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درمان سرطان با پرتودرمانى جديد
 دانشــمندان تقويت كننده ليزرى قدرتمندى براى درمان ســرطان 
ســاختند. اين كشــف موجب ارتقا علوم و فناورى در فيزيك شده و 

روش پرتو درمانى جديد در درمان سرطان محسوب مى شود. 
به گزارش ايســنا ، محققان دانشــگاه اســتراتكاليد از پالسما براى 
تقويت كننــده پالس هاى ليــزرى كوتاه از ميزان انــرژى پيكوژول  تا 

100ميلى ژول استفاده كردند.
 اين گروه با همكارى CLF و با اســتفاده از ســازگارى ليزر ولكان 
دو نوع ليزر رنگى مختلف با تغيير در انرژى پالســما ايجاد كردند كه 
180 و بيــش از 100 برابر بزرگتر از  1-cm  ضريب بدســت آمــده
سيســتم هاى تقويت كننده قدرت ليزر كنونى در پوشش حالت جامد 

است.

روشى نوين براى بازيابى آب آشاميدنى از 
پساب هاى شور

 محققان موفق به توسعه نانو لوله هاى كربنى خود گرم شونده شدند 
كه به طور وسيع بازيابى آب شيرين را طى فرايندهاى "تقطير غشايى"
membrane) بهبــود خواهد بخشــيد.به گزارش  distillation)
مهــر ، اين نانولوله هــاى كربنى مى توانند آب شــيرين را با بهره ورى 
حدوددا 100 درصد از پســاب هاى شور بازيابى كنند.به گفته محققان 
اين پژوهش، اين پيشــرفت مى تواند به كاهــش كمبود آب در مناطق 
Reverse)"خشــك كمك كند.در حالى كه روش "اسمز معكوس
osmosis) رايج ترين روش از بين بردن نمك از آب دريا، فاضالب 
و آب شور است، با اين حال قادر به بازيافت آب هايى كه نمك بسيار 

زيادى در آن وجود دارد نيست.

كشف تومور تخمدان 500 ساله توسط 
باستان شناسان

 باستان شناســان پرتغالى موفق به كشف يك تومور تخمدان 500
ساله شدند كه حاوى پنج دندان است. به گزارش ايسنا ، اين دانشمندان 
تومور  را هنگام كنكاش گورســتان يك كليسا در شهر ليسبون پرتغال 
كشــف كردند. گفته مى شــود اين گورســتان بين اوايل قرن پانزدهم 
ميالدى و ســال 1775 كاربرد داشته اما به خاطر وقوع زلزله به شدت 
آســيب ديد. تومور كشف شــده "تراتوم"(teratoma) نام دارد و 
معموال حاوى طيف وســيعى از بافت ها مانند مو، دندان و اســتخوان  
است.  منشا تراتوم ها از سلول هاى تمام توانى آنها كه به طور طبيعى در 
تخمدان و بيضه وجود دارند، است. اين سلول ها ظرفيت تمايز به انواع 

سلول هايى كه در بزرگسالى در بدن يافت مى شوند را دارند.

كشف حفره هايى در مريخ كه احتماال در آنها 
آب بوده است

 كاوشــگر "كنجكاوى" در مريخ موفق به كشــف حفره هايى شده 
اســت كه احتماال قبال در آنها آب وجود داشته است. به گزارش ايسنا 
 (Curiosity)"محققان ناسا با كمك داده هاى مريخ نورد "كنجكاوى ،
در حال رسيدن به اين نتيجه هستند كه سياره سرخ در گذشته امكانات 
بيشترى براى وجود حيات موجودات زنده داشته است. در شش اوت 
2012 كاوشگر "كنجكاوى" با موفقيت در دهانه "گيل" (Gale) فرود 
آمد. دليل انتخاب اين گودال براى فرود كاوشگر را وجود رسوباتى در 
آن اعالم كرده اند كه بر اثر وجود آب زياد شكل گرفته است. آنچه كه 
به كنجكاوى اجازه مى دهد تا شواهدى از وجود نخستين ذرات اساسى 

در حيات ميكروبى را بيابد. 

معكوس  كردن روند پيرشدن پوست با 
آنتى اكسيدان

 دانشمندان دانشــگاه مريلند نشــان داده اند آنتى اكسيدان معمولى 
مى توانــد اثرات پيرى پوســت را معكــوس كند.به گــزارش ايرنا ، 
methylene) كه در ســال 1876 توليد شــد و  blue)"متيلن بلو"
methylthioninium chloride نيز ناميده مى شود، نويدى براى 
درمان بيمارى آلزايمر به شــمار مى آيد. اين ماده معموال به عنوان يك 
آنتى آكســيدان ارزشمند به شــمار مى آيد كه راديكال هاى آزاد بدن را 
خنثى مى كند. راديكال هاى آزاد مى توانند به چربى هاى بدن حمله كنند، 
غشاء سلولى را پاره كنند و مواد سمى را به بافت هاى احاطه كننده خود 
انتشــار دهند. اين تخريب هاى غيرقابل جبران، منجر به تغيير عملكرد 

سلولى يا مرگ سلولى مى شود.

افزايش قيمت تورها در تعطيالت نيمه خرداد

 نيمه خردادماه آخرين تعطيالت طوالنى فصل بهار است كه نه تنها تداخل 
زمانى آن با ماه رمضان مانع ســفر و اجراى تورها نشده، بلكه مثل هر پيِك 
مسافرتى ديگر با افزايش قيمت روبرو شده است. به گزارش ايسنا، دامنه ى 
قيمتى ســفرهاى داخلى و خارجى در تعطيالت پيش رو تا 50 درصد هم 
مى رسد، مثال تا همين چند روز پيش، تورهاى گرجستان به پايين ترين حد 
نرخ خود، يعنى 600 هزار تومان رسيده بود كه براى نيمه خرداد تا دو برابر 
فروخته مى شود ! وضعيت براى تورهاى تركيه كه اين روزها به نسبت ديگر 
همسايگان از جمله جمهورى آذربايجان، عراق و ارمنستان مشتريان كمترى 
دارد نيز به همين گونه اســت، هرچند قيمت ســفرهاى تركيه در مقايسه با 
ســايرين، نوسان كمترى دارد. تورهاى داخلى مثل اصفهان، شيراز و يزد كه 
اتفاقا به خاطر همزمانى اجراى آنها با ماه رمضان با محدوديت در خدمات دهى 
بويژه در بخش پذيرايى مواجه شده نيز دست كمى از تورهاى خارجى ندارد 

و آنها نيز براى تعطيالت پيش رو، افزايش نرخ را تجربه مى كنند.
قيمت بعضى از ايــن تورها درحال حاضر حــدودا 370 هزار تومان با 
اقامت در هتل ســه ستاره و بليت هواپيما اســت كه همان تورها براى 
نيمــه خردادماه بين 25 تــا 50 درصد افزايش قيمت داشــته اند كه البته 
بخش زياد اين تغيير به شــناور بودن نرخ بليت پروازها مربوط مى شود 
كــه براى روزهــاى آينده همچنــان روند صعودى را طــى مى كند. اما 
تورهاى طبيعت گردى كه بررســى ها گوياى افزايشى بيش از 25 درصد 
در قيمت هاى تعطيالت نيمه خردادماه اســت، به دليل محدودهاى كمتر 
در خدمات دهى در دامان طبيعت، به نســبت تورهاى فرهنگى، اجراهاى 

بيشترى را به خود اختصاص داده اند.
هرچند به خاطر اعمال برخى قوانين ســخت گيرانه در مناسبت هاى نيمه 
خردادماه كه مطابق با ماه رمضان و اقبال كمتر مردم شده، بسيارى از دفاتر 
خدمات مسافرتى در اين تعطيالت، برخالف سال هاى قبل، تورهاى كمترى 
را عرضه كرده اند و ميدان به دســت افراد فاقد مجوز افتاده اســت؛ همان 
هايى كه دفاتر خدمات مســافرتى معتقدند بيشترين ناهنجارى را در ميان 
جوامع محلى و طبيعت داشــته اند، اما با كمتريــن برخورد قانونى روبرو 
شــده اند. افرادى كه به اعتقاد برخى مديران دفاتر طبيعت گردى، تورهاى 
ارزاِن كم كيفيتى را اجرا مى كنند كه مسافر را نسبت به خدمات و نرخ هاى 
واقعى گمراه كرده اســت. مديران اين دفاتر، باال بودن قيمت تورهايشــان 
را به كيفيت باالى خدمات شــان ربط مى دهند و معتقدند خدماتى كه در 
دل جنگل و يا در ارتفاعات كوه به گردشــگران داده مى شــود، كار آسانى 
نيســت و مردم هم عادت كرده اند فقط قيمت ها را با هم مقايسه كنند، نه 
كيفيت خدمات را، براى همين فكر مى كنند آژانس ها گران فروش هستند، 
درحاليكه نرخ و كيفيت خدمات آن هــا متفاوت از تورهاى بدون مجوز 
است. اگرچه اين افزايش قيمت در تورهاى نيمه خردادماه به تعبير دست 
اندركاران گردشگرى، محصول حجم تقاضا و گرانى هاى كِف بازار است، 
اما با توجه به وعده هايى كه ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى براى 
كنترل قيمت و ارزان سازى سفر بويژه در داخل كشور داده، اين انتظار مى 
رود، سياســت گذارى در اين زمينه جدى ترى صورت گيرد تا دست كم 
افزايش نرخ ســفر، همسو با نرخ تورم پيش برود، نه جلوتر از آن. جدول 
زير ِشــمايى از قيمت تورهايى كه براى تطعيالت نيمه خردادماه عرضه را 
شــده نشان مى دهد كه نسبت به روزهاى عادى با افزايشى بين 25 تا 50

درصد روبرو شده است.
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مريم مقدم»
 از روزى كه اللجين عنوان جهانى شدن را به 
خود اختصاص داد انتظار مى رفت معضالت اين  
شــهر كه خواستگاه سفال است شاهد تحوالت 
متعددى شــود  . اين اتفاق بــه آن معنا بود كه  
موج جديدى از فعاليت ها در حوزه ســفال و 
صنايع دستى در اللجين و باال رفتن تب و تاب 
مسئولين پس از  كسب اين عنوان در همدان تا 
جايى كه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى استان مســتقيم و غير مستقيم با 
ارسال پيامك از رسانه ها حمايت حداكثرى در 
اطالع رسانى، گزارش، تحليل و خالصه رنگ و 
لعاب دادن هر چه تمام تر به اينكه اللجين قطب 

سفال است و غيره را خواستار شد .
اين اتفاق نقطه عطف مطلوبى در حوزه صنايع 
دستى و مطرح شدن نام همدان در عرصه جهانى 
بود .اما آنچه امروز در كنار كم و كاستى هاى اين 
شهر  بيش از هر مساله اى اللجين و هنر ديرين  آن 
را آزار مى دهد معضلى است بنام سفال چينى كه 
البته در كنار لزوم مديريت اين معضل بايد اذعان 
داشت بر اساس مســتندات موجود در شوراى 
جهانى صنايع دســتى  جهانى ماندن يا نماندن 

اللجين سفال چينى نيست .
واردات و عرضه ســفال چينى در اللجين كه 
روزگارى شــهر ســفال ايران بود و حاال شهر 
جهانى سفال  است  يك گزينه اختصاصى براى 
خد شه دار كردن  عنوان جهانى اللجين نيست  
بلكه مشكالت در جاى ديگر ريشه دارد و پيش 
از اين سيماى شهرى ، زير ساختهاى خدماتى و 
رفاهى و امكانات آموزشــى از گزينه هاى تاثير 
گذار در اين راســتا است .  اما به هر ترتيب بر 
اساس  تاكيد كارشناسان و رسانه ها در روزهاى 
اخير كه پرونده بررســى ســفال اللجين را باز 

كرديم الزم ديديم به اين مهم ويژه بپردازيم . 
جهانى ماندن اللجيــن در حال حاضر در يك 
پرسه زمانى 5 ساله تعريف شده است  كه پس از 
بررسى هاى متعدد داوران و كارشناسان هميشگى 
خواهد شد . حاال معضالت متعددى گريبان شهر 

كوچك جهانى سفال را گرفته است 

كه يكى از آنها ورود و فروش  سفال هاى چينى 
است البته بر اساس شواهد موجود اين سفال ها 
امروز فرصت ها و تهديد هاى متعددى را ر قم 
زده اســت كه خود جاى بحث دارد . از زمانى 
كه استاندار همدان در ستاد خدمات سفر قبل از 
نوروز به صنايع دستى اولتيماتوم فروش سفال 
هاى چينى را داد انتظار مى رفت شــرايط مورد 
بررسى ناظران بيشتر قرار گيرد اما نه تنها چنين 
نشــد بلكه برخى تالش كردند آتش روى آتش 
بگذارند و به جاى كمك به رفع معضالت شهرى 
اللجين به چينى بودن يا نبودن سفال هاى مغازه 
ها بپردازند  . اما آنچه قابل توجه است اين نكته 
است كه جهانى ماندن  يا نماندن اللجين به گزينه 
ها ى متعددى وابسته است كه سفال چينى در آن 

جايگاهى ندارد .
حال از نگاه رسانه اى  در يك اقدام  كارشناسى 
شده بر آن شديم  پازل هاى اين مقوله را از ديد 
گاه فعاالن و كارشناسان ، در زمينه لزوم وجود يا 
نبود سفال چينى در اللجين و بررسى  فرصت ها، 
تهديدها و نفاط ضعف و قوت به ميدان بررسى 

بكشانيم .
حال كه چند روزى به اين ســالروز جشــن 
جهانى شــدن اللجين باقى است بياييد در كنار 
كارشناســان اهل فن و مرتبط اين مقوله و نيز 
توليدكنندگان و وارد كنندگان و صادركنندگان 
اللجين و افــراد و ارگان هاى ذى ربط و ذى نفع 
يك جلسه كارشناسى به دور از هيجان كه براى 
اللجين عواقب بسيار خطرناكى را ناخواسته با 
پخش چنين شايعاتى رقم خواهد زد و بيشتر به 
خودزنى شباهت دارد و برخى به ظاهر دوست 
خواسته يا خواسته در تالش براى حذف جهانى 
ماندن اللجين هســتند نيز كمى به خود آمده و 
اين موضوع را به بهترين نحو ممكن ساماندهى 
نمايند. و بايد گفت پاك كردن صورت مســأله 
ورود كاالى چينى به همين سادگى ها هم نبوده 
و اين پروســه بايد در طى راهكارى قانونى به 

سرانجام رسد.

اطالعات غلط به مسئوالن 
مى دهند 

 يكى از واردكنندگان كاالى چينى در گفت وگو 
با خبرنگار همدان پيــام گفت: اين كاالها در اصل 
سفال نيستند كه در طى 10 دوره بازرسى بازرسان 
استان حتى يك قلم سفال چينى در فروشگاه هاى 
اللجين مشــاهده نشــده و نمى دانم چه كسى يا 
كســانى اطالعات غلط به اســتاندارى داده اند و 
كســانى كه به ايشان مشــاوره مى دهند بسيار بد 
مشــاوره مى دهند و تمامى اين كاالها بر اســاس 
قانون جمهورى اسالمى ايران و از مبادى گمركى 

و كامًال قانونى وارد ايران مى شود.
 اميد خانى پوركه خود از كارآفرينان برتر استان و 
داراى نشــان ملى صنايع دستى است ، با توجه به 
اينكه چند ســالى است در كنار توليد و كارآفرينى 
به امر فروش صنايع دستى نيز اشتغال دارد با گله 
از مســئولين مى گويد در اين شــهر  مشكالت 

مهمتر از كاالهاى چينــى وجود دارد  كه يكى 
از آنهــا  موضوع  بيمه اســت .  وى در اين زمينه 
شرايط  خود را مثال زده مى گويد: با توجه به اينكه 
از كارآفرينان برتر اســتان و كشــور بوده و داراى 
نشــان ملى سفال مى باشم ولى چون در كنار توليد 
فروشــگاه نيز دارم بيمه هنرمندى بنده قطع شده و 

اكنون بيمه نيستم . 
وى ادامه مى دهد: بالغ بر 80 درصد توليدكنندگان 
ريخته گــرى دوغابــى تمامى توليــدات خود را 
مســتقيم از روى كاالهاى چينى الگوبردارى كرده 
و قالب گيرى مى كنند كه اين عالوه بر اينكه باعث 
تنوع باعث توليد گرديده باعث اشتغال زايى زيادى 
نيز در سطح اللجين شده است.وى  ادامه مى دهد: 
ايده هــاى نو و بديع در اللجيــن تماماً برگرفته از 
محصوالت خارجى وارداتى به غير از سفال است 
كه اين عمل در توليد نقش بسيار ارزنده اى داشته و 
در رونق بازار اللجين نقش بسزايى را ايفا مى نمايد.

هنر هنرمندان ،تهديد را به 
فرصت تبديل كرد 

يك  كارشــناس صنايع دستى اللجين يكى از 
توليدكنندگان اللجينى است كه مى گويد: عدم وجود 
توليدات سفالى با پايه علمى و دانش بنيان در اللجين 
عرصه و ورود محصوالت ســراميك ژاپنى به بازار 
اللجين را هموارتر كــرد. محمد بهمنى  مى گويد: 
قيمت ارزان و كيفيت بهتر كاالهاى چينى اكثريت 
فروشــندگان را وسوســه كرد با اين بازار فروش 
جديد هماهنگ شده منفعت آنى را بر منفعت دائمى 
ترجيح دهنــد و وارد فروش محصوالت چينى در 

سطح فروشگاه هاى خود شوند.
نقطه مثبــت ورود كاالهــاى چينــى در اللجين 
برمى گردد به هنر هنرمنــدان كه هر تهديدى را به 
فرصــت تبديل مى كنند و با ايــن وجود هنرمندان 
سعى در جبران اين اتفاقات داشتند و با الگوبردارى 
مثبت از اين وقايع تالش در كاهش فاصله كيفيت 
با محصوالت چينى را معيار قرار داده و ســعى در 
نوآورى در توليدات نمودند و توانستند روزانه بيش 

از معدل به تنوع توليدات خود بيافزايند.
وى در ادامه مى گويد: اما اصل مسأله در عدم توليد با 
فناورى هاى روز و عدم آشنايى با اين فناورى ها و به 
روز و عدم آشنايى با اين فناورى ها توسط هنرمندان 
اســت كه بايد براى آن چاره اى انديشيده شود.وى 
عدم هماهنگى بين متوليان ســفال و مسئولين امر 
در جهت اجرايى شــدن مباحثى چون اســتاندارد 
شناسنامه وارد شدن توليدات، بسته بندى، برندسازى، 

ازمايشگاه ها لعاب و بدنه و...
داليل فراوان بر اختالف كيفيــت توليدات كاالى 
چينى و اللجين است كه بارها در جلسات مختلف 

و مقاطــع گوناگون بازگو شــده اســت و بايد با 
برنامه ريزى كوتاه مدت ميان مدت و بلندمدت براى 
آن چاره اى انديشــيده شود و نبايد در حق اللجين 
دشمنى شود و نگذاريد دشمنى كنند يكى ديگر از 
شهروندان اللجين در خصوص نقش كاالى چينى 
در اللجيــن مى گويد: در تمامى بازارهاى اقتصادى 
دنيا ثابت شده است كه وجود دو يا چند رقيب در 
يك بازار كارى موجــب افزايش تنوع و باال رفت 
كيفيت و كاهش قيمت و در نتيجه رونق كســب و 
كار گرديده اســت. وى ادامه داد: در واكاوى ورود 
محصوالت چينى به بازار فروش اللجين ذكر چند 
مطلب و توجه به آن ضرورى به نظر مى رســد كه 
اولين مطلب اين اســت كه اصًال محصولى به نام 
سفال چينى وارد اللجين نمى شود و ثبت كاالهاى 
فانتزى و معرفى ســراميكى صنعتى است كه وارد 
اين شــهر مى شــود. اين توليدكننده گفت: نحوه 
آشنايى فروشندگان اللجين با محصوالت چينى را 
بهتر از همه مسئولين وقت و حتى معاونت صنايع 
دستى مى دانند كه جاى اينكه توليد كنندگان سفال 
و ســراميك را در قالب يك تور مســافرتى داراى 
سوبســيد با روش توليد و فناورى توليد ســفال و 
سراميك در چين آشنا سازند در تعاملى غيرسازنده 
فروشــندگان را با محصوالت چينى و نحوه ورود 
و فروش آن به كشــور اشنا ســاختند كه اين هم 
مضرراتى را داشته و هم شــامل فوايد بى شمارى 
بوده است. اين مطالب شهروندان اللجينى در حالى 
مطرح مى شــود كه صبح روز چهارشنبه با حضور 
فرماندار و مديران كل استان و مرتبط با صادرات و 
واردات و متوليان صنايع دستى جلسه كارشناسى در 
محل بخشدارى اللجين برگزار شد كه خبر مشروح 

آن به زودى منتشر مى گردد.

عدم استفاده از سرب به 
خاطر ورود سفال چينى 

 بشيرى يكى ديگر از صادر و واردكنندگان 
اللجين اســت و مى گويد: در اللجين اگر قرار 
بر مقياس گذارى باشــد يك ششــم صادارت 
واردات كاالى چينــى به اللجين مى شــود و 
ورود كاالهاى جديد خارجى با كيفيت و ارزان 
به شــهر اللجين باعث شــده تا توليدكنندگان 
اللجين بــه كيفيت محصوالت خــود توجه 
بيشترى داشته باشند و در نتيجه اين امر سبب 
شــده اســت چندين واحد توليدى به روش 
نيمه صنعتى شــروع به فعاليت نمايند و اين به 
عينه با يك تحقيق ميدانى قابل رويت و اثبات 

است.
وى مى گويد: ورود كاالهاى چينى معروف به 
شهر اللجين سبب شده تا كارگاه هاى سنتى و 
فكر عدم اســتفاده از سرب و قلع بيافتند و در 

لعاب ســنتى الجوردى و فيروزه اى از اين 
مورد اســتفاده نكنند كه بــه زودى نيز نتيجه 
خواهد داد و بــا توجه به اينكه اين فرمول در 
محصوالت جديد به حد صفر رســيده است 
ولى همچنان هنرمندان اللجين به دنبال دستيابى 
به عدم استفاده از سرب در محصوالت هستند.

يكى ديگر از فروشــگاه داران اللجينى ورود 
كاالى چينى را به شمشــير دولبه تشبيه كرد. و 
مى گويد ورود يا عدم ورود كاالى چينى داراى 
مضررات و فوايدى است كه كارشناسان بايد 
به آن نظر دهند و نظر مردم اللجين را نيز لحاظ 
كنند زيرا فروش محصوالت خارجى در كنار 
گردشگرى  رونق  اللجين  توليدى  محصوالت 
را نيز به همراه داشــته چرا كه حق انتخاب را 
به مشترى مى دهد تا با اختيار و آگاهى و بنا به 
ســليقه خود خريد كنند نه اينكه صرفاً فقط با 
تنوع كم و به وفور محصوالت توليدى اللجين 

مواجه شود.

چين تمام مشكالت نيست
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بيمه حجاج تا 200 ميليون تومان افزايش 
يافته است

 شروع اعزام كاروان ها 
از اول مرداد

 بيمــه حجاج تــا 200 ميليون تومــان افزايش 
يافت.  سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس شوراى اسالمى به نقل از نماينده 
رهبر معظم انقالب درحــج و زيارت با اعالم اين 
خبر  گفت: نماينده رهبر معظم انقالب درامور حج 
گفت ما درچارچوب تعيين شده مذاكرات را ادامه 
داديم و توافق نيز بر اساس همان چارچوب و روند 
صورت گرفت و جاى هيچ نگرانى نيست. اقدامات 
اجرايى هــم اعم از كاروان ها، اجاره هتل ها، نحوه 
استقبال حجاج و پشتيبانى و تداركات حجاج انجام 
شده است.نقوى حسينى اظهارداشت: مچ بندهايى 
هم كه تدارك ديده شــده، ساخت داخلى است و 
بيانگر يكسرى اطالعات شخصى جهت رفاه خود 
حجاج است و هيچ ارتباطى با كنترل افراد از سوى 

ديگران ندارد.
 خدمات كنسولى به زائران ايرانى

نقوى حســينى در ادامه با توجه بــه قطع روابط 
سياسى ايران و عربستان و نبود دفتر كنسولى براى 
حمايت و صيانت از حقوق زائران كشــورمان در 
ايام حج گفت: ســازمان حج زيارت درهماهنگى 
هاى به عمل آمده با مســئوالن عربستان و شرايط 
ويژه رخ داده بين دو كشــور قرار اســت تا پايان 
حج امسال تيمى از كارشناسان حوزه كنسولى در 
موسم حج براى رفع مشــكالت احتمالى و ارايه 
خدمات كنســولى به زائران ايرانى در اين كشور 

مستقر باشند.
وى تاكيد كرد: براســاس برنامه ريزى هاى انجام 
گرفتــه و موافقت عربســتان قرار اســت يك تيم 
10نفره كنســولى ايران از اول ماه شوال تا پايان ماه 
محرم يعنى يك ماه زودتر از ايام حج و يك ماه پس 
از پايان مناســك حج در عربستان مستقر باشند. به 
گفته وى، كارشناسان حوزه كنسولى داراى تمامى 
اختيارات كنســولگرى در زمينــه ارايه خدمات به 

زائران هستند. 
وى اظهار داشت: به گفته نماينده مقام معظم رهبرى 
در ســازمان حج و زيارت ارتباط ايران با ســاير 
كشورهاى مســلمان و وى افزود: در ادامه جلسه، 
كواكبيان، ذوالنورى، فالحت پيشه، كريمى قدوسى 
و جمالى ديدگاه ها، دغدغه ها و پيشــنهادات خود 

را مطرح كردند. 
  شروع اعزام كاروان ها از اول مرداد

رييس ســازمان حج و زيارت درادامه با بيان اينكه 
تمامى زائران ايرانى از19 ايســتگاه پروازى ازنقاط 
مختلف كشــور راهى جده و مدينه خواهند شد، 
گفت : اعزام كاروان هاى زائران ايرانى از اول مرداد 

ماه امسال آغاز مى شود.
 محمدى با اشــاره به اينكه طول اقامت زائران 
حج بيــن 30 تا 33 روز خواهــد بود، افزود: 
براساس توافق تمامى كشورها با عربستان، 50
درصد جابجايى زائران حج توســط هواپيمايى 
ســعودى انجام خواهد شد. وى گفت:همچنين 
برنامه  تمامى  آمده  عمل  به  توافقات  براســاس 
هاى زائران ايرانــى در طول ايام حج به انجام 

رسيد. خواهد 
 وى در ادامه افزود: پيش از شــروع جلسه رسمى 
موضوعاتى از قبيل آخرين روند وضعيت صيادان 
دزديده شــدن از ســوى دزدان دريايــى، آخرين 
وضعيت گروگان حادثه ميرجاوه، انتصاب و شروع 

به كارسفير ايران درعمان مطرح شد.

احمد رجبى راغب »
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مشتري مداري 
يا مشتري آزاري

30 ماه جلوه 
خدمت شهرداري 
كبودراهنگ

پيام آدينه 
اين هفته 
با موضوع رمضان 
منتشر شد
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تا احضارهاى 
انتخاباتى 
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نكند قطارهايمان هم كنار 
هواپيماها پهلو بگيرد

 خط راه آهن تهران به همدان همزمان با 
انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري 
اســالمي توســط رئيس دولت يازدهم در 
همــدان به بهره بــرداري(!) رســيد. طرح 
توســعه خط ريلي كشــورمان از تهران به 
همدان حدود 8 ســال پيش كليد خورد و 
سرانجام با حدود 270 كيلومتر ريل گذاري، 
اين طرح نيمه دوم ارديبهشت ماه سالجاري 
(1396) به پايان رسيد.ســاختمان ايستگاه 
راه آهن همدان طبق برنامه و جانمايي هاي 
اوليه در حومه روســتاي شورين واقع در 

حدود 10 كيلومتري شرق..

چگونه مجلس 
به واليى ها رسيد؟

 تكليف پاســتور و بهشت كه مشخص 
شــد، نوبت بــه بهارســتان رســيد. زير 
ساختمان هرمى شــكل خانه ملت، امروز 
دومين انتخابات هيات رئيسه مجلس دهم 
برگزار شــد تا تكليف 12 كرسى مهم اين 
مجلس مشــخص شود. 12 صندلى كه در 
سال اول به نفع واليى هاى مجلس چينش 
شــده بود.زمزمه هاى قبل از انتخابات مى 
گفت فضاى انتخابات امســال مبهم تر از 
ســال اول خواهد بود، اگــر در انتخابات 
سال اول، فرصت البى و رايزنى را به هيچ 

طيف حاضر در پارلمان نداده بود 6
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تبريك و تهنيت

آقـاى  جنـاب 
مسعود  مهندس 
توتـونـچيان

مــدير عــامل محـترم 
شركت صنايع غذايى سـحر

بدينوسيله كسب عنوان كارآفرين برتر ملى 
را خدمت جنابعالى و تمامى همكاران شريف 

آن مجموعه تبريك عرض مى نماييم. توفيقات 
روزافزون را از خداوند منان مسألت داريم.
ن ھمدا ه  ن  آ ر کا نک  با ن  نا ر کا و  د 

تبريك و تهنيت

آقـاى  جنـاب 
مسعود  مهندس 
توتـونـچيان

مــدير عــامل محـترم 
شركت صنايع غذايى سـحر همدان
كسب افتخار كارآفرين برتر كشورى از بين 18500
 كارآفرين كشور در سال 95 افتخار بزرگى براى 

جامعه صنعتگران و كشاورزان مى باشد، لذا اين موفقيت
 و پيروزى را به مردم شريف همدان به ويژه حضرتعالى
 و پرسنل ان مجموعه تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.

ن ید ھمدا ر  ی  ذا نا  ر  ل  د عا گان  و شای ا

تبريك و تهنيت

آقـاى  جنـاب 
مسعود  مهندس 
توتـونـچيان

مــدير عــامل محـترم 
شركت صنايع غذايى سـحر همدان
حسن انتخاب جنابعالى را به عنوان

 كار آفرين برتر ملى 
صميمانه تبريك عرض مى نماييم و موفقيت جنابعالى و 
نشركت خوش نام سحر را از خداوند منان مسئلت داريم و ھمدا ی  وه  نان  ه و کار د  

 مديركل منابع طبيعى اســتان همــدان از اجراى 
حدود 50 هزار هكتار طرح كاداســتر در اراضى ملى 

همدان خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومى اداره كل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى استان همدان، اسفنديار خزائى رويكرد 
منابع طبيعى در ســال  جارى را جلب مشــاركت 
مــردم در حفاظت، احياء، توســعه و بهره بردارى 
اراضى ملى عنوان كرد و اظهار داشــت: امكانات 
ما محدود و عرصه هاى منابع طبيعى وســيع بوده 
و بــدون ترديد مــردم مهم تريــن و موثرترين و 
كارآمدتريــن نقش را در حفاظــت از جنگل ها و 

مراتع برعهده دارند.
وى به موضوع بازســازى معــادن درطرح حفاظت 
مشاركتى اشــاره كرد و گفت: بازســازى معادن در 

دســتور كار قرار دارد و تاكنون ســه معدن از سوى 
صنعت، معــدن و تجارت براى بازســازى معرفى 
شــده اند كه به منظــور كاهش عوامــل تخريب و 

بازسازى عرصه هاى معدنى وارد عمل شده ايم.
مديركل منابع طبيعى اســتان همدان از اجراى 120
هزار هكتار طرح كاداســتر اراضــى ملى خبر داد و 
عنــوان كرد:  حدود 50 هزار هكتــار از اراضى ملى 
زير پوشــش اجراى طرح كاداســتر رفته و 70 هزار 
هكتار نيز به صورت امانى در دستور كار منابع طبيعى 

قرار دارد.
وى هــدف از اجــراى كاداســتر اراضــى ملى را 
كاهش تجاوزات، تقليل تخريب و دســت اندازى به 
عرصه هــاى اراضى منابع طبيعى و كاهش اختالفات 

دولت و مردم عنوان كرد.

برگزارى جشنواره فيلم سبز 
با مشاركت شهردارى همدان 

 ششمين جشنواره بين المللى فيلم سبز همزمان با سراسر 
كشور با همكارى مشــترك اداره كل حفاظت محيط زيست 
استان همدان و معاونت فرهنگى اجتماعى شهردارى همدان 

برگزار مى شود.
در نشســت ديروز مديركل حفاظت محيط زيست استان با 
معاون فرهنگى اجتماعى شــهردارى همدان مقرر شد اكران 
فيلم هاى ششمين جشنواره بين المللى فيلم سبز در استان با 

مشاركت اين دو ارگان صورت پذيرد.
معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى همدان در اين خصوص 
بيان كرد: اين معاونت از هر اقدامى كه در راستاى تغيير رفتار 
مردم به ســوى رسيدن به شهر سبز پايدار همدان انجام شود 

استقبال مى كند.
محمد قديمى گفــت: اين معاونت در امور تبليغات محيطى، 
جذب مخاطب، تامين زيرســاخت ها و سالن نمايش فيلم از 

رويداد جشنواره بين المللى فيلم سبز حمايت مى كند.
مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان نيز با بيان اينكه 
زبان هنر يكى از راه هاى انتقال مفاهيم محيط زيست به جامعه 
اســت، افزود: برگزيده شدن همدان به عنوان اولين شهر سبز 
پايدار جهان اســالم بهانه مغتنمى اســت تا دست اندركاران 
مديريت شهرى در راســتاى فرهنگ سازى براى تحقق اين 

امر نيز بكوشند.
محمدرضا محمدى با بيان اينكه ســال گذشته نيز جشنواره 
بين المللى فيلم ســبز به طور همزمان با سراســر كشور در 
همدان برگزار شد، ابراز اميدوارى كرد: شهر سبز پايدار فراتر 
از يك عنوان و شــعار، به هدفى قابل دستيابى در متن برنامه 
ها و اقدامات دستگاه هاى ذيربط به ويژه شهردارى و شوراى 
اسالمى شهر تبديل شــده و به همه زمينه ها، ابراز و عوامل 

تحقق آن توجه بايسته معطوف شود.
اكران فيلم هاى منتخب ششمين جشنواره بين المللى فيلم سبز 
از 31 تير ماه 6 مرداد ماه به طور همزمان با سراســر كشور در 

همدان انجام مى شود.

برگزارى ضيافت افطارى 
«نذر روح ا...» در همدان

 معاون فرهنگى سپاه انصار الحسين(ع) همدان عنوان كرد: 
مراسم افطارى ساده تحت عنوان «نذر روح اهللا» در 14 و 15

خرداد توسطه رده هاى مختلف بسيج در سطح استان برگزار 
خواهد شد.

علــى بقايى، در گفت و گو با ايكنا اظهــار كرد: اين مجموعه 
جهت برگزارى مراسم 28 سالگرد ارتحال امام(ره) برنامه هايى 

را پيش بينى كرده است.
وى افــزود: از آنجا كه 14 و 15 خرداد مــاه متقارن با 
ماه مبارك رمضان اســت، اعزام كاروان عزادارى استان 
بــه مرقد مطهر امام(ره) انجــام نخواهد گرفت و تنها از 
5 اســتان مجاور تهران، قزوين، مركزى البرز و قم اعزام 

مى شود. انجام 
بقايى اضافه كرد: فضا سازى در سطح شهر با نصب بنر، 
پوستر و پالكارد توســط رده هاى مختلف بسيج و سپاه، 
برگزارى تئاتر خيابانى و نمايشــگاه عكس توسط بسيج 
هنرمندان و اســتفاده از سخنرانان با محوريت تبيين خط 
و انديشــه امام(ره) در بين نماز ظهر و عصر در رده هاى 
مختلف سپاه از 13 تا 18 خرداد از برنامه هاى ديگر اين 

است. ايام  اين  در  مجموعه 
معاون فرهنگى ســپاه انصار الحســين(ع) همــدان ادامه داد: 
برگزارى 280 نشست روشن گرى در خصوص خط، انديشه 
و مكتب امام خمينى(ره) در سطح مساجد استان به طور ويژه 
از 13 الى 15 خرداد ماه از برنامه هاى شــاخص اين مجموعه 

در اين ايام است.
وى گفت: برگزارى مراســم افطارى ساده تحت عنوان «نذر 
روح اهللا» در 14 و 15 خرداد در سطح استان توسطه رده هاى 
مختلف بسيج و حركت دسته عزاداران بسيج همدان به سمت 
حسينيه امام(ره) در 14 خرداد با همكارى شوراى هماهنگى 
تبليغات اسالمى اســتان از برنامه هاى ديگر سپاه در اين ايام 

است.

مدير كل منابع طبيعى استان همدان خبر داد:

اجراى طرح كاداستر در 50 هزار هكتار از اراضى همدان

رشد 58 درصدى 
كشت زغفران
 در همدان
 مدير امور باغبانى ســازمان جهادكشــاورزى 
استان همدان با اشــاره به رشد 58 درصدى سطح 
زيركشت زعفران در استان گفت: سطح زيركشت 
زعفران در 10 سال گذشته از 33.8 هكتار به 87.4

هكتار رسيده است.
بــه گزارش ايســنا، حجت ا... شــهبازى  در جمع 
خبرنگاران، با تأكيد بر اينكه زعفران از گياهان بسيار 
مهم است، اظهار كرد: يكى از خواستگاه هاى اصلى 

اين گياه دامنه هاى الونده بوده بنابراين در ســال 95 
سطح زيركشــت زعفران در اســتان همدان رشد 
محسوســى پيدا كرده است  و پيش بينى مى شود در 
سال هاى آينده گسترش چشمگيرى در كشت اين 
محصول داشته باشيم. وى تصريح كرد: با توجه به 
اينكه زعفران گياهى كم آب بر است و درآمد خوبى 
نيز براى بهره برداران دارد، براى متقاضيان كشت اين 
گياه تسهيالت سهل الوصول ترتيب داده شده است.

وى بــا بيان اينكه توليد زعفران در اســتان همدان 
از 130 كيلوگرم در ســال 86 به 270 كيلوگرم در 
سال 95 رسيده است، عنوان كرد:  سطح زيركشت 
زعفران از 2900 هكتار به 6877 هكتار رســيده كه 
رشد 137 درصدى دارد.مدير امور باغبانى سازمان 
جهادكشاورزى اســتان همدان با بيان اينكه سطح 

كشت گياهان دارويى نيز جهش قابل توجهى يافته 
است، اظهار كرد: توليد گياهان دارويى در 10 سال 
گذشــته از 5975 تن به 16هزار و 771 تن رسيده 
كه رشــد 181 درصدى داشته اســت.وى با اشاره 
به كشــت و توليد گل محمدى به عنوان يك گياه 
دارويى در اســتان، يادآور شد: كشت گل محمدى 
در اســتان همدان از 52 هكتار آغاز شده و در سال 
گذشته به 92 هكتار رسيده است كه پيش بينى براى 
توسعه اين محصول در استان وجود دارد  همچنين 
توليد اين محصول از 55 تن به 78 تن رســيده كه 

رشد 42 درصدى داشته است.
وى با بيان اينكه اســتان همدان رتبه نخست توليد 
گشنيز و رازيانه كشور را داراست، تأكيد كرد: بيش 
از 50 درصد گشــنيز و بيــش از 95 درصد رازيانه 

كشور در استان همدان توليد مى شود.
مدير امور باغبانى ســازمان جهادكشاورزى استان 
همدان بيان كرد: بيشــتر گياهان دارويى توليد شده 
در اســتان به صورت خام به فروش مى رســد در 
حاليكــه با فرآورى مى توان ارزش بيشــترى براى 
اين محصوالت ايجاد كنيم كه در اســتان درصدد 
ايجاد زنجيره ارزش براى گياهان دارويى هستيم و 
اميدواريم تا پايان سال بتوانيم اين زنجيره را تعريف 
كنيم. در سال گذشته 4319 هكتار گشنيز در استان 
همدان كشت شده كه 10هزار و 223 تن محصول 

توليد شده است.
شــهبازى با اشاره به اينكه سطح زير كشت رازيانه 
در اســتان همدان 2502 هكتار است، يادآور شد: 
6255 تن رازيانه در استان همدان توليد شده است.

غربالگرى 62 نوع بيمارى اطفال در كشور انجام مى شود
 غربالگرى 62 نــوع بيمارى اطفال در 
چند ماه آينده در مركز طبى كودكان انجام 

مى شود.
به گــزارش مهر، رئيس بيســت و نهمين 
همايش بيمــارى هاى كــودكان ايران، با 
اشاره به برگزارى بيست و نهمين همايش 
بيمــارى هاى كــودكان، گفــت: همايش 
بيمارى هاى كودكان كه هر ســال با هدف 
ارتقاء سطح علمى و عملى پزشكان اطفال 
و فوق تخصــص هاى كودكان برگزار مى 
شــود، براى امسال نيز با توجه به پيشرفت 
رشته هاى پزشــكى موضوعات خاصى را 

برنامه ريزى كرده ايم.
وى ادامــه داد: يكى از محورهاى همايش 
پيش رو، بحث بر روى بيمارى CF است 

كه خيلــى آزار دهنده اســت و امكانات 
وســيعى براى درمان اين بيماران در مركز 

طبى فراهم كرده ايم.
ربانى گفت: موضــوع مورد بحث به دليل 
شــيوع خيلى باالى بيمارى CF در ايران 
و به دليــل مراقبت هاى ويــژه با حضور 
مهمانان خارجى و ارائه ســخنرانى به زبان 

انگليسى برگزار مى شود.
اين فوق تخصص غدد اطفال اظهارداشت: 
يكى ديگــر از موضوعــات مهم همايش 
امســال، بحث بــر روى PICU اطفال و 
همچنين ديابت اطفــال، راديولوژى اطفال 
و بيمارى هاى متابوليك در ايران است كه 
در بيمارى هاى متابوليك بيشــتر تمركز بر 
روى تشخيص و تغذيه اين بيماران است.

ربانى در ارتبــاط با اهميــت راديولوژى 
اطفال، گفت: راديولوژى وســيله اى است 
در تشخيص بيمارى هاى تخصصى اطفال 
كه بســيار مورد عالقه پزشكان اطفال قرار 

دارد.
استاد دانشــگاه علوم پزشــكى تهران در 
ادامه به ســاير موضوعات مورد بحث در 
بيســت و نهميــن همايش بيمــارى هاى 
كودكان پرداخت و افزود: يكى از مباحث 
مهم ديگر در اين همايش، موضوع رشــد 
و تكامل كودكان اســت كه توسط وزارت 
بهداشــت برنامه ريزى شده و يك مبحث 
ديگر هم بر روى پيشگيرى از بيمارى هاى 
ژنتيك است كه توسط اداره ژنتيك برنامه 

ريزى شده است.

مدير كل اقتصادى استاندارى بانك مركزى را مسئول آرمان ميداند

همدان رها شده در بى نظارتى بانكى
■ اعتراضات به موسسات اعتبارى به مجلس كشيده شد                         ■ بازداشت متخلفان در موسسه آرمان

چيرگى واليى ها براميدى ها در هيات رئيسه  

رياست الريجانى ده ساله شد

مناطق حاشيه اى  رزن 
غرق در محروميت

انتخابات شوراى شهر استان 
هنوز تائيد نشده است 

 مسئول واحد رسيدگي به 
شكايات سازمان صنعت و معدن 
از انبوه شكايات مى گويد

مشتري مداري يا 
مشتري آزاري
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شهردار آتى همدان بايد متخصص و مجاهد باشد 
 يك عضوپنجمين شوراى اسالمى شهر همدان گفت: داشتن تخصص، روحيه جهادى 
و آشنائى با شهر شاخص هاى پنجمين شوراى اسالمى شهر همدان براى انتخاب شهردار 

است.
على رحيمى فر در گفت وگو با تســنيم با تشــريح ويژگى هاى يك شهردار خوب اظهار 
داشــت: بزرگترين رسالت پنجمين شوراى اسالمى شهر همدان انتخاب شهردار است و 
معتقدم كه فرد منتخب بايد داراى تخصص الزم و روحيه مديريت جهادى بوده و عالوه 

برآن با مختصات شهر نيز به خوبى آشنا باشد.

 وى افزود: شــهردار منتخب بايــد داراى روحيه تعاملى بوده و بتواند با دســتگاه هاى 
خدمات رســانى ماننــد آب، برق، گاز وغيره، شــورا، مجموعه وزارت كشــور و ديگر 

دستگاه ها براى حفظ منافع آحاد مردم ارتباط خوبى برقرار كند.
منتخب پنجمين دوره شــوراى اسالمى شهر همدان با تاكيد براينكه شهردار بايد به دليل 
منافع حزبى و يا گروهى به منافع مردم آســيب نزند، بيان كرد تاكنون به صورت آشكارا 
و يــا قانونى رايزنى خاصى براى انتخاب شــهردار آينده همدان صورت نگرفته و اينكه 
اخبارى درباره گزينه احتمالى شورا از گوشه و كنار مطرح مى شود امرى طبيعى و معمول 
اســت.   وى با اشــاره به اينكه انتخاب شهردار در شورا يك كار گروهى و تيمى است، 
تصريح كرد: رفتار و عملكرد يك شــهردار خوب بايد فارغ از تفكرات سياســى بوده و 

بايد اين فرد رويكرد حزبى، جناحى و فاميلى خود را در زمان انجام كارها كنار بگذارد.
رحيمى فر درپاسخ به اين سوال كه آيا تركيب فعلى پنجمين شوراى اسالمى شهر همدان 
مى تواند سبب عدم همگرائى و كار تيمى در شورا شود، اظهار داشت: االن براى قضاوت 
كردن درباره اين موضوع زود اســت من با برخى از اين افراد آشنائى داشته و برخى نيز 

نفرات جديد در شورا هستند.
وى افزود: تمامى افرادى كه به دور پنجم شــوراى اسالمى شهر همدان راه يافتند اعالم 
كرده اند كه به فكر انجام كار بوده و مى خواهند منشــا خدماتى براى مردم شــهر باشند 
بنابراين اگر اين نگاه در رفتار آنها تجلى داشــته باشــد مطمئنا ما در شورا دچار چالش 

نمى شويم.

راه آهن همدان سريع السير مى شود 
  شــركت راه آهن دولتى ايتاليا در اطالعيه اى از توســعه شبكه راه 
آهن سريع السير در ايران خبر داد و اعالم كرد: راه آهن ايتاليا به عنوان 
پيمانكار عمومى به طراحى، ساخت، آزمايش و راه اندازى خطوط راه 
آهن تهران -همدان و قــم - اراك مى پردازد. خط آهن تهران همدان 
ارديبهشت ماه گذشته با حضور رئيس جمهور در استان افتتاح شد. در 
اين خط اكنون قطارهاى بارى فعالند و ايستگاه مسافربرى آن قرار است 

در شهر همدان احداث شود.  

نكند قطارهايمان هم كنار هواپيماها
 پهلو بگيرد

مهدي ناصرنژاد »
 خط راه آهــن تهران به همدان همزمان بــا انتخابات دوازدهمين 
دوره رياست جمهوري اسالمي توسط رئيس دولت يازدهم در همدان 
به بهره برداري(!) رسيد. طرح توســعه خط ريلي كشورمان از تهران 
به همدان حدود 8 ســال پيش كليد خورد و ســرانجام با حدود 270 
كيلومتــر ريل گذاري، اين طرح نيمه دوم ارديبهشــت ماه ســالجاري 

(1396) به پايان رسيد.
ســاختمان ايســتگاه راه آهن همدان طبق برنامه و جانمايي هاي اوليه 
در حومه روستاي شــورين واقع در حدود 10 كيلومتري شرق شهر 
احداث شده است وليكن اين ساختمان و اين ايستگاه براي دسترسي 
آسان مســافران و عالقمندان به مســافرت با قطار مناسب تشخيص 
داده نشــد و قرار است ســاختمان و مجموعه ايستگاهي جديدي در 
حومه خود شهر همدان و در مجاورت پايانه اتوبوس هاي مسافربري 
احداث شود كه چگونگي اجراي طرح هنوز مشخص نيست و گويا 
همانگونه كه وعده داده مي شد و همداني ها انتظار مي كشيدند، سوت 
قطار مســافربري در زمان نزديك در همدان شنيده نخواهد شد و اين 
قصه حاال حاالها ســر دراز دارد. مگر اينكه خالف اين ثابت شود و 
مســئوالن مربوطه از لج رسانه ها هم كه شده هرچه زودتر سر قطار و 
لوكوموتيو آتشــين را به سمت همدان كج كنند. در اين صورت است 
كه ساعت همداني ها با لحظه هاي ورود و خروج قطار و صداي سوت 
آن كه ريتم دلنواز زندگي را در اذهان زنده مي كند، تنظيم خواهد شد.
با اين حال پيوســتن استان همدان به شــبكه ريلي كشور يك اتفاق 
خوب اســت و مي تواند آينده اقتصادي اين شــهر قديمي را در مدار 
چرخش و ســرعت يكنواخت قرار دهد. توسعه شبكه هاي ارتباطي 
بين شهرهاي بزرگ و كوچك جهان چه شبكه هوايي و چه زميني كه 
قطار نيز در حيطه آن قرار مي گيرد، بر اساس برنامه ريزي هاي مهندسي 
شده و بدون ريسك است و اينگونه سرمايه گذاري ها و آينده نگري ها 
هيچ جاي آزمون و خطا ندارد. قطار براي مردم يك شهر و استان تمام 
مؤلفه هــاي مثبت اقتصادي و امنيتي و رفاهي را با هم دارد و قطعاً به 

ايستگاه موفقيت ختم مي شود.
امــا اين ضــرورت در همــدان نيازمنــد برنامه ريزي هــاي دقيق و 
موشــكافانه اي است كه بايد رعايت شود. در غير اين صورت خداي 
ناكــرده اين برنامه نيز به دســت اندازاهاي اما و اگــر مي افتد و يا به 

سرنوشت سد تالوار دچار خواهد شد.
بدون شــك يكي از علل كيفي نبودن برقراري خط ارتباط هوايي در 
همــدان از ديرباز تاكنون، نبود نظم و مداوم نبودن برنامه هاي پروازي 
است و به همين خاطر همداني ها نتوانستند به بودن و فعاليت فرودگاه 
و مســافرت هاي هوايي در بغل گوش خود عادت كنند. مردم همدان 
يكي هم به دليل نزديكي نسبي مسافت زميني بين شهر خود تا تهران 
همواره در مســافرت هاي پيش رو به گزينه هاي اتوبوس يا ماشــين 
شخصي فكر مي كنند و لزوماً براي صرفه جويي و راحتي خيال بيشتر 
اتوبوســي را انتخاب مي كنند وليكن چون به نظم برقراري پرواز و دم 
دســت بودن هواپيما در تمام مسافرت ها اطمينان ندارند، بي خيال آن 

هستند.
هواپيما و مسافرت هوايي در همدان صرفًا بايد براي مأموريت هاي 
اداري و پيش بينــي كنفرانس هاي بين المللــي و همايش هاي ملي 
برنامه ريزي شــود و اين برنامه نيز با مديريت برجســته قابل اجرا 

خواهد بود.
اما وجود و امكان قطار در متن زندگي مردم يك شــهر جنبه ديگري 
دارد و خيلي راحت مي شــود اطمينان مردم را جلب كرد و تنها الزمه 
آن هم نظم و نظم و نظم اســت حتــي اگر به حوصله و صرف زمان 
زيادي نياز باشد. در غير اين صورت است كه بايد قطار را هم در آينده 
كالن شــهر همدان در ويترين تنهايي و فراموشــي فرودگاه و هواپيما 

مسافرت هوايي گذاشت و حسرت خورد.
نكند قطارهايمان هم به سرنوشت هواپيماهايمان دچار شوند و از يك 

ايستگاه سر درآورند.

1- برخى شهرداران شهرهاى استان به رايزنى با منتخبان شوراى شهر 
همدان براى شــهردارى پرداخته اند. گويا اين رايزنى ها در مواردى 
موثر هم بوده است. گفتنى است شوراى شهر همدان معموال به تجربه 

براى انتخاب شهردار بهاى زيادى مى دهد.
2- يكى از اعضاى شــوراى سابق شــهر همدان اعتراض به نتايج را 
بســيار جدى دنبال مى كند. گويا وى بر اين باور اســت كه آرا وى 
شمارش نشده اســت. گفتنى است هنوز انتخابات شوراها در همدان 

تائيد نشده است.
3-كاهش ساعت كار ادارات شامل استان همدان نمى شود. گويا اين 
كاهش فقط شامل دستگاههايى مى شود كه به پرسنل در ماههاى ديگر 
ناهار مى دهند و اكنون پرسنل مى توانند بجاى ناهار يكساعت زودتر 
به خانه بروند. گفتنى است ساعات ادارى در هر استانى به نوعى و با 
ناهار يا بى ناهار تعريف شــده كه مزيت ساعت كار با ناهار تعطيلى 

پنج شنبه هاست.
4- قطعــى اينترنت مخابرات باز هم نارضايتــى همدانى ها را دامن 
زده اســت. گويا برخى مناطق مجبور هستند تنها از مخابرات اينترنت 
خريــدارى كنند كه اين بى رقابتى باعث مشــكالت بســيارى براى 
مشــتركان اينترنت در اين مناطق شده است. گفتنى است رقابت يك 
اصل پذيرفته شــده براى باالتر رفتن خدمات ارائه شــده به مشتريان 
است كه معموال در ايران با روش هايى اين اصل به نفع انحصارگرايى 

دور زده مى شود.
5-مجوز فعاليت يك تشكل دانشجويى در دانشگاه بوعلى صادر شده 
است. گويا انجمن اسالمى فرهنگ و سياست مجوز فعاليت خود در 
دانشگاه بوعلى را دريافت كرده است. گفتنى است اين انجمن تحول 

خواه براى دريافت مجوز 4 سال تالش كرده است.

رهايى 5 زندانى غيرعمد در همدان
 مديرعامل ســتاد ديه اســتان همدان با بيان اينكه امسال 26 نفر از 
زندانيان جرائم غيرعمد استان همدان با مبلغ بدهى بيش از 27 ميليارد 
و 951 ميليون ريال از زندان آزاد شــده اند، گفــت: 5 نفر از زندانيان 

جرائم غيرعمد تا به حال  در ماه مبارك رمضان آزاد شده اند.
يدا... روحانى منش در گفت وگو با ايسنا، خاطرنشان كرد: از افراد آزاد 
شــده، 4 نفر داراى محكوميت هاى ديه، 19 نفر داراى محكوميت هاى 
مالــى، دو نفر داراى محكوميت مهريــه و يك نفر با محكوميت نفقه 
بودند كه خوشــبختانه با مساعدت هاى صورت گرفته از جانب ستاد 

ديه به آغوش گرم خانواده خويش برگشتند.
وى با اشــاره به برقرارى ارتباط با شركت هاى بيمه و پيگيرى هاى به 
عمل آمده ادامه داد: مبلغ 4 ميليارد و 550 ميليون و 914 هزار ريال از 

طريق شركت هاى بيمه براى مجموع تصادفات پرداخت شده است.
وى خاطرنشان كرد: با ارسال پرونده هاى ديه واجد شرايط به صندوق 
تأمين خسارت هاى بدنى مبلغى بيش از 5 ميليارد و 913 ميليون ريال 
دريافت شــد كه تعدادى از مددجويان آزاد شده و بيش از 6 ميليارد 

و 512 ميليون ريال به صورت اعسار به تقسيط پذيرفته شده است.
مديرعامل ســتاد ديه استان همدان تصريح كرد: طى دعوت از شكات 
پرونده هــا مبلغى افزون بر 5 ميليارد و 840 ميليون ريال در شــوراى 
حل اختالف شــعبه ويژه ســتاد ديه، اخذ گذشت رضايتمندانه انجام 

شده است.
روحانى منش با بيان اينكه 2 نفر از زندانيان آزاد شــده خانم و 24 نفر 
آقا بودند، يادآور شد: يك ميليارد و 290 ميليون ريال وام بانكى براى 

آزادى تعدادى از زندانيان پرداخت شده است.
وى بــا بيان اينكه مددجويان در اين زمينه بيش از يك ميليارد و 646

ميليون ريال هميارى داشتند، تصريح كرد: يك نفر از مددجويان استان 
همدان با وساطت و راهنمايى ستاد ديه به صورت مشاوره اى از زندان 
آزاد شدند همچنين تعدادى از مددجويان با پرداخت مبلغ 419 ميليون 

و 650 هزار ريال به صورت كمك ستاد ديه آزاد شده اند.
روحانى منش اضافه كرد: در حال حاضر مسن ترين زندانى متولد 1319

با محكوميت مالى با مبلغ بدهى پنج ميليون تومان اســت كه به زودى 
آزاد خواهد شد و كم سن ترين متولد 1376 محكوميت تصادف منجر 
به صدمه اســت كه در زندان مركزى همدان هســتند و در ستاد ديه 
هيچ پرونده اى ندارد. وى با اشــاره به برگزارى جشن گلريزان آزادى 
زندانيان غيرعمد افزود: طبق روال هر ساله در ماه مبارك رمضان جشن 
گلريزان برگزار مى شــود كه امســال در24 ماه رمضان مصادف با 29

خردادماه در سالن انصار شاهد اين جشن خواهيم بود.
وى با گذرى بر آمار آزادى زندانيان جرائم غيرعمد در ســال گذشته 
گفت: در ســال 95، تعداد 268 نفر از زندانيان نيازمند جرائم غيرعمد 
استان همدان با مبلغ كل بدهى 205 ميليارد و 795 ميليون و 68 هزار 

ريال آزاد شدند.

مريم اسدى  »
 نگرانى هاى مردم همچنان  ادامه دارد 
و تعداد زيادى نگران تنها سرمايه زندگى 
شان هســتند كه به دست "آرمان" سپرده 
بودند و اكنون با درى بسته و مهر سكوت 

بر لب هاى مسئولين مواجه شدند.
بانك مركزى همچنان در حال بررســى 
اوضاع است چرا كه اين فاجعه حدود 10 
تا 12 اســتان را دامن گير كرده است و 
مسئولين تمام استان ها در حال رسيدگى 
به ايــن بحران، فاجعه يا هرچيزى كه مى 

توان اسمش را گذاشت هستند.
 ادامه اعتراضات به كاسپينى ها

در اين ميــان افراد متضرر در موسســات 
كاســپين مجددا به تجمع دســت زده اند.

تجمعاتى كه روز گذشته در استان كهكيلويه 
و بويراحمد در شــهر ياســوج ادامه يافت. 
اعتبارى  موسسه  سپرده گذاران  ديروز  صبح 
توسعه(آرمان) در خيابان مطهرى ياسوج به 
دليل مشكالت پيش آمده و نگرانى از تامين 
سرمايه و ســپرده هاى خود تجمع كردند و 
خواستار رسيدگى به وضعيت خود شدند. 
اين اعتراضات همزمان در چند استان ديگر 

كشور هم ادامه داشته است.
 مالباخته دو ميلياردى زير ســرم 

رفت 
شــنيده ها حاكى از ســرمايه گــذارى دو 
ميلياردى شخصى در موسسه آرمان همدان 
است و گويا پس از به وجود آمدن اتفاقات 
شخص سرمايه گذار چندين روز است كه 

در بيمارستان بسترى شده است.
خبرنگاران اما مصرانه پيگير اوضاع از سوى 
مسئولين هستند و اغلب با گوشى تلفن بى 

پاسخ مسئولين مواجه مى شوند.
پس از چند روز پيگيرى و پاســكارى توپ 
از زمين اين مســئول به زمين مسئول ديگر، 
سرانجام مدير كل اقتصادى استاندارى حاظر 
به گفتكو شد تا پاسخگوى سواالت مردم و 

رسانه باشد.
 مردم صبور باشند

مدير كل دفتر امور هماهنگى اقتصادى استان 
همدان در ابتداى گفتگو با همدان پيام مردم 
را بــه صبر دعوت كرد و تاكيد كرد:  پول ها 
جايى نمى رود و در آخر هم به جيب سپرده 
گذاران برخواهد گشــت امــا همانطور كه 

گفتيم مردم بايد صبور باشند.
به گفته محمود عسگرى اطالعات از سوى 
بانك مركزى دريافت شده و اكنون در حال 
بررســى اوضاع، ميزان بدهى و ميزان اموال 
موسسه مى باشند كه اين امر همچنان صبر 
مــردم را مى طلبد تا بانــك مركزى نتيجه 

نهايى و نحوه پرداخت را اعالم كند.
وى با اشــاره به جلســه اى كه روز گذشته 
بين مسئولين اســتان و مدير شعب موسسه 
مالى آرمان در استان برگزار شد افزود: ما به 
طور جد پيگير اين موضوع هستيم و در اين 
جلسه ميزان بدهى ها و تعداد سهامداران را 

مورد بررسى قرار داده بوديم.
 مسئول اصلى بانك مركزى است 
مديــر كل دفتر امور هماهنگــى اقتصادى 
اســتان همدان در پاســخ به اين سوال كه 
مسئول اصلى در زمينه برخورد با واحدهاى 
غير مجاز چه ارگانى مى باشــد اظهار كرد: 
مسئول اصلى بانك مركزى مى باشد و اقدام 
جهت تعطيلى واحدها در ابتدا با شناســايى 
توسط بانك مركزى صورت گرفته و در انتها 
به نيروى انتظامى ابالغ مى شــود كه شرح 
وظايف به طور كامل در قانون سامان دهى 

بازار غير متشكل پولى گفته شده است.
عســگرى با بيان اينكه اكنــون نمى تواند 
بگويد در اين زمينه چه كسى كوتاهى كرده 
است افزود:  متاسفانه من اطالعات كاملى در 
دســت ندارم و نمى دانم كه بانك مركزى 
در زمينه شناسايى و ابالغ دير اقدام كرده يا 
اينكه نيــروى انتظامى پس از دريافت ابالغ 

كوتاهى كرده است.
وى در پاسخ به اين سوال كه روند پرداخت 
پول ها از سوى بانك مركزى چگونه خواهد 
بود عنوان كرد: در اينكه سپرده هاى سرمايه 
گذاران پرداخت خواهد قطعا شــكى نمى 
باشــد اما اينكه چه زمان و چگونه صورت 
مى گيرد بايد منتظر اعالميه از ســوى بانك 

مركزى بود.
 قانون بانك مركزى را مســئول 

مى داند 
همانطور كه در صحبت هاى عسگرى آمده 
قانون سامان دهى بازار غير متشكل پولى كه 
در 1383/10/22 به تصويب مجلس شوراى 
اسالمى رسيده به مســئوليت صريح بانك 
مركزى در خصوص نظم بخشــى به بازار 
غيرمتشكل پولى در كشــور تاكيد دارد. در 
تبصره 1 از ماده 2 ايــن قانون گفته آمده:« 
درصــورت ارايه گــزارش و احراز تخلف 
از ســوى بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران اين بانك مى تواند نســبت به تعليق 
مجوز موسســات متخلف اقــدام نمايد در 
اين موارد نيروى انتظامى جمهورى اسالمى 
ايران مكلف بــه جلوگيرى از ادامه فعاليت 
متخلفيــن و انجام همــكارى الزم با بانك 

مركزى جمهورى اسالمى ايران مى باشد».
با اين تفاسير بايد تا حدودى انگشت اتهام 
را از روى نيروى انتظامى برداشــت چرا كه 
طبق اين قانون مشخص شد كه رسيدگى به 
فعاليت غيرقانونى موسسات بدون مجوز در 

حيطه وظايف نيروى انتظامى نبوده است.
گفته هاى روز گذشــته سخنگوى دستگاه 
قضا هم مويدى بود بر ايــن ادعا كه بانك 
مركزى در ماجراى كاسپين و آرمان كوتاهى 

كرده است.
اژه اى:  بانك مركزى در مجوزها تعجيل كرد

محســنى اژه اى در ايــن بــاره مى گويد: 
«گزارشــى خطاب به دادســتان كل نوشته 
شده و به بانك مركزى اعتراض شده ولى 
اطالع نــدارم كه از رئيــس بانك مركزى 
شكايت شــده باشد ولى اعتراضاتى نسبت 
به بانك مركزى بوده است. هشت تعاونى 
اعتبــارى وجود داشــت كه مقرر شــده 
بــوده توســط بانك مركزى ادغام شــوند 
و موسســه اى اعتبارى تشــكيل شود. در 

واقع شايد ادغام درســت نباشد. قرار بود 
آن تعاونى ها منحل شــود و توسط عناصر 
اصلى آنها موسســه كاسپين تشكيل شود و 
همه سپرده ها به اين موسسه بيايد. يكى از 
كارهايــى كه بايد انجام مى شــد و تعجيل 
شــد قبل از اينكه كارها به اتمام برســد و 
وضعيت طلب و بدهى ها روشــن شود، به 
كاسپين مجوز داده شده و كارها انجام شده 
بــدون اينكه موضوعــات 8 تعاونى ديگر 
روشن شود. يكى از مشكالت از اين ناحيه 
است، بخش ديگر مشكالت اين است كه 
برخى از همان 8 تعاونى برخالف مقررات 
سودهاى زيادى مى دادند و اين سودها را از 
موجودى ها برداشت مى كردند و بعضى از 
افراد هيات مديره تخلفاتى كردند كه بانك 
مركزى از قــوه قضاييه كمك خواســت. 
برخى بازداشت شــدند، از همان موسسه 
فرشــتگان يا آرمان اموال هايى توقيف شد 
و در حال كارشناســى و بررســى است و 
مــا از بانك مركزى درخواســت داريم كه 
در اين باره تســريع كند.مــا به كمك بانك 
مركــزى مى آييم اما باز دوباره سرچشــمه 
را رها مى كنند و مشكالت ديگر به وجود 
مى آيد، ماننــد همان معوقــات بانكى. ما 
تالش داريم كه مشــكالت مردم برطرف 

شود».
با توجــه به صحبت هاى ســخنگوى قوه 
قضائيــه بايد اين برداشــت را كرد كه همه 
از رشــد قــارچ گونــه اين موسســات و 
ورشكســتگى هاى پى در پى شان به ستوه 
آمده اند اما اينكــه چه زمان مى خواهند از 
فعاليت اين موسســات جلوگيرى كنند بايد 
گفت كه خدا عالم است، و فقط مى گويند 
كه مردم صبور باشند و پول ها پرداخت مى 
شــود، در نهايت هم داســتان ثامن الحجج 
تكرار مى شــود و احتماال پول ها را از پول 
بيــت المال و يا پول نفت بــه مردم بر مى 

گردانند.
  نماينده نهاوند به رئيس جمهور 

تذكر داد
نماينده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اسالمى نيز آسوده از كنار مطالبات و سپرده 
هاى مردمش نگذشــته و در جلســه علنى 
مجلس شــوراى اسالمى در روز چهارشنبه 

به رئيس جمهور متذكر شد.
 حسن بهرام نيا در خصوص تعيين تكليف 
و رسيدگى به سپرده گذاران موسسه آرمان و 
كاسپين جهت پرداخت اصل و سود سپرده 
آنان در اســتان همدان و شهرستان نهاوند 

تذكر داد.
هر چند كه نماينده نهاوند در مجلس در اين 

تذكر تنها نبود و آرمان و كاســپين موضوع 
و محور بســيارى از تذكرات نمايندگان در 
استانهاى متعدد ديگر كشور هم قرار گرفت.  

همدان رها شده در بى نظارتى بانكى
و در پايــان مرورى مى كنيم به چند ســال 
گذشــته كه بانك مركزى براى غرب كشور 
نماينده اى را در نظــر گرفت تا بر فعاليت 

موسسات نظارت داشته باشد.
اما ســوال در اينجا مطرح مى شود كه اين 
ناظر چه شــد و اكنون كجا است؟  بازرس 
منطقه غرب كه نظارت بر 5 استان از جمله 
همدان را برعهده داشت به مدت دو سال در 
همدان ســاكن بود، در سال 93 به كرمانشاه 
انتقال يافت و در اين خصوص مســئولين 
اســتان هيچ مخالفتى نكردنــد چرا كه مى 
گويند سياســت بانك مركزى در آن زمان 

بوده است.
در ايــن خصوص روابط عمومى بانك ملى 
همدان مى گويد: «در مقطعى از زمان بانك 
مركزى بر نداشــتن قــدرت اجرايى الزم 
توسط اين بازرس ها واقف شد و به همين 
دليل حتى دفتر را هم در كرمانشــاه تعطيل 
كرد». از دو ســال گذشته نسبت به وارسى 
ليست موسسات موجود در استان كه رشدى 
قارچ گونه داشته اند به مسئوالن امر از جمله 
نماينده وزير اقتصاد و دارايى در اســتان و 
دبيرخانه هماهنگى شــعب بانكهاى استان 
توصيه  و تذكراتى از ســوى رسانه ها داده 
شد. دغدغه اى كه در برهه اى منتج به انتشار 
اسامى موسسات مجاز، غيرمجاز و در حال 
اخذ مجوز در اســتان شــد اما با رويكردى 
غافالنه و پرهيز از مسئوليت پذيرى مواجه 
شــد تا امروز بار ديگر همدان با قصه تلخ 
"احســان الزهرا" و "ثامــن الحجج" ديگر 
مواجه شود و نقدينگى قابل توجه همدانى 
ها در كيســه نامديريتى ها و طمع دوزى ها 

قرار بگيرد. 
موقعيت حساس همدان و عالقه وافر مردم 
اين ديار به پس انداز و سپرده گذارى جايگاه 
حساس ترى را نسبت به ديگر استانها پديد 
آورده كه البته اين حساسيت و ويژگى بيشتر 
مورد توجه موسسات مالى بوده تا مسئوالن 
و كسانى كه بايد حافظ مال مردم باشند. اين 
گونه است كه همدان امروز بهشت بانكهاى 

كشور تبديل شده است.     
با اين تفاسير بازرسى وجود نداشته كه بتواند 
بر اين امور نظارت كند و موسسه آرمان هم 
با خيالى راحت به فعاليت خود و پرداخت 
ســودهاى باال ادامه داده و هرگز به اين فكر 
فرو نرفته اســت كه در آينده در برخورد با 
ورشكستگى سرمايه اين مردم چه مى شود.

مدير كل اقتصادى استاندارى بانك مركزى را مسئول آرمان ميداند

همدان رها شده در بى نظارتى بانكى
■ اعتراضات به موسسات اعتبارى به مجلس كشيده شد

■ بازداشت متخلفان در موسسه آرمان

خداحافظى رهبر
 از شركت شيشه 
 حميدرضا رهبر مدير عامل با ســابقه 
شركت شيشه همدان ســكان هدايت اين 

شركت را به فرد ديگرى سپرد. 
وى با اعالم اينكه 16 سال پرافتخار را در 
مجموعه شيشــه همدان گذراندم، اظهار 
كرد: اكنون شركت شيشه همدان در اوج 
موفقيت و افتخار اســت و شــرايط آرام 
و مناســب امروز شيشــه همدان مرهون 
تالش و كوشــش تعداد قابل توجهى از 

مهندسين، تكنســين ها و كارگران است 
كه شــانزده ســال پابه پاى من زحمت 
كشــيدند.وى با بيان اينكه قصد توســعه 
فعاليتهــاى توليدى خودم را دارم، افزود: 
در حال حاضر با اعتماد مردم به روحانى 
مــى طلبد كــه دولت دوازدهــم در راه 
شكوفايى و رونق اقتصاد و معيشت مردم 
نهايت تالش خود را بكار گيرد و هدف 
اصلــى بنده نيز در اين راســتا خالصه و 

معنا مى شود.
رهبر كــه در حال حاضر رياســت خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان را بر عهده 
دارد، خاطر نشــان كرد: كارخانه شيشــه 

همدان متعلق بــه كارگران و مردم همدان 
اســت و اجازه نخواهم داد آسيبى به اين 
مجموعه برسد و هميشه پيگير مباحث اين 

واحد توليدى خواهم بود.
رهبر با بيان اينكه اســتان همــدان داراى 
ظرفيتهــا و پتانســيل هاى قابــل توجهى 
اســت، تاكيد كرد: در دولت دوازدهم بايد 
نگاه ويــژه و توجه خاصى به حوزه توليد 
صــورت گيرد چــرا كه با رونــق توليد، 
اشتغالزايى و شــكوفايى و رونق اقتصادى 

بدست مى آيد.
وى در پايان در پاسخ به اينكه آيا در دولت 
دوازدهم قصد داشتن پست دولتى داريد؟ 

گفــت: همه ما وظيفه داريم كه از روحانى  
رييس جمهور منتخب مردم و برنامه هاى 

دولت دوازدهم حمايت كنيم.

انتخابات شوراى شهر استان 
هنوز تائيد نشده است 

 رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شــوراهاى اســالمى استان 
همدان گفت: هيأت نظارت بر انتخابات شــوراها هنوز هيچ يك 

از انتخابات شوراى شهر در استان همدان را تأييد نكرده است.
حســن بهرام نيــا در گفت وگو با فارس ، با بيــان اينكه هنوز در 
خصوص تأييد هيچ انتخابات شــوراى شــهرى در سطح استان 
همدان هيأت نظارت اظهار نظر نكرده اســت، اظهار كرد: بايد با 
توجه فرصت قانونى 15 روزه كه به هيأت نظارت داده شده است، 

به مرور بررسى شده و تصميم نهايى اتخاذ شود.
وى با بيان اينكه عدم تأييد انتخابات شــوراى شهر به علت اينكه 
ممكن اســت اعتراضى از سوى كانديداها باشــد، تاكنون اعالم 
نشده است، تصريح كرد: همچنان هيأت نظارت منتظر اتمام زمان 
اعتراض ها و بررســى كامل همه جوانب انتخابات است تا تأييد 

نهايى را اعالم كند.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى استان همدان 
خاطرنشان كرد: فرصت شــكايت كانديداهاى معترض شوراى 
شهر به اتمام رسيده است و اكنون هيأت نظارت 15 روز فرصت 
رســيدگى به اين شكايات را دارد كه به مرور با بررسى شكايات 

تأييد انتخابات شورا نيز اعالم مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: هيأت نظارت استان همدان پس از بررسى 
پرونده هــاى شــكايات كانديداها و تخلفــات صحت انتخابات 
شوراها در همدان را اعالم مى كند كه ممكن است اين اعالم نظر 

يكباره يا به مرور باشد.
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پيشخوان
جام بزرگ در خط آتش

 اردوى آمادگى تيم ملى تيرانــدازى با حضور 21 تيرانداز تفنگ و 
تپانچه در محل مجموعه ورزشى آزادى در حال برگزارى است.

اين مرحله از اردوهــاى آمادگى تيم ملى تيراندازى با توجه به نزديك 
شدن به رقابت هاى جام جهانى آذربايجان و مسابقات قهرمانى جوانان 
- زول آلمان با حضور 9 تپانچه زن از 4 خرداد ماه تمرينات خود را آغاز 
و در بخش بزرگساالن تا يكم خرداد و در بخش نوجوانان و جوانان تا 

دهم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

همچنين در رشته تفنگ نيز 12 تفنگدار از 6 تا 15 خرداد ماه در بخش 
بزرگســاالن و از 10 تــا 31 خرداد ماه در بخــش نوجوانان و جوانان 

تمرينات خود را زير نظر مربيان پيگيرى مى كنند.
در تفنگ بزرگساالن، الهه احمدى، نجمه خدمتى، نرجس امام قلى نژاد، 
مه لقا جام بزرگ، حســين باقرى و پويا نوروزيان نفرات دعوت شده 
هستند.در تفنگ نوجوانان و جوانان فاطمه كرم زاده، مريم شفيعى پور، 
آرمينا صادقيان، اميرســياوش ذوالفقاريان، امير محمد نكونام و عليرضا 

داود آبادى دعوت شده اند.
در تپانچه بزرگساالن گلنوش ســبقت الهى و وحيد گل خندان حاضر 

در اردو هستند.
در تپانچه نوجوانان و جوانان هم هانيه رستميان، سيده شيرين مرتضوى، 
مهدى تندرى، عرفان صلواتى، مرتضى عليمحمدى، محمد تاجدينى و 

لعيا محمدى مهيا مى شوند.
در ايــن مرحله از اردوها، عليرضا اينانلــو، محمد زائر رضايى و مريم 
طالبى در رشــته تفنگ به عنوان مربى و سكينه خدابنده لو، اميرحسين 
صولت و مصطفى احمدى مربيان رشــته تپانچه در محل فدراســيون 
تيراندازى واقع در مجموعه ورزشــى آزادى بر تمرينات ورزشــكاران 

نظارت دارند.

سفر مربى رومانيايى 
رويينگ به كيش

 سرمربى خارجى تيم ملى قايقرانى 
رويينگ بــراى تمديد ويزاى كارى و 

اقامتش در كشور، به كيش سفر كرد.
به گزارش ايسنا، جيوگانيك رومانيايى 
كــه كارش را بــه طــور رســمى با 
و  كرده  شــروع  رويينگ  قايقران هاى 
از ديروز نيــز تمرين هاى تيم دختران 
را زير نظر گرفته، براى تمديد رواديد 
و اقامتش در ايران راهى كيش شــده 

است.
او پيش از اين با ســفر به سد حسن لو 
نقده از اردوى تيم پسران بازديد كرد 
و ســپس برنامه هاى تيــم دختران را 

مشخص كرد و راهى كيش شد. 
گفته شــده او از امكانــات قايقرانى 
كيش در اين سفر نيز بازديد مى كند. 
با  ديروز  صبح  از  رويينــگ  دختران 
برنامه تمرينى او كارشــان را شروع 

كرده اند.

منچستريونايتد 
ارزشمندترين باشگاه 

اروپا انتخاب شد
 باشگاه منچســتريونايتد به عنوان 
انتخاب  اروپا  باشــگاه  ارزشمندترين 
شــد و نخستين باشــگاهى در تاريخ 
لقب گرفت كه بيش از 3 ميليارد يورو 

ارزش دارد.
به  گزارش ايرنا، طبق آخرين گزارش ها 
و بررسى هاى صورت گرفته از سوى 
KPMG باشــگاه منچستريونايتد كه 
اخيرا قهرمان ليگ اروپا شــده است، 
باالتر از رئال مادريد و بارســلونا در 
صدر ارزشمندترين باشگاه هاى فوتبال 

در اروپا قرار گرفت.
KPMG باشگاه هاى فوتبال در اروپا 
را بر حســب فاكتورهايــى همچون 
و  محبوبيت،  اسپانســر  دهى،  ســود 
ظرفيت هاى ورزشــى مورد بررسى و 
طبقــه بندى انجــام داد كه حضور پر 
تعداد تيم هاى ليگ برترى انگليس در 

آن جالب توجه است.

نشست مسئولين كاراته همدان 
با اعضاى فدراسيون

 مســئولين هيات كاراته استان 
همدان با اعضاى فدراســيون در 
خصوص كاراته استان ديدار و به 

بحث و گفت وگو پرداختند.
به گــزارش پايگاه خبرى همدان 
حضور  با  نشســت  اين  ورزش، 
رئيــس  فرجــي  محمدصــادق 
فدراســيون كاراتــه و محســن 
محمد  فدراسيون،  دبير  عاشورى 
زنگنه رئيس هيات كاراته اســتان 

و سيروس امينى دبير هيات كاراته برگزار شد. 
در اين نشست در خصوص وضعيت كاراته بحث و گفت وگو شد و 
مسئولين كاراته همدان براى ميزبانى استان همدان در سال 96 در اين 

رشته ورزشى رايزنى هايى انجام دادند.
محمدصادق فرجى رئيس فدراســيون كاراته هم حمايت همه جانبه 
خــود از ميزبانى و ايجاد پايگاه قهرمانى در پايتخت تاريخ و تمدن را 

اعالم و آمادگى خود را در اين زمينه بيان كرد.

دعوت 2 ورزشكار همدانى به اردوى 
تيم ملى دارت پيوند اعضا

 2 ورزشــكار همدانى به اردوى تيم ملى دارت پيوند اعضا كشور 
دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان، 
اردوى ما قبل پايانى ورزشكاران دارت پيوند اعضا يازدهم تا پانزدهم 

خرداد در مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار مى شود.
ورزشــكاران اســتان هاى فارس، همدان، البزر و اصفهان به اين اردو 
دعوت شده اند. مريم فريدونى و مصطفى آرمزد 2 ورزشكار همدانى 

هستند كه به اين اردو دعوت شدند.

معصومه كمالوند »
 فــرود ظفرى متولد ســال 1372 در 
سال 1388 از  اســت.  نهاوند  شهرستان 

و ســن 16 ســالگى پا به عرصه ورزش 
مى گــذارد و نكته مهم اينكــه از آماتور 
تا دوران حرفــه اى را با مربيگرى احمد 
اســدى، به عنوان بهتريــن مربى غرب 

كشور، شروع و ادامه مى دهد.
تنها يك ماه از آغاز فعاليتش در رشــته 
ووشو مى گذشــت كه توانست با كسب 
عنوان قهرمانى شهرســتان و اســتان به 
مسابقات كشورى دعوت و پس از آن هم 
موفق به كســب مدال نقره اين مسابقات 

شود.
هفته  كه  اسالمى  كشورهاى  مسابقات  در 
گذشته با حضور 60 كشور شركت كننده 
در باكو (آذربايجان) برگزار شد توانست 
عنوان قهرمانى را كســب كند. ظفرى در 
ايــن بازى ها در فينــال و در مصاف با 
قهرمان MMA جهان و شكست وى در 
2 راند با اختالف بسيار زياد مدال طالى 

اين مسابقات را كسب كرد.
ســوغات فرود ظفرى از مسابقات باكو، 
دست شكسته و مدال طالى اين رويداد 
بود. مراسم اســتقبال از وى هم به دليل 
كه  ظفرى  اميد  بــرادرش  نابهنگام  مرگ 
او هم اتفاقا از ووشــوكاران و قهرمانان 
شهرستان بود، لغو شد. فرود هم غريبانه 
مدال طــالى خود را بــه آرامگاه ابدى 

برادرش هديه كرد.
ظفرى مدال هاى متعددى را در مسابقات 
و جدال هاى مختلف ووشــو كسب كرده 
است كه از آن جمله مى توان 5 مدال ملى، 
اخذ مدال طالى جام پارس در سمنان با 
حضور 28 كشور شركت كننده در سال 
96، حضور در جام وحدت و دوستى در 
ســال 91 به همراه برادر فقيدش اميد. (2
برادر مقــام قهرمانى و نايب قهرمانى اين 
جام را تصاحب كردند كه اميد موفق به 
دريافــت مدال طال و فرود هم مدال نقره 

مسابقات را گرفت.)
 ووشو ورزش خانوادگى ظفرى

در خانــواده ظفرى 3 ووشــوكار حرفه اى 
حضور داشــتند كه با مــرگ اميد حاال تنها 
فــرود و على مانده اند. على پيش از اين در 
رده نوجوانــان كار مى كرد و حاال 2 ســال 
است كه به اردوى تيم ملى دعوت مى شود 
و بــه زودى هم قرار اســت 14 تيرماه در 
اردوى انتخابى فيكس مسابقات جهانى كه 
در روسيه برگزار مى شود، حضور پيدا كند.

 ووشو ورزش ندارى است
فرود ظفــرى با حضور در دفتــر روزنامه 
گفت:  نهاوند،  شهرســتان  در  همدان پيــام 
ووشــو ورزش نــدارى اســت و اوضاع 
مالى آن نسبت به ســاير ورزش ها چندان 
مورد پذيرش نيســت، در حالى كه حضور 
قهرمانان و مدال آوران تكنيكى اين رشــته 
در شهرســتان مــى تواند نهاونــد را مثل 
روزهاى اوج كشتى، به قطب ووشو تبديل 

كند.
 مدال آوران ووشو در سايه

بــه گفته اين قهرمان ووشــو كار نهاوندى، 

هرساله 3 ورزشكار در اين عرصه از نهاوند 
بــه تيم ملى دعوت مى شــوند و مدال هم 
كســب مى كنند. حضور ورزشكارانى در 
ايــن عرصه همچون علــى احمدوند، امير 
شــاهمرادى، علــى ظفرى و بنــده كه در 
ليگ هاى برتر كشــور در حال بازى هستند 

دليل قابل اعتنا و توجهى بر اين ادعاست.
 حامى مالى من، دسترنج كارگرى 

پدرم است
ظفرى 5 ســال اســت كه متاهل و مستاجر 
است. از اوضاع مالى اش ناراحت و ناراضى 
اســت. او مى گويد: با هزينه كارگرى پدرم 
بــه ايــن ورزش رو آورده ام و تاكنون هم 
با حمايت مالى و زحمــت پدر بوده كه تا 
ايــن مرحله پيش رفته ام امــا گاهى اوقات 
هــم به دليل ضعف مالى برخى مســابقات 
را از جمله رفتن به برزيل بدليل نداشــتن 
1و نيــم ميليــون تومان هزينــه ماليات از 
رفتــن باز ماندم و برخى مســابقات هم از 
جمله مسابقات كشــورى را از مربى خود 
هزينه حضور را قــرض گرفتم اما با مدال 

بازگشته ام.
در حال حاضر هم منبع درآمدى ندارم و با 
وجود 5 ســالى كه به تيم ملى دعوت شدم 
هيچ حمايتى نشــدم و بــا هزينه هاى ليگ 
تامين معاش مى كنم كه كفاف زندگى ام را 

نمى دهد.
 هزينه لباس 700 هزار تومان

هزينه تامين لباس ووشو و وسايل آن براى 
يك ووشــوكار از 300 تا 700هزار تومان 
است كه برخى توان تامين اين هزينه راهم 
ندارنــد و از همان ابتدا با وجود داشــتن 
اســتعداد در اين خصــوص از فعاليت باز 

مى مانند.
 خانه جــودو را بــدون امكانات 

تحويل دادند
خانه جودو شهرستان تقريبا 4 سال پيش از 
اين با همين نام براى فعاليت ووشــو كاران 
بود و حاال يك ماهى مى شود رسما به خانه 
ووشــو نامگذارى شده اســت اما امكانات 
خاص اين ورزش ازجمله سكو و تاتامى را 

ندارد و روى زمين تمرين مى كنيم.
 درخواست حمايت

در پايان با ســپاس از همسرم كه پا به پاى 
آرزوهايم در كســب مــدال و قهرمانى در 
ووشــو مرا همراهى كرد و ضمن تشكر از 
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
و رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
نهاوند و اســتاد و مربى با اخالق و زحمت 
كــش كه حامــى خوبى براى مــن بود، از 
مســئوالن مى خواهم كه عمال اين ورزش 
و ورزشــكاران اين رشــته را در شهرستان 

حمايت كنند.
 يك قهرمانى ارزشمند

فرود ظفرى ســانداكار تيم ملى ايران هفته 
گذشــته با شكســت نماينده آذربايجان به 
مــدال طــالى چهارميــن دوره بازى هاى 
همبستگى كشــورهاى اسالمى دست يافته 

بود.
ظفــرى هفته گذشــته و در وزن منفى 65

كيلوگرم، بــه مصاف بايرام شــامادوف از 
جمهــورى آذربايجان رفت و با شكســت 

سانداكار كشــور ميزبان به مدال طالى اين 
مسابقات دست يافت.

 وى در ابتد
ا طــارق هندريك از اندونــزى را با اقتدار 
شكســت داده بود و در مرحله نيمه نهايى 
نيز عبداله عبيد از پاكستان را از پيش روى 

برداشت و به فينال رسيد.

جاى خالى آرمين تشكرى
رويارويى شاگردان كوالكوويچ 

با بزرگان واليبال جهان
 تيم   ملى واليبال ايران ششــمين حضــور خود را در ليگ جهانى 
تجربه مى كند و در نخســتين بازى خــود در ليگ جهانى 2017 به 

مصاف ايتاليا مى رود.
ليگ جهانى 2017 از فردا جمعه 12 خرداد ماه آغاز مى شــود و ملى 
پوشــان ايران در هفته اول رقابت ها، مصاف خود را با رقباى شــان 

آغاز مى كنند.
واليباليست هاى ايران در نخستين هفته اين رقابت ها با لهستان، ايتاليا 
و برزيل هم گروه هســتند و از ســاعت 22:30 دقيقه جمعه 12 تير 
ماه در نخســتين ديدار خود به مصاف ايتاليا مى روند. اين ديدار در 

پساروى ايتاليا برگزار مى شود.
آخرين ديدار ايران و ايتاليــا در المپيك 2016 ريو بود كه با برترى 

ايتاليايى ها و صعود اين تيم به نيمه نهايى همراه شد.
نخســتين رويارويى اين 2 تيــم در ليگ جهانى به ســال 2013 و 
نخســتين حضور ايران در ايــن رقابت ها باز مى گــردد؛ جايى كه 
شــاگردان والسكو با نتيجه  3 بر يك برابر ايتاليا پيروز شدند. برترى 

برابر ايتاليا دومين پيروزى ايران در تاريخ ليگ جهانى بود.
از ايتاليا مى توان به عنوان حريف هميشگى ايران در ليگ جهانى ياد 
كرد. اين تيم در سال 2014 هم با ملى پوشان ايران هم گروه شد كه 

اين بار ايتاليا هر 2 بازى خود را 3 بر صفر از ايران برد.
نكته جالب درباره گروه بندى ايران در هفته اول ليگ جهانى 2017

اين اســت كه اين گروه بندى در سال 2014 هم تكرار شده بود. در 
آن دوره ايتاليــا با 6 برد و 19 امتياز و ايران هم با همين تعداد برد و 
امتياز اول و دوم شــدند. برزيل و لهستان هم سوم و چهارم شدند و 

از رسيدن به دور بعد بازماندند.
تيم   ملــى ايران در 2014 دو پيروزى و 2 شكســت برابر برزيل، 2

شكســت و 2 پيروزى برابر ايتاليا و 4 پيروزى برابر لهســتان كسب 
كرد.

ايران و ايتاليا در ديدار رده بندى ليگ جهانى 2014 براى پنجمين بار 
در ايــن دوره به مصاف هم رفتند كه ايتاليا با نتيجه  3 بر صفر پيروز 

شد و مقام سومى را كسب كرد.
در ســال 2016 هم ايتاليا به ايران آمد و در ورزشگاه 12 هزارنفرى 
آزادى به مصاف ايران رفت. در اين ديدار ايتاليا موفق شــد با نتيجه  

3 بر صفر ايران را از پيش رو بردارد.
تيم هاى لهستان، ايتاليا و برزيل كه در هفته اول ليگ جهانى با ايران 
هم گروه هســتند، مجموعا 18 قهرمانى در ليگ جهانى را كســب 

كردند.
برزيل 9 قهرمانى، 6 نايب قهرمانى و 4 ســومى، ايتاليا 8 قهرمانى، 3
نايب قهرمانى و 4 مقام سومى و لهستان هم يك قهرمانى و يك مقام 

سومى را در ليگ جهانى كسب كردند.
ســعيد معروف، فرهاد ســال افزون، رضــا قرا، امير غفــور، فرهاد 
نظرى افشــار، فرهاد قائمى، مجتبى ميرزاجانپــور، ميالد عبادى پور، 
محمد جواد معنوى نژاد، سامان فائزى، عادل غالمى، مسعود غالمى، 
مهدى مرندى و مصطفى حيدرى 14 بازيكن ايران در هفته اول ليگ 

جهانى هستند.
محمد موســوى هم به دليل آســيب ديدگى در هفته نخســت ليگ 

جهانى به ميدان نمى رود.
امير خوش خبر به عنوان سرپرســت، ايگور كوالكوويچ (سرمربى) 
پيمان اكبرى (مربى) دراگان كوبيلســكى و ســعيد رضايى (كمك 
مربيان)، دكتر سيامك افروزى (پزشك) دانيل ميسيچ (مربى بدنساز)، 
نويد مشــجرى (آناليزور)، عليرضا پيشياره (ماساژور) نيز كادر فنى 

تيم ملى واليبال ايران در هفته نخست ليگ جهانى هستند.
شــايد بدترين خبر براى ما و مخاطبان روزنامه همدان پيام اما غيبت 
آرمين تشــكرى در اين دوره از مســابقات باشد. بلندقاتمت ارزنده 
همدانى كه ســابقه حضور در ليگ جهانى را دارد و ما همدانى ها نيز 

خاطرات خوبى از بازى او در اين رويداد داريم. 
اما امســال كوالكوويچ ســرمربى تيم ملى آرمين تشكرى را به تيم 
ملى فرا نخواند تا دوباره شــاهد عدم حضور اين واليباليست خوب 

همدانى در يكى از معتبرترين رويدادهاى جهانى واليبال باشيم.
امــا ايتاليا نايــب قهرمان المپيــك ريو با مربيگــرى "جيان لورنزو 
بلنجينى" و با تركيب بوتى، كاندالرو، راندازو، پسارســى، وتورى، 
اســپيريتو، جيانلى، بالســو، تيزيانو مازونه، النــزا، كوالچى، پيانو، 
آنتونوف، بوتو، ســابى، ريكى، دانيله مازونه و اســپورتولى در اين 

رقابت ها حاضر هستند.
كوبياك، موزاج، كونارســكى، كومندا، لوكاژ، كورك، كلوش، ورونا، 
لمانسكى، لوماژ، دريژزگا، داميان، اسليوكا، كوچانوفسكى، پيچوكى، 
زاتورسكى، بوژك، بينيك، آرتور به مربى گرى فرديناندو دجورجى 
براى لهستان و برونو رزنده، كاربونرا، واالس دسوزا، لوكاس، تياگو، 
موريلو، تالس هوس، رافائل ويرا، پينتو، لئائو، لوئيس فليپ، ســوزا، 
داگالس سوزا، لوكاس سوتكمپ، اواندرو، لوكارلى، سيلوا و بوياتى 
بــا مربى گرى رنان دال زوتو براى برزيــل قهرمان المپيك در ليگ 

جهانى امسال بازى خواهند كرد.

برنامه  بازى هاى تيم   ملى ايران در هفته اول ليگ جهانى 
به شرح زير است
جمعه 12 خرداد

لهستان   برزيل ساعت 19:30
ايران  ايتاليا ساعت 22:30

شنبه 13 خرداد
لهستان   ايتاليا ساعت 16:30
ايران   برزيل ساعت 19:30

يكشنبه 14 خرداد
برزيل  ايتاليا ساعت 16:30
ايران   لهستان ساعت 19:30

با فرود ظفرى چند روز بعد از قهرمانى در باكو و قتل برادرش:

منبع درآمد ندارم

ف آگهى  مناقصه عمومى يك مرحله اى توام با ارزيابى كيفى 
اداره كل ميراث فرهنگى ،صنايع دستى وگردشگرى استان همدان

درنظر دارد پروژه تكميل قسمت مخزن امن اشياء موزه منطقه اى هگمتانه را ازطريق مناقصه عمومى يك 
مرحله اى  توام با ارزيابى كيفى به پيمانكاران واجدشرايط و رتبه بندى شده داراى گواهينامه تشخيص 

صالحيت معتبر و ظرفيت كارى آزاد دررشته ابنيه وتاسيسات بشرح ذيل نمايد.
مدت پيمان شهرستاننام پروژهرديف

(ماه)
مبلغ برآورد

(به ريال)
مبلغ تضمين شركت در 

مناقصه(به ريال)
مدت اعتبار 
منبع تأمين اعتبارپيشنهاد(ماه)

1
تكميل قسمت 

مخزن امن اشياء موزه 
منطقه اى هگمتانه

ملى ويا اسناد 313/983/000/000699/150/0003همدان
خزانه اسالمى

1- نوع تضمين شركت در مناقصه مى بايد به يكى از روش ذيل ودرپاكت سربسته مهرشده باذكر پاكت الف مناقصه 
تكميل مخزن موزه هگمتانه ارائه گردد.

 الف: ضمانتنامه بانكى ويا ضمانت نامه صادره ازسوى موسسات اعتبارى غيربانكى كه داراى مجوز معتبرفعاليت ازسوى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران هستند .

 ب: اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانكها ودولت با قابليت بازخريد قبل ازسررسيد(موضوع قانون نحوه انتشاراوراق 
مشاركت)

ج: واريزوجه نقدبه شماره حساب 2172625606007 تمركز وجوه سپرده خزانه دارى كل بانك ملى 
2- مدارك مورد نيازارزيابى فنى بازرگانى شركت شامل تصوير برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه وآگهى تاسيس 

شركت به همراه آخرين تغيرات شركت و تصويركارت ملى مديرعامل واعضاءهيات مديره شركت وگواهى صالحيت 
پيمانكارى داراى اعتبار رشته ابنيه وتاسيسات ونيزتكميل ومهروامضاء فرم هاى مربوط به ارزيابى وانتخاب پيمانكار 

مفادبخشنامه شماره 100/65663 مورخ 91/8/14 در پاكت سربسته وممهور به مهرشركت باذكر پاكت ب مناقصه 
تكميل مخزن موزه هگمتانه ارائه گردد 

3- پيشنهاد قيمت برمبناى دستورالعمل بخشنامه  شماره 54/4951-102/5453 مورخ 1377/9/9 موضوع نحوه 
ارائه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران با مهر وامضاءمجاز شركت درپاكت سربسته ممهور به مهر وامضاء 

مجازشركت وبا ذكر پاكت ج مناقصه تكميل مخزن موزه هگمتانه ارائه گردد.              
4-محل تسليم اسناد شركت در مناقصه:همدان :ميدان جهاد .خيابان عارف قزوينى .چهارراه نظرى . اداره كل ميراث 

فرهنگى ،صنايع دستى وگردشگرى استان همدان .( پاكت اصلى حاوى پاكات الف،ب وج  وممهور شده به مهروامضاءمجاز 
شركت كه عالرغم ذكر مشخصات فرستنده وگيرنده ،درج جمله مربوط به مناقصه دو مرحله اى تكميل مخزن امن موزه 
منطقه اى هگمتانه قابل رويت باشد.الزاما قسمت هاى قابل بازشدن پاكت سربسته اصلى ضمن ممهوربودن باپوشش 

چسب نوارى شفاف پنج سانتى مترى پوشش  شود)
5-مهلت تحويل اسناد مناقصه: ازتاريخ  1396/3/8 الى 1396/3/16( اداره كل ميراث فرهنگى،صنايع دستى 

وگردشگرى استان همدان واحد دفتر فنى)
6-تاريخ تحويل اسناد: تا تاريخ 96/3/30 ساعت 13(مالك تاريخ ثبت دبيرخانه اداره كل برروى پاكت مى باشد)

الف:درزمان تحويل حضورى مدارك دريافت رسيدكتبى از دبيرخانه اداره كل الزامى مى باشد.
ب:درصورت ارسال پستى اسناد و وصول پاكت پستى بعداز مهلت ارسال ،ترتيب اثرداده نخواهد شد. 

7-بازگشايي پاكتهاى مناقصه: تاريخ 96/3/31 ساعت 9صبح درسالن جلسات اداره كل ميراث فرهنگى خواهد 
بود.*(كسب حداقل شصت امتياز ارزيابى فنى كيفى براى بازگشائى پاكت ج الزامى است)**(حضورنماينده مجازشركت 

كنندگان مناقصه درجلسه بازگشائى بالمانع وبدينوسيله از آنها دعوت بعمل مى آيد.)
8- پيشنهادهاى فاقدسپرده،سپرده مخدوش،سپرده كمتراز ميزان مقرر،چك شخص ونظاير آن براى ارزيابى كيفى ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
9-كليه پرداخت هاى اداره كل ميراث فرهنگى ،صنايع دستى وگردشگرى استان همدان درحدتخصيص دريافتى خواهد بود. 

اطالعات تماس :08138271945 داخلى 263 دفترفنى     (م .الف1085)

اداره كل ميراث فرهنگى ،صنايع دستى وگردشگرى استان همدان

فنوبت  دوم

تاريخ  چاپ نوبت اول : 96/3/8
تاريخ  چاپ نوبت دوم: 96/3/11
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خبـر

 بهمن هوشــمندى دهقان - افزايش 
مهاجرت هاى روســتا به شــهر در پى 
نبود اشتغال در روستا، ركود، تنگناهاى 
ساكنان  مشــكالت  افزايش  معيشــتى، 
روســتاها و... ارمغانى است كه پس از 
ســال ها، حاال خود را در قالب حاشينه 
نشينى شــهرها نمايان كرده است كه به 
عقيده صاحب نظران اين عرصه ضعف 
دولت هاى ســابق و حال، در برخورد و 
مقابله با آن، را ميتــوان از جمله عوامل 
بسط و گسترش حاشينه نشينى به شمار 

آورد.
 ايــن در حاليســت كه رفــع تنگناهاى 
پيش روى حاشــيه نشــينى بارها مورد 
توصيه رهبر معظــم انقالب قرار گرفته 
و به صراحــت و مكررا از مســووالن 
خواسته اند تا براى مقابله با آسيب هاى 

آن اقدام هاى عملى صورت دهند.
در اين گذر، رزن نيز از معظل حاشــيه 
نشــينى در امان نمانده و پيوسته شاهد 
روند رو به رشد اين معضل اجتماعى در 

اين شهر بوده واست .
اگرچه در نگاه ســطحى اثــرى از كپر، 
آلونك و غيره در اين شهر به چشم نمى 
خورد اما عدم وجود زير ســاخت هاى 
مناسب شهرى، وجود سكونت گاه هاى 

روستا نما، عدم وجود فضاى سبز، منازل 
مســكونى نامناســب و همچنين وجود 
معضالت معيشتى، اجتماعى و فرهنگى 
در برخى محله هــاى كم برخوردار كه 
آنــان را در زمره حاشــيه نشــينان قرار 
ميدهد، اهميت مقابلــه با اين معضل و 
همچنيــن توجه مســئوالن را دوچندان 

مى كند.
و از آنجــا كه تعداد خانوار هاى حاشــيه 
نشــين در رزن معدود بــوده، مى توان به 
راحتى بــا تدابير ويژه از گســترش آنها 
جلوگيرى كرد لذا آنچــه كه در اين ميان 
حائز اهميت اســت محروميت زدايى از 
برخى محالت اين شهر است كه البته يكى 
از نهادهاى تاثير گذار در اين زمينه ميتوانند 
شــورهاى اسالمى شهر باشند كه حاال در 
آغاز راه قرار دارند و به پشتوانه ى همين 

مردم به كرسى شورا راه يافته اند 
محروميت  در  پاييــن  محالت   

هستند 
على صالحى از ساكنين محله پايين رزن 
مى گويد پشــت باشگاه و پل فارسجين 
از جمله مناطقى از رزن هســتند كه در 
مقايســه با ديگر محله هــاى رزن، در 

محروميت بيشترى قرار گرفته اند.
وى مى گويــد: اگرچه در ســال هاى 

اخير بعضا ســاكنين محــالت پايين و 
فرســوده با اســتفاده از تسهيالت، خانه 
هاى خود را نوســازى و بهسازى كرده 
اند اما مشكالت حاشيه نشينى ريشه در 
فرهنــگ دارد و بايد با تدابير ويژه با آن 
مقابله كرد . صالحى ادامه ميدهد: رواج 
مشــاغل كاذب غير رســمى، فقرمفرط 
اقتصادى، فساد، عدم وجود مهارت فنى، 
از جمله ناهنجارى هايى مى باشــد كه 
در پى حاشيه نشــينى به وجود خواهد 
آمد و اين مهم نيازمند توجه مســئوالن 

امر مى باشد.
وى همچنين ميگويد: عدم وجود فضاى 
ســبز در پشت باشگاه انقالب موضوعى 
است كه مورد تاكيد اهالى اين محله مى 
باشد و از شهردارى رزن خواستار تمهيد 

تدابير ويژه در اين زمينه مى باشيم 
 كارت هــاى يارانه تنها درآمد 

خانواده هاى كم برخوردار
اگر از مشــكالت فرهنگــى و اجتماعى 
موجود در اين محــالت بگذريم بدهى 
هــاى قابل توجه به نانوايــى ها در اين 
محالت كه ناشــى از فقر مالى مى باشد 
موضوعى اســت كه هر بيننده را به تامل 
وا ميدارد، اين درحالى اســت كه  برخى 
خانواده ها، تنها درآمدشــان از دريافت 

يارانه مى باشــد و آن هــم ماهانه بين 
كاســبان محل در برابر بدهى ها توزيع 

مى شود .
بــى پولى در اين نقاط به حدى اســت 
كه كارت هــاى بانكى يارانــه خانواده 
هاى آســيب پذير در بين كاسبان محل 
در گردش اســت و هر يك، زمان واريز 
يارانه ها به تناسب طلب خود چيزى از 

آن را برداشت مى كند.
مشكالت شــكاف طبقاتى، به ويژه فقر 
و بيــكارى از جمله مواردى اســت كه 
ســاكنين اين محالت بــر آن اتفاق نظر 
دارند و مى گويند بــه هواى دگرگونى 
معيشت پا به اين محالت گذاشته اند و 
اكنون راهى براى برگشت به روستاها و 

زادگاه هاى خود ندارند 
 عدم تقسيم امكانات شهرى از 

مشكالت حاشيه شهر رزن
عليرضا رمضانى از ديگر شــهروندان 

ســاكن در اين مناطق اســت كه مى 
گويد: عدم تقسيم امكانات در شهر از 
ديگر مشكالت حاشيه شهر رزن است 
كه شهردارى مى تواند در راستاى اين 
مهم اقدامات قابل توجهى اتخاذ نمايد 
تفريحى  فضاهاى  و  پارك  نبود  وى 
در ايــن منطقه را از ديگر معضالت 
محــالت دانســته و مــى گويد: با 
اجتماعى  هــاى  آســيب  به  توجــه 
بيشــترى كه در اين نقاط از شــهر 
امكانات  وجــود  لزوم  دارد  وجود 
لبته ورزشــى بيشــتر،  تفريحــى و ا
از  بيشتر  شــهر  پايين  هاى  محله  در 

باشد. مى  سايرمحالت 
رمضانــى بــا بيان اينكــه رزن داراى 
بافت فرســوده قابل توجه نمى باشد 
و حاشيه نشينى در آن محسوس نمى 
باشــد گفت: عليرغم اينكه امكانات و 
در  مناسب  صورت  به  بهداشتى  مراكز 

حاشيه شهر توزيع شده است اما آنچه 
كه در محلــه هاى كم برخوردار بيش 
از پيش به چشم مى خورد محروميت 
سبز  فضاهاى  نظير  رفاهى  امكانات  از 
، پارك و امكانات ورزشــى مى باشد 
كه اميد اســت دســتگاه هاى مربوطه 
نســبت به اين موضــوع توجه جدى 

باشند. داشته  ترى 
به هــر روى بــراى بهبــود وضعيت 
محــالت محــروم، توجه بــه خرده 
فرهنگ هــا، افزايش نهادهاى نظارتى 
و  بهداشــتى  خدمات  ارائه  كنــار  در 
درمانــى، ميتواند از تبديل شــدن اين 
فضاها به يك معضل الينحل اجتماعى 
و امنيتــى جلوگيرى كند كه اميدواريم 
اين مساله در ريز سايه توجه مسولين 
اتفاق بيوفتــد و در آينده ايى نزديك 
شاهد توسعه و بهبود وضعيت  مناطق 

حاشيه ايى در رزن باشيم.

 madestan@hamedanpayam.com

با گذشت چهل سال از انقالب مردم 
همچنان حامى نظام و انقالبشان هستند

 ستاد بزرگداشت و سالگرد ارتحال امام خمينى (ره) در فرماندارى 
با حضور حجت االسالم والمسلمين رضا مصباح امام جمعه شهرستان 

و ساير مديران شهرستانى برگزار شد.
فرماندار شهرستان فامنين در ســخنانى ضمن تبريك به مناسبت فرا 
رســيدن ماه مبارك رمضان و آرزوى قبولــى طاعات و عبادات براى 
حاضرين گفت: حضور پرشور و با تدبير مردم در انتخابات اخير  نشان 
داد كه مردم ما با گذشــت چهل سال از انقالب هنوز هم حامى نظام 
و انقالبشان هســتند و اين عملكرد مطلوب از طرف مردم واليتمدار 
موجب شد ايران يكبار ديگر قد علم كرده و در ميان كشورهاى جهان 
خودى نشــان دهد. سيد مجيد شــماعى  اظهار داشت :  معرفى  اين 
شخصيت بزرگ و برجسته قرن اخير   به نسل جوان در جامعه امرى 
بسيار ضرورى مى باشد و انتقال افكار و آثار آن حضرت به نسل هاى 

آينده وظيفه اصلى  ما مسئوالن و دستگاههاى فرهنگى است.
 در ادامه جلسه فرمانده بسيج سپاه فامنين ضمن قدردانى از فرماندار 
جهت بذل توجه و تشــكيل جلســه مذكور با تبريك فرارسيدن ماه 
مبــارك رمضان به برنامه هاى پيش بينى شــده رحلت حضرت امام 
خمينى ( ره ) اشــاره نمود كه طى روزهاى 14خــرداد و 15 خرداد 
ماه ســالجارى در فامنين اجرايى خواهد شــد و در اين بين همكارى 
ســاير ادارات و نهادها را نمونه همبستگى و همدلى دانست كه بعداز 
برگزارى انتخابات اخير بايد به آن مهم پرداخته شــود تا دشمنان نظام 

نتوانند در بين مارخنه كرده و تفرقه ايجاد نمايند.

47 هكتار از اراضى نهاوند زير كشت گياهان دارويى 
قرار دارد

 در راستاى سياستهاى وزارت جهاد مبنى بر توسعه كشتهاى كم آب بر ،كشت گياهان 
دارويى كه از جمله گياهان كم آب بر مى باشد در اين شهرستان در اولويت قرار گرفته 

و 47 هكتار از اراضى اين شهرستان به كشت اين محصوالت اختصاص يافته است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند  در بازديد از آغاز عمليات برداشت گل محمدى 
از مزارع اين شهرستان گفت: شهرستان نهاوند به دليل شرايط مساعد آب و هوايى يكى 
از قطبهاى مهم توليد گياهان دارويى اســت كه در صورت ايجاد صنايع تبديلى و بسته 

بندى مى تواند اشتغالزايى خوبى در اين زمينه ايجاد نمايد .
احمــد باقرى با بيان اينكه صرفه اقتصادى گياهان دارويى باعث ترغيب كشــاورزان به 
سمت اين محصوالت شده است افزود: در حال حاضر بيش از 47 هكتار از مزارع نهاوند 
زير كشت گياهان دارويى قرار گرفته گه به طور ميانگين اين وسعت كشت گياه دارويى 

در شهرستان بيش از 345 ميليارد ريال براى نهاوند ارزآورى داشته است.
وى اظهار كرد: بر اين اســاس با فعاليتهاى آموزشــى و ترويجــى صورت گرفته تعداد 
زيادى از كشــاورزان به كشــت حدود 18 گونه گياه دارويى از جمله سير، موسير، گل 
محمدى، گل گاو زبان، مرزنجوش، اســطوخودوس، گل هميشه بهار، زعفران، به ليمو 
و بادرنجبويه اقدام نموده اند.به گزارش ايرنا، باقرى افزود: جهاد كشــاورزى  نهاوند در 

كنار توسعه كشت هاى گلخانه اى، كشت گياهان دارويى را در دستور كار خود قرار داده 
 چراكه كشت گياهان دارويى ضمن اينكه به تناوب زراعى كمك مى كند درآمدزايى بسيار 
خوبى براى كشاورزان و شهرستان دارد. قابل ذكر است كه شهرستان نهاوند با توجه به 
داشتن آب و هواى مساعد و داشتن پوشش گياهى مناسب قابليتهاى خوبى براى كشت 
انواع محصوالت كشاورزى دارد . از مهمترين گياهان دارويى موجود در نهاوند مى توان 
به آرتيشو (كنگر فرنگى)، گل هميشه بهار، كاســنى، زعفران، گل گاوزبان، گل محمدى، 

اسطوخودوس، سير و موسير به 2 صورت كشت بهاره و پاييزه اشاره نمود.
شهرســتان نهاوند با دارا بودن جمعيتى بالغ بر 190 هزار نفر در 105 كيلومترى جنوب 

استان همدان قرار دارد.

ف (آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم )

شهرداري قروه درجزين

1-موضــوع مناقصــه:انجــام امــور مربــوط بــه خــدمات شــهري و نگهــداري فضــاي سبز
طبق مجوز شماره 38 تاريخ 96/2/14 شوراي اسالمى شهر.

2-مناقصه گزار: شهرداري قروه درجزين.
3-مبلغ بر آورد اوليه مناقصه: 4/250/333/000 ريال.

4-مدت انجام كار: به مدت 10ماه شمسى.
5- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: شركتهاي واجد شرايط مى توانند از تاريخ نشر آگهـى لغايت 96/3/28 در  ساعات اداري با 

مراجعه به آدرس: قروه درجزين- ميـدان شـهيد مطهـري -شهرداري قروه درجزين- طبقه دوم واحد امور مالى،نسبت به دريافت 
اسناد اقدام نمايند.

6- زمان تحويل پيشنهادات: تا پايان وقت اداري مورخه96/3/28 كه متقاضـيان مـى بايسـت قيمـت پيشنهادي خود را ممهور 
به مهر و امضا افراد مجاز داراي حق امضا و به صورت الك و مهر شده  به امور مالى شهرداري قروه در جزين تحويل ورسيد دريافت 

نمايند و
يا از طريق پسـت سفارشـى  به آدرس: قروه درجزين -ميدان شهيد مطهري- شهرداري

 قروه درجزين- كد پستى 58789- 65691 ارسال نمايند.
7- زمان بازگشايى پاكات مناقصه: روز دوشـنبه مـورخ 96/3/30 سـاعت 11:00 صـبح در محـل شهرداري قروه درجزين.

8- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: متقاضيان مى بايست 5 درصد بـر آورد اوليـه را 
بـه عنوان سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب  0106878088004 بنـام شـهرداري 

قـروه درجزين نزد بانك ملى شعبه قروه درجزين واريز يا ضمانت معتبر بانكى با مـدت اعتبـار
 تـا تاريخ 96/4/30 و يا اسناد خزانه در وجه شهرداري قروه درجزين پرداخت نمايند.

9- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصـه: كپـى اساسـنامه و آخـرين تغييـرات شـركت و ارائه معرفى نامه كتبى از شركت 
و كارت شناسايى معتبر.

10- صالحيت الزم: اشخاص حقوقى با دارا بودن گواهى صالحيت از اداره كار و امور اجتماعى.
11- هرگاه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خودداري كند يا پس از ابـالغ قـانونى حـداكثر تـا

 هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قـرارداد بـا برنـده  دوم منعقد خواهد گرديد ودر صورتى 
كه برندگان دوم وسوم نيز ظرف مهلت هفت روز پـس  از ابالغ قانونى حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط 

خواهـد شـد )بديهى است كميسيون مناقصه در جلسه بازگشايى پاكات با تنظيم صورتجلسـه نسـبت بـه معرفـى برندگان دوم 
وسوم اقدام خواهد نمود).

12-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار اسـت و بـه پيشـنهادات نـاقص يـا مخـدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
13-هزينه انتشار آگهى مناقصه از برنده دريافت خواهد شد.

متقاضيان جهت اطالع از شرايط عمومى و خصوصى مزايـده ويـا اطالعـات بيشـتر بـه سـايت
www.ghorvedarjazincity.irمراجعه و يا با شماره تلفن 36462993-081 تماس حاصل فرماييد.

ف

كارت دانشجويى مصطفى گشتاسبى فرزند جعفر 
به شماره ملى 2420507924 رشته عمران دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويى 09112980053 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ستونى براى پاسخ به خواسته 
شهروندان است

تلفن: 38279040 - 081    پيامك: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم ادارات و روابط  عمومى هاى گرامى

مناطق حاشيه اى  رزن 
غرق در محروميت
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انتخاباتانتخابات
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 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى صبح 
روز چهارشنبه جلســه علنى خود را براى 
انتخاب هيات رئيســه جديد مجلس آغاز 
كردند. در ايــن راى گيرى الريجانى رقيبى 
براى پســت رياست مجلس نداشت و پس 
از راى گيــرى از نماينــدگان براى دهمين 
سال پياپى به عنوان رئيس مجلس ابقا شد، 
همچنين نمايندگان مجلس على مطهرى و 
مسعود پزشكيان را بار ديگر به عنوان نواب 

رئيس انتخاب كردند.
به گزارش «تابناك»، آغاز دومين سال مجلس 
دهم گمانه هايى را براى حفظ تركيب جارى 
يــا اعمال تغييراتــى در بخش هاى مختلف 
در اذهــان عمومى به وجود آورده اســت 
به نحوى كه سه فراكســيون اميد، واليى و 
مستقلين از چند روز قبل رايزنى هاى دو به 
دو را براى تعامل جهت ارائه ليست مشترك 
داشتند. در جلسه علنى روزگذشته رياست 
على الريجانى از ســوى ســه فراكســيون 
سياســى مجلس مورد توافق قرار گرفت تا 
با 204 راى در كرسى رياست براى دهمين 

سال ابقا شود.
در جريــان انتخاب نــواب رئيس نيز طبق 
توافق صــورت گرفته عمل شــد و چهار 
كانديدا )مطهرى و پزشــكيان دو كانديداى 
فراكســيون اميد و حميدرضا حاجى بابايى 
كانديــداى فراكســيون واليــى و قوامــى 
كانديداى فراكســيون مستقلين) در معرض 
راى نمايندگان قرار گرفتند كه پزشــكيان و 
مطهرى بــا راى نمايندگان مجددا به عنوان 

نواب رئيس انتخاب شدند. 
نتيجه غيرمنتظــره در انتخاب هيات 

رئيسه
اما انتخــاب اعضاى جديد هيات رئيســه 
مجلس از چيرگــى فراكســيون واليى بر 
فراكســيون اميد در مجلــس دهم حكايت 
داشــت. اين نتيجه در حالى رقم خورد كه 
با كاميابى اميدى ها در انتخابات رياســت 
جمهورى و انتخابات شــوراهاى شــهر در 

كشــور بيشــتر پيش بينى ها از تكرار اين 
چيرگى در هيات رئيســه مجلس حكايت 
داشــت. اما راى ديروز نمايندگان بيشــتر 
به ســمت واليــى ها چربيد تــا در رقابت 

فراكسيونى اميد ها بازبمانند.  

ناكامى ســه باره حاجــى بابايى در 
هيات رئيسه  

از نــكات قابل توجه ايــن راى گيرى راى 
نيــاوردن حميدرضــا حاجــى بابايى بود 
كــه براى نايب رئيســى مجلس از ســوى 

فراكسيون واليى انتخاب شــده بود. او در 
اين راى گيرى از مجموع 253 راى ماخوذه 
107 راى را كســب كرد و براى سومين بار 
پياپى در انتخابات هيات رئيسه مجلس دهم 
ناكام ماند. راى اين بار حاج بابايى نسبت به 
دو بار گذشته كانديداتورى وى براى نايب 
رئيســى مجلس كه 122 راى بود ريزشــى 

محسوس نيز داشت. 
اميرآبادى با 165 راى، رنجبرزاده با 183 راى، 
محمدحسين فرهنگى با 182 راى، اميرحسين 
قاضى زاده هاشمى با 179 راى، غالمرضا كاتب 
بــا 178 راى و محمدعلى وكيلى با 171 راى 
به عنوان دبيران هيات رئيسه مجلس انتخاب 
شــدند. محمد آشــورى با 164 راى، بهروز 
نعمتى با  129 راى و اســداهللا عباسى با 122 
راى به عنوان كارپردازان هيات رييسه مجلس 

انتخاب شدند. 
پــس از برگزارى انتخابات هيأت رئيســه، 
مراســم تحليف 12 عضــو اين هيأت  طبق 
آيين نامــه داخلــى برگزار شــد و اعضاى 
منتخــب متن ذيل را قرائت و ســوگند ياد 

كردند.

آرمان و كاسپين محور تذكرات نمايندگان مجلس 
 لزوم اســتفاده از نيروهاى جوان در كابينه دولت دوازدهم، رســيدگى به وضعيت 
سپرده گذاران موسسه آرمان و كاســپين و جلوگيرى از برخوردهاى امنيتى با روزنامه 
نگاران و خبرنگاران و اصحاب رسانه از جمله تذكرات كتبى روز گذشته نمايندگان به 

مسووالن اجرايى است.
به گزارش ايســنا، در تذكرات كتبى نمايندگان به مســئوالن اجرايى كشور را توسط 
اكبــر رنجبرزاده عضو هيات رييســه مجلس قرائت شــد: جواد ابطحــى، قاضى پور، 
ابوالفضــل ابوترابى، پورمختار، تركى و زاهدى نمايندگان مجلس به رئيس جمهور در 
موردضرورت جلوگيرى از صدور و انتقال مجانى گاز به تركيه و رســيدگى و معرفى 

مباشران قرارداد كرسنت به قوه قضائيه و عزل آنان تذكر دادند.
حســن بهرام نيا ،حميدرضا كاظمى، همايون يوسفى، اله يار ملكشاهى ،جواد كاظمى 
نســب و على سارى نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد در مورد رسيدگى به مشكالت 
شعب موسسه آرمان در استان هاى همدان شهرستان نهاوند ، خوزستان و لرستان تذكر 
دادند. جبار كوچكى نژاد نماينده رشــت همراه بــا 10 نماينده ديگر مجلس به رئيس 
جمهور متذكر شــد كه «به جاى عذرخواهى از مقام معظم رهبرى تأكيد مى كنيد كه از 
سند 2030 گذشت نمى كنم بنابراين در صورت ادامه روند طرح سوال از رئيس جمهور 

انجام خواهد شد».
غالمرضا حيدرى نماينده تهران به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در مورد برخوردهاى 

امنيتى با روزنامه نگاران و خبرنگاران و اصحاب رسانه تذكر داد.

حسينعلى شهريارى نماينده زاهدان هم به رئيس جمهور تذكر داد كه «متاسفانه به علت 
عدم نظارت بانك مركزى موسسه مالى و اعتبارى كاسپين كه با مجوز بانك مركزى بوده 

سبب از بين رفتن سرمايه هاى مردم شده و مشكالت زيادى به وجود آورده است».
حســن ســليمانى نماينده كنگاوربه وزير راه و شهرســازى در مورد تسريع در اتمام 
عمليات راه سازى كرمانشاه و شروع عمليات اجراى راه آهن همدان، اسدآباد و كنگاور 
تذكر داد. امير خجســته نماينده همدان و فامنين هم به وزير جهاد كشاورزى در مورد 
لزوم توجه جدى به بيمه محصوالت كشاورزى به خصوص توليدكنندگان مرغ و تخم 
مــرغ تذكر داد. كوچكى نژاد و نيكفر نمايندگان رشــت و الهيجان به وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمى تذكر داد كه« چرا پس از انتخابات به سايت ها و مطبوعات منتقد دولت 

فشار وارد مى كنيد و به دادگاه معرفى مى كنيد؟».

نمايندگان در نامه اى به روحانى اعالم كردند
آمادگى مجلس براى برداشتن موانع

 از راه دولت 
 جمعى از نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در نامه اى به حسن 
روحانى از وى خواســتند در راستاى پيگيرى مطالبات راى دهندگان 
در انتخابات براى رفع محدوديــت هاى غيرقانونى جديت و اهتمام 

بيشترى داشته باشند.
به گزارش ايسنا، در نامه جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
كه عمدتا عضو فراكســيون اميد مجلس هســتند،  خطاب به حســن 
روحانى رئيس جمهور منتخب آمده اســت: « حضور شكوه مند ملت 
در دوازدهمين انتخابات رياست جمهورى تجلى حق حاكميت ملى  
اســت در نظام جمهورى اسالمى ايران و نشانگر ثبات آرامش، نشاط 
و پويايى و همبســتگى مردم ايران تحت زعامت رهبر معظم انقالب 
حضرت آيت ا... خامنه اى است. در اين انتخابات اكثريت مردم ايران 
بــار ديگر رويكرد خردگرايــى،  اصالح طلبى و اعتــدال را از ميان 
رويكردهاى رغيب برگزيدند و با اعتماد به برنامه ها شعارها و وعده 
هاى انتخاباتى جناب عالى براى يك دوره ديگر ســكان امور اجرايى 

كشور را به شما سپردند.
جناب عالى به عنوان عالى ترين مقام رسمى كشور پس از مقام رهبرى 
عهده دار رياســت قوه مجريه و شــوراى عالى امنيت ملى و مسئول 
اجراى قانون اساسى هستيم؛ بر اين اساس و با اتكاء به پشتوانه قريب 
24 ميليون راى مردم ايران انتظــار مى رود در پيگيرى مطالبات راى 
دهندگان از جمله تداوم ثبات و افزايش رشد اقتصادى، رونق توليد و 
اشــتغال، تعامل سازنده با دنيا ، شفافيت و مقابله با فساد سازمان يافته 
و حمايت از حقوق شهروندى و استيفاى حقوق ملت مقرر در فصل 
سوم قانون اساسى از جمله رفع محدوديت هاى غيرقانونى ، جديت 

و اهتمام بيشترى مصروف داريد.

مقايسه آراى روساى قوه مقننه در 10 دوره پارلمان
الريجانى محبوب ترين رئيس 

 مقايسه آمارى آراى ســال اول و دوم انتخابات هيئت رئيسه ادوار 
مجلس نشان مى دهد، على الريجانى در مجالس هشتم و دهم با كسب 

237 راى، بيشترين رأى مثبت را از نمايندگان گرفته است.
به گزارش خبرآنالين، با رأى گيرى روزگذشــته نمايندگان در صحن 
علني مجلــس، تركيب هيئت رئيســه دومين ســال از مجلس دهم 

مشخص شد.
انتخاب هيئت رئيسه مجلس، روالى است كه براساس آيين نامه داخلي 
قوه مقننه، اهالى خانه ملت، 4 بار در هر دوره از مجلس آن را برگزار 
مى كنند. در اين ميان شــايد بىراه نباشد كه از انتخاب رئيس مجلس 
به عنوان، مهم ترين حركت در صفحه شطرنج هيئت رئيسه ياد كنيم. 
آيت ا... هاشــمى رفسنجانى و على الريجانى دو چهره اى هستند كه 
از مجلس اول تا مجلس دهم، بيشــترين دوره رياست بر مجلس را به 
نــام خود ثبت كرده اند و بعد از آنها نيز ناطق نورى با قرار گرفتن در 

جايگاه رياست مجالس چهارم و پنجم، در جايگاه دوم قرار دارد.
مهدى كروبى رئيس مجلس ششــم و حدادعادل نيز به عنوان رئيس 
مجلس هفتم با كســب تجربه حضور در يك دوره از مجلس، در رده 
آخر ميان سه فرد ديگر حاضر در ليست روساى مجلس، جاى دارند.

در نگاهي مقايسه اي ميان اجالســيه اول و دوم ادوار مجلس به اين 
نكته مي توان اشــاره كرد كه علي الريجاني در مجالس هشتم و دهم 
با كســب 237 راي، بيشترين رأي مثبت را از نمايندگان گرفته است. 
از اين منظر او محبوبترين رئيس مجلس در ده دوره تشــكيل خانه 
ملت اســت. رتبه بعدي از آن اكبر هاشمي رفسنجاني در قامت رئيس 
مجلس سوم است، او در اجالسيه دوم مجلس سوم نظر مساعد 230
نماينده را براي ادامه حضورش بر مسند رياست مجلس كسب كرد.

با قياس ميان انتخابات اجالســيه هــاى اول و دوم در ادوار مختلف 
مجلس، اين نكته روشــن مى شــود كه ناطق نورى در مجلس پنجم 
در فاصله اجالســيه اول تا دوم، توانست 65 رأى مثبت بيشتر در سبد 
رأيش براى پوشيدن قباى رياست خانه ملت كسب كند. بر اين اساس 
او ركورددار باالترين كسب رأى در مقايسه اجالسيههاي دوم و اول، 
در ميان روساى مجالس است. پس از او هاشمى رفسنجانى در مجلس 
سوم قرار دارد. هاشمى رفسنجانى نيز در اجالسيه دوم از مجلس سوم، 

43 رأى بيشتر نسبت به اجالسيه اول كسب كرد.
پس از ناطق نورى و هاشــمى رفسنجانى، سكوى سوم در اين روند 
مقايســه اى، به نام على الريجانى ســند خورده است. الريجانى در 
اجالسيه دوم مجلس نهم توانست 40 راي بيشتر را با خود همراه سازد 

و اينگونه بر آمار نمايندگان همراهش نسبت به اجالسيه اول افزود.
اما در اين تحليل نمى توان از چهره اى كه بيشترين رأى منفى را در فاصله 
يكساله ميان اجالسيه اول تا اجالسيه دوم در مجلس هفتم در پرونده كارى 
خود به يادگار گذاشت؛ عبور كرد. رئيس مجلس هفتم؛ غالمعلى حداد 
عادل با بيشــترين ريزش آرا همراه شده بود. او همچنين ركوردار كسب 
رأى منفى از نمايندگان در اجالسيه دوم در ميان ادوار مجلس است. حداد 
عادل در سال اول مجلس هفتم، با 226 راى به رياست دست يافت. او هر 
چند در انتخابات سال دوم مجلس هفتم هم موفق شد رياستش را تمديد 
كند، اما سبد رأيش در سال دوم كمى سبكتر شد. اين اديب سياستمدار در 
اجالسيه دوم توانست تنها 160 نماينده را با خود همراه كند، كه گوياي 

تمديد رياست با 66 راي كمتر است.

خبـر

چگونه مجلس به واليى ها رسيد؟
 تكليف پاســتور و بهشت كه مشخص شــد، نوبت به بهارستان 
رسيد. زير ساختمان هرمى شكل خانه ملت، امروز دومين انتخابات 
هيات رئيســه مجلس دهم برگزار شد تا تكليف 12 كرسى مهم اين 
مجلس مشخص شود. 12 صندلى كه در سال اول به نفع واليى هاى 

مجلس چينش شده بود.
زمزمه هاى قبل از انتخابات مى گفت فضاى انتخابات امســال مبهم 
تر از ســال اول خواهد بود، اگر در انتخابات سال اول، فرصت البى 
و رايزنى را به هيچ طيف حاضر در پارلمان نداده بود، اما رايزنى ها 

و البى ها براى انتخابات سال دوم از مدت ها پيش آغاز شده بود.
ائتالف هاى پشــت پرده يكى بعد از ديگرى رونمايى مى شــدند، 
خبرها مى گفت فراكســيون مســتقلين و اميد قرار نيســت در يك 
جناح قرار بگيرند،گويى رايزنى هاى پشت پرده فراكسيون واليى و 
مستقلين آنقدر نتيجه بخش شده بود كه حتى مدل ورود به انتخابات 
را مشــخص كنند، مدلى كه در آن هيچ سهمى براى فراكسيون اميد 
وجود نداشــت و 12 كرســى رياســت به صورت 6 به 6 بين دو 

فراكسيون تقسيم شده بود.
ســوى ديگر فراكسيون اميد بود كه بيكار ننشست و رايزنى ها براى 
برهم زدن ائتالف مســتقلين و واليى ها را آغاز كرد، ماجراى حذف 
مطهرى از هيات رئيســه مجلس از ســوى طيفى از واليى ها همان 
نقطــه عطفى بود كه فضا را به نفع فراكســيون اميد كــرد تا بتواند 
طيفى از مســتقلين را در ائتالف با واليى ها دچار ترديد كند. شايد 
همين ترديدها بر ســر نزديكى هاى فراكســيونى بود كه در نهايت 
معادالت پارلمانى را به چند ســاعت مانده تا انتخابات هيات رئيسه 
موكول كرد. آنجا كه در جلسه رايزنى روساى سه فراكسيون با على 

الريجانى هر سه فراكسيون تن به ائتالفى برابر دادند.
الريجانى تنها گزينه رياســت شــد، فراكســيون اميد دو ســهم در 
نواب رئيســى داشت و دو فراكسيون ديگر هركدام يك سهم. ديگر 
كرسى هاى هيات رئيسه هم به شكلى برابر بين سه فراكسيون تقسيم 

شد.
توافق لحظات پايانى روز ســه شــنبه  ديروز  به صحن مجلس هم 
رســيد، الريجانى در كرسى رياست ابقا شد و صندلى نواب رئيسى 
بازهم پزشكيان و مطهرى را پذيرا گرديد. اما همانقدر كه راى باطله 
64 تايى ريخته شــده در انتخابات مربوط به رياســت مجلس محل 
ســوال و ابهام بود، آراى 67 تايى هادى قوامى كانديداى مستقلين و 
راى 107 تايى حاجى بابايى كانديداى فراكســيون واليى هم محل 

سوال شد.
در واكاوى آراى باطله ريخته شــده به گلدان در انتخابات رياســت 
مجلس بدون شــك مى تــوان طيفى از پايدارى هــا تا واليى ها و 
فراكســيون اميدى ها را جستجو كرد، همان هايى كه برخى نظرشان 
به كانديداتورى پزشــكيان بود و طيفى ديگر چون پايدارى ها كه از 

ابتدا سرناسازگارى با رياست الريجانى داشتند.
اما از ســه صندلى مهم هيات رئيســه به 9 صندلى بعدى كه برسيم 
معادالت فراكسيونى كامال متغير مى شود. شايد انتخابات اخير هيات 
رئيسه مهمترين پيام سياسى خود را از روى همين صندلى ها صادر 
كند، آنجا كه فراكســيون اميد دو كرســى مهم خود در هيات رئيسه 
مجلس را از دســت داد و به رقيب خود در فراكسيون واليى تقديم 
كرد. گويى آنكه قدرت البى هاى فراكســيون واليى در جذب راى 
مستقلين مجلس در اين صندلى ها كارگر افتاده است تا محمدقسيم 
عثمانى و يوســف نژاد در نتيجه همين البى هاى پشــت پرده جاى 
خود را به محمدحسين فرهنگى و اسدا... عباسى دو نامزد فراكسيون 
واليى بدهند. و سهم فراكسيون واليى در صندلى هاى هيات رئيسه 

سنگين تر از سال اول شود.
ضعف فراكســيون اميد مجلس در البى هــاى درون پارلمانى باز 
هم در همين نقطه خود را نشــان داد، فراكسيونى كه سال اول با 
تصــور اينكه همه افراد راه يافته به مجلس با ليســت اميد بر عهد 
خود پايبند هســتند تصور مى كرد كه مى تواند كرسى هاى هيات 
رئيســه را قبضه كند اما در نهايت همــان توصيف كواكبيان رقم 
خورد، افرادى كه با ليســت اميد وارد شدند اما زنبيل خود را در 

گذاشتند. رقيب  صف 
جدا شــدن طيفى از فراكســيون اميد و قرار گرفتن آنها زير پرچم 
مســتقلين گرچه اين فراكســيون را تا حدى خالص سازى كرد اما 
تصور اينكه مســتقلين در معادالت درون پارلمانى به فراكسيون اميد 
نزديك هســتند نه واليى همان نقطه اى شــد كه ناكامى فراكسيون 
اميد را رقم زد. گويى مســتقلين مجلس قرار نيســت مشى ثابتى در 
رابطه با دو فراكســيون دنبال كنند بلكه در بزنگاه هاى پارلمانى راى 
شان را به ســمت يكى از دو فراكسيون بچرخانند. ارايى خاكسترى 
و تاثيرگذار كه اينبار صندلى هاى هيات رئيسه را به ضرر فراكسيون 

اميد چينش كردند.

چيرگى واليى ها براميدى ها در هيات رئيسه  

رياست الريجانى ده ساله شد

فراكسيونعنوانسمت
على الريجانىرييس

اميدمسعود پزشكياننواب رييس
اميدعلى مطهرىنواب رييس

اميدمحمدعلى وكيلىدبير
واليىاحمد اميرآبادى فراهانىدبير
واليىاكبر رنجبرزادهدبير
واليىمحمدحسين فرهنگىدبير
واليىاميرحسين قاضى زاده هاشمىدبير
مستقلينغالمرضا كاتبدبير
مستقلينمحمد آشورىناظر
مستقلينبهروز نعمتىناظر
واليىاسدا... عباسىناظر

 با اعــالم تأييد صحــت انتخابات 
رياست جمهورى دوازدهم عمال پرونده 
اين دوره از رقابت هاى سياســى هم 
بسته شــد اما سيد ابراهيم رئيسى تأكيد 
دارد تخلفــات انتخاباتى مورد اشــاره 
شوراى نگهبان را از طريق قوه قضائيه 
پيگيرى مى كند. موضوعى كه براساس 
رياست  انتخابات  كانديداى  اين  موضع 
جمهورى در اذهان ايجاد ســئوال كرد، 
اين بــود كه آيا در ايــن دوره تخلف 
خاصى صورت گرفته كه رئيسى اينقدر 

مصر به پيگيرى آن است.
رئيس  پارلمانى  معاون  اميرى  حسينعلى 
جمهــور و عضو هيأت اجرايى مركزى 
انتخابــات درباره 10 مــورد تخلفات 
انتخاباتى ارســالى به قوه قضائيه گفت: 
اين موارد مرســوم هر انتخاباتى است 
و اگر حتى در سرنوشت و نتيجه آراى 
يك صندوق اخذ رأى تأثير مى گذاشت 
شــوراى نگهبــان آراى آن صندوق را 

باطل مى كرد.
معاون  اميــرى  هــاى  گفته  گزيــده 
پارلمانــى رئيس جمهور بــه نقل از 

مى آيد؛ خبرآنالين 
■  انتخابــات در كليه مراحــل با نظارت 
شــوراى محتــرم نگهبان انجام شــد، از 
كوچكترين واحد اخــذ رأى كه صندوق 
باشــد تا تجميع صندوق هاى روســتاها، 
بخش ها، شهرســتان ها، اســتان ها و در 
نهايــت كل كشــور با نظارت شــوراى 
نگهبــان انجــام گرفت. وقتى شــوراى 
نگهبان بــه عنوان ناظــر قانونى، صحت 
انتخابات رياست جمهورى را تأييد كرد، 
ديگــر ايجاد ترديد و تشــكيك قانونى و 
سئوال  نيســت.زير  كشــور  مصلحت  به 
بردن انتخابات بعد از اعالم رســمى ناظر 
به جز اينكــه اعتماد عمومى را كم كند و 
تشــكيك در كاركرد دستگاه هاى رسمى 
مثل شوراى نگهبان و وزارت كشور ايجاد 

كند حاصل ديگرى ندارد. 
■ من خودم به عنوان عضو هيأت اجرايى 
آراى 31 تفكيــك  انتخابــات  مركــزى 
استان را از وزارت كشــور گرفتم. تقريبا 
تمام صورت جلســات را ديدم و صورت 
جلسات را جمع جبرى كردم. يعنى يكى 
يكى صورت جلســات 400 شهرســتان 
بررســى، امضاها را كنتــرل و در نهايت 
آراى اخذ شــده را جمع جبــرى كردم. 
همان طور كــه گفتم عضو هيأت اجرايى 
مركــزى انتخابــات رياســت جمهورى 
دوازدهم و ســال ها عضو شوراى نگهبان 

بودم و معتقدم در صحت نتيجه انتخابات 
رياست جمهورى دوازدهم هيچ ترديدى 

وجود ندارد.
■ بايــد قاعده رقابت هــاى انتخاباتى را 
از جوانمــرد بزرگوارى مثــل حاج آقاى 
ناطق نورى ياد بگيريم كه شمارش آراى 
انتخابات رياست جمهورى در حال انجام 
بود اما وقتى ديد رقيب در شــمارش آرا 
پيش افتاده است صبر نكرد و بالفاصله به 
رقيب تبريك گفت. اين مسئله يك نقطه 
عطفى در تاريخ رقابت هاى انتخاباتى به 

ثبت رساند.
■ انتخابات پرشور و شكوهى برگزار شد. 
مردم همه پاى صندوق هاى رأى آمدند و 
به فرمايش مقام معظم رهبرى كه هميشه 
به مشــاركت حداكثرى تأكيد دارند لبيك 
گفتند. ما بــه اين مردم نياز داريم نبايد به 
شكلى برخورد كنيم كه مردم نااميد شوند. 
مــا در صحنه هاى مختلــف بايد حرمت 
مردم را داشــته باشيم. اميدواريم شكايت 
ها نيز انشــاءا... با تدبير مسئوالن محترم 
قوه قضائيه به نحوى حل و فصل شود كه 
انتخابات پرشور و شكوهى كه براى مردم 
بسيار شيرين بود خدايى نكرده به تخلف 
تبديل نشــود. كما اينكه مــا به عدالت و 
ديانــت قضات محترم دادگســترى كامال 

اطمينان و اعتماد داريم.
■ وقتى كه شوراى محترم نگهبان صحت 
انتخابــات را تأييد كرد معلوم اســت اگر 
تخلفــى انجام شــده جزيى بــود كه در 
سرنوشت يك حوزه يا حتى يك صندوق 
انتخابــات تأثيرى نداشــت كه شــوراى 
نگهبان صحت انتخابات را تأييد كرد واال 
در ادوار گذشته انتخابات ديديم گاهى بود 
كه شوراى نگهبان يك يا چند صندوق و 
حتى يك يا چند حوزه اخذ رأى را باطل 
كرده اســت اما در اين دوره شــاهد هيچ 

كدام از اين موارد نبوديم.
■ (در مورد احضــار فرمانداران ) افرادى 
كه احضار شــدند تا االن كه مطلع هستم 
موضوع با يك توضيح حل شده است، تا 
االن موردى كه منجر به صدور قرار تأمين 
باشد نشنيدم. طبيعتا كسى كه احضار مى 
شــود قاضى تكليف دارد متناسب با اتهام 
قرار تأمين صادر كنــد. وقتى قرار تأمين 
صادر نشده و موضوع با يك توضيح حل 
شــده حكايت از آن مى كند كه مســائل 
خيلى جزيى بود كه حتى نيازى به صدور 

قرار تأمين هم نبود.  
■ بايــد خوشــبين باشــيم و جنبه مثبت 
موضــوع را ببنيم، من بعيد مى دانم با اين 
انتخابات بســيار پرشور و شكوه آن هم با 
اين رأى باالى روحانى كه مردم دوباره به 
او اعتماد كردند مسئله خاصى پيش بيايد.

■ (در مــورد انتخابــات هيات رئيســه 
مجلس ) بــراى اعضاى منتخب آرزوى 
توفيــق بيــش از پيش داريم و انشــاء 
ا... دولــت با اين تركيــب كار مى كند. 
دولــت درصــدد ارتقــاى تعامالتش با 
هم  بارها  است.  اسالمى  شوراى  مجلس 
تأكيد كرديم هــرگاه دولت و مجلس با 
مشــترك  هاى  دغدغه  بودند  همراه  هم 
داشتند كارهاى كشور خوب پيش رفت، 
در دعوا و نقار منازعات سياســى و بى 

نتيجه هيچ خيرى وجود ندارد.

معاون روحانى تاكيد دارد كه شبهه انتخاباتى اعتماد سوز است 

تخلفات انتخاباتى در حد ابطال صندوق هم نبود

انتصاب امام جمعه جديد تبريز
 از سوى رهبر انقالب

 رهبر معظم انقالب اســالمى در حكمى، حجت االســالم ســيّد 
محّمدعلى آل هاشــم را به عنوان نماينده ولى فقيه در استان آذربايجان 

شرقى و امام جمعه تبريز منصوب كردند.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام معظــم رهبرى، در پى 
درخواســت كناره گيرى جناب حجت االســالم والمســلمين مجتهد 
شبســترى از امامت جمعه تبريز پس از سالها خدمات مجاهدت آميز، 
حضــرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى در حكمى، 
حجت االسالم سيّد محّمدعلى آل هاشم را به عنوان نماينده ولى فقيه در 

استان آذربايجان شرقى و امام جمعه تبريز منصوب كردند.

هاى  رقابت  قاعــده  بايد 
انتخاباتــى را از جوانمرد 
آقاى  حاج  مثل  بزرگوارى 
ناطق نورى ياد بگيريم كه 
شــمارش آراى انتخابات 
حال  در  جمهورى  رياست 
انجام بود امــا وقتى ديد 
رقيــب در شــمارش آرا 
صبر  اســت  افتاده  پيش 
رقيب  به  بالفاصله  و  نكرد 

تبريك گفت
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س
بـرخبرمجل
آمريكا براى كردها سالح ارسال مى كند خ

 دو تن از مقام هاى دفاعى آمريكا اعالم كردند كه ارتش اين كشــور ارسال و 
تامين ســالح و تجهيزات را براى عناصر كرد نيروهاى دموكراتيك سوريه آغاز 
كرده است.به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه خبرى ان.بى.سى، يكى از اين مقام ها 
گفت: آمريكا تامين تجهيزات را از  روز گذشته آغاز كرده است.البته اين دو مقام 
ارتش آمريكا به ذكر جزئيات درباره اينكه آمريكا چه تجهيزات و تسليحاتى را 
براى كردهاى سوريه ارسال كرده يا اينكه اين موارد چگونه قرار است به دست 
آنها برســد، اشــاره اى نكردند.پنتاگون قبال اعالم كرده بود كه معتقد است اين 
نيروها بخش مهمى در بازپس گيرى رقه ســوريه هســتند؛ شهرى كه از 2014 
در كنترل داعش است.دونالد ترامپ و رجب طيب اردوغان، روساى جمهورى 
آمريكا و تركيه در اوايل ماه جارى ديدار كرده و به بررســى برنامه واشنگتن در 

تسليح اين نيروها در سوريه پرداختند. 

واكنش رئيس صدا و سيما به خبر استعفا 
 رئيس ســازمان صداوسيما نسبت به شــايعه رفتنش از سازمان صداوسيما 
واكنش نشان داد.به گزارش فارس، بالفاصله پس از برگزارى انتخابات رياست 
جمهورى، شايعه داغ رفتن و استعفاى على عسكرى رئيس سازمان صداوسيما 
منتشــر شــد.بنابراين گزارش، در نهايت روز گذشته على عسكرى در پاسخى 
كوتاه اعالم كرد كه اســتعفا نداده و هنوز فعاليت خــود را ادامه مى دهد.رئيس 
رسانه ملى در حاشيه جلســه هيأت دولت امروز در پاسخ به خبرنگار راديو و 
تلويزيون خبرگزارى فارس مبنى بر اينكه خبر مربوط به اســتعفاى شما صحت 
دارد يا خير؟ فقط به گفتن اين جمله كوتاه بســنده كرد كه ما هســتيم و فعال 
تشــريف داريم!به گزارش فارس، على عســكرى به تازگى يكسال حضور در 
عنوان رياست سازمان صداوسيما را سپرى كرده و پس از اين مدت مى توان به 

بررسى عملكرد او پرداخت.

تقدير مجلس از حضور مردم 
 نماينــدگان مجلس در بيانيه اى از حضور گســترده مــردم در انتخابات 29 
ارديبهشت تقدير كردند.به گزارش تسنيم، در بيانيه 208 تن از نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى كه در جلسه علنى روز چهارشنبه دهم خرداد پارلمان قرائت شد 
آمده:حماسه حضور گسترده مردمى در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهورى 
و پنجمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا كه درس مردمساالرى دينى براى 
كشورهاى منطقه و دنياســت، وحدت و انسجام نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ايران و مردم را بيش از پيش به رخ جهانيان كشيد.اين بار نيز ضمن ايجاد فضاى 
آزاد تبليغات نامزدهاى محترم و هواداران ايشــان، مشــاركت حداكثرى را از هر 
گرايش سياســى، قوميت، نژاد، زبان و مذهب در كنار آرامش و امنيت انتخابات 
فراهم آورد. اين اعتماد و اعتقاد عمومى به انقالب اسالمى را به رهبر معظم انقالب 

تبريك عرض نموده و از درايت ايشان تشكر مى نماييم.

تكذيب خبر دستگيرى استانداران 
 وزير كشــور درباره موضوع دســتگيرى برخــى از فرمانداران و 
اســتانداران به داليل انتخاباتى گفت: هيچ گونه دستگيرى نداشتيم و 

تنها احضار و ارائه توضيحات بوده است.
به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحمانى فضلى روز چهارشنبه پس از جلسه 
هيات دولت در پاسخ به اينكه در بازشمارى برخى از صندوق ها، راى 
نامزدى كم يا زياد نشده است؟ گفت: يك راى هم در كل صندوق ها 

مشكلى نداشته است.

كاخ رياست جمهورى افغانستان لرزيد
انفجار در كابل 90 كشته برجاى گذاشت 

 صبح ديروز (چهارشنبه) انفجارى مهيب در نزديكى كاخ رياست 
جمهورى افغانســتان در قلب كابل و در ميدان زنبق اين كشــور را 
در شــوك و هراس فرو برده است. شــدت انفجار به قدرى بود كه 
شيشــه هاى ساختمان كاخ رياست جمهورى تا چندين متر به بيرون 
فروپاشــيده و تا كنون گزارشــها حاكى از بيش از 90 كشــته و 350

زخمى است.
انفجار يك خودروى بمب گذارى شده در نزديكى سفارت آلمان در 
كابل و در جوار كاخ رياست جمهورى اين كشور، منجر به برخاستن 
دود ســياه و غليظ از مركز كابل شــده اســت كه آسمان اين شهر را 
پوشاند.بنا بر گزارش شاهدان عينى شدت انفجار به قدرى بوده است 
كه بخشى از ساختمان سفارت آلمان نيز بر اثر آن صدمه ديده و شيشه 
هاى بخشــى از ساختمان كاخ رياســت جمهورى كابل نيز به بيرون 
فروپاشيده است.به گزارش ايسنا ، گروه تروريستى داعش مسئوليت 
اين انفجار را برعهده گرفته اســت. شــبكه هاى اجتماعى نزديك به 
داعش در حالى مسئوليت اين انفجار انتحارى را پذيرفته اند كه ذبيح ا... 
مجاهد، سخنگوى طالبان افغانستان اعالم كرد: انفجار روز چهارشنبه 

هيچ ارتباطى با "مجاهدين امارت اسالمى" (طالبان) ندارد.
 خبرگزارى جمهورى اسالمى (ايرنا) هم گفته است كه شدت انفجار 
باعث خرد شدن شيشه هاى ساختمان دفتر نمايندگى اين خبرگزارى 
در كابل شده است. به گزارش بى.بى.سى اشرف غنى، رئيس جمهورى 
افغانستان در بيانيه اى اين حمله را به شدت محكوم كرد و به مسئوالن 
دولتى دستور داد تا به زخمى هاى حادثه رسيدگى كنند. در بيانيه دفتر 
رئيس جمهورى افغانستان آمده اســت كه "دشمنان افغانستان يكبار 
ديگر با انجام حمله تروريستى در يكى از محالت شلوغ شهر كابل در 
منطقه وزير محمد اكبرخان، آرامش مردم روزه دار را گرفتند و دست 

به جنايت بزرگى زدند."
اين بيانيه مى افزايد: "گروه هاى تروريســتى كه با شعار اسالم، دست 
به كشــتار بى رحمانه مردم و جنايت جنگــى مى زنند، هيچ آگاهى از 

آموزه هاى دينى ندارند."

خبـر

 نشست خبرى اين هفته سخنگوى قوه 
قضائيه محسنى اژه اى آخرين وضعيت پرونده 
هاى « بابك زنجانى»،« محموداحمدى نژاد»« 
حصرى ها» و مجرمان انتخابات ارديبهشت 

ماه را تشريح كرد. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين 
محسنى اژه اى در نشست خبرى با بيان اينكه 
رســيدگى به جرايم انتخاباتى بر عهده قوه 
قضاييه است، گفت: در رابطه با دوازدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهورى چند دسته 
پرونده توسط قوه قضاييه مورد بررسى قرار 
مى گيرد. دســته اول پرونده هاى مربوط به 
خود ستادها ،دســته دوم پرونده هواداران 
نامزدها و دسته ســوم پرونده ها مربوط به 
خود نامزدهاست در قبل از انتخابات، دوران 
انتخابات و پس از آن مى باشد كه اگر حرف 
يا صحبتى كه منجر به شكايت شده باشد 
را قوه قضاييه پيگيرى مى كند. دسته ديگر 
هم مجريان و ناظران انتخاباتى در صورت 
شكايت از عملكردشان و همچنين مسئولين 
دولتى ماننــد فرماندار، اســتاندار و ... در 
صورت وصول گزارش توسط قوه قضاييه 

پيگيرى خواهد شد.
 پرونده هــاى انتخاباتى كاهش 

يافته اند
قضاييه  قوه  كرد:  تصريح  محســنى اژه اى 
مثل همه اقدامــات مضاعفى كه صورت 
گرفــت در پيش از انتخابات با تشــكيل 
ستاد پيشــگيرى از وقوع جرايم در همه 
استان ها زير نظر دادســتان كل كشور در 
پيشگيرى از جرايم انتخاباتى تأثير بسزايى 
داشت. همچنين اين ستاد در جلوگيرى از 
جرايم انتخاباتى با توجه به هشــدارها و 
آموزش هايش منجر به آن شد كه با كاهش 

پرونده هاى انتخاباتى روبرو باشيم.
برخى افراد در حال احضارند

حجت االســالم والمسلمين محسنى اژه اى 
در ادامه نشست خبرى با اشاره به موضوع 

تخلفات و جرايم انتخاباتى چنين توضيح 
داد: عناوينى هســتند كه در قانون دســته 
بندى شــده اند. اول از شــاكى مستنداتى 
خواســته مى شــود و افــراد احضار مى 
شوند. تخلفاتى كه گزارش شده در همان 
روزهاى اول ممكن بوده برطرف شــود و 
اگر متعاقبا ارسال شــود افراد احضار مى 
شوند. حال مى خواهد از هر دستگاهى يا 
مقامى باشد. برخى افراد در حال احضارند. 
دفاع از اين افراد شنيده مى شود و اگر ثابت 
شد در هر دستگاه و جايگاهى باشند، قوه 

قضاييه به آن رسيدگى مى كند.
اعتبارى  موسســات  به  نسبت   

هشدار داده بوديم
محســنى اژه اى در ادامه نشست خبرى در 
پاســخ به اولين ســئوال خبرنگاران مبنى 
بــر اينكه با توجه به مشــكالت مردم در 
خصوص موسســات مالى قــوه  قضاييه 
چگونه در راستاى احقاق حق مردم عمل 
مى كنــد، گفت: قوه  قضاييه هشــدارهاى 

الزم و مكــرر را بــه بانــك مركــزى و 
وزارتخانه هاى مربوطــه داده كه اقدامات 

شان منجر به مشكالتى نشود. 
معاون اول قوه قضاييه همچنين در پاسخ 
به ســئوال خبرنگارى ديگر مبنى بر اينكه 
آيا از سوى موسسه آرمان از رييس بانك 
مركزى شكايت شده است؟ چنين توضيح 
داد: گزارشى خطاب به دادستان كل نوشته 
شده و به بانك مركزى اعتراض شده ولى 
اطــالع ندارم كه از رئيــس بانك مركزى 
شكايت شده باشد ولى اعتراضاتى نسبت 

به بانك مركزى بوده است. 
 ما بيش از حد خويشتن دار 

بوده ايم
حجت االســالم  ايســنا،  گــزارش  بــه 
والمسلمين محســنى اژه اى در پاسخ به 
ســئوالى مبنى بر اينكه اخيراً توضيحات 
شما درباره دختر وزير آموزش و پرورش 
و موضــع الريجانى در مــورد حصر با 
واكنش منفى دولت مواجه شده و دولت 

هم قوه قضاييه را به خويشتندارى دعوت 
كرده، آيا قوه قضاييه در رســانه اى كردن 
مسائل دولت شــتاب مى كند و يا بخشى 
از مذاكــرات ميان دو قــوه را از طريق 
رسانه ها مطرح مى كند؟ گفت: چه كسى 
قوه قضاييه را به خويشــتندارى دعوت 
كرده؟ قوه قضاييه خيلى خويشــتندارى 

هم كرده است. 
ســخنگوى قوه قضاييه تصريــح كرد: ما 
خويشــتندارى بيش از حد هــم كرده ايم 
كه البته به اين معنا نيســت كه اگر اتهامى 
متوجه كسى باشد ولو در دولت رسيدگى 
نكنيم، البته دولت هم اين انتظار را ندارد. 

پرونده احمدى نژاد نهايى نيست 
محسنى اژه اى همچنين در پاسخ به سئوال 
ايسنا مبنى بر اينكه رئيس مجلس شوراى 
اســالمى در اظهارنظــرى مطرح كرده كه 
قوه قضاييه در رســيدگى به پرونده هاى 
مســئوالن تعجيل كند كــه در اين زمينه 
مى توان به پرونده رييس جمهور ســابق 

اشــاره كرد، پاسخ شــما چيست؟ گفت: 
در مورد پرونده اى كه شــما اشاره كرديد 
هنوز به مرحله نهايى نرســيده و همچنان 
در دادگاه مطرح رســيدگى اســت؛ زيرا 
مســتقيماً به دادگاه رفته و هنوز پرونده به 

اتمام نرسيده است.
 بابك زنجانى به وزارت اطالعات 

منتقل شده 
محسنى اژه اى در پاسخ به سئوالى مبنى بر 
اينكه با توجه به بازداشت همدست بابك 
گفته اند  تهران  دادگسترى  رئيس  زنجانى، 
كه وى اعترافاتى داشته كه بسيار موثر بوده، 
آيــا اعترافات وى در سرنوشــت پرونده 
بابك زنجانى تأثير دارد و آيا كيفرخواست 
پرونده صادر شده يا خير، گفت: اين افراد 
در اختيار وزارت اطالعات هســتند و در 
حال بررسى هســتند كه آيا پولى است يا 
خير و امكان برگشــت مابقى بدهى بابك 
زنجانــى به نفت وجود دارد يا خير كه در 

حال بررسى موضوع هستند.
 توضيح در مورد ادعاى مهندسى 

آراء
سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سئوالى 
مبنى بر اينكه با توجــه به اظهارات يكى 
از نامزدهاى رياســت جمهورى در مورد 
مهندســى آرا چه تفاوتى ميــان اين واژه 
و طرح آن در ســال 88 وجود دارد و آيا 
قوه قضاييه به اينگونه اظهارات رسيدگى 
مى كند؟  گفت: اگر منظور از مهندسى آرا، 
تقلب باشد نه در آن زمان و نه در اين زمان 
اين موضوع ثابت نشــده اســت. شوراى 
نگهبــان عنوان كرد تخلــف تاثيرگذارى 

وجود نداشته است، 
اژه اى افزود: اين بار ممكن اســت كسانى 
اعتراض داشته باشند اما تفاوت شان با افراد 
سال 88 اين است كه پس از تاييد شوراى 
نگهبان گفتند سمعا وطاعتا نتيجه انتخابات 

را تمكين كردند.

 شــوراى عالى امنيــت مرجع 
«حصر» است 

سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سئوال 
خبرنگارى مبنى بر اينكه با توجه به هشدار 
رييس قوه قضاييه در مورد ورود برخى به 
موضوع حصر كه واكنش سخنگوى دولت 
را به همراه داشت، نهايتا مرجع نهايى در 
خصوص پاسخگويى به مساله حصر چه 
كسى است؟ گفت: مرجع رسيدگى كننده 

شوراى عالى امنيت ملى است.
محســنى اژه اى ادامه داد: تا زمانى كه راى 
شوراى عالى امنيت ملى باقى است كسى 
نمى تواند ورود داشــته باشــد. كسى هم 
نمى تواند با اقدامات پوپوليســتى اقدامى 
انجام دهد. به نوبخت مى گوييم به آقايان 
توصيه كند كه مطالــب را در جاى خود 
مطرح كند. اگر شــوراى عالى امنيت ملى 
تصميم گرفــت وظيفه قوه قضاييه اجراى 
آن است، اما كماكان قوه قضاييه از شوراى 
عالى امنيت ملى پيروى مى كند.قوا در كار 

يكديگر دخالت نكنند
محسنى اژه اى در ادامه در پاسخ به سئوالى 
مبنى بر اينكه 24 ارديبهشت عنوان كرديد 
برخى گفته انــد اگر فالنى را اخضار كنند 
اعالم جنگ است شما هم گفتيد ما تسليم 
نشــديم و او را احضــار كرديم، آخرين 
وضعيــت پرونده وى چه اســت؟ گفت: 
تحقيقات ادامــه دارد، ولى نتيجه حاصل 

نشده است.
سخنگوى دستگاه قضا در پاسخ به سئوال 
خبرنگارى مبنى بر اينكه رئيس دســتگاه 
گفته در خصوص بازداشــت  قضا اخيراً 
يا آزادى افراد دخالت نشــود نظر شــما 
چيست؟ توضيح داد: آنچه كه ما مى گوييم 
سخن روشنى اســت. مى گوييم هر كسى 
مســئوليتى دارد و بايد در آن حيطه انجام 
وظيفه كند. ما مى گوييم درخواست باشد 

اين مشكلى ندارد ولى دخالت نكنند. 

آگهي مناقصه نوبت اول

يوسفيان شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها و رعايت قوانين و مقررات مربوطه 
پروژه هاي عمراني طبق جدول ذيل را از طريق آگهي مناقصه به شركت هاي پيمانكاري واجد صالحيت مورد 

تائيد سازمان برنامه و بودجه كه در سامانه ساجار صالحيت آنها تاييد شده است را با شرايط ذيل واگذار نمايد:

سپرده شركت در مناقصه)قيمت پايه (كارشناسى)شرح (پروژه عمرانى)رديف
100/000/000 ريال2/000/000/000 ريالساماندهى ميدان مركزى شهر (دخانيات سابق)1
180/000/0000 ريال3/500/000/000 ريالساماندهى پارك بانوان 2
130/000/000 ريال2/500/000/000 ريال ساماندهى قبرستان قبرآقا 3
150/000/000 ريال3/000/000/000 ريالجدولگذارى معابر سطح شهر4
50/000/000 ريال1/000/000/000 ريالتهيه طرح مطالعاتى مسيل5

- متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست به شهرداري (امور قراردادها) مراجعه و اسناد شركت در مناقصه را 
اخذ نموده و جهت اطالعات بيشتر به شماره تلفن 7-33237445 تماس حاصل نمايند.

- پيمانكاران جهت شركت در مناقصه مي بايست تاييديه صالحيت خود را از سايت سامانه اطالعات نظام فني و اجرايي 
كشور (ساجار ) به همراه اسناد مزايده تحويل شهرداري نمايند .

 - متقاضيان شركت در مناقصه رديفهاي يك تا چهار مي بايست داراي گريد ابنيه مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه و ثبت 
اطالعات در سامانه ساجار باشند و متقاضي شركت در مناقصه رديف 5 مي بايست شركت مشاور داراي گريد آب باشد. 

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به حساب 0104868466003 بنام 
حساب سپرده شهرداري نهاوند در بانك ملي شعبه زاگرس شهرداري واريز و فيش واريزي را داخل پاكت الف قرار 

دهند و يا اينكه بجاي وجه نقد از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه 
باشد استفاده نمايند.و درب پاكت را ممهور به مهر و امضاء نمايد. 

- شهرداري در رد يا قبول هر يك ازپيشنهادها مختار است.
- به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- متقاضيان مي بايست پيشنهاد قيمت خود را در فرم پيشنهاد قيمت درج نموده و داخل پاكت ج قرار دهند و درب 
پاكت را ممهور به مهر و امضاء شركت نمايند در مورد تهيه طرح مطالعاتى مسيل. 

- متقاضيان مي بايست كليه اسناد شركت در مناقصه را مهر و امضاء نموده و همچنين آخرين تغييرات اساسنامه 
شركت خود را كه در روزنامه رسمي قيد شده است را به همراه فتوكپي شناسنامه،كارت ملي ،مديرعامل،رئيس 

هيات مديره و همچنين تاييديه صالحيت از سامانه ساجار و رزومه كاري خود را در داخل پاكت ب قرار داده و درب 
پاكت را ممهور به مهر و امضاء نمايند.

 - متقاضيان مي بايستى هر سه پاكت الف،ب و ج را در داخل پاكت ديگري قرار داده و درب پاكت را ممهور به مهر و 
امضاء و مشخصات كامل ، آدرس دقيق،كدپستي ،تلفن همراه و مربوط به كدام مناقصه و يا مناقصه ها مي باشد را قيد 

نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 96/3/29  تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.
- اعتبارات پروژه ها از محل اعتبارات داخلي مي باشد.

-قيمت پيشنهادى بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 96 بدون تعديل مى باشد.
- هزينه چاپ آگهي مناقصه و ديگر هزينه ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ اعالم كميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود 
سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و تا نفر سوم به همين روال مي باشد.

- كميسيون عالي معامالت ساعت 12 مورخ 96/3/30 در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در 
صورتي كه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و ظرف مدت هفت روز برنده را اعالم و به وي ابالغ مي گردد.

 چاپ آگهى نوبت اول : 96/3/11    
چاپ آگهى نوبت دوم: 96/3/20  

آگهى مزايده عمومى 1-96 نوبت اول

اداره امور پيمان هاى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان

سازمان جهاد كشاورزى استان همدان در نظر دارد ملك زير را از طريق برگزارى مزايده عمومى به فروش رساند. لذا متقاضيان واجد شرايط خريد مى توانند از تاريخ اولين انتشار آگهى مزايده جهت 
دريافت فرم هاى شرايط شركت در مزايده تا تاريخ 96/3/20 از طريق پايگاه اطالع رسانى مناقصات كشورى به نشانى  www.iets.mporg.ir و يا مراجعه به امور پيمان هاى سازمان نسبت به دريافت 

اسناد مزايده اقدام نمايند در ضمن در اين مدت (7 روزكارى بدون احتساب ايام تعطيلى) از ساعت 8 الى 14 به منظور اخذ اطالعات بيشتر (عندالزوم بازديد از محل و ملك موصوف در شهرستان محل 
وقوع ملك) اقدام نموده و آخرين مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ96/3/31 مى باشد لذا متقاضيان مى بايست كليه اسناد مزايده و برگ پيشنهاد قيمت خود را به دبيرخانه 
نوع  ضمنًا  شد.  خواهد  مزايده مشخص  برنده  و  قرائت   96/4/1 مورخه  صبح   10 ساعت  در  سازمان به نشانى همدان، كوچه مشكى، نبش خيابان  عمران تحويل نمايند در ضمن پيشنهادات رسيده 

مى باشد) ملى،  بانك  نزد   2174205605007 شماره  به  دولت  خزانه  حساب  به  واريزى  فيش  يا  بانكى  (ضمانت نامه  مزايده  شركت  قبول  در  امور  پيشنهادى  مبلغ  درصد   5) تضمين 

توضيحات قيمت پايه به ريال تضمين شركت در مزايده  متراژ اعيان (مترمربع)متراژ عرصه (مترمربع)نوع كاربرى پالك ثبتىآدرس ملكنام ملك

زمين سابق مجتمع 
دامپرورى سيراب 

جاده (بزرگراه همدان-تهران 10 كيلومتر 
مانده به شهرستان رزن، سمت راست، 

اراضى كشاورزى تكيه سيراب 
27 فرعى از 69 اصلى

3294176000پنج درصد مبلغ پيشنهادى -205886زمين كشاورزى ديم  بخش 5 اراضى تكيه سيراب 
داراى يك حلقه چاه گمانه 

دهانه گشاد كه در حال حاضر 
داراى مجوز حفر چاه به شماره 

19002/600 مى باشد
زمين مجتمع

 دامپرورى سابق علمدار 
شهرستان نهاوند 

شهرستان نهاوند، اراضى
كشاورزى (آبى) داراى پروانه -كشاورزى روستاى علمدار 

سند رسمى ملك موصوف 10376450000پنج درصد مبلغ پيشنهادى--بهره بردارى دامپرورى 
مختص اعيانى صادر شده است

 اصالحيه فراخوان تجديد مزايده عمومى اجاره ساالنه مجموعه ورزشى 
شركت آب منطقه اى همدان به شماره 96/2 ز (نوبت دوم)

پيرو  تجديد فراخوان عمومى در تاريخ هاى 96/03/04 و 96/03/06 
در روزنامه هاى هكمتانه و همدان پيام موارد ذيل در فراخوان مذكور اصالح مى گردد.

 با عنايت به مفاد نظريه كارشناسى در صورتيكه باالترين بهاى پيشنهادى براى 
اجاره ماهانه باالتر  از  250/000/000 (دويست و پنجاه ميليون )ريال و يا 
حداكثر تا 10 درصد كمتر از مبلغ ارزيابى باشد كميسيون مزايده مى تواند 

نسبت به اجاره مجموعه اتخاذ تصميم نمايد.

قيمت پايه : 

مهلت دريافت اسناد مزايده : تا تاريخ 96/03/13 تمديد مى گردد
تحويل پاكات پيشنهاد قيمت : آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا پايان وقت ادارى

 روزسه شنبه مورخ  96/03/23  مى باشد
گشايش پاكات مزايده : پيشنهادات واصله در ساعت 11 صبح روز  چهار شنبه 

شركت آب منطقه اى همدان مورخ  96/03/24 در كميسيون مزايده  باز و خوانده مي شود .

آگهي حصر وراثت
آقاى اميرمحمد سلطانى زاده داراى شماره شناسنامه  2 به شــرح دادخواست كالسه 960450 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان عليرضا سلطانى زاده به شماره شناســنامه  990 در تاريخ 1385/12/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-اميرمحمد سلطانى زاده فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 2 متولد1345/5/1 پسر 
متوفى 2-اميرحمزه سلطانى زاده فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 2050 متولد1342/7/1 پسر متوفى 3-اردشير سلطانى زاده فرزند عليرضا به 
شماره شناسنامه 2492 متولد1347/12/10 پسر متوفى 4-ابراهيم سلطانى زاده فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 3763 متولد1352/3/8 پسر 
متوفى 5-اكرم دست برسر فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 2051 متولد1340/4/5 دختر متوفى 6-اعظم سلطانى زاده فرزند عليرضا به شماره 
شناسنامه 3764 متولد1353/4/2 دختر متوفى7-مريم ســلطانى زاده فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 219 متولد1356/4/12 دختر متوفى 
8- كبرى لشگرى فرزند دادشعلى به شماره شناسنامه 6 متولد 1318/10/9 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 398)
قاضى شوراهاى حل اختالف رزن - حجت محرم زاده

آگهي حصر وراثت
آقاى رضا توتونچيان داراى شــماره شناســنامه  751 به شرح دادخواست كالسه 
130/138/96 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان غالمعلى توتونچيان به شماره شناسنامه  842 در تاريخ 96/1/24 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1- رضا توتونچيان فرزند غالمعلى متولد 1354 به شماره شناسنامه751 
صادره از تهران فرزند متوفى2-زهره توتونچيــان فرزند غالمعلى متولد 1352 به 
شــماره شناســنامه1257 صادره از تهران فرزند متوفى 3-زهرا توتونچيان فرزند 
غالمعلى متولد 1356 به شماره شناسنامه677 صادره از همدان فرزند متوفى اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف1161)
رئيس حوزه شماره 130 شوراي حل اختالف ميرزايى

آگهي حصر وراثت
آقاى اميرحسين زارعى فرزند على داراى شماره ملى3920558741 به شرح دادخواست كالسه 960126 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على زارعى فرزند 
احمد به شماره ملى 3932356039 در تاريخ 1396/2/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 1-طوبى امانى فرزند محمد به شماره ملى 3932341708 مادر 
متوفى 2- معصومه تركمان فرزند قربان به شماره ملى 0050091700 همسر متوفى 3-احمد زارعى فرزند 
بردل به شماره ملى 3932328401پدر متوفى 4- اميرعلى زارعى فرزند على به شماره ملى 3921104858 
پسر متوفى 5-اميرحسين زارعى فرزند على به شــماره ملى 3920558741 پسر متوفى 6-اميرعباس 
زارعى فرزند على به شماره ملى 3920689533 پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 1205)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف ساسانى

آگهي حصر وراثت
خانم شــهال زمانى فرزند ابراهيم داراى شماره شناسنامه  283 به شرح دادخواست 
كالســه 960169ح127ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مهدى على زاده فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه  101 
متولد 1334/2/25 در تاريــخ 96/2/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: يك عيال دائم و يك پسر به 
اســامى ذيل و الغير 1- شهال زمانى فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 283 صادره 
از همدان همســر متوفى 2- عادل على زاده به شماره شناسنامه 386-148971-6 
صادره از همدان پســر متوفى و ارزش ماتركش بيش از سى ميليون ريال مى باشد. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 1160)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

در نشست سخنگوى قوه قضاييه مطرح شد 

از آخرين وضعيت زنجانى تا احضارهاى انتخاباتى   
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روى خط رمضان

دعاى روز ششم ماه مبارك رمضان
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

اللهــّم ال تَْخِذلْنى فيهِ لِتََعّرِض َمْعِصيتَِك وال تَْضِربْنى بِســياِط نَْقَمتَِك  
وَزْحزْحنى فيهِ من موِجباِت  َسَخِطَك بَِمنَّك وأياديَك يا ُمنْتهى َرْغبـَة 

الّراغبيَن. 
خدايــا در اين روز مرا به نفس سركشــم, وامگذار تــا پى طغيان و 
نارضايتى تو روم و مرا با تازيانه خشــم و غضبت ادب مكن، مرا از 
موجبات ناخرسنديت, بر كنار بدار، به حق مهربانى و نعمت نوازيت، 

اى نهايت آرزوى مشتاقان

جشنواره ملى عكس « نيمه خرداد »
 عكس تماشــاگه ياد؛ تضمين ماندگارى خاطره ها و صادق ترين 

روايت گر خاموش لحظه هاست.
عكــس بازتابنــده بى اغراق واقعيت هــا و نمايانگر بــدون تحريف 
حادثه هاست. لحظه اى از روايتى سيال كه از گذشته شروع و تا آينده 
ادامه خواهند يافت و عكاس كه با قاب بندى و تركيب بندى، اكتشافى 
ساده وصادق، و يا مفهومى قابل كنكاش را به قضاوت مخاطب خود 

مى سپارد.

 اهداف و موضوع جشنواره:
همزمان با بيست وهشتمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره)، 
انجمن ســينماى جوانان ايران با همكارى ســتاد مركزى بزرگداشت 
حضرت امام خمينى(س)، مســابقه عكس « نيمه خرداد » را با هدف 
معرفى جلوه هاى حضور عاشــقانه مردم در مراسم هاى بزرگداشت 
معمار كبير انقالب اسالمى با عنوان � امام و مردم � در سراسر كشور 

و در دو بخش تك عكس و مجموعه عكس برگزار مى كند.

 مقررات جشنواره: 
-    شــركت تمامى هنرمندان و عالقه مندان عكاس در اين جشنواره 

آزاد است. 
-   تاريــخ عكاســى بايد از اول خــرداد ماه 1396 تا پايان مراســم 

بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمينى(س) باشد.
-  هــر عكاس حداكثر با 10 فريم به صورت تك عكس يا مجموعه 

عكس مى تواند شركت كند.
-  عكس ها بايد با فرمت ���  با پســوند ��� ، اندازه ضلع بزرگ 
1200 پيكسل وحداقل 300 كيلوبايت و حداكثر 700 كيلوبايت هنگام 

ثبت اثر ضميمه شود.
-  عكس ها مى تواند به صورت رنگى وسياه وسفيد باشد.

-  به هيچ عنوان امكان تغيير و يا ارسال مجدد آثار وجود ندارد.
-  بــه آثارى كه به بخش مســابقه راه يافته اند، گواهى شــركت داده 

خواهد شد.
-  آثارى كه استانداردهاى كيفى مناسب جهت چاپ را نداشته باشند 

از بخش مسابقه حذف مى گردند.
-  آثار منتخب در كتاب جشــنواره چاپ و توســط انجمن سينماى 

جوانان ايران عرضه خواهد شد.
-  اخــذ تصميم نهايى درباره موارد پيش بينى نشــده كه در مقررات 
حاضر لحاظ نشده و يا ابهامات ناشى از مفاد آن و تغيير در بعضى از 

مقررات، با دبير جشنواره است.
-  آثــار منتخب جشــنواره در دفاتر انجمن ســينماى جوانان ايران، 
نمايشــگاه ها، فرهنگســراها و مجموعه مكان ها و فضاهاى مناسب 

توسط انجمن سينماى جوانان ايران به نمايش درخواهند آمد.
 - تكميل فرم تقاضاى شــركت در جشنواره به معناى قبول مقررات 

اعالم شده مى باشد.

 حقوق معنوى آثار پذيرفته شده : 
-  برگــزار كننــده به هــر تك عكــس راه يافته به جشــنواره مبلغ 
500,000ريال و هر مجموعه عكــس 1,500,000ريال پرداخت مى 

نمايد.
-  صاحبان آثار  به برگزار كنندگان اجازه مى دهند تا از آثارشــان در 
كليه انتشــارات، بيلبورد هاى تبليغاتى، پوستر جشنواره در نمايشگاه 

هاى فرهنگى داخلى استفاده كنند.

 جوايز:
هيئت داوران متشكل ازپنج كار شناس و هنرمند، اين بخش را داورى 

و جوايز زير را به برگزيدگان اهدا خواهند كرد. 
الف- بخش تك عكس

1-  ديپلم افتخار و مبلغ 25,000,000ميليون ريال به عنوان نفر اول
2- لوح تقدير و مبلغ 20,000,000 ميليون ريال به عنوان نفر دوم
3- لوح تقدير و مبلغ 15,000,000ميليون ريال به عنوان نفر سوم

4- لوح تقدير و مبلغ 10,000,000ميليون ريال به عنوان نفر چهارم
ب- بخش مجموعه عكس:

1- ديپلم افتخار و مبلغ 35,000,000 ميليون ريال به عنوان نفر اول
2- لوح تقدير و مبلغ 30,000,000ميليون ريال به عنوان نفر دوم
3- لوح تقدير و مبلغ 25,000,000ميليون ريال به عنوان نفر سوم

 گاهشمار جشنواره:
آخرين مهلت ارسال آثار: پنجشنبه 15 تيرماه 1396

اطالع رسانى عكسهاى پذيرفته شده: يكشنبه 15 مرداد 
اافتتاح نمايشگاه: 19 شهريور

 براى كسب اطالعات بيشتر مى توانيد با دبيرخانه جشنواره به شماره 
86084829 و 86084816 تماس حاصل فرماييد.

مراجعه فرماييد www.iycs.irبراى ارسال آثار به سايت

فراخوان

شكوفه رنجبر »
پاييز 1370 در همدان به دنيا آمد وحاال يك جوان بالغ 24 ساله است  جوانى كه در 
فراز و نشيب بسيار به مرز پختگى رسيده و حاال همانى شده كه تمام آمال و آرزو هاى 
كودكان همدانى ماندگارى با عزت او شده است.جشنواره تئاتر"اميد" يا همان جشنواره 
تئاتر كودك و نوجوان يك ظرفيت و بستر است تا كودكان با تئاتر انس گرفته و آنچه 

را كه بايد از مهارت هاى زندگى باز آموزند در قالب داستانى روايى با هم مسير شدن 
شخصيت هاى نمايشى بياموزند پرداختن به جشنواره تئاتر كودك و نوجوان از ابتداى 
تولد اين جشنواره امروز از آن جهت است كه بدانيم اين جوان 24 ساله با خون و دل 
در اين استان قد كشيده و حاال كه به مرز رشد و بالندگى نزديك شده حيف است با 
نگاه هاى سر سرى و رفع مسئوليت هايى كه بنا بر حكم هايى كاغذى و امضا هاى متداول 

ادارى اســت دچار سرخوردگى شود تا بار ديگر عزم سفر كند و از شهر و ديار خود 
بار بربندد بر اين اســاس اين موضوع بهانه اى شد تا پرونده اى از سلسله گزارشات 
و گفت وگو هاى كارشناســى در اين باب را باز گشاييم تا گانى باشد به تكيه گاهى از 
جنس رسانه براى هرچه بهتر اجرا شدن جشن 25 سالگى اين جشنواره كه چشم اميد 

هنرمندان و مردم همدان به دنبالش است.

تئاتر اميد يكساله
جرقه هــاى برگــزارى جشــنواره هاى سراســرى در ســال 1368 و پــس از پايــان جنــگ 
تحميلــى بــا ابتــكار برگــزارى جشــنواره هاى سراســرى فيلــم دفــاع مقــدس در همــدان زده شــد 
و برگــزارى ايــن جشــنواره بــود كــه دو ســال بعــد و از ســال 1370 نــام همــدان را بــه عنــوان 
ــا 9 دوره برگــزارى همراهــى كــرد بر اين اســاس  جشــنواره تئاتــر كــودك و نوجــوان «اميــد» ت
نخســتين جشــنواره سراســرى تئاتــر كــودك و نوجــوان بــا عنــوان «اميــد» از 29 شــهريور تــا 4 
مهرمــاه 1370 در شــهر همــدان برگــزار شــد در ايــن دوره، شــش نمايشــنامه بــه جشــنواره راه 
يافتنــد ايــن آثــار رگه هايــى از تئاتــر كــودك و نوجــوان را در خــود داشــتند، رگه هايــى كــه بــا 
خــود «اميــد» را بــه ارمغــان مــى آورد و شــوق را بــراى تــالش بهتــر و بيشــتر بــر مى انگيخــت. 
چــرا كــه جشــنواره تئاتــر «اميــد» در واقــع نســيمى بــود كــه بــر تئاتــر كــودك و نوجــوان ايــن 

ســرزمين وزيــدن گرفتــه بــود.

جشن تكليف جشنواره تئاتر كودك ونوجوان
نهمين جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان از 28 آبان  تا 3 آذرماه 1378در حالى برگزار 
شــد كه مهمترين وجه تمايز اين دوره از جشــنواره با دوره هاى گذشته به رسميت شناخته شدن 
اين رويداد فرهنگى بين المللى از سوى مسئوالن بود و همچنين در اين دوره از جشنواره به دانش 
آموزان دوره ابتدايى و راهنمايى بها داده شد. به گونه اى كه آموزش و پرورى سالن كانون مهديه 
را به صورت رايگان در اختيار دانش آموزان براى ديدن نمايش هاى تئاتر گذاشت تا زمينه استفاده 

حداكثرى از اين موقعيت براى همه كودكان و نوجوانان فراهم شود.
در اين دوره از جشنواره از 152 متن نمايشى ه به دبيرخانه ارسال شده بود، متن 12 گروه نمايشى 
از شهرهاى تهران، همدان، آمل، گنبدكاووس، كرمانشاه، اهر، برازجان، فردوس و فوالدشهر انتخاب 
شدند كه هيئت داوران كودك و نوجوان نهمين دوره جشنواره بين المللى اميد، تنديس اين دوره 
به نمايش «پرواز كاغذى» به كارگردانى بهرام دوســت قرين و نويســندگى عباس دوست قرين از 
همدان به عنوان بهترين نمايش اهدا شــد  اما اين موفقيت براى همدانى ها با پرواز پرنده اميد در 
سن نوجوانى به زاهدان و سپس به كرمان چندان دوامى پيدا نكرد و بعد از آن يك سال دبيرخانه 
جشنواره تعطيل شد  اين بار سكه شانس را اصفهانى ها بردند و با استقبال آنها دوره هاى يازدهم تا 
شانزدهم در اين شهر برگزار شد اما افسوس همدانى ها و دلتنگى شان بار ديگر نيرو محركه اى بود 
كه پاشنه آشيل در زادگاه اميد كشيده شود و  با پيگيرى هاى متعدد مسئوالن اجرايى و اهالى تئاتر 

در سال 89 بار ديگر به همدان باز گردد و موجب شادى و نشاط اهالى هنر شد.

حكم هايى كاغذى و امضا هاى متداول ادارىحكم هايى كاغذى و امضا هاى متداول ادارى

■ جشــنوراه تئاتر كودك چون در 
مهر ماه برگزار ميشه هميشه مى توانيم از 

طرف مدرسه به ديدن نمايش ها برويم
■ تا االن سه نمايش را در سه دوره مختلف جشنواره 

ديدم و يك روز در انشا مدرسه نوشتم دوست دارم آنقدر 
پولدار شوم كه هر روز جشنواره تئاتر كودك داشته باشيم و هر 

وقت دلمان خواست نمايش ببينيم.
■ من نمايش ديدن را دوســت دارم چون آرزو مى كنم روزى خودم هم 

بازيگر شوم

■از مســئوالن استان ميخوام 
كودك  تئاتر  جشــنواره  برگزارى 

و جــدى بگيرنــد و كارى كنند تا اين 
جشنواره براى هميشه براى ما همدانى ها باقى 

بماند
■ دوست دارم در دانشگاه نويســندگى تئاتر بخوانم تا 

موضوعات آموزشــى خوبى را به يك نمايش براى كودكان 
تبديل كنم و كودكان زيادى را خوشحال كنم

■ از بين نمايش هايى كه در جشــنواره گذشــته ديدم نمايشى بود سنت 
نوروز را معرفى مى كرد اين نمايش خيلى به دلم نشســت و دوست دارم باز 

نمايش هايى با اين موضوعات را ببينم

مختلف  دوره  چند   ■
است كه به ديدن نمايش هاى 

جشــنواره ميرم اما قبل  تــر انگار 
نمايش ها موضوعات قشنگ ترى داشتند 

االن خيلى از موضوعات تكرارى شده يا خيلى 
داستان نمايش سطحى است.

■ هر وقت جشــنواره تمام ميشــه با الگو بردارى كه از 
نمايش ها داشتم در مدرسه با دوستانم گروه هاى نمايشى تشكيل  

ميديم و نمايش براى دهه فجر اجرا مى كنيم.
■ من دوست دارم بازيگر شوم اما بخاطر اينكه در يك خانواده پرجمعيت 

زندگــى مى كنم ميخوام اول پولدار و تاجر بشــم و بعد بازيگر كه بتونم به 
خانواده ام كمك مالى كنم بعد به روياهاى خودم برسم

■ اگر به من پيشــنهاد يك نقش شود دوست دارم نقش فرشته آرزو ها را بازى 
كنم كه آرزو هاى كودكان را برآورده مى كند.

دومين دوره برگزارى جشــنواره تئاتر كودك و 
نوجوان از 11 تا 17 مهرماه 1371 در همدان كليد 
خورد و هيئت داوران اين دوره نمايشنامه «خاله 
تنها، خاله با ما» نوشــته محمدرضا يوسفى و به 
كارگردانــى محمدجواد كبودراهنگى را به عنوان 
نمايش برگزيــده انتخاب و نمايش «مرد دوم» را 
براى شــركت در يازدهمين جشنواره سراسرى 

تئاتر فجر معرفى كرد.
ســومين دوره برگزارى جشنواره تئاتر كودك و 
نوجوان از 10 تا 17 مهرماه 1372 در همدان بود 
اما با اين تفاوت كه تجربه جشنواره سوم موفق تر 
از دو جشــنواره گذشته بود. در نهايت 8 نمايش 
از اســتان هاى همدان،  خوزســتان، خراســان و 
گنبدكاووس به مرحله نهايى جشنواره راه يافتند.

محمدحسن صوفى مديركل وقت اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اســتان همدان و دبير دوره هاى  
نخست جشنواره تئاتر كودك و نوجوان «اميد» با 
حمايت و ابتكار خود در پى ريزى اين جشنواره 

نقشى عمده داشت.

در چهارمين جشنواره  183 متن نمايشى به دفتر 
جشــنواره ارسال شــد كه حكايت از اهميت و 
رشــد تئاتر كودك و نوجوان بين همگان داشت. 
در بخش مسابقه جشنواره چهارم، هفت نمايش 
از شهرهاى تهران، همدان، شيراز، مشهد، دزفول 
و نقده شــركت داشتند و هيئت داوران چهارمين 
جشــنواره، آن را مطلوب تر از جشــنواره هاى 
گذشته ارزيابى كرد و از ميان 7 اثر بخش مسابقه، 
نمايش «ثانيه ها» نوشته رضا نجفى به كارگردانى 
محمد نجفى را به عنوان نمايش برگزيده انتخاب 

و به جشنواره فجر معرفى كرد.
با اعالم برگزارى پنجمين جشــنواره تئاتر كودك 
و نوجــوان «اميد» در همــدان از طريق دبيرخانه 
دائمى جشــنواره، 89 نمايــش مجموعا به مدت 
7 روز در همــدان از 8 تــا 14 آبان ماه 1374 در 
ســالن هاى همدان از جمله تاالر فجر و ســينما 
قدس و شهرستان هاى مالير، نهاوند، تويسركان، 
كبودراهنگ، اسدآباد و بهار به روى صحنه رفتند.

سال ششم اما جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان 

«اميد» از 7 تا 13 آبان ماه 1375در حالى برگزار 
شــد كه از تعداد 95 متن نمايشــى ارسال شده 
بــه دبيرخانه، در مرحله نخســت بازخوانى 22 
نمايش برگزيده شدند و در مرحله بازبينى به 8 
نمايش در بخش مســابقه و 4 نمايش در بخش 
ويژه اجازه حضور را به دســت آوردند كه اين 
نمايــش ها به مدت 7 روز در شــهر همدان به 

اجرا گذاشته شند.
در هفت سالگى اميد، هيئت داوران نمايش «روز 
قشنگ ســارا» از شهرســتان همدان را به عنوان 
كار برگزيده جشنواره معرفى كرد و نمايش هاى 
«چارقد سبز خاله گلنار» از شهرستان قم و «روز 
قشنگ سارا» از شهرستان همدان را به عنوان متن 
نمايــش برگزيده انتخاب كردند بر اين اســاس 
هشتمين دوره جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان 
از 8 تا 13 آذرماه 1377 توسط اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى استان همدان و همكارى مركز 
هنرهاى نمايشــى بــه صورت بيــن المللى در 

تاالرفجر همدان برگزار شد.

جشن تولد دوسالگى تا هشت سالگى

بازگشت به زادگاه
امروز حاال هفت ســال از بازگشت اميد به صحنه هاى تئاتر همدان ميگذرد 
و كودكان همدانى هر ســاله با شــور و شــوق خاصى در انتظار برگزارى 
جشــنواره اى هستند كه اختصاص به آنها و دنياى پاك و بى آاليششان دارد 
با اين حال اما به نظر مى رســد طبق گفته ها و درد دل هاى مســئوالن امر و 
هنرمندان فعال در اين عرصه حاال كه بايد به آن نگاه ويژه ترى شود و دغدغه 
بيشــترى در برگزارى آن شود بيشتر به رفع تكليفى مديريتى تبديل شده و 
چوب ضرب انتقاد هايى از جمله فراهم نبودن زير ساخت هاى سالن نمايشى 

و سطحى بودن محتواى نمايشنامه شده است.
حاال كه چند ماهى به برگزارى توليد 24 ســالگى آن فرصت است خالى از 

لطف نيست اگر با تغييراتى در برخى زمينه هاى جشنواره كه تغيير دبيرى آن 
به مريم كاظمى مى تواند نقطه شروعى از همين رويكرد هاى نو باشد زمينه 

را براى سرآمد شدن اين جشنوراه بيست و چهار ساله فراهم كنيم.
اگر با گوش شنوا و چشم بيدار به نقد هايى كه به جشنواره هاى تئاتر همدان 
به خصوص در دوره پيش شده توجه شود همدان قطعا همانى مى شود كه 
اميد ها را بارور و به سمت تعالى و پرورش سوق مى دهد كودكان اين ديار 
حق دارند شاهد آينده اى روشن براى تئاتر خودشان باشند، كودكان همدانى 
اين بار دست در دست نوجوان و هنرمندان داده  و خواهان برگزارى تولدى 

به ياد ماندنى در 24 سالگى جشنواره تئاتر كودك و نوجوان هستند.
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نقاشى او را از «ام اس» نجات داد
 نه دســت هايش مى توانسته قلم به دست بگيرد و نه چشم هايش توانايى تشخيص 
رنگ ها را داشــته است. پالت رنگ هايش را خاكسترى مى ديده اما همچنان به كشيدن 

نقاشى ادامه داده و مى گويد: نقاشى من را نجات داد. 
به گزارش ايســنا، نازنين كريــم زاده فارغ التحصيل طراحى صحنه تئاتر از دانشــكده 
هنرهاى زيباســت كه هميشــه دوست داشته كارشناسى ارشــدش را در آلمان نقاشى 
بخواند. حتى شروع به خواندن زبان آلمانى هم مى كند اما متوجه مى شود به بيمارى ام 

اس مبتال شده است.
به همين دليل از رفتن صرف نظر مى كند و بعد از قبول شدن در رشته مورد عالقه اش در 

تهران، مجبور مى شود هفته اى دو روز از محل زندگى اش سارى به تهران در رفت و آمد 
باشد. در طول زمان تحصيل و رفت و آمدش به تهران، پزشك اش تشخيص مى دهد كه 
بيمارى اش غير فعال شده است و پالك هايى «ضايعاتى كه بيمارى روى مغز مى گذارد» 

كه به واسطه بيمارى اش در سر و گردنش به وجود آمده بود، خاموش مى شود.   
او تصميم مى گيرد كه خوب شود و معتقد است نقاشى كردن در كنار مصرف داروهايش 
در اين زمينه به او كمك كرده اســت. گرچه به گفته پزشــك اش، اگر بيمارى از حال 

روحى خوبى برخوردار نباشد، مصرف دارو هم اثرگذارى اش را از دست مى دهد.
نمايشگاه كريم زاده با عنوان «اينترفرون بتا» 

كريم زاده با بيان اينكه وقتى نقاشــى مى كردم، بيمارى و مشــكالت ديگر را فراموش 
مى كردم، به ايسنا، مى گويد: در شروع بيمارى، زمانى كه پزشك ام درباره «ام اس» به من 

توضيح مى داد، وحشت كرده بودم. فردى را مى شناختم كه با ابتال به اين  بيمارى، بدنش 
كامال بى حركت شده بود. خيلى ترسيده بودم. بعد از آن كه عضو انجمن «ام اس» شدم 
تازه فهميدم كه چه آدمهايى اطرافم به اين بيمارى مبتال هســتند و من نمى دانستم. آنها 

به زندگى عادى خود ادامه مى دادند، كار مى كردند، زندگى خانوادگى خود را داشتند.
او ادامه مى دهد: بعد از اين موضوع  تصميم گرفتم فرد تاثير گذارى در اين زمينه باشم. 
به بيماران  آگاهى دهم و به افرادى كه تازه مبتال مى شوند، بگويم با اينكه من هم بيمار 
هستم اما زندگى عادى خود را دارم. خيلى وحشتناك است كه به يكباره  خودت را با 
بيمارى ات تنها حس كنى و هيچكس ديگرى را در كنارت نبينى، بنابراين همه جا اعالم 
مى كردم كه بيمار «ام اس» هستم تا بيمارها متوجه شوند كه مى توان بيمار بود و هدف 

داشت و براى هدف تالش كرد و موفق شد.
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بســيارى از كارشناسان 
مصرف  كه  باورند  اين  بر 
ســرانه شــكر در ايران 
حــدود ســه كيلوگرم از 
ميانگين جهانى آن باالتر 
مصرف  آن كه  حال  است، 
ميانگين جهانى نيز بسيار 
باالســت و بيماريهــاى 
مزمن و متابوليكى بسيارى 
از ايــن ميــزان مصرف 
كربوهيدراتهــاى تصفيه 

شده حاصل شده است

ميانگين سن زنان در نخستين 
ازدواج كاهش يافت
 ميانگين سن در نخســتين ازدواج زنان كل 
كشور در سال 1390 از 23,4 به 23 سال در سال 

1395 كاهش يافت.
به گزارش ايرنا، اين شــاخص در سال 1390 در نقاط شهرى 23,6 و در نقاط روستايى 
23 سال بود.مقايسه نتايج سرشمارى عمومى نفوس و مسكن نشان مى دهد ميانگين سن 

مردان در نخستين ازدواج 0,7 سال افزايش يافت.
همچنين ميانگين سن مردان براى نخستين ازدواج همواره از ميانگين سن زنان در نخستين 

ازدواج باالتر بوده است.

67درصد بيماران روانپزشكى براى درمان 
مراجعه نمى كنند

 بررسى هاى كشورى وزارت بهداشت نشان مى دهد كه 67,4درصد بيماران 
روانپزشكى براى درمان مراجعه نمى كنند و فكر مى كنند، بيمارى آنها خود به 

خود خوب مى شود.
رئيس مركز ســالمت روانى و اجتماعى وزارت بهداشــت، گفت: اختالالت 
روانپزشكى به عوامل مختلفى ارتباط دارد كه شامل عوامل جسمى، روانشناختى 
و اجتماعى اســت، طبيعى است كه بخش هاى جسمى اين بيمارى به وزارت 
بهداشت مربوط مى شــود و درمان هاى دارويى اين اختالل بيشتر براى درمان 

عوامل جسمى و بيولوژيك اين بيمارى ها است.

استان هاى محروم بيشترين 
درگير مهريه 
 عبارت نادرست كى مهريه را داده و كى مهريه 
گرفته باعث شده كه استان هاى محروم بيشترين 

درگير مهريه باشند
رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى 

كشــور با بيان اينكه اســتان هاى محروم بيشــترين زندانى مهريه را دارد، گفت: بايد اين 
موضوع فرهنگ ســازى شود كه تقبل مهريه ســنگين موجب انسجام زندگى و خانواده 

نمى شود.
بــه گزارش ايرنا، اصغر جهانگير گفت:12 درصد از 13 هزار و 325 زندانى محكوم مالى 

بابت پرداخت نشدن مهر با 2 هزار و 886 نََفر، است.

نيش و نوش

شرق: قفل احمدي نژاد بر 10هزارميليارد سرمايه
 كليدش دست حسن آقاست نگران نباشين!!

ايسنا: مرگ ساالنه 7ميليون انسان بر اثر مصرف سيگار
 خودشون مرگ رو انتخاب كردن!!

ايرنا: رئيس قوه قضائيه: مســئوالن قدردان حضور باشــكوه مردم در 
انتخابات باشند

 حتما اين كارو مى كنن!!
شرق: رأى مردم سهام شركت هاى سهامى نيست

 امان از روزى كه خر آدم از پل رد بشه!!
شبستان: حاضريم فدا شويم تا مصلحت عمومى كشور آسيب نبيند

 اين يكى ديگه خيلى احساس مسئوليت كرده!!
همدان پيام: عالقه وافر ايرانى ها به داروى تزريقى

 كال ايرانى ها معتادِ تزريق هستن!!
اعتماد: راي داديم تا مطالبه كنيم

 مطالبه كنين ولى كيه كه جواب بده!!
تب كريمه كنگو جان قصاب بندرعباسى را گرفت

 از بس خودش جان دام ها رو گرفت!!
باشگاه خبرنگاران جوان: روزه خوارى و كشف حجاب داخل خودرو 

جرم است
 پس حواستون باشه چهار ديوارى ديگه اختيارى نيست!!

ايسنا: رايگان بودن عوارضى در مسيرهاى منتهى به حرم امام خمينى 
(ره) در 14 خرداد
 بدون شرح!!

مهر: ماجراى رهگيرى هواپيماى نظامى سعودى در آسمان ايران
 رد عرب ها رو تو آسمون ايران زدن!!

اعتماد: مهند سي انتخابات سخن د رستي نيست
 پس از اين به بعد بگين دكترى انتخابات!!

همدان پيام: آرمان اعتماد مردم را به باد داد
 اعتماد كه چه عرض كنم دودمان مردم رو به باد داد!!

فرارو: زيباكالم: به دولت سايه نيازمنديم
 ما هم به يك كارگر ساده نيازمنديم!!

نقش فضاى مجازى در بروز طالق
 نبود فرهنگ مناســب در استفاده از شبكه هاى مجازى باعث 
شــده تا افراد با فاصله گرفتن از حقيقت خود، تصور ذهنى خود 
از يك شــخصيت ســاختگى را به عنوان خويشــتن به ديگران 

معرفى كنند.
به گزارش ايســنا، يك روانشــناس اجتماعى با اشاره به ويژگى 
هــاى فضاى مجــازى، گفت: يكى از مهم ترين شــاخصه هاى 
فضاى مجــازى عدم وجود هويت افراد در اين فضا اســت، به 
طورى كه افــراد درحين ارتباط با يكديگر از واقعيت و حقيقت 

طرف مقابل بى اطالع هستند.
عباس اســدى مدرســى در گفت و گو با فــرارو افزود: فضاى 
مجازى يكى از مهم ترين بســترهاى شــكل گيرى عشــق هاى 
رمانتيك اســت، چراكــه اكثر افراد در اين فضــا بدون اطالع از 

هويت و شخصيت يكديگر وارد محيط گفت و گو مى شوند.
اين روانشــناس اجتماعى با اشــاره به فاصلــه فرد از خويش و 
پيامدهــاى ناشــى از اين موضــوع، عنوان كــرد: فاصله فرد از 
خويشتن همواره ســبب ايجاد ترس، اختالل شخصيت و ناامنى 
در افراد مى شــود، به طورى كه شخص در مواجهه با اين موارد 

دچار معضالت و اختالالت عاطفى مى شوند.
وى با اشــاره به اين كه شــبكه هاى اجتماعــى قبل از وجود 
فرهنگ مجازى وارد كشــور شــدند، اذعان داشت: مواجهه با 
شــرايط جديد و ورود تكنولوژى هاى مدرن به كشور همواره 
بــا يك تــرس عميق همراه اســت، بر همين اســاس افراد با 
احســاس ترس در اين فضاها فرصت اســتفاده ى مناسب را 

از خود سلب مى كنند.
اســدى مدرس ارتباطات با اشــاره به اين كه جامعه ايران يك 
جامعه ى ســنتى اســت، گفت: امروزه جامعه ى ايران از بافت 
سنتى به مدرن روى آورده است، به طورى كه ايران در حال گذار 

از دوران سنت به مدرن قرار گرفته است.
وى همچنين در ادامه افزود: بســيارى از مشكالت و معضالت 
اجتماعى زمانى به وجود مــى آيند كه يك جامعه و فرهنگ در 

حال گذارِ دوره اى باشد.
عضــو هيات علمــى دانشــگاه عالمه طباطبايــى در خصوص 
معيارهــاى صورى و ســيرتى در انتخاب همســر، عنوان كرد: 
بســيارى از معيارهاى سيرتى در ازدواج ريشه در دوران و بافت 
سنتى ايران دارد، به طورى كه بر اساس معيارهاى سيرتى ارزش 
هاى كهن و فرهنگ اصيل مهم ترين عامل در انتخاب همســر به 

شمار مى رود.
وى با بيان اين كه رسانه هاى نوين فرهنگ خاص خود را رواج 
داده اند، اظهار داشــت: سرعت رشد رسانه هاى نوين در كشور، 
فرصت تحليل پيامدها و آثار منفى اين رسانه ها را در بين جوامع 

از بين برده است.

راه اندازى سامانه الكترونيكى 
اوقات فراغت

 ســامانه الكترونيكــى اوقات فراغت در تمام اســتانها راه 
اندازى مى شــود. مديركل فرهنگى و هنرى، اردوها وفضاهاى 
پرورشــى وزارت آموزش وپرورش، گفت: دانش آموزان پس 
از 9 ماه تالش در طول ســال تحصيلــى نيازمند برنامه ريزى 
مناســب جهت گذرانــدن اوقات فراغت در فصل تابســتانى 
هســتند، بنابرايــن فراهم كردن فضاهاى تفريحى و با نشــاط 
بــراى دانش آموزان از وظايف مســئوالن اســت تــا بتوانند 

حداكثر استفاده را از اوقات داشته باشند.
به گزارش ايســنا، مهدى على اكبرزاده بيان كــرد: برنامه ريزى 
اوقات فراغت در تابســتان 96 براســاس شعار ســال «اقتصاد 
مقاومتى، توليد و اشتغال انجام شده است و تالش كرديم ضمن 
جذب حداكثــرى دانش آموزان در مراكــز و پايگاه هاى اوقات 
فراغت تابستان و با مســاعدت ساير دستگاه هاى ذى ربط شعار 

هر دانش آموز يك مهارت را محقق سازيم.
على اكبرزاده تصريح كرد: براســاس اسناد باالدستى، برنامه 
ريزى بــراى اوقات فراغــت دانش آموزان جــزو وظايف 
آمــوزش وپرورش اســت، بنابراين با اســتفاده از فضاهاى 
درون ســازمانى از جمله مــدارس و هنرســتان ها، مراكز 
دارالقــرآن ، كانــون هاى فرهنگــى تربيتــى و كانون هاى 
فكرى كودكان و نوجوانان، مراكز مربوط به ســازمان دانش 
آموزى، اردوگاه هاى دانش آموزى، مجتمع ها و ســالن هاى 
ورزشــى، پژوهش سراها، سالن هاى سينمايى دانش آموزى 
و مراكز فعال تشــكلهاى دانش آموزى، مراكز و پايگاه هاى 

تابســتانى فعاليت خواهند كرد.

خبـر

 سال 95 به گفته مسئوالن وزارت بهداشت 
ساِل خوبى براى ســالمت و درمان ايرانى ها 
بود. مى توان ليست بلندبااليى از اقدامات اين 
وزارت خانه براى سالى كه گذشت جمع آورى 
كــرد. اما آيا همه اين كار ها توانســت ما را در 
ســالمت و درمان جلوتر بيانــدازد؟ يا اينكه 
مشــكالت ما در اين حوزه باز هم پيچيده تر 

شده است؟
تالش بــراى درمان نابــاروى، كنترل ايدز در 
مادران باردار، كاهش ســقط جنين، ســاخت 
بيمارســتان هاى جديــد، ارائه بهتر و بيشــتر 
خدمات دندانپزشــكى، در دســتور كار قرار 
گرفتن ايجاد تخت هاى روان پزشكى، تالش 
براى كنترل نرِخ داروهاى خارجى و ... برخى 
از اتفاقاتى است كه در سال پيش افتاد يا قرار 

شد كه بيافتد.
با اين حال ســال 95 انتقاد ها به عملكردهاى 
بهداشتى و سالمتى دولت كم نبود. اين انتقاد ها 
مى گويند هرچند كه وزير بهداشت خواسته و 
گفته كه بهترين اتفاق در اين حوزه ها خواهد 
افتاد، اما در عمل ســالمت جسمى و روانى و 
خدمات بهداشتى در ايران همچنان از كيفيت 

زندگى مردم كاسته است.
در اين انتقادات دو ســر طيف وجود داشتند؛ 
يكى جبهه اى كه تالش كرده تا با انتقاد از وزير 
بهداشت دولت حســن روحانى را تضعيف 
كند و در ســوى ديگر كســانى كه بيش تر از 
جنبه ســالمت و درمان و براى بهبود شرايط 

انتقادهايى را مطرح كردند.
اما اگر بخواهيم منصفانه و با ديدى علمى آنچه 
در حوزه سالمت و بهداشت رخ داد را بررسى 

و تحليل كنيم نياز به بحثى مفصل داريم.
مزدك دانشور، پزشك و انسان شناس پزشكى، 
در مقايسه ايران با كشــورهاى توسعه يافته و 
مقايسه اين دوره وزارت بهداشت با دوره هاى 
پيشــين، همچنين با نگاهى علمى ســالمت، 
درمان و بهداشت را در ايران در گفتگو با فرارو 

بررسى كرد.
اين انسان شناس درپاسخ به اينكه "محل اصلى 
كسب ســالمت جامعه اســت يا بيمارستان؟ 
آيا افراد در بيمارســتان بيمار مى شــوند يا در 
جامعه شــان؟ " اظهار كرد: بيماران بسترى در 
بخش هاى ويژه اغلب به بيمارى هاى حاشيه اى 
و عفونت هاى بيمارســتانى مبتال مى شوند! اما 
جدا از اين اســتثنا اكثر افراد در خانه، خيابان 
و محل كار دچار آسيب و بيمارى مى شوند و 
يا علت بيمارى آن ها ريشه در تغذيه و تنفس 
و تحرك آن ها دارد. وى ادامه داد: ســوالى كه 
پيش مى آيد اين است كه طرح تحول سالمت 
چرا بيمارستان را به عنوان هدف اصلى بودجه 
ريزى و توجه منظور كرده است؟ چرا بايد نام 
طرح تحول سالمت بر طرحى گذاشته شود كه 

درمان را هدف گرفته است؟
دانشــور با انتقاد از شــيوه وزارت بهداشت 
اظهــار كرد: در صورتى كه ســالمت مردم در 
جامعه هدف گرفته شود و تغييرات ساختارى 
و جــدى در زمينه و زمينه زندگى مردم ايجاد 
شــود، مى توان انتظار داشــت كه روند بيمار 
شــدن افراد كندتر شده است. اما شيوه وزارت 
بهداشــت برعكس است، يعنى با ريختن پول 
در بيمارستان ها* امكان جذب بيماران بسيارى 
را فراهم آورده و بيمارستان ها را گاه تا حداكثر 

ظرفيت خود پر كرده است.
عضو انجمن جامعه شناسى ايران همچنين تاكيد 
كرد: اين نوع تخصيص بودجه اگرچه در كوتاه 
مدت به نفع بيمار تمام مى شــود و هزينه هاى 
درمانــى اش را كاهش مى دهــد، اما به علت 
نابرابــرى و تبعيضى كه در بيمارســتان ايجاد 

مى كند (چه در ميان رشته هاى مختلف پزشكى 
و چه در ميان سلسله مراتب بيمارستان) درمان 
بيمار يعنى اصلى ترين وظيفه بيمارستان را نيز 
دچار مشــكل مى كند و اعضاى تيم درمان به 
خاطر تبعيض شكل گرفته، حتى به ميزان قبل 

هم از كار خود راضى نيستند.
مزدك دانشور همچنين با تقسيم بندى منتقدان 
به دو گروه گفت: حال كه عاليم ورشكستگى 
اين طرح كه يكى از طرح هاى پر سر و صداى 
اين دولت بوده، مشخص شده منتقدان از دوسو 
به وزارت بهداشــت فشار مى آورند؛ از سويى 
اين منتقدان همان اصولگرايان عزيزى هستند 
كه وزير بهداشت تا شش ماه پيش روى چشم 

آن ها قرار داشت.
به گفته اين كارشــناس اين اصولگرايان خود 
حتى توان تخصيــص بودجه و اجراى چنين 
طرح هايــى را ندارند. در دولــت قبل با همه 
ســروصداهايى كه براى اجراى طرح پزشك 
خانواده انجام شد، اما نتيجه ملموسى حاصل 
نگشت و فقط در دو استان به صورت ناقص 
اجرايى شد. اين جريان در حقيقت نه دلواپس 
بودجه است و نه دلسوز مردم، بلكه مى خواهند 
با استفاده و در حقيقت سواستفاده از نقدهاى 
واقعى و ريشه اى به اقدامات تخريبى بپردازند.

وى ادامه داد: از ســوى ديگر منتقدانى هستند 
كه به نقدهاى ريشــه اى مى پردازند و خواهان 
تغيير بنيادى مناسبات موجود در راستاى ارتقاء 
ســالمت مردم هســتند. فكر مى كنم اگر اين 
بودجه كالن براى طرح طب ملى و پزشــك 
خانواده در سه بعد آموزش، تأسيس زيربناهاى 
الزم و نظــارت و پيگيــرى خرج مى شــد، 

نتيجه هاى ماندگارترى حاصل داشت.
دانشور در پاسخ به اين سئوال كه پس اقداماتى 
كه وزارت بهداشت در حوزه هاى مختلف به 
خصوص دهان و دندان انجام داد نيز مورد نقد 
است؟  پاسخ داد: اجازه بدهيد در رابطه با طرح 
تحول ســالمت دهان و دندان كه از نزديك با 
روند اجراى آن آشــنا بودم نقدهايم را مطرح 

كنم.
وى گفــت: دندانپزشــكان مى دانند كه تغذيه 
تأثير بيشترى از بهداشــت و ژنتيك بر ايجاد 
پوســيدگى دارد. كافى اســت كه براى رفع 
گرســنگى وارد يك كافه شويد. تقريبا تمامى 
سفارشات شما به قند و شكر ختم مى شود. يا 
قفسه هاى يك سوپر ماركت را در نظر بگيريد. 
اگر بخواهيد براى فرزندتان تغذيه اى تهيه كنيد، 
قند و شكر تصفيه شده بخشى جدايى ناپذير 

از خوراكى هاى دلخواه فرزندتان خواهد بود.
به گفته دانشــور بسيارى از كارشناسان بر اين 
باورند كه مصرف سرانه شكر در ايران حدود 

سه كيلوگرم از ميانگين جهانى آن باالتر است، 
حال آن كه مصرف ميانگين جهانى نيز بســيار 
باالست و بيماريهاى مزمن و متابوليكى بسيارى 
از اين ميزان مصــرف كربوهيدراتهاى تصفيه 

شده حاصل شده است.
وى ادامه داد: دندانپزشكان مى دانند كه از شش 
ماه تا دوسال براى ايجاد پوسيدگى زمان الزم 
اســت. پس مى توان با توجه به ســن رويش 
دندان كودكان و شــروع تغذيــه قندى آن ها 
فرض كرد كه در ابتداى دهه نود خورشيدى ما 
بايد بيشترين ميزان پوسيدگى ها را داشته باشيم. 
مزدك دانشور توضيح داد: دكترخوشنويسان، 
رئيس اداره ســالمت دهان و دنــدان وزارت 
بهداشــت دولت احمدى نژاد، درســال 91 با 
اشــاره به نتايج اوليه طرح پيمايش كشــورى 
سالمت دهان و دندان اعالم كرده بود: "درحال 
حاضر شــاخص پوســيدگى دندان در ايران 
وضعيت مناسبى ندارد و اين شاخص در گروه 
سنى 6 ساله از 5 به 5. 7 دندان پوسيده در طول 

كمتر از يك دهه افزايش يافته است. 
وى با اشــاره به روند افزايشــى پوســيدگى 
دندانهاى كودكان در كشور، خاطرنشان كرده 
بود: هر كودك 6 ساله در ايران به طور متوسط 
5 دندان پوسيده در سال 82 داشته است و اين 
درحالى است كه طبق بررسى انجام شده كه در 
بيــن يك ميليون و 200 هزار كودك ايرانى در 
سال 90 انجام شد، شاخص پوسيدگى دندان 

به 5. 7 دندان پوسيده افزايش يافته است . "
براى آنكه ببينيم كه طرح هاى درمانى دولت ها 
تــا چه حــدى ناكارآمــد بوده بــه گفته اين 
انسان شــناس كافى اســت اين ميزان افزايش 
پوســيدگى را در تناظــر با افزايــش تعداد 
دانشكده هاى دندانپزشــكى و افزايش تعداد 

دندانپزشكان بگذاريم.
اين كارشناس همچنين مى گويد با وجود 60 
دانشــكده دندانپزشــكى تخمين زده مى شود 
كه ســاالنه 1500 دندانپزشك (فارغ التحصيل 
داخل و خارج) به خيل دندانپزشــكان فعلى 
مى پيوندند. وى با اين بحث نتيجه گرفت كه 
درمان محورى نتوانسته سالمت دهان و دندان 
شــهروندان را ارتقا دهد و از ابتدا هم بسيارى 
از كارشناسان بر اين باور بودند كه پيشگيرى 
با تغيير تغذيه، رفتار و ساختارهاى اقتصادى-
سياســى ميسر خواهد شــد نه افزايش تعداد 

درمانگران!
اين انسان شناس پزشكى مى گويد متأسفانه به 
عنوان يك ناظر بيرونى چندان به آينده سالمت 

مردم كشورمان اميدوار نيستم.
وى با اشــاره به افزايش بودجــه اظهار كرد: 
اين افزايش بودجه در راســتاى تغيير شرايط 
زيســت مردم هزينه نمى شود. به اين معنا كه 
براى سالمت شــهروندان برنامه ريزى خاصى 
صورت نگرفته بلكه بيمــارى آنان در كانون 
توجه قرار گرفته اســت. به عنوان مثال در اين 
طرح به محيط زيست انسان ها و شرايط آن ها 
توجهى نشده است. يعنى شهروندان به همان 
شدت سابق در معرض هواى آلوده، پارازيتهاى 
ســرطان زا، آب آلوده و پرنيتــرات و مملو از 
فلزات سنگين، سموم شيميايى بسيار خطرناك 
در ميوه جات و ديگر محصوالت كشــاورزى، 
روغن پالم در شير خوراكى، آلودگى هاى انگلى 
و ميكروبى در سبزيجات، قند و شكر و روغن 
مضر در غذاها، مواد سرطان زا در محصوالت 
فرآورى شــده و... قرار دارند.به گفته دانشور 
زندگى مردم سرشــار از ناامنى و استرس هاى 
منفى اســت. دورنماى زندگــى اكثر آن ها به 
واســطه بيكارى و تورم و ناامنى اجتماعى و 
اقتصادى تيره و تار و يا حداقل مبهم اســت. 
عادات مضر به راحتى ارضا شــده و سيگار و 
ديگر مواد مخدر گاه راحت تــر و ارزان تر از 
روزنامه و كتاب تهيه مى شــوند! آن وقت در 
طرح تحول سالمت فقط و فقط محصول اين 
زندگى پرآشــوب به ديده گرفته شده و براى 
بيمارى و درمان بودجه تخصيص داده مى شود.

مزدك دانشــور در انتها نيــز گفت: جامعه اى 
كه جمع آورى مــال و قدرت در آن، اولويت 
انسان ها نباشــد بلكه دوستى و محبت در آن 
عمده و مهم شــود، جامعه اى است كه تأمين 
سالمت پايدار انسان ها ممكن و ميسر خواهد 
بــود... مى دانم كه آرزوى دوردســتى را بيان 
داشــته ام، ولى به هر حال داشــتن يك ستاره 
شــمالى در باالى سر، مانع تســليم به ابتذال 

زندگى روزمره خواهد شد....

حوادث

خواب آلودگى جان همسر راننده را گرفت

رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان بهار از برخورد يك دستگاه 
خودروى مزدا دو كابين از پشت با تريلى ماك كه  باعث كشته شدن 

يك نفر ومجروح شدن راننده شد خبر داد.
مهدى حمزه عنوان كرد: تصادف ســاعت 7:50 دقيقه صبح از طريق 
اورژانس به پايگاه شــهيد شــايانى اعالم ونجاتگران 8:05 در صحنه 

حاضر واقدام به امداد رسانى و رها سازى نمودند .
بنا بر اين گزارش متاسفانه يكى از سرنشينان كه خانم و همسر راننده  
بود در دم جان خود را از دست داد و راننده  مجروح توسط نيروهاى 

اورژانس به بيمارستان بعثت منتقل شد
حمزه افزود: طبق نظر كارشناســان راهور تصادف به دليل خســتگى 

ناشى از سفر طوالنى و عدم توجه به عالئم رانندگى اعالم گرديد.

دفترچه انتخاب رشته كنكور ارشد 
منتشر شد
دفترچه انتخاب رشته آزمون كارشناسى ارشد سال 96

پنجشــنبه 11 خردادماه منتشر و داوطلبان از 20 خرداد مى 
توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام كنند.

مشاور عالى سازمان سنجش گفت: بر اساس برنامه زمانى 
پيش بينى شده نتيجه اوليه آزمون ورودى دوره هاى كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 96

به صورت كارنامه تنظيم شــده است و اين كارنامه در اوايل نيمه دوم خردادماه بر روى 
سايت سازمان سنجش قرار مى گيرد.حسين توكلى در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آن 
دسته از داوطلبانى كه بر اساس اعالم نتايج اوليه و كارنامه منتشر شده، مجاز به انتخاب 
رشــته در اين آزمون مى شوند ضرورت دارد از روز شنبه 20 خرداد بر اساس اطالعيه 
اى كه بر روى سايت سازمان سنجش قرار داده مى شود نسبت به انتخاب كدرشته محل 

هاى خود از ميان كدرشته هاى مجاز اقدام كنند.

بهداشتنكتهدانشگاه
سيگارهاى الكترونيكى سرطان زا تر 
از سيگارهاى معمولى هستند
به رغم ادعاى شركت "فيليپ موريس" مبنى بر ساخت 
يك ســيگار الكترونيكى با سموم كمتر، يك پژوهش نشان 
ميدهد كه اين سيگار ســرطان زا تر از سيگارهاى معمولى 

است.
به گزارش ايســنا، از سيگارهاى الكترونيكى كه به جاى سوزاندن توتون، آن را گرم 
مى كنند طى ســاليان اخير به عنوان امن ترين و كم ضررترين روش سيگار كشيدن ياد 
شــده است، اما پژوهش جديد با شناسايى سرطان زاتر بودن اين نوع سيگارها نسبت 

به ســيگارهاى معمولى و سنتى اين فرضيه را رد مى كند.
محققان قبال گفته بودند سيگار الكترونيكى موسوم به "IQOS" مى تواند قسمت توتون 
ســيگار معمولى را درون خود جاى داده و از طريق گرم كردن توتون به جاى سوزاندن 

آن، اثرات سمى سيگار را 90 درصد كاهش دهد.

هشدار در خصوص ابتالى زنان 
جوان به «ايدز»
نرخ عفونت اچ آى وى با سرعت بيشترى نزد زنان در 
مقايســه با مردان در حال افزايش است و درميان زنان هم 

زنان جوان، بيشتر در معرض خطر قرار دارند 
عضو هيات مديره انجمن جامعه شناسى ايران گفت: آنچه 

نگرانى ها را در مورد ايدز در كشور ايران افزايش مى دهد نسبت به سرعت رو به رشد 
تعداد موارد ابتال از طريق ارتباطات جنسى محافظت نشده در مقايسه با ساير روش هاى 

انتقال ويروس است كه با آغاز "موج سوم ايدز" در ايران شناخته شده است.
به گزارش ايسنا، شيرين احمدنيا افزود: آنچه نگرانى ها را در مورد ايدز در كشور ايران 
افزايش مى دهد نسبت به سرعت رو به رشد تعداد موارد ابتال از طريق ارتباطات جنسى 
محافظت نشده در مقايسه با ساير روش هاى انتقال ويروس است كه با آغاز "موج سوم 

ايدز" در ايران شناخته شده است.

پيچ وخِم سالمت و درماِن ايرانى

وضعيت تب كريمه كنگو در كشور 
بررسى شد

  در جلســه اى با حضور رئيس ســازمان دامپزشكى و رئيس 
مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت بررسى موضوع 
بيمــارى تب كريمه كنگــو در دســتور كار قرارگرفت و آخرين 

وضعيت بيمارى به نمايندگان گزارش شد.
به گزارش سالمت نيوز، ســخنگوى كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس در تشــريح كميسيون متبوع خود، گفت: تب كريمه كنگو 
بيمارى بومى كشــور است و از ابتداى سال 31 نفر به اين بيمارى 
دچار شدند، همچنين 3 نفر به دليل ابتال به اين بيمارى جان خود 
را از دست دادند، بنابراين با توجه به اينكه اين بيمارى داراى مرگ 
و مير بااليى اســت؛ بايد در قدم اول به پيشگيرى توجه كرد؛ البته 
پيشــگيرى منوط به اين است كه تعداد كشتارگاه هاى صنعتى در 
تامين گوشــت قرمز افزايش پيدا كند.محمدنعيم امينى فرد با بيان 
اينكه تب كريمه كنگو يك بيمارى مشترك بين انسان و دام است، 
تصريح كرد: طبق گفته مسئوالن به لحاظ درمان براى اين بيماران 
مشــكلى در سطح كشور وجود ندارد، ولى مهم ترين موضوع اين 
است كه پيشگيرى مورد توجه قرار گيرد و اين موضوع وابسته به 
ارائه بهداشتى محصوالت دامى است؛ ضمن اينكه فرهنگ سازى 

در استفاده از گوشت و تهيه آن از مراكز بهداشتى انجام شود.
امينى فرد گفت: بهتر است سازمان دامپزشكى اگر در حوزه عملكردى 
خود دچار نقص قانون اند موارد را با مجلس شوراى اسالمى درميان 
گذراند، ضمن اينكه مجلس نيز وظيفــه دارد اعتبارات الزم را براى 

سازمان دامپزشكى دربودجه هاى سنواتى تصويب كند.



C M

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

پنجشنبه  11 خرداد ماه 1396  شماره 2928

5
نهاوند دومين توليد كننده عسل در استان همدان

 اين شهرســتان با توجه به موقعيت خاص جغرافيايى، تنوع گياهان زراعى و انواع 
درختان ميوه به عنوان يكى از مناطق مستعد زنبور دارى با توليد ساالنه 500 تن عسل 

جايگاه دوم استان همدان را به خود اختصاص داده است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان نهاوند در جمع خبرنگاران عنوان كرد: مناطق مستعد 
توليد عســل شهرستان نهاوند از مهمترين مناطق استان همدان است كه در فصل گرما 
پذيراى شــمار زيادى كندوى عسل زنبورداران بومى و حتى كندوهاى عسل مهمان از 

استان هاى مختلف كشور است.

احمد باقرى با بيان اينكه عسل نهاوند به علت تنوع كشت هاى كلزا، گشنيز، آفتابگردان 
و باغ هاى بى شــمار بهترين كيفيت عسل اســتان همدان را دارد افزود: عسل توليدى 
شهرســتان نهاوند به علت تنوع گياهى، وجود گونه هــاى گياهان دارويى، غالب بودن 
مراتع به اراضى كشاورزى و ارگانيك بودن شهد گياهان مرتعى به علت عدم استفاده از 

كود و سم، مرغوب بوده و كيفيت بااليى دارد.
باقرى با بيان اينكه در اين شهرستان تعداد 200 زنبوردار بومى با 28 هزار كندو فعاليت 
مى كنند افزود: عالوه بر آن به لحاظ شــرايط مناســب تعداد زيادى زنبوردار غيربومى 

نيز از ساير استانهاى كشور به نهاوند مهاجرت كرده و به توليد عسل مشغول هستند.
وى توليد ساالنه عسل در نهاوند را 25 درصد مجموع توليدى استان ذكر كرد و افزود: 

توليد ساالنه عسل در شهرستان نهاوند 500 تن است كه بيش از 25 درصد توليد عسل 
اســتان همدان را شامل مى شود و از اين لحاظ شهرستان نهاوند رتبه دوم استانى را به 
خود اختصاص داده اســت. به گزارش ايرنا، وى با بيان اينكه عسل يك دارو و اكسير 
اســت افزود: صنعت زنبور دارى يك صنعت سبز است كه نه تنها توسعه و گسترش 
آن هيچ ضررى براى طبيعت و محيط زيســت ندارد بلكه باعث توســعه بيشتر برخى 
محصوالت كشــاورزى مى شــود. باقرى به خاصيت گرده افشانى توسط زنبور عسل 
اشاره كرد و گفت: ارزش گرده افشــانى زنبورعسل 143 برابر ارزش عسلى است كه 
برداشت مى شود و 50 درصد چربى ها و روغن هايى كه مورد مصرف مردم توليد مى 

مادستانمادستانشود توسط گرده افشانى زنبورها توليد مى شود.
 madestan@hamedanpayam.com

3030 ماه جلوه خدمت شهرداري كبودراهنگ ماه جلوه خدمت شهرداري كبودراهنگ
 كبودراهنــگ- عظيمي مجذوب- خبرنگار همدان پيــام: خيابان ها و معابر منظم و 
موازي با روكش هاي مناسب، پارك ها و فضاهاي سبز و محل هاي بازي، مجتمع هاي 
تجاري تفريحي، اقامتي، ساختمان ها و مبلمان و منظر زيبا و نوساز، عدم وجود ترافيك 
و تردد ناهمگون شــهري، امنيــت و آرامش، تميزي و زيبايي بازار كســب وكار و... 
از مشخصات ظاهري يك شهر اســت كه عالوه بر ويژگي هاي ظاهري ويژگي هاي 
اجتماعِي داشتن شهروند خوب و قانون مدار و فرهنگ شهري نيز سيمايى از يك شهر 

را به نمايش مي گذارد.
شــهرداري به عنوان مديريت ارشد شهري نهادي اجرايي و محلي است كه زير نظر 
شــهردار اداره مي شود وظيفه اين سازمان پاكيزه نگه داشتن شهر، جمع آوري و حمل 
زباله هاي شــهري، صدور مجوزهاي ساخت وساز شــهري، دريافت عوارض شهري 
از شــهروندان و همچنين برقراري نظم در شــهر و فرماندهي بر نيروهاي راهنمايي 
 و رانندگــي را بر عهــده دارد. اما آنچــه از ويژگي هاي ظاهري و اجتماعي شــهر 
كبودراهنگ نمايان اســت، تغييرات ملموس از پياده روها ومعابر، خيابان ها و فضاي 

ســبز و توسعه خدمات شهري، ساخت مجتمع هاي تجاري، پارك ها و ميادين اصلي، 
رونق ساخت وساز حوزه بهداشت و... است كه پس از مدت ها كبورداهنگ را به شهر 
كوچكي تبديل كرده اســت كه در مسير توســعه، تعالي، پيشرفت و مدرن شدن قرار 

داده است.
شــهردار كبودراهنگ در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام با تبريك به مناســب ايام 
پرخيروبركــت رمضان و مــاه ميهماني خدا، آرزوي قبولي طاعــات و عبادات همه 
روزه داران، قدرداني از شــهروندان فهيم و واليتمدار كبودراهنگ، تشــكر از كاركنان 
زحمتكش سازمان شهرداري كبودراهنگ و اعضاي محترم شوراي اسالمي به تشريح 
بخشــي از 30 ماه خدمات شهرداري پرداخت كه در راســتاي ارائه خدمات بهتر به 

شهروندان و توسعه شهر بوده است.
و در ايــن گزارش به بخشــي از فعاليت هاي صورت گرفتــه در حوزه هاي مختلف 

پرداخته شده است.
*مهمترين مسئوليت شهرداري تعالي شهر است

با توجه به اينكه ركود ساخت وســاز تأثير بســياري در ميــزان درآمدهاي حاصل از 
دريافت عوارض ساخت وساز و صدور پروانه دارد شهرداري كبودراهنگ با همكاري 
و هماهنگي اعضاي شــوراي اســالمي شهر و كاركنان شــهرداري توانسته در ركود 
درآمدي شــهرداري پروژه هاي عمراني بزرگي را در شــهر اجرا كند كه ماحصل آن 

تغييرات ملموس در مبلمان و سيما و منظر شهر و فضاي سبز شهر بوده است.
رضا باللي، شــهردار كبودراهنگ آســفالت ريزي خيابان هــا و معابر، جدول گذاري، 
ديواركشــي گلزار شهدا كه توانســت زيبايي و امنيت را به شهر و خيابان هاي منتهي 
به اين نقطه ايجاد كند، رفوژ بلوارهاي شــهيد رجايي و رسالت، پياده راه سازي خيابان 
امام بعد از 20 ســال توانست چهره خيابان اصلي شهر را دگرگون كند، تكميل پاساژ 
كوثر، احداث يادمان شــهداي 5 آبان، 57 شــهيد كبودراهنگ در ميدان اصلي شهر، 
توســعه فضاي سبز سطح شهر، بهســازي ميادين امام حسين، ميدان بحري، تعريض 
خيابان مطهري كه از مهمترين مسائل ترددي شهر محسوب مي شود و... را بخشي از 

اين پروژه خواند.

 شهرداري در حوزه بهداشــت، درمان و سالمت شهرستان تأثيرگذار 
بوده است

شــهرداري ها همواره نقش مهم و تأثيرگــذاري در تمام حوزه ها به ويژه 
حوزه سالمت شهروندان داشــته اند، مسئوليت هاي اجتماعي و فرهنگي 
از جمله توســعه زيرساخت هاي حوزه ســالمت بخشي از وظايف مهم 

اعضاي شوراي شهر و روستا و شهرداران است.
حال با توجه به توسعه شهرها و عدم تناسب امكانات موجود با جمعيت 
ارائه خدمات مناســب به مردم در حوزه هاي گوناگون جز با مشــاركت 
تمامي بخش ها به ويژه مديريت شهري امكان پذير نيست و شهرداري ها 
عالوه بر فعاليت هاي عمراني و توجه به توســعه شــهري بايد در عرصه 
مسئوليت هاي اجتماعي و فرهنگي نيز نقش آفرين باشند و با توجه بيشتر 
به آن، نقش مهمي در ارتقاي ســالمت جامعه و شهروندان ايفا نمايند كه 
در اين راســتا شــهرداري كبودراهنگ با احداث اولين پَد امداد هوايي با 
مركزيت شــهر كبودراهنگ (در بيمارســتان امام رضا(ع) شهر) و اهداي 
زمين براي ساخت مركز پزشكي قانوني، اهداي زمين براي ساخت مركز 
غربالگري ســرطان و كلينيك تخصصي خدمت بزرگى به مردم اين شهر 
كرده است كه شهرداري كبودراهنگ توانست قسمتي از دين فرهنگي و 

اجتماعي خود را در حوزه سالمت و بهداشت و درمان ادا نمايد.

 بيش از 10 پروژه عمراني در دست اقدام
رضا باللي عنوان داشــت: عالوه بر ارائه خدمات روزانه شــهرداري به شــهروندان در 
حوزه هاي مختلف پروژه هاي عمراني بســياري نيز در دســت اقدام است كه بخشي از 
اين پروژه ها شــروع، بخشي در حال انجام و بخشــي نيز در دست اقدام است كه از آن 
جمله مي توان به پروژه توسعه خيابان مطهري، تكميل اِلمان شهداي گمنام پارك الله كه 
پيشرفت فيزيكي بااليي دارد، ساخت و احداث ميدان در ورودي شمالي شهر (از سمت 
كبودراهنگ به شيرين ســو) كبودراهنگ تكميل ســاختمان آتشنشاني شهر كبودراهنگ، 
آسفالت ريزي، جدول گذاري و بهسازي خيابان ها و معابر خاكي بدون آسفالت همكاري 
در ساخت پيست موتورســواري، احداث فضاي باز ورزشي و ورزشگاه روباز در پارك 

الله و پارك آزادگان و چندين پروژه عمراني ديگر اشاره كرد.
 اهم كارهاي عمراني در 3 سال

1- جدول گذاري معابر سطح شهر: بلوارهاي بعثت، شهيد رجايي، جهاد، شهيد مطهري، 
شهيد بهشتي، واليت، آيت ا... خامنه اي و خيابان هاي شهيد مطهري، تختي، منظريه، 9 دي 
(30 متري فرمانداري)، حوزه علميه، پنجم آبان، پشت پارك الله و كوچه هاي مسكن مهر، 

بهارستان 9، فرعي جنت، عارف، بهار يك و 4، بوستان يك، شهيد نظري

 برنامه هاي فرهنگي
شهردار كبودرآهنگ اهداي زمين براي ساخت دفتر امام جمعه شهرستان، برگزاري 
مراســم جشن بزرگ نيمه شعبان در پارك الله با حضور گسترده مردم، برگزاري 
مراســمات ملي و مذهبي و آذين بنــدي خيابان ها و معابر در اين مراســمات، 
برگزاري همايش تجليل از معلمان نمونه و تخفيف عوارض ساخت وساز براي 
فرهنگيان، تجليل از كاركنان زن همزمان با هفته گراميداشــت مقام زن، برگزاري 
نماز جماعت در پارك الله شهر در ايام ماه مبارك رمضان و ايام تابستان، تشكيل 
گروه پاكبانان محرم و بســياري موارد ديگر را بخشــي از فعاليت هاي فرهنگي 
شــهرداري در راستاي ارتقاي فرهنگ عمومي خواند و افزود: پرداخت به موقع 
0/5 درصد درآمد شــهرداري ها به كتابخانه ها نيز از ديگر اقدامات فرهنگي اين 
نهاد است كه توانسته كمك شاياني در فرهنگ مطالعه و توسعه فضاهاي مطالعاتي 

شهرستان نمايد.

 اعتبار 780 ميلياردي سال 96 شهرداري كبودراهنگ
باللي با تشــريح منابع درآمدي شــهرداري ها عنوان داشت: يكي از مسائل مهم 
شــهرداري ها در سراســر جهان ايجاد منابع كافي درآمد و تأمين هزينه خدمات 
شهري است و به طور كلي درآمد شهرداري ها از دو منبع منابع داخلي كه شامل 
دريافتي هاي مســتقيم از عوارض مســتغالت اراضي و امالك و درآمد حاصل 
از عوارض غيرمســتغالت و منابع درآمد خارجي شــامل درآمدهايي است كه 
خارج از سازه هاي شــهرداري دريافت مي گردد مانند عوارض آب، برق، تلفن، 
نيازمندي هاي شهري مشابه كارخانه و كمك هاي بالعوض دولت تأمين مي شود 
در كبودراهنــگ اين منابع با توجه به كاهش ساخت وســازها و صدور پروانه ها 
درآمد حاصل از منابع اوليه نيز كاهش مي يابد. اين در حالي است كه با مديريت 
منابع مالي و نحوه عملكرد شــهرداري كبودراهنگ توانست اين ميزان را رو به 

رشد ادامه دهد و همواره شاهد افزايش درآمد در طي 3 سال اخير بوده ايم.
وي اذعان داشــت در سال 93 اعتبارات شــهرداري با بيش از 550 ميليارد ريال 
بوده كه اين رقم در ســال 94 به 610 ميليارد ريال و در سال 95 به 720 ميليارد 
ريال رسيد كه خوشبختانه تمامي اين مبالغ تخصيص يافت است و اعتبارات 96

شهرداري كبودراهنگ بيش از 780 ميليارد ريال پيش بيني شده است.
 بيش از 94 هكتار از شــهر كبودراهنگ در بافت فرسوده قرار دارد و شهرداري 
در راســتاي رفع و كاهش بافت فرســوده شــهر اقدام به صدور رايگان پروانه 
ساخت وساز براي متقاضيان اين مناطق و همچنين اختصاص تخفيف هاي باال و 
60 درصدي براي ترغيب و تشويق ساكنان اين منطقه ها براي نوسازي و بهسازي 
نموده اســت كه توانسته در اين راســتا بيش از 37 پروانه رايگان و تخفيف 60
درصدي را داشــته باشد و از آن جمله مي توان به نوسازي 95 درصدي محالت 

منتهي به خيابان سلمان فارسي اشاره كرد.

ري ريهرهر

  آسفالت معابر
الف- پخش با فينيشر: ميدان هاي واليت، آزادگان، امام حسين، باند كندرو 
بلوار واليت، بلوار شــهيد رجايي، 18 متري نثري، پد بيمارســتان، ابتداي 
كمربندي چمران، كوچه هاي شــكوفه 10، شكوفه 7، شكوفه 9، شكوفه8، 
روبه روي استخر، امامزاه خاتون، صائب، جنب كشتارگاه سابق، مسكن مهر، 
نگارستان 15، خيابان هاي باهنر، مطهري، حوزه، سلمان فارسي، 15 خرداد، 

ترمينال روستايي، بلوار عالمه و...
ب- بخش دستي: خيابان مفتح، كوچه هاي پشت مسجد جامع، جوانان يك 
و 3 و بازار قديم، كوچه هاي مســجد تكيه، كوچه هاي شاهد يك و 2 و و 
3، كوچه بهارستان 9، كوچه صائب، خيابان علوي، كوچه گلريز، لكه گيري 
حفاري بافت قديمي شهر، كوچه فرعي سلمان فارسي (عارف)، نگارستان 
8 و 10 و 12، دانش يك، شــهيد ســادلجي، بهار يك و 2، گلستان، شهيد 
افشاري، شهيد نظري، گلستان 7 و 8، جام جم و 17 شهريور، بهار 4، بوستان 

يك و 3 و 7، شهيد بهرامي، بهارستان 2 و 5 و 7 و 9 و...
3- پياده روســازي و لكه گيري معابر با موزاييك: بلوارهاي شهيد بهشتي، آيت ا... خامنه اي، 22 بهمن، شهيد مطهري 
و لكه گيري ســاير معابر از قبيل بلوارهاي مدرس، بعثت و خيابان هاي وحدت، ســتاد 5، دستغيب، نواب و شهيد 

رجايي و مدرس و...
3- پياده روسازي خيابان امام خميني بعد از 20 سال

خريد جاليز و دور درختي
اجراي جاليز به ميزان 4 هزار و 770 متر

4- خط كشي معابر: بلوارهاي واليت، بعثت، شهيد بهشتي، آيت ا... خامنه اي، وليعصر، رجايي، مدرس، رسالت، 22 
بهمن، خيابان هاي مطهري، باهنر، دستغيب، سپاه، ميدان هاي نيروي هوايي، واليت، امام، رسالت، جانبازان، آزادگان، 

شهدا، ابتداي كمربندي چمران، پد هوايي.
5- بهسازي پارك الله، كف سازي محل بازي كودكان، اجراي آبنما و كف سازي استخر

6- احداث اِلمان شهداي گمنام
7- خريد موزاييك

8- ديواركشي گلزار شهدا، اجراي ديوار آجري و سنگي و نصب نرده
9- خيابان مطهري
بهسازي رفوژ وسط

تهيه و نصب راه بند فلزي
نورپردازي

آسفالت ريزي
خط كشي

10- ميدان امام خميني
- تهيه و نصب المان شهداي پنجم آبان

- پياده روسازي با جاليز
- نماي گرانيتي پايه المان

11- اورهال و استانداردسازي جايگاه سي ان جي
■ خريد و نصب 3 عدد باكس نوري به همراه متعلقات در پارك الله

■ خريد بيس جهت زيرسازي معابر سطح شهر
■ تكميل پاساژ كوثر

■  نصب المان و تكميل ميدان بحري
■ تكميل بازار روز خيابان باهنر 

■ احداث پارك بانوان (ديواركشي احداث سرويس بهداشتي و نصب ست ورزشي و...)
■ بهسازي رفوژ بلوار رسالت (محوطه سازي و احداث آبنما)

■ زيرسازي: مخلوط ريزي معابر (بلوار شهيد چمران، شهرك وليعصر، خيابان 9 دي و...
■ پوشش كانال: روبه روي مدرسه عالمه و خيابان ارغوان

■ بازسازي ميدان امام حسين
■ بازسازي ديوار محوطه اداري و ساخت نگهباني

■ نماسازي ساختمان اداري با سراميك
■ زيباسازي و رنگ آميزي ميادين شهر (ميدان آزادگان و جانبازان) و رنگ آميزي جداول سطح شهر

■ خريد و پخش بيس در معابر خاكي
شهرشهر

اهم فعاليت هاي عمراني شهرداري در 30 ماه
مبلغ (ريال)مقدارواحدموضوعرديف

18/08011/450/000/000متر طولجدول گذاري1
18/95126/450/000/000تنآسفالت ريزي2
10/0652/879/000/000مترمربعلكه گيري موزاييك3
9/443977/000/000تنخريد بيس جهت زيرسازي معابر4
9/226566/000/000مترمربعخريد موزاييك5
47/200420/000/000متر طولخط كشي معابر6
2/0002/800/000/000مترمربعديواركشي گلزار شهدا7
3201/385/000/000مترمربعاحداث مغازه هاي تجاري گلزار شهدا8
4/4004/600/000/000مترمربعبهسازي پارك الله (استخر و شهر بازي)9

3501/100/000/000مترمربعبهسازي پارك الله (احداث جزيره)10
1772/950/000/000مترمربعالمان شهدا11
500365/000/000*بهسازي ميدان بحري12
1/0502/000/000/000مترمربعبهسازي رفوژ بلوار رسالت13
235580/000/000*بهسازي رفوژ خيابان شهيد رجايي14
2/0992/002/000/000مترمربعبهساز يخيايان شهيد مطهري15
4/8002/450/000/000مترمربعپياده روسازي خيابان امام16
750530/000/000مترمربعديواركشي پارك بانوان17
620/000/000**بازسازي ديوار محوطه اداري18
140160/000/000مترمربعنماسازي ساختمان اداري19
38/000/000**نصب تابلوهاي راهنمايي20
146/000/000**ديواركشي ساختمان اداري با دانشگاه21
1/473147/000/000مترمربعديوارنويسي و نقاشي22
620/000/000**بهسازي ميدان امام حسين23
349/000/000**رنگ آميزي مبلمان شهري24
36/000/000**رنگ آميزي ساختمان اداري و...25
14/500117/000/000متر طولرنگ آميزي جداول سطح شهر26
25/000/000**زيباسازي ميادين شهر27
98/000/000**كرايه بلدوزر جهت دپوي مصالح28
62260/000/000عددتهيه و نصب دال بتني29
984/000/000**بهسازي ميدان امام30
276/000/000**خريد و نصب 3 عدد باكس نوري31
3/000/000/000**تكميل پاساژ كوثر32
اورهال و استاندارسازي جايگاه 33

سي ان جي
**800/000/000

210/300/000/000عددخريد گريدر و ماشين آتشنشاني34
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 ماه رمضان، ماه ضيافت است و خداوند 
بهترين فرصت را براى انسان فراهم كرده 

است، زيرا انسان روزه مى گيرد.
روزه يعنى همان خلــوت گزيدن با خود. 
اين ممكن اســت عزلت نباشد اما خلوت 
اســت. براى اين خلوت شمرده مى شود 
كه من در غير رمضان، اســير مشتهيّات و 
شهوات هستم و مشــتهيّات من، خود من 
هســتند و من در اين ماه از اين ها فاصله 
مى گيــرم و در واقع با خودم خلوتى دارم 

كه غير از عزلت است.
ايــن زمان، يك ماه و زمان بســيار خوبى 
اســت كه فرصت خلوت دست مى دهد. 
اين ماه، ماه خلوت با خداست. وقتى من با 

خودم خلوت مى كنم و مشتهيّات را كنار 
مى گذارم، در واقع به خداوند نزديك شده 
ام و بــا او خلوت كرده ام. اين فرصت در 
ايام ديگر براى مردم عادى كمتر دست مى 
دهد، اما براى اوليا هميشه هست. فرصت 
هاى اين شــب هاى پاك را كه شب هاى 
نزول حقايق، رحمت، ارواح طيبه و مالئكه 

است با توفيق خداوند غنيمت بدانيم.
ماليكه در اين شــب ها حضــور دارند و 
حضورشــان به اين معناست كه باب هاى 
شــهوات بسته شده اســت. يعنى شياطين 
كمتر فعال اند و ابواب به رويشــان بسته 
شده است، زيرا شــياطين از راه مشتهيّات 
وارد مى شــوند كه در اين ماه ابواب اين 

مشتهيّات به رويشان بســته است، از اين 
جهت كه شــيطان، مجال فعاليت كمترى 
دارد، مالئكه نازل مى شوند و اين ماه، ماه 

نزول فرشتگان و وحى است.
انسان در اين ماه فرصت خوبى براى خلوت 
با خود دارد، خوب است كه اخالص پيشه 
كند. نه به عنــوان يك نصيحت، بلكه مى 
دانيم كه اخالص، بســيار خوب اســت و 
مظهر كامل اخالص، حضرت اميرالمومنين 

(ع) است.
از على آموز اخالص عمل / شير حق 

را دان منزه از دغل
اخالص، امرى باطنى است و ممكن است 
گفته شــود كه ما به باطن حضرت امير راه 

نداريم كه بدانيم تا چه حد اخالص داشته 
است. اين درست است، اما در ظاهر به آن 
راه داريم و شــرح زندگى آن انسان بزرگ 

عالم هستى را خوانده ايم.
اخالص چگونه به انسان دست مى دهد؟ 
اخالص، هنگامى به دســت مــى آيد كه 
انسان با خودش صادق باشد و اين صدق 
با خود اما الفضائل است. انسان اگر به خود 
راســت گفت، اخالص هم مــى يابد و با 
ديگر مردم نيز مى تواند صادق باشــد و به 
هيچ فردى خيانت روا نمى دارد و آزارش 
به مورى نخواهد رسيد. بنابراين اخالص به 

دنبال اين صدق مى آيد.
 * غالمحسين دينانى 

افزايش 18/7 درصدى حقوق بازنشستگان 
در سال جارى

 مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى به معيشت بازنشستگان اشاره و عنوان كرد: 
امســال با بودجه 2400 ميليارد تومانى كه دريافت كرديم حقوق بازنشستگان را به طور 
ميانگين 18/7 درصد افزايش داديم و اميدواريم روندى كه دو سال است از سوى دولت 

براى ترميم حقوق بازنشستگان شروع شده، ادامه يابد.
به گزارش ايســنا، محمود اســالميان افزود: صندوق بازنشستگى كشورى مجموعه اى 
متشكل از بازنشســتگان است. افرادى فرهيخته و توانمند كه ســال ها سركار بوده اند 

و حاال بازنشسته شــده اند و ما ديگر نمى توانيم از آنها در بخش ادارى استفاده كنيم اما 
ظرفيت هاى خوب ديگرى وجود دارد كه حضور بازنشســتگان مى تواند در آنها مفيد 

باشد.
مديرعامل صندوق بازنشســتگى كشــورى با بيان اينكه ما صدها تخصص و شايد 
بيشــتر در حوزه بازنشستگان داريم گفت: به عنوان مثال در حوزه بهداشت و درمان 
آمــوزش آلزايمــر و تغذيه را مى تــوان در قالب يك تعاونى تــداوم داد كه در دنيا 

مرسوم است.
اســالميان با بيان اينكه افرادى كه 30 ســال در حوزه اى تجربه كسب مى كنند سرمايه 
كشور هســتند گفت: هنر مجموعه اين است كه از تجربيات بازنشستگان استفاده كند. 

مهمترين سرمايه بازنشستگان دانش فنى و تخصص آنهاست، بسيارى سرمايه گذارى ها 
نيازى به پول زيادى ندارند بلكه به علم و دانش فنى نيازمند هستند.

وى در ادامه به معيشــت بازنشستگان نيز اشــاره و عنوان كرد: امسال با بودجه 2400 
ميليارد تومانى كه دريافت كرديم حقوق بازنشســتگان را به طور ميانگين 18,7 درصد 
افزايش داديم و اميدواريم روندى كه دو ســال است از سوى دولت براى ترميم حقوق 

بازنشستگان شروع شده ادامه يابد.
مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى افزود: متاسفانه سن بازنشستگى در ايران بسيار 
پايين و حدود 51 سال است در حالى كه در دنيا اين رقم 60 تا 65 سال است و طبيعى 

است كه ما از اين پتانسيل و ظرفيت استفاده كنيم.

مشكالت مردم

ما، زبان فارسى، شبكه هاى مجازى
لطفا هر طور راحتيد ننويسيد

 بررســى ســبك نگارش برخى از اعضاى كاربران شــبكه هاى 
اجتماعى مجازى حاكى از آن است كه آنان تابع هيچ قاعده اى نبوده 
و در لحظه ؛ هر كلمه را هر طور كه مايل اند مى نويســند. يادداشت 

در اين خصوص است.
چند روز قبل با چند نفر از همكاران درباره ســبك نگارش در ورقه 
هاى امتحانى دانشجويان صحبت مى كرديم. همه اشتراك نظر داشتيم 
كه هر سال وضع نگارش عجيب تر مى شود. از معلمان دبيرستان هم 
اين موضوع را شــنيده بودم . اينكه در سال هاى اخير، زباِن نوشتن؛ 

محاوره اى، و غلط هاى اماليى هم بسيار زياد شده است.
نكتــه جالب آنكه يكى از معلمان دبيرســتان هــم برايم تعريف 
مــى كرد كه وقتى به دانش آموز مــى گويم به جاى " اصال" يا 
" اصلن" ننويس " اســن"، پاســخ او آن بود كه همه جا اينطور 
مى نويســند. وقتى مى پرسم منظورت از همه جا كجاست؟ مى 

تلگرام! گويد: 
دوســت ديگرى تعريف مى كرد كه چون عمل نوشتن در اين روزها 
فقط به تلگرام محدود شــده اســت چند روز قبل در يك نامه ادارى 
دچار ترديد شــده بود كه بين "لطفا"، "لتفــن" و "لودفن " كدام يك 
درست است؟ واقعيت آن است اگر همينطور پيش برويم در چند سال 

آينده زبان فارسى نابود خواهد شد.
به اين كلمات توجه كنيد: "عحسن"(احســنت)، "كصافط"، "جك"، 
"ايــن ب اون در"، "مصــال"، "عمانــت" . مى بينيد كــه هيچ قاعده 
مشخصى در بكارگيرى اين كلمات وجود ندارد. مثال "خواهش" به " 
خاهش" تبديل مى شــود و " جوك" به " جك"! بعضى ها " لطفا" را 

"لطفن" و بعضى ها هم" لدفن" مى نويسند.
مسأله آن است كه مى توان نوشــتن"اينقد" به جاى اينقدر يا"فك 
كنــم" به جاى فكر كنم را درك كرد ولى فهم "عحســن" به جاى 
احسنت بسيار دشوار است. يك مطالعه نشان مى دهد كه برخى از 
اعضاء شــبكه هاى اجتماعى سعى مى كنند لوندى، شيطنت، بامزه 
گى، شــوخ طبعى و طنازى خود را با دست بردن در نحوه نگارش 
كلمات نشــان دهند. كاش بتوانيم دقت كنيــم و اين كار را نكنيم. 
مســأله؛ بكار بردن كلمات بيگانه يا غير بيگانه، يا نگارش فارســى 
يا فينگليش نيســت. با اين عمل، مسأله رشته رشته كردن شاهنامه 

فردوسى و آتش زدن آن و پريدن از روى آن است!
* فردين عليخواه
 جامعه شناس و عضو هيأت علمى دانشگاه

زنان، ورزشگاهها، ارزيابى تأثير اجتماعى
 چند هفته اســت كه بحث امكان ورود زنان به ورزشگاههاى 
كشور مجدداً مطرح شده و موافقان و مخالفان؛ استدالل هاى خود 
را در اين خصوص ارائه مى دهند. واقعيت آن اســت كه صحبت 
كردن درباره پيامدهاى اجتماعى حضور زنان در ورزشگاه ها آسان 
نيست. به عبارت ديگر پيش بينى چنين پيامدهايى نيازمند مطالعات 
اجتماعى و به ويژه « ارزيابى آثار اجتماعى»؛ يا مطالعاتى است كه 
در كشورمان با عنوان «پيوست هاى اجتماعى و فرهنگى» بكار مى 
رود. ارزيابــى تأثيرات اجتماعى به معنــاى پيش بينى آثار مثبت و 
منفى هر نوع سياســت، برنامه، پروژه يا تصميمى اســت كه گمان 
مى رود بر زندگى مردم تأثير داشــته باشد. اين نوع ارزيابى ها را 
مى توان قبل و بعد از هر نوع سياســت يا پروژه اى انجام داد. در 
واقــع قبل از اجراى يك تصميم، محقق به پيش بينى آثار احتمالى 
ناشــى از اجراى آن تصميم مى پردازد و پس از اجرا نيز آثار عينى 
و واقعِى مثبت و منفى را شناســايى و در جهت تقويت آثار مثبت 
و تعديل آثار منفى پيشنهادهايى ارايه مى دهد. محقق ممكن است 
به دليل وســعت و شــدت آثار منفى يك اقدام بر جامعه، قبل و يا 
 (No Action)پس از اجراى يك تصميم، پيشــنهاد عــدم اقدام

هم بدهد. 
در زمينــه حضور زنان در ورزشــگاهها -حدس مى زنم- پس از 
انقالب تجربه روشــن و گســترده اى وجود نــدارد كه با تكيه بر 
آن بتوان به شــكل محكم درباره آثــار اجتماعى و فرهنگى (مثبت 
و منفى) آن اســتدالل هايى ارايه داد. اساسًا در اين زمينه مطالعات 
منظمى هم وجود ندارد. لذا برخى از تصميمات و خط مشى هاى 

اجتماعى در مرحله پيش اقدام؛ فضايى خاكسترى دارند. 
به نظر مى رســد در اين زمينه مشخص مى توان زمينه هاى ورود 
زنان به ورزشگاهها را فراهم كرد و پس از آن به «ارزيابى تأثيرات 
اجتماعى» چنين حضورى پرداخت. شــايد واقعًا نگرانى هايى كه 
در اين زمينه وجود دارد در عمل رخ ندهد. ممكن است بر اساس 
نظام ارزشــى و نگرشى، گاهى اوقات درباره آثار يك تصميم و يا 
خط مشى، تصوراتى وجود داشته باشد ولى پس از اجرا و در عمل 
آن آثار ظاهر نشــوند. چند مثال مى زنم و يادداشــت را به اتمام 
مى رســانم. به ياد دارم كه در زمان دانشــجويى فيلم «آدم برفى» 
مناقشات بســيارى را موجب شــده بود. انجمن هاى دانشجويى 

مختلف نشست هاى داغى در اين زمينه برگزار مى كردند. 
مطبوعــات و نهادهاى رســمى نيز در اين خصــوص موضع مى 
گرفتند. مسأله چه بود: آيا اين زيبنده نظام جمهورى اسالمى است 
كه يك مرد (اكبر عبدى) لباس و آرايش زنانه داشــته باشد و نقش 
يك زن را بازى كند؟ آيا به آثار فرهنگى اين اقدام فكر شده است؟ 
اگر اشتباه نكنم در آن زمان اين فيلم چند ماه به همين دليل توقيف 
بود. واقعًا در طى اين ســال ها چند فيلم ديده ايد كه در آن مردان 
نقش زنان را بازى كرده اند؟ جالب آنكه حتى به اين مردان جايزه 
هم داده شده است؟ آيا آن پيش بينى -آثار فرهنگى منفى-واقعا رخ 
داد؟ مثالى ديگر مى زنم. در همان دوران دانشــجويى صدا و سيما 
كليپ مانندى پخش كرد كه در آن عباس بهادرى با فشار دادن نوار 

كاست داخل ضبط ماشين، ترانه «گل مى رويد» را اجرا مى كند.
 اين كليپ صدا و ســيما را در معرض انتقادات و تذكرات بسيار 
شديدى قرار داد. منتقدان نگران بودند كه اين اقدامات آثار فرهنگى 
منفى به بار خواهد آورد. در اين سال ها فرزاد فرزين، رضا صادقى، 
بنيامين بهادرى و ... در برنامه هاى مختلف صدا و ســيما شركت 
كردنــد و آهنگ هايى اجرا كردند كه «گل مى رويد» در مقابل آنها 
آهنگى ســنتى قلمداد مى شود! مدتى قبل يكى از شبكه هاى صدا 

و سيما را تماشا مى كردم. 
اين برنامه توســط دختر و پسر نوجوانى اجرا مى شد. جالب آنكه 
اين مجريان اســم كوچك همديگر را صــدا مى كردند. در دوران 
جوانى ام حتى تصور نمى كردم كه روزى در صدا و سيما مجريان 

دختر و پسر نام كوچكشان را صدا بزنند. 
در مثــال آخر. در دوره جوانى ام و در مــاه مبارك رمضان برنامه 
هاى ســرگرمى و تفريحى صدا و سيما ســاعت 10 شب به پايان 
مى رســيد. استدالل آن بود كه پخش برنامه هاى شاد هيچ تناسبى 
با اين ماه مبارك ندارد. امروزه عالوه بر پخش برنامه هاى شــاد از 
طريق صدا و ســيما، در ســالن ها و مكان هاى رسمى شهرها نيز 
برنامه هاى شــاد و مفرح اجرا مى شــود. گويا ديگر آن نگرانى ها 
نيز برطرف شــده اند. چون ديده اند كه آثار؛ آنطور كه تصور مى 

شد نگران كننده نيست.

نگاه

فضاى مجازى

تحليل

تفاوت قرداد دائم و موقت براى دريافت بيمه 
بيكارى چيست؟

 خبر آنالين نوشــته، كاربرى در صفحه مشــكالت مردم پرسيده 
اســت: " با سالم بيمه من در ارديبهشت سال 95 بيست و هشت روز 
رد شــده است هم اكنون من براى دريافت بيمه بيكارى به جاى 365

روز 363 روز كار كرد دارم لطفا راهكار قانونى براى جبران كســرى 
اين 2 روز پيش روى من بگذاريد."

در اين باره روابط عمومى ســازمان تامين اجتماعى پاسخ داد:" داشتن 
يكســال سابقه در آخرين كارگاه براى كســانى است كه قرارداد آنها 
موقت اســت و پايان قرارداد كارفرما حاضر به تمديد قرارداد نيست 
وگرنه براى كسانى كه قرارداد دايم دارند يا با وجود قرارداد موقت در 
حين قرارداد بيكار مى شوند همان شش ماه سابقه كافى است. در هر 
حال اگر دو روز كم است بايد با شكايت در هياتهاى حل اختالف دو 

روز مذكور را احيا كرده و در زمره سوابق خو د درآوريد."

فرصت خلوت كردن انسان با خود

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

اعظم اسالمى خواه »
 از روز اول كــه قصــد خريد خودروي 
ايراني مي كنيم بايد پيه مشكالت زيادي را به 
تنمان بماليم. وقتي خودرويي را از نمايندگي 
مي خريم كه جلوي چشــممان پارك شده 
و نشــانمان مي دهند و مي گويند سندش را 
مي زنيم و نهايتاً تا يك هفته تحويل مي دهيم 
بايد بدانيم كه رفت تا يك ماه بعد و خودرو 
تحويلمان شــود و مشكالتمان با خودروي 

جديد يكي يكي بروز كند.
بعد از يك يا 3 ماه كــه خودرو را تحويل 
مي گيريم هر طرف خودرو را نگاه كنيم يك 
ايرادي دارد، يا رنگ پريدگي دارد يا درهاي 
آن به راحتي باز و بســته نمي شود يا دنده 
عقب ندارد، يا الســتيك هاي آن پوسيده اند 
يا يك طرف آن خورده و صافكاري شــده، 
يا سپر آن شكسته و... نمايندگي هيچيك از 
اينهــا را قبول نمي كند و مي گويد اگر 6 ماه 
هم دوندگي كني اول و آخر اين ماشين مال 

تو است؛  چون به نام تو شده!
حاال اينها چيزي نيست، هنوز 200 كيلوتر 
نرفته اي كه مي بيني خودرو جوش مي آورد. 
نشــتي دارد، دنده ها جان نمي افتند. مي بري 
نمايندگي مي گويند بايد گيربكس آن تعمير 
شــود. هر چند كيلومتر كه بيشــتر استفاده 
مي كني، ايرادهاي بيشــتري پيدا مي كند. به 
حايي مي رسد كه مي بيني حتماً آن را بايد به 
دست نمايندگي بدهي كه در غير اينصورت، 

خودرو قابل استفاده نخواهد بود.
حاال مشــكالت بيشتر مي شــود هر بار كه 
نمايندگي مــي روي و برمي گردي مي بيني 
يك ايراد رفع شــده 2 ايراد اضافه شــده و 

بقيه ايرادهاي قبلي مانده است.
هر بار هم كــه مي روي بايــد مبلغي پول 
پرداخت كني، وقتي مي پرســي چرا؟ مثًال 
 (check) مي گويند به خاطر اينكه چراغ
روشن بود زديم به دستگاه تامتوجه شويم 
كه بايد رله فن عوض كنيم. 20 هزار تومان 

هزينه دستگاه مي شود.
اين از خوش شانســي اســت كه نگفته اند 
200 هزار تومان؛ چون فالن قطعات ار هم 
عوض كرده ايم... بدتر اينكه وقتي خودرو را 
 (check) تحويل مي گيري مي بيني چراغ

همچنان روشن است!
از اينهــا بگذريــم، حــاال 2 روز مانده به 
پايان تاريخ گارانتي باطري، باطري خراب 
مي شــود، از قضا پنجشــنبه عصر اســت، 
زنگ مي زني بــه امدادخودرو، او مي گويد 
كه باطري خراب اســت شنبه بيا نمايندگي 
و درصدي از پــول باطري را پرداخت كن 
تــا يك باطري نــو بدهند. شــنبه وقتي به 
نمايندگي مي روي مي گوينــد يك روز از 
گارانتي باطري گذشــته و نمي توانم باطري 

بدهم!
هر چه توضيح بدهي كه پنجشنبه گارانتي 
داشــت خودتان ثبت كرديــد و در قانون 
هم نيامده كه تعطيالت در چنين شرايطي 
حســاب نمي شود، زير بار نمي روند. تازه 
وقتي مي گويي باطري حداقل 2 سال عمر 
مي كند نه يكســال، خودشان هم اعتراف 
مي كننــد كه باطري نســبت بــه كيفيت 
خودرو  هرچــه  و  مي كند  عمــر  خودرو 
بي كيفيت تر باشــد، عمر باطري هم كمتر 

مي شود.

اينجاســت كه مطمئن مي شوي از روز اول 
كاله بزرگي سرت رفته و تا امروز صبوري 
كرده اي و با مشــكالت ريز و درشــتي كه 
چه خودروسازان و چه نمايندگي ها برايت 

ايجاد كرده اند، ساخته اي.
البته ممكن است همه نمايندگي ها با مشتري 
اينطــوري رفتــار نكنند و بعضــي از آنها 
خوشنام تر باشــند و برخي از نمايندگي ها 

مشتري هاي خود را عاص كرده باشند.
امــا باالخره يك جايي هســت كه بايد به 
دادت برســد. خــودِ ســازمان حمايت از 
مصرف كننده اعالم كــرده كه اگر در مورد 
خــودرو و ايرادات آن شــكايتي داريد به 
سازمان صنعت و معدن شهرستان ها مراجعه 
كنيد. اين را بســياري از مردم نمي دانند و 
تصور مي كنند بايــد به تهران بروند، همين 
مي شود كه بي خيال شكايت خود مي شوند. 
اما اگر به ســازمان بازرسي صنعت و معدن 
شــكايت كنيــد، آنها موضــوع را پيگيري 
مي كنند و اگر نتوانند موضوع را حل وفصل 
كنند، پرونده را به تعزيرات ارجاع مي دهند 

و آنجاست كه حق مشتريان بايد ادا شود تا 
نمايندگي ها متوجه شوند كه نمي توانند هر 
رفتاري با مشتري داشــته باشند و قطعاتي 
كه برايشــان ضرر مي كند را تعويض نكنند 
و آنجا كه به ضررشــان نيست يك اقدامي 
انجــام بدهند كــه امتيــاز نمايندگي خود 
را حفــظ كننــد. اين درد عمده مشــتريان 
نمايندگي هاي مجاز خودروســازان ايراني 

است كه در همدان فعاليت مي كنند.
حــال فــرق خدمــات پــس از فروش 
چيســت؟  خارجي  با  ايراني  خــدوروي 
وقتي خودروي خارجي خراب مي شــود 
و براي دريافــت خدمات پس از فروش 
بــه نمايندگي آن مراجعه مي كني، با عزت 
و احترام پذيراي مشــتري خود مي شوند 
و آن چند ســاعتي كه قرار اســت معطل 
شــوي تا خودرو تعمير شــود در فضايي 
مناســب با عزت و احتــرام و با انواع و 
اقسام نوشــيدني و خوراكي ها از مشتري 

پذيرايي مي كنند تا كار انجام شود.
در كشــورهاي ديگــر حتي شــرايط طور 

ديگري است. اگر قرار باشد خودرو بيش از 
نيــم روز در نمايندگي بماند يك خودروي 
دســت دو در حد همان مايشن به مشتري 
تحويل داده مي شودتا مبادا مشتري مجبور 
باشــد به جاي اينكه با خودروي خود تردد 
كند، مجبور به استفاده از خودروي ديگري 
باشد. آنها مشتري مداري را اولويت كاسبي 
خود قرار داده اند. اما در همدان به مشــتري 
مي گويند هميــن كه هســت، خودت كه 
مي دانستي پرايد كيفيت ندارد، نمي خريدي.

ما نمي توانيم به خاطر شما ضرر كنيم!! اين 
رفتار فقــط يك دليل دارد؛ انحصاري بودن 

خودرو در ايران.
از آنجا كه مشــتريان خودروهــاي ايراني 
اعتراضات زيادي به خدمات پس از فروش 
در دوره ضمانــِت دارند، علي ســليماني، 
مسئول واحد رسيدگي به شكايات سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان همدان 
خودروهاي  مصرف كنندگان  حقوق  درباره 
ايراني و نحوه شكايت چند نكته به خبرنگار 

همدان پيام گفت كه در ادامه مي خوانيم.

بر اساس قانون حمايت از مصرف كنندگان 
خودرو و آيين نامــه مربوطه مصوبه هيأت 
وزيران، عرصه كننده (شركت هاى توليدى 
و نمايندگى هاى ايمنــى خودرو) در طول 
مدت ضمانت مكلف بر رفع هر نوع نقص 
يا عيب (ناشــى از طراحى، مونتاژ، توليد و 
حمل) است كه در خودرو وجود داشته يا 
در نتيجه اســتفاده معمول از خودرو بروز 
نمايد، مى باشــند در ضمن كليد قطعات و 
مجموعه هاى خودرو به جز قطعات و مواد 
مصرفى مشــمول خدمــات دوره تضمين 

است.
■ مســئوليت رســيدگى بــه شــكايات 
مصرف كنندگان و جلب رضايت ايشــان 
در مرحله اول بر عهده عرضه كننده اســت 
و در صورت بروز اختالف بين عرضه كننده 
و مصرف كننده و توليد كننده مورد بررسى 
و رسيدگى قرار مى گيرد و چنانچه رضايت 
مصرف كننده تأمين نشود مى تواند به هيأت 
حل اختالف مســتقر در سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان موضــوع قانون 
مراجعه نمايد و هيــأت با حضور نماينده 
عرضه كننده، كارشناس رسمى دادگسترى 
و كارشناس نيروى انتظامى تشكيل جلسه 
داده و ظرف مــدت 20 روز از تاريخ ثبت 
شكايات به موضوع رسيدگى و كتباً اعالم 

رأى مى كند.
■ در ضمن مســتنداً به قانون نظام صنفى 
عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره 
ضمانت گارانتى) توســط متعهد در كلمه 
كم فروش است و متخلف از اين امر عالوه 
بر انجام خدمات مربــوط، به جريمه هاى 
موضوع اين ماده قانونى نيز محكوم مى شود.

■ بنابرايــن مصرف كننــدگان در زمــان 
تحويــل خــودرو از نمايندگى هاى پايين 
دقت داشته باشــند كه خودرو صحيح و 
ســالم باشــد (حداقل از لحاظ ظاهرى و 
بدنــه) و همچنين در صــورت عدم ارائه 
خدمات پس از فروش در دوره ضمانت، 
جهت طرح شكوائيه مى توانند به سازمان 
هيأت صنعت، معــدن و تجارت مراجعه 
و پس از بررســى و كارشناســى موضوع 
شكوائيه و احراز تخلف حداكثر به مدت 
يك هفته در صورتى كه تخلف از ســوى 
نمايندگى باشــد پرونده جهت رسيدگى 
و پرداخت خسارات شــاكى به اداره كل 
تعزيرات حكومتى منعكس و در صورتى 
كه تخلف مربوطه به شركت هاى توليدى 
رســيدگى به  جهت  پرونــده  مى باشــد 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
محل استقرار شركت ارســال تا موضوع 
توســط هيأت حل اختالف خودرويى و 

يا اداره كل تعزيرات حكومتى آن اســتان 
رســيدگى گردد. مانند تخلفات مربوط به 
عدم رفع عيب خودرو على رغم تعميرات 
مكرر و خســارات مربوطه به بدنه و رنگ 
خودرو كه قبل از تحويل در خودرو وجد 
داشته اســت، هزينه هاى خواب خودرو و 
واژگونى خــودرو داراى گارانتى به علت 
عدم كيفيت الستيك آن، و... كه اين گونه 
شــكايات در ســال 95 به تعداد 17 فقره 
بوده كه جهت اقدامات بعدى و رسيدگى 
قانونى به سازمان صنعت، معدن و تجارت 
تهران تحويل شــده اســت. در خصوص 
تخلفات موضوع شكايات شاكيان مربوط 
به نمايندگى هاى خودرو در استان همدان 
در سال 95-38 فقره پرونده تنظيم و جهت 
رســيدگى قانونى بــه اداره كل تعزيرات 

حكومتى استان ارسال گرديده است.
شايان ذكر است بر اساس آيين نامه مربوط، 
عرضه كننده موظف اســت در صورتى كه 
در دوران ضمانــت (گارانتى) چنانچه رفع 
عيب خودرو كه ناشى از خسارات حاصل 
از حادثه يا تصادف نباشد و بيش از دو روز 
كارى يا زمان استاندارد تعميرات تأييد شده 
به طول انجامد نسبت به پرداخت خسارات 
حق توقف خودرو برابر اين آيين نامه اقدام 

كند.

اين يك ماه را بى خيال افراد معلول شويد!
  مــاه رمضان نزديك اســت؛ ماهــى كه عبادت و خودســازى و 
شكرگزارى در شوهاى تلويزيونى، با يك نماد مشخص درآميخته شده 
و آن نمايش افراد داراى معلوليت و گاهى خانواده هاى آنهاست تا جايى 
كــه يادم مى آيد، پايه گذار اين ســنت، كاظم احمدزاده، مجرى برنامه 
"جشــن رمضان" بود كه احتماال از حدود بيســت سال پيش، موضوع 
معلوليت را براى برانگيختن احســاس ترحم، دلسوزى و شكرگزارى 
بينندگان غيرمعلول وارد برنامة خود كرد و با برپايى جشن هاى گلريزان 
به نفع افراد معلول يا ســازمانها و انجمن هاى وابسته، به تقويت نگاه 
خيريه اى و ســنتى حاكم، دامن زد. بعد از آن هم برنامه "ماه عسل" با 
اجراى احســان عليخانى، ورژنى به روزتر از همان رويكردِ "معلوليت 
مســاوى اشك درآوردن" ارائه كرد. من ُمنكر حسن نيت و خيرخواهى 
اين افراد نيســتم اما واقعيت اين اســت كه افراد داراى معلوليت از اين 
نوع نگاه رســانه اى كه منحصر به يك ماه خاص و با رويكردى كامال 

نادرست همراه است، بيشتر آسيب مى بينند تا نفعى به آنها برسد. 
اين حق افراد داراى معلوليت است كه خودشان و موضوعات مربوط 
به آنها جايى هميشگى در رسانه ها پيدا كند اما ترويج نگاهِ ترحم آميز، 
نــگاه باال به پايين مجريان به افراد معلول در عين تظاهر به صميميت 
و همدلى با آنها، درك نادرست از وضعيت زندگى همراه با معلوليت، 
پرسش هاى ناخوشايند، قرار دادن فرد معلول در گوشة رينِگ بدبختى 
و دعوت از مردم براى تماشــاى اينكه آنها در عين بيچارگى، چقدر 
شــاد و اميدوارند و خداوند را به خاطر معلوليت شان ُشكر مى كنند، 
فرشــته و معصوم و قديس تصوير كردن افراد معلول، قهرمان سازى 
هاى بيجا و غيرواقعى، ترســيم محض معلوليت به مثابه ناتوانى، همة 
اينها نمونه هايى اســت از رويكرد نادرست در نمايش رسانه اى افراد 

داراى معلوليت و زندگى آنها. 
دلســوزى و نيت خير براى به تصوير كشيدن معلوليت كافى نيست؛ 
بلكه سواد و اندكى تخصص در نحوة پرداختن به اين موضوع اهميتى 
به مراتب بيشتر دارد. به همان اندازه كه هميشه آرزو داشته ام معلوليت 
به موضوعى ثابــت در برنامه هاى تلويزيونى تبديل شــود، رمضان 
تنها ماهى اســت كه آرزو مى كنم اى كاش همكاران رســانه اى و به 
خصوص راديو تلويزيون، اين يك ماه را كه شــده، دست از سر افراد 
معلول بردارند و بيش از اين از آنها براى افزايش تعداد بينندگان، براى 
گرياندن بيشتر مردم، براى واداشتن ديگراِن غيرمعلول به شكرگزارى 
و قناعت و دست به خير داشتن و گناه نكردن، استفادة ابزارى نكنند. 
در پايان به افراد داراى معلوليت پيشــنهاد مــى كنم اگر به برنامه اى 
تلويزيونى دعوت مى شــوند، مطمئن شــوند كه از هدف و گرايش 
برنامــه در مورد معلوليت آگاهند و مى دانند كه چه نوع برخوردى با 
آنها و معلوليت شان خواهد شد: شكرگزارى؟ قديس سازى؟ خيريه؟ 
رويكرد "تو بيچاره اى اما خوشــحالى و قانع"؟ رويكرد تو واقعا (با 
اينهمه معلوليت) از زندگيت راضى هســتى؟ چطور همســر معلول 

گرفتى؟ احساست چيه همسرت معلوليت نداره؟ 
و... بقيه اش با شما.

* نگين حسينى
 روزنامه نگار، فعال حقوق معلوليت

 مسئول واحد رسيدگي به شكايات سازمان صنعت و معدن از انبوه شكايات مى گويد

مشتري مداري يا مشتري آزاري
■  نمايندگي هاي خودرو حق مشتري را مي خورند
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واكنش وزير ارتباطات 
به حمله هاى هكرى اخير

 وزيــر ارتباطات با اشــاره به علت هك شــدن برخى ســايت ها در روزهاى 
اخير گفت: در روز نيســت كه ما هزاران حمله از خارج نداشــته باشيم كه از آنها 

جلوگيرى مى كنيم.
محمود واعظى در حاشيه جلســه هيئت دولت گفت: آقاى رئيس جمهور 
رئيس جمهور  شــخص  وعده هاى  كه  دادند  وعده هايى  قبــل  انتخابات  در 
بــود و براى آنهــا برنامه هايى تنظيم شــده و همان هــا برنامه كار دولت 

شد. يازدهم 
وى افــزود: وعده هاى جديد نيز برنامه دولت دوازدهم مى شــود و طبيعتا دولت 

دوازدهم موظف است آنها را اجرا كند.
وزيــر ارتباطات در پاســخ به پرسشــى درباره علت هك شــدن برخى 
ســايت ها در روزهاى اخيــر، گفت: در حال حاضــر و در دنياى امروز 
بــا توجه به اينكه فضاى مجازى به ســرعت در حال گســترش اســت، 
اين گونــه حمالت انجام مى شــود و تقريبا در روز نيســت كه ما هزاران 
حمله از خارج نداشــته باشــيم كه از آنها جلوگيــرى مى كنيم كه برخى 
از آنها نوعى ويروس اســت كــه يك جا مى نشــيند و اثر مى گذارد، لذا 

بالفاصلــه ظرف حدود دو ســاعت همــكاران ما وارد عمل شــده اند و 
كردند. رفع  را  مشكل 

واعظى تاكيد كرد: هنوز منشــا آن مشخص نيســت و در حال بررسى هستيم، اما 
يكى از آنها آى پى داخلى و حدود دو ويروس آى پى خارجى بود كه هر دو مورد 

بررسى قرار مى گيرند.
وزيــر ارتباطــات همچنين درباره پيوســت فرهنگى گفــت: ما پروژه اى را 
تنظيم و براى شــوراى على فضاى مجازى ارسال كرديم كه كميته اى در آن 
شورا آن را بررســى كرده و در مجموع منتظر هســتيم تا در نوبت شوراى 

بگيرد. قرار  اقتصاداقتصادعالى 
 eghtesad@hamedanpayam.com

كشاورزى

خبـر

پيش بينى خريد 64 هزار تن گندم در همدان
 معاون بازرگانى شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 13 امسال 
از پيش بينى خريد 64 هزار تن گندم در استان خبر داد بر اين اساس 
41 هزار تن از اين ميزان پيش بينى براى خريد مربوط به شهرســتان 

همدان است. 
على رحمانى فر، با اشاره به اينكه هدف برنامه ريزى براى فضاى ذخيره 
گندم است، اظهار داشت: از لحاظ نيروى انسانى نيز برنامه ريزى الزم 

انجام  شده است.
وى با بيان اينكه در ســال گذشــته از انبارها براى رفع موانع ممكن 
بازرسى شد، عنوان كرد: مشــكالت برخى انبارها رفع، اما بعضى از 
انبارها به دليل مشكالت بهداشتى مورد استفاده قرار نگرفتند بنا بر اين 
در سال گذشــته 60 مركز خريد، گندم كشــاورزان استان همدان را 

خريدارى كردند.
رحمانى با اشاره به اينكه در سال گذشته 533 هزار تن گندم به ميزان 
67 ميليارد تومان اعتبار از كشاورزان استان همدان خريدارى شد، بيان 

كرد: اين ميزان نسبت به سال 94 ، 70 درصد افزايش داشت.
وى با تأكيد بر اينكه بايد تمامى مراكز خريد گندم از زيرساخت هاى 
مناسب اينترنتى برخوردار باشند، اظهار داشت: بانك كشاورزى بانك 

عامل پرداخت هزينه گندم به كشاورزان است.
معاون بازرگانى شــركت غله و خدمــات بازرگانى منطقه 13 با بيان 
اينكه امســال خريد 64 هزار تن گندم در استان همدان پيش بينى شده 
است، گفت: 41 هزار تن از اين ميزان پيش بينى براى خريد مربوط به 

شهرستان همدان است.
رحمانى فر با اشاره به اينكه مشكل اصلى در خريد گندم امسال كمبود 
فضاى ذخيره سازى است، افزود: در حالى كه وارد سال 96 شديم كه 

حدود 9 ميليون تن ذخيره گندم كشور در سيلوها بوده است.
وى با بيان اينكه 25 هزار تن ظرفيت خالى در شهرستان همدان براى 
ذخيره گندم وجود دارد، عنوان كرد: انبار چادرى ســيلوى شــهيدان 
زارعى و احداث انبار 20 هزار تنى در نحران توســط اتحاديه تعاون 
روستايى اســتان همدان 2 فضاى در حال احداث براى ذخيره گندم 

هستند.
معاون بازرگانى شــركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 13 با تأكيد 
بــر اينكه در كنار ايجاد فضاى ذخيره انتقال گندم به خارج از اســتان 
همدان نيز مدنظر است، بيان كرد: امسال يك هزار و 500 تن از گندم 

توليدى صادر مى شود.
رحمانى فر با اشــاره به اينكه هرساله شروع خريد گندم از شهرستان 
قهاوند و فامنين انجام مى شــود، تصريح كرد: اين امر به عهده مباشر 

خريد يعنى اتحاديه تعاون روستايى است.
وى اظهار داشــت: انبارها تا بــه حال آمادگى خــود را براى انجام 
بازرسى هاى بهداشتى اعالم نكرده اند و سيلوى شهرستان همدان اولين 

مركز ذخيره گندم در استان است.
رحمانى فر با بيان اينكه 8 هزار تن كلزا در همدان توليد و خريدارى 
مى شــود، عنوان كرد: هر كيلــو كلزا 2 هزار و 783 تومان اســت و 
برنامه ريزى هاى الزم فراهم شــده اســت كه به محض شروع زمان 
برداشــت اولويت اول برداشــت با دانه هاى روغنى است و پرداخت 

هزينه دانه هاى روغنى و كلزا به روز است.

مدير كل امور مالياتى استان همدان:
اجراى عدالت مالياتى، اصلى ترين سياست 

نظام مالياتى 

 مدير كل امور مالياتى اســتان همدان در جلسه شوراى ادارى اين 
اســتان كه با حضور معاونين، رئيس اداره حراســت، داديار مسئول 
انتظامى مالياتى، رؤســاى امور مالياتى مركز استان و شهرستان برگزار 
شده بود گفت: اصلى ترين سياست نظام مالياتى، اجراى عدالت مالياتى 
اســت و تمامى اصالحات و برنامه هاى سازمان در راستاى تحقق اين 

سياست است.
محمد دلشــادى با بيان اينكه همواره يكــى از مهمترين دغدغه  ها و 
مطالبات مؤديان مالياتى، اجراى عدالت مالياتى بوده اســت، گفت: با 
تصويب اصالحيه قانون ماليات هاى مستقيم و اجراى آن از ابتداى سال 

95، گام مهمى در جهت برقرارى عدالت مالياتى برداشته شد.
وى افــزود: عدالت مالياتــى، روح حاكم بر اصالحيــه جديد قانون 
ماليات هاى مســتقيم است و بخش هاى مختلف اقتصادى و همچنين 

مؤديان مالياتى از مزايا و تسهيالت متعدد اين قانون بهره مند شده اند.
مدير كل امور مالياتى اســتان همدان خاطرنشــان كرد: حذف شيوه 
على الــرأس از نظام مالياتى، پيگيرى جــدى تصويب قانون صندوق 
مكانيزه فروش، كاهش نرخ هاى مالياتى، مبارزه جدى با فرار مالياتى، 
فرهنگ سازى مالياتى و بسيارى از اقدامات ديگر سازمان كه منجر به 
كاهش فرار مالياتى و يا شناســايى موديان جديد مى شــود، اقداماتى 
هستند كه با هدف گسترش عدالت مالياتى به مرحله اجرا در آمده اند.
دلشــادى همچنين عنوان داشــت: صاحبان مســتغالت مسكونى 
اجارى با مســاحت كمتر از 200 مترمربع مشــمول معافيت 100

درصدى خواهند بود.

آنچه كه از ادغام بانك ها انتظار مى رود 
 اگر فردي در سالهاى گذشته به وضعيت نامناسب مالى بانك ها 
و مواردى نظير زيان پنهان و رقيق بودن ســود عملياتى بانك هاى 
ايران اشاره مى كرد ؛ با اقبال قابل چندانى روبرو نمى گرديد . چراكه  
بر اساس تصور عموم مردم ،  بانك ها از سود هنگفت و سرشارى 
بهره مند بودند و البته تعدد شــعب و ساختمان هاى آن ها نيز نشانه 
تمول و بهره منــدى آنان تلقى مى گرديد . ليكــن عوامل متعددى 
محيطى و برخى نارســايى هاى درونى صنعت بانكدارى ؛ منجر به 
روند تصاعدى مشكالت نظام بانكى گرديد و با افزايش نرخ واقعى 
ســپرده ها ( تفاضل نرخ ســود پرداختى و نرخ تورم )؛ بانك ها با  

بهمن كاهش درآمد خود مواجه شدند.
امروزه نيز شاهديم كه سود پرداختى به سپرده گذاران بانكى به 15 
درصد از GDP كشــور رســيده كه آن هم با توجه به منفى بودن 
حاشيه سود ( Spread ) عمليات بانك ها ، عمًال سودى موهومى 
و جنون آميز است .درگذشــته عليرغم انباشت تدريجي مشكالت 
بانك ها؛ حساســيت ها و الزامات محيطــى و نهادى به منظور حفظ 
ظاهر نظام بانكى كشــور ، منجر به ماندن اســتخوان در زخم مي 
گرديد تا اينكه با پافشــارى بانك مركزى بر اجراى سياســت هاى 
شفاف ســازى واقعى صورت هاى مالى  و اجراى اســتانداردهاى 
بين المللــى ( IFRS ) منجر به تبيين دقيق تر وضعيت و موقعيت 

بانك ها شد. 
اگرچه به زعم كارشناسان و البته برخى از مديران نظام بانكى هنوز 
تعدادى از بانك ها تا شفاف سازى مورد انتظار فاصله زيادى دارند ، 
ليكن تبعات همين مقدار شفاف سازى نيز ، موجب اعالم زيان هاى 
هنگفت از ســوى بانك ها شــده است. گذشــته از زيان عملياتى 
بانك ها، برخى از معضالت مزمن نظام بانكى نظير انجماد دارايى ها 
، فقدان ســاختار كارمزد محور فعاليت ها ، رابطه معيوب دولت و 
نظام بانكى و سوءبرداشــت از ظرفيت روش هايى نظير حسابدارى 
تعهدى نهايتًا وضع را به جايى رســانيده كه حتي مقامات عالى رتبه 
نظام بانكي نيــز بى محابا مباحثي نظير ادغام بانك هاى بحران ديده 

را مطرح مى نمايند. 
در همين راســتا رئيس كل محترم بانك مركزي به عنوان عالى ترين 
مقــام نظام بانكي در ســخنراني چهارم خردادماه ســال جاري در 
ســخنراني خود به وجود ابــزار ادغام جهت صيانــت از حقوق 
سپرده گذاران و ســهامداران بانك ها اشاره نموده اند. ليكن بايد در 
نظر داشــت كه ادغام بانك ها محدوديت هــا و عوارضي دارد كه 
ضروري اســت قبل از تجويز آن به خوبى ابعاد آن را مورد واكاوي 

قرار  داد . در همين زمينه توجه به چند نكته ضروري است:
1- راهكار ادغام بانك ها جهت بهينه ســازى ســاختارهاى مالى و 
اجرايى امرى متعارف و پذيرفته شــده در عرف بين المللى اســت 
اما به اســتثناى برخى تصميمات مقطعى به ويژه در شــرايط خاص 
و اضطرارى ( نظير ادغام بانك شــهريار پيــش از انقالب ، ادغام 
بانك هــاى خصوصى و تشــكيل بانك هاى ملــت و تجارت در 
صــدر انقالب و تصميم اخير در خصوص  بانك تات ) عمًال اين 
راهكار در كشور ما به عنوان اقدامى چالشى و تا حدى مگو در نظر 

گرفته شده است .
 از ســويى ديگر قوانين مربوط به ورشكستگي در كشور ما عمدتًا 
از قدمت بســيار بااليي برخوردار بوده و امكان بهره مندى آن ها در 
شــركت هاى خاصي نظير بانك با ابهامات متعددي روبروســت . 
در اين زمينه بايد توجه داشــت كه معــدود تجربيات مربوطه در 
كشــور ما ؛ عمدتًا با تكيه  بر روش هاي حاكميتي و بسيج ابزارهاي 
قدرت و همچنين قلت صاحبان سهام بانك هاى ادغام شونده ميسر 
گرديده است . لذا به نظر مى رسد قبل از هرگونه اقدامي مى بايست 
عالوه بر پيش بينى بســترهاي قانوني، فرايندهاي اجرايي ادغام نيز 

پيش بينى گردد.  
2-ريســك پيش رونده تزلزل در نظام بانكــي؛  با توجه به اقتصاد 
بانك محور كشــور ما ، هرگونه تزلزل و خدشه اى در نظام بانكى 
دومينووار كليه بخش هاى اقتصادى كشــور را متأثر ساخته و حتى 
بــروز چالش هاى كالن تــرى در حوزه امنيت نيــز از اين رهگذر 

محتمل خواهد نمود .
3- يكي از عمده ترين نتايج مورد انتظار از طرح ادغام بانك ها؛ قطعًا 
اصالح شاخص هاى كليد و عملياتي بانك ادغام شونده است. ليكن 
بايد در نظر داشــت درصورتى كه بانك هاى داراي عملكرد ضعيف 
بدون تجديد ســاختار و بهبود ادغام شوند صرفًا تا مدت كوتاهي 
شاخص هاى ضعيف آن ها در بانك ادغام گيرنده پنهان مى گردد اما 
لزومــًا اصالح و بهبود الزم صورت نمى پذيرد. شــوربختانه عمده 
تجربيات ادغام در ســاير صنايع ايران مؤيــد ناكارآمدي ادغام در 

بهبود شاخص هاى عملكردي طرفين ادغام مى باشد.
4-بــا توجه به وجوه خاص بحران هاى بانكي، كشــورها عمدتًا 
راهبرد اوليه اســتحكام بانك هاى بحــران زده را پيش مى گيرند 
و ســپس در صورت عــدم توفيــق در اســتحكام، روش هاى 
پرهزينه ترى نظير ادغــام را مدنظر قرار مى دهند . لذا همان طور 
كه در يادداشت ديگري پيشــنهاد شد ، مى بايست به قيد تسريع 
رويكرد اســتحكام بانك هاى كشــور در دســتور كار قرار گيرد 
تا به موازات تصويب اســناد باالدستى و تهيه دســتورالعمل ها، 
راهبردهاى تقويت بنيــه بانك ها و مآالً بهبود قدرت تأمين مالى 
نظام بانكى كشــور عملياتى شود. چرا كه اقتضائات خاص نظام 
اقتصــادى و فرهنگى كشــورما عمًال انحالل و ادغــام بانك ها 
را رويكردى بســيار خطرنــاك و هزينه زا ســاخته و از طرف 
ديگر اســتحكام منطقى بانك هــا را به گزينــه اى كم هزينه تر با 

چشــم اندازى شفاف و كم ريسك بدل ساخته است . 
در پايان بايد در نظر داشــت كه با توجه به رويكرد آرامش محور 
دولت يازدهم و دوازدهم؛ عبور با طمانينه و مديريت شــده از شبه 
بحران واقع در برخي بانكها، آزموني ســخت براي همه بازيگران 

بويژه دولت خواهد بود. 
*ايمان اسالميان 
 كارشناس و تحليلگر حوزه بانكى  

يادداشت

 مديران بانك هاى دولتى و خصوصى 17
خرداد ماه نشست مشتركى برگزار مى كنند 
تا درباره نرخ سود سپرده هاى بانكى در سال 

96 تصميم گيرى كنند
ســال گذشته بود كه بانك هاى خصوصى و 
دولتى با نرخ سود 15 درصد توافق كردند با 
اين حال بانك ها چه در قالب صندوق هاى 
ســرمايه گذارى كه نرخ سودهاى باالى 20

درصد بود و چه در چارچوب موسســات 
مالــى و اعتبارى راه فــرار از اين مصوبه را 
يافتنــد ازايــن رو نرخ ســود 15 درصد نه 
تنها محقق نشــد، بلكه انتشار اوراق بدهى 
توسط دولت با نرخ ســود باال نيز به گفته 
كارشناســان، عاملى براى تخطى از آن شد 
به اعتقاد كارشناســان، نه بانك ها به كاهش 
نرخ ســود به 15 درصد پايبند ماندند و نه 
خود دولت با انتشار اوراق با سود 22 درصد 
با اين مصوبه هماهنــگ بود به همين دليل 
نه تنها اهداف مســئوالن از مصوبه كاهش 
نرخ سود محقق نشد، بلكه بسيارى از مردم 
كماكان ســرمايه هاى خود را نزد بانك ها به 

عنوان سپرده باقى گذاشتند. 
برخى از كارشناســان نيز دليل عدم اجراى 
نرخ سود 15 درصدى را شيوه دستورى آن 
مى دانند، به طورى كه معتقدند شيوه دستورى 
كاهش نرخ ســود نه تنها اثربخش نيست، 
بلكه در مواقعــى كه بانك ها با كمبود منابع 
مواجه باشــند، خالف آن نيز عمل خواهند 

كرد. 
با توجه به همه اين مسائل چندى پيش بانك 
مركزى مصمم شد با بخشنامه اى بنگاه دارى 
بانك ها را محدود كند و امكان جذب سود 
باال از طريق صندوق هاى ســپرده گذارى در 
بانك هــا را منع كند تا موضوع نرخ ســود 
راحت تر پيگيرى شــود بر همين اساس با 
توجه به نزديك شدن به نشست بانك هاى 
خصوصــى و دولتى و پيشــنهادات آنها در 
رابطه با نرخ ســود چند ســوال قابل طرح 
اســت رايزنى بانك ها چــه نتيجه اى در بر 
خواهد داشــت و آيا نرخ سود كاهش پيدا 
مى كند؟ با توجه به ملزم شــدن بانك ها به 
آيا  ســرمايه گذارى  صندوق هاى  واگذارى 
آنها كماكان راه فرار از مصوبه شوراى پول 
و اعتبــار مبنى بر كاهش ســود را خواهند 
داشت؟ چه راه ديگرى براى فرار بانك ها از 
پايبندى به نرخ سود وجود خواهد داشت؟ 
وظيفه دولت در اين رابطه چيست و انتشار 
اوراق بدهى با سود باال چقدر در كند شدن 
جريان كاهش نرخ سود تاثير خواهد داشت؟
پرونده نرخ ســود روى ميز شوراى پول و 

اعتبار
با وجود اين شــرايط، دوبــاره پرونده نرخ 
ســود روى ميز شــوراى پول و اعتبار قرار 
است و رييس كل بانك مركزى گفته است: 
«گزارشى را به شــوراى پول و اعتبار ارايه 
خواهيم داد كه براســاس آن، ممكن است 
نرخ سود بانكى در سال جارى كاهش يابد.»
بنــا بــه آخرين گــزارش بانــك مركزى، 

تورم ارديبهشت ماه امســال روى رقم 9,8
درصد ايستاده اســت و به اين ترتيب، اين 
انتظار وجود دارد كه فاصله بين نرخ ســود 
و نرخ تورم كم شــود. پيش بينى حســين 
ميرشــجاعيان، معاون وزيــر اقتصاد درباره 
تورم ســال 96 نيز اين است كه «هم اكنون 
تورم اقتصاد ايران معقول است و با توجه به 
سياست هايى كه دولت براى افزايش توليد و 
اشتغال پيش خواهد گرفت، تورم سال جارى 
بيش از يك درصد افزايش نيافته و زير 10

درصد باقى مى ماند.»
 بر اين اســاس، در حال حاضر سوالى كه 
مطرح اســت، اين كه آيا در شــرايط كنونى 
در اقتصاد ايران امكان رســيدن به نرخ سود 
تســهيالت بانكى در حد تك رقمى وجود 
دارد؟ رييس شــوراى پول و اعتبار در اين 
خصوص تاكيد دارد: «فعال در اقتصاد ايران 
شرايط براى رسيدن به نرخ سود تسهيالت 
بانكى در حد تك رقمى وجود ندارد؛ چراكه 
برخى عدم تعادل ها در حوزه بانكى مانع از 
اين اتفاق مى شود. اما با توجه به تك رقمى 
شدن تورم در ســال گذشته، بايد نرخ سود 
بانكى نيز به اين سمت سوق پيدا كند. با اين 
حال، زمانى كه تورم تك رقمى پايدار و در 
حد پنــج درصد و يا كمتر كاهش پيدا كند، 
مى توان اميدوار بود كه نرخ سود تسهيالت 

نيز متناسب با آن به اين حد برسد.»
مرتضى اكبرى، استاد دانشگاه:

 پرهيز از كاهش دوباره نرخ سود
 به نظر نمى رســد نرخ سود بانكى بيشتر از 
اين كاهش پيدا كند، اما در هر صورت بايد 
راهكار جدى ترى بــراى نظارت بر اجراى 
همين نرخ 15 درصدى وجود داشته باشد. 
از آن جايــى كه بحث توليد با دو مســاله 
مرتبط اســت كه يكى كاهش نرخ ســود و 
ديگرى كاهش نرخ ارز اســت، كاهش نرخ 
سود در هر شــرايطى به نفع اقتصاد كشور 
خواهد بود و حتى در كشور هاى توسعه يافته 
نيز به آن به عنوان هزينه توليد نگاه مى كنند. 
بانك ها معمــوال با هر ترفندى ســعى در 
دور زدن ايــن مصوبــه دارند، چــرا كه به 

دنبال سودآورى  هســتند يا اينكه منابع آنها 
به اندازه اى كه بايد نيســت بنابراين به نظر 
مى رسد در هر صورت آنها راهى براى فرار 

از قانون خواهند يافت. 
در شــرايط كنونى نرخ ســود بانكى از اين 
ميزان كمتر نخواهد شــد، اما الزم است در 
نشست جديدى كه برگزار مى شود شرايط 
براى كنترل فعاليت بانك ها بيشــتر شده و 

دولت سعى دارد از ركود خارج شود. 
خروج از ركود بستگى به كاهش هزينه هاى 
توليد دارد كه آن نيز وابســته به كاهش نرخ 
سود ســپرده و به تبع نرخ سود تسهيالت 
است، اما در شرايط كنونى سپرده هاى مردم 
راه به ســرمايه گذارى نخواهد برد، بلكه در 
فعاليت هاى داللى هزينه مى شــود و به تبع 

خروج از ركود را كند مى سازد. 
اگر دولت در شــرايط كنونى بستر را براى 
حفظ و اجراى همين نرخ ســود 15 درصد 
حفظ كند تا حدودى به جريان كاهش نرخ 
ســود در آينده  نزديك كمك خواهد كرد 
براى مثال دولت بايد چند اقدام انجام دهد، 
مثال نرخ ســود اوراق بدهى را كاهش دهد، 
نظارت بانــك مركزى را بيشــتر كند و از 

كاهش دوباره نرخ سود بپرهيزد. 
كامــران ابراهيمى، كارشــناس اقتصادى و 

كارمند يكى از شعب بانكى استان:
 ضرورت حفظ نرخ بهره كنونى

با توجه به اينكه بحث ادغام بعضى بانك ها 
يا بعضى موسســات مطرح اســت، به نظر 
مى رســد بســترى براى نظارت دقيق تر و 
جامع تر از ســوى بانك مركزى فراهم شده 
اســت كه خود به خود نظارت بر نرخ سود 
را نيز به همراه داشــته باشد و امكان عدول 
از آن كمتر شــود، اما سوال اين است كه آيا 
نرخ سود بانكى پايين تر مى آيد و اين كاهش 
به صالح اقتصاد كشــور است؟ مشخصا در 
جواب بايد گفت بله، به نفع اقتصاد كشــور 
اســت اما نه در شــرايط فعلى، در شرايط 
كنونى كــه هم دولت، هم بخش خصوصى 
و هــم بانك ها در جمع كــردن پول رقابت 
مى كنند، نمى توان انتظار كاهش نرخ ســود 

را داشت. 
اكنــون دولت بــا انتشــار اوراق بدهى و 
بانك ها از طريق صندوق هاى مســتقلى كه 
ايجاد كردند و روش هاى جديد انگيزشــى 
كه بــراى ســرمايه گذارى ها اعمال مى كنند 
و بانك مركزى نيــز از طريق لغو اعتبارات 
بين بانكى و همچنين بخش خصوصى هم از 
طريق حساب هايى كه نزد بانك هاى مختلف 
دارد، همه و همه براى نقدينگى بيشتر رقابت 
مى كنند در چنين شرايطى كه گرايش براى 
جذب پول نقد زياد اســت، نرخ بهره بايد 
باالتر برود نه پايين تر و دومين مســاله اين 
است كه در حال حاضر تالش براى خروج 

از ركود ادامه دارد. 
با وجود اين تالش كاهش نرخ ســود يعنى 
كاهش قدرت خريد مردم. شــرايط كنونى 
ايجاب مى كند كه تقاضا در جامعه باال برود 
و قدرت خريد بيشتر شــود. اين قدرت از 
طريق همين ســپرده ها به مردم داده مى شود 
كه عمدتا هم جزء پول هاى خرد به شــمار 
مى رود براى مثال پولى كه به عنوان ســپرده 
نزد بانك هاســت، خرده پول است و كمتر 
پيش مى آيد كه مردم پول كالن خود را نزد 

بانك هاى داخلى بگذارند. 
اين پول خرد بخشــى از قدرت خريد مردم 
است كه اگر نرخ ســود بانكى كاهش پيدا 
كند آن نيز كاهش مى يابد يا اينكه اين پول ها 
آرام آرام از بانك ها خارج مى شــود و اينكه 
كجا برود عالمت ســوال است، اما معموال 
پيش بينى مى شــود چون پول خرد است در 
بخش توليد هزينه نمى شود و در نهايت وارد 
بازار شــده و به سمت يك سرى معامالت 

كاذب برود. 
بــا حركت ايــن پول هاى خرد به ســمت 
بازار قيمت هاى واســطه اى و مصرفى باال 
مى رود و بنابراين قدرت خريد نهايى مردم 
كم مى شــود بنابراين در شرايط فعلى براى 
خروج از ركود بايد روند نرخ ســود بانكى 
در همين سطح حفظ شود تا بعد از گذشت 
6 ماه از اول ســال شرايط براى تعيين نرخ 

تازه فراهم شود.

نرخ سود ها نيازمند اصالحات است

ردپـاى بانك ها 
در دور زدن قـانون

 برگزارى دومين جلسه شوراى هماهنگى 
مديران تابعــه وزارت تعــاون ، كارورفاه 
اجتماعى استان همدان به ميزبانى اداره كل 

آموزش فنى و حرفه اى استان
مديركل تعاون ،كارورفاه اجتماعى اســتان 
همدان دراين جلسه با اشــاره به برگزارى 
انتخابات رياســت جمهورى افــزود: اين 
انتخابات نشان داد كه مشاركت همه جانبه 
اجتماعــى مردم در انتخابــات چقدر حائز 

اهميت مى باشد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل آموزش 
فنى و حرفه اى استان همدان توصيفيان پور 
با اشاره به اينكه انتخابات رياست جمهورى 
با راى و حضور پرشــور مردم همراه بوده 
اســت اظهار داشت: دولت در پاسخ به اين 
حماســه بزرگ بايد با تمام توان و امكانات 

موجود براى مردم و كشور تالش نمايد.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان نيز 
در اين جلســه با ارائه گزارشى از عملكرد 

اين اداره كل در ســال 95 اظهار داشــت: 
آموزشهاى ارائه شده در بخش دولتى (مراكز 
آموزشــى ثابت)  2978002  نفرساعت و 
در بخش دولتى (مراكز آموزشــى ســيار)  
2251119 نفر ساعت و در بخش غير دولتى 
( آموزشگاه هاى آزاد) 4060784 نفرساعت 
مى باشــد. عليرضامهرابى تعداد گواهينامه 
هاى صــادره را 38288 عدد عنوان كرد و 

افزود: اين گواهينامه ها شامل افرادى هستند 
كه موفق به كسب نمره قبولى در آزمون هاى 
سنجش مهارت در مراحل تئورى و عملى 

گرديده اند.
وى با اشاره موفقيت جوانان مهارتى استان 
در مسابقات ملى مهارت ســال 95 افزود: 
خوشــبختانه چهار نفــر از المپيادى ها در 
اردوى مســابقات جهانى حضور دارند كه 

اميدواريــم اين جوانان نخبه به مســابقات 
جهانى راه يابند.

وى در ادامه با اشــاره بــه پيش بينى برنامه 
هــا و اقدامــات اداره كل آمــوزش فنى و 
حرفه اى اســتان همدان در راستاى اقتصاد 
مقاومتى و بســته رونق توليد و اشتغال در 
ســال 1396 افزود:  طرح كارورزى دانش 
آموختــگان -  طرح كارآمــوزى در محيط 
كارواقعــى - آموزش هــاى تخصصى فنى 
و حرفه اى هدفمند با رســته هاى كسب و 
كار - دستورالعمل اجرايى اعمال مشوق هاى 
مختلف به بنگاه هاى اقتصــادى به منظور 
حرفه آموزى و ارتقاء مستمر شايستگى هاى 
حرفــه اى شــاغلين - برنامــه اجرايــى 
مهارتى  اطالعات  به  مناســب  دسترســى 
و توســعه خدمات مشــاوره اى - توسعه 
خصوصى سازى و رتبه بندى آموزشگاه هاى 
فنى و حرفه اى بخشــى از برنامه هاى اين 

اداره كل مى باشند.

جلسه شوراى هماهنگى مديران تابعه وزارت كار برگزار شد


