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رویدادها را با ما در صفحه
 اینستاگرام عطریاس 

دنبال کنید

بازي در زمین بدون حریف
رد صالحیت گسترده اصالح طلبان توسط هیات نظارت اصولگرا:
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جبهه ى اصالح طلبان استان در اعتراض به رد صالحیت گسترده :

رد صالحیت بدون مدرك 
مستدل حق الناس است

به استحضار مى رساند این اداره کل در نظر داردسهم مشاعى باقى مانده ورثه محترم از عمارت مزبور تحت 
پالك ثبتى 3047 ، 3044 ، 3042 ، 3086 ،3087 و 1 و2 فرعى از 3047 و 3048 و 1 فرعى از 3084 
و3085 واقع در بخش 2 اراك که مى بایست توسط هیات ارزیاب کارشناسان رسمى دادگسترى ارزیابى 

گردد تملک نمایند.                                      
لذا خواهشمند است با در دست داشتن مدارك هویتى و ملکیتى به اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى استان به نشانى: اراك -خیابان هپکو-فاز یک شهید بهشتى -ساختمان شماره 1 واحد حقوقى 

مراجعه نمایند.

ورثه محترم مورثین عمارت تاریخى و ثبتى موسوم به
 حاج آقا محسن اراکى

ایلنا :ســخنگوى جبهه اصالحات ایــران به مصوبه 
جدید شوراى نگهبان واکنش نشان داد.

آذر منصــورى در خصوص مصوبه جدید شــوراى 
نگهبان درباره انتخابات ریاســت جمهورى، اظهار 
کرد: شــوراى نگهبــان نمى تواند طبــق وظایف و 
اختیاراتى که قانون براى این شــورا تعیین کرده، 
خود در مغایرت با قانون عملى انجام دهد. به همین 
دلیل تصویب و ابالغ شرایط کاندیداهاى انتخابات 
ریاســت جمهورى براى اجرا توســط این شورا به 

دولت، خالف قانون است.
ســخنگوى جبهه اصالحات ایران افزود: شــوراى 
نگهبان قانونگذار نیست. قانونگذارى و ابالغ قوانین 

مصوب، وظیفه نهاد قانونگذارى کشور است.
وى تاکید کرد: دولت آقاى روحانى و به طور مشخص 
وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونى برود.
شایان ذکر است به گزارش برنا، هادى طحان نظیف، 
عضو حقوقدان شــوراى نگهبــان، در گزارش 78 از 
سلسله گزارش هاى خود به مردم از جلسات شوراى 

نگهبان نوشت:
چهار شــنبه هشتم اردیبهشــت ماه، جلسه شوراى 
نگهبان برگزار شد. در این جلسه با توجه به نزدیکى 
ایام ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاســت جمهورى، 
مباحثى در خصوص نابسامانى و بى نظمى وضعیت 
ثبت نام داوطلبان مطرح شــد و اعضا همگى نسبت 
به ســاماندهى وضعیت ثبت نام داوطلبان اتفاق نظر 

داشتند.
در هر دوره انبوهى از افراد در کنار شــخصیت هاى 
سیاسى و مدیران کشــور، در ستاد انتخابات حضور 
مى یابند و صرفا با در دســت داشتن کپى شناسنامه 
و چند قطعــه عکس اعالم کاندیداتــورى و ثبت نام 
مى کنند! با گزارشى که در جلسه ارائه شد، مشخص 
شــد که از مجمــوع 1636 نفر که ســال 1396 در 
انتخابات ریاست جمهورى ثبت نام کرده بودند، حدود 
1200 نفر از آنها داراى مدرك تحصیلى کارشناسى 
و پایین تر از آن بوده انــد و حدود 300 نفر از ثبت نام 

شدگان، محکومیت قطعى کیفرى داشته اند!

البته این وضعیت ناخوشــایند از نگاه رســانه هاى 
داخلى و خارجى دور نمى ماند و کلیپ هاى طنز آن تا 
مدت ها در فضاى مجازى نیز دست به دست مى شود 
و موجبات نارضایتى مردم و نخبگان کشور را فراهم 
مى آورد و پیام هــاى گالیه آمیز آنها بــراى اعضاى 
شوراى نگهبان نیز ارسال مى شود و طبیعتا صالحیت 

هیچ یک از این افراد احراز نمى شود.
این در حالى است که براى نمایندگى مجلس شوراى 
اســالمى، شــرایط متعددى اعم از ســن و مدرك 
تحصیلى ضرورى است و افراد کمتر از 30 سال سن 
و یا فاقد مدرك کارشناسى ارشد، امکان ثبت نام در 
انتخابات را ندارند. در انتخابات شــوراهاى اسالمى 
شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلب عضویت 
در شــوراى شــهرهاى داراى بیش از 20 هزار نفر 
جمعیت باید حداقل مدرك کارشناسى داشته باشند.
در سیاســت هاى کلى انتخابات نیز بر ســاماندهى 
این وضعیت تأکید شــده و بر تعیین دقیق معیارها، 

شاخص ها و شرایط عمومى و اختصاصى داوطلبان و 
نیز شناسایى اولیه توانایى و شایستگى داوطلبان در 
مرحله ثبت نام و همچنین بر تعریف و اعالم معیارها 
و شرایط الزم براى تشخیص رجل سیاسى، مذهبى و 
مدیر و مدبر بودن نامزدهاى ریاست جمهورى توسط 

شوراى نگهبان تصریح شده است.
در این جلسه، پس از بحث و گفتگوهاى فراوان میان 
اعضا، مقرر شــد مصوبه سال 1396 شوراى نگهبان 
در خصوص شفاف ســازى «تعریف و اعالم معیارها 
و شرایط الزم براى تشخیص رجل سیاسى، مذهبى 
و مدیر و مدبر بودن نامزدهاى ریاســت جمهورى» 
اصالح شود و براى روشن تر شدن مالك هاى مذکور، 
داوطلبان ریاست جمهورى هنگام ثبت نام، حداقلى از 
مدرك تحصیلى، حداقلى از سنوات و سوابق مدیریتى 
و حداقل و حداکثرى از سن داشته باشند و وضعیت 
ثبت نام داوطلبان نیز تا حدى ساماندهى گردد. این 

اصالحیه براى اجرا به وزارت کشور ابالغ شد.

وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه 
غیر قانونى برود

واکنش سخنگوى جبهه اصالحات ایران به مصوبه جدید شوراى نگهبان:
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●    رفتارهاى جناحى جز تقویت فرهنگ نفاق و چاپلوسى ارمغان   دیگرى ندارد
●  در شرایط موجود امکان ارایه لیست انتخاباتى وجود ندارد
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در سى و دومین جشنواره ملى امتنان وزارت کار اعالم شد:

قوطى سازى آلومینیوم کاوه، 
واحد صنعتى برگزیده کشورى و استانى

   احمدرضا علوى، مدیرعامل قوطى سازى آلومینیوم کاوه: 
 بیش از ٩٠ درصد سهم بازارهاى داخلى به شرکت قوطى سازى آلومینیوم کاوه اختصاص داشته است

اوقاف هزینه اجاره واحدهاى تجارى 
مجتمع آسمان را یکساله دریافت کرد

●  مدیر اوقاف شهرستان اراك:منتظر مجوز براى تخفیف هستیم 

صفحه ٣

در اوج بحران کرونا و در بى رونقى بازار:
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 بیمارستان مهر خنداب به دستگاه 
اکسیژن ساز مجهز شد

ایرنا: فرماندار خنداب گفت: بیمارستان مهر این شهرستان 
با تامین اعتبار الزم به سیستم اکسیژن ساز مجهز شد.

فاقد  خنداب  مهر  بیمارستان  افزود:  پور»  خزایى  حسن 
دستگاه اکسیژن ساز بود که با پیگیرى هاى انجام شده و  
قول مساعد رئیس دانشگاه علوم پزشکى اراك، روز جارى 

تامین و در بیمارستان جانمایى شد.
مهر  بیمارستان  ساز  اکسیژن  دستگاه  کرد:  تاکید  وى 
شهرستان خنداب با اعتبارى بالغ بر 17 میلیارد ریال تامین 
کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  افزود:  پور  خزایى  شد. 
بیمارستان  این  بیمارستانى در  ضریب اشغال تخت هاى 
تکمیل شده بود که در این بازه زمانى مجموعه آب سنگین 
و شرکت پتروشیمى شازند متعهد شده بودند نسبت به 
تامین و شارژ تعدادى از کپسول هاى مورد نیاز، اقدام الزم 

را انجام دهند.
عمل  اتاق  سال گذشته  اینکه  به  اشاره  با  پور  خزائى 
پزشکى  علوم  دانشگاه  از سوى  خنداب  مهر  بیمارستان 
اراك تجهیز شده گفت: این اقدام در راستاى دسترسى 
عادالنه مردم به خدمات بهداشتى و درمانى صورت گرفته 
و یک متخصص جراح و بیهوشى نیز در این مرکز درمانى 

به کار گرفته شده است.
از  خنداب  بیمارستان  عمل  اتاق  داشت:  اظهار  وى 
مجهزترین و به روز ترین تجهیزات روز است و اسفندماه 
سال گذشته نیز نخستین عمل موفقیت آمیز نیز در این 

بیمارستان انجام شد.
این  مردم  کرد:  تصریح  خنداب  شهرستان  فرماندار   
شهرستان از این پس براى انجام عمل هاى جراحى مجبور 

نیستند به  شهرستان مالیر و اراك مراجعه کنند.
اینکه شهرستان  به  توجه  با  فرماندار شهرستان خنداب 
خنداب از مناطق محروم استان است افزود: با تجهیز این 
بیمارستان، شهروندان دیگر هزینه اضافى براى تردد به 

شهرهاى همجوار را متحمل نمى شوند.
خزائى پور در خصوص وضعیت کنونى شهرستان خنداب 
مبتالیان،  میزان  اکنون  داشت:  بیان  کرونایى  لحاظ  به 
بسترى و فوتى ها کاهش یافته و باید اذعان داشت که 

وضعیت بیمارى کووید 19 اکنون تثبیت شده است.

فرماندار خنداب:

خــبـــر

اوقاف هزینه اجاره واحدهاى تجارى مجتمع آسمان را یکساله دریافت کرد

در اوج بحران کرونا و در بى رونقى بازار: خبر

عطریاس، مهســا غفارى:  منتخــب آثار 
هنرجویان کالس داستان نویسى آکادمى نامیرا 
شامل "جستار " و "داستان کوتاه"در قالب کتاب 

منتشر خواهد شد.
هم چنین عالقمندانى که تمایل به چاپ اثارشان 

دارند مى توانند در این طرح شرکت کنند.
آکادمى نامیرا در شــهر اراك و در رشــته هاى 
مختلفى چــون داســتان نویســى, بازیگرى, 
کارگرانى, عکاسى و طراحى و نقاشى هنرجو دارد.
مدیر آکادمى نامیــرا، جواد احمدى، رویکردى 
حرفه اى در زمینه آمــوزش دارد. گرچه مراکز 
آموزشى همواره با مشکالت بسیاریچه سخت 
افزارى و چه نرم افزارى روبرو هســتند, اما این 
آکادمى سعى بر آن داشــته تا با بهره گیرى از 
امکانات موجود و توانمندى هاى بالقوه, فضایى 

پویا و فعال براى آموزش مهیا کند.
رضا مهدوى هزاوه, اســتاد دانشــگاه و مدرس 
داستان نویسى آکادمى نامیرا درباره چگونگى 
چاپ این کتاب گفت: ایــن کتاب صرفا بازتاب 
دهنده آثــار هنرجویــان آکادمى نیســت و 
نویســندگان و صاحبان قلم سراســر کشور, 
درصورت تمایل مى توانند براى چاپ آثارشان 

در این مجموعه اقدام کنند.
مدیریت این نهاد از این طرح و پیشنهاد مطرح 
شده استقبال کرده و قرار است با هزینه شخصى 

خود آن را منتشر گردد.
وى در خصوص تأثیر چاپ این این اثر گفت: این 
اثر که اولین خروجى کالس هاى داستان نویسى 
نامیرا است, بسترى مناسب براى دیده شدن و 
خوانده شدن آثار نو قلمان و نویسندگانى است 
که پیش از این فرصتى این چنین نداشــته اند. 

چه بســیارند افرادى که آموزه هاى  تئوریک را 
فرا گرفته اند اما مجالى براى ابراز آن نیافته اند 
و چه بسیارند افرادى که به خاطر مشکالتى که 
بر سر راه چاپ یک اثر وجود دارد, جرأت اقدام 

نداشته اند.
حال بسترى فراهم و آماده براى تمامى افرادى 
که صاحب قلم هستند , مهیا شده تا آثارشان را 
از طریق موسسه اى خوشنام و نشرى وزین, به 

زیور طبع آراسته کنند.
مهدوى هزاوه درباره رویکرد مثبت و تأثیر چنین 

اقدامى در فضاى ادبى کنونى جامعه گفت:
امروزه با گسترش بى حد و مرز فضاهاى مجازى 
شاهد تبدیل شــدن آن به فضایى براى انتشار 
آســان آثار مختلف هستیم. قطعا این فضا نمى 
تواند جایگزینى براى کتاب باشــد و یا با ارزش 
هاى واالى آن برابرى کند. انتشار چنین کتابى 
مى توانــد مایه دلگرمى بــراى صاحبان قلم و 
افرادى کــه دغدغه جدى فرهنــگ و ادبیات 

دارند، باشد.
وى در پایــان در مــورد بخش هــاى مختلف 
این فراخوان گفــت: این فراخــوان داراى دو 
بخش داســتان کوتاه و جســتار است. جستار 
درواقع به معناى روایت شــخصى از یک پدیده 
اســت"تجربیات و دریافت هاى شخصى فرد از 

جهان و یا روایت هایى از تجربه هاى زیستى.
جستار کامال متفاوت با مفهومى به نام دلنوشته 
اســت که امروز در فضاى مجازى به وفور آن را 
مشاهده مى کنیم. دل نوشــته ها عموما فاقد 
ارزش ها و عناصر ادبى مهم هســتند و فضاى 

ذهنى بر آن ها حاکم است.
عالقمندانى که عضو آکادمى نیســتند و تمایل 

به چاپ اثرشــان در این مجموعــه دارند مى 
 word توانند یک نسخه از اثرشان را در قالب
به آدرس ایمیل یا تلگرام  آکادمى ارسال کنند. 
مشــخصات  و رزومه ى خود را نیز به همراه اثر، 

ارسال بفرمایید. 
شرایط:

- داستان  نباید بیشتر از 2000کلمه باشد.
- ُجستار تا 3000کلمه مانعى ندارد. 

- آثار ارســالى قبال در هیچ رســانه اى منتشر 

نشده باشد. 
- آثار ارســالى به انتخاب رضــا مهدوى هزاوه 

منتشر خواهد شد. 
-  آخرین مهلت ارســال اثر: 25  اردیبهشــت 
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نشانى ایمیل:

Namiraacademyofart@gmail.com

فرصتى نو براى داستان نویسان؛ مجالى نو براى صاحبان قلم

● مدیر اوقاف شهرستان اراك:منتظر مجوز براى تخفیف هستیم 

عطریاس: با شــیوع کرونا وضعیت بى سابقه 
اى بر جهان حاکم شده است. بسیارى از کسب 
و کارها با مشکل مواجه شــده و اقتصاد دنیا با 

مشکالت متعددى مواجه شــده است. در این 
میان اصناف با مشکالت متعددى دست و پنجه 
نرم مى کنند و تعطیلى هاى پیاپى رمقى براى 

آنها باقى نگذاشته است.
با توجه به اوضاع فعلى مشــخص نیست که بر 
ســر بیش از 3 میلیون واحد صنفى ثبت شده 
در کشور چه خواهد آمد و چه راهکارهایى براى 

عبور از این بحران جدید وجود خواهد داشت.
بسیارى از فعاالن حوزه اصناف اعتقاد دارند که 
دلیل این موج هاى پى درپى همه گیرى ویروس 
کرونا را باید به شکل صحیح ریشه  یابى شود و 
نباید به هر بهانه اصناف را تعطیل کرد و مشکلى 

جدید بر انبوه مشکالت کسب وکار آنها افزود. 
 در همین راســتا پویش هاى اجتماعى مبنى 
برعدم افزایش نــرخ اجاره مغازه هــا و منازل 
مسکونى به راه افتاد و صاحبان مغازه ها و خانه ها 
با مستاجران همکارى کردند. اما در این بحبوحه 
ســازمان اوقاف و امورخیریــه اراك دراقدامى 
کرایه یک ساله واحدهاى مجتمع آسمان را به 

صورت یکجا از آنها دریافت کرده است.
ایــن موضوع باعث نارضایتى مســتاجران این 

مجتمع شد.
یکــى از مســتاجران مجتمع آســمان درباره 
مشکالت کســبه گفت: امســال ما نتوانستیم 
کاســبى کنیم، دقیقا فصل فــروش ،تصمیم 
مى گیرند مغازه ها را تعطیل کنند؛ اما چه کسى 
به فکر چک ها و قرض هاى ماســت؟از هنگامى 
که ویــروس کرونا شــیوع پیدا کــرده، مردم 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کرده ودر خانه 
مى مانند؛ بنابراین کســى براى خرید مراجعه 
نمى کند؛ چرا فکر مى کننــد تعطیلى اصناف 
به منزله مدیریت کرونا اســت؟ اگر یکباردولت 
هم پول برق و مالیات و بیمه را ببخشد، بانک ها 
براى چک کاسبان چاره اندیشى کرده و به فکر 
ما باشــند تا وقتى در دکان بسته است؛ چک ها 
برگشت داده نشود؛ ما اعتراضى نداریم اما همه 

فشارها فقط بر اصناف است.
مشکالت اصناف مجتمع آسمان را با مدیراوقاف 
شهرستان اراك مطرح کردیم.حبیبى درمورد 
نرخ قیمت ها واجاره مستاجران مجتمع آسمان 
در ســال99- 1400 گفت: مــا منتظر مجوز 
سازمان هستیم ؛ تا بتوانیم به مستاجران تخفیف 
دهیم،اگر سازمان مجوز را صادر کند؛ ماهم به 
مستاجران کمک خواهیم کرد. در سال99 دوماه 
بخشودگى داده ایم؛ این همه در حالى است که 
ماهى500هزارتومان هزینه انشــعابات و شارژ 

مجتمع آسمان است
حبیبى بیان کرد: قیمت افزایشــى کرایه هاى 
سال قبل ما نسبت به جاهاى دیگر صفر و کمتراز 
جاهاى دیگر اســت؛ در ســال قبل1میلیون و 
هشتصد هزار تومان نرخ اجاره بود؛ اما در مزایده 
ما در هفته گذشته2میلیون و پانصد هزارتومان 
به اجــاره رفتــه ؛ یعنى600 هــزار تومان زیر 
قیمت.ما مساعدتى هایى با مستاجران داشته 
ایم؛ از افراد خوش حســاب مى توانیم اجاره را 
در3مرحله از دریافت کنیم ولى اگر کسى چک 
برگشتى داشته و یا بدحساب باشد؛ نمى توانیم 

هر روز پیگیر اجاره اوباشیم.
حبیبى ادامه داد:ما پول پیش از مستاجرانمان 
دریافت نمى کنیم؛ براى همین کسى که بتواند 
از پس اجاره بر بیاید با چک هم قانع مى شویم، 
ولى کسى که بد حساب باشد؛ اجاره را به صورت 
یکجا دریافت مى کنیم؛به همین دلیل اجاره را 
پرداخت نکرده و از ما شاکى مى شوند.دغدغه 
اصلى کســبه، نبود مشــترى کافى است؛همه 
اصناف این مشــکالت را دارنــد و ماهم از این 
موضوع ناراحت هســتیم،مگر اوقاف چند راه 
درآمد دارد، اما باز هم اگر مقرر باشــد ما کمک 

خواهیم کرد.

خــبــر

واریز 650 میلیارد تومان از معوقات حقوق 
دولتى معادن به حساب دولت

عطریاس: به گزارش عطریاس به نقل از  روابط عمومى و امور بین الملل 
فعل درخصوص عدم وصول حقوق  ترك  دیوان محاسبات کشور، موضوع 

دولتى معادن در دستورکار دادسراى دیوان محاسبات قرار گرفته است.
استان هاى  برابر خوداظهارى مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت در 
مختلف، مشخص شده است که بالغ بر 15 هزار و 200 میلیارد تومان حقوق 
دولتى از معادن معوق مانده است که پس از وصول، 65 درصد از این وجوه به 
وزارت صنعت،معدن وتجارت اختصاص مى یابد تا در مسیر اکتشافات جدید و 
توسعه بخش معدن به مصرف برسد وعدم وصول به موقع، موجب تاخیر در 

اجراى سیاست ها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد.
پیگیرى هاى دیوان محاسبات در سال 1399 به واریز 650 میلیارد تومان به 
حساب منجر و مقرر شده است تا پایان خردادماه سال جارى وجه معادل 2 
هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود و این روند پیگیرى ها تا تحقق کامل 

حقوق دولت ادامه خواهد یافت.
گفتنى است طبق ماده 14 قانون معادن مصوب سال 1377 و همچنین ماده 
12 قانون اصالح معادن مصوب سال 1390، دارندگان پروانه بهره بردارى از 
معادن مى بایست درصدى از بهاى ماده معدنى در سر معدن را به نرخ روز 

تحت عنوان حقوق دولتى به دولت پرداخت نمایند.
دیوان محاسبات کشور پیش از این با انتشار گزارشى از وضعیت صنعت فوالد 
و هشدار نسبت به اتمام ذخایر سنگ آهن، بر لزوم سرعت بخشى در اکتشاف 

معادن جدید تاکید کرده بود.

با پیگیرى هاى دیوان محاسبات انجام گرفت

کشف 19 تن پارچه قاچاق در 
عملیات پلیس در اراك

عطریاس: فرمانده انتظامى استان مرکزى از عملیات 
دو  توقیف  در  استان  اقتصادى  امنیت  پلیس  ماموران 
کامیون حامل 19 تن پارچه قاچاق در یکى از محورهاى 

مواصالتى شهرستان اراك خبر داد.
پلیس، سردار «حسن  از  نقل  به  گزارش عطریاس،  به 
برنامه  در  کرد:  بیان  باره  این  در  مفخمى شهرستانى» 
ریزى عملیاتى پلیس استان براى مبارزه قاطعانه با قاچاق 
انجام  در  استان  اقتصادى  امنیت  پلیس  ماموران  کاال، 
از  را در یکى  قاچاق  بار  تحقیقاتى،  دو خودروى حامل 

محورهاى مواصالتى استان شناسایى کردند.
وى اظهار کرد: با اجراى تمهیدات عملیاتى پلیس، هر دو 
خودرو در عملیاتى متوقف شدند و در بازرسى از خودروها، 
1350 طاقه پارچه قاچاق به وزن 19 تن کشف شد و هر 

دو راننده خودروها نیز دستگیر شدند.
ارزیابى  در  داد:  ادامه  مرکزى  استان  انتظامى  فرمانده 
دو  این  ارزش  اقتصادى،   امنیت  پلیس  کارشناسان 

محموله قاچاق در حدود 50 میلیارد ریال برآورد شد.
فرد  دو  گفت:  خاتمه  در  شهرستانى  مفخمى  سردار  
دستگیر شده در این عملیات، پس از تشکیل پرونده به 

مرجع قضائى معرفى شدند.

واحد شماره یک نیروگاه حرارتی شازند
 وارد مدار شد

عطریاس: واحد شماره یک نیروگاه حرارتی شازند پس از انجام تعمیرات 
دوره اي به منظور آماده سازي تجهیزات قبل از پیک مصرف برق در تابستان 

به شبکه سراسري پیوست.
به گزارش عطریاس به نقل از روابط عمومی نیروگاه حرارتی شازند ، مدیر 
عامل نیروگاه ضمن اعالم این خبر افزود: با توجه به افزایش دماي هوا و به 
دنبال آن افزایش مصرف برق در شبکه سراسري، آماده سازي و تعمیرات به 
صورت شبانه روزي واحد یک انجام و در کمترین زمان ممکن در مدار تولید 

قرار گرفت.
ایرانپاك در ادامه گفت: علی رغم ازدحام انجام امور تعمیراتی در واحدهاي 
شماره 4 و 3 براي تعمیرات اساسی و دوره اي، واحد شماره یک این نیروگاه نیز 
با همت ستودنی و فعالیت شبانه روزي همکاران عزیزمان در واحدهاي مختلف، 
طی مدت یک هفته، تعمیرات دوره اي آن با توجه به برنامه ریزي هاي قبلی با 

موفقیت انجام و به مدار تولید بازگشت.

مدیرعامل نیروگاه حرارتی شازند :

آیین کهن بیل گردانى نیمور برگزار شد
و  گردشگرى  میراث فرهنگى،  مدیرکل  عطریاس: 
صنایع دستى استان مرکزى گفت: آیین کهن بیل گردانى 
شهر نیمور با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى به شکل 
محدود برگزار شد.مصطفى مرزبان، در خصوص برگزارى 
آیین کهن بیل گردانى شهر نیمور در شهرستان محالت، 
اظهار کرد: آئین کهن بیل گردانى شهر نیمور روز جمعه 10 
اردیبهشت ماه 1400 با حضور تعداد محدودى از اعضاى 
ستاد مردمى بیل گردانى و به میزبانى قلعه تاریخى روستاى 
لریجان با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
جمعه  آخرین  در  ساله  همه  مراسم  این  افزود:  مرکزى 
فروردین با حضور تعداد زیادى از اهالى و میهمانانى از 
نیمور  شهر  بیل گردانى  سکوى  محل  در  کشور  سراسر 
برگزار مى شود، اما امسال به دلیل شیوع بیمارى کرونا به 

صورت رسمى برگزار نشد.
با توجه به قرمز بودن وضعیت شهرستان  بیان کرد:  او 
محالت به لحاظ شیوع بیمارى کووید 19، این مراسم 
در روز جمعه دهم اردیبهشت ماه به صورت محدود و با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى و رعایت فاصله اجتماعى 
و با تعداد محدودى از شرکت کنندگان به شکل کنترل 
به  آیین  این  داورى  اضافه کرد:  برگزار شد.مرزبان  شده 
شکل غیرحضورى توسط داوران انجام شد به طورى که 
امیر حسین برزکار، على پور حسینى و رضا اسماعیلى به 
عنوان نفرات برتر انتخاب شدند. آیین کهن بیل گردانى 
و  گردشگرى  میراث فرهنگى،  شدمدیرکل  برگزار  نیمور 
صنایع دستى استان مرکزى گفت: آیین کهن بیل گردانى 
شهر نیمور با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى به شکل 

محدود برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى استان مرکزى :

عملیات تمرینى مدیریت و کنترل مصارف برق 
ادارات استان مرکزى برگزار شد

ایرنا : عملیات تمرینى مدیریت و کنترل مصارف برق ادارات و دستگاه هاى 
اجرایى استان مرکزى روز چهارشنبه با هدف آمادگى ادارات در مهار هدفمند 

مصرف انرژى الکتریکى برگزار شد.
قائم مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان اراك اظهار داشت: این 
عملیات تمرینى براى تمام دستگاه هاى اجرایى استان مرکزى به منظور کنترل 
مصرف ساختمان هاى ادارى تا حد 50 درصد مصارف دوره مشابه سال قبل 
در ساعت فعالیت و استفاده از مولدهاى دیزلى براى حفظ تاب آورى ادارات 

برگزار شد.
بر اذهان عمومى،  تاثیرگذار  ادامه داد: مهم ترین مولفه هاى  «امید رفیعى»  
چگونگى مصرف برق ادارات، نهادها و دستگاه هاى اجرایى است و به همین 
تمامى  کارگیرى  به  با  شده اند  مکلف  جارى  سال  در  ادارات  تمامى  منظور 
العمل ابالغى وزارت  ظرفیت هاى موجود، مصرف برق خود را طبق دستور 

نیروکاهش دهند.
وى تاکید کرد: به همه ادارات و دستگاه هاى اجرایى استان مرکزى ابالغ شده 
است که در صورت رعایت نکردن سهمیه کاهش مصرف تعیین شده، مشمول 

قطع برق خواهند شد و در این زمینه هیچ استثنایى وجود ندارد.

خبر

وبدا: رییس دانشگاه علوم پزشکى اراك گفت: به منظور 
تســریع در روند ســاخت و تکمیل پروژه بیمارستان 
حضرت ولى عصر(عج) انتظــار داریم، پیمانکار جدید 
تعداد نیروى انسانى بیشترى را به خدمت بگیرد.پروژه 
بیمارســتان حضرت ولى عصر براى اتمــام کار نیاز به 

نیروى انسانى بیشترى دارد
دکتر ســید محمد جمالیان در حاشــیه بازدید از این 
پــروژه، بیان کرد: در این بازدیــد فعالیت حدود 200 
نفر در محیط کارگاهى دیده شد که به منظور افزایش 
ســرعت کار، توقع داریم که این تعداد به 400 نیروى 
کار ماهر، افزایش یابد تا طى مدت زمان تعیین شــده، 

این پروژه به مرحله بهره بردارى برسد.
وى افزود: به منظور تســریع در روند ســاخت پروژه، 
با هماهنگــى هاى بعمل آمده و با هــدف اعطاى فضا 
براى امکانات بیشــتر، بخشــى از خیابان پیروزى در 

اختیار پروژه بیمارســتان حضرت ولى عصر(عج) قرار 
خواهد گرفت.

وى تاکید کرد: علیرغم تمام کاســتى ها و مشــکالت 
موجود، تمامى همکارى هاى برون سازمانى در راستاى 
پیشــرفت و ســاخت پروژه مثر ثمر واقع شده است و 
انتظــار داریم این پروژه که نگاه مردم اراك، اســتان و 
اســتان هاى همجوار به آن دوخته شده هر چه زودتر 

به سر انجام برسد.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکى اراك در پایان گفت: این 
بیمارســتان در صورت افتتاح و بهره بردارى نیاز اســتان به 
تخت هاى بیمارستانى را تا حد قابل توجهى بهبود مى بخشد 
چراکه با توجه به بودن در شــاهراه مواصالتى کشور و تعداد 
باالى تصادفات جاده اى و همچنین حوادث دیگر با توجه به 
صنعتى بودن استان مرکزى، این کمبود تخت و امکانات در 

روزهاى غیر کرونایى نیز احساس مى شود.

جمالیان،رییس دانشگاه علوم پزشکى اراك :

پروژه بیمارستان حضرت ولى عصر براى اتمام کار نیاز به نیروى انسانى بیشترى دارد

10 هزار نفر از بانک تجهیزات پزشکى هالل 
احمر استان مرکزى بهره مند شدند

ایرنا : مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مرکزى گفت: 10 هزار بیمارمبتال 
به کووید 19 در این استان تاکنون از خدمات بانک تجهیزات پزشکى این 

جمعیت به صورت رایگان بهره مند شده اند.
به منظور  جمعیت  این  کرونا،  ویروس  شیوع  با  افزود:  محمودى»  «علیرضا 
خدمت رسانى بیشتر به مردم اقدام به ایجاد بانک تجهیزات پزشکى امانى 

با کمک خیران کرد.
وى بیان کرد: با حمایت خیران تاکنون بیش از 120 دستگاه کپسول اکسیژن 
به همراه مانومتر هر کدام به ارزش 60 میلیون ریال، 20 دستگاه اکسیژن ساز 
و تعدادى ویلچر تهیه شده که به صورت امانى به بیماران کرونایى از 10 روز تا 
یک ماه بسته به نیاز بیمار داده مى شود و در قبال آن تنها یک کارت شناسایى 

از افراد گرفته مى شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مرکزى اضافه کرد: این جمعیت یک 
دستگاه آمبوالنس با یک نفر نیروى داوطلب از پرنسل نیز در اختیار نقاهتگاه 
ایجاد شده در کنار بیمارستان امیرالمومنین (ع) براى انتقال بیماران کرونایى 
اختصاص داده و 12 طلبه داوطلب و سه داوطلب از خانه هالل ورزشکاران 

هم اکنون به عنوان همراه بیماران کرونایى در حال خدمت رسانى هستند.

مدیرعامل هالل احمر استان مرکزى:
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خــبـــر

ریاست جمهورى به اصولگرایان 
واگذار شود کشور با بحران 

دیگرى روبرو مى شود

دهم،  مجلس  نماینده  بادامچى،  محمدرضا  برنا: 
در خصوص حضور اصولگرایان در انتخابات گفت: 
ارزیابى من این است که به تشتت آراء مى رسند 
و انشااهللا نوبت به اصالح طلبان مى رسد که یک 
تا  معرفى کنند  به جامعه  را  قابلى  رئیس جمهور 
بتوانیم، مشکالت جامعه را حل و فصل کنیم. اگر 
جایگاه ریاست  جمهورى به اصولگرایان واگذار شود 
قطعا نمى توانند مسائل کشور را حل و فصل کنند 

و کشور را با بحران هاى دیگرى، روبرو مى کنند.
او ادامه داد: کما اینکه دوره  قبلى ریاست جمهورى، 
کردند  روبرو  تنش هایى  و  بست ها  بن  با  را  کشور 
مى  انجام  که  هایى  تالش  با  سال  ده ها  شاید  که 
دهیم نتوانیم آن خالهاى ایجاد شده و پسرفت هاى 
توسعه جامعه را جبران کنیم. این یک نویدى براى 
ملت ایران است که تالش شود یک رئیس جمهور 

اصالح طلب و توسعه خواه انتخاب شود.
از  کاندیدا  معرفى  سازوکار  با  رابطه  در  بادامچى 
سوى اصالح طلبان گفت: این وظیفه برعهده جبهه 
بهترین  بررسى  از  پس  قطعا  که  است،  اصالحات 
راى  به  آن  از  باالتر  و  کنند  مى  معرفى  را  گزینه 
این  بدهند.  نظر  هم  مردم  که  مى گذارند  عمومى 
مبارك ترین اقداماتى است که جبهه اصالحات در 
نظر دارد که بهترین گزینه انتخابى  خود را به راى 
مردم بگذارد و بعد از آنها بخواهد که در انتخابات 
ثبت نام کنند و این مسئله قطعا قوام حضور مردم را 
باالتر مى برد و مردم بیشتر به انتخابات و سرنوشت 
خودشان، اهمیت مى دهند و این حرکات باعث مى 

شود، صندوق ها با حضور مردم بیشتر شود. 
افزود:  اصولگرایان  عملکرد  درباره  همچنین  او 
ساله  یک  در  مجلس  عملکرد  از  که  تجربیاتى  با 
گذشته دیدیم و همه مى بینند، متاسفانه عملکرد 
اصولگرایان چشم انداز مطلوبى ندارد. ما به چیزهایى 
نیاز داریم تا کشورمان را از منجالب و گرفتارى ها 
نجات بدهد. یکى از این اقدامات اجماع در مقابل 
تعامل  آنها  با  تا  است  منطقه  کشورهاى  و  جهان 
عالقمندى  و  بزنیم  کنار  را  رقیب   و  کرده  برقرار 
مردم را به نظام و کشور بیشتر کنیم. اما با آمدن 
اصولگرایان من چشم انداز خوبى نمى بینم، احتمال 
دارد همین تنش هایى که وجود دارد عمیق تر هم 
بشود. در حال حاضر با انبوه مشکالت روبرو هستیم 
یکى جهان، دیگرى منطقه و مهمترین آن تحریم 
است که مسائلى عمیقى بوده و بر کشور همواره 
حل  را  مشکالت  این  باید  تدبیر  با  فردى  و  شده 
کند و همچنین مردم را از گرفتارى اقتصادى نجات 
نظر  اختالف  خودشان  بین  در  اصولگرایان  بدهد. 
طلب  اصالح  جمهور  رئیس  یک  امیدواریم  دارند؛ 

انتخاب شود.
نماینده مجلس دهم درباره کاهش مشارکت مردم 
گفت: مشکل کار همین جا است اگر مسئولین امر 
راه را هموار کنند و حضور افراد شایسته در انتخابات 
بدون واهمه فراهم شود و به آنها دلدارى دهند که 
و  منطقى،  صالحیت  تایید  و  نمى شود  آبروریزى 
بررسى ها درست صورت مى گیرد و اگر این رویکرد 
حاکم باشد قطعا افراد شایسته به صحنه انتخابات 
دارند  دوست  را  خود  کشور  هم  مردم  و  مى آیند 
اعتال  کشور  خواهند  مى  مردم  دهند.  مى  راى  و 
افراد شایسته مطرح شوند فکر  اگر  یابد  و توسعه 
مى کنم در مدت کوتاه با حضور مردم روبرو شویم 

هرچند باید روى این موضوع، کار بشود.

محمدرضا بادامچى، نماینده مجلس دهم:
رد صالحیت گسترده اصالح طلبان توسط هیات نظارت اصولگرا:گزارش

بازى در زمین بدون حریف

خبر

برنا: یک فعال سیاسى اصالح طلب گفت: هنوز یخ انتخابات 
ذوب نشــده گرچه به صورت مالیم در حال گرم شدن است 
اما هنوز به مرحله اى که در دوره هاى قبل بود نرسیده و دلیل 

این است که هنوز کاندیداها تعیین نشده اند.
«ســید محمود میرلوحى»، در خصوص شرایط پیش روى 
اصالح طلبان با اشاره به ردصالحیت کاندیداهاى شوراى شهر 
گفت: انتخابات ریاست جمهورى فراگیر، جامع و سراسرى 
بوده و حوزه انتخابیه آن در پهنه جهانى است و مانند انتخابات 

مجلس و شوراها نیست.
او افزود: انتخابات ریاست جمهورى، عالوه بر ایران ایرانیان 
خارج از کشور را هم در برمى گیرد. اگر شور، حضور و مشارکت 
حداکثرى رخ بدهد روى شوراها هم اثر خواهد گذاشت. هنوز 
یخ انتخابات ذوب نشده گرچه به صورت مالیم در حال گرم 
شدن اســت اما هنوز به مرحله اى که در دوره هاى قبل بود 

نرسیده و دلیل این است که هنوز کاندیداها تعیین نشده اند.
میرلوحى اظهار کرد: به دلیل برخى شرایط و پیش آمدن کرونا 
در شکل گیرى نهاد اجماع ساز تاخیر پیش آمد اما به تازگى 
شرایطى فراهم شد که اولین پیشنهادات به دست نهاد رسیده 
که نهاد برنامه و انگیزه هاى حضور این افراد را اعالم مى کند. 

برخى از افراد مطرح شده هنوز اعالم کاندیداتورى نکرده اند.
او ادامه داد: بعد ازاعالم کاندیدا بــه نقطه نفس گیر نظارت 
استصوابى و صالحیت ها مى رسیم اینکه کدام یک از افراد از 
فیلتر شوراى نگهبان عبور خواهند کرد و مى توانند در صحنه 
حضور داشته باشند. به نظر مى آید شرایط پر چالشى خواهیم 
داشــت. از یک طرف جریان اصالحات باید شخصیت هاى 
مورد نظر را تشویق به حضور کند و تمایل انگیزه آنها را به حد 
ضرورت برساند از طرف دیگر تقریبا در ابزار نظارت استصوابى 
سعى بر این است که صحنه انتخابات را تک ساحتى و فضا را 

براى رقبا محدود کند که مهمترین رقیب اصالحات است.
میرلوحى متذکر شد: در حال حاضر جریان اصالحات بیش از 
همه با چالش تحریم روبرو است. تحریمى ها قبال براندازها 
بودند و به راحتى مى شــد با آنها گفتگو کرد اما االن بخش 
قابل توجهى از خاکسترى ها هستند که معتقدند از انتخابات 
گذشته نتیجه نگرفتند و االن وقتى جریان اصالحات آنها را 
دعوت مى کند از موضع حسابرسى و حساب کشى از عملکرد 

و کارکرد صحبت مى کنند.
این سیاستمدار اصالح طلب خاطرنشان کرد: بعد از انتخابات 
96 تاکنون جریان اصالحات عمال به عنوان دعوت کننده و 

پشتیبان، سرمایه اجتماعى خود را پشت دولت آورد واین یک 
چالشى اســت که اصالح طلبان با آن روبرو هستند. بخشى 
از جامعه در این قضیه هــم اصولگرایان و هم پایدارى ها در 
جریان رقیب در داخل و هم حاشیه نشین ها و بخش اقتصادى 
و کسانى که در این فضا آسیب دیدند و به آنها فشار آمد، نقدى 
دارند و چالش هاى پیش روى اصالحات گسترده است و باید 
به همه این مشــکالت فائق بیاید و بتوانــد جامعه و مردم را 

همچنان دعوت کند.
او تصریح کرد: راه دیگر که بتوان به راحتى از این باتالق ها و 
محدودیت ها عبور کرد این است که مذاکرات برجام به نتیجه 
برسد و با دنیا تنش زدایى کنیم. در داخل انتخابات آزاد و رقابتى 
را حمایت و مشــارکت مردم را به راه حل تبدیل کنیم. یک 
دستى و تک صدایى در کشور را به عنوان یک چالش که در 
معرض هست برداریم زیرا به 84 و 88 مى رسیم. تک صدایى 
یک بار جامعه را به آن روز انداخت و امروز هم پاسخگو نیست.
میرلوحى خاطرنشان کرد: صدا و سیما، قوه قضائیه، شوراى 
نگهبان و دولت را مى خواهند یک صدا و در مقابل نهادهاى 
مشارکتى و انتخاباتى را یکدست کنند که قبال هم تجربه شده 
است. ممکن است به ظاهر امروز بگویند جوانان ولى همان 

کهن سال هایى هستند که در گذشته آن مسیر و سرنوشت 
را براى کشور ایجاد کردند و منابع کشور را تلف کردند و زمان 
از دســت رفت. همچنین ما را با دنیا درگیر کردند، قطعنامه 

هاى متعدد را به ما تحمیل کردند و حاال هم همچنان طلبکار 
و صدایشــان از همه بلندتر است. چاره اى جز شرکت کردن 

در انتخابات نداریم.

یک فعال سیاسى اصالح طلب:

هنوز یخ انتخابات ذوب نشده است

خبر

اعتماد انالین: عضو کمیســیون تلفیق بودجه 1400 
مى گوید اعضا کمیسیون تلفیق در یک راى گیرى این 
مجوز را به هیات رییســه دادند که با توجه به طوالنى 
شدن زمان بررسى بودجه، ردیف ها را مشخص و دوباره 
به نمایندگان اعالم کنند اما کمیسیون تلفیق مجوزى به 
هیات رئیسه یا هر فردى دیگرى براى تغییر اعداد داخل 

جداول نداده است.
سریال حواشــى بى پایان الیحه بودجه 1400 کماکان 
ادامه دارد. از ابتداى امر که مجلس به جاى کلیات الیحه 
بودجه، گزارش کمیســیون تلفیق را رد کرد تا حاال که 
موضوع دست کارى در اعداد و جداول بودجه ادامه دارد. 
در ابتداى امر، على خضریــان، نماینده جبهه پایدارى 

تهران، در توئیتــى محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و 
الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس را متهم 
کرد که ارقام و اعداد بودجه را پس از تصویب در مجلس، 
تغییر داده اند. ســیدکاظم دلخوش اباترى، عضو دیگر 
کمیســیون تلفیق بودجه 1400 نیز در این باره گفته 
اســت تیمى پس از تصویب، بودجــه را تنظیم کرده و 
احکام را مورد دست کارى قرار داده که چنین دست کارى 
در بودجه سابقه نداشــته است. در پى انتشار این اخبار 
بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
در نامه اى به  قالیباف خواســتار پاسخگویى وى درباره 
تغییر در تنظیم جداول بودجه 1400 شدند. با این وجود 
برخى از اعضا کمیسیون تلفیق مى گویند که در این باره 

از کمیســیون راى گیرى کرده اند و تغییرات در جداول 
بودجه با مجوز کمیسیون تلفیق بوده است.

محمدحســن آصفرى، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
1400، درباره این موضوع به اعتمادآنالین گفت: اعضاى 
کمیسیون تلفیق در یک راى گیرى این مجوز را به اعضا 
هیات رئیسه- و نه هیچ کس دیگرى- دادند با توجه به 
طوالنى شدن زمان بررسى بودجه، ردیف ها را مشخص و 
دوباره به نمایندگان اعالم کنند و راى نمایندگان و مجوز 
آن براى تغییر اولیه و مشخص شدن جداول بود اما درباره 
این که کمیسیون تلفیق مجوزى به هیات رئیسه یا هر 
فردى دیگرى داده باشــد که اعداد داخل جداول که به 
تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است را تغییر دهند، به 

هیچ وجه چنین مجوزى داده نشده است.
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلى کشور در مجلس 
یازدهم تاکید کرد که هنوز مشخص نیست که این تغییرات 

انجام شده یا نه اما در صورت تغییر، تخلف رخ داده است.
وى ادامه داد: بودجه در مجلس ابتدا در کمیسیون تلفیق 
تصویب مى شود و بعد از آن مصوبات کمیسیون تلفیق 
باید به تایید صحن علنى برســد و آنچه در صحن علنى 
تصویب و به شوراى نگهبان ارســال و شوراى نگهبان 
تایید کرده است، فصل الخطاب در موضوع بودجه بوده 
و هرگونه دســت کارى در بودجه بعد از طى این مراحل 
خالف است. حتى اگر در ادوار پیشین نیز چنین کارى 
صورت مى گرفته تخلف بوده و نمى توان با اســتناد به 

تخلف ادوار گذشته دوباره تخلف کرد.
آصفرى خاطرنشــان کرد: من از تغییر اطالع ندارم. اگر 
تغییرات در فصول باشــد مساله دیگرى است اما اگر در 
خارج از فصل ها باشد یعنى اعتبارى از داخل فصلى به 
داخل فصلى دیگر رفته باشد، تخلف صورت گرفته است. 
اما جابه جایى در درون فصول روال است و تخلف نیست.
عضو کمیســیون تلفیق بودجه 1400 بــا بیان این که 
«باید درباره شائبه دستکارى بودجه بررسى دقیقه شده 
و نتیجه اعالم شود»، تاکید کرد: تصمیمات مجلس بر 
مبناى راى نمایندگان اســت و در صورت تغییر اعداد و 
تخلف، بایســتى مصوبه اولیه که به تصویب رسیده، به 

عنوان اصل الزم االجرا قلمداد شود.

محمدحسن آصفرى، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400:

کسى مجوز تغییر اعداد در جداول بودجه را به هیات رئیسه نداد

ایلنا: سخنگوى حزب اتحاد ملت گفت: برنامه این 
حزب براى انتخابات 1400 که ناظر به برنامه هاى 
مد نظر آنها براى اداره کشور است، روز شنبه 18 

اردیبهشت ماه رونمایى مى شود.
اتحاد  حزب  برنامه  کرد:  اظهار  نورانى نژاد  حسین 
ملت با عنوان «جامعه قدرتمند - دولت توانمند» 
کمیسیون هاى  آن،  تهیه  در  و  است  شده  تدوین 
اجتماعى، اقتصادى، امور زیربنایى و محیط زیست، 
زنان،  مطالعات  آموزشى،  فرهنگى  علمى  سیاسى،  
داشتند.  مشارکت  منطقه اى  توسعه  مطالعات 
مدیران  برجسته ترین  از  جمعى  که  این  ضمن 
محمد  آقایان  جمله  از  نیز،  کشور  برنامه ریزان  و 
ستارى فر،  صفایى فراهانى و محمدرضا خاتمى نیز 

در تهیه آن همکارى هاى موثرى داشته اند.
سخنگوى حزب اتحاد ملت افزود: تدوین این برنامه 
با مصوبه کنگره بر عهده شوراى مرکزى حزب قرار 
در  آن  تدوین  مقدمات  گذشته  سال  از  و  گرفت 
و  رسید  انجام  به  مرکزى  شوراى  سیاسى  و  دفتر 
نهایتا با توجه به تعیین دبیر کل حزب جناب دکتر 
شکورى راد به عنوان کاندیداى حزبى براى انتخابات 
با  ایشان  نظر  تحت  برنامه  این  جمهورى  ریاست 
همکارى معاونت سیاسى دبیر کل و کمیسیون هاى 
دفتر سیاسى تدوین  و به تصویب شوراى مرکزى 

حزب رسید.

رونمایى از برنامه انتخاباتى حزب 
«اتحاد ملت ایران اسالمى»

نورانى نژاد خبر داد؛

آزاده بکایى،گروه سیاسى : ششمین دوره انتخابات 
شــوراى اسالمى شــهر و روســتا در حالى به روزهاى 
برگزارى نزدیک مى شود که شاهد رد صالحیت گسترده 
اصالح طلبان در کشور هستیم. حذف اصالح طلبان آنقدر 
گسترده بود که وزیر کشور در جلسه اى با رئیس مجلس 
این مسئله را بررســى کرد؛ البته هنوز نتیجه اى از این 

جلسه عاید اصالح طلبان نشده است.
در اســتان مرکزى نیز به مثابه ســایر نقاط ایران شاهد 
ردصالحیت گسترده چهره هاى شاخص اصالح طلب 
بودیم به طورى که استاندار مرکزى در توییتى از پیگیرى 
رد صالحیت هاى گسترده یکى از مهمترین طیف هاى 

سیاسى کشور خبر داد.
 «سید على آقازاده» در صفحه شخصى خود نوشت: رد 
صالحیت هاى گســترده با سیاست هاى نظام مبنى بر  
مشارکت همه جناح ها و مردم در انتخابات مغایر است. 
تمام اختیارات و ظرفیت هاى قانونى خود را براى حفظ و 
احیا حقوق کاندیداهاى شوراى شهر به کار خواهیم بست 
و در فرصت باقیمانده در تحقق این مهم از هیچ کوششى 

دریغ نخواهیم کرد.
 در حالى نماینده ارشد اســتان از ردصالحیت ها انتقاد 
مى کند که رئیس هیأت نظارت از تایید صالحیت 733 
نفر معــادل 84 و نیم درصد از ثبت نــام کنندگان خبر 

داده است.« على اکبر کریمى» در شرایطى آمار تایید 
صالحیت ها را اعالم مى کند کــه از پنج نفر از اعضاى 
فراکسیون امید که در شوراى ششم ثبت نام کرد ه اند؛ 
80 درصد رد صالحیت شده وازدیگر چهره هاى شاخص 
اصالح طلبان استان نیز اسمى در بین تایید صالحیت 

شدگان به چشم نمى خورد.
 نکته شایان توجه این که این افراد براساس سیاسى ترین 
بندهاى شرایط حضور درانتخابات، رد صالحیت شده 
اند.  تقریبــا همه اصالح طلبان با اســتناد به بند هاى 
"ج"و" د"مــاده 30 وبند" ج" ماده 33 قانون انتخابات 
رد صالحیت شــده اند. آمار اعالم شده از سوى هیئت 
نظارت و حذف لژیونرهاى اصالح طلب نشان دهنده آن 
است که اصولگرایان با تیم اصلى وارد عرصه انتخابات 
شده و ترجیح مى دهند رقیب به تیم ذخیره قانع باشد

 روى دیگر ســکه این انتقادها نماینــدگان محالت و 
دلیجان و خمین اســت .آنگونه که شرایط رد صالحیت 
ها بر همگان مبرهن کرده اســت نمایندگان یکدست 
اصولگراى استان ظاهراً از این نتایج خشنود هستند و در 
میان سکوت اعضاى هیئت عالى نظارت درمصاحبه هایى 
این اقدامات را ســتودند. «علیرضا ســلیمى» نماینده 
مجلس انقالبى واکنش اصــالح طلبان به رد صالحیت 
گسترده اشــان را ناشى از« سبدهاى خالى» آنها عنوان 

کرده است. سلیمى اعالم کرد: چون اصالح طلبان راى 
ندارند؛ اتهام پراکنى مى کنند. نماینده خمین نیزتلویحا 
به نقش اصالح طلبان در پرشور کردن انتخابات اعتراف 
کرده و درگفت و گو با خبر گزارى فارس گفت: بدون شک 
چنین شــانتاژهاى تبلیغاتى با هدف کاهش مشارکت 
مردم درانتخابات به واسطه قبول شکست در انتخابات 

به دلیل کارنامه ضعیف جریان خاص صورت مى گیرد.
به هر حال روند حــذف اصالحات و طیف اصالح طلبان 

پروژه اى قدیمى اســت کــه تاکنــون اقتدارگرایان 
نتوانســته اند آن را اجرا کنند؛ اما قاعدتاً با این حذف 
گسترده ژنرال هاى اصالح طلب؛ این طیف نمى توانند 
لیســتى را ارائه داده وعمال قشر عظیمى ازشهروندان 
نمى توانند نماینده اى با سلیقه سیاسى خود در شورا 
داشته و آنگونه که باید در سیاست گذارى هاى شهرى 

موثر باشند.
 شاید این عدم حضور و پاکسازى سیاسى فرصتى براى 

محک زدن اصولگرایان باشد تا همگان ببینند مجلس 
انقالبى و شوراى انقالبى چه دستاوردى مى تواند داشته 
باشد؟ البته در سال84 شاهد این سیاست یکدست بودیم 
و از نتایج درخشان آن با ریاست احمدى نژاد به خوبى بهره 
مند شدیم اصولگرایان که هیچگاه نتوانسته اند موجى در 
انتخابات به وجود آورده وهرگاه مشارکت باال بوده، قطعا 
برنده انتخابات نبوده وهیچگاه دولت موفق و کارآمد را 

تجربه نکرده اند؛ حال باید منتظر ماند.

جبهه ى اصالح طلبان استان در اعتراض به رد صالحیت گسترده :

رد صالحیت بدون مدرك مستدل حق الناس است
رفتارهاى جناحى جز تقویت فرهنگ نفاق و چاپلوسى ارمغان دیگرى ندارد

ایلنا:جبهه اصالحات ایران، شاخه استان مرکزى در خصوص رد صالحیتهاى گسترده کاندیداهاى منتسب به اصالح طلبان استان مرکزى در انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا بیانیه اى صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه به این شرح است:

جناب آقایان على اکبر کریمى، محمود احمدى بیغش و محمد سبزى اعضاى محترم هیات نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستاى 
استان مرکزى
با سالم و تحیت

بدون تردید تاریخ چهل و سه ساله جمهورى اسالمى ایران شاهد فراز و نشیب هایى است که در مقاطعى مهم، برخى افراد که بر مسندى تعیین کننده قرار گرفته اند، گاها با قرائتى خاص از دین و با اعمال 
سلیقه شخصى، جمهوریت نظام را در حد توان تحدید کرده اند و آنچه را که بنیانگذار انقالب اسالمى ایران بر آن به عنوان حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش تاکید نموده و به عنوان یک اصل مهم 
قانون اساسى تبیین شده است، زایل نموده اند، که با اعالم نتیجه بررسى صالحیت ها توسط هیات هاى نظارت، انتخابات پیش روى شوراهاى اسالمى شهر و روستا، این اقدام تنگ نظرانه در استان 
مرکزى تکرار شده و در کمال ناباورى تقریبا تمام کاندیداهاى منتسب به جریان اصالح طلبى صرفا با بهانه هاى واهى سیاسى و عمدتا با استناد به بندهاى"ج" و"د" ماده 30 و بند "ج" ماده 33 قانون 

انتخابات رد صالحیت شده اند!
شما به عنوان اعضاى هیات نظارت بر این انتخابات مسئول پاسخگویى به مطالبات به حق جمع کثیرى از اهالى استان مرکزى هستید که تفکراتى مخالف نظرات آن جنابان و اعضاى هیات هاى نظارت 
شهرستانهاى تابعه استان دارند و اگر دغدغه اى براى مشارکت حداکثرى مردم در انتخابات دارید، مى بایست در مقابل اعمال سلیقه هیات هاى نظارت همه ى  شهرستان هاى استان بایستید و حقوق 

تضییع شده کسانى را که صرفا بدالیل سیاسى رد صالحیت شده اند احیا نمایید.   
اینکه بدون مدرك مستدل و مستند، حق انتخاب شدن از مردم گرفته شود حتما حق الناسى است که اگر اهمیت آن بیش از حق الناس بودن راى مردم و حق انتخاب کردن ایشان نباشد، کمتر نیز نخواهد بود!

آیا رد صالحیت گسترده منتقدین فکرى اعضاى هیاتهاى نظارت بر انتخابات، معنایى جز کودتاى انتخاباتى دارد؟!
آیا جز این است که با رویکرد حذف کامل رقیب، فضا را براى ورود بدون رقابت همفکران خود به شوراى شهر مهیا کرده اند و در این صورت چه لزومى دارد که از بیت المال براى برگزارى یک انتخابات 

تشریفاتى و انتصاب گونه هزینه شود؟!
اعضاى محترم هیات نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستاى استان مرکزى!

   جبهه اصالحات ایران شاخه استان مرکزى مجدانه هشدار مى دهد:از آنجاکه ترکیب هیاتهاى نظارت بطور مطلق از یک جناح سیاسى تشکیل شده و با رد صالحیت گسترده از طیف اصالح طلب و حتى 
مستقلین، نتیجه انتخابات را مهندسى کرده اند، در صورت عدم تجدیدنظر در بررسى صالحیت کاندیداهاى وابسته به این جریان اصیل سیاسى، مى توان اسامى اعضاى ششمین دوره شوراى اسالمى 

شهر اراك و دیگر شهرهاى استان را قبل از برگزارى انتخابات به عنوان راه یافته به پارلمان شهرى بطور رسمى اعالم نمود!
    ضمن آنکه عدم تجدید نظر در بررسى صالحیتها نشان از تنگ نظرى برخى براى واگذارى اداره شهر به مردم دارد، عدم ارائه مدارك مستند براى بندهاى مورد استناد رد صالحیتهاى گسترده ،داللت 

بر استنباط فردى اعضاى هیات نظارت داشته و امید آن مى رود که هیات نظارت بر انتخابات این اقدام را با بازگشت به قانون تا حدودى جبران نماید.
 تعدد کاندیداهاى شناسنامه دار اصالح طلب که با استناد به بندها و مواد فوق الذکر رد صالحیت شده اند تا حدى است که کاندیدایى براى اصالح طلبان باقى نگذاشته اندکه امکان ارائه لیست و حضور در 

انتخابات براى این جریان فکرى را باقى گذاشته باشد و اگر توسط هیات نظارت، در تایید صالحیت اصالح طلبان تجدید نظر نشود، امکان مشارکت در انتخابات شوراها را نخواهند داشت.
در خاتمه تاکید مى نماییم که انتخابات در صورتى رنگ مى بازد و فضاى انتخاباتى سرد کنونى به سردى هر چه بیشتر مى گراید که برخوردهاى صرفا سیاسى و جناحى در دو پاره کردن جامعه و نیروهاى 
فعال سیاسى و اجتماعى، انشقاق موجود در بدنه جامعه و حاکمیت را تشدید نماید و اینگونه رفتارهاى جناحى جز تعمیق و تقویت فرهنگ نفاق و چاپلوسى در بین عده اى خاص ارمغان دیگرى که نتیجه 

آن نیز فروپاشى اجتماعى خواهد بود، در پى نخواهد داشت و عامل و ریشه این اتفاق، اقلیت تندروى اصولگرا خواهند بود.
   لذا جبهه اصالحات ایران شاخه استان مرکزى امیدوار به برداشتى مشفقانه از این پیام بوده و مواکدا درخواست دارد که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را به عنوان یکى از حقوق اساسى مردم که از قضا 
یکى از شعارهاى اولیه و اصلى انقالب اسالمى ایران و پایه قوى جمهوریت نظام است، به رسمیت شناخته و تمایل به افزایش مشارکت عمومى و برگزارى انتخاباتى رقابتى و پر شور، جنبه واقعى به خود گیرد.
                                                                                                      جبهه اصالحات ایران- شاخه استان مرکزى



بنیادبرکت 750 فرصت شغلى در استان مرکزى ایجاد کرد
ایرنا: مجرى طرح هاى اشتغال زایى بنیاد برکت در استان مرکزى گفت: این بنیاد با اعطاى 250 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زا در سال گذشته 750 فرصت شغلى در استان ایجاد کرده است.

«احمد اسدى» افزود: این مشاغل در زمینه پرورش دام سبک و سنگین، پرورش ماهى، تولید عسل، چوب، ایجاد گلخانه و تولید  پوشاك بوده است.
وى ادامه داد: تاکنون  500شغل در خمین، 150 شغل در محالت و 100 شغل در زرندیه از سوى بنیاد برکت در قالب طرح سحاب در استان مرکزى ایجاد شده است. 

مجرى طرح هاى اشتغال زایى بنیاد برکت در استان مرکزى اظهار داشت: 85 درصد از طرح هاى اشتغال در زمینه دام است و 75 میلیارد ریال از تسهیالت اشتغال این بنیاد امسال احداث و توسعه گلخانه ها تخصیص یافته است.
اسدى گفت: 20 درصد از تسهیالت بنیاد برکت در سال جارى به مناطق حاشیه اى و کم برخوردار شهر خمین تخیصیص مى یابد.

وى افزود: براساس تفاهم نامه بنیاد برکت با میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى حمایت از صنایع دستى در دستور کار این بنیاد قرار گرفته است.
مجرى طرح هاى اشتغال زایى بنیاد برکت در استان مرکزى  اضافه کرد: اراك و ساوه نیز در سال جارى مى توانند از تسهیالت اشتغالزایى بنیاد در قالب توسعه اى ، ایجادى و سرمایه در گردش بهره مند شوند.

روزنامه  سیاسى، اقتصادى، فرهنگى 
��ی
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در سى و دومین جشنواره ملى امتنان وزارت کار اعالم شد

قوطى سازى آلومینیوم کاوه، 
واحد صنعتى برگزیده کشورى و استانى

   احمدرضا علوى، مدیرعامل قوطى سازى آلومینیوم کاوه:  بیش از ٩٠ درصد سهم بازارهاى داخلى به شرکت قوطى سازى آلومینیوم کاوه اختصاص داشته است

گروه اقتصاد و صنعت : در سى و دومین 
جشنواره ملى امتنان که با حضور رئیس 
جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعى 
برگزار شــد، مدیرعامل شرکت قوطى 
سازى آلومینیوم کاوه از استان مرکزى 
به عنوان مدیر واحد اقتصادى برگزیده 

ملى مورد تقدیر قرار گرفت. 
به گفته ى مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان 
مرکزى، در این جشنواره که همزمان با هفته کارگر 
برگزار شد، به دلیل اینکه واحد صنعتى قوطى سازى 
آلومینیوم کاوه در توسعه خدمات اجتماعى - رفاهى 
و ایفاى مســئولیت هاى اجتماعى، داراى عملکرد 

قابل توجهى بوده ، مورد تقدیر واقع شده است.
آبائى افزود: شرکت قوطى سازى آلومینوم کاوه اولین 
و بزرگترین کارخانه ى تولید قوطى در کشور  است که 
قوطى هاى آلومینیومى را تولید و در طیف وسیعى 

از کارخانجات پرکننده، چــه از نظر نوع محصول و 
چه از نظر پراکندگى جغرافیایى، توزیع مى نماید.

پارامترهاى ارزیابى وزارت کار، موضوعاتى 
از قبیل ایمنى، خودکفایى، مهندسى،رعایت 

اصول حرفه اى، روابط میان کارگر و 
کارفرما،مدیریت منابع آب، استفاده از 
فرصت هاى تحریم و صادرات بوده است

 مدیرعامل شرکت قوطى سازى آلومینیوم کاوه در 
گفتگوى اختصاصى با عطریاس ضمن ابراز خرسندى 
از موفقیت شــرکت در جشــنواره ى امتنان اظهار 
داشت: بر اساس پارامترهاى وزارت کار، موضوعاتى 
از قبیل ایمنى، خودکفایى، مهندسى،رعایت اصول 
حرفــه اى، روابط میان کارگــر و کارفرما،مدیریت 
منابع آب، استفاده از فرصت هاى تحریم و صادرات، 

از جمله مواردى اســت که در شرکت، مورد توجه و 
ارزیابى وزارت کار قرار گرفته است.

کلیه اقدامات شرکت براى آیندگان، 
مستندسازى و ثبت مى گردد

سید احمدرضا علوى در ادامه گفت: در کلیه ى موارد 
مذکور، اقدامات بنیادى و اساســى صورت گرفته و 
مستندسازى شــده است؛ که هم در اختیار مدیران 
ارشد کشور قرار گرفته است و هم به عنوان سندى 

ماندگار براى آیندگان ثبت گردیده است.
وى در پاسخ به علت مستندسازى اقدامات شرکت 
براى نسل هاى آینده تصریح کرد: اول اینکه هر فرد یا 
مدیرى به صورت مادام العمر در یک مجموعه نخواهد 
بود؛ و دیگر اینکه به دلیل عدم ثبات شرایط کشور و 
وقوع همواره ى تغییرات همچون نوسانات نرخ ارز و 

به تبع آن نرخ کاال، خدمات و مواد اولیه، ثبت اقدامات 
صنعتى و اقتصــادى در فرصت هاى محدود تحریم 
ها براى نسل هاى آینده، مى تواند به عنوان یک الگو 
و نمودار راهبردى باشد که همواره در شرکت مورد 

توجه قرار دارد.

رایزن هاى اقتصادى استان، شنونده هاى 
خوبى هستند اما دستانشان بسته است

علوى در بخش دیگرى از اظهارات خود در پاسخ به 
نقش رایزن هاى اقتصادى استان در تامین مواد اولیه 
شرکت که آلومینیوم مى باشد گفت: کار چندانى از 
عهــده ى رایزن هاى اقتصادى اســتان برنمى آید؛ 
شنونده هاى خوبى هستند اما دستانشان بسته است؛ 
و تاکنون نتوانسته اند گامى در راستاى رفع مشکالت 

شرکت برداشته و راهگشایى نمایند.

وى ادامه داد: اما در حوزه ى صادرات، همکارى هاى 
الزم از ســوى بانک مرکزى، سازمان صمت، وزارت 

ارشاد و سایر نهادهاى مرتبط صورت مى گیرد.

مدیرعامل شرکت قوطى ســازى آلومینیوم کاوه با 
اشاره به قدمت 13 ســاله ى فعالیت شرکت اظهار 
داشت: در حال حاضر شرکت با دو خط تولید مدرن 
و مجهز با 300 نیروى مســتقیم و یک هزار اشتغال 
غیرمستقیم فعالیت دارد؛ و پیش بینى مى شود در 
صورت راه اندازى فاز توســعه، تعداد اشتغال ایجاد 

شده تا دو برابر افزایش یابد.

 ثبات براى تولید کننده، حکم اکسیژن براى 
انسان را دارد

وى عدم ثبات نرخ ارز و قیمت ها را اصلى ترین مشکل 

در حوزه ى صنعت و تولید عنوان کرد و گفت: ثبات 
براى تولید کننده، حکم اکسیژن براى انسان را دارد؛ 
بنابراین انتظار مى رود شــرایط به گونه اى باشد که 

براى تولیدکننده ُکشنده نباشد.

بیش از 90 درصد سهم بازارهاى داخلى 
به شرکت قوطى سازى آلومینیوم کاوه 

اختصاص داشته است

ســید احمدرضا علوى خاطرنشان ساخت:  در حال 
حاضر شــرکت قوطى ســازى آلومینیــوم کاوه با 
تولیدات انواع قوطى هــاى آلومینیومى در صنعت 
غذایى و بســته بنــدى، بیش از 90 درصد ســهم 
بازارهاى داخلى را داشــته است و حدود 20 درصد 
ظرفیت صادراتى را در ســال 99 از آِن خود داشته 

است.


