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تــازه ها

گزارش   

خبـر

دروازه اى به اعماق فضا!
 سازمان ناســا قصد دارد قبل از ارسال فضانوردان به مريخ شرايط 
زندگى در فضا را در ماه تمرين كند.به گزارش ايسنا ، چندى پيش ناسا 
اعالم كرد كه قصد دارد مجددا به ماه فضانورد بفرســتد و ايستگاه هاى 
تحقيقاتى و آزمايشــگاهى در ماه بسازد تا آمادگى بيشترى براى ارسال 

فضانورد به مريخ داشته باشد.
پروژه"دروازه اى به اعماق فضا با اســتفاده از موشــك "سيستم ارسال 
SLS كــه اختصــارا (Space Launch System)"فضايــى

خوانده مى شــود، انجام خواهد شد.در چند ماموريت مجزا تجهيزات 
و فضانوردان با اســتفاده از كپسول "اوريون"(Orion) و اين موشك 
عظيم به ماه برده مى شــوند تا به انجام آزمايش و كســب تجربه براى 

زندگى بلندمدت در فضا بپردازند.

معرفى يك روش محتمل براى درمان ديابت
 محققان موفق به معرفى يك روش جديد شدند كه پتانسيل درمان 
بيماران ديابتى را دارد. به گزارش ايرنا ، اين روش جديد شامل كاشت 
سلول هاى "جزاير النگرهانس" در امنتوم بيمار يعنى بافتى كه اندام هاى 
شــكمى را پوشش مى دهد اســت. اين اولين بارى نيست كه محققان 
نسبت به ايجاد يك روش درمانى براى ديابت نوع 1 تالش مى كنند، اما 
چيزى كه اين روش درمانى را از ساير روش ها متمايز مى كند اين است 
كه نياز استفاده طوالنى مدت از انسولين را از بين مى برد. اين بدان معنى 
است كه بيمارانى كه نياز ثابت و مرتب به تزريق انسولين دارند، ميزان 
نياز آنها كاهش خواهد يافت. پيش از اين، جزايرى كه در كبد كاشــته 
مى شدند باعث التهاب مى شدند اما با قرار دادن آن در روده، اين روش 

موثرتر بوده و به جراحى كم تهاجمى نياز دارد.

ابزارى براى شخصى سازى رساندن دارو 
به بيماران

 دانشــمندان يك ابزار جديد اختراع كردند كه مى تواند توســط بيمار 
پوشــيده شده يا در بدن وى كاشته شــود تا داروهاى فرد را در دوزهاى 
اختصاصى به بدن وى برساند. به گزارش مهر ، روند درمانى هر فرد و ميزان 
داروى مصرفى او منحصر به فرد بوده و با ديگرى تفاوت دارد به طوريكه 
ميزان دوز يك دارو كه براى يك فرد حيات بخش است، مى تواند براى فرد 
ديگر مخاطره آميز باشد. اين تنوع، كار را براى پزشكان در جهت تجويز و 
مديريت ميزان دارو دشوار كرده است. براى مثال سطح داروهايى از جمله 
انسولين و داروهاى شيمى درمانى بايد در بدن بيماران حفظ شود. به همين 
دليل مهندسان در دانشگاه استنفورد كاليفرنيا يك ابزار جديد را ابداع كردند 

كه دارو را به صورت اختصاصى به بيماران مى رساند.

تشخيص استفاده از تلفن همراه
 قبل از تصادف

 يك شــركت فناورى ابزارى طراحى كرده كه تعيين مى كند آيا فرد 
لحظاتى قبل از تصادف از تلفن همراه استفاده كرده يا خير. به گزارش 
ايســنا ، اين امر به كارشناسان در بررسى صحنه تصادف كمك خواهد 
كرد. اين ســامانه جديد كه textalyzer نــام گرفته براى كاربرد در 
اياالت متحده با موانعى روبرو خواهد بود چون اين نگرانى وجود دارد 
كه فناورى مزبور منجر به دسترسى نيروهاى پليس به اطالعات شخصى 
ذخيره  شده افراد بر روى تلفن همراه آنها شود.تا اتمام فرآيند توليد اين 
فناورى 9 ماه زمان فاصله است و شركت سازنده Cellebrite مدعى 
اســت ابزار ابداعى براى كاربرد در صحنه تصادفات و نه دسترسى به 

اطالعات شخصى طراحى شده است.

خودروى الكتريكى كه ظرف 5 دقيقه 
شارژ مى شود

 يك شركت فناورانه از نوعى باترى رونمايى كرده كه داراى قدرت شارژ 
فوق سريع است و يك خودروى الكتريكى را ظرف پنج دقيقه آماده حركت 
مى كند. به گزارش مهر ، اين خودروى شارژ شده قادر خواهد بود تا 300
CUBE Tech Fair مايل حركت كند.محصول جديد در نمايشــگاه

در برلين به نمايش گذاشته شد و در مقايسه با باترى هاى ليتيوم-يون، يك 
انقالب به شمار مى آيد.سامانه FlashBattery عارى از گرافيت است 
و تركيبات آلى را با نانومواد به گونه اى تركيب كرده كه زمان شارژ باترى  را 
تا حد زيادى كاهش مى دهد.خودرويى كه از اين فناورى استفاده مى كند، 
در واقع مجهز به چهل محفظه خواهد بود كه هر يك از اين محفظه ها يك 

ماژول FlashBattery را در خود جاى مى دهند.

رئيس فراكسيون ميراث فرهنگى مجلس:
تقويت صنايع دستى روستاييان در 

اولويت قرار گيرد
 توانمندســازى صنايع و هنرهاى دستى روستاها و جوامع محلى 

بايد در اولويت كارى دولت قرار گيرد. 
 رئيس فراكســيون ميراث فرهنگى مجلس بــا اعالم اين خبر گفت: 
براســاس اين سند، چشم انداز، سياست ها، راهبردها و شاخص ها در 
حوزه صنايع دستى مشخص و اين حوزه، صاحب يك سند باالدستى 
مى شود، در واقع اين سند مى تواند فوايد صنايع دستى را براى جامعه 

عينى و به حل بسيارى از مشكالت اقتصادى كمك كند.
  به گزارش ايســنا، مهندس جبار كوچكى نژاد، با اشاره به ضرورت 
تدوين هر چه سريع تر سند ملى صنايع دستى و هنرهاى سنتى كه در 
برنامه ششم توسعه نيز آمده است، اظهار كرد: توسعه جايگاه صنايع 
دســتى در اقتصاد، ايجاد اشــتغال، انتقال فرهنگ ايرانى- اسالمى و 
فوايد بســيار ديگرى با تدوين و اجراى سند صنايع دستى به منصه 

ظهور خواهد رسيد.
كوچكى نژاد بــا بيان اينكه نوشــتن يك طرح جامــع به تخصص 
نيــاز دارد از اين رو دولت بايد براى نــگارش اين طرح از گروهى 
كارشــناس در حوزه هاى مختلف دانشگاهى، مديريتى و هنرى بهره 
ببرد، گفت: با توجه به تاكيدات آمده در برنامه ششــم در خصوص 
اين ســند نحوه حمايت دولت از اين صنايع و ساماندهى به منظور 
توليد و صادرات بيشــتر بايد منسجم تر و كامل تر شود و اين مهم با 

تدوين سند امكان پذير خواهد بود.
رئيس فراكسيون ميراث فرهنگى، صنايع دستى، گردشگرى و مناطق 
آزاد مجلس با بيان اينكه بخش ميراث فرهنگى و صنايع دستى را در 
تدوين اين سياســت هاى كالن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، اضافه 
كرد: توانمندسازى صنايع و هنرهاى دستى روستاها و جوامع محلى 

بايد در اولويت كارى دولت قرار گيرد.

قائم مقام مديرعامل شركت راه آهن خبر داد؛
سامانه هاى جامع آژانس ها ومسافرى 
قطاربراى تسهيل خريد بليت رونمايى شد

 قائم مقام مديرعامل شركت راه آهن جمهورى اسالمى ايران از رونمايى 
ســامانه جامع آژانس ها و ســامانه جامع مسافرى براى تسهيل خريد بليط 
قطارهاى مسافرى و گردشگرى به آدرس www.pcs.rai.ir خبر داد . 

به گزارش ايرنا، « احمد خدايى » افزود: در دنيا گردشــگرى با قطار 
به مدت يك يا 2 هفته با استقبال خوبى مواجه شده و اخيرا راه آهن 
ايران نيز اقدام به راه اندازى قطارهاى گردشــگرى كرده اســت.وى 
افزود: نوروز امسال قطار گردشگرى در استان خوزستان راه اندازى 
شد كه با استقبال گردشــگران همراه بود و دومين قطار گردشگرى 
بين تهران تا سواد كوه راه اندازى شده و آخر هفته اين قطار از تهران 
به ســواد كوه سير مى كند تا گردشگران زيبايى هاى اين منطقه را از 

داخل قطار ببينند.
خدايى افــزود: از اين قطارها معموال به عنــوان هتل هاى متحرك 
استقبال خوبى مى شود و به همين منظور راه آهن درصدد راه اندازى 
و توسعه قطارهاى گردشگرى در ايران است.به گفته وى، راه اندازى 
اين ســامانه ها در دولت الكترونيك خدمــات حمل و نقل ريلى را 
براى مســافران و گردشگران تســهيل مى كند و مسافران از آخرين 
وضعيت كيفى قطارها با اســتفاده از اين سامانه ها مطلع مى شوند. 
پنجمين نمايشــگاه بين المللى حمل و نقل ريلى، صنايع ،تجهيزات 
و خدمات وابسته، به منظور توسعه و تقويت زيربناهاى حمل ونقل 
ريلى با حضور وزير راه و شهرســازى و مديرعامل شركت راه آهن 
جمهورى اسالمى ، صبح روز دوشــنبه(25 ارديبهشت ماه) آغاز به 

كار كرد.

فرهنگ

توسعه گفتمان خالقيت 
در صنايع دستى

قرن بيســت و يكم را عصر صنايع فرهنگى و خالق 
مى دانند؛ دوره اى كــه به عقيده تحليلگران فعاليت ها 
و صنايعــى كه مبتنى بر ايده هــاى خالقانه و جديد 
هستند در دنيا پيشرو خواهند بود. در واقع ديگر تنها 
تكنولوژى و ســخت افزارها براى توسعه اقتصادى- 
اجتماعى جوامع كافى نيست و اين ايده هاى خالقانه 
افراد است كه نيرو محركه تحوالت قلمداد مى شوند. 
از اين رو بسيارى از كشورهاى توسعه يافته و در حال 
توسعه، ســرمايه گذارى هاى كالن و برنامه ريزى هاى 
اســتراتژيكى در عرصــه صنايع خــالق و فرهنگى 
صورت داده اند تا از رهگــذر گردش اقتصادى آنها، 
بسترى موثر براى رشــد اقتصادى و افزايش اشتغال 
در جوامع خود فراهم آورند و از ســوى ديگر منابع 
اســتراتژيك و تجديدناپذير خود را براى نسل هاى 
آينده حفاظت و نگهدارى كنند؛ رويكردى كه امروزه 
اســاس توســعه پايدار نيز قرار گرفته است. اين در 
حالى اســت كه توجه به اين صنايــع، ظرفيت هاى 
اقتصادى و توانايى هاى كشــور را بــراى مواجهه با 
شرايط بحرانى و نوسانات عرصه اقتصاد ارتقا خواهد 
بخشيد. در واقع اين شرايط موجب افزايش مقاومت 
اقتصــادى آنها خواهد شــد؛ چراكه مــاده خام اين 
صنايع خالقيت ذهنى و فكر افراد اســت كه همواره 
در درون يك كشــور در دسترس است. از اين منظر 
كشــور ما داراى مزيت ها و ظرفيت هاى فراوانى در 
زمينه توليدات و صنايــع فرهنگى از جمله هنرهاى 
سنتى و صنايع دستى است كه از تنوع قابل مالحظه اى 
برخوردار است. از آنجا كه اين محصوالت فرهنگى- 
هنرى برآمده از خالقيت شــهروندان بوده و متناسب 
با ويژگى هاى هويتى، زيســت بــوم و فرهنگ آنها 
است، به خوبى مى تواند ظرفيت هاى بالقوه خود را در 
راستاى توسعه اين مرز و بوم معرفى كند. بنابراين در 
فرآيند مقاوم سازى عرصه هايى چون اقتصاد، فرهنگ 
و اجتماع تاكيد بر عرصه هايى چون صنايع دســتى و 
معرفى و گفتمان سازى براى آنها، اقدام موثر و مهمى 
براى پيشبرد هرچه بيشتر روند اجرايى شدن اقتصاد 

مقاومتى در كشور خواهد بود.
 نقش رسانه

با نگاهى به سياســت هاى اقتصاد مقاومتى و به طور 
دقيق تر در بند 21 اين سياســت هاى ابالغى از سوى 
رهبرى، به گفتمان سازى در خصوص اقتصاد مقاومتى 
و فرآيندهاى مرتبط با اجراى آن در محيط هاى علمى 
و آموزشى اشاره شده و بر حمايت رسانه هاى جمعى 
براى تبديل شــدن آن به يك گفتمان ملى و عمومى 
تاكيد شده اســت. بنابراين فرآيندها و حوزه هايى كه 
از ظرفيت بااليى براى محقق ساختن اقتصاد مقاومتى 
در سطوح مختلف كشور برخوردار هستند، نيز مورد 
حمايت رســانه هاى جمعى قــرار گيرند و تبديل به 
گفتمان رايج در جامعه شــوند. همان گونه كه پيش تر 
به ظرفيت هــاى اقتصادى و تاثيرات اجتماعى عرصه 
صنايع دستى و هنرهاى ســنتى اشاره شد، اين حوزه 
از اثربخش ترين حوزه هــاى فرهنگى اقتصادى ايران 
اسالمى است كه مى تواند به مثابه نيرو محركه اقتصاد 
خالق در ايران باشــد و زمينه هاى مســاعدى براى 
توسعه و ثبات اقتصاد خانواده ها را مهيا سازد، از اين 
رو ضرورى است كه رسانه هاى جمعى نيز در راستاى 
گفتمان سازى و معرفى بيشتر اين هنر - صنعت بومى 
به شهروندان، نسبت به آن اهتمام ويژه اى داشته باشند.

گفتمان سازى براى صنايع دستى از اين حيث اهميت 
دارد كه با آگاهى يافتــن افراد جامعه از ظرفيت هاى 
فرهنگــى، اقتصادى و اجتماعــى اين هنر - صنعت 
بومى، توجه اقشــار مختلف به آن بيشــتر مى شود و 

شناخت بهترى پيدا مى كنند. 
از رهگذر چنين شــرايطى، زمينه هاى مساعدى براى 
گرايــش مردم به توليدات و رشــته هاى مختلف آن 
افزايــش مى يابد. ايــن گرايش افــكار عمومى هم 
موجب رونــق عرصه فروش صنايع دســتى خواهد 
شــد و بازارهاى داخلى آن تقويت مى شوند و هم در 
خصوص اشــتغال زايى مى تواند عالقه مندان بيشترى 
به ويژه در مناطقى كه با مشكل اشتغال روبه رو هستند، 
جلب كند؛ منوط به اينكه رسانه هاى جمعى در كشور 
و شبكه هاى اجتماعى بخش قابل قبولى از ظرفيت هاى 
خود را به معرفى اين حوزه و گفتمان سازى مستمر در 

خصوص آن اختصاص دهند.
 اين اقدام رســانه هاى جمعــى را مى توان به مثابه 
تالش اثربخش در راســتاى تحقق اقتصاد مقاومتى 
و مصــداق بند 21 سياســت هاى ابالغى آن كه بر 
گفتمان سازى و تبيين وجوه مختلف آن تاكيد دارد 

به حساب آورد. 

■ اوقات شرعي
اذان صبح               04:33 
خورشيد         06:11                   طلوع 
اذان ظهر                      13:12
غروب خورشيد              20:14

اذان مغرب                   20:34 
نيمه شب شرعي           00:23

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 كب
وند

نها
   

ان
رك

يس
 تو

الير
 م

  ان
مد

ه
ان

ست
هر

ش

27 28 2 28 28 27 29 28 26 28 29
6  6  6  7  8  7  7  8  9  8 7  

45 45 45 40 40 45 45 40 35 35 45

 موزه همه كســى جايگاه چهاردهمين موزه 
را در اســتان همدان به خــود اختصاص داد . 
ايــن اتفاق در حالى رقم خــورد كه تا به امروز 
در اســتان موزه زنده وجود نداشت ، موزه همه 
كســى به بهانه روز جهانى موزه در حالى واربد 
چرخه جاذبه هاى گردشگرى استان شد كه روز 

جهانى موزه هم از راه رسيد .  
 افتتاح مــوزه «همه كســى» در روز 

موزه ها
مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى همدان به اين مناسبت جهانى  از 
افتتاح مــوزه «همه كســى» در روز موزه ها در 
همدان خبر داد و گفت: بر اساس اعالم مديركل 
موزه هاى ســازمان ميراث فرهنگى به مناسبت 
روز جهانى موزه و هفتــه ميراث  فرهنگى، 28

ارديبهشــت بازديد از موزه هاى سراسر كشور 
رايگان اســت. على مالمير اظهــار كرد: در اين 
هفته تورهاى گردشگرى پيش بينى شده كه هم 
رسانه ها و هم تشكل ها نيز در قالب همين تورها 
مى تواننــد از جاذبه هايى چون قلعه جوق بازديد 

داشته باشند.
 وى تصريــح كرد: تور گردشــگرى نيز براى 
آشناســازى قضات دادگسترى براى بازديد از 
جاذبه هاى ميراث فرهنگى پيش بينى شد كه از 
دستكندهاى ارزانفود، سامن و موزه  لطفعليان 
مالير بازديد كردند. مديركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى همدان يادآور شد: 
در ايــن بازديد كه با حضــور بيش از 30 نفر 
از قضات برگزار شــد، آنها با آثار تاريخى و 
ارزشمند به ويژه دســتكندها و نحوه حفظ و 

نگهدارى از اين آثار از نزديك آشنا شدند.
وى از برپايــى نمايشــگاه هايى در محوطه هاى 
ميــراث فرهنگى چون تپــه هگمتانه خبر داد و 
گفت: در اين نمايشــگاه ها كارهاى كاوشى كه 
براى دســتكندها و اماكن مختلف انجام شــده 
اســت، در اين نمايشــگاه  به نمايش گذاشــته 

خواهد شد.
مالميــر با اشــاره بــه ارتباطاتى كــه به لحاظ 
فرهنگ سازى با مدارس صورت مى گيرد، گفت: 
نمايشــگاه عكسى در يكى از مدارس پيش بينى 
شــده است كه اينها تصاويرى است كه كودكان 
از اشــيايى كه رنگ و بوى موزه اى مى تواند در 
منازل خود داشــته باشــد، گرفته و به نمايش 

مى گذارند تا با موزه و موزه دارى آشنا شوند.
در  آموزشــى  كارگاه  هــاى  برگــزارى  از  وى 

محوطه هــاى تاريخــى از جمله تپــه هگمتانه 
خبــر داد و بيــان كــرد: ايــن كارگاه هــا به 
منظــور آشناســازى دانش آموزان بــا كاوش و 
باستان شناسى و كارگاه هايى نيز براى چگونگى 
مرمت اشــياى تاريخــى در نظر گرفته شــده 
اســت. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى همدان به افتتاح موزه همه كسى 
در روز موزه ها اشــاره كــرد و گفت: اين موزه 
به عنــوان موزه بخش خصوصــى در اين روز 
بهره بردارى مى شــود. وى خاطرنشــان كرد: بر 
اســاس اعالم مديركل موزه هاى سازمان ميراث 
فرهنگى به مناســبت روز جهانى موزه و هفته 
ميــراث  فرهنگــى، 28 ارديبهشــت بازديد از 

موزه هاى سراسر كشور رايگان است.
مديــر موزه ميراث ورزش باســتانى و پهلوانى 
شــهيد همه كسى در آيين گشــايش اين موزه 
گفــت: معرفى فرهنگ ورزش پهلوانى همراه با 
اجراى زنده اين ورزش از اهداف موزه ورزش 
باســتانى همه كسى است.حســن همه كسى با 
اشــاره به قدمت مكان موزه كه يك قرن است، 
عنــوان كرد: با توجه به قدمت اين موزه يكى از 
قديمى ترين موزه ها در كشــور محسوب مى 
شود كه از تخريب و آسيب به دور مانده است.

 همه كســى با بيان اينكه در اين موزه با فضاى 
خاص سنتى خاطره مبارزان راه آزادى، پهلوانان 
و رجال فرهنگى را پاس خواهيم داشت، اظهار 
كرد: نســل ما به عنــوان نگهاهبانان اين ميراث 

فرهنگــى در اين مكان، دريچــه اى به فرهنگ 
و آداب و رســوم نياكان باز كــرده و خاطرات 
همدان قديم را بــه نمايش مى گذارد.وى ادامه 
داد: ورزش باستانى تنها براى سرگرمى و قوى 
شدن تن نبوده بلكه ريشه در انديشه ها و درون 
مردمان دارد.همه كسى ورزش باستانى را قدرت 
گرفتن تن در برابر ناماليمات زندگى و دفاع از 
مرز و بوم و گرفتن حق انســان هاى مظلوم و 
ناتوان خوانــده و اظهار كرد: مفاهيم و خصايل 
ورزش پهلوانى ميراث فرهنگى و معنوى است 
و الزم است كه حفظ شود.وى به خشك و بى 
روح بــودن فضاى موزه ها به دليل كاركردهاى 
آن اشاره كرد و گفت: در اين موزه با به نمايش 
گذاشــتن حركات ورزشى نياكان خود در 700
ســال قبل بين احساس و انديشه نسل ديروز و 

نسل امروز ارتباط ايجاد مى شود.
گفتنى اســت ، بر مبناى تعريفى كه" ايكوم "از 
موزه مــى دهد ، موزه عبارت اســت  از مكان 
گردآورى ، نگهدارى ، مطالعه ، بررسى كردن و 
به نمايش گذاشــتن نعمتهاى فرهنگى يا طبيعى 
به منظور آموزش ، پژوهــش و ارزش دادن به 
ايــن مجموعه ها و لذت بردن از آنها . نام موزه 
از لغت فرانســوى  Musee گرفته شده و به 
معنى مكانى اســت كه مجموعه بزرگى از آثار 
باســتانى و صنعتى و چيزهاى گرانبها را درآن 
به  معرض نمايش مى گذارند و دانشــمندان ، 
پژوهشــگران ، هنرمندان و... از آن استفاده مى 

كنند. كلمه موزه را فرانســويان از لغت يونانى 
گرفته اند . موزه نــام تپه اى در آتن بود كه در 
آن عبادتگاهى براى مــوزه ( الهه يونانى ) قرار 
داشــت. امروزه در كشــورهاى مختلف جهان 
موزه هاى متعدد آثار باســتانى، مردم شناســى، 
طبيعى، حيوانــات ، وحوش و ... ، مجموعه ى 
تاريخى آن كشورها را بازگو مى كند. فرهنگ و 
تمدن هر قوم و ملتى از طريق اشــياء و وسايلى 
كه در موزه ها جمع آورى شــده ، شناخته مى 
شــود. يكى از راههاى شناخت اقوام گذشته و 
آشــنايى با نحوه ى زندگى آنها ، از طريق موزه 
ها به دانش آموزان و دانشــجويان آموزش داده 

مى شود.
گســترش موزه هاى دنيا و همكارى همه جانبه 
ى علمى ، فرهنگى و صنعتى، در جهت دستيابى 
به اهداف فرهنگى از طريق هماهنگ ســاختن 
اقدامــات بين المللى و تدوين برنامه هايى مؤثر 
است كه داراى خطوط اساسى همكارى مشترك 
و دو جانبه بين مردم و موزه ها در سطح جهانى 
باشــد . بر اســاس همين عقيده،در قطعنامه ى 
شماره ى پنج ِ دوازدهمين مجمع عمومى كميته 
ى بين المللى موزه ها ايكوم (ICOM) كه در 
28 مه 1977 ميالدى درمسكو برپا شد ، روز 18

مه برابر با 28 ارديبهشــت به عنوان روز جهانى 
موزه ها اعالم شد  و از آن سال در روز جهانى 
موزه درهمه ى كشــورهاى عضو ، مراسمى به 

مورد اجرا گذاشته مى شود. 
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عكس روز

/عكس: مهراين تصاوير فوق العاده آسمان خراش هاى شهر هنگ كنگ چين را از زوايايى ديده نشده به تصوير كشيده است

در روز موزه ها افتتاح مى شود

نخستين موزه شخصى استان در "همه كسى"

مسير راى خود را
 انتخاب كنيد

«كسى كه در انتخابات رياست جمهورى شركت 
نمى كند، به نوعى رأى خود را به ســبد كسى كه 
انديشــه هايش مخالف اعتقادات اوست مى اندازد 
و به رقيبى كه نمى خواهد رئيس جمهورش شود، 
مى دهد. به همين دليل است كه نمى خواهيم هركس 
در هر شــرايطى به اين فكر كند كه مى تواند رأى 
ندهد، بلكه بايد حتما مســير رأى خود را انتخاب 
كند.» محمدرضا پوينده، رئيــس صندوق احيا و 
بهره بردارى از آثــار تاريخى گفت:  هركس در هر 
شهر، جامعه و كشورى كه زندگى مى كند حتما بايد 
نســبت به وضعيتى كه در محل زندگى اش وجود 

دارد، حساسيت الزم را داشته باشد.
وى بــا تاكيد بــر اين كه اگر مــردم در انتخابات 
مشاركت نكنند، طبيعى اســت سياسيون و افراد 
اجرايى نمى توانند فهم درستى از انديشه ى اكثريت 
مردم و مسائلى كه جزو درخواست هايشان است 
داشــته باشــند، افزود: بنابراين ضرورى اســت 
كه هركس در هر شــرايطى براى راى دادن پاى 

صندوق هاى راى  حضور پيدا كند.
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در روز موزه ها افتتاح مى شود// نخستين موزه شخصى استان در «همه كسى»

مسكن مهر 
وعده  ها و گاليه ها 

انتقاد از عملكرد 
انتخاباتى 
صداوسيما 
در روز ارتباطات 
و روابط عمومى

عزت كشور 
در گروي حضور 
حماسي مردم 
در روز انتخابات 
است

يادداشت روز

2

نگاه

3

طوفان ليست ها در همدان 
1- انتخابات شوراها در اين دوره با يك 
پديده نو در همــدان همراه بود و آن ارائه 
ليستهاي گوناگون و دعوت به راي ليستي 
از سوي مردم مراجع و كساني بود كه خود 
را در اين موضوع صاحب حق مي دانستند. 
اين پديده به گونه اي در همدان خود را بروز 
داد كه در اين اواخر برخي مساجد محالت 
نيز اقدام به ارائه ليست و توصيه به مردم محل 
براي راي به ليســت مورد نظر خود داشتند! 
2- بيش از 40 ليســت انتخاباتي رسمي در 
همدان منتشر شــد كه اين خود از آشفتگي 

بازار سياست در همدان حكايت دارد. 

احياي نقش رسانه در 
نظرسنجي همدان پيام

 نظرسنجي "همدان پيام" كه روز گذشته منتشر 
شد به مانند بيشتر نظرسنجي هاي علمي نتايج قابل 
استناد و اعتنايي داشت كه پاسخ دهنده بسياري 
از سواالت اســت. در اين نظرسنجي جمعيت 
تصميم گرفتگان و مرددان حضور در انتخابات، 
ميزان گرايش مردم بــه جناح ها و كانديداهاي 
جريانات نكات قابل تأملي به همراه خود دارد كه 
در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود. 1- نخستين 
نتيجه حاصل از اين نظرسنجي نشان مي دهد كه 
مــردم همدان در انتخابات رياســت جمهوري 

دلبستگي به گرايش كانديداها ندارند.

2

10

4

2

ت با نتخا ا ز  رو ر  خبا تا با نتخا ا ز  رو ر  خبا ا
را آ رش  شام نتیجه  را  آ رش  شام نتیجه   

م ن پیا ا مهمد ن پیا ا همد ل  نا کا ر  لد نا کا ر  د

کنید کنیدکنیدجستجو 

جمعه سرنوشتفردا همه براى مشاركت در تصميم بزرگ مى آيند 
■ 29ارديبهشت ماه(فردا)  انتخابات رياست جمهورى دوازدهم و شوراى اسالمى پنجم در ايران اسالمى برگزار مى شود

20هزارنفر فرايند برگزارى انتخابات را 
در استان همدان به عهده دارند

1370 صندوق براى 
يك ميليون و 280هزار رأى دهند

در ميزگرد مديران رسانه هاى استان تاكيد شد

رسانه ها پيشگام 
در جلب مشاركت انتخاباتى

■ قدرت انتخاب مردم رسانه ها هستند
■ نبايد عرصه را به شبكه هاى اجتماعى واگذار كرد

رهبر معظم انقالب در ديدار اقشار مختلف مردم:

برنده اصلى انتخابات
نظام و ملت است



Y K

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

پنجشنبه  28 ارديبهشت ماه 1396  شماره 2916

2

يادداشت روز

خبـرويژه
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شنيده ها
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شهرك صنعتى بوعلى آتش گرفت
 مديرعامل ســازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان گفت: فرشتگان نجات 125 
همدان پس از دو ســاعت تالش مستمر آتش سوزى كارخانه توليد ورق نماى ساختمان 
در شــهرك صنعتى بوعلى را مهار كردند. به گزارش روابط عمومى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ايمنى همدان، محمدرضا بياناتى در اين باره گفت: ســاعت 8:49 روز گذشته 
سامانه 125 گزارشى از وقوع آتش سوزى در يكى از واحدهاى توليدى واقع در شهرك 
صنعتى بوعلى دريافت كرد. وى افزود: با دريافت اين گزارش در ابتدا 3 گروه عملياتى 
از ايســتگاه هاى مركــزى و 17 و در ادامه يك گروه عملياتى و دو گروه پشــتيبانى از 

ايستگاه هاى مركزى و 12 به نشانى اعالم شده اعزام شدند.
بياناتى تصريح كرد: آتش نشانان كه در كمترين زمان ممكن به محل حادثه رسيده بودند، 

با مشاهده شعله هاى آتش كه ســطح گسترده اى از محوطه كارخانه را دربر گرفته و در 
حال سرايت به قسمت هاى داخلى و انبار كارخانه بود، بالفاصله عمليات اطفاء حريق را 
آغاز كردند. وى تأكيد كرد: آتش نشانان با تمام توان و امكانات به مقابله با آتش پرداختند 
و پس از دو ســاعت تالش مستمر و خســتگى ناپذير ضمن مهار كامل آتش سوزى از 

گسترش آن به قسمت هاى اصلى كارخانه و واحدهاى مجاور جلوگيرى كردند.
بياناتى با بيان اينكه تالش و ســرعت عمل آتش نشــانان در مهار آتش سوزى از تحميل 
خسارت هاى سنگين به اين واحد توليدى جلوگيرى شد، گفت: فرشتگان نجات پس از 

ايمن سازى كامل محل حادثه براى ادامه خدمت رسانى به ايستگاه هاى خود بازگشتند.
 انفجار زيرزمين منزل مسكونى

مديرعامل سازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى همدان همچنين خبر داد كه در حادثه 

ديگرى كه ســاعت 5 دقيقه بامداد روز گذشته به سامانه 125 گزارش شد، زيرزمين يك 
منزل مسكونى در خيابان آرام منفجر شد.

وى افزود: با دريافت گزارش اين حادثه بالفاصله يك اكيپ عملياتى با 3 نفر آتش نشان 
از ايستگاه 12 به نشانى اعالم شده اعزام ودر 3 دقيقه درمحل حادثه حاضر شدند.

بياناتى اظهار كرد: آتش نشانان در بررسى صحنه حادثه مشاهده كردند انفجار در قسمت 
زيرزمين يك منزل مســكونى 2 طبقه روى داده و باعث تخريب سقف زيرزمين و كف 

طبقه اول شده است.
وى يادآور شد: آتش نشانان ضمن ايمن سازى محل حادثه و تخليه كامل اهالى ساختمان 
اقدام بــه انتقال مرد جوانى كه در اثر انفجار دچار مصدوميت شــده بــود به بيرون از 

ساختمان و تحويل آن به عوامل فوريت هاى پزشكى كردند.

هيات دولت آماده است
 در صــورت پيروزى هــر دو داوطلب اصلى انتخابات رياســت 
جمهورى، اعضاى هيات دولت از هم اكنون مشــخص شــده و آماده 
خدمت هســتند. نكته اين آمادگى اين اســت كه سن كابينه پائين آمده و 
سعى شده از شخصيتهاى استانهاى گوناگون در كابينه استفاده شود. استان 
همدان نيز اگر شــرايط خوب پيش رود و تغييراتى در ليست كابينه ها 
ايجاد نشــود در كابينه هر كدام از داوطلبان كه پيروز انتخابات شوند، 

وزير خواهد داشت.

طوفان ليست ها در همدان 
1- انتخابــات شــوراها در اين دوره با يك پديــده نو در همدان 
همراه بود و آن ارائه ليســتهاي گوناگون و دعوت به راي ليســتي از 
ســوي مردم مراجع و كساني بود كه خود را در اين موضوع صاحب 

حق مي دانستند.
اين پديده به گونه اي در همدان خود را بروز داد كه در اين اواخر برخي 
مساجد محالت نيز اقدام به ارائه ليست و توصيه به مردم محل براي راي 

به ليست مورد نظر خود داشتند!
2- بيش از 40 ليست انتخاباتي رسمي در همدان منتشر شد كه اين خود 

از آشفتگي بازار سياست در همدان حكايت دارد. 
زماني گفته مي شــد كه دو پادشاه در يك اقليم نگنجند و اكنون به نظر 
مي رسد دراويش هم به درد پادشاهان گرفتار آمده اند و شهر بين افرادي 
كه ادعاي نفوذ دارند، تقسيم شده و هر كس با ليستي به دنبال به قدرت 

رساندن افراد خود در شوراها است.
3- راي ليســتي در انتخابات مجلسين سال 94 با اقبال خوبي از سوي 
مردم مواجه شد و ليست اصولگرايان با 6 داوطلب و ليست اصالح طلبان 
با دو داوطلب اصلي و يك داوطلب مستقل كه از وي حمايت كرده بود، 
كار خود را پايان دادند تا هر 9 نماينده استان از ليست بيرون آمده باشند 

و حاميان آنها مشخص باشد.
اما اين تجربه خوب در انتخابات شــوراها تكرار نشــد و به جاي چند 
ليســت، ليستهاي گوناگون ارائه شد تا نتوان بر اساس ليستها در نهايت 

مقايسه و جمع بندي داشت.
4- مردم همدان زماني راي ليســتي نمي دادند و در انتخابات گذشــته 
رويكرد به راي ليستي داشتند. اين اتفاق مباركي است اما بيم آن مي رود 
كه تعدد ليســتها و تعداد باالي ليستهاي ارائه شده كه همچنان هم ادامه 
دارد، آنها را به ســمت ليســت زدگي و بازگشت به شيوه سنتي مشتاق 
ســازد. در اين صورت اين اقدام گامــي به عقب خواهد بود و دليل آن 

حركت نادرست فعاالن سياسي در ارائه ليستهاي متعدد خواهد بود.
5- در انتخاباتي كه داوطلبــان زيادي دارد و از طرفي فرصت تبليغات 
آن كم است، بهترين راهكار براي اعتماد مردم به داوطلبان ضمانت آنها 
توسط تشكل هايي است كه پاي يك ليست را به عنوان حامي ، امضا مي 
كنند. اين اقدام به منزله پاسخگويي آن تشكل ها، در صورت عمل نكردن 
وعده ها و اجرا نشدن برنامه ها از سوي داوطلباني است كه در ليست آنها 
قرار گرفته و اعتماد مردم را توانسته اند كسب كنند. در حالي كه برخي  
ليستهاي ارائه شده در همدان ، ضمانت هيچ تشكلي را نداشت و تنها از 

نام هاي ارزشي يا نام هاي شيك براي ارائه برخوردار بود .
6- در دنياي مدرن هر سيستمي كاركرد خود را دارد و اين كاركرد قابل 
تسري به سيستم هاي ديگر نيست و اگر سيستمي كار خود را رها كرده 
و بخواهد كار سيســتم ديگري را انجام دهد، قطعا كار هر دو سيستم با 
مشكل مواجه خواهد شــد. در انتخابات شوراهاي همدان ورود برخي 
سيستم ها با كاركردي ديگر به كاركرد سيستم احزاب و تشكل ها و ارائه 

ليست ، همان آسيب به كاركرد دو سيستم بود.
7- هرچند دو ليســت اصلي فعاالن سياسي استان در دو جناح و چند 
ليست شناسنامه دار ديگر، به نظر در ميان ليستهاي بسيار گم شده باشد اما 
آنانكه بخواهند راي ليستي بدهند بازهم به سراغ ليست هاي با ضمانت 
و شناســنامه دار خواهند رفت البته در طوفان ليستها در همدان حركت 

ليستي سخت به نظر مي رسد.

1- ارائه ليست هاى انتخاباتى جديد براى انتخابات شوراها در آخرين 
روز تبليغات هم انجام شده است. گويا  شاكله اصلى اكثر اين ليستها 
مشترك بوده است. گفتنى است ارائه ليست هاى متعدد از پديده هاى 

اين دوره انتخابات بوده است.
2- بادكنك به ابزار تبليغاتى برخى داوطلبان در اســتان تبديل شــده 
است. گويا اين تبليغات براى جذب نوجوانان و كودكان خانواده ها به 
كار رفته است. گفتنى است در تبليغات بادكنكى هر كانديدا يك رنگ 

را براى خود انتخاب كرده است.
3- اكثر فعاالن يك ستاد انتخاباتى به سن راى دادن نرسيده اند. گويا 
اين افراد بيشتر نقش سياهى لشگر را ايفا مى كنند. گفتنى است شلوغى 

ستاد ، براى برخى يك شاخص مهم براى اعتماد به داوطلب است.
4- نيروى انتظامى در چند شــب و روز گذشــته براى پيشگيرى از 
درگيرى انتخاباتى بسيار فعال بوده است. گويا در هر كجا كه احتمال 
درگيــرى بين طرفداران داوطلبان مى رفتــه ، نيروى انتظامى حضور 
داشته است. گفتنى است بيشتر اين تقابلها در خيابان هاى اصلى شهر 

بوده كه به خوبى كنترل شده است.
5- حجم وســيع تبليغات كاغذى يك ائتالف با گاليه مردم مواجه 
شده است. گويا اين ائتالف شــبها كاغذها را به  صندوق پستى و 
منازل مى انداخته اســت. گفتنى است مردم به حجم وسيع تبليغات 

واكنش منفى نشان مى دهند.

مدير روابط عمومى اداره كل اوقاف و امور خيريه استان
زبان ارتباطى روابط عمومى ها بايد تاثير 

گذار و روان باشد

مديــر روابط عمومى اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان 
با بيان اينكه تكريم مردم و ارتقاى ســطح ارتباطات مردمى يكى از 
وظايف روابط عمومى است؛ گفت: در مبانى دينى و قرآنى هم پيوند 
و ارتباط و الفت ميان مومنان و دوســتى با نيكوكاران يكى از شروط 

رستگارى مومنين و صالحان بيان شده است . 
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان، 
مجتبى عباســى با تبريك 27 ارديبهشــت ماه روز روابط عمومى و 
ارتباطات به دســت اندركاران روابط عمومى گفت: دين مبين اسالم 
انســان را موجودى اجتماعى و داراى ارتباطات دانســته و داشتن 
پيوندهاى انسانى را مهم برشــمرده است و بى شك نظام اجتماعى 
براى رشــد و تكامــل و و ادامه حيات خويش بــه برقرارى ارتباط 

اجتماعى و انسانى نيازمند است. 
وى خبرنگاران و اصحاب رســانه را يكــى از اركان مهم ارتباطات 
اجتماعــى و پيوند دهنده دســتگاههاى اجرايى با مردم دانســت و 
افــزود: اگر خبرنگاران به عنوان راويــان خبر و آئينه انعكاس اخبار 
و مشكالت اجتماعى وجود نداشته باشند بى ترديد خالء و شكاف 
عميق ارتباطى ميان مردم و دســتگاه ها ايجاد خواهد شــد و در اين 
ميان نقش روابط عمومى ها بــه عنوان حلقه ارتباطى ميان اصحاب 
رســانه و مديران دستگاه ها براى انتقال خواسته ها و مطالبات مردم 

و  خدمات سازمان ها ، حساس و ويژه است . 
عباســى با اشاره به اين كه زبان ارتباطى روابط عمومى ها بايد تاثير 
گذار و روان باشــد تصريح كرد: صداقت و امانت دارى در انتقال و 
انعكاس اخبار ، ايجاد ارتبــاط چهره به چهره با مخاطبان، برگزارى 
نشســت هاى مردمى و دريافت مطالبات و مشكالت مردم و آگاهى 
از مســائل روز جامعه و ديدگاه هاى مردم نســبت به سازمان متبوع 

، از جمله مهم ترين شاخص هاى روابط عمومى كارآمد است .
مدير روابط عمومى اداره كل اوقاف و امور خيريه استان همدان بهره 
گيرى از فنون روابط عمومى و كارآمد ســازى روابط عمومى ها را 
يكى از مســائل مهم و الزم توجه در دســتگاه هاى اجرايى دانست 
و در پايان 27 ارديبهشــت ماه روز روابط عمومــى و ارتباطات را 
به تمامى دســت اندركاران سخت كوش و فعال حوزه ارتباطات را 

تبريك گفت .

 حرارت هفتــه پايانى تبليغات انتخاباتى 
امــروز خاموش مى شــود و از فردا نبض 
كانديداهاى رياست جمهورى و شوراهاى 
شــهر و روستا تا لحظه اعالم نتايج تند تر و 

تندتر مى شود. 
شــور و شــوق مردمى بــراى حضور در 
انتخابات نيــز اگر چه كمتر از ســتادهاى 
انتخاباتــى نبوده اما درعــده اى هنوز رنگ 
ترديــد و بالتكليفى ديده مى شــود و اين 
در حالى اســت كه فردا روزى اســت كه 
چهارسال آينده امورات يك كشور با آمدن 
آنها رقم خواهد خــورد.روز جمعه به مثابه 
شب قدرى اســت كه قرار است سرنوشت 

1460 روز ايران را رقم بزند. 
فــارغ از اينكه مردم حضــور يافته در پاى 
صندوق هــاى راى برگزيــدن چه تفكر و 
ســليقه اى را به همراه خواهد داشت نفس 
حضور حداكثرى شــان نشــانه مباركى از 
احساس مســئوليت اجتماعى و عزيز بودن 
ايران در نظرگاه دلبســتگان بــه اين آب و 

خاك مقدس است.
آب و خاكى كه براى ماندگارى اش خونهاى 
مبارك سلحشورانى ريخته شده و اين دين 
و امانت را به فرد فرد جمعيت كنونى ايران 
ســپرده شده كه در حفظ آن غيرت به خرج 
دهند و چشم دوختگان به انتخابات را نااميد 

تر از هميشه كنند.
آنچنان كه رهبر معظم انقالب در سخنرانى 
روز گذشته خود تاكيد كردند:« هر انتخاباتى 
كه در دوره هاى مختلف برگزار مى شود، در 
واقع صحنه درخشش ملت ايران و حماسه 
عظيم مردمى اســت كه موجــب افزايش 
عزت ملت و قدرت ملى مى شــود» و اين 
ســودمندترين نتيجه اى است كه از حضور 

مردم در راى گيرى حاصل مى شود. 
حضور با شكوه و پر تعداد مردم با هر سليقه 
و نگرشى كه باشد و هرتفكرى را به كرسى 
بنشاند نخستين اثرش ايجاد پشتوانه محكم 
و دلگرمى عميق براى دولتمردان آتى ايران 
در تصميم گيرى هاى اساسى و نقش آفرينى 
در دنيــاى پرمخاطره امروز خواهد بود و از 
اين روســت كه رهبر انقالب تاكيد دارند:« 
روز جمعــه هر فردى رأى بيــاورد، برنده 
اصلى انتخابات، ملت ايران و نظام جمهورى 

اسالمى هستند».
برنده ملت ايران خواهند بود و بازنده طمع 
كــردگان به برهم زدن وحدت و انســجام 
كشــور و استفاده از گســل ها و ضعف ها 
خواهند بود كه در روزهاى گذشــته نسبت 
به تحركات و دسيســه ها هشدار داده شده 

است.
هر چند كه اين دسايس در طول نزديك به 
چهاردهه گذشته از عمر انقالب همواره بوده 
و همچنان اين حضور مردم بوده كه ناكامى 
و ياس را نصيب دشمنان و چشم دوختگان 
به اسالم و اين آب و خاك كرده است و از 
اين روست كه رهبرى به اميدوارى حضور با 
سابقه مردم انتخابات را «جشن ملى و شادى 

و شور» عنوان كردند.
ايــن حضور با شــكوه و اميدواركننده رقم 
زننده آينده كودكان و نوباوگان اين سرزمين 
است و از اين رو پيشنهاد شده كه براى درك 
عميق اين حقيقت پدران و مادران به همراه 
فرزندان خود در شــعب راى گيرى حضور 
يابند و با نگاه به آنها و تصور آينده شان راى 

خود را بنويسند.  
تبليغى استان به   دعوت شــبكه 

حضور مردم در انتخابات
شبكه تبليغى استان همدان اعم از موسسات 
و نهادهاى مردمى اداره كل تبليغات اسالمى 

همدان در بيانيه اى مردم را به حضور پرشور 
ودشمن شــكن در انتخابات سرنوشت ساز 

29 ارديبهشت دعوت كرد.
بــه گزارش ايرنا در اين بيانيه كه از ســوى 
شوراى هيات هاى مذهبى، كانون مداحان، 
شوراى كانون هاى فرهنگى تبليغى، اتحاديه 
هاى قرآنى، شــوراى تبليغ،اتحاديه انجمن 
هاى اســالمى، جمعيت بانــوان فرهيخته، 
اداره كل تبليغات اســالمى همدان و پايگاه 
مقاومت شــهيدمفتح اســتان همدان صادر 
شد آمده است: به گفته مقام معظم رهبرى، 
اهميــت اصــل انتخابات در كشــور، فقط 
به واسطه راى دادن نيست بلكه انتخابات به 
معناى ســينه سپر كردن و عرض اندام ملت 
ايران در مقابل دشمن، بعد از انواع فشارها 
و تحريم هاى ظالمانــه و تبليغات خباثت 
آميز اســت. در اين بيانيه تاكيد شده است: 
اينك ملت ســرافراز ايران اســالمى كه در 
همه صحنه هاى انقالب حضورى حماسه 
ساز، فداكارانه و ايثارگرانه داشته اين بار نيز 
با لبيك به مقتداى خــود حضرت آيت ا... 
العظمى امام خامنه اى (مدظله العالى) پرچم 
دار حق طلبى واستكبارستيزى، تجديد بيعتى 
دوباره با آرمان هاى بلند انقالب اســالمى 
، شهدا و امام شــهيدان خواهند داشت و با 
نيتى الهى و تكليف مدارانه، عزت و عظمت 

و شــكوه ايران اســالمى را به منصه ظهور 
خواهند گذاشت.

در پايان اين بيانيه آمده اســت: ما به عنوان 
شــبكه تبليغــى ،ضمن اعــالم حضور در 
صفــوف يكپارچه و متحد مــردم مومن و 
هميشــه در صحنه اســتان همدان از عموم 
مــردم آگاه و نســتوه جهت شــركت در 
دوازدهميــن انتخابات رياســت جمهورى 
وپنجميــن انتخابات شــوراهاى اســالمى 
شــهر و روســتا در روز سرنوشت ساز29 
ارديبهشت1396 دعوت مى نماييم تا ديگر 
بارحماسه اى ماندگار از بصيرت و هوشيارى 

انقالبى خلق گردد.
 مشــاركت حداكثرى كشــور را 

توسعه مى دهد 
در ديگر ســو عضو هيات رئيســه مجلس 
شوراى اسالمى تاكيد كرد كه مسير توسعه 
نظام با حضور حداكثرى مردم در انتخابات 
هموارتر و هر راى درست مردم، كشور را به 

مسير درست توسعه هدايت مى كند.
ثــاراهللا(ع)  حســينيه  در  رنجبــرزاده  اكبر 
شهرستان مالير اظهار كرد: حضور گسترده 
و پرشور مردم در انتخابات بر عزت و اقتدار 

ايران مى افزايد.
وى نقش، حضور و دغدغه مردم براى اداره 
حكومت را يك ضرورت برشمرد و افزود: 
چنانچه مردم در اداره حكومت كناره گيرى 
كنند و فعاالنه وارد نشوند، اين زنگ خطرى 
براى ريشــه هاى انقالب اســت و مســير 

حكومت را به انحراف مى كشاند.
رنجبرزاده بر حضور حداكثرى در انتخابات 
تاكيد كرد و افزود: هر برگ راى مردم ايران 
همچون خون شهيدان مى تواند اين كشور 

را بيمه كند.
وى بيان كرد: آماده بودن زيربناهاى كشور در 
عرصه هاى اقتصــادى، فرهنگى، اجتماعى، 
اشتغال و رونق گرفتن توليد، در گرو وجود 
امنيت اســت كه با راى به تغيير مى توانيم 

مسير توسعه را محكم تر طى كنيم.
وى افــزود: بايــد همــه را بــراى حضور 
حداكثرى و پرشــور در پاى صندوق هاى 
راى هوشــيار و آگاه كنيم و با ســرعت و 
شــتاب براى بالندگى انقــالب و نظام گام 

برداريم.

فردا همه براى مشاركت در تصميم بزرگ مى آيند 

جمعه سرنوشـت
■ 29ارديبهشت ماه(فردا)  انتخابات رياست جمهورى دوازدهم و شوراى اسالمى پنجم در ايران اسالمى برگزار مى شود

 تهييج افكار عمومى و آگاهى بخشــى 
در ايام انتخابات همواره يكى از راهبردهاى 
اساسى براى جلب مشــاركت حداكثرى 
مردم به عنوان پشتوانه حاكميت ها دنبال 
شــده اســت. در اين راهبرد رسانه ها به 
عنوان پل ارتباطى بين حاكميت و جامعه 
نقش اساسى داشته و توازن بخش خواسته 
هاى مردمــى و امكانات و تــوان دولتى 
ها بوده اســت. از اين رو رســانه يكى از 
اركان اساســى در آگاهى بخشى و جذب 
حداكثــرى افكار عمومى بــه حضور در 
انتخابات بوده است. ايفاى اين نقش كليدى 
مستلزم رعايت بايدها و نبايدهايى بوده كه 
مديران و كارشناسان رســانه هاى استان 

همدان در ميزگردى به آن پرداخته اند.
در ايــن ميزگــرد كه با حضــور رئيس 
خبرگزارى ايرنا در همدان، سرپرســت 
خبرگزارى تسنيم در استان و نايب رئيس 
برگزارشد  همدان  استان  مطبوعات  خانه 
مدير مســئول روزنامه همدان پيام گفت: 
نقــش مطبوعات و رســانه ها در جهت 
تنوير افكار عمومى و پرداختن به سطح 
دانش جامعه و مردم بسيار پر رنگ است .

نصرت ا... طاقتى احسن افزود: انتخابات 
فرصتى اســت كه مى تواند تنها تاكيدى 
بر نقش رســانه ها باشد و فرصتى است 
كه جامعه رسانه اى استان و كشور وارد 
عرصه شوند و به وظيفه خود كه روشن 
ســاختن افكار عمومى و باال بردن سطح 
معلومات و دانش مردم است، عمل كنند.
وى بيــان كرد: در فضــاى خوبى كه در 

جامعه است و با قدرت تاثير گذارى كه 
رســانه ها اعم از صدا و ســيما و رسانه 
هاى مكتوب نشــان مى دهد آنچه كه در 
انتخابات جامعه را پيش مى برد رسانه ها 
هستند و اينكه چگونه هريك از كانديداها 

و كاركرد هاى آنها را مرور كنيم.
وى با بيان اينكه در حوزه رسانه، تبليغات 
و اطالعــات و آگاهــى ســازى وظيفه 
سنگينى اســت افزود: براى آنكه قدرت 
انتخاب درست را در جامعه توسعه دهيم 
نيازمند ابزار رسانه هستيم كه به دست قلم 
و فكر ها شــكل مى گيرد و اين روزها 

بيشتر به چشم مى آيد.
اين فعال رســانه اى استان همدان گفت: 
با ورود و بروز شــبكه هــاى اجتماعى 
كه هر كــدام افراد را به يــك خبرنگار 
تحليلگر و مفسر تبديل مى كنند، رسانه 
ها بايد كاركرد خود را بر نكات اخالقى 
و آموزشــى براى تنوير افكار عمومى و 
كمك به رشــد اجتماعى جامعه معطوف 
كنند. وى ادامه داد: همدان پيام به عنوان 
روزنامه محلى سياستهايى را در راستاى 
اهداف كارى خود ايجاد كرده كه شــور 
و نشاط اجتماعى براى حضور حداكثرى 
و جهــت انتخاب بهتر در بين مردم يكى 

از آنها است.
 رســانه ها بايد به فكر تثبيت 

مخاطب باشند 
ايرناى  رئيس خبرگــزارى  بهاروند  اكبر 
مركز همدان هم در اين نشســت تاكيد 
كــرد: بايد بــا قلمى از جنــس حقيقت 

و انصاف كه قداســت آن بــر اهالى آن 
غيرقابل انكار اســت، فــارغ از هر نگاه 
حزبى و جناحى بــر مدار حفظ خطوط 
قرمزى كه در نظام ترســيم شده، شور و 
نشــاط و فرصت انتخاب اصلح ترين را 
براى مردم ايجاد كرد.وى با بيان اينكه در 
استان همدان رسانه ها به گونه اى عمل 
مى كنند كه كمتر آسيبى را به بدنه جامعه 
وارد مى كنند افزود: اما در شــبكه هاى 
اجتماعى اخالق زير پا گذاشته مى شود.

اين كارشــناس علوم ارتباطات اجتماعى 
ادامــه داد: فضاى مجــازى امروز بخش 
قابل توجهى از ســبد مطالعه مردم را در 
دســت گرفته و ما به عنوان متوليان امور 
رســانه اى بايد با رويكــرد نوين اطالع 
رســانى جايگاه خــود را تثبيت كنيم و 
محصوالتى را توليد كنيم كه مخاطبان را 

از دست ندهيم.
وى گفت: رسانه بايد با رعايت اخالق و 
اصول مبتنى بر ارزش هاى نظام اسالمى، 
فضايى را ايجاد كنند كه مردم در انتخاب 

گزينه اصلح دچار شبه نشوند.
 ايجــاد امنيت روانــى تكليف 

انتخاباتى رسانه هاست
نايب رييس خانه مطبوعات استان همدان 
نيز گفت: حفظ و پاسداشت حريم رسانه 
در فضاى انتخابــات و رعايت قانون و 
امنيت و مشاركت حداكثرى براى رسانه 

ها بسيار مهم است.
فاطمه حبيبى با بيان اينكه يك رسانه بايد 
حقيقت گو و منطقى باشد افزود: رسانه 

ها بايد از مسايلى كه باعث ايجاد تنش در 
جامعه شــده و عواملى كه وحدت را از 

بين مى برد پرهيز كنند.
وى اضافه كــرد: دعوت به مشــاركت 
حداكثرى مــردم از مهمتريــن وظايف 
مطبوعات اســت و از مردم بخواهد اين 
نقش را به خوبى ايفا كند و گفتگوهايى 
كه مى توان شــور را در مردم تزريق كرد 

را انجام دهند.
وى بــا بيان اينكه وظيفه اطالع رســانى 
عهده رســانه ها است و رسانه ها از كار 
حزبى بايد پرهيز كنند افزود: متاســفانه 
در نبود احــزاب پويا برخى رســانه ها 
جايگزين عملكرد احزاب شده و كار آنها 

را انجام مى دهند.
وى افزود: در حال حاضر رسانه ها حاشيه 
امن ندارند و دسترســى به مطالب رسانه 
ها متفاوت اســت و هر يك با سياست 
خاصــى موارد را تبيين مى كنند اما آنچه 
كه بايد به آن توجه كرد محدوديتى است 

كه براى رسانه ايجاد مى شود.
 رسانه ها بايد از شيطنت دورى 

كنند 
سرپرست خبرگزارى تســنيم در استان 
همدان هم در اين نشست گفت: آنچه كه 
مشخص است هيچگاه دشمنان جمهورى 
اســالمى نخواســتند انتخابات خوب و 

پرشور و سالم در كشور برگزار شود.
مســلم مخفى افــزود: بــراى برگزارى 
انتخابات شكوهمند رسانه ها سه تكليف 
بر عهده دارند كه شــور آفرينى و نشاط 

اجتماعى بخش مهمى از آن است .
وى با بيان اينكه رســانه هاى جمعى با 
برگزارى جلســات و نشســت ها نقش 
خود را در ايجاد اين شور اجتماعى اجرا 
كرده اند افزود: تا شور آفرينى نباشد مردم 

در صحنه نمى آيند.
وى برگــزارى انتخابات خوب و ســالم 
را از تكليف هاى مهم مســئوالن دانست 
و افزود: اگر مــى خواهيم يك انتخابات 
خوب و قانونى برگزار شــود بايد رسانه 
ها و جناح هاى سياســى براساس قانون 

حركت كنند.
وى بيــان كرد: انتخاب اصلــح از ديگر 
مــوارد مهــم در برگــزارى انتخاباتــى 
شــكوهمند است كه رســانه ها در كنار 
نامزدهاى انتخاباتــى بتوانند برنامه هاى 

هريك را چگونه تبيين كنند.
سرپرست خبرگزارى تســنيم در استان 
همدان ادامه داد: در شبكه هاى اجتماعى 
اتاق فكرى كــه توليد محتوا كنند وجود 
ندارد و از سوى رسانه اى مكتوب تغذيه 
مى شوند و تغذيه فكرى رسانه ها هستند 
و اين نشــان مى دهد رســانه ها كاركرد 

خود را دارند.
وى با بيان اينكه شــبكه هاى اجتماعى 
موجب شــده كه مطالعه عمومى كاهش 
يافته و بيشتر به مطالعه در فضاى مجازى 
تغيير گرايش پيدا كند افزود: اين احساس 

خطر را بايد جدى گرفت.
مخفى با تاكيد بــر رعايت اصل اخالق 
انتخاباتى از ســوى طرفداران جناح هاى 
مختلف تصريح كرد: فضاى شبكه هاى 
اجتماعى بايد كنترل شود چرا كه در اين 
فضا به راحتى تهمت و افترا زده مى شود 
راه فرار بسيار زياد است و در بعد نظارتى 

بايد ساختارى قانونمند تعريف شود.
وى در بخش ديگرى از سخنانش افزود: 
بعد از موضوع حضور حداكثرى كه براى 
ايران قدرت بين المللــى ايجاد مى كند 
انتخاب اصلح مهمترين موضوع انتخابات 
اســت كه رســانه ها بايد بــه مصداق 
تسنيم  خبرگزارى  سرپرســت  نپردازند. 
گفت: رســانه بايد درايت داشته باشد و 
شيطنت هاى رسانه اى كنار گذاشته شود 
و با بيان شاخصه هاى اصلح در انتخاب 

مردم نقش موثرى داشته باشند

در ميزگرد مديران رسانه هاى استان تاكيد شد

رسانه ها پيشگام در جلب مشاركت انتخاباتى
■ قدرت انتخاب مردم رسانه ها هستند             ■ نبايد عرصه را به شبكه هاى اجتماعى واگذار كرد
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پيشخوان
جردن به ايران مى آيد

 جردن باروز دارنده 4 مدال طالى كشــتى آزاد جهان و 
المپيــك اعالم كرد اين بار قصد دارد به همراه خانواده خود 

به ايران سفر كند.
به گزارش ايسنا، اسطوره كشــتى آمريكا و دارنده 4 مدال 
طالى جهان و المپيك، اواخر بهمن ماه سال گذشته به همراه 
تيم ملى كشــتى آزاد آمريكا و پــس از كش و قوس هاى 
فراوان به ايران آمد تا در جام جهانى كرمانشاه كشتى بگيرد.

حضور او در ايران با اســتقبال بسيار گرم و غيرقابل تصور 
مردم ايران همراه بود تا حدى كه اين ميزان اســتقبال باعث 
تعجب اين كشــتى گير و ديگر هم تيمى هايش شد و باعث 
شد جردن باروز و هم تيمى هايش از سفر به ايران به عنوان 
بهترين و خاطره سازترين سفر خود ياد كنند. سفر تيم آمريكا 
به ايران با توجه به سياســت هاى خصمانه دونالد ترامپ، 
رييس جمهور آمريكا عليه مردم ايران و برخورد بسيار گرم 
مردم ايران با كشتى گيران آمريكايى و مصاحبه هاى اعضاى 
تيم آمريكا كــه ايرانيان را مردمانى مهربــان و مهمان نواز 

خواندند، بازتاب وسيعى در رسانه هاى جهان داشت.
حال پس از گذشــت چند ماه از سفر تيم كشتى آمريكا به 
ايران، جردن باروز در پيامى ضمن تشكر از مردم ايران براى 
دعوت وى و خانواده اش گفت: من و همســرم قصد داريم 
بعد از رقابت هاى جهانى پاريس (شهريور 95) سفرى را به 

ايران داشته باشيم.
وى خطاب به مردم ايران خاطرنشان كرد: اين سفر احتماال 
در اوايــل پاييز صورت خواهد گرفت تا از كشــور زيباى 

شما ديدن كنيم. 

پناهندگى دختر قايقران 
ايران در آلمان

 يكى از ورزشكاران كانوپولوى ايران 
كه اخيرا به آلمان ســفر كرده  بود در اين 

كشور ماندگار شد.
به گزارش ايســنا،  چند ماه پيش يكى از 
ورزشكاران رشــته كانوپولوى ايران كه 
ســابقه حضور در تيم ملــى را نيز دارد 
به آلمان ســفر كــرده و طبق اظهاراتش 
در شــبكه هاى اجتماعــى و صفحات 
شخصى اش تصميم به بازگشت ندارد و 
به تازگى در اين كشور اعالم پناهندگى 

كرده  است.
فرشــته حســينى، ملى پــوش ســابق 
كانوپولوى ايران است. او حدود يك ماه 
پيش راهى آلمان شده بود و اكنون اعالم 
كرده كه ديگر به كشور بازنخواهد گشت.

البته حســينى به آخرين اردوى تيم ملى 
هم دعوت نشده بود و در تيم ملى ايران 
حضور نداشــت ولى با تيــم ملى ايران 
عنوان دار قهرمانى و نايب قهرمانى آسيا 

بوده است.

شوك بزرگ به 
پرسپوليس 

طى  آســيا  فوتبال  كنفدراســيون   
نامــه اى كه براى فدراســيون فوتبال 
ايران ارسال كرد و در اختيار باشگاه 
پرســپوليس قرار مى گيرد، تماشاگران 
پرســپوليس را از حضور در بازى با 

كرد. محروم  لخويا 
باشــگاه  رســمى  ســايت  گزارش  به 
چهارشــنبه  ديروز  صبح  پرســپوليس، 
كنفدراسيون فوتبال آسيا نامه اى را براى 
فدراسيون فوتبال ارسال كرد كه بر اساس 
آن، تماشاگران پرسپوليس از حضور در 
بــازى با لخويا در چارچوب بازى رفت 
مرحله يك هشــتم پايانى ليگ قهرمانان 
آسيا 2017 محروم شدند و سرخپوشان 
بدون حمايت هواداران برابر تيم قطرى 

قرار خواهند گرفت.
اين حكم در پى آن صادر شد كه در بازى 
قبلى سرخپوشان، تعدادى از تماشاگران 
بدون توجه به هشدارها و تذكرهايى كه 
داده شده بود دست به اقداماتى زدند كه 
در نهايت منجر به گزارش بخشى از آنها 

توسط ناظر مسابقه شد. 
در اين گزارش استفاده از مواد آتش زا 
مــورد توجه قرار گرفته بــود. در نامه 
كنفدراسيون با اشــاره به اينكه باشگاه 
پرســپوليس در ســال 2015 به خاطر 
رفتارهاى مشــابه تماشــاگران خود با 
محروميت تعليقى روبه رو بوده است، 
آن حكم را پس از 2 سال براى بازى با 

لخويا اعمال كرد.

پرسپوليس عليه پرسپوليس 
دنبال رد پاى عرب ها نگرديد

 محروميت پرسپوليس از حضور هوادار مقابل لخويا قطر در حالى 
از ســوى مديران ايــن تيم به البى عرب ها ارتباط داده مى شــود كه 
AFC يك هفته قبل 3 تيم معروف آســيايى را هم به دليل حمل بنر 

نژادپرستانه از 2 بازى محروم كرده است.
كنفدراسيون فوتبال آسيا در حكمى انضباطى باشگاه پرسپوليس را به 
دليل ســوء رفتار هوادارانش در ديدار با الوحده امارات از هفته  ششم 
ليگ قهرمانان آســيا جريمه و محروم كرد تا اين تيم در حساس ترين 
بــازى خود در مرحله يك هشــتم نهايى اين مســابقات از داشــتن 

هوادارانش محروم شود.
البته 2 سال پيش پرسپوليس حكمى تعليقى را از AFC دريافت كرده 
بود كه در صورت تكرار بى انضباطى از ســوى هوادارانش جريمه و 

محروم خواهد شد كه اين اتفاق بعد از 2 سال به وقوع پيوست.
اين اتفاقى در حالى رخ داده كه عده اى در ايران تصور مى كنند كه اين 
البى عرب ها بوده و باشگاه پرسپوليس به ناحق از داشتن هوادارانش 

محروم شده است.
اين حكم صادر شده از AFC بدون شك هيچ ارتباطى به البى عربها 
ندارد، چرا كه هفته  گذشته نيز كنفدراسيون فوتبال آسيا 3 تيم گوانگجو 
چين، كاوازاكى ژاپن و النجم لبنان را با جرايم به مراتب ســنگين ترى 

نقره داغ كرده است.
گوانگجو قهرمان 2 دوره از 3 دوره گذشــته اين مسابقات است كه به 
دليل حمل بنرهاى نژاد پرستانه و رفتارهاى نامناسب هوادارانش با تيم 
رقيب (ماده هاى 58 و 65 قانون انضباطى AFC) توسط هوادارانش 
از 2 بازى آينده از داشتن تماشاگر محروم شده و بايد 22 هزار و 500

دالر هم پرداخت كند.
همچنيــن النجم لبنان و كاوازاكى فرونتــال ژاپن هم به همين داليل 
جريمه شــدند كه نماينده لبنان 2 بازى به نماينده ژاپن و يك بازى از 

حضور تماشاگران محروم شدند.  
با اين آراى AFC مشــخص مى شود كه پرسپوليسى ها نبايد به دنبال 
توجيه اين اتفاق باشــند و هشــدارهاى اين نهاد را براى سوء رفتار 
هوادارانش جدى بگيرد. اتفاقى كه مهدى تاج چند ماه پيش نسبت به 
وقوع آن هشــدار داده بود و گفته بود كه هواداران اگر تجديد نظرى 

در رفتارشان نداشته باشند با جريمه سنگين ترى مواجه خواهند شد.

 روز گذشته و در پايان مجمع انتخاباتى 
هيأت كاراته اســتان همدان محمد زنگنه 
براى 4 ســال ديگر در رياست اين هيات 

ورزشى ابقا شد.
اين مجمع انتخاباتى ظهر ديروز با حضور 
محمدصــادق فرجى رئيس فدراســيون 
كاراته، رسول منعم مديركل اداره ورزش و 
جوانان استان همدان و ساير اعضا در سالن 
كنفرانس شهيد عليرضا شمسى پور همدان 

برگزار شد.
در پايان اين مجمع، محمد زنگنه با كسب 
16 راى از 19 رأى ممكــن براى دومين 
دوره متوالى رئيس هيات كاراته اســتان 

همدان شد.
 كاراته همــدان روز به روز در حال 

پيشرفت است
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
گفــت: كاراته در همدان روز به روز در حال 
پيشرفت است و در آينده حرف هاى بيشترى 

از ورزشكاران اين رشته خواهيم شنيد.
رســول منعــم در مجمــع انتخاباتى هيات 
كاراته اســتان همدان با توجه به ورود رشته 
كاراته به رشته هاى المپيك 2020 گفت: زير 
ساخت هاى اين رشته در حال بازسازى است 
و اميدواريم ورزشــكاران در المپيك حرفى 

براى گفتن داشته باشند .
وى تصريح كــرد: از تالش هيــات كاراته 
تشــكر مى كنيم و كسب افتخاراتى را كه در 
كشورهاى اسالمى داشتيم با مديريت خوب 

فدراسيون به ثمر نشست.
وى ادامــه داد: در اســتان همــدان با توجه 
سياست گذارى در زير ساخت ها، حدود 32

هيات از فضاها برخوردار شده اند .
منعم تصريح كرد: حضور زير ســاخت هاى 
مناســب از مجموعه ورزشــى حاج بابايى، 
انقالب، سنگنوردى، استاديوم شهيد مفتح و 
ســالن بانوان كه در حال تكميل است، رشد 

و پويايى را براى ورزش فراهم كرده است .
مديــركل ورزش و جوانــان اضافــه كرد: 
برنامه ريزى هاى مطلوب هيات به پشــتوانه 

فدراسيون و با مسئولين استان باعث توفيقات 
زيادى در ســال 95 شــد كه 151 مســابقه 
اســتانى، 3 ميزبانى كشورى و 540 قهرمانى 
در عرصه هــاى مختلف و 84 عنوان تيمى و 
45 عنوان فراملى جزو ويترين مدال آوران در 

سال 95 استان همدان بوده است .
مديركل ورزش و جوانان گفت: خوشبختانه 
برخــالف تمــام كمبودها، كاراتــه در ليگ 
كشــورى حضور داشته و اميدواريم كه براى 
المپيك 2020 حرفى براى گفتن داشته باشد .

 ورود به المپيك، پنجره هاى زيادى 
به روى كاراته كاها باز كرد

رئيس فدراســيون كاراته هم گفت: ورود 
اين ورزش به بازى هاى المپيك، پنجره هاى 
زيادى را به روى ورزشكاران باز و آنها را 
از نظر انگيزشــى به طرزى عجيب تقويت 

كرد.
محمدصادق فرجى با بيان اينكه استان همدان 
يكى از اســتان هاى مســتعد در رشته كاراته 
است، عنوان كرد: در صدد هستيم كه پايگاه 

قهرمانى را در استان همدان راه اندازى كنيم.
فرجــى با اشــاره بــه كســب مدال هاى 
درخشش  و  آســيايى  بازى هاى  رنگارنگ 

كاراته كاها در اين رشــته ورزشــى افزود: 
ورود كاراته بــه المپيك پنجره هاى زيادى 
را به ســوى ورزشــكاران اين رشته باز و 
خواســته هاى جامعه ورزش و ورزشكاران 

را نيز تغيير داد.
وى ادامه داد: سعى بر اين است كه امكانات 
و زير ساخت هاى ورزشى در اختيار كاراته 
كاران قرار گيرد و خوشبختانه در سال جارى 
موفقيت هاى چشمگيرى در بخش آموزش و 

زير ساختى داشته ايم .
فرجى اظهار كرد: افق فدراسيون بايد مشخص 
شود و در تمام قسمت ها بازنگرى آيين نامه ها 
را اســتارت زده ايم. همچنين تدوين منشور 
اخالقى در دســت كار اســت كــه ترويج 

سجاياى اخالقى را به دنبال خواهد داشت.
رئيس فدراســيون كاراته خاطرنشان كرد: 
در قســمت نرم افــزارى بانك اطالعات 
فدراســيون در حال تكميــل و بازنگرى 
اســت و خوشبختانه ســامانه جامعى در 
اختيار فدراسيون قرار گرفته است. نتيجه 
اين عملكرد بر روى سايت كامال مشهود 
است و روزانه اين ســايت نزديك به 5

هزار بازديد كننده دارد .

مسئول نابودى پاس چه كسانى هستند؟
 تيم فوتبال پاس درحالى به همدان منتقل شــد كه امروز در ليگ 
2 فوتبال ايران توپ مى زند و حســرتى بــزرگ براى فوتبال ايران را 

برجاى گذاشته است.
در آبان ماه ســال 85، حميدرضا حاجى بابائى نماينده وقت همدان در 
مجلس شــوراى اسالمى كه بعدا وزير دولت احمدى نژاد هم شد، در 
نامه اى از رئيس جمهور وقت خواســت تــا مقدمات انتقال يك تيم 
فوتبال به استان همدان را فراهم كند. اين درخواست با موافقتى كه به 
همراه داشت شرايطى را فراهم كرد تا در فصل 86-87 تيم ريشه دار 

و موفق پاس تهران به همدان منتقل و در نهايت نابود شود.
پاس در طى 10 سال گذشته نزولى ترين روند نابودى يك تيم موفق و 
ريشه دار را طى كرده است. روندى كه موجب شده اين تيم كه سابقه 
قهرمانى در آسيا را در كارنامه دارد، اكنون در بدترين وضعيت نابسمان 

ممكن در ليگ دسته 2 فوتبال كشور حاضر باشد.
مســئوالن دولت و افرادى كه مســبب انتقال پاس به همدان بودند، 
عامالن اصلى نابودى اين تيم هســتند. نابوديى كه عليرغم تعهد اوليه 
مســئوالن استان همدان براى كمك مالى به اين تيم، امروز در بدترين 

وضعيت ممكن خود قرار دارد.
پاس در سال 1386 پس از نامه نگارى هاى فوق و با انحالل پاس تهران 
به همدان منتقل شد. اين تيم باسابقه هم اكنون با سقوط از ليگ يك در 

ليگ دسته دوم فوتبال كشور رقابت مى كند.
پاس همدان در 29 ارديبهشت 1390 و در هفته پايانى دهمين دوره ى 
مسابقات فوتبال دسته برتر ايران جام خليج فارس ميزبان تيم استقالل 
تهــران بود، نتيجه را 2 بر صفر به اســتقالل تهــران واگذار كرد تا با 
كســب 35 امتياز و به دليل تفاضل گل كمتر نسبت به شاهين بوشهر 
و راه آهن شــهررى در رده شانزدهم جدول رده بندى قرار بگيرد و به 
همراه تيم هاى پيكان قزوين و اســتيل آذين به مسابقات فوتبال دسته 

اول باشگاه هاى ايران جام آزادگان سقوط كند.
تيم پاس در يكى از درخشان ترين نتايج خود توانست تيم پرسپوليس 
را در دى  1386 و در مرحلــه يك هشــتم نهايى جام حذفى ايران با 
نتيجه سه بر صفر شكست دهد. پاس تهران هم چنين در 13 فروردين 
1372 موفق شد تا در دوحه قطر با شكست حريف اماراتى خود جام 

قهرمانى آسيا را براى نخستين بار باالى سر ببرد.
لوگوى باشگاه پاس 13 شهريور 1393 تغيير كرد.

هيات هاى ورزشى بى برنامه انتظار كمك 
مالى نداشته باشند

 معــاون توســعه ورزش قهرمانــى اداره كل ورزش و جــوان 
استان همدان گفت: يكى از سياست هاى دستگاه ورزش استان همدان 
ملزم كردن هيات هاى ورزشى به امر استعداديابى است و تخصيص 
بودجه نيز بر اساس برنامه هاى هيات هاى ورزشى صورت مى گيرد 

و هياتى كه فعاليت نداشته باشد اعتبار مالى دريافت نخواهد كرد.
على ضميرى كامل با بيان اينكه به برنامه هاى بى اساس اعتبار نخواهيم 
داد، گفت: برنامه هايى كه توان اجراى آن وجود نداشته باشد و تنها 
در حد برنامه باقى بماند در اين بخش است و براى تخصيص اعتبار 
بايد توان اجرايى آن نيز در هيات ورزشى  وجود داشته باشد. معاون 
توســعه ورزش قهرمانى اداره كل ورزش و جوان اســتان همدان با 
اشــاره به جشنواره استعداديابى كه ســال گذشته در كشور برگزار 
شــد، گفت: طبق اعالم وزارت ورزش و جوانان، دســتگاه ورزش 
استان همدان در 6 رشته ورزشى دووميدانى، جودو، كشتى، اسكيت، 

تنيس روى ميز و كبدى در اين جشنواره حضور پيدا كرد.
ضميرى كامل عنوان كرد: سياســت اصلى وزارت ورزش و جوانان 
توجه به امر اســتعداديابى اســت و از همين رو ســال گذشته اين 
جشنواره در تمامى استان هاى كشور باكيفيت بسيار مطلوب برگزار 
شد كه اين نشان مى دهد مسئوالن باال رده ورزش كشور نيز دغدغه 
اســتعداديابى در ورزش را دارند و نسبت به اين موضوع بى تفاوت 
نيســتند. وى با اشاره به حضور همدان در اين جشنواره بيان كرد: 6 
هيات ورزشــى همدان در اين جشنواره فعال بودند و با تمام قدرت 
پاى كار آمدند و از تمام ظرفيت موجود در استان در امر استعداديابى 
اســتفاده كردند و آموزش وپرورش هم به طور ويژه در اين جشنواره 

پاى كار بود.

آگهي حصر وراثت
آقاى جمشيد على صادقيان داراى شماره شناسنامه  40 به شرح دادخواست كالسه 111/62/96ح 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد 
صادقيان به شــماره شناسنامه  823 در تاريخ 1394/4/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- هاجر زارعى فرزند محرمعلى به 
شماره شناســنامه 8 متولد 1317/2/9 به كد ملى 4032076359 صادره از حوزه 4 كبودراهنگ 
همسر متوفى 2-خوشقدم صادقيان فرزند محمد به شماره شناسنامه 948 متولد1334/8/10 به 
كد ملى 4031704097 صادره از حوزه 4 كبودراهنگ دختر متوفى 3-جمشيدعلى صادقيان فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 40 متولد1339/10/1 به كد ملى 4032151113 صادره از حوزه دو بهار 
پســر متوفى 4-زهرا صادقيان فرزند محمد به شماره شناسنامه 1254 متولد1348/8/14 به كد 
ملى 4031708701 صادره از حوزه 3 كبودراهنگ دختر متوفى 5-گالبعلى صادقيان فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 41 متولد1347/1/2 به كد ملى 4032152896 صادره از حوزه 3 كبودراهنگ 
پسر متوفى 6-فاطمه صادقيان فرزند محمد به شماره شناسنامه 1447 متولد1352/5/16 به كد 
ملى 4031710631 صادره از حوزه 4 كبودراهنگ دختر متوفى 7-سكينه صادقيان فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 1538 متولد1354/6/11 به كد ملى 4031711549 صادره از حوزه 2 بهار پسر 
متوفى 8-حســينعلى صادقيان فرزند محمد به شماره شناسنامه 1753 متولد1358/3/2 به كد 
ملى 4031713681 صادره از حوزه 3كبودراهنگ پســر متوفى 9-رقيه صادقيان فرزند محمد به 
شــماره شناسنامه 39 متولد1360/3/10 به كد ملى 4032154260 صادره از حوزه 4 كبودراهنگ 
دختر 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 929)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه

آگهي حصر وراثت
آقاى قاسم نائينى فرزند حبيب ا... داراى شماره شناسنامه  15 متولد 1330/2/9 به 
شرح دادخواست كالسه 960143ح127 مورخ 1396/2/19 از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  اقدس عابدى فرزند 
حسين به شماره شناسنامه  23 مورخ 1311/3/1 در تاريخ 1390/12/19 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت 
به: پنج فرزند پســر و سه فرزند دختر به اسامى 1-قاســم نائينى فرزند حبيب ا... 
به شماره شناســنامه 15 متولد1330/2/9 صادره از حوزه مركزى همدان 2-محمد 
از  صادره  متولد1337/6/10  به شــماره شناســنامه 1719  فرزند حبيب ا...  نائينى 
حــوزه 3 همدان3- محمود نائينى فرزند حبيب ا... به شــماره شناســنامه 1720 
متولد1338/5/3 صــادره از حوزه 3 همدان 4-مرتضى نائينــى فرزند حبيب ا... 
به شــماره شناســنامه 3872 متولد1340/6/1 صادره از حوزه 1340/6/1 همدان 
5-احمد نائينى فرزند حبيب ا... به شــماره شناســنامه 3873 متولد1343/8/20 
صــادره از حوزه 3 همدان 6-زهرا نائينى فرزند حبيب ا... به شــماره شناســنامه 
4942 متولــد1331/9/26 صادره از حوزه مركزى همــدان 7-كبرى نائينى فرزند 
از حوزه 3 همدان  حبيب ا... به شــماره شناســنامه 185 متولد1340/6/1 صادره 
8-شــهناز نائينى فرزند حبيب ا... به شماره شناســنامه 5323 متولد1334/10/1 
صادره از حــوزه 3 همدان ماترك متوفيه اقدس عابدى فرزند حســين طبق نامه 
شماره 11443 مورخه 1396/2/14 بيش از سى ميليون ريال مى باشد اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 930) 
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانــم مدينه زارعى فرزنــد غريب على داراى شــماره شناســنامه  914 متولد 
1349/10/20 به شرح دادخواســت كالسه 960138ح127 مورخ 1396/2/18 از اين 
حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان منصور 
ملكى مصفا فرزند صفرعلى به شماره شناسنامه  11734 متولد 1334/6/12 در تاريخ 
1395/7/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر اســت به: 1- مدينه زارعى فرزند غريب على به شــماره شناسنامه 
914 متولــد 1349/10/20 صــادره از حوزه 5 قروه 2- مهــدى ملكى مصفا فرزند 
منصور به شــماره ملى 0-116560-386 متولد1379/4/16 صادره از حوزه مركزى 
همدان 3-محسن ملكى مصفا فرزند منصور به شماره ملى 20703 متولد1356/2/1 
صادره از حوزه 1 بهار 4-مصطفى ملكى مصفا فرزند منصور به شــماره ملى 20704 
متولد1357/1/30 صادره از حوزه 1 بهار 5-مرتضــى ملكى مصفا فرزند منصور به 
شماره ملى 344 متولد1359/7/1 صادره از حوزه 1 بهار 6-سعيد ملكى مصفا فرزند 
منصور به شــماره ملى 194 متولد1363/3/28 صادره از حوزه 1 بهار 7-على اصغر 
ملكى مصفا فرزند منصور به شــماره ملــى 7-129862-386 متولد1380/12/28 
صــادره از حوزه مركزى همدان 8-رقيه ملكى مصفا فرزند منصور به شــماره ملى 
18706 متولد1352/5/9 صادره از حــوزه 1 بهار 9-زهرا ملكى مصفا فرزند منصور 
به شــماره ملى 287 متولد1367/6/27 صادره از حوزه مركزى بهار اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.(م.الف 928)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاى على اكبر قراباغى داراى شــماره شناســنامه  8013 به شــرح 
دادخواســت كالســه 112/83/96ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على قراباغى 
به شماره شناســنامه  3396 در تاريخ 1396/2/14 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1-على اكبر قراباغى فرزند على به شماره شناسنامه 8013 
متولد1357 صادره از فامنين پسر متوفى2-اصغر قراباغى فرزند على 
به شماره شناسنامه 10365 متولد1353 صادره از همدان پسر متوفى 
3-حجت قراباغى فرزند على به شماره شناسنامه 10363 متولد1350 
صادره از همدان پســر متوفى 4-رضا قراباغى فرزند على به شــماره 
شناســنامه 10364 متولد1351 صادره از همدان پسر متوفى 5-حسن 
قراباغى فرزند على به شماره شناسنامه 233 متولد1362 صادره از پسر 
پســر متوفى 6-فاطمه قراباغى فرزند على به شماره شناسنامه 849 
متولد1365 صادره از فامنين دختر متوفى 7- خديجه ســليمى فرزند 
قاسم به شماره شناسنامه 3856 متولد 1320 صادره از فامنين همسر 
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 الف 300)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

آگهي حصر وراثت
آقاى ناصر ناصرى نيكو داراى شماره شناسنامه  290 به شرح دادخواست كالسه 
112/960203/96ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان يعقوبعلى ردكا به شماره شناسنامه  78078 در تاريخ 
1390/7/24 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-رضا كلهرى ديبا به شماره شناسنامه 4 صادره 
از همدان متولد 1332 فرزند متوفى 2-ناصر ناصرى نيكو به شماره شناسنامه290 
صادره از همدان متولد1341 فرزند متوفى 3-امين روگا به شماره شناسنامه335 
صادره از همدان متولد1348 فرزند متوفى 4-رقيه ردكا  به شماره شناسنامه187 
صادره از همدان متولد1329 فرزند متوفى 5-خديجه ردكا به شماره شناسنامه5 
صــادره از همدان متولــد1331 فرزند متوفى 6-زرين تاج كلهرى به شــماره 
شناســنامه60 صادره از همدان متولد1307 همسر متوفى 7-گل صنم روگا به 
شماره شناسنامه223 صادره از همدان متولد1335 فرزند متوفى 8-زهرا ردگا 
به شماره شناســنامه224 صادره از همدان متولد1337 فرزند متوفى 9-فاطمه 
ردكا به شــماره شناســنامه289 صادره از همدان متولد1339 فرزند متوفى 
10-پروين روگا به شماره شناســنامه336 صادره از همدان متولد1349 فرزند 
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 نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 926)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده يك مرحله اي (نوبت دوم)
اداره كل ورزش وجوانان استان همدان در اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

و ماده 5 قانون الحاق موادي به قانون مذكور در نظر دارد بهره برداري از استخرهاي سرپوشيده ذيل را 
طبق جدول مذكور و از طريق مزايده در قالب عقد اجاره به بخش خصوصي (حقيقي يا حقوقي واجد 
شرايط) و يا هيأت هاي ورزشي مرتبط واگذار نمايد. از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت 

اسناد مزايده به اداره كل ورزش وجوانان استان واقع در همدان، چهارراه پاستور، خيابان ورزش، 
جنب استاديوم قدس و يا اداره ورزش وجوانان شهرستان هاي مربوطه طبق تاريخ زمان بندي 
مراجعه، همچنين بازديد در ساعات اداري و تاريخ هاي ذيل از مكان هاي ورزشي آزاد است.

■استخر سرپوشيده كوثر مالير: قيمت پايه كارشناسي ماهيانه 100/000/000 ريال
■استخر سرپوشيده  شهداء كبودراهنگ: قيمت پايه كارشناسي ماهيانه 40/000/000 ريال

■استخر سرپوشيده  بهار: قيمت پايه كارشناسي ماهيانه46/000/000 ريال
■استخر سرپوشيده  اللجين: قيمت پايه كارشناسي ماهيانه 60/000/000 ريال

■مبلغ تضمين شركت در مزايده براي تمامى استخرها 100/000/000 ريال مي باشد.
■مهلت خريد اسناد از مورخه 96/2/27 لغايت 96/3/2

■ تاريخ بازگرداندن اسناد از مورخه 96/3/3 لغايت 96/3/16
■محل تحويل اسناد: دبيرخانه اداره كل ورزش وجوانان استان همدان

مديركل  دفتر  در  صبح   9 ساعت  مورخه 96/3/17  مزايده:  پاكات  بازگشايي  ■زمان 
همدان (م.الف 948) استان  ورزش وجوانان  اداره 

اداره كل ورزش وجوانان استان همدان

كارت دانشجويى سميه گل محمدى فرزند گل محمد 
به شماره شناسنامه 201 رشته بيوتكنولوژى دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويى 9313231007 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اعضاى تيــم ملى كشــتى آزاد ايران 
براى حضور در بازيهاى همبســتگى 
كشــورهاى اسالمى در حالى انتخاب 
شدند كه اين گزينش در سنگين وزن 

با ابهاماتى روبروست.
پس از اينكه كميل قاســمى به عنوان 
 آزادكار عنــوان دار و المپيكى ايران به 
دليل مصدوميــت و البته جوانگرايى 
كادر فنى از ليســت مسافران بازيهاى 
خط  اسالمى  كشــورهاى  همبستگى 
خورد،  نفر ديگــرى جايگزين كميل 
شــد. آزادكار ســنگين وزنى كه هم 
اكنــون حضــورش در تركيــب تيم 
اعزامى به باكو با ابهامات زيادى همراه 

شده است.
ايــن جايگزيــن،  جابر صــادق زاده 
سنگين وزن شــناخته شده و باتجربه 
كشورمان است كه اهالى كشتى او را 
به عنوان پهلوان كشــور مى شناسند 
و عناوين زيادى در رقابتهاى كشــتى 

پهلوانى دارد.
اما سوال اينجاست كه او با چه معيار 

و توجيهى در تركيب تيم اعزامى قرار 
گرفت. تيمى كه تمامــى نفراتش بر 
پايــه فرايند انتخابــى و يا حضور در 
ميادين مختلــف داخلى و بين المللى 
شــكل گرفته و با تلفيقى از جوانان و 
نفرات باتجربه براى اعزام به باكو مهيا 

شده است.
در اين ميان ســوال اينجاست كه اگر 
قرار بر حضور نفــر جايگزينى براى 
كميل قاســمى بود،  چرا كشتى گيرى 
انتخاب شد كه هيچ كدام از مسيرهاى 
قانونى و انتخابى تــا تيم ملى را طى 
نكرد و فقط به عنوان يك كشــتى گير 
پهلوانى و تنها با تشخيص شوراى فنى 
و مربيان تيم ملى به تركيب اضافه شد.

به گفته محمد طاليى، ســرمربى تيم 
ملى كشتى آزاد،  نفرات اعزامى به باكو 
در برخى از اوزان بر پايه جوانگرايى 
انتخاب شــدند،. حال سوال ديگرى 
بوجود مى آيد كه آيا بهتر نبود به جاى 
جابر صادق زاده، يك  جوان باانگيزه و 
جوياى نام، دوبنده وزن 125 كيلوگرم 

را بر تن مى كرد. به واقع دليل انتخاب 
يكى از كشتى گيران پهلوانى ايران در 
تركيب تيم كشتى آزاد براى حضور در 
بازيهاى كشورهاى اسالمى چه بود؟

مطمئنا اين فرصت مى توانست نصيب 
جوان سنگين وزن ديگرى شود كه هم 
فرايند انتخابــى تيم ملى را يكى پس 
از ديگــرى طى كرده بود و هم با نظر 
كادر فنى در تمامى مسابقات داخلى و 
خارجى به ميدان رفته بود. نفراتى مثل 
امين طاهرى، اميررضا اميرى و يا حتى 
يداهللا محبى كه در جام تختى كشــتى 

گرفته بودند و اولويت با آنها بود.
به هر حال شــوراى فنى كشتى آزاد 
كشــتى  فدراســيون  آن  راس  در  و 
در انتخــاب ســنگين وزن اعزامى به 
باكو طــورى تصميم گرفتند كه جاى 
ابهامات فراوانى دارد. فقط اميدواريم 
متوليان كشتى براى اين تصميم خود 
توجيه قابل قبولى داشته باشند تا اصل 
فرايند انتخابى تيم ملى و قانون مدارى 

در كشتى زير سوال نرود.

زنگنه رئيس هيات كاراته همدان باقى ماند

ورود به المپيك پنجره هاى بسته 
كاراته را باز كرد

اقدامات سوال برانگيز فدراسيون كشتى ادامه دارد

تصميم سبك براى سنگين وزن!
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گزارش

آب و هوا

 فردا 29 ارديبهشــت مــاه روز راى 
گيــرى انتخابات رياســت جمهورى و 
شوراى اسالمى شهر است، حال موضوع 
مورد اهميت آن اســت كــه چه ميزان 
فرماندارى ها و مسئولين استان براى اين 

امر آماده شدن.
اخبــار در خبرگــزارى ها مــى گويد 
كــه تقريبا از ده روز پيــش فرمانداران 
شهرستان هاى مختلف تعداد شعب اخذ 
راى و ... را اعــالم كرده اند، اكنون در 
اين گزارش عمده اخبار انتخابات را در 
ميخوانيم. و اما موضوع ديگر بحث افراد 
راى اولى اســت، كسانى كه براى اولين 
بار به پاى صنــدوق هاى راى مى روند 
و در سرنوشت شهر و كشور خود سهيم 
هستند كه براساس آخرين آمار 34هزار و 
600 نفر در اين استان راى اولى هستند و 
براى اولين بار در انتخابات 29 ارديبهشت 

ماه در انتخابات حضور مى يابند. 
طبق آخرين آمار دريافتى از سرشمارى 
نفوس و مسكن ســال 95، يك ميليون 
و 288 هــزار نفر معادل 74 درصد مردم 

اســتان همدان شرايط الزم براى حضور 
در پاى صندوق هــاى راى دارند. هزار 
و 370 شــعبه اخذ راى در استان همدان 
پيش بينى شــده است كه 811 شعبه در 

روستاها و 559 شعبه در شهرها داير شده 
است.

يك هزار و 31 شعبه ثابت و 339 شعبه 
ســيار كار جمع آورى آراى مردم استان 

همدان را عهده دار هستند.
اسالمى  شوراى  انتخابات  دوره  پنجمين 
شهر و روستا در 29 شهر و حدود 910 

روستاى اين استان برگزار مى شود

 madestan@hamedanpayam.com

غبار رقيق از همدان خارج شد
 پديده گرد و غبار رقيق كه روز گذشــته ديد افقى در شهر همدان 
را به هشت كيلومتر كاهش داده بود شامگاه سه شنبه از همدان خارج 

شد.
كارشناس اداره كل هواشناسى استان همدان گفت: وضعيت غبار رقيق 
استان همدان مربوط به نفوذ ريزگردها از جنوب عراق در نوار غرب و 
جنوب غرب كشور و نفوذ آن به صورت رقيق تر به استان همدان بود.

نادر پيرتاج اضافه كرد: پديده گرد و غبار رقيق كه روز گذشــته بيشتر 
نقاط اســتان را فرا گرفته بود در برخى از مناطق استان موجب كاهش 

ديد تا 6 كيلومتر شد.
پيرتاج گفت: آســمان استان همدان تا 24 ساعت آينده صاف تا كمى 
ابرى از بعد از ظهر با افزايش ابر و وزش باد پيش بينى مى شود و روز 
جمعه بعد از ظهر احتمال افزايــش ابر، رگبار، رعد و برق و افزايش 

سرعت وزش باد و در برخى ساعات غبار رقيق پيش بينى مى شود.
به گزارش ايرنــا، وى اظهار كرد: كمينه دماى هــواى همدان در 24

ساعت گذشته هشت درجه سانتيگراد باالى صفر و بيشينه دماى اين 
شهر 28 درجه سانتيگراد باالى صفر گزارش شده است. 

پيرتاج افزود: گرمترين نقطه استان در 24 ساعت گذشته قهاوند با 29
درجه ســانتيگراد باالى صفر و خنك ترين نقطه، همدان و اسدآباد با 

هشت درجه سانتيگراد باالى صفر گزارش شده است. 
وى ادامه داد: وزش باد روز گذشته در همدان به 50 كيلومتر بر ساعت 
رسيد و بيشترين سرعت وزش باد در 24 ساعت گذشته در قهاوند با 

70 كيلومتر بر ساعت ثبت شده است. 
آب و هواى اســتان همدان در نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه 
ها و پستى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است، اين استان زمستان 

هاى سرد، پر برف و باران و تابستان هاى معتدل دارد.

شركت حداكثري در انتخابات نشانه اتحاد 
ملي و همبستگي ماست

 كبودراهنگ- اكــرم حميدي- خبرنگار همدان پيــام: اين روزها 
همــه به نوعي در تب وتاب دوازدهمين انتخابات رياســت جمهوري 
و پنجمين دوره انتخابات شــوراهاي اسالمي شهر و روستا هستند و 
در مجالس و محافل، تاكســي و اتوبوس، كوچــه و خيابان مردم در 
خصوص انتخابات صحبت مي كنند و از تصميم گيري مســائل مهم 
سياســي كشور با يكديگر بحث و تبادل نظر مي كنند تا با انتخاب فرد 

و يا افراد اصلح و برتر بتوانند در حماسه سياسي كشور سهيم باشند.
رفته رفته به پايان تبليغات انتخابات رياســت جمهوري و شــوراهاي 
اسالمي نزديك مي شويم و بدون شك نامزدهاي انتخاباتي نيز هر كدام 
با توجه بــه توانمندي هايي كه دارند براي رقابت در عرصه انتخابات 
شــركت كرده اند و خود را در اين امتحان بــزرگ محكم مي زنند و 
اين انتخابات فرصت بســيار مهمي است كه مردم بتوانند بهترين ها را 
انتخاب كنند تا آنها نيز با همت و تالش مضاعف گره اي از مشكالت 
مردم و جامعه بگشايند و با ايجاد تغيير و تحول بتوانند براي توسعه و 

آباداني كشور مثمر ثمر باشند.
بنابراين مردم بار ديگر با حضور در پاي صندوق هاي رأي سرنوشت 
مملكت خود را رقم خواهند زد و به همه جهانيان ثابت خواهند كرد 
كه مردمان ايران همه با هم و يكدل و متحد هستند و مسائل اجتماعي، 
سياســي، اقتصادي كشور براي آنها بسيار مهم است و اجازه نخواهند 
داد كه بيگانگان براي آنهاتصميم گيري كنند و با حضور حداكثري خود 
در انتخابات بار ديگر دشــمنان اسالم و انتخابات را مأيوس خواهند 

كرد و بر پيروزي بزرگ ايران سرافراز افتخار خواهند كرد.
بنابراين با يك حماسه ديگر مي توان به دشمنان نظام فهماند كه ملت 

ايران تا آخرين قطره خون پاي انقالب و نظام ايستاده اند.
ناگفته نماند كه در تمامي كشورها كانديدا شدن و رأي دادن يك حق 
است ولي در كشور اسالمي يك تكليف است و ما هم مكلفيم فردي 
اصلح، دلســوز ملت و نظام، شجاع و باكفايت، متعهد و پايبند به تمام 

موازين اخالقي برگزينيم.
به همين بهانه به ســراغ مردم رفتيم تا درباره انتخابات و هدفشان از 

شركت در انتخابات و... گفت وگويي داشته باشيم.
دوره  دوازدهميــن  انتخابــات  در  مــن  مي گويــد:  س  محمــد- 
رياســت جمهوري اسالمي و پنجمين دوره شوراهاي اسالمي شركت 
مي كنم و دوستانم را براي حضور پررنگ در انتخابات تشويق خواهم 

كرد و هدف من انتخاب درست و افراد اصلح مي باشد.
علــي مهرابــي مي گويد: مــن در انتخابات شــركت مي كنــم و از 
رئيس جمهور آينده انتظار دارم كه به فكر مردم و مشكالت مردم باشد 
و افكار نو و خالق داشته باشد و مشكل اصلي جوانان كه اشتغال است 
را مرتفع كند و از شــوراها نيز انتظار داريم كه به مسائل و مشكالت 

شهر رسيدگي كند تا شهري آباد و زيبا داشته باشيم.
م- قيطاسي مي گويد: من در انتخابات شركت مي كنم؛ چراكه شركت 
حداكثري در انتخابات نشــانه اتحاد ملي و مشــت محكمي به دهان 
استكبار و تهديدها و تحريم هاي خارجي است و هدف ما نيز انتخاب 
افراد اصلح است و با اين انتخاب در پيشبرد اهداف كشور و شهرستان 

گامي بلند برداشته ايم.
رضــا مواليى مى گويد: من در انتخابات شــركت مى كنم، و از رئيس 
جمهور و شــوراى آينده كه انتخاب مى شوند انتظار داريم كه حضور 
مــردم را ارج نهند و بدانند اين مردم بوده اند كه با حضور ســبز خود 
آنهــا را برگزيده اند و همانگونه كه مردم به آنهــا اعتماد كرده اند آنها 
نيز حداكثر توان خود را به كار ببندند تا مشــكالت كشــور استان و 
شهرســتان را حل كنند. وى افزود: همچنيــن هرگز خدا را فراموش 
نكنند و براى رضاى خدا و خشنودى مقام معظم رهبرى براى مردم و 

مملكت تالش صادقانه داشته باشند.

براى حفظ وحدت ملى همه بايد در انتخابات 
شركت كنيم

 فرماندار شهرستان فامنين گفت: در راستاى حمايت از فرمايشات رهبر 
معظم انقالب و حفظ وحدت ملى، همه بايد در انتخابات شركت كنيم. 

مجيد شماعى با بيان اينكه انتخابات رياست جمهورى و انتخابات شوراى 
شــهر سرنوشت 4 ســاله كشور و شــهر را رقم مى زند، افزود: اگر در اين 
انتخابات شركت نكنيم خود را در تعيين سرنوشت كشور محروم كرده ايم. 
وى خاطرنشــان كرد: شركت در انتخابات از حقوق تمامى مردم محسوب 

مى شــود بنابراين اگر از اين حــق خود را محروم كنيم با گذشــت زمان 
نمى توانيم گاليه اى داشته باشيم. 

به گزارش ايســنا، شــماعى با بيان اينكه مردم با حضور خود در انتخابات 
حمايت و اعتمادشــان را به نظام ثابت مى كنند، افزود: گرچه در كشور در 
ميان احزاب مختلف اختالف نظر و ســليقه داريم اما با حضور خود در پاى 
صندوق هاى رأى ثابت خواهيم كرد كــه همچنان از رهبر، نظام و انقالب 

اسالمى حمايت مى كنيم. 
وى با اشــاره به اينكه مردم اكنون به سطحى از آگاهى رسيده اند كه بتوانند 
كانديداى اصلح را انتخاب كنند، يادآور شــد: مــردم در انتخاب اصلح به 

كانديدايى كه به فكر منافع ملى و كالن كشور باشد، رأى خواهند داد. 
وى داشتن سوابق اجرايى خوب را از ديگر شاخصه هاى انتخاب اصلح 
دانســت و گفت: كانديداى اصلح بايد به فرمايشات رهبر معظم انقالب 
پايبنــد بوده و به جايگاه ايران در ســطح بين الملل توجه جدى داشــته 

باشد. 
فرماندار شهرســتان فامنين با تأكيد بر اينكه نامزدهاى انتخاباتى بايد برنامه 
مدونى براى اجراى امور كشــور داشته باشــند، خاطرنشان كرد: اين افراد 
بايد منابع را براى وعده هايى كه به مردم مى دهند، مشــخص كنند و برنامه 

عملياتى براى اجراى آن ارائه دهند.

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

ســه راه امير كبير در اين روزها در همه ساعات به شدت درگير 
ترافيك است. البته بسيار خوب است كه شور و شوق انتخاباتى 
بر فضاى جامعه حاكم است اما از مامورين راهنمايى و رانندگى 

تقاضا دارم ترافيك را بهتر مديريت كنند.
فريبا محمودى

يكى از معضالتى كه اين روزها در خيابان هاى مالير با آن روبه 
رو هستيم تردد بسيار زياد موتورسواران است كه با سرعت بسيار 
زياد خود ايجاد مزاحمت و خطر آفرينى مى كنند خواهشــمندم 
مســئولين محترم اقدامات الزم براى حل اين مشــكل را عملى 

كنند.
ميالد صحرايى

در مورد عقب نشــينى منازل چرا كار با جديت دنبال نمى شود؟ 
مثال در يك كوچه كم عرض بيشتر منازل عقب نشينى نكردند و 

دست به تعميرات و نماسازى جديد هم ميزنند!!!
على رضا ميرابى

چند روز پيش جشن اعياد شــعبانيه را داشتيم و فضاى شهر پر 
از جشــن و سرور بود. و بيشتر مردم در خيابان ها نذرى تقسيم 
ميكردند، اما متاســفانه شــاهد اين مســئله بوديم كه شهروندان 
ظــروف و ليوان هاى نذرى را به جاى اينكه در ســطل زباله ها 
بيندازنــد آنها را در پيــاده راها و جوى آب مــى ريختند. لطفا 
مســئولين در همه نهادها به فرهنگ سازى بپردازند چرا كه اين 

مسئله بسيار بغرنجى است.

قبــل ازشــروع تبليغات درتويســركان مكانهايــى مانند جلوى 
فرمانــدارى وشــهردارى  جايــگاه تبليغــات روتعبيــه كردن 
وجالب اينكــه ،كانديداها دراين  مكانهــا تبليغات انجام ندادند 
،وباچســباندن  پوســتر وعكس ها دردروديوار به شكل نامنظم 
كه باعث آزرده شــدن شــهر وكثيفى شهر شــده اند ،بهتر نبود 
درجلساتى كه  براى كانديداها انجام ميدادند اين كار راجز قانون 
قرارميدادندوكانديداهارا موظف ميكردند كه تبليغات درمكانهاى 
تعبيه شــده انجام ميگرفت اين كاربهترنبود وفضاى شــعربه هم 

نمى ريخت .
تعدادى ازهمشهريان تويسركانى

مشابه اين پيام شايد دهها مورد ارسال شد 
امشب شــب آخره تبليغات اســت و لطفا رعايت شهروندان را 

بكنيد
ســالم وقت بخير بعضــى از كانديداى محترم براى چســباندن 
عكسها از چسب سليكات سراميك اســتفاده و روى خودروها 
ميچسبانند كه آسيب به رنگ خودرو ميرساند لطفا اطالع رسانى 
كنيد امروز به خودروى من بدون اجازه پوستر چسباندد بودند و 

اكنون پاك نمى شود.
شهروند اللجينى

به ســْوال از تمــام كانديداها دم خروس را باور كنيم يا قســم 
حضرت عباس 

در تبليغات نوشــته ايد كمك به زيباســازي شــهر و بهتر شدن 
ســيماي شهر آن موقع عكس هايتان  را با چسپ مي چسبانيد به 
در ديوار و ديگر كنده نميشــود شخص چند ميليون تومان براى 
نمــاى خانــه اش هزينه كرده  آن موقع عكس مى چســبانيد به 
همان نما بعدش انتظار داريد باور كنيم كه به فكر شهر هستيد و 

ميخواهيد شهر را زيبا كنيد ؟؟؟
در تبليغات خودتان زديــد أطاعت از قانون مگر قانون نميگويد 

عكس ها را در مكان هاي مشخص و تعيين شده بچسبانيد؟!؟!
شهروند اللجينى

مخابرات اســتان همدان متاســفانه در بحث واگذارى خط تلفن 
موفق عمل نكرده اســت، د بحث واگــذارى خط تلفن بارها به 
مخابرات مراجعه كرده ام ولى همچنان اقدامى انجام نشده است، 
من يكى از اهالى روســتاى يكانه هستم و بزرگترين مشكل من 
قطع شــدن خط تلفن منزلم بعد از 10 ســال است و بدون هيچ 
اطالعــى از طريق اس ام اس اختياريــه آن را قطع كرده اند هم 

چنين خط تلفن منزلم داراى سند مى باشد.
لذا از مديريت مخابرات استان همدان خواستار رسيدگى بيش تر 

به واگذارى خط تلفن منزلم هستم.
سيد على حسينى

  

پيش بينى 295 شعبه اخذ راى در شهرستان همدان
 معاون سياسى اجتماعى فرماندار همدان از پيش بينى 295 شعبه اخذ راى در شهرستان 
همدان خبر داد. در شهرســتان همدان 295 شعبه اخذ راى پيش بينى شده است،در شهر 
همدان 178 شــعبه ثابت و 12 شعبه ســيار در نظر گرفته شده است. به طور ميانگين 15

نفر عضو شــعبه پس ازگذراندن آموزش هاى مهارتى در 295 شعبه اخذ راى شهرستان 
همدان حاضر خواهند شد.

179 شعبه اخذ راى براى انتخابات در  نهاوند
 فرماندار نهاوند با اعالم اين خبر گفت؛ از مجموع 179 شعبه اخذ راى 65 شعبه شهرى 
و 114 شعبه روستايى است.كريم حميدوند افزود؛ براى انتخابات رياست جمهورى 124
صندوق ثابت و 55 صندوق ســيار پيش بينى شــده است.حميدوند افزود:11 شعبه ويژه 
برادران،15 شعبه ويژه خواهران و 153 شعبه اخذ راى مشترك استحميدوند در ادامه نيز با 
بيان اينكه نهاوند از جمله شهرهايى است كه انتخابات شوراى شهر بصورت الكترونيك 

برگزار ميشود گفت:در 60 شعبه شهر انتخابات بصورت الكترونيك برگزار خواهد شد.
وى در پايان نيز از راى اوليها در نهاوند خبر داد.

140 شعبه اخذ راى در 
شهرستان اسدآباد

 فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: 
140 شــعبه اخذ راى در شهرســتان 

اسدآباد در نظر گرفته شده.
حسين افشــارى ظهر دوشنبه در دوره 
آموزشــى قوانين، مقررات و وظايف 
هيئت انتخابات شهرســتان اســدآباد 
اظهار داشــت: با وجود اعضاى هيئت 
انتخابات شهرســتان، هيچ دغدغه اى 
براى برگزارى انتخابات در اســدآباد 
وجــود نــدارد و در نهايــت آرامش 
رياســت  انتخابات  دوره  دوازدهمين 

جمهورى برگزار مى شود.
وى افــزود: اســدآباد جــزو چهــار 
شهرســتان از اســتان همدان است كه 
انتخابات شــوراها به صــورت تمام 

الكترونيكى در آن اجرا مى شود.
برگزارى  دربــاره  اســدآباد  فرماندار 
انتخابــات در روســتاها نيز گفت: در 
روســتاهايى كه پوشش اينترنت اجازه 
را  الكترونيكى  انتخابــات  برگــزارى 
فراهــم آورد، انتخابــات الكترونيكى 

انجام مى شود.
به گزارش مهر، وى با تاكيد بر همدلى 
و وحدت در بين مــردم، عنوان كرد: 
انتخابات شوراها بهرحال به پايان مى 
رســد اما وحدت و همدلى بين مردم، 
اصلى ترين و مهمترين ســرمايه نظام 

است.
افشــارى عنوان كــرد: برخى درصدد 
ايجــاد نااميدى در بين جوانان و مردم 
نظام هســتند در حالى كه سال گذشته 
632 شغل در اسدآباد ايجاد شده است.
فرماندار اســدآباد عنوان كــرد: پايين 
شهرســتان  در  امنيت  ضريــب  بودن 
باعث عدم جذب ســرمايه گذاران در 

اين شهرستان شده است.
وى بــا تاكيد بــر حضور مــردم در 
انتخابــات، اظهــار داشــت: هرچــه 
مشاركت مردم در انتخابات بيشتر شود 
زمينه براى توســعه و پيشرفت كشور 

فراهم مى شود.

125شعبه اخذ راى درتويسركان 
  فعاليت 125 شــعبه اخذ رأى در انتخابات 29ارديبهشــت 
ماه درتويســركان كه از اين تعداد 31 شــعبه در فرسفج و بخش 
قلقلرود، 95 شــعبه در شهرهاى تويسركان، سركان و روستاهاى 

بخش مركزى است.
فرماندار تويســركان گفت :37 شــعبه ثابت و ســيار براى شهر 
تويسركان، پنج شعبه ثابت در شهر سركان براى جمع آورى آراى 

مردم در دو انتخابات 29 ارديبهشت پيش بينى شده است.
حبيب موميوند  3 هزار نيروى اجرايى، امنيتى،نظارتى  و بازرسى 

در برگزارى انتخابات در  تويسركان نقش مستقيم دارند.
موميوند بابيان اينكه انتخابات شــوراى شــهر الكترونيكى انجام 
ميگيرد وانتخابات رياست جمهورى به صورت معمول وكاغذى 
انجام خواهد گرفت ،همچنين تمام امكانات وشــرايط ومقدمات 
راى گيرى دراين شهرســتان انجام گرفته وهيچگونه مشــكلى 
دراين زمينه نداريم وبه شــكرخداوند انتخابات پرشور وقانومند 

درتويسركان برگزار خواهد شد .
 موميوند بيان كرد: انتخابات مظهر اراده مردم است ومابايد ازاين 
حق الناس با تمام توان صيانت وپاسدارى نماييم.وى افزود: بايد 
برگزاركنندگان انتخابات  از همه فرآيند انتخابات صيانت وامانت 

دارى نمايند.

صد هزار نفر واجد شرايط رأى دادن در كبودراهنگ هستند
 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: در انتخابات دوازدهمين دوره رياســت جمهورى و پنجمين دوره اسالمى 

شهر و روستا در كبودراهنگ حدود 100 هزار نفر شركت مى كنند.
فرمانــدار كبودراهنگ با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار مــا اظهار كرد: 800 نفر ناظر در 2 هزار و 200 نفر عوامل اجرايى 

مسئوليت برگزارى اين انتخابات را در شهرستان كبودراهنگ برعهده دارند.
احســان قنبرى ادامه داد: 150 شــعبه اخذ رأى در شهرستان پيش بينى شده كه 25 شعبه شهرى و مابقى در روستاها هستند و 39

صندوق نيز به صورت سيار كه صبح در يك روستا و بعدازظهر ما در روستاى ديگر آراء مردم را جمع آورى مى كنند.
وى افزود: انتخابات در اين شهرستان به صورت نيمه الكترونيكى برگزار مى شود اميدوارى بتوانيم يك انتخابات خوب و سالمى 

در شهرستان برگزار كنيم.
قنبرى بيان داشــت: پيش بينى مى شــود بيش از 80 درصد مردم شهرســتان كبودراهنگ در دوازدهمين دوره انتخابات رياســت 

جمهورى و پنجمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا شركت كنند.
فرماندار كبودراهنگ افزود: شــركت در انتخابات وظيفه تك تك ماست و ما بايد در انتخابات شركت كنيم و با حضور حداكثرى 

خود نگذاريم كه بيگانگان در سرنوشت مملكت ما دخيل باشند.
وى ادامه داد: از مردم مى خواهيم با انتخاب افراد اصالح و مورد اطمينان بتوانند عمران و آبادانى كشــور و شهرستان نقش داشته 

باشند.
وى در پايــان افزود: از عوامل اجرايى و مســئوالن برگــزارى انتخابات نيز انتظار داريم كه همت كننــد و با نهايت بى طرفى از 

كانديداى خاصى بتوانند يك انتخابات خوب و با شكوهى را در شهرستان برگزار كنند.

73 شعبه اخذ راى در شهرستان فامنين 
تعيين شد

 فرماندار فامنين گفت: 73 شــعبه اخــذ راى براى برگزارى 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر وروستا و رياست جمهورى در 

سال 96 در اين شهرستان تعيين شده است
سيد مجيد شــماعى روز چهارشنبه در نشســت ستاد انتخابات 
شهرستان فامنين اظهار كرد: بر اين اساس 71 شعبه اخذ راى ثابت 

و 2 شعبه به صورت سيار تعيين شده است.
وى اضافه كرد: همچنين از مجموع كل شعب اخذ راى 38 شعبه 
براى بخش مركزى در نظر گرفته شــده كه 13 شعبه آن در سطح 
شهر و 34 شعبه در روســتاها به صورت ثابت و يك شعبه اخذ 

راى نيز به صورت سيار است.
شــماعى بيان كرد: براى بخش پيشخور نيز تعداد 34 شعبه اخذ 
راى به صورت ثابت و 1 شــعبه اخذ راى به صورت ســيار در 

نظر گرفته شد.
به گزارش ايرنا، وى با اشــاره به فراهم شدن شرايط و تمهيدات 
الزم براى برگزارى انتخابات سالم و پرشور در شهرستان فامنين 
، افزود: هيات اجرائى شهرستان افرادى با تجربه ، معتقد و متدين 
هستند و تاكنون اقدام هاى بسيار مطلوبى در اين راستا داشته اند.

شماعى با تاكيد بر اينكه تعامل ، همدلى و همراهى خوبى با هيات 
نظارت داريم و مشــكل خاصى در ايــن خصوص وجود ندارد، 
گفت: هدف تمامى دست اندركاران انتخابات برگزارى انتخابات 

سالم و پرشور است.

فرماندار ويژه شهرستان مالير از در نظر گرفتن 214 
شعبه اخذ راى براى شهرستان مالير خبر داد

 عبدالعظيم رضايى در گفتگو با همدان پيام گفت: در اين دوره 214 شــعبه اخذ راى 
در شهرســتان مالير تعيين شده است.از اين تعداد 79 شعبه مربوط به مالير است كه در 
هر شــعبه 2 صندوق براى راى گيرى پيش بينى شده است و با توجه به تراكم و حضور 

جمعيت 2تا 4 ناظر در هر شعبه حضور خواهند داشت.
وى افزود: از چندى پيش تعدادى صندوق الكترونيكى ثابت و سيار در سطح شهر تعبيه 
شده است.هدف از اين امر آموزش و نمايش دادن اين شيوه راى دهى است تا مردم قبل 
از روز انتخابات بتوانند با اين شيوه آشنا شوند. در هر شعبه 2 الى 4 صندوق الكترونيكى 
پيش بينى شده است زيرا هر كدام از اين صندوق ها تعداد محدودى راى اخذ مى كنند. 
با توجه به آمارى كه از انتخابات گذشته داريم براى هر 300 راى يك صندوق اختصاص 

داديم.
رضايى ضمن تاكيد بر مشــاركت فعال شهروندان در انتخابات افزود: از مردم تقاضا مى 
شــود كه از قبل، و در روزهاى باقى مانده با اين شــيوه راى دهى آشنايى الزم پيدا كنند 
و افراد قبل از حضور در شــعب اخذ راى، كانديداهاى مورد نظر خود را انتخاب كنند و 

كدهاى مورد نظر را به همراه خود داشته باشند.

20هزارنفر فرايند برگزارى انتخابات را در استان همدان به عهده دارند

1370 صندوق براى يك ميليون و 280هزار رأى دهند
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فردا همه مى آييم براى تعيين سرنوشت
 سرانجام موعد حماسه ســازى ملت  رشيد ايران اسالمى فرا رسيد و 
فردا 29 ارديبهشت همه جاى ايران براى سربلندى و عزت اين مرز و بوم 
و پايدارى نظام حماســه حضور خواهند شد خواند  بار ديگر با مشاركت 
حداكثرى و پرشــور آحاد جامعه در يكى از سرنوشت سازترين انتخابات 
رياســت جمهورى، مسير حركت رو به جلو و پيشرفت همه جانبه كشور 

بيش از پيش هموار گردد.
آرى ملت ايران فردا فارغ از هر انديشــه و تفكر سياســى، چپ يا راست، 

اصولگرا يا اصالح طلب، همه و همه پاى صندوق هاى رأى حاضر خواهند 
شد تا يكصدا سربلندى ايران را سر دهند.

فردا همه سرورد پيروزى خواهند خواند و با حماسه حضور خود در پاى 
صندوق هاى رأى شــكوه و عظمت ايران اســالمى را به نمايش خواهند 
گذاشــت. امروز ديگر تحريــم و قهر با صندوق هــاى رأى معنا ندارد و 
همگان براى ســاختن آينده اى بهتر و تداوم راه و مســير نورانى انقالب 
اســالمى به صحنه خواهندآمد تا با مشاركت حداكثرى در انتخابات، آينده 

نظام را تضمين نمايند.
از  طرفى حضور و مشاركت پروشور و چشمگير مردم در انتخابات پشتوانه 

رأى رئيــس جمهور منتخــب را قوى تر نموده و تــوان او را براى انجام 
كارهاى بزرگ و رفع موانع پيشــرفت و تعالى كشــور و اعتالى نظام باال 

خواهد برد.
پس بايد به صحنه بياييم و از اين حق شــهروندى خود به بهترين شــكل 
اســتفاده كنيم تا ضمن خلق حماسه اى ديگر، پايدارى، قوام و دوام نظام و 

انقالب تداوم يابد و ايران اسالمى همچنان سربلند و پيروز بماند. 
مســئوليت اجتماعى و حساسيت نسبت به آينده كشور نيز ايجاب مى كند 
كه با انگيزه بيشتر وارد صحنه انتخاب شويم تا سرنوشت خود را به دست 

خود رقم بزنيم. 

خبـر

برگزارى انتخابات در310 شعبه
بيشترين شعبه اخذ راى در آمريكا

 معاون كنســولى، پارلمانى و امور ايرانيان خارج از كشــور اعالم 
كرد: تعداد شعب اخذ راى در خارج از كشور براى برگزارى انتخابات 

رياست جمهورى دوازدهم به 310 شعبه افزايش پيدا كرد.
حسن قشقاوى در گفت وگو با ايسنا گفت: دوازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهورى در 29 ارديبهشت ماه 1396 در 102 كشور و 132 

نمايندگى ايران در خارج از كشور برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه تعداد شعب اخذ راى به 310 شعبه افزايش پيدا كرده 
اســت گفت: بيشترين شعب اخذ راى كه بالغ بر 55 شعبه است براى 
اياالت متحده آمريكا در نظر گرفته شــد تا ايرانيان مقيم اين كشــور 

بتوانند در انتخابات پيش رو شركت كنند.
وى همچنين با بيان اينكه در امارات نيز 21 شــعبه براى اين موضوع 
در نظر گرفته شــده اســت، گفت:  در عراق نيز 22 شعبه تعيين شده 
اســت كه در بغداد شش شعبه ، نجف چهار شعبه، اربيل چهار شعبه، 
كربال پنج شــعبه،  بصره دو شعبه و سليمانيه يك شعبه در نظر گرفته 
شده است. وى همچنين گفت: تعداد شعب اخذ راى در انگليس نيز 

12 عدد خواهد بود.

دعوت شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى از 
مردم براى شركت در انتخابات

 شــوراى هماهنگى تبليغات اســالمى در آســتانه انتخابات 29
ارديبهشت، روز خلق حماسة بزرگ و غرورآفرين سياسى، با صدور 
اطالعية اى، از ملت بزرگ و هميشه در صحنه ايران اسالمى به منظور 

حضور در پاى صندوق هاى اخذ رأى دعوت كرد.
به گزارش ايســنا، شــوراى هماهنگى تبليغات اســالمى در آستانه 
انتخابات 29 ارديبهشــت، روز خلق حماســة بزرگ و غرور آفرين 
سياســى، با صدور اطالعية فراخوان و دعوت عمومى؛ ضمن دعوت 
گســترده از ملت بزرگ و هميشــه در صحنه ايران اسالمى به منظور 
حضور در پاى صندوق هاى اخذ رأى از همه اقشار، گروه ها و طوايف 
مختلف و تمامى گرايش ها و ساليق سياسى وفادار به انقالب اسالمى 
و آرمان هاى ســترگ آن، دعوت كرد  تا با حضور گسترده، پرشور، 
انقالبــى، آگاهانة خود در انتخابات 29 ارديبهشــت بار ديگر به نظام 
مقدس جمهورى اســالمى ايران رأى آرى داده و با حضور پرشور و  
معنادار خود به آرمان هاى واالى انقالب اسالمى و انديشه هاى تابناك 

حضرت امام خمينى (رحمه اهللا عليه) مهر تأييدى دوباره زنند.
در اين اطالعية فراخوان و دعوت عمومى كه در آستانه دوازدهـميـن 
دورة انتخابات رياست جمهورى و پنـجميـن دورة انتخابات شوراى 

اسالمى شهر و روستا صادر شده است، آمده است:
«مســئلة انتخابات براى هر كشور و نظامى، مسئلة بسيار مهّمى است. 
انتخابات، مظهر كامــل حضور و انتخاب مردم و اقتدار و امنيت ملى 
است. مردم با حضور آگاهانه و پرشور خودشان در صحنة انتخابات، 

مردم ساالرى واقعى را در اين كشور شكل مى دهند.
آوردگاه ملى 29 ارديبهشــت ماه، خط مقدم مبارزه با دشــمنان عنود 
و حســود اين انقالب و آب و خاك است، همانانى كه تحمل تعيين 
سرنوشــت و حل مشكالت عمومى و حركت كشــور را  به سمت 
توسعه و پيشرفت براســاس مبانى اسالمى  توسط مشاركت عمومى 

مردم در عرصة رقابت سالم انتخابات برنمى تابند.

رسانه هاى 42 كشور انتخابات 
29ارديبهشت را پوشش مى دهند

 اداره كل رســانه هاى خارجى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
اعالم كــرد: بيش از 570 خبرنگار از 42 كشــور جهــان از نزديك 
انتخابات دوازدهمين دوره رياســت جمهورى و پنجمين شوراهاى 

شهر و روستا را پوشش خبرى و تصويرى مى دهند.
به گزارش ايرنا از اداره كل رســانه هــاى خارجى وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى، تاكنون براى 252 خبرنگار و عوامل خبرى از 119 
رسانه مختلف وابسته به 29 كشــور جهان رواديد صادر شده كه در 
مقايســه با آمار رواديد صادره براى يازدهمين دوره انتخابات رياست 

جمهورى در خرداد سال 1392، 35 درصد رشد داشته است.
اين گــزارش مى افزايد: 318 خبرنگار و عوامل خبرى مقيم رســانه 
هاى خارجى وابســته به 156 رسانه از 31 كشور جهان به همراه 252 
خبرنگار و عوامل غير مقيم خبرى از 119 رسانه و از 29 كشور جهان 
و در مجموع با «حذف رسانه ها و كشورهاى مشترك»، 570 خبرنگار 
و عوامل خبرى، از 245 رســانه وابسته به 42 كشور جهان از نزديك 
به ثبت اخبار مربوط به انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى شهر 

و روستا مى پردازند.
همچنين براســاس اين گزارش، نمايندگان خبــرى 44 خبرگزارى، 
144 شــبكه راديــو و تلويزيونى، 71 روزنامه و مجله، 14 موسســه 
عكــس و تصوير و 2 پايگاه خبرى از كشــورهاى آذربايجان، آلبانى، 
اتريش، اسپانيا، استراليا، اســلوونى، افغانستان، آلمان، امارات متحده 
عربى، امريكا، انگلستان، ايتاليا، بحرين، بلژيك، پاكستان، تركيه، چين، 
دانمارك، روسيه، رومانى، ژاپن، سوريه، سوئد، سوئيس، عراق،  عمان، 
فرانسه،  فلسطين، قطر، كره شمالى، كره جنوبى، كانادا، كلمبيا، كويت، 
لبنان، لهستان، لوگزامبورگ، مصر، نروژ، ويتنام، هلند و هند انتخابات 

29 ارديبهشت ماه را پوشش مى دهند.
انتخابات دوازدهمين دوره رياســت جمهــورى همزمان با انتخابات 
پنجمين دوره شــوراهاى اسالمى شهر و روستا و نخستين ميان دوره 
اى دهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى روز جمعه 29 ارديبهشت 

ماه برگزار مى شود.

 امــكان دو مرحله اى شــدن انتخابات 
وجــود دارد اما در حد امكان اســت و از 

مردم مى خواهيم چشم بسته رأى ندهند. 
دبير هيأت نظــارت بر انتخابات اســتان 
همدان با اشــاره به روند انتخابات اظهار 
كرد: روند انتخابات به آن صورتى اســت 
كه مقام معظم رهبــرى فرمودند كه مردم 
حضورى پرشور، شايسته و سرافرازى در 

پاى صندوق هاى رأى داشته باشند.
حجت االسالم و المسلمين محمد جوادى 
افزود: حضور بانشاط و پرشور در انتخابات 
را موجب سرافرازى اسالم و نظام مقدس 
جمهورى اســالمى و ســرافكندگى براى 

دشمنان نظام خواهد بود. 
دبير هيأت نظــارت بر انتخابات اســتان 
همدان در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا 
انتخابات رياست جمهورى يك مرحله اى 
خواهد بود؟ گفت: امكان كشــيده شــدن 
انتخابات به مرحله دوم وجود دارد اما در 

حد امكان است. 
وى تصريح كرد: آنچه كه بايد به آن توجه 
كنيم حضور مردم و نحــوه انتخاب مردم 

اســت كه اگــر نظر مردم به يك ســمتى 
كشــيده شــود و طرف ديگر آنت شــور 
و هيجــان متوجــه آنها نشــود امكان دو 
مرحله اى شدن انتخابات در اين وضعيت 

وجود دارد. 
جوادى به نظارت بر انتخابات اشاره كرد و 
يادآور شد: نظارت از سوى شوراى نگهبان 
در سطح كشور و به تبع آن در سطح استان 
همــدان به خوبى در حال انجام اســت و 
كارها و نظــارت روند طبيعى خود را طى 

مى كند. 
وى اضافه كرد: تمام كارها و آموزش هاى 
الزم براى اعضاى هيأت نظارت انجام شده 
و ناظرين و بازرسين براى حضور در پاى 
صندوق هاى رأى آماده هســتند و با يك 
نظارت خوبى روبرو هســتيم تا هيچ گونه 
تقلبى و تخلفى خصوصأ در روز جمعه 29

ارديبهشت رخ ندهد. 
دبير هيأت نظــارت بر انتخابات اســتان 
همــدان خطاب بــه ســتادهاى انتخاباتى 

توصيه كرد: ســتادهاى انتخاباتى رياست 
جمهورى و به همه اعضاى آنها اين است 
آنچه كــه تاكنون در اين ســتادها فعاليت 
كرده ايــد اجر آن را به خدا بســپاريد و از 
ســاعت صبح روز پنجشنبه كه منع قانونى 
تبليغات است فعاليتى انجام ندهند و خود 

را مديون ديگران نسازند. 
وى به رأى دهندگان نيــز توصيه كرد در 
ســاعات اوليه در پــاى صندوق هاى رأى 
حاضر شوند و گفت: مردم با حضور خود 
در پاى صندوق هاى رأى سبب خوشحالى 
امام عصر(عج) و ســرافكندگى دشــمنان 

شوند. 
جوادى ادامه داد: مردم چشــم بســته در 
پــاى صندوق هــاى رأى حاضر نشــوند 
بلكه حتمأ حســن انتخاب داشته باشيم و 
حضور گســترده و ارزنده با انتخابى دقيق 
فرد اصلح را انتخاب كنند و همه واجدين 
شرايط رأى دادن در پاى صندوق هاى رأى 

حاضر شوند. 

 نظرســنجي "همدان پيام" كه روز 
گذشته منتشــر شــد به مانند بيشتر 
قابل  نتايــج  علمي  نظرســنجي هاي 
اســتناد و اعتنايي داشــت كه پاسخ 

دهنده بسياري از سواالت است.
جمعيــت  نظرســنجي  ايــن  در 
تصميم گرفتــگان و مــرددان حضور 
در انتخابــات، ميــزان گرايش مردم 
به جناح هــا و كانديداهاي جريانات 
نكات قابل تأملي به همراه خود دارد 
كــه در ذيل به برخي از آنها اشــاره 

مي شود.
1- نخســتين نتيجه حاصــل از اين 
نظرســنجي نشــان مي دهد كه مردم 
همدان در انتخابات رياست جمهوري 
دلبستگي به گرايش كانديداها ندارند 
و آنچه برايشــان مهم است برنامه ها 
و وعده هــاي داده شــده بويــژه در 
خصوص مشكالت اقتصادي و مهار 
تورم است. دغدغه اي كه كانديداهاي 
مطرح با وقوف بر آن در ايام مناظرات 
و تبليغات انتخاباتي مانور گسترده اي 
روي آن داده انــد و يكي از منازعات 

اصلي شان بوده است.
بر اســاس اين بخش از نظرســنجي 
ارديبهشــت ماه  در 29  مردم  انتخاب 
هر كدام از كانديداها كه باشد انتخابي 
روي رنگ و گرايــش نبوده و براي 
اقتصادي و  پاسخ دهي به دغدغه هاي 

معيشتي بوده است.
2- در بخــش دوم اين نظرســنجي 
در  حضور  به  تصميم گرفتــگان  آمار 
انتخابات آمده كه بــا توجه به زمان 
اين نظرسنجي (پس از اعالم قاليباف 

و پيش از انصــراف جهانگري بوده) 
انتظــار اين اســت كــه جمعيت 72

روزهاي  در  آمــاري  نمونه  درصدي 
پــس از آن افزايش يافته باشــد. در 
اين بخش با توجه به ســردي فضاي 
تبليغات انتخابات رياســت جمهوري 
اهميــت  گذشــته  هفته هــاي  در 
فعاليت هاي انتخاباتي همدان پيام نمود 
پيدا مي كند كه تا حــد قابل توجهي 
در آگاهــي و تهييــج جامعــه براي 
تصميم گيري در انتخابات ايفاي نقش 

كرده است.
مؤيــد اين نكتــه، تأثيرگــذاري 16
درصدي همدان پيام بر مخاطبان است 
كه  جمعيت 147 هزار نفري را شامل 

مي شود.
3- آمــار بــاالي تصميم گيرنــدگان 
بــه حضــور در انتخابــات در اين 
نظرسنجي نشان مي دهد كه كانديداي 
خــاص خود را نيــز انتخاب كرده و 
از ايــن رو 58 درصــد از آنها عقيده 
دارنــد كــه انتخابات بــه دور دوم 
نخواهد رفت. با توجه به كناره گيري 
قاليباف به نفع رئيســي و جهانگيري 
و هاشــمي طبا به نفع حسن روحاني 
شكل  انتخابات  بزرگ  دوقطبي  عمًال 
احتمال  تقســيم بندي  اين  كه  گرفت 
انتخاب رئيس جمهور دوازدهم را در 

دور اول متحمل تر مي كند.
4- نتيجه نزديك نظرسنجي همدان پيام 
از اقبال مردم بــه كانديداها حاكي از 
وجود جمعيت مردد و بالتكليفي در 
استان و كشور دارد كه تصميم گيري 
در اين بــاره را بــه روزهــاي پاياني 

نظرســنجي  اين  در  كرده اند.  موكول 
كه  گفته اند  پاسخ دهندگان  درصد   36
هنوز تصميمي در اين باره نگرفته اند. 
از اين ســبد قاعدتًا بخشــي در سبد 
2 كانديداي مطــرح قرار مي گيرد كه 
تعيين كننده نفر پيروز انتخابات خواهد 
بود. ايــن خاصيت انتخابات در ايران 
بوده كه موج روزهــاي آخر و رفتار 
غيرقابل پيش يبني مــردم تعيين كننده 
نفر پيروز بوده و اغلب برنامه ريزي ها 

را بي حاصل كرده است!
5- در اين نظرســنجي هرچه كه در 
نتايج  رياســت جمهوري  انتخابــات 
ديده  اميدواركننده تــري  و  گوياتــر 
قابل  شوراها  انتخابات  مورد  در  شده 
تأمل تر بوده اســت. بيشــتر جمعيت 
سؤال شده در اين نظرسنجي اولويت 
فردي يا گروهي در انتخابات شوراها 
نداشــته و در مســيري نامعلوم قرار 
دارنــد. هرچند كه در ميــان ترجيح 
جنسيت اعضاي شــوراي شهر فقط 
بانوان  به  شــركت كنندگان  درصد   7
گرايــش داشــته اند و اين نشــان از 
عملكــرد ضعيف بانــوان راه يافته به 

شورا داشته است.
نظرســنجي  جمعيت  شــناخت   -6
شــده از كانديداهاي پرتعداد شوراي 
شــهر هم گوياي عدم تمركز مردم بر 
انتخابات شوراي شهر بوده است. 53
كه  گفته اند  شــوندگان  سؤال  درصد 
شهر  شوراي  كانديداهاي  از  شناختي 
نداشته و با اين نتيجه ديگر شاخص ها 
هــم خود به خود كنــار مي رود. اين 
در حالــي اســت كــه ملموس ترين 

دســتاوردها در حوزه شهري از اين 
انتخابات بيــرون مي آيد و منفعت يا 
ضرر آن مستقيمًا به چشم شهروندان 
مي آيد. چنيــن كم اهميتي نشــان از 
ضعف آگاهــي و تبيين اهميت نقش 
شوراهاي شهر و روستا در ميان مردم 
دارد كه در چند يادداشت همدان پيام 

در هفته گذشته به آن پرداخته شد.
ايــن  بخش هــاي  از  يكــي  در   -7
نظرســنجي اثبــات مي كنــد كه 16
از  تأثيرگيرنده  استان  جمعيت  درصد 
رســانه اي به نام همدان پيام هســتند. 
ايــن نتيجه نه فقط بــراي همدان پيام 
بلكه براي ســاير رسانه هاي مكتوب 
دلگرم  و  اميدواركننده  نقطه اي  استان 
كننده بوده و گوياي آن اســت كه در 
اجتماعي  شبكه هاي  غوغاگري  عصر 
هنوز رســانه ها آنهم در بعد محلي تا 
چه حد در گرايشــات مردم و آگاهي 
آنها نقش آفرينند و احيانًا برخي از اين 

بي خبرند.
وقتي رســانه اي به تنهايي 16 درصد 
جمعيت اســتان يعني جمعيتي 147
هزار نفري را تحــت تأثير خود دارد 
به معناي اعتمادي حتي بيش از سبد 
رأي نماينــده اول اســتان در مجلس 
هســتند. اين فضايي جز پيشــرفت 
رسانه ها در اســتان و افزايش اعتماد 
عمومي به رسانه به عنوان منبع تغذيه 
اطالعات و محتوا براي مردم ندارد و 
الزم است كه دستگاه هاي تصميم گير 
و گروه هاي ذي نفوذ در استان ديدگاه 
خود را نسبت به رســانه هاي محلي 

تأثيرگذار ارتقا دهند.

انتخاب صالح ترين، از بين صالحان 
بر عهده ملت است

 عضو هيأت علمى گروه علوم سياســى دانشگاه بوعلى سينا با بيان 
اينكه هدف نبايد وسيله و شيوه رسيدن به آن را توجيه كند، گفت: در 
انتخاب فرد اصلح بايد توجه كنيم كدام فرد شيوه تبليغاتى درستى دارد.

حســن رحيمى روشــن در گفت وگو با ايســنا، منطقه همدان، درباره 
شــاخصه هاى فرد اصلح تصريح كرد: پايبندى به مبانى و ارزش هاى 
اسالم، انقالب و اهداف ملت، خود را خدمتگزار مردم دانستن، شجاع 
و مقاوم در برابر فشارهاى دشمن، مومن باتقوا و توكل به خدا داشتن، 
ساده زيســتى در زندگى شخصى و دورى از اشــرافى گرى و امانتدار 
بودن، پاكدامن و به دور از انواع فساد مالى، اخالقى و سياسى بودن و 
باور به توانايى هاى ملى از جمله فاكتورهاى الزم براى انتخاب اصلح 

است.
وى ادامه داد: در نظام هاى غيردينى اگر باور به توانايى تغيير و تصرف 
در طبيعت وجود نداشت، امروزه اين كشور ها در جايگاه برتر اقتصادى 

نبودند.
وى تصريح كرد: صداقت و راســتگويى و عالوه بر آن كارآمدى براى 
مديريت اجرايى كشور از ديگر شاخصه هاى انتخاب اصلح است چرا 
كه صالح ترين فرد اگر كارآمدى نداشته باشد، مشكلى را حل نخواهد 

كرد.
رحيمى روشن يادآور شد: خســتگى ناپذيرى و داراى همت جهادى، 
بصير و هوشــمند و بــا تدبير و با برنامه، اجــراى عدالت و مبارزه با 
بى عدالتى، حركت در مسير آرمان ها و پيشرفت كشور و التزام به قانون 
از ويژگى هاى فرد اصلح اســت چرا كه عدم پايبندى به قانون هرج و 
مرج را در پى دارد و در فضاى بى قانونى هيچ پيشرفتى متصور نيست.
اين عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى سينا با بيان اينكه قانون اساسى 
جمهورى اسالمى، سازوكار «شــوراى نگهبان قانون اساسى» را براى 
شــناخت و احراز حداقل شرايط فردصالح درنظر گرفته است، افزود: 
انتخاب صالح ترين، از بين صالحان(اصلح) به عهده ملت گذاشته شده 

است.
وى بر حضور حداكثرى مــردم در انتخابات تأكيد كرد و گفت: اصل 
نخستين كه مورد تأكيد قرار مى گيرد، حضور عمومى و شركت همگان 

در انتخابات است.
رحيمى روشن خاطرنشان كرد: گزاره هايى از رهبر معظم انقالب مانند 
«انتخابات يك فريضه است»، «پايه هاى نظام ما همين انتخابات است»، 
«حتى يك رأى هم اهميت دارد» و «حتى كسانى كه نظام را قبول ندارند 
در انتخابات شــركت كنند و ســعى كنند صالح ترين را انتخاب كنند» 
نشانگر اهميت حضور همگان در پاى صندوق هاى رأى است و از اين 

بايد ابراز كرد چرا كه اصل شركت همگانى مردم در انتخابات است.

شركت در انتخابات كشور را از تهديدات 
دشمن مصون مى كند

 مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه صنعتى همدان 
تصريح كرد: مردم با شركت در انتخابات خود و كشور را از تهديدات 

دشمن مصون مى كنند.
حجت االسالم والمســلمين حميدرضا قربانى در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه شــركت در انتخابات ايفــاى نقش در آينده مادى و معنوى 
ملت ايران اســت، افزود: مــردم با حضور در انتخابات كشــور را از 

آسيب ها و تهديدها مصون مى كنند.
وى با بيان اينكه شــركت در انتخابات رياست جمهورى و شوراها به 
نوعى اعمال نظارت از ســوى مردم بر اين نهادها اســت، عنوان كرد: 
حضور حداكثرى مردم در انتخابات كشــور را شكست ناپذير مى كند 
به طوريكه مردم با حضور خود به اســتكبار اثبات مى كنند به راحتى 

نمى توانند منافع مردم را به خطر بيندازند و بر آنها تسلط يابند.
قربانــى با بيان اينكه حضور مردم رخوت و سســتى را از جامعه دور 
مى كنــد، ادامه داد: در بُعــد داخلى نيز مســئوالن در قبال حضور و 
مشاركت حداكثرى مردم در امر انتخابات احساس مسئوليت بيشترى 

مى كنند.
وى در پايان به تبيين شاخصه هاى انتخاب اصلح پرداخت و گفت: 
تعهدپذيرى به آرمان هاى انقالب و اسالم، توانايى مديريت اجرايى 
و تخصــص در اجراى امور مهمترين شــاخصه هاى انتخاب اصلح 

است.

دبير هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان: 

امكان دو مرحله اى شدن انتخابات وجود دارد
 ■ مردم چشم بسته رأى ندهند 

آگهي حصر وراثت
آقاى روح اله زارعى داراى شماره شناسنامه  1364 به شرح دادخواست كالسه 
135/102/96ح از اين حوزه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان دادعلى زارعى به شماره شناسنامه  788 در تاريخ 
1390/10/25 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-روح اله زارعى فرزند دادعلى متولد63/12/12 
به شــماره شناســنامه 1364 صادره از كبودراهنگ فرزند متوفى 2-محمد 
زارعى فرزند دادعلى متولد1354/6/17 به شــماره شناســنامه 1138 صادره 
از كبودراهنــگ فرزند متوفى 3-ليال زارعى فرزنــد دادعلى متولد1361/1/10 
به شــماره شناســنامه 3 صادره از كبودراهنگ فرزند متوفى 4-مريم زارعى 
فرزند دادعلى متولد1368/12/9 به شــماره شناسنامه 4020053111 صادره از 
كبودراهنگ فرزند متوفى 5-خديجه زارعى فرزند دادعلى متولد1350/7/9 به 
شماره شناسنامه 1031 صادره از كبودراهنگ فرزند متوفى 6-روح انگيز زارعى 
فرزند قربانعلى  متولد1331/10/5 به شماره شناسنامه 711 صادره از كبودراهنگ 
فرزند متوفى والغير 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 الف927) 
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف مريانج

احياي نقش رسانه در نظرسنجي همدان پيام

 ســتاد امنيــت انتخابات كشــور در 
اطالعيــه اى، راى دهندگان را به رعايت 

6 توصيه اين ستاد دعوت كرد.
بــه گزارش ايســنا به نقــل از پايگاه 
اطالع رســانى وزارت كشور؛ در اين 
دريافت  بــه  دهندگان  راى  اطالعيــه 
و  رســمى  مراجع   از  دقيق  اطالعات 
پرهيز از توجه به شــايعات منتشره در 
فضاى مجازى، خوددارى از توقف و 
تجمع در حوزه هــاى اخذ رأى پس 
مراجعه  صنــدوق،  به  آرا  انداختن  از 
اوليه  ساعات  در  راى  اخذ  شــعب  به 
ازدحام  از  پيشــگيرى  منظور  به  صبح 
ســاعات  در  دهندگان  رأى  معطلى  و 
پايانى مهلــت قانونى انتخابات، توجه 
از  كشــور  وزارت  هاى  اطالعيــه  به 
طريق صــدا و ســيما، دريافت  آمار 
و نتايــج انتخابــات صرفًا از ســوى 
ســتاد انتخابات كشــور و همكارى با 
مجريان نظم و امنيت در محل شــعب 

اند. شده  توصيه  راى  اخذ 
بنابراين گزارش متن كامل اطالعيه ستاد 
امنيت انتخابات كشور به اين شرح است:

بسمه تعالى
با ســالم و تحيت به حضور شما ملت 
اطالع  كه  بزرگوار. همانگونه  و  شريف 
داريد با همت و هوشــيارى شما مردم 
عزيــز و تالش بى وقفــه حافظان نظم 
و امنيت اين مرز و بوم، شــاهد امنيت 
منطقه  سطح  در  كشــورمان  زدنى  مثال 
و جهان هســتيم. اكنون كه در روزهاى 
منتهى بــه برگزارى دو انتخابات بزرگ 
دوازدهمين دوره رياســت جمهورى و 
پنجمين دوره شــوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا مى باشــيم به منظور ايجاد 
بســترى امن و توأم با نظــم و امنيت 
براى حضور گســترده و پر شور ملت 
انقالبى در پاى صندوق هاى اخذ رأى، 
با تالش شــبانه روزى كليه دستگاه هاى 
اطالعاتــى، انتظامــى، قضائى و نظامى 

تدابيــر و تمهيدات الزم براى برگزارى 
هر چــه باشــكوه تر انتخابــات فراهم 

گرديد.
 بى شك مشاركت و همكارى شما مردم 
عزيــز ضامن تداوم نظم و آرامش كنونى 
خواهــد بود. انتظار مــى رود كه در اين 
راستا با عنايت به نكات ذيل متوليان امر 
نظم و امنيت را همچون گذشــته يارى 

فرمائيد :
1-  به شــايعاتى كه به عناوين مختلف 
ممكن اســت در فضاى مجــازى و در 
ســطح جامعه منتشر  شــود توجه نكرده 
و اطالعــات دقيق را از مراجع رســمى 

دريافت نماييد.
2- به هنــگام برگزارى انتخابات پس از 
انداختــن راى خود به صندوق از توقف 
يا تجمع در پيرامون و داخل شعب اخذ 

رأى خوددارى فرماييد.
3- به منظــور پيشــگيرى از ازدحام و 
معطلى در ساعات پايانى براى دادن رأى 

توصيه مى گردد كه از ساعات اوليه صبح 
به شعب اخذ رأى مراجعه فرماييد.

4- برابر قانــون انتخابات تمديد مهلت 
زمان اخذ رأى و خاتمه رأى گيرى صرفًا 
به عهده وزير كشــور است كه از طريق 
ســتاد انتخابات كشور اعالم خواهد شد. 
بنابراين اطالعيه هاى غير رســمى مالك 
عمــل نبــوده و صرفا بــه اطالعيه هاى 
وزارت كشــور كه از طريق صدا و سيما 

اعالم مى شود توجه فرمائيد.
5-آمار و نتايج انتخابات صرفًا از ســوى 
مى شود  اعالم  كشــور  انتخابات  ســتاد 
و هرگونــه آمارى كه از ســوى افراد يا 
دســتگاه ها اعالم مى گردد معتبر نخواهد 

بود.
6- به منظــور افزايش نظم و آرامش در 
برگــزارى انتخابات با مجريــان نظم و 
امنيت در محل شعب اخذ راى همكارى 

الزم را مبذول نماييد.
* با تشكر ستاد امنيت انتخابات

6 توصيه مهم ستاد امنيت انتخابات كشور به راى دهندگان
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بـرخبرخبر
مردم در روز انتخابات پاسخ خ

تخريب كنندگان را خواهند داد
 سخنگوى دولت تاكيد كرد: با توجه به هوشمندى 
و قدرشناســى مردم، يقين داريــم تخريب كنندگان و 
كســانى كه اخالق را رعايت نمى كنند پاسخشان را در 
29 ارديبهشــت خواهند گرفت.محمدباقر نوبخت در 
گفت وگــو با ايلنا، در رابطه بــا تخريب ها عليه دولت 
يازدهم و شخص رئيس جمهور اظهار داشت: با توجه 

به هوشمندى و قدرشناسى مردم، يقين داريم تخريب كنندگان و كسانى كه اخالق را 
رعايت نمى كنند پاسخشان را در 29 ارديبهشت خواهند گرفت. او ادامه داد: مردم در 
روز انتخابات نشان خواهند داد قدردان خدمات دولت هستند. معاون رئيس جمهور 
با اشاره به شرايط كشور در ابتداى دولت تدبير و اميد تصريح كرد: مردم مى دانند كه 

دولت آقاى روحانى در چه شرايطى كشور را تحويل گرفت.

نتايج شمارش آراى انتخابات 
به صورت تدريجى 
اعالم خواهد شد

كســب  با  گفت:  كشــور  وزير  مقام  قائــم   
مشــكل  شــدن  مرتفع  و  نگهبان  شــوراى  نظر 
حقوقــى، نتايــج شــمارش آرا  در دوازدهمين 
دوره انتخابــات رياســت جمهورى به صورت 

شد. خواهد  اعالم  تدريجى 
 به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت كشور، محمدحسين مقيمى اظهار 
داشت: در تبصره 8 ماده 31 قانون انتخابات رياست جمهورى تصريح شده 
كه "نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهورى پس از وصول گزارش 

هيات اجرايى مركزى به وسيله وزير كشور اعالم مى شود".  

اظهارات وزير كشور درباره يك 
مرحله اى شدن انتخابات غير 

قطعى است
 ســتاد انتخابات كشــور در اطالعيه اى اعالم كرد: 
اظهــارات وزير كشــور درباره يك مرحله اى شــدن 
انتخابات فقط يك ارزيابى مشروط و مطلقًا  غير قطعى 
است. به گزارش پايگاه ســتاد انتخابات كشور، كميته 
اطالع رســانى ستاد انتخابات كشور درخصوص اعالم 

پيش بينى تعيين تكليف انتخابات در مرحله اول كه رحمانى فضلى وزير كشور به 
آن اشاره كرده بود توضيحاتى به شرح زير داده است:  اظهارات جناب آقاى رحمانى 
فضلى در اين موضوع، صرفًا  يك ارزيابى مشروط و مطلقًا  غير قطعى است و اظهار 
نظر درخصوص يك مرحله اى يا دو مرحله اى شدن انتخابات، منوط به پايان اخذ 

رأى در شعب، شمارش همه آراء و اعالم نتايج خواهد بود.

ايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

ايران و جهانايران و جهان
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 حضرت آيــت ا... خامنه اى با تأكيد بر اينكه جمعه با 
رأى مــردم، در نهايت يك نفر از ميــان نامزدها انتخاب 
خواهد شد، خاطرنشان كردند: من معتقد به برنده و بازنده 
در انتخابات نيستم زيرا هركس رأى بياورد، برنده اصلِى 

انتخابات، نظام جمهورى اسالمى و ملت ايران است.
به گزارش فــارس به نقل از پايگاه اطالع رســانى دفتر 
مقــام معظم رهبــرى، حضرت آيــت ا... خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اســالمى صبح ديروز در ديدار هزاران نفر 
از مردم اســتانهاى قزوين، زنجان و ســمنان، در سخنان 
مهمــى، انتخابات روز جمعه را يك جشــن ملى و يك 
حماســه بزرگ مردمى و جلوه اى از انديشه نو و جذاب 
مردم ساالرى اسالمى در مقابل ديدگان جهانيان خواندند 
و بــا تأكيد بر لزوم حضور بســيار پرحجم مردم در پاى 
صندوقها گفتند: روز جمعه هر فردى رأى بياورد، برنده 
اصلــى انتخابات، ملت ايران و نظام جمهورى اســالمى 

هستند.
رهبر انقالب اســالمى با ابراز خرســندى از حاكم شدن 
فضاى شــور و شــوق انتخاباتى در سراســر كشــور، 
خاطرنشان كردند: هر انتخاباتى كه در دوره هاى مختلف 
برگزار مى شــود، در واقع صحنه درخشش ملت ايران و 
حماسه عظيم مردمى است كه موجب افزايش عزت ملت 

و قدرت ملى مى شود.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى، انتخابات را از منظر ديگر، 
به رخ كشــيدن انديشه نو و جذاب مردم ساالرى اسالمى 
در مقابل چشــم سياستمداران در دنيا دانستند و افزودند: 
مردم ساالرى دينى يك تجربه جديد بود كه به وسيله نظام 
جمهورى اسالمى و امام بزرگوار، به بشريت عرضه شد 
و ملت ايران در روز جمعه، بار ديگر تبلور اين انديشه نو 

را در معرض ديد جهانيان قرار خواهد داد.
ايشــان با تأكيد بر اينكه انتخابات روز جمعه مورد توجه 

دو گروه در دنيا قرار دارد، گفتند: از يك طرف مسئوالن 
و دستگاههاى مختلف در امريكا و اروپا و دولتهاى دنباله 
رو امريكا در منطقه و همچنين مقامات رژيم صهيونيستى، 
نظاره گر انتخابات خواهند بود تا ببينند مردم ايران چگونه 
و با چه روحيه اى و در چه حجمى وارد ميدان انتخابات 
خواهند شــد، و از طرف ديگر، ملتهــاى منطقه با نگاه 
تحســين و حسرت به حضور مردم در روز جمعه چشم 
دوخته اند تا بار ديگر عظمت ملت ايران و آزادى موجود 

در نظام اسالمى و مردم ساالرى دينى را نظاره گر باشند.
رهبر انقالب اســالمى تأكيد كردند: بر همين اساس اگر 
حضور مردم در انتخابات ضعيف باشد، يك نوع قضاوت 
و تصميم گيــرى خواهد شــد اما اگر حضــور مردم در 
انتخابات، هوشــمندانه، قوى و با حجم زياد باشد، قطعًا 

قضاوت به گونه ديگرى خواهد بود.

حضرت آيــت اهللا خامنه اى، برگزارى انتخابات در دوره 
هاى مختلف را زمينه ســازِ طراوت بخشى مجدد و ارائه 
عظمتى ديگر از نظام اســالمى خواندند و خاطرنشــان 
كردند: روز انتخابات براى نظام جمهورى اسالمى، «روز 

جشن ملى و شادى و شور» است.
ايشــان با اشاره به ناامنى گسترده موجود در منطقه غرب 
آســيا و شــمال آفريقا، گفتند: در چنيــن محيط ناامنى، 
جمهورى اسالمى ايران با لطف و عنايت الهى، با آرامش 
و امنيت كامل، در تدارك برگزارى انتخابات اســت كه 
اين موضوع بســيار با اهميت است و بايد قدر و ارزش 
آن دانسته شــود. رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه 
فضاى آزادى، فضاى تأثيرگذار بودن رأى مردم و محيط 
امن و آرام كنونى، مرهون نظام جمهورى اسالمى است، 
افزودند: اگرچه برخى از اين فضاى آزادى اســتفاده ولى 

آن را نفى و ناسپاســى مى كنند، امــا اينكه ملت ايران با 
آزادى كامــل در انتخابات شــركت مى كننــد و رأى و 
تصميم آنها در انتخابات باالترين مسئول اجرايى كشور و 
همچنين مديران شهرى تأثيرگذار است، موضوع بسيار با 

ارزشى است كه بايد قدردان آن باشيم.
حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنشــان كردند: برگزارى 
انتخاباتــى آزاد و رقابتى و رأى مــردم به منظور انتخاب 
رئيس جمهور، براى ملتهاى منطقــه ما كه دولتهاى آنها 

تحت حمايت و سيطره امريكا هستند، يك رؤيا است.
ايشــان، حضور مردم در صحنــه و در پاى صندوق هاى 
رأى را حاوى دو پيام مهم دانســتند و گفتند: اولين پيامِ 
حضور در انتخابات، «نشان دادن اعتماد و عالقه مردم به 
نظام جمهورى اسالمى» است و پيام ديگر آن، «نشان دادِن 

زنده بودن و پاى كار و مصمم بودن ملت ايران» است.
رهبر انقالب اســالمى تأكيد كردند: هرچه حضور مردم 
در پاى صندوق هاى رأى بيشتر باشد و هرچه انضباط و 
پايبندى كنونى به قانون بيشتر باشد، آبرو و احترام ملت 

ايران در نزد ناظران جهانى بيشتر خواهد شد.
حضرت آيــت ا... خامنه اى، رعايت انضباط و پايبندى به 
قانون در سه مرحله ى «قبل از انتخابات، روز انتخابات و 
بعد از انتخابات» را بسيار با اهميت برشمردند و افزودند: 
ملت ايران تجربه كرده است كه رعايت اين انضباط تا چه 
حد به نفع او است و بى انضباطى و رعايت نكردن قانون، 

تا چه ميزان مضّر است.
ايشــان با تأكيد بر اينكه در روز جمعه با رأى مردم، 
در نهايــت يك نفر از ميــان نامزدها انتخاب خواهد 
شد، خاطرنشــان كردند: من معتقد به برنده و بازنده 
در انتخابات نيســتم زيرا هر كس رأى بياورد، برنده 
اصلــِى انتخابــات، نظام جمهورى اســالمى و ملت 

است. ايران 

 آراء مردم امانت است؛ دستگاههاى اجرايى، 
نظارتى و حافظ امنيت كامًال مراقبت كنند

رهبر انقالب اســالمى با اشــاره به جديت دستگاههاى 
اجرايى و نظارتِى انتخابات و دســتگاههاى حافظ امنيت 
در انجام وظيفه خود گفتند: همه اين دســتگاهها، مورد 
اعتماد و با يكديگر نيز هماهنگ هســتند اما بار ديگر به 
اين دستگاهها سفارش مى كنم كه آراء مردم امانت است 
و اين امانت بايد حفظ شــود. حضرت آيت اهللا خامنه اى 
افزودند: ممكن است افرادى باشند كه قصد تخلف هايى 
را داشته باشند و دستگاههاى نظارتى و اجرايى و حافظ 
امنيت اگرچه مورد اعتماد و مقبول هستند اما بايد كامًال 

مراقبت كنند.
ايشــان با تأكيد بر اينكه دشــمنان ملت ايران، از نزديك 
صحنه انتخابات را رصد مى كنند، خاطرنشان كردند: بايد 
چهره ملت ايران در مقابــل بدخواهان، چهره اى مصمم 
و داراى عزم راســخ براى تصميم گيرى و در عين حال 
چهره اى همراه با اعتماد بــه نفس، قدرتمند و با آرامش 
باشــد. رهبر انقالب اسالمى با اشــاره به برخى سخنان 
ناشايســتى كه در جريان رقابت هاى انتخاباتى بيان شد، 
گفتند: اگرچه اين ســخنان شايســته ملت ايران نبود اما 
حضور مردم همه اين مســائل را حل خواهد كرد و اين 
سخنان تأثيرى نخواهد داشت. حضرت آيت اهللا خامنه اى 
افزودند: ان شاءاهللا مردم ايران اعم از زن و مرد، روز جمعه 
در سراســر كشــور، در انتخابات شركت خواهند كرد و 
با اين حضور و با نشــان دادن عزم راسخ خود، به نظام 
اسالمى آبرو خواهند بخشيد. ايشان در ادامه يك توصيه 
مهم به هواداران و ستادهاى نامزدهاى انتخاباتى داشتند و 
گفتند: عالقمندان نامزدها و ســتادهاى آنها بايد متانت و 
انضباط را رعايت كنند زيرا اين چند صباح زندگى و كار 
دنيا خواهد گذشــت و آنچه كه باقى مى ماند، اعمال ما 

و محاسبه الهى است، بنابراين همه بايد با در نظر گرفتن 
رضاى الهى و با خالص كردن نيت ها در عرصه رقابت ها 

و تبليغات انتخابات فعاليت كنند.
 همه موظف بــه رعايت قانــون و انضباط 
هســتند؛ طرفداران نامزدها متانت خود را حفظ 

كنند
رهبر انقالب اســالمى با تأكيد بر اينكه اگر فعاليت هاى 
انتخابــات با هدف رضايت الهى باشــد، خداوند به آنها 
بركت خواهد داد و آنچه كه به نفع ملت ايران است، پيش 
خواهد آمد، افزودند: همه موظف به پايبندى به قانون و 

رعايت انضباط قانونى و عمل به آن هستند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى گفتند: نظام اســالمى در طول 
نزديــك به 4 دهه، به رغم دوره هاى مختلف و شــرايط 
گوناگــون دنيا و منطقه و همچنيــن برخى عملكردهاى 
احياناً نامناســب يا غيرجامع مســئوالن، به پيش رفته و 
حركت عظيم جمهورى اسالمى و حضور مردم كار خود 
را كرده است. ايشــان تأكيد كردند: اين پيشرفت روز به 
روز ادامه خواهد يافت و جمهورى اسالمى آن روزى را 
خواهد ديد كه دشــمنان مأيوس شوند و از زياده گويى و 
ياوه گويى دســت بردارند. رهبر انقالب اسالمى در پايان 
بحِث انتخابات اظهار اميدوارى كردند خداوند متعال به 
آزمــون بزرگ روز جمعه عنايت كند و بركت دهد و هر 
آنچه را كه خير و صالح ملت و كشور است، پيش آورد.
رهبر انقالب اســالمى در ابتداى سخنانشان، ماه شعبان 
را ماه دعا و توســل و آماده شدن براى ضيافت الهى در 
مــاه مبارك رمضان خواندنــد و افزودند: بايد از فرصت 
باقيمانده  ماه شعبان استفاده و خود را وارد وادى معنويت 
و رحمــت الهى كرد و جوانان عزيــز با دلهاى صاف و 
پاكشان، آمادگى بيشــترى براى استفاده از اين فرصت و 

نعمت الهى دارند.

رهبر معظم انقالب در ديدار اقشار مختلف مردم:

برنده اصلى انتخابات، نظام و ملت است

 سخنگوى شوراى نگهبان درباره اظهارات وزير 
كشــور مبنى بر يك مرحله اى شدن انتخابات تأكيد 
كرد: خواهش مى كنم عزيزان ما در وزارت كشور بر 

اساس حدس و پيشگويى صحبت نكنند.
عباســعلى كدخدايى اظهار داشــت: انتظار مردم ما 
اين است كه خبرنگاران محترم رسانه هاى خارجى 
گام هاى بلندى را كه مردم ما براى تعيين سرنوشت 
خود برمى دارند و جلوه مردم ساالرى دينى است، به 

خوبى منعكس كنند.
وى ادامه داد: شــوراى نگهبان تالش مى كند در بُعد 
نظارت بر انتخابات، امانتدار آراى مردم باشــد و از 
حق الناســى كه به تعبير رهبر معظم انقالب در آراى 

مردم وجود دارد، پاسدارى كند.
سخنگوى شــوراى نگهبان در ادامه از برگزارى 
دوره  جمهــورى  رياســت  انتخابات  همزمــان 
دوازدهــم در بيــش از 100 كشــور جهان خبر 
داد و گفــت: ايرانيــان عالقه مند به سرنوشــت 
كشورشــان، همــگام با هموطنان داخل كشــور 

شد. برخواهند  گام 
كدخدايى در پاسخ به سؤال خبرنگارى درباره امكان 
نظــارت طرف هاى خارجى بــر انتخابات در ايران 

تأكيــد كرد: نظارت بر انتخابات از ســوى نهادهاى 
بين المللى يا كشورهاى ديگر، يك امر توافقى است 
و معموالً در جايى اتفاق مى افتد كه مشــكالتى در 

كشور مقصد وجود داشته باشد.
وى افزود: در جمهورى اسالمى، انتخابات يك امر 
مردمى اســت و ضرورتى براى نظارت طرف هاى 
خارجى احســاس نشــده، هر چند ابايــى از اين 
موضــوع نداريم و مى توانيم تجارب خود را هم در 

اختيارشان قرار دهيم.
به گــزارش مهــر، ســخنگوى شــوراى نگهبان 
همچنين در پاســخ به ســؤال خبرنگارى درباره 
احمدى نــژاد  محمــود  صالحيــت  رد  علــت 
صالحيت هاى  بررســى  در  ســابق  رئيس جمهور 
نامزدهــاى رياســت جمهورى ايــن دوره گفت: 
بررســى صالحيت ها در شوراى نگهبان بر اساس 
ســوابق افراد صورت مى گيرد و درنهايت با توجه 
بــه آراى اعضاى شــورا، اعالم نتيجه مى شــود؛ 
طبيعتــًا همانطور كه برخى افراد در گذشــته رأى 
الزم را نداشته اند، ايشان هم رأى كافى را نداشت 
و نظر اعضاى شوراى نگهبان در مجموع به تائيد 

نبود. ايشان  صالحيت 

دريافت گزارش 200 تخلف انتخاباتى
كدخدايى در پاسخ به سؤال ديگرى درباره تخلفات 
احتمالى صورت گرفته توسط نامزدها تاكنون اظهار 
داشت: شــوراى نگهبان از ابتداى تبليغات تا انتهاى 
انتخابــات، محل دريافت شــكايات اســت و اين 
شكايات تا وقتى كه مربوط به تخلفات عادى باشد، 
از طريق وزارت كشور به قوه قضائيه ارسال مى شود 
كه در اين رابطه بيش از 200 مورد گزارش دريافت 

شده است.
وى تصريــح كرد: تخلــف عمده اى كــه مؤثر در 
سرنوشت انتخابات باشد و شورا بخواهد وارد شود، 

تاكنون گزارش نشده است.
سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به سؤالى درباره 
صحبت هاى امروز وزير كشــور كه از قطعى بودن 
يك مرحله اى شدن انتخابات اين دوره سخن گفته 
بود، تأكيد كــرد: اينكه چه اتفاقى بــراى انتخابات 
مى افتد، من اهل پيشگويى نيستم و خواهش مى كنم 
كه عزيزان ما در وزارت كشــور بر اساس حدس و 

پيشگويى صحبت نكنند.
كدخدايى افزود: اميدواريــم نتيجه اى كه به خير و 

مصلحت كشــور اســت، رقم بخورد و يك يا دو 
مرحله اى شدن انتخابات نيز در روز 29 ارديبهشت 

مشخص خواهد شد.
وى خاطرنشــان كرد: در صــورت دو مرحله اى 
شــدن انتخابــات، تبليغات مرحلــه دوم از زمان 
اعالم نهايى نتايج آغاز مى شــود و تا 24 ســاعت 
قبل از آغاز انتخابات دوره دوم ادامه خواهد شد.

ســخنگوى شــوراى نگهبان در ادامه و در پاسخ به 
ســؤال خبرنگارى درباره تخلفــات برخى مديران 
دولتــى در انتخابات از جمله حضور در روســتاها 
و تهديد روســتاييان به قطع يارانه در صورت رأى 
نياوردن حســن روحانى تصريح كرد: گزارشــات 
تخلفات به صورت روزانه براى ما ارســال مى شود 
و موضوعات آن مختلف اســت؛ مواردى كه مقرون 
به صحت باشد، به قوه قضائيه ارسال مى شود و اين 

قوه هم تاكنون پيگيرى خوبى داشته است.
وى تأكيد كرد: براى شــوراى نگهبان فرقى نمى كند 
كه چه كســانى مرتكب تخلف شوند؛ امروز صبح 
هم گزارشــى از روند برگزارى انتخابات تاكنون و 
تخلفــات صورت گرفته به فقهاى شــوراى نگهبان 

ارائه كرديم.

سخنگوى شوراى نگهبان 

مسئوالن وزارت كشور درباره انتخابات پيشگويى نكنند

ريزش چاه جان كارگر جوان را 
گرفت

 يــك جوان حدود 30 ســاله بر اثر ريــزش چاه در 
روستاى چنارشيخ از توابع اسدآباد جان خود را از دست 
داد. رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان اسدآباد با اعالم 
اين خبر به ايرنا گفت:  ظهر روز ســه شنبه خبر يك مورد 
ريزش آوار به تيم هاى امداد و نجات هالل احمر اطالع 

رسانى شد.
عليرضــا صالحى اظهار كرد: تيم هــاى امداد و نجات با 
امكانات الزم در محل حادثه حضور يافته و متوجه شدند 
ريزش ديواره يك حلقه چاه موجب دفن شدن يك كارگر 

جوان در داخل يك باغ شده است.
وى افزود: اين چاه 25 متر عمق داشته است و اين كارگر 
قصد داشت پس از كندن و وصل كردن اين چاه به قناتى 

كه در زير زمين قرار داشت اقدام به كمر گذارى كند.
رئيس جمعيت هالل احمر اسدآباد بيان كرد: پس از كندن 
چاه ديواره آن ريزش كرده و اين جوان در زير آوار جان 

خود را از دست مى دهد.
صالحى گفت: تيم هاى امداد و نجات هالل احمر پس از 
2 و نيم ساعت تالش جسد اين كارگر جوان را از داخل 

چاه خارج كردند.

سكوت در انتخابات عواقب 
آخرتى دارد

 معاون هماهنگ كننده ســپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان با بيان اينكه كســى كه مشــاركت در انتخابات و 
يا انتخــاب فرد اصلح تعللى داشــته، بايد فرداى قيامت 
پاسخگو باشــد، گفت: اين انقالب اسالمى كه به فرمان 
امام و پشتيبانى ملت ســرانجام گرفت، انقالب مظلومان 
و ستمديدگان جهان اسالم اســت و تنها متعلق به ايران 

نيست.
مصطفــى رســتمى در نشســت بصيرتى بســيجيان و 
گردان هاى بيت المقدس اســدآباد با اشاره به سخن امام 
راحل كه فرمودند نگذاريد انقالب به دســت نااهالن و 
نامحرمــان بيفتند، گفت: گاهى ايــن نااهالن در مجلس 
شوراى اسالمى، گاهى در خبرگان و گاهى در دولت نفوذ 
مى كنند و البته هر پنجره اى باشد در آنجا نفوذ مى كنند و 
اين امر مى طلبد كه در صحنه انتخابات باشــكوه و اقتدار 

حضور داشته باشيم.
وى با بيان اينكه كســى كه در مشاركت در انتخابات و يا 
انتخاب فرد اصلح تعللى داشــته باشد بايد فرداى قيامت 
پاسخگو باشد، افزود: آيت ا... حائرى در سخنانى مى گويد 
كه هر كســى در اين انقالب نباشد و به فرد انقالبى رأى 

ندهد، گويى بر امام زمان(عج) شمشير كشيده است.
رستمى به دوران جنگ تحميلى اشاره كرد و گفت: در اين 
دوران ما در 37 كشور اسير داشتيم و اين نشان مى دهد كه 

دشمنان انقالب كم نيستند.
رستمى در پايان ســخنانش سكوت هر ايرانى را خيانت 
به نظام دانســت و گفت: با غيــرت دينى و انقالبى خود 
در اين انتخابات نشــان خواهيم داد كه دشمن نمى تواند 

در ما نفوذ پيدا كند.

سخنگوى وزارت خارجه:
تعهدى براى اجراى بخش هاى 
مغاير با قوانين و باورهاى 
دينى در سند 2030 نداريم

  ســخنگوى وزارت امــور خارجــه گفت: موضع 
اصولــى و تغييرناپذير ايران عدم اجــراى بخش هايى 
از ســند 2030 كه مغاير با قوانيــن، اولويت هاى ملى، 
باورهــاى دينى و ارزش هاى اخالقى جامعه اســالمى 

ايران مى باشد، است.
بهرام قاســمى، سخنگو و رئيس مركز ديپلماسى عمومى 
و رســانه اى وزارت امور خارجه در گفت وگو با ايسنا، 
در خصوص نگرانى ها و مســائلى كــه در روزهاى اخير 
و در فضاى انتخاباتى كشور پيرامون سند آموزش 2030 
ايجاد شده است اظهار داشت: با توجه به اينكه در آستانه 
يكى از حساس ترين و تاريخى ترين رويدادهاى كشور 
براى مشاركت در تعيين سرنوشت و انتخاب راه و مسير 
حركت ايران اسالمى به ســوى توسعه، آرامش و امنيت 
قرار گرفته ايم، شايســته است در خصوص اين موضوع 
كه نگرانى ها و دغدغه هايى را ايجاد كرده است، از نقطه 

نظر وزارت امور خارجه توضيح داده شود.
وى در ادامه گفت: پس از گاليه دلسوزانه ى مقام معطم 
رهبرى در مورد بخش هايى از ســند آموزشــى موسوم 
به «چارچوب اقدام آموزش 2030»، به دســتور رياست 
محترم جمهــورى و با پيگيرى و نظــارت جناب آقاى 
دكتر ظريف، موضوع با فوريت و جديت طى جلســات  
كارشناســى متعــدد، در وزارت امور خارجــه نيز مورد 

بررسى قرار گرفت.
قاسمى افزود:  بدون ترديد  فرمايشات  مقام معظم رهبرى  

در همه امور  فصل الخطاب است.
سخنگوى دستگاه ديپلماســى اظهار داشت: همه بخش 
هــاى مرتبط در دولــت به ويــژه  وزارت امور خارجه، 
متناسب با نقش و حضورى كه در موضوعات و مذاكرات 
بين المللى دارند، هرگز تن به پذيرش هر آنچه ذره اى با 
باورها، اعتقادات و ارزش هاى دينى، اخالقى، اجتماعى و 
اسالمى كشور تعارض و مخالفتى داشته باشد، نداده و از 
اين پس نيز نخواهند داد. در تمامى موضوعات بين المللى 
تخصصى كه متولى اصلى آن به لحاظ فنى، دستگاهى به 
غيــر از وزارت امور خارجه بــوده، همين رويكرد را در 
پيش گرفته و هرگز نسبت به موضوعات، اسناد و توافقات 
دوجانبه، چندجانبه و بين المللى كه مغاير با شــئونات و 
باورهاى اخالقى و دينى جمهورى اســالمى ايران  باشد، 
بى تفاوت نبوده و براساس همين معيار  نيز  در آينده نيز 

عمل خواهند نمود.
 قاســمى افزود: با توجه به تحفظ رســمى اعالم شده از 
سوى جمهورى اسالمى ايران، هيچ بخش از سند 2030
كه مغاير با فرهنگ و باورهاى دينى، اجتماعى و اخالقى 
ايرانى و اســالمى كشــور باشــد، قابليت اجرا نداشته و 
كشــورمان نيز هيچ گونه تعهدى نســبت بــه اجراى آن 
نــدارد و اين موضوع  به عنــوان موضع ثابت، اصولى و 
غيرقابل تغيير جمهورى اسالمى ايران به صورت رسمى 
به يونسكو اعالم شده كه در سايت رسمى آن سازمان نيز 

درج گرديده است.

 معاون سياســي امنيتي اســتاندار همــدان گفت: 
عزت كشور در گروي حضور حماسي مردم در روز 

انتخابات است. 
محمدابراهيم الهي تبار در جلســه توجيهي نمايندگان 
فرمانــدار همدان در شــعب اخذ رأي، با اشــاره به 
وظايف نمايندگان فرماندار در شعب اخذ رأي تصريح 
كرد: نمايندگان فرماندار در شعب اخذ رأي وظيفه اي 
حســاس دارند چرا كه انتخابات رياســت جمهوري 
اســالمي از قداستي برخوردار اســت كه مي تواند به 
عنوان مؤلفه اي براي وحدت ملي و ايجاد يأس در دل 

دشمنان تلقي شود. 
به گزارش ايســنا، وى با بيان اينكه انتخابات سرمايه 
اجتماعي اين نظام را به رخ جهانيان خواهد كشــيد، 
افزود: اين دوره از انتخابات از دوره هاي نادري است 
كه همه جريانات سياسي داخل نظام حضور دارند و 
معتقد به مشــاركت در انتخابات هستند و هر فردى 
با هر گرايشــي براي تعيين سرنوشــت كشــور پاي 

صندوق هاي رأي حاضر مي شود. 
الهى تبار با اشــاره به حضور تمام احزاب سياســى و 
رقابت هاى تنگاتنگ در اين دوره از انتخابات رياست 

جمهورى عنوان كرد: در اين دوره دو انتخابات داريم 
و همه كانديداها به دنبال منافع خود هستند و وظيفه 
مجريان برگزارى انتخابات حفظ حق الناس و دفاع از 
حقوق و حفظ رأي مردم و شــمارش درســت آراي 

آنان است. 
وى ادامه داد: بحث حق النــاس يعني رعايت تمامي 
نــكات مهم از جمله زدن مهــر تعرفه رأي، دقت در 
شمارش آراء، جلوگيري از ورود افراد متفرقه در كنار 

صندوق رأي و ... است. 
وى تصريح كرد: نماينــدگان فرماندار به عنوان مدير 
صندوق هستند بنابراين تمام عوامل اجرايي صندوق 
بايــد از مديريت نمايندگان فرماندار به عنوان مديران 
اجرايــي پيــروي كنند و از تمامــي عوامل به خوبي 
اســتفاده كنند تا مردم بي دردســر رأي خــود را در 

صندوق بيندازند. 
رئيــس ســتاد انتخابات اســتان همــدان خطاب به 
نماينــدگان فرماندار اعالم كرد: از ظرفيت بازرســان 
كشــور به خوبي استفاده كنيد و با اعضا و نمايندگان 
هيئت نظارت هماهنگي خوبي داشــته باشــيد و با 
توجــه به رقابت تنگاتنگ در اين دوره، حتما مواظب 

صندوق ها باشيد. 
وى با بيــان اينكه رأس ســاعت 8 صبح جمعه 29
ارديبهشت ماه رأى گيرى آغاز مى شــود، افزود: ستاد 
انتخابات در فرمانداري ها و اســتانداري ها و وزرات 
كشور از اين ساعت فعال اســت و مي توانند فرآيند 
رأي گيــري را رصد و مديريت كــرده و از تخلفات 

جلوگيري كنند. 
الهى تبار با بيان اينكه در ســمينار مشهد بين 5 استان، 
همدان در تمام شاخص هاي رعايت نكات انتخاباتي 
رتبه اول را داشــت و بايد اين جايگاه حفظ شــود، 

خاطرنشــان كرد: بعد از پايان انتخابات در شمارش 
آراء خيلي دقت كــرده و در كمال صداقت، امانت و 
دقت آراء اخذ شــده را شمارش و نتيجه را به شعب 

فرمانداري ها اعالم كنيد. 
وى با اشــاره به برگزارى الكترونيكى انتخابات در 4
شهرستان استان، يادآور شــد: در دوره گذشته ميزان 
شــكايات كم بود و برآيند افكار عمومي اين بود كه 
نهاد نظارتــي انتخابات را بي طرفانــه برگزار كرده و 
وظيفه خــود را انجام مي دهد و آرامــش در جامعه 

برقرار خواهد شد.

معاون سياسى استاندار همدان:

عزت كشور در گروي حضور حماسي 
مردم در روز انتخابات است
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مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان 
همدان خبر داد

برگزاري 829 عنوان برنامه در سال جاري
 مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان همدان از 
برگزاري 829 عنوان برنامه در سال جاري خبر داد و گفت: 40 مركز 

فرهنگى و هنرى در استان همدان فعال است.
محمدرضا جوادى در گفت و گو با فارس در همدان با اشاره به فعاليت 
40 مركز فرهنگى و هنرى در اســتان همدان، اظهار كرد: 54 هزار نفر 

عضو اين مراكز فرهنگى و هنرى فعال در سطح استان هستند.
وى با بيان اينكه 40 مركز در قالب، 28 مركز ثابت، ســه مركز پستى، 
يك واحد ســيار شهرى و هشت واحد سيار روستايى در استان فعال 
اســت، تصريح كرد: برنامه ريزى هاى سال جارى در راستاى كشف و 
پرورش اســتعدادها، خالقيت ها، توانايــى و تفكر در ميان كودكان و 
نوجوانان و تحكيم و تقويت هويت اسالمى ايرانى و باورهاى اخالقى 

مخاطبان طراحى شده است.
مديركل كانون پــرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان همدان 
با اشــاره به برگزارى 829 عنوان برنامه در ســال جــارى، ادامه داد: 
برگزارى كارگاه هاى آموزشى، مانند نقاشى، خوشنويسى، پويانمايى، 
تئاتر عروسكى و نجوم از برنامه هاى مهم در سال جارى خواهد بود.

وى برگزارى برنامه هاى قصه گويى، نشــريه ديوارى، مسابقات ملى و 
بين المللى، از جمله جشــنواره رضوى را از برنامه هاى مهم فرهنگى 
عنــوان كرد و افزود: نقد و بررســى كتاب، تجليل از نويســندگان و 

شاعران از برنامه هاى شاخص ادبى در سال جارى خواهد بود.
جوادى با اشاره به برگزارى برنامه هاى متعدد در حوزه هاى آموزشى 
و پژوهشى، خاطرنشان كرد: برگزارى اردوهاى زيارتى و سياحتى از 
مهم ترين  و  شــاخص ترين برنامه هاى ســال جارى براى كودكان و 

نوجوانان خواهد بود.

واكنش هنرمندان در پى توهين به خسرو 
آواز ايران؛ ساحت هنر را مقدس نگه داريد

  توهين اخير حامى يكى از نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى 
به استاد محمدرضا شجريان، واكنش شديد جمعى از هنرمندان را در 

پى داشت.
ايرنا، با شدت گرفتن ماراتن تبليغات انتخابات در هفته جارى، تعداد 
نشست ها و همايش ها با حضور نامزدهاى انتخاباتى و نمايندگان آنها 

در اقشار مختلف هنرى، سياسى و اقتصادى افزايش يافت.
ابوالقاســم طالبى كارگردان سينما روز شــنبه 23 ارديبهشت ماه در 
همايش نخبگان سياســى، فرهنگى، اقتصادى حامى يكى از نامزدان 
انتخابات رياست جمهورى در دانشكده حقوق دانشگاه تهران گفت: 
اميدواريم خداوند به آقاى شــجريان ســالمتى و شفا دهد، اما اينكه 
كســى بعد از چهار سال رياســت جمهورى آويزان كسى مى شود 
كه بنده خدا گرفتار بيمارى ســرطان است، معلوم مى شود كه چقدر 
دســتش پر اســت! اين گفته خشــم و اعتراض را در ميان جمعى از 
هنرمندان و مسووالن در پى داشت.  على مطهرى نايب  رئيس مجلس 
شوراى اسالمى در واكنش به اين گفته، تصريح كرد: نبايد آثار هنرى 
را با گرايش  هاى سياســى مرتبط كرد. در واقع اگر گرايش سياســى 

پديدآورنده يك اثر را نيز قبول نداريم، نبايد آسيبى به اثر او برسد.
فاطمه گودرزى هنرمند بازيگر ســينما و تلويزيون به سرعت با انتشار 
عكســى از استاد شجريان در صفحه اينســتاگرام خود با انتشار شعر 
و تصويرى از وى به اين ســخنان اعتراض كرد و نوشــت: ما همگى 
سرطان داريم... هم ناله قطره هاى باران بودن - در پيكر زخمى وطن 
جان بودن - آنقدر كه فكر مى كنيد آسان نيست سخت است در اينجا 
شجريان بودن. ليال حاتمى، بازيگر سينما و فرزند على حاتمى سعدى 
سينماى ايران نيز به سرعت به اين گفته ها واكنش نشان داد و بخشى 
از كنسرت استاد شجريان و متن سرود رزم مشترك معروف به «همراه 
شو عزيز» را نيز در صفحه خود منتشر كرد و خواستار مشاركت بيشتر 
در انتخابات شــد. اميرحسين مدرس مجرى صدا وسيما نيز با انتشار 
پستى در اينستاگرام خود نوشت: آقاى ابوالقاسم طالبى پيش از انداختن 
قالده هاى طال به گردن ديگران، ... از ادب بر گردن خود بياويز. محسن 
تنابنده، كارگردان، نويســنده و بازيگر سينما و تلويزيون نيز با انتشار 
ويدئويى از قطعه «مرغ سحر» در صفحه اينستاگرامش، اعتراض خود 
را به اين سخنان نشان داد.  اما ماجرا به همين جا ختم نشد و بزرگان 
حوزه موسيقى نيز نسبت به اين سخنان واكنش نشان دادند.  داريوش 
پيرنياكان آهنگساز موســيقى اصيل در نشست ايران فرهنگى كه روز 
دوشنبه 25 ارديبهشت ماه در تاالر وحدت برگزار شد، گفت: هنرمندى 
كه اخيرا درباره اســتاد شجريان حرف هايى زده در واقع اين حرف ها 
شايسته خودش است. اين موسيقيدان با بيان اينكه بايد قدر هنرمندان 
اصيل موسيقى را دانســت، افزود: شنيده ام يكى از افراد با حرف هايى 
به محمدرضا شجريان توهين كرده اما بايد بگوييم حرف هايى زده كه 
اليق خودش اســت. همچنين هيات مديره خانه موسيقى طى بيانيه اى 
هتك حرمت اين اســتاد برجســته را محكوم كرد.  در بخشى از اين 
بيانيه آمده اســت: خانه موسيقى ضمن محكوم كردن اينگونه رفتار و 
گفتار زشت و ناپسند اميدوار است جامعه فرهنگ و هنر ايران همگام 
با ديگر اقشــار مختلف با حضور گســترده پاى صندوق  هاى رأى در 
روز جمعه 29ارديبهشــت با انتخاب نامزد اصلح و اخالق مدار ضمن 
پاسخ معنادار به اينگونه هتك حرمت ها يكبار ديگر آينده اى روشن و 
درخشان را براى ايران زمين رقم بزنند. سازندگان مجموعه انيميشنى 
«ديرين ديرين» نيــز اثرى را درباره محمدرضا شــجريان و با آرزوى 
ســالمتى براى او ساختند. در انيميشن تازه «ديرين ديرين»، محمدرضا 
شــجريان يك هنرمند و شــخصيت واقعى معرفى شده كه مودب و 

باكمال و هنر است و يك ملت برايش آرزوى سالمتى مى كند.

فرهنگ

هنـر

 على  اكبر جاللى اســتاد دانشــگاه علم 
و صنعــت تهران در ســومين همايش روز 
ارتباطات و روابط عمومى شــركت كرد و 
با انتقاد از عملكرد صداوســيما در جريان 
انتخابات و حمايــت از كانديدايى خاص، 
اظهار كرد: متاســفانه صداوسيما با هيجان 
دادن بــه مردم فضاى دو قطبى را در جامعه 

ايجاد مى كند.
بــه گزارش ايســنا، ســومين همايش روز 
ارتباطات و روابط عمومى ديروز با تجليل از 

برترين ها در تاالر وحدت برگزار شد.
على اكبر جاللى در ســخنانى در ســومين 
همايش و جشــن روز ملــى ارتباطات و 
روابط عمومى با اشــاره به فضاى انتخابات 
در كشــور گفت: نمى خواهم تبليغ كنم، ما 
يك انتخاباتى در پيش رو داريم كه متاسفانه 
قطب پذيــرى و همگرايــى در آن پذيرفته 
نيست. جامعه ما مى خواهد به جهانى شدن 
فكر كند، امروز به عنوان يك فرآيند جهانى 
آن را پذيرفته اســت، در بانك جهانى پول 
و حق عضويت مى پردازد، اما متاســفانه در 
داخل كشــور  قطب پذير نيست. جامعه ما 
متاســفانه حتى نمى تواند با جوامع جهانى 
درگير ارتباطات شــود و ارتباطات را پيش 

ببرد.
وي در ادامــه با اشــاره به خــط قرمزهاى 
صداوسيما براى استفاده از كلمه اينترنت كه 
زمانى باعث دشوارى هايى شده بود، يادآور 
شد: سال ها پيش پدرم درآمد تا در تلويزيون 
لفظ كلمه اينترنت را بگويم. آقاى الريجانى 
مى گفتند شــما حق نداريد از كلمه اينترنت 
روى آنتن استفاده كنيد. متاسفانه مميزى هاى 
ديگر مبنى بر ممنوعيت اجراى مجريان خانم 
و آقا در كنار يكديگر از ديگر مشكالتى بود 
كه در تلويزيون با آن مواجه بوديم در حالى 
كه روز جهانى ارتباطات براى اين است كه 

ما توانمندى هايمان را به اشتراك بگذاريم.
اين پيشكسوت ارتباطات با اشاره به مطرح 
كردن مباحث اقتصادى در مناظره كانديداها 
در تلويزيون، گفت: همه كانديداها فقط در 
موضوع اقتصادى نظراتشان را مى گويند در 
حالى كه ما در اقتصاد چيز خاصى نداريم ما 
GDP يك صدم جمعيت جهان هستيم كه

داريم. 97 درصــد از اقتصاد جهان اعتبار و 
سه درصد آن فيزيك. مس، نفت، گل و گچ 
اســت. امروز وقتى مى گويند سه هواپيماى 
بويينگ به كشور ما مى دهند، اين فرصت و 
اعتبار است. به چه جرمى بايد 40 سال سوار 
هواپيمايى شويم كه هر لحظه احتمال وقوع 
مرگ در آن وجود دارد. آيا اين خودكشــى 
نيســت؟ همه اين ها به اين دليل اســت كه 
نمى دانيــم چگونه با جهــان ارتباط برقرار 
كنيم و فقط فكر حرف هاى خودمان هستيم 
و آن وقت مســاله اقتصاد را مطرح مى كنيم. 
در حالــى كه اقتصاد اعتبار و زيرســاخت 
مى خواهد و زيرساخت يعنى ارتباطات فنى 

و تكنولوژى.
اين استاد ارتباطات سپس با اشاره به مباحثى 
كــه در مناظره هاى كانديداها مطرح شــد 
اظهار كرد: آدم شرمنده مى شود كه مى نشيند 
و مناظره افــرادى را مى بيند كه صحبت از 
يارانــه و وام ازدواج ميزنند. چرا ذهن يك 
دانشــجو از ازدواج را با ساده ترين راه يعنى 

وام ازدواج درگير مى كنيم.
جاللــى در بخش ديگرى از ســخنان خود 
با اشــاره به اين كه روابط عمومى ها ديگر 

در فضاى اجتماعى نقشــى ندارند، گفت: 
در فضــاى مجــازى مــا روابط عمومى ها 
چه كاره ايم؟ هيچ كاره. زحمت نكشيد. مردم 
در حــال حاضر خودشــان روابط عمومى 
هستند و ما بايد تمام انرژى مان را به شهروند 
روابط عمومــى بگذاريم و ديگر به فيزيك 
فكر نكنيم. بايد به شــرايط اجتماعى توجه 
كنيم چرا كه هر كدام از شهروندان رسانه اند 
و روابط عمومى ها امروز بايد با نوآورى بر 
روى يك شهروند روابط عمومى كار كنند. 
ديگــر اين تصويرى كه فكر كنيد ما انجمن 
روابط عمومى هســتيم و به مردم نســخه 

مى دهيم اشتباه است.
جاللى ســپس گفت:  خواهشــم از روابط 
عمومى ها اين است از تمام ابعاد وارد شوند 
و شهروندها را از تمام جوانب با سواد كنند. 
بايد در چهارچوب ضوابط از كســانى كه 
همين فضاى مجــازى را در اختيار ما قرار 

داده اند، حمايت كنيم.
اين اســتاد دانشــگاه ســپس با انتقــاد از 
عملكرد انتخاباتى صدا و ســيما و حمايت 
از كانديدايى خاص اظهار كرد: مســئوالن 
صدا و سيما چه جوابى مى خواهند به مردم 
بدهند. اين چه نوع برخــورد در انتخابات 
است. چگونه مى خواهند پاسخ فرزندان ما 
را بدهند. متاسفانه صداوسيما با هيجان دادن 
به مردم فضاى دو قطبى را در جامعه ايجاد 
مى كند. بايد رسانه صدا و سيما را به سمت 

رسانه شهروندى بكشيم.
سيد شــهاب سيدمحســنى،  مدرس روابط 
عمومى و روزنامه نگارى در سومين همايش 
و گراميداشــت روز ارتباطــات و روابــط 
عمومــى در ســخنانى با اشــاره به تدوين 
پيش نويس قانون جامــع روابط عمومى و 
ارسال آن به مجلس شوراى اسالمى، اظهار 
كرد: بــا تصويب اين قانــون حرفه روابط 
عمومى در ريل اصلــى خود قرار مى گيرد. 
با توجه به بروز و ظهور تكنولوژى ارتباطى 
روابط عمومى ها بايد از حالت سنتى خارج 

شده و به روز شوند.
سيدمحسنى ســپس با اعتقاد بر فرسايشى 
بــودن حرفــه  روابــط عمومى گفــت: از 
درخواست  مســئوالن  و  دســت اندركاران 
مى كنيم ايــن حرفه هم در زمره  مشــاغل 
ســخت و زيــان آور مانند خبرنــگارى و 

روزنامه نگارى تصويب و ابالغ شود.
وى با اشاره به رويدادها و تحوالت روابط 
عمومى ها در ســال 95، مطرح كرد:  جامعه 
روابط عمومى در سال 95 همانند سال هاى 

گذشــته با رويدادهاى مختلفى همراه بود. 
از كنفرانس و ســمپوزيوم هاى علمى گرفته 
تا تالش هايى كه بــا هدف ارتقاء جايگاه و 
اعتبار دانش روابط عمومى در كشور عمدا 
به همت دســت اندركاران بخش خصوصى 

اين علم تحقق يافت.
عمومى  روابط  متخصصــان  انجمن  رئيس 
كشور سپس مطرح كرد: انجمن متخصصان 
روابط عمومى در ســال 95 بــا همفكرى 
و هم انديشــى با صاحبنظــران اين حوزه 
توانســت تعريفى جديد از روابط عمومى 

متناســب با تغييرات جهانى اين حرفه ارائه 
كند و انتشــار دو كتاب جديد كاربردى در 
حوزه «گزارش نويســى در روابط عمومى» 
و «راهنماى نــگارش و ويرايش صفحات 
وب»، راه انــدازى كانال خبــرى و تحليل 
تلگرامى انجمــن، برگزارى يازدهمين دوره 
جشنواره ملى انتشــارات روابط عمومى ها 
و مشــاركت در برگــزارى اوليــن رخداد 
بررسى مسائل روابط عمومى كشور ايران از 
مهم ترين اقدامات انجمن در سال 95 است 

كه آنها را عملى كرد.

خبـر

اختتاميه جشنواره طنز سوره 
برگزار مى شود 

  مديرعامل موسســه ســپهر ســوره هنر از برگزارى اختتاميه 
جشــنواره طنز ســوره در اوايل هفته آينده و تالش اين جشنواره 

براى ترويج طنز فاخر خبر داد. 
به گزارش تســنيم، حامد رهنما، مديرعامل مؤسســه فرهنگى 
هنرى سپهر سوره هنر درباره اهداف برگزارى نهمين جشنواره 
طنز ســوره، گفت: هدف از برگزارى اين جشــنواره كشــف، 
جذب و پرورش اســتعدادهاى جوان در حوزه طنز اســت. از 
ســوى ديگر مى خواهيم طنز فاخر را در جامعه معرفى و ترويج 

دهيم.
وي درباره تعداد آثارى كه به جشنواره رسيده تأكيد كرد: جشنواره 
امســال در بخش هاى اســتندآپ كمدى، داســتان كوتاه، عكس، 
كاريكاتور، مقاالت پژوهشــى، نثر و نظم برگزار مى شود. در همه 
اين بخش ها دو هزار و 67 اثر به جشــنواره ارسال شده و از اين 

ميان 217 اثر به مرحله نهايى راه يافته اند.
مديرعامل موسســه فرهنگى هنرى سپهر ســوره هنر با اشاره به 
برگزارى نمايشــگاه هايى با نمايش آثــار برتر، گفت: آثار برتر در 
رشــته عكاســى و كاريكاتور در نگارخانه هاى ايستگاه هاى مترو 
بــراى عموم مردم به نمايش درمى آينــد. همچنين آثار برگزيده ى 
بخــش كاريكاتور در گالرى «ابوالفضــل عالى» و در گالرى خانه 
عكاســان ايران، آثار برگزيده  بخش عكاســى به نمايش گذاشته 

مى شود.
رهنما درباره زمان برگزارى اختتاميه تاكيد كرد: سال گذشته و در 
بهمن ماه قرار بود اختتاميه ى نهمين جشــنواره طنز سوره برگزار 
شــود اما به دليل رخ دادِن حادثه پالســكو و بــراى همدردى با 
جانباختگان اين حادثه، زماِن برگزارى اختتاميه را به ارديبهشــت 
امســال موكول كرديم كه اوايل هفته آينده در تاالر سوره برگزار 

مى شود.
مراســم اختتاميه نهمين جشنواره طنز سوره، 31 ارديبهشت 1396

از ساعت 17 در تاالر سوره حوزه هنرى برگزار مى شود.

انتقاد از عملكرد انتخاباتى صداوسيما 
در روز ارتباطات و روابط عمومى

بزرگداشت خيام در ارمنستان برگزار شد
 در آستانه 28 ارديبهشت و روز بزرگداشت شاعر بزرگ ايران زمين، 
خيام نيشــابورى، در مراســمى ياد و نام اين حكيم بزرگ در ارمنستان 

گرامى داشته شد.
به گزارش ايســنا بر اساس خبر رســيده، در اين مراسم كه با همكارى 
رايزنى فرهنگى كشــورمان در ارمنستان و دانشگاه بين المللى اسالوونى 
و با حضور مجيد مشــكى رايزن فرهنگى كشورمان، معاونان، استادان و 
دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد، ابتدا يكى از دانشجويان در سخنانى 
به زبان فارســى به معرفى و بيان زندگى نامه حكيم نيشابور پرداخت و 
سپس گروه هاى مختلف دانشجويان به خواندن شعرهاى خيام پرداختند. 

در بخش ديگر اين برنامه نيز شــعرهاى خيام و ســاير شاعران ايرانى به 
زبان هاى فارسى، ارمنى، روســى، انگليسى و آلمانى توسط دانشجويان 
اين دانشگاه خوانده شد. پايان بخش اين برنامه سخنرانى معاون رياست 
دانشگاه ، سخنان رايزن فرهنگى كشورمان و پرفسور آساطوريان رييس 
دانشكده شرق شناسى اين دانشگاه بود. سركيسيان معاون رياست دانشگاه 
ضمن بيان همكارى هاى گذشــته اين دانشــگاه با ســفارت جمهورى 
اســالمى ايران و رايزنى فرهنگى از عزم مسئوالن دانشگاه براى جهش 
اين روابط خبر داد و ابراز اميدوارى كرد اين همكارى ها در آينده نزديك 
توسعه پيدا كند. همچنين مشــكى رايزن فرهنگى كشورمان ضمن ابراز 
خرســندى از اجراى  برنامه ها و خواندن شعرهاى شاعران ايرانى توسط 

دانشجويان به زبان فارسى، دانشــگاه اسالوونى را يكى از دانشگاه هاى 
موفق در سطح منطقه قفقاز ارزيابى كرد و از آمادگى نمايندگى فرهنگى 
كشــورمان براى توســعه فعاليت هاى فرهنگى، علمى و آموزشى با اين 
دانشگاه خبر داد. وي در ادامه سخنان خود با ابراز اميدوارى از راه اندازى 
هر چه ســريعتر دانشكده شرق شناسى و كرسى ايران شناسى توسط اين 
دانشگاه، اظهار كرد: بدون شــك با راه اندازى كرسى ايران شناسى سهم 
دانشــگاه اسالوونى ازفعاليت هاى فرهنگى رايزنى بيش از پيش خواهد 
شد و با شروع به كار اين كرسى دانشجويان فارسى آموز و ايران شناس 
اين دانشگاه سهم بيشترى از دوره هاى علمى ـ آموزشى ايران را به خود 

اختصاص خواهند داد.

فيلمبردارى «پرواز در ارتفاع صفر» آخر هفته به پايان مى رسد 
تصويربردارى مجموعه تلويزيونى پرواز در ارتفاع صفر به كارگردانى عبدالحسن برزيده و تهيه 

كنندگى محمد نشاط در شهر اصفهان ادامه دارد. 
به گزارش تســنيم، گروه توليد ســريال پرواز در ارتفاع صفر هم اكنون در پايگاه شهيد 
بابايى اصفهان مشغول ضبط سكانس هاى پايانى مربوط به صحنه هاى داخل هواپيماهاى 
جنگنده و آشيانه هاى پرواز هستند و شاهرخ استخرى، عمار تفتى، حميدرضا نيكدل، رضا 
رادمنش و بيژن افشــار  هر روز مقابل دوربين ايرج عاشورى مى روند. اتاق لباس، سوله 
و اتاق فرماندهى از لوكيشن هاى ديگر هستند كه در روزهاى پايانى فيلمبردارى در آنجا 
انجام مى شود. يكى از سكانس هاى پيش رو و دشوار هم سكانس مربوط به نجات خلبان 

(شاهرخ استخرى) در حال پرواز است كه به زودى ضبط خواهد شد.
طبق اظهارات نشاط، راف كات ها آماده شده است و تا يك هفته آينده و به محض پايان تصويربردارى، 
تدون با حضور و نظارت آقاى برزيده انجام مى شــود. اين ســريال كه زندگى يك خلبان جنگنده 
نيروى هوايى را در دوران دفاع مقدس روايت مى كند، با همكارى نيروى هوايى جمهورى اسالمى 
و در هفت قسمت 45 دقيقه اى درگروه فيلم و سريال شبكه يك سيما تهيه و توليد مى شود كه قرار 

است امسال در هفته دفاع مقدس از اين شبكه به روى آنتن برود. 
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در بودجه هاي اســتاني و 
شهرستاني براي روستاها 
اعتبارات و تسهيالت الزم 
در نظر گرفته نمي شــود 
در حالي كه شــورا طبق 
قانون مي تواند در مباحث 
عمراني و ساخت وســاز 
بوده  ســهيم  روستايى 
و پروژه هايــي را بــراي 
در  تعريف  روستا  توسعه 

نظر بگيرد

امور  بـــه  عالقمنــدى 
عمومى زيست گاه عاملى 
پيوند  تواند  مى  كه  است 
ميان ساكن و سكونتگاه او 
را تحكيم بخشد. شوراها 
نـــهادهايى  ترين  مهم 
توانند  مى  كه  هـــستند 
شـهرها  عمومى  امور  بر 
و روســـتا تأثيرات قابل 
تـوجهى داشـته بـاشند

افتتاح 45 باب خانه جوان 
در دولت يازدهم

 وزيــر ورزش و جوانان گفت: 45 باب خانه 
جوان در دولت يازدهم افتتاح شده كه قبل از آن 

اين رقم صفر بود.
به گزارش ايســنا، مســعود ســلطانى فر، گفت: در ابتداى ســال 92 در كشور 
حدود 40 تا 50 ســمن وجود داشــت با رشــد 40 برابرى به دو هزار ســمن 

رسيد.
وى افزود: در سال 92 بودجه بخش جوانان 6 ميليارد تومان بود كه با 70 برابر رشد، اين 

بودجه در حال حاضر به 400 ميليارد تومان رسيده است.

صدور مجوز سقط درمانى سال گذشته 
20 درصد رشد داشت

 سازمان پزشكى قانونى از افزايش8 / 19 درصدى صدور مجوز سقط جنين 
درمانى در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ايرنا، ســال گذشته 12 هزار و 281 متقاضى سقط جنين درمانى به 
مراكز پزشكى قانونى كشور مراجعه كردند كه از اين تعداد براى هشت هزار و 

537 تن، مجوز سقط درمانى صادر شد.
در سال گذشته نيز شــمار كل متقاضيان سقط جنين درمانى كه براى دريافت 
مجوز به مراكز پزشــكى قانونى كشور مراجعه كردند، 12 هزار و 281 تن بود 

كه تعداد اين افراد در مقايسه با سال قبل ازآن 4 / 23 درصد افزايش يافت.

25هزارميليارد براى خريد 
تجهيزات پزشكى
 وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
گفت: افزون بر 25 هزار ميليارد ريال تجهيزات 
پزشكى ظرف سه ســال گذشته دولت تدبير و 

اميد و در قالب طرح تحول نظام سالمت در سطح بيمارستانها و مراكز درمانى دولتى 
در سراسر كشور خريدارى و راه اندازى شده است.

ســيد حسن قاضى زاده هاشــمى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: بخش عمده 
اى از اين تجهيزات در بيمارســتانها و مراكز درمانى مربوط به مناطق و اســتانهاى 

است. بوده  محروم 

نيش و نوش

فارس: فقط موسيقى پاپ و درآمدزا اهميت دارد
 به هر حال بايد به درامدش هم فكر كرد!!

تابناك : حافظى: براى انتخابات شوراى شهر، فردى 400ميليون تومان 
وام گرفته، مگر در شورا چه خبر است؟

 به بهونه شورا اين پول رو مى زنه تو كار برج سازى يا خريد 
ويال!!

همدان پيام: پروژه اى نساختند كه براى نسل آينده بماند
  نسل آينده رو كى ديده، به فكر حاضران باشيد

ايســنا: رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان: اجراى طرح تحول نظام 
سالمت حمايت از "جيب" مردم بود

 جيب ما رو نزنين حمايت پيشكش!!
ايسنا: دبير هماهنگى ستاد مبارزه با موادمخدر استان همدان: هر معتاد 

در طول عمرش 5 نفر را آلوده مى كند
 اينجور كه معلومه ويروس معتاد همه گيره!!

جوان: "روح" آخوندى مسكن مهر پرديس را افتتاح كرد!
 حتى روحش هم درگير كار مردمِ اون وقت ازش انتقاد مى كنن!!

ايسنا: دستمزد و مبناى حق بيمه «نانوايان» افزايش مى يابد
 اين روزا همه چيز وفق مراد قشر پايينيه قدر بدونين!!

همدان پيام: عســگريان كانديداى شوراى شهر همدان: شوراى پنجم 
عقب ماندگى شوراى چهارم را جبران مى كند

 از حرف تا عمل فاصله زياده!!
فرارو:23 درصد معتادان شاغل هستند

 خوش به حالشون الاقل شغل دارن!!
فراديد:  آيا دوباره استخدام هاى انتخاباتى تكرار مى شود؟

 معلومه كه هر كى بياد رو كار بايد فاميل خودش رو هم بياره!!
خبرآنالين: كدام جناح محيط زيســت را در اولويت دولت خود قرار 

مى دهد؟ اصالح طلبان يا اصولگرايان؟
 با اين اشــفته بــازار كاغذ بازى تبليغاتى تــو خيابون گزينه 

هيچكدام درست است
فرارو: عاقبت استخدام هاى نجومى در شهردارى

 پس به جز حقوق نجومى استخدامى نجومى هم داشتيم!!

دستمزد و مبناى حق بيمه «نانوايان» 
افزايش مى يابد

 رئيس سازمان تامين اجتماعى از انعقاد تفاهم نامه ميان اين سازمان 
و صنف خبازان و نانوايان خبر داد و گفت: به موجب يكى از بندهاى 
اين تفاهم نامه شاهد افزايش دستمزد و افزايش مبناى حق بيمه نانوايان 

در سراسر كشور خواهيم بود.
به گزارش ايسنا، سيدتقى نوربخش گفت: مذاكرات مستمرى با صنف 
نانوايان و اتاق اصناف ايران آغاز شــده است كه موارد متعددى براى 
ايفاى تعهدات ســازمان تامين اجتماعى و سهولت مزاياى بيمه اى بر 
اساس قانون كارگاه هاى زير پنج نفر به صنف نانوايان ارائه خواهد شد.

وى در ادامــه با بيــان آنكه صنف نانوايان و خبازان مشــمول قانون 
كارگاه هاى زير پنج نفر مى شــوند، گفت: عالوه بر نانوايان 37 صنف 
ديگر نيز در شــرايط فعلى از اين مزايا بهره مند مى شوند كه به موجب 
قانون، دو ســوم حق بيمه كارفرمــا را در اين اصناف دولت پرداخت 

مى كند.
رئيس سازمان تامين اجتماعى با بيان آنكه تفاهم نامه ميان سازمان تامين 
اجتماعى و صنف نانوايان و خبازان امروز امضاء شــد افزود: در نظر 
داريم تا در صنوف مختلف تمركز بيمه اى داشــته باشــيم تا اقدامات 
ســازمان تامين اجتماعى تخصصى تر شود. همانطور كه هفته قبل نيز 
با هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رســانه تفاهــم نامه اى را به امضاء 

رسانديم.
نوربخش به تفاهم نامه با صنف نانوايان و خبازان اشــاره كرد و گفت: 
بر اساس اين تفاهم نامه در شرق، غرب، شمال و جنوب تهران چهار 
شــعبه تخصصى راه اندازى خواهد شد به طوريكه با راه اندازى اين 

شعب ويژه بتوانيم به صورت تخصصى به امور نانوايان بپردازيم.
وى در ادامه با بيان آنكه نانوايان از جمله اقشــارى هستند كه به علت 
تعدد فعاليت بخش بزرگى از بيمه شدگان تامين اجتماعى را تشكيل 
مى دهند و اين ســازمان همواره نسبت به استمرار ارائه خدمت به اين 
قشــر تالش كرده اســت گفت:  بر اســاس اين تفاهم نامه اتحاديه اى 
مشــخص به صورت مستمر ميان ســازمان تامين اجتماعى و صنف 
نانوايــان ايجاد و اطالعات را به طور متمركز ارائه مى كند تا بتوانيم به 

صورت تخصصى به مشكالت اين صنف رسيدگى كنيم.

آغاز ثبت نام «مدارس شاهد» از اول خرداد
 خانواده هاى معظم شهدا، جانبازان، ايثارگران و ساير افراد متقاضى 
ثبت نام در مدارس شاهد مى توانند از  طريق سامانه "سجا" طبق برنامه 

زمانبندى اعالم شده براى ثبت نام اقدام كنند.
به گزارش ايســنا، بر اين اســاس، مهلت ثبت نام در پايه اول (دوره 
ابتدايى) از اول تا 15 خردادماه، پايه هفتم (دوره اول متوسطه) از اول 
تــا 14 تير ماه و ثبت نام پايه دهم (دوره دوم متوســطه ) از هفتم  تا 

بيستم تيرماه خواهد بود.
ســامانه ثبت نام كه به اختصار با نام "سجا" معرفى مى شود، در بهار 
1394 و با هدف يكپارچه ســازى كليه فعاليت هاى مدارس شاهد و 
ايثارگران راه اندازى شــده اســت و  ثبت نام در اين سامانه از طريق 

نشانى  student.sajaa.medu.ir امكان پذير است.
تمام دانش آموزان در صورت كسب امتياز الزم، مى توانند در مدارس 

شاهد ثبت نام كنند.

اخذ وجه براى فعاليت هاى فوق برنامه 
مدارس غير قانونى است

 مدير كل مــدارس و مراكز غير دولتى وزارت آموزش و پرورش 
بيــان كرد: هيچ ولى دانش آموزى يا دانش آموزى وظيفه ندارد، بابت  
فعاليت هاى خارج از مدرســه به مدرســه پولى را پرداخت كند مگر 

اينكه داوطلب باشد.
حســن مسعودى در گفتگو با مهر، درباره برگزارى فعاليت هاى فوق 
برنامه در مدارس گفت: اخذ هر گونه وجهى بابت فعاليت هاى خارج 

از هفته از دانش آموزان غير داوطلب ممنوع است.
وى افزود: اگر دانش آموزانى داوطلب شدند، خارج از شهريه مصوب 
خدماتى را دريافت كنند، با پيشنهاد به انجمن اوليا و مربيان مدرسه در 
شوراى تعيين شهريه ناحيه، شهرستان و  منطقه اين پيشنهاد مطرح مى 
شود، اگر در شوراى نظارت تصويب شد مانعى وجود ندارد. مدير كل 
مــدارس و مراكز غير دولتى وزارت آموزش و پرورش بيان كرد: هيچ 
ولــى دانش آموزى يا دانش آمــوزى وظيفه ندارد بابت  فعاليت هاى 
خارج از مدرســه به مدرسه پولى را پرداخت كند مگر اينكه داوطلب 
باشد. مســعودى گفت: ناظرين ما اجازه نمى دهند، هزينه هاى فوق 
برنامه بيش از عرف باشد. براى سرويس اياب و ذهاب و تغذيه هزينه 

هايى كه تعيين مى شود نبايد خارج از عرف باشد.

سامانه نظام ملى نوآورى كارآمد نيست
در مبناى شاخص هاى علمى و پژوهشى نابسامانى داريم نظام نوآورى 
منطقه اى بخشــى و ملى ما دچار ناكارآمدى اساســى است و آرايش 

نهادى اين نظام وضعيت نابسامانى دارد.
مشاور رئيس جهاد دانشگاهى ، گفت: بايد توجه به عرصه هاى علم، 
نوآورى و فناورى توســط دولت ها افزايش يابد و اين افزايش بايد بر 

اساس شاخص هاى مختلف صورت گيرد.
امين اسماعيلى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه شاخص هاى مختلفى 
بــراى ارزيابى نظام علم و فنــاورى و نوآورى در كشــورها وجود 
دارد، افزود: كشــور ما از حيث شاخص هاى آموزشى همچون تعداد 
دانشجويان به ويژه در مقطع تحصيالت تكميلى وضعيت خوبى دارد، 
اما آنچه كه به عنوان مبناى شاخص هاى علمى و پژوهشى بايد مورد 
توجه باشد، شاخص هاى اجتماعى اســت كه در حوزه هاى تحقيق، 

پژوهش و فناورى صرف مى شود.

خبـر

 شــوراهاى محلى كه در شهرها و 
روستاها تشكيل مـــى شوند وظـــيفه 
مـديريت امور عمومى را دارند. گرچه 
به  مـــربوط  عـمومى  امـــور  گستره 
سازمان هاى محلى دموكراتيك در ايران 
يافته  توسعه  كشــورهاى  با  در مقايسه 
بسيار محدود است، اما مى توان اميدوار 
بود كه با روشــن شــدن كاركردهاى 
مثبت واگـــذارى اداره امـور بـه مردم 
و مشاركت آنها در مديريت جامعه، به 
و  يافته  افـــزايش  گـستره  اين  تدريج 
مردم درتمامــى امور عمومى مربوط به 
محل زندگى از مسكن و اشتغال گرفته 
وحفظ  فراغتى  فضاهاى  كردن  فراهم  تا 
مـيراث تـاريخى و فـرهنگى به شوراها 
مراجعه نمايند. با اين وجود شوراها در 
با  وكـــاركردهاى خود  انجام وظايف 
چالش هايى مواجه اند. يكى از چالش 
هاى مهم پيش روى شــوراها، چالشها 
ياجتماعى اســت. اين مقاله مى كوشد 
چالش هــاى اجتماعى را كه مربوط به 
شوراهاى اســـالمى روسـتايى هستند، 

مورد بـررسى و تحليل قرار دهد.
نقش كمرنگ زنان در مديريت روستاها

شوراهاى روســتايى به عنوان يكى از 
اصلى ترين تشــكل هاى اجـــتماعى 
نـوين بـه حـساب مـى آيند. با تـوجه 
به اينكه براى اولين بار در كشــور زنان 
روستايى از طريق حضور در شوراهاى 
روســتا در مديريت روستايى مشاركت 
داده شده اند، مى بايست جهت تحكيم 
جايگاه آن ها در فرايند توســعه، زمينه 
هاى حضور آنان در اين تشكل هافراهم 

شود
پايين بودن سطح سواد شوراى روستايى

سطح سواد كشور در دوره هاى مختلف 
سرشمارى، رشد چشم گيرى داشـــته 
اســـت با اين حال مشكل كم سوادى 
شوراهاى  اعضاى  ســوادى  بعضابى  و 
روسـتايى از گـــذشته وجود داشته و 
تا به امروز نـــيز ادامه دارد. هرچند كه 
درســـه دوره پيـشين شوراها نسبت به 
قبل از بـــرگزارى انـتخابات سراسرى 
اندولى  داشــته  زمينه  اين  در  تغييراتى 
اين تغييرات چندان محســوس نبوده و 
همچنان شوراها در اثـر كـم سوادى در 
فقر اطالعات مديريتى به سر مـى برند.

 انتظارات زياد روستاييان و توان 
محدود شوراها

تحقيقات نشــان مى دهد روســتاييان از 
شــوراها انتظارات زياد و غيرواقعى دارند 
و شـورا را مـسئول رسيدگى به مشكالت 
عديده روستا مـــى دانند. مردم احـساس 
مى كنند كـــه هـر مـــشكل و نقصى در 
روستا وجود داشته باشد، وظيفه رسيدگى 
آن بـر عـــهده شوراهاست. اما وقتى مى 
بينند كه شوراها در مواجه باآن از ضمانت 
اجرايى و قدرت كافى بـرخوردار نـيستند، 
نسبت به شورا دل سرد شده و اين ديـدگاه 
منفيدر دراز مدت، پايگاه و منزلت شـورا 
را از مـديريت و رهبرى روستا كاهش مى 
دهد و مـــقبوليت وپذيـرش شورا را در 

ديدگاه روستاييان تضعيف مى كند
از سوى ديگر پايين بـودن مـيزان آگـاهى 
مردم از ساختار و وظـــايف شـورا باعث 
شده كه شورا و بـخش اجـرايى آن يعنى 
دهيارى را كه نهادى عمومى و غيردولتى 
هســتند به عنوان نهادى دولتى و وابسته 
بـه دولت تـلقى نمايند و اين باعث شده 
كه شـورا و بـــاالخص دهيار را نـماينده 
دولت بـــدانند. اين ديدگاه در بسيارى از 
مواقع بر روى مـيزان همكارى هاى مردم 
با شــورا اختالل ايجاد كرده و مشاركت 

هاى مردمى را كاهش مى دهد.
 شوراى پروازى در روستاها

مهاجرت روســتاييان به شهر از معضالتى 
اسـت كـه از ديـــرباز گريبان گير جامعة 
روستايى ايران بوده است. در اين بين اكثر 
شورايى ها هم با وجود اينكه عضو شورا 
هستند اما ساكن روســتا نبوده  و در اين 
حالت شوراهاى روســتا ارتباط دائمى و 
رودررويى با اهالى روستا نداشته و به تبع 
از بسيارى از مشكالت موجود در روستا 
نيز بى اطالع مى مانند. از سوى ديگر عدم 

حضور دائمى اعضاى شـورا در روستا بر 
روى ميزان فعاليت آنها تأثير منفى داشته و 

باعث كاهش ميزان فعاليت آنها مى شود.
 نتيجه گيرى

از آنجايى كـــه شـوراها در عرصه توزيع 
و اعمال قدرت در سـطح مـحلى فعاليت 
مـى كنند، نهادهايى سياسى بـه شـمار مى 
روند. اين نظر ممكن است با بـــرداشت 
هاى رايـج كه شوراها را در زمره سازمان 
هاى غيردولتى محسوب مى كند در تقابل 

باشد، اما نگاهى به تأثيرات شـــوراها بـر 
تقسيم منافع و جابجايى منابع كه همراه بـا 
سود و مزيت براى گـروه هايى و ضـرر و 
زيان براى گروه هاى ديگر اسـت، بيان گر 
ايـــن موضوع است كه شوراها در حوزه 

نهادهاى سياسى جامعه قرار مى گيرند. 
برحوزه  شــوراها  تأثيــرات  تريــن  مهم 
ســـياست را بـــا توجه به آنكه نهادهاى 
دمـــوكراتيك هـــستند، مــى تــوان در 
افـــزايش مشــاركت عمومــى، افزايش 
آگـاهى عـمومى، شفافيت در اداره امور، 
مديران  پذيرى  مســئوليت  و  پاسخگويى 
دانـــست. عالقمندى بـــه امور عمومى 
زيست گاه عاملى است كه مى تواند پيوند 
ميان ساكن و ســكونت گاه او را تحكيم 
بخشــد. شــوراها مهم ترين نـــهادهايى 
هـــستند كه مى توانند بــر امور عمومى 
شـــهرها و روسـتا تأثيرات قابل تـوجهى 

داشـته بـاشند. 
دانش توسعه در زمينه سازمان هاى مـحلى 
بيانگر اهميت ريشــه هــاى اجتماعى و 
روابط متقابل ميان اين سازمان ها و جامعه 
محلى است. به عبارت ديگر ويـژگى ها، 
اقتصادى،اجتماعى  وسـاختارهاى  شرايط 
حاكم بر جامعه محلى بـــر ســـاختار و 
كـاركرد سـازمان هاى مـذكور اثرات قابل 
توجهى دارد. هـــرچه مـيزان مشاركت و 
اختيار ســاكنين محلى به ويژه گروه هايى 
نظيــر زنان در اداره امور اين ســازمان ها 
بيشــتر باشد احتمال تـــوفيق آنـــها در 
دســـتيابى به اهداف خود فزونى خواهد 

گرفت(نارايان، 1995).
بررســى مشــكالتى كـــه شـــوراهاى 
روسـتايى بـا آنـها مـواجه بودند نشان مى 
دهد كه آنها با چالش هاى مهمى درگيرى 
دارند كه بــى توجهى به آنهــا مى تواند 
بر كاركرد مطلوب ســازمان هاى مذكور 

تأثيرگذارى  باشــند.  داشته  منفى  تأثيرات 
عاملى مـانند مـــهاجرت كه برخاسته از 
اقتصادى-اجتماعى  كالن  ســازوكارهاى 
است، برعملكرد شــوراها و تركيب سنى 
كهن سال شوراهاى روستايى نمونه هايى 
از اين چالش در ســطح خردهســتند. در 
بعدى ديگر مســائل فرهنگى برخاســته 
از ســنت هــاى متكــى به مردســاالرى 
نيز ســـبب عـــدم دسترسى كامل زنان 
به فرصت مشــاركت در شــوراها براى 
پيگيــرى مطالبات و خواســته هاى آنها 
شده است. با وجود سهم قابل توجه زنان 
در عرصه فعاليت هاى اقتصادى روستاها 
و اين واقـعيت كـه تقريبانيمى از جمعيت 
روستاها را زنان تـشكيل مـى دهند، سهم 

آنان در مديريت روستايى اندك است.
ســازمان هــاى مدرنى مانند شــوراهاى 
سرمايه  نـــظير  عواملى  نيازمند  روستايى 
انسانى و ســرمايه اجتماعى براى داشتن 
كاركــرد مناســب و اثربخشــى مطلوب 
روزافزون  شــدن  بروكراتيــزه  هســتند. 
عـــرصه هــاى اقتصــادى، اجتماعى و 
سياسى نياز به داشـتن سـواد و تخصص 
را به امرى ضرورى براى انسان ها تبديل 
ساخته اســت. اگرچه شــايد در نگاهى 
خام مســائل روستايى نســبت به مسائل 
شهرى ســاده تر جلوه كند اماواقعيت آن 
است كه مسائلى مانند بودجه ريزى، تهيه 
برنامه هاى عمرانى، گســترش مشاركت 
و تـــقويت ســازمان هاى مردمى همگى 
امورى هســتند كه به سرمايه انسانى براى 
پيشــبرد خود نياز دارند. اما بررســى ما 
نشــان داد كه با وجود گسترش سواد در 
جامعه، روستاييان ســهم اندكى نسبت به 
همتايان شــهرى خودداشته اند موضوعى 
كه مـــى توان بـــازتاب آن را در سوادم 
اندك اعضاى شوراهاى روستايى مالحظه 
كرد. بديهى است شوراها با سرمايه انسانى 
پايين نمى توانند چندان به اجراى سياست 
مشاركت  وجلب  روســتايى  توسعه  هاى 
نهادهاى دولتى، خصوصى و مدنى اميدوار 
باشند. از اين رو الزم است تـــا سـازمان 
هــاى متولى امور شــوراهاى روســتايى 
نظير شــوراى عالى اســتان ها و سازمان 
هاى غيردولتى فعال در عرصه روســتاها 
توجه بيشــترى به توانمندسازى تاعضا و 
برگزارى دوره هاى آموزشــى تخصصى 

متناسب بانيازهاى مخاطب داشته باشند.

 مسئوالن اعضاى شورا را خواهر 
خوانده مى دانند

با توجه به مباحث بــاال در همدان نيز بنا 
بر گفته تعدادى از شــوراييان روســتاها 
همكاري نكردن مســئوالن شهرســتان و 
بخش مهمترين مشكل شوراهاي روستايي 
اســت و به نظر مي رسد مسئوالن شورا را 

خواهرخوانده خود مي دانند. 
حميد توســلي كيا، رئيس شوراي اسالمي 
روســتاي ابرو و بخش مركزي همدان با 
بيان اين مطلــب در اين خصوص گفت: 
متأسفانه براي مسئوالن ما هنوز اين مسأله 
كه طبق قانون شــورا مي تواند تصميمات 
الزم براي روستا را بگيرد و از مسئوالن در 
اين ارتباط كمك بگيرد، جا نيفتاده است.

وي گفــت: در بودجه هــاي اســتاني و 
و  اعتبارات  روســتاها  براي  شهرســتاني 
تســهيالت الزم در نظر گرفته نمي شــود 
در حالي كه شورا طبق قانون مي تواند در 
مباحث عمراني و ساخت وســاز روستايى 
ســهيم بوده و پروژه هايي را براي توسعه 

روستا تعريف در نظر بگيرد.
توسلى با اشاره به عقب ماندگى روستاها 
از قطار توسعه علت برخى مهاجرت ها را 
توجه نكردن به مشــكالت روستائيان در 
مقابل جامعه شهرى دانست و گفت: وقتى 
به شــوراى روستا همانند شــوراى شهر 
قدرت الزم داده شــود قطعا با در اختيار 
داشتن اعتبارات الزم مى توانند با جذاب 
كردن محيط روســتاها باعث رونق فضاى 

آنها شود. 
عضو شوراى روستاى ابرو با بيان اينكه 
مردم شــورا را نماينده دولت در روستا 
مي دانند، گفت: پس از 4 سال فعاليت در 
ايــن نهاد وقتي با توقع مردم و نيز انجام 
نشــدن امور به دليــل برخى محدوديت 
ها مواجه مي شــويم دست آخر انگشت 
اتهام به ســوي ما دراز مي شود و مردم 
شوراي شهر را با شوراي روستا مقايسه 

مي كنند.
وي با انتقاد از اينكه شوراي روستا اعتبار 
الزم بــراي رســيدگي به امور روســتا را 
ندارد، گفت: بودجه شوراي روستا در حد 
صفر اســت مگر اينكه از سوي فرماندار 
و يا بخشــدار مركزي و يا ادارات مربوطه 
پس از پيگيري هاي مكرر به شــورا كمك 

شود.
وي در خصــوص علــت تمايــل اندك 
جوانان به عضويت در شوراي شهر گفت: 
در روســتا بيشتر مســائل مربوط به حل 
اختالفات به صورت قبيله اي صورت مى 
گيرد و روســتاييان ترجيح مي دهند افراد 
ريش ســفيد و يا ميانسال حالل مشكالت 
باشــند. در حقيقت جوانان در اين عرصه 

تحويل گرفته نمي شوند.
وي با بيان اينكه متأسفانه شورا براي اكثر 
مراســم ها از جيب خود هزينه مي كنند در 
حالي كه قبًال حساب ويژه اي داشت گفت: 
هم اينك اين حساب در دسترس دهياري 
است كه آنهم با وجود اينكه موظف است 
زير نظر شــورا كار كند اما اعتبارات را در 
كميته تطبيق بخشــداري ها تصميم گيرى 
و بر اســاس تصميمات آن هزينه مى كند 
در كل به نوعي قدرت شــورا در دســت 

بخشدارى ها است.
دو تن ديگر از اعضاى شــوراى روستايى 
همدان كه نخواســتند نامشــان بيايد نيز 
با بيان اينكه كار شــوراى روســتا فقط به 
انتخاب دهيار خالصه شده است در حالى 
كه طبق قوانين شهر وظايف خاصى براى 
آنها وجود دارد اظهار كرد: اعضاى شوراى 
روستايى حتى هزينه برنامه هايى كه اجرا 
مــى كنند را هم دريافت نمــى كنند و بر 
خالف شــوراهاى شهر حق جلسه به آنها 
پرداخت نمى شود در حالى كه طبق قانون 
20ســاعت كار براى اعضا تعريف شــده 
است تا بر مبناى قانون سال 76 حق جلسه 
بــه ميزان 5 هزار تومان براى هر ســاعت 

دريافت كنند.
وى ادامــه داد: اصل و اســاس شــوراها 
توسعه شــهر بر اساس مشورت گرفتن از 
اعضا اســت كه چنين چيزى در روستاها 
عمال ديده نشده اســت و شورا مجموعه 

اى سورى است.

حوادث

عمليات نجات در ارتفاعات الوند
 معاون امدادونجات جمعيت هالل احمر استان همدان از عمليات 
نجــات فردى در ارتفاعات الوند خبر داد و گفت: مصدوم كه دچار 
تروما مچ پا شده بود، با تالش نجاتگران تيم امدادونجات كوهستان 

به بيمارستان منتقل شد.
حميد عرفى يگانه در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در ساعت 11:58
دقيقــه روز جمعه 22 ارديبهشــت حادثه اى مبنى بــر تروماى پاى 
خانمى 29 ســاله كه در ارتفاعــات الوند و در منطقه يال باالى قلعه 
 ( EOC )ديو دچار مصدوميت شــده بود، به مركز كنترل عمليات

جمعيت هالل احمر اعالم شد.
وى افزود: بــا هماهنگى تيم امدادونجات كوهســتان پايگاه ميدان 
ميشان در ساعت 12:01 يك تيم عملياتى در محل حادثه حاضر شد 

و در ساعت 12:16 به مصدوم رسيدند.
عرفى يگانه با بيــان اينكه نجاتگران اقدامات اوليــه را بر روى فرد 
مصدوم انجام دادند، عنوان كرد: به علت ناراحتى و احســاس درد، 
آتل بندى مصدوم انجام شــد و پس از چند دقيقه كه تيم توانا براى 
توان افزايــى به ارتفاعــات الوند آمده بودند، به باالى ســر مصدوم 
رســيدند و حمايت هاى روانى را انجام دادند و پس از تثبيت سازى، 
مصــدوم را به پايين انتقال داده و در ســاعت 13:55 مصدوم را به 

پايگاه اورژانس مستقر در گنجنامه رساندند.
معاون امدادونجات جمعيت هالل احمر استان همدان ساعت پايان 
ايــن عمليات را اعالم كــرد و گفت: اين عمليــات امداد و نجات 
كوهستان در ســاعت 15:14 با حضور نجاتگران حسين عسگرى، 
حســين رشــيدى، ميالد ابراهيمى، محمدرضا رضايى و اميرحسين 
ســحاب و تيم توانا كه تا انتهــاى عمليات در كنار نجاتگران بودند، 

به پايان رسيد. 

مرگ دردناك كودك خردسال 
در كانال فاضالب

 مديرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى همدان گفت: 
آتش نشانان ايستگاه شماره 15پس از دو ساعت تالش مستمر جسد 

كودك خردسالى را از كانال فاضالب بيرون كشيدند.
به گزارش ايســنا، محمدرضا بياناتى اظهار كرد: ســاعت 13 و 48

دقيقه ســامانه 125 گزارشى از سقوط يك كودك خردسال به داخل 
كانال فاضالب دريافت كرد.

وى تصريح كرد: با دريافت اين گزارش بالفاصله اكيپ امدادونجات 
ايســتگاه 15 با 3 نفر آتش نشــان به نشانى اعالم شــده در حوالى 

بيمارستان آتيه اعزام شدند.
بياناتى خاطرنشــان كرد: آتش نشــانان پس از حضور در محل و در 
بررسى هاى اوليه دريافتند پسر بچه خردسالى هنگام بازى در حاشيه 

كانال روباز فاضالب به داخل كانال سقوط كرده است.
وى افزود: آتش نشــانان با مشــاهده وضعيــت بالفاصله عمليات 
جســتجو و نجات را آغــاز كردند كه پس از جســتجوى حدود 3

كيلومتر از مســير كانال جســد كودك يك و نيم ساله را كشف و از 
كانال خارج كردند.

مديرعامل سازمان آتش نشــانى همدان خاطرنشان كرد: آتش نشانان 
پس از پايان عمليات كه 2 ساعت و 10 دقيقه به طول انجاميد، براى 

ادامه خدمت رسانى به ايستگاه خود مراجعت كردند.

اعضاى شوراى روستاهاى همدان مى گويند:

شوراى روستايى قدرت تصميم گيرى ندارد
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بيش از 2 هزار سند روستايى در مالير 
صادر شد

 از سال 92 تاكنون و در دولت يازدهم، 2 هزار و 324 سند 
مالكيت روســتايى در اين شهرســتان صادر شد كه بيانگر گام 

هاى بلند دولت در اين زمينه است.
مدير بنياد مســكن انقالب اسالمى مالير اظهار كرد: با صدور 
416 فقره ســند اماكن شهرى، در مجموع 2 هزار و 740 فقره 
ســند مالكيت در اين شهرســتان صادر شــد كه سهم دولت 

يازدهم در اين طرح 11 درصد است.
مسعود رضايى افزود: اين در حاليست كه سال 95 تعداد 418 
جلد ســند روستايى در بخش هاى چهارگانه مالير و 98 جلد 
ســند شهرى در شــهرهاى زير 25 هزار نفر با همكارى اداره 

ثبت اسناد و امالك اين شهرستان صادر شد.
وى با بيان اينكه 136 روســتاى مالير مشــمول طرح صدور 
ســند شــده اند عنوان كرد: اين طرح از سال 1380 در حال 
انجام اســت كه اســتان همدان در اين زمنيه داراى رتبه ممتاز 

است. كشورى 
رضايى ادامه داد: از ابتداى طرح صدور سند روستايى تاكنون 
براى 19 هزارو 700 واحد مســكن روســتايى پرونده صدور 
ســند تهيه شده اســت كه از اين تعداد تاكنون براى 19 هزار 
و 560 فقره ســند مالكيت روستايى صادر و تحويل متقاضيان 

شده است.
وى بيان كرد: تاكنون با حمايت دولت تدبير و اميد، يك هزار 
و 667 واحــد پايــان كار صادر و تحويل متقاضيان شــده كه 
سهم مالير در مقاوم سازى مسكن روستايى 52 درصد است.

مدير بنياد مســكن مالير ســهم اين شهرستان در مقاوم سازى 
مســكن روستايى را 19 هزار و 500 فقره عنوان كرد و افزود: 
در مجموع 2 هزار و 60 ميليارد ريال تســهيالت براى مقاوم 

سازى اين تعداد مسكن روستايى مصوب شد.
رضايى اظهار كــرد: تاكنون حدود 16 هــزار و 250 فقره به 
بانــك عامل معرفى و براى 15 هزار و 150 فقره عقد قرارداد 

صورت گرفته است.

وى تعداد واحد هاى مقاوم ســازى شده با احتساب تسهيالت 
قبــل از طرح ويــژه را 15 هزار و 902 واحــد عنوان كرد و 
افزود: در حال حاضر نيز تعداد هزارو 465 واحد در دســت 

اجرا است.
وى گفــت: ســال گذشــته با اختصــاص هــزارو 950 فقره 
تســهيالت با اعتبارى بالغ بر 370 ميليــارد ريال، تعداد 315

شد. متقاضيان  تحويل  روستايى  مسكن  واحد 
رضايى بيان كرد: براى بهره بردارى از اين تعداد واحد مسكن 
روستايى، 136 ميليارد و 860 ميليون ريال تسهيالت پرداخت 

شــد كه حمايت دولت در اين زمينه ويژه بود.
وى در خصوص احداث مســكن مهر در شــهرهاى زير 25

هزار نفر نيز افزود: ســهميه شهرســتان مالير در چهار شــهر 
ازندريان، جوكار، ســامن و زنگنه تعــداد 882 واحد بود كه 

يك هزار و 234 واحد به بانك معرفى شد.
رضايى ادامه داد: از ايــن تعداد براى 715 واحد عقد قرارداد 
صورت گرفت و تعداد 535 واحــد تاكنون تحويل متقاضيان 
شــد كه ســهم ازندريان 307 واحد، جوكار 99، سامن 39 و 

زنگنه 93 واحد است.
وى اضافه كرد: ســهم دولت يازدهم در واگذارى زمين نسبت 
به دولت هاى قبل در اين شهرســتان را 34 درصد عنوان كرد 
و گفت: ســال گذشــته 9,5 هكتار زمين در 6 روستا تملك و 
تعداد 103 قطعه زمين به مســاحت 2,8 هكتــار به متقاضيان 

واگذار شد.
مدير بنياد مســكن مالير اظهار كــرد: در دولت يازدهم تعداد 
41 هكتار زمين در ســطح اين شهرستان تملك و تعداد 323

قطعه زمين به متقاضيان واگذار شده است.
رضايى با بيان اينكه تاكنون در 26 روستاى مالير تملك زمين 
صورت گرفته، مســاحت اين ميزان زمين تملك شده از ابتدا 

تاكنون را 120 هكتار عنوان كرد.
وى يادآور شــد: تعداد 406 قطعه از زمين هاى تملك شــده 
تاكنون به متقاضيان واجد شــرايط در ســطح شهرستان مالير 

واگذار شده است.
از ابتداى طرح مقاوم سازى مســكن روستايى، تاكنون تعداد 
15 هــزارو 500 واحد تحويل متقاضيان در شهرســتان مالير 
شــده و براى 19 هزارو 560 واحد ســند مالكيت صادر شده 

است.
شهرستان مالير داراى 208 روســتاى داراى سكنه است و با 
جمعيتى بالغ بر 300 هزار نفر در 75 كيلومترى شــهر همدان 

واقع شده است.

خبـر
خبـر

اعزام 90 مبلغ دينى در ايام ارتحال 
امام خمينى (ره) به نهاوند

 كارشــناس تبليغــات اســالمى نهاوند از اعــزام 90 مبلغ 
دينى در ايام ارتحال امام خمينــى (ره) به مناطق مختلف اين 

داد.  خبر  شهرستان 
سالگرد  گراميداشــت  راســتاى  در  گفت:  تركاشــوند  على 
ملكوتــى حضرت امــام خمينى (ره) 90 نفــر از روحانيون 
بومى، مســتقر، خود اســتقرار و طرح هجــرت براى انجام 
سخنرانى و تبيين و تشــريح سبك زندگى امام خمينى (ره) 
بــه مناطق مختلف شــهرى و روســتايى شهرســتان نهاوند 

شد. خواهند  اعزام 
به گزارش مهر، وى اظهار داشــت: تبيين شــخصيت ملكوتى 
حضــرت امــام خمينى (ره)، بيان ارزشــها و دســتاوردهاى 
انقالب، مقايســه عملكرد و كارنامه پربار جمهورى اسالمى با 
كارنامه سياه نظام ســلطه ستمشاهى و تبيين عظمت و جايگاه 
واليــت فقيه از ديدگاه قرآن و احاديث از جمله اهداف اعزام 
مبلغ در ايام ارتحال امام خمينى (ره) به مســاجد و هيات هاى 

است. نهاوند  مذهبى 
كارشــناس تبليغات اسالمى نهاوند گفت: اين مبلغين به مدت 

ســه شبانه روز در 100 منطقه نهاوند حضور خواهند داشت.

 سرپرست اداره راه و شهرسازى مالير از 
رفع مشكالت مساكن مهر مالير و آغاز به كار 

پروژه هاى عمرانى اين اداره خبر داد.
عليرضا صارمى در گفتگو با همدان پيام، با 
اشاره به دســتاوردهاى سفر اخير وزير راه 
و شهرسازى به مالير، اظهار كرد:با حضور 
آخوندى وزير محترم راه و شهرسازى، راه 
آهن فيروزان مالير به بهره بردارى رســيد. 
اين مســير كريدور راه آهن مالير به استان 
ها و در نهايت همســايگان غربى كشــور 

است.
وى افــزود: اعتبار 4 خطه كردن 5 كيلومتر 
از 28 كيلومتــر محــور ماليــر- آورزمان 
وآورزمــان- نهاوند طبق مجــوز 215 از 
رديف اعتبارات سال 96 در نظر گرفته شده 
اســت كه به زودى شــروع به كار خواهد 
كرد. شايان ذكر است كه اين جاده در مسير 
كريدور شــمال به غرب كشــور است كه 
در نهايت اســتان ها و همسايگان غربى از 
آن تغذيه خواهنــد كرد.پروژه دوم 4 خطه 
كردن مالير به بروجرد است كه فاز اول آن 
حد فاصل ســامن- يونس به طول 6/250
كيلومتر ، تا انتهاى سال 96 به بهره بردارى 
خواهد رسيد. فاز دوم اين پروژه از يونس 
تا دوراهــى بروجرد- نهاونــد به طول 8
كيلومتر ادامه دارد كه بــا اعتبار نزديك به 

11 ميليارد تومان آغاز به كار كرده است.
وى در خصــوص حل مشــكل معارضين 
ادامه داد: با پيگيرى هاى نمايندگان محترم 
شهرستان و مسئولين استانى، مشكل تامين 
اعتبــار معارضين اراضــى در حريم جاده 
مرتفع شده اســت. در محور مالير-اراك 
پروژه 4 خطه كردن مالير- توره قطعه ب 2

كه به طول 6/250 كيلومتر مى باشد، داراى 
پيشــرفت فيزيكى 53 درصدى است و از 
نظر فنى 100 درصد تكميل شــده است. با 
پرداخت مطالبه اهالى روستاهاى جوراب و 
فروز، پروژه با سرعت چشمگيرى در حال 

اجرا مى باشد.
وى در اين باره افزود: مشــكل معارضين 
پروژه 4 خطه كردن مالير- تويسركان نيز، 
مرتفع شده است.حدود 1/5 كيلومتر از اين 
مســير كه در حوزه اســتحفاظى شهرستان 
مالير قرار دارد، 4 خطه شــده است كه به 

زودى اين پروژه به پايان خواهد رسيد.
صارمى ادامه داد: بســيارى از مشكالت و 
مســائل مربوط به مســاكن مهر شهرستان 
مالير  است.شهرستان  شــده  مرتفع  مالير، 

9400 واحد مســكن مهــر دارد كه حدود 
1440 واحد آن در دســت تكميل اســت. 
اعتبــار الزم بــراى افزايــش وام هاى 30
ميليونى به 40 ميليون تومان، در نظرگرفته 
شده است. تا در صورتى كه افراد متقاضى 
باشــند، پروژه با ســرعت بيشترى تكميل 

شود.
وى ضمن اشاره به رفع مشكالت مديريتى 
افزود: مدير عامل سابق پروژه 432 واحدى 
دژچنــار در حال بازجويى اســت و مدير 
عامل جديد تعيين شــده اســت و پس از 
تاييد ناظران و نقشــه ها، پروژه در دست 
تكميل است كه تا كنون 30 درصد پيشرفت 
فيزيكى داشــته است. مورد بعد پروژه آتيه 
سازان شايان است كه به دليل كمبود اعتبار 
و منابع ناكافى، دچار مشكل شده بود كه با 
پبگيرى نمايندگان محترم و افزايش وام و 
تسهيالت مشكالت آن حل شده است. اين 
پروژه داراى پيشرفت فيزيكى 92 درصدى 
است و خريد انشعابات آن به طور كامل در 

حال اجراست.
و  ســازى  توانمنــد  خصــوص  در  وى 
بازآفرينى بافت هاى فرســوده شهرى مى 
افزايــد: در اداره راه و شهرســازى مالير 
در اين خصــوص دو پروژه احداث پارك 
تعريف شــده اســت. مورد اول در محله 
شــمس آباد مالير با اعتبــار 365 ميليون 
تومان است و مورد دوم در محدود يخچال 
ميرفتاح در بافت فرسوده شهرى با اعتبارى 
بالغ بر 191 ميليون تومان است.آغاز به كار 

اين پروژه ها در ســال 96 خواهد بود. اين 
امــر با پيگيرى هاى مهنــدس فرزانه مدير 
كل اداره راه و شهرســازى و موافقت دكتر 
ايزدى معاون وزير راه و شهرسازى جهت 
توانمند سازى اقشار كم درآمد و بافت هاى 

فرسوده صورت گرفته است.
صارمى در پايان تاكيد مى كند: پس از جدا 
شــدن اداره راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى از اداره راه و شهرســازى، هــر دو اين 

ادارات در سطح مدير كلى اداره مى شوند 
و هر دو زير نظر وزارت راه و شهرســازى 
مى باشــند.احداث و اجراى عمليات هاى 
زيربنايى بزرگ مانند تقاطع ها، راه ســازى 
جديد و 4 خطه كردن راه ها بر عهده اداره 
راه و شهرسازى، و نگهدارى راه ها، برف 
روبى ،لكه گيرى ،بهســازى و حذف نقاط 
حادثه خبر عهده اداره راهدارى و حمل و 

نقل جاده اى است.

حضور حداكثرى در انتخابات بيانگر اتكاى 
نظام به راى مردم است

 حضور حداكثرى و مشــاركت پرشور در انتخابات 29 ارديبهشت ماه 
بيانگر اتكاى نظام جمهورى اسالمى به راى مردم است.

امــام جمعه اسالمشــهر آق گل ادامه اظهار كرد:حضــور حداكثرى مردم 
انتخابات نشان دهنده مردمى بودن نظام است كه اين حضور موجب عزت، 

سربلندى و اقتدار بيشتر نظام مقدس جمهورى اسالمى مى شود.
حجت االسالم عباس عبدالملكى خاطرنشان كرد: حضور پرشور مردم در 

عرصه انتخابات، مقابله با دشمن و جلوگيرى از سوء استفاده تبليغات آنان 
عليه نظام جمهورى اســالمى است كه اين حضور بايد گسترده تر از دوره 
هاى قبل باشد.وى با بيان اينكه هر يك راى مردم در تعيين سرنوشت آنها و 
كشور بسيار اثرگذار است افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات حاصل 

نشاط، قدرت و صالبت انقالب و پشتوانه نظام جمهورى اسالمى است.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم عبدالملكى حضــور حداكثرى مردم در 
انتخابات را احســاس مســئوليت در برابر آزمون الهى دانست و بيان كرد: 
اين حضور مردم در عرصه سياســى كشور، در حقيقت اداى دين شرعى، 
اخالقى، سياسى و ملى است. وى ادامه داد: برگزارى انتخابات هاى متعدد 

در كشــور از ابتداى انقالب شكوهمند اسالمى تاكنون، در راستاى تحقق 
بخشــيدن به نقش تعيين كننده مردم اســت. امام جمعه اسالمشهر آق گل 
با اشــاره به تاكيدهاى مكرر امام راحل(ره) و رهبر معظم انقالب مبنى بر 
حضــور حداكثرى مردم در انتخابات افزود: ايــن امر بيانگر اهتمام جدى 
رهبران نظام اسالمى ايران به نقش مردم و تكيه نظام به مردم در همه عرصه 
ها و دوران ها بوده اســت. حجت االســالم عبدالملكى همچنين پرشور 
برگزار شــدن انتخابات را موجب تحقق بخشــيدن اهداف ملت و آرمان 
هاى نظام دانست و گفت: حضور حداكثرى مردم يك پشتوانه بزرگ براى 

مادستانمادستانخدمتگزارى مطلوب تر مسئوالن در اداره آينده كشور است.
 madestan@hamedanpayam.com

ف آگهى مزايده استخر كارگران همدان

هيات اجرايي مجموعه فرهنگي ورزشي كارگران همدان

هيئت اجرايي مجموعه فرهنگي ورزشي كارگران استان همدان در نظر دارد در اجراي ماده 88  قانون تنظيم بخشي از 
مقررات مالي استخر سرپوشيده كارگران شهيد مدني به انضمام سوناي خشك، مرطوب ،جكوزي وسالن بدنسازى را با 
وضعيت موجود به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي واحد شرايط از طريق مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد.

1- موضوع مزايده:بهره برداري از استخر و سوناي خشك ، مرطوب ، جكوزي، سالن بدنسازى و ساير تأسيسات و امكانات مربوطه
2- شرايط عمومي و اختصاصي شركت كنندگان در مزايده:

1-2-  شرايط عمومي:
الف)  الزام و اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي و تابعيت ايران

ب) عدم سوء پيشينه كيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر و الكل
ج)  داشتن حداقل 25 سال سن - داشتن مدرك تحصيلي حداقل ديپلم- داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت و متاهل 

د) -عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي
2-2-  شرايط اختصاصي:

داشتن صالحيت فني و تخصصي كه شامل يكي از موارد زير مي باشد.
1-سابقه مديريتي و يا ورزشي مرتبط با كاراستخر و داراي سابقه مفيد در مجموعه هاي آبي با تائيديه اداره ورزش و جوانان و مراجع ذيصالح 

با حداقل دو سال سابقه 
2-ارائه حداقل يك نمونه قرارداد مرتبط با استخردر 5 سال اخير با استخر كه منجر به فسخ آن نگرديده باشد.

3-گواهي مربيان ورزشي شنا مبني بر سابقه داشتن از مراجع ذيصالح  با حداقل دو سال سابقه
تذكر:ارائه هر گواهي آمادگي ناجيان غريق در هر سال به عنوان يكسال سابقه محسوب مي شود.

3-2- اشخاصي كه مي توانند در مزايده شركت نمايند:
1-دارندگان سوابق ورزشي مرتبط با استخر

2-بازنشستگان وزارت تعاون كار رفاه اجتماعى و بازنشستگان وزارت ورزش و جوانان با داشتن سابقه مديريت استخر يا اماكن آبى 
3-فارغ التحصيالن رشته تربيت بدني 

4-باشگاه ورزشي داراي مجوز (مرتبط با امور بهره برداري از استخر) 
5-شركت هاي تعاوني ورزشي و شركتهاي ارائه دهنده خدمات ورزشي 

6-هيات هاي ورزشي شنا و نجات غريق و غواصي و قايقراني و فدراسيونهاى ورزشى
3-مدت واگذاري، ظرفيت و مساحت موضوع اجاره: به مدت1سال ،150 نفر و مساحت تقريب 1050 مترمربع

4- مبلغ پايه كارشناسي:ماهيانه به مبلغ 130/000/000 ريال براي يكسال مى باشد .
5-نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده:5 درصد قيمت پايه كارشناسي اعالم شده يك ساله به مبلغ 780/000/000 ريال كه شامل يكي 

از موارد ذيل صورت گيرد.
 الف) ضمانتنامه بانكي ب) سفته با امضاء صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي معادل 85 درصد ارزش اسمي آن ج) اوراق 
مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد د) وثيقه ملكي معادل 85 درصد ارزش كارشناسي رسمي 

آن ه) واريز وجه نقدي به حساب تمركز وجوه سپرده عمران به شماره حساب 3700/101/785002/4 نزد بانك توسعه تعاون شعبه 
ميدان دانشگاه واريز گردد.

6- مدت اعتبار قيمت پيشنهاد: سه ماه پس از ارائه پيشنهاد قيمت اعتبار دارد.
8- كميسيون مزايده، در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

9- ارائه ضمانت نامه عدم پرداخت اجاره بها و حسن انجام تعهدات به ميزان 25% و10% كل قرارداد ساليانه توسط برنده مزايده
 الزامى است.

9-زمان و محل بازديد موضوع اجاره:از تاريخ96/2/28 تا تاريخ 96/3/24همدان- شهرك مدني- ميدان توحيد- مجموعه فرهنگي 
ورزشي كارگران

10-زمان و محل دريافت مدارك از مزايده گذار:از تاريخ96/2/28 تا تاريخ96/3/8– همدان، ميدان مدرس، ابتداي بلوار شهيد رجايي، 
باشگاه كارگران، قسمت اداري

11- زمان و محل تحويل پاكات( اسناد) به مزايده گذار:به مدت 10 روز كاري از تاريخ 96/3/9 تا تاريخ 96/3/24همدان، ميدان مدرس، 
ابتداي بلوار شهيد رجايي، باشگاه كارگران، قسمت اداري

12- زمان و مكان بازگشايي پاكات :در روز پنج شنبه مورخ 96/3/25 ساعت  10صبح ،همدان، ميدان مدرس، ابتداي بلوار شهيد رجايي، 
باشگاه كارگران، سالن جلسات باشگاه كارگران

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به هيئت اجرايي  مجموعه هاى
 ورزشى كارگران استان همدان واقع  در ميدان مدرس (باشگاه كارگران)
مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارك شركت در مزايده اقدام نمايند.

تخصيص اعتبار مناسب به پروژه هاى 
راه و شهرسازى

 فرمانــدار ويژه ماليــر گفت: فاز 
آلياژى  فــوالد  كارخانجات  نخســت 
مالير بــا تخصيــص 30 ميليارد ريال 
اعتبار از محل ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد راه اندازى و پنج سال تعطيلى اين 
واحد توليدى به چرخه توليد و اشتغال 

باز مى گردد. 
عبدالعظبم رضايى با اشــاره به اينكه 
شركت فوالد آلياژى مالير با پيگيرى 
همدان  استاندار  و  مجلس  نمايندگان 
بعد از 5 سال تعطيلى به چرخه توليد 
بازگشــت اظهار داشــت: با توجه به 
بيانات رهبرى و نامگـــذارى امسال 
بــه عنوان ســال "اقتصــاد مقاومتى، 
تحقق  راستاى  در  اشــتغال"  و  توليد 
مجدانه  پيگيرى هــاى  با  شــعار  اين 
مجلس  در  ماليــر  مــردم  نماينــده 
همدان  اســتاندار  و  اسالمى  شوراى 
شــركت ذوب آهن آلياژى مالير 27
ارديبهشت ماه مجدد به چرخه توليد 

بازگشت.
وى ضمــن تقديــر از پيگيرى هــاى 
نماينده مردم مالير در ســطح كشورى 
افــزود: موانع و  مشــكالت اين واحد 
بزرگ صنعتى در ستاد تسهيل پيگيرى 
و برطرف شــده و  با حضور مديريت 
جديــد تيم فنــى و تخصصــى براى 

راه انــدازى مجدد اين واحد تشــكيل 
شده است.

به گزارش تســنيم، فرمانــدار ويژه 
مالير بيان كرد: مبلغ 30 ميليارد ريال 
اعتبار براى راه اندازى مجدد اين طرح 
تخصيص يافته و بــا حضور معاون 
وزير صنعت،معدن و تجارت فعاليت 

مجدد خود را آغاز خواهد كرد.
وى راه انــدازى مجــدد واحد صنعتى 
ذوب آهــن آلياژى مالير را نويدبخش 
رونق اشــتغال جوانان ماليرى دانست 
و افزود: بازگشــت مجــدد اين واحد 
صنعتى بــزرگ شهرســتان به چرخه 
توليــد گامى مؤثر در راســتاى تحقق 
شعار رهبرى و رشــد و توسعه توليد 
و ايجاد اشـــــتغال براى جوانان اين 

شهر است.
رضايــى اشــتغال اوليــه ايــن واحد 
بزرگ صنعتــى را 500 نفر اعالم كرد 
و گفت: با توجه بــه اينكه تكنولوژى 
و دســتگاه هاى اين شــركت در پنج 
سال گذشــته دچار فرســودگى شده 
بــود براى احياى مجــدد اين واحد با 
تالش اســتاندار و نماينده مردم مالير 
در مجلس مبلغ 30 ميلــــيارد ريال از 
سوى دولت به اين طرح اختــصاص 

يافتــه است.

فاز نخست كارخانجات فوالد 
آلياژى مالير راه اندازى مى شود 
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ايجاد 4000 فرصت شغلى در همدان

 مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذارى استان همدان از ورود 
706,1 ميليون دالر سرمايه گذارى خارجى به استان همدان خبر داد و گفت: 

با اجراى اين پروژه ها 4000 فرصت شغلى در همدان ايجاد خواهد شد.
موســوى افزود: با توجه به سياســت هاى دولت يازدهم و تصميم جدى 
براى سرمايه گذارى به ويژه سرمايه گذارى خارجى، حجم سرمايه گذارى در 
اســتان همدان افزايش يافته به طوريكه در 3 سال گذشته 21,6 ميليون دالر 
سرمايه گذارى خارجى وارد اســتان شده كه بخشى به بهره بردارى رسيده 

است.وى با بيان اينكه حجم ورود سرمايه گذارى خارجى به استان نسبت 
به مدت مشــابه خود 3 برابر افزايش داشــته اســت، به ايسنا گفت: در 4 
ســال دولت گذشته حجم سرمايه گذارى وارد شــده به استان همدان 6,9 
ميليون دالر بوده اســت.وى با اشــاره به اينكه در سال 95 سرمايه گذارى 
خارجى رشــد خوبى داشته است، افزود: سرمايه گذارى خارجى در استان 
جهش خوبى داشته و در حال حاضر نيز 706,1 ميليون دالر سرمايه گذارى 
خارجى در حال تصويب اســت كه اميدواريم قطعى شــده و در سال 96 

شاهد پياده شدن اين سرمايه گذارى ها باشيم.
موسوى بيان كرد: در سال گذشته سرمايه گذارهاى زيادى به استان آمده و 

مذاكراتى صورت گرفت كه فضا را براى سرمايه گذارى در همدان مناسب 
ديده و رغبت و عالقه جدى را نسبت به سرمايه گذارى در همدان از خود 

نشان دادند.
وى خاطرنشــان كرد: در حال حاضر درصدد هســتيم نيروگاه خورشيدى 

50 مگاواتى را با مشاركت شركت هلندى در استان همدان اجرايى كنيم.
موســوى از اجراى 2 پروژه بزرگ با اشــتغالزايى باال در استان خبر داد و 
گفت: 2 پروژه كربنات كلسيم رسوبى(توليد كاغذ از سنگ آهك) به ارزش 
200 ميليارد تومان و پروژه فروسيليكوآلومينيوم با مشاركت شركت خارجى 

دراستان همدان در حال اجراست.

فناورى

دولت هاى پيشرو چه سياستى
 در قبال علم و فناورى دارند؟

 در تمام كشــورهاى مطــرح در عرصه علم و فنــاورى دولت ها 
نقش بســيار پررنگى در حمايت از فعاليت هاى علمى و تحقيقاتى در 

دانشگاه هها و ديگر مراكز فعال در اين عرصه دارند.
به گزارش ايســنا، هر چند تفاوت هايى در نحوه حمايت دولت هاى 
پيشــرو از سازمان ها و مراكز علمى وجود دارد اما مى توان از اكثر آنها 

به عنوان نمونه هاى موفق در اين رابطه ياد كرد.
ســازمان يونســكو نيز در اين زمينه مجموعه راهكارهايى ارائه كرده 

است كه مهم ترين بخش هاى آن در ادامه مورد بررسى قرار مى گيرد.
رابطــه بين دولت ها و مراكــز توليد علم و ســازمان هاى دانش بنيان 
رابطه اى دوطرفه است و سرمايه گذارى دولت در اين مراكز مى تواند 

در آينده نزديك آورده اقتصادى مناسبى براى دولت ها داشته باشد.
به همين دليل دولت ها مى بايســت با اتخاذ سياســت هاى مناســب، 
برنامه ريزى دقيق و شــراكت با سازمان هاى علمى از اين فرصت هاى 

اقتصادى نهايت استفاده را ببرند.
 يونســكو در مقاله خود بــه چند فاكتور مهم بــراى برنامه هاى آتى 

دولت ها اشاره كرده است:
1- دولت ها بايد همواره به طرح هاى علمى كه مى توانند در كوتاه مدت 
عملياتى شــوند، به ديد يك فرصت مناسب اقتصادى نگاه كنند و به 
عنوان شريك در آغاز مسير حاضر باشند تا پس از كسب نتايج مناسب 

آن شركت يا سازمان امكان خصوصى سازى داشته باشد.
2- پارلمان ها و مجالس قانون گــذارى بايد موانع و برخى از قوانين 
ســخت را از سر راه سازمان هاى فعال در عرصه هاى علمى و فناورى 

كنار بزنند تا روند رشد اين مراكز با سرعت خوبى ادامه پيدا كند.
3- دولت ها از برنامه هايى حمايت كنند كه بيشــتر در راستاى زندگى 
بهتر و رفع چالش هاى ملى و جهانى هســتند و در صورت امكان به 

جذب سرمايه هاى بين المللى نيز روى بياورند.
در ادامه به بررســى نحوه فعاليــت موفق ترين دولت ها و ديگر مراكز 

حمايتى در كشورهاى مختلف مى پردازيم:
 ژاپن؛ غول دنياى فناورى و الكترونيك

در ژاپن اختصاص بودجه هاى حمايتى به طرح هاى علمى فقط با تاييد 
"كميته مســتقل مديريت منابع"(IAIs) امكان پذير است. اين كميته 
مســئول بررسى تمامى طرح هاى علمى، تشــخيص طرح هاى داراى 
صالحيت، تخصيــص بودجه حمايتى، حمايت ســازمانى و اعطاى 

مجوزهاى مورد نياز براى طرح هاى علمى در ژاپن است.
آلمان؛ حمايت مداوم دولت ها در 200 سال اخير

از قرن بيستم نام آلمان همواره به عنوان مهد دانشمندان بزرگ بر سر 
زبان ها بوده اســت و اين موضوع نشان دهنده اهتمام ويژه دولت هاى 

اين كشور در موضوع مطالعات علمى بوده است.
سياست هاى دولت فدرال آلمان براى حمايت از طرح هاى مختلف به 

سه دسته تقسيم مى شود:
1- راهبرد تعالى علمى

 اين راهبرد مجموعه برنامه هايى با هدف بهبود جايگاه آلمان به عنوان 
يك كشور برجســته براى تحقيق در درازمدت در عرصه بين المللى 
است. توسعه دانشگاه هاى آلمان، حمايت از پژوهش هاى با استاندارد 
باال و تسهيل همكارى در سيســتم پژوهش هاى علمى و دانشگاهى 
از مهمترين سياســت هاى دولت فدرال آلمان است كه از سال 2005

آغاز شده است.
2- راهبرد حمايت از فناورى هاى برتر

آلمان برنامه  ويژه اى بــراى اختراعات و نوآورى دارد و قصد دارد به 
قطب اختراعات و فناوريهاى برتر(High-Tech) تبديل شود.

در اين راهبرد دولت آلمان تــالش مى كند از طرح ها و ايده هايى كه 
قابليت عملياتى سازى  و صنعتى شدن حمايت همه جانبه داشته باشد.

3- راهبرد تحقيقات و آموزش بين المللى
دولت آلمان براى مســائل و چالش هاى علمى بين المللى موجود نيز 
برنامه  دارد. در پايگاه اينترنتى وزارت آموزش و تحقيقات آلمان آمده 
اســت كه با توجه به اينكه 90 درصد علم و دانش جهان در خارج از 
آلمان توليد مى شود به همين دليل انجام فعاليت هاى علمى و تسهيل 
امكان انجام تحقيقات دانشــگاهى و علمى بين المللى از اولويت هاى 

دولت المان است.
مطرح شــدن آلمان به عنوان يك مقصد مطلوب براى دانشــجويان 
خارجــى و اســتفاده از توانمندى هاى محققــان بين المللى يكى از 

مهمترين اهداف اين راهبرد محسوب مى شود.
 رايگان بودن تحصيل در دانشــگاه هاى آلمان براى دانشجويانى كه به 

زبان آلمانى مسلط هستند از جمله نتايج اين راهبرد است.
 آمريــكا؛ نظام آموزش عالى در مســتقل ترين وضعيت 

ممكن
مراكز دانشگاهى و تحقيقاتى در آمريكا نيازهاى مالى خود را از منابع 

مختلفى تامين مى كنند و دولت بيشتر نقش سرمايه گذار دارد.
كارآفرينى دانشــگاه هاى آمريكا يكى از مهمترين و پايه اى ترين 
مســائلى است كه در سياست هاى كالن آموزش عالى اين كشور 
تعريف شــده است. بسيارى از دانشــگاهها تالش مى كنند تا از 
وابســتگى خود به دولت بكاهند و در مســير استقالل بيشتر گام 

بردارند.
به طور مثال دانشــگاه هاروارد با ســرمايه كل 29 ميليارد دالرى خود 
يك دانشگاه تماماً خصوصى است كه بودجه ساليانه خود را از منابع 
گوناگون مانند صنعت، پروانه اكتشــاف و اختراع، ســرمايه داران و 

همچنين از دايره فارغ التحصيالن خود تامين مى كند.
يكى از داليل مهم موفقيت دانشگاه هاى آمريكايى در ساليان متمادى، 
حمايت روزافزون نهادهاى غير دولتى، شركت ها، و افراد خيّر آمريكا 
از نظام آموزش عالى كشورشــان بوده اســت. ايــن فرهنگ وقف به 

موسسات فرهنگى در دنيا كم نظير است.
تنها در ســال 2007، دانشــگاه هاى آمريكا مجموعاً مبلغ 30 ميليارد 
دالر هداياى نقدى دريافت نمودند و ســرمايه گذارى در اين بخش ها 

مى كنند.

نگاه

  ضبط ِ صوتى مسيرها با نسخه جديد ويز
 به نسخه جديد اپليكيشن ويز ويس ركوردر افزوده شده است.

به گزارش خبرآنالين، اپليكيشــن مسيرياب و ترافيك نماى ويز در 
آپديت جديد خود اجازه مى دهد تا كاربر با صداى خود مســيرهاى 

موردنظرش را ضبط كند.
قابليت ركورد كردن صدا براى رانندگان تاكسى و تاكسى هاى آنالين 
بســيار مفيد اســت و معموالً كودكان از شنيدن صداى والدين خود 

حين حركت در مسير تعريف شده لذت مى برند.
همچنين در نســخه جديد، باگ هاى قبلى اپليكيشــن نيز گرفته شده 

است.
برنامه ويز در ســال 2013 توســط گوگل به مبلغ 1,3 ميليارد دالر 

خريدارى شد.

مرگ ام پى ترى
 فرمت محبوب موســيقى، ام پى ترى / MP۳ به طور رســمى 
متوقف شــد و بدين ترتيب عصر توســعه يكى از فرمت هاى برتر 
در دنياى آهنگ به اتمام رســيد. البته بايد گفته شود ممكن است از 
اين پس اين فرمت را به صورت لجام گســيخته و البته قديمى روى 

ابزارهاى مختلف ببينيم.
Fraunhofer Institute به گزارش خبرآنالين، كمپانى آلمانى

for صاحب و مالك اصلى، خبر فســق  Integrated Circuits
حق امتياز اين فرمت را رســمًا اعالم كرد تا راه را براى فرمت هاى 

جديد مجهز به فناورى هاى انكودينگ نوين باز كند.
ام پى ترى در عصر قلم و سى دى هاى قفل شده آمد تا نوع مالكيت 
ما به موســيقى وابســته به دنياى ديجيتال تغيير كند تا جايى كه نام 
ابزارهاى اجراكننده موسيقى مشهور به ام پى ترى پلير شد و در عالم 

به سرعت فراگير شد.
انكودينگ هايى مانند AAC تســت بهترين نســبت به ام پى ترى 
دارند وسرويس موسيقى اپل بر آن اساس بناشده است اما ام پى ترى 
و دانلود آن كتابخانه هاى ديجيتال ما را رنگ و بويى ديگر داده بود.

بدين ترتيب عصر ام پى ترى و توســعه آن رسما به پايان رسيده و 
اين بدان معنا نيســت كه ديگر كســى از اين فرمت استفاده نخواهد 
كرد، بلكه شــاهد ظهور آن بدون توسعه مجدد روى انواع ابزارهاى 

الكترونيكى خواهيم بود.

توسعه سيم كارت هاى همه كاره دائمى از 
2018 روى گوشى هاى هوشمند

 موسســه IHS پيش بينــى كــرد از 2018 و 2019 روند جديد 
توسعه سيم كارت هاى همه كاره دائمى / eSIM وارد فاز تازه خود 

خواهد شد.
به گزارش خبرآنالين، «اى ســيم» نوعى ســيم كارت دائمى و 
همه كاره اســت كه مانند كى تراشه روى گوشى توسط سازنده 
نصب شــده و كاربر بدون تغييــر آن، مى تواند اپراتور موردنظر 
خود را روى آن تعريف كند. ســوئيچ از يك اپراتور به اپراتور 
بعدى بدون درآوردن ســيم كارت از گوشى يا هر ابزار ديگرى 
انجام مى شــود. با توجه به روند توسعه اينترنت اشياء و ابزارهاى 
مرتبط گفته مى شــود ســيم كارتهاى كنونى جاى خود را به دائمى 
و همــه كاره خواهند داد. در حال حاضــر كمپانى هايى مانند اپل و 
سامسونگ روى اين فناورى كاركرده و به زودى هوآوى نيز به جمع 
IHS معتقد اســت اگر تأمين كنندگان  آنها مى پيوندد. موسســه 
عمده بدين ســو حركت كنند در ســال 2019 شــاهد انفجار 
اين فناورى در گوشى هاى هوشــمند خواهيم بود كه به سرعت 
روى انــواع ابزارهاى مرتبط با اينترنت اشــياء حركت كرده و 

شد. خواهد  متحول  فناورى 
بر اين اســاس، «اى ســيم» از رقم 108,9 ميليون ابزار به رقم 986

ميليون در ســال 2021 خواهد رسيد و البته شــاهد تغيير يك شبه 
آن نخواهيم بود.

آغاز توليد انبوه آيفون 8 زودتر از موعد
 تأمين كنندگان ســخت افزارى آيفون 8 مى گويند دســتور توليد 

انبوه را براى ماه آينده از اپل دريافت كرده اند.
به گزارش خبرآنالين، «اكونوميك ديلى نيوز» در تايپه نوشــت ماه 
آينده توليد بورد الكترونيكى آيفون 8 به مناســبت دهمين ســالگرد 

توليد گوشى، آغاز مى شود.
جى پــى مورگان هفته گذشــته خبر داد آيفــون 8 زودتر از موعد 
رونمايى مى شود و ممكن است هم زمان با كنفرانس توسعه دهندگان 

2017 باشد. WWDC اپل
به نوشته روزنامه تايوانى دو كمپانى اصلى تأمين كننده قطعه از ژوئن 
توليد انبوه را آغاز مى كند. از ســوى ديگر TSMC نيز تراشه هاى 

A11 را در ماه جوالى تحويل مى دهد تا آيفون 8 اسمبل شود.
اپل اســتراتژى توليد انبوه توسط تأمين كنندگان متنوع را در دستور 
كار قرار داده است تا با مشكل كمبود گوشى در ماه سپتامبر يا اكتبر 

مواجه نشود.

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

 در كارزار انتخابات شور شعار فضاى 
كشور را گرفته است. كانديداها و هواداران 
آنها در مورد ايده، ديدگاه ها و برنامه هاى 
آينده صحبــت مى كنند. گاهــى ايده ها 
بلندپردازانه و برخــى مواقع دور از ذهن 

به نظر مى رسند. 
البته كه نبايد از يادبرد كه خاصيت فضاى 
انتخاباتى همين اســت. يك بخش بسيار 
تعيين كننــده در هــر انتخاباتى «صنعت 
تبليغــات» اســت كه در دهه هــاى اخير 
ميــالدى اين صنعت، بخش ســرگرمى را 
هم به خود افزوده است. اين وضعيت تنها 
منحصر به ايران نيست و تقريبا در تمامى 
انتخابات هــاى جهان، وجه بســيار مهم 
رفتارها به بخش ايجاد ســرگرمى عمومى 
تبديل مى شــود. اما آنچــه اين روزها در 
فضاى انتخاباتــى رخ مى دهد، قابل تامل 
و تحليل اســت. رويكرد بيشتر گفته هاى 
كانديداهاى انتخابات برمحور ابراز نظرها 
اســتوار شــده كه اين نظرها گاها با شعار 
درهم مــى آميزد و در نهايت شــمايى از 

برنامه را ارائه نمى دهد.
 اين درحالى است كه اقتصاد ايران و راى 
دهندگان براى قضــاوت در مورد كارايى 
يك كانديدا بيش از هرچيز به برنامه هاى 
آنها نياز دارند. آنچــه در فرآيند انتخابات 
هاى كشــورهاى غربى هــم رخ مى دهد 
تركيــب صنعت تبليغات و برنامه اســت 
و نه فقط اتكا به بخش ســرگرم كنندگى 
انتخابات. از اين جهــت امروز بايد كمى 
نگران شد. چراكه ما به درستى نمى دانيم 
كه آينده اقتصاد ايران به دست كدام نامزد 
به كدام ســمت مى رود. نكته قابل تعمل 
تر به رويكردهاى فكرى كانديداها مربوط 
است. سواالتى اساسى در ذهن راى دهنده 
اقتصادى وجود دارد كه تا آنها به درســتى 
روشــن نشوند، مســيريابى دقيق و علمى 
صورت نمى گيرد. به طور نمونه امروز مى 

توان به اين سواالت كاربردى اشاره كرد:
 نظر كانديداهاى محترم در مورد 

بخش خصوصى چيست؟
■ آيــا آنها به اين باور رســيده اند كه كار 
اقتصاد ايــران بايد به بخــش خصوصى 
واگذار شود؟ يا همچنان در پس شعارهاى 
گاها برآمده از نگاه چپ باقى مانده اند؟

جمهورى  رياســت  كانديداهاى  نظــر   ■
در مورد حوزه كارآفرينــى و جايگاه آنها 
چيســت؟ آيا ما مى توانيم به انتظار رئيس 
جمهورى باشــيم كه جلســات هفتگى و 
ماهيانــه و منظمــى با كارآفرينان كشــور 
برگزار مى كند و به آنها و فعاليت هايشان 

شان و اعتبار مى دهد؟
به اين ليست سواالت تخصصى و متفاوت 
ديگرى هم مى توان افــزود. اينكه امروز 
پاسخى براى آنها وجود ندارد، نگران كننده 
اقتصادى  جامعه  اينكه  بخصوص  اســت. 

ايران به دقت روندهاى انتخاباتى را بررسى 
مى كند و بزودى بايد تصميم بگيرد كه به 
كدام كانديدا براى آينده توسعه كشور راى 
دهد. به نقل از خبــر آنالين، نبايد از نظر 
دور داشت كه تشخيص درست برمحور، 
برنامه هاى مدون صورت مى گيرد. آسيب 
جدى انتخابات اخير برهمين اساس شكل 
گرفته كــه كانديداها نســبت به مكتوب 
كردن ديدگاه هاى خود بى عالقه شده اند. 
گفت وگوى شــفاهى نمى تواند رويكرد 
درست و دقيقى باشــد. حداقل مطلوبيت 
ارائه مكتوب ديدگاه ها اين است كه راى 
دهندگان مى توانند با تمركز بيشترى برنامه 
ها را مطالعه كنند و در آينده براساس اين 
مكتوبــات از كانديداى مورد نظر پاســخ 

بخواهند.
 نقد يا نفى؟

صرف نظر از گرايش هاى سياسى، تمامى 
دولت ها در نظام جمهورى اسالمى براى 
اعطاى كشــور كار مى كننــد. اين قاعده 
نــه قابل رد و نه قابل تكذيب اســت. در 
اين ميــان كارنامه برخــى از دولت ها با 
نواقصى همراه اســت. البته كــه بايد اين 
مورد را طبيعى دانست. هيچ دولتى نيست 
كه مدعى باشــد، در تمام حوزه ها موفق 
عمل كرده اســت. اساســا اين واژه «عمل 
موفق» كامال نسبى و برآمده از شيوه ارزش 
گذارى و بررســى كارنامه است. آنچه اين 
روزها ( در تمام انتخابات ها همين است) 
رواج يافته، نفــى به جاى نقد و اظهارنظر 
سطحى به جاى ابراز نظر كارشناسى است. 
دولت يازدهــم به طور حتم موفقيت ها و 
ناكامى هايى داشته است. نگاه منصفانه به 
اين معناست كه مثبت و منفى ديده شود و 

از دل نقد، راهبرد بيرون بيايد. 
برنامه يا شعار؟

نكته ديگر به رويكرد اقتصادى كانديداهاى 
محترم انتخابات مربوط است. واضح است 
كه اقتصاد دغدغه امروز مردم شــده است. 
همه كارشناسان هم تاييد مى كنند كه ابراز 

نظرهاى كارشناسى و گفت وگوهاى فنى 
از حوصلــه عموم جامعه خارج اســت و 
مــردم انتظار هيجــان از رفتارها را دارند. 
اما اينجاســت كــه تفاوت ميــان ديدگاه 
فنى و غيرفنى روشــن مى شــود. امروز 
صبورى  با  جمهورى  رياست  كانديداهاى 
بايد بــه مخاطبان خود بفهمانند كه اقتصاد 
عرصه شــعار نيست وبهتر اســت آنها با 
اتفاقاتى ماننــد مناظره ها مانند يك پديده 
ســرگرم كننده برخــورد نكننــد. در اين 
عرصــه كانديداها بايــد برنامه هاى خود 
براى توســعه كشور را روشــن كنند. البته 
كانديداهــاى انتخابات هم بايد دقت كنند 
كه ميــان «برنامه» و «هدف» فرق اســت. 
اينكــه امروز گفته شــود مثــال قصد يك 
كانديدا اين اســت كه ركود را از بين ببرد، 
برنامه نيســت. اين هدف است. نياز امروز 
اين است كه كانديداها به اين پرسش پاسخ 
دهند كه چطور مى خواهند با جنگ ركود 
بروند؟ آنچه در هفته هاى گذشته به چشم 
نيامده همين برنامه هاست. اگر كانديداها 
برمحور برنامه پيش بروند، راى دهندگان 
هم مى توانند ميــان كيفيت و كارايى آنها 
و ديگرى تميز قائل شــوند و در نتيجه به 
انتخاب درست برســند. در چنين فضاى 
رقابت بين برنامه ها شــكل مى گيرد و نه 

شعارها.
 مطالبات واقعى چيست؟

واقعى  مطالباتى  ايــران  اقتصــادى  بخش 
و كاربــردى دارد و چنــدان به دنبال خط 
بندى هاى سياسى نيســت. مطالبه امروز 
بخــش خصوصى ايــران تعييــن تكليف 
نرخ ارز، اصــالح نظام مالياتــى و تامين 
اجتماعى، حــذف قوانين و مقررات زائد، 
مقابله با فســاد، بهبود فضاى كسب و كار 
و در يك كالم از ميان برداشــتن موانع كار 
اســت. مطالب بخش خصوصى ايران اين 
اســت كه كانديداها به طور روشــن بيان 
كنند كه تا چه اندازه به برنامه هاى نجات 
بخشى مانند اقتصاد مقاومتى پايبند هستند 

و ازآن مهمتر چه سازوكار و تضمينى راى 
اجراى آن دارند. بخــش خصوصى ايران 
و صاحبان كســب و كار و نيروهاى مولد 
جامعــه به ثبات نياز دارنــد و بنابراين هر 
اقــدام، عمل و گرفتارى كــه اين ثبات را 
برهم بزند، مضموم اســت. ثابت، ســنگ 
بناى توســعه است و ايده و برنامه مصالح 
توسعه به شــمار مى آيد. برهمين اساس 
اســت كه امروز بايد به صورت روشن از 
خواست  جمهورى  رياســت  كانديداهاى 
كــه برنامه هاى خــود را منتشــر كنند تا 
در معــرض قضاوت نخبــگان قرار گيرد. 
همچنين آنها مى توانند از برنامه هاى خود 
دفــاع كنند و حتى به برنامــه هاى رقيب 
نقد كنند. اگر چنين فضاى شــكل بگيرد، 
راى دهنــدگان هم مى تواننــد به تصميم 
درســت، منطقى و غيراحساسى و باندى 
برســند. نبايد از ياد بــرد كه دولت بعدى 
هر طيف و گروهى كه باشــد، بايد اقتصاد 
ايران را به سمت توسعه پيش ببرد. با اين 
هدف چرا امروز نيروهاى صالح و كارآمد 
گروه رقيب را بايد به چوب نفى نواخت؟ 
اينها مگر مديران و سرمايه هاى اين كشور 
نيستند كه اگر هســتند چرا بايد آنها را از 
عرصه خدمت دور كرد؟ امروز نياز كشور 
اين است كه كانديداها به صراحت بگويند 
و اعالم كنند، نظرشان در مورد خصوصى 
سازى، اجراى سياســت هاى اصل 44 و 

اقتصاد مقاومتى چيست؟ 
اقتصاد ايران به لطف تمام مجاهدت هايى 
كه تاكنون صورت گرفته، ســرپا ايستاده و 
در منطقه حرفى بــراى گفتن دارد. از آنها 
مهمتر اينكه با وجود تمام كاستى ها، هنوز 
اميدوار به توســعه و تبديل شدن پتانسيل 
هاى روى زمين مانده به شغل و كار وجود 
دارد. اينها بركاتى است كه در اقتصاد ايران 
و اين ســرزمين وجود دارد. بــراى بهره 
بردارى آنها نيازى به هياهو نيست و آنچه 
مى خواهيم و مى طلبيم، حركت در مسير 

عقل، علم و عمل است.

چرا كانديداهاى رياست جمهورى از برنامه هايشان نگفتند

كدام ايده؟ كدام راه؟

 تا چندى پيــش رقابت هاى انتخاباتى 
در اينترنت صرفا به انتشــار عكس و فيلم 
از نامزدها در شبكه هاى اجتماعى محدود 
مى شــد، اما امروز اوضاع متفاوت شــده 

است.
به گــزارش ايســنا، امــروزه فعاليت هاى 
انتخاباتى در محيط اينترنت بسيار پررنگ، 

تاثيرگذار و متفاوت شده است.
براى مثال در شبكه توئيتر كاربران مى توانند 
با استفاده از بازنشر نظرات نامزدهاى مورد 
حمايتشــان نقطه نظرات آنها را به گوش 
ديگران برســانند و از آنهــا حمايت كنند؛ 
اما اين امكان نيز همانند بسيارى از مظاهر 

فناورى چالش هاى خاص خود را دارد.
بســيارى از ســتادهاى انتخاباتــى و يــا 
طرفداران اقدام به ايجاد حساب هاى جعلى 
 Twitter) "موســوم به "ربات توئيتــرى
Bot) مى كننــد تا با تكرار يك موضوع و 
ايجاد هياهو پيرامــون آن افكار عمومى را 

تحت تاثير قرار دهند.
پروفســور "فيل هوارد" متخصص انستيتو 
اينترنــت در آكســفورد گفــت: مــا در 
بررسى هاى خود به ربات هايى برخورديم 

كه اصطالحا "ربات خفته" ناميده مى شوند. 
اين ربات ها دنبال كننــدگان كمى دارند و 

هنوز دسته بندى نشده اند.
وى افزود: وضعيت ربات هاى خفته زمانى 
خطرناك مى شــود كه اين شــبكه عظيم 
ناگهان بيدار شــود و در لحظات بحرانى و 
حياتى شــروع به فعاليت كنند و بر روى 

تصميم گيرى ها تاثير بگذارند.
بســيارى از حســاب هايى كــه در زمان 
انتخابات فعــال مى شــوند، ناگهان تغيير 
ماهيت مى دهند و بــا تغيير نام خود براى 
يك نامــزد خاص فعاليــت مى كنند. اين 

حســاب ها پس از مدتــى ناگهان حذف 
مى شوند.

تامين هزينه هاى انتخابــات همواره براى 
نامزدهــا يك چالش جدى بوده اســت و 
گاهى آنهــا مجبور بــه دادن قول هايى به 
حاميان خود مى شوند.  ســرمايه گذاران و 
به همين دليــل كمپين هاى اينترنتى زيادى 
براى حمايت آزاد و مســتقل از نامزدها در 
جهان ايجاد مى شود تا از وابستگى نامزدها 
به مراكز قدرت بكاهنــد. اين كمپين ها از 
حاميان نامزدهــا مى خواهند تا به صورت 
ناشناس به نامزد مورد حمايت خود كمك 

مالى كنند.
فناورى ديگرى كه در رويدادهاى انتخاباتى 
جهان مورد استفاده قرار گرفته، هولوگرام 
است. اين فناورى كمك مى كند تا نامزدها 
در يك مكان صحبت كرده و در چند مكان 
ديگر به صــورت زنــده و همزمان ديده 
شــوند. "نارندرا مودى" نخست وزير هند 

از اين فناورى استفاده كرده بود.
معروف تريــن فناورى مورد اســتفاده در 

انتخابات، راى گيرى الكترونيكى است.
در اســتونى افراد با استفاده از كارت ملى 
خود مى توانند كارهــاى خود را در زمينه 
خدمات بانكــى، پرداخت قبوض و موارد 
مشــابه انجام دهند و همچنين با اســتفاده 
از ايــن كارت و رمز خــود مى توانند در 
انتخابات شركت كنند و بيش از 30 درصد 
آرا از اين طريق به صندوق ريخته مى شود. 
شركت ها،  توسعه يافته ترين  در  حتى  هنوز 
راى گيرى سنتى بيشــترين طرفدار را دارد 
و بســيارى از دولت ها نظير هلند، به دليل 
امكان هك شــدن و همچنين مشــخص 
شــدن هويت راى دهندگان تالش  مى كنند 

به روش هاى سنتى بازگردند.

نقش اينترنت و فناورى در انتخابات
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7
نمايشگاهى براى ماه مبارك رمضان

برپا نمى شود
 رئيس اتاق اصناف ايران گفت: مشــكلى از لحاظ تامين و توزيع اقالم 
مصرفى مردم در ماه مبارك رمضان نداريم و نمايشــگاهى در اين ايام برپا 

نمى شود.
به گزارش ايرنا، «على فاضلى» ، تاكيد كرد: كمبودى در كاالهاى مورد نياز 

ماه مبارك رمضان نداريم.
 وى با بيان اينكه نظام اقتصادى كشــور در وضعيت باثباتى اســت، گفت: 

ممكن اســت اختالف قيمت در برخى كاالها باشد، اما اين موضوع ربطى 
به نظام توزيع ندارد و بيشتر متاثر از مسائل سياسى و كارهاى جانبى است.

 رئيس اتاق اصناف ايران علت افزايش قيمت برخى كاالها را به تغيير نرخ 
جهانى آن كاالها مرتبط دانســت و افزود: در شرايطى كه كمبودى وجود 

ندارد، لزومى براى برپايى نمايشگاه نيست.
  حسن عباسى معروفان معاون بازرگانى شركت بازرگانى دولت ايران نيز 
دو روز گذشته اعالم كرد: بر اساس مصوبه كميته  تنظيم بازار، 80 هزارتن 
برنج و شكر در قالب «طرح توزيع سبد كاالى اساسى ضيافت» ماه مبارك 

رمضان در سراسر كشور توزيع مى شود.

 وى افــزود: 30 هزار تن برنــج مرغوب وارداتى از نوع ســفيد 
دى.ام (DM) به تناســب جمعيت هر اســتان، در سراســر كشور 
توزيع شــده و حواله كاالى هر اســتان نيز ارسال شده است تا از 
طريق فروشــگاه هاى زنجيره اى و تعاونى هاى مصرف كارمندى 

و كارگرى توزيع شود.
 وى افزود: قيمت فروش برنج به مباشــران توزيع شــامل فروشگاه هاى 
زنجيره اى و تعاونى هاى مصرف در انبارهاى اين شركت به ازاى هركيلو 
گرم 24 هزار ريال و قيمت براى مصرف كنندگان نهايى در فروشگاه ها به 

اقتصاداقتصادازاى هر كيلو 27 هزار ريال تعيين شده است.
 eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر

پرداخت بيش از 37 هزار ميليارد تسهيالت 
بانكى در استان

 دبير كميســيون هماهنگى بانك هاى استان همدان بيان كرد: 37 
هزار و 206 ميليارد و 998 ميليون ريال تسهيالت بانكى سال گذشته 

توسط شبكه بانكى اين استان پرداخت شده است.
محمد طوماســى در گفت و گو با ايرنا افزود: اين ميزان تســهيالت 
توســط 17 بانك سال گذشته در اين اســتان به حوزه هاى مختلف 
صنعت و معدن، كشاورزى، مسكن و ساختمان، صادرات، خدمات و 

ساير بخش ها پرداخت شد.
وى اضافه كرد: ميزان پرداخت تسهيالت بانكى در سال 95 نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل از آن حدود 35 درصد افزايش داشته است.

وى با ذكر اينكه بيشــترين تسهيالت به بخش خدمات پرداخت شده 
گفت: 12 هزار و 876 ميليارد ريال در اين حوزه پرداختى داشته ايم.

دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى استان همدان بيان كرد: به منظور 
تقويت بخش كشاورزى هفت هزار و 413 ميليارد ريال تسهيالت به 
اين بخش تخصيص يافته اســت همچنين طبق بررسى هاى صورت 
گرفته هفت هزار و 239 ميليارد ريال به حوزه مســكن و ســاختمان 

پرداخت شده است.
طوماسى اضافه كرد: بخش صنعت و معدن از نظر دريافت تسهيالت 
بانكى با 5 هزار و 721 ميليارد ريال بعد از حوزه كشاورزى و مسكن 

در رتبه سوم قرار دارد.
مدير امور شــعب بانكى ملى اســتان همدان اظهاركرد: بانك ملى با 
پرداخت 6 هزار و 855 ميليارد ريال رتبه نخست پرداخت تسهيالت 
بانكى را دارد و نسبت به سال 94 حدود 63 درصد پرداختى اين بانك 

رشد داشته است.
طوماسى افزود: بانك كشاورزى با 6 هزار و 764 ميليارد ريال و بانك 
مسكن با چهار هزار و 754 ميليارد ريال در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

وى اضافه كرد: 50 درصد از مجموع تســهيالت پرداختى توسط سه 
بانك ملى، كشاورزى و مســكن و مابقى تسهيالت توسط 14 بانك 

پرداخت شده است.
14 بانك در استان عضو كميسيون هماهنگى بانك هاى استان همدان 

هستند.

مبارزه با مفاسد اقتصادى 
تشكل هاى اقتصادى مهمترين اولويت دولت 

را چه مى دانند؟ 

 تشكل هاى اقتصادى مبارزه با مفاسد اقتصادى را مهمترين اولويت 
دولت اعالم كرده اند. 

بررســى هاى صورت گرفته از ســوى مركز پژوهش هاى مجلس 
شــوراى اسالمى نشــان مى دهد تشــكل هاى اقتصادى معتقدند 
مهمترين اولويتى كه الزم اســت براى بهبود فضاى كســب و كار 
در ايران مد نظر قرار گيرد، مبارزه با مفاســد اقتصادى است.  به 
گــزارش اقتصــاد آنالين دولت يازدهم نيز پيــش از اين يكى از 
مهمتريــن اولويت هاى خود را مبارزه با مفاســد اقتصادى اعالم 
كرده بود.  بر اســاس ايــن گزارش تامين مالى نيــز دومين نكته 
اى اســت كه از ســوى تشــكل هاى اقتصادى،به عنوان اولويت 
دولت تعريف شــده است.  در حالى 38,2 درصد پاسخ دهندگان 
مبارزه با مفاســد اقتصادى را اولويت اصلى دولت دانسته اند كه 
33 درصد از شــركت كنندگان در اين نظر ســنجى نيز خواستار 
اولويت دهى به حل مشكل تامين مالى در ايران شده اند . قاچاق 
، ســومين گزينه اى است كه تشكل هاى مشــاركت كننده بدان 
اشــاره كرده اند.اين تشكل ها خواســتار آن شده اند كه مبارزه با 
قاچاق در اولويت كارى دولت قرار گيرد . توجه به زيرســاخت 
هاى حمل و نقل ، خشكســالى و محيط زيست سه موردى است 

كه در انتهاى اين فهرســت بدان اشاره شده است.
 بر اســاس اين گزارش محيط كسب و كار در ايران هنوز از موقعيت 
مطلوبى برخوردار نشــده است . هر چند بررسى هاى آمارى نشانگر 
بهبود فضاى كســب و كار در ايران اســت اما هنوز اين وضعيت با 

موقعيت مطلوب فاصله اى قابل توجه را داراست.
 بر اين اســاس يكى از پيش زمينه هاى بهبود فضاى اشــتغال و 
رونق توليد در ايران ، به گواه بســيارى از كارشناسان و فعاالن 
اقتصادى بهبود لفضاى كســب و كار اســت چرا كه روان شدن 
فضــاى كســب و كار در ايران مى تواند در ايــن زمينه بهبودى 

كند. ايجاد  را  جدى 
268 تشــكل از سراسر كشور در اين نظر سنجى حضور يافته است. 
رتبه محيط كسب و كار در ايران طى چهار سال اخير با تغييراتى بسيار 
اندك روبرو بوده اســت. رتبه كلى محيط كسب و كار در كشور طبق 
برآورد مركز پژوهشــهاى مجلس 5,83 از 10 است. اين عدد هر چه 
بزرگتر باشد ، نشان دهنده بدتر بودن فضاى كسب و كار است و هر 
چه اين عدد كوچك تر شــود ، بهبود فضاى كسب و كار در ايران را 

گواهى مى دهد.
 اقتصاد ايران سال هاست با فضاى نامساعد كسب و كار در عين نياز 
به توليد و اشــتغال پايدار ، روبروست و همين مساله نشان مى دهد 
اصالحات ساختارى با هدف بهبود فضاى كسب و كار الزم است در 

دستور كار دولت قرار گيرد.

بالى يارانه ها 
 از دى مــاه 1389 كه طرح هدفمندى هاى يارانه ها و پرداخت 
يارانه نقدى به مردم ايران آغاز شده است، تاكنون بالغ بر 250 هزار 
ميليارد تومان يارانه نقدى توسط دولت هاى دهم و يازدهم پرداخت 

شده است.
از طرف ديگر در تحليل روند تحقق بودجه هاى عمرانى دولت ها 
حد فاصل ســالهاى 1389 تا 1395، مشخص مى گردد كل سرمايه 
گذارى محقق شده دولت ها در اين شش سال در ايجاد زيرساخت 
هاى كشــور و توسعه و آبادانى ايران تنها كمتر از 140 هزار ميليارد 
تومان بوده است و از همان ســال 1389 سال آغاز پرداخت يارانه 
هاى نقدى، نسبت بودجه هاى عمرانى محقق شده نسبت به توليد 
ناخالــص داخلــى از حدود 5 درصد به كمتــر از 2 درصد كاهش 

يافته است
 واقعيت اين است كه با توجه به اينكه در همه دولت هاى جمهورى 
اســالمى بودجه هاى عمرانى اولين قربانى كسرى بودجه دولت ها 
بوده اند، از آغاز پرداخت يارانه هاى نقدى، بودجه هاى عمرانى يا 
به تعبير بهتر ســرمايه گذارى هاى دولت در حوزه زيرساخت ها و 
پروژه هاى زيربنايي كشــور اولين قربانى بار مالى سنگين يارانه ها 
براى دولت ها شــده است. شــايد بتوان از منظر ديگر به اين نكته 
پرداخت كه پرداخت يارانه ها در دى ماه سال 1389 در حالى آغاز 
شــد كه قيمت نفت نزديك بــه 120 دالر بود و تصور كنيد دولت 
يازدهم وقتى با نفت 40 دالرى و كاهش شــديد درآمدهاى نفتى، 
مجبور به ادامه پرداخت يارانه به شــكل قبلى مى بود، چه فشارى 
به ساختار بودجه دولت وارد كرده و دولت يازدهم هم بطور سنتى 
بودجه هاى عمرانى كشــور را در سالهاى اخير قربانى اين كسرى 

بودجه ايجاد شده كرده است.
 همچنين بررسى ها نشــان مى دهد با توجه به عدم افزايش يارانه 
پرداختى در طى ســالهاى اخير و تورم ســاليانه كشور، يارانه هاى 
نقدى كه در ســال 89  بيش از 14 درصد از هزينه هاى متوسط كل 
خانوارها را پوشــش مى داد، در سال 95 يارانه ها با توجه به تورم 

سالهاى اخير تنها 5 درصد هزينه سبد خانوار را پوشش مى دهند.
واقعيت اين اســت كه پرداخت يارانه ها كه مى بايســت به شكل 
انواع كمك هاى اقتصادى و اجتماعى براى تنها دهك هاى ضعيف 
جامعه شكل مى گرفت و حقيقتا هدفمند مى شد، در همه اين سالها 
به شكلى اجرا شده كه از يك طرف همچون موريانه اقتصاد ايران و 
بويژه بودجه هاى ساليانه دولت ها را از درون خورده و نقش دولت 
در اقتصاد و ايجاد تقاضا و اشــتغال و توسعه را روز به روز ضعيف 
تر كرده است و از طرف ديگر با توجه به تورم اقتصاد ايران نقش آن 

در سبد خانوار نيز روز به روز كمتر شده است.
 اما شــايد در كنار همه بالهايي كه پرداخت يارانه نقدى به بودجه 
دولت ها آورده است و همچنين فرهنگ حاضرى خورى را در بين 
اقشــار جامعه گسترش داده است ، در انتخابات 29 ارديبهشت هم 
به نظر مى رســد وعده " يارانه باالتر، راى بيشتر " از اساس فضاى 
انتخابات كشــور را از عقالنيت به سمت عوام فريبى افراطى سوق 
داده است.  شايد امروز وعده افزايش شديد يارانه نقدى ساده ترين 
راه براى جمع كردن آراى طبقات عمدتا فرودست جامعه باشد، اما 
واضح است كه افزايش شــديد يارانه هاى نقدى براى يك دولت 
فقيــر با درآمدهاى نفتى پايين به دليل پايين بودن قيمت نفت و در 
حالى كه بيش از 400 هزار ميليارد تومان پروژه عمرانى و زيرساختى 
كشــور نيمه تمام مانده است ، در صورت تحقق مى تواند همچون 
مخــدر كوتاه مدتى براى طبقاتى از جامعه باشــد كه در بلند مدت 

اقتصاد بيمار ايران و بويژه دولت را از درون فلج مى كند.

نرخ دالر بانكى كم شد 

 بانــك مركزى نرخ تبادلى 39 ارز را براى امروز (چهارشــنبه 
بيســت و هفتم ارديبهشت ماه) اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 15
ارز از جمله دالر آمريكا نســبت به روز گذشته كاهش و نرخ 19
ارز از جملــه يورو و پوند انگليس افزايش يافت؛ همچنين نرخ 5

ارز ديگر ثابت ماند. 
 بــه گزارش ايبِنا، براســاس اعالم بانك مركــزى نرخ هر دالر 
آمريكا براى امروز با 3 ريال كاهش نســبت به روز سه شنبه 32
هزار و 444 ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با 65
ريال افزايش نســبت به روز گذشته 41 هزار و 957 ريال و هر 
يــورو با 410 ريال افزايش 36 هــزار و 61 ريال ارزش گذارى 
شــد. همچنين نرخ راند آفريقــاى جنوبى 2 هزار و 482 ريال، 
ليــر تركيه 9 هزار و 145 ريال، روبل روســيه 574 ريال، ريال 
قطــر 8 هزار و 908  ريال، يكصــد دينار عراق 2 هزار و 768

ريال، لير ســوريه 152 ريال، دالر استراليا 24 هزار و 85 ريال، 
ريال سعودى 8 هزار و 650 ريال، دينار بحرين 86 هزار و 110
ريال، دالر ســنگاپور 23 هزار و 275 ريال، ده روپيه سريالنكا 
2 هــزار و 131 ريال و يكصد روپيه نپال 31 هزار و 659 ريال 

تعيين شد.

يادداشت

ارز

 نيمه تمــام مانــدن بخــش زيــادى از 
واحدهاى مســكن مهر، تحويــل نيمه كاره 
بخشى ديگر از خانه ها و دريافت اقساط از 
واحدهايى كه هنوز تحويل داده نشــده، از 
مهم ترين انتقادات متقاضيان است؛ انتقاداتى 
كه مورد توجه نامزدهاى انتخابات رياست 

جمهورى هم قرار گرفته است. 
در حالى كه مســئوالن فعلى وعده مى دهند 
مســكن مهر تا پايان دولت يازدهم به پايان 
خواهد رسيد، مشــكالت بخش زيادى از 
واحدهاى مسكن مهر در حدى است كه به 

نظر مى رسد اين وعده محقق نخواهد شد.
به گزارش اقتصادآنالين به نقل از جام جم 
، حوزه مسكن در ســال هاى اخير حوادثى 
را به چشــم خــود ديد كه تاكنــون نديده 
بود، مانند توقف تكميل ســاخت و ســاز 
مســكن مهر، قول هاى مكرر درباره ساخت 
مســكن اجتماعى و مسكن قسطى، افزايش 
اجاره خانه و آخر هم ارسال دفترچه اقساط 
براى مسكن مهرى هايى كه هنوز خانه خود 

را تحويل نگرفتند.
اتفاق عجيب تر اين كه متقاضيانى كه مسكن 
مهر نيمه كاره دارند و همچنان پس از سال ها 
منتظر تكميل آن هستند، بايد هم اجاره خانه 
محل ســكونت فعلى خود را بدهند و هم 
اقســاط خانه اى كه كليــد آن را نديده اند! 
بعالوه برخى فازهاى مســكن مهر كه سال 
گذشته به افتتاح رسيد هنوز خدمات روبنايى 
و زيربنايى كاملى ندارند و براى خانوارهايى 
كه در حال پرداخت اقساط واحدهاى خود 
هســتند، قابل اسكان نيست. به  اين ترتيب، 
اقســاط وام هاى مسكن مهر براى اين دسته 
از متقاضيان به پيش خريد تبديل شده، يعنى 
آنها در حال پرداخت پول خانه اى هســتند 
كه قرار است هر وقت تكميل شد، تحويل 
داده شود. هرچند اين مشكل از سال گذشته 
بروز كرد و اين روزنامه هم به اين مشــكل 
پرداخت و مسئوالن وزارت راه و شهرسازى 
وعــده دادند آن را برطرف خواهند كرد، اما 
همچنان به گفته متقاضيان مسكن مهر، آنها 
مجبور به پرداخت اقساط خانه هايى هستند 
كه معلوم نيست چه زمانى مى توانند در آن 

سكونت كنند.
11 ماه است قسط مى دهم

اميرحســين يكى از افرادى اســت كه اين 
اتفاق برايش افتاده اســت. او مى گويد 11

ماه است قسط مسكن مهرى را مى دهم كه 
نه كليد آن و نه خودش را ديده ام. متاسفانه 
چندين ماه اســت كه خانه اجاره اى خود را 

تحويــل صاحبخانه دادم و با همســر و دو 
فرزندم به خانه پدر همسرم رفتيم. هيچ گاه 
فكر نمى كــردم چنين اتفاقــى برايم بيفتد. 
خانه تقريبا نيمه كاره اســت، گرچه از لحاظ 
روبنايى كامال ساخته شده، اما تجهيزات آن 

ناقص است و قابل سكونت نيست.
نداده،  تحويــل  كامل  را  خانــه   

دفترچه اقساط ارسال كردند
خانم محمدى يكى از متقاضيان مسكن مهر 
است كه او هم خانه اش را نيمه تمام تحويل 
گرفته، اما دفترچه اقساط برايش صادر شده 
است. وى  مى گويد: ظاهرا خانه را تحويل 
گرفتيم، امــا واقعيت چيز ديگرى اســت. 
دولــت به دليل نزديك شــدن به انتخابات 
مســكن مهرمان را تحويل داد، اما واقعيت 
اين است كه امكانات خانه اصال به گونه اى 
نيست كه قابل سكونت باشد. وى ادامه داد: 
ما در اخبار شــنيده بوديم وقتى خانه را به 
طور كامل تحويل متقاضيان دادند، آن وقت 
بعد از يك ســال دفترچه اقساط نيز تحويل 
فرد مى شود. االن خانه را كامل تحويل نداده، 

دفترچه اقساط ارسال كردند.
 ساخت و سازها خيلى آرام و كند 

است
احمد لواسانى متقاضى مسكن مهر و يكى از 
نمايندگان مردم در گروه هاى مسكن مهرى 
نيــز  عنوان كرد: افراد زيــادى از متقاضيان 
مســكن مهر را مى شناســم كه خانه شان را 
تحويل نگرفته اند، اما بيش از يك سال است 
در حال پرداخت اقســاط آن هستند. در فاز 
11 پرديس اغلب خانواده ها حدود 17 تا20
قسط را پرداخت كرده اند، اما خانه را تحويل 

نگرفته اند.
وى افــزود: در فاز 8 نيــز اغلب خانواده ها 
حدود دو سال است كه دارند قسط خانه اى 
را كــه نديده انــد مى دهند. وى در پاســخ 
به اين ســؤال كه فكر مى كنيد با تمهيدات 
صورت گرفته تا چند ماه ديگر بقيه خانه ها 
به متقاضيان منتظر تحويل داده شود، گفت: 
در فاز 11 روال تكميل و ســاخت و سازها 
خيلى كند پيش مــى رود و اصال تمهيدات 
خاصى صورت نگرفته است. فاز 5 پرديس 
هم مانند فاز 11 اســت. لذا به نظر مى رسد 
فازهاى 11 و 5 پرديس تا چند سال ديگر به 
اتمام برسد. اما فاز 8 وضعيت بهترى دارد كه 
با روال كنونى و در حالت خوشبينانه تا پايان 

سال 97 به اتمام خواهد رسيد.
 مسكن مهر تمام مى شود؟

نبى الــه قديرى، نماينده گروه هاى مســكن 
مهرى وحــدت پرديــس در گفت وگو با 
خبرنگار جام جم با تائيــد اين موضوع كه 
افراد زيادى هستند كه خانه خود را تحويل 
نگرفتند، اما دفترچه قســط از سوى دولت 
دريافت كردند، عنوان كرد: لطفا ســرى به 
فازهاى مختلف پرديس بزنيد تا ببينيد آنجا 
چه خبر اســت. مشــكالت مردم را ببينيد، 
متاســفانه با اين كه هر روز در حال پيگيرى 
امورشان هســتيم، اما مشكالت تمام شدنى 
نيســت. وى ادامه داد: من چندين هزار نفر 
را مى شناســم كه هنوز خانه خود را تحويل 
نگرفته انــد يــا ناقص و نيمــه كاره تحويل 

گرفته اند، اما دارند به دولت قسط مى دهند.
وى با بيان اين كه متاسفانه تكميل و ساخت 
و ساز در مسكن مهر خيلى كند ادامه دارد، 

افزود: فاز 11 خيلى كند شده است، تكميل 
فازهاى مســكن مهر، تسهيالت مى خواهد 
كــه دولت نمى دهــد. اين كــه مى گويند تا 
پايان ســال تمام مى شــود نيــز امكان پذير 
نيســت. اگر با همين رونــد ادامه پيدا كند 
در خوشبينانه ترين حالت دو سه سال طول 
مى كشــد. وى تصريح كرد: متاســفانه در 
دولت كنونى اراده اى براى تكميل واحدهاى 

باقيمانده مسكن مهر وجود ندارد.
 شرط و شروط پرداخت تسهيالت 

40 ميليونى مسكن مهر 
عضو انجمن انبوه ســازان با بيــان اين كه 
گذاشتن شــرط و شــروط براى پرداخت 
تســهيالت 40 ميليون تومانى مســكن مهر 
باعث كنــدى روند پرداخت ها مى شــود، 
گفت: پرداخت تسهيالت 40 ميليون تومانى 

با فشار و با سختى انجام مى شود.
ايــرج رهبر اظهــار كرد: پيش تر سيســتم 
بانكــى از انبوه ســازان ارائــه گواهى ماده 
186 ماليات هــا براى پرداخت تســهيالت 
40 ميليــون تومانى را درخواســت كرده 
بود، اما اين كه شــرط جديدى مثل گواهى 
اســتعالم ذى نفع واحد و كپى شناســنامه 
همســر و فرزندان را اضافه كرده باشــند، 
خبر ندارم. وى با اشــاره به اين كه يكى از 
شــروط پرداخت تسهيالت 40 ميليونى به 
واحدهاى مسكن مهر 60 درصد پيشرفت 
كار عنــوان شــده اســت، گفــت: برخى 
واحدهــاى مســكن مهر در حــال حاضر 
به دليــل عدم تفكيك و جانمايى اگرچه 60
درصد پيشرفت فيزيكى دارد، اما پرداخت 

تسهيالتشان با مشكل مواجه خواهد شد.

ســازمان خصوصى ســازى اعــالم كــرد: 
هيچ گونه ســودى بابت ســهام عدالت در 
روزهاى آينده به سهامداران داده نمى شود 
و مشــموالن بايد مراقب سوءاستفاده افراد 

سودجو باشند. 
به گزارش روابط عمومي ، سازمان خصوصى 
ســازى  اين سازمان در پى انتشار خبرهايى 
كذب مبنى بر واريز ســود سهام عدالت به 
حساب مشــمولين در روزهاى آينده و نيز 
معرفى ســايت هاى جعلى براى مراجعه و 
ثبت نام مشــمولين، اعالم كرد: سود سهام 
عدالت مربوط به عملكرد مالى شــركتهاى 
سرمايه پذير در سال 95، در اوايل نيمه دوم 
امســال ميان مشمولين توزيع خواهد شد و 
خبرهاى منتشر شــده در خصوص تقسيم 
ســود ســهام عدالت در روزهاى آينده با 
هدف سوءاستفاده از مشمولين و در راستاى 

تخريب دولت يازدهم انجام مى گيرد.
بر اين اســاس، مشمولين سهام عدالت بايد 
ضمن توجه به هشــدارها بــراى آگاهى از 
خبرهــاى مربوط به ســهام عدالت، تنها به 
مصاحبه رئيس كل سازمان خصوصى سازى 
و يا به ســامانه رســمى اين سهام به نشانى 
توجه و مراجعه  www.samanese.ir

كنند.
همچنين دارندگان ســهام عدالت بايد براى 
دريافت ســود سهام خود، شــماره شباى 
حساب بانكى شــان را از طريق اين سامانه 

وارد كنند.
10 ســال مهلت قانونى براى اينكه از محل 
سود ســهام عدالت، بدهى مشموالن بابت 

خريد ســهام پرداخت شود، به پايان رسيده 
و براى هر فرد 10 ميليون ريال (يك ميليون 
تومان) ســهم در مدت 10 سال( بين سال 
هاى 1385 تا 1394 ) اختصاص يافته است.
در اين 10 سال، از محل سود سهام عدالت 
مقدارى ســود به خزانه واريز شــده و هم 
اكنون با پايان مهلت 10 ســاله، سهام قابل 

واگذارى است.
ســازمان خصوصى ســازى تا شهريور ماه 
ســال جارى مهلــت در نظر گرفته اســت 
تا مشــموالنى كه مانــده اى دارند و همه 
10 ميليون ريال(يك ميليون تومان) ســهام 
برايشان آزاد نشده، به واريز باقى مانده سهم 
براى مالكيت كامل آن اقدام كنند؛ موضوعى 
كه اختيارى بوده و هيــچ اجبارى به واريز 

بدهى نيست.
سامانه ساماندهى ســهام عدالت صبح سه 
شنبه (هفدهم اســفند ماه 1395) با حضور 
«اســحاق جهانگيرى» معــاون اول رئيس 
جمهــوى و «على طيــب نيا» وزيــر امور 

اقتصادى و دارايى، در ســالن اجالس سران 
رونمايى شد.

هدف عمده توزيع سهام عدالت، بهينه كردن 
توزيع درآمد در كشــور و مشــاركت دادن 
همه مــردم در اداره امور اقتصادى كشــور 
اســت و با بكارگيــرى راهكارهاى خاص 
خود به تعديــل اقتصادى مى پردازد. اهداف 
اين طرح، مشــاركت مردم در آبادانى كشور، 
رشد و توســعه اقتصادى، فقرزدايى، ترويج 
فرهنگ سهامدارى، ايجاد تعادل ثروت ميان 
دهك هاى باال و پايين، افزايش ســهم بخش 
تعاون، اتكاى خانوارهاى نيازمند به خودشان، 
قطع دست مفســدان اقتصادى، تسريع روند 
خصوصى سازى از طريق واگذارى گسترده 
سهام شركت هاى دولتى، تفكيك مناسب تر 
وظايف حاكميتى و بنگاه دارى، سازماندهى 
كاراتر بنگاه هاى دولتى و كارآمدسازى دولت 
در عرصه وظايف حاكميتى اســت. مطابق 
مصوبه شوراى عالى اصل 44 قانون اساسى 
ســازمان خصوصى ســازى موظف است 

با توجه به انقضاى 10 ســاله اقســاط سهام 
عدالت نسبت به ارايه صورتحساب مشموالن 
اقدام كند و ســود سهام را به اندازه اى كه به 

مشموالن تعلق دارد، بپردازد.
سود 60 شركت ســرمايه پذير، سود سهام 
عدالت به حســاب افراد واريز شــود. سود 
سال 1395 متعلق به دولت يا خزانه نيست و 
فقط به حساب مشموالن واريز خواهد شد.

مشــموالن مى توانند با مراجعه به شــعب 
بانك هاى عامل، اســتفاده از دستگاه هاى 
خودپــرداز بانكى يــا اســتفاده از اينترنت 
بانك و تلفن بانك به دريافت شماره شباى 

حساب هاى خود بپردازند.
همــه بانك هــاى دولتــى و خصوصى و 
همچنين ســه موسســه مالــى و اعتبارى 
«كوثر»، «ملل» (عسگريه سابق) و «توسعه» 
كه متصل به شبكه شتاب بوده و مورد تاييد 
بانك مركزى هســتند، براى اعالم شــماره 
شباى حساب هاى مشموالن آماده خدمات 
رســانى اند. مطابق آمار بــراى بيش از 47
ميليون نفر مشــمول سهام عدالت، به همين 
تعداد نيز بايد شــماره شبا دريافت شود؛ در 
صورتى كه شماره هاى اعالمى مشكل داشته 
يا متعلق به شخص ديگرى غير از مشمول 
باشــد، پس از 15 روز ايراد وارده از طريق 
پيامك به افراد اعالم مى شــود. از روز 17

اسفندماه گذشته و با رونمايى از سامانه، ارائه 
صورتحساب و صدور قبض براى مشموالن 
آغاز شده و تاكنون بيش از 30 ميليون نفر از 
مشموالن به سامانه مراجعه و صورتحساب 

دريافت كرده اند.

پرداخت سود سهام عدالت در روزهاى آينده تكذيب شد 

مسكن مهر؛ وعده  ها و گاليه ها 


