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آگهى برگزارى جلسه (نوبت اول)  مجمع عمومى عادى ساالنه 
نظام مهندسى معدن استان همدان - تاريخ 1400/03/06

هيأت مديره سازمان نظام مهندسى معدن استان همدان

مجمع عمومى عادى ساالنه سازمان نظام مهندسى معدن استان همدان  در 
روز پنج شنبه، مورخ 1400/03/06 از ساعت 10 تا 12 در محل سالن اجتماعات 
سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان به آدرس: بلوار شهيد مدنى- 
كه  اعضايى  شد.  خواهد  برگزار  مدنى)  شهيد  (ساختمان  فروردين  بلوار15 
داراى كارت عضويت معتبر هستند حق راى خواهند داشت. براى تسهيل، 
اعضايى كه بدهى حق عضويت داشته باشند مى توانند بدهى خود را در همان 

روز نقداً پرداخت كرده و برگ ورود به جلسه دريافت كنند. 
دستور كار مجمع به شرح زير است:
* تالوت آياتى چند از قرآن كريم

*استماع سرود ملى جمهورى اسالمى ايران
* سخنرانى رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

* انتخاب هيأت رئيسه مجمع 
*  استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره

* بررسى و تصويب ترازنامه مالى 99
* تصويب برنامه و بودجه 1400

* انتخاب بازرسان اصلى و على البدل
* تصويب پيشنهادهاى هيأت مديره براى تعيين حق عضويت، وروديه، و 
ساير دريافتى ها و پرداخت هاى اركان سازمان طبق دستورالعمل هاى مصوب 

* تعيين روزنامه كثيراالنتشار
* بررسى ضرورت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده

* بررسى ساير موارد
*شايان ذكر است در "صورت به حدنصاب نرسيدن درنوبت اول" ، مجمع 
ساعت  و  مكان  همان  در  تاريخ 1400/03/20  در  دوم  ساالنه -نوبت  عمومى 

برگزار مى گردد.
*توجه: مجمع فوق در تاريخ هاى ذكر شده در صورت "كسب مجوز از ستاد 

مقابله با كرونا" برگزار خواهد شد.

نامه قاليباف 
سيبل نقد رسانه ها شد

■ انتشارآگهى اصل شفافيت است 

 جامعــه عزتمند كارگرى كشــور از 
ابتداى پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى 
تاكنون همواره به عهد خود با آرمان هاى 
نظــام و رهبرى عزيز وفــادار بوده و در 
تحقــق اهــداف جمهورى اســالمى و 
پيشرفت اقتصادى كشور نقشى بى بديل 

را ايفا كرده اند.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان با عنوان اين مطلب گفت: جامعه 
كارگرى كشــور در شــرايط كنونى كه 
شيوع ويروس منحوس كرونا فعاليت هاى 
اقتصــادى را تحت تأثير قرار داده، اجازه 
نداد چرخ توليد متوقف و كشــور دچار 
كمبود شود كه اين مهم، ايثار و فداكارى 
اين قشر زحمتكش را بيش از پيش ثابت 

كرد.
حجت االسالم والمســلمين «حبيب اهللا 
شــعبانى موثقى» با صدور پيام تبريكى 

به مناسبت هفته كارگر و تقارن آن با ماه 
پرخيــر و بركت رمضان و ميهمانى خدا، 
، اظهار داشــت: به واقــع ارزش واالى 
كارگر را مى تــوان در اين روايت از امام 
صادق(ع) يافت كه فرمودند: «كســى كه 

براى تامين معاش و مايحتاج خانواده اش 
تالش مى كند همچون رزمنده اى است 
كــه در ميدان جهاد با دشــمنان در حال 

مبارزه است».
امام جمعــه همدان در ايــن پيام ضمن 

دعــاى خيــر و آرزوى قبولــى طاعات 
و عبــادات براى همه كارگــران به ويژه 
كارگران شــريف استان، اظهار اميدوارى 
كرده، در ســالى كه از سوى رهبر معظم 
انقالب به نام «توليد، پشتيبانى ها و مانع 
زدايــى ها» نامگذارى شــده، با تالش و 
همت هميشــگى كارگــران، كارفرمايان 
و مسئوالن شاهد توســعه بيش از پيش 
اســتان، بهبود وضعيت اقتصادى و رفع 

موانع توليد در كشور باشيم.
پنجم تا 11 ارديبهشــت مــاه در تقويم 
كشــور هفته كارگر نامگذارى شــده و 
ويژه برنامه هاى گراميداشــت اين هفته 
نيز از روز گذشــته آغاز شده است. 248

هزار نيروى شــاغل كارگرى و 57 هزار 
بازنشسته و پيشكســوت مستمرى بگير 
زير پوشــش بيمه تامين اجتماعى استان 

همدان قرار دارند.

امام جمعه همدان: 

كارگران در تحقق اهداف انقالب نقش بى بديلى ايفا كردند

محدوديت تردد در بلوار جوان 
اعمال مى شود

 محدوديــت تردد عالوه بر بلــوار ارم و گنجنامه، از 
امروز ســاعت 17 تا 22 در بلوار جوان اين شــهر اعمال 
مى شــود و تا بازگشت وضعيت همدان به شرايط عادى 

اين محدوديت ادامه دارد. 
رييس پليس راهنمايى و رانندگى شهرستان همدان با اعالم 
ايــن خبر گفت: به دنبال اعمال محدوديت تردد در بلوار 
ارم و گنجنامه شاهد دور دور خودروها و حضور خانواده 
هــا در بلوار جوان بوديم كه براى پيشــگيرى از ترافيك 

و شــيوع ويروس كرونا از امروز محدوديت تردد در اين 
بلوار اعمال مى شــود. فرخ جمالى در گفت و گو با ايرنا 
بيان كرد: همچنين ســاكنان در اين محدوده مى توانند با 
در دســت داشتن مستنداتى از جمله بيمه نامه خودرو يا 
قبوض در ساعت محدوديت از 17 تا 22 در بلوار جوان 
تردد كنند و در صورت نداشــتن مدرك مى توانند براى 
دريافت برگه عبور به پليس راهور شهرستان مراجعه كنند.

رييس پليس راهور شهرستان همدان اظهار داشت: برخى 
از رانندگان از كوچه هاى فرعى از جمله خيابان پشــت 
شــهربازى رنگين كمان وارد بلوار ارم مى شدند كه اين 
خيابــان ها نيز با قرار دادن موانع فيزيكى و نيوجرســى 

مسدود شد. سرهنگ جمالى اضافه كرد: پس از ساعت 22 
نيز محدوديت تردد شبانه آغاز شده و تردد در همه معابر 
درون شــهرى تا ساعت سه بامداد همچنان مثل روزهاى 
گذشته ممنوع است. ســرهنگ جمالى اظهار داشت: به 
علت قرار گرفتن همدان در شــرايط قرمز كرونايى و باال 
رفتن آمار مبتاليان به اين ويــروس برخورد با رانندگان 
متخلف تشديد شده و ميزان اعمال قانون ها نيز نسبت به 
روزهاى گذشــته بيش از 2 برابر افزايش يافته است. وى 
اضافه كرد: براى اعمال محدوديت تردد از توان تيم هاى 
انتظامى و نيروى مقاومت بسيج نيز استفاده شده است تا 

بتوان طرح را به خوبى اجرا كرد.

دهبانى صابر خبر داد

اتمام آرشيو الكترونيكى پرونده ها
 در شهردارى منطقه يك
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 همچنان بر مدار افشاگرى!
 1- قــرار اســت ثبــت نــام از داوطلبان 
انتخابات رياست جمهورى از 21 ارديبهشت 
ماه به مدت 5 روز بــه صورت حضورى در 

وزارت كشور انجام شود...
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آبنوش؛ جانشين و معاون هماهنگ كننده سابق قرارگاه خاتم انبياء: 

مى توانيم دراقتصاد و صنعت سرآمد باشيم
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فرماندار همدان در پاسخ به درخواست تعطيلى بازار:

ابالغ تعطيلى نداريم!
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 واكسيناسيون كرونا در استان از بهمن 1399
آغاز و فاز اول آن (واكسيناسيون كادر بهداشت 
و درمان) در كشــور پايان يافته تا از امروز فاز 
دوم واكسيناسيون كرونا در همدانآغاز مى شود 
و واكسن به افراد 80 سال به باال تزريق شود. 

 ناآگاهى 87 درصد مردم
 از شيوه واكسيناسيون

براســاس يك نظرسنجى رســانه اى با اينكه 
چند روزى است اعالم شــده مردم مى توانند 
براى تزريق واكسن داوطلب شوند اما در بين 
عموم جامعه ناآگاهى از اين طرح، نوع واكسن، 
چگونگى ثبت نام و اطالعاتى اين چنينى موج 
مى زند. تا جايى كه مســتند بر يك نظرسنجى 
مجازى  در همدان پيام مشــخص شد تنها 13
درصد مردم اطالعاتى در اين زمينه دارند و 87
درصد مابقى آگاهى چندانى از چگونگى انجام 
واكسيناســيون و شرايط نام نويسى آن ندارند. 
در اكثر شــهرها و روســتاهاى ايران، پرونده 
الكترونيك اين افراد در اختيار حوزه بهداشت 
قــرار دارد و بنابراين از طريق تلفن و از مركز 
بهداشت با آنها تماس گرفته مى شود و آنان در 
روز و ساعت مشخص براى تزريق واكسن فرا 

خوانده مى شوند.
 دعوت كارشناسان بهداشتى از افراد 

دارى پرونده سالمت
در اكثر شــهرها و روســتاهاى ايران، پرونده 
الكترونيك اين افراد در اختيار حوزه بهداشت 
قــرار دارد و بنابراين از طريق تلفن و از مركز 
بهداشت با آنها تماس گرفته مى شود و آنان در 
روز و ساعت مشخص براى تزريق واكسن فرا 

خوانده مى شوند.
در خصوص اجراى فاز دوم واكسيناســيون بنا 
بر اعالم وزارت بهداشت ممكن است  برخى 
افراد داراى پرونده الكترونيك سالمت نباشند 
كه در اين زمينه همه روساى دانشگاه هاى علوم 
پزشكى در سراســر كشور، شماره تلفنى را از 
هفته آينده يعنى 11 ارديبهشــت 1400 اعالم 
خواهند كرد تا افراد 80 ســال به باال كه با آنها 
تماس گرفته نشــده، با آن شماره تلفن تماس 
بگيرنــد و اطالعات آنها براى واكسيناســيون 

كرونا ثبت شود.
بنابراين هيچ گونه مراجعه حضورى براى ثبت 
نام واكسيناسيون افراد 80 سال به باال به مراكز 
بهداشتى و درمانى نخواهيم داشت و اطالعات 

به صورت تلفنى اخذ و ثبت مى شود.
 اعالم رسمى سايت

ثبت نام واكسيناسيون كرونا
ادامه روند واكسيناسيون نيز به اين شكل است 
كه  براى ساير گروه هاى سنى نيز از هفته آينده 
ســايت Salamat.gov.ir معرفى شده و 
افراد به اين ســايت مراجعه كرده و اســم آنها 
ثبت مى شــود و بر اساس ثبت نام انجام شده، 
براى افراد پيامك ارســال شده و به آنها اطالع 
داده مى شود كه در كدام فاز واكسيناسيون قرار 
گرفته اند. ســپس از طريق پيامك از افراد براى 

واكسيناسيون دعوت مى شود.
 واكسيناسيون كرونا 

در شبكه بهداشت رايگان است
بنا بر اعالم وزارت بهداشت واكسيناسيون در 
شبكه بهداشت در سراســر كشور به صورت 
رايگان انجام مى شود و هيچ گونه وجهى براى 

ثبت نام و تزريق واكسن پرداخت نمى شود
لختگى خون واكســن كرونا احتمال 4 در بين 

يك ميليون نفر را دارد
در همين راســتا استاديار دانشــكده پزشكى 
همدان گفت: واكسن يك فرآورده زيستى است 
كه دربرابر بيمارى هاى عفونى نوعى ايمنى فعال 
ايجاد مى كند به عبارتى واكسن پادزهرى است 
كه از ميكروب و ويروس هاى ضعيف شده و 
آنتى ژنتيك يك بيمارى به وجود مى ايد تا بدن 

را در مقابل آن بيمارى ايمن كند.

محمــد طاهرى در گفت و گو با همدان پيام در 
خصوص واكسينه شدن بدن در مقابله با كرونا 
افزود:در حالت كلى واكســن ها سيستم ايمنى 
بدن را افزايش مى دهد كه در خصوص كرونا 
نيز به همين شكل اســت اما در اين بين بايد 
گفت در كنار تمام خوبى هاى واكســن كرونا 
مانند هر نوع واكسن ديگرى عوارضى دارد كه 
البته به مراتب بسيار كمتر از ويروس و بيمارى 

است.
وى در ارتبــاط با عوارضــى از جمله لختگى 
خون بعد از تزريق واكســن كرونا عنوان كرد: 

در حــل حاضر بنا بر آنچه 
آمارها مى گويند از هر 100
نفر مبتال شــده به كرونا 5
نفر قربانى مرگ مى شــوند 
در حالــى كــه از بين يك 
ميليــون نفر تنهــا لختگى 
پــس از تزريــق در 4 نفر 
ممكــن بروز دهــد كه آن 
هم به مراتب سعى مى شود 
توسط پزشكان از بروز آن 
جلوگيرى شــود به همين 
اگرچه  واكسيناسيون  دليل 
عوارضــى دارد اما بســيار 
مورد تاكيــد و توجه براى 

درمان بيمارى است.
اينكــه  بيــان  بــا  وى 
منع  كرونا  واكسيناســيون 

ســنى ندارد، گفت: در حال حاضر باتوجه به 
شرايط موجود كشور واكسيناسيون به صورت 
فازبندى و ســهميه اجرا مى شود و اين به معنا 
وجــود منعى خــاص براى گروه هاى ســنى 
مختلف نيست بر همين اساس در فاز نخست 
پرســتاران و كادر درمان واكسينه شدند و در 
حال حاضر در فاز دوم بيماران خاص و افراد 
باالى 80 سال هستند كه واكسن به آن ها تزريق 

مى شود.
در  پزشكى  ميكروب شناســى  متخصص  اين 
پاسخ به اين ســوال كه آيا افراد بعد از تزريق 
واكسن ناقل بيمارى هستند يا خير؟ نيز عنوان 
كرد: طبق مطالعاتى كه انجام شــده است اين 
افراد يا ناقل نيستند و يا با درصد بسيار پايينى 
ناقل باشــند اما موضوع مهم اين اســت كه با 
واكسن مى توان آنتى  بادى هاى مقابله با بيمارى 
را در بــدن افراد توليد كــرد و ميزان مرگ و 
مير هاى كرونايى را تا حد بسيار بااليى كاهش 
داد به همين علت با واكسيناسيون در كنار اينكه 
بحران كرونا كنترل مى شود مدت زمان بسترى 

و شدت بيمارى نيز كاهش مى يابد.
وى همچنين افزود: گاهى سوال مى شود كه اگر 
ويروس كرونا جهش داشــته باشد آيا باز هم 
واكسن مى تواند در مقابل ويروس جديد موثر 
باشــد كه بايد گفت جهش جزو ذات ويروس 

اســت كه با تكثير ويروس جهش پيدا مى كند 
با اين حال در تمام دنيا ســعى بر اين است تا 
متخصصان واكسن ها را به گونه اى طراحى كنند 
كه بتواند در مقابل ضريب بااليى از جهش هاى 

يك ويروس مقاومت كند.
طاهرى با بيان اينكه تنها واكســن نمى تواند به 
كاهش كرونا در استان و يا هر نقطه اى از دنيا 
كمك كند، عنوان كــرد: براى درمان و كاهش 
موارد ابتال بــه بيمارى واكســن تنها راهكار 
موجود نيست بلكه بايد تمامى دستورالعمل هاى 
بهداشــتى از پوشيدن ماســك، رعايت فاصله 
ورود  با  برخورد  اجتماعى، 
غيربومى ها و زدن واكســن 
در يك پكيج كامل رعايت 
شود تا بتوان در بحران كرونا 

مقاومت كرد.
وى همچيــن در خصوص 
ميزان دز تزريق شــده براى 
هر فرد نيز گفــت: در بين 
تزريق  واكســن  كه  افرادى 
مى شود ســوال مى شود كه 
تنها يــك مرحلــه و براى 
كفايت  واكســن  دز  يــك 
مى كنــد تا بدن مقــاوم در 
برابر كرونا شود يا نه كه باد 
عنوان كرد به منظور افزايش 
مطلوب ســطح ايمنى بدن 
بهتر آن اســت كه هر دو دز 
واكسن براى افراد و گروه هاى مختلف تزريق 
شــود. با اينكه روند واكسيناسيون در همدان 
بــه خوبى در حال اجراســت امــا بايد گفت 
آن ســوى ماجراى كرونا شــرايطى را نمايش 
مى دهد كه افسارگسيخته شــده و بسيارى از 
تصميم گيرى هاى ســتاد استانى كرونا يا مورد 
توجه مردم قرار نمى گيرد و يا تصميماتى اتخاذ 

مى شود كه كارايى چندانى ندارد.
در همين راســتا باوجود اينكه اعالم شــده 
است اصناف و بازاريان اجازه فعاليت ندارند 
و دغدغــه ماليات و ضررو زيانشــان هم با 
دســتور بخشــودگى ماليات تا حدودى حل 
شده است اما اتاق اصناف همدان با برقرارى 
قوانينــى از جمله اينكه در يــك خيابان دو 
طرفه مغازه داران ســمت راســت روزهاى 
زوج و ســمت چپ روزهاى فــرد فعاليت 
كنند و يا اينكه در يك رشــته افراد مى توانند 
به صورت شيفتى يك روز در ميان باز باشند 
و... سعى دارد زيرمجموعه خود را همچنان 

فعال نگهدارد.
همدان  تعطيلى  پيشــنهاد  با  هنوز   

موافقت نشده است
در هميــن خصوص فرماندار همــدان نيز  با 
بيان اينكه وضعيت همدان در ارتباط با شــيوع 
كرونا خوب نيســت اعالم كرده است  هنوز با 

پيشــنهاد تعطيلى يك هفته اى همدان موافقت 
نشده است.

محمدعلى روز گذشــته در مصاحبه با فارس 
در خصوص تعطيلى يك هفته اى همدان براى 
خاموش زبانه آتش كرونا گفته اســت هنوز با 
اين طرح چه ستاد مقابله با كروناى در استان و 

چه ستاد ملى موافقت نكرده است.
فرماندار شهرســتان همدان بــا تاكيد بر اينكه 
برخى از مردم هنوز پروتكل هاى بهداشــتى را 
رعايت نمى كنند بيان كــرد: وضعيت همدان 
همچنان قرمز است و روزهاى خوبى را سپرى 

نمى كنيم.
وى بــا بيان اينكــه در حال حاضــر ظرفيت 
بيمارســتان هاى همدان تكميل اســت گفت: 
آمادگى در اختيار گذاشــتن مراكز قرنطينه را 

داريم اما هنوز اعالم نياز نشده است.
برهميــن اســاس بايــد گفــت در شــرايط 
ــادى  ــراد زي ــه اف ــه روزان ــه ك ــى جامع كنون
ــوند و كادر  ــرگ مى ش ــى م ــدان قربان در هم
درمــان ســعى دارد بــا هشــدارهاى پزشــكى و 
ــيون  ــه واكسيناس ــى از جمل ــراى طرح هاي اج
ايــن مــوج مرگبــار را كنتــرل كنــد رفتارهــاى 
ــگ  ــا آب را در هاون ــه تنه ــض ن ــدو نقي ض
مى كوبــد بلكــه ســبب بــى اعتمــادى جمعــى 

ــود. ــردم مى ش ــن م در بي
 آخرين وضعيت كرونا در همدان

با فوت 14 بيمار ديگر در 24 ســاعت گذشته 
آمار متوفيان استان از ابتداى شيوع اين ويروس 

تاكنون به يك هزار و 864 فر رسيده است.
تنها در يك روز  498 نفر به كرونا مبتال شدند 
كه با احتساب اين آمار هم اينك شمار بيماران 
بســترى مثبت از ابتداى اپيدمى ويروس كرونا 
تاكنون به 14 هزار و 381 و بيماران ســرپايى 
مثبت به 35 هــزار و 825 بيمار افزايش يافته 

است.
تعــداد مراجعــان ســرپايى بــه اورژانــس 
بيمارســتان هاى اين اســتان با عالئم تنفسى 
مشــكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته يك 
هزار و 168 مورد بود كه 299 نفر از مراجعان 
به بيمارستان ها در بخش عادى بسترى شدند.

در عين حال 35 بيمــار مبتال به كوويد19 در 
بخش آى.ســى.يو مراكز درمانى اين اســتان 
بسترى هســتند و وضعيت جسمى 62 بيمار 

وخيم گزارش شده است.
شــمار بيماران كرونايى بسترى(از ابتداى همه 
گيرى ويروس كرونا تاكنون) در بيمارستان هاى 
اسدآباد 575، بهار 790، تويسركان 893، رزن 
629، درگزين 233، فامنين 271 و كبودراهنگ 

893 نفر است.
همچنين تاكنــون 2 هزار و 600 نفر در مالير، 
يك هــزار و 890 نفر در نهاوند و پنج هزار و 
247 نفر نيز در شهرستان همدان به اين ويروس 

مبتال و بسترى شده اند.

يـادداشت روز

نگاه

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

انتخابات؛ همچنان بر مدار افشاگرى!
 1- قرار اســت ثبت نام از داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى 
از 21 ارديبهشــت ماه به مدت 5 روز به صورت حضورى در وزارت 

كشور انجام شود.
هرچه به اين زمان نزديك تر مى شويم تعداد بيشترى از فعاالن سياسى 
و غير سياسى احساس مســئوليت كرده و خود را به عنوان داوطلب 

رياست جمهورى مطرح مى كنند.
2- شــايد در هيچ دوره اى به اندازه ايــن دوره تعدد داوطلب در دو 

جناح و مستقلين در انتخابات رياست جمهورى مشهود نبوده است.
تعددى كه نشان مى دهد سياسيون به خوبى اهميت انتخابات را درك 
كرده انــد اما هنوز اين اعالم حضورها مــردم را با آنها همراه نكرده و 

همچنان حساسيت جامعه نسبت به انتخابات پايين است.
3- جداى از اينكه چه كسانى به ميدان داوطلبى آمده اند يا خواهند آمد 
و وضعيت آنها در افكار عمومى چگونه است و كدام ها شانس عبور به 
سالمت از فيلتر شوراى نگهبان را دارند، آنچه مشخص است، سرمايه 
گذارى تمامى داوطلبان بر روى افشاگرى و سخن شفاف گفتن است.

گويى همه آمده اند تا رازهاى 40 ســاله انقالب را با روايت نامستند 
خود بگويند و رقيب را متهــم و خود را پاك و برى از تمام اتفاقات 

ناخوشايند در اين سالها معرفى كنند!
4- بگم بگم تاكتيكى بود كه استفاده كننده از آن در انتخابات88 پيروز 
شــد اما اين پيروزى و روش افشــاگرانه آن هزينه هايى را بر كشور 

تحميل كرد كه هنوز هم ادامه دارد.
 هنوز مســأله حصر حل نشــده و اراده اى هم براى حل آن مشاهده 
نمى شود اما داستان هاى آن انتخابات تبديل به تاكتيكى براى افشاگرى 

برخى داوطلبان شده است.
5- نتيجــه بگــم بگم ايجــاد افتــراق و دوقطبى در كشــور بود كه 
انتخابات هاى بعــدى هم در همين روند پيش رفت به طورى كه اگر 

انتخابات دوقطبى نشود، انتخابات نيست!
حاال در انتخابات 1400 نيز اين رسم رعايت شده و هر داوطلبى سعى 

دارد با افشاگرى خود را يك قطب اين دو قطبى تعريف كند.
6- يكى توهم زده كه همه مى خواهند نباشــد و او چون خادم ملت 
اســت تنها داوطلب مورد حمايت مردم است و براى مبارزه با همه و 
تغيير شــرايط خواهد آمد و در اين توهم روزى يك افشــاگرى غير 
مســتند از چگونگى مقابله با اعتراضــات 88 و روزى ديگر از خريد 

جزيره توسط مسئوالن و ... سخن مى گويد.
آن يكى نقش منجى جناحى يافته و گفت وگوى افشاگرانه و محرمانه 
او منتشر مى شود تا شايد صحنه رقابت انتخابات به رقابت بين سردار 
ديپلماســى و سردار ميدان تبديل شــود و دو قطبى مورد نظر شكل 

بگيرد.
ديگــرى در قالب خاطرات حرفهايــى را مى زند تا خود را چهره اى 
متفاوت از تمــام داوطلبان تعريف كند غافل از اينكه با اين خاطرات 
افشــاگرانه تنها خود را زير سئوال مى برد و مقدارى هم براى كشور 

هزينه سازى مى كند. 
خالصه هر داوطلبى راه مطرح شدن را در افشاگرى ديده و چشم خود 

را بر منافع و امنيت ملى بسته و زبان خود را باز كرده است.
در اين شــرايط جاى شكر آنجاست كه هنوز داوطلبانى كه اطالعات 

محرمانه بيشترى دارند رسماً به انتخابات وارد نشده اند.
7- ايــن اقدامات داوطلبان را نمى توان شــفافيت معنى كرد زيرا اين 
افشــاگرى هاى تاكتيكى و ناقص و در بســيارى موارد نادرست تنها  
بى اعتمادى در كشــور را گسترده تر مى كند و منافع و امنيت ملى را با 

خطر جدى مواجه خواهد كرد.
اين رويه و روند بايد تغيير كند و انتخابات به جاى افشــامحورى به 
برنامه محورى ميل كند. آنچه آينده اين كشــور را خواهد ساخت و 
مشكالت را حل خواهد كرد، برنامه جدى و اصولى داوطلبان است و 
افشاگرى هاى سياسى به جز هيجان هاى زودگذر و هزينه هاى ماندگار 

در انتخابات فايده اى ندارد.
به همين دليل ناظران بر انتخابات بايد مانع ادامه اين روند ناپســند در 

انتخابات كشور شوند.

منابع آبي استان 
با كاهش جدي مواجه است

 مديرعامل شركت آب منطقه اي همدان معتقد است وضعيت منابع آبي استان نسبت به 
سال هاي گذشته با كاهش جدي مواجه شده و صرفه جويي براي جلوگيري از بروز بحران 

كم آبي ضروري است. 
به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه اى همدان،  منصور ستوده گفت: كشور ما در 
منطقه خشك و نيمه خشك دنيا قرار گرفته و از طرفى، توزيع بارش نيز در كشور به لحاظ 

مكانى و زمانى ناهمگون مى باشد. 
وى افزود: اين در حالى است كه در ادامه خشكسالى هاى سنوات گذشته، شاهد خشكسالى 

هواشناسى و هيدرولوژيكى در سال آبى جارى هستيم به نحوى كه ايستگاههاى باران سنجى 
شركت آب منطقه اى همدان كاهش 15 درصدى بارش در استان همدان نسبت به متوسط 

درازمدت و كاهش 38 درصدى بارش نسبت به سال گذشته را نشان مى دهد. 
ســتوده ادامه داد: رواناب بخصوص منابع آب ورودى به سدهاى استان كاهش داشته و در 
ســدهاى اكباتان و آبشينه تامين كننده آب شرب ، با ادامه روند موجود تامين آب شرب با 
مشكالتى مواجه خواهد شد.  مديرعامل شــركت آب منطقه اي همدان گفت: سد اكباتان 

همدان 21 ميليون مترمكعب ذخيره آبي دارد كه 40 درصد از حجم آن خالى است. 
وي با بيان اينكه ســد اكباتان همدان با كاهش ذخيره آبي نســبت به ماه هاي گذشته مواجه 
شــده است، افزود: حجم سد اكباتان در حال حاضر به 21 ميليون كاهش يافته و60 درصد 

از ذخيره سد پر شده است. 

مديرعامل شركت آب منطقه اي همدان با اشاره به اينكه سد اكباتان در سالهاى آبي گذشته 
سرريز شده بود، عنوان كرد: در حال حاضر ميزان ورودي سد اكباتان 2 مترمكعب درثانيه و 

ميزان خروجي 850 ليتر در ثانيه بابت آب شرب است. 
ستوده ادامه داد: وضعيت منابع آبي استان همدان نسبت به سال هاي گذشته با كاهش جدي 
مواجه است كه انتظار مي رود صرفه جويي الزم براي جلوگيري از بروز بحران توسط مصرف 

كنندگان آب در بخش شرب،كشاورزى و صنايع و خدمات انجام شود. 
وى با اشاره به اينكه همدان امسال از ذخاير آبي مناسبي برخوردار نيست و بايد صرفه جويي 
و رعايت الگــوي مصرف در اولويت قرار گيرد، عنوان كرد: تالش بر اين اســت تا براي 
تابستان امسال عالوه بر تامين منابع آب جايگزين ذخيره مناسبي را در سدهاي استان همدان 

نگه داريم تا دچار مشكل نشويم.

180 دانش آموز استان 
به المپيادهاى علمى كشور مى روند

 مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان از راه يابى بيش از 180
اســتان همدان  دانش آموز 
به مرحلــه دوم المپيادهاى 

علمى كشور خبر داد.
اطالع  اداره  گــزارش  بــه 
رســانى و روابــط عمومى 
آموزش و پرورش اســتان، 
گفت: 184 پورداود  محمد 
دانش آموز استان به مرحله 
دوم المپيادهاى علمى كشور 

راه يافتند.
اين  راه يابى  افزود:  پورداود 

تعداد دانش آموز به مرحله دوم در 10 سال اخير بى سابقه است.
 وى با بيان اين كه در مرحله اين المپياد كه  در 13 رشته برگزار شد،  
2هزار و 165 دانش آموز از استان شركت كردند، خاطرنشان كرد: اين 
رشــته ها شــامل المپياد ادبى، اقتصاد و مديريت، تفكر و كارآفرينى، 
جغرافيا، رياضى، زيست شناسى، ســلول هاى بنيادى، شيمى، علوم 
زمين، فيزيك، كامپيوتر، نجوم و اختر فيزيك و رياضى آزمايشى است.

جوالن كرونا در استان و ضرورت اتخاذ 
تصميمات شجاعانه 

 اوج گيرى شيوع كرونا و درگيرى شديد استان با اين بيمارى كه حتى 
راه اندازى بيمارســتان صحرايى را اجتناب ناپذير كرده است، عالمت 
ســوال هاى زيادى را در خصوص عملكرد دســتگاه هاى مسئول در 
مديريت و كنترل بيمارى و البته ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشــتى  

در بين مردم ايجاد كرده است.
امروز به جايى رسيده ايم كه نه صحبت از برنامه ها و اقدامات مرحله 
اى براى كنترل بيمارى كرونا در ميان است و نه چشم انداز روشنى براى 

توقف روند موجود ديده مى شود.
پيك چهارم چنان اوضاع را غير عادى كرده كه حتى فرصت برنامه ريزى 
براى اقدامات فورى نيست و فقط بايد حركت كرد و براى توقف شيوع 

و انتقال تند و تيز ويروس تالش نمود.
در چرايى شــكل گيرى چنين وضعيتى عوامل مختلفى اعم از كاهش 
ميــزان رعايت پروتكل ها، كم دقتــى در اعمال محدوديت ها، ضعف 
در نظارت ها، تاخير در اقدامات كنترلى به ويژه وقتى سطح رعايت ها 
كاهش يافته اســت، تمركز بيش از اندازه بر رنگ بندى ها و غفلت از 
اصل داســتان، ناهماهنگى دستگاه هاى ذيربط و مانند آنها  دخيل بوده 
اســت. آنچه اما در حال حاضر اهميت بيشترى دارد نه پرداختن به اين 
عوامل كه البته در جاى خود بايد بررسى شوند، بلكه بسيج تمام امكانات 

و نيروها براى جلوگيرى از رشد فزاينده بيمارى در سطح استان است.
البته رعايت پروتكل ها و توجه به دستورالعمل ها از سوى مردم بسيار 
با اهميت و تاثيرگذار اســت، اما ورود جدى تر دستگاه هاى مسئول به 
موضوع و استفاده از تمام ظرفيت ها و امكانات موجود مى تواند قدرى 

از سرعت حركت ويروس بكاهد.
نكته حائز اهميت در چنين شرايطى همراهى مردم با نهادها و دستگاه 
هاى ذيربط و در راس همه ستاد مقابله با كرونا از يكسو و هماهنگى و 
همكارى تمامى دستگاه ها و مجموعه هاى فعال در اين عرصه است تا 
فضاى موجود تغيير و استان به سمت كاهش ابتال و مرگ و  مير حركت 

كند و آرامش به جامعه برگردد.
وضعيت نگران كننده امروز كه در بيشتر نقاط كشور حكمفرماست و در 
استان هايى مثل همدان بسيار دردناك است، ايجاب مى كند كه همه باهم 
براى مهار بيمارى و عبور موفق و كم هزينه از وضع موجود تالش كنيم.   
امروز زمان اتخاذ تصميمات شــجاعانه و معقول اســت و نبايد برخى 
مالحظات بى مورد مانع از تصميم گيرى درســت و اعمال آن شــود؛ 
چراكه جان انسان ها و سالمتى افراد بر هر چيزى ارجحيت دارد و بايد 

در اولويت باشد.

1- دســتگاه هاى دولتى اســتان  قوانين و آيين نامه چاپ آگهى هاى 
دولتى را رعايت نمى كنند. گويا  تخلف و انتشار بدون دريافت مجوز  
م/ الف آگهى از اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى به رويه اى عادى در 
استان تبديل شده و نظارتى بر آن نيست. گفتنى است آخرين تخلف 
از اين نوع مربوط به انتشــار آگهــى تجديد مزايده عمومى فروش 9
واحد از امالك در مالكيت اســتاندارى همدان اســت و اين اقدام در 
حالى است كه عالوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى استاندارى ها 
نيز موظف شــده اند با تخلف هاى احتمالى دستگاه هاى اجرايى در 
چاپ آگهى هــاى خود برخورد كرده و آنان را بــه مراكز نظارتى و 

بازرسى معرفى كنند.
2- مجلس، قيمت گذارى گندم از ســوى دولت را قبول ندارد. گويا 
قرار است كميسيون كشــاورزى به خاطر اين اقدام غير قانونى، وزير 
كشاورزى را احضار كند. گفتنى است مجلس مى گويد نرخ گندم بايد 
در شــوراى قيمت گذارى محصوالت كشاورزى تعيين شود و اقدام 
دولت در افزايش 1000 تومانى نرخ خريد تضمينى گندم در شوراى 

هماهنگى اقتصادى دولت غير قانونى است.
3-بليت فروشى با قيمت نجومى به پرواز ممنوعه هند رسيده است. گويا 
برخى از ســايت هاى فروش اينترنتى بليت  سفر به هند و پاكستان را با 
قيمت هاى نجومى براى آنها از هشت ميليون تومان تا 131 ميليون تومان 
گذاشته اند. گفتنى است پروازهاى هند و پاكستان از روز يكشنبه به دليل 

شيوع ويروس كروناى جهش يافته هندى  ممنوع اعالم شده است.
4- احتمال ايجاد بازار ســياه واكســن كرونا در ايــران قوت گرفته 
اســت. گويا اين احتمال به دليل ضعف دولــت در مديريت واردات 
واكسن توسط بخش خصوصى مطرح شده است. گفتنى است  بخش 
خصوصــى آمادگى خود را براى همكارى  با دولت در مســير تامين 

حداكثرى واكسن اعالم كرده است.
5- اظهارات انتخاباتى احمدى نژاد با چالش شــفافيت مواجه شــده 
اســت. گويا از وى تقاضا شده تا شفاف بگويد  كداميك از مسئوالن 
جزيره خريده اند و اين جزيره ها كجاســت؟ گفتنى اســت  رئيس 
دولت هاى نهم و دهم در سخنانى گفته است ؛ برخى مسئوالن جزيره 

خريده اند تا درصورت جوشيدن خشم ملت به آنجا فرار كنند!

فرماندار همدان در پاسخ به درخواست تعطيلى بازار:

ابالغ تعطيلى نداريم!

اطلس ترافيك 
استان همدان 
تهيه شده است

 اطلس ترافيك اين استان بر اساس رنگ بندى 
كرونايى در سه وضعيت زرد، نارنجى و قرمز تهيه 

شده است.
رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان 
گفت: به منظــور اجراى طرح هــاى ترافيكى در 
وضعيت كنونى استان كه قرمز كرونايى است عالوه 

بــر تيم هاى اجرايى از نيروهاى ســتادى نيز بهره 
گرفته شده است.

ــار  ــا اظه ــا ايرن ــو ب ــت و گ ــرى در گف ــى فك عل
ــه دســت  داشــت: همــه عوامــل پليــس راهــور ب
افــزار و تجهيــزات روز مجهــز شــدند تــا در 
بالفاصلــه  متخلــف  فــرد  جريمــه  صــورت 
ــراى مالــك وســيله  موضــوع از طريــق پيامــك ب
ــف و  ــان تخل ــا در جري ــده ت ــال ش ــه ارس نقلي
ــرد. ــرار بگي ــس ق ــوى پلي ــون از س ــال قان اعم

فكرى با بيان اينكــه از ظرفيت دوربين هاى ثبت 
تخلف براى اجراى محدوديت ترافيكى نيز استفاده 

شده است، بيان كرد: با توجه به احتمال بروز سانحه 
براى مامور راهور، شب هنگام و در زمان تاريكى، 
لباس آنها به چراغ ال.اى.دى مجهز همچنين براى 
جلوگيرى از تنش، لباس ماموران به دوربين تجهيز 
شده است. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان 
همــدان افزود: به دنبال قرار گرفتن اين اســتان در 
شــرايط قرمز كرونايى بخشــى از خدمات پليس 
راهور شــامل برگــزارى آزمون و آمــوزش كتبى 
متوقف شد همچنين مركز تعويض پالك اين استان 

تعطيل شده است.
فكرى بــا بيان اينكه بيشــتر خودروهــاى داراى 

پالك غيربومى از ســاكنان اين استان هستند اظهار 
داشت: در حال حاضر شــمار مسافران حاضر در 
همدان بسيار اندك بوده و خودروهاى داراى پالك 
غيربومى كه در ســطح استان شــاهديم متعلق به 

ساكنان اين استان است. 
وى ادامه داد: جريمه نشدن 2 هزار دستگاه خودرو 
در سيستم شماره گذارى تعريف شده است و بيشتر 
اين افراد كادر درمان بوده كه در ساعات محدوديت 
تردد براى ارائه خدمت به مردم ملزم به حضور در 

بيمارستان و مراكز درمانى هستند.
رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان 

گفت: بخــش تعويض پالك روزانه به 800 تا يك 
هــزار نفر خدمات ارائه مى دهــد همچنين همين 
تعداد روزانه براى دريافت گواهينامه به پليس راهور 

مراجعه مى كنند.
فكــرى ادامه داد: با تعطيلى و متوقف شــدن ارائه 
خدمــات صــدور گواهينامــه و شــماره گذارى 
خودرو، به طور حتم شاهد مراجعه شمار زيادى از 
شهروندان براى تعويض پالك و دريافت گواهينامه 
پس از بازگشت استان به شرايط عادى خواهيم بود 
با اين وجود شيفت كارى كاركنان براى پاسخگويى 

سريع به مراجعه كنندگان افزايش مى يابد.

راى ســاير گروه هاى ســنى 
ســايت  آينده  هفته  از  نيــز 
معرفى   Salamat.gov.ir
سايت  اين  به  افراد  و  شــده 
مراجعه كرده و اسم آنها ثبت 
نام  ثبت  اساس  بر  و  مى شود 
انجام شده، براى افراد پيامك 
ارسال شــده و به آنها اطالع 
داده مى شــود كه در كدام فاز 
گرفته اند.  قرار  واكسيناسيون 
سپس از طريق پيامك از افراد 
دعوت  واكسيناســيون  براى 

مى شود
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همچنان در وضعيت خطرناك كرونا هستيم
 مالير- خبرنگار همدان پيام: هم چنان در وضعيت قرمز و خطرناك 
كرونا هســتيم، عادى انگارى وضعيت كرونايى  توسط مردم شرايط را 

بحرانى تر مى كند.
فرماندار مالير در ستاد استانى  مقابله با كرونا در شهرستان مالير همراهى 
مردم مالير، كسبه، اصناف و بازاريان مالير با ستاد مقابله با كرونا در اين 
شهرستان را  عالى و ستودنى دانست و گفت: اين همراهى موجب شد 
ميزان بســترى بيماران كرونايى در مالير از 350 نفر در هفته گذشته به  

250 نفر در حال حاضر برسد.
قدرت ا.. . ولدى افزود: اين روند بايد همچنان ادامه داشته باشد تا شرايط 
شهرستان از نظر اين بيمارى به ثبات برسد و تغيير رنگ شهرستان نيز 

اتفاق بيافتد.
وى ضمن قدردانى از تالش هاى شبانه روزى مجموعه شوراى تامين 
شهرستان  و مديران دســتگاه هاى اجرايى و همراهى خوب اصحاب 
رســانه و صدا و سيما در مالير، تيم هاى بازرسى قرارگاه زيستى، ستاد 
صيانت از حقوق شــهروندى، اصناف و بازار و اماكن نيروى انتظامى 
گفت: اين چهار مجموعه سنگ تمام گذاشتند و  اين اهتمام و نظارت و 

بازرسى شبانه روزى آنها نتيجه بخش بود.
فرماندار صدور بيش از 12 هزار فقره جريمه در اين شهرستان را نشان 
از تالش مجدانه نيروى انتظامى دانست و افزود: برخورد قاطعانه پليس 
با متخلفان و افراد بى توجه به محدوديت هاى تردد و همچنين حسن 

نظارت پليس بر اعمال محدوديت هاى كرونا است.
وى گفت: تالش مجموعه كادر بهداشــت و درمان و مركز بهداشــت 
در طرح شــهيد سليمانى و فعاليت مراكز 16 ساعته قابل تقدير است و 
با نصب و راه اندازى دومين دســتگاه اكسيژن ساز 600 ليترى و اضافه 
شــدن 80 تخت به بيمارستان امام حسين(ع) و مهر با مساعدت رئيس 
دانشــگاه علوم پزشكى همدان و مدير شبكه بهداشت و درمان مالير و 
همكاران پرتالش وى اقدامات ارزشمندى در حوزه مقابله با كرونا است 
كه در اين مدت به اندازه يك بيمارستان كامل توانستيم تجهيزات براى 
حوزه بهداشــت و درمان مالير بگيريم. وى با اشاره به همراهى مردم و 
تالش مجموعه شهرستان و ستاد مقابله با كروناشهرستان مالير گفت:  
از100 مورد مثبت ابتال به كرونا در روز به 50 مورد مثبت رســيده ايم 
كه از اين تعداد 45 نفر به صورت سرپايى درمان شدند و فقط 5 مورد 

بسترى شده است .
وى گفت: برخورد با واحدهاى صنفى متخلف مشــمول گروه يك و 
مشاغل گروه هاى 2، 3 و 4 جدى است و در صورت تخلف واحدهاى 

صنفى متخلف به مدت يكماه پلمب خواهند شد.
وى در ادامه افزود: امور مالياتى از كسبه اى كه در زمان اعمال محدوديت 

ها مشمول تعطيلى شده اند، نبايد ماليات بر درآمد بگيرد.
وى هم چنين اظهار كــرد: ضدعفونى معابر و خيابانها و ناوگان حمل 
و نقل عمومى و همچنين نظارت بررعايت پروتكل هاى بهداشــتى در 
ناوگان عمومى تشديد شــود. وى در پايان افزود: با برگزارى هرگونه 
مراســم و تجمع ها و افراد بى توجه به رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

برخورد جدى مى شود.
 اجراى مرحله دوم واكسيناسيون كادردرمان نهاوند

مدير شبكه بهداشت و درمان نهاوند اعالم كرد: مرحله دوم واكسيناسيون 
كادردرمان نهاوند در حال انجام است.

سيامك دانشور افزود: مطابق با برنامه ريزى وزارت بهداشت در مرحله 
دوم طرح واكسيناسيون، كادردرمان بخش مراقبت هاى ويژه و اورژانس 

بيمارستان ها و ديگر مراكز درمانى اين واكسن را دريافت مى كنند.
وى بدون اشاره به تعداد ُدز واكسن هاى تزريقى گفت: اين تعداد واكسن 
به پرسنل بيمارستان هاى آيت ا... عليمراديان و آيت ا... قدوسى كه درگير 

بيماران كرونايى هستند، تزريق شده و همچنان در حال انجام است.
به نقل از شبكه بهداشت و درمان نهاوند، دانشور خاطرنشان كرد: عالوه 
بر كادردرمان تاكنون واكسيناسيون گروه هاى پرخطر مانند افراد سرطانى 

و بيماران دياليزى نيز انجام شده است.
وى بيان كرد: شهرســتان نهاوند قرمز و ظرفيت بيمارستان ها پر است 
بنابرايــن از مردم انتظار داريــم از حضور در تجمــع خانوادگى و يا 
عروســى ها خوددارى كنند، چراكه علت بيمارى بسيارى از مراجعان 

حضور در مراسم عروسى و يا تجمع است.

800 هزار اصله نهال صنوبر در مالير 
قلمه زنى شد

800 هزار اصله نهال در راســتاى طرح زارعت چوب در نهالستان 
شهرستان مالير قلمه زنى شد.

مديــركل منابع طبيعى و آبخيــزدارى همدان گفت: همــدان در بين 
اســتان هاى مطرح و برتر كشور در زارعت چوب است چرا كه قابليت 

توسعه زراعت چوب به ويژه در شهرستان هاى جنوبى را دارد.
اســفنديار خزائى اضافه كرد: با توجه به استقبال شهروندان از گونه 
صنوبر، قلمه زنى 800 هزار نهال در دستور كار قرار گرفت تا بتوان 
پس از رشد و نمو، از اين نهال ها در راستاى زراعت چوب و ديگر 

برنامه ها بهره گرفت. 
خزائى مزاياى نهال صنوبر را تقويت مســائل زيســت محيطى، ايجاد 
جنگل، آشكوب در سطح زمين، توليد اكسيژن و ترسيب كربن يعنى به 
دام انداختن كربن اضافى موجود در هوا و در نهايت توليد چوب براى 

مصارف مختلف به ويژه صنعتى دانست.
خزائى ادامه داد: صنوبر گونه اى با رشد سريع بوده كه به پايايى جنگل 
كمك مى كند چرا كه در صورت توليد نشدن صنوبر فشار به جنگل با 

قطع ديگر درختان براى مصارف صنعتى افزايش مى يابد.
وى گفــت: همچنين باغداران و كشــاورزان با كاشــت صنوبر در 
حواشــى باغ از آن به عنوان بادشكن اســتفاده كرده تا به باغ آسيبى 
وارد نشــود به عنوان مثال هم اينك انگور را به جاى روى خاك بر 
روى داربست نيز پرورش مى دهند بنابراين وجود گونه اى همچون 
صنوبر در حاشــيه اين قبيل باغ ها براى جلوگيرى از ورود آسيب به 

باغ انگور ضرورى است.

شهردارجورقان خبرداد
آغاز عمليات كف سازى

 آرامستان 
 با هدف تســهيل تــردد در 
قديمى ترين آرامستان شهر  پروژه 
همسطح ســازى، كف سازى و 
محوطه ســازى آرامستان شماره 

1(محله اول) آغاز شده است.
شهردار شهر جورقان با بيان اينكه 
همسطح نبودن قبرهاى آرامستان، 
مشكالتى را براى تردد شهروندان 
ايجاد كرده است، افزود: به منظور 
زيباســازى واجراى هر چه بهتر 

اين پروژه از شهروندان و صاحبان قبور تقاضا مى شود ضمن مساعدت 
به اين مهم در جريان اجراى اين پروژه قرار گيرند.

مجيد قره باغى افزود: طرح اوليه پروژه به همراه نقشه از طريق كارشناس 
فنى شهردارى تهيه شــده و اجراى اين پروژه توسط پيمانكار مربوطه  

عملياتى مى شود.
 وى ادامه داد: فراهم آوردن ســهولت در رفت و آمد شهروندان به ويژه 
معلولين و جانبازان گرانقدر يكى ديگر از اهداف پروژه كف ســازى و 

محوطه سازى آرامستان است.
قره باغى افزود: با توجه به اينكه محوطه آرامستان  در 6 ماهه دوم سال با 
وجود تغييرات جوى با مشكالت آب گرفتگى مواجه مى شد و همچنين 
به منظور ايجاد فضايى زيبا دراين آرامستان، مقرر شد تا اقدامات الزم به 
منظور كف سازى و محوطه سازى و زيباسازى بصرى در اين آرامستان 

در دستور كار قرار گيرد.
شــايان ذكر است شهردارى جورقان عمليات زيرسازى وكف سازى و 
اجراى فضاى ســبز آرامستان شماره 2(محله گمار) را در سال 99 اجرا 

و به اتمام رساند.

40 كارآموز در شهرستان بهار 
جذب بازار كار شدند

 در راستاى آموزش هاى فناورانه راهبردى و منتهى به اشتغال، 40 نفر 
از كارآموزان مركز آموزش فنى و حرفه اى شهرستان بهار در كارگاه هاى 

توليدى و آموزشى به بازار كار راه يافتند.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان گفت: از اين تعداد، 31 
نفر در كارگاه صنايع پوشــاك مركز آموزش فنى و حرفه اى شهرستان 

بهار آموزش ديده و مشغول به فعاليت در بازار كار شدند.
وهب مختاران افزود: همچنين در كارگاه توليدى و آموزشى ميناكارى 
ســفال شهرســتان بهار نيز 9 نفر آموزش ديده و به كار در اين بخش 

مشغول هستند.
وى با بيان اينكه كســب مهارت هاى فنــى وحرفه اى و قرار گرفتن در 
محيط واقعى كار راه اصلى اشــتغال و كارآفرينى است افزود: تنها راه 
برون رفت از معضل بيكارى در جامعه ترويج مهارت هاى فنى در بين 

نيروى جوان است.
مختاران آموزش هاى مهارتى را يكى از راههاى منتهى به اشتغال عنوان 

كرد و خاطرنشان كرد: فرد ماهر بيكار نمى ماند.
وى حمايت از كارآفرينى و توليد را حمايت از اشــتغال دانست و ادامه 
داد: توسعه و اعتالى اقتصادى كشور و ايجاد اشتغال تعامل، همكارى و 

پشتيبانى با كارآفرين را مى طلبد.
وى در گفــت  و گو با ايرنــا ازآموزش حرفه منبت معــرق رزين در 
شهرستان نهاوند در راستاى حمايت از كارآفرين و ايجاد اشتغال پايدار 
خبر داد و اعالم كرد: تعامل و همكارى با كارآفرين مطرح استان كه رشته 
منبت معرق رزين را راه اندازى كرده، نويدبخش اشتغال، توسعه و رونق 

اقتصادى براى جوانان و افراد جوياى كار است
مختاران با اشاره به اينكه آموزش هاى نوين و فناورى هاى پيشرفته مى 
تواند منشا ايجاد اشتغال در كشور باشد يادآور شد: كارآفرينى در رشد 

اقتصادى، اشتغال و توليد تاثيرات مثبتى دارد.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان گفت: در سال گذشته 34
هزار و 311 نفر در آزمون هاى مهارتى شركت كردند و 15 هزار و 945

نفر نيز به صورت آنالين مورد سنجش و ارزيابى قرار گرفتند.
وى ادامه داد: با توجه به گســترش ويــروس كرونا و به منظور حفظ 
ســالمت كارآموزان، آزمون هاى حضورى سنجش مهارت با رعايت 
فاصله گذارى اجتماعى و آزمون هاى كتبى به صورت آنالين برگزار شد.

مديركل آموزش فنى و حرفه اى اســتان همدان با اشاره به اينكه سال 
گذشته هشت هزار و 638 نفر در آزمون هاى هماهنگ شركت كردند 
عنوان كرد: هزار و 123 نفر نيز در آزمون هاى تفاهم نامه شركت داشتند.
مختاران افراد آزمون دهنده در صنعت ساختمان را هشت هزار و 569

نفر اعالم كرد و يادآور شد: در آزمون هاى ادوارى 36 نفر مورد ارزيابى 
و سنجش قرار گرفتند.

وى خاطر نشــان كرد: در سال گذشته تعداد 22 هزار و 662 نفر مرد و 
11 هزار و 649 نفر زن در آزمون هاى فنى و حرفه اى شركت كردند.

شايان ذكر اســت، اداره كل آموزش  فنى و حرفه اى استان همدان 18
مركز ثابت و  198 آموزشــگاه خصوصى براى برگــزارى دوره هاى 

آموزش فنى و مهارتى دارد.

تبديل 40 كيلومتر از شبكه هاى فرسوده نهاوند 
به كابل خودنگهدار

 نهاوند-خبرنگارهمدان پيام-مدير امور برق نهاوند از تبديل 40 كيلومتر از شبكه هاى 
فرسوده نهاوند به كابل خودنگهدار خبر داد.

منصور ذاكرى اظهار كرد: در راستاى حل مشكالت مهم شبكه برق از جمله رفع ضعف 
ولتاژ برق مشــتركان، جمع آورى سيم هاى برق غيرمجاز، جلوگيرى از سرقت سيم برق، 
كاهش تلفات و اصالح و بهينه ســازى شبكه هاى فرسوده و سيمى، 40 كيلومتر از شبكه 

هاى فرسوده نهاوند به كابل خودنگهدار تبديل شدند.
وى افزود: اين طرح طى ســال گذشته و امسال انجام شــده كه در راستاى جلوگيرى از 

سرقت و تلفات انرژى انجام شده و براى اجراى آن بيش از 40 ميليارد ريال اعتبار هزينه 
شده است.

مدير امور برق نهاوند با بيان اينكه در نظر است در صورت تامين اعتبار طبق برنامه ريزى 
تمام شبكه هاى ســيمى توزيع برق نهاوند تبديل به كابل خودنگهدار تبديل شوند تاكيد 
كرد: خوشــبختانه با توسعه كابل هاى خودنگهدار سرقت كابل هاى برق در اين شهرستان  

كاهش يافته است.
وى از اجراى هفت و نيم كيلومتر شبكه برق در شهرها و روستاها طى سال گذشته خبر 
داد و بر لزوم مصرف درست و بهينه برق در اين شهرستان اشاره كرد و گفت: با توجه به 
بارش هاى كم امســال، مردم مصرف برق خود را مديريت كنند تا از بروز خاموشى ها به 

ويژه در فصل تابستان جلوگيرى شود.

ذاكرى با اشــاره به اينكه اين مديريت از مردم و ســاير مشتركين خود 17 ميليارد و 100 
ميليون تومان طلب دارد  گفت: براى ارائه خدمات بيشــتر الزم است مردم بدهى خود را 

هر چه سريعتر با امور مشتركين تسويه كنند.
وى با اشــاره به بهره مندى 100 درصدى جمعيت شهرستان نهاوند از نعمت برق، مطرح 
كرد: امروز همه روستاهاى شهرستان از شبكه توزيع برق پايدار بهره مى برند و شهرستان 

داراى بيش از 70 هزار مشترك برق است.
مدير امور برق نهاوند در ادامه با اشــاره به اينكه 50 درصد برق مصرفى نهاوند مربوط 
به بخش كشــاورزى است، خاطرنشــان كرد: اداره برق شهرســتان در راستاى كاهش 
مصرف برق در اوج بار تفاهم نامه هايى با كشــاورزان صاحب چاه عميق و نيمه عميق 

امضا مى كند.

احسن-خبرنگار  امرا...طاقتى  شيرين سو-   
همدان پيام-فرجــى كارآفرين بخش گل تپه 
اســت كه با احداث گلخانــه صيفى جات و 
كارگاه هــاى پرورش قــارچ خانگى ونكات 
علمى و فنى توانســته در اين رشته موفقيت 
هاى خوبى كســب كند و اشــتغالزايى قابل 

توجهــى در ايــن بخش انجام دهــد. وى با 
راه اندازى گلخانه 1هكتارى تمام مكانيزه خود 
براى  14 نفر به طور  مستقيم و  براى10 نفر به 

طورغير مستقيم اشتغالزايى كرده است.
فرجى براى راه اندازى اين گلخانه بيش از 4

ميليارد تومان از آورده شــخصى و 1ميليارد و 

800 ميليون تومان وام بانكى ســرمايه گذارى 
كرده است.

در اين گلخانه ســاالنه بيش از 500 تن ســه 
محصــول گوجه فرنگى، خيــار و فلفل دلمه  
توليد مى كند و تا حدودى بازار داخل استان 
و اســتان هاى همجوار را از اين سه محصول 

تامين مى كند.
ايــن كارآفرين مى گويد: با حمايت بيشــتر 
مســئولين در آينده نزديك قصد دارد گلخانه 
خود را توســعه دهد. به وسعت گلخانه خود 
اضافه كند و در كنار اين پروژه كارگاه پرورش 
قارچ تمام مكانيزه را نيــز راه اندازى كند كه 
هم محصوالت و هم اشتغالزايى را تا سه برابر 

افزايش خواهد داد.
كارگاه  انــدازى  راه  بــا  دارد  قصــد  وى 
ــارچ خانگــى در  ــرورش ق ــد و پ ــاى تولي ه
روســتاهاى بخــش گل تپــه بــراى 100 نفــر 
مســتقيم اشــتغالزايى كنــد و روزانــه بيــش از 

ــد.  ــد كن ــارچ تولي ــن ق 1 ت
فرجى هدف نهايى خودرا صادرات عنوان مى 
كند و ادامه مى دهد: بعد از تامين بازار داخل 
كشور  هدفم صادرات به خارج از كشور است 
كه محصوالتم را به  كشورهايى مانند  عراق و 

كويت نيز صادر كنم.
وى مى گويد: 20 كارگاه خانگى پرورش قارچ 
نيز در حال احداث هســت كه با بهره بردارى 
از اين كارگاه ها توليد محصول و اشتغالزايى 

خوبى انجام خواهد شد.
فرجــى ادامه مى دهد: بــراى ادامه راه جهت 
توســعه گلخانه نيازمند آب كافى هســتيم. 
خصوصا بــراى احداث گلخانــه جديد كه 
همكارى مسئولين شهرســتان كبودراهنگ و 

بخش گل تپه را مى طلبد.
وى در پايــان از همــه مســئولين اســتان و 
شهرســتان و بخش براى مساعدت هاى الزم 

تشكر و قدردانى كرد.

 مالير-خبرنگار همدان پيام- رئيس مجمع 
خيرين ســالمت شهرســتان مالير از واريز 
حدود 50 ميليون تومان مساعدت مالى فعاالن 
و خيرين حوزه ســالمت به منظور مساعدت 
به بيماران ســرطانى نيازمند و صرف در امور 
خير با صالحديد مجمع در فروردين ماه سال 

جارى خبر داد.
عباس آذرهمايون با اعالم اين خبر، افزود: از 
طرف خيّر حاجيه فاطمه خالقى كســبى براى 
خريد دستگاه الكترو كوثر جراحى اتاق عمل 
بيمارســتان امام حســين(ع) مبلغ 44 ميليون 
تومان به حساب مجمع خيرين سالمت مالير 
واريز شد و به منظور تهيه كپسول اكسيژن از 
طرف خيرين 37 ميليــون و 600 هزار تومان 

مساعدت مالى صورت گرفت.
وى به واريز حدود ســه ميليــون تومان براى 
ذبح گوســفند، واريز يك ميليــون 400 هزار 
تومان براى تهيه سبد كاال و جمع آورى 700
هزار تومان از طريق مشاركت هاى مربوط به 
صندوق صدقات، طى يك ماه گذشــته اشاره 
كرد و گفت: به منظور تهيه تجهيزات پزشكى 

45 ميليون تومان جمع آورى شد.
رئيــس مجمع خيرين ســالمت مالير با بيان 
اينكــه در فرورديــن ماه 242 بيمــار نيازمند 
به واحد مــددكارى مراجعه كردنــد، افزود: 
20 بيمار نيازمند به پزشــك و آزمايشــگاه و 

معرفى  ســونوگرافى 
شدند همچنين به چهار 
بيمار بابت پرتودرمانى 
و شــيمى درمانى مبلغ 
شــش ميليــون تومان 

مساعدت شد.
آذرهمايون از پرداخت 
اياب و  كمك هزينــه 
ذهــاب به ســه بيمار 
يك  مبلغ  بــه  نيازمند 
هزار   500 و  ميليــون 

تومان و پرداخت هــاى كمك موردى به 22
بيماران نيازمند به مبلغ سه ميليون و 500 هزار 
تومان خبر داد و افزود: ماه گذشــته  40 سهم 
گوشــت گوسفندى از ســوى خيرين در بين 

بيماران نيازمند توزيع شد.
وى بيان كرد: وسايل توانبخشى شامل كپسول 
اكسيژن، واكر، تشك مواج و ويلچر تهيه شد 
كه 86 مورد مربوط به تحويل كپسول اكسيژن 
به بيماران نيازمند كرونايى در اختيار 94 بيمار 
نيازمند قرار گرفت همچنين به همت خيرين 
هشت بسته ســبد غذايى، 80 عدد مرغ و 36

عدد شير خشك در بين نوزادان خانواده هاى 
نيازمند توزيع شد.

آذرهمايون به اهداى پنج بســته ايزى اليف 
از طرف خير خانم كرمى و توزيع 10 بســته 

ايزى اليف در بين بيماران سرطانى نيازمند، 
اعطــاى وام قرض الحســنه به يــك بيمار 
نيازمنــد به مبلغ پنج ميليــون تومان، تهيه و 
اهداى دو دســتگاه كپسول اكسيژن به نيابت 
از شــادروان هاجر فراهانى و مرحوم رفيع 
بقالى، اهــداى كمربند طبــى از طرف خير 
دكتر عاطفه ســاريخانى به منظور اســتفاده 
بيماران نيازمند و تهيه دو دســتگاه كپسول 
اكسيزن به نيابت از شادروان شاه صنم حمزه 

لوى اشاره كرد.
رئيس مجمع خيرين سالمت مالير گفت: در 
طول ماه گذشته پنج دستگاه كپسول اكسيژن از 
محل مساعدت خيرين شامل عباسعلى كريم 
زاده و آرش ذبيحى، به نيابت از شــادروانان 
محمــد حســين كوليونــد، شــادروان ترنج 

احمدوند، معصومه كريم زاده و مريم معراجى 
فر به نيابت از شــادروانان حســين و فاطمه 

حسنى تهيه شد.
وى به اهداى يك دستگاه به نيابت از شادروان 
عباس ســليمانى، اهداى دو دستگاه از طرف 
خير ارجمند حاج سيداحمد محمدى، اهداى 
يك دســتگاه كپسول اكســيژن 10 ليترى به 
بيمارستان امام حسين(ع) به نيابت از شادروان 
فرشاد باقرى و اهداى يك دستگاه كپسول از 
طرف خير حاج ابوالقاسم خوش بين اشاره كرد
آذرهمايون با بيان اينكه پروژه خيرساز پايگاه 
ســالمت آزادى بــه همت خيريــن زنده ياد 
نصرت اهللا شايگان و شــادروان حاج حسن 
معراجى فر بــه عنوان اهداكننــده زمين، 70

درصد پيشرفت فيزيكى دارد، گفت: فروردين 
ماه برگزارى مسابقه قرآن در ماه مبارك رمضان 

كليد خورد.
وى در پايــان بــه تقدير از خيــر دكتر على 
رضايى در راســتاى اهداى دستگاه نوار قلب 
به زندان مالير، توزيع قلــك در بين حاميان 
خردسال، برگزارى نشست كميته مالى مجمع 
خيرين سالمت و بررسى مالى، نشست كميته 
پرســتارى باتوجه به شــيوع كرونا و بررسى 
در  بيمار(ش.موســعلى)  جســمى  وضعيت 
منزل بيمار واقع در خيابان ولى بخشى توسط 

مسئول كميته پرستارى پرداخت.

كارآفرينى كه با راه اندازى گلخانه تمام مكانيزه اشتغالزايى كرد

صادرات ساليانه 500 تن صيفى جات از گل تپه
■ كار آفرين: اشتغالزايى را تا سه برابر افزايش خواهم داد

 مرد 27 ساله در منطقه «ينگجه» شهرستان 
بهار بر اثر مسموميت با گاز مونوكسيدكربن 

جان خود را از دست داد.
مديركل پزشكى قانونى استان همدان گفت: 
شب گذشــته پس از كاهش دما شهروندى 
اقدام به استفاده از وسايل گرمايشى براى گرم 
نگه داشتن خود كرده بود كه بى احتياطى در 
استفاده از اين وســيله گرمايشى و متصاعد 
شدن گاز مونوكسيدكربن سبب مسموميت و 

مرگ اين مرد جوان شد.
آرتين كمالى اضافه كرد: با وجود هشدارهاى 
مكرر و بيان نكات ضرورى در پيشگيرى از 
مســموميت با گاز مونوكسيدكربن همچنان 
آمار قربانى هــاى مرگ خاموش روند رو به 
رشــد دارد و 23 نفر شامل 15 مرد و هشت 

زن ســال گذشــته بر اثر مســموميت با گاز 
مونوكسيد كربن در استان همدان جان باختند.
وى اظهار كرد: مسموميت با مونوكسيدكربن 
به وســيله انواع وسايل گازســوز از جمله 
بخارى، آبگرمكــن، پيك نيك و حتى زغال 
ايجاد مى شــود و بيشتر در فصل زمستان اين 

اتفاق مى افتد.
وى بــا بيان اينكه عالئــم گازگرفتگى مانند 
ســرماخوردگى شــامل ســردرد، سرگيجه 
و ســوزش چشــم اســت، تأكيــد كــرد: 
۵٠ppm مونوكسيدكربن در مقادير كمتر از
ppm خطــرى نــدارد و بين 50 تــا 100

مى تواند ســبب ايجاد عوارض نورولوژيك 
١٠٠ppm شود. اين گاز در مقادير بيشتر از

خطر مــرگ داشــته و در مقاديــر باالتر از 

٢٠٠٠ppm نيز سبب مرگ فورى يعنى در 
كمتر از 2 دقيقه مى شود.

كمالى بــا تأكيد بــر ضرورت اســتفاده از 
وسايل گرمايشى اســتاندارد در پيشگيرى از 
اين مســموميت گفت: در صورت استفاده از 
وسايل گرمايشى مانند بخارى و شومينه، نبايد 
تمامى روزنه هاى جريــان هوا در منزل و به 

ويژه اتاق خواب مسدود شود.
در گفت وگو با ايســنا، وى ادامــه داد: بايد 
از نصب آبگرمكن در حمام، روشــن كردن 
شــعله هاى اجاق گاز در آشپزخانه براى گرم 
نگه داشتن محيط داخل خانه خوددارى كرد 
همچنين كوچك بودن اندازه مجراى خروجى 
و لوله كشى مشترك شومينه براى چند واحد، 
باعث برگشت دود از شومينه روشن طبقات 

پايين به داخل شومينه خاموش طبقات باالتر 
مى شود.

مديركل پزشكى قانونى استان همدان اضافه 
كرد: انتهاى تمام دودكش ها بايد حداقل يك 
متر از ســطح پشــت بام و يك متر از ديوار 
جانبــى آن فاصله داشــته و داراى كالهك 

(اچ) باشد. H مخصوص به شكل
كمالى با بيــان اينكه دودكش و اتصاالت آن 
بايــد از جنس مقاوم و بدون هيچ گونه منفذ 
يا نشتى باشد، گفت: شيب لوله هاى افقى در 
داخل واحدها بايد مثبت و روبه باال و ارتفاع 
عمودى لوله در بيرون حداقل سه برابر طول 
افقى آن باشــد همچنين قطــر لوله دودكش 
مســاوى يا بزرگتــر از قطر لولــه خروجى 

دستگاه گازسوز باشد.

مساعدت 50 ميليون تومانى خيرين سالمت مالير 
به بيماران سرطانى

مرگ با گــاز در بهــار
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يادداشت ميهمان

تا انتخابات

خبرخبر

لل
 الم

ين
ب

وظيفه بزرگان و نخبگان و اهالى رسانه 
در انتخابات و انتخاب چيست؟

 چه كســانى و با چه معيارهايى 
بايد به شوراى اسالمى شهر راه يابند 
تا شــهر به خوبى مديريت شــده و 

توسعه يابد؟
مشكل اين اســت گاهى با چشمان 
بســته، نامســتعد را به جاى مستعد 
برمى گزينيم و كســانى كــه توانايى 

خدمت را ندارند انتخاب مى كنيم.
شوراى شهر جاى چه كسانى نيست؟

  - شوراى شهر محل آزمون و خطا 
نبوده و جايى براى اشتغال نيست.

-  شــوراى شــهر محلى بــراى كارآموزى و هزينه كــردن از جيب 
شهروندان نيست.

 شوراى شهر جاى چه كسانى است ؟
-  براى تصدى اين مسئوليت سنگين، افرادى كه تقوا، درستكارى 
و امانت دارى شــان براى مردم روشــن است و شــهر را با تمام 
ويژگى هاى فرهنگى اش مى شناســد و اهل جاروجنجال و دروغ 

نيستند. پراكنى 
-  از مسائل عمران و رشد توسعه شهرى آگاهى دارند و براى كسب 

درآمد و تحصيل مال به ميدان نيامده اند.
-  اهل علم و تدبيرند و كارجمعى  بلدند، انتقاد پذيرند، شجاعت الزم 

براى دفاع از منافع شهر را دارند. 
-  توان رايزنى و همكارى با مجموعه مديريت شهرى را دارند. 

- مى توانند يكى از معيارهاى انتخاب من و تو باشد تا با هم ما شويم.
-  داوطلب عضويت در شــوراى شــهر بايد از شــهر و شهردارى و 

شهروند و شهروندى، تعاريف استاندارد داشته باشد.
 - قالب ها و محتواها را بشناسد و بداند مقصد كجاست و مسيريابى 

را به درستى انجام دهد. 
-  ابزار مناســبى در رسيدن به مقصد داشته باشــد و كارآمدان  را با 

خود همراه كند. 
 - عضو شــوراى اســالمى بايد بتواند با اقتدار بخشى به شهردار در 
جلسات ستادى زمينه هاى برخوردارى شهر از بودجه ها و اعتبارات 
كافــى ملى و اســتانى را فراهــم آورده و به جاى خــود محورى و 
خودپردازى، دگرخواهى و دگرپردازى و شــهر پردازى را در دستور 

كار خود قرار دهد.
شــهروند گرامى؛ كار شوراى شهر دو مرحله دارد, اول را ما رقم مى 
زنيــم، اگر در اين مرحله كارمان را درســت انجام ندهيم، در مرحله 

بعدى معجزه رخ نخواهد داد.

رئيس ستاد انتخابات كشور:
انتخابات 28 خرداد قطعا 

در موعد مقرر برگزار مى شود
 دولــت و وزارت كشــور 
انتخابات  تعويق  براى  برنامه اى 
طبــق  انتخابــات  و  ندارنــد 
در 28 شــده  اعالم  زمان بندى 

خردادماه برگزار مى شود.
به گــزارش مهر، رئيس ســتاد 
انتخابات كشــور درباره برخى 
گمانه زنى هــا مبنى بر به تعويق 
افتادن انتخابــات 28 خردادماه 
اظهــار كرد: با توجه به روند قانونى زمان بندى انتخابات كه بر طبق 
قانون و با نظر مشــترك اركان اجرا و نظارت انتخابات، مورد توافق 
قرار گرفته است، كار انتخابات طبق برنامه پيش مى رود و اخذ رأى 
در روز مقرر انجام مى شود. در مقاطع مختلف دوران پس از انقالب 
اسالمى هم تحت هيچ شرايطى انتخابات به تعويق نيفتاده است، و در 
اين مرحله نيز، قطعاً انتخابات به تعويق نمى افتد و در 28 خرداد ماه 

برگزار مى شود.
جمال عــرف در ادامه در خصوص طرح برخــى اظهارات ناظر بر 
تعويق انتخابات از سوى عناصر سياسى و رسانه اى گفت: اين موارد، 
گمانه زنى شخصى اســت و دولت و وزارت كشور هيچ برنامه اى 

براى تعويق انتخابات ندارند و ما اين را به صراحت اعالم مى كنيم.
وى با اشــاره به تشــديد بيمــارى ويروس كرونا و لــزوم رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى براى برگزارى انتخابات تصريح كرد: تاكيد 
مســتمر وزير كشــور، اجراى دقيق پروتكل هاى بهداشتى مرتبط با 
انتخابات اســت كه از قبل تنظيم شــده است و بايد با دقت اجرايى 
شود. ما هم براى سناريوهاى مختلف آماده هستيم. البته اميدواريم با 
فروكش كردن موج چهارم بيمارى در هفته هاى پيش رو و جلوگيرى 
از ورود ويروس كروناى هندى به كشور، با موج جديدى در خرداد 

ماه مواجه نشويم.
رئيس ســتاد انتخابات كشور با بيان اينكه قانون اساسى به برگزارى 
انتخابات رياســت جمهورى در يك روز توجه دارد، گفت: بنابراين 
انتخابات در يك روز برگزار مى شود اما همه پروتكل هاى بهداشتى 
هم براى مردم و هم براى عوامل اجرايى با دقت اجرايى مى شــود. 
حدود 70 هزار شعب اخذ رأى در محيط هاى امنى حتى المقدور در 
فضاى باز يا داراى سقف بلند و تهويه مناسب در نظر گرفته مى شود 
و البتــه براى اينكه عوامل اجرايى هم در معرض ابتالء قرار نگيرند، 

مراقبت هاى الزم را انجام مى دهيم.

پاسخ هيئت رئيسه كميسيون تلفيق به ادعاى 
دستكارى در بودجه

 در پى نامه تعدادى از نمايندگان مجلس براى رفع برخى ابهام ها درباره جداول 
بودجه 1400، هيئت رئيسه كميسيون تلفيق توضيحات مفصلى درباره اين جداول 
ارائه كرد. به گزارش ايسنا، هيئت رئيسه كميسيون تلفيق بودجه 1400 مجلس در 
نامه مذكور با بيان اينكه اين كميسيون كار خود را "قانونى و در موعد مقرر" انجام 
داده تاكيد آورده اســت: اعالم مى كنيم كه اعضاى هيئت رئيســه كميسيون تلفيق 
بودجه ســال 1400 آمادگى دارند در هر مكان و زمان و به هر نحوى اطالع رسانى 
كرده و به شبهات و ابهامات پاسخ دهند.  در ادامه اين نامه تصريح شده است: الزم 
به ذكر است شرايط بودجه پيشنهادى اوليه و ناهم تراز دولت، رد كليات در صحن 
علنى، اصرار بر ابالغ بودجه قبل از پايان ســال و ازدست رفتن فرصت سه هفته اى 

مجلس همه و همه باعث محدوديت زمانى جدى در بررسى بودجه شد.

كدخدايى: 
اعاده جوانى جمعيت و حمايت از خانواده 

به مجلس 
 طرح «جوانى جمعيت و حمايت از خانواده» براى اصالح به مجلس اعاده 

شد.
به گزارش ايرنا، سخنگوى شــوراى نگهبان طى پيامى كه در صفحه شخصى 
خود در توئيتر منتشر كرد، نوشت: طرح «جوانى جمعيت و حمايت از خانواده» 
پس از بررســى كارشناسى و رســيدگى در چندين جلسه عادى و فوق العاده 
شوراى نگهبان، با ايرادات و ابهامات متعددى مواجه و جهت اصالح به مجلس 

اعاده شد.
عباســعلى كدخدايى ابراز اميدوارى كرد: با توجه به  اهميت جوانى جمعيت، 

اشكاالت مطروحه به دقت مورد رسيدگى نمايندگان محترم قرار گيرد.

تيم مذاكره كننده ايرانى عازم وين شد
 تيم مذاكره كننده ايرانى روزگذشــته براى شــركت در نشست كميسيون 

مشترك برجام با حضور هيأت هاى ايران و گروه 1+4عازم وين شد.
به گزارش فارس، ســعيد خطيــب زاده ســخنگوى وزارت امور خارجه 
جمهورى اســالمى از عزيمت تيم مذاكره كننده ايرانى به رياســت ســيد 
عباس عراقچى معاون سياســى وزير امور خارجه به وين خبر داد و گفت 
كه "هيأت ايرانى شــركت كننده در كميســيون مشترك برجام روزگذشته 
به ويــن عزيمت كرده و ان شــاءا... ادامه گفت وگوهــا را در چارچوب 

كرد. خواهد  آغاز  كميسيون 
گفتنى است در نشست كميسيون مشترك برجام كه بعدازظهر سه شنبه گذشته 
به صورت حضورى در وين برگزار شــد، قرار شــد گفت وگوها در هفته آتى 

ادامه يابد.

 فضاى اســتان را در زمينه هاى مختلف 
سياسى و اقتصادى چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ســياه نمايى كردن را هنر بى هنرى مى دانم معتقدم 
انســان بايد نيمه پر و خالى ليوان را مدنظر داشته 
باشد يعنى همه چيز را واقع بينانه و دلسوزانه ببيند 
همه اذعان دارند استان همدان يك استان برجسته 
است، مردمش مردمى  توانمندى هستند كه از هوش 
و استعداد بااليى برخوردارند در اين 42 سال هر جا 
كه نظام و انقالب نياز داشت نقش همدانى ها تعيين 
كننده بود براى مثال ما سرداران بسيارى در كشور 
داريم اما كسى كه  سوريه را از دهان استكبار نجات 

مى دهد سردار همدانى ست. 
معتقدم اســتان همدان مى توانــد در ابعاد صنعتى، 
اقتصادى، كشاورزى، دانشــگاهى جزء استان هاى 
سرســبد باشــد. البته اين ديدگاه بــاز مى گردد به 
ظرفيت هايى كه در اســتان داريم ظرفيت هايى كه 

قابل مقايسه با استان هاى ديگر نيست.
خداوند غارعليصدر را در استان ما قرار داده است 
بنده معتقدم مى شــود تمام اقتصاد استان را با غار 
عليصدر چرخاند اين در حالى است كه غارعليصدر 
با 30-40 سال گذشــته تفاوتى نكرده است يا در 
زمينه آب و هوايى، كشاورزى يا از نظر اقليمى واقعًا 
استان شرايط اقليمى بسيار خوبى دارد با اينكه كشور 

ما يك كشور با اقليم گرم و خشك است.
در زمينــه باغــات، زراعت، آب هاى ســطحى و 
منابــع آب زير زمينى مى توانســتيم خيلى بهتر از 
اين كار كنيم به جاى اينكه نيروگاه شــهيد مفتح را 
توسعه دهيم مى توانســتيم آرام آرام براساس قول 
رئيس جمهــور وقت كه زمان افتتــاح گفتند مردم 
همدان به ما 7 سال وقت بدهيد اين نيروگاه را جمع 

مى كنيــم به جاى اينكه منابــع آب زير زمينى را به 
صورت تهديدآميز بخشكانيم مى توانستيم آن را به 
مكان ديگر انتقال دهيم كه براى اســتان تهديدآميز 

نباشد.
بــه جاى اين نيروگاه، صنايع تبديلى را در اســتان 
توســعه مى داديم تــا همين باغــات و زمين هاى 
كشــاورزى فصل برداشت ميوه ها محصوالتشان را 
دور نريزند، به طــورى كه چندى پيش هزارها تن 
سيب زمينى دور ريخته شد يا همين كبودراهنگ ما، 
سيلوى ايران است. در حاليكه يك كارخانه آرد آنجا 
نداريم. نمى دانم مبناى برنامه چگونه بوده، كسى را 
زير سوال نمى برم اما دوســت داشتيم دلسوزانه و 
واقع بينانه با استفاده از نظرات صاحب نظران داخلى 

و موثر  اين موارد بررسى شود.
چراكه معتقــدم افراد مطلع و موثــر  ظرفيت ها را 
مى شناســند و مى تواننــد بــر اســاس آن طرح و 
برنامه هاى كه زمينه رشــد و توسعه استان را فراهم 

مى كند ارائه دهند.
  با توجه به اينكه دوست و همرزم شهيد 
همدانــى بوديد ويژگى بارز ايشــان را چه 

مى دانيد؟
اوالً دوســت نه، افتخار مى كنم بنده نوكر و شاگرد 
ايشان بودم. اگر بخواهم سردار همدانى را توصيف 
كنم مى ترســم نتوانم حق مطلب را ادا كنم. بزرگان 
را بايد بــزرگان توصيف كنند. آقــاى همدانى را 

مقام معظم رهبرى توصيف كردند. شــهيد 
همدانى آخــر نخبگى، آخر نابقگــى و آخر همه 
برجستگى هاســت، ايشــان يتيم بودند در سن سه 
ســالگى پدر خود را از دســت دادند روح مادرش 
شــاد، آنچنان از كودكى اين مــرد را خوب تربيت 
كرده بود كه هرگز ذليل نبود لذا اولين خصوصيتش 
اين بود هرگز به پايين دست خود كرنش نمى كرد 
رفتارهاى بسيار زشتى كه بسيارى از مسئوالن دارند 
و پايين دست را له مى كنند نداشت. سردار همدانى 
همواره خاك پاى پايين دستان بود، كوچكى مى كرد 

و با باالدستان با اقتدار و ادب برخورد مى كرد.
همدانى يتيم بزرگ شد و از نظر اقتصادى نتوانسته 
بود تحصيل كند شــرايط زندگى و مالى و اعتبارى 
خاصى نداشت طايفه آنچنانى هم در همدان نداشتند. 
پس هيچ زمينه اى براى رشدش نبوده اما رشد كرد با 
توجه به ذاتى كه داشت بهترين و نخبه ترين فرمانده 
شــد، او در همه بحران ها چه شورش هاى داخلى، 

زلزله، جنگ، چه ساير عمليات ها نخبه بود.
 ويژگى هاى رئيس  جمهور مطلوب 

از ديدگاه شما چيست؟
ســخنان مقام معظم رهبرى در عيد امســال كوتاه 
اما بى نظيــر بود تاكنون چنين جمالتى از ايشــان 
نشــنيده بودم. مقام رهبرى فرمودند جايگاه دولت 
هزار برابر مجلس و قوه قضائيه است. سخن بسيار 
ســنجيده اى بود يعنى سرنوشــت 99 درصد مردم 
دســت رئيس جمهور اســت هر چه اعتبار، پول، 
ثروت، ظرفيت و استعداد داريد دست رئيس جمهور 
است پس كسى را انتخاب كنيد كه از اين ظرفى ها 

درست استفاده كند.
بنابراين از فرهيختگان و مردم درخواست مى كنيم 
كه اوال جايگاه انتخابات را برجســته كنند چراكه 
قدرت انتخاب بزرگترين دستاورد انقالب ماست 
چراكه با حضور در پــاى صندوق هاى رأى بايد 
امانــت بزرگ انقــالب را به دســت امانتدارش 
برســانيم. امانتدار هم كسى اســت «دين» داشته 
باشــد و از تخصص، تعهد، شــجاعت و ادب و 

اخالق برخوردار باشد.
براى توضيح بيشتر تاكيد مى كنم رئيس جمهور بايد 
«متخصص» باشــد برمبناى شرايط، جامعه را اداره 
كند و با توجه به اينكه مى خواهد قانون تصويب كند 
يا براى مردم تصميم بگيرد پس مسئولى در اين وزن 
و اشل بايد همه فن حريف باشد يعنى به تمام امور 

و الفبا مسلط باشد تا كاله سرش نرود.
همانطور كه اشاره كردم رئيس جمهور بايد «متعهد» 
هم باشــد چراكه دين و تخصص پاسخگو نيست 
يعنى به دنبال حل مساله رفتن، آدم خوب زياد داريم 
كه خانه نشسته اند و ذكر مى گويد كارى هم ندارد 

كه بيرون چه اتفاقى رخ مى دهد.
در مورد «شــجاعت» هم معتقــدم اگر مى بينيد در 
كشــور برخى كارها پيش نمى رود چون مسئولمان 
متدين، متخصص، متعهد است اما ترسوست. آنجا 
كه بايد نهيب بزند نمى زند آنجا كه بايد عكس العمل 
نشــان بدهد نمى دهد. آيا اين چهار خصوصيت را 
داشــت واگذار كنيم؟ نه، بايد «ادب و اخالق» هم 

داشته باشد. 
جان در تن شخص بى ادب زندان است/ هر كس 
كه ادب ندارد و حيوان اســت/ از بى ادبى كسى به 

جايى نرسيد/ حقا كه ادب زيورى انسان است.
پس بايد تالش كنيم كسى كه اين 5 خصوصيت را 
دارد براى رياست جمهورى انتخاب كنيم و امانت 
را به اين شخص بســپاريم. رسانه ها نيز مى توانند 
افراد برجســته و نخبه جامعه را معرفى كنند مردم 
هم بايد بدانند انتخابات رياســت جمهورى بسيار 
حســاس اســت، نبايد سرنوشــت خود را به غير 

بسپارند.

ســاالر واليت مدار مشهور به آبنوش، متولد 1341، در شــهر مريانج همدان است در سوابق تحصيلى 
وى ليســانس حقوق، فوق ليسانس مديريت عالى و دكترى رشته علوم سياسى گرايش مسائل ايران به 

چشم مى خورد.
آبنوش درباره حضورش در عرصه دفاع مقدس اينگونه توضيح مى دهد:"ســال 59 كه ديپلمم را گرفتم 
گروه هاى سياســى هر روز به خيابان ها مى ريختند و همه چيز را مى شكستند آن زمان مثل قارچ گروه 
تشكيل مى شــد خرداد 59 در دبيرستان امام در چهارراه پاستور امتحان شيمى داشتم 11/5 نمره نوشته 
بودم كه يك دفعه منافقين ريختند داخل سالن و امتحان منحل شد در نهايت 26 شهريور امتحان شيمى 
را  دادم و ديپلم گرفتم 29 شــهريور هم جنگ آغاز شد. خدا عنايت كرد و منت گذاشت، سردار شهيد 
همدانى دست ما را گرفت و از همين خيابان به غرب كشور رفتيم و وارد جنگ شديم فكر مى كرديم 
جنگ يك ماه، دو ماه يا در نهايت شش ماه تمام مى شود اما متوجه شديم خوابى كه استكبار ديده حاال 

حاال ادامه دارد.
افتخار مى كنم كه جزء مؤسســين لشگر انصارالحسين (ع) هستم، جز گروهى هستيم كه آقاى همدانى 
ما را كنار هم جمع كردند و گروه تشــكيل داديم. بنده نيز مؤســس و فرماندهى گردان مهندسى لشگر 
را برعهده گرفتم قبل از آن در جبهه هاى ســرپل ذهاب و ايالم مسئوليت هاى مختلفى داشتم البته بعد 
از شهادت حاج رضا شكرى پور فرمانده گردان 154، لشگر به دو تيپ تقسيم شد كه به عنوان فرمانده 
تيپ همدان، بهار، كبودراهنگ، رزن و فامنين انتخاب شدم و تيپ بعدى هم مالير،  تويسركان، نهاوند 

و اسدآباد بود تا اينكه جنگ تمام شد.
در عمليات مرصاد نيز نقش پاهاى حاج ميرزا ســلگى را ايفا مى كردم حاج ميرزا كه رئيس ستاد لشگر 

سپاه انصارالحسين (ع) شدند با افتخار پذيرفتم كه نقش پاى ايشان را بازى كنم.
در ادامه 7 ســال فرمانده ارشد سمنان، حدود 8 ســال فرمانده استان قزوين قريب به 4 سال جانشين 

قرارگاه سازندگى اقتصادى خاتم االنبياء بودم. 
معتقدم قرارگاه خاتم بزرگترين بنگاه اقتصادى ســازندگى قاره آسياست، چين با اين همه عظمت 
چنين بنگاه همه جانبه اى ندارد در حالى كه ما در همه زيرســاخت هاى كشــور هلدينگ و قطب 
داريم يعنى يك كشــور در ابعاد رشــد، توســعه و پيشرفت به هر چه نياز داشــته باشد ما در اين 

قرارگاه داريم.
 البته همه كاركنان قرارگاه خاتم ايرانى هستند هر استعدادى كه توانايى كار اجرايى داشته باشد را جذب 
كرديم زبان، دين و گويش براى ما فرقى ندارد چه كرد، لر ، ســنى و شــيعه با هم همكارى مى كنند تا 
رشد و توسعه ايران را رقم بزنند. مقطعى هم مسئول عمليات نيروى مقاومت شدم، تيرماه سال 1399
به عنوان مدير برنامه ريزى و طرح ريزى بســيج و جنگ نرم سپاه منصوب شدم آخرين حكمى هم  كه 

برايم زده شد چهار سال اعتبار داشت.

 سردار ساالر آبنوش جانشين و معاون هماهنگ كننده سابق قرارگاه خاتم انبياء، مدير سابق برنامه ريزى و طرح ريزى بسيج جنگ نرم سپاه از جمله 

فرماندهان 8 سال دفاع مقدس است كه از وى به عنوان سردارى از جنس مردم و با روحيه اى جهادى نام برده مى شود.

ارزيابى از فضاى استان در حوزه هاى مختلف ، انتخابات رياست جمهورى و نقش رسانه در جامعه از جمله محورهاى سخنان آبنوش در اين نشست دو 
ساعته در دفتر روزنامه بود. 

به اعتقاد آبنوش استان همدان مى تواند در محورهاى صنعت، اقتصاد و دانشگاه سرآمد كشور باشد.

فرمانده سابق عمليات سازمان بسيج كشور ديندارى، تخصص، تعهد، شجاعت و ادب و اخالق را شاخصه هاى يك نامزد اصلح براى رياست جمهورى 

مى داند و مى گويد بايد تالش كنيم كسى كه اين 5 خصوصيت را دارد براى رياست جمهورى انتخاب كنيم.

آبنوش كه فرماندهى چندين عمليات دفاع مقدس را در پرونده كارى خود دارد گريزى به جنگ 8 ساله ايران و عراق مى زند او اين جنگ را يك جنگ 

صد درصد مردمى  مى داند و معتقد است: دفاع مقدس را مردم ايران به سرانجام رساندند اما برخى تالش مى كنند به نام خود مصادره كنند. در حالى كه 
همه توانستيم اين 8 سال را مديريت و به سرانجام برسانيم.

به اعتقاد آبنوش جنگ 8 سال دفاع مقدس به ما تحميل شد و ايرانيان نقشى در بروز اين جنگ نداشتند.

اين فرمانده بسيج، با اشاره به نقش رسانه در اطالع رسانى به مقايسه رسانه با ديده بانان دفاع مقدس مى پردازد و مى گويد: ديده بانان و نيروهاى اطالعاتى 

چشم دفاع مقدس بودند آنان بهترين و باهوش ترين نيروهاى عمليات اطالعات محسوب مى شدند رسالت رسانه هم تفاوتى با ديده بانان ندارد اصحاب 

رسانه بايد همه زواياى جامعه را رصد كنند و اجازه جوالن به نامحرمان و نااهالن ندهد درحاليكه اكنون اكثر گلوگاه ها دست نامحرمان است. 

تا جايى كه اطالع دارم مقام رهبرى باالترين و قوى ترين پشــتيبان رسانه هاست ايشان تأكيد دارند بايد اصحاب رسانه واقعيت ها را منعكس كنند، چون 
نجات را در شفاف سازى مى دانند.

آبنوش با اشــاره به نقش كرســى هاى آزادانديشى در بهبود شرايط كشــور مى گويد: مقام معظم رهبرى همواره بر برگزارى كرسى هاى آزادانديشى در 

دانشــگاه ها تأكيد دارند اما تاكنون كمتر دانشگاهى چنين كرســى هايى را برگزار كرده در حالى كه بايد اجازه بدهيم جوانان سوال كنند حتى در تمام 
كالس ها كرسى آزاد انديشى برگزار شود.

چراكه اگر كرسى هاى آزادانديشى در دانشگاه ها برگزار مى شد شرايط كشور اينگونه نبود كه مردم ما را بيگانه بدانند. 
ما حصل اين گفتگو را در ادامه مى خوانيد.

آبنوش؛ جانشين و معاون هماهنگ كننده 
سابق قرارگاه خاتم انبياء :

مى توانيم دراقتصاد و صنعت 
سرآمد باشيم

على رضايى 
مدرس دانشگاه هاى همدان

جلوه جديدى از 
همبستگى ملى را فرداى 

روز انتخابات شاهد 
خواهيم بود

 ســخنگوى وزارت كشــور انتخابات رياست 
جمهورى را مهم ترين رويداد سياسى كشور در سال 
جارى دانست و گفت: با برگزارى انتخاباتى در شان 
مردم و نظام جمهورى اسالمى ايران، جلوه جديدى 
از همبســتگى و وحدت ملى را در كشور در فرداى 

روز انتخابات شاهد خواهيم بود.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت كشور، سيد 
سلمان سامانى با تشريح روند برگزارى انتخابات در 
ستاد انتخابات كشور، اين موضوع را از اولويت ها و 

برنامه هاى اين وزارتخانه عنوان كرد و گفت: رويكرد 
اصلى وزارت كشــور بر دو اصــل  قانون مدارى و 

بى طرفى در انتخابات خرداد ماه سال جارى است. 
ســخنگوى وزارت كشــور با اشــاره به اينكه اين 
وزارتخانــه به عنــوان متولى اصلــى برگزارى امر 
خطير انتخابات در كشــور تمام تالش و برنامه اش 
بر برگزارى انتخاباتى پرشور و رقابتى است، خاطر 
نشــان كرد : در اين عرصه ســتاد انتخابات كشور 
اطالع رســانى موثر و مســئوالنه از روند برگزارى 
انتخابات را از همان ابتداى كار در دســتور كار قرار 

داده است. 
وى در اين خصوص به نشست هاى متعدد رسانه اى 
كميته اطالع رســانى ســتاد انتخابات كشور كه با 
حضور مســئوالن ســتاد انتخابات كشور در محل 
وزارت كشــور برگزار شده، اشاره كرد  و ادامه داد: 

در اين نشست ها از نزديك ديدگاه ها و نقطه نظرات 
سازنده اصحاب رسانه مورد بررسى قرار گرفت. 

ســامانى با بيان اينكــه وزارت كشــور كماكان از 
طرح هاى راهگشا و سازنده در افزايش مشاركت و 
شور و شــوق انتخاباتى استقبال مى كند، اظهاركرد: 
سال گذشته فراخوان عمومى از طريق مركز روابط 
عمومى و اطالع رســانى وزارت كشــور مبنى بر 
برگزارى امر خطير انتخابات در شــرايط كرونايى 
ارايه و انصافا با اســتقبال خوبى از ســوى نخبگان 
دانشگاهى و اصحاب رســانه اى مواجه شد و پس 
از جمع بندى ديدگاه ها و طرح هاى ارايه شــده، از 

ديدگاه هاى مطرح شده  استفاده مفيدى شده است.
معــاون هماهنگى وزارت كشــور با بيــان اينكه 
برگزارى انتخابات رياست جمهورى در 28 خرداد 
ماه سال جارى مهم ترين رويداد سياسى كشور است، 

گفت: وزارت كشــور با اين بينش كه اساس و رمز 
موفقيت در اعتماد ســازى عمومى اســت همواره 
روشــنگرى و اطالع رســانى مؤثر و به هنگام را در 

اولويت برنامه هاى خود قرار داده و مى دهد. 
سامانى با اشاره به اينكه نتيجه اين اعتمادسازى را به 
صورت استقبال بيشتر داوطلبان در ثبت نام انتخابات 
شــوراى اسالمى شــهر و روســتا در كشور شاهد 
هستيم، گفت: ميزان ثبت نام در انتخابات شوراهاى 
اســالمى در اين دور از انتخابات به ركوردى جديد 
رسيد؛ چنان كه بيش از 298 هزار نفر براى شركت 
در رقابت هاى انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و 
روستا ثبت نام كردند كه در قياس با دوره قبل بيش 
از 8 هزار نفر و در مقايسه با دوره چهارم بيش از 32 

هزار نفر افزايش يافته است.
وى ادامــه داد: بيش از 8 درصد داوطلبان، از جامعه 

بانوان كشور بوده اند كه نسبت به دوره قبل، 2 درصد 
و نســبت به دوره قبل تر بيش از 3 درصد افزايش 

داشته است. 
سخنگوى وزارت كشــور درباره استقبال جوانان و 
نخبگاهى دانشــگاهى هم گفت : آمارها، اســتقبال 
جوانــان و تحصيل كــردگان و اقليت هاى مذهبى 
دراين دور از انتخابات شــوراى اســالمى شهر و 
روستا نسبت به دوره سابق و رشد را نشان مى دهد 
بــه طورى كه بيش از 70 درصــد ثبت نام كنندگان 

ميانگين سنى 40 الى 50 سال را داشته اند.
معاون هماهنگى وزارت كشور خاطرنشان كرد: طبق 
آمار 17 درصد ثبت نام كنندگان برادران و خواهران 
اهل سنت و ســاير اقليت هاى مذهبى مى باشند كه 
حدود 43 هزار نفر را شــامل مى شوند از هموطنان 

اهل سنت هستند.

ديندارى، تخصص، تعهد، شجاعت و ادب و اخالق شاخصه هاى نامزد اصلح 
براى رياست جمهورى است

افراد مطلع و مؤثر ظرفيت ها را مى شناسند و مى توانند بر اساس آن طرح و 
برنامه هاى كه زمينه رشد و توسعه استان را فراهم مى كند ارائه دهند

اگر كرسى هاى آزادانديشى در دانشگاه ها برگزار مى شد 
چنين شرايطى نداشتيم 

رسالت رسانه تفاوتى با ديده بانان جنگ ندارد

قرارگاه خاتم انبيا
 بزرگترين بنگاه اقتصادى سازندگى قاره آسياست
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نيش و نـوش

خبـر

راه اندازى سامانه سرويس هاى شهروندى بيمه سالمت
 معــاون بيمه و خدمات ســالمت ســازمان بيمه ســالمت، از راه اندازى ســامانه 
ســرويس هاى شهروندى بيمه سالمت خبر داد. به گزارش ايسنا، مهدى رضايى گفت: 
با توجه به آغاز رســمى جايگزينى تدريجى نسخه نويسى الكترونيك به جاى كاربرد 
دفترچه بيمه ســالمت از ارديبهشــت ماه ســال جارى و جهت ارائه خدمات به بيمه 
شدگان، سامانه سرويس هاى شهروندى بيمه سالمت راه اندازى شد. وى افزود: سامانه 
ارائه خدمات شهروندى با قابليت هاى اعم از  احراز هويت بيمه شده بر اساس شماره 
ملى و شــماره موبايل، امكان مشاهده اطالعات هويتى و بيمه اى، امكان تغيير عكس و 
تمديد اعتبار بيمه، امكان مشاهده كليه نسخ و امكان مشاهده ريز نسخه شامل تجويزى 

و خدمات ارائه شده راه اندازى شده است.

افزايش 67 درصدى مستمرى مددجويان در سال جارى 
 رئيس كميته امداد از افزايش 67 درصدى  مســتمرى خانواده هاى تحت حمايت در 
ســال جارى  خبرداد و گفت: در اليحه بودجه 1400 افزايش 25 مســتمرى مددجويان 
پيشــنهاد شده بود كه با پيگيرى ســازمان هاى حمايتى و نمايندگان، پس از بررسى هاى 
كارشناسى، در نهايت افزايش 67 درصدى مستمرى به تصويب مجلس شوراى اسالمى 
رسيد. به گزارش ايسنا، ســيدمرتضى بختيارى اظهاركرد: خانواده مددجوى تك نفره 
سال گذشته مبلغ 198 هزار تومان مستمرى دريافت مى كرد كه اين رقم در سال جارى 
به 350 هزار تومان مى رسد. همچنين رقم پرداختى براى خانواده دو نفره از 331 هزار 
تومان به500 هزار تومان و براى خانواده ســه نفــره از 430 هزار تومان به 700 هزار 

تومان رسيده است.

امدادگران هالل احمر به زودى واكسينه مى شوند
 ســخنگوى جمعيت هالل احمر بيان كرد كه امدادگــران جمعيت هالل احمر در 

ليست دريافت واكسن كرونا قرار گرفته اند و به زودى واكسينه مى شوند.
محمدحســن قوســيان مقدم در گفتگو با مهر از اختصاص ســهميه واكسن كرونا به 
امدادگران اين سازمان خبر داد و گفت: بر اساس توافقات انجام شده، قرار است وزارت 
بهداشت حدود هزار دوز واكسن را به امدادگران جمعيت هالل احمر اختصاص دهد.
وى افزود: دليل اختصاص سهميه واكسيناسيون به امدادگران نيز حضور مداوم آنها در 
سطح جامعه و وجود خطر براى آنهاست. قوسيان مقدم از خريد 500 دستگاه اكسيژن 
ســاز جديد براى استفاده عموم مردم خبر داد و اظهار كرد: مردم مى توانند به صورت 

امانى و رايگان از اين دستگاه ها استفاده كنند.

نحوه برگزارى امتحانات نهايى 
دوازدهمى ها اعالم شد

 مركز ســنجش و پايش كيفيت آموزشــى وزارت آموزش و 
پرورش، «شــيوه نامه برگزارى امتحانات نهايى» را به اســتان ها 

ابالغ كرد.
بــه گــزارش ايســنا، مركــز ســنجش و پايــش كيفيــت آموزشــى 
وزارت آمــوزش و پــرورش، در راســتاى  اجــراى فعاليــت 
ــات  ــزارى امتحان ــئواالت و برگ ــزى – طراحــى س ــه ري «برنام
نهايــى و غيرنهايــى»، نــكات قابــل توجــه و ســه بــرگ برنامــه 
امتحانــات نهايــى خردادمــاه ســال تحصيلــى 1400-1399 پايــه 
ــاالن،  ــه، بزرگس ــطه روزان ــوزش متوس ــم دوره دوم آم دوازده
ــته  ــرى و رش ــاخه نظ ــان آزاد ش ــوزش از راه دور و داوطلب آم
ــه  ــه اى، را ب ــى و حرف ــر دوره پيــش دانشــگاهى شــاخه فن هن

ــرد. ــالغ ك ــا، اب ــرورش اســتان ه ادارات كل آمــوزش و پ
بر اســاس اين شــيوه نامه؛ امتحانات «حضورى» در مناطق زرد، 
نارنجى و قرمز با صدور مجوز ســتاد ملــى مقابله با كرونا و در 
تمام مناطق با رعايت كامل دستورالعمل هاى بهداشتى كه متعاقبًا 
ارســال مى شود و نظارت مراقبان بهداشــت انجام خواهد شد؛ 
ستاد امتحانات استان/شهرستان/نواحى و مناطق، طبق شيوه نامه 
تشــكيل و نســبت به تعيين حوزه هاى اجرا، تصحيح و عوامل 
اجرايى حداكثر تا 18 ارديبهشت 1400 اقدام و مراتب در سامانه 

فاينال درج شوند.
در ادامــه اين شــيوه نامه آمده اســت؛ مســئوليت درج صحيح 
اطالعات حوزه ها و عوامل اجرايى به ويژه شماره همراه آن ها، 

برعهده مدير كل آموزش و پرورش  استان است.
  سؤاالت طبق برنامه درسى طراحى مى شود

گــزارش تعيين حوزه هــاى اجرا و تصحيح، از ســامانه فاينال 
دريافت و پس از تأييد رؤســاى سنجش، حراست و مديران كل 
استان ها، بايد از طريق اتوماسيون ادارى به مركز سنجش و پايش 

كيفيت آموزشى ارسال شود.
شايان ذكر است؛ سئواالت امتحانات نهايى پايه دوازدهم براساس 
برنامه درســى و بارم بندى وضعيت قرمز در شــرايط همه گيرى 
بيمارى كرونا، طراحى م ى شوند، همچنين؛ برنامه درسى دوره دوم 
متوسطه در وضعيت قرمز، بارم بندى دروس و برنامه امتحانات در 
پايگاه اطالع رسانى مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشى به نشانى

قابل مشاهده است. www.aee.medu.ir

تعطيلى مراكز تعويض پالك
 تا نارنجى شدن شهرهاى قرمز

 معاون اجتماعى پليس راهور نيــروى انتظامى اعالم كرد كه 
مراكز تعويض پالك در شهرهاى قرمز به دليل پيشگيرى از شيوع 

كرونا تا نارنجى شدن اين شهرها تعطيل است.
عيــن ا... جهانى در گفت وگو با ايرنا افــزود: نوبت هاى رزرو 
ابطال شــده و پس از عادى شدن شرايط در شهرهاى قرمز، ثبت 
نام جديد صورت مى گيرد. وى خاطرنشان كرد: با نارنجى شدن 
شــهرهاى قرمز، فعاليت مراكز تعويض پالك نيز از ســر گرفته 

مى شود.
ــراى  ــه ب ــرادى ك ــت: اف ــور گف ــس راه ــى پلي ــاون اجتماع مع
ــد  ــام كرده ان ــت ن ــتمى ثب ــورت سيس ــه ص ــالك ب ــض پ تعوي
ــرى  ــار ديگ ــز ب ــهرهاى قرم ــدن ش ــى ش ــد از نارنج ــد بع باي

ــد. ــدام كنن ــام اق ــت ن ــراى ثب ب
در حال حاضر 301 شــهر كشور در وضعيت قرمز، 95 شهر در 
وضعيت نارنجى، 45 شــهر در وضعيت زرد و هفت شــهر در 
وضعيت آبى قرار دارند. بر اســاس مصوبات ستاد ملى مقابله با 
كرونا مســافرت «از» و «به» شهرهاى با وضعيت قرمز و نارنجى 

ممنوع است.

پيشرو: محتكران و دالالن اينبار ركب خوردند
 كفگيرشون اين بار به ته ديگ خورد!!

هفت صبح: سهم ناچيز جوانان در تلفات كرونا
 مو ال درز كرونا نميره!!

جام جم: 2 ماه مانده تا واكسيناسيون عمومى
 دو ماه نشه دو سال؛ صلوااات!!

شرق: برگزارى انتخابات 1400 قطعى است 
 توپم نميتونه تكونش بده!!

ابتكار: چالش  هاى اقتصاد با افزايش احتمالى يارانه   ها
 مراقب باشين نه سيخ بسوزه نه كباب!!

جوان: خريد و فروش ميليونى جواب تست كرونا
 بازى با مرگ؟جل الخالق!!

كيمياى وطن: بازار سياه خريدو فروش امتياز مسكن ملى
 بدون شرح!!

افكار: زنگ خطر خشكسالى در ايران 
 يكى يكى زنگ ها رو به صدا دربياريد بينا بين يه نفســى هم 

تازه كنيم!!
دنياى اقتصاد: تاوان وقت كشى در بورس

 هركى خربزه ميخوره پاى لرزش هم ميشينه!!
ايران: صف آرايى واكسن ها در جدال  با كرونا

 اينا همون كسانى هستند كه تو صف آرايى مرغ خبره شدن!!
حمايت: توليد ميليونى واكسن ايرانى كرونا از خردادماه

  حواستون به تعداد صفراش باشه  يه موقع اشتباه نشه!!
ستاره صبح: هزينه دور زدن تحريم ها

 دور زدن ممنوع!!
آسيا: نابلدى اقتصادى يا تحريم اقتصادى؟

 درد را از هر طرف بخوانى درد است!!

زمان برگزارى آزمون دستيارى پزشكى 
1400 اعالم شد

 رئيس مركز سنجش آموزش 
پزشكى از اعالم زمان برگزارى 
آزمون دســتيارى پزشــكى در 

تيرماه خبر داد.
به گزارش فارس، سعيد هاشمى 
نظــرى اظهاركــرد:  چهــل و 
هشــتمين دوره آزمون پذيرش 
دستيار تخصصى كه پيش از اين 
قرار بود در روزهاى 7 اســفند 

1399 بعــد از آن در 20 فروردين 1400 برگزار شــود، بنابر آخرين 
تصميم گيرى ها روز سه شنبه 8 تيرماه 1400 برگزار مى شود.

وى بيان كــرد: دليل اين تعويق رأى موقت ديوان عدالت ادارى مبنى 
بر رســيدگى به اعتراض داوطلبان آزمون دســتيارى و رعايت فاصله 

آزمون ها بوده است.
گفتنى اســت؛ مواردى كه به دليل بروز بيمارى موثر حرفه اى كه مانع 
از تحصيل و يا انجام خدمات بعد از فراغت تحصيل شــود، از ادامه 
تحصيل در رشته منصرف يا اخراج شــده اند، مى توانند در اين دوره 

ثبت نام كنند.

آگهـي مزايـده

شهردارى منطقه دو همدان

قيمت كارشناسى (ريال )سهم شهردارى مساحت (مترمربع)كاربرىپالك ثبتىآدرس ملكرديف

9/2043 و 9/2042   (به صورت ميدان سفير اميد 1
68/000/000/000ششدانگ 125/67 + 54/73مسكونى تجميعى)

84/552/000/000ششدانگ 281/84مختلط  10/50676جاده فقيره، نبش كوى سلمان 2

1-  متقاضيان مى بايستى مبلغ سپرده هاى تعيين شده را به صورت نقدى به حساب 74051133313332 بانك قرض الحسنه مهر ايران و يا بصورت ضمانتنامه 
بانكى با مدت اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام در پاكت الف قرار داده و فرم آگهى مزايده و نمونه قرارداد تنظيمى را امضاء نموده و براى اشخاص حقوقى 
تصوير آخرين آگهى تعميرات و اشخاص حقيقى كپى كارت ملى را در پاكت (ب)  قرارداده و فرم پيشنهاد قيمت را تكميل در پاكت (ج) قرارداده و حداكثر تا پايان 

وقت ادارى مورخه 1400/02/19 (10 روز) تحويل دبيرخانه شهردارى منطقه دو به آدرس: همدان-خيابان تختى-شهردارى منطقه دو نمايند.
3- به پيشنهادات مخدوش فاقد سپرده و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد .

4- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
5- انتقال اسناد پس از طى مراحل ثبتى از طريق شهردارى انجام خواهد شد .

6- در صورت انصراف نفر اول از انجام معامله سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد در مورد نفرات بعدى نيز به همين صورت عمل خواهد شد .
7- برنده مزايده مكلف است ظرف 7 روز از تاريخ ابالغ شهردارى نسبت به واريز وجه اقدام نمايد، در غير اينصورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد .

8- سند مالكيت صرفاً به نام شركت كننده در مزايده و پس از انجام مراحل قانونى و اجراى عمليات ثبتى انتقال مى يابد. 
9- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را به صورت نقدى به حساب شهردارى واريز نمايد و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد.

10- شركت در مزايده به منزله قبول شرايط آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند.
11- مبلغ سپرده شركت در مزايده 5٪ قيمت پايه كارشناسى مى باشد. 

12- متقاضيان جهت دريافت فرم شركت در مزايده به كارپردازى شهردارى منطقه دو مراجعه نمايد. 
13- پيشنهادات رسيده در مورخه 1400/02/20 در دفتر معاونت اداى و مالى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

(م الف 130)

شهردارى منطقه دو همدان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد. لذا متقاضيان مى توانند با رعايت 
شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند.

 شــهردارى منطقه يك همدان در ابتداى 
سال گذشته فرآيند الكترونيكى كردن تمامى 
آرشــيو اسناد و مدارك موجود را آغاز كرد و 
هم اكنون پس از يكســال تمامى پرونده هاى 
شــهروندان در اين منطقه كــه بيش از چهار 
ميليون برگه بوده است به صورت الكترونيكى 

ثبت و ضبط شده است.
مدير منطقه يك شــهردارى با اشاره به اينكه 
حفظ و حراســت از پرونده هاى شهروندان 
امرى مهم و ضرورى است عنوان كرد: همواره 
يكــى از دغدغه هاى مهم، وجود سيســتمى 
مناسب جهت ثبت و ضبط اين پرونده ها بوده 
است كه به همين جهت شهردارى منطقه يك 
به عنوان پيشــگام در شهردارى همدان پروژه 
آرشيو الكترونيكى اسناد و مدارك را در سال 
گذشــته با اعتبارى 6/25 ميليارد ريالى آغاز 

كرد.
مســعود دهبانى صابر هــدف از اجراى اين 
پــروژه را ايجاد فايل هــاى ديجيتالى جهت 
پشتيبانى از پرونده هاى فيزيكى و حفظ اسناد 

و مدارك مربوط به پرونده ها در قبال حوادث 
طبيعى و غيرطبيعى و نيز جهت اســتفاده در 
سيستم هاى مكانيزه شهردارى با هدف حذف 
گردش دستى و فيزيكى پرونده ها دانست كه 
بدين ترتيب هرگونه سوءاستفاده هاى احتمالى 
نيز جلوگيرى شده و ايجاد امنيت و دسترسى 

آسان به پرونده هاى موجود افزايش مى يابد.
مدير منطقه يك بــا عنوان اينكه پرونده ها در 
شش دسته نوســازى، شهرسازى، كميسيون 
ماده صد، كمسيسون ماده هفتادوهفت، كسب 
و پيشــه و توافق دسته بندى شــده اند مطرح 
كرد: چهار ميليون و صدوهشــتاد هزار برگ 
پرونده در مدت ســيزده مــاه از اجراى اين 
پروژه به صورت الكترونيكى آرشــيو شده اند 
كه بيشــترين تعداد آنها مرتبط با پرونده هاى 

نوسازى با بيش از 3 ميليون برگ بوده است.
وى با بيان اينكه اين پروژه شــامل دو بخش 
فيزيكى و سيستمى بوده است گفت: در بخش 
فيزيكى عمليات عمرانى جهت ايجاد مكانى 
مناســب و ايمن براى پرونده ها با استفاده از 

بهترين مصالح اجرا شــده اســت و همچنين 
در بخش سيســتمى كيفيت باالى تصاوير و 
نقشه هاى اسكن شــده را يكى از نقاط قوتى 
دانست كه در اين پروژه لحاظ شده است و با 
اجراى اين پروژه عمًال گردش فيزيكى اسناد 

و پرونده ها به صفر خواهد رسيد.
دهبانى صابر افزود: همچنين صحت ســنجى 
و اعتبارســنجى تمامى مــدارك و پرونده ها 
حراســت  كارشناســان  عهده  بر 
شــهردارى همدان بوده اســت تا 
بتوان به تمامى شهروندان همدانى 
اطمينان خاطر داد كه با اجراى اين 
پروژه از پرونده ها به نحواحســن 
مراقبت شده و حقوق آنان رعايت 

شده است.
مدير منطقه يك سرعت باالى اين 
پروژه را از ويژگى هــاى بارز آن 
دانست و عنوان كرد روزانه به طور 
متوســط بيش از هفت هزار برگ 
توسط هر فرد اســكن و بايگانى 

شده است كه با توجه به مشكالت زيادى كه 
در اجراى اين پروژه از قبيل شــيوع ويروس 
كرونا و كاهش نيروها، كيفيت نامناسب اوراق 
قديمى، چيدمــان نامناســب و بايگانى هاى 

گذشته و... وجود داشته است بى نظير است.
وى همچنيــن از ايجــاد واحد امور آرشــيو 
اســناد منطقه خبر داد و اظهــار كرد: در اين 
واحد تمامى اســناد به صورت سيســتمى و 
فيزيكى دسته بندى شده هستند و همچنين در 
تالش هستيم تا سيستم يكپارچه سازى نيز با 
سرعت عمل زياد اجرا شود تا تمامى خدمات 
شهروندان به صورت الكترونيكى قابل انجام 

باشد.
مدير منطقه يك در انتها از شــهردار همدان 
كه از اين پروژه حمايت و پشــتيبانى بسيارى 
داشــتند، همچنيــن مدير پــروژه، معاونت 
برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى، مديريت 
حراســت، سازمان آمار و فناورى اطالعات و 
تمامى همكارانى كــه در اين پروژه زحمت 

كشيدند تقدير و تشكر كرد.

دهبانى صابر خبر داد

اتمام آرشيو الكترونيكى پرونده ها
 در شهردارى منطقه يك

 رئيس ســازمان مديريت ومهندســى شبكه حمل 
ونقل شــهردارى همدان در پيامى، 7 ارديبهشــت ماه، 

روز «ايمنى حمل ونقل» را تبريك گفت.
به گزارش  روابط عمومى ســازمان مديريت ومهندسى 

شبكه حمل ونقل شهردارى همدان ؛ در متن پيام آمده 
است:

هفتم ارديبهشــت ماه در تقويم رســمى ايران به پاس 
تجليل از خدمات طاقت فرساى ناوگان خستگى ناپذير 
حمل و نقل كشور و نگاه ويژه به نقش و جايگاه اساسى 
اين بخش، به عنوان «روز ايمنى حمل ونقل» نامگذارى 
شده است.اين روز، روز قدردانى از خدمات ارزشمند 
دست اندركاران و پيشگامان و فعاالن بخش حمل ونقل 
كشــور و فرصت مناســبى براى بازنگــرى نيازها و 

مشكالت اين بخش است.
امروز نقش و جايگاه واالى شبكه گسترده حمل ونقل 
در شكوفايى توليد و اقتصاد و گردش چرخ صنعت، 
كار و تجارت بر كسى پوشــيده نيست.در حقيقت 
حمل ونقل، نيروى محركه توســعه همه جانبه كشور 
اســت و ســرمايه گذارى در حوزه زيرساخت ها و 
تجهيــزات حمل و نقــل و توســعه مهارت هاى اين 
حوزه، رشــد و توســعه اقتصادى و آسايش و رفاه 
اجتماعى را به دنبال دارد.ناوگان حمل ونقل در يك 
نــگاه كلى به عنوان نمــاد پويايى، حركت و بركت، 
زنجيره تعاملى كالبد جامعه محســوب مى شــود كه 

در صورت وجود اختالل، جامعه با مشــكل روبرو 
خواهد شــد.ضمن نگاه ويژه به مسير خدمت رسانى 
اين حوزه، بايد گفت به طورقطع رســيدن به توسعه 
پايدار شهرى و عدالت اجتماعى در حوزه حمل ونقل 
در گرو همكارى و مســاعى تالشگران اين حوزه و 
همچنين اهتمام، تــالش و حمايت مديران مربوطه 
است. اميد است با مشاركت جدى بخش خصوصى 
و همــت مديران خانواده بزرگ حمل ونقل، شــاهد 
نوســازى ناوگان حمل ونقل شهرى باشيم، همچنين 
با سرمايه گذارى مناسب زمينه حمل ونقل ايمن، پويا 

و بالنده فراهم شود.
اينجانب به نمايندگى از شــهردار و اعضاى شــوراى 
شــهر همدان ضمــن اداى احترام بــه تمامى عزيزان 
خدوم اين عرصه و ارج نهادن به همت واالى آنان، فرا 
رسيدن هفتم ارديبهشت ماه، روز «ايمنى حمل ونقل» را 
به حضور اعضاى خانــواده بزرگ صنعت حمل ونقل 
كشور به ويژه حوزه مديريت شهرى شادباش مى گويم 
و موفقيت و ســربلندى تمامى عزيزان زحمتكش در 
اين عرصه را همراه با تقويت و تحكيم اهداف ايران، 

خواستارم..

حمل ونقل
 موتور توسعه همه جانبـه كشور است
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خبـر يادداشت

نابسامانى بخش مسكن 
ريشه مشكالت جامعه است 

مهدى ناصرنژاد»
 خشــت بناى مسكن در جامعه ايران از همان آغاز شكل گيرى 
مدنيت، كج نهاده شــده است و به همين علت است كه ديوار اين 

بنا تا اوج (ثريا) هم كج خواهد بود. 
بود و نبود مســكن براى هر فرد، گرانى قيمت زمين و ســاختمان 
و اجاره بها و اكنون نيز گرانى سرســام آور و نامعقول قيمت ســير 
تا پياز مصالح ســاختمانى از مشــكالت سر راه قشرهاى كم درآمد 
جامعه براى دسترســى آسان به سرپناه مى باشــد. زمين و خانه و 
اساســًا هر رقم ملك در كشــور ما از همان ابتدا به عنوان مايملك 
اصلى و دارايى و ســرمايه ثابت خانواده هاى ايرانى بنجاق شــده 
اســت و به پله پله هاى خوشــبختى يا در صورت نبود آن به سند 
بدبختى ايــن مردم تبديل گرديده و اين قاعده نادرســت و ناحق 
روز به روز و نســل به نسل پيچيده تر و به عبارت سزاوارانه تر آن، 
دســت و پاگيرتر شده است. در خيلى از جوامع پيشرفته جهان كه 
مردم آن از رفاه نســبى برخوردار هســتند، خانه به عنوان سرمايه 
اصلــى و قابل اعتنا در معامالت مطرح نيســت و خانواده ها روى 
آن قمــار نمى كنند و هر كس به فراخور زندگى ســالم خود داراى 
خانه شخصى است. به هرحال مادامى كه مشكل اين چنينى مسكن 
در جامعه ما حل نشود و ســامان نگيرد، كمتر خانواده اى احساس 
امنيت و رفاه خواهد داشــت و بســيارى ناهنجارى هاى اجتماعى 
و كجروى ها نيز از بطن اين مشــكل به وجود مى آيد. در شــرايط 
كنونى هركس به هر طريق از قبل صاحبخانه شــده است كه بسى 
سعادت و هر بنده خدايى هم كه اكثريت جامعه را شامل مى شوند، 
خانه ندارند كه بدا به حالشــان چون بايد تالش كنند و رنج بكشند 
و چيزى نخورند تا بلكه ســر هر ماه اجاره خانه و ســرپناه ناامن 
خــود را جور كنند و بپردازند. سياســت هاى دولت براى كمك به 
خانه دار شدن متقاضيان مسكن تا كنون موثر واقع نشده است چون 
اگر چنين بود كه وضعيت مســكن در كشــورمان چنين فاجعه بار 
نمى شــد. در حال حاضر و در اين شــرايط يكى از موانع تسهيل 
در بر طرف ســاختن مشكل ســاخت و ساز مسكن در هر نقطه اى 
از كشور، عقيم گذاشــتن تعاونى هاى ساخت وساز مسكن است و 
اين تشكل ها آن چنان كه بايد و الزمه موفقيت آنان هست، حمايت 
نمى شــوند و دولت چنين ظرفيت هاى خــود جوش و فعال را كه 
شامل سرمايه هاى انســانى و اندوخته قابل توجه مالى و امكاناتى 
فراهم آمده مى باشد، تنها گذاشته و بلكه رها ساخته است. به همين 
دليل و به علت خالى بودن پشــت تعاونى هاى مســكن از بسيارى 
بنيه هاى قانونى و ضمانت اجرايى، اين بانك ها هستند كه حد اكثر 
سوءاستفاده را از استيصال تعاونى ها و اعضاى ناچار اين تعاونى ها 
در هر كجا مى برند و تعاونى ها را عمًال به عمله بى جيره و مواجب 
خــود تبديل كرده اند! بانك ها با مبلغ تســهيالت ناكارآمدى كه به 
عنوان سود مشاركت در ساخت در اختيار تعاونى ها قرار مى دهند، 
تا چندين برابر ســود و بهره كشى هاى استثمارگرايانه از اين معامله 
يك جانبه به عمل مى آورند و كدام عضو تعاونى مســكن است كه 
بدين طريق صاحب خانه شــود و تمام عمر خود و ورثه هايش به 

بانك قسط بپردازد و احساس راحتى و رفاه داشته باشند.
كمتر تعاونى مســكن در همدان سراغ مى رود كه در طول دهه هاى 
گذشــته راحت و بى غل و غش اعضاى خــود را صاحبخانه كرده 
باشــد. همين طرح تعاونى مســكن خبرنــگاران در منطقه جوالن 
همدان را كه حدود 11 ســال از شروع و پايان نيم بند آن مى گذرد، 
چنانچه نبش قبر كنند، هزار شــراره آتش از گور آن بيرون خواهد 

زد.
به هر حــال در چنين ناكجاآبادى، يكــى از تعاونى هاى موفق در 
همدان، به نام تعاونى مســكن بسيجيان اســت و همان گونه كه از 
عنوانش پيداست توسط مجموعه اى از مديران و كاركنان كارآمد و 

مجرب و دلسوز اداره مى شود. 
تعاونى مسكن بســيجيان همدان تاكنون يك مجموعه 100 واحدى 
ساخته و به صاحبان آن واگذار كرده است و در حال حاضر نيز طرح 
جديدى با 100 عضو متقاضى در دست اجرا دارد كه البته يه گفته آقاى 
(مسعود كردلو) مدير عامل تعاونى مسكن بسيجيان همدان، با عنايت 
به مشكالت و هزينه هاى كمرشكن امروزى، چالش هاى بزرگ و دور 
از انتظارى براى اجراى اين طرح وجود دارد. اكثريت متقاضيان مسكن 
تعاونى بسيجيان را افراد خانه اولى و كم درآمدى شامل مى شوند كه با 
بد اقبالى با تورم شديد قيمت هاى مصالح ساختمانى مواجه شده اند و 
بديهى است، تورم و نوسان شديد و غيرقابل پيش بينى كه حتى شامل 
بســيارى تعرفه هاى دولتى نيز مى شود، چيزى نيست كه در يد اختيار 
مديران يك تعاونى باشد و مشكلى است كه بر دوش همه اعضا آوار 

خواهد شد. 
در اين شرايط اين دولت ها و سازمان هاى اجرايى از جمله مديران 
شهردارى هســتند كه بايد با تعهد و دلسوزى بيشتر به تعاونى هاى 
مســكن كمك كنند و طرح هايى را كه از قبل و در زمان قيمت هاى 
به نســبت ارزان شــروع شــده و اكنون هم مديران تعاونى و هم 
متقاضيان خانه اولى و محروم مســكن را در مقابل عمل انجام شده 
قرار داده اســت، يارى رســانند و به جلو هل دهند تا بلكه مشكل 
100 خانواده بدون مســكن برطرف شــود. بديهى است هر چقدر 
مشــكالت اين چنينى برطرف شــود و گروه هاى عمده اى صاحب 
خانه شــوند، بخودى خود، بار بســيارى از مستأجران نيز سبك تر 

خواهد شد. 
در خبرهــا آمده بود كه دولت پرداخت تســهيالت مســكن 450

ميليون تومانى براى هر واحد به انبوه ســازان در شــهر هاى بزرگ 
را به تصويب رســانده و بــه بانك ها ابالغ كرده اســت. چنانچه 
تسهيالت جديد به انبوه سازانى كه از سال هاى قبل طرح هاى خود 
را شــروع كرده و با قيمت هــاى چندين برابــرى و غيرمنتظره به 
مشــكل برخورده اند، تعلق گيرد، بخشــى از مشكالت و تنگناهاى 

عضو هاى تعاونى ها نيز برطرف خواهد شد.

دامداران همدان نسبت به تمديد پروانه
 چراى دام اقدام كنند

 رئيــس اداره امــور مراتــع و بيابــان اداره كل منابــع طبيعى و 
آبخيزدارى استان همدان گفت: دامدارانى كه تاكنون نسبت به تمديد 
پروانه هاى چراى دام اقدام نكردند تا مرداد ماه امسال وقت دارند كه 
با مراجعه به ادارات منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان ها نسبت به 

تمديد پروانه چراى دام اقدام كنند.
به گزارش روابط عمومى منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان، 
سعيد الياسى بيان كرد: دامداران با ارائه كدملى و شماره شناسنامه و 
پرداخت عوارض، اعتبار پروانه چراى دام را تمديد كرده سپس اقدام 

به تهيه و انعقاد طرح مرتعدارى تلفيقى كنند.
وى تأكيد كرد: در غير اين صورت پروانه چرا از درجه اعتبار ساقط 
شــده و عرصه به عنوان مرتع بالمعــارض (بدون دامدار) در اختيار 
اداره كل منابع طبيعى خواهد بود تا مطابق قوانين و دستورالعمل ها 
نسبت به احاله مديريت مرتع به ساير افراد واجد شرايط اقدام كند.

رئيــس اداره امور مراتع و بيابان اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
اســتان همدان اظهار داشت: اين اداره كل بر اساس رسالت سازمانى 
موظف به اجراى قوانين و دستورالعمل ها بوده و در صورتيكه بهره 
بردار مرتع به آنها آشــنايى نداشته باشــد ممكن است باعث از بين 

رفتن و ابطال امتيازات قائل شده قبلى براى او شود.
الياســى اضافه كرد: يكى از اين موارد، تمديد نكردن ساليانه كارت 
پروانه چرا بوده كه در نهايت ابطال كارت و سلب امكان دامدارى در 
مرتع را به همراه دارد و در صورتيكه وارد كردن دام توســط دامدار 
به مرتع او به عنوان متخلف شناســايى و از طريق نيروى انتظامى به 

مراجع قضايى (دادگسترى) معرفى مى شود.
وى يــادآورى كــرد: در چند دهه اخير يكــى از مهمترين اقدامات 
ســازمان جنگلهــا، مراتع و آبخيزدارى كشــور، برنامــه ريزى در 
خصــوص اجراى طرح هاى مرتعدارى اســت؛ طرح مرتعدارى در 
واقع كتابچه ايى اســت كه درآن همه فعاليت هاى مربوط به حفظ، 
احيا، اصالح، توســعه و بهره بردارى بهينه از مراتع در قالب برنامه 
زمانى و مكانى معين و نيز پيش بينى حجم عمليات و برآورد هزينه 
و درآمد، تهيه و پس از تاييد ســازمان بــه تصويب و در نهايت به 

مجريان طرح مرتعدارى واگذار مى شود.
رئيــس اداره امور مراتع و بيابان اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
اســتان همدان افزود: مجرى طرح مرتعدارى در واقع همان دامدار 
داراى پروانــه چرا اســت كه پس از تهيه كتابچــه طرح مرتعدارى 
تلفيقى و تصويب آن در كميته فنى اداره كل، بايد كارت پروانه چرا 
را بازگرداند و مجوز طرح مرتعدارى را در قالب سند محضرى اخذ 

كرده و مفاد آن را به اجرا درآورد.
الياســى ادامه داد: با توجه به ابالغ آخرين اصالحيه شــيوه نامه فنى 
اجرايى بهره بردارى از مراتع كشــور در بهمن ماه ســال گذشــته، 
مرتعدارانى كه تاكنــون اقدام به تهيه طرح مرتعدارى نكردند تنها تا 
يازدهم مرداد امسال فرصت دارند تا نسبت به تهيه و احاله مديريت 

طرح مرتع دارى مراتع خود اقدام كنند.
وى اضافــه كرد: در غير اين  صــورت پروانه چراى دام آنها باطل و 
مرتع بالمعارض شــناخته شده و اراضى ملى و مرتعى روستاى آنها 
به ساير دامداران و يا عشاير واجد شرايط كه در استان حضور دارند 

واگذار مى شود.
رئيــس اداره امور مراتع و بيابان اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
اســتان همدان با بيان ضرورت پاســدارى از مراتــع گفت: رعايت 
ظرفيــت مرتع، اجراى طــرح هاى بهبود و اصــالح مراتع، اجراى 
طرح هاى مديريت چرا و كنترل كوچ نمونه هايى از حراســت مراتع 

به شمار مى رود.
الياســى افزود: يكــى از مولفه هاى مهم در رعايــت ظرفيت مرتع، 
داشــتن پروانه چراى دام براى هر دامدار است كه در واقع مجوزى 
اســت موقتى كه با در نظرگرفتن ظرفيت چراى مرتع و ميزان توليد 
علوفــه مرتعى، تعداد واحد دامى در يــك فصل چرا به نام مرتعدار 

براى تعليف دام صادر و تا زمانى اعتبار دارد.
وى بيان كرد: مراتـــع به عنـــوان يكـــى از غنى تريـــن و مهمتريـن 
ــدار داراى  ــعه پاي ــى در توس ــاى اصل ــتر ه ــور و بس ــع كشـ منابـ
ــاز دام،  ــورد ني ــه م ــن علوف ــر تامي ــا نظي ــه اى از كاركرده مجموع
ــاى  ــت ه ــى، فعالي ــى و صنعت ــى، داروي ــان خوراك ــد گياه تولي
ــظ و حراســت از  ــزوم حف ــن ل تفريحــى و تفرجــى اســت بنابراي

ــى رســد. ــه نظــر م ــدان ب آن دو چن
وى گفــت: عوارض تمديد پروانه چرا، ســاليانه از طرف ســازمان 
جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشــور تعيين مى شود كه رقم آن بسيار 
ناچيزى بــوده و با هزينه كرد آن در اجــراى طرح هاى اصالحى و 

احيايى دوباره عوايد و منافع آن به مرتعدار باز مى گردد.

از ديروز در سامانه پايا
تراكنش هاى بدون كد و شناسه ملى برگشت مى خورد

 از ديروز تراكنش هاى بدون كد ملى شخص حقيقى و شناسه ملى شخص حقوقى در 
«پايا» برگشت مى خورد.

به گزارش ايســنا، يكى از مهمترين پروژه هاى بانك مركزى در راستاى ارتقاى شفافيت، 
ســامانه «نهاب» است كه تخصيص شماره شناسايى منحصر به فرد براى هر يك از افراد 
جامعه را در شبكه بانكى ميسر مى كند و در اين زمينه، كدملى اشخاص حقيقى، شناسه ملى 

اشخاص حقوقى و كد فراگير اتباع خارجى بايد به شبكه بانكى اعالم شود.

بــا اجراى اين پايگاه داده در بانك مركزى، تراكنش هــاى افرادى كه اين كد را ندارند به 
تدريج محدود و متوقف مى شــود، اين كار در بهمن ماه سال گذشته با تراكنش هاى ساتنا 
آغاز شــد و از امروز در تراكنش هاى پايا اجرا مى شود كه در مراحل بعدى گسترش پيدا 
خواهد كرد. بدين منظور، افراد حقيقى يا حقوقى كه كدملى يا شناسه ملى خود را به بانك 

اظهار نكرده باشند، نمى توانند از اين خدمت بهره مند شوند.
همچنين، اين اقدام تأثيرى بر فعاليت مشــتريانى كه اطالعات هويتى ايشــان نزد بانك ها 
موجود اســت، نخواهد داشــت و بايد بانك ها براى ثبت كد شهاب و ثبت حساب ها در 

بانك مركزى اقدام كنند. 
گفتنى اســت؛ پايا يك سيســتم تبادل اطالعات بانكى است كه به بانك ها اجازه مى دهد 

تمامى تبادالت بين بانكى مشــتريان خود را به صــورت الكترونيكى انجام دهند. كاربرد 
اصلى اين سامانه، مكانيزه كردن پرداخت هاى خرد بين بانكى با تعداد انبوه براى مشتريان 
اســت كه پس از تكميل مراحل پياده سازى، ارائه خدمات از طريق اينترنت را نيز ميسر 
مى سازد و به كمك اين ســامانه، بانك هاى عضو آن مى توانند بنا به درخواست مشترى، 

دستور واريز و يا برداشت وجوه در حساب هاى ساير بانك ها صادر كند.
بانك مركزى با پياده ســازى اين سامانه، امكان حواله الكترونيكى پول از حسابى در يك 
بانك به حســابى در بانك ديگر (بين بانكى) را فراهم كرده اســت و مشتريان بانك ها با 
اســتفاده از پايا مى توانند پول را از حســاب خود به حســابى در بانك ديگر به صورت 

الكترونيكى حواله كنند. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

غزل اسالمى »
 همدان ركورد اجاره نشــينى را شكســت. 
بيشــترين ميزان تورم نقطه به نقطه در زمستان 
سال 99 به استان همدان با 39/4 درصد تعلق 

دارد. 
طبق گزارش مركز آمار ايران، متوســط تورم 
نقطه اى قيمت اجاره بها در زمســتان 1399 در 
كشــور به 28/9 درصد رسيده و اين در حالى 
اســت كه  با 10/5 درصد بيــش از ميانگين 
كشــورى در صدر جدول ايستاده و تهران را 
جا گذاشته اســت. اين يعنى در زمستان سال 
گذشــته، ضريب رشــد اجاره در قرارداد هاى 
مســتأجران همدانــى 10/5 درصــد باالتر از 
ميانگين كشــورى امضا شده طبق آمار رسمى 
همدان در قيمت مســكن نيز از شهريور سال 
99 رتبه اول را داراست. در حالى كه سيستان 
و بلوچســتان با 12/9 تورم در ته جدول قرار 
گرفته و در قرارداد هاى اجاره منعقد شــده 16
درصد پايين تر از ميانگين كشورى بوده است. 
 بنا بر اين گزارش، شــاخص قيمت اجاره بها 
واحدهاى مسكونى مناطق شهرى، تورم فصلى 
اجاره بها در زمستان 99 براى كل كشورحدود 
4/4 درصد برآورد شــده است. بيشترين تورم 
فصلى اجاره بها واحد هاى مسكونى در مناطق 
شهرى با 10/5 درصد متعلق به استان سمنان، 
و كمترين رقم تحقق يافته براى اين شاخص به 

استان لرستان با 1/2درصد مربوط است.
آنگونــه كــه از اطالعــات مركز آمــار ايران 
از تحوالت بــازار اجاره در زمســتان 1399

برمى آيــد، در اين فصل، ميانگين قيمت اجاره 
در مقايسه با فصل قبل از آن معادل 4.4 درصد 
افزايش يافته است. در اين فصل بيشترين نرخ 
تورم فصلى به اســتان سمنان با 10/51 درصد 
افزايش و كمترين آن به استان لرستان با 1/22

درصد افزايش تعلق داشته است.
تورم نقطه به نقطه اجاره بها واحد هاى مسكونى 
در زمستان 28/9 درصد به ثبت رسيده است، به 
بيان ديگر در زمســتان سال 99 قيمت اجاره در 
مناطق شهرى نسبت به زمستان سال 98 قريب به 
29 درصد افزايش يافته است. اين رقم در آذر ماه 
28/4 درصد به ثبت رسيده بود كه با توجه به اين 

موضوع تورم نقطه زمستان نسبت به تورم نقطه اى 
آذر0/5 درصد افزايش يافته است

اجاره بها  شاخص  تورم  پى درپى  ركوردشكنى 

در طول سال گذشــته، در حالى روى داده كه 
مصوبه ســتاد مقابله با كرونــا مبنى بر تمديد 
خودكار قرارداد هاى اجــاره در دوره كرونا با 

ســقف افزايش 15 تا 25 درصــدى، عمًال از 
تخليه بخشــى از تورم بازار اجاره جلوگيرى 

كرده است.

 برنامــه هاى هفته كارگر به دليل وضعيت 
قرمــز اســتان در شــيوع ويــروس كرونا و 
در راســتاى ســالمتى كارگــران و رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى، در فضاى مجازى و 

شبكه هاى اجتماعى برگزار مى شود.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان گفت: بر اســاس شــيوه نامه ابالغى 
وزارت متبــوع و با هدف كنتــرل و مقابله با 
شــيوع ويروس كرونا در جامعه كار و توليد 
اســتان، برنامه هاى هفته كارگر ســال 1400
نيز همانند سال گذشــته به صورت مجازى 

پيش بينى شده است.
احمد توصيفيان با اشــاره به شعار سال جارى 
از ســوى مقام معظم رهبرى به عنوان ســال"

توليد، پشتيبانى ها و مانع زدايى ها" اظهار داشت: 
با توجه به وضعيت فعلى اقتصادى و تشــديد 
تحريم هاى ظالمانه در كنار شــرايط ناشى از 
بيمارى كرونا، بسيارى از اقشار و كسب و كارها 

در معرض آسيب و خطر است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان، راهكارهاى برون رفت از اين شرايط 
را اميد افزايى، تقويت اتحاد و انسجام داخلى، 

همراهى مردم، حمايت از عامالن اقتصادى به 
ويژه كارگران و كارفرمايان دانســت و افزود: 
در راستاى پاسداشت مقام و منزلت كارگران 
و ضرورت ارج نهادن به خدمات ارزنده آنها، 
برنامــه هاى متنوعى از ســوى اين اداره كل 
طراحى و با همكارى و همراهى دستگاههاى 

مرتبط اجرايى خواهد شد.
توصيفيان، عطر افشــانى گلزار مطهر شهدا 
و ديــدار با نماينده ولى فقيه در اســتان را 
از برنامــه هاى هفته كار و كارگر برشــمرد 
و ادامه داد: معرفى شــهداى شاخص كارگر 
اســتان، نشســت ويدئو كنفرانسى معاونان 
وزير با مســئوالن تشــكل هاى كارگرى و 
يادواره  برگزارى  كشور،  سراسر  كارفرمايى 
شهداى كارگر و مراسم تدفين شهيد گمنام 
كارگر با حضور مقام عالى وزارت از برنامه 
هاى شــاخص اين اداره كل در هفته كارگر 

است.
وى، اطالع رســانى، نصــب بنر و پخش زير 
نويــس تلويزيونــى گراميداشــت هفته كار 
و كارگــر را از ديگر برنامه هــاى اداره كل 
تعــاون،كار ورفــاه اجتماعى اســتان همدان 

برشمرد و گفت: امســال نيز به طور ويژه از 
خادمان سالمت و كادر درمانى بيمارستان ها 
و مراكز تامين اجتماعى سراسر استان، پاكبانان 
و كارفرمايانى كه در ايام شيوع ويروس كرونا 
پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت و نيروى 
انسانى مجموعه خود را حفظ كردند تجليل و 

قدردانى مى شود.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان خاطرنشــان كــرد: راه مقابله با جنگ 

كارگران  از  پشــتيبانى  آمريــكا،  اقتصــادى 
زحمتكش ايرانــى و حمايت از توليد داخلى 

و خريد كاالى ايرانى است.
توصيفيــان يــادآور شــد: در حــال حاضر 
تشــكل هاى كارگرى و كارفرمايى در حوزه 
كار و توليــد و تصميم ســازى هاى كالن از 
اهميت ويژه اى برخوردار هستند و توسعه و 
تقويــت آن ها در محيط هاى كار و توليد تاثير 
بسزايى در تنظيم رابطه كارفرما و كارگران ايفا 
كرده و از تنش هاى كارى، جلوگيرى مى كند.

وى اظهار داشــت: نظر بــه اهميت و نقش 
بسزايى كه تشــكالت كارگرى و كارفرمايى 
به عنوان شــركاى اجتماعى در سالم ســازى 
محيط هاى كارگرى و ارتقاى سطح بهره ورى 
و به طور كلى در چرخه اقتصادى جامعه ايفا 
مى كنند تقويت، ترغيب و تشــويق تشكالت 
از حيــث كمى و كيفى از برنامه هاى مهم اين 

اداره كل است.
حدود 250 هزار كارگر در استان همدان زير 

پوشش بيمه تامين اجتماعى قرار دارند.
برنامه هاى هفته كارگر از پنجم ارديبهشــت 

آغاز شده است.

 فرمانــدار همدان با بيان اينكه طرح 
زوج و فرد مشــاغل گــروه يك را در 
همدان نداريم، گفت: بحث زوج و فرد 
شدن مشــاغل گروه يك صرفًا در حد 
يــك طرح بود كه بــا توجه به رعايت 
اصناف و مــردم برنامه اى براى اجراى 

آن نداريم.
علــى محمدى با اشــاره بــه اينكه با 
افزايــش تعداد مراكز 16 ســاعته، اين 
مراكــز از حالت تمركز خارج شــده 
اســت، اظهار كرد: در همدان سه مركز 
16 ســاعته وجود داشــت كه در حال 
حاضر به هفت مركز رســانده ايم و از 

حالت تمركز خارج شده است.
وى بــا تأكيد بر اينكــه مراكز جمعيتى 
تعطيل شــده است، تصريح كرد: مراكز 

جمعيتى مانند شــهر ماشــين و مركز 
پالك گذارى خودرو تعطيل شده است 
اما درباره مطب پزشكان نگران هستيم.

فرماندار همــدان با بيان اينكه وضعيت 
اســت،  كننده  نگران  پزشــكان  مطب 
يادآور شد: درصدد هستيم با همكارى 
دانشــگاه علوم پزشكى همدان طرحى 
را اجرا كنيم تــا از ازدحام جمعيت در 

مطب پزشكان جلوگيرى شود.
محمدى بــا تأكيد بر اينكه آرامســتان 
همدان بسته اســت، ادامه داد: ورود به 
باغ بهشــت همدان صرفاً براى حداكثر 
پنج نفر از بســتگان متوفى مجاز است، 
اما متأسفانه با وجود اينكه آرامستان بسته 
است، از جاهاى مختلف وارد مى شوند.

وى درباره برگزارى مراســم و تردد در 

شــب قدر نيز اظهار كرد: مراسم شب 
قــدر صرفًا در فضاى بــاز و با رعايت 
فاصله اجتماعى مطرح اســت  و تردد 
فقط در دو ساعت برگزارى مراسم آزاد 

خواهد بود.
به گزارش ايســنا، در حالى فرماندار از 
لغو طرح فعاليت زوج و فرد مشــاغل 
گروه يك سخن مى گويد كه پنجشنبه 
2 ارديبهشــت مــاه خود اعــالم كرد: 
با توجه به شــيوع گســترده بيمارى و 
مخاطرات بسيار جدى ناچار به تشديد 
برخى از محدوديت هاى طرح هوشمند 
مديريت كرونا هستيم، بنابراين فعاليت 
برخى از مشاغل گروه يك از روز شنبه 
4 ارديبهشــت تا اطالع ثانوى در شهر 

همدان يك روز در ميان مى شود.

همدان رتبه اول اجاره نشينى

فرماندار همدان:
 طرح  زوج و فرد مشاغل گروه يك 

در همدان نداريم

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان:

برنامه هاى هفته كارگر استان همدان در فضاى مجازى برگزار مى شود
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

احداث المان شهدا در ورزشگاه قدس 
  احــداث المــان شــهداى 
روز قدس همــدان در مجموعه 
ورزشى شــهداى قدس همدان 

پيگيرى مى شود.
مدير كل ورزش وجوانان استان 
بــا بيان ايــن خبر در ديــدار با 
نماينده ولى فقيه، فرمانده ارشــد 
آجا و مســئول ادبيات و تاريخ 
دفاع مقدس اداره كل حفظ آثار 

و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان گفت: دغدغه همه ما اداى دين به 
شهدا گران قدر و نظام و انقالب است.

حميدســيفى با بيان اينكه شايد در برخى موارد كوتاهى هايى به سبب 
شرايط موجود صورت گرفته كه بايد به حداقل برسد، گفت: استاديوم 
شــهداى قدس همدان تنها مجموعه ورزشى اســت كه داراى غناى 
فرهنگى در حوزه ايثار و شــهادت اســت چراكه عزيزان بسيارى در 
جريان بمباران جنگنده هاى رژيم بعث عراق در اين محل به شــهادت 

رسيده اند.
وى با اشــاره به اينكه پيگيرى الزم براى احداث المان اين شــهداى 
گران قدر بايد توســط بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس و 
اداره كل ورزش و جوانان به صورت مشاركتى انجام شود، گفت: استان 
همدان داراى مفاخر ارزشمندى است كه متأسفانه ما از شناخت آن ها 
محروميم، يكى از اين مفاخر شــهيد گران قدر حاج على چيت سازيان 
بود كه رهبرى معظم انقالب اسالمى ايشان را به عنوان يك الگو معرفى 
كردند لذا ما نيز بايد به پيروى از ايشــان نسبت به شناخت و معرفت 

هرچه بيشتر نسبت به شهدا قدم برداريم.

دياباته و نادرى 
به االهلى نرسيدند

 «شــيخ دياباتــه» و 
دليل  به  نادرى»  «محمد 
آسيب ديدگى نمى توانند 
اســتقالل را امشب در 
االهلى  مقابــل   ديــدار 

عربستان همراهى كنند.
و  دياباتــه»  «شــيخ   
در  نــادرى»  «محمــد 

ــدند. ــيب ديدگى ش ــار آس ــر دچ ــل قط ــتقالل و الدحي ــدار اس دي
اين دو بازيكن كه از نفرات ثابت و تاثيرگذار استقالل در ليگ قهرمانان 

آسيا محسوب  مى شوند، از پاى مصدومشان ام آرآى گرفتند.
جواب آزمايشات اين دو بازيكن حكايت از اين داشت كه مصدوميت 
آنها جدى است و نمى توانند استقالل را در سومين بازى دور برگشت  

ليگ قهرمانان آسيا همراهى كنند.
به طور حتم اســتقالل در غياب نادرى و دياباته كار سختى را در بازى 

امشب با نماينده عربستان پيش رو خواهند داشت.
مجيدى به جاى نادرى، ميليچ را در جناج چپ به ميدان خواهد فرستاد 
و خط حمله اســتقالل با زوج مهدى قايدى و ارســالن مطهرى وارد 

زمين مى شوند.

اينتر در مسير قهرمانى 
 اينتر بــا برترى خانگى برابر 
هالس ورونــا يك گام ديگر به 
قهرمانى در اين فصل ليگ ايتاليا 

نزديك تر شد.
در ادامه ديدارهاى هفته ســى و 
سوم ســرى A ايتاليا چند ديدار 
برگزار شــد كه در يكى از آن ها 
اينتر صدرنشين در خانه به ديدار 
هالس ورونا رفت و با يك گل 

به برترى رسيد.
شاگردان آنتونيو كونته در دقيقه 76 با ضربه متئودار ميان مدافع فصل 
قبل يونايتد به گل رســيد و توانست اين ديدار را با يك گل به سود 
خود به پايان ببرد. در ديگر ديدار فيورنتينا در خانه برابر يوونتوس به 

تساوى يك بر يك رسيد. 
در جــدول رده بندى اينتر با 79 امتياز در صدر قرار دارد. ميالن با 66 
امتياز در رده دوم است و يوونتوس با يك بازى بيش تر و 66 امتياز در 

جايگاه سوم جدول رده بندى قرار گرفته است.

عراق ديدار دوستانه برگزار مى كند
 فدراسيون فوتبال عراق از تدارك يك بازى دوستانه پيش از آغاز 

ادامه مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 خبر داد.
 فدراســيون فوتبال عراق يك بازى دوســتانه با تيم ملى نپال تدارك 

ديده تا قبل از آغاز مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 برگزار كند.
عــراق يكى از رقباى اصلى ايــران در مرحله مقدماتى جام جهانى به 
شــمار مى آيد. عراقى ها اكنون با 11 امتياز صدرنشــين گروه سوم به 

شمار مى آيند. 
ادامه بازى هاى انتخابى جام جهانى 2022 قرار اســت از خرداد ماه به 

ميزبانى بحرين برگزار شود.

سيتى قهرمان جام اتحاديه انگليس شد
  تيم فوتبال منچسترســيتى با برترى يك بر صفــر برابر تاتنهام، 

قهرمان جام اتحاديه انگليس شد.
فينال جام اتحاديه باشــگاه هاى انگليس، بين تيم هاى منچسترسيتى و 
تاتنهام و در ورزشــگاه ويمبلى برگزار شد كه در نهايت شاگردان پپ 
گوارديوال به برترى يك بر صفر رســيده و جام قهرمانى را از آن خود 

كردند.
با تصميم اتحاديه فوتبال باشگاه هاى انگليس، حدود 10 هزار تماشاگر 
با رعايت پرتكول هاى بهداشتى در ورزشگاه حضور پيدا كرده و اين 

بازى را از نزديك تماشا كردند.
تك گل اين بازى را «ايمريك الپورته» در دقيقه 82 براى منچسترسيتى 

به ثمر رساندند.
با اين نتيجه تيم فوتبال منچسترســيتى به عنوان قهرمانى جام اتحاديه 

انگليس در فصل21- 2020 دست يافت.
ســيتيزن ها در ليگ برتر انگليس نيز صدرنشين هستند و همچنين در 

مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا حضور دارند.

گلزنى «عليپور»
 ماريتيمو را از منطقه خطر دور كرد

 تيم فوتبال ماريتيمو با گلزنى مهاجم ايرانى خود برابر بوايســتا به 
برترى دست يافت و از منطقه سقوط دور شد.

از هفته بيست ونهم ليگ برتر فوتبال باشگاه هاى پرتغال، ماريتيمو كه 
«امير عابدزاه» و «على عليپور» را در تركيب اصلى داشــت به ميهمانى 

بوايستا رفت و به برترى ارزشمند يك بر صفر دست يافت.
تك گل ارزشمند ماريتيمو در دقيقه 63 توسط عليپور به دست آمد.

اين دومين گل عليپور براى ماريتيمو در فصل جارى ليگ برتر فوتبال 
پرتقال بود.

ماريتيمو با كســب اين پيروزى به امتياز 30 رسيد و تا رتبه چهاردهم 
جدول رده بندى باال آمد تا به شرايط خود در جدول سروسامان دهد.

پروتكل هاى بهداشتى سخت در المپيك 
كميته برگــزارى بازى هاى توكيو نســخه جديد دســتورالعمل هاى 

بهداشتى را اين هفته منتشر مى كند.
كميته برگزارى بازى هاى توكيو قرار اســت ايــن هفته پروتكل هاى 
جديد خود را براى 15 هزار و 400 ورزشكار المپيك و پارالمپيك در 

فاصله سه ماه مانده به اين بازى ها منتشر كند.
نســخه دوم اين كتــاب راهنما چگونگى برگــزارى بازى ها را براى 
ورزشــكاران توضيح مى دهد؛ اين در حالى است كه توكيو و 3 منطقه 

ديگر از روز جمعه در حالت اضطرارى قرار گرفته اند.
در حال حاضر حدود 10 هزار نفر به دليل ابتال به كوويد 19 در ژاپن 
جان باخته اند و واكسيناســيون حدود يك درصد جمعيت اين كشور 

انجام شده است.
كميته برگزارى بازى ها انتظار دارد هر روز از شــركت كنندگان تست 
بگيرد اما 14 روز قرنطينه الزم نخواهد بود. ورزشــكاران نيز بايد در 
«حباب» اقامت كنند. آنها اجازه خواهند داشت فقط در محل تمرين و 

مسابقه تردد داشته باشند.
براســاس گزارش كيودونيوز، يك منبع اعالم كرد شــركت كنندگان 
خارجى در زمان رسيدن به ژاپن بايد در طول 96 ساعت 2 بار تست 

دهند. همچنين از آنها در فرودگاه تست گرفته خواهد شد.
اين دستورالعمل ها براى ورزشكاران روز چهارشنبه و براى خبرنگاران 
روز جمعه به روز خواهد شــد. نســخه نهايى نيز در ماه ژوئن منتشر 

مى شود.

يكصد باشگاه تهديد به پلمب شدند 
  يكصد باشگاه ورزشى همدان به دليل تخلف در طرح محدوديت هاى اعمال شده كرونايى و 

دستور تعطيلى فعاليت هاى ورزشى، اخطار پلمب دريافت كردند.
رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان همدان با اعالم اين خبر به ايران گفت: از ابتداى امسال 
تاكنون بيش از 300 باشــگاه خصوصى و فضاى ورزشــى بخش دولتى مورد بازديد بازرســان 
ورزش شهرستان همدان قرار گرفت و در اين بين يكصد باشگاه اخطار كتبى و شفاهى دريافت 

كردند.
على رشــيدى افزود: تكرار تخلف در اين زمينه منجر به پلمب باشــگاه ورزشى خواهد شد و در 

برخورد با متخلفان تعارف نداريم. همچنين مراحل قانونى براى پلمب سه باشگاه متخلف ورزشى 
طى شده و بزودى اين دستور اجرايى مى شود.

وى افزود: بازرسى كميته نظارت بر سالمت اماكن ورزشى اين شهرستان به صورت روزمره انجام 
مى شود و از شــهروندان خواسته مى شود در صورت رويت هرگونه تخلف از جانب باشگاه هاى 
ورزشى نسبت به ارايه مستندات يا گزارش تخلف به اين اداره اقدام كنند تا با متخلفان برابر قانون 

برخورد شود.
رشيدى با تأكيد بر اينكه تعطيلى امكان ورزشى براى تمامى باشگاه هاى ورزشى است و بى توجهى 
به اين قانون صادره از ســوى ستاد مقابله با كرونا تخلف به شمار مى رود، گفت: اخطار و پلمب 

باشگاه حداقل جزاى برخورد با متخلفان است.

آگهى مزايده فروش امالك 

سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان

سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان در نظر دارد يك واحد ادارى با استناد به مجوز شماره 99032519361 مورخ 99/03/25 
شوراى محترم اسالمى شهر و مجوز شماره 991226105077 مورخ 1399/12/26 شهردارى همدان يك واحد ادارى و يك واحد تجارى با استناد به 

مجوز شماره 99102184076 مورخ 99/10/21 را ازطريق مزايده كتبى به فروش برساند.
 از متقاضيان دعوت مى شود جهت ارائه پيشنهاد از تاريخ 1400/02/07 تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/02/16 به امور قراردادهاى سازمان سيما منظر 
و فضاى سبز شهرى به آدرس: ميدان رسالت-بلوار واليت-روبروى كالنترى 15 -ساختمان خدمات شهرى مراجعه نمايند. شرايط مزايده به شرح ذيل 

مى باشد:
1-متقاضيان بايستى مبلغ سپرده ضمانت شركت در مزايده را به شرح جدول ذيل به حساب سپرده سازمان به شماره 

 3-3477111-11-7405 نزد بانك مهر ايران شعبه صدف واريز و فيش آن را در پاكت الف قرار دهند. الزم به ذكر است در صورت عدم وجود فيش به 
پيشنهاد ارائه شده رسيدگى نخواهد شد.

2-شركت كنندگان در مزايده مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از امالك مذكور از تاريخ نشر آگهى به مدت 10 روز به سازمان مراجعه 
نمايند.

3-برنــده مزايــده بايســتى پــس از ابــالغ كتبــى ظــرف مــدت يــك هفتــه نســبت بــه واريــز مبلــغ ملــك بــه حســاب ســازمان اقــدام نمايــد. 
ــا نفــر دوم انجــام خواهــد شــد همچنيــن در صــورت عــدم انعقــاد قــرارداد توســط  ــا ضبــط ســپرده وى معاملــه ب در غيــر ايــن صــورت ب

برنــدگان اول و دوم ســپرده آنهــا ضبــط خواهــد شــد . 
4-پيشنهاد بايستى واضح روشن و بدون ابهام،با قيد مبلغ و مشخصات زمين مورد تقاضا به همراه تصوير كارت ملى و شناسنامه و مدرك مورد تاييد 

از آدرس محل سكونت (تصوير سند ملكى بنام يا اجاره نامه يا قبض آب، برق، گاز يا تلفن) و تلفن تماس متقاضى در پاكت در بسته باشد.
5- شهردارى همدان (سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى) در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله به هر شكل مجاز و مختار است.

6-هزينه هاى نقل و انتقال،حق الزحمه كارشناس دادگسترى جهت برآورد ارزش امالك و نشر آگهى و ساير هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

7- زمان قرائت پيشنهادها روز دو شنبه مورخ 1400/02/20 در محل شهردارى همدان خواهد بود.
8-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اوراق مزايده مندرج مى باشد.                                                                                    

مشخصات مورد نظر به شرح ذيل مى باشد:

مساحت آدرسنوع كاربرىرديف
(متر مربع)

قيمت پايه پالك ثبتى 
كارشناسى (ريال)

مبلغ سپرده تضمين 
(ريال)

  واقع در ميدان مفتح بلوار جهانيان واحد ادارى1
ابتداى كوچه مساحى (مجتمع اداري 

كوثر) طبقه دوم

از باقيمانده 1622 46/46
و 1624

6/504/400/000325/220/000

2  c2 تجارى (بلوك
قطعه 19)

9/000/000/000450/000/000عادى42/40مجتمع صنعتي بهشتي 

(م الف 133)

آگهي ارزيابى كيفى

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه: احداث شبكه توزيع گاز فوالدي و پلي اتيلن بصورت پراكنده در 
شهرستان نهاوند
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 15/000/000/000 (پانزده ميليارد)ريال مي باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه   750/000/000 (هفتصد و پنجاه ميليون) ريال 

مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

www. 4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس
setadiran.ir  باشند.

5- متقاضيان بايد داراي حداقل رتبه  5 تأسيسات تجهيزات باشند.
6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل سه مناقصه گر 
مي باشد.

8-قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت 
متناسب صنعت نفت ( فرآيند دامنه قيمت)  تعيين مي گردد.

مورخ  از  روز   7 مدت  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
1400/01/31 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت 
مراجعه    www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكي  تداركاتي  سامانه 

نمايند.
مورخ   شنبه  روز  ساعت 09:00  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  بارگذاري  مهلت 

1400/02/18 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن :   4- 8260571 -  8 – 8261075 3  -  دورنويس :  38256207 -081

WWW. nigc-hm . ir  : آدرس اينترنت

مناقصه شماره 10-1400 يك مرحله اى (نوبت اول)
شماره مجوز: 1400,581

تيپ 316 زرهى شهيد قهرمان دودانگه همدان

آگهى مناقصه
اجراء  به  نسبت  دارد  نظر  در  همدان  دودانگه  قهرمان  شهيد  زرهى  تيپ 316 
پروژه فاضالب منازل سازمانى و پادگان اقدام نمايد.لذا متقاضيان واجدالشرايط 
از  ادارى  ساعت  در  مناقصه  شرايط  دريافت  و  اطالعات  كسب  جهت  ميتوانند 
مورخه 1400/02/06 به مدت 10 روز كارى به پادگان قهرمان واحد پست مهندسى 

(م الف 128)مراجعه نمايند.  شماره تماس: 09188130278

 امكانات كمپ ورزشــى باشگاه شهردارى 
همدان در كشــور بى نظير بوده و مى تواند به 
شايستگى ميزبان آكادمى باشگاه رئال مادريد 

اسپانيا باشد.
شهردار همدان در نشست با نمايندگان باشگاه 
رئال مادريد اســپانيا با اعالم اين مطلب اظهار 
داشــت: اعتقاد داريم كه اگر در بحث ورزش 
و رشــته فوتبال حركت بر مبناى برنامه ريزى 
و هدفمند باشــد باعث پيشرفت خواهد شد. 
فوتبال اســتان همدان در ســال هاى اخير به 
واســطه برنامه ريزى و حركت بر مبناى طرح 
آسيا ويژن كه تنها در 3 استان برنامه ريزى شد 
توانست پيشرفت هاى چشمگيرى كسب كند.

عباس صوفى با بيان اينكه هدف طرح آســيا 
ويژن نزديك كردن سطح فوتبال ايران با اروپا 
بود، گفت: متأسفانه با رفتن بن همام اين طرح 
نيز متوقف شد ما اقدامات و نشست هاى بسيار 
خوبى در اين مدت انجــام داديم كه موجب 

رشد فوتبال استان همدان شد.
وى خاطرنشــان كــرد: پيام حيــدرى داور 
و  برنامه ريزى  ماحصــل  همــدان  بين المللى 
استعداديابى درســت در فوتبال همدان بود و 
ما اعتقاد داريم كه برنامه ريزى براى پيشــرفت 

حرف اول و آخر را مى زند.
صوفى با بيان اينكه شهردارى همدان در چند 
سال اخير توجه بسيار ويژه اى به رشد و توسعه 
ورزش داشته است، گفت: ورزش شهروندى 
همــدان با دريافت لوح از وزير ورزش حرف 
اول را در كشور مى زند ما بيش از 10 هزار نفر 
را در رشته هاى مختلف فوتبال، كشتى، واليبال، 
بسكتبال و ساير رشته هاى ورزشى ساماندهى 
كرده ايم.در رشــته فوتبال بيش از 5 هزار نفر 
در ليگ هــاى نونهاالن، نوجوانــان، جوانان و 
بزرگســاالن در محــالت همدان جــداى از 
آكادمى باشگاه شهردارى همدان فعال هستند.

وى با اشاره به رشد زير ساخت هاى ورزشى 

بيان كرد: بيش از 28 چمن مصنوعى در سطح 
شهر همدان به ويژه مناطق كم برخوردار در 2 

سال اخير به بهره بردارى رسيده است.
صوفى افزود: كمپ باشگاه شهردارى همدان 
در حال حاضر يكى از بهترين كمپ هاى ايران 
بوده كه به دنبال راه اندازى كلينيك مشاوره در 

خصوص پيكرسنجى در اين كمپ هستيم.
وى با اشــاره به ساخت دومين كمپ ورزشى 
در همدان گفت: اميدواريم با حضور باشــگاه 
رئال مادريد اســپانيا و استفاده از ظرفيت اين 
باشــگاه بتوانيم قدم هاى بهتر و بزرگ ترى در 

توسعه فوتبال برداريم.
شــهردار همدان با بيان اينكه نگاه ما به استان 
خواهد بود، بيان كرد: در باشــگاه شــهردارى 
همدان نگاهمان اســتانى خواهــد بود و هر 
بازيكنى از هر باشگاهى در استان كه استعداد 
داشته باشد را زير نظر خواهيم داشت تا حقى 

از كسى ضايع نشود.

مشــاور آكادمى باشگاه رئال مادريد اسپانيا نيز 
با اشاره به امكانات ورزشى شهردارى همدان 
اظهار داشــت: امكانات كمپ ورزشى باشگاه 
شهردارى همدان در كشور بى نظير بوده و در 

كم تر استانى ما اين امكانات را داريم. 
حسين شــمس افزود: وجود امكانات ايده آل 
نظير استخر، ســالن ورزشى و چمن مى تواند 

همدان را به پايلوت تبديل كند.
وى با اشاره به زمان آغاز استعداديابى باشگاه 
رئال مادريد اســپانيا گفت: 10 مــرداد ماه ما 
250 فوتباليست را به كمپ باشگاه رئال اعزام 

خواهيم كرد.
مشــاور آكادمى باشــگاه رئال مادريد اسپانيا 
خاطرنشــان كرد: ســهميه خوبى را هم براى 

همدان در نظر گرفته ايم.
معاون ورزشى ســازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى همدان با اشاره به كمپ 
ورزشى باشگاه شهردارى همدان گفت: چمن 

مصنوعى باشگاه شهردارى همدان با اعتبارى 
بالغ بر 6 ميليارد تومان در تابســتان امسال با 
بهره بردارى  به  همدان  شــهردار  حمايت هاى 

خواهد رسيد.
پيام حيدرى افزود: راه اندازى اين زمين چمن 
آكادمى باشگاه را از زمين بى نياز خواهد كرد 
و تيم هاى ما به راحتى مى توانند ساعات بسيار 

بيشترى را از اين امكانات بهره ببرند.
وى با بيان اينكه امكانات باشــگاه شهردارى 
همدان بسيار مناســب است، بيان كرد: وجود 
استخر، سالن ورزشى، چمن مصنوعى، باشگاه 
بدنسازى و خوابگاه امكانات كمپى بى نظير را 

فراهم كرده است.
معاون ورزشــى ســازمان فرهنگى اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى همدان عنــوان كرد: 
اميدواريــم امضاى تفاهم نامه با باشــگاه رئال 
مادريد اسپانيا ســكوى پرتابى براى بازيكنان 

استان باشد.

با مشاركت شهردارى و رئال مادريد

آكادمى فوتبال در همدان راه اندازى مى شود
■ بازيكنان مستعد همدانى در آكادمى باشگاه رئال مادريد اسپانيا

تاكيد رئيس هيأت فوتبال 
استان بر خصوصى سازى 

تيم پاس 
 با خصوصى سازى تيم فوتبال پاس موافق 
هستيم و ضمن استقبال از اجراى اين طرح، بر 

اجراى هرچه سريع تر روند كار تأكيد داريم.
رئيس هيأت فوتبال استان با اعالم اين مطلب 
به ايران گفت:با خصوصى ســازى تيم فوتبال 

پاس بســيارى از مشــكالت مالــى اين تيم 
برطرف مى شود و مى توان راهكارهاى مناسبى 
نيز براى اداره باشگاه به لحاظ مالى ارائه كرد. 
هيأت فوتبال تنها وظيفه نظارت بر وضعيت 
باشگاه ها را برعهده دارد و با اين حال همواره 
بسيارى از مشــكالت تيم پاس با همراهى و 

حمايت هيأت فوتبال استان حل شده است.
عباس صوفى خاطرنشــان كرد: بر اين اساس 
از خصوصى ســازى تيم فوتبال پاس استقبال 

مى كنيم و اميدواريم كه اين طرح به سرانجام 
برســد.وى با بيان اينكه بسيارى از مشكالت 
تيم پاس به خصوص گشــايش پنجره نقل و 
انتقاالت تيم حل شــده است، گفت: در اين 
زمينه و براى حمايت تيم پاس از هيچ كمكى 

دريغ نخواهيم كرد.
صوفــى با تأكيد بر لزوم حضور افراد فوتبالى 
در هيات مديره تيم پاس، افزود: اين تيم براى 
تصميم گيرى بهتر و انســجام مطلوب  و مؤثر 

نياز به هيأت مديره اى قدرتمند و البته ورزشى 
دارد كه اميدواريم با حمايت مسئوالن اين مهم 

محقق شود.
وى با قدردانى از حمايت همه جانبه مسئوالن 
اجرايى استان همدان از تيم پاس، اظهار داشت: 
پاس تنها تيمى است كه با انتقال از پايتخت، 
همچنان به حيات خود ادامه داده، در حالى كه 
بسيارى از تيم هاى با وضعيت مشابه، تعطيل و 

يا منحل شدند.
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قندها كليد ورود ويروس ها 
به سلول هستند!

 پژوهشــگران دانماركى در بررســى جديد خــود دريافته اند كه 
قندهاى اطراف سلول ها، به ويروس ها و باكترى ها كمك مى كنند تا 

به سلول ها وارد شوند.
به گزارش ساينس ديلى، قند فقط يك ماده خوردنى نيست؛ بلكه يكى 
از طبيعى ترين مولكول ها اســت و همه ســلول هاى بدن با يك اليه 
ضخيم قند پوشيده شــده اند كه از آنها در برابر حمالت باكترى ها و 
ويروس ها محافظت مى كند. در واقع، حدود 80 درصد ويروس ها و 

باكترى ها، به قندهاى بيرون از سلول هاى ما متصل مى شوند.
قند آنقدر مهم است كه دانشمندان از آن به عنوان سومين ماده حياتى 

پس از DNA و پروتئين  ياد مى كنند.

"وان وب" 36 ماهواره ديگر به مدار فرستاد

 موشك ســايوز، 36 ماهواره ى جديد وان وب(OneWeb) را 
شب 25 آوريل، به فضا فرستاد تا مجموعه ى ماهواره هاى اين شركت 

را گسترش دهد.
به گزارش ايسنا  اين موشــك در ساعت 6:14 بعد از ظهر به وقت 
منطقه زمانى شــرقى(2:44 صبح دوشــنبه به وقت تهران) از پايگاه 
فضايــى وســتوچنى(Vostochny) در شــرق روســيه از زمين 

برخاست.
 ايــن مجموعــه به مدار نزديــك قطب رفتند و بــه مجموعه اى از 

ماهواره ها در ارتفاع حدود 450 كيلومترى پيوستند.
نماينــدگان اين شــركت اعالم كردند كه تمامــى 36 ماهواره چهار 

ساعت پس از پرواز به درستى در جاى خود مستقر شدند.

دستگيرى پروتئين قاتل با روشى جديد
 (WEHI)"محققان "موسسه تحقيقات پزشكى والتر و اليزا هال 
در مطالعه اخيرشان اظهار كرده اند، يك روش مولكولى جديد به نام 
freeze frame به آنها اجازه مى دهد تا مراحل اصلى چگونگى از 
بين بردن سلول ها توسط پروتئين MLKL را مشاهده كنند. به گزارش 
 (monobodies)"تى ان، پروتئين هاى كوچكى به نام "مونوبادى
براى منجمد كردن MLKL در مراحل مختلف هنگامى كه از حالت 
خاموش به حالت فعال حركت مى كند، اســتفاده مى شــود. اين يك 
فرايند كليدى است كه يك شكل التهابى مرگ سلول به نام نكروپتوز 

را امكان پذير مى كند.
محققان قادر به نقشــه بردارى از چگونگى تغيير ســاختار سه بعدى 

MLKL بودند. 

نخستين مريخ نورد چين 
به نام "خداى آتش" نام گذارى شد

 نخســتين مريخ نورد چين به طور رســمى به نــام خداى آتش، 
"ژورونگ"(Zhurong) نام گرفت.

به گزارش ايســنا ، نخســتين مريخ نورد چين كه سوار بر كاوشگر 
"تيــان ون-1"(Tianwen-1) در تاريخ 24 فوريه وارد مدار مريخ 
شــد، قرار است در ماه مه روى سطح ســياره سرخ فرود بيايد تا به 
دنبال شواهدى از حيات باشد. اين مريخ نورد اكنون به شكل رسمى 
"ژورونگ" نام گرفته است كه نام خداى آتش در اساطير چين است.
"ژورونگ" در اساطير چين نام خداى آتش و فرمانرواى نيم كره جنوبى 
است. وى كه گاهى "لى"(روح آتش يا فرمانده آتش) نيز خوانده شده، 

از جمله ايزدان مربوط به اسطوره شناسى قبل از دودمان شين است.

تشخيص مشكالت قلبى بيماران مبتال به 
ديابت با معاينه پا

 پژوهشگران اروپايى در بررسى جديد خود دريافته اند كه با معاينه 
ساالنه پا مى توان خطر مشــكالت قلبى را در بيماران مبتال به ديابت 
تشــخيص داد.به گزارش مديكال اكسپرس، يك پژوهش جديد نشان 
 (Atrial fibrillation)"مى دهد كه مى توان "فيبريالسيون دهليزى
را با معاينه ســاالنه پا در بيماران مبتال به ديابت تشخيص داد. ديابت، 
يك عامل خطر مستقل براى فيبريالسيون دهليزى است. شيوع اختالل 
ضربان قلب در بيماران ديابتى، حداقل دو برابر بيشــتر از بيماران فاقد 
ديابت است. اگرچه افراد مبتال به فيبريالسيون دهليزى، پنج برابر بيشتر 
در معرض خطر سكته قرار دارند اما داروهاى ضد انعقاد مى توانند يك 

درمان پيشگيرانه موثر باشند.

رئيس جامعه هتلداران :
هيچ هتلى نقاهتگاه بيماران 

كرونايى نشد
 پيشنهاد تبديل هتل به نقاهتگاه بيماران كرونايى 
يا مكانى براى قرنطينه ناقالن احتمالى، نخستين بار از 
سوى وزير بهداشت در اسفندماه 98 مطرح شد؛ اين 
روش در چين و برخى كشــورهاى اروپايى تجربه 

شده بود. 
سعيد نمكىـ  وزير بهداشتـ  افت درآمد گردشگرى 
را علت اين ايده قرار داده بود. هرچند اين پيشــنهاد 
در ابتدا با اســتقبال هتلدارها مواجه نشــد، به ويژه 
پس از تجربه يكــى از هتل هاى مجموعه اى دولتى 
كه با بدعهدى دانشــگاه علوم بهداشتى آن منطقه در 

پرداخت هزينه نقاهتگاه مواجه شد.
در آذرماه ســال 1399  رئيس جامعه هتلداران ايران 
اعالم كرده بود كه فهرستى از 33 هتل خصوصى را 
به وزارت بهداشت و دانشكده هاى علوم پزشكى هر 
استان ارائه كرده اســت.در اين ميان نام هتلهايى از 
همدان نيز وجود داشت اما هرگز در هيچ هتلى بيمار 

كرونايى براى دوران نقاهت معرفى نشد .
 پيش از آن، رئيس بنياد مســتضعفان از به خط شدن 
هتل هاى اين مجموعه براى اســكان و تامين غذاى 

گرم مدافعان سالمت خبر داده بود. 
حتى حــرف از آمادگــى هتل هــاى ايرانگردى و 
جهانگردى وابسته به صندوق بازنشستگى كشورى 
يــا اقامتگاه هاى قوه قضاييه، ســالن هاى ورزشــى 
و مهمانســراهاى دولتى به ميان آمد. اما جمشــيد 
حمــزه زاده ـ رئيس جامعــه هتلداران ايــران ـ در 
بهمن ماه خبر داد كه وزارت بهداشت سراغ هيچ يك 

از هتل ها نيامده است.
اكنون با افزايش شمار مبتاليان به ويروس كرونا در 
كشور و نگرانى هايى از بابت كمبود فضاى نگهدارى 
بيماران در بيمارستان ها و اقداماتى كه براى احداث 
بيمارستان صحرايى و يا تبديل سالن هاى وزرشى به 
محل نگهدارى بيماران شــده است، هتل ها نيز براى 
تبديل به نقاهتگاه كرونا، البته به شكل محدود اعالم 
آمادگــى كرده اند. اما رئيس جامعــه هتلداران ايران 
عنوان كرده اســت : هنوز از هيــچ هتلى به عنوان 

نقاهتگاه بيماران كرونا استفاده نشده است.
حمــزه زاده در اين زمينه  گفت: بــه دنبال افزايش 
شــمار مبتاليان به ويروس كرونا در كشور و كمبود 
فضاى نگهدارى از بيماران و اســتفاده از سالن هاى 
ورزشى و احداث بيمارستان هاى صحرايى، جمشيد 
حمزه زاده از اعالم آمادگى دوباره هتل ها براى تبديل 
به نقاهتگاه بيماران كرونايى خبر داد و به ايسنا گفت: 
ايــن آمادگى در هتل ها وجــود دارد كه در هر يك 
از اســتان ها، حداقل يك هتل به وزارت بهداشــت 
معرفى شــود تا در صورت نياز نقاهتگاه شود البته 
مسافران ورودى به ايران در صورت نياز در هتل هاى 

فرودگاهى قرنطينه مى شوند.
وى  درباره هزينه استفاده از هتل به عنوان نقاهتگاه 
اظهار كرد: قرار شــده اين هزينه با توافق مدير هتل 

با دانشگاه علوم پزشكى هر شهرستان تعيين شود.
حمزه زاده همچنين درباره محل نگهدارى مســافران 
ورودى به كشور گفت: درحال حاضر مسافرانى كه 
وارد ايران مى شوند با نظارت وزارت بهداشت و در 
صورت نياز در دو هتل مقابــل فرودگاه بين المللى 

تهران قرنطينه مى شوند.
گفتنى اســت ، پيشنهاد اســتفاده از هتل ها به عنوان 
نقاهتگاه كرونا در آبان ماه 99 دوباره از سوى برخى 
اعضاى ســتاد ملى مبارزه با كرونا يادآورى شد. اما 
هتلدارها با وجود تحمل 9 مــاه بيكارى و تعطيلى 
همچنان نگران مخدوش شــدن برند و اعتبارشــان 
در ســايه تبديل به نقاهتگاه يا قرنطينه بيماران و يا 
ناقالن ويروس كرونا بودند، براى همين شــروطى 
را تعيين كردند؛ از جملــه اين كه طرح داوطلبانه و 
اختيارى باشــد، هتل هاى دولتى پيش قدم شــوند و 
هزينه هاى نقاهتگاه يا قرنطينه را نيز دولت يا وزارت 
بهداشت بپردازد. مدتى بعد هم وزير ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى از آمادگــى وزارت 
بهداشت براى اجاره هتل هاى يك، دو و سه ستاره به 

عنوان نقاهتگاه بيماران كرونايى خبر داد.

يك كرونا نگارى فرهنگى كه حتما 
بايد بخوانيد

 آنچه كه در اين 14 ماه براى همه روشن شده اين است كه كرونا نگاه 
نمى كند ببيند كه آيا شما پزشك هستيد يا مهندس، كارگر ساختمانى يا 
يك ورزشكار، بلكه وقتى شما از نظر بهداشتى در زمان و مكانى نا ايمن 

قرار بگيريد، به قطع يقين به كرونا مبتال خواهيد شد.
موج چهارم كرونا قطعأ بسيار ســهمگين، رونده، ياغى و موذى است. 
اين ويروس به گونه اى در كمين ســالمتى انســان ها نشسته است كه با 
لحظــه اى غفلت در مدت چند روز مى تواند جســم و روح ما را غرِق 

اقيانوسى از وخامت كند.
پاســخ به اين پرسش كه چگونه، كى و كجا به كرونا مبتال شديد، مانند 
اين است كه از كسى بپرسيم: «ابتدا مرغ بوده است يا تخم مرغ؟» يعنى 
همين قدر بى فايده است اما، اگر از شخص بيمار سؤال شود كه از چه 
نكات بهداشــتى غافل شــديد و به اين روز افتاديد؟ پرسشى معقول تر 

است.
به گزارش ايســنا،آنچه در ادامــه اين گــزارش مى خوانيد تجربه هاى 
خبرنگار ايسنا از سايه روشن شخصى و خانوادگى ابتال به كرونا است. 
در اين يادداشــت، چندين توصيه فرهنگى درباره كرونا وجود دارد كه 

دانستن آنها براى افراد سالم و افراد مريض خالى از لطف نيست.  
 هر زمان، هر جا، كرونا در كمين است

آنچه كه در اين 14 ماه براى همه روشــن شده اين است كه كرونا نگاه 
نمى كند ببيند كه آيا شما پزشك هستيد يا مهندس، كارگر ساختمانى يا 
يك ورزشكار، بلكه وقتى شما از نظر بهداشتى در زمان و مكانى نا ايمن 

قرار بگيريد يقينن به كرونا مبتال خواهيد شد.
 ورزشكاران هم مى گيرند

اگر چه ورزش كردن سيســتم ايمنى بدن را تقويت مى كند اما، كرونا با 
كسى تعارفى ندارد. چه يك فوتباليست باشيد، چه مثل من كوهنورد و 
دوچرخه سوار كه تعدادى از قله هاى شاخص مانند دماوند، علم كوه و 
سبالن را صعود كرده و مسافتى بيش از نصف ايران را با دوچرخه سفر 
كرده است، باز هم اگر ساده ترين توصيه هاى پزشكى را رعايت نكنيد، 

به كرونا مبتال خواهيد شد.
 همه چيز شتاب دارد به جز درد

بهتر است بدانيد زمان ماهيتى نسبى دارد. وقتى شما خوش احوال هستيد، 
وقت براى تان زود مى گذرد اما، همين كه ناخوش مى شويد، ساعت هيچ 
عجله اى براى ســپرى شدن ندارد. كرونا درد را به بدن  مى ماسد و آدمها 
را ناخوش احوال مى كند. مخصوصا شب ها كه افراد مبتال با پديده «َشب 
دردى» هم مواجه هســتند. آن وقت اســت كه الگوى خوابيدن بيماران 
تغيير پيدا مى كند؛ يعنى شــبها از درد خوابشان نمى برد و روزها ميل به 
استراحت درونشان زياد مى شود. اين بى خوابى و درد كشيدن عالوه بر 
اينكه جسم بيمار مبتال به كرونا را نحيف مى كند، روحيه او را هم با كم 

حوصله شدن تحت تأثير قرار مى دهد.
 چند توصيه فرهنگى و عمومى

در اين شــرايط بهتر است افراد سالم و ديگرانى كه جوياى حال مريض 
هستند به چند ريز نكته فرهنگى و عمومى هم توجه داشته باشند:

1- عمده بيماران كرونايى تا نيمه شب بيدار هستند و تقريبا نزديكى هاى 
صبح كمى چشمشان سنگين مى شــود. بنابراين در طول روز راحت تر 
اســتراحت مى كنند. چنانچه تمايل به اين داريد كه با تلفن جوياى حال 
بيمار شــويد، زنگ زدن را به ساعت هايى موكول كنيد كه بيماران بيدار 

هستند.
2- عمده بيماران كرونايى به دليل سرفه يا دردهايى كه به جانشان رخنه 
كرده، ناتوان از توضيح و شرح كالمى حالشان هستند، بنابراين كمتر آنها 
را سوال پيچ كنيد. ضرورتى ندارد در مكالمات خود براى ابراز همدردى 
صداى خــود را حزن انگيز كنيد، چراكه يك بيمار كرونايى به روحيه و 

اميد بيش از هرچيزى نيازمند است.
3- ســخنان افرادى كه توانسته اند كرونا را شكست دهند، براى بيماران 
كرونايى دل گرم كننده اســت. شــنيدن تجربه مشــترك درباره درد و 
چگونگى شكيبايى بر درد به فرد كرونايى كمك مى كند تا با ديد روشنى 

از گذرگاه بى چراغ كرونا عبور كند.
4- اغلــب بيماران كرونايى تلفن همراه دارنــد. اگر مى خواهيد احوال 
پرســى كنيد، بهتر اســت از زنگ زدن به تلفن منزل صرف نظر كنيد؛ 
چــون در چند روز اول اين بيمارى افــراد حتى حال جابه جايى كم را 
هم ندارند. بهتر اســت از طريق مكالمات نوشتارى جوياى حال باشيد 
تا شــخص بيمار هر زمان كه به موقعيت مناسب سالمتى دست يافت، 

پاسخ گو باشد.
5- اگر در يك خانواد چندين نفر درگير بيمارى كرونا هســتند، از افراد 
اين تقاضا را نكنيد كه گوشى همراه خودشان را به اعضاى ديگر خانواده 
بدهند تا احوال پرس سايران باشيد. اين درخواست به دليل تنفس آلوده 

بيمار تقاضايى غير بهداشتى است.
6- از توصيه هاى خودســرانه مصرف دارو به بيماركرونايى در صورتى 
كه دانش يا تخصص كافى در امر بهداشت و درمان نداريد، پرهيز كنيد. 

ممكن است اين كار باعث تداخل دارويى شود.
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■ حديث:
امام على(ع):

ــت آوردن  ــه دس ــا ب ــد ت ــد محتاج تري ــت آورده اي ــه دس ــه ب ــردن آنچ ــه انفاق ك ــما ب ش
ــد. ــرد مى آوري ــه گ آنچ

غرر الحكم : 3827

انتقاد اهالى رسانه براى منع انتشار آگهى مزايده و مناقصه در مطبوعات

نامه قاليباف سيبل نقد رسانه ها شد
■ انتشارآگهى در روزنامه ها اصل شفافيت است  

به  سختى  به  كه  مستقلى  روزنامه هاى  تعداد   
سخت  شرايط  دليل  به  مى دهند  ادامه  خود  حيات 

اقتصادى ديگر زياد نيست، حياتى كه هر روز مورد 

آماج گزند گروه هاى مختلف قرار مى گيرد. يكى از 

زمينه  در  سليقگى  هاى  گيرى  تصميم  گزندها  اين 

آگهى ها است كه اصلى ترين بخش كسب درآمد 

براى هزينه هاى يك روزنامه است . از سوى ديگر 

باورند  اين  بر  رسانه  و  فرهنگى  امور  كارشناسان 
انتشار آگهى در روزنامه ها اصل شفافيت است. 

الزام  عدم  درباره  دولت  هيئت  تصميم  از  پس 

در  دولتى  مزايده هاى  و  مناقصه ها  آگهى هاى  درج 

ميگردد  باز  گذشته  سال  بهمن  به  كه  روزنامه ها 

ركن  پيكر  به  ديگر  تلنگرى  قاليباف  نامه  اينبار   ،
چهارم دموكراسى وارد كرد. 

 نامه رئيس مجلس در مورد آگهى ها
موضوع از اين قرار بود كه در روزهاى اخير  رئيس مجلس شــوراى اسالمى در نامه شماره 4438/هـ ب 
مورخ 1400/1/24 متعاقب اعالم نظر مقدماتى «هيأت بررســى و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» اعالم 
داشــته است كه تبصره 1 اصالحى ماده 13، به علت عدم اعالم و تصريح برنامه زمانى كه استمرار تداوم 
انتشــار فراخوان معامالت عمومى در روزنامه هاى كثيراالنتشار ممنوع است . محمدباقر قاليباف ضمن رد 
اصالحيه دولت، بر ممنوعيت انتشار آگهى هاى مزايده و مناقصه در مطبوعات به واسطه اين نامه تاكيد كرد.

نامه رئيس مجلس در زمينه نحوه انتشار و اطالع رسانى آگهى 
هــاى دولتى در روزهاى اخير موجب معطوف شــدن  نگاه 
نقدانه رســانه اى ها به نوع عملكرد تصميم گيران كشورى 
در زمينه مسائل مربوط به اهالى فرهنگ و هنر و رسانه شد .

در وضعيــت بحرانــى امــروز در حــوزه فعاليت هاى 
فرهنگى و رســانه اى  كه براى بيش از 300 روزنامه در 
حال انتشــار در كشور سختى ها بيشــتر و بيشتر مى شود، 
روزنامه هــاى بخش خصوصى به دليل افزايش شــديد 
هزينه ها و كاهش چشــمگير درآمدها از نظر اقتصادى در 
شــرايط بسيار سخت و دشــوارى قرار گرفته اند و شاهد 
انتشــار اخبار تعطيلى و توقف فعاليت آن ها يكى پس از 

هستيم. ديگرى 

 اعتراض خانه مطبوعات كشور 
در اين راستا ، مديرعامل خانه مطبوعات كشور پس از اعالم اعتراض خود به نامه 

قاليباف گفت: در شــرايط بحرانى امروزِ رسانه هاى مكتوب و كاغذى، انتظار 
مى رفت مجلس در حمايت از آن ها تدابيرى بيانديشــد، نه اينكه با جلوگيرى 
از انتشــار آگهى ها و مناقصات در روزنامه هاى كثيراالنتشار عرصه را بر آن ها 

تنگ تر كرده و تنها روزنه مالى و استقالل روزنامه ها را ببندد.
مازيــار هوشــمند دربــاره نامــه اخيــر رئيــس مجلــس بــه رئيس جمهور 

ر دربــاره لغو مصوبــه دولت درباره انتشــار آگهــى  مزايده و مناقصه هــاى دولتى  د
روزنامه هاى كثيراالنتشــار، اظهار كرد: امروزه رســانه هاى مكتوب در شرايط بحرانى قرار داشته، و با مشكالت 
بســيارى از جمله كمبود كاغذ و كاهش يارانه ها دســت و پنجه نرم مى كنند، و چنين وضعيتى، سختى را براى 

آن ها دو چندان كرده است.
وى افزود: در اين روزها انتظار مى  رفت مجلس تدابيرى براى كمك به رسانه هاى مكتوب بيانديشد، و به عنوان 
مثال بودجه بيشترى براى اختصاص يارانه  هاى اين رسانه ها پيش بينى كند، اما در بودجه سال آينده چنين چيزى 
ديده نشد؛ و از سوى ديگر انتظار داشتيم ارز بيشترى براى كاغذ اختصاص داده شود، حال آنكه به نظر مى رسد 

از سال جارى قرار نيست ارز 4200 تومانى براى تامين كاغذ رسانه هاى مكتوب تخصيص پيدا كند.
مازيار هوشمند افزود: بى  شك اين اقدام مجلس به تعطيلى بنگاه  هاى رسانه  اى، بيكارى تعداد زيادى از همكاران 

مطبوعاتى، و نا اميدى اهالى رسانه از حل مشكالت آنان است.  
مديرعامل خانه مطبوعات كشور ادامه داد: انجام فرايند برگزارى مناقصات به صورت الكترونيكى و حذف انتشار 
آگهى در روزنامه  هاى كثيراالنتشار، اصوال برخالف فرايند مندرج در مواد 11 تا 13 قانون برگزارى مناقصات مى-

 باشد، و صاحب نظران حوزه  حقوقى معتقدند در نامه رياست مجلس مواد قانونى مصوب مجلس در اين خصوص 
ناديده گرفته شده است. مديرعامل خانه مطبوعات كشور از رئيس مجلس درخواست كرد كه با توجه به وضعيت 
كنونى و زواياى فنى و حقوقى درج آگهى در روزنامه ها و رســانه هاى مكتوب، ضمن درخواست بازنگرى در 
اظهارنظر و مكاتبه اخير صورت گرفته، تنها راه حمايت و كمك از مطبوعات، بسته نشود، و بيش از اين تعديل 

نيروى انسانى و بيكارى خبرنگاران و شاغلين در مطبوعات را سبب نشوند.  

 توئيت وزير براى بازگشت آگهى ها 
وقتى اين داســتان ســيبل واكنش هاى مختلف رسانه ها شد  ، سيد 
عباس صالحى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با ارسال توئيتى  نوشت: 
تدوين اصالحيه الزام چاپ آگهى در روزنامه هاى كثيراالنتشار و طرح 
و تصويب آن در جلســه يكشنبه هيات دولت، رفع دغدغه اصحاب 

مطبوعات خواهد شد.
الزام  با تدوين اصالحيه توســط معاونــت حقوقى رئيس جمهــور در مورد 

چاپ آگهى در روزنامه هاى كثير االنتشــار و طرح و تصويب آن در جلسه يكشنبه هيات دولت و نيز 
دستور رياست محترم مجلس و همراهى هيأت محترم تطبيق، رفع دغدغه اصحاب مطبوعات خواهد 
شــد. بار ديگر الزم به يادآورى اســت ، هيأت وزيران اواخر بهمن ماه ســال گذشته آئين نامه نحوه 
فعاليت دســتگاه هاى اجرايى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) را تصويب و ابالغ كرد كه 

از جمله مهمترين مفاد اين آئين نامه، 
حذف الزام دولتى ها به انتشار آگهى در 
روزنامه براى مزايده ها و مناقصه ها بود.

پس از انتشــار خبر مصوبه پيشــين، 
بســيارى از اهالى مطبوعات خواستار 
اصــالح آيين نامــه نحــوه فعاليت 
دستگاه هاى اجرايى در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) و بازگشت 
آگهى هاى دولتى به مطبوعات شدند 
حال چرا دوباره اين داستان تكرار شد 

جاى تامل دارد . 

 قانون چه ميگويد ؟ 
پيرو اين نامه نگاهى مى كنيم به ماده قانونى مبنى بر الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهى مناقصات در روزنامه هاى كثيراالنتشار ، از جمله مهم ترين مفاد مصوبه اوليه در ماده 14 آن؛ حذف انتشار آگهى هاى مناقصه و يا مزايده 
در روزنامه هاى كثيراالنتشار بود. اين بخش از تصويب نامه عالوه بر اينكه در مغايرت با اصل 85 قانون اساسى و فراتر از اختيارات قوه مجريه (يعنى تغيير قانون) بود، مخالف صريح الزام قانونى بند (ب) ماده 13 قانون 

برگزارى مناقصات نيز مى بود. شايان توجه اين كه تصويب نهايى قانون برگزارى مناقصات در سال 83 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است.
اساساً هدف از انتشار آگهى ها در روزنامه  ها، ثبت مكتوب و مستند اطالعات مهم معامالت عمومى كشور است، در حالى كه ثبت و ماندگارى انتشار آگهى  ها به صورت الكترونيكى قابل تغيير و دست  درازى است .

اين مهم بيانگر آن است كه  تا پابرجايى اين قانون، عمالً حذف انتشار آگهى  ها در روزنامه  ها غير ممكن و مغاير با قانون مناقصات است.  پر واضح است كه درج 2 تا 3 نوبت آگهى در يك سامانه الكترونيكى، امكان پذير 
نيست و دستگاه هاى اجرايى تنها يكبار مى توانند فراخوان خود را در سامانه درج كنند.

در يك نگاه  درج آگهى عالوه بر اطالع رسانى، ثبت مستند و مكتوب فراخوان آگهى ها در مطبوعات كشور براى جلوگيرى از هر گونه دخل و تصرف و همچنين انكار و تكذيب در انجام معامالت است.

 ريشه بازى با حمايت از رسانه ها در بهمن 1399
آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاى اجرايى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)» در بهمن ماه سال گذشته 
در هيأت وزيران تصويب و ابالغ شد كه در آن، انتشار آگهى هاى مناقصه و مزايده در روزنامه هاى كثيراالنتشار 

حذف شده بود، اما بعد از اعتراض شديد اهالى رسانه و تشكل  هاى رسانه  اى اين مصوبه اصالح شد.
همــان مصوبه اوليــه هيات وزيران كه بعداً اصالح شــد نيز مغاير با اصل 85  قانون اساســى، و از اختيارات 
قــوه مجريــه خارج، و مهمتر از آن مخالف صريح الزام قانونى مــواد 11 و 12 و 13 قانون برگزارى مناقصات 

بود.  بعد از آرامشــى كه با اصالح آن مصوبــه هيأت وزيران به 
مطبوعات برگشت، متأسفانه رئيس مجلس شوراى اسالمى اخيراً 
در نامه اى به رئيس جمهور درباره اين مصوبه و اصالحيه اسفند ماه 
ســال گذشته، استمرار تداوم انتشار فراخوان معامالت عمومى در 
روزنامه هاى كثيراالنتشار را، مغاير متن صريح ماده 50 قانون احكام 
دائمى دانســته است.  از سوى ديگر ديده ميشود برخى ارگانهاى 
دولتى كه مى دانند  براى اطالع رسانى و مستند نگارى آگهى هايشان 
راهى جز نشر آنها در مطبوعات ندارد اقدام به چاپ آگهى هايشان 
بدون گرفتن تعرفه هاى ميم الف مى كنند و كار خود را با روزنامه ها 
جلو مى برند چرا كه براســاس قانون مدون بر اين كار هيچ نقدى 
وارد نيست و نمى توانند به انتشار آگهى در سايت اكتفا كنند. شبيه 
اين رفتار را مى توان به آخرين آگهى هاى دولتى كه در روزنامه ها 

منتشر شد اشاره كرد.
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