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بانك ها مسئول 
سرقت از حساب 
بانكى افراد 
هستند

روزانه 450 تن 
توليد زباله 
همداني هاست

كارگران زير 
آوار تورم 
لِه مى شوند

خودرو با 
پالك كثيف 
جريمه مي شود
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پياده راه هاي همدان دارند 
راه مي افتند

 كارآمــدي و ارزش هر وســيله اي كه 
در دسترس انســان واقع است، بستگي به 
هنر و نحوه اســتفاده از آن دارد. خيلي از 
اشخاص خالق و هنرمند در دنياي رسانه 
به مردم معرفي مي شوند كه قادر هستند از 
اشياء و وسيله هاي دورريختني به بهترين 
شــكل ممكن يك پديده زيبا و كارآمد به 
وجود آورند و خيلي از افراد هم هســتند 
كه گران ترين و باكيفيت ترين وســيله هاي 
مختلف را در دسترس دارند اما نمي دانند 

چه استفاده اي از آن ببرند.

يادداشت

8

جشنواره تئاتر خوب است 
اما حقوق اجتماعي كودكان 

چه مي شود
 جشنواره سراســري و بين المللي تئاتر 
كــودك و نوجوان از نيم قرن هم بيشــتر 
اســت كه در همــدان برگزار مي شــود و 
دست اندركاران تئاتر كودك در كشورمان و 
بلكه برخي كشورهاي دور و نزديك كه با 
ايران مراوده فرهنگي دارند، خوب مي دانند 
همــدان ميزبان دائمي چنين جشــنواره اي 
بي حاشــيه مي باشــد. هم اينــك  نســبتاً 
بيست وپنجمين جشــنواره تئاتر كودك و 

نوجوان در همدان جريان دارد.

عاقبت « برج سبز» همدان
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روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

آگهـي مزايده 

ــر دارد  ــان در نظ ــيمان هگمت ــركت س ش
تــن  ده  ديزلــي  ليفتــراك  يكدســتگاه 
كاركــرد  ســاعت  بــا  مــدل 83  آريــا 
6862 ســاعت را از طريــق مزايــده عمومــى 
بــه فــروش رســاند. عالقمنــدان مــى 
ــده از  ــت اوراق مزاي ــت درياف ــد جه توانن
ــايت ــه س ــا 97/9/17 ب ــخ 97/9/5 ت تاري

 www. HegmatanCement.Com و يــا 
يكــي از آدرس هــاي ذيــل مراجعــه نمايند. 

1)  دفتر تهران:
 خيابــان فردوســي، خيابان كوشــك(تقوي)، 

بــن بســت انوشــيرواني، پالك 6 
 تلفن: 66727816-66734893

2)  كارخانه:
ــن،  ــروه درجزي ــش ق ــتان رزن، بخ  شهرس

ــاهنجرين،  ــتاي ش روس
تلفن: 7316-20  3633  081

شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)
(نوبت دوم)

تبريك و تهنيت

شركت بازرگانى فرش لچك ترنج - حميد رضا بطحائى

جناب آقاى 

سيد سعيد شاهرخى 
انتصاب شايسته حضرتعالى را به عنوان

 استاندار محترم  همدان 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و از زحمات ارزشمند 

جناب آقاى مهندس محمد ناصر نيكبخت  
در زمان تصدى صميمانه تقدير و تشكر مى نماييم . اميد است در سايه الطاف الهى همواره 

پيروز و سربلند باشيد 

در گردشگرى دنيا ازسال 2018 همدان شناخته شد 

اعتبار وعده شده 
محقق نشد اما...

جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي واقع در همدان، جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي واقع در همدان، 
چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار كاشاني و يا كانون كارآفرينان واقع در همدان، بلوار فلسطين مراجعه فرماييد.چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار كاشاني و يا كانون كارآفرينان واقع در همدان، بلوار فلسطين مراجعه فرماييد.

كارآفريني» «كافه  فراخوان 

براي نخستين بار «كافه كارآفريني» در استان در راستاي ايجاد ارتباط و تعامالت بين 
كارآفرينان، سرمايه گذاران، نوآوران، دانشجويان و... راه اندازي مي شود.

مشاوره  مراكز  كارآفرينان،  كانون  همكاري  با  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  كل  اداره 
كارآفريني، اتاق اصناف، دانشگاه ها، دستگاه هاي اجرايي مرتبط و تشكالت خصوصي 

اقدام به راه اندازي كافه كارآفريني در استان نموده است.
شرايط راه اندازي:

- فضــاي كافــه كارآفرينــي حداقل 50 مترمربع بــا امكاناتي از قبيــل اينترنت، تلويزيون و 
است. پرزنتيشن 

راهبر كافه:
راهبر هر كافه شخصيت حقيقي يا حقوقي غيردولتي با سابقه برگزاري رويدادهاي كارآفريني و 

كسب وكار است و مسئوليت برگزاري كافه، دعوت از گروه هاي مرتبط كارآفريني، تنظيم 
برنامه ها، تبليغ و برگزاري آنها را به عهده دارد.

ــام  ــتان و ام ــه در اس ــده ولى فقي  نماين
جمعــه همــدان گفــت: قــدرت ســازندگى 
ــا و  ــس زدن گرفتارى ه ــب پ ــاز موج نم

جــذب خواســته ها مى شــود.
بــه گــزارش ايســنا، آيــت الــه طــه محمدي 
در ســومين اجالســيه نمــاز شهرســتان 
اســدآباد، اظهــار كــرد: جهالــت و نادانــى و 
قلــدر مآبــى در نمــاز نخوانــدن عــالوه بــر 
ــاى  افســردگى موجــب بســته شــدن دره
رحمــت الهــى بــر هــر فــرد خواهــد بــود.

وى با اشاره به ابوعلى سينا خاطرنشان كرد: 
اين دانشمند با وجود اينكه در دوران خود 
در بحث علم شرق و غرب دنيا را فتح كرده 
بود براى حل بســيارى از مســائل پيچيده 
علمى خــود دو ركعت نماز خوانده و حل 
مشكل علمى خود را از خداوند درخواست 

داشته است.
طه محمدى با تأكيد بر نماز خواندن همراه با 
تمركــز و حضور قلب تصريح كرد: نماز را 
بايد شناخت و به ديگران نيز ارزش نماز را 
به صورت عملى و وقت شناسى در نماز به 

ديگران معرفى كرد.
ــد  ــادران باي ــدران و م ــرد: پ ــان ك وى بي
ــاز  ــه نم ــود را ب ــدان خ ــى فرزن از كودك
ــود  ــراه خ ــه هم ــان را ب ــادت داده و آن ع
در نمازهــاى جماعــات شــركت دهنــد تــا 
از كودكــى هــر يــك فرزنــدان مــا بــا ايــن 

ــوند. ــر واجــب اخــت ش ام
برخــى  از  انتقــاد  بــا  طه محمــدى 
در  بدســليقگى ها  و  كج ســليقگى ها 
برخــى مجالــس مبنــى بــر اينكــه كــودكان 
را بــه مســجد راه ندهيــد، افــزود: تشــويق 

و ترغيــب و اهــدا جايــزه بــه كــودكان در 
ــا نمــاز موجــب آن خواهــد بــود   رابطــه ب
كــه از ابتــدا فرزنــدان هــر خانــواده نمــاز را 
جــدى گرفتــه و در زمــان بــه ســن تكليف 
رســيدن بــه اداى بــه موقــع نمــاز و ارزش 
ــه  ــام جمع ــد. ام ــژه اى دهن ــت وي آن اهمي
اســدآباد هــم گفــت: در 6 مــاه پايــان ســال 
گذشــته و 6 مــاه ابتــداى ســالجارى در 
ــرفت  ــد پيش ــدآباد 8 درص ــتان اس شهرس
جمعيتــى حضــور مــردم در نمــاز جمعــه 

ــته اســت. ــود داش ــهر وج ش
حجت االســالم والمســلمين سيدموســى 
حســينى مجد تصريــح كــرد: اجالســيه 
نمــاز يــك تلنگــر بــراى مــردم و مســئوالن 
ــع ضعــف هــاى  ــه رف ــا نســبت ب ــوده ت ب
نمــاز و تقويــت نقــاط قــوت آن بكوشــند.

اجتماعــى  سياســى،  معــاون   
ــا  ــر ب ــتان مالي ــژه شهرس ــدارى وي فرمان
بيــان اينكــه تنهــا راه حــل كنتــرل بيمــارى 
آگاهى بخشــى  و  اطالع رســانى  ايــدز 
بــه اقشــار مختلــف مــردم اســت، تأكيــد 
كــرد: همــه بــراى جلوگيرى از گســترش 

ــد. ــش دهن ــد آزماي ــدز باي اي
ايــدز  كميتــه  در  كتابــى  ســعيد 
ــر  ــزود: در سراس ــر، اف ــتان مالي شهرس
ــن  ــا اي ــارزه ب ــور مب ــه منظ ــان و ب جه
ــه  ــال ب ــر س ــامبر ه ــارى، اول دس بيم
ــدز" ــا اي ــارزه ب ــى مب ــام " روز جهان ن

نامگــذارى شــده اســت.
وى تصريــح كــرد: اين يــك بيمــارى 
ــط  ــه فق ــرد اســت ك ــراى ف ــناخته ب ناش

بــا آزمايــش مشــخص مى شــود بنابرايــن 
بايــد افــراد در معــرض خطــر را ترغيــب 

ــم. ــه دادن آزمايــش كني ب
ــا اشــاره  ــه گــزارش ايســنا، كتابــى ب ب
درمــان  بيمــارى  ايــن  اينكــه  بــه 
ــا دارو  ــود ب ــا مى ش ــدارد ام ــى ن قطع
ــراى  ــن ب ــه اي ــرد البت ــرل ك آن را كنت
دولــت هزينــه بســيار بااليــى دارد، 
ادامــه داد: شــعار امســال روز جهانــى 
ــراى آگاهــى  ــدز "مــن ب ــا اي ــارزه ب مب
HIV آزمايــش  خــودم  ســالمتى  از 

اســت. مى دهــم" 
ــان اينكــه  ــا بي ــر ب ــدار مالي معــاون فرمان
تــالش بــر ايــن اســت تــا تــرس و 
واهمــه اى كــه از گرفتــن آزمايــش وجــود 

دارد شكســته شــود، گفــت: آمــار موجود 
مبتاليــان بــه ايــدز بيشــتر از افــراد 

اســت. شناسايى شــده 
ــاى  ــت ذهنيت ه ــه عل ــزود: ب ــى اف كتاب
ــن  ــه اي ــال ب ــوه ابت ــراد از نح ــى اف منف
آزمايــش  دادن  از  بســيارى  بيمــارى، 
ــود  ــالش ش ــد ت ــه باي ــد ك ــه دارن واهم
بــا كارهــاى فرهنگــى ايــن ســد شكســته 

ــود. ش
ــا بيــان اين كــه جــواب آزمايش هــا  وى ب
كامــًال محرمانــه اســت، عنــوان كــرد: بايد 
ايــن آگاهــى در جامعــه بــه وجــود آيــد 
كــه اگــر ايــن بيمــارى به موقع تشــخيص 
داده شــود، راه درمــان و كنتــرل بيمــارى 

وجــود دارد.

سالى پربارش در 
انتظار همدانى ها

 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان 
همدان با اشــاره به اينكه از ابتداى ســال 
آبى تا كنون 150 ميليمتر بارش در استان 
رخ داده اســت، گفت: در سال آبى جارى 
150 ميليمتر در اســتان رخ داده است كه 
اميدواريم ســال آبى پربــارش را پيش رو 

داشته باشيم.
منصور ستوده با بيان اينكه در مدت مشابه 
اظهار  داشــته ايم،  افزايش  گذشــته  سال  

كرد: در ســال گذشته 20 ميليمتر ميانگين 
بلندمدت بوده است كه خوشبختانه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته 70 ميليمتر 

شاهد افزايش بوده ايم.
وى درباره اين بارندگى ها و حجم ســد 
اكباتــان بيان كرد: حجم مخزن 13 ميليون 
مترمكعب اســت كه 38 درصد از آن پر 
اســت.  ميزان ورودى آب به ســد 950
ليتربرثانيه است كه 925 ليتر براى مصارف 

شرب از اين سد برداشت مى شود.
ســتوده با اشاره به نصب 436 هزار كنتور 
در اســتان همدان، بيان كرد: در سالجارى 
436 كنتور هوشمند در استان نصب شده 

است.
وى بــا بيان اينكه حــدود 3 هزار و 195
حلقه چاه غيرمجاز در استان مسدود شده 
اســت، يادآور شد: با انسداد اين چاه ها از 
اضافه برداشت 248 ميليون مترمكعب آب 

جلوگيرى شده است.
مديرعامل آب منطقه اى اســتان همدان با 
بيان اينكه 2 هزار و 570 ميليون مترمكعب 
حجم آب شــرب اســتان همدان است، 
گفت: 2248 ميليون مترمكعب معادل 87
درصد از اين حجم مصرف مى شــود در 
حاليكه طبق شاخص بين المللى اين ميزان 

بايد كمتر از 60 درصد باشد.

برنامه ششم توسعه 
قوى تر اجرا شود

 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى يكى از وظايف مهم 
نمايندگان را قانونگذارى و نظارت بر حســن اجراى قوانين عنوان كرد 
و گفت: تنها 30 درصد از قانون برنامه پنجم توســعه اجرا شــده است 
و بايــد اجراى آن قوى تر پيش برود.به گزارش ايرنا، حجت االســالم 
احد آزاديخواه در نشست دانشجويان دانشگاه مالير با موضوع «عملكرد 
اقتصادى مجلس دهم» اظهار داشت: برنامه ششم توسعه سند و مدرك 
اقدامات مجلس دهم است.وى بيان كرد: قانون زمانى زيبا جلوه مى كند 
كه در تمامى حوزه ها به خوبى اجرا شــود، در غير اينصورت بى فايده 
است.حجت االسالم آزاديخواه ادامه داد: نمايندگان مجلس دهم فرايند 
اعمال نظارت خود را با جديت بيشترى اجرا كردند و در حوزه استيضاح، 
تذكر و ســوال وارد شدند، در حاليكه كه گام پايانى متكى به تعداد آراء 
است، ضعيف عمل كردند.سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس دهم به 
نحوه فروش ارز از ســوى دولت و چگونگى نظارت بر آن اشاره كرد و 
گفت: دولت هر ســال اليحه بودجه مبتنى بر برنامه پنج ساله به مجلس 
ارايه مى دهد كه خارج از اين اليحه اگر كارى انجام شود، خالف قانون 
است.حجت االسالم آزاديخواه با تاكيد بر اينكه گرانى دالر هيچ ارتباطى 
با تحريم آمريــكا و معادالت اقتصادى ندارد، ادامه داد: باال رفتن قيمت 

دالر زمانى براى ما فرصت است كه صادرات محور باشيم.
عضو ارشــد نمايندگان واليى مجلس دهم ورود ايران به حوزه سرمايه 
گذارى و اجــراى كارهاى اقتصادى و تجارى در كشــورهاى عراق و 
سوريه را يك ضرورت برشمرد و افزود: براى گشايش اقتصادى بايد در 

اين زمينه جدى عمل شود.

انتقاد از راه ندادن كودكان به مساجد

همه آزمايش ايدز بدهيد

سير نزولى استان 
در المپياد ورزشى استعدادهاى برتر

گزارشى از چهاردهمين نمايشگاه فرش دستباف همدان

استقبال از نمايشگاه فرش با جيب خالي

وعده شهردار همدان به مادر و دختر كارتن خوابوعده شهردار همدان به مادر و دختر كارتن خواب

اسكان به شرط ترك اعتياداسكان به شرط ترك اعتياد
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عاقبت «برج سبز» همدان
 در دوره چهارم شوراى اسالمى شهر همدان ساخت «برج سبز» در بلوار ارم همدان به گوش رسيد اما از آن پس هيچ خبرى 

از اين طرح در شوراى شهر شنيده نشد. 
ــا مخالفــت شــوراى  ــود توســط يــك شــركت آلمانــى و در بلــوار ارم همــدان احــداث شــود كــه ب  ايــن طــرح قــرار ب
چهــارم روبــرو شــد و ايــن ســرمايه گذار بــا پيشــنهاد احــداث بــرج ســبز در ســاير نقــاط شــهر موافقــت نكــرده و همــدان 

را تــرك كــرد. 
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان در اين باره به ايسنا گفت: احداث برج سبز در شوراى شهر مصوبه اى نداشته است. 

كامران گردان اظهار كرد: طرح احداث برج سبز در همدان در شوراى چهارم مطرح شد و در همان زمان نيز با مخالفت اعضاى 
شوراى شهر مواجه شد و در شورا تصويب نشد. 

وى افـزود: مشـكالت ترافيكـى در بلـوار ارم و بـاال بـودن ارتفـاع بـرج از داليل مخالفت اعضاى شـوراى چهـارم با احداث 
بـرج سـبز بـود كـه بـه سـرمايه گذار پيشـنهاد داده شـد در جـاى ديگـرى از شـهر ايـن طـرح را اجرا كنـد كه سـرمايه گذار 

نپذيرفت.

دوربين هاى ثبت تخلف در همدان راه اندازى مى شود
 رئيس عمليات راهور همدان از راه اندازى تمام دوربين هاى ثبت تخلف در همدان طى چند روز آينده خبر داد.

ســيد جواد حســينى در گفت وگو با فارس از راه اندازى دوربين هاى ثبت ســرعت در همدان خبر داد و اظهار كرد: تمام 
دوربين هاى كنترل ســرعت در معابر همدان به طور كامل بهره بردارى شــده كه طى روزهاى آتى مراسم افتتاحيه آن برگزار 

مى شود.
وى با بيان اينكه هدف از برگزارى اين مراســم اطالع  رسانى به مردم و رانندگان از وجود اين دوربين هاست، افزود: از اين 

پس رانندگان بايد بدانند در تمام معابر دوربين ها جانمايى شده و فعال هستند و بايد با احتياط رانندگى كنند.
رئيس عمليات راهور همدان با اشاره به اينكه به دنبال ارسال پيامك ثبت سرعت براى رانندگان با راه اندازى اين دوربين ها 

هستيم، گفت: عامل تمام تصادفات سرعت است كه اميدوارم رانندگان به اين موضوع توجه داشته باشند.
ــا اشــاره بــه تاثيرگــذارى بــاالى ايــن دوربين هــا در كاهــش تصادفــات، افــزود: دوربين هــا وقتــى تخلــف را بــه  وى ب
ــده و  ــوان بازدارن ــه عن ــًا ايــن موضــوع ب صــورت آناليــن رصــد و ثبــت مى كننــد و پيامــك آن ارســال مى شــود، قطع

ــرد. ــات عمــل خواهــد ك ــده تصادف پيش گيرن

پياده راه هاي همدان دارند راه مي افتند
مهدي ناصرنژاد »

 كارآمدي و ارزش هر وســيله اي كه در دســترس انســان واقع 
اســت، بستگي به هنر و نحوه استفاده از آن دارد. خيلي از اشخاص 
خالق و هنرمند در دنياي رســانه به مردم معرفي مي شوند كه قادر 
هستند از اشياء و وسيله هاي دورريختني به بهترين شكل ممكن يك 
پديده زيبا و كارآمد به وجود آورند و خيلي از افراد هم هســتند كه 
گران ترين و باكيفيت ترين وســيله هاي مختلف را در دسترس دارند 
اما نمي دانند چه اســتفاده اي از آن ببرند و بالاســتفاده در گوشه اي 

رها مي كنند. 
يك خانه تازه ســاز و آباد هم به حال خود رها شود و در و پيكرش 
بســته بماند، خود به خود در طول مدتي به ويرانه تبديل مي شــود. 
احداث پياده راه در چند خيابان و ميدان قديمي و پرتردد همدان در 
سال هاي اخير براي تمام شهرهاي بزرگ و اسم و رسم دار كشورمان 
سرمشــق شده و اكثر هموطنان كه در يكي، دو سال اخير به همدان 
سفر داشته اند، با ديده تحســين و نظر خوش آيند به اين پروژه هاي 
گردشــگري نگاه كرده اند. حال بماند اينكــه پياده راه هاي بوعلي و 
ميدان امام خميني(ره) و اكباتان با چه مشــكالت و موانعي ساخته 
شــده و براي مردم همدان به چه قيمتي تمام شده است. اما ظواهر 
امر و اظهارنظرهاي محفلي و گذري در شهرمان بيانگر اين واقعيت 
اســت كه ايــن پياده راه ها نرم،  نرمك دارد جاي خــود را نزد افكار 
عمومي باز مي كند و هر شــهروند پير و جــوان كه فرصت مي كند 
از ســر خســتگي يا تفنن لمحه اي روي نيمكت هاي سنگي يكي از 
اين پياده راه ها بلمد، تازه متوجه مي شــود كه «...اي بد هم نيست! به 

سربااليي اش مي ارزد!»
در چنين اوضاع و احوالــي واقعًا بايد بدانيم ارزش اين همه پول و 
ســرمايه و زمان و فرازونشــيب هاي حقوقي كه هم از جانب مردم 
همدان بخصوص كســبه و صاحبان حقيقــي و حقوقي واحدهاي 
تجــاري و اداري و مســكوني واقع در ايــن پياده راه ها و هميچنين 
شــهرداري ها و ســازمان ميراث فرهنگي براي به ثمر رساندن اين 
طرح هاي بزرگ به عمل آمده، در اين است كه راه هاي استفاده از آن 
را خوب بدانيم و پياده راه ها را با شــرايط و فضاي فعلي در خدمت 
آســايش مردم و برگزاري آيين ها و مراسم فرهنگي و مناسبتي قرار 
دهيم. يكي از شــروندان نكته سنج و البته سختگير همداني در جايي 
مي گفت: «اي بابا، بوعلي و اكباتان و ميدان را با آن همه گرفتاري و 
ســختي تغيير شكل دادند كه فقط چند نفر موتورسوار و سواره هاي 

خاص با ماشين در آن ويراژ بدهند!»
شــايد اين شــهروند گرامي كــه چنــان بدبينانه به ايــن موضوع 
مي نگريست، اطالع ندارد كه چنين فضاهاي فرهنگي و گردشگري 
كه به زيرســاخت هاي همدان اضافه شــده، در ماه هاي اخير ميزبان 
آيين هاي گوناگون هم بوده است و اتفاقًا بسيار هم فضاي مناسب و 
بدون غل وغشي براي برنامه هاي شاد در زمان خود و هم برنامه هاي 
ديني و مذهبي در ايام سوگواري ها و مناسبت هاي آييني، نشان داده 
است. چنين آيين هايي كه ايام نوروز باستاني و تعطيالت تابستاني و 
جشنواره هاي ملي و استاني و همچنين ايام سوگواري دهه محرم در 
فضاي پياده راه بوعلي و ميدان امام تدارك شده بود، مخاطبان زيادي 
را جلب كرد و هيچ مانع و مشــكلي هم براي كســبه و ساكنان اين 

محدوده ها به وجود نياورد.
اخيراً نيــز چندين نمايشــگاه خياباني براي معرفــي آثار هنري، 
هنرمندان نقاش و خطاط و پيكره ســاز و همچنين نمايشــگاه هاي 
خيابانــي كتاب در پيــاده راه  بوعلي راه اندازي شــد كه مخاطبان 
خاص خــود را گردهــم آور دو فضاي آرام و دلنشــيني فراهم 
ســاخت. چنين برنامه هــا با پختگــي بيشــتر و جهت دهي هاي 
مردمي تــر مي تواند هويت معلوم و آينده اري براي پياده راه هايمان 
ايجاد كند و در غير اين صورت عرصه به دســت فرصت طلب ها 
و افــراد بي هدف مي افتاد تا چنين فضاهاي باارزشــي را به ميدان 
تاخت وتاز خود بدل ســازند و اين مهم به عهده مسئوالن مربوطه 
و مديريت شــهري و فرهنگي است تا فضاسازي ايده آل به وجود 
آورد و مانع رشــد و تكثيــر علف هاي هرز در ايــن محيط هاي 

عمومي و خانوادگي گردد.

چهلمين سالگرد انقالب باشكوه تر از همه 
سال ها برگزار مي شود

 افتخار به گذشــته و اميد به آينده از مهمترين اهداف ستاد چهلمين 
سالگرد انقالب شكوهمند اسالمي ايران در استان همدان است.

رئيس شــوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان در جلسه هماهنگي 
ســتاد چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اســالمي موضوع 40 سالگي 
انقالب را بســيار با اهميت دانست و گفت: كلمه 40 براي ما يك عدد 
مقدس است. در نظر داريم جشن امسال را با روحيه شاداب تري برگزار 
كنيــم؛ زيرا به فرموده امام خميني(ره) چهلمين ســال انقالب به معني 
پختگي و صالبت است و همه ســتادها در تالشند امسال مراسم هاي 

جشن انقالب باشكوه تر برگزار شود.
مدير كل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان نيز ضمن برشمردن اهداف 
انقالب اسالمي ايران و مقايسه آن با انقالب ديگر كشورها گفت: تفاوت 
انقالب كشور ما با ديگر كشورها اين است كه ما با علت و دليل انقالب 

كرديم و انقالب ما داراي مباني است كه شاخص هاي زيادي هم دارد.
عليرضا درويش نژاد از مديران و دست اندركاران خواست مباني انقالب 
را براي نســل هاي چهارم و پنجم انقالب تشريح كنند و پاسخ شبهات 

جوانان ودليل ماندگاري انقالب را برايشان شرح دهند.
به اعتقاد وى اين كار بايد با هر شــكل ممكن كه جوانان مي پســندند 
انجام شود مانند برگزاري همايش، نوشتن كتاب و مقاله باشد؛ زيرا اگر 
ما اين كارها را براي جوانان انجام ندهيم، بيگانگان با شــيوه هاي خود 

برنامه هايشان را عليه اهداف انقالب به نسل امروز ما منتقل مي كنند.
درويش نژاد افزود: جشن بهار مهرباني، تجليل از مبارزان قبل از انقالب 
و شب شــعر انقالب از جمله برنامه هايي است كه اداره ارشاد برگزار 

خواهد كرد و جشن مهرباني از 28 آبان شروع خواهد شد.
مديركل صداوســيماي استان در ادامه ساخت ســريال و مستندهايي 
كه اهداف آنها پاســخ به شبهات جوانان است را از جمله فعاليت هاي 
صداوسيما عنوان كرد و گفت: ما يك برنامه اي را شروع كرده ايم با نام 
كارنامه استانداران پس از انقالب اسالمي تا به امسال را در قالب مستند 

جمع آوري مي كنيم.
دهقان نيري مستند شهيد احمدي روشــن را از توليدات صداوسيماي 
مركز همدان براي ايام دهه فجر و سالگرد چهلمين سال پيروزي انقالب 

دانست.

حمايت از هفدهمين صاحبان ايده و طرح هاي 
نوآورانه در مالير 

 مالير- خبرنگار همدان پيام: مركز رشد واحدهاي فناوري شهرستان 
مالير مركز حمايت از هفدهمين و صاحبان ايده و طرح هاي نوآورانه و 

فناورانه مي باشد كه در دانشگاه پيام نور واحد مالير مستقر شده است.
كارشناس مسئول مركز رشد واحد فناوري مالير با بيان اين مطلب در 
پيش رويداد ايده پارك عنوان كرد: در تمامي استان هاي كشور پارك علم 
و فن آوري به وجود آمده است و مراكز رشد واحدهاي فناوري زير نظر 

اين پارك در مراكز شهرستان ها فعاليت مي كنند.
مظفر عســگري گفت: مركز رشــد سازماني اســت تحت مديريت 
متخصصين حرفه اي كه با ارائه خدمات حمايتي به دنبال ايجاد و توسعه 
كســب و كارهاي جديد توسط كارآفرينان مي باشد و اهداف اقتصادي 

مبني بر دانش و فن دارد.
وي در ادامــه  گزيده اي از خدمات و حمايت هاي قابل ارائه توســط 
مركز رشد را اينگونه برشمرد: تسهيالت حمايتي بدون بهره و مدت دار، 
مشــاوره هاي علمي و تخصصي و طراحي، مكان اســتقرار و اينترنت 
پرسرعت، شــركت در نمايشگاه ها و جشــنواره ها و همايش ها، ارائه 
معافيت سربازي، معافيت هاي مالياتي و گمركي براي شركت هاي عضو، 
مشاوره هاي ثبت اختراع، مشاوره هاي ثبت شركت دانش بنيان، برگزاري 
دوره هاي آموزشــي رايگان به ارائه مدرك معتبر، خدمات كارگاهي و 

آزمايشگاهي كارشناس مركز رشد.
 عسگري خاطرنشان كرد: ايده پارك رويدادي است كه افراد توانمندي 
خود را در ايده پردازي، بيان ايده و انتقال آن به ديگران در محيط دوستانه 
محك مي زنند.وي در پايان افزود: مهلت ارســال ايده و ثبت نام تا 12
آدر 97 مي باشــد و زمان برگزاري آن 14 آذر 97 از ساعت 8:30 تا 12

در دانشــگاه پيام نور واحد مالير است. گفتنى است در اين رويداد به 
ايده هاي برتر جوايز و لوح تقدير اهدا خواهد شد.

1- سهميه پخت برخي نانوايي هاي همدان كاهش يافته است. گفته 
مي شــود علي رغم افزايش قيمت آرد و نان در نانوايي هاي همدان، 
ســهميه پخت واحدها كاهش داشته است. گويا مسئوالن دليل اين 
تصميم را اعالم نكرده اند. پيش بيني مي شــود با اين تصميم پديده 

صف هاي نان در شهر به زودي شكل گيرد.
2- سكوت در ســرانجام پرونده هاي تخلف شهرداري و گمرك، 
ســؤال برانگيز شده است. گفته مي شــود در حالي كه دولت و قوه 
قضاييه بر برخورد با فســاد و پيگيري آن تأكيد دارند، تخلف هاي 
كشف شده در استان با ســكوت خبري مواجه شده است. گفتني 
اســت پنهان كاري و نبود شــفافيت در اطالع رساني، از مشكالت 

استان در پاسخگويي به افكار عمومي است.
3-وزارت ارتباطات نســبت به استفاده از اپليكيشن هاي جعلي در 
فضاي مجازي هشــدار داده است. گفته مي شــود پخش گسترده 
بدافزارها و برنامه هاي جعلي با نام دولت همراه كه اقدام به سرقت 
اطالعات كاربران مي كند، نگراني شهروندان را افزايش داده است. 
گويا وزارت ارتباطات در اين زمينه هشــدار داده و از شهروندان 
خواســته اســت فقط از برنامه هاي اصلي و از منابع معتبر استفاده 

شود.

 روزانه 450 تن زبالــه در همدان توليد 
مى شود. 

همدان  شــهردارى  شهرى  خدمات  معاون 
گفت: با اشاره به اينكه سرانه توليد زباله در 
كشور براى هر نفر دو و 780 گرم و اين آمار 
براى هر همدانى  810 گرم اســت،  افزود: 
نياز است با ايجاد همكارى و هماهنگى بين 
شــهروندان و شهردارى، كاهش توليد زباله 
را داشته باشــيم و كاهش زباله توليدى در 

دستور كار قرار گيرد.
وحيــد على ضمير تصريح كرد: جمع آورى 
زباله شهر همدان به صورت مكانيزه و با 50
دستگاه پرس زباله انجام مى شود و 900 نفر 
كار رفــت و روب و جمــع آورى زباله را 

انجام مى دهند. 
وى ادامه داد: ايده آل اين اســت كه بتوانيم 
زباله ها را يك روز در ميان جمع آورى كنيم 
اما درحــال حاضر زباله ها از ســاعت 21
شــب تا 6 صبح از سطح شهر جمع آورى 

مى شوند. 
على ضمير به تقســيم بنــدى زباله ها به دو 
بخش زباله هاى تر و خشــك اشاره كرد و 
گفــت: 78 درصد زباله ها تــر و 22 درصد 
آنها خشك است كه 20 درصد زباله خشك 
توســط پيمانــكاران در مناطــق چهارگانه 
شهردارى تفكيك و جداسازى مى شوند كه 

كمك شايانى در تفكيك زباله است. 
همدان  شــهردارى  شهرى  خدمات  معاون 
در مورد زباله هاى عفونى، تصريح كرد: در 
حال حاضر در شهر همدان روزانه حدود 6
تن زباله بيمارســتاني توليد مي شود كه اين 
پســماندها به طور مســتقيم از مراكز توليد 

توسط ماشين آالت ويژه زباله به محل دفن 
منتقل و در بخش مجزا و كنترل شــده اي 
از محل دفن بهداشــتي زباله با اســتفاده از 
آهك هيدراته به روش ترانشه اي با رعايت 
ضوابط بهداشــتي و زيســت محيطى دفن 

مى شوند. 
وى درباره پسماندهاى عمرانى و ساختمانى 
نيز گفت: با توجه به توليد بيش از 1000 تن 
نخاله و ضايعات ســاختمانى در شهر، لزوم 
ســاماندهى اين پســماندها بيش از گذشته 

نمايان است. 
وى اضافه كرد: ايــن عمليات در دومحور 
مراقبت از عــدم تخليه وراهنمايى وهدايت 
به منظــور دفع صحيح خــاك و ضايعات 

ســاختمانى در سطح شــهر و دفع صحيح 
خاك و ضايعات ســاختماني با استفاده از 

بخش خصوصى صورت مى گيرد. 
على ضمير با اشــاره به فعال بودن شــبانه 
روزى ســايت دفن زباله شهردارى همدان 
هم بيان كرد: ســايت دفن زباله داراى يك 
ايستگاه موقت و يك ايستگاه دائم است كه 
14 كيلومتر از شــهر فاصله دارد و به منظور 
جمع آورى زباله ها با سرعت بيشتر و مدت 
زمان كوتاه تر، ماشــين ها زباله را در سايت 
موقت زباله تخليه كرده و از آنجا به سايت 

دائم انتقال مى دهند. 
همدان  شهردارى  شهرى  خدمات  معاون 
در پايــان گفت: 11 ميليون مترمربع معبر 

آورى  جمع  كه  دارد  وجــود  همدان  در 
زبالــه و رفــت و روب آن كار راحتى 
نيســت و به علت عدم همكارى بعضى 
از همشــهريان در بيرون گذاشــتن زباله 
مجبور هستيم از ســاعت 7 تا 10 صبح 
در يك نوبــت ديگر اقدام به جمع آورى 
زباله كنيــم كه اين امــر موجب صرف 

مى شود.  مجدد  هزينه 
وى ادامــه داد: از شــهروندان در حوزه 
جمــع آورى زبالــه خواهــش مى كنيــم 
شــهردارى را يارى رســانند و ســاعت 
21 زبالــه ها را بيــرون بگذارند تا هزينه 
خدمات  و  كاهــش  زباله ها  جمــع آورى 

شهردارى افزايش يابد. 

 طرح برخورد با رانندگان وسايل نقليه 
پالك كثيف آغاز شــده و تــا پايان هفته 

ادامه دارد.
رئيس عمليات پليس راهنمايى و رانندگى 
همــدان گفت: بــى توجهى بــه نظافت 
خودرو به ويــژه پس از بارندگى موجب 
كثيف و ناخوانا شــدن پالك وسيله نقليه 

مى شود.
سيد جواد حسينى در گفت و گو با ايرنا 
بيان كرد: كثيف كردن يا كثيف نگهداشتن 
پالك خودرو تخلف محســوب شده و 
طبق قانون مالك خودرو 600 هزار ريال 

جريمه مى شود.
رئيــس عمليــات پليس راهــور همدان 
درباره علت حساســيت پليس به پالك 
هاى كثيف توضيح داد: در صورت بروز 
سانحه رانندگى، ايجاد مزاحمت و ناامنى، 
شناســايى و رديابى اين قبيل خودروها 
به علت كثيف بودن پالك دشــوار و در 

مواردى ناممكن است.
ســرگرد حســينى هدف پليس راهور از 
برخورد با اين قبيل تخلف ها را توجه به 
حقوق شهروندى و جلوگيرى از جوالن 

رانندگان متخلف در ســطح شهر عنوان 
كرد.

وى بيان كرد: چنانچــه پالك خودرو بر 
اثــر بارندگى كثيف، گل آلــود و ناخوانا 
 شد راننده بايد نســبت به تميز كردن آن 
اقدام كند در غير اينصورت اعمال قانون 

مى شود.
رئيس عمليات پليس راهور همدان گفت: 
برخى رانندگان به بهانه بارندگى از تميز 
كــردن پالك خوددارى كرده و با اين كار 
درصدد دور زدن قانون و فرار از جريمه 

هنگام ارتكاب تخلف هستند.
سرگرد حسينى اظهار داشت: يك هزار و 
200 دســتگاه وسيله نقليه به علت كثيف 
بودن پالك خودرو در هشت ماهه امسال 

اعمال قانون شدند.
وى درباره مخدوش كردن پالك خودرو 
نيز بيان كرد: اين اقدام جرم محسوب شده 
و براى متخلفان پرونده قضايى تشكيل مى 
شــود.وى اضافه كرد: امسال 12 راننده به 
علت مخدوش كردن پالك خودرو توسط 
عوامل پليس راهور همدان شناســايى و 

پرونده آنها تحويل مرجع قضايى شد.

 رئيــس پليس فضــاى توليد و تبادل 
همدان  انتظامــى  فرماندهى  اطالعــات 
گفت: با توجه به اجبارى شدن رمزهاى 
يك بــار مصرف، در صــورت كوتاهى 
و كــم كارى در اين زمينــه، بانك ها و 
موسســه هاى مالى و اعتبارى مســئول 
در  مشــتريان  مالى  خســارت  جبــران 
صورت كالهبردارى و ســرقت اينترنتى 

هستند.
فيروز ســرخوش نهــاد در گفت و گو 
با ايرنا اظهار داشــت: بــا توجه به ابالغ 
بانك مركــزى ارائه رمز يك بار مصرف 
از اول آذر امســال الزامى است؛ بنابراين 
از شــهروندان درخواست مى شود براى 
دريافت رمز يك بار مصرف به بانك ها 

مراجعه كنند.
وى اضافه كرد: دارندگان حساب بانكى 
براى خريدهاى اينترنتى و حساب كارت 
به كارت و انجام هر گونه عمليات بانكى 
بايد رمــز دوم يك بار مصرف داشــته 

باشند.
رئيــس پليس فتا همدان اظهار داشــت: 
افرادى كــه از درگاه هاى اينترنتى اقدام 

به پرداخت آنالين مى كنند بيشتر مواقع 
به علت نداشــتن سواد رسانه اى در دام 

فيشينگ گرفتار مى شوند.
سرخوش نهاد افزود: كالهبرداران با راه 
انــدازى صفحه هاى جعلــى، اطالعات 
بانكى افراد به همــراه رمز دوم دريافت 
كرده و در يك فرصت حســاب وى را 

سرقت مى كنند.
وى بيــان كرد: در صــورت اقدام عملى 
بانك ها و موسســه ها در اجراى طرح 
رمز دوم يك بار مصرف، ديگر شــاهد 
كالهبــردارى از طريق ارســال ييامك، 

فيشينگ و خودپرداز نخواهيم بود.
رئيــس پليس فتــا همدان تاكيــد كرد: 
مديــران بانك هــاى و موسســه هاى 
مالى و اعتبارى مكلــف به فراهم كردن 
زيرســاخت هاى مورد نياز و براى ارايه 
رمز يــك بار مصرف و آمــوزش نحوه 

استفاده از آن تا اول آذر بودند.
سرخوش نهاد ادامه داد: تحقق اين مطالبه 
موجب كاهش پرونده هاى سرقت بانكى 
در حوزه سايبرى و امنيت مشتريان بانك 

ها در پرداخت هاى آنالين مى شود.

ــا  ــه بســيج ب ــم بزرگداشــت هفت  مراس
عنــوان «بســيج اســطوره مقاومــت و ايثــار» 
بــا حضــور كاركنــان و دانشــجويان در 
ــر  ــكده هن ــور دانش ــهيد عباس پ ــالن ش س
و معمــاري دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد 

ــزار شــد. همــدان برگ
در ابتــداي مراســم طالقانــي، نماينــده ولــي 
فقيــه در دانشــگاه آزاد اســالمى همــدان، بــا 
تبريــك روز بســيج و بــا اشــاره بــه عرفــاي 
بــزرگ و نامــي همــدان گفــت: اگــر مــالك 
ــارف،  ــك ع ــت ي ــراي موفقي ــي ب ارزياب
تعــداد شــاگرداني باشــد كــه تربيــت 
ــي(ره)  ــام خمين ــوان ام ــت، مي ت ــرده اس ك
ــت  ــه تربي ــارف در زمين ــن ع را موفق تري

شــاگرد دانســت.
امــام خمينــي(ره)  خيل عظيمــي از جوانان 
ايرانــي را در قالــب بســيج تربيــت كردنــد 

كــه بــا يــك اشــاره ايشــان جان بركــف در 
جبهه هــا بــراي دفــاع از مرزوبــوم و اســالم 
ــا از روي  حضــور داشــتند و عملكــرد آنه

خلــوص نيــت بــود.
ــه اســتقبال  ــا اشــاره ب ــي در ادامــه ب طالقان
كمرنــگ از مراســم هايي بــا عنــوان بســيج 
افــزود: بــراى تحقــق ايــن امــر بايــد 
آموزه هــاي  از  كــه  عرفانــي  جنبه هــاي 
ــام  ــت در تم ــده اس ــاي مان ــر ج ــام ب ام
آحــاد جامعــه تقويــت شــود تــا بــه معنــاي 
واقعــي بــه عبــارت ارتــش بيســت ميليوني 
برســيم و بســيج در قلــوب جوانــان وطــن 

ــه شــود. نهادين
ــان تصريــح كــرد: ايــن روزهــا  وي در پاي
در  بســيج  جريــان  از  بخشــي  شــاهد 
ــه از  ــيم ك ــن مي باش ــراق و يم ــوريه، ع س
جريــان ايجــاد بســيج در ايــران و رهبــري 

امــام خمينــي و در حــال حاضــر رهبــرى، 
آيــت ا... خامنه اي(مدظله العالــي) نشــأت 

مي گيــرد.
ــيج هاي  ــي بس ــه تمام ــد روزي ك ــه امي ب
عالــم زيــر يــك پرچــم كــه وليعصــر 
مي باشــد، جمــع شــويم و عليــه كفــر 

ــم. ــاد بزني ــدا فري يكص
ــپاه  ــده س ــي، فرمان ــم، غزل ــه مراس در ادام
تعريــف  و  شــعرخواني  بــه  رســول ا... 

خاطــره پرداخــت.
غزلــى در ســخنان خــود از رشــادت ها 
و  دانشــجويان  مثبــت  عملكــرد  و 
دفــاع  در  بســيجي  تحصيلكرده هــاي 
مقــدس بــه نيكــي يــاد كــرد و توانايي هــاي 
نيــروي جــوان امــروزى را نيــز بســيار بــاال 
دانســت و از ايــن رو از مديــران بازنشســته 
كــه هنــوز در كرســى قــدرت باقى هســتند 

خواســت كــه جــاى خــود را بــه نيروهــاى 
ــد. ــى بدهن ــوان و انقالب ج

ــا اشــاره بــه كودتــاي پايــگاه شــهيد  وى ب
نــوژه همــدان ادامــه داد: هميــن بســيجي ها 
ــه  ــا را در نطف ــتن كودت ــه توانس ــد ك بودن
ــن آن  ــا انجــام گرفت ــه ب ــد وگرن ــه كنن خف
كودتــا مطمئنــاً تعــداد بــى شــماري از 

ــدند. ــته مي ش ــان كش هموطن
ــي  ــام خمين ــان ام ــه فرم ــاره ب ــا اش وى ب
ــي  ــت ميليون ــش بيس ــكيل ارت ــراي تش ب
بيــان كــرد: امــام جوانــان را در بســيج 
تكليف محــور پــرورش مــي داد و بــه آنهــا 
آموختــه بــود كــه مهمتريــن چيــز تكليــف 

ــرار دارد. ــرع ق ــه در ف ــت و در نتيج اس
در پايــان مراســم از نخبــگان و فعــاالن 
ــدان  ــالمى هم ــگاه آزاد اس ــيجي دانش بس

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــر و تجلي تقدي

اجراى «طرح تدبير» 
در 600 آموزشگاه همدان

 معاون آموزش ابتدايــى آموزش و پرورش همدان از اجراى 
طرح تدبير در 600 مدرســه ابتدايى استان طرح تدبير خبر داد و 
گفت: اجراى اين طرح تالشــى براى ارتقاى مديريت مدرسه در 

مسير سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است.
ياســر نانكلــى  در گفت وگــو بــا فــارس اظهــار كــرد: 
ــرورش   ــن آمــوزش و پ ــه كــه در ســند تحــول بنيادي همانگون
مشــاركت جويى،  و  مشــاركت پذيرى  برنامه محــورى،  بــه 
ــاى  ــتمر و ارتق ــداوم و مس ــى م ــى، ارزياب ــارت و راهنماي نظ
ــه و  ــا توج ــام زيرنظام ه ــرورش در تم ــوزش و پ ــت آم كيفي
ــاى  ــراى ارتق ــى ب ــر» تالش ــه «تدبي ــت، برنام ــده اس ــد ش تأكي

ــت. ــن اس ــول بنيادي ــند تح ــير س ــه در مس ــت مدرس مديري
وى افــزود: اين طرح مى كوشــد با محور قــرار دادن و تحقق 
كاركردهاى نظارت و راهنمايى توانمندســاز، ارزيابى مســتمر 
و مداوم، مشــاركت فعال مجموعه عوامل مؤثر در مدرســه به 

انتظارات سند تحول بنيادين جامه عمل بپوشاند.
معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش اســتان همدان با بيان 
اينكه پاســخ به نيازها و انتظارات دانش آمــوزان يكى از مفاهيم 
جدى است كه بايد در مديريت مدارس به آن توجه شود، گفت: 
تالش براى جلب رضايــت دانش آموزان و تأكيد بر يادگيرى را 

بايد مد نظر قرار داد.

روزانه 450 تن توليد زباله 
همداني هاست

خودرو با پالك كثيف 
جريمه مي شود

بانك ها مسئول سرقت از حساب 
بانكى افراد هستند

مراسم بزرگداشت هفته بسيج برگزار شد
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رانش چاه هاى آب شرب، بزرگترين چالش روستاهاى دشت 
اسدآباد

 بزرگترين چالش در روستاهاى دشت اسدآباد رانش چاه هاى آب شرب است.
.مدير امور آب و فاضالب روســتايى شهرستان اسدآباد گفت: در سه سال اخير 15 حلقه چاه دچار 
رانش و از مدار بهره بردارى خارج شــده اند كه بر همين اســاس تعدادى از روستاها با مشكل تامين 

آب مواجه شدند.
به گزارش فارس ،احد احدى اظهار كرد: در راستاى رفع مشكل موجود با  اجراى مجتمع «جنت آباد» 

كسرى توليد آب از چاه هاى ديگر تامين و سپس اقدام به حفر چاه جديد شد.
مدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان اسدآباد با بيان اينكه در حال حاضر در راستاى پيشگيرى 

از رانش، تدابير فنى مطابق نظر كارشناسان امور آب لحاظ شده است، اظهار كرد: استفاده از لوله هاى 
جدار چاهى اسكرين جانسون از مهمترين اقدامات در اين زمينه بود.

وى خاطرنشان كرد: از مزاياى استفاده از لوله هاى مذكور مى توان به كاهش مصرف برق، افزايش عمر 
الكتروپمپ،كاهش سرعت جريان آب و به تبع كاهش رانش چاه، افزايش آبدهى و در نهايت كاهش 

هزينه هاى بهره بردارى اشاره كرد.
احدى عنوان كرد: طرح مذكور نمونه اى از طرح هاى اقتصاد مقاومتى امور آبفار شهرســتان اســدآباد 
اســت. وى با بيان اينكه روســتاهاى بهراز، وندرآباد و ولى آباد از اين چاه بهره مند شده اند، بيان كرد: 
هزينه اجراى طرح مذكور 315 ميليون تومان بوده كه اين اعتبار از محل اعتبارات مجتمع «جنت آباد» 

تامين شد.

خبـر

بايد يارانه آبيارى مدرن افزايش يابد
 مدير جهادكشــاورزى شهرستان مالير گفت: در حال حاضر از 3 
هزار و 200 هكتار سهميه مالير در اجراى طرح آبيارى نوين، بيش از 

500 هكتار اجرا شده است.
على مروت اميرى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: سهم كل پرونده هايى 
كه در اين راستا به مديريت جهادكشاورزى ارسال شده 316 پرونده با 
8 هزار و 51 هكتار است و تا كنون با وجود يارانه اختصاص داده شده 
به بخش آبيارى مدرن فقط 9 پرونده با 234 هكتار اجرايى شده است.

وى به در حال اجرا بودن 13 پرونده با 285 هكتار و ارسال 5 پرونده با 
61 هكتار به صندوق اشاره كرد و افزود: تا كنون سيستم آبيارى مدرن 
براى 38 پرونده با هزار و 420 هكتار طراحى شــده و سيستم مربوطه 

براى 19 پرونده با هزار و 105 هكتار در حال طراحى است.
مدير جهادكشــاورزى شهرســتان مالير خاطرنشــان كرد: به تازگى 
وزارت جهادكشاورزى 30 درصد يارانه هاى دولتى اين بخش را براى 
رفاه حال كشاورزان و كمك به اجرايى شدن سيستم هاى مدرن آبيارى 
افزايش داده است كه بر همين اساس يارانه آبيارى قطره اى 13 ميليون 
تومان، يارانه آبيارى بارانى 8 ميليون و 500 هزار تومان و يارانه آبيارى 
كم فشار 6 ميليون تومان محاسبه مى شود اما اين مبالغ كفايت نمى كند.

كشف 6 سرقت در نهاوند
 فرمانده انتظامى نهاوند از كشــف 6 فقره سرقت و دستگيرى يك 

سارق توسط مأموران پليس آگاهى اين شهرستان خبر داد.
شا احمدساكى در گفت و گو با فارس اظهار كرد: مأموران پليس آگاهى 

با انجام اقدامات اطالعاتى، يك  سارق را دستگير كردند.
وى افزود: متهم در تحقيقات و بازجويى هاى فنى، به 6 فقره سرقت داخل 
خودرو در مناطق مختلف شهرستان نهاوند اعتراف و با تشكيل پرونده به 
مراجع قضائى معرفى شد.فرمانده انتظامى نهاوند در پايان از شهروندان 
خواست كليه اقدامات الزم را براى پيشگيرى از سرقت در محل كسب و 
منزل به كار گرفته و ضمن رعايت توصيه ها و هشدارهاى پليسى هرگونه 

موارد مشكوك را با پليس 110 در ميان بگذارند.

از حرف تا عمل؛ اتوبوس هاى جديد و با 
كيفيت در تمام خطوط شهر همدان

 اســتفاده يكســان از خدمات اتوبوســرانى در تمام مناطق شهر 
موضوعى است كه سالهاست در همدان اتفاق نيفتاده و خدمات دهى 
به مردم در خطوط مختلف شــهر باهم تفاوت دارد. تفاوت خدمات 
دهى كــه موجب به وجود آمدن تصور ناعدالتى اجتماعى بين مردم 
شده است. عدم توزيع يكنواخت اتوبوس هاى با كيفيت و جديدتر 
در تمام مسيرهاى شهر همدان يكى از موضوعاتى است كه با حضور 
برخى مسئوالن مرتبط در دفتر خبرگزارى ايسنا به آن پرداخته شد.

سرپرست سازمان مديريت حمل نقل بار و مسافر همدان در نشست 
«بررسى وضعيت خدمات دهى سازمان اتوبوسرانى همدان» در دفتر 
ايســنا، منطقه همدان، با بيان اينكه در شهر همدان روزانه 200 هزار 
سفر با اتوبوس و مينى بوس انجام مى شود،گفت: طبق سرانه اى كه 
در كل ايران مد نظر اســت، براى هر 1000 نفر يك دستگاه اتوبوس 

نياز است.
سيدمحمد پوروخشويى اظهار كرد: با توجه به جمعيت شهر همدان، 
به 550 دستگاه اتوبوس نياز داريم اما در حال حاضر تعداد اتوبوس 

هاى موجود سازمان اتوبوسرانى 200 دستگاه است.
وى با بيان اينكه در ســال 88 و طبــق مصوبه دولت، اتوبوس هاى 
دولتى سراسر كشــور در ازاى خدمات رســانى 10 ساله به بخش 
خصوصى واگذار شد، اضافه كرد: اين واگذارى ها در يك مزايده و 

با پرداخت يارانه 82,5 درصدى توسط دولت انجام گرفت. 
پوروخشــويى با بيان اينكه اين مصوبه دولت در ســال 88 بيشــتر 
رهاســازى بود تا خصوصى سازى، ادامه داد: از سال 90 به بعد هيچ 
اتوبوسى از دولت به شهردارى ها واگذار نشده و از سال 94 به بعد 

نيز هيچ يارانه دولتى داده نشد است.
وى دربــاره عدم توزيع يكنواخت اتوبــوس ها در خطوط مختلف 
شهر همدان به خبرنگار ايسنا گفت: بسيارى از اتوبوس هايى كه در 
حال حاضر به عنوان قديمى در نظر گرفته مى شــوند، در سال 88

اتوبوس هاى نو و با كيفيتى بودند كه از آن سال در خطوط مختلف 
در حال خدمات رسانى هستند.

سرپرســت ســازمان مديريت حمل نقل بار و مسافر همدان درباره 
راهكارهاى توزيع يكنواخت اتوبوس ها در تمام خطوط شهر نيز به 
ايسنا گفت: در حال حاضر براى رفع اين مشكل چند راهكار وجود 
دارد، اولين و بهترين راه اين است كه دولت طبق قانون دوباره شروع 

به دادن يارانه براى خريد اتوبوس هاى جديد به شهردارى بكند.
وى با بيان اينكه دولــت بايد طبق قانون يارانه 82,5 درصدى براى 
خريد اتوبوس ها به شــهردارى بدهد، افزود: ســهم شهردارى نيز 

پرداخت 17,5 درصدى هزينه اتوبوس ها است.
پوروخشويى راه حل دوم رفع مشكل عدم توزيع يكنواخت اتوبوس 
ها در خطوط مختلف را خريد اتوبوس توســط سازمان اتوبوسرانى 
دانســت و اضافه كرد: هنگامى كه ســازمان اتوبوسرانى، اتوبوس را 
بخرد مى تواند با دادن يارانه اى اين اتوبوس هاى خريدارى شده را 

به بخش خصوصى واگذار كند. 
وى در پاسخ به پيشنهاد خبرنگار ايسنا مبنى بر استفاده چرخشى تمام 
اتوبوس هاى جديد و قديمى در تمام نقاط شهر اعالم كرد: پيشنهاد 
بسيار خوبى اســت اما به علت خصوصى بودن تعدادى از خطوط 
شــهر همدان، ورود اتوبوس هاى دولتى جديدتــر به اين خطوط 
ممكن اســت موجب ضرر رسيدن و ناراحتى بخش خصوصى شود 

چرا كه مردم عالقمندند سوار اتوبوس هاى جديدتر شوند.
پوروخشويى در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبنى براينكه واگذارى 
بــه بخش خصوصى براى خدمات رســانى بهتر به مردم اســت و 
ناراحتى مردم مهمتر اســت يا ناراحتى بخش خصوصى، اظهار كرد: 
به طور قطع با بررســى پيشــنهادات و راهكارها، طى هفته ها و ماه 

هاى آينده براى رفع اين مشكل اقدام خواهيم كرد.
ــك  ــل و ترافي ــل و نق ــهرى، حم ــات ش ــيون خدم ــس كميس رئي
ــان ورود  ــاره زم ــز درب ــط زيســت شــوراى شــهرهمدان ني و محي
ــه  ــاه پيــش ب ــدن م ــود چني ــرار ب ــه ق ــدى ك ــوس هــاى جدي اتوب
همــدان برســد بــه خبرنــگار ايســنا گفــت: بــه علــت بســته شــدن 
ثبــت ســفارش هــا، شــركتى كــه بــا آن بــراى خريــد اتوبــوس هــا 
قــرارداد بســته بوديــم نتوانســت ســر زمانــى كــه مشــخص كــرده 
ــال حاضــر 4 ــى درح ــد ول ــل بده ــا را تحوي ــوس ه ــم اتوب بودي
دســتگاه از اتوبــوس هــاى جديــد بــه دســتمان رســيده كــه مابقــى 

ــده بدســتمان خواهــد رســيد. ــاه هــاى آين ــز در م ني
على فتحى در پاســخ به اين سوال مبنى بر وضعيت اتوبوس ها بعد 
از پياده راه شــدن 4 خيابان ديگر منتهى به ميدان امام خمينى (ره) و 
داشتن برنامه براى ايجاد پايانه، گفت: پياده راه شدن 4 خيابان منتهى 
به ميدان امام خمينى (ره) حداقل تا 2 سال آينده منتفى است و براى 
احداث پايانه نيز زمين هايى در نظر گرفته شــده اســت كه در حال 

رايزنى براى خريد آن ها هستيم.
وى با بيان اينكه مســئولين بايد از ســال ها قبل به فكر خريد زمين 
هايى براى احــداث پايانه بودند، اضافه كــرد: در حال حاضر و با 
توجه شرايط اقتصادى موجود، خريد زمين براى احداث پايانه بسيار 

سخت و هزينه بر خواهد بود.
رئيس كميســيون خدمات شــهرى، حمل و نقل و ترافيك و محيط 
زيســت شوراى شــهر با بيان اينكه مشــكل عدم توزيع يكنواخت 
اتوبوس هاى ســازمان اتوبوســرانى قابل حل هســت، ادامه داد: با 
بررسى مشــكالت، در ماه هاى آينده امكان رفع اين مشكل وجود 

دارد.
ايجــاد يك عدالت اجتماعــى در جامعه و بين مــردم از مهمترين 
وظايف مسئوالن اســت. برقرارى عدالت اجتماعى در اين بخش با 
توزيــع يكنواخت و عادالنه اتوبوس هاى بــا كيفت و جديدتر در 
تمامى خطوط شــهر ميسر مى شود. در صحبت هاى مسئوالن تالش 
براى ايجاد اين عدالت اجتماعى و رفع مشــكالت اجراى آن ديده 
مى شــود كه اميدواريم با پيگيرى خبرگزارى ايسنا اين مهم زودتر 

رخ دهد. 

پروين سليمي»
 نمايشگاه  بين المللي استان همدان بستري  
را فراهم كرده است  كه در آن عرضه كنندگان 
فعاليت هاي  با  مي تواننــد  بازديدكنندگان  و 
سازمان يافته زمينه  رونق اقتصادي و توليدي 

را فراهم كنند.
نمايشــگاه فرش دست باف امسال از سه آذر 
97 آغــاز بــه كار كرده اســت  و با حضور 
رئيس اتاق اصناف اســتان همچنين معاون 
امور بازرگاني ســازمان صنعــت و معدن و 
تجارت اســتان و مديــر كل هماهنگي دفتر 
امور اقتصادي استانداري افتتاح شد  از همان 
لحظات اوليه شــاهد حضور بازديدكنندگان 
و خريداران فــرش بوديم. اين نمايشــگاه 
عالوه بر فرش استان همدان پذيراي تجار و 
توليدكنندگان فرش از ديگر استان هاي كشور 
اســت.مدير روابط عمومي نمايشــگاه هاي 
بين المللي اســتان همدان در روزهاي اوليه 
دست باف گفت:  بازگشايي نمايشگاه فرش 
نمايشــگاه فرش دست باف همدان در سطح 
كشور مطرح است و عالوه بر توليدكنندگان 
خود استان ما در نمايشگاه شاهد حضور تجار 
و توليدكنندگان فرش از استان هاي مركزي، 
تهران، قم، خراســان رضــوي، آذربايجان، 
اردكان، كاشمر، شاهين دژ، آذربايجان شرقي، 
غربي، يزد، اصفهان، شيراز، فارس نيز هستيم.

رحماني در اين باره تصريــح كرد: فعاليت 
چنين نمايشگاه هايي باعث رونق اقتصادي و 
گســترش توليد فرش استان را به دنبال دارد 
كه در اينجا الزم به ذكر اســت تجار، توليد 
كنندگان و بافندگان فرش با نقشه هاي اردكان، 
يزد، قشــقايي، كاشــمر، بختياري، اصفهان، 
تبريز، گيالن، سنندج، چله ابريشم، كرك، گل 
ابريشم، خزر سارون، جبريا، يلمه، گليم گبه، 
فرش ها و تابلو فرش هاى دست باف خود را 

در نمايشگاه عرضه كرده اند. 
در اين بين غرفــه داران نيز حرف هايي براي 
گفتن داشــتند غرفــه دارآذرى از در محوطه 
نمايشگاه با لهجه تركي براي افراد ترك زبان 
درباره نوع فرش و نقشــه همچنين چله هاي 
آن توضيح مي داد عــادل  ا... مددي غرفه دار 
تابلو فرش هاي دست باف از ازدحام جمعيت 
در اين ســري از نمايشــگاه فــرش همدان 
سخن گفت و افزود: به دليل تورم باال مردم 
توان خريد ندارند و تنها قيمت  مي پرســند 
به طوري كه ما در يك روز فقط توانســتيم 
دو تا تابلو "وان يكاد" بفروشــيم در حالي كه 
انتظار مي رفت با اين حجم هر غرفه دار 30 تا 
تابلو فرش به فروش برسانند. در طبقه زيرين 
نمايشگاه و سالن هگمتانه نيز فرش تركمن 
جذابيت خاصي داشت سليم تاتار غرفه داري 
از استان گلستان با فرش تركمن در اين سري 
از نمايشــگاه فرش حضور داشت و خود از 

توليدكنندگان فرش دست باف تركمن بود.
وى حضور پنجمين بارش در نمايشــگاه را 

پربار دانســت و گفــت: همداني ها از فرش 
تركمن استقبال خوبي دارند و من از اين بابت 
خوشــحالم و البته فرش دست باف همدان 
نيز در كشور مثال زدني است.وى اين چنين 
برنامه هاي اقتصادي را پوئن مثبت براي استان 
همدان دانست.سعيد مفيدي از استان اصفهان 
كه براي دهمين بار در اين نمايشگاه حضور 
يافته است گفت كســانى فرش اصفهان را 
خريدارى مى كنند كه بــه فرش هاي مدرن 
اهميت مي دهند.وي ادامه داد: همداني ها در 
روزهاي پايانــي خريد مي كنند و غرفه داران 
اميدوارنــد در روزهاي پايانــي خريدها و 
استقبال بيشتر باشــد.در اين بين خريداران 
و بازديدكننــدگان از گراني قيمت ها و توان 
خريد خود گله مند بودند. كريم روشني استاد 
دانشگاه بوعلي ســينا كه به همراه دخترش 
براي خريد فرش و تابلو فرش به  نمايشگاه 
آمده بود از زيبايي فرش ها مي گفت كه بعضي 
از تابلو فرش ها و تخته فرش ها به قدري زيبا 
هستند كه انسان از تماشاي آن سير نمي شود.  
حســين ناصري بازديد كننده ديگر ســطح 
نمايشــگاه بــه خصوص غرفه هــاي فرش 
دست باف همدان را ضعيف دانست و اظهار 
داشــت: به نظر من به دليل محدوديت فضا 
بســياري از فرش هاي زيباي و دســت باف 
همدان به نمايشــگاه انتقال داده نشده است 

و اكثر تابلو فرش ها مشــابه هم هســتند در 
حاليكه استعداد فرش همدان خيلي بيشتر از 
اين هاست.در نمايشگاه فرش دست باف غرفه  
آموزش قالي و گليم نيز استقبال خوبي داشت.

زهرا رنجبر مربي و بافنده گليم و گليم فرش 
درباره حضور و فعاليتش در نمايشگاه گفت: 
هر فرد به مدت 2 ساعت به صورت رايگان 

در دوره آموزش نمايشگاه حضور پيدا مي كند 
و مراحــل اوليه بافت گليــم را مي آموزد و 
اگر عالقه به ادامه آموزش داشــت  او را به 

آموزشگاه معرفي مي كنيم.
گفتنى اســت چهاردهمين نمايشگاه فرش 
دســت باف تا 9 آذر مــا پذيراى عالقمندان 

است.

گزارشى از چهاردهمين نمايشگاه فرش دست باف همدان

استقبال از نمايشگاه 
فرش با جيب خالي

 مدير امور اراضى جهاد كشاورزى استان 
همدان از پيشــتازى شهرســتان نهاوند در 

يكپارچه سازى اراضى استان خبر داد.
محمدمهــدى نيك مــرادى در گفت وگو با 
فارس با بيان اينكه از سال 82 به بعد عمليات 
يكپارچه ســازى اراضى از تعاونى هاى توليد 
آغاز شــد، اظهار كرد: به اين دليل كه تعاون 
روستايى به وضعيت روستاها احاطه داشت 
و آنها پل ارتباطى جهاد با كشــاورزان بودند 
قطعا انعكاس دهنده مشــكالت هر دو طرف 

هم جهاد و هم روستاها بودند.
مدير امور اراضى جهاد كشــاورزى اســتان 
همدان با اشــاره به اينكه در 20 تعاونى نيز 
مطالعات در سطح 58 هزار هكتار از اراضى 
انجام شد، گفت: در 14 تعاونى نيز عمليات 
اجرايى سطح زير كشت اراضى در 38 هزار 
هكتار براى 15 هزار و 150 هكتار يكپارچه 
سازى شــده يعنى قطعه بندى، احداث جاده 
هاى مزارع، لوله گذارى و سيســتم مكانيزه 

آبيارى به اجرا درآمده است.
نيك مرادى ادامه داد: عمليات يكپارچه سازى 
اراضى بــراى 27 هزار هكتار بدون عمليات 
جاده ســازى، لوله گذارى با ايجاد سيســتم 
آبيارى مكانيزه نيز يعنى در مجموع براى 39

هزار هكتار از اراضى انجام شده است.
نيك مرادى با اشــاره به اينكه به دليل وجود 
پتانسيل آبى نهاوند در يكپارچه سازى اراضى 
در استان از شهرستان هاى ديگر پيشتاز است، 
تصريح كرد: در نهاوند تاكنون تقريباً نزديك 
به 3 هزار هكتار از اراضى به يكپارچه سازى 

كامل با اقدامات زيربنايى رسيده و به عالوه 2 
هزار هكتار از اراضى بدون اقدامات زيربنايى 

يكپارچه سازى شده است.
مدير امور اراضى جهاد كشــاورزى همدان 
بــا تاكيد بر اين موضوع كــه به دليل وجود 
قطعات خرد زمين موجود در اراضى اســتان 
در شهرستان هاى مختلف و پراكندگى اراضى 
عمًال قانون يكپارچه سازى اراضى به كندى 
صورت مى گيرد كه البته اين مشكل در كشور 
وجود دارد،  يادآور شد: از 103 هزار و 328
بهره بردار موجود در اســتان، 32 هزار و 91
بهره بردار اراضى يك تا 5 هكتار و 24 هزار 
و 553 بهره بــردار داراى اراضى كمتر از يك 
هكتار هستند، يعنى در مجموع گروه نخست 
9 درصد از اراضى و گروه دوم تنها هشــت 

دهم درصد از اراضى را در اختيار دارند.
وى افــزود: با شــكل گيرى ايــن كارگروه 
نخســتين جلســه كارگروه يكپارچه سازى 
اراضى خردادماه امســال تشــكيل شد كه با 
بررسى و ابالغ روند اجرايى براساس جداول 
پيش بينى شــده در هر 9 شهرســتان استان 
جداولى تعيين شــد.نيك مرادى خاطرنشان 
كرد: در راســتاى ســهولت يكپارچه سازى 
اراضى، قانون رفع موانع توليد مصوب شــد 
كه براساس اين قانون رفع تداخالت براساس 
همپوشانى نقشه منابع طبيعى و اراضى دست 
كشاورزان تا پايان سال گذشته 80 هزار هكتار 
از اراضى استان رفع تداخل شده و آزادسازى 
بيــش از 6 هزار هكتار از اراضى اختالفى به 

تثبيت رسيده است.

پيشتازى نهاوند در يكپارچه سازى 
اراضى استان همدان
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زمينه هاى كافى براى حضور وزير زن
 در دولت وجود ندارد

 معــاون امور زنان و خانواده رياســت جمهورى با تاكيد بر اينكه 
زمينه هــاى كافى براى حضور وزير زن در دولت وجود ندارد، گفت:  
كماكان در جاهايى ســقف هاى شيشه اى داريم و در ارتباط با حضور 
خانم ها در برخى پســت ها همچنان حساسيت هايى وجود دارد كه به 
صراحت نمى توان گفت در فقه يا شــرع ممنوعيت در خصوص آن 

وارد شده است يا خير. 
معصومه ابتكار در گفت وگو با ايلنا درباره حضور زنان در پست هاى 
مديريتى گفت: يك روند پر از فراز و نشــيبى را در ارتباط با مسائل 
زنان به ويژه در حوزه سياســى و دســتيابى به قــدرت و حضور در 
تصميم ســازى ها و تصميم گيرى  ها در دوران پس از انقالب داشتيم، 
البته مجموع اتفاقات در اين ســال ها يك روند رو به رشد است و به 

پيشرفت هاى بسيار خوبى رسيديم.
وى با اشاره به حضور زنان در منصب هاى دولتى ادامه داد: در دهه 70 
رييس جمهور وقت براى اولين بار مشــاور امور زنان را منصوب كرد 
و به نوعى اولين مشــاور زن رييس جمهور در آ ن سال ها انتخاب شد. 
سپس در دوره اصالحات و در سال 76 اولين معاون رييس جمهور در 

حوزه محيط زيست را منصوب كرد.
معاون امــور زنان و خانواده رياســت جمهورى با بيــان اينكه اين 
حركت يك حركت رو به جلو بود، خاطرنشــان كرد: در همان دوره 
ما پيشــرفت هاى خوبى در انتصابات مربوط به زنان در دستگاه هاى 
مختلف داشتيم، اما كافى نبود. در دوره بعد انتصاب وزير زن داشتيم، 
امــا جريانى كه بايد براى حضور خانم ها در عرصه مديريت در دوره 

نهم و دهم اتفاق مى افتاد، شكل نگرفت.

پورمختار: 
نمايندگان گرفتار مسائل جزئى حوزه هاى 

انتخابيه شده اند 
 يك نماينده مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: نمايندگان گرفتار 
مســائل جزئى در مناطق و حوزه هاى انتخابيه شده اند به همين جهت 

كمتر در مسائل ملى ورود مى كنند. 
به گزارش ايلنا، محمدعلى پورمختار  در جلســه علنى روز  گذشته 
مجلس شوراى اســالمى در جريان بررســى درخواست تعدادى از 
نمايندگان براى بررســى طرح جامع مديريت شهرى بر مبناى اصل 
85 به عنوان موافق اين اقدام گفت: امروزه نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى گرفتار مسائل جزئى در مناطق و حوزه هاى انتخابيه شده اند از 

اين رو كمتر در مسائل ملى و قانونگذارى مهم ورود مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه با ايجاد پارلمان هــاى محلى، اختيار اداره امور 
و تصويب برخى مقررات به عرصه هاى پايين دســتى داده مى شــود، 
اظهار كرد: امروزه استانداران و فرمانداران اختيار كمى دارند از اين رو 
مجبور هستيم با وزرا جلساتى را برگزار كنيم كه اين موضوع موجب 

اتالف وقت است.
نماينده مردم كبودرآهنگ با بيان اين كه  بررسى طرح جامع مديريت 
شهرى بر مبناى اصل 85 سبب تسهيل دسترسى مردم به قانونگذاران 
مى شــود، ادامــه داد: بايد اذعان كرد فرآينــد قانونگذارى در مجلس 
پيچيده و طوالنى اســت از اين رو بايد براى حل مسائل از مسئوالن 
منطقه اى كمك گرفت. يكپارچه ســازى مديريت شهرى نيز از ديگر 
ويژگى هاى بررســى طرح جامع مديريت شهرى بر مبناى اصل 85

محســوب مى شود؛ در واقع بر اين اســاس اختياراتى را به مسئوالن 
محلى مى دهيم و در مقابل آنها پاسخگو مى شوند.

ترامپ گزارش اقليمى دولت خود را رد كرد
 رئيــس جمهورى آمريكا مىگويد هشــدارهاى دولت خود مبنى 

بر آثار سوء تغييرات اقليمى بر آينده اقتصاد آمريكا را باور نمىكند.
به گزارش مهر ، دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا، گزارش دولت 
خود مبنى بر هشــدار پيرامون تغييرات اقليمى را رد كرد و گفت: آن 

را باور نمى كنم.
اين گزارش درباره بى ثباتى اقتصادى آمريكا در صورت تداوم گرماى 

ناشى از آلودگى گلخانه اى، هشدار داده بود.
ترامــپ در اين باره گفت: من اين گزارش را ديده  و بخش هايى از آن 

را خوانده ام. خوب است اما من آن را باور نمى كنم.
در گزارش دولت واشنگتن، خسارت ناشى از تغييرات اقليمى صدها 

ميليارد دالر و به قيمت جان هزاران قربانى برآورد شده است.
اين درحالى است كه ترامپ سال گذشته از توافق آب و هوايى پاريس 
خارج و مدعى شــد آمريكا نمى تواند تا موعد مقرر (ســال 2020) 

تعهدات ذكر شده در پيمان را برآورده كند.

اگر مردم از ما راضى باشند
ترامپ كيلويى چند؟

 امروز مردم از تندروى هاى ما و سياه و سفيد ديدن خسته شده اند. 
اگر مردم از ما راضى باشند، ترامپ كيلويى چند است؟

يك عضو فراكســيون مســتقلين مجلس گفت: امروز ما ســكان 
داران در ســه قوه در معرض امتحان بزرگــى در برابر خداوند 
و ملــت ايران هســتيم. در اين ســال ها كاســتى ها، ايرادات و 
ضعف هاى زيادى وجود داشــته اســت كه امــروز با يك رفتار 
ناجوانمردانــه و كينه توزانه ترامپ و سياســتمداران آمريكا در 
عرصــه مديريتى خود را نشــان داده اســت و فشــار اقتصادى 
مضاعفى را به ملت وارد كرده اســت. اين فشار بايد جبران شود 

كند. پيدا  سيطره  آن  بر  و 
به  گزارش  ايسنا، عبدا... رضيان با تاكيد به ضرورت از بين رفتن فساد، 
گفت : اعتماد كه ســرمايه اصلى ملت است بايد برگردانده شود و اين 

ميسر نمى شود مگر اين كه مبارزه با فساد از باال به پايين آغاز شود.

اگر در اجراى برجام تعلل شود براساس 
منافع مان تصميم مى گيريم

 معاون سياســى وزير امور خارجه بر ضرورت تسريع در اجراى 
تعهدات ساير اعضاى برجام و به خصوص اتحاديه اروپا تأكيد كرد 
و گفت: در صورت تعلل در اجراى تعهدات، ايران براساس استقالل 

و منافع خود تصميم مى گيرد.
به گزارش فارس، چهارمين دور گفت وگوهاى بلندپايه سياسى بين 
جمهورى اسالمى ايران و اتحاديه اروپا، دوشنبه پنجم آذر ماه در دو 
نوبت بعد از ظهر و شــب به رياست مشترك سيد عباس عراقچى، 
معاون سياســى وزير امور خارجه جمهورى اســالمى ايران و هلگا 
اشــميد، دبيركل ســرويس اقدام خارجى اتحاديه اروپا در بروكسل 

برگزار شد. 
در ايــن دور از گفت وگوها، هيئتى از مجلس شــوراى اســالمى و 
وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ايران و مديران كل بخش هاى 

مختلف كميسيون اروپا، نيز مشاركت داشتند.
دستور كار گفت وگوها، ناظر به همكارى هاى دوجانبه در حوزه هاى 
كشــاورزى، آموزش و تحقيقات، تجارت، انرژى و تغييرات آب و 
هوا، حمل و نقل، مســائل بانكى، پناهندگان، مــواد مخدر، بالياى 

طبيعى، حقوق بشر و مبارزه با تروريسم بود.
ــر يــك از  ــن ضمــن بررســى عملكــرد ســال گذشــته در ه طرفي
ــى  ــاى آت ــبرد برنامه ه ــوه پيش ــون نح ــده، پيرام ــاى يادش حوزه ه
ــادل  ــه تب ــا ب ــن دور از گفت وگوه ــد. بخــش دوم اي ــق كردن تواف

ــت. ــه اى اختصــاص داش ــائل منطق ــورد مس ــر در م نظ
ــت  ــر اهمي ــد ب ــا تأكي ــت، ب ــه نشس ــش افتتاحي ــى در بخ عراقچ
ــه اى  ــى و منطق ــح و امنيــت بين الملل ــراى صل ــردى برجــام ب راهب
و يــادآورى تأييــد پايبنــدى كامــل جمهــورى اســالمى ايــران بــه 
تعهــدات خــود ذيــل برجــام در ســيزدهمين گــزارش پــى در پــى 
ــرژى اتمــى، ضــرورت تســريع در اجــراى  ــى ان آژانــس بين الملل
كارآمــد، قابــل دوام و متقابــل تعهــدات ســاير اعضــاى برجــام و 
ــا و كشــورهاى اروپايــى، در شــرايط  بــه خصــوص اتحاديــه اروپ

ــكا از توافــق را خاطرنشــان كــرد. ــر قانونــى آمري خــروج غي
وى يــادآور شــد: تعلــل در اجــراى تعهــدات، ايــن دســتاورد مهــم 
ديپلماســى بــراى جامعــه بين المللــى را بــا چالــش جــدى روبــرو 
خواهــد ســاخت و جمهــورى اســالمى ايــران در ايــن صــورت بــر 

اســاس اســتقالل و منافــع خــود تصميــم خواهــد گرفــت.  
ــان  ــه همزم ــاى بلندپاي ــن دور از گفت وگوه ــود اي ــادآور مى ش ي
ــح  ــته اى صل ــاى هس ــه همكارى ه ــمينار عالى رتب ــومين س ــا س ب
آميــز بيــن جمهــورى اســالمى ايــران و اتحاديــه اروپــا، بــه 
ــور و  ــاون رئيــس جمه ــر صالحــى، مع رياســت مشــترك على اكب
رئيــس ســازمان انــرژى اتمــى و آقــاى كانيتــه، كميســيونر انــرژى 

ــزار شــد. ــا برگ ــه اروپ اتحادي

بايد ازشجاعت و دانايى فرماندهان 
ديپلماسى تجليل كنيم

 نماينده مردم تهران در مجلس بر ضرورت حمايت از فرماندهان 
دســتگاه ديپلماسى كشــور تاكيد كرد و گفت: پولشويى در كشور 
وجود دارد و دســتگاه هاى اجرايى و قضايى بايــد مبارزه با آن را 

جدى بگيرند.
به گزارش ايرنا، مصطفى كواكبيان اظهار داشــت: در اين وانفســاى 
عالم مكاره ديپلماســى و روابط بين الملل بايد دســت به دست هم 
داده و به جاى تضعيف فرماندهان دســتگاه ديپلماسى از شجاعت و 

دانايى آنها در عرصه سياست خارجى تجليل كنيم.
وى افــزود: بپذيريــم در كشــور بــا وجــود حداقــل 15 ميليــارد دالر 
قاچــاق كاال، 14 هــزار ميليــارد تومــان فــرار مالياتــى، امــالك نجومى، 
ســلطان هــاى ســكه، شــكر و دالر حتمــا پولشــويى در كشــور وجود 
ــا تمــام  ــذا دســتگاه قضايــى تمــام قــد و دســتگاه اجرايــى ب دارد، ل

وجــود قانــون مبــارزه بــا پولشــويى را اجــرا كننــد.
ــم  ــدور حك ــل در ص ــه تعل ــه ب ــران در ادام ــردم ته ــده م نماين
شــهردار تهــران اشــاره كــرد و گفــت: بــه چــه حقــى ايــن حكــم 
ــورت  ــه ص ــن ب ــش از اي ــه پي ــى ك ــده در حال ــته ش ــه داش نگ
ــده  ــد ش ــب تأيي ــهردار منتخ ــده و ش ــى ش ــتمزاجى نظرخواه اس

ــود. ب
كواكبيان اضافه كرد: همچنين دســتگاه هاى امنيتى و اطالعاتى اعالم 
كردند حناچى هيچ مشــكل امنيتى و اطالعاتى و هيچ فساد اخالقى 

و اقتصادى نداشته است، ضمن اينكه وى اهل جبهه و جنگ است.
ــن  ــرد: اي ــان ك ــس خاطرنش ــى مجل ــت مل ــيون امني ــو كميس عض
روزهــا برخــى ســايت هــا و خبرگــزارى هــاى مدعــى اصولگرايــى 
عليــه اصــالح طلبــان كليــپ مــى ســازند و صحبــت هايــى مــى 

كننــد امــا هيــچ كــس از مــا دفــاع نمــى كنــد.
ــدود  ــا ح ــم صرف ــى گفت ــن جاي ــه م ــد: چنانچ ــادآور ش وى ي
ــم و از  ــى كن ــت م ــوق درياف ــگاه حق ــان از دانش ــون توم 8 ميلي
ــرورى را  ــاى ض ــه ه ــى هزين ــته و برخ ــدى نداش ــس درآم مجل
دريافــت مــى كنــم، امــا ايــن گونــه پخــش كــرده انــد كــه فــردى 
گفتــه اســت مــن 25 ميليــون تومــان حقــوق دريافــت مــى كنــم 
ــرد.. ــا شــكل بگي ــام م ــم صداقــت و راســتى در تم ــذا اميدواري ل

نشست ويژه سه قوه براى بررسى قانون منع 
بكارگيرى بازنشستگان

 نشست ويژه ســه قوه براى بررســى و رفع ابهامات قانون منع بكارگيرى 
بازنشستگان در محل ديوان محاسبات كشور برگزار شد.

زهــرا ســعيدى ســخنگوى كميســيون اقتصــادى مجلــس بــا اعــالم ايــن خبــر 
بــه ايســنا گفــت: در ايــن جلســه كــه در ديــوان محاســبات و قبــل از آغــاز 
جلســه علنــى مجلــس در حــال برگــزارى اســت، رئيــس ديــوان محاســبات 
كشــور، نماينــده ديــوان عدالــت ادارى، معــاون حقوقــى رئيــس جمهــور و 

جمعــى از نماينــدگان حضــور دارنــد.
وى با بيان اين كه اين نشست در راستاى ايجاد هماهنگى بين دستگاه ها برگزار 
شده، اضافه كرد: با توجه به برخى تالش ها براى دور زدن قانون، رفع ابهامات 

و تاكيد بر اجراى صحيح قانون امرى ضرورى است

سوال ملى از وزيران ارشاد و اطالعات اعالم 
وصول شد

 ســوال ملى نمايندگان شاهين شهر و بافق از وزيران اطالعات و فرهنگ و 
ارشاد اسالمى در جلسه روز گذشته مجلس شوراى اسالمى اعالم وصول شد.

به گزارش ايرنا، احمد اميرآبادى اعالم كرد: سوال ملى محمد رضا صباغيان 
نماينده بافق از وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى درخصوص سياســت اين 
وزارتخانه در زمينه ارتقاى فرهنگى و برنامه تجمع هفتم آبان در پاســارگاد 
اعالم وصول مى شــود.وى از ديگــر موارد اعالم وصولى را ســوال ملى 
حســينعلى حاجى دليگانى نماينده شــاهين شــهر از وزير اطالعات درباره 
اتخــاذ مواضع ناصــواب و عملكرد ضعيف در موضوعــات مهم و حياتى 
كشــور عنوان كرد.عضو هيأت رييســه مجلس خاطرنشان كرد: طرح الحاق 
يك تبصره به بند ج ماده 24 قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظيم بخشى 
از مقررات مالى دولت و طرح تشــكيل كميته جذب سرمايه هاى داخلى و 

صدور مجوز ايجاد واحدهاى توليدى اعالم وصول مى شود.

تعدادى از فعاالن زن مقابل مجلس تجمع كردند
 تعدادى از فعاالن مجلس در مقابل مجلس شوراى اسالمى تجمع كردند. آنها 
خواستار تصويب قانونى همه جانبه گر براى پيشگيرى و منع خشونت عليه زنان 
در ايران شدند.به گزارش ايسنا، تجمع كنندگان پالكاردهايى در دست داشتند كه 
بر روى آن نوشته شــده بود «ما خواهان تصويب قانونى هستيم كه در آن ايجاد 
خانه هاى امن و مراكز حمايتى از زنان خشونت  ديده در سراسر ايران را در دستور 
كار خود قرار دهد»، «ما خواهان تصويب قانونى هســتيم كه دستور ايجاد واحد 
ويژه رســيدگى به خشــونت خانگى عليه زنان را با حضور قاضى، پليس زن و 
ضابطان قضايى و انتظامى آموزش ديده» صادر كند. «در ايران از هر سه زن متاهل 
دو زن خشونت خانگى ديده است ما در همين چارچوب خواهان تصويب قانون 
همه جانبه براى پيگيرى و منع خشونت خانگى عليه زنان هستيم». «خواهان بررسى 

قانون پيشنهادى منع خشونت خانگى عليه زنان هستيم».

 اگرچه 9 روز تا زمان ارائه اليحه بودجه 
98 به مجلس مانده اســت امــا با توجه به 
احتمال بروزكسرى بودجه در سال بعد، بايد 
منتظــر ماند و ديد دولــت از چه راهى مى 

خواهد اين كسرى را جبران كند.
اگرچه طى سال هاى اخير همواره بر نزولى 
شدن وابســتگى بودجه به نفت تاكيد شده 
و مســئوالن اعالم كرده اند كه برنامه هاى 
مدونى براى خروج كامل بودجه از سيطره 
درآمدهــاى نفتى داشــته اند امــا آنچه كه 
واقعيت دارد اين است كه همچنان يكى از 
راه هاى تامين درآمدهاى بودجه، دالرهاى 

نفتى است.
در اين ميان با توجه به تحريم هاى ظالمانه 
امريكا و ســنگ اندازى اين كشور در مسير 
فروش نفت، آنچه كه بيــش از هر مبحث 
ديگرى خودنمايى مى كند، احتمال كسرى 

بودجه دولت در سال آينده است.
البته رييس سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم 
كرده كه نرخ پيش بينى شــده براى نفت در 
بودجه ســال 98، كمتر از 70 دالر است اما با 
توجه به كاهش عرضه نفت و ميزان زياد فرار 
مالياتى و بى توجهى به بهره بردارى كامل از 
ظرفيت مالياتى كشور و عوارض و تعرفه هاى 
گمركى، مسلم اســت كه دولت سال آينده با 

كسرى بودجه مواجه خواهد شد.
چه بســا كه گزارش هاى بانك مركزى از 
آمار اقتصادى نيمه نخســت سال جارى كه 
هنوز تحريم نفتــى امريكا به صورت كامل 
اجرا نشده بود، نشان مى دهد با وجود تحقق 
باالتر از پيش بينى درآمدهاى صدور نفت و 
فرآورده هاى نفتى، كســرى تراز عملياتى و 
سرمايه اى دولت در اين مدت به بيش از 37 
هزار ميليارد تومان رســيده است كه كاهش 
ساير درآمدهاى دولت از جمله درآمدهاى 
مالياتى موجب بروز اين كسرى بودجه شده 
اســت. از اين رو اين مســاله كه سال آينده 
وضعيت نسبت به سال جارى بهتر خواهد 

شد كمى دور از واقعيت است.
 راه هاى تاميــن حداكثرى منابع 

بودجه
بــه گزارش مهر، يكــى از كليدى ترين راه 
هاى تاميــن درآمد بودجــه، جلوگيرى از 
فرار مالياتى از طريــق بهره گيرى از قانون 
ماليات هاى مســتقيم و همكارى دســتگاه 
ها با ســازمان امور مالياتى در راستاى ارائه 

اطالعات مالى و هويتى افراد است.
درواقع هــر چقدر دولــت بتواند از حجم 
فرار مالياتــى و اقتصاد پنهان بكاهد و از آن 

طرف درآمدهاى مالياتى را البته بدون فشار 
به كســبه افزايش دهد، مــى تواند به تامين 

حداقلى درآمدهاى بودجه اميدوار باشد.
مساله ديگر، ساماندهى معافيت هاى مالياتى 
است چراكه در كشور ما تمسك به معافيت 
مالياتى به عنوان يكــى از راه هاى حمايت 
از توليد به صورت عجيبى جا افتاده است. 
به گونه اى كه برخى از كارشناســان حجم 
معافيت هاى مالياتى را در ايران بيش از 40 

درصد عنوان مى كنند.
البته وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتى، 
قائل به كاهش معافيت ها هستند اما با توجه 
به نياز كشــور، الزم اســت متوليان هر چه 
زودتر در خصوص ساماندهى معافيت هاى 

مالياتى تصميم گيرى كنند.
همچنيــن مورد ديگر، اســتفاده از صندوق 
مكانيزه فروش اســت كه خوشبختانه بعد 
از مدت مديدى در مجلس شــواى اسالمى 
به تصويب رســيد كه انتظار مى رود هرچه 
سريع تر مقدمات اجراى اين طرح نيز پياده 
سازى شــودتا بتوان به هموار شدن يكى از 

مسيرهاى كسب درآمد مالياتى اميدوار بود.
از ســويى ديگر ماليات بر عايدى مســكن 
كه طى ماه هاى اخير با كشــمكش زيادى 
مواجه بوده و مشخص نيست چه زمانى به 
تصويب نهايى در مجلس خواهد رسيد، نيز 
يكى از راه هاى افزايش درآمدهاى مالياتى 
دولت و به تبع آن جبران منابع بودجه است. 
(خبرگزارى مهر در گزارش هاى مفصلى به 
ضرورت دريافت ماليات بر عايدى سرمايه 

پرداخته است.)

مبحــث ديگــر تعيين تكليــف ماليات بر 
ارزش افــزوده در مجلــس اســت. البته 
اگرچــه در حال حاضر طبق گزارشــات 
بانك مركزى، دريافــت ماليات بر ارزش 
افزوده وضعيــت خوبــى دارد اما به هر 
حال بايد تكليف ايــن ماليات در مجلس 
مشــخص شود تا نگرانى اى در اين راستا 
نه براى ماليات دهنــده و نه براى ماليات 

گيرنده وجود نداشته باشد.
بر اين اســاس، مــورد ديگــر را مى توان 
درآمدهاى گمركى دانست. دولت با استفاده 
از درآمدهاى گمركى و تســهيل تجارت آن 
گونه كه طى ماه هاى اخير مورد تاكيد قرار 
داده، مى تواند بخشــى از منابع مورد نياز را 

تامين كند.
الزم به ذكر اســت كه اين مســاله قطعا با 
هوشمندســازى گمــركات و جلوگيرى از 
قاچاق و اســتفاده از ظرفيت هاى صادراتى 

كشور، بهبود حداكثرى خواهد يافت.
مبحث ديگر افزايش نرخ حامل هاى انرژى 
است كه البته طبق اعالم نوبخت در بودجه 
98 در اين خصوص پيش بينى اى نشــده 
اســت اما به هر حال با توجه به نياز كشور، 
احتمال تمســك به اين مساله در سال آينده 

دور از انتظار نيست.
همچنين اصالح صف يارانه بگيران نيز مى 
توانــد يكى از راه هاى جلوگيرى از كاهش 
درآمدهاى دولت دانســت كه البته آن گونه 
كه به نظر مى رسد دولت تصميمى در اين 
خصوص ندارد و به احتمال زياد تغييرى در 

روند واريز يارانه ايجاد نخواهد شد.

از ســويى ديگر كاهش هزينه هاى جارى 
يكى از راه هاى تامين منابع بودجه اســت 
در  اقتصادى  كارشــناس  مهدى تقوى  كه 
اين راســتا مى گويد: يكى از راه هايى كه 
دولت مى تواند از كســرى بودجه بكاهد، 
اين اســت كه هزينه هــاى خود را كاهش 
دهــد. همچنيــن در مورد انتشــار اوراق 
قرضه به عنوان يكــى از راه هاى پيش رو، 
دولت بايد نرخ ســود اين اوراق را نسبت 
به قبل افزايش دهد، چــرا كه در غيراين 
صــورت نمى توانــد حجــم نقدينگى در 

جامعه را به اين وسيله كاهش دهد. 
البته در اين ميان، تجارب سال هاى گذشته 
نشان مى دهد دولت ها براى تامين كسرى 
بودجه به اســتقراض از بانك مركزى روى 
مى آورند كه تقوى مــى گويد: با توجه به 
تــورم زابودن اســتقراض دولــت از بانك 
مركزى از طريق چاپ اسكناس، اين روش 
در شــرايط كنونى گزينه مناســبى نيست. 
افزايــش ماليات ها به عنــوان راهى منطقى 
براى تامين بودجه اســت. دولت اگر بتواند 
از صاحبــان درآمدهاى بــاال ماليات بگيرد 
گام هاى مثبتى در جهت تامين بودجه كشور 

برداشته است.
در حالى دولــت 9 روز تا زمان ارائه اليحه 
بودجه ســال 98 به مجلس فرصت دارد كه 
طبق اعالم يكى از مسئوالن سازمان برنامه و 
بودجه، بررســى اليحه بودجه 98 در دولت 
آغاز شــده و در اولين جلســه نيز بررسى 
اليحه تاپايــان تبصره 5 (بودجــه 98، 20 

تبصره دارد) انجام شد.

9 روز تا تقديم بودجه به مجلس

 كسرى بودجه چگونه جبران شود؟

 رييس مجلس شوراى اسالمى با تاكيد 
بر اين كه ايــران پاى مقاومت ايســتاده 
است، گفت: مقابل رژيم اسرائيل خواهيم 
ايســتاد و نمى گذاريم به منطقه مسلط و 

معامله قالبى قرن در منطقه شكل بگيرد.
به گــزارش ايرنــا، علــى الريجانى در 
مراسم اختتاميه ســى و دومين كنفرانس 
بين المللى وحدت اســالمى با تجليل از 
مسئوالن برگزار كننده اين كنفرانس اظهار 
داشت: نكته مهمى كه درحال حاضر با آن 
مواجه هســتيم، تحركاتى در منطقه و در 
بين كشورهاى مهم اسالمى است كه بايد 

ماهيت آن را شناخت.
وى با طرح اين ســوال كه اين تحركات 
چه خصوصياتــى دارد، افــزود: يكى از 
خصوصيات اين تحــركات بهم ريختگى 
امنيتى درمنطقه اســت كه برخى به عمق 
اين ناامنى در مناطق اسالمى دامن زده اند 

كه ريشه در اختالف سنى و شيعه ندارد.
رييس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
حوادث عراق، سوريه و افغانستان يادآور 
شــد: مگر در اين كشــورها سنى و شيعه 
زندگى نمى كردند. به هرحال نشانه عمده 
اين اتفاقات ايجاد ناامنى و به هم ريختگى 

امنيتى درمنطقه است.
الريجانى نكته دوم در تحركات منطقه را 
خلق جريانات تندرو و تروريستى دانست 

و گفت: مشــخص است كه اين موارد را 
كجا درســت مى كننــد. در حالى كه آنها 
داعيــه خالفت دارند، نتيجه آن خونريزى 
زياد و استهالك انرژى كشورهاى اسالمى 

است.
وى با اشــاره به مســابقه تســليحاتى در 
منطقه خاطرنشان كرد: حجم زيادى سالح 
درحال وارد شــدن به منطقه اســت. اين 
طبيعى نيست زيرا امنيت منطقه آنقدر نياز 

به سالح ندارد.
رييس مجلس شــوراى اســالمى افزود: 
كشــورهاى بســيار كوچك هســتند كه 
ســه برابر گستره خود ســالح خريدارى 
مى كنند، روشــن اســت كه اين كشورها 

قدرت استفاده از آن را ندارند.
وى به ســخنان ترامپ در خصوص يمن 
اشــاره كرد و اظهار داشت: سخنان رييس 
جمهورى آمريكا ماهيت اين كشــور را به 
خوبى نشان مى دهد، ترامپ خيلى صريح 
مى گويد ما نمى توانيم مقابل كشورى كه 
در يمن دســت به جنايت مى زند بگيريم 

چون به ما پول مى دهد.
رييس مجلس شوراى اسالمى در توضيح 
انگيزه توزيع ســالح در منطقه گفت: اين 
اقدام تنها باعث ايجاد آشــفتگى بيشتر در 

منطقه مى شود.
الريجانى به ايجاد صف كشــى در منطقه 
اشاره كرد و اظهار داشت: آرايش جديدى 

در منطقه درحال شكل گيرى است كه اين 
امر طبيعى نيست،

كشــورهايى در منطقه هستند كه مردم و 
سياستمدارانشــان مى دانند كه دشمنى به 
نام رژيم اسرائيل در اين منطقه وجود دارد 

اما آن را به حال خود رها كرده اند. 
وى در ادامــه ايجــاد آشــوب و به هم 
ريختگــى در منطقه را خلــق جريان هاى 
تنــدرو دانســت و گفــت: منشــاء اين 
جريانات معلوم است كه از كجاها است. 
آنها مى خواهند انرژى نيروهاى اسالمى را 

مستهلك كنند.
رييس مجلــس با بيان اينكــه گروه هاى 
تروريستى منطقه را دچار فرسودگى كرده 
اند، افزود: حوادث تروريستى همچنان در 
منطقه ادامه دارد اما در عراق و ســوريه تا 

حدودى كاهش پيدا كرده است.
مى خواهند  ها  آمريكايى  گفت:  الريجانى 
سالح هايشــان را در منطقه بفروشــند و 
پولى در بياورند و در واقع ســرقت اموال 

منطقه در پوشش ديگرى است.
وى ادامــه داد: گاهى ترامپ هم كه خيلى 
حرف هــاى عجيب و غريبــى مى زند به 
ماهيت  حرف هايش  در  شــفاف  صورت 
آمريكايى هــا را نشــان مى دهــد اما قبًال 
حرف هايــش را در لفافــه و بزك شــده 

مى زدند.

با هشدار به رژيم صهيونيستى و آمريكا

الريجانى: معامله قالبى قرن در منطقه شكل نمى گيرد
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انزوا در كودكان دوران ابتدايى افزايش يافته است
 به علت افزايش افســردگى در بزرگساالن، بى حوصلگى والدين براى صحبت و 
بازى با فرزندانشــان و كاهش مهارت دوستيابى كودكان، پديده انزوا و گوشه گيرى 
كودكان در دوران ابتدايى افزايش يافته است.روانشناس بالينى كودكان گفت: از آنجايى 
كه افسردگى يك حالت خلقى شامل بى حوصلگى و گريز از فعاليت يا بى عالقگى و 

بى ميلى است فرزندان اين گونه والدين به شدت انزواطلب و گوشه گير مى شوند.
به گزارش ايســنا ثريا علوى نژاد اظهارداشــت: در مهدهاى كودك و پيش دبستانى 
انزواطلبى در بين كودكان به شدت افزايش يافته و يكى از داليل اصلى آن بى توجهى 
به آموزش مهارت دوستيابى به كودكان است كه كودك تا زمان شروع مدرسه فكر مى 

كند فقط با افراد خانواده بايد دوست باشد.

عدالت جنسيتى، فرصت هاى عادالنه براى زنان و 
مردان فراهم مى كند

 اجراى شاخص هاى عدالت جنسيتى، فضايى عادالنه براى استفاده زنان و مردان از 
تمام امكانات در كشور ايجاد مى كند كه انتظار مى رود همه دستگاه ها براى تحقق آن 
تالش كنند.معاون امور زنان و خانواده رياست جمهورى گفت: شاخص هاى عدالت 
جنســيتى با اصالحات درنظرگرفته شده، تصويب شــد؛ اكنون اين طرح براى تمام 
وزيران مكاتبه و ابالغ شــده است تا شاخص هاى عدالت جنسيتى در بودجه سال 98 
دســتگاه هاى اجرايى ديده شود.معصومه ابتكار در گفت و گو با ايلنا افزود: به همين 
منظور با تمام دســتگاه هاى اجرايى عالوه بر نشست هاى مختلف، رايزنى هايى براى 

اجراى شاخص هاى عدالت جنسيتى انجام و موافقت آنها گرفته شد است.

6,5 ميليون نفر بيمه ندارند
 بر اساس آمار ســازمان آمار كشور حدود 6 و نيم ميليون نفر در كشور فاقد بيمه 
هســتند كه بيمه شدن اين ميزان بيمه نشده براى بيمه سالمت ساالنه حدود سه هزار 

ميليارد تومان هزينه دارد.
مديرعامل بيمه ســالمت گفت: بسيارى از مردم منتظر هستند هر وقت دچار بيمارى 
شــدند و به بيمه نياز داشتند، خود را بيمه كنند كه اين موضوع تعداد بيمه شدگان را 

قابل تغيير كرده است.
طاهر موهبتى در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه بودجه ســال 98 را با مبلغ 23 هزار 
ميليارد تومان پيشــنهاد داده ايم، اظهار داشت: الزم اســت كه بودجه سال آينده بيمه 

سالمت واقعى ديده شود.

ثبت نام دكترى نيمه متمركز سال 98 
آغاز شد

 ثبت نام براى شركت در آزمون دكتراى نيمه متمركز سال 98 از 
طريق سايت سازمان سنجش آغاز شد.

مشاور عالى سازمان سنجش و آموزش كشور در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، اظهار كرد: بر اســاس برنامه زمانى پيش بينى شده 
ثبت نام براى شــركت در آزمون ورودى دكترى نيمه متمركز ســال 
98 دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، دانشــگاه آزاد، پيام نور، 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالى غيردولتــى، پرديس هاى 
خو دگردان و نوبت شبانه از  طريق سايت سازمان سنجش و آموزش 

كشور آغاز شد.
حســين توكلى اضافه كرد: ثبت نام  براى شركت در آزمون دكتراى 
نيمه متمركز سال 98 كه از امروز آغاز شده است تا ساعت 24  روز 

دوشنبه دوازدهم  آذر ماه ادامه دارد.
وى ادامه داد: با توجه به ضوابط هر داوطلب بر اســاس عاليق خود 
فقط در يك كدرشــته  امتحانى متناسب با رشته تحصيلى كارشناسى 
ارشد حق ثبت نام و شركت در آزمون را دارد لذا داوطلبان ضرورت 
دارد پس از مطالعه دقيــق دفترچه  راهنماى ثبت نام آزمون ورودى 
دوره دكتــرى نيمــه متمركز كه همزمان با شــروع ثبت نام بر روى 
سايت ســازمان سنجش و آموزش كشــور قرار مى گيرد، نسبت به 

انجام انتخاب رشته اقدام كنند.
توكلــى تأكيد كرد: اطالعــات تكميلى براى ثبــت نام در دوره 
دكترى نيمه متمركز دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالى سال 
98 از روز شــنبه 3 آذر 97 بر روى ســايت سازمان سنجش قرار 
گرفته اســت و داوطلبان ضرورت دارد در صورت واجد شرايط 
بودن در مدت تعيين شــده نســبت به تكميل تقاضانامه  اينترنتى 

ثبت نام اقدام كنند.
مشاور عالى سازمان سنجش و آموزش كشور افزود: بر اساس برنامه 
زمانى پيش بينى شده كارت شركت و برگ راهنماى آزمون ورودى 
دكترى نيمه متمركز ســال 98 از روز سه شنبه 30 بهمن ماه بر روى 
سايت ســازمان سنجش قرار مى گيرد و همه داوطلبان تا ساعت 24

روز پنج شــنبه 2 اسفند 97 مهلت دارند با مراجعه به سايت سازمان 
سنجش و آموزش كشور نسبت به دريافت پر ينت كارت شركت در 

آزمون و برگه راهنما اقدام كنند.
وى گفت: بر اســاس برنامه زمانى اعالم شــده آزمون ورودى دوره 
دكترى نيمه متمركز، جمعه سوم اســفند 97 در حوزه هاى امتحا نى 

مربوطه برگزار مى شود.

كشف 6 تن روغن فاسد در شهرستان بهار
 فرمانــده انتظامــى بهار گفــت: 6 تن روغــن و چربى صنعتى 
غيربهداشتى و فاسد از 2 دستگاه كاميون در اين شهرستان كشف شد.
ــر  ــن خب ــارس در تشــريح اي ــا ف ــورى در گفت وگــو ب بزرگعلــى ن
ــا  ــارزه ب ــف مب ــاى مختل ــراى طرح ه ــتاى اج ــرد:در راس ــار ك اظه
قاچــاق كاال، كاركنــان انتظامــى پاســگاه حســين آباد شهرســتان 
بهــار، از 2 دســتگاه كاميــون 6 تــن روغــن فاقــد مجــوز بهداشــتى 

ــد. كشــف كردن
وى افزود: ارزش كاالى كشــف شــده يك ميليارد ريال برآورد شده 

است.
فرمانده انتظامى بهار ادامه داد: اين دو محموله روغن، از اســتان هاى 

غربى كشور بارگيرى شده بود.
وى بــا بيان اينكه نيروى پليس با قاطعيــت در اجراى طرح مبارزه با 
كاالى قاچاق ورود مى كند،  خاطرنشان كرد: در خصوص اين پرونده، 

2 متهم به مراجع قضائى معرفى شدند.

هدف ورزشي: يك نفس راحت زير باران 
 چترها را بايد بست زير باران بايدرفت... 

كيهان: 96 درصد شاهزادگان سعودي آماده عبور از بن سلمان 
 بن سلمان حواسش نباشه جاشو گرفتن!!

همدان پيام: تئاتر خيابان در هر مكان و بدون هيچ ابزاري قابليت اجرا 
دارد 

 شانس اورده اسمش رو گذاشتن تئاتر خيابانى!!
صنعت: كنترل مصنوعي بازار

 جل الخالق!! 
ايران ورزشي: همه چيز ديديم به جز گل
 االن كه فصل گل و بل بل نيست!! 

نسيم: برترين هاي تئاتر خيابان همداني تقدير شد
 بدون شرح!! 

زنگار: پيگير خواسته هاي كارگران كارخانه روغن نباتي 
 حقوقشون رو بدن بقيه خواسته ها پيشكش!! 

خبر ورزشي: ما بزدل نيستيم آقاي عليپور 
 ما شير دليم!!

همدان نامه: همدان 2018 فراتر از مرزها 
 يعنى ميريم خارج!!

ايران: حمايت آموزش و پرورش از معلمان ضرب شتم ديده 
 گهى زين به پشت گهى پشت به زين!!

جام جم: خنداننده ها به آخر خط رسيدند
 يعنى دلقكها هم از زندگى نااميد شدن!!
فرصت امروز: شيوه برگشت چك تغيير كرد

جاده جديد براش ساختن!!
همشهري: گام بلند سران قوا براي مقابله با پول هاي كثيف

 همون كوتاه هم برميداشتن به يه جاهايى مى رسيدن!! 
همدان پيام: كشف 60 رأس دام قاچاق در فامنين

 معدوم نشن صلوات!! 
ابرار اقتصادي: موافقت وزارت نفت با 2 نرخي شدن بنزين

 بدون شرح!! 

ناامنى روانى در جامعه
 يك روانشناس با تشريح علل ناامنى روانى در جامعه، استرس هاى 
روزمــره زندگى وپيش بينى پذيرى براى آينده  را از داليل عمده ناامنى 

روانى در جامعه برشمرد.
روزبه اميدى در گفتگو با شبستان در خصوص ناامنى روانى در جامعه 
گفت: براى برسى مســاله ناامنى روانى در جامعه بايد داليل مستندى 
داشته باشيم و با توجه به اينكه ما تحقيقى در اين زمينه انجام نداديم لذا 
نمى توانيم داليل مستندى ارايه دهيم ولى براى برسى ناامنى روانى در 

جامعه داليل روانشناسى وجود دارد كه آنها را مطرح مى كنيم.
وى بيان كرد: «پيش بينى پذيرى براى آينده» يكى از داليلى اســت كه 
مى تواند احســاس ناامنى براى افراد يك جامعه ايجاد كند،يعنى اينكه 
ما بتوانم آينده خود را از لحاظ اقتصادى، شــغلى، خانوادگى و به طور 
كلى در جنبه هاى شخصى، روانى و اجتماعى پيش بينى كرده و برنامه 

ريزى كنيم.
اميدى تصريح كرد: وقتى مــا در جامعه اى زندگى كنيم كه آن جامعه 
بتواند در اين مسئله به ما كمك كند، بخشى از احساس امنيت ما در اين 
جامعه فراهم مى شود و افراد از امنيت روانى زيادى برخوردار مى شوند.

وى با بيان اينكه « احساس كنترل داشتن» در زندگى يكى از داليل امنيت 
روانى افراد در جامعه است، گفت: يعنى اينكه افراد در زندگى، حيات 
روانى و مســايل خانوادگى احاطه و تسلط داشته و آن را مديريت كند 
به عنوان مثال در امر ازدواج ،شــريك زندگى اش را خود انتخاب كند 
نه اينكه تحميل شود. با توجه به اينكه امروزه بيشتر افراد در انتخاب ها 
و نيازهاى خود احاطه و تســلطى ندارند و مجبورند چيزى را انتخاب 
كنند كه به اختيار خودشان نيست، بنابراين نداشتن كنترل، انسان را تحت 

فشار قرار مى دهد.
اين روان شناس «استرس هاى روزمره زندگى» را از داليل ديگر ناامنى 
در جامعه عنوان كرد و افزود: متاســفانه جامعه ما استرس هاى فراوانى 
دارد. در فصل تابستان نگران آب و قطعى برق، در فصل زمستان نگران 
وارونگى هوا و آلودگى آن و همه روزه هم نگران ترافيك شهر هستيم 
و با توجه به اينكه افراد نمى توانند در اين خصوص كارى انجام دهند 
و مجبورند طبق سيستمى زندگى كنند كه خاص آنها نيست، دايم تحت 
فشــار قرار مى گيرند، به عنوان مثال ما دوست داريم هر روز از وسيله 
حمل و نقل عمومى و مترويى اســتفاده كنيم كه رفاه ما را تامين كند، 
چون امكان پذير نيست هر روز با مشكالت عديده اى روبرو هستيم و 

مجبوريم اين شرايط را به اجبار بپذيريم و اذيت مى شويم.
اميدى در ادامه افزود: بنابراين «عنصر اجبار» در سبك زندگى ما را تحت 
فشار قرار داده است و افراد مجبورند به گونه اى زندگى كنند كه وسع 
شان مى رسد. مسئله ديگر اين است كه باز مطمئن نيستند اين وسع و 
توانايى كه اكنون در اداره زندگى دارند براى ماه آينده و ســال هاى آتى 
هم خواهند داشــت يا خير. همه اين مسايل، افراد را تحت فشار قرار 

داده است.
اين روان شــناس با بيان اينكه عنصر لذت بردن در زندگى مهم است، 
اظهار كرد: شــاد زيستن، انرژى و انگيزه براى زندگى كردن بسيار مهم 
بــوده و در حفظ يك جامعه نقش بســزايى دارد به عنوان مثال من به 
عنوان يكى از اركان سرمايه اجتماعى بايد انسان شاد، توانمند و داراى 
احساس امنيت و كنترل باشم و با روحيه خوب بتوانم يكى از سرمايه 
هاى اجتماعى را حفظ كنم، بنابراين اگر در جامعه اى احساس رخوت، 
درماندگى، بى انگيزگى، افسردگى و ناامنى وجود داشته باشد اين جامعه 
سرمايه اجتماعى خود را از دست داده و نمى تواند به اهداف خود برسد.

محدوديتى براى فعاليت دانشجويان 
در "روز دانشجو" نداريم

 هيــچ حد و مرز و خطــوط قرمزى براى برگــزارى برنامه هاى روز دانشــجو در 
اين دانشــگاه وجود ندارد و دانشجويان با رعايت قوانين كشــور و دانشگاه مى توانند 
برنامه هاى خود را برگزار كنند.معاون اجتماعى دانشــگاه علوم پزشــكى ايران با تاكيد 
بر اينكه محدوديتى براى فعاليت دانشــجويان در "روز دانشــجو" نداريم، گفت: يكى 
از خواسته هاى ما از دانشــجويان اين است كه بدون هيچ ترس و دلهره اى مى توانند از 
مســئوالن دانشگاه انتقاد سازنده كنند و خواســته هاى خود را بيان كنند.سيد على جواد 
موسوى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب ايجاد فضاى با نشاط و به دور از استرس 
براى دانشجويان را يكى از سياست هاى اصلى در عرصه معاونت اجتماعى دانشگاه علوم 
پزشكى ايران دانست و اظهار كرد: خوشبختانه طى سال هاى اخير در راستاى تامين اين 
فضا نشست هاى زيادى بين مسئوالن دانشگاه و دانشجويان برگزار مى شود و تعامل دو 

سويه اى با دانشجويان وجود دارد.

زنان شادترند يا مردان؟
 بر اساس تحقيقات صورت گرفته در واقع سوال « زنان شادترند يا مردان؟ » صحيح 

نيست، چون به طور كلى شادى در زنان و مردان متفاوت است.
به گزارش ايســنا ، بر اساس آمار جديد،  شادى زنان در 30 سال گذشته كاهش يافته و 
نتايج تحقيقات نشان مى دهد كه زنان در مقايسه با مردان دو برابر بيشتر دچار افسردگى 
مى شوند. نقش تفاوت هاى جنسيتى در افسردگى تاييد شده و مطالعات نشان داده اند كه 

عوامل بيولوژيكى، روانى و اجتماعى علت اصلى اين اختالف هستند.
زنان به احساســات مثبت، مانند شادى بيش از مردان حساسند. بنابراين به نظر مى رسد 

عدم اين احساسات مثبت، خطر ابتال به افسردگى در زنان را افزايش مى دهند.
مطالعات اوليه در زمينه شــادى بر اســاس جنسيت نشــان داد مردان و زنان براى ابراز 
احساســات متفاوت هستند. زنان بيش از مردان احساس شادى  و ترس را بيان مى كنند 
و در نتيجــه پيوند اجتماعى آنان با ديگران بيشــتر و حاكــى از نقش اجتماعى زنان از 

ديرباز است.

افسردگى در كمين بيماران "بخش مراقبت هاى ويژه"
 پزشكان در يك مطالعه جديد تاكيد كردند: بيمارانى كه در بخش مراقبت هاى ويژه 

(ICU) بيمارستان تحت درمان قرار مى گيرند بيشتر در معرض افسردگى هستند.
به گزارش ايســنا، گروهى از متخصصان انگليســى با بيان اينكه بيمارانى كه در بخش 
مراقبت هاى ويژه بيمارســتان تحت درمان قرار مى گيرند بيشــتر در معرض افسردگى 
هستند، اظهار داشتند: افسردگى در اين بيماران با افزايش احتمال خطر مرگ طى مدت 

زمان دو سال مرتبط است.
متخصصان در اين بررسى ها دريافتند بيش از نيمى از بيمارانى كه در بخش مراقبت هاى 
ويژه بســترى بوده اند به عالئم اختالالت روان شــناختى از قبيل اضطراب، افسردگى و 
اختالل استرس پس از آسيب روانى دچار شده اند.خطر ابتال به بيمارى هاى روان شناختى 
پس از بسترى شدن در بخش مراقبت هاى ويژه بيمارستانى بسيار متداول است. همچنين 
بيمارانى كه دچار عالئم افسردگى مى شوند 47 درصد بيشتر احتمال دارد در مدت زمان 

دو سال پس از مرخص شدن از ICU فوت كنند.

 دوشنبه شــب با انتشار فيلمى در فضاى 
مجازى مبنى بر اســكان يك مــادر و دختر 
بــاردارش در چادرى در مناطق حاشــيه اى 
شهر همدان و تماس هاى مكرر شهروندان 
با سامانه 137براى به رسيدگى به اين مشكل، 
شــهردار همدان وارد ميدان شــد تاهرچه 

سريعتر اين معضل حل شود.
كارشناســان مســائل اجتماعى معتقدند كه 
برخى افراد كارتن خواب به دليل آزادى رفتار 
و خو گرفتن به زندگى ناهنجار در معابر، به 
راحتى حاضر به زندگى آبرومند نيســتند و 
اغلب به دليل كسب درآمدهاى بدون زحمت 
از طريق تحريك احساسات عاطفى مردم و 
تكدى گرى، مخــارج روزمره و حتى اعتياد 

خود را بدست مى آورند.
بر همين اســاس اين عده در مقابل اســكان 
مناسب و يا زندگى در مكان هاى ساماندهى 
شده مورد نظر دستگاه هاى حمايتى مقاومت 

و از انتقال به اين مراكز اجتناب مى كنند.
از هميــن رو كارشناســان معتقدند كه بايد 
در مواجــه با اين قبيل افــراد كه به نوعى از 
معضــالت اجتماعى جامعه محســوب مى 
شــوند، مردم نيز مســئوالن را همراهى و از 
ارايــه كمك هايى كه در عمل موجب تداوم 
رفتارى و زندگى نابهنجار اين افراد مى شود، 

پرهيز كنند. 
در همين همين حوزه، دوشــنبه شب پس از 
تماس هاى پى در پى شــهروندان همدانى با 
ســامانه 137، گروهى از ماموران شهردارى 
براى رسيدگى به معضل كارتن خوابى يك 
مادر و دختر، به مناطق حاشــيه اى اين شهر 
اعزام و در محل مورد بحث با پرخاشــگرى 
هاى مادر و استفاده از سالح سرد توسط آنها 

مواجه شدند.
بررسى ميدانى حاكى از آن بود  كه افراد ياد 
شده در يكى از نواحى حاشيه اى همدان در 
چــادرى زندگى مى كنند كه   تنها  وســيله 
گرمايشى آنها پيك نيك است و شرايط حاكم 
موجب شــده كه ســاكنان منطقه از حضور 
اين افراد شــاكى و خواســتار جمع آورى و 

پاكسازى محل باشند.
در همين ارتباط صبح ديروز سه شنبه عباس 
صوفى شــهردار همدان و حميدرضا الوند 
مديركل سازمان بهزيستى همدان در محل ياد 
شــده حضور يافتند تا از نزديك موضوع را 
بررسى و دستورات الزم براى حل مشكالت 

پيش رو را صادر كنند.
 اسكان به شرط ترك اعتياد

شهردار همدان پس از بازديد ميدانى از محل 
اســكان اين مادر و دختر و بررسى شرايط، 
گفت: اســكان زنــان كارتن خــواب و بى 
سرپرست برعهده سازمان بهزيستى و اسكان 

كارت خواب هاى مرد بر عهده شــهردارى 
است.

صوفــى بيــان كــرد: عليرغم وجــود همه 
مشــكالت، ســاماندهى اين افراد را به دليل 
اينكه شهروند اين شهر هستند را وظيفه خود 

مى دانم.
وى با اشاره به گزارش هاى تائيد شده مبنى 
بر اعتياد مادر و مقاومتش براى اســكان در 

اقامتگاه هاى بهزيســتى، 
تاكيد كــرد: در صورتى 
كه اين مادر اعتياد خود را 
اسكان  شرايط  كند  ترك 
وى و دخترش در مكانى 

مناسب فراهم مى شود.
شهردار همدان با يادآورى 
اين موضوع كه ساماندهى 
كارتن خواب هاى مرد بر 
است،  شــهردارى  عهده 
ادامــه داد: براى حمايت 
از آسايش افرادى كه شب 
ها خود را در كوچه ها و 
خيابان هاى شهر به صبح 
كامل  آمادگى  مى رســد، 
داريم تا در سرپناهى گرم 
به آنها خدمات رســانى 

شود.
به گزارش ايرنا، صوفى بيان كرد: افزون بر 13
هزار نفر شب، كارتن خواب از ابتداى امسال 
تاكنون در گرمخانه هاى متعلق به شهردارى 
همدان اسكان داده شــده و خدمات الزم را 

دريافت كردند.
وى اضافه كرد: شــهردارى همدن به منظور 
ساماندهى متكديان، كارتن خواب ها و افراد 
بى سرپرست، از ابتداى امسال تاكنون بيش از 

85 متكدى را جمع آورى و پس از غربالگرى 
به بهزيســتى، كميته امداد امام خمينى(ره) و 
مراجــع قضايى معرفى كــرده و يا به محل 

سكونتشان انتقال داده است.
 مادر معتاد از اسكان در بهزيستى 

ممانعت مى كند
مديركل بهزيستى همدان نيز با بيان اينكه اين 
مادر و دختر هر دو اعتياد دارند و دختر باردار 
اورژانس  گفت:  اســت، 
اجتماعى چندين بار براى 
جمع آورى اين افراد اقدام 
كرده، اما هر بار با مقاومت 
مادر و يا متوارى شدن وى 
از محل مواجه شده است.

افزود:  الونــد  حميدرضا 
اميدورايــم بــا همكارى 
و  انتظامــى  نيــروى 
بتوانيم  همدان،  شهردارى 
مــادر را در مراكــز ترك 

اعتياد نگهدارى كنيم.
مديركل بهزيستى همدان 
گفــت: ايــن دختــر به 
دليــل باردارى، شــرايط 
ترك  مراكز  در  نگهدارى 
در  و  نــدارد  را  اعتيــاد 
مرحله نخســت بايد در طول روز در مركز 
دى.آى.سى و در طول شب در مركز سرپناه 
شــبانه نگهدارى شود تا زمانى كه فرزندش 

متولد و تصميمات بعدى گرفته شود.
وى بــا بيان اينكــه اين ســازمان اقدام به 
ساماندهى كودكان كار، متكديان، معتادان و 
زنان فاقد سرپناه مى كند، بيان كرد: بهزيستى 
همدان با درك صحيح از مشــكالت افراد 
بدسرپرســت، بى سرپرست، كودكان كار و 

همچنين خطر سوء استفاده هاى احتمالى از 
آنان، اقدام به جمع آورى اين افراد و بررسى 

مشكالت و معضالت آنان كرده است.
الوند اضافــه كرد: خانواده هــاى درگير با 
مشكالت مادى يا معضالتى همچون طالق 
و اعتياد به ســازمان هــاى حمايتى معرفى 
مى شــوند و برخى افراد بى سرپرســت و 
بدسرپرســت نيز با حكم مقــام قضايى در 

مجموعه بهزيستى پناه داده مى شوند.
مديركل بهزيســتى همــدان اضافه كرد: در 
همين ارتباط معتــادان و متكديان به مرجع 
مورد نظر معرفى و زنان و دختران در سرپناه 
شبانه زنان معتاد كارتن خواب و بى خانمان 
(شلتر) نگهدارى و از معضل كارتن خوابى 

رها مى شوند.
الونــد افزود: برخــى از كارتــن خوابهاى 
شناسايى شده توســط تيم هاى بهزيستى، 
ســالمندان و معلوالن بى نام و نشان هستند 
كه اين افراد در مركز بهزيســتى ساماندهى 

شدند.
نيك ميدانيم كــه در جامعه مبتنى بر ارزش 
هاى اســالمى، نيازمند واقعــى و آبرومند 
با همه كمبودها، ســختى هــا و ندارى ها، 
هرگز با بد رفتــارى اجتماعى و فرو رفتن 
در منجالب اعتياد و ناهنجاريهاى اجتماعى، 

دست نياز به سوى كسى دراز نمى كند.
بى ترديــد انتظار مى رود كــه متوليان امر 
در مواجه با اين قبيل افــراد كه با مقاومت 
در مقابل انتقال به مراكز اســكان نهادهاى 
حمايتى همچون شــهردارى و بهزيســتى، 
بــا فراهم نمودن ســرپناه هــاى خيابانى، 
احساسات شهروندان نوعدوست را خدشه 
دار مــى كنند، برخوردى بازدارنده داشــته 

باشند.

70 درصد كتاب هاى 
كمك درسى  
استاندارد نيست
 مديركل دفتر انتشارات كتاب هاى كمك درسى 
با بيان اينكه جشنواره كتاب هاى رشد 12 آذر ماه 
برگزار مى شود گفت: 70 درصد كتاب هاى كمك 

درسى غير استاندارد هستند.
به گزارش شبســتان، محمد ناصرى با اشــاره به 
ممنوعيت كتاب هاى كمك درسى در دوره ابتدايى 
از ســوى وزير آموزش و پرورش گفت:على رغم 
اينكه ممكن اســت برخى از كتــاب هاى كمك 
درسى مفيد باشد اما به دليل اختاللى كه در فرايند 

تربيتى و يادگيرى ايجاد مى كند و هزينه به خانواده 
ها تحميل مى كند، در سامانه انتشارات كتاب هاى 
كمك درسى سازمان پژوهش هم اعالم كرديم كه 
بررســى كتاب هاى كمك درسى در دوره ابتدايى 

ممنوع شده است.
مديركل دفتر انتشــارات كتاب هاى كمك درسى 
افزود: كتاب هاى كمك درســى در دوره متوسطه 
اول و دوم به شكل مشروط مى تواند قابل استفاده 

باشد.
وى ادامــه داد: اولين شــرط اين اســت كه كتاب 
اســتاندارد باشــد. ســطح درس دانش آموزان را 
تقويت كند و به شــرطى باشد كه معلم از شوراى 
مدرســه مجوز بگيريد و آن بــه صورت اختيارى 

مورد استفاده دانش آموزان قرار گيرد.

ناصرى تصريح كرد: با شرايطى كه نسبت به كاغذ 
داريم، حيف به كاغذ اســت كه براى كتاب هاى 
كمك درســى هم شــكل و موازى استفاده شود. 
كتاب هايى كه وقت كالس درسى كه سهم كتاب 

درسى است را بگيرد.
وى با اشــاره به مصوبه 828 شوراى عالى آموزش 
و پرورش گفت: اين مصوبه ســازمان پژوهش را 
موظــف به ســاماندهى كتاب هاى درســى كرد. 
شرايطى فراهم كرد تا اســتفاده بهترى از ظرفيت 

هاى دولتى و غيردولتى كند.
ناصــرى ادامه داد: كتاب هاى مناســب را دائم در 
سامانه معرفى مى كنيم. كتاب مناسب كتابى است 
كــه از 100 امتياز 60 امتياز را بياورد كه البته كتاب 
مناسب درجه 3 مى شود و كتابى كه از امتيازى بين 

70 تا 80 بيارود درجه دوم و از كتاب هايى با امتياز 
80 بــه باال درجه اول مى شــود و از اين كتاب ها 
حداقل يك نســخه به تمام مدارس كشور ارسال 

مى كنيم.
 مديــركل دفتر انتشــارات كتــاب هاى كمك 
درســى گفت: اگر كتابى امتيــاز 98 را بگيرد، 
در انتهــاى كتاب هاى جديدالتاليف معرفى مى 
شــود و  مى توان به صــورت اختيارى مورد 

گيرد. قرار  استفاده 
وى تاكيــد كــرد:  بالغ بر 70 درصــد كتاب هاى 
داستانى مناسب هستند و  بالغ بر 70  درصد كتاب 

هاى كمك درسى نامناسب هستند.
مديركل دفتر انتشــارات كتاب هاى كمك درسى 
گفــت: 200 تا 300 كتاب را در كتاب نامه رشــد 

معرفى مى كنيم كه عمدتا مناســب هستند و بالغ 
بر 90 درصد كمك درسى نيست. از 38 كتابى كه 
در جشنواره رشد جايزه مى گيرند هيچ كدام كتاب 

كمك درسى نيستند.
وى بيــان كرد: در حوزه پيش دبســتان و حوزه 
داستان بيشترين رقابت وجود دارد و كتاب هاى 
خوبى است.ترجمه موضوعيت براى ما دارد اما 

هميشه سياست ما تقويت تاليف بوده است.
ناصرى  بيان كرد: متاســفانه مهارت هاى زندگى 
و ســبك زندگى ترجمه اى است در اين حوزه 
ناچار هســتيم كتاب هاى ترجمه اى كه حداكثر 
همراهى را دارند را انتخاب كنيم. در بحث  تفكر 
و پژوهش متاســفانه كتابى تاليف نمى شــود و 

ترجمه اى است.

وعده شهردار همدان به مادر و دختر كارتن خواب

اسكان به شرط ترك اعتياد

در  كــه  ميدانيم  نيــك 
جامعه مبتنــى بر ارزش 
نيازمند  اســالمى،  هاى 
واقعــى و آبرومند با همه 
و  ها  ســختى  كمبودها، 
نــدارى ها، هرگــز با بد 
رفتــارى اجتماعى و فرو 
اعتياد  منجالب  در  رفتن 
و ناهنجاريهاى اجتماعى، 
دست نياز به سوى كسى 

دراز نمى كند
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افزايش تعرفه مشتركان پر مصرف به عقب افتاد
 معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزير نيرو، گفت : على رغم اين كه قرار بود در اول 
آذر ماه تعرفه مشتركان پر مصرف در دو حوزه آب و برق افزايش پيدا كند، اما هم چنان 

اين مساله در هيأت دولت منتظر تصويب است.
محسن بختيار با بيان اين كه هنوز مراحل پيگيرى اين پيشنهاد در دولت سپرى مى شود، 
بيان كرد: پيشنهاد ما بر اين بود كه از اول آذر ماه اين طرح اجرايى شود، اما هنوز دستور 

كار آن در دولت است.
وى ادامه  داد:  وزارت نيرو قصد داشت تا اين مساله هر چه  سريع تر اتفاق بيفتد، چرا كه 

ما معتقديم يكى از راه هاى  كنترل مصرف مشتركان همين مساله است.
بختيار با تاكيد بر اين كه به محض تصميم اين طرح در هيأت دولت اين موضوع را اطالع 
رســانى خواهيم كرد، به ايسنا گفت : به اعتقاد ما اين موضوع مى تواند تاثيرات زيادى در 

ميزان مصرف مشتركان داشته باشد.
چندى پيش نيز محمودرضا حقى فام - ســخنگوى صنعت برق كشور - ضمن تشريح 
جزئيات افزايش تعرفه برق مشــتركان پر مصرف، گفت : بر اساس برنامه ريزى صورت 
گرفته قرار شــده براى مشتركانى كه زير الگو مصرف دارند، طرح هاى تشويقى در نظر 
گرفته شود و براى مشتركانى كه باالتر از الگو مصرف برق دارند، ميزان تعرفه دو برابر 

و براى مشتركانى كه بيش از اين ميزان افزايش ميزان دارند 100 درصد افزايش يابد.

ارز

نرخ دالر صرافى هاى بانكى و غيربانكى 
يكسان شد

 فاصله نرخ ارز در صرافى هاى بانكى و غيربانكى به كمترين ميزان 
ممكن از ابتداى سال جارى رسيد و هم اكنون دالر بانكى و غيربانكى با 

فقط 50 تومان اختالف معامله مى شود.
به گزارش مهــر، معامالت بازار ارز طبق روال هــر روز در حال گرم 
شــدن اســت اما ديروز نرخ ارز در صرافى هاى بانكى و غيربانكى، به 
هم بســيار نزديك شده و اختالف بى سابقه اى را از ماه هاى ابتداى سال 
جارى تاكنون رقم زده بود، تقريبا از بين رفته است.  بررسى هاى ميدانى 
حكايت از آن دارد كه فاصله نرخ دالر در صرافى هاى بانكى و غيربانكى 

به 50 تومان رسيده است.
البته بسيارى از فعاالن بازار ارز، داليلى متفاوت براى آن برمى شمرند و بر 
اين باورند كه دخالت بانك مركزى در اين بازار به عنوان يك رگوالتور، 
نقش آفرينى مناسبى را در تعيين نرخ بازار انجام داده و به همين دليل، 
هدايت بازار باز هم به دست بانك مركزى است. طى روزهاى گذشته 
خبرگزارى مهر در گزارش هايى به اين نكته اشاره كرده بود كه اختالف 

قيمت ارز در بازار آزاد و صرافى هاى بانكى رو به كاهش است.
از ســوى ديگر، در اين گزارشــات اشاره شــده بود كه بانك مركزى 
برنامه هايى براى رســاندن نرخ ارز به ارقام تك رقمى دارد و همين امر 
سبب شده اســت كه قيمتها رو به كاهش گذارد؛ اما از آنجا كه برخى 
محدوديت ها از ســوى بانك مركزى طى روزهاى گذشته بر معامالت 
بازار ارز و حواله هاى ارزى اعمال شده است و از سوى ديگر زمزمه هايى 
مبنى بر تعيين سقف براى استفاده از دستگاههاى كارتخوان نيز وجود 
دارد، بنابراين همين امر پاى بسيارى از دارندگان دالر و دالالن را براى 

آب كردن ارزهاى در اختيار خود، به بازار باز كرده است.
روز سه شــنبه (ديروز) نرخ خريد دالر در صرافى هاى بانكى 12000
تومان و براى فروش 12050 تومان است. همچنين هر يورو نيز 13 هزار 
و 610 براى خريد و 13 هزار و 700 براى فروش است. اين نرخ ها در 

بازار آزاد با تفاوت بسيار اندك براى معامالت اعمال مى شود.

گوشى هم چنان گران
   در حالى كه مشــكالتى مانند رجيسترى و افزايش نرخ ارز در 
ماه هاى گذشــته باعث باال رفتن قيمت گوشى شد، با حل نسبى اين 
دو موضوع، قيمت گوشى ها همچنان شاهد افزايش چندبرابرى است 

و وزير ارتباطات وعده ى پيگيرى اين مساله را داده است.
به گزارش ايســنا، پس از طرح رجيســترى تلفــن همراه كه راه 
افزايش قيمت موبايل را براى ســودجويان باز كرد، افزايش نرخ 
ارز هم دليل ديگرى براى افزايش قيمت گوشــى شد و از طرفى 
برخــى از واردكننــدگان در حالى كه با ارز دولتى گوشــى وارد 
كرده بودند،  به فروش همان گوشــى ها با ارز آزاد اقدام كردند كه 
محمدجــواد آذرى جهرمى، وزيــر ارتباطات و فناورى اطالعات 
ليســت اين واردكنندگان را منتشــر كرد و بخشى از علت گرانى 

شد. مشخص  گوشى ها 
با انتشار اين ليست، مشخص شد كه بسيارى از شركت هايى كه ارز 
4200 تومانى براى واردات دريافت كرده اند، نه تنها هنوز تمامى ارز 
اختصاص يافته را هزينه ى واردات نكرده اند، بلكه برخى از شركت ها 
از جملــه برخى از تامين كنندگان و يا واردكنندگان در عين دريافت 
ارز 4200 تومانى، نوســانات ارز را بهانه كرده و با افزايش نرخ آزاد 
ارز، قيمــت  كاالهــا را افزايش داده و بعضا بــا دالر 7000 تومانى 

محاسبه كرده و فروخته اند.
در چنين شــرايطى اعالن شــد كه 100 هزار گوشــى احتكارشده، 
توقيف شــده و هم چنين 100 هزار گوشــى در گمرك مانده است 
و وزيــر ارتباطات و فناورى اطالعات نيز اظهار كرد كه در صورتى 
كه اين گوشــى هاى توقيف شده به بازار تزريق شود و البته با  وجود 

تثبيت نرخ ارز، قيمت ها به وضعيت رضايت بخش نزديك شود.
آذرى جهرمى اوايل مردادماه هم از تالش براى عرضه گوشــى هاى 
توقيف شــده به بازار خبر داد و علت عدم تثبيت درباره گوشى هاى 
موبايل را عالوه بر عرضه نشــدن گوشــى هاى توقيفى، عدم تثبيت 

نرخ ارز دانست.
وى هم چنيــن همان زمان درباره  علل باال رفتن قيمت گوشــى، به 
داليلى از جمله مشــكالت واردات،  گوشــى هاى توقيف شــده در 
گمرك به دليل ارز غيرتخصيصى و گوشــى هاى توقيف شــده با ارز 
دولتى اشــاره كرده بود. البته كارشناسان حوزه موبايل معتقد بودند 
حتى با وجود عرضه ى گوشــى هاى توقيفى، بــا توجه به تقاضاى 
ماهيانه حدود 800 تا يك ميليون گوشى و حتى درصورتى كه تمام 
گوشــى هاى توقيف شده به دست مصرف كننده نهايى برسد، تنها در 
يك بــازه ى كوتاه، قيمت ها پايين خواهد آمــد و پس از آن مجددا 

قيمت ها باال مى رود.
اما اخيرا وزيــر ارتباطات و فناورى اطالعات بــه گرانى هاى بازار 
موبايل بار ديگر واكنش نشان داده و در صفحه توييتر خود در پاسخ 
به يكى از كاربران نوشــته است: "متاسفانه نه مشكل واردات گوشى 
حل شده و نه گوشــى هاى موجود در گمرك ترخيص شده است. 
على رغم پايين آمدن قيمت ارز، هنوز قيمت گوشــى متناسب نشده 
اســت. انصافا بنده تمام تالش و پيگيرى را كردم. حل مشــكل در 
دست دستگاه هايى است كه اختيار آن ها در دست وزارت ارتباطات 
نيست. در مكاتبه اى از رياست محترم جمهورى درخواست صدور 

دستور ويژه اى براى حل موضوع كرده ام."
اگرچــه پس از باال رفتن قيمت ارز در دو مقطع اجراى رجيســترى 
و پس از آن افزايش نرخ ارز،  مســئوالن در ابتدا مصرف كنندگان را 
به صبر كردن و نخريدن گوشــى تشــويق كردند، اما در اين مدت 
هنوز قيمت گوشــى كاهش نيافته است. البته داليلى مانند مشكالت 
واردات هم در اين موضوع موثر اســت امــا درنهايت هنوز كاهش 
قيمتى رخ نداده اســت و مســئوالن دولتى هم چنان وعده  بررسى و 

پيگيرى مى دهند.
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اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

آگهــي فراخـوان عمـومي

اداره كل بهزيستي استان همدان در نظر دارد بخشي از خدمات تصدي گري خود در شهر مالير را واگذار 
نمايد لذا از متقاضيان حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي آيد در صورت داشتن شرايط دستورالعمل هاي 

تخصصي، تقاضاي خود را حداكثر 10 روز از تاريخ فراخوان به معاونت توانبخشي ارائه نمايند.
تلفن: 38232002

تعداد نام مركز قابل واگذاري رديف
1مركز حرفه  آموزي معلولين 1

تأسيس مراكز و موسسات غيردولتي بهزيستي استان همدان 

شرايط:
1-مدرك تحصيلي روانپزشكي، پزشك عمومي، كارشناس ارشد يا كارشناسي در رشته هاي روانشناسي، 

علوم تربيتي (كودكان استثنايي) گفتار درماني، كار درماني 
3-شركت در مصاحبه تخصصي، قبولي و تأييد نهايي بهزيستي كشور

اداره كل بهزيستي استان همدان

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي همدان 

آگهي مزايده 
ــر  ــدان در نظ ــالمي هم ــگاه آزاد اس دانش
ــد  ــن واح ــي اي دارد محــل تاكســي تلفن
ــرايط  ــد ش ــراد واج ــه اف ــگاهي را ب دانش

ــد. ــذار نماين واگ
مي تواننــد  متقاضيــان  تمامــي  لــذا 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــي ب ــخ درج آگه از تاري
دانشــگاه آزاد اســالمي همــدان نســبت به 
ــد. ــدام نماين ــده اق ــناد مزاي ــت اس درياف
پيشــنهادات بايســتي حداكثــر تــا پايــان 
وقــت اداري روز شــنبه مــورخ 97/9/17 بــه 
دبيرخانــه كميســيون معامــالت دانشــگاه 

آزاد اســالمي همــدان تســليم گــردد.
ــا  ــدان در رد ي دانشــگاه آزاد اســالمي هم
ــار  ــك از پيشــنهادات مخت ــر ي ــول ه قب
اســت و هزينــه آگهــي روزنامــه برعهــده 

ــد. ــده مي باش ــده مزاي برن

 تورم بازهم شــاِخ غول را شكست. در 
تاريخ عاملى را سراغ نداريم كه تا اين اندازه 
در شكســتِن شاِخ غول سرســخت باشد، 
امــا تورمى كه غول را از پــا درمى آورد، با 
كارگرى كه بدون آماِج اثراِت ويرانگِر تورم 
هم با دســتمزد زير 2 ميليون تومان از پس 

مخارج زندگى برنمى آيد، چه مى كند؟!
اين نكته را مى توان از گزارشِ   تورم نقطه به 
نقطه فهميد. مركــز آمار تورم نقطه به نقطه 
(آبــان 96 تا آبان 97) را 34/5 درصد اعالم 
كرده اســت. اين گزارش پر از اعدد و ارقام 
است اما مى توان به آسانى و وضوح؛ كوچك 
شدن سبد معيشت كارگران را در آن نظاره 
و تحليل كرد. بر اين اساس درصد تغييرات 
شاخص كل نســبت به ماه مشابه سال قبل 
34/9 درصد است؛ يعنى خانوارهاى كشور 
به طور ميانگين 34/9 درصد بيشــتر از آبان 
1396 بــراى خريد يــك «مجموعه كاال و 
خدمات يكسان» هزينه كردند كه نسبت به 
اين آمار در ماه قبل (32/8درصد) 2/1 واحد 

درصد افزايش يافته است.
كارگــران در حالى بايد از جيب خود براى 
خريد گوشت (قرمز يا سفيد)، ميوه، حبوبات 
و... در گروه خوراكى  ها هزينه بيشترى كنند 
كه دولت تنها انديشه اى كه براى آنها داشته، 
اختصاص ســبد رفاهى است. سبدى كه به 
گفتــه «احمد ميدرى» معــاوِن رفاهِ وزارت 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعى بــه كارگران 
شــاغل و بازنشسته و هر آن كس كه زير 3
ميليون تومان درآمد دارد، اختصاص مى يابد. 
در پايدار بودن اين سياســِت جبرانى ترديد 
وجود دارد؛ چراكه وزارت رفاه پيش از اين 
نيز با شناسايى دهك هاى فرودست جامعه، 
بسته هايى را از طريق بهزيستى و كميته امداد 
بــه آنها اختصاص داده بود امــا اين كار به 

صورت مستمر ادامه نيافت.
بررســى كميت و كيفيت بســته هاِى فوق 
موضوع اين گزارش نيســت و با اين هدف 
به آن اشــاره شــد كه تاكيد شــود كاهش 
مســتمر قدرت خريد و كوچك شدن سبد 
معيشــت كارگران كه با آمار ارائه شده قابل 
سبدهاى  اختصاص  با  اســت،  نتيجه گيرى 
رفاهــى، چه بــه صورت نقــدى و چه به 
صورت غيرنقدى، قابل رفع و رجوع نيست. 
اگر هدف مبارزه با فقر و توانمند كردن فقرا 
براى مديريت هزينه هاى زندگى است؛ بايد 
شاخص هاِى قابل اندازه گيرى اقتصاد كالن 
را مديريــت كرد. فقط اينگونه مبارزه با فقر 
از چارچوب عدالِت كوپنى خارج مى شــود 
و شــكل واقعى و نه احساســى، شتاب زده 
و ســطحى مى گيرد. البته تا آن زمان بايد با 
توزيِع همين بسته هاى حمايتى و البته ترميم 
مزد از سقوط شــهروندان به ورطه نابودى 

جلوگيرى كرد.
فارغ از كليات تحليلى، نــرخ تورم دوازده 
ماهــه منتهى به آبــان مــاه 1397 به 15/6
درصد رسيد است كه نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل كه 13/4 درصد بود، 2/2 واحد 
درصــد افزايش يافته اســت. تورم نقطه به 
نقطه شــهريور 96 تــا 97 و مهر 96 تا مهر 
97، هــم ركورد زدند و باالترين ميزان خود 
در ســال هاى اخير رســيدند. پس آنچه در 
گزارش مركز آمــار مى بنيم و هنگام خريد 

حس مى كنيم، يك روند است.
 كارگران به حال خود رها شده اند

عضو هيــأت مديــره كانون شــوراهاى 
اســالمى كار كشو گفت: افزايش قيمت ها 
مسئله ســه دهه اخير است ولى خوب تا 
اين ميزان جهــش تورمى را تجربه نكرده 
بوديم. اطالعات ما از آنچه بر سر كارگران 
آمده اســت به ما مى گويــد كه وضعيت 
اقتصادى و بحران هاى معيشــتى ريشه دار 
شــده اند تا جايى كه كارگــران در مقابِل 
گســل هاِى اقتصادِى ويرانگر كه پيوســته 
در حال جوش و خروش هســتند از خود 

واكنشى نشان نمى دهند.
عليرضا فتحى افزود: كارگران به حال خود 
رها شــده اند تا زلزله اى بيايــد و آنها را به 
اعماق فراموشى ببرد. مسئوالن دوازدهم بهتر 
از همه اين موضــوع را مى دانند اما نهايت 
واكنش آنها؛ پرداخت ســود سهام عدالت و 
بسته هاى معيشتى است. البته آنها مى گويند 
كه در حال كنترل تورم هستيم و آن را كنترل 

كرده  ايم اما «مركز آمار جمهورى اسالمى» با 
اطالعاتى كه منتشر مى كند، هرآنچه مسئوالن 

مى گويند را رد مى كند.
وي بــا بيان اينكــه مى خواهــم بگويم كه 
دولت افســانه پردازى مى كند، به ايلنا گفت: 
افســانه پردازى دولت همــواره آفتى براى 
كنترل نوسانات اقتصادى بوده است. دولت 
مى گويد قيمت هــا را كنترل كــرده ام و به 
هيچكس اجازه نمى دهم كه از چارچوبى كه 
من تعيين كرده ام، تجاوز كند و قيمت مدنظر 
خود را به مردم تحميل كند. اما خروجى آن 
چيســت؟ هم در بخش كاال و هم در بخش 
خدمات به ميزان چشمگيرى شاهد افزايش 

هزينه ها بوده ايم.
فتحى افزود: ديــروز در خبرها خواندم كه 
يك راننده تاكسى فرانسوى به خاطر اينكه 
بابت رساندن دو مســافر از فرودگاه شارل 
دوگول تا مركز شــهر بيش از 200 دالر از 
آنها گرفت به يك ســال زندان محكوم شد. 
جديت دولت فرانسه در برخورد با هر كسى 
كه براى خود قيمتگذارى مى كند، ســتودنى 
اســت. در كشور ما اما نه تنها سياستى براى 
كنتــرل قيمت ها وجود نــدارد بلكه رئيس 
دولت خيلى صريح مى گويد: وا... مشــكل 

نداريم.
فتحى با بيان اينكه دولت نمى خواهد بپذيرد 
كــه همه جاى كارش لنــگ مى زند نه يك 
جــاى كار، افزود: وقتى يــك جاى كارتان 
ايراد داشته باشــد، مى توانيد به موقع آن را 
جبران كنيــد اما زمانى كــه همه جاى كار 
بلنگد بايد از سرجايتان بلند شويد و بگوييد 
من به كمك نيــاز دارم و به تنهايى از پس 
حل مشكل برنمى آيم. در حال حاضر دولت 
اعتراف نمى كند. البته دولت يك سياســت 
اقتصادى واحد ندارد. سراغ عدالت توزيعى 
مى رود اما نمى گويد كه من براى يك ســال 
يا شيش ماه يا اصال 3 ماه اين كار را مى كنم 
و بعــد مردم بايد خودشــان فكرى به حال 

نابرابرى اقتصادى بكنند.
 ترس از آينده با تباهى گره خورده 

است
امين منتظرى مســئول كميته بحران كانون 
عالى شوراهاى اســالمى كار نيز در پاسخ 
به اين پرســش كه افزايــش قيمت 50/3
درصدى قيمت خوراكى ها و آشاميدنى ها 
و افزايش 29 درصدى كاالهاى غيرخوراكى 
و خدمات چه تبعاِت اجتماعى دارد، گفت: 
همه ما در محل كار خود همكارانى داريم 
كه شــدت نســبت به آينده خــود نگران 
هستند، اگر از من مى پرسيد اولين تاثيرش 
چيست، بايد بگويم ترس از آينده! ترس از 
آينده اى كه با تباهى و فروپاشى گره خورده 
تمــام اركان وجود كارگــران را مى لرزاند. 
همين ســياهى آينده و پيــش بينى ناپذير 
بودنش، زمان حال را هم دگرگون مى كند.

وى افزود: خيلى ها كه به انتها مى رســند و 
دســت به خودزنى و دگرزنى مى زنند، به 
همين نقطه رســيده اند. آنها تا تخليه نهايى 
خود لحظه اى آرامش ندارند و پيوســته به 
عملى فكر مى كنند كه آنها را براى لحظه اى 
به آرامش برســاند. حاال اين مى تواند پناه 
بردن به مواد مخدر باشد يا هرچيزى. به هر 
صورت كسى كه آرامش نداشته باشد براى 
رســيدن به آن دســت به هركارى مى زند. 
مى خواهــم بگويم كــه ماجراجويى چنين 

فردى را انتهايى نيست.
مســئول كميته بحــران كانون شــوراهاى 
اســالمى كار با بيان اينكــه تمام يافته هاى 
پژوهشــى حاكى از آن است كه فشارهاى 
اقتصادى پايدار هســتند، گفت: به تازگى 
صندوق بين المللى پــول ارزيابى جديدى 
از نرخ تــورم در ايران ارائه كرده اســت 
كه مى گويد نرخ تورم به ســبب برقرارى 
مجدد تحريم ها به 40 درصد مى رســد اين 
در شــرايطى اســت كه در ارزيابى پيشين 
نرخ تورم ســال آينده را حدود 34 درصد 

پيش بينى كرده بود.
در  بايد  ايــران  اقتصاد  افــزود:  منتطرى 
اينگونه  شود.  بيمه  درونى  ناآرامى  مقابل 
كارگر احســاس آرامش مى كند. درست 
است كه در اين شــرايط نمى توان تورم 
را تك رقمى و رشد مثبت ايجاد كرد اما 
مى توان به شهروندان اين تضمين را داد 
كه قرار نيست با تحريم ها همه چيز زير 
و رو شــود. اينگونه آنها به راهكارهاى 
دولت دل مى بندند و با خود نمى گويند: 
فقط دم انتخابات مى خواهند ما را داشته 

باشند.
 عــدم اطمينان بحران نيســت، 

فاجعه است
پايدارى در سياســتگذارى و عدم خروج 
از آن بــه بهانــه وجود تحريــم، به خارج 
نشدن اقتصاد از مسير ريل گذارى شده اش 
مى انجامد. عــدم اطمينان صرفا يك بحران 
نيســت؛ بلكه فاجعه اســت. از همين رو 
بهترين سياســت، سياســتى اســت كه در 
مســير پيشــبرد خود با مخاطراِت كمترى 
مواجه اســت. وجود سياســت پايدار در 
زمينه بحران هاى معيشــتى مهم تر مى شود 
زمانــى كــه بدانيــم دهك هــاى مختلف 
در آمدى ديگر در حال چســبندگى هستند. 
چســبندگى دهك ها به اين معنى است كه 
تنوع درآمدى وجود نــدارد. يك مهندس 
بيكار كه در زمان اشــتغالش مثال 5 ميليون 
تومان در ماه درآمد داشــت حاال با كار در 
يك تاكسيرانى اينترنتى يا آژانس به اندازه 
يك كارگرى ساده درآمد دارد. پس ديگرى 
تفاوتى ميان اين دو وجود ندارد و زندگى 
خانوادگــى آنها بر اثر گرانى و فشــارهاى 
اقتصادى به يك ميزان در خطر فروپاشــى 
اســت. صداى خاموش آنها هــم به يك 
ميزان شنديده نمى شود. در واقع سهم آنها 
از افزايــش قيمت آنچه توليد و روانه بازار 

مى كنند، صفر است.

پيشنهاد كارشناسان براى قيمت نفت 
در بودجه 98

ايســنا: حــدود 10 روز ديگر اليحه بودجه ســال 1398 از ســوى 
دولت به مجلس تقديم مى شــود و قيمت نفت به دليل تحوالت بازار 
جهانى و اعمال تحريم هاى نفتى آمريكا عليه ايران امســال از اهميت 
بيش ترى نسبت به گذشته برخوردار است. در اين راستا پيش بينى اكثر 
كارشناســان درباره قيمت هر بشكه نفت در سال آينده حداقل 55 و 

حداكثر 70 دالر است.

تخم مرغ ارزان مي شود
مهر: سيدفرزاد طالكش، دبيركل كانون سراسرى مرغ تخم گذار ايران 
با بيان اينكــه توزيع تخم مرغ هاى وارداتــى در تنظيم بازار تاثيرى 
نداشــت،گفت:با توجه به شــرايط خوب توليد، انتظار كاهش قيمت 

اين كاال را داريم.

صادرات رب گوجه آزاد شد
خبرآنالين: با ابالغ رضا رحمانى، وزيــر صنعت، معدن و تجارت، 
ممنوعيت صادرات رب گوجه فرنگى برداشــته شــد. بر اساس اين 
گزارش، با توجه به ظرفيت هاى توليدى كشور و امكان تامين مصارف 
داخلى از ســوى واحدهاى توليدى رب گوجه فرنگى صادرات اين 
محصول از تاريخ 30 آبان ماه ســال جارى حداكثر تا سقف ميانگين 
عملكرد وزنى صادرات سه سال گذشته(94-95-96) تا اطالع ثانوى 

بالمانع است.

تورم آبان تا آبان چه مى گويد

كارگران زيرآوار تورم ِله مى شوند

كارمندان امسال منتظر افزايش حقوق 
نباشند

 على رغم اظهارات رئيس سازمان ادارى و استخدامى كشور مبنى 
بر موافقت رئيس جمهور با پيشنهاد افزايش حقوق كارمندان براى سال 
جارى، نوبخت در روزهاى اخير خيال همه را راحت كرد و صراحتا 

گفت:  امسال هيچ افزايش حقوقى نخواهيم داشت.
محمدباقر نوبخت رئيس ســازمان برنامــه و بودجه كه متولى تامين 
منابع مالى مورد نياز براى افزايش حقوق كارمندان است طى روزهاى 
اخير در حاشيه جلسه هيأت دولت به خبرنگاران گفته بود كه امسال 
افزايش حقوق نخواهيم داشت به جاى آن از طريق بسته هاى حمايتى 

حمايت ها عملياتى خواهد شد. 
بنابراين نوبخت به صراحت آب پاكى را روى دســت همه ريخته و 
نبايد كارمندان منتظر افزايش حقوق در ســال جارى باشند. بى نتيجه 
ماندن اين موضوع قطعا به كمبود منابع مالى باز مى گردد و امسال نيز 
به دليل تحريم نفت و كاهش درآمدهاى ارزى مشكالتى متوجه بودجه 
است كه كار را سخت و پيچيده مى كند.يكى از پيامدهاى افزايش نرخ 
ارز در ســال جارى كاهش قدرت خريد و معيشــت مردم در جامعه 
بود تا جايى كه بسيارى از كارشناسان عنوان كردند حقوق كاركنان و 
كارگران به يك سوم تقليل يافته است. طبق اعالم مسئوالن وزارت كار 
و رفاه اجتماعى رقم بســته حمايتى 200 هزار تومان بوده كه در حال 
حاضر خانوارهاى تحت پوشش نهادهاى حمايتى و بازنشستگان و به 
تدريج كارمندان و كارگران كه كمتر از 3 ميليون تومان حقوق دريافت 
مى كنند مشمول طرح  خواهند شد. پيش تر نيز رئيس جمهور گفته بود 
پيش بينى هاى خوبى براى افزايش حقوق كارمندان در ســال آينده در 
نظر گرفته شده است. طبق ضوابط اجرايى بودجه سال 98 به دستگاه ها 
پيشنهاد افزايش تا سقف 20 درصد مجاز است البته در اين باره هيأت 

وزير تصيم نهايى را خواهد گرفت.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 139760326005000367 مورخ 1397/7/4هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي عباس علي بخشي فرزند شيرولي به 
شماره شناسنامه 677 شماره ملى 3961820791 صادره از نهاوند در ششدانگ يك باب 
ســاختمان به مساحت 3/14 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده فرعي از 3772 اصلي 
بخش يك ثبت نهاوند واقع در ميدان عارف نرسيده به پل ظفري حقوق ارتفاقي ندارد 
خريداري از مالك رســمي محمدمراد عباسي و غيره تصرف مالكانه متقاضي نسبت به 
مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 167)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/22
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي مزايده 
به موجب پرونده اجرايي كالســه 9700028 موضوع ســند رهني شــماره 14403 دفتر 
اسناد رسمي شــماره 15نهاوند جهت وصول مبلغ 627843908ريال (ششصد و بيست و 
هفت ميليون و هشــتصد و چهل و سه هزار و نهصد و هشــت ريال) موضوع الزم االجرا و 
خســارت تأخير الي يوم الوصول عليــه مبادرت به به صدور اجرائيه نموده اســت اجرائيه 
صادره به متعهدين ابالغ گرديده ســپس بنا به تقاضاي بستانكار برابر نظريه به شماره وارده 
3216/م/97 ن مورخه 1397/6/31 كارشــناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي كه ارزش و 
مشــخصات آن به شرح ذيل مي باشد: پانزده صدم سهم مشــاع از 1/8 سهم مشاع از 87 
هكتار اراضي مزروعي بابارستم از ســي و نه و يك سوم از ششدانگ قريه بابا رستم پالك 
15 اصلي بخش دو ثبت نهاوند به شــرح سند قطعي شماره 105398 در حق روح اهللا اميرى 
فرزند دوســت مراد واگذار شده كه برابر نامه شــماره 728/ن/97 مورخه 1397/2/4 اداره 
ثبت نهاوند به نام روح اهللا اميري ثبت و ســند مالكيت تاكنون صادر نگرديده اســت بنا به 
اظهار كارشناس رسمي دادگستري واقع در شــهر نهاوند، روستاي بابارستم پرورش ماهي 
قيمت 190000000 (يك ميليارد و نهصــد ميليون ريال) ارزيابي گرديده و حدود ثبتي ندارد 
چون ســند مالكيت تك برگ براي آن صادر نگرديده است پالك فوق از ساعت 9الي 12روز 
دوشنبه مورخ 1397/9/26 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از 
مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در 
صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شــد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمنًا چنانچه روز 
مزايده تعطيل رســمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر 

برگزار خواهد شد. (م الف 172)
تاريخ انتشار: 97/9/7

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

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

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

موضوع  هيأت    1397/6/5 مورخه  شــماره 139760326034000558  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملــك همدان منطقه دو تصرفــات مالكانه 
و بالمعــارض متقاضي آقاي محمد باقر قياســوند  فرزند علي محمد به شــماره 
شناســنامه 1705 صادره از همدان در سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه 
زميــن مزروعي آبي  به مســاحت 71510 مترمربع  تحت پــالك341/34 اصلى 
واقع در روســتاي حاجي آباد بخش چهار همدان خريداري مع الواسطه از اهللا رضا 
زهره وند و غيره محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3201)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/7

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139760326034000556 مورخه 1397/6/5  هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
علي محمد قياسوند  فرزند قاســمعلي به شماره شناسنامه 4 صادره از همدان در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي  به مساحت 71510 مترمربع  
تحت پالك341/34 اصلى واقع در روســتاي حاجي آباد بخش چهار همدان خريداري 
مع الواســطه از اهللا رضا زهره وند و غيره محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3203)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/7

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهي حصر وراثت
ابوالفضل مقدم رشــيدي داراى شماره شناسنامه  165 به شرح 
دادخواست كالسه 112/97/850ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عباسعلي 
مقدم رشيدي به شــماره شناسنامه  6153 در تاريخ 97/8/13 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-ابوالفضل رشيدي مقدم فرزند 
متوفي  پسر  متولد1363  شناســنامه 165  شماره  به  عباسعلي 
2-غالمرضا رشيدي مقدم فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه 
40403038960 متولد1377 پســر متوفي 3-معصومه رشيدي 
متولد1358  شناسنامه 12440  شماره  به  عباسعلي  فرزند  مقدم 
دختر متوفي 4-راحله رشيدي مقدم فرزند عباسعلي به شماره 
شناسنامه 165 متولد1359 دختر متوفي 5-آذر مقدم  رشيدى 
فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه 4040031652 متولد1368 
دختر متوفي 6-اكرم اجاقي فرزند رمضان به شماره شناسنامه 
6684 متولد1338 همســر متوفي 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 669)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

ابالغيه
كه  كندي كله  غالمحسين  آقاى  بدينوســيله  احترامًا 
فعًال مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد كه آقاى 
ابوالفضل قاســميان دادخواســتى به خواسته الزام 
به ايفاي تعهد به طرفيت شــما تقديم كه به كالســه 
120/970430ح ثبــت و براى روز يــك هفته پس از 
روئيت وقت رســيدگى تعيين گرديــده، لذا مراتب 
جهت تقاضاى خواهان در اجــراى مقررات ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
همــدان درج مى گردد خوانــده مى تواند ظرف يك 
ماه از تاريخ انتشــار آگهى براى دريافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به حوزه 120 واقع در همدان، 
ميدان بيمه، كوچه مشكي مجتمع امام حسن مجتبي 
مراجعه و در روز و ساعت مقرر فوق در جلسه رسيدگى 
حاضر و هر گونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شــوراً 
غيابًا رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و 
چنانچه من بعد آگهى الزم شود يك نوبت به مدت آن 

ده روز خواهد بود.(م الف 3412)
دبيرخانه 127 شوراى حل اختالف همدان

تصميمى بر تغيير سرمربى تيم فوتبال 
شهردارى همدان نداريم

 تصميمى بر تغيير سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان نداشته ايم و 
شايعه ها بى اساس است.

مديرعامل ســازمان فرهنگى ورزشى شهردارى همدان پيرامون نشست 
كميته فنى شــهردارى اظهار داشت: در اين نشست كه 2 ساعت به طول 
انجاميد پيرامون مســايل فنى تيم به بحث و تبادل نظر پرداختيم و قرار 
است به زودى مسايل تيم در جلسه اى با عباس صوفى شهردار همدان 

مطرح شود.
ســعيد خوشــبخت در گفــت وگــو بــا  ايرنــا بيــان كــرد: تيــم 
شــهردارى در بــازى هــاى اخيــر رونــد مطلوبــى داشــته اســت و اگــر 
اشــتباه هــاى فــردى بازيكنــان نبــود، چــه بســا تســاوى هــاى 2 بــازى 

ــرد تبديــل شــده بــود. ــه ب اخيــر ب
خوشــبخت افزود: در بازى اخير برابــر آواالن كامياران تيم برتر ميدان 
بوديم و اگر پنالتى رضا كوهى بازيكن ما به گل تبديل شده بود، به يك 

برد را كسب مى كرديم.
وى اضافه كرد: با اين حال انتظــار داريم كادر فنى با تحول در تركيب 

تيم تا نيم فصل جايگاه بهترى را نصيب شهردارى كند تا بتوانيم با برنامه 
ريزى بهترى به استقبال نيم فصل دوم برويم.

مديرعامل سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى همدان با تاكيد بر حمايت 
همــه جانبه از اين تيم گفت: امكانات بســيارى خوبى را براى تيم مهيا 
كرده ايم و حتى بازى مقابل ايران جوان بوشــهر، با وجود شرايط مالى 
اقدام به تامين پرواز مستقيم داشتيم كه بار مالى فراوانى به دنبال داشت.

وى يادآور شد: به طور قطع نيم فصل تيم تقويت خواهد شد تا بتوانيم 
در نيم فصل دوم نتايج بهترى را كسب كنيم ضمن اينكه حمايت از تيم 

را وظيفه خود مى دانيم.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

حامى ورزش همدان هستيم
 رئيس شوراى اسالمى شهر همدان افزايش 120 درصدى مدال هاى 
ورزشكاران همدانى از اينچئون تا جاكارتا را نشان از پيشرفت ورزش 
همدان برشمرد و گفت: شوراى شهر و شهردارى همدان در حد توان به 

ورزش شهر كمك مى كنند.
كامران گردان در گفت وگو با فارس با اشــاره به تجليل شــوراى شهر 
از مدال آوران همدانى در بازى هاى آسيايى و پارآسيايى 2018 جاكارتا 
اظهار كرد: برگزارى چنين مراسم  و تجليل هايى از ورزشكاران و توجه 
به ورزش در مديريت شهرى محسوس بوده و جاى خوشحالى است 
كه با تالش ورزشــكاران، مربيان و مسئوالن ورزش، افتخارات بى نظير 

و ارزشمندى براى ورزش ايران و به ويژه همدان به دست آمده است.
وى با بيان اينكه شــوراى شهر و شهردارى در حد توان به ورزش اين 
شــهر كمك مى كنند، افزود: انتظار مى رود تمام مديران دســتگاه هاى 
اجرايى و بخش خصوصى اســتان هم در حوزه ورزش به ويژه ورزش 

قهرمانى سرمايه گذارى كنند.
رئيس اسالمى شوراى شــهر همدان خاطرنشان كرد: مديريت شهرى 
هم بايد به اين مهم توجه ويژه  اى داشته باشد و آن را جزو اولويت هاى 
خود قرار دهد، زيرا اين مهم موجب توانبخشــى در ورزش اســتان و 
همچنين كمك بــه ورزش براى افتخارآفرينى بيشــتر در عرصه هاى 
مختلــف بين المللى خواهد بود. وى به آمار اعالم شــده در خصوص 
اعزام ورزشكان به مســابقات ملى و بين المللى اشاره كرد و گفت: در 
چهار سال گذشته 3 هزار و 18 نفر از ورزشكاران همدانى به مسابقات 
كشورى اعزام شدند كه 2 هزار و 913 عنوان انفرادى و 333 عنوان تيمى 
كسب كردند. گردان با بيان اينكه نام آوران همدانى در بازى هاى آسيايى 
جاكارتا، هفت مدال كسب كردند در حالى كه در دوره گذشته تنها سه 
مدال كســب شد، خاطرنشان كرد: به گفته مســئوالن امر، در سال 96
ركورد حضور ورزشكاران همدانى در رقابت هاى برون مرزى شكسته 
شد و 139 ورزشكار همدانى به مسابقات جهانى، آسيايى و بين المللى 
اعزام شــدند كه در مجموع 88 درصد ورزشكاران همدانى حاضر در 

جاكارتا، صاحب مدال شدند.
وى افزايش 120 درصدى مدال هاى ورزشكاران همدانى از اينچئون تا 
جاكارتا را نشان از پيشرفت ورزش همدان برشمرد و بيان كرد: جمعيت 
همدان 2,2 درصد جمعيت كشور است اما ورزشكاران ما 11 درصد از 

مدال هاى كاروان ايران را به خود اختصاص دادند.

دعوت از استعدادهاى برتر المپياد نخبگان به 
تيم ملى نوجوانان

 دبير كميته فوتسال كشور از دعوت استعدادهاى برتر المپياد نخبگان 
به تيم ملى فوتسال نوجوانان كشورمان خبر داد.

كاظم سليمانى در حاشيه مراسم افتتاحيه المپياد نخبگان در رشته فوتسال 
در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: 200 نفر از استعدادهاى برتر فوتسال 
كشور در المپياد نخبگان به تيم ملى نوجوانان كشورمان دعوت مى شوند 

و از اين تعداد هم 25 نفر به عضويت تيم ملى درخواهند آمد.
وى با بيان اينكه در سال هاى اخير فوتسال كشورمان دستاوردهاى خوبى 
در عرصه بين المللى و در رده هاى سنى مردان و زنان داشته است، افزود: 
اميدواريم با استعدادياب همچنان اين قهرمانى ها و موفقيت ها طى ساليان 

آتى براى تيم هاى ملى كشورمان تداوم داشته باشد.
دبير كميته فوتسال كشور تصريح كرد: ساالنه 3 هزار مسابقه فوتسال در 
كشور برگزار مى شود، ضمن اينكه هر سال 12 هزار داور و 6 هزار ناظر 

وظيفه قضاوت و اجراى مسابقات را بر عهده دارند.
وى با بيان اينكه فوتسال كشور به نقطه اوج خوبى رسيده است، عنوان 
كرد: بايد تالش كنيم و عقب نمانيم، ضمن اينكه اگر كار جدى نكنيم و 

ليگ پويايى نداشته باشيم، چيزى از آن در نمى آيد.
ســليمانى در ادامه عنوان كرد: ما استعدادهاى بسيار خوبى در رده پايه 
داريم كه اگر به خوبى روى آنها سرمايه گذارى شود قطع به يقين آينده 

فوتسال ايران بيمه خواهد بود.

هواداران الغرافه عليه مهدى طارمى
 هواداران الغرافه از عملكرد طارمى راضى نيستند و از سران باشگاه 

مى خواهند كه قرارداد اين بازيكن ايرانى را لغو كند.
به گزارش ايســنا ، مهدى طارمى در فصل جارى ليگ ســتارگان قطر 
نتوانسته عملكرد خوبى از خود نشــان دهد. به نوشته روزنامه الوطن 
هواداران الغرافه اصال از عملكرد طارمى راضى نيستند و از مسئوالن اين 
باشگاه مى خواهند كه قرارداد اين بازيكن ايرانى را در زمستان لغو كنند.

طارمــى تا پايان فصل جارى با الغرافه قرارداد دارد اما به احتمال خيلى 
زياد او در زمستان از تيم جدا شود. هواداران الغرافه خواستار جذب يك 

مهاجم سرشناس تر و بزرگ هستند.

اردوى تيم كاراته ارتش 
در كبودرآهنگ داير شد

 رئيــس هيأت كاراته كبودراهنگ گفت: اردوى آماده ســازى تيم 
كاراته ارتش همراه با تيم هاى منتخب همدان و كرمانشاه به صورت 

مشترك به ميزبانى شهرستان كبودراهنگ تشكيل شد.
ا... كرم شــهگل اظهار داشــت: در اين اردوى تداركاتى 10 كاراته كا 
از كرمانشاه، 15 ورزشــكار از تيم ارتش و 15 كاراته كا نيز از استان 

همدان شركت داشتند.
وى بيان كــرد: اين اردو به مــدت يك هفته به ميزبانى شهرســتان 

كبودراهنگ از توابع استان همدان برگزار شد.
شهگل خاطرنشان كرد: تيم كاراته ارتش به منظور حضور قدرتمند در 
سوپرليگ باشگاه هاى كشــور اقدام به برپايى اين اردو در شهرستان 

كبودراهنگ كرد.
وى يادآور شــد: كبودراهنگ يكى از قطب هاى اصلى كاراته كشور 

به شمار مى رود.
تيم رعد پدافند ارتش سومين سال حضورش در سوپر ليگ كشور را 

نيز تجربه مى كند.

بدهى، سنگ بزرگ پيش پاى واليبال همدان
همدانى ها از كردستان راهى مسابقات 

واليبال مى شوند
 بدهى هاى هيأت واليبال استان همدان اين روزها مانع بزرگى براى 
پيشــبرد اهداف اين رشــته در عرصه حرفه اى شده، تا جايى كه يك 
تيم با تركيبى از نفرات همدانى از ســنندج راهى مسابقات دسته دوم 

خواهد شد.
به گزارش  فارس، بدهى هاى سال گذشته تيم دسته اولى اتحادجوان 
همدان كه به ديگر مشــكالت مالى واليبال همدان اضافه شد، حاال به 
مانع بزرگى براى موفقيت اين رشــته ورزشى در عرصه حرفه اى بدل 
شــده و اين وسط هم فدراســيون واليبال حرف نهايى را در اين باره 

زده است: تا وقتى بدهى ها صاف نشود همدان حق تيمدارى ندارد!
بــراى واليبال همدان كه تا همين چندوقت پيش به دنبال تيمدارى در 
ليگ برتر هم بود، قصه وقتى جالب تر مى شود كه يك تيم دسته دومى 
از كردســتان با سرپرستى، كادر فنى و حمايت مالى اسپانسر همدانى 

كار خود را استارت زده است.
محمدرضا ساده سرپرست اين تيم دسته دومى گفت: تيم با مالكيت و 
حمايت عادل لقمانيان، مربى گرى اميد اسمى بازيكن نامى و حرفه اى 
واليبال و اسپانســرى مرد نام آشــناى ورزش همدان شهرام شيروانى 
مديرعامل گروه هتل هاى بين المللى باباطاهر كار خود را شروع كرده 

است.
وى با بيان اينكه ميزبانى دور اول بازى ها با اســتان كردســتان است، 
عنوان كرد: هيأت واليبال استان كردستان به وعده خود در مورد گرفتن 
ميزبانــى دور اول بازى ها عمل كــرد و اين موضوع نقطه قوتى براى 

كادرفنى و بازيكنان است.
ساده خاطرنشــان كرد: پس از پايان مراحل تســت گيرى و انتخاب 
بازيكنان، على امراللهى، اميررضا لقمانيان، فريبرز فوالدسرشت، عرفان 
فضلعلى، محمدمعين آزادى، محمدجابر بياتيان و اميرعلى كاظمين از 
همدان و همچنين حســام فريدى، صهيب اهللا ويسى، وحيد يعقوبى، 
اردالن آشنا، على اميرى، كيوان صفيارى و رضا سليمى از كردستان به 
عنوان نفرات تيم دسته دومى سنندج انتخاب شدند تا به دنبال صعود 

به ليگ دسته اول واليبال كشور باشيم.

 كاروان ورزش استان همدان در جدول 
مدال ها المپياد ورزشى استعدادهاى برتر 
كشور سير نزولى داشته و تا پايان رقابت 
هاى روز گذشته با 14 نشان رنگارنگ در 
رتبه پانزدهم اســتان هاى مختلف كشور 

قرار گرفته است.
تاكنون 365 مدال طال، نقره و برنز بين 31

استان حاضر در اين دوره از المپياد توزيع 
شده است كه همدان به لحاظ آمارى جزو 

استان هاى متوسط به شمار مى رود.
سهم همدان از مدال هاى توزيع شده پنج 
طال، چهار نقره و پنج برنز بوده است و در 
روزهاى گذشــته باالتر از رتبه فعلى، در 
جمع 10 اســتان برتر بودند اما هم اكنون 

سير نزولى پيدا كرده اند.
تا به اينجا تهران با كسب مجموع 71 مدال 
صدرنشين المپياد استعدادهاى برتر ورزش 

كشور است.
 دختران سربلندتر از پسران

به گزارش ايرنا در مدال هاى انفرادى و در 
بخش پسران اين استان تاكنون هفت نشان 
شده و تنها از يك مدال طال برخوردار بوده 
و سه نقره و سه برنز نيز حاصل تالش آنها 

تا به امروز است.
در بخش دختران نيز كاروان ورزشى استان 

همدان همانند پســران موفــق به تصاحب 
هفت مدال رنگارنگ شده است.

دختران همدانى درخشــش فوق العاده اى 
داشته اند و از مجموع اين تعداد نشان كسب 

شده، چهار مدال طاليى بوده است.
بانوان ورزشكار استان همچنين صاحب يك 
نشــان نقره و 2 برنز نيز شده اند تا بهتر از 
پسران تا به اينجا در المپياد استعدادهاى برتر 

ظاهر شوند.
 روى لبه تيغ

اما با توجه به شرايط جدول توزيع مدال ها، 
كاروان ورزش همدان در ادامه مسابقات نياز 

مبرم به كسب نشان طال دارد.
از آنجا كه مدال هاى طال تاثير مســتقيم در 
صعود تيم ها دارد، بنابراين همدانى ها براى 
قرار گرفتن در بين 10 اســتان برتر بايد در 

ادامه مسابقات به اين مهم برسند.
هم اكنون جدول توزيع مــدال ها به گونه 
اى اســت كه برخى استان هاى پايين تر از 
رتبه همدان براى رسيدن به جمع 10 استان 
برتر خيز برداشــته اند.همدانــى ها اگر در 
مدت باقى مانده موفق به كسب نشان هاى 
با ارزش نشوند چه بسا از رتبه بيستم جدول 

رده بندى توزيع مدال ها نيز عبور كنند.
اســتان هاى كرمانشاه، گلســتان، زنجان و 

بوشهر هر چند بيشتر از همدان مدال كسب 
كرده انــد اما به دليــل ارزش رنگ مدال ، 

همچنان در تعقيب اين تيم هستند.
چه بسا در صورت كسب نشان هاى طال و 
نقره، اين استان هاى تعقيب كننده از همدان 

پيشى بگيرند.
هاى  استان  درخشــان  عملكرد   

همجوار
با بررسى جدول رده بندى توزيع مدال ها تا 
روز گذشته، استان هاى همجوار عملكردى 
به مراتب بهتر از همدان در كســب مدال تا 

اين لحظه داشته اند.
كردســتانى ها با 23 مدال رنگارنگ بهترين 
عملكرد را در بين غرب نشينان داشته و در 

رتبه هفتم قرار گرفته است.
كرمانشاه نيز با 15 مدال شانس بسيار خوبى 
براى صعود چند پله اى در جدول رده بندى 

برخوردار است.
زنجان ديگر اســتان همجــوار همدان نيز 
با 20 مــدال تعقيب كننده همدان اســت 
و امروز اگر موفق به مدالى ديگر شــود، 
جايگاهى به مراتب بهتر از همدان كســب 

مى كند.
قزوين نيــز رتبه دوازدهمى جــدول را در 

اختيار گرفته است.

تنها شــانس همدان در قرارگرفتن در رتبه 
پانزدهم توزيع مدال ها به تعداد مدال طالى 
كسب شده است و اگر در ادامه نتواند به اين 
نشــان برسد قطع به يقين جايگاه خود را از 

دست مى دهد.
خراســان  تهران،  تــازى  يكه   

رضوى و البرز
تيم هاى تهران الف، خراسان رضوى و البرز 

يكه تاز اين دوره از المپياد هستند.
پس از تهرانى ها كه با كســب مجموع 71
مدال صدر نشــين المپياد استعدادهاى برتر 
ورزش كشور هستند، خراسان رضوى با 46
نشان دوم است و البرز با 36 مدال بر سكوى 

سوم قرار دارد.
البرزى ها بــا مديران همدانى تــا به اينجا 
عملكرد درخشانى برجاى گذاشته اند و در 

جمع مدعيان قرار دارند.
ضعيف ترين اســتان هاى حاضــر در اين 
رقابــت ها را قم با 2 مــدال، چهارمحال و 
بختيــارى با هفت مدال و ســمنان با چهار 

مدال تشكيل داده اند.
المپياد استعدادهاى برتر از هفته گذشته در 
قالب 68 رشته ورزشى در شهرهاى مختلف 
كشور آغاز شــده و تا نهم ماه جارى ادامه 

خواهد داشت.

سير نزولى استان 
در المپياد ورزشى استعدادهاى برتر

20 سرمربى خارجى در جام ملت هاى آسيا
 از بين 24 تيم حاضر در جام ملت هاى آسيا، فقط چهار 
مربى بومى حضور دارند و 20 كشور از سرمربيان خارجى 

بهره بردند.
به گزارش ايسنا، جام ملت هاى آسيا تقريبا 40 روز ديگر در 
كشــور امارات با حضور 24 تيم آسيايى آغاز مى شود. يكى 
از نكات برجســته اين دوره از رقابت ها حضور چشمگير 
سرمربيان خارجى روى نيمكت تيم هاى شركت كننده است. 

طورى كه از 24 تيم حاضر در جام ملت هاى آســيا، 20 تيم از ســرمربى خارجى بهره 
مى برند. تنها تيم هاى ملى ژاپن، كره شمالى، تركمنستان و استراليا از مربيان بومى در اين 
دوره از رقابت ها بهره مى برند. در اين بين، مربيان بزرگ اروپايى در اين دوره از رقابت ها 
حضور دارند. مربيانى چون كارلوس كى روش (ايران)، اسون گوران اريكسون (فيليپين)، 
مارچلــو ليپى (چين)، پائولو بنتو (كره جنوبى) و آلبرتــو زاكرونى از (امارات) از مربيان 

بزرگ اروپايى حاضر در جام ملت هاى آسيا خواهند بود.

پس از گلباران افغانستان، اين بار 

شكست بانوان ايران از ازبكستان
 تيم ملى فوتبال بانوان ايران، ساعتى پيش در ديدار برابر بانوان ازبكستان به ميدان رفت 

و در نهايت با شكست اين بازى را به پايان رساند.
به گزارش "ورزش ســه"، از رقابت هاى فوتبال بانوان رقابت هاى آسياى مركزى(كافا) 
امروز تيم ملى بانوان ايران در دومين بازى خود برابر تيم ملى ازبكســتان قرار گرفت اما 

در نهايت با شكست دو بر يك به كار خود خاتمه داد.
اين ديدار كه از ساعت 11:30 به وقت تهران آغاز شد سه گل به همراه داشت كه هر سه 
گل آن در نيمه اول بازى به ثمر رســيد. در ابتدا اين ازبكستانى ها بودند كه توانستند از 
روى نقطه پنالتى در دقيقه 29 دروازه ايران را باز كنند اما در دقايقى و در حالى كه هنوز 
نيمه اول به پايان نرسيده بود بازيكنان ايران توانستند دروازه حريف را باز كنند و جالب 

اينكه گل ملى پوشان ايران نيز از روى نقطه پنالتى به ثمر رسيد.
تيم ملى فوتبال بانوان ايران كه در اين دوره از بازى ها چند بازيكن از تيم ملى بزرگساالن 

را به همراه دارد در اولين بازى خود موفق شد تيم افغانستان را با 6 گل در هم بكوبد.

روساى بازنشسته 
فدراسيون ها تا 15 آذر 
بايد بروند
 سرپرســت حوزه معاونت فرهنگى و 
توسعه ورزش همگانى گفت: منع قانونى 

بــراى حضــور سرپرســتان در انتخابات 
فدراســيون ها وجود ندارد اما براى نامزد 
شدن قبل از انتخابات و در مجمع عمومى 
بايد اســتعفاى خــود را بدهند.به گزارش 
درباره  احمدى  ســيدعبدالحميد  ايســنا، 
وضعيت روساى فدراسيون هاى بازنشسته 
اظهار كرد: با توجه به اينكه مهلت قانونى 

اعالم شــده براى افراد بازنشسته تا 15 آذر 
است، قطعا هر مصوبه قانونى كه از سوى 
وزارت ورزش و جوانان اعالم شــده بايد 
روساى بازنشســته به آن احترام بگذارند. 
بنابراين در اين زمينه قانون هرچه مى گويد 
بايد تابع باشــند و به آن احترام بگذارند.

وى دربــاره راى ديــوان عدالــت ادارى 

درخصوص ضيائى و فرجى گفت: وزارت 
ورزش همواره به قانون احترام گذاشــته و 
در اين زمينه نيز بايد افراد بازنشســته تابع 
قانون باشــند. بنابراين تا 15 آذر روســاى 
بازنشســته فرصت دارند تا فدراسيون هاى 
خــود را در صورتــى كه مشــمول قانون 

بازنشستگى مى شوند، ترك كنند.
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ايثار ، خصلت نيكان و خوى خوبان است.
غرر الحكم : ج 2 ص 164 ح 2208

جشنواره تئاتر خوب است اما حقوق 
اجتماعي كودكان چه مي شود

 جشــنواره سراســري و بين المللــي تئاتر كــودك و نوجوان 
از نيم قرن هم بيشــتر اســت كــه در همدان برگزار مي شــود و 
دســت اندركاران تئاتــر كــودك در كشــورمان و بلكــه برخي 
كشــورهاي دور و نزديك كه بــا ايران مــراوده فرهنگي دارند، 
خــوب مي دانند همدان ميزبان دائمي چنين جشــنواره اي نســبتًا 
بي حاشــيه مي باشــد. هم اينك بيســت وپنجمين جشــنواره تئاتر 
كودك و نوجوان در همدان جريان دارد، اما و دريغا كه جشنواره 
ماننــد هــر زمان ديگر و امســال بيش از هر زمــان ديگر گرفتار 
برخي كج ســليقگي و ســرهم بندي اســت و به همين دليل شايد 
خيلــي از مردم همدان كه كــودكان عالقمند فراواني را مادرانه و 
پدرانه سرپرســتي و تربيت مي كنند، اطالع ندارند جشنواره آغاز 

شــده و 3 روز آن هم به انتها رسيده است. 
تبليغات و اطالع رساني جشنواره بســيار ضعيف و نارسا جريان دارد، 
مثل اينكه هيچ خبري نيست و نباشــد! نگارنده به عينه مشاهده كردم 
برخي اِلمان هاي مربوط به جشــنواره كــودك و نوجوان و آدمك ها و 
عروســك هايي كه به اين منظور طراحي و ساخته شده (البته مواردي 
از آنها از ســال هاي قبل استفاده مي شــده و به نظر مي آمد قراضه شده 
باشند) درست شب افتتاح جشنواره (دقيقه 90) در مكان هايي از پياده راه 
بوعلي در حال سرهم بندي و نصب بود، در حالي كه چنين زمينه چيني 
و اطالع رساني حداقل بايد در چنين ايامي از 2 روز قبل روبراه مي شد. 
هم اينك كه بيشــترين زمان جشــواره طي شــده، جنب وجوش قابل 
مالحظه اي مشاهده نمي شود. فراموش نكنيم يكي از شعارهاي محوري 
جشنواره امسال حول «حقوق اجتماعي كودك» مي چرخد؛ يعني اينكه 
بنا داريم در گيرودار برگزاري جشــنواره، حقوق تضعيف شده كودكان 
در بســترهاي اجتماعي را براي مخاطبان خود تبيين كنيم و بدون شك 
نارسايي ها در اطالع رساني ارزنده و شايسته جشنواره، حقوق اجتماعي 

كودكان را نيز تضعيف مي سازد.
اساســاً جشــنواره اي در قالب اجراي تئاتر براي كودكان در راســتاي 
برجسته ســازي هرگونه حقوق اجتماعي براي كودكان است، به همان 
نســبت و اندازه كه ما براي كودكان خــود آنقدر اعتبار و اطمينان قائل 
هستيم كه به آنها اجازه مي دهيم مطالبات خويش را با اجراي نمايشنامه 
و شركت مستقيم در نمايش احساساست باطني خود، بيان كنند و عزت 

نفس خود را تقويت سازند.
 اجراي نمايش توسط خودِ كودكان، آنان را به مسئوليت هاي اجتماعي 
آشــنا مي ســازد و خالقيت و نبوغ آنان را بارور مي كند. اين قسمت از 
اهداف جشنواره تئاتر كودك و نوجوان همان اجراي نمايش است، اما 
بخش هاي عمده اهداف جشــنواره در دستاوردهايي است كه مي تواند 
به بار آورد. فضاسازي براي ابراز احساسات و ارائه خالقيت هاي آنان، 
ايجاد مراكز آموزشــي و تربيتي مناسب و به روز، فراهم سازي امكانات 
و زيرســاخت هاي توانمند جهت حل مشكالت كودكان و سالم سازي 
روان و جسم اين قشر عظيم و بالنده جامعه كه عهده دار امور اجتماعي 
و اداره كشــورمان در ســال هاي نه چندان دور مي باشند نيز از اهداف 
نهفته و استعدادهاي بالقوه جشنواره است كه جاي دارد به نحو احسن 

پيام رساني و اطالع رساني شود.
 هر چه هســت حضور ميداني جشنواره در يك بازه زماني حداكثر 
يك هفته اي به پايان مي رســد و وظيفه مهم بررســي و بارورسازي 
دســتاوردهاي جشــنواره در طول يكسال آينده اســت كه به عهده 
پيام رسان هاي اين جشــنواره است و در بسته هاي اطالع رساني بايد 
بــه آگاهي افكار عمومي برســد و اين همان انتظــار بحق و منطقي 
از جشــنواره اســت كه بعيد مي نمايد محقق گردد و كماكان پرونده 
جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان 3 روز ديگر بســته مي شــود و به 
فراموشــخانه بايگاني ســپرده مي شود تا يكســال ديگر و غوغاي 

زودگذري ديگر!!!

توليد 7 محصول جديد ايرانى 
در حوزه سلول درمانى

 دبير ستاد توسعه سلول هاى بنيادى و علوم شناختى معاونت علمى 
و فناورى رياست جمهورى گفت: 7 محصول جديد در حوزه سلول 

درمانى آماده دريافت مجوز از سازمان غذا و دارو هستند.
 به گزارش فارس، اميرعلى حميديه دبير ســتاد توســعه سلول هاى 
بنيادى و علوم شــناختى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى 
در نشست خبرى سومين دوره از جشنواره سلول هاى بنيادى و علوم 
پزشكى كه در معاونت علمى برگزار شد گفت: در 10 سال آينده اين 
صنعت مى تواند بيش از 170 هــزار ميليارد تومان بازار جهانى را در 
اختيار داشته باشد و شركت هاى چند مليتى كه در ايران كار مى كنند به 

سمت توليد محصوالت با پايه سلول رفته اند.

كپسول فضايى حمل انسان رونمايى 
مى شود

 كپســول فضايى حمل انسان كه در دســت طراحى متخصصان 
داخلى اســت در نهمين نمايشــگاه هوايى ايران كيش (ايران ايرشو) 
رونمايى مى شود.به گزارش  خبرنگاران جوان، در بخش نمايشگاهى 
نهمين نمايشــگاه هوايى كيش، 100 شــركت داخلــى و خارجى و 
نمايندگانى از كشورهاى روسيه، آلمان و ايتاليا، آخرين دستاوردها و 
تجهيــزات به روز صنايع هوايى و هواپيمايى و فضايى را در معرض 

ديد عموم قرار خواهند داد.
در اين نمايشــگاه كه 5 تا 8 آذرماه برگزار مى شود از كپسول فضايى 
حمل انســان (در دست طراحى) نيز رونمايى مى شود كه اين فناورى 

توسط متخصصان داخلى در حال طرحى است.

سنجش آلودگى مواد خوراكى با مغز مداد !
  يك محقق ايرانى با ايجادســطحى نانوساختار بر روى سطح مغز 
مداد، موفق به ساخت ابزارى آزمايشگاهى جهت استخراج تركيبات 

آالينده موجود در مواد خوراكى شد.
به گزارش مهر ، هيدروكربن هاى آروماتيك حلقوى، دســته بزرگى 
از تركيبات آالينده زيســت محيطى هســتند كه حضور آن ها افزايش 
احتمال ابتال به انواع ســرطان را در پى دارد.ازاين رو، ســنجش آسان 
اين تركيبات در مواد خوراكى مى تواند گامى به ســوى افزايش ايمنى 
و سالمت جامعه بشــمار رود. در اين راستا، پژوهشگر رشته شيمى 
تجزيه، با انجام يك طرح آزمايشگاهى در قالب رساله دكترى، موفق 
به ساخت ابزارى از مغز مداد جهت تشخيص و اندازه گيرى تركيبات 

آروماتيك حلقوى موجود در مواد خوراكى شده است.

كرم خوراكى به منبع غذايى تبديل مى شود
  يك استارت آپ هنگ كنگى مشغول ساخت سيستمى است كه 
كرم هاى خوراكى را در آشپزخانه پرورش مى دهد و از آن به عنوان 

منبع غذايى استفاده مى كند.
بـه گـزارش مهـر ، كاترينـا آنگر يـك كارآفرين هنگ كنگى اسـت 
كـه قصـد دارد از كـرم هـاى خوراكـى غذاهايـى مانند پاسـتا تهيه 

. كند
اين كارآفرين 28 ساله موسس استارت آپ Living Farms است 
كه از سال 2016 ميالدى انكوباتورهاى مخصوص حشرات مى سازد. 
اين استارت آپ اكنون مشغول ساخت يك مدل جديد براى پرورش 
كرم ها اســت. اين مدل براى اســتفاده در آشــپزخانه و كالس هاى 

زيست شناسى مناسب است.

چين رقيب GPS آمريكا را مى سازد
 چين در حال ســاخت و توســعه جايگزينى بــراى جى پى اس 
آمريكاست كه يكى از بزرگترين برنامه هاى فضايى اين كشور است.

به گزارش تســنيم ، چين رقابت خود با آمريكا را بيشــتر مى كند. 
اين كشــور حداقل 9 ميليارد دالر براى ساخت يك سيستم ناوبرى 
فضايى هزينه كرده اســت و در بحبوحه افزايش درگيرى هاى بين 
دو كشــور، ديگر وابســته به GPS آمريكا نيست .اطالعات مكان 
يابى كه از ماهواره هاى جى پى اس فرســتاده ميشود، مورد استفاده 
گوشى هاى هوشمند، سيستم هاى جهت يابى ماشين ها، ريزتراشه 
داخل قالده سگ ها و موشكهاى هدايت شونده است. اين ماهواره 
ها توســط نيروى هوايى آمريكا كنترل مى شوند كه باعث نارضايتى 

دولت چين است.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- خانم يايا
■ قد  س2.................................... ... الزانيا- خانم يايا 

 پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب 
■بهمن مالير............ ................مغزهاي كوچك 
زنگ زده -لس آنجلس تهران-  پيشوني سفيد

در گردشگرى دنيا ازسال 2018 همدان شناخته شد 

اعتبار وعده شده محقق نشد اما...
مريم مقدم »

در  شــهري  اســت،  همدان  اينجا   
كريدور غربي ايران شــهري كه گوشه 
و كنارش دســت در دســت طبيعت و 
فرهنگ و اتفاقات خوب هنري اســت. 
اما امسال سال همدان است سال 2018، 
تا ساليان ســال همدان 2018 در خاطر 
همگان ثبت خواهد مانــد. اما آيا قرار 
است اين سال نقطه پايان اتفاقات متمايز 
گردشگري همداني باشد كه سال ميالدي 
2018 براي نقطه پرتاب بود يا نه آنقدر 
كارشناسانه عمل شده است كه از سال 
2018 همدان با داشــته هاي گردشگري 
در اذهان نسل هاي آتي خواهد درخشيد. 
رسيدن به اين پاســخ نيازمند خروجي 
تصميم گيري ها و رفتارهاي متوليان امري 
است كه از اين پس شاهد رقم خوردن 

آن خواهيم بود.
رويداد «همــدان 2018» يعنى پايتختى 
گردشــگرى آســيا  كه توسط سازمان 
ACD   انتخــاب شــد ؛ و همچنين 

ميزبانــى همــدان از چهلمين اجالس 
UNWTO در   كه  گردشگرى  جهانى 

ايــن تصميم اتخاذ شــد و همدان بين 
شهرهاى عضو اين فرصت را پيدا كرد 

تا 2018 را به نام خود ثبت كند.
 حال با نزديك شــدن به پايان ســال 
2018 زمان آن اســت كه دستاوردهاى 
اين رويداد توســط كارشناسان مطرح 

ارزيابى شود . 
آسيايى  كشورهاى  گردشگرى  «پايتختى 
و ميزبانى از اجالس جهانى گردشگرى 
»، آنچه بــراى ديگر شــهرهاى جهان 

آرزوست، براى همدان رقم خورد  .
رويداد جهانــى «همدان  2018»، يعنى 
مطرح شدن نام همدان  به عنوان پايتخت 
گردشگرى  كشورهاى آسيايى و ميزبان 
در  دنيا  شــهرهاى  بين  جهانى  اجالس 
ســال2018  يك اتفاق نادر است. اگر 
يكى ديگر از شــهرهاى ايران بخواهد 
براى كســب اين عناوين نامزد شوند، 

بايد ده ها  سال صبر كند.

مسئوالن: «همدان 2018» به سال 2018 
منحصر نمى شود

 حاال كه حدود يك ماه به اتمام اين رويداد جهانى باقى مانده، 
فرصت خوبى است تا به عقب برگرديم، ببينيم اين رويداد براى 

همدان  چقدر مفيد واقع شده است؟
مسئوالن در خصوص  عملكردشان مى گويند: همد ان 2018 تنها 
يك آغاز بود. با اين رويداد همدان در مسير توسعه گردشگرى 
قرار گرفــت و قرار اســت در آينده اتفاقــات خوبيدر حوزه 
گردشــگرى بيفتد.به عنوان مثال علــى مالمير ، مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى همدان  كه به عنوان  دبير 
ستاد «همدان  2018» مســئوليتهاى سنگينى را به عهده داشت 

، مى گويد: پيگيرى و انجام پروژه هاى گردشــگرى تنها به سال 
2018 منحصر نمى شــود بلكه در سال هاى بعدى نيز پيگير اين 
طرح ها خواهيم بود و نتيجه اين رويداد در آينده نمايان ميشود 

به گفته مالمير  پس از مطرح شــدن رويداد همدان  2018 شاهد 
پيشرفت هايى در تمامى حوزه هاى مرتبط با گردشگرى در اين 
شــهر بوديم. وى مى گويد: از جمله كارهاى انجام شده، مى توان 
به افزايش بســيار باالى تخت هاى هتل هاى همدان  اشاره كرد 
به گونه اى كه تعداد اين تخت ها تا قبل از رويداد همدان  2018، 
2200 تخــت بود كه بعدازاين رويداد و بــا در نظر گرفتن 10

مجوز زيرساخت هاى گردشــگرى و هتل، اين تعداد تخت به 
3200 مورد رسيده اســت. در حال حاضر همدان 1600 تخت 

در 14هتل دارد 

اعتبارات رويداد همدان 2018 
محقق نشد 

 وقتــي بناي ميزبانــي همــدان از 2 رويداد مهم 
گردشــگري در همدان گذاشته شد همه تصورات به 
اين سمت و ســو حركت كرد كه آبي از اين اتفاقات 
جهاني در ديگ اقتصــادي جامعه محلي گرم خواهد 
شــد اما با پيش رفتن برنامه ها چنين شــرايطي حاكم 

نشد.
ميزبانــي همدان از كنفرانس بين الملل «همدان 2018» 
و كســب عنوان پايتخت گردشگري قرار بود اتفاقات 
متمايز را در زمينه جذب اعتبارات براي و به نفع استان 
رقم زند. در همان روزهاي ابتداي سال 2018 پس از 
انتشار تحليل هاي تأثيرگذار رسانه ها و پيگيري مجدانه 
نيكبخت، استاندار همدان 10 ميليارد تومان اعتبار ملي 
به استان همدان براي برگزاري رويداد «همدان 2018» 

اختصاص پيدا كرد.
14 بهمن ماه 1396 بود كه با اعالم رسمي اين خبر همه 
رســانه ها نوشتند كه تخصيص مبلغ 10 ميليارد تومان 
اعتبار به رويداد گردشــگري 2018 در همدان حتمي 
شد. خبرگزاري فارس در اين تاريخ به نقل از نماينده 
مردم همدان و فامنين نوشت «10 ميليارد تومان براي 2
رويداد گردشگري 2018 در همدان اختصاص يافت».
در اين خبر امير خجســته صراحتاً اعالم كرد به دنبال 
عــدم درج اعتبار مورد نياز ســال 97 براي 2 رويداد 
بين المللي و آسيايي در همدان پيگيري موضوع توسط 
بنده و آقاي حاجي بابايي در دستور كار قرار گرفت و 
باالخــره پس از پيگيري هاي متعدد اين اعتبار را براي 

جذب به استان هدايت كرديم.

19 اســفند 1396 خبرگزاري تسنيم به نقل از ابراهيم 
مولوي، رئيس شــوراي شهر نوشت: «اعتبار برگزاري 
رويداد بين المللي «همــدان 2018» 10 ميليارد تومان 
است». موضوع به اينجا ختم نشد و پي در پي رسانه ها 
تيتر زدند و خبر از اختصاص 10 ميليارد تومان اعتبار 

به 2 رويداد بين المللي «همدان 2018»  دادند.
پس از ايــن در تاريخ 14 فروردين ماه 1397 خبرگزاري 
تسنيم بار ديگر به نقل از امير خجسته، نماينده مردم همدان 
و فامنين در مجلس شوراي اسالمي نوشت: «اعتبار رويداد 

سال 2018 همدان به 12 ميليارد تومان رسيد.
چرخ گردون چرخيد تا روزگار به شــهريورماه 1396
رسيد و كنفرانس بين المللي «همدان 2018» به مرحله 
اجرا رسيد. در تاريخ 3 شهريور 1397 رسانه ها به نقل 
از نيكبخت، اســتاندار همدان نوشتند: «اعتبار ابالغي 
2018 براي همدان 9 ميليارد تومان اســت كه يك دوم 
آن مبلغي بالغ بر 4/5 ميليارد تومان به اســتان همدان 
اختصاص يافته اســت، اما هنــوز 4/5 ميليارد تومان 
ديگر از اين اعتبار اختصاص يافته بالتكليف اســت. 
آيا قرار اســت 12 ميليارد اعتبار وعده داده شده با تنها 
يك سوم اين مبلغ محقق شود؟ چرا بايد در پيچيدگي 
برنامه ريزي ها همچنان اعتباري كه مي توانســت سهم 
اســتان باشــد و امروز كه اجالس جهاني گردشگري 
در واپســين لحظــات آغازين با اعتبــارات محدود 
دست وپنجه نرم مي كند، در آرزوي نبود پول، برخي از 

برنامه هاي پيشنهاددهندگان را ناديده بگيرد؟ 
مردم اســتان اميــدوار بودند به نام اجــالس اعتباري 
شــاخص به همدان اختصاص يابد كه به واســطه آن 
تحولي در حوزه گردشــگري ملموس باشد اما هرگز 
اين اتفاق رخ نــداد و حتي به بهانه رويداد بين المللي 

درآمدي عايد همدان نشد. حال انتظار مي رود با پاي 
كار ماندن مسئوالن و بويژه استاندار كه همواره دغدغه 
تأمين اعتبارات را داشت، مابقي اعتبار اجالس جهاني 
گردشــگري و كنفرانس بين المللي همدان تأمين شود 
و در اين روزهاي باقيمانده تا از راه رســيدن ميهمانان 
سازمان جهانگردي، طرح هاي نو راه اجرايي شدن را 
بــاز كند كه اگر غير از اين باشــد، نمي توان ادعا كرد 

تحول شامل حال حوزه گردشگري در استان بشود.
تالش براى تبليغ هاى بين المللى

اما در اين ميان فقدان تبليغات مناسب كه از انتقاداتى 
بود كه به «همدان 2018» وارد مى شــد كميته اطالع 
رســانى اين دو رويداد توانســت با كمــك به تامين 
محتوى و انتشــار بيــش از 2198 لينك خبرى آوازه 
همدان2018 را به آنســوى مرزها ببرد   معاون وقت 
گردشگرى كشور شهريور ماه 1397 در زمينه تبليغات 
بين المللى كه براى معرفى همدان به كشورهاى ديگر 
صــورت گرفته گفته بــود : «در حال حاضر تبليغات 
در شــبكه هاى برون مرزى كشــور صورت گرفته و 
اطالع رسانى هايى از سوى سازمان جهانى جهانگردى 
دربــاره اين رويداد انجام شــده اســت. همچنين با 
آژانس هاى گردشگرى كشورهاى ديگر از جمله تركيه 
و چين به توافق رسيده ايم تا استان هاى مختلف ايران 
از جمله همدان، يزد، كرمان، اهواز، تبريز و... را معرفى 
كنند. همچنين هواپيمايى تركيش اير نيز در اين زمينه 
اعالم همكارى كرده است.» و به هر ترتيب فارغ از اين 
موارد با دســت خالى همدان توانست از مسير انتشار 
اخبار رسمى در رسانه ها و حتى غير رسمى در فضاى 
مجازى تاثير شــگرفى در زمينه شناساندن ظرفيت ها 

داشته باشد .

آمار مسافران ورودى به همدان رشد داشت
 مالمير در اين زمينه  كه ميزان ورودى مســافران به همدان به 
خاطر رويدادهاى « همدان  2018 » افزايش زيادى داشــته است 
گفت : نســبت به مدت مشابه ســال 1396  در 7 ماه اخير سال 
1397 ميزان بازديد از جاذبه هاى گردشــگرى 20 درصد افزايش 

پيدا كرده است .
على خاكسار ، معاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى استان 
نيز مى گويد: تعداد گردشــگران داخلى اقامتــى 80درصد  و تعداد 
گردشگران خارجى اقامتى62 درصد در همدان افزايش داشته است 

على معصومى، يكى از مغازه داران همدان  در مركز شهر به خبرنگار 
ما مى گويد: «امســال با همدان 2018 ســاعت باز بودن مغازه ها و 
حضور مشــترى در مغازه ها بيشتر شــد .»او معتقد است آمارهايى 

كه مســئوالن درباره رويداد «تبريز 2018» ارائه مى كنند، با واقعيت 
سنخيت دارد و اين را از تردد گرد شگر در شهر در نوروز و تابستان 
97 ميتوان فهميد  و ادامه مى دهد: ما هم در اين شهر زندگى مى كنيم، 
مسافر اضافه شــده است  يكى از كارشناسان حوزه گردشگرى هم 
ميگويد امســال ، جلســات زيادى در با موضــوع  رويداد «همدان  
2018» برگزارشده اســت، هم در تهران و هم در همدان . از زمانى 
كه پايتخت گرد شگرى آسيا و ميزبان اجالس جهانى گردشگرى در 
سال 2018معرفى شد، ستادهاى استانى و ملى تشكيل شدند كه در 
ستاد ملى گاه معاون اول رئيس جمهور، اغلب رئيس سازمان ميراث 
فرهنگى و هميشه اســتاندار و نمايندگان استان حضور داشتند؛ در 
ستاد ملى نيز مديران كل اداراتى كه قرار بود براى رويداد برنامه هايى 

برگزار كنند. 

رونق كسب و كار در همدان با گردشگرى

 درعيــن حال قرار گرفتــن همدان پس از اســتان چهارمحال و بختيارى به عنوان شــهر 

يمنى بود  كه نشان مى دهد همدان 
گرپذير در نوروز از نظر استاندار وقت  اتفاق خوش 

گردشــ

مى تواند با معرفى جاذبه هاى خود جايگاه مناسبى در زمينه شهرهاى گردشگرپذير بيابد. 

ك از آنها فاصله دارد. همچنين با 
همدان همجوار با 9 استان است كه يك ساعت و نيم با هر ي

تهران تنها 3 ساعت فاصله زمانى دارد.

ى اين استان ها نيز باشد. فرودگاه و خطوط ريلى استان همدان 
 همدان مى تواند مقصد گردشگر

دشگران زيادى را دارد. اين كار كمك مى كند هم جاذبه هاى گردشگرى 
نيز ظرفيت پذيرش گر

همدان معرفى شــود، هم كســب و كار در صنعت گردشگرى و صنايع دستى رونق يافت.آمار 

سال گذشته تا فروردين ماه امسال بيش از 
موجود حاال نشان دهنده اين است ؛ از نيم سال دوم 

400 ميليارد تومان مبل و لوازم چوبى منبت در همدان به فروش رفته است. 

چنين آمارها نشــان مى دهد كه كسب و كار در همدان از رتبه 24 به 11 رسيده و اين يعنى 
هم

رونق گردشگرى.

ايران كشور امن شناخته شد

 را منزوى كند همدان با ميزبانى از چهلمين اجالس 
 در شرايطى كه آمريكا تالش كرد ايران

ن ردپايى در ذهن گردشگرى دنيا ثبت كرد ماندگار 
جهانى گردشگرى در ايرا

ى اصغر مونســان معاون محترم رئيس جمهور 
حاال پس از اتمام اجالس و ارائه گزارش ها عل

ن عنوان كه ايران امن ترين كشور جهان شناخته شد 
در يادداشــتى خبرى را منتشر ميكند با اي

ش همه مسئوالن و متوليانى  كه با حمايت خود موجب شدند همدان 
و اينجا بايد در برابر تال

بــه نمايندگى از ايران پس از 40 ســال فرصت ميزبانى از يك رويــداد جهانى مهم در حوزه 

گردشگرى را كسب كند و ويترينى از داشته هاس ارزشمند را براى جهانيان به نمايش بگذازد 

هانى را تغيير داد . اين همه آنچه است كه 
ســر خم كرد .  سال  2018 ميالدى  همدان  آمار ج

در ذهن تاريخ پايتخت تاريخ و تمدن  ايران زمين خواهد ماند . دست آوردى مهم براى ايران 

بدنبال برگزارى چهلمين اجالس جهانى گردشگرى  و سفر رئيس Unwto به ايران و همدان، 

نام ايران در فهرست امن ترين كشورهاى جهان قرار گرفت.


