايط 
اقتصادى، براى افزايش ماليات مهيا نيســت و 
در عوض بايد روى بستن راه هاى فرار مالياتى 
جهت بيشتر شدن درآمدهاى اين بخش تمركز 

كرد.
به همين خاطــر دولت رقم 128 هزار ميليارد 
تومان كميســيون تلفيق را رد و با افزايش 25

هزار ميليارد تومانى درآمدهاى مالياتى موافقت 
كرده اســت. در مقابل به همان اندازه از اوراق 

كسر شده است.
 درصورت تأييد و يا رد بودجه 

چه خواهد شد؟
ســخنگوى هيأت رئيســه مجلس شــوراى 
اســالمى چندى پيــش در نشســت خبرى 
خود درباره سرنوشــت اليحه بودجه 1400
در مجلس شوراى اســالمى پس از بازنگرى 
2هفتــه اى دولت گفت: «اليحه بودجه ســال 
آينده پس از بازگشــت بــه مجلس به جاى 
بررسى در كميســيون تلفيق در صحن مورد 

رسيدگى قرار خواهد گرفت».
محمدحســين فرهنگــى در ادامــه توضيح 
داد: «اگر در صحن كليــات تأييد و تصويب 
شــد، اليحه بودجه اين بار به كميسيون تلفيق 
مى رود تا فقط جزئيات آن بحث و بررســى 
شــود و درنهايت جزئيات به رأى نمايندگان 
گذاشته مى شــود». وى همچنين تصريح كرد: 
«اگــر در همان مرحله هــم مجلس با كليات 
موافقت نكــرد و با توجه به اينكه فرصتى نيز 
باقى نيســت، راهكار فقط اين است كه اليحه 
بودجه به صورت ســه دوازدهم تصويب شود. 
البته اگــر دولت اليحه اى ارائه كرد محدود به 

سه دوازدهم نخواهد شد.

نمايندگان امروز دوباره به كليات بودجه رأى خواهند داد

بودجه در برزخ بهارستان

تعهدات برجامى انجام نشود
 اجراى پروتكل الحاقى متوقف مى شود

 اگر طرف مقابل به تعهداتش تا هفته اول اســفند اجرا نكنند، دولت 
موظف به توقف اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى است.

سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان روزگذشته در نشست خبرى 
خود درباره ضرب االجل سوم اســفند براساس مصوبه مجلس شوراى 
اســالمى، گفت: اين اقدام به معناى توقف نظارت هاى فراپادمانى است 
و به معنى پايان تمامى نظارت ها نيســت. در واقع ايران عضو پادمان و 

ان پى تى است ولى پروتكل  الحاقى متوقف مى شود. 
ســعيد خطيب زاده با بيان اينكه همكارى با آژانس ادامه مى يابد، عنوان 
كرد: تمامى اين اقدامات برگشــت پذير هستند به شرطى كه طرف هاى 

مقابل به تعهدات خود پايبند باشند. 
رئيس مركز ديپلماســى عمومى و رسانه اى وزارت امور خارجه درباره 
اظهــارات اخير وزير اطالعات هم گفت: موضــع ايران تغيير نكرده و 
مبتنى بر صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى است. فتواى رهبرى درباره 

حرمت سالح هاى كشتارجمعى و هسته اى باقى است. 
خطيب زاده با اشــاره به تحوالت سياســت خارجى در يك هفته اخير 
گفت: روز دوشنبه 20 بهمن، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در امور 
يمــن با ظريف، خاجى و عراقچى ديدار كرد. رايزنى هاى خوبى درباره 
حل بحران يمن انجام شــد و اميدواريم اين سفر تأثير مثبتى بر حل اين 
بحران داشــته باشد.  وى ادامه داد: روز سه شنبه هم ديدار رئيس جمهور 
با ســفراى مقيم در تهران انجام شــد. همان روز احضار سفير بلژيك 
را داشــتيم كه مديركل وزارت امور خارجه نســبت به رفتار غيرقانونى 
دادگاه بلژيك اعتراض كرد. در ســالگرد پيــروزى انقالب هم تمامى 

نمايندگى هاى ايران سالگرد اين پيروزى را برگزار كردند. 
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نيش و نوش

فعاليت مراكز اسكان نوروزى فرهنگيان
 تابع تصميم ستاد كروناست

 مديــركل تعاون و پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به اينكه توصيه 
وزارت آموزش و پرورش براى تعطيالت نوروز نيز همانند ديگر ايام ســال، پرهيز از 

سفر و در خانه ماندن است.
گودرز كريمى فر در گفت وگو با ايســنا، درباره چگونگى وضعيت اســتفاده از مراكز 
رفاهى و اســكان وزارت آمــوزش و پرورش در ايام نوروز1400 بــا توجه به اينكه 
فعاليت هاى آنها در سالجارى نيز به علت شيوع كرونا لغو شده بود، اظهار كرد: كماكان 
به دليل تداوم شيوع كرونا، توصيه وزارت آموزش و پرورش براى تعطيالت نوروز نيز 

همانند ديگر ايام سال، پرهيز از سفر و در خانه ماندن است.

نحوه نسخه نويسى پزشكان 
پس از حذف دفترچه درمانى

 مديركل درمان غيرمستقيم تأمين اجتماعى درباره چگونگى نسخه نويسى پزشكان 
به صورت الكترونيكى و بدون دفترچه كاغذى توضيح داد.

به گزارش مهر، شهرام اظهار كرد: بيمه شدگان تأمين اجتماعى از يكم اسفندماه، اگر به 
پزشك مراجعه كردند و پزشك نسخه نويسى الكترونيك داشته باشد، مى توانند فارغ از 

اينكه دفترچه به همراه دارند يا نه، نسخه الكترونيكى از پزشك دريافت كنند.
وى افزود: درصورتى كه بيمه شــده، دفترچه به همراه نداشت، پزشك مى تواند نسخه را 
در سر نسخه مخصوص مطب خودش بنويسد و با درج كد ملى بر روى نسخه، بيمار 

مى تواند به داروخانه مراجعه و خدمات دريافت كند.

خشونت خانگى عليه زنان آمار بااليى در كشور ندارد
 معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور با بيان اينكه در جامعه ما خشونت خانگى 
و اجتماعى عليه زنان آمار بااليى ندارد و در مقايســه با ســاير كشورها ايران وضعيت 
بهترى دارد اما حتى يك مورد خشونت عليه زنان هم مذموم است و قابل قبول نيست. 
به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار گفت: بايد در جامعه اسالمى عدالت و امنيت برقرار باشد 
تا زنان بتوانند هم دوش مردان زندگى روبه رشــد و پيشرفتى داشته باشند. از اين رو دولت 
ايران در چارچوب شرع مقدس اليحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» 
را مصوب كرد. وى ادامه داد: اين اليحه به ابعاد مختلف بحث خشــونت خانگى و ساير 
خشــونت هاى درون جامعه مى پردازد و قدم مهمى براى قانونى است كه ان شاءا... توسط 

مجلس تصويب و زمينه را براى امنيت و توجه به حقوق زنان فراهم خواهد كرد. 

آفتاب اقتصادى: پيش بينى يك كارشناس از آينده بازار
 نيــازى بــه پيش بينــى نــداره كــه بــا چشــم غيرمســلح هــم 

قابــل ديدنــه!!
اخبار صنعت: صادرات موز به جاى نفت 

 اونم مى خوان يه موقع قند خونشون نيفته وسط كار!!
همدان پيام: تالش معجزه انتخاباتى

 دست هاى پرتوان برس به داد اين ناتوان!!
اقتصادپويا: تلخى لبخند شب عيد براى 60 ميليون ايرانى

 عوضش تا دلتون بخواد نيش پسته تا بناگوشش بازه!!
امروز: سبد هزينه خانوار 8 ميليون تومان 

 ناگفته نماند كه اين بسته ها سايزهاى مختلف داره ها!!
تجارت: بايدن بر سر دوراهى 

 هركى خربزه مى خوره پاى لرزش ميشينه!!
ثروت: دارندگان سهام عدالت بدون ضامن وام مى گيرند 

 هرسال كه ميگذره به آپشناش اضافه ميشه!!
جهان صنعت: مقصد سرمايه هاى كم ريسك

 بدون شرح!!
دنياى اقتصاد: يك قرن انتظار تا خريد خانه

 اين قرنم رد كنيم رفتيم فينال!!
كسب وكار: سردرگمى در بازار سكه و طال

 به خاطر اينه كه هنوز براى قيمت گذارى شب عيدشون به توافق 
نرسيدن!!

هفت صبح: 100 غول اقتصادى در سال كرونايى
 بدون شرح!!

ايران: كرونا پا به پاى خريد شب عيد 
 ديگه بعد يك ســال باهم بودن ميخواين شب عيد همراهمون 

نباشه؟!
كليد: ناديده گرفتن حقوق كارگران با كمك هاى نهادهاى جديد

 خير شما به ما رسيده مرحمت زياد!!
اقتصادپويا: تبديل برجام از اقتصادى به حالت سياسى

 اينم نتيجه دستاورداش بعد 5 ساله!! 

يك  منطقه  شــهردارى  اقدامات  مهم ترين  از   
مى توان به اجــراى پروژه هايى همچون ســايت 
موزه ميدان مركزى و پوشــش ســقف تاالر قرآن 
اشاره كرد كه در ســاليان اخير به رغم درخواست 
شهروندان به تأخير  افتادند، درباره اقدامات صورت 

گرفته و در دست اقدام توضيح فرماييد.
يكى از داليلى كه گردشگران شهر همدان را به عنوان مقصد 
خود انتخاب ميكنند ســابقه تاريخى اين شهر است، پروژه 
ســايت موزه ميدان مركزى نيز يكى از پروژه هايى است كه 
اين سبقه تاريخى را به خوبى به گردشگران نمايش مى دهد و 
همين موضوع نشان دهنده اهميت ساخت سايت موزه است.

در تابســتان موضوع ساخت اين ســايت موزه به شهردارى 
منطقه يك واگذار شد و طرح ها و برآوردهاى الزم كه جهت 
اجرايى كردن اين پروژه نياز بود همگى به سرعت تهيه و تنظيم 
شــدند و خوشبختانه در مدت كوتاهى توانستيم با برگزارى 
مناقصه پيمانكار اين پــروژه را با هزينه هاى جانبى پروژه با 
اعتبار صد ميليارد ريالى جذب كنيم. هم اكنون نيز پيشــرفت 
فيزيكى پروژه را مى توان 20 درصد دانســت و اقداماتى از 
قبيل اجراى كامل فوندانسيون كف و جاى گذارى ستون هاى 
اصلى نيز صورت پذيرفته است و اميدواريم تا انتهاى تابستان 

سال آينده بتوانيم اين پروژه را به پايان برسانيم.
همچنين سالن اصلى تاالر همايش هاى بين المللى و قرآنى كه 
در سال 95 به بهره بردارى رسيد متأسفانه به دليل نبود پوشش 
سقف، قابل بهره بردارى نبود كه در سالجارى با اعتبارى 65 
ميليارد ريالى در بودجه منطقــه يك قرار گرفت و عمليات 
عمرانى آن آغاز شــد؛ پس از اجراى ســازه عرقچين ميانى 
پوشش اين مجموعه با جنس گالوانيزه و كلزيپ نيز صورت 
پذيرفت و تا انتهاى سالجارى شاهد تكميل سقف اين سالن 

خواهيم بود.
 از اقدامات شــاخص منطقه يك در سال اخير 
مى توان به توسعه فضاى سبز با اجراى پارك هاى 
محلى و فرامنطقه اى اشــاره كرد، اقدامات صورت 

گرفته در اين زمينه را بفرماييد.
پــروژه پارك واليت با اعتبــارى 90 ميليارد ريالى از ابتداى 
آبان ماه آغاز به كار كرده اســت كه بخشــى از اين عمليات 
عمرانى كه شــامل ديوارچينى و تســطيح راه هاى دسترسى 

است، تا انتهاى سال به پايان مى رسد.
همچنين فــاز يك اجراى اين پروژه ســاخت مســيرهاى 
دسترسى پارك و ديوارهاى حائل است كه با توجه به اينكه 
اين پارك يك پارك كوهستانى است، تصميم گرفته شد تا با 
كمترين دخالت در طبيعت و صدمه به محيط زيست عمليات 
اجرايى آن دنبال شــود تا به عنوان يك پــارك فرامنطقه اى 

پذيراى شهروندان و گردشگران از نقاط مختلف باشيم.
توسعه فضاى ســبز و كاربرى هاى آن به دليل تأثيرات مثبتى 
كه بر محيط زيســت و سالمت جسمى و روانى شهروندان 
دارد بسيار مهم است. فضاى سبز شهرى بايستى متناسب با 
شــرايط هر منطقه مورد توجه قرار گيرد كه در همين زمينه 
با به كارگيرى كارشناســان متخصص و زبده تمامى معيارها، 
استانداردها و ضوابط شهرى در سطح شهردارى منطقه يك 
شناســايى و احصا شده اســت و پروژه ايجاد پارك واليت 
به عنــوان يك پــارك فرامنطقه اى باعث جهــش بزرگى در 
سرانه فضاى سبز شــهرى خواهد شد، همچنين در يكسال 
اخيــر از ايجاد پارك هاى محله اى نيز غافل نبوده ايم. يكى از 
اهداف مهم در منطقه يك ايجاد فضايى مناسب براى تفريح 
و ســرگرمى خانواده ها به همراه كودكانشان در فضاى محله 
است، از اين رو در سالجارى عمليات اجرايى 2 پارك نوارى 
در هنرســتان و پل نيازمند آغاز شد كه هم اكنون در مراحل 

پايانى به سر مى برند.
مســاحت پارك نوارى كمال آباد و هنرستان 7 هزار مترمربع 
اســت كه با اعتبارى 130 ميليارد ريالى درحال پايان است و 
مى تواند با افزايش سرانه فضاى سبز شهروندان تأثير بسزايى 

در سالمت جسمى و روانى آنها داشته باشد.

همچنين اجراى عمليات نهايى زيرســازى و پياده روسازى 
پارك نوارى پل نيازمند خبر داد و گفت اين پارك مساحتى 
بيــش از ده هزار مترمربع دارد و با توجه به اينكه به موازات 
خيابان جهان نما است، مى تواند مسير مناسبى براى پياده روى 
شهروندان در تمامى ايام سال باشد، گفتنى است اين پارك با 

اعتبارى 140 ميليارد ريالى درحال انجام است.
 شهردارى منطقه يك در سال گذشته توانست 
بيــش از 117 هــزار مترمربع پياده روســازى و 
استانداردســازى معابر را پوشش دهد، از عملكرد 

خود در سالجارى بفرماييد.
استانداردســازى پياده روهــا و گســترش هرچــه بيشــتر 
استانداردسازى ها مى تواند به داشتن يك شهر با شهروندانى 
ســالم كمك كنــد و اگر بتوانيــم حاكميــت پياده رو ها بر 
ســواره روها را افزايش دهيم شهرى شــادابتر و با تعامالت 

اجتماعى بيشترى خواهيم داشت.
در سال گذشــته 117 هزار مترمربع پياده روسازى در سطح 

منطقه يك صورت پذيرفت درصورتى كه در ساليان گذشته 
اين عدد بيش از 20 هزار مترمربع نبوده است و در سالجارى 
نيز 152 ميليارد ريال بودجه جهت استانداردسازى پياده روها 
درنظر گرفتــه بوديم، در استانداردســازى پياده رو ها تمامى 
ضوابط و قوانينى كه در حوزه پياده رو ســازى ها مطرح است 
رعايت شــده و مى توان به اســتانداردهاى مخصوص افراد 
كم توان جسمى، سطح شــيب بندى، نبود پله و دسترسى به 

كوچه ها اشاره كرد.
در سالجارى عمليات استانداردسازى پياده رو خيابان بوعلى 
بــا اعتبارى بالغ بر 20 ميليارد ريال به پايان رســيد ودر اين 
پروژه با همكارى دستگاه هاى مختلف آب و فاضالب، برق 
و مخابرات تمامى زيرساختها به روز شد تا شاهد حفارى پس 

از پايان پياده روسازى نباشيم.
همچنين پايان عمليات پياده روسازى 16 هزار مترمربعى در 
بلوار احمدى روشن و بلوار شهيدســليمانى كه با اين اقدام 
شاهد استانداردســازى معابر پياده رو از بلوار بعثت تا ميدان 

مدرس هستيم.
از ديگر پروژه پياده روســازى، مناسب سازى و جدولگذارى 
بلوار شهيد اسالميان است، اين پروژه در راستاى تسهيل عبور 
و مرور شهروندان عزيز همدانى مطابق با استانداردهاى روز 
درحال ساخت است، اين پروژه با مساحت 19 هزار مترمربع 

و با اعتبارى 66 ميليارد ريالى درحال انجام است.
پياده روســازى هاى مربوط به اين پروژه نيز به پايان رسيده 
است و درحال حاضر عمليات ساخت رفوژ وسط آن درحال 
انجام است كه در مدتى كوتاه تحويل شهروندان عزيز خواهد 

شد.
 يكى از نقاط قوتى كه در يكســال در مديريت 
شــهردارى منطقه يك وجود داشته است موضوع 
پرداختــن بــه ورزش و جوانان اســت كه ظاهرا 
اقدامات مناســبى در اين زمينــه صورت پذيرفته 

است، درباره اقدامات انجام شده بفرماييد.
يكى از رسالت هاى مهم شهردارى در حوزه هاى فرهنگى-

مدير منطقه يك مطرح كرد

شناخت مناسب نيازهاى شهر 
با هدف رضايت حداكثرى شهروندان

 با توجه به ساختارهاى سياسى حاكم در كشورهاى مختلف، تعاريف گوناگونى از مفهوم شهردارى و نوع كاركرد 
آن وجود دارد و ارائه يك تعريف واحد و جامع در اين زمينه كارى دشوار است. اما به بيانى كلى، در جهان امروز، 
شــهردارى نهادى عمومى، غيردولتى، محلى و مستقل است كه به عنوان مهم ترين جزو حكومت هاى محلى با ارائه 
خدمات گوناگون عمرانى، رفاهى و شــهرى به رفع نيازهاى مردم پرداخته و در انجام امور از مشاركت شهروندان 

بهره مى برد.
 در دهه هاى اخير افزايش تمايل به شهرنشــينى و به تبع آن گســترش كالبدى شهرها باعث شده تا اين نهاد مدنى 
روزبه روز وظايف بيشــترى را برعهده گرفته تا بتوانــد به نيازهاى روزافزون شــهروندان در بخش هاى عمران، 
محيط زيست، بهداشت و سالمت و بســيارى موارد ديگر پاسخ مناسبى دهد. وظايفى كه دولت ها و حكومت ها به 
شهرداريها به عنوان دولت هاى محلى واگذار كرده تا خود بتوانند نقش مؤثرترى در سياست گذارى ها و راهبرى هاى 
كالن ايفا كنند. به عبارت ديگر شهردارى ها كه زمانى محدوده وظايفشان تنها به چند فعاليت خدماتى محدود مى شد، 
اكنون ميبايســت با برنامه ريزى گسترده ترى، رفاه فردى و اجتماعى را در شهر ها فراهم آورند. رفاهى كه تحقق آن 

وابسته به انجام دامنه بسيار گسترده اى از اقدامات و فعاليتهاست.
با توجه به مباحث بيان شده وجود كارايى و اثربخشى مؤثر يكى از الزامات مهم در نهاد شهردارى هاست كه بتواند 
تمامى اقدامات و منابع صرف شــده را به درستى مديريت كند، اين مهم را مى توان در منطقه يك شهردارى همدان 
مشاهده كرد، به گونه اى كه با تعامل مناســب با شهروندان كه سرمايه اصلى نهادهاى اجرايى هستند، توانسته است 
پروژه هاى مهمى را در تمامى نقاط اين منطقه به اجرا بگذارد، در همين رابطه گفت وگويى را با مدير اين مجموعه 

مسعود دهبانى صابر ترتيب داديم كه مى خوانيد:

شكوفايى  براى  زيرساختها  توسعه  ورزشى 
نســل جوان اســت كه رويكرد اين منطقه 
زيرســاختهاى  بيشــتر  هرچــه  افزايــش 
ورزش هاى مختلف در ســطح منطقه يك 
سطح  در  شــهروندان  به طورى كه  اســت، 

محالت خود بتوانند از آن بهره ببرند.
در يك سال اخير پروژه هايى همچون ايجاد 
زمين ورزشى فوتبال در پارك الله و محله 
دره مرادبيگ، ايجاد زمين ورزشى بدمينتون 
بوستان ارم، بازسازى زمين ورزشى فوتبال 
بوستان مردم، همچنين ايجاد زمين ورزشى 
بسكتبال در بوستان مردم تا انتهاى سالجارى 
به پايان مى رسد كه خريدارى و جاى گذارى 
ميزهاى شطرنج و پينگ پونگ مؤيد اين امر 

است.
همچنين مجموعه شــهداى شــهردارى كه 
زمين ورزشــى باشگاه شــهردارى همدان 
اســت و بســيارى از جوانان شهر همدان 
به دنبال آغاز ورزش قهرمانى از اين باشگاه 
هســتند در ســاليان اخير كيفيت مناســبى 
نداشــت و با توجه به نگاه ايــن منطقه به 
توســعه زيرســاختهاى ورزشــى تصميم 
گرفته شد تا عمليات اجرايى ساخت چمن 

مصنوعى در اين مجموعه را آغار كنيم.
همچنين عمليات اجرايى اين پروژه 5 هزار 
مترمربعــى از ابتداى آذرماه بــا اعتبار 53
ميليارد ريالى آغاز شده و هم اكنون عمليات 
خاكبردارى آن به پايان رســيده است، پس 
از آن عمليات بتن ريزى و اليه هاى زهكش 

اجرا خواهد شد.
ناگفته نماند كه براى نخســتين بار در شهر 
همدان از سيســتم فيلترينگ در اجراى اين 
چمن مصنوعى اســتفاده مى شــود و سعى 
شــده است تا با اســتفاده از زهكشى كامل 
و اجراى بهترين كيفيــت چمن مصنوعى، 
شاهد رشد و ترقى ورزش قهرمانى در شهر 

همدان باشيم.

يكى ديگــر از اين پروژه ها ســاخت يك 
مدرس  كــوى  در  چندمنظوره  ســاختمان 
است كه از اعتبارى بالغ بر 67 ميليارد ريالى 
برخوردار است كه به درخواست شهروندان 
ساكن در محله و با هدف فرهنگى-ورزشى 
و محــل عرضه ميوه و تره بــار، آغاز به كار 
كرده و اميدواريم با تحويل آن در سالجارى 
شاهد استقبال شهروندان محله از آن باشيم.

 با گذر از مياديــن و خيابان هايى 
كــه در ســطح منطقه يــك وجود 
دارد، مى تــوان به راحتى دريافت كه 
زيادى  اهميت  يك  منطقه  شهردارى 
را براى كيفيت فضاى شــهرى قائل 

است، در اين باره بفرماييد.
ارتقاى كيفيت فضاى شهرى و فضاهاى سبز 
يكى از مهم ترين درخواست هاى شهروندان 
محسوب مى شــود كه اين مهم در اولويت 
برنامه هاى شهردارى اين منطقه قرار دارد تا 

رضايتمندى شهروندان حاصل شود.
نورپردازى ها، آب و آبنماها نيز يكى ديگر از 
اين مواردى اســت كه چه در حالت سكون 
و چه در حالــت پويا و روان باعث آرامش 

روح و روان انسان مى شود.
 در راســتاى ساماندهى ترافيكى، بهسازى 
و رســيدگى به فضاى سبز در ميدان قائم 
نيز از ابتداى تابســتان سالجارى عمليات 
عمرانــى با بودجه اى 7 ميليارد ريالى آغاز 
شــده و همچنين اعتبارى 2 ميليارد ريالى 
جهت نورپــردازى و آبنمــاى اين ميدان 
درنظر گرفته شــد كه خوشبختانه با پايان 
آن شاهد اســتقبال شهروندان از فضاى به 

وجود آمده هستيم.
بازســازى كامل ميدان جهاد نيز هزينه اى 2

ميليارد ريالى دربرداشت، 4 ميليارد ريال نيز 
براى آبنماى اين ميدان هزينه شد كه توانسته 
اســت با نورپردازى صورت گرفته به ويژه 

شب هنگام جلوه ويژه اى به شهر ببخشد .

ساخت چند آبنماى ديگر در نقاطى همچون 
ميدان شــريعتى، پــارك نرگــس، پياده راه 
 بوعلى، ميدان بيمه، جنب شهردارى آرامگاه 
بوعلى و بوســتان ارم نيز انجام شده و طى 
يك سال گذشته رقمى بالغ بر ده ميليارد در 
بودجه شهردارى منطقه يك صرف ساخت 

آبنماهاى مختلف شده است.
همچنيــن از ديگر پروژه هــاى نورپردازى 
مى تــوان به نورپــردازى در خيابان مصيب 
مجيــدى و خواجه رشــيد اشــاره كرد كه 
عمليات اجرايى آنها به تازگــى پايان يافته 
است و شهروندان نيز استقبال خوبى از آن 

داشته اند.
از  يكى  در ابتــداى ســالجارى   
بزرگ تريــن پروژه هــاى تملــك و 
بازگشايى معبر در بلوار شهيد فهميده 
انجام شد، اين پروژه در چه مرحله اى 

قرار دارد؟ 
هزينه تملك ساختمان بلوار شهيد فهميده 
كــه داراى 33 واحد مســكونى و تجارى 
بود بالغ بــر 350 ميليارد ريــال بوده كه 
عمليات تخريب و خاكبردارى اين پروژه 
در يك ماه انجام شــد و پــس از اجراى 
هم اكنون  فوندانسيون  و  نگهبان  سازه هاى 
آن  مختلف  طبقــات  بتن ريزى  عمليــات 

درحال انجام است.
اين معبر به دليل اينكه در مسير گردشگرى 
و همچنين دانشــگاه هاى شهر همدان قرار 
دارد از اهميت بســزايى برخوردار است و 
مى تواند راهگشــاى مشكالت ترافيكى اين 
منطقه باشــد. همچنين جهت روان ســازى 
هرچه بيشــتر ترافيك اين محــدوده، معبر 
بين خيابان پرستار و فرشچيان نيز عمليات 
تملــك و بازگشــايى آن بــا اعتبارى 110
ميليارد ريالى انجام شد كه هم اكنون نيز در 

دسترس شهروندان قرار دارد.
افزايــش روزافزون    با توجه به 
خودروهــا و كمبــود فضــاى پارك 
حاشــيه اى در خيابان ها آيا اقداماتى 
دربراى ساخت پاركنيگها داشته ايد؟

لزوم ســاخت پاركينگ ها در شهر بر كسى 
پوشيده نيست و با ساخت آنها مشكالتى كه 
در حوزه شلوغى خيابانها و ترافيك وجود 
دارد قابل حل اســت، پيش بينى يك فضاى 
مناسب و كارآمد براى ساخت پاركينگ در 
شهرها به ويژه كالنشــهرها، باعث ترافيك 
كمتــر در خيابان ها و آســودگى و آرامش 

شهروندان مى شود.
در سالجارى مبلغ 110 ميليارد ريال بودجه 
براى ســاخت پاركينگ هاى عمومى درنظر 
گرفته شده است كه از مهم ترين آنها مى توان 
بــه پروژه هاى تملك و ســاخت پاركنيگ 
خيابان خواجه رشــيد (پشت تاالر مرمر) و 
اشاره  شهداى شهردارى  استاديوم  پاركنيگ 
كرد. مطالعات آزمايــش خاك، برآوردها و 
طراحى هاى پروژه ها درحال انجام اســت و 
به زودى عمليات اجرايــى اين پروژه ها نيز 

آغاز خواهد شد.

داماد همدانى مادرزنش را كشت
 فرمانده انتظامى شهرســتان همدان اعالم كرد كه به دنبال اختالف 
خانوادگى، داماد يك خانواده در يكى از بخش هاى شهرستان قهاوند 

همدان همسر و مادر همسر خود را مورد ضرب چاقو قرار مى دهد.
جمشــيد باقرى در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: متأسفانه مادر همسر 
اين شــخص پس از رسيدن به مراكز درمانى فوت مى كند، همسرش 

مجروح است اما وضعيت بهترى دارد.
وى مطرح كرد: اقدامات الزم درباره اين پرونده انجام و فرد موردنظر 
شناســايى شــده اســت و نيروهاى پليس آگاهى نيز بــه جد پيگير 
دستگيرى او هستند كه اميدواريم هرچه سريع تر اين اتفاق عملى شود.
باقرى با اشــاره به اينكه علت اين اتفــاق در اطالعات اوليه درگيرى 
خانوادگى عنوان شده است، خاطرنشان كرد: پس از دستگيرى اين فرد 
اطالعات تكميلى درباره علت و انگيزه درگيرى و قتل ارائه خواهد شد.

كشف نهاده هاي دامي و كشاورزي قاچاق 
در اسدآباد 

 جانشين انتظامي استان، از توقيف يك دستگاه كاميون باري حامل 
15 تن نهاده هاي دامي و كشــاورزي قاچاق در روز گذشته در نتيجه 
اجراي طرح مقطعي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در شهرستان اسدآباد، 

خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، رضا زارعى، در تشــريح اين خبر بيان 
كرد: مأموران دايره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي شهرستان 
اسدآباد روز گذشته حين اجراي طرح مقطعي مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز در محور قروه به اســدآباد به يك دستگاه كاميون باري مشكوك 

شده و با هماهنگي قضايي آن را متوقف كردند.
وي افزود: در بازرسي از اين خودرو كه با حضور نماينده اداره صنعت 
معدن و تجارت شهرستان انجام شد، 12 تن گندم، 2 تن جو و يك تن 

كود شيميايي اوره قاچاق و بدون مجوز كشف شد.
جانشين انتظامي استان همدان در پايان با اشاره به اينكه ارزش محموله 
قاچاق مكشــوفه برابر نظر كارشناسان يك ميليارد ريال برآورد شده، 

گفت: پرونده متهم به اداره تعزيرات حكومتي شهرستان ارسال شد.

كشف خودروي سرقتي در رزن 
 سرپرست انتظامي شهرســتان رزن، از كشف خودروي سواري پژو 

سرقتي توسط ماموران انتظامي پاسگاه شاهنجرين شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، مظاهر عليجاني، در تشــريح اين خبر 
گفت: با اعالم خبري مبني بر تردد يك دستگاه خودروي پژو سرقتي 
در ســطح شهرســتان رزن، بررسى موضوع در دســتور كار ماموران 

انتظامي شهرستان قرار گرفت.
وي افزود: در پي اجراي طرح مهار و گشــت زني در ســطح حوزه 
استحفاظي، ماموران گشت پاسگاه شاهنجرين اين خودرو را كه سابقه 
سبقت از كالنتري 150 تهران ســر استان تهران را داشت به صورت 

بالصاحب كشف كردند.
سرپرســت انتظامي شهرســتان رزن در پايان از شهروندان خواست: 
خودروهاي خود را به تجهيزات و وســايل ضد ســرقت مجهز كنند 
زيرا سارقان معموال ســراغ خودروهايي مي روند كه بدون هر گونه 

وسيله ضد سرقت باشد.

گزارش ويژه
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آب  شــركت  مديرعامــل   
و فاضالب اســتان همــدان از 
رايگان شدن آب بهاى مشتركين 
با مصرف زير 5 متر مكعب در 
ماه در راستاى اجراى طرح«آب 

اميد» خبر داد.
عمومى  روابــط  گــزارش  به 
آبفاى استان همدان، سيدهادى 
حســينى بيدار ضمــن اشــاره 
به اجــراى «طــرح آب اميد» 
گفــت: در راســتاى اعطــاى 
خدمات هرچه بيشتر و بهتر به 
مذكور  طرح  اجراى  مشتركين، 
مصرف  رايگان  شــعار«آب  با 
وزارت  كار  دســتور  در  كنيد» 
نيــرو قرار گرفت كــه پس از 
بررســى ابعــاد مختلف طرح، 

دســتوراجراى آن از ابتداى دى ماه سالجارى 
به تمامى استان هاى كشــور و از جمله استان 

همدان ابالغ شد.
وى با توضيح اينكه براســاس دستور اين طرح 
و با عنايــت به اينكه الگــوى مصرف آب به 
ازاى هر خانواده ماهيانه 15 متر مكعب اســت، 
عنوان كرد: مشتركين براساس ميزان مصرف به 
4 دسته  كم مصرف، خوش مصرف، پرمصرف و 

بدمصرف دسته بندى شده اند.
حسينى بيدار افزود: در همين راستا و براساس 
دســتورالعمل ابالغى از ســوى وزارت نيرو، 
مشــتركين كم مصرف با سطح مصرف ماهيانه 
زير 5 متر مكعب در ماه مشــمول مزاياى آب 

رايگان مى شوند.
وى افزود: مشــتركين خوش مصرف با مصرف 
5 تــا 15 مترمكعــب در ماه، مشــمول تعرفه 
عادى هستند كه چنانچه اين دسته از مشتركين 
نيز بتوانند ســطح آب مصرفى خود را تا 5 متر 

مكعب در ماه كاهش دهند از مزاياى آب رايگان 
بهره مند خواهند شد.

وى همچنيــن با اشــاره به اينكه مشــتركينى 
كه ســطح آب مصرفى شــان در طول ماه بين 
15 تا 30 متر مكعب باشــد به عنوان مشتركين 
پرمصرف تلقى شــده ومشمول تعرفه مازاد بر 
الگو مى شوند، اظهار كرد: توصيه ما به اين دسته 

از مشتركين رعايت الگوى مصرف است.
وى در ادامــه توضيحات خود به مشــتركين 
بدمصرف اشــاره كــرد و گفــت: از آنجا كه 
اين دسته از مشتركين مطابق دستورالعمل ابالغى 
بيــش از 30 متر مكعب در مــاه آب مصرف 
مى كنند لذا در شــمار مشتركين بدمصرف قرار 
مى گيرند كه بر همين اساس مشتركين مذكور 
مشمول جريمه هاى افزايشى شده و تأكيد ما بر 

كاهش شديد مصرف آنها است.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره 

به اينكه براساس تحليل انجام شده از مصارف 
مشتركين خانگى استان در 9 ماه گذشته، 56
هزار و 845 مشــترك شــهرى، معادل 15/8

درصد و 19 هزار و 984 مشــترك روستايى 
معــادل 15/4 درصد، در شــمار مشــتركين 
كم مصرف قرار داشته اند كه اين دسته به ترتيب 
1/3 و 1/7 درصــد از ميزان آب مصرفى در 

بخش خانگى را به خود اختصاص داده اند.
وى افزود: همچنين 131 هزار و 118 مشترك 
شهرى ما، معادل 36/4 درصد از كل مشتركين و 
30 هزار و 214 مشترك روستايى، معادل 23/3
درصد از كل مشــتركين ما در شمار مشتركين 

خوش مصرف بوده اند.
وى با اذعان به اينكه براساس تحليل هاى انجام 
شده از مصرف 9 ماه گذشته، متأسفانه بخشى از 
مشتركين ما را مشتركين پرمصرف و بدمصرف 
تشــكيل مى دهند، عنوان كرد:140 هزار و 139

مشترك شهرى، معادل 38/9 درصد و 58 هزار 

و 379 مشترك روستايى، معادل 
45 درصد رامشتركين پرمصرف 

تشكيل مى دهند.
حســينى بيدار با تأكيد بر رعايت 
الگوى مصرف بيان كرد: متأسفانه 
و 823 هــزار  درحال حاضر 31 

از  درصد  معادل 8/8  مشــترك، 
و 21 شهرى  مشتركين  جمعيت 
هزا رو 268 مشترك، معادل 16/4

در  روستايى  مشتركين  از  درصد 
شمار مشــتركين بدمصرف قرار 
دارند كه اين دســته از مشتركين 
شهرى و روستايى به ترتيب 18/7

درصــد و 32/2 درصد از حجم 
توليد آب در بخــش خانگى را 

مصرف مى كنند.
وى همچنيــن عنوان كــرد: در 
مجموع دراســتان همدان با 359 هزار و 924

مشــترك شــهرى و 129 هزار و 845 مشترك 
روســتايى، به ترتيب بيش از 63 ميليون و 513
هزار متر مكعب در بخش شهرى و بيش از 29
ميليون و 490 هزار متر در بخش روستايى آب 

مصرف مى شود.
حســينى بيدار بــا تأكيد بر اينكــه اين طرح با 
هدف مديريت مصرف و بازدارندگى مصارف 
غيرضرور اجرايى شده است، گفت: در حقيقت 
بــا اجراى اين مصوبه، هيأت وزيران اين اجازه 
را به شــركت هاى آب و فاضــالب داده اند كه 
مشــتركين كم مصرف تشــويق و پرمصرف ها 

جريمه شوند.
وى درنهايت از هم اســتانى ها درخواست كرد: 
در راســتاى حفظ منابع آبى پايدار و به منظور 
رايگان شــدن تعرفه مصرفى خود، سطح آب 
شــرب مصرفى خود را تا زيــر 5 متر مكعب 

كاهش دهند.

اقتصـاداقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر
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112/9900519ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان زهرا باقرى به شماره شناســنامه  5020109088 در تاريخ 1399/09/29 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: 1-رضا باقرى 
فرزند محمدحسين به شــماره شناسنامه 3923 متولد 1353 صادره از فامنين پدر متوفيه، 2- 
محمد جعفرى ماهرو فرزند حســين به شماره شناسنامه 3980637522 متولد 1392 صادره از 
كبودرآهنگ پسر متوفيه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 319)
مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

رئيس انجمن صنفى شركت هاى حمل ونقل ريلى:
بليت قطار گران نشده است

 در پى انتقــاد نمايندگان مجلس به افزايــش يافتن قيمت بليت 
قطار، رئيس انجمن صنفى شــركت هاى حمل ونقل ريلى اعالم كرد: 
قيمت بليت قطار افزايش پيدا نكرده است و تنها 25 درصد از قيمت 

بليت صندلى هاى خالى را از مسافران دريافت مى كنيم.
به گزارش ايســنا، طى روزهاى گذشته نمايندگان مجلس نسبت به 
افزايــش يافتن قيمت بليت قطار انتقاد كردند و آن را خارج از توان 
مســافران دانستند. محمدرضا رضايى كوچى رئيس كميسيون عمران 
مجلس شــوراى اسالمى در اين باره به ايسنا، گفت: مسأله اين است 
كه اگر قصد داريم بار مســافر را از جاده ها به سمت قطار ببريم بايد 
براى مردم جاذبه ايجاد كنيم و در گام اول بايد از نظر اقتصادى براى 
مردم به صرفه باشد تا آنها شــبكه ريلى را ترجيح دهند؛ اما افزايش 
قيمت بليت قطار به هدايت مســافر از حوزه ريلى به سمت جاده ها 

منجر مى شود.
اين اظهارات درحالى مطرح شــده اســت كــه محمد رجبى رئيس 
انجمــن صنفى شــركت هاى حمل ونقل ريلى، اظهــار كرد: قيمت 
بليت قطار افزايش پيدا نكرده اســت و پيــش از اين چنين قانونى 
وجود داشــت كه اگر مسافرى صندلى خالى را كنارش بخواهد بايد 
صد درصد پول بليت آن را پرداخت كند. در شــرايط كنونى شيوع 
ويروس كرونا دولت از حوزه ريلى خواســت تا قانون 50 درصد را 
براى پذيرش مسافر در كوپه ها اجرا كنند و در اين راستا با توجه به 
اينكه دولت هيچ حمايتى از ما نكرد، درخواســت داديم تا مسافران 

50 درصد بليت صندلى هاى خالى را پرداخت كند.
وى افزود: پس از پيگيرى هاى فراوان مصوب شــد تا مردم تنها 25
درصد از اين هزينه را پرداخت كنند كه البته تنها مســافرانى اســت 
كه اين هزينه هاى اضافه برايشــان اعمال مى شــود كه در كوپه هايى 
بــا صندلى خالى هســتند اما خانواده هايى كه با هم ســفر مى كنند، 
مى توانند كوپه هايى به اندازه تعداد خودشــان تهيه كنند تا مشــمول 

اين قانون نشوند.
رجبى تصريح كرد: شــيوع ويروس كرونا، افزايش نرخ ارز و تورم 
هزينه هاى عملياتى شركت هاى حمل ونقل ريلى را چندبرابر افزايش 
داده اند درحالى كه دولت هيچ گونه منابعى براى جبران اين هزينه ها به 
شركت هاى ريلى درنظر نگرفته  و حتى تسهيالت كرونايى كه تقريبا 
به همه بخش ها اختصاص پيدا كرده اســت، تاكنون به حوزه ريلى 

پرداخت نشده است.
رئيــس انجمــن صنفى شــركت هاى حمل ونقل ريلى بــا تأكيد بر 
اينكه نمى توان با دســت خالى حمل ونقــل ريلى را مديريت كرد و 
تراز منفى مالى براى شــركت ها زيبنده نيســت، گفت: شركت هاى 
حمل ونقل ريلى در شــرايط كنونى در آســتانه توقف فعاليت قرار 
دارند و نگرانى هاى آنها براى ســال هاى آتى بيشتر و بيشتر مى شود. 
زيرا در ســالجارى مجموعه حمل و نقل ريلى بالغ بر هزار و يكصد 
ميليون ديده اســت و حتى براى سال هاى بعدى توان خريد نيازهاى 

خود را ندارد. 
بنابراين در شــرايطى كــه دولت هيچ كمكى بــه حمل ونقل ريلى 
نكرده اســت. شــركت هاى اين حوزه نمى توانند از جيب خودشان 
هزينه هاى اضافى را پرداخت كنند و بيشــتر از اين زيان ببينند زيرا 
تنها درآمد شــركت هاى حمل ونقل ريلى، بليت قطارهايى است كه 

آنها مى فروشند.

ابهامات برجامى؛ صعود يا سقوط
 تاريخ اقتصاد جهان تاكنون به اندازه  اى كه ويروس كرونا وضعيت را 

بحرانى ساخته، متحمل شوك اقتصادى نشده بود.
 اعمال سياســت  هاى پولى و تزريق نقدينگى از طريق بسته  هاى مالى 
با هدف كاســتن از آثار كرونا، جهش قيمتى در قالب تورم را به جهان 

وارد كرد.
شرايط براى ايران كه به  دليل تحريم  ها به  شدت آسيب  پذير بوده سخت  تر 
شــد و درحال  حاضر در آســتانه قرن جديد موضوع واكسيناســيون 
عمومى به پرسشى بى  جواب تبديل گشته است. نتايج اين عوامل، نبود 
ثبات  پذيرى در بازارهاى مالى داخلى بوده كه نزديك به 2 سال است كه 
آشفتگى و سردرگمى را رقم زده است. در هفته  اى كه گذشت تحوالت 
سياســى به  ويژه موضع اياالت متحده در مورد برجام و رفع تحريم ها، 
دوباره اين تفكر را در ميان بازيگران تداعى ساخت كه بازگشت آمريكا 
به برجام به  سادگى ميســر نخواهد بود و شكل  گيرى انتظارات تورمى 
سبب شد تا دالر هفته گذشته را با افزايش 260 تومانى آغاز كند. قيمت 
دالر پس از هفته  ها رفت و برگشــت  هاى قيمتى، مرز 24 هزار تومان را 
شكست و در پايان هفته با افزايش هزار و 800 تومانى به 25 هزار و صد 
تومان رســيد. مى  توان اين  گونه استنباط كرد كه در شرايط فعلى قيمت 
دالر و ســكه به خبرهاى مربوط به برجام گره خورده اســت. درواقع 
هر زمان صحبت از بازگشــت به برجام مى  شود، شيب قيمت  ها نزولى 
مى  شــود و بالعكس. بازار سكه همواره تحت  تأثير قيمت دالر بوده و از 
روند آن تبعيت مى  كند. به نظر مى  رســد آن اندازه كه برجام و خبرهاى 
برجامى بر قيمت اين 2 بازار تأثير داشــته خبرهايى همچون تصويب 
نشدن كليات اليحه بودجه سال 1400 در مجلس شوراى اسالمى و يا 
سخنان رئيس بانك مركزى درباره تالش براى آزادسازى منابع بلوكه  شده 

نتوانسته است بازار را به سمت كاهش سوق دهد. 
شــاخص كل بورس كه در هفته  هاى اخير بازدهى منفى را تجربه كرده 
بود از روز شنبه روند صعودى به خود گرفت، به طورى  كه شاخص كل 
با افزايش 1/8 درصدى قله يك ميليون و 214 هزار واحدى را بار ديگر 
فتح كرد. خوش  بينى  ها نسبت به تصميم شــوراى عالى بورس درباره 
اعمال دامنه نوسان منفى 2 و مثبت 6 درصدى بر معامالت سهام به جاى 
دامنه نوســان معمول كه بازه ده درصدى مثبت و منفى 5 درصد، باعث 

سبزپوشى شاخص در هفته گذشته شد. 
در هفته گذشــته نفت خام آمريكا تا باالى مرز 58 دالرى صعود كرد. 
نفت برنت نيز وارد كانال 61 دالرى شد. عالوه  بر اثبات پايبندى اعضاى 
اوپك پالس به كاهش عرضه و رشــد شــاخص هاى بورس آمريكا، 
خوش بينى ســرمايه گذاران به تصويب سريع  تر بسته حمايتى اقتصادى 
مرتبط با همه گيرى ويروس كرونا در آمريكا عامل رشد قيمت نفت در 
اين هفته بوده اســت. طالى جهانى هفته گذشته را با صعود آغاز كرد، 
گزارش اشتغال نه  چندان مطلوب ماهانه در آمريكا نيز در افزايش بهاى 
طال مؤثر بوده اســت. اما در اواخر هفته با توجه به كاهش نرخ ابتالى 
روزانــه به كرونا و بهبود آمارهــاى كالن اقتصادى، قيمت جهانى طال 

كاهش و به هزار و 824 دالر رسيد.
افزايش احتمال تصويب بسته هاى مالى بيشتر و در ابعاد بزرگ تر براى 

كمك به اقتصاد آمريكا جهش تقاضاى بيت كوين را به  دنبال داشت.
آمارها از ادامه رشــد چشــمگير ميــزان تقاضاى بيت كوين توســط 
سرمايه گذاران و شركت هاى بزرگ حكايت دارد. بر اين اساس با اعالم 
سرمايه گذارى 1/5 ميليارد دالرى شركت تسال در بيت كوين، اين رمز 

ارز به باالى سقف تاريخى اخير خود در كانال 48 هزار دالر رسيد.
* جمال رزاقى

مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان: 
جابه جايى 2 ميليارد ليتر فرآورى نفتى در استان

 مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همــدان از جابه جايى 2 ميليارد ليتر از 
انواع فرآورده هاى نفتى توسط ناوگان حمل ونقل و نفتكش هاى جاده پيما در منطقه همدان، 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اين شركت، امين روستايى در نشستى با فعاالن اين حوزه ضمن 
اعــالم اين مطلب گفت: اين مهم با مجاهدت هاى رانندگان و عوامل دخيل در رســاندن 

سوخت از مبدأ به مقصد مصرف، ممكن شده است.

وى در ايــن نشســت كه 25 بهمن مــاه جارى و بــا رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و 
فاصله گذارى اجتماعى در محل ســالن اجتماعات منطقه برگزار شد؛ رانندگان نفتكش و 
ناوگان حمل ونقل سوخت را بازوان توانمند شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خواند.

وى ضمن قدردانى از فعاليت هاى تمامى تالشــگران اين عرصه، يادآور شد: حمل ونقل 
از جمله زيرســاخت هاى توسعه كشور اســت و تحقق اين رخداد در گرو فعاليت هاى 

دلسوزانه و تالش رانندگان است. 
روســتايى از آمادگى منطقه براى سوخت رســانى بى وقفه در زمســتان جارى به مقاصد 

مصرف در استان همدان و استان هاى همجوار خبر داد.
مدير منطقه همدان با اشــاره به حمل روزانه مقادير افزونــى از انواع فرآورده هاي نفتي 

بنزين، نفتگاز و نفت سفيد از انبار نفت ايثارگران به مقاصد مصرف، ادامه داد: اين منطقه 
با ظرفيت دريافت و ذخيره سازي مطلوب فرآورده هاى نفتى، همواره سوخت موردنياز و 

بيشتر از آن را در انبارهاى نفت ذخيره كرده و آماده خدمت رسانى است.
اين مقام مسئول اظهار كرد: وظيفه خطيرى بر عهده تالشگران اين عرصه به ويژه رانندگان 
نفتكش ها بوده كه اميد است اين سكانداران جاده ها با رعايت نكات ايمنى و توجه بيش 
از پيــش به قوانين راهنمايى و رانندگى، ضريب وقــوع حوادث و خطرات را به حداقل 
برسانند. اين گزارش حاكى است: در ادامه نشست، به پاس قدردانى از تالش هاى يكساله 
اين ناوگان، از شــركت هاى حمل ونقل و چند تن از رانندگان منتخب از سوى مديرعامل 

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران با اهداى لوح و هديه تجليل شد.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اعالم كرد

آب بهاى رايگان با كاهش مصرف 
تا زير 5 متر مكعب

آگهى فراخوان مناقصه (نوبت اول)

اداره كل راه و شهرسازى استان همدان

شماره 
مناقصه 

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد (ريال) موضوع مناقصه 
فرآيند ارجاع كار (ريال)

صالحيت الزم 

تجديد 
99-5

تهيه و نصب تابلو و عالئم و گاردريل و نيوجرسى از كيلومتر 
500+5 الى 700+8 در قطعه اول كمربندى رزن 

رتبه 5 راه و 48,685,750,6372,435,000,000
ترابرى 

رتبه 5 راه و 24,258,553,4521,213,000,000اجراى نيوجرسى كمربندى شيرين سو 99-17
ترابرى 

رتبه 5 راه و 51,609,618,7932,581,000,000ساخت و نصب 10 كيلومتر نيوجرسى در محور رزن- دمق99-18
ترابرى 

همچنين اداره كل راه و شهرسازى استان همدان به نمايندگى از شركت بازآفرينى شهرى ايران در نظر دارد پروژه ذيل را با انجام فرآيند مناقصه عمومى يك 
مرحله اى به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.

شماره 
مناقصه 

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد (ريال) موضوع مناقصه 
فرآيند ارجاع كار (ريال)

صالحيت الزم 

رتبه 5 ابنيه16,875,870,611844,000,000تكميل مركز درمانى محله سرجوى مالير 99-19

اداره كل راه و شهرسازى استان همدان در نظر دارد، پروژه هاى ذيل را با انجام فرآيند مناقصه عمومى يك مرحله اى به پيمانكار واجد 
صالحيت واگذار نمايد.

مهلت دريافت اسناد مناقصات: از ساعت 13 تاريخ 99/11/28 تا ساعت 19 تاريخ 99/12/02
آخرين مهلت تحويل پاكات مناقصات: تا ساعت 19 تاريخ 99/12/12

تاريخ بازگشايى پاكات مناقصات: ساعت 9 صبح تاريخ 99/12/13
www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكى: دبيرخانه اداره كل واقع در خيابان سعيديه، اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
www.setadiran.ir محل تحويل پاكات الف، ب و ج به صورت الكترونيكى: سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل بازگشايى پاكات: سى مترى سعيديه، اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
(م الف 1655) 

شركت توزيع نيروى برق استان همدان، در راستاى شايسته گزينى و ايجاد فرصت هاى 
تخصصى  و  عمومى  صالحيت هاى  داراى  كه  شرايط  واجد  افراد  از  دارد  درنظر  برابر 
باشند،جهت تصدى پست سازمانى مدير امور دو توزيع برق شهرستان همدان از طريق 

فراخوان عمومى دعوت به همكارى نمايد.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شركت توزيع نيروى برق استان همدان به آدرس 

www.edch.ir مراجعه فرماييد.

فراخوان انتخاب مدير امور دو توزيع برق شهرستان همدان

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان

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 اول

كشف بيش از 40 تن 
روغن احتكار شده 
در همدان 
 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
از كشــف بيش از 40 تن روغن خوراكى در 
همدان خبــر داد و گفت: ايــن روغن ها به 

دستور تعزيرات حكومتى و با نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان بين 

مردم توزيع شد.
به نقل از روابط عمومــى تعزيرات حكومتى 
همدان، داريوش جودكى اظهار كرد: حســب 
گزارشات رسيده مبنى بر احتكار مقادير زيادى 
مواد غذايــى در يك انبار بــزرگ در اطراف 
همدان اكيپى متشــكل از تعزيرات حكومتى، 

سازمان صمت و نيروى انتظامى در محل حاضر 
و مشاهده شــد بيش از 40 تن روغن جامد و 
مايع، مقادير زيادى مواد شوينده، شكر بسته بندى 

و ... در انبار نگهدارى مى شود.
وى ادامــه داد: به دليل ثبت نكردن اين كاالها 
در ســامانه انبارها، اين انبار پلمب و دستور 
توزيع روغن توسط تعزيرات حكومتى صادر 
شد كه توزيع آنها با نظارت سازمان صمت در 

شهرستان بهار و شهر همدان صورت گرفت.
وى با بيان اينكه پرونده هم اكنون در تعزيرات 
رسيدگى  درحال  بهار  شهرســتان  حكومتى 
است، پل ارتباطى تعزيرات با مردم را شماره 
تلفن 32523442، تلفن گوياى 124 و سامانه
www.124.ir ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت، ســامانه پيامكــى 300000135 و 

t135.irعنوان كرد. تارنماى 
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دهكده گنجنامه
حامى تيم اسكواش همدان شد

 مجموعه تفريحى، گردشگرى دهكده گنجنامه حامى تيم اسكواش 
همدان در رقابت هاى ليگ برتر كشور معرفى شد.

در مراســمى با حضور چند تن از مســئوالن اجرايى همدان، ضمن 
رونمايى از پيراهن جديد تيم اســكواش همدان براى حضور در ليگ 

برتر كشور، مجتمع گنجنامه نيز حامى اين تيم معرفى شد.
همچنين در اين مراسم با حضور محمدعلى محمدى فرماندار همدان، 
ســعيد ترابيان رئيس هيأت مديره دهكده توريستى گنجنامه و اسدا... 
ربانى مهر» رئيس هيأت اســكواش همدان، از برگزيدگان مســابقات 
ورزش در خانه، پيكارهاى آقايان و بانوان اسكواش دهه فجر، رقابت 
مجازى فدراســيون، مسابقات نقاشى كودكان و عكس شب يلدا ويژه 

اعضاى هيأت اسكواش استان قدردانى شد.
فرماندار همدان در اين مراسم ضمن تأكيد بر لزوم حمايت از توسعه 
ورزش و ورزشــكاران، گفت: هدف ما كســب موفقيت ورزشكاران 
همدانى در ميادين ملى و بين المللى است كه براى تحقق اين هدف نيز 

از تمامى ورزشكاران حمايت مى كنيم.
محمدعلــى محمدى افزود: همدان از ديرباز مهد تاريخ و تمدن ايران 
زمين بــوده و بايد در تمامى صحنه ها و ميادين مختلف بدرخشــد. 
جوانان مستعد همدانى شايســته بهترين حمايت ها هستند و بايد در 

حوزه ورزش نيز افتخارآفرينى ها با قدرت ادامه يابد.
وى با اشاره به اينكه اسكواش به عنوان يكى از رشته هاى نوپا به دنبال 
ارتقا و پيشرفت جايگاه است، گفت: پيشرفت هاى بسيار خوبى را از 

اين ورزش شاهد هستيم و حمايت الزم را خواهيم داشت.

شركت اسكواش همدان در ليگ برتر
 تيم اسكواش همدان با حمايت دهكده توريستى تفريحى گنجنامه 

در ليگ برتر كشور حضور پيدا خواهد كرد.
رئيس هيأت اســكواش اســتان با اعالم اين خبر با اشــاره به مراسم 
رونمايــى از لباس و حامى تيم اســكواش، به فــارس گفت: پس از 
برگزارى جلسات مختلف و مساعدت مديرعامل دهكده توريستى و 
تفريحى گنجنامه، مقرر شد تيم اسكواش همدان با حمايت اين شركت 

در مسابقات حاضر شود. 
اســدا... ربانىمهر اظهار كرد: همدان براى نخســتين بار است كه در 
مسابقات ليگ برتر اسكواش كشور حاضر خواهد شد و قطعاً با داشتن 

حامى مالى، مىتواند بهتر در اين رويداد حاضر شود.
وى اضافه كرد: در حاشيه اين مراسم از برگزيدگان مسابقات ورزش 
در خانه، مســابقات آقايان و بانوان اســكواش دهه فجر، مســابقات 
مجازى فدراســيون، مسابقات نقاشى كودكان و مسابقات عكس شب 

يلدا ويژه اعضاى هيأت اسكواش استان قدردانى شد.
ربانى مهر افزود: اســكواش به عنوان يكى از رشــته هاى نوپا به دنبال 
ارتقاى جايگاه اســت و پيشرفت هاى بســيار خوبى را از اين ورزش 
شاهد هستيم كه اميدواريم بتوانيم نام همدان را در اين ورزش همواره 

طنين انداز كنيم.
در اين مراسم فرماندار همدان، مرادى رفعت معاون اداره كل ورزش، 
حيدرى معاون ورزشى شهردارى همدان و ترابيان مديرعامل دهكده 

گنجنامه حضور داشتند.

يك همدانى كانديداى رياست فدراسيون 
دوچرخه سوارى نظاميان جهان شد

 محسن ســلگى از نهاوند، دبير فدراسيون دوچرخه سوارى ايران 
كانديداى انتخابات دوچرخه سوارى نظاميان جهان شد.

ســلگى براى رياســت كانديدا شــده اســت و اكنون رياســت آن 
را يــك هلندى بــر عهده دارد. وى پيش از اين عضو هيأت رئيســه 

دوچرخه سوارى نظاميان جهان بود.
تاريخ دقيق برگزارى انتخابات هنوز مشــخص نيست اما اعالم شده 

است كه اين انتخابات در سال 2021 برگزار مى شود.

از داور پيشكسوت فوتبال مالير تجليل شد
 در مراسمى به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر از باقر عارفى 
پيشكسوت و داور ملى، حسين عارفى داور جوان و خوش نام فوتبال 

كشور در دفتر بخشدارى جوكار تجليل شد.
بخشــدار جوكار با همكارى مسئول نمايندگى اداره ورزش و جوانان 
بخش جوكار به مناســبت گراميداشت دهه مبارك فجر از داوران ملى 
فوتبال كشــور كه بــا داورى خوب و عادالنه خود در مســابقات و 
ليگ هاى فوتبال كشــور افتخار آفريدند با اهداى لوح سپاس و هدايا 
قدردانى شــد. در اين مراســم از باقر عارفى داور ملى و پيشكسوت 
بااخالق فوتبال بخش جوكار و شهرســتان مالير و همچنين حسين 
عارفــى داور جوان و خوش نام اين بخش كه ســابقه درخشــانى در 

كارنامه داورى خود دارد، قدردانى شد.

تجليل از مربى و قهرمانان دختر تكواندو 
ازندريان 

 در گراميداشت دهه مبارك فجر از مربى و قهرمانان دختر تكواندو 
شهر ازندريان تجليل شد.

مراســم تجليل از مربى و قهرمانان دختر در رشــته ورزشى تكواندو 
به همت مســئول نمايندگــى اداره ورزش و جوانان بخش جوكار و 
همكارى هيأت تكواندو اين بخش به مناسبت گراميداشت دهه مبارك 

فجر با حضور امام جمعه محترم شهر ازندريان برگزار شد.
در اين مراسم از مربى ارزشى و توانمند اين رشته ورزشى ساناز آئينه 
و اسرا باقرى و ايناز رشيدى قهرمانان ملى اين رشته ورزشى با اهداى 

لوح تقدير و هدايا قدردانى شد.

كسب 11 مدال رنگارنگ شناگران همدانى
 از جام آريس 

 شــناگران همدانى 11 مدال رنگارنگ را از مسابقات جام اريس 
اصفهان كسب كردند.

رئيس هيأت شــنا، شيرجه و واترپلو استان با اعالم اين خبر، اظهار 
كرد: جام آريس اصفهان در 4 رده ســنى زير ده ســال و ده ســال،  
12-11 ســال، رده سنى 14-13 ســال و رده سنى 17-15 سال با 
رعايت كامل شيوه نامه هاى بهداشتى به ميزبانى اصفهان برگزار شد.

محمدصادق بختيارى گفت: در اين مســابقات تيم شــناى اســتان 
همدان در قالب كاروان سردارِ شهيدعليرضا شمسى پور و به نام تيم 

شهداى غواص در جام آريس اصفهان حضور پيدا كردند.
ــدان را  ــتان هم ــواص اس ــهداى غ ــم ش ــناگران تي ــت: ش وى گف
مانــى پاك صفــات، محمدآريــن ســماوات، عليرضــا يــارى، 
عليرضــا حيــدرى، ســيدمحمد موســوى، بهشــاد آرين فــر، مهــراد 
ــى،  ــار رحيمــى، اميررضــا باباي ــرى، مهدي ــراد بيگل ــان، به محمدي
ــداد شــرفخانى، رادمهــر محمــدى و راميــن وارســته تشــكيل  بام
ــم شــهداى غــواص (الــف) و (ب)  ــد كــه در قالــب 2 تي مى دادن

ــد. ــه رقابــت پرداختن ــا ديگــر شــناگران ب در 4 گــروه ســنى ب
ــراد  ــال مه ــا 12 س ــنى 11 ت ــرد: در رده س ــار ك ــارى اظه بختي
محمديــان 3 مــدال نقــره و بامــداد شــرفخانى در گــروه ســنى ده 
ــا 17 ــى پاك صفــات در رده ســنى 15 ت ســال 2 مــدال نقــره، مان
ســال 3 مــدال برنــز، عليرضــا يــارى در رده ســنى 13 تــا 14 ســال 
يــك مــدال برنــز، راميــن وارســته در گــروه ســنى ده ســال يــك 
مــدال نقــره و در گــروه ســنى 13 تــا 14 ســال عليرضــا حيــدرى 

موفــق بــه كســب مــدال طــالى مســابقات شــدند.
تيم شــهداى غواص (الف) با مربيگرى جمال جنانى با جمع 255

امتياز موفق به كسب جام نائب قهرمانى مسابقات شد.
ــيوع  ــل ش ــه به دلي ــال وقف ــس از يكس ــان پ ــس اصفه ــام آري ج
ويــروس كرونــا نخســتين مســابقه رســمى در ســال 99 بــا رعايــت 
ــم در  ــا حضــور 17 تي ــنا، ب ــته ش ــتى در رش ــاى بهداش پروتكل ه

ــد. ــزار ش ــاه برگ بهمن م

كاپيتان تيم پاس:
مهم ترين مشكل پاس بدقولى  مسئوالن است

 مهم ترين مشــكل تيم پاس در ســال هاى اخير بدقولى هاى مسئوالن 
ارشد استان است.

كاپيتان تيم پاس با اشــاره به مشكالت اخير باشگاه پاس، به فارس گفت: 
حل نشدن مشكالت امروز تيم پاس، ريشه در بدقولى مسئوالن دارد و قطعًا 
دود آن فقط به چشم هواداران و مردم فوتبال دوست همدان خواهد رفت. 

رضا كاشــفى افزود: متأســفانه هر زمان كه تيم پاس به آرامش مى رســد 
مسئوالن اســتان تمركز تيم را بر هم مى زنند و با وعده هاى پوشالى خود 

باعث رفتن تيم به حاشيه مىشوند. در 2 سال اخير مهم ترين دليل صعود 
نكردن پاس به دســته باالتر وعده هايى بود كه مسئوالن استان دادند و به 
آن عمل نكردند. وى افزود: 25 درصد از قرارداد بازيكنان را طبق قرارداد 
و عــرف معمول در فوتبــال ايران بايد 4 ماه پيش، قبــل از آغاز بازى ها 
پرداخــت مى كردند، اما با گذشــت 8 هفته از مســابقات تنها 15 درصد 

قرارداد ها پرداخت شده است.
كاشــفى با بيان اينكه مشكل تيم پاس مديرعامل، مربى و بازيكن نيست، 
تأكيد كرد: مهم ترين مشــكل تيم پاس در ســال هاى اخير مسئوالن ارشد 
اســتان هســتند كه به وعده هاى خود در قبال تيم پــاس عمل نكردند و 
نســبت به وضعيت اين تيم بى تفاوت بودند؛ زيرا درصورت صعود پاس 

تعهدشان چند برابر مى شود. وى با اشاره به اينكه در شأن استان همدان و 
تيم پاس نيســت كه 8 هفته با كارت ملى در مسابقات حاضر شود، اظهار 
كرد: مســئوالن اســتان با رفتارهاى خود از يكسو بخش خصوصى را كه 
براى كمك به پاس مى آيد فرارى مى دهند و از سوى ديگر خود نيز نسبت 

به وضعيت پاس بى تفاوتند.
كاپيتــان تيم پاس همدان با تأكيد بر اينكه ايــن رفتار يك بام و دوهواى 
مســئوالن دليل افت ورزش استان در ســال هاى اخير است، عنوان كرد: 
آقايــان اگر از بخش خصوصــى حمايت نمى كنند الاقل بــا رفتار خود 
فرارى شــان ندهند. عظيمى يك تنه تا به اينجاى كار پاى تيم ايســتاد، اما 

پشتش را خالى كردند.
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 ورزش كشتى اســتان نياز به همگرايى و 
پرهيز از حواشــى دارد تا بتوانيم با همفكرى 
و اســتفاده از حداكثــر توانمنــدى و تجربه 

صاحب نظران به موفقيت هاى ارزنده برسيم.
رئيس هيأت كشتى استان در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: كشــتى همــدان نيازمند آرامش و 
حمايت اســت و دســت تمامى كســانى كه 
دلسوزانه و خالصانه در مسير كسب موفقيت 

ما را يارى كنند، مى فشاريم.
حميدرضا يــارى ضمن حمايــت از مربيان 
ســازنده كشــتى، اضافه كرد: ارزش زحمات 
و تالش اين دســته از مربيان ســتودنى است 
و به طور قطع بايد جايگاه مناســب در هيأت 
كشتى داشــته باشــند زيرا يكى از مهم ترين 

اهداف ما پشتوانه سازى است.
وى خاطرنشان كرد: هيأت كشتى همدان انتظار 
وجود تعامل و همگرايى بين مربيان و قهرمانان 
ســابق كشتى را دارد تا با عزم همه جانبه زمينه 
براى اعتال و موفقيت كشتى استان فراهم شود.

يارى بــا تأكيــد بر اينكــه بايد نســبت به 
پشتوانه ســازى در كشتى اقدام كرد، گفت: در 
مســير موفقيت كشتى استان همه بايد در يك 
خط باشــند و كسى بر ديگرى برترى ندارد و 
هر فردى كه بيشتر تالش و زحمت بكشد، در 

اولويت قرار دارد.
وى خاطرنشــان كرد كه فعاليت هاى رشــته 
كشتى اســتان در دوران كرونا هرگز متوقف 
نشد و با كمك همه دســت اندركاران ضمن 
انجــام طرح آموزش هاى مجازى، توانســتيم 
ورزشــكاران را در شــرايط الزم حفظ كنيم 
ضمن اينكــه دوره هاى متعــدد را به صورت 

وبينار براى مربيان برگزار كرديم.
يارى بيان كرد: اكنون نيز اين انتظار را داريم كه 
قهرمانان سابق جهان و المپيك همراه و هميار 
مربيان كشتى براى پيشبرد اهداف و برنامه هاى 
هيأت در راســتاى موفقيت بهتر و بيشتر اين 

رشته ورزشى تالش كنند. 
وى با اشاره به اينكه هر تصميم و پيشنهادى كه 

به سود كشتى استان باشد را مى پذيرم، گفت: 
هيچ تبعيضى در كشتى همدان وجود ندارد و 
هر فردى كه عملكرد مناســبى داشته باشد، از 
حضورش در امور مديريتــى، فنى و اجرايى 

كشتى استقبال مى كنيم.
حميدرضــا يارى بــا بيان اينكه در 2 ســال 
گذشته اتفاقات خوبى در كشتى استان همدان 
رقم خورده اســت، اظهار كرد: 28 اردو سال 
گذشته در اســتان همدان برگزار شد و بيش 
از 25 اعزام نيز به مسابقات كشورى داشتيم. 
35 مسابقه استانى نيز توانستيم امسال برگزار 
كنيــم، همچنيــن تمام اعزام هــا در رده هاى 
مختلف ســنى به طور كامل انجام شــد. در 
مسابقات قهرمانى كشــور در بيرجند چهارم 
شــديم و تيم اميدهاى ما نيز پس از تهران در 

رتبه دوم كشور ايستاد.
وى با بيان اينكه هيچ خصومت شــخصى و 
مشكلى با كسى در كشتى استان همدان ندارم، 
گفت: از همينجا مى خواهــم اعالم كنم كه با 

احدى در كشتى اســتان مشكلى ندارم و اگر 
كسى انتقاد سازنده اى به نفع رشد كشتى استان 
همدان انجام دهد با آغوش باز آن را مى پذيرم. 
اگر واقعاً كسى كشــتى استان را دوست دارد 
كنار ما قرار بگيرد بنده تمام قد با تمام حواشى 

پاى كشتى استان همدان ايستاده ام.
رئيس هيأت كشتى استان همدان با بيان اينكه 
در ايــام كرونا هم نگذاشــتيم قطار موفقيت 
كشــتى متوقف شــود، گفت: با رعايت تمام 
پروتكل هاى بهداشــتى كشتى گيران شاخص 
ما تمرينات را پيگيرى مى كردند و چند وقت 
پيش هم مســابقه دوســتانه اى با حضور تيم 
لرستان براى حفظ آمادگى كشتى گيران برگزار 

كرديم.
وى افزود: قطعاً با برنامه ريزى بســيار خوب 
دوباره كشتى استان را به روزهاى اوج خواهيم 
رســاند و در مســابقات جام تختى در استان 
سيستان وبلوچســتان و قهرمانــى جوانان در 
استان فارس به دنبال ثبت بهترين نتيجه هستيم.

رئيس هيأت  استان:

وحدت و يكدلى 
كليد رشد و توسعه 
كشتى است

 بازيكنــان تيم فوتبال پــاس همدان اعالم 
كردند در تمرينات حاضر مى شويم تا آمادگى 
خود را حفظ كنيم اما اگر تا پنجشنبه روز بازى 
با نفت اميديه به وعده هاى داده شده عمل نشود 
از انجام بازى مقابل حريف جنوبى خوددارى 

مى كنيم.
 ســرمربى تيم پاس همدان با اعالم اين مطلب 
با اشاره به شــرايط بد تيمش به فارس، گفت: 
مشــكالتى از ابتداى فصــل گريبانگير تيم ما 
بود كــه در نتايج بازى هاى ما تأثير مســتقيم 
داشــت. مهم ترين مشــكل وعيد هايى بود كه 
مسئوالن اســتان دادند، اما عملى نشد و واقعًا 
بايد بگويم كــه از دروغ و وعده هاى دروغين 

خسته شده ايم.
مهدى پاشازاده با اشاره به اينكه تا هفته چهارم 
ريالى از قراردادها پرداخت نشــد، گفت: پس 

از هفتــه چهارم تنهــا ده درصد به ما 
پرداخت كرده اند و كســانى كه وعده 
دادنــد اما به آن عمــل نكردند باعث 

شدند تيم من نابود شود. 
وى با اشــاره به اينكه در ده ســال 

كار مربيگــرى حتى زمانى كه 
در راه آهن بودم و اين تيم 

نه مســئول داشت و نه 
بودجه، تمرينات تيم را 
گفت:  نكردم،  تعطيل 
متأســفانه در فضاى 
در  به ويژه  مجــازى 
خاص،  كانــال  يك 
به هــواداران آدرس 

غلــط مى دهند درحالى كه خيلى پيش از اين با 
شرايط موجود تمرينات را مى توانستيم تعطيل 
كنيــم اما بازيكنان به خاطر من ادامه دادند. اين 
افراد با ادبياتى زننــده ما را مفت خور خطاب 
مى كنند؛ آن هم افرادى كه تا به حال پايشان به 

توپ نخورده است.
ســرمربى تيم پاس با اشــاره به اينكه از اين 
همه وعده وعيد خســته شــده ام، اظهار كرد: 
قرار بــود درصدى از قرارداد بازيكنان را پيش 
از سفر به شــهربابك بدهند، اما به وعده خود 
عمل نكردند، بعد گفتند پس از بازگشــت از 
شــهر بابك پرداخت مى كنيم اما باز هم عمل 
نكردند. تيم پاس درحال حاضر به هماهنگى و 
بلوغ تاكتيكى رســيده و از لحاظ فنى شرايط 
ايده آلــى دارد. وى تصريح كرد: من از دروغ و 
وعده الكى بيزارم و اين نكته را در ابتداى فصل 
گوشزد كردم و اعالم مى كنم اگر مسئوالن 
نمى خواهند تيمدارى كنند بگويند تا ما از 
بالتكليفى خارج شويم، زيرا بالتكليفى 
براى يك تيم ســم است و نتايج آن را 
در تيم ليگ برترى استقالل هم مى بينيد.

پاشــازاده با اشــاره به اينكه آخر وقت 
مديرعامل  با  شــب  يكشــنبه 
باشگاه و رئيس هيأت فوتبال 
استان صحبت كردم و حرف 
بازيكنان را بــه آنها انتقال 
دادم، گفت: حرف بازيكنان 
تيم پاس اين است كه از 
روز دوشنبه در تمرينات 
حاضر مى شــويم، اما اگر 

درصد ها پرداخت نشود در بازى روز پنجشنبه 
مقابل نفت اميديه حاضر نمى شويم.

وى افزود: بازيكنان فقط حق و حقوقشــان 
را مى خواهند. هر مســئولى كــه مى تواند با 

بازيكنــان صحبت كند، ســر تمرين بيايد و 
ســنگش را با بازيكنان وا بكند؛ زيرا ديگر از 
اينكه وعده هــاى دروغ را به بازيكنان منتقل 

كنم، خسته ام.

سرمربى پاس:

وعده ها عملى نشود بازى نمى كنيم

 تيم فوتبال پاس همدان، به دليل بدهى مالى 
از ادامه بازى هاى ليگ دسته دوم محروم شده 

 است.
مديرعامل باشــگاه پاس با اعــالم اين خبر، 
به ايســنا گفت: باشگاه پاس 3 ميليارد تومان 
بدهــى دارد كه بايد ابتــداى فصل پرداخت 
مى شد تا براى اعضاى تيم كارت بازى صادر 

شود.
امير عظيمــى اظهار كرد: بــا تماس هايى كه 
مسئوالن اســتان گرفتند تا هفته هشتم به ما 
اجــازه بازى دادند اما ديگر اين مهلت تمديد 
نشــد و ما طبق قانون نمى توانيم تا پرداخت 
بدهى ها در مســابقات ليگ، حضور داشــته 

باشيم.
وى ادامه داد: بازيكنان تيم پاس، كارت بازى 
ندارنــد و بــراى هر بــازى از كارت ملى و 
شناسنامه اســتفاده مى كرديم كه اين مسأله به 
هيچ وجه براى وجهه تيم پاس و استان همدان 

مناسب نيست.
عظيمى با بيان اينكه مشــكل اصلى اين است 
كه در استان، بودجه اى به تيم پاس تخصيص 
داده نشــده و ما تاكنون يك ريال كمك مالى 
دريافت نكرده ايــم، اظهار كرد: روزانه 3 تا 4

ميليون تومان هزينه هاى جارى تيم اســت، تا 
اكنون هزينه كرده ايم اما ديگر نمى توانيم. 

وى افزود: حــدود 70 ميليون تومان قرارداد 
بازيكنان ما است كه طبق قانون 30 درصد آن 
فقط درصورت صعود به ليگ باالتر پرداخت 
مى شود، حدود 50 ميليون باقى مى ماند كه آن 
هم ده ميليون فقــط هزينه خريد يك جفت 

كفش استوك است.
مديرعامل باشــگاه پاس يادآور شد: قرار بود 
ده درصد مبلغ قرارداد بازيكنان پرداخت شود 
اما تاكنون موفق به اين كار نشــده ايم، اگر ما 
به تعهداتمــان عمل نكنيم باعث دلســردى 

بازيكنان مى شود.

محروميت پاس 
از ادامه بازى هاى ليگ 2

داخت نشــد، گفت: پس
ــا ده درصد به ما
ســانى كه وعده 
ـل نكردند باعث 

شود. 
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■ دوبيتى باباطاهر 
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■ حديث:
امام هادى(ع):

هر كه از آفريدگار فرمان بَرد ، از خشم آفريدگان پروا ندارد.    
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كشف موجوداتى عجيب در قطب جنوب
 Frontiers in Marine  بر طبق مطالعاتى كه به تازگى در مجله 
Science منتشــر شده است به نظر مى رســد در زير يخ هاى قطب 
جنوب بيش از آنچه فكر مى كرديم حيات وجود داشته باشد.به گزارش 
ايسنا، در پى يك تحقيقات اكتشــافى محققان 900 متر درون يخ هاى 
فليچنر رون(Filchner-Ronn) حفارى كردند. اين يخ ها در جنوب 
شــرقى درياى ودل(Weddell) قرار دارند در فاصله  260 كيلومترى 
بخش پالژيك اقيانوس(open ocean) در تاريكى كامل و در دماى 
منفى 2/2 درجه ســانتى گراد جايى كه به ندرت موجــودات زنده ديده 
مى شوند. اما در اين تحقيقات براى نخستين بار اين موجودات عجيب كه 
شبيه به اسفنج ها و گونه هاى ناشناخته ى قبلى هستند كشف شدند. اين 

موجودات به تخته سنگى در كف اقيانوس چسبيده بودند.

ارسال 2/5 تن بار به ايستگاه فضايى 
بين المللى توسط روسيه

 روســيه مأموريت پروگرس 77 حامل 2 هــزار و 460 كيلوگرم 
تجهيزات را روانه ايستگاه فضايى بين المللى كرد كه فردا 16 فوريه به 

اين ايستگاه فضايى متصل خواهد شد.
 (Progress) به گزارش ايســنا، يك كشتى بارى جديد پروگرس
روسى صبح روز گذشته 15 فوريه براى تحويل تجهيزات به 7 خدمه 

در ايستگاه فضايى بين المللى به مدار زمين پرتاب شد.
آژانس فضايى روسيه موســوم به روسكاسموس در ساعت 23:45 
ديشب به وقت منطقه زمانى شرقى(08:15 به وقت ايران) كشتى بارى 
پروگرس ام اس-16 كه پروگرس 77 نيز ناميده مى شود را با موشك 
«سايوز» از سايت 31 كاسمودروم بايكونور در قزاقستان پرتاب كرد.

كشف 3 دنياى جديد 
در منظومه يك ستاره جوان

 دانشمندان با استفاده از داده هاى ماهواره نقشه بردار فراخورشيدى 
گذران (TESS) متعلق به ناسا جهان هاى جديدى را در رودخانه اى 

از ستاره هاى جوان كشف كردند.
به گزارش مهر، يك تيم بين المللى از ستاره شناســان با اســتفاده از 
مشــاهدات ماهواره تس (TESS) 3 سياره داغ بزرگتر از زمين را 
كشف كرده اند كه به دور يك ستاره بسيار جوان تر از خورشيد ما به 
نام «TOI 451» مى چرخند. اين منظومه در جريان تازه كشــف شده 
Pisces-Eridanus واقع شده است كه مجموعه اى از ستارگان 
داراى عمر كمتر از 3 درصد سن منظومه شمسى هستند. اين سياره ها 

در تصاوير تس بين ماه هاى اكتبر و دسامبر 2018 ثبت شده اند.

سرماخوردگى از ابتال به كوويد-19 
جلوگيرى نمى كند

 ماه هاست دانشمندان مى خواهند بدانند كه آيا ابتال به يكى از انواع 
كروناويروس كه ايجاد سرماخوردگى هاى معمولى مى كند، مى تواند 

از ابتال به نوع شديد كوويد-19 پيشگيرى كند يا خير.
بــه گــزارش ايســنا، چنيــن ايمنــى مى توانســت توضيحــى بــراى 
ــار  ــتر دچ ــه بيش ــد-19 ك ــه كووي ــودكان ب ــم ك ــالى ك ــن ابت اي
ســرماخوردگى معمولــى مى شــوند، باشــد امــا تحقيقــات جديــد 
كــه 9 فوريــه در مجلــه  ســل(cell) منتشــر شــده اســت، نشــان 
ــى  ــاى فصل ــاير كروناويروس ه ــاى س ــه آنتى بادى ه ــد ك مى ده
از ابتــال بــه ويــروس ســارس-كوو-2 جلوگيــرى نمى كنــد و بــر 

روى شــدت بيمــارى تأثيــر نــدارد.

پرتاب ماهواره هاى جديد «استارلينك» 
به تعويق افتاد

 پرتاب جديد ماهواره هاى اينترنتى استارلينك با موشك «فالكون 9» كه 
قرار بود صبح روز گذشــته انجام شود، به دليل نامساعد بودن شرايط 

آب و هوا لغو شد.
به گزارش ايسنا، شركت اسپيس ايكس پرتاب دسته بعدى ماهواره هاى 
اينترنتى استارلينك را به دليل شرايط نامساعد آب و هوايى به تعويق 
انداخت. قرار بود يك موشــك فالكون 9 ساعت 23:21 يكشنبه به 
وقت منطقه زمانى شرقى(07:51 دوشنبه به وقت ايران) 60 ماهواره 
جديد اســتارلينك را از ايســتگاه نيروى فضايى كيپ كاناورال در 
فلوريدا به سمت مدار زمين پرتاب كند. اما اين پرتاب لغو و به امروز 

منتقل شده است.

آيا انتشار آگهى در روزنامه ها مى تواند حذف شود؟ 
بــا توجــه بــه جايــگاه قانــون نســبت بــه آئين نامه هــا و بخشــنامه هاى دولتــى، هرگونــه تغييــر در تشــريفات قانونــى يــك عمــل ادارى از جملــه برگــزارى مناقصــه 

ــزام چــاپ آگهــى مناقصــات عمومــى در روزنامه هــا به عنــوان يكــى از مراحــل  ــا توجــه بــه ال ــا تغييــر قانــون هم ســطح امكان پذيــر خواهــد بــود؛ بنابرايــن ب فقــط ب

برگــزارى مناقصــه براســاس بنــد«ب» مــاده13 قانــون برگــزارى مناقصــات، چــاپ نكــردن آگهــى مناقصــات عمومــى فقــط و فقــط بايــد بــه موجــب قانــون و نســخ 

صريــح قانــون قبلــى مصــوب مجلــس باشــد. حــال بــا ايــن تفاســيرآيا هيــأت دولــت يــا كارگــروه منتخــب وى مى توانــد انتشــار آگهــى در روزنامه هــا را منتفــى نمايــد؟

در هميــن زمينــه نگاهــى مى اندازيــم بــه مــاده50 قانــون احــكام توســعه به عنــوان قانونــى مؤخــر بــر قانــون برگــزارى مناقصــات كــه اذعــان دارد؛ بايــد تمــام مراحــل 

انجــام معامــالت عمومــى توســط ســامانه ســتاد و به طــور الكترونيكــى انجــام شــود و از ابتــداى ســال ســوم برنامــه ششــم يعنــى 1398 بــه اســتناد مــاده9 قانــون برنامــه، 

ايــن امــر الزامــى اســت، امــا در مــاده50 بحثــى از حــذف مرحلــه اى از فراينــد معامــالت عمومــى نشــده اســت.

هيــم بايــد بتوانيــم آن عمــل و فعــل فيزيكــى را بــا عمــل مجــازى و الكترونيكــى جديــد تطبيــق دهيــم، 
از ســويى وقتــى بخواهيــم عملــى را به طــور الكترونيكــى انجــام د

اگــر چنيــن امكانــى نباشــد ايــن دســتور جديــد غيرقابــل اجــرا بــوده و اصــل بــر انجــام همــان عمــل قبلــى اســت. ولــى اگــر امكان پذيــر باشــد و اجــراى آن مزاحمتــى 

در اجــراى قوانيــن قبلــى ايجــاد كنــد به نحــوى كــه بتــوان آن عمــل و عمــل جديــد را بــا هــم جمــع نمــود و انجــام هيچ كــدام مانــع انجــام ديگــرى نباشــد اصــل بــر 

جمــع بيــن آنهــا خواهــد بــود. در غيــر ايــن 2 حالــت منصــرف از عــام و خــاص بــودن قوانيــن مذكــور، اولويــت بــا اجــراى قانــون مؤخــر اســت.

مثــًال درخصــوص اخــذ فيزيكــى پاكت هــاى «الــف» توســط كميســيون مناقصــه اصــوالً تــا تهيــه و راه انــدازى زيرســاخت الكترونيكــى احــراز اصالــت و صحــت انــواع 

، لــذا اصــل بــر انجــام همــان اعمــال پيشــين يعنــى اخــذ و ارجــاع فيزيكــى پاكــت «الــف» بــه كميســيون 
ضمانت نامه هــا، امــكان حــذف چنيــن مرحلــه اى وجــود نــدارد

ست. ا

يــا درخصــوص فراينــد ثبــت و نگهــدارى اســناد به صــورت كتبــى نيــز براســاس قانــون محاســبات عمومــى و قانــون تجــارت، الزاماتــى وجــود دارد؛ پــس در ايــن 

مرحلــه هــم امــكان صــرف اخــذ الكترونيكــى اســناد وجــود نــدارد، چــون قوانيــن ديگــرى را مــورد تعــرض قــرار مى دهــد، ولــى بــا انجــام هــر 2 عمــل يعنــى بارگذارى 

ــه نســخ بنــد «ب»  ــا تهيــه نســخه بارگــذارى شــده اســناد) مى تــوان جلــوى معضــالت بعــدى را گرفــت، پــس نمى تــوان ب اســناد در ســامانه و اخــذ اصــل آنهــا (ي

مــاده23 قانــون برگــزارى مناقصــات كــه الــزام بــه ثبــت و بايگانــى اســناد به صــورت كتبــى داده، حكــم نمــود؛ بنابرايــن در اينجــا بارگــذارى اســناد در ســامانه بــه الــزام 

اخــذ اصــل آنهــا اضافــه مى شــود. شــاهد مدعــى نيــز نبــود دسترســى آســان بــه اطالعــات بارگــذارى شــده، توســط دســتگاه ها و حتــى سيســتم بازرســى بــه اســناد 
هــر مناقصــه برگــزار شــده، پــس از گذشــت 3 مــاه در ســامانه ســتاد اســت.

*آگهى فقط براى اطالع رسانى نيست يك سند است 

در حالــت خوش بينانــه حتــى اگــر ايــن تصميــم غيركارشناســى بــه ابالغــى قانونــى تبديــل شــود و بــا فــرض محــال كــه ايــن موضــوع درج فراخــوان بتــوان در ايــن 
ســامانه را بــدل از انتشــار آگهــى گرفــت! چطــور ايــن كار شــدنى اســت.

چطــور درج 2 تــا 3 نوبــت آگهــى در يــك ســامانه الكترونيــك برخــط چطــور بــروز مى كنــد؟! آن هــم وقتــى كــه شــما فقــط يك بــار مى توانيــد فراخــوان خــود را 

در ســامانه درج كــرده و هرگونــه تغييــر آن بــا حــذف و آغــاز فراينــد جديــد در ســامانه همــراه اســت، چطــور چنيــن امكانــى وجــود دارد؟ لــذا امــكان چنيــن تطبيقــى 

وجــود نــدارد پــس مرحلــه چــاپ آگهــى 2 تــا 3 نوبــت همچنــان قابــل حــذف نيســت.

ــت  ــا و قّل ــن روزنامه ه ــرت عناوي ــر كث ــن روزگار عالوه ب ــرا در اي ــانى نيســت زي ــراى اطالع رس ــًا ب ــى صرف ــه درج آگه ــن اســت ك ــتراتژيك تر اي ــر و اس ــه مهم ت نكت

مخاطبــان، انتشــار آگهــى كاركــرد مســتقيم از بــاب آگاهى رســانى نداشــته و فقــط از بــاب ثبــت متــن فراخوان هــاى آگهــى در تاريــخ مكتــوب كشــور بــراى جلوگيــرى 
از هــر نــوع انــكار و تكذيــب و جعــل آن از ســوى مناقصه گــزاران در آينــده اســت.

حــال بــا ايــن اوصــاف آيــا تصميم گيــرى هيــأت دولــت 
ــرف  ــر ص ــى ب ــه آن؛ مبن ــب ب ــاى منتس ــا كارگروه ه ي
ــايت و  ــك س ــى در ي ــوان مناقصــات عموم ــار فراخ انتش
ســامانه اطالع رســانى نه چنــدان قــوى و در مالكيــت 
بخــش  خصوصــى كــه هنــوز تكليــف قــرارداد طراحــى، 
توليــد و نگهــدارى آن در هالــه اى از ابهــام بــوده و 
همچنــان مشــخص نيســت كــه بــر چــه مــدارى و بــا چــه 
ــرارداد  ــد ق ــود و تمدي ــه مى ش ــه آن تهي ــاختارى بودج س
ــه  ــده چگون ــت در آين ــه فعالي ــال ها و ادام ــن س آن در اي
ــى  ــاده قانون ــوز م ــه هن ــا اينك ــود و ب ــد ب ــوده و خواه ب
مشــخصى صراحتــًا بــراى حــذف گام يــا مرحلــه انتشــار 
ــيده؛  ــس نرس ــب مجل ــه تصوي ــا، ب ــى در روزنامه ه آگه

ــت؟! ــه نيس ــى و جاهالن ــى، غيرعقالي كارى غيرقانون

بى تدبيرى دولت در حوزه رسانه با اعتراض مواجه شد 

واكنش به مصوبه نا پخته
■ هيأت دولت در تصميمى مى گويد آگهى هاى دولتى را به مطبوعات ندهد

■ وزارت ارشاد: چهارشنبه مصوبه اصالح مى شود

مريم مقدم  »
 عنوان نام آشناى آگهى هاى مزايده و مناقصه نيازى به توضيح و تفسير ندارد، بسياري از آگهي دهندگان 

براى نشر درخواست هاى مالى، فروش يا مشاركت به نشر آگهى در روزنامه هاى كاغذى اقدام مى كنند.
به زبان ســاده آگهى دهندگان ساليان سال است اين فرايند «كاغذ» را مي شناسند تا در محاسبات و معادالت خود حساب 

كتابش كنند و آگهي دهنده نسخه الكترونيك را مالك حصول نتيجه نمي شناسد. 
از ســوى ديگر هم نشــر اين آگهي هاى مزايده و مناقصه عمومي كه الزام مستندشدن آن چاپ در روزنامه هاي كثيراالنتشار 

رسمي و سراسري كشور است از جمله منابع درآمد روزنامه ها است.
در 48 ساعت اخير انتشار خبر لغو الزام دولتى ها به انتشار آگهى در روزنامه ها در ميان اهالى مطبوعات و مسئوالن فرهنگى 
واكنش هاى جدى را برانگيخت. كار به آنجا كشــيده شــد كه پيرو مصوبه اخير دولت، وزير، معاون مطبوعاتى و خانه هاى 

مطبوعات اغلب استان ها به نشر توئيت اقدام كردند.
 در اين ميان خانه مطبوعات و رســانه هاى كشور نيز دوشنبه 27 بهمن 1399 جلسه فوق العاده تشكيل دادند تا ضمن 

بررسى موضوع، همچنين موارد مطرح شده از سوى همكاران خانه هاى مطبوعات و رسانه هاى استان ها راهكار 
و تصميمى اصولى و درخور داشته باشد.

ادعاى 500 ميليارد تومان صرفه جويى
 اما اصل خبر اين بود كه هيأت وزيران آئين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاى 
اجرايى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) را تصويب و به شماره 

136159/ ت 55289 ه مورخ 25/11/1399 ابالغ كرد.
طبق ماده 14 اين تصويب نامه، مبنى بــر مكفى، معتبر و مورد پذيرش بودن 
انتشــار الكترونيكى فراخوان ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ستاد)، بايد از انجام آن به صورت كاغذى خوددارى شود و لذا ديگر نيازى 
به درج آگهى روزنامه در روزنامه هاى كثيراالنتشــار نخواهد بود. براســاس 
برآوردهاى انجام شده در معامالت منتشرشده در سامانه و تخمين هزينه هاى 
حداقلى 2 نوبت چاپ آگهى در روزنامه هاى كثيراالنتشار، پيش بينى مى شود 
حداقل 500 ميليارد تومان در هزينه هاى دولت براى چاپ آگهى صرفه جويى 

شود.
پس از انتشار اين خبر على مزينانى، مديرعامل روزنامه هفت صبح در مطلبى 
توييترى نوشت: شــتر «حذف آگهى مناقصات و مزايده ها» باالخره جلوى 
خانه روزنامه ها خوابيد. به روزهاى ســخت ولى شــايد شيرين روزنامه ها 

نزديك مى شويم.

پاييز مطبوعات زودتر از آنچه فكر كنيم رقم خورده
 خانه مطبوعات استان همدان بيانيه اى در اعتراض به مصوبه هيأت وزيران منتشر كرد كه 
در بخشى از آن آمده است، امروز دولت بايد با حمايت از مطبوعات، اجازه ندهد چراغ اين 
ركن ركين جمهوريت نظام به خاموشــى بگرايد، ضمن اينكه ابالغ چنين بخشنامه هايى بذر 

نااميدى را در دل اصحاب رسانه خواهد كاشت.
قطعاً در اين برهه از زمان، اجرايى شــدن چنين بخشــنامه اى موجب تعطيلى بســيارى از 
روزنامه ها و بيكارى تعداد قابل توجهى از خبرنگاران، عكاســان مطبوعاتى و اصحاب رسانه 
خواهد شــد. پاييز مطبوعات زودتر از آنچه فكر كنيم رقم خورده و پايانى تلخ در انتظار آنها 

خواهد بود. 
خانه مطبوعات اســتان همدان در راســتاى حمايت از حقوق صنفى جامعه رسانه اى، ضمن 
اعتراض به بخشــنامه اخير هيأت وزيران مبنى بر عدم التزام دستگاه هاى اجرايى براى انتشار 
آگهى هــاى مزايده و مناقصه، از وزير محترم فرهنگ و ارشــاد اســالمى و معاونت محترم 
مطبوعاتى و اموراطالع رســانى وزارتخانه درخواست دارد تا با جديت تمام به دنبال لغو اين 
بخشنامه باشند.  همچنين از اســتاندار محترم همدان درخواست مى شود تا مراتب اعتراض 
جامعه رســانه اى اســتان به مصوبه اخير هيأت وزيران را به معاون اول رئيس جمهور، وزير 

كشور و ساير مقامات ابالغ كنند.
انتظار مى رود مجمع نمايندگان اســتان همدان نيز كه همواره در مناسبات سياسى، فرهنگى 
و اجتماعى جامعه تأثيرگذار بوده اند، ضمن پيگيرى اين موضوع تا رسيدن به نتيجه مطلوب 
براى رسانه ها و به ويژه مطبوعات، اجازه ندهند در اين روزها خبرنگاران و اهالى رسانه دوران 

پرتالطم ترى را تجربه كنند.

 وزير ارشاد: آئين نامه دوباره مطرح مى شود
 حاال پس از انعكاس واكنش ها وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى از اصالح اين آئين نامه خبر 
داده است و نماينده مديران مسئول در هيأت نظارت بر مطبوعات نيز لغو آن را خواستار شد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز در توئيتى به لغو الزام دولتى ها به انتشار آگهى در روزنامه ها 
واكنش نشان داد و يكشنبه شب در اين توئيت نوشت: آئين نامه ابالغى ستاد موجب نگرانى 

جدى مطبوعات گرديد.
ســيدعباس صالحى ادامه داد: با توجه به اينكه در زمان حضور نيافتن اينجانب و در خارج 
از نوبت در هيـأت دولت مطرح شده بود، با آقاى جهانگيرى صحبت كردم و با نظر مساعد 
ايشان قرار شد كه با درخواست اصالحيه در ماده مربوطه، دوباره در جلسه چهارشنبه مطرح 

شود.
هيأت وزيران آئين نامه نحوه فعاليت دســتگاه هاى اجرايى در ســامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) را تصويب و ابالغ كرد.
از جمله مهم ترين مفاد اين مصوبه مى توان به بهره گيرى از امضاى الكترونيكى، انجام معامالت 
و انتشار فراخوان ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف كاغذ و رويه هاى سنتى و موازى و همچنين 

حذف آگهى روزنامه براى مزايده ها و مناقصه ها اشاره داشت.
محمد خدادى معاون امور مطبوعاتى نيز شــب گذشته در توئيتى اعالم كرد «موضوع مطرح 
و مصوب شــده در هيأت دولت در مورد آگهى دســتگاه ها بدون اطالع معاونت تخصصى 
بوده! طبيعتا وظيفه معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و وزير پيگيرى و حل 
موضوع به نفع ر سانه هاســت كه درحال انجام است. انتظار هم افزايى و هم كارى براى حل 

مسأله درون خانواده رسانه را دارم».

نامه نگارى به رئيس جمهورى براى لغو آئين نامه
 پدرام پاك آئين نماينده مديران مسئول در هيأت نظارت بر مطبوعات نيز طى نامه اى به رئيس جمهورى با يادآورى شرايط 
دشوار مطبوعات كشور، خواستار لغو آئين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاى اجرايى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 

و بازگشت آگهى هاى دولتى به مطبوعات شد.
ــا اســتناد بــه قوانيــن آئيــن دادرســى، تجــارت و برگــزارى مناقصــات كــه درج آگهى هــاى دولتــى را در  در ايــن نامــه ب
ــه مطبوعــات توصيــف شــده  ــى، كمكــى حداقلــى و ضــرورى ب ــن تكليــف قانون ــد، اجــراى اي ــزام مى كن مطبوعــات ال

اســت.
در بخشــى از نامه نماينده مديران مســئول در هيأت نظارت بر مطبوعات به حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى رئيس 
جمهورى، آمده است: «همچنان كه مستحضريد، در شرايط دشوار اقتصادى و همه گيرى ويروس كرونا چراغ مطبوعات كشور، 
يكى پس از ديگرى خاموش و مطبوعات رفته رفته از سبد خانوار حذف مى شود. در چنين وضعى از دستگاه هاى ذى ربط انتظار 
مى رود تا به وظيفه قانونى خود مبنى بر تأمين حداقل هاى زنجيره مالى مطبوعات عمل كنند و با تحرك و دلسوزى بيشتر بارى 

از دوش مطبوعات نجيب و صبور كشور برگيرند.
پاك آئين در اين نامه ادامه داده است: واقعيت اين است كه ابالغ آئين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاى اجرايى در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) كه انتشار فراخوان ها بر بستر مذكور و حذف آگهى روزنامه براى مزايده ها و مناقصه ها را مقرر داشته، 
جامعه مطبوعاتى را مأيوس و حيرت زده كرده است. بنا به توضيحات فوق خواهشمند است مصوبه مورد اشاره را كه به مرگ 

مطبوعات مظلوم و مستقل كشور مى انجامد، لغو و كان لم يكن اعالم فرماييد.»

بخشنامه  ناصواب
خانه مطبوعات و رسانه هاى كشور با انتشار بيانيه اى مراتب اعتراض خود را نسبت به مصوبه هيأت وزيران درباره حذف التزام دولتى ها به 
انتشار آگهى  در روزنامه ها اعالم كرد. در بخشى از اين بيانيه آمده است، خانه مطبوعات و رسانه هاى كشور براساس رسالت ذاتى و صنفى خود، 
الزم مى داند كه نگرانى و اعتراض اين تشكل صنفى را به دولت محترم اعالم نمايد و بخواهد كه اين بخشنامه  ناصواب و البته غيرقانونى را ملغى 
و بيش از اين صاحبان رسانه، مديران مسئول و خبرنگاران سخت كوش كشور به عنوان اركان اصلى مطبوعات را دل آزرده، مأيوس و نرنجاند. 
در روزهايى كه مطبوعات چشم و گوش شان به دولت و مجلس بود تا مانع قطع آگهى هاى ثبتى و دادگسترى از سوى دستگاه قضايى و سازمان 

ثبت اسناد و امالك كشور شوند، اين تير خالص دولت بر پيكر نحيف مطبوعات، آخرين بارقه هاى اميدمان را نااُميد كرد. 
بى ترديد اين گونه مصوبات حكايت از آن دارد كه دولت سِر ناسازگارى با ركن چهارم دموكراسى دارد و شايد پايانى باشد براى ارتباط دولت 

و مطبوعات.
با اين حال خانه مطبوعات و رسانه هاى كشور مراتب اعتراض و نگرانى خود را از چنين مصوباتى در هيأت وزيران اعالم مى دارد و از دولت 
مى خواهد پيش از آنكه فاصله و شــكاف دولت با مطبوعات بيشــتر شود، اين مصوبه خالف قانون خود را لغو كند و از وزير محترم صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان پيشــنهاددهنده اين گونه ايده ها و طرح هاى  نادرست، بخواهد، وضعيت صنعت، بازار خودرو، تجارت و معدن كشور 

را مديريت مطلوب ترى نمايد.
درصورت عقب نشــينى نكردن دولت از اين مصوبه خالف قانون خود، بى شــك خانه مطبوعات و رســانه هاى كشور به عنوان بزرگ ترين و 

جامع ترين تشكل صنفى رسانه اى كشور، از تمام ظرفيت هاى خود براى متوقف كردن اين آئين نامه استفاده خواهد كرد.
بيانيه اعتراضى برخى استان هاى ديگر از جمله خانه مطبوعات و رسانه هاى استان آذربايجان غربى، يزد نيز از نخستين واكنش ها به اين خبر بود.

آگهى ها منبع درآمد رسانه هاست 
 درحالى آئين نامه ابالغى ســتاد مورد واكنش هاى 
جدى رسانه ها قرار گرفت كه بيشتر فعاالن رسانه هاى 
مكتوب معتقدند، چاپ آگهى هــاى مزايده و مناقصه 
در نشــريات و روزنامه ها به عنوان اصلى ترين درآمد 
رســانه هاى مكتوب، تنها بارقه اميــد ادامه حيات اين 
رسانه ها پس از گسترش دنياى اينترنت و مجازى بود.

يكــى از چالش هاى جدى رســانه هاى مكتوب براى 
فعاليــت مداوم افزايش چند ده برابرى قيمت كاغذ در 
سال هاى اخير است، هزينه چاپ، زينك و ليتوگرافى، 
تعداد قابل توجهى از نشريات مكتوب، به ويژه فعال در 
بخش خصوصى و مســتقل را دچار بحران اقتصادى، 

ورشكستگى و به تبع تعطيلى كرد.
حاال در آخرين اقدام به تصميمات غيركارشناسانه پاى 
حــذف اجبار چاپ آگهى هاى مزايده و مناقصه دولتى 

در روزنامه ها و نشريات به ميان آمده است.
برخــى صاحب قلمان در اين زمينه نوشــته بودند،  در 
بــرآوردى كه خــود دولت در خبر منتشرشــده مبنى 
بر حذف آگهى هاى دولتى از نشــريات منتشــر كرده 
اســت، عنوان داشته، 500 ميليارد تومان در هزينه هاى 
دولت جهت چاپ آگهى صرفه جويى مى شــود و اين 
يعنى ضرر 500 ميليارد تومانى كه دولت در ســال به 
روزنامه هــا وارد مى كند و اين به واقع حقيقتى غيرقابل 

انكار است. 
انتشار يك خبر خام و اتخاذ يك تصميم غيركارشناسانه 
در زمينه حذف چاپ آگهى ها از روزنامه ها هشــدارى 
براى رقم خوردن هرج و مرجى است كه برخى ارگان ها 
و ادارات دولتى با سواستفاده از آن طرح مصوب نشده 
بهانه اى به دست آوردند تا مدت ها  همكارى با رسانه ها 
را به حاشيه ببرند، اين ها پيش از اين هم بيشترين بازى 

را با رسانه ها در تعامالت مالى كرده بودند. 
متولى رسانه ها وزارت ارشاد اسالمى است و تصميمات 
در زمينه چگونگى هزينه كرد و چاپ آگهى ها براساس 
قوانين از پيش وضع شده به رسانه ها ابالغ شده است، 
حال اين وسط سروصدايى كه دولت راه انداخته است 
به كجا و كدامين قانون نانوشته ختم خواهد شد، خدا 

ميداند.
شبيه چنين مصوبات بدون نگاه كارشناسى در رسانه ها 
كم نداشــته ايم؛ حال اگر اين مهم تا مدتى حواشــى 
خبرى ايجاد كند فارغ از مصوب شدن يا نشدن آن از 
همين فردا شاهد خالى شدن گيشه روزنامه فروشى ها از 

روزنامه خواهيم بود.


