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بازنشسته هاي تأمين اجتماعي 
پشت كوتاه ترين ديوارها 

رانده شدند
 اين روزها معضل گراني قيمت اجناس 
و مايحتــاج عمومي قشــرهاي زيادي از 
جامعه به خصوص حقــوق بگيران و كم 

درآمدها مستأصل ساخته و آزار مي دهد.
علت يابــي گراني ها و اينكــه وضعيت به 
وجود آمده ريشه در چه عواملي از جامعه 
دارد، موضوع ســاده و طوالني است كه از 
حوصله اين يادداشت خارج است وليكن 
اينكه فشار گراني ها از ُگرده كدام دسته از 

اقشار جامعه مي باشد.

يادداشت

1

حمايت از دولت براى 
اصالح اقتصاد حمايتى

 مشكالت ساختارى و ديرپاى اقتصاد 
ايران همواره وجود داشــته است و اغلب 
حــوادث و رويدادهــاى غيرمترقبه به آن 
دامن زده انــد. اقتصادى بيمــار كه بعضًا 
ويروس هــا را بــه خود جــذب مى كند 
و از دفــع ميكروب هاى مخــرب عاجز 
اســت.قريب به اتفاق اقتصاددانان بر اين 
معضــالت و خألها و چالش هــا اذعان 
دارند و اگر براى درمان دردهاى اقتصادى 
راه هاى متفاوتى را پيشــنهاد مى كنند ولى 

در وجودشان ترديد ندارند.

همدان پيشتاز در استفاده از بخارى هاى استاندارد 
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شب عاشقان يلدا چه شب دراز باشد

يلداي ايراني 
ثبت جهاني 
مي خواهد

ا جان ه ز ا جانط ه ز ط
ی یا مام د ای ما  ی، یا یک  ای د  ا 

از طرف پدر و مادراز طرف پدر و مادر
تولدت مباركتولدت مبارك

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 مشكالت ساختارى و ديرپاى اقتصاد ايران همواره 
وجود داشــته اســت و اغلب حوادث و رويدادهاى 
غيرمترقبــه به آن دامــن زده اند. اقتصــادى بيمار كه 
بعضــًا ويروس ها را به خود جــذب مى كند و از دفع 

ميكروب هاى مخرب عاجز است.
قريــب به اتفاق اقتصاددانان بر اين معضالت و خألها 
و چالش هــا اذعان دارند و اگر بــراى درمان دردهاى 
اقتصادى راه هاى متفاوتى را پيشــنهاد مى كنند ولى در 
وجودشان ترديد ندارند تا جايى كه اغلب جراحى هاى 
مختلفى را راه عالج مى دانند. در اين ميان آمد و شــد 
دولت ها و مجلس ها با گرايش هاى متفاوت درمان هاى 
سخت و سهل را به تعويق انداخته است، چنانچه بعضًا 

از دير شدن آغاز درمان ها جداً ابراز نگرانى مى شود.
اقتصاد حمايتــى كه ما داريــم و بودجه هاى عمومى 
را مى بلعــد و چيزى براى ســرمايه گذارى و توليد و 
اشــتغال باقى نمى گذارد يكى از ابرچالش هايى است 
كــه هنوز هيچ يك از دولت ها تــوان واراده و حمايت 
الزم بــراى برطرف كردنش را نداشــته اند. در دولت 
اصالحات روندى معقول براى حذف يارانه ســوخت 
پيش بينى شد و همه ســاله قيمت آن افزايشى آرام به 
خود مى گرفت چنانكه مردم هم با آن هماهنگ شــده 
بودنــد وفضاى روانى براى افزايش جهشــى تورم به 

وجود نمى آمد.
متأســفانه با روى كار آمدن دولت نهم نه تنها آن روند 
كارشناســى شده متوقف شد كه با پرداخت يارانه هاى 
مســتقيم و نقدى زخم عميق اقتصاد ايران عميق تر شد 
و اينك دولــت حتى براى حذف يارانــه متمكنان و 

برخورداران با مشكل جدى روبه روست.
كاش پول پاشى هاى مستقيم و غيرمستقيم فقط مختص 
پرداخــت يارانه هــاى نقدى بــود و كاش اين پول ها 

به دست محرومان و حتى قشر متوسط 
جامعه مى رســيد. متأســفانه در حال 
حاضر قشــر متمول جامعه از بيشترين 
يارانه ها اســتفاده مى كنــد و در مقابل 
هركس ضعيف تر اســت از كمك هاى 

يارانه اى محروم تر است.
 مثال روشــنش بنزين كــه 58 درصد 
ازمردمــى كه فاقد خودرو هســتند از 
يارانه آن كمترين استفاده را مى كنند و 
42 درصدى كه داراى خودرو هســتند 
تازه به نســبت تعداد خودرو هايى كه 

دارند بيشــترين اســتفاده را از يارانــه بنزين مى برند. 
جالب اينكه حتى در ميان قشر ماشين دار آنكه خودش 
و خانمش وفرزنــدان و خدمتكارانش هر كدام داراى 
اتومبيل هســتند حجم بسيار بيشترى از يارانه سوخت 

را مى بلعند.
براى اين دردها و زخم ها كه همه اركان اقتصادى 
كشــور را تحت تأثير خود قرار داده اســت ديريا 
زود بايد چاره اى انديشــيده شود. اما كامًال واضح 
اســت كه مقابله با اين مشــكالت غول آسا كارى 
سخت و دشوار اســت و چه بسا عوارض سختى 
باشد.  داشته  سنگين  جراحى  يك  عوارض  همچون 
لذا بايــد در اين زمينه ها يك اجمــاع قاطع به وجود 
آيــد و همه اركان نظام در اين زمينه پشــتيبان واقعى 
دولت باشــند.در شــرايط تحريم و تورم ناشى از آن 
و فسادهاى گســترده اقتصادى و دخالت هاى بيجا از 
ســوى كانون هاى قدرت و ثروت دولــت تنها زمانى 
مى تواند كار شــجاعانه اصالح اقتصاد حمايتى را آغاز 
كند و درميانه كار دســت و دلش نلرزد كه قاطعانه و 

جداً مورد پشتيبانى قرار گيرد.

اين طبيعى است كه دولت ها برخى از 
جراحى ها را به تعويق اندازند و گاهى 
آن را بــه دولت هاى بعدى حواله كنند 
لــذا اگر دولتــى اراده و توان و همت 
چنين كارى را داشته باشد بايد تشويق 
شــود و از او قدردانــى به عمل آيد و 
در برابــر مشــكالت احتمالى تنهايش 

نگذاشت.
اگــر در ايــن رابطه مهــم و حياتى 
اجتماعــى ميــان دولــت، مجلــس، 
كارشناســان اقتصادى و همه متنفذان 
جامعه از علما و دانشمندان و دانشگاهيان ونخبگان 
و دلســوزان و ايران دوســتان ايجاد شــود مى توان 
صادقانه و صميمانه با مردم سخن گفت و همكارى 
و همدلى ضرورى آنان را به دســت آورد. هشــدار 
مى دهيم كه اقتصــاد ما بعيد اســت همچنان ياراى 
تحمل مسكن هاى مقطعى را داشته باشد و از درمان 
واقعى دور بماند. روزى كه ديگر همين مســكن ها 
هم جــواب ندهند و درد بيمــار را آرام نكنند دور 

نيست.
عقال و خردمنــدان تصميم هاى درســت و اصولى و 
محتوم (هرچند تلخ) را چنــدان به عقب نمى اندازند 
كه كار از كار بگذرد و هزينه هاى ســنگين و بنيان كن 

حادث شوند.
 ما بايــد به جامعه خويش اعتمــاد كنيم و گزينه هاى 
درســت و كارشناســانه را پيش رويش قــرار دهيم 
ومطمئن باشــيم كه مردم ما بــه آن درجه از هوش و 
آگاهى رســيده اند كه ميان عوامفريبى و خردمندى راه 
درســت را انتخاب كنند و حامى مســئوالن صادق و 

دلسوز باشند.

حمايت از دولت براى اصالح اقتصاد حمايتى
يادداشت 
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محمد كاظمي
نماينده مردم مالير 

در  مجلس شوراى اسالمى

سرانجام تعالى بازنشست شد و افشارى سرپرست

پايان فرمانداري سكوت
مشتريان سيتروئن  خواستار اجراي قرارداد

سايپا 2 برابر زمان پيش خريد 
پول مي خواهد
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بـرخبرخبر
خ كاهش دماى هوا از امروز 

 كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان با بيان اينكه پيش بينى مى شود كه دما 
بين يك تا چهار درجه ســانتيگراد كاهش يابد، گفت: ســامانه جديد بارشى از 
اواخر پنج شنبه وارد استان مى شود.محمدحسن باقرى شكيب با بيان اينكه در شب 
گذشته شاهد بارش باران در همدان بوديم، اظهار كرد: با توجه به بررسى داده هاى 
هواشناسى و تصاوير ماهواره اى شاهد خروج سامانه بارشى از همدان هستيم.وى 
در گفت وگو با فارس افزود: پيش بينى مى شود به جز بارش هاى پراكنده در برخى 
نقاط استان پديده خاصى ديده نمى شود.كارشناس اداره كل هواشناسى همدان با 
بيان اينكه انتظار مى رود از امروز صبح در برخى از نقاط استان شاهد مه صبحگاهى 
باشــيم، عنوان كرد: پيش بينى مى شــود كه دما بين يك تا چهار درجه سانتيگراد 
كاهش يابد.وى با بيان اينكه ســامانه جديد بارشى از اواخر پنج شنبه وارد استان 
مى شود، خاطرنشان كرد: البته اين بارش ها به اندازه سامانه قبلى چشمگير نيست.

توزيع 10 هزار كارت 
«سفيران سالمت دانش آموزى» 

معاون تربيت بدنى و سالمت آموزش و پرورش استان همدان از توزيع 10 هزار 
كارت سفيران سالمت دانش آموزى در مدارس استان خبر داد.

عبدا... جعفرى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه «سفيران سالمت» دانش آموزى 
با كمك مراقبان سالمت در مدارس به ارتقاى آگاهى سالمت و بهداشت فردى 
و اجتماعى توجه دارند اظهار كرد: امســال در راســتاى ارتقاى سطح سالمت 
مدارس، طرح آموزش سفيران سالمت دانش آموزى با پوشش 16 درصدى در 
مدارس استان اجرا مى شود.وى با بيان اينكه سفيران سالمت دانش آموزى مروج 
فرهنگ ســالمت در جامعه هستند افزود: برنامه ملى خودمراقبتى از سال 94 با 
همكارى دانشگاه علوم پزشكى و با اجراى جشنواره «سفيران سالمت»، ما را در 

رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده يارى مى كند.

كمك 13/5 ميليارد تومانى حاميان در همدان
 معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد استان همدان گفت: خيران 
نيكوكار همدانى 13 ميليارد و 500 ميليون تومان به فرزندان معنوى خود كمك 

كرده اند كه با 52 درصد رشد همراه بوده است.
جمشــيد محمدى در گفت وگو با فارس اظهار كــرد: طرح اكرام ايتام مختص 
كودكانى اســت كه پدر خود را از دســت  داده اند و طرح محســنين مربوط به 
كودكانى اســت كه يا پدر و مادر آن ها از يكديگر جدا شده و تحت سرپرستى 
مادر هســتند  و يا پدر در قيد حيات اســت، اما به دليل بيمارى قادر به تأمين 

معاش خانواده نيست.
وى با بيان اينكه تشخيص نيازمند بودن خانواده ها توسط كارشناسان كميته امداد 
انجام مى شود افزود: خيران نيكوكار همدانى 13 ميليارد و 500 ميليون تومان در 

هشت ماهه امسال به فرزندان معنوى خود كمك كرده اند.

بازنشسته هاي تأمين اجتماعي 
پشت كوتاه ترين ديوارها رانده شدند

مهدي ناصرنژاد »
 ايــن روزها معضل گرانــي قيمت اجنــاس و مايحتاج عمومي 
قشــرهاي زيادي از جامعه به خصوص حقوق بگيران و كم درآمدها 

مستأصل ساخته و آزار مي دهد.
علت يابي گراني ها و اينكه وضعيت به وجود آمده ريشه در چه عواملي 
از جامعه دارد، موضوع ســاده و طوالني اســت كــه از حوصله اين 
يادداشت خارج است وليكن اينكه فشار گراني ها از ُگرده كدام دسته از 
اقشار جامعه مي باشد نيز موضوع ساده تري است كه در نظر مسئوالن 
و حيطه اقدام آنان مغفول مانده و اين انتظار به وجود آمده كه اگر در 
توزيع منابع و سرمايه هاي ملي عدالت وجود ندارد، حداقل در تقسيم 
كمبودها و فشــار گراني ها روي دوش طبقات جامعه عدالتي برقرار 
گردد! در اين ميان يكي از مظلوم ترين قشرهاي جامعه بازنشسته ها و 
مستمري بگيران هستند كه براي گذران زندگي چشم به پايان ماه ها كه 
اتفاقاً ماه هاي پاياني عمر آنان نيز مي تواند باشد، دارند و آب باريكه اي 
كه در شــوره زار تورم و گراني هاي روزافزون و خلق الساعه باريك تر 

و باريك تر مي شود.
بازنشسته ها جمعيت كمي از جامعه 82 ميليون نفري ايران نيستند اما از 
بد حادثه تبعيض هاي فراواني در بين همين بازنشسته ها وجود دارد و 
مستأصل ترين آنها هم كساني هستند كه حقوق هاي خشك 2 ميليوني 

و كمتر از آن را از تأمين اجتماعي دريافت مي كنند.
روزگار بد و مســتمري بخور و نمير آسيب بختك واري است كه به 
جان و شخصيت خيلي از بازنشسته ها افتاده و وادارشان مي سازد تا در 
متن جامعه و برابر خيلي از گردن كشان كه شايد از كنار سفر خود آنان 

بلند شده باشند، همواره ناتوان جلوه كند.
هيچ راه و چاره اي هم باقي نيســت چرا كه هيچ خالي از شش خال 
روزگار در فرمان آنان نمي باشــد وليكن به هر طريقي كه هست بايد 
برابر ســختي هاي زندگي و انتظارات بســيار خانــواده و نوادگان و 

وابستگان آن قدعلم كرده و پاسخگو باشند. 
در شــهر ما كم نيستند بازنشستگاني كه اتفاقاً اغلب آنان دفترچه هاي 
خدمات درماني ســازمان تأمين اجتماعي را در جيب هاي خود دارند 
و در تمام پارك هاي شــهر و هر كجا يك ســكوي سنگي و نيمكت 
زوار دررفته اي براي نشســتن و آراميدن هســت، مي توان ديدشان و 
حرف هايشان را شــنيد و براي واگويه هاي تلخشان غصه و حسرت 

خورد.
چه مظلومند مردان و زنان بازنشســته، آن هم بازنشســته هاي تأمين 
اجتماعي كه همه روزه ساك به دست و گوني بر دوش از خانه هايشان 
بيرون مي زنند تا بلكه چيــزي بتوانند بخرند و به خانه ببرند اما تاب 
بيشــتر رفتن و حاكمانه دور زدن ها ندارند و به نزديك ترين سكو كه 
مي رســند ناگزير جا مي زنند و خشك مي شــوند و در همان حالت 
اســت كه با چهره هاي مسخ شــده تكاپوي زندگي انبوه رهگذران را 

زير نظر مي گيرند.
از زبان يكي از همين چهره هاي مســخ شــده بود كه شنيدم بيشتر از 
يك ماه اســت وعده واريز بســته حمايتي را به بازنشسته هاي تأمين 
اجتماعي در اول هفته يا آخر هفته مي دهند و تلويزيون هم زيرنويس 
مي كنند اما كارت هاي خالي آنــان حكايت هاي ديگري دارد يكي از 
همين بندگان خدا مي گفت: بيمه آتيه سازان هم از درون بازنشسته ها را 
مي سوزاند و از بيرون هم ديگراني را كه به نام پزشك و جراح گرفتار 

اين بيمه شده اند.
مي گفت: ماهانه به طور مرتب حدود 85 هزار تومان از مســتمري ما 
كم مي كنند و به حســاب بيمه آتيه سازان مي ريزند اما براي يك برگه 
هزينه 50 هزار توماني بايد بيشتر از 3 ماه انتظار بكشيم تا جبران بكنند.
او از من خواســت بنويســم چه اتفاقاتي بين بيمه آتيه سازان و ديگر 
بيمه هاي تكميلي وجود دارد كه بازنشستگان تأمين اجتماعي را ناچار 
مي ســازد با  حداقل هاي آتيه ســازان بســازند كه آن هم شامل همه 
هزينه هاي درماني نمي شــود اما ديگر بيمه هاي تكميلي تا ريال آخر 
هزينه بيمه شــدگان خود را در همان روز اول و هفته اول و حتي پاي 

صندوق بيمارستان ها محاسبه و پرداخت و تسويه مي سازند.

شانزدهمين نمايشگاه مبلمان ولوستر 
در همدان برگزار مى شود

 شانزدهمين نمايشگاه 
مبلمان ولوســتر و چراغ 
هاى روشنايى و تزئينى از 
3 تــا 8 دى ماه در محل 
شــركت نمايشگاه هاى 
بين المللى استان همدان 

برگزار خواهد شد.
نمايشــگاه  ايــن  در 
كننــده  شــركت   80
هــاى  اســتان  از 
تهران،اصفهان،خراســان 
همدان  و  رضوى،البــرز 
در زمينــه هــاى مبلمان 
- حتى ا ر - ســلطنتى )
و  كالسيك)،لوســتر 

چراغهاى روشنايى،صنايع چوبى،كاالى خواب،نهار خورى و سرويس 
خواب ، محصوالت خود را در فضايى بالغ بر 5000 متر مربع و در سه 

سالن ابن سينا ، الوند و هگمتانه عرضه مى كنند. 
حمايت از توليد داخلى و محصول ايرانى مهم ترين هدف برگزاركنندگان 

اين نمايشگاه است.
تنوع اجناس و قيمت ها،كيفيت مناسب و استفاده از طرح ها و ايده هاى 
مبتكرانه و جديد از مزاياى اين نمايشگاه است كه بازديدكنندگان را در 

انتخاب محصول مورد نظر خود يارى مى رساند.
فضاى رقابتى ايجاد شده در اين نمايشگاه سبب گشته است كه شركت 
كنندگان در ارايه ى مدل ها و گونه هاى مختلف محصوالت خود دست 
به نوآورى زده و در ضمن استفاده از آخرين طرح هاى جهانى،ايده هاى 

متناسب با فرهنگ ايرانى را نيز در نظر داشته باشند.
اين نمايشگاه هر روزه از ساعت 15 تا 20:30  و در روز جمعه از ساعت 

10 تا 20:30 پذيراى همشهريان محترم خواهد

119 فرد مبتال به تب مالت در كبودراهنگ 
شناسايى شدند

 طبق آزمايش هاى صورت گرفته در هشت ماهه سالجارى 119 فرد 
مبتال به تب مالت در اين شهرستان شناسايى شدند.

مدير شبكه بهداشت و درمان كبودراهنگ گفت: روستاى قهورد آلوده 
ترين منطقه مبتال به تب مالت اســت به گونه اى كه شاخص ابتال اگر 
120 در يكصد هزار جمعيت برآورد شده در اين روستا 500در يكصد 

هزار جمعيت است.
حســن بهرامى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: ســهم شهرستان 
كبودراهنگ از نظر ابتال به بيمارى تب مالت 16 درصد اســتان و يك 

درصد كشور است كه بايد براى كاهش اين آمار چاره اى انديشيد.
مدير شبكه بهداشــت و درمان كبودراهنگ درباره علت باال بودن تب 
مالت توضيح داد: ارتباط مســتقيم با دام مهمترين عامل ســرايت اين 
بيمارى است و 80 درصد جمعيت اين شهرستان را روستانشينان تشكيل 

داده حتى افراد ساكن در شهر نيز با دام در ارتباط هستند.
بهرامى ادامه داد: وجود دامدارى در شــهرهاى شــيرين سو، گل تپه و 
حتى كبودراهنگ گوياى اين اســت كه بيش از 90 درصد جمعيت اين 
شهرستان با دام در ارتباط هستند بنابراين اين وضعيت در باال بودن آمار 
مبتاليان تب مالت تاثير داشته است.وى همجوارى با استان هاى آلوده 
به تب مالت، نبود قرنطينه مناســب در مبادى ورودى دام، تمايل اندك 
روستانشينان به واكسينه كردن دام و ورود دام هاى آلوده بدون نظارت 
به شهرســتان را از ديگر عوامل باال بودن ميزان شــيوع اين بيمارى در 
كبودراهنگ برشــمرد.مدير شبكه بهداشت و درمان كبودراهنگ گفت: 
بروز تب مالت موجب الغر شــدن دام و كاهش ميزان شيردهى آن مى 
شود بنابراين دامدار براى پيشگيرى از ضرر اقتصادى اقدام به فروش دام 
بيمار به دالل با قيمت اندك مى كند.بهرامى اظهار داشت: طبق بررسى 
هاى صورت گرفته 80 درصد بيماران به علت ارتباط با جنين سقط شده 

گوسفند به تب مالت مبتال شدند.

1- دانش آموزان شنبه امتحان ندارند. گفته مى شود آموزش وپرورش 
به جز امتحانات نهايى بقيه امتحانات روز شــنبه تمامى دانش آموزان 
را لغو كرده است. گويا اين تصميم به دليل تقارن روزنخست زمستان 
با ايام امتحانات گرفته شده است. گويا يكى از مسئوالن وزارتى شب 
نشينى يلدارا دليل براين تصميم وكاهش اضطراب دانش آموزان اعالم 

كرده است.
2- بى توجهى بيمه هاى تكميلى به اجراى تعهدات دراستان گزارش 
شده است. گفته مى شود بيمه هاى تكميلى از قبول وپرداخت هزينه 
برخى خدمات پزشكى وبهداشــتى خوددارى ميكنند. گويا بيشترين 

عدم تعهد مربوط به بازنشستگان است.
گفتنى اســت پرداخت حق بيمه چندساله وعدم پايبندى به تعهدات 

موجى از نارضايتى را ايجادكرده است.
3- تورهاى گردشــگرى ويژه براى مراســم هويج خوران برگزارمى 
شود. گفته مى شــود 20 آژانس آماده برگزارى تورويژه سفربه استان 
يزد هســتند. گويا قراراست نخستين جشنواره هويج خوران با هدف 

جذب گردشگر از امسال دريزد برگزارشود.
گفتنى است همدان- پايتخت گردشگرى كشورهاى اسيايى برنامه اى 

براى گردشگرى زمستانه پايان 2018 ندارد.

 طرح جامع شهرهاى استان بايد به طور 
همزمان آغــاز و راهكارهاى اصلى در اين 
باره با مشــاوران و كارشناســان به صورت 

متفاوت انجام شود.
معاون امــور عمرانى اســتاندار همدان در 
كميسيون مديريت اجرايى ايمنى و حمل و 
نقل و شوراى ترافيك استان با گراميداشت 
روز حمــل و نقل و راهدارى افزود: اجراى 
طرح جامع شهرى بسيار مهم است و چراغ 
راه و افق 10 ســال آينده شهرهاى استان را 

روشن مى كند.
محمودرضا عراقى با بيان اينكه دوربين هاى 
ثبت تخلف جــاده اى در كاهش تخلفات 
بسيار موثر است اظهارداشت: همدان داراى 
يك حلقه خط ريلى اســت كه مى تواند در 
ايجاد اشتغال و توســعه گردشگرى استان 

موثر باشد.
وى كاهــش 14 درصدى تلفــات جاده اى 
را حاصل تالش تمامى مســئوالن دانست 
و عنوان كرد: اعتبارات ما محدود اســت اما 
كارهــاى نيمه تمام تا رســيدن به وضعيت 

مطلوب بسيار زياد است.
به گزارش ايرنــا، عراقى تاكيد كرد: رعايت 
نكات ايمنى راهنمايــى و رانندگى يكى از 
مهمترين راه هاى كاهش حوادث جاده اى 

محسوب مى شود.
معاون امور عمرانى اســتاندار همدان گفت: 
توقعات احــداث و افزايش عرض جاده ها 
بايد كاهش يابــد و رعايت نكات ايمنى به 

جاى آن فرهنگ سازى شود.
 تلفات جاده اى استان 14 درصد 

كاهش يافت
رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى 
پزشكى همدان گفت: تعداد تلفات جاده اى 
استان در هشت ماه نخست امسال 14 درصد 

نسبت به سال گذشته كاهش داشت.

حبيــب معصومــى افزود: در هشــت ماه 
نخست ســال گذشته 375 تن در حوادث 
جاده هاى اســتان جان خود را از دســت 
دادند كــه اين تعداد امســال به 329 تن 

كاهش يافته است. 
وى عنوان كرد: آلودگى صوتى در شــهر 
آنقــدر زياد شــده كه براى شــهروندان، 
عادى جلوه مى كند در حالى كه صداهاى 
ناهنجار وســايل نقليه براى سالمتى مردم 

مضر است.
معصومى با بيان اينكه آغاز و پايان ساعات 
مدارس ترافيك و آلودگى صوتى در شــهر 
زياد مى شود گفت: فرهنگ دانش آموزان به 
سمتى رفته كه هر دانش آموز با يك خودرو 

راهى مدرسه مى شود.
رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى 
شهرســتان  چهار  گفت:  همدان  پزشــكى 

همدان، فامنين، مالير و نهاوند دارى راه آهن 
هســتند كه در صورت بى توجهى به نكات 
ايمنى موجب ايجاد حوادث ريلى مى شود.

وى از مسئوالن خواست مسيرهاى جاده اى 
به ريل براى حــوادث پيش بينى و جايگاه 

فرود هلى كوپتر امداد نيز جانمايى شود.
طرح جامع كالنشهر همدان مقدمه اى براى 
طرح تفضيلى جديد اســت كه چشم انداز 

آينده شهر را مشخص خواهد كرد.
همدان  تخلف  ثبت  هاى  دوربين   

فعال مى شود
عمرانى  امــور  و  ريــزى  برنامه  معــاون 
فرمانــدار همدان نيز گفت: مراحل اجراى 
طــرح دوربين هاى ثبت تخلف در شــهر 
همدان انجام شــده اســت و در دى ماه 

امسال فعال مى شوند.
رضا زمانى افــزود: عمليات نصب دوربين 

هاى ثبت تخلف به پايان رسيده و در حال 
حاضر به صورت آزمايشــى در حال اجرا 

است.
وى اظهار داشت: شهروندان توجه كنند كه 
تا ماه آينده دوربين هاى ثبت تخلف آغاز به 
كار مى كند و تخلفات به صورت پيامك به 

رانندگان ارسال مى شود.
زمانى عنوان كرد: 10 دوربين ثبت تخلف در 
10 نقطه شهر همدان نصب شده كه در حال 

حاضر پنج دوربين آن آماده به كار است.
وى ادامــه داد: اين دوربيــن ها به صورت 
هوشــمند تخلفات رانندگــى را به پليس 

راهنمايى و رانندگى گزارش مى دهد.
معاون برنامه ريزى و امور عمرانى فرماندار 
همدان گفت: اين دوربين ها در كنار دوربين 
هاى نظارتى ترافيك شــهرى را كنترل مى 

كنند.

 رئيس مجمع نمايندگان استان همدان با 
تاكيد بر اينكه نتيجه و ثمره وحدت حوزه 
و دانشگاه بايد خدمت به ملت باشد گفت: 
وحدت اين دو بخش به معناى جابجا شدن 
علوم حوزوى و دانشــگاهى نيست بلكه 
هدف نهايى خدمت صادقانه به مردم است.
محمد مهــدى مفتح در آيين نكوداشــت 
وحدت حوزه و دانشــگاه و گراميداشت 
شــهادت آيت ا... دكتر مفتح در دانشــگاه 
علوم پزشكى همدان بيان كرد: شهيد مفتح 
پس از پيروزى انقــالب تمام توان و فكر 
خود را بر روى دانشــگاه متمركز كرد و با 
وجود اينكه كشور در دست افراد انقالبى 
بود اما براى تداوم مسير انقالب و منحرف 

نشدن آن به تعليم و تربيت پرداخت.
اين نماينده مجلس ادامــه داد: در حاليكه 
تمامى مناصب دولتى در دســت بزرگانى 
همچون شــهيد مطهرى و شهيد مفتح بود 
اما آنها در ســنگر علم و جهاد تالش كرده 
و اقدام به تربيت نيروهاى كارآمد براى به 

دست گرفتن مسئوليت كردند. 
مفتــح گفت: اين انقالب بــا تالش و نثار 

خــون هاى فراوان به پيروزى رســيد و با 
رهنمودها امام راحل و فداكارى ملت ادامه 
يافت بنابراين حفظ نظام در جايگاه و مسير 

اصلى خود ضرورى است.
رئيس مجمــع نمايندگان اســتان همدان 
افزود: در چهار دهه گذشــته تنها به ابعاد 
نظرى وحدت حوزه و دانشــگاه پرداخته 
شــده و بايد به ديگر بخــش ها نيز توجه 

داشت.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان نيز 
بيان كرد: برگزارى بزرگداشت براى شهيد 
مفتح منــادى وحدت حوزه و دانشــگاه 

يادآور اهميت اين هدف مهم است.
ســيد حبيب ا... موسوى بهار با بيان اينكه 
وحدت و حوزه و دانشــگاه از آرزوهاى 
امام راحل بود گفت: حضور حوزويان در 
دانشگاه با هدف آشنايى بيشتر دانشگاهيان 
بــا علــوم حــوزوى و تطبيــق اخالق و 

رفتارشان با آموزه هاى اسالمى است.
وى ادامــه داد: بايد بــا فراهم كردن زمينه 
حضور دانشــگاهيان در حوزه و بالعكس 
و برگزارى نشست هاى علمى راهكارهاى 

تحقق وحدت حوزه و دانشــگاه بحث و 
بررسى شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان 
اينكه حوزه در زمينه طــب ادعايى ندارد 
اظهار داشــت: اما در زمينه رعايت حقوق 
بيمار، تشــخيص، درمان، مجوزها مسايل 
شرعى، اهداى عضو، ارتباط بين پزشك و 
بيمار و محرم و نامحرم مى تواند با دانشگاه 

گفت و گو كند. 
موســوى بهار از آمادگى دانشــگاه علوم 
پزشكى براى استفاده از توان علمى حوزه 
هاى علميه خبــرداد و گفت: هم اينك در 
حوزه پزشــكى ، پيراپزشــكى، بهداشت، 
پرســتارى افراد متدين و خير مشــغول به 

ارايه خدمات به مردم هستند.
دانشــگاه  و  حوزه  همســويى   

بزرگترين خدمت است
مديرحوزه هاى علميه اســتان همدان هم 
گفت: تالش در راســتاى همسويى حوزه 
و دانشگاه با هدف پيشبرد اهداف انقالب 

اسالمى بزرگترين خدمت است.
آيت ا... ســيد مصطفى موسوى اصفهانى 

اظهار داشــت: در چهل ســال گذشــته 
براى وحدت حوزه و دانشــگاه از جانب 
حوزويان كوتاهى صورت گرفته اســت با 
اين وجود امســال تفاهم نامه اى هاى بين 
حوزه هاى علميه و دانشگاه ها منعقد شد.

جريــان هدفمنــدى در حــال تخريــب 
سرمايه هاى اجتماعى كشور هستند

رئيس نهاد نمايندگــى مقام معظم رهبرى 
در دانشــگاه ها هم گفت: جريان هدفمند 
و مديريــت شــده اى در حــال تخريب 
ســرمايه هاى اجتماعى، اميــد و اعتماد به 

نفسى كه در كشور وجود دارد، هستند.
حجت االســالم مصطفى رســتمى اظهار 
كرد: شــهيد مفتح برآمده از حوزه اســت 
و از محضــر بزرگانى همچــون آيت اهللا 
بروجردى، آيت ا... انصارى، آيت ا... عالمه 
و امام راحل كســب فيض كرده و سپس 
به دانشــگاه هجــرت كــرد و در فضاى 
دانشــگاهى به دنبال تحقــق هدف بلندى 
كه امام راحل آغاز كردند و آن به سعادت 
رســاندن جامعه با به كارگيرى دو ظرفيت 

بزرگ دانشگاه و حوزه بود.

پرداخت 
الكترونيكى 
كرايه ها
 از ايده تا عمل

 پرداخــت الكترونيكــى كرايــه هاى 
ناوگان درون شــهرى از جمله طرح هاى 
ناوگان تاكســيرانى و اتوبوسرانى همدان 

است كه از ايده به عمل رسيده است.
به گــزارش ايرنــا، هــدف از پرداخت 
الكترونيكــى كرايــه ها در نــاوگان هاى 
عمومى، ساماندهى و كاربرد فناورى هاى 

نويــن در اين حوزه اســت كه موجب از 
ميان رفتــن مبادله فيزيكى پــول، ارتقاى 
ســطح خدمات و افزايــش بهره ورى در 

بخش حمل و نقل عمومى مى شود.
طرح پرداخت الكترونيك كرايه اتوبوس 
هــا و تبديل بليت كاغذى به كارت هاى 
بانكى در چند ســال گذشته در همدان 
عملياتى شــد اما پرداخــت الكترونيكى 
كرايــه هاى تاكســى كــه در برخى از 
شــهرهى بزرگ كشــور اجرايى شده تا 
پيــش از اين در اذهــان عمومى رويايى 

دور از ذهن بود.
دســتگاه پرداخــت كرايــه بــه صورت 
الكترونيــك براى فضــاى كوچك داخل 
تاكســى ها طراحى شده است تا مشكالت 

مربــوط بــه كمبــود پــول خــرد و بى  
شود  برطرف  تاكسى ها  كرايه  سروسامانى 
و از اتــالف وقت مســافران و رانندگان 

جلوگيرى كند.
به گفته كارشناسان امور شهرى، يكپارچه 
 ســازى حمــل  و نقل عمومى و ســرعت 
بخشــيدن در امر پرداخت كرايه از جمله 
اهداف طرح پرداخت الكترونيكى كرايه به 

شمار مى رود.
شــهردار همدان با بيان اينكه مشــكالت 
موجــود براى رانندگان و شــهروندان در 
خصوص تهيه پول نقد همواره وجود دارد 
گفت: براى رفع اين مشــكل سامانه بومى 
پرداخــت الكترونيك به زودى در همدان 

راه اندازى مى شود.

عباس صوفــى افزود: اين طرح توســط 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردارى 
و كمــك يكــى از نخبــگان همدانى به 
ســرانجام رســيد و ســامانه پرداخــت 
الكترونيك تاكســى بــا كمترين هزينه در 

شهر همدان راه اندازى خواهد شد.
وى ادامــه داد: پيــش از ايــن پرداخت 
هاى  اتوبوس  هــاى  كرايه  الكترونيكــى 
درون شــهرى با موفقيت انجام شده بود 
كه رضايت شــهروندان را به همراه داشته 

است. 
در حال حاضر چهار هزار و 600 راننده و 
ســه هزار و 424 تاكسى درون شهرى در 
همدان فعاليت دارند و هشت هزار راننده 

همدانى داراى كارت شهرى هستند.

تخصيص 160 ميليارد ريال براى اجراى 
پروژه آبخيزدارى در همدان

 امســال اعتبار 160 ميليارد ريالى صندوق توســعه ملى براى 
اجــراى پروژه آبخيــزدارى و آبخــوان دارى در اســتان همدان 

تخصيص يافته است.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان با اشاره به تغيير 
آب و هوا و بارندگى از برف به باران و خشكسالى هاى پى  در پى 
در نقاط مختلف كشــور اظهار كرد: اجراى عمليات آبخيزدارى و 
آبخوان دارى، مديريت آب و نفوذ آن به زمين و تقويت سفره هاى 
آبهاى زيرزمينى از اهداف كالن كشــور است كه اين موضوع در 

استان همدان مهم و به جد دنبال مى شود.
اسفنديار خزايى مشكل كمبود آب و كاهش سطح آبهاى زيرزمينى 
را از چالش هاى استان دانست و افزود: اين روند  كاهش آب هاى 
زيرزمينى مى تواند بر روند توسعه استان و كشور در تمام بخش ها 
تأثيرگذار باشد كه بايد در اين زمينه راهكارهاى الزم براى مقابله 

با اين تهديدها انديشيده شود.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان با اشاره به اينكه 
مصرف بهينه آب، عرضه و توليد آب به عنوان ســه مؤلفه مهم در 
مديريت آب بايد مدنظر باشــد ادامه داد: پيش بينى شده با اجراى 
پروژه هاى آبخيزدارى صندوق توســعه ملى در سطح استان، 20 
ميليون مترمكعب در ســال به آبهاى زيرزمينى استان اضافه شود 
البته كنترل ســيل، كاهش خسارت سيل و جلوگيرى از فرسايش 

خاك نيز از اثرات اقدامات آبخيزدارى است.

فنماينده تويسركان:

نتيجه وحدت حوزه و دانشگاه خدمت به مردم باشد

معاون استاندار:

طرح جامع شهرهاى همدان 
همزمان آغاز شود
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اسدآباد ميدان ميوه و تره بار ندارد 
 شهرستان اسدآباد تنها شهرستانى در استان همدان است كه 
ميدان بار ندارد و اين امر موجب دســت گردى ميوه و افزايش 

قيمت ها شده است. 
فرماندار اسدآباد با بيان اين مطلب در كميسيون تنظيم بازار  از 
تشــديد بازرسى ها به مدت 3 روز براى كنترل قيمت كاالهاى 
اساســى مردم همزمان با نزديك شــدن به شب يلدا خبر داد 
و اظهار داشــت: تيم بازرســى بايد بدون هيچگونه گذشتى با 

متخلفين و گرانفروشان برخورد كند.

به گزارش روابط عمومى فرماندارى اسدآباد، كريم حميدوند 
در ادامه يكى از مهمترين داليل افزايش قيمت گوشت قرمز در 
شهرستان را نبود كشتارگاه عنوان كرد و يادآورشد: هزينه هاى 
اياب و ذهاب از همدان تا اســدآباد موجب آن شده كه قيمت 
گوشت قرمز در اين شهرستان به 70 هزار تومان افزايش يابد.

وى همچنين با بيان اينكه ســهميه 40 تنى گوشت قرمز براى 
شهرســتان اسدآباد كافى نيست، افزود: در اين راستا نياز است 
مســئوالن اســتانى به دليل پايين بودن در آمد مــردم و نبود 
كشــتارگاه و گرانى گوشــت، سهميه شهرســتان را تا 60 تن 

افزايش دهند.
حميدوند افزايش خودسرانه قيمت ها در برخى اقالم را تخلف 
دانست و تاكيد كرد: با واحدهاى صنفى كه خوسرانه قيمت ها 

را افزايش دهند به شدت برخورد خواهد شد.
وى در ادامــه از توزيــع 70 تن برنج و 40 تن گوشــت گرم 
بــا قيمت مصوب براى تنظيم بازار اين شهرســتان خبر داد و 
گفت: از ابتداى آذرماه تاكنون 650 مورد بازرسى از بازار انجام 
شــده كه 19 نفر متخلف و گران فروش به تعزيرات حكومتى 

معرفى شده اند.

خبـر

منبت مالير براى جهانى شدن
برند سازى شود

 هنر دست شهر ملى منبت بايد برند سازى شود و براى ثبت جهانى 
اين هنر صنعت راهى جز برند سازى نداريم.

نايب رييس انجمن توليد و صادركننــدگان منبت همدان با بيان اين 
مطلب گفت:برند توليدات اســتادكاران ماليــرى بايد روى اين هنر 

صنعت حك شود تا تفاوت كار دست با كار ماشينى مشخص شود.
مهدى محمودى، برند سازى را ضرورتى مهم براى جلوگيرى از ورود 
دستگاه «سى اِن ســى» به بازار منبت دانست و بيان كرد: با اين اقدام 
مى توان مبلمان منبت توليد دست را در بازار فروش با ارزش باالترى 

قيمت گذارى كرد. 
عضــو هيأت مديره بازار مبــل مالير ادامــه داد: همانگونه كه فرش 
دســتبافت با ماشينى قابل تشخيص و داراى برند است، مبلمان منبت 
كار دســت نيز بايد با برند سازى در بازارهاى داخلى و خارجى قابل 
تشخيص باشد.محمودى جهانى شدن در گفت و گو با ايرنا ،اين هنر 
صنعت و برند سازى منبت مالير را نيازمند حمايت جدى مسئوالن و 
نمايندگان مجلس دانســت و گفت: فعاالن صنعت مبل و منبت مالير 

در اين راه از هيچ تالشى دريغ نمى كنند.
بــه گزارش ايرنا، وى نصب المان منبت در ميادين شــهر را از ديگر 
ضرورت ها برشمرد و افزود: طرح المان شهر ملى منبت توسط يكى 
از اساتيد دانشــگاه هنر تهران كه ماليرى است، طراحى و در ميراث 
فرهنگى ثبت شــده است. نايب رييس انجمن توليد و صادركنندگان 
منبت اســتان همدان تاكيد كرد: در سه ورودى اصلى شهر مالير بايد 

بيلبوردهاى تبليغاتى و معرفى شهر ملى منبت نصب شود.
محمودى با اشــاره به رويداد همدان 2018 گفت: جشنواره ملى مبل 
و منبت به طور قطع بازخورد بســيار خوبى همزمان با برگزارى اين 

رويداد بين المللى داشت.
وى خواســتار حمايت هاى مالى بيشتر شهر ملى منبت و حمايت از 
اين هنر صنعت شد و بيان كرد: با اين حمايت ها تمامى فرآيند توليد، 

فروش و صادرات اين صنعت بايد در خود شهرستان انجام شود.
گفتنى است ،مالير بيش از 70 درصد از توليد مبلمان منبت كشور را 

به خود اختصاص داده است.

روستاييان30 ميليارد تومان 
بدهي برقي دارند  

 مديرعامل شــركت توزيع برق استان همدان از 30 ميليارد تومان 
مطالبات شركت توزيع برق استان همدان از روستاها خبر داد. 

فرمانــدار نهاوند بــه همراه مديــر توريع برق شهرســتان نهاوند با 
محمدمهدى شــهيدى مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 

همدان ديدار كردند. 
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان در اين ديدار اظهار 
داشت: يكى از اقداماتى كه در دولت يازدهم و دوازدهم شاخص انجام 
شده بخش توجه به روستاها است به ويژه در بخش شبكه هاى توزيع 

برق كه قدمت چندين ساله دارد. 
به گزارش روابط عمومى شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان، 
محمدمهدى شــهيدى افزود: از اوايل انقالب جهاد سازندگى عمدتًا 
عهده دار رسيدگى به وضعيت برق رسانى روستاها بود كه از اوايل سال 
77 اين امر به وزارت نيرو محول شد، متاسفانه خأليى داشتيم كه هيچ 

اعتبارى براى بحث اصالح شبكه ها اختصاص داده نمى شد. 
وى ادامه داد: تا ســال 86 كه شركت هاى توزيع مستقل شدند و زير 
مجموعــه توانير قرار گرفتند، بخش اعتبارى خاصى براى روســتاها 

لحاظ نشده بود. 
شهيدى عنوان كرد: از ســال 92 تا 96 ما حدود 20 ميليارد تومان در 
بخش اصالح شــبكه هاى روستايى در اســتان هزينه كرديم كه سهم 
نهاوند از اين ميزان 3,5 ميليارد تومان بوده است كه از محل عوارضى 
بود كه ما مصوبه مجلس را داشتيم 50 ريال براى هر كيلووات ساعت 
كه طى ســال 97 بــه 8 درصد انرژى فروش رفته (بدون مشــتركين 

روستايى و كشاوزى) اصالح شد. 
وى در اخر خاطر نشــان كرد: اگر فرمانداران بحث مطالبات ما را از 
روستاها تأمين كنند، تالش مى كنيم ابتدا در روستاهايى كه وصول آنها 
باالتر است هزينه كنيم تا مشــكالتى كه در ضعف ولتاژ و روشنايى 
و... وجود دارد به صورت يك برنامه جهادى طى امسال و سال آينده 

پيگيرى و اجرايى شود.

سهم باالى شهرستان مالير از ميزان زكات 
پرداختي كشاورزان 

 مالير-خبرنگار همدان پيام: 140روستا در شهرستان مالير مشمول 
پرداخت زكات هســتند كه از اين 140 روستا 78 روستا زكات خود 
را پرداخت مي كنند و در 25 روســتاي شهرستان مالير شوراي زكات 

وجود دارد.
رئيس كميته امداد مالير در جلســه زكات اين شهرستان مالير با بيان 

اين مطلب اظهار كرد:
ميزان سطح زير كشت محصوالت مشمول زكات 32572 هزار هكتار 
اســت كه از اين مقدار زمين حدود 734 ميليون تومان در ســال 96 

زكات جمع آوري شده است. 
تيمور كرمي مقدم گفت: اين ميزان در ســال 97 به يك ميليارد و 177 
تومان برآورد شده است كه از اين ميزان 933 ميليون تومان جمع آوري 

شده است.
و از اين 140 روســتاي مشــمول پرداخت زكات ،روستاي خردمند 

بيشترين ميزان پرداخت را دارد.
وى افزود: از همه بخشداران و دهياري ها مي خواهيم كه دفترچه زكات 
را بين روســتاييان توزيع كنند تا بتوانيم بــا جمع آورى ميزان زكات 
بيشتري كه از كشاورزان بتوانيم ،دســتگيري بيشتري را از محرومان 

داشته باشيم. 
در ادامه جلســه، امام جمعه شهرستان مالير اظهار داشت: زكات يك 
واجب از ناحيه خداســت و همه افراد مكلف هستند براى انجام اين 

واجب تالش كنند. 
محمــد باقري برقراري گفت: بايد فرهنگ ســازي الزم در اين زمينه 
صورت بگيرد واگر ما مي خواهيم كشوري آباد داشته باشيم نبايد همه 
ما توجهات را معطوف دولت بكنيم و بايد با فرهنگ ســازي مناسب 

جهت پرداخت زكات مردم را هم در اين آبادي دخيل كنيم.
وي در پايان افزود: بايد در روســتاهاي كه زكات پرداخته مى شود به 

عنوان تشويق كارهاي عمراني در اين روستاها انجام شود.

حباب 15 درصدى در قيمت مسكن 
تويسركان

 قيمت مسكن و اجاره بها در تويسركان بين 15 تا 25 درصد حباب 
دارد و غير منطقى و غير معقول است.

رئيس شــوراى اسالمى شهر تويســركان با بيان اين مطلب گفت: در 
حالى كه شــاهد كاهش قيمت مصالح ساختمانى، و آهن آالت مانند 
ميلگرد هســتيم، قيمت مسكن و اجاره بها در شهرستان تويسركان به 

صورت غير معقول باال است.
مسعود حميديان در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: زمانى كه قيمت 
ارز و مصالح ســاختمانى در مقطعى افزايش يافت به ســرعت شاهد 
افزايش قيمت ها در بخش مسكن و اجاره بهاى تويسركان بوديم اما 
اكنون با كاهش قيمت مصالح ســاختمانى و ارز، شاهد كاهش قيمت 

ها در اين بخش نيستيم.
حميديان با بيان اينكه اتحاديه امالك شهرســتان تويسركان بايد براى 
حل اين معضل به ميدان بيايد تصريح كرد: قيمت مسكن و اجاره بها 

را اتحاديه امالك بايد مشخص كند نه فروشندگان ساختمان.
وى ابــراز كــرد: در حال حاضــر، خريد و فروش در بازار مســكن 
تويسركان راكد است كه اميدواريم پس از ركود، شاهد كاهش قيمت 

ها باشيم.
رئيس شوراى اسالمى شهر تويسركان متذكر شد: قيمت مسكن و نرخ 
اجاره بها در تويسركان در مقايسه با ديگر شهرستان هاى استان همدان 
و حتى اســتان هاى همجوار، افزايش چشمگيرى داشته كه زيان آن 

متوجه عموم مردم است.

سحر يوسفى »
 معلولين به عنوان بخشــي قابل 
توجهــى از افراد جامعه اين حق را 
دارند كه مانند ساير افراد از امكانات 
شــهري برخوردار باشــند .اين در 
حالي اســت كه حتي براي عبور و 
مرور در سطح شهر حداقل امكانات 
رفاهى براى آنها وجود ندارند. طبق 
بررسي هايي و بازديد هاى ميدانى و 
بنا بر اظهار محمد لطفي، مديرعامل 
ســازمان حمل و نقل مالير ،وسيله 
نقليه عمومي مناسب ســازي شده 
جهت اســتفاده معلولين در مالير 

وجود ندارد .
پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه شده 

،كه به دليل هزينه بر بــودن و نبود اعتبارات 
بدون نتيجه مانده اســت. نبود مناسب سازي 
و كمبود امكانات سبب شــده تعداد زيادي 
از معلوالن در جامعه حضــور پيدا نكنند و 
همين مسئله نياز به وسيله نقليه شخصي براى 

معلولين را صد چندان كرده است. 
در راســتاي ارتقــاي زندگي افــراد داراي 
برنامه ريزي هاي  و  اقدامــات  بايد  معلوليت 
زيادي صورت بگيرد و مناسب ســازي يكي 
از نيازهاي اساســي معلولين براي زندگي و 

حضور در اجتماع است.
مناسب سازي آموزشــگاه تعليم رانندگي در 
مالير موضوعي اســت كه بي سرانجام مانده 
و اين مسئله باعث به مشقت افتادن معلولين 
جهت گرفتن گواهينامه از شــهرهاي ديگر 

گرديده است.
رئيس بهزيســتي مالير با اشاره به اينكه دبير 
مناسب ســازي شهر، بهزيســتي مى باشد و 
چندين سال اســت كه بحث مناسب سازي 
در ســازمان ها مطرح شده گفت: 60 درصد 
ادارات مالير مناسب سازي براى معلوالن را 
انجــام داده اند و در مابقــي ادارات 20 تا 80

درصد پيشرفت نسبى داشتند و افزود: اداراتي 

كه بنا به داليلي نتوانســتند مناسب ســازي 
انجام دهند از ميز خدمت كمك گرفتند تا به 

مشكالت معلولين رسيدگي كنند.
حميدرضا تكلو با اعالم رضايت از  همكاري 
شهرداري در مناسب ســازي شهر ادامه داد: 
شــهرداري با توجه به كمبود بودجه هر جا 
كه نياز بوده ،به نحو احسن مناسب سازي را 
انجــام داده والبته براى محل هاى باقى مانده 
قول تكميل مناسب سازى آنها تا پايان سال 
داده شده است.وي همچنين در راستاي حل 
مشــكل گواهينامه ويژه معلولين بهزيستي 2

راهكار را ارائه مى دهد
ابتدا اينكه شــخصي به عنوان كارفرما 1 تا 5
نفر از مددجويان بهزيستي را مشغول به كار 
كند به ازاي هر نفر تا سقف 20 ميليون تومان 
تســهيالت با كارمزد 4 درصد اعطا دريافت 
كند با اين شــرط كه مدت 5 ســال بيمه و 
حقوق و مزاياي مددجو پرداخت شود و در 
نتيجه آموزشگاه ها مي توانند از اين طريق وام 
بگيرند و ماشين مناسب سازي شده تهيه كنند.

دومين راهــكار كه در برطــرف كردن اين 
مشكل مى تواند انجام بگيرد، اين است كه اگر 
شخصي از جامعه معلوالن، با آوردن خودرو 

شــخصى براى براي كار در آموزشگاه اعالم 
آمادگي نمايد، بهزيستي مناسب سازي خودرو 

را براي شخص مورد نظر به عهده بگيرد.
همچنين تكلو با اشــاره مطرح شــدن اين 
راهكارها در جلسه اخير فرماندارى مالير از 
محقق نشدن آنها تا به حال خبر داد. هم امر 
سبب شد براي بررسى موضوع به دفتر جامعه 

معوالن مالير سرى بزنيم 
رئيس جامعه معلوالن با اشاره به جمعيت 8

هزار نفري معلولين مالير بيان كرد: از سال 
95 حدوداً 100 نفر متقاضي براى دريافت 
گواهينامه ويژه معلوليــن ثبت نام كردند و 
پيش بيني مي شــود با اطالع رساني هاى به 
عمل آمد ، اين تعــداد به بيش از 500 نفر 

هم برسد.
مژگان روزبهاني با اشاره به مشكالتي كه براي 
معلولين  ويژه  رانندگي  آموزشگاه  راه اندازي 
وجــود دارد، گفت: آموزشــگاه هاي تعليم 
رانندگي خودرو مناسب ســازي شده ندارند 
و با توجه به اينكه تعداد كارآموزان متقاضى 
كم اســت صرفه اقتصادي براي تهيه خورد 
براى آموزشــگاه ها وجود ندارد و از طرفي 
هم راهنمايي و رانندگي مجوز جديدي براي 

آموزشــگاه  تعليم رانندگي در مالير 
صادر نمي كند.

بيــن  از  داد:  ادامــه  روزبهانــى 
آموزشگاه هاي تعليم رانندگي مالير، 
آموزشگاه كاج موافقت كرد اين كار 
را انجام دهد اما ماشين مناسب سازي 
شده در اختيار نداشت، مقرر گرديد 
به شرط مشغول به كار شدن مددجو 
در آموزشــگاه ،بهزيستي تسهيالتي 
در قالب وام جهت خريد ماشين به 
آموزشگاه باختصاص بدهد كه اين 
باعث قطع شدن مستمري مددجود 
مي شــد و به همين دليل آموزشگاه 
كاج موفق بــه اجراي ايــن برنامه 
نگشــت.وى به تالش چند ساله و 
برگزارى جلســات متعددي اداره بهزيستي 
به همراه نمايندگان مــردم مالير در مجلس 
شوراي اسالمي، فرمانداري و جامعه معلوالن 
براى رفع اين مشــكل اشاره و اظهار كرد: در 
آخرين جلســه اى كه ســه هفته گذشته در 
فرمانداري برگزار شــد، مقرر گرديد ، طلب 
هيأت مديره جامعه معلوالن از دادگســتري 

براى اين امر اختصاص يابد.
رئيس جامعه معلوالن هم چنين به اختصاص 
مبلغى از محل كمك خيرين خبر داد و بيان 
كرد:بعد از تهيه ماشين و مناسب سازي آن كه 
توسط فرمانداري انجام مي گيرد، يك نفر از 
بين مددجويان به آموزشــگاه براى گذراندن 
دوره مربيگرى معرفي مي شود .در نتيجه از 
آغاز ســال 98 امكان گرفتن گواهينامه ويژه 

معلولين در مالير فراهم خواهد شد.
مژگان روزبهاني در پايان از تالش شهرداري 
در جهت مناسب سازي شهر قدردانى و تأكيد 
كرد: بايد در شهرستان مالير فرهنگ سازي در 
اين زمينه صورت گيرد  كه مي توان با نصب 
بنر و استفاده از شبكه هاي مجازي و تبليغات 
صدا و ســيما و آموزش عمومى به مردم به 

هدف نائل گشت.

شهر مالير براي معلوالن 
هموار نيست 

پ

همدان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمـان 
(آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاي صنفي )

على سليمانى رئيس هيأت اجرايى انتخابات

پپ
اتحاديه حمل و نقل

اتحاديه هاي  انتخابات  اجرايي  آيين نامه   6 ماده  اساس  بر 
صنفي، در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه 
حمل و نقل شهرستان همدان برگزار گردد . لذا از واجدين 
صنف  اتحاديه  بازرس  و  مديره  هيأت  در  عضويت  شرايط 

به  دعوت  گرديده  اعالم  آنان  شرايط  ذيل  در  كه  مزبور 
عمل مي آيد از روز شنبه مورخ 97/10/1 لغايت روزدوشنبه 
مورخ 97/10/17 به مدت 15 روز كاري (بدون احتساب ايام 
تعطيل) با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir (در صفحه 

اول سامانه/ سامانه ساران (انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام 
داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاي صنفي) نسبت به ثبت 
شناسنامه،  تصاوير  بارگذاري  و  پرسش نامه  تكميل  و  نام 
كارت ملي، پروانه كسب، مدرك تحصيلي يا اعتبارنامه و 

عكس پرسنلي و اخذ كد رهگيري اقدام نمايند و با در دست 
داشتن مدارك ذيل به دبيرخانه هيأت اجرايي انتخابات واقع 
در بلوار مدني بلوار 15 فروردين سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان اداره امور اصناف مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبين:
1- تابعيت جمهوري اسالمي ايران.

2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي 
ايران 

حجر،  مانند  اموال  در  تصرف  ممنوعيت  عدم   -3
ورشكستگي و افالس 

4- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد 
از  مربوطه  استعالم  خصوص  اين  مخدر (در  مواد  به 

سوي هيأت اجرايي صادر مي شود).
5- عدم اشتهار به فساد 

6- داشتن حداقل مدارك تحصيلي ديپلم براي افراد 
فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه (مدرك 
و  آموزش  اداره  از  معتبر  گواهي نامه  يا  و  تحصيلي 

پرورش)
7- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
كسب  پروانه  دائم:  معتبر  كسب  پروانه  داشتن   -8
آن  اعتبار  تاريخ  كه  است  كسبي  پروانه  معتبر 
منقضي نگرديده صاحب پروانه تغيير شغل نداده و 
واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده، 

واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارك مورد نياز ثبت نام:
1- دو قطعه عكس 4×3 جديد

2- يك برگ تصوير پروانه كسب 
3- يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه 

4- يك برگ تصوير كارت ملي 
5- يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (ديپلم به باال)

كه  افرادي  جهت  اعتبارنامه  تصوير  برگ  يك   -6
داراي سابقه عضويت در هيأت مديره مي باشند.

وظايف و اختيارات اتحاديه ها برابر ماده 
30 قانون نظام صنفي عبارت است از:

الــف) ارائه پيشــنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور 
پروانه كســب و انواع پروانه هاي الزم براي مشــاغل، به اتاق 
اصناف شهرســتان ب- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيأت 
عالي نظارت و كميســيون نظارت د) صدور پروانه كســب با 
دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات 
مربوط ه) ابطال پروانه كســب و تعطيل محل كسب مقررات 
اين قانون و اعالم آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه 

فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كســب داير مي شوند 
مطابق ماده (27) اين قانون با پروانه آنها به عللي باطل مي گردد 
و... تنظيم بودجه ســال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال 
به اتاق اصناف شهرســتان جهت رسيدگي و تصويب ز) تنظيم 
ترازنامه ســاالنه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق 
اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب ح) ايجاد تسهيالت 
الزم براي آموزش هاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با 
كمك سازمان هاي دولتي يا غير دولتي ط) تشكيل كميسيون هاي 
رسيدگي به شكايات، حل اختالف، بازرسي واحدهاي صنفي، 
فني و آموزش و كميســيون هاي ديگر مصــوب هيأت عالي 

نظارت، ي) وصــول ماليات، عــوارض و هزينه خدمات به 
نمايندگي از طرف وزارتخانه ها، شــهرداري و ســازمان هاي 
وابســته به دولت ك) هماهنگ با شهرداري و شوراي شهر به 
منظور ايجاد شــهرك هاى صنفي و تمركز تدريجي كاالها و 
معامالت عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب 
با احتياجات شــهر طبق مقــررات و ضوابطي كه به تصويب 
كميســيون نظارت برسد ل- ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ 
كاال و خدمات حدود صنفي تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز 
در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان 

جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت و...

رئيس:
انجام كليه امور اجرايي اتحاديه و اداره جلســات 
هيأت مديره، شــركت در اجــالس اتاق اصناف، 
امضــاي كليه اســناد و مكاتبــات اتحاديه، ارائه 
گزارش فعاليت و عملكرد اتحاديه به اتاق اصناف 
هر ســه ماه يكبــار، گزارش فعاليــت و عملكرد 
اتحاديه براي اعضاي اتحاديه به صورت ســاالنه، 
موافقــت با مرخصي و مأموريــت اعضاي هيأت 
مديره، كســب موافقت رئيس اتــاق اصناف براي 
مرخصي و مأموريت خــود، پيگيري فعاليت هاي 
توســعه اي اتحاديه از جمله آمــوزش، پژوهش، 
ارتقاء و بهره وري و بهبود كســب و كار، پيگيري 
برنامه هاي مــدون اتحاديه، انتصــاب كاركنان و 
استفاده از خدمات مشــاوره اي و تخصصي برابر 
آيين نامه موضوع بند ب ماده 37 قانون نظام صنفي.

نواب رئيس 
در غياب رئيس اتحاديه (هنــگام مرخصي و مأموريت) نواب 
رئيس به ترتيب ســمت وظايف وي را بر عهده دارند شركت 
در جلسات با هماهنگي رئيس اتحاديه، پيگيري و انجام وظايف 

محوله از سوي رئيس اتحاديه 

أأ

بازرس اتحاديه:
ــره  ــأت مدي ــرد هي ــزارش از عملك ــه گ ــي و تهي ــي، بازرس بررس
ــه شــرح  ــه در اجــراي آيين نام ــه در حيطــه وظايــف محول اتحادي
ــد، تعويــض و  ــه: نحــوه صــدور، تمدي ــازرس از جمل وظايــف ب
ابطــال پروانــه كســب در اتحاديــه، نحــوه اجــراي مــاده 27 قانــون 
ــري از  ــراي جلوگي ــه ب ــدام اتحادي ــي در خصــوص اق ــام صنف نظ
ــه كســب، نحــوه اجــراي  فعاليــت واحدهــاي صنفــي فاقــد پروان
مــاده 28 قانــون نظــام صنفــي در خصــوص اقــدام اتحاديــه بــراي 
ــور  ــه كســب، ام تعطيلــي موقــت واحدهــاي صنفــي داراي پروان
مالــي اعــم از درآمــد، هزينــه و بودجــه مصــوب، وجــود دريافتــي 
در ازاي خدمــات غيرموظــف و كمك هــاي دريافتــي از اشــخاص 
ــيون ها،  ــكيل كميس ــوارد، تش ــاير م ــي و س ــا حقوق ــي ي حقيق
برگــزاري دوره هــاي آموزشــي، اجــراي مصوبــات و بخشــنامه هاي 
ــوه  ــي نح ــارت، بررس ــيون نظ ــارت و كميس ــي نظ ــأت عال هي
وصــول حــق عضويــت از افــراد صنفــي توســط اتحاديــه، بررســي 
ــي  ــغ دريافت ــهم بيســت درصــد از مبال ــز س ــان واري ــوه و زم نح

ــران و... ــه حســاب اتــاق اصنــاف شهرســتان و اي اتحاديــه ب

دبير 
تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيأت 
مديره با هماهنگي رئيس اتحاديه، هماهنگي امور كميســيون ها 

تحت نظارت رئيس اتحاديه 

خزانه دار 
مســئوليت نظارت بر عملكــرد مالي اتحاديــه، اظهار نظر در 
خصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي ساالنه 
اتحاديــه، پيگيري جذب منابع مالــي و درآمدهاي اتحاديه در 
چارچوب آيين نبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفي، ارائه گزارش 

عملكرد مالي اتحاديه به هيأت مديره به صورت ماهانه 

وظايف هر يك از اعضاي هيأت مديره 
اتحاديه برابر ماده 11 اساسنامه الگوي 

اتحاديه هاي صنفي
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ايران و جهان

شفافيت هزينه هاى انتخاباتى ازويژگى هاى 
اليحه جامع انتخابات است

 جامعيت، فراگيرى، شــفافيت هزينه هــاى انتخاباتى، برگزارى 
انتخابــات الكترونيك و تدويــن مجازات هاى متناســب با جرايم 

انتخاباتى از ويژگى هاى اليحه جامع انتخابات است.
سخنگوى وزارت كشــور درباره ســرانجام اليحه جامع انتخابات 
اظهارداشت: ســعى وزارت كشور بر اين است تا اين اليحه هر چه 
ســريعتر در دولت مورد بررســى و تصويب قرار گيرد و براى سير 

مراحل قانونى به مجلس شوراى اسالمى تقديم شود.
به گزارش ايرنا، «ســيد سلمان ســامانى» افزود: اليحه تدوين شده 
حاصل تجربيات بيش از 30 دوره برگزارى انتخابات و نقطه نظرات 
صاحب نظران و نيز منطبق با سياست هاى كلى انتخابات ابالغى مقام 
معظم رهبرى است، همچنين از نكات متمايز اين اليحه مى توان به 
جامعيت، فراگيرى، شفافيت هزينه هاى انتخاباتى، برگزارى انتخابات 
الكترونيك و تدوين مجازات هاى متناسب با جرايم انتخاباتى اشاره 

كرد.
وى توضيح داد: وزارت كشور با تشكيل شوراى راهبردى و كارگروه 
تخصصى اصالح قوانين انتخابات با حضور صاحب نظران، اســاتيد 
دانشگاه، مديران ارشــد و كارشناسان خبره و طى بيش از هزار نفر 
ســاعت كار اليحه قانون جامع انتخابــات را تدوين و در مورخ 3
شــهريور ماه 95 به معاون اول محترم رئيس جمهورى ارســال كرد 
كه بالفاصله با فوريت در دســتور كار كميســيون سياسى و دفاعى 

دولت قرار گرفت.
ســامانى تصريح كرد: اليحه جامع انتخابات تاكنون در 28 جلســه 
كميسيون سياسى دفاعى دولت با حضور وزير كشور و ساير وزيران 
عضو كميســيون و معاونان رئيس جمهورى و همچنين در 16 جلسه 
كارگروه تخصصى كميسيون سياســى دفاعى با حضور كارشناسان 
خبره وزارتخانه هاى ذيربط از ابعاد مختلف مورد بررســى و دقت 
نظــر قرار گرفته و بيش از 110 ماده از اليحه در كميســيون مذكور 

تصويب شده است.

هزينه هاى بودجه 98 را كاهش داديم
 هزينــه هاى بودجه را به جز ميزان پرداخــت به كميته امداد امام 
خمينى(ره) ، ســازمان بهزيستى، بازنشستگان و حقوق بگيران دولت 

كاهش داديم.
رئيس دفتر رئيس جمهورى در جلســه هيــأت دولت درباره بودجه 
98 گفت: ما هزينه ها در بخش هاى مختلف را از بيشــتر دســتگاه 
هايى كه از گذشته رديف بودجه براى آنها بودجه تدوين كرده بوديم 

كاهش داديم.
به گزارش ايرنا، «محمود واعظى» اظهار داشــت: در حال حاضر كه با 
يك ســرى محدوديت ها مواجه هستيم عمال به گونه اى شده است 
كه همه دســتگاه هاى مختلف اعم از دولتى و غير دولتى، فرهنگى و 
ســاير نهادها و ... موارد قبلى در بودجه هاى گذشته را حق خود مى 
دادند، ولى االن كه فشارها زياد شده است، بايد يك مقدار رديف هاى 
بودجه را كم و متمركز كنيم و به صورت شفاف بدانيم هر دستگاهى 

چه كارى انجام مى دهد.

ارجاع طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزى 
به هيأت رئيسه  مجلس

 سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس ضمن برشمردن موارد 
استيضاح وزير جهاد كشــاورزى، از ارجاع طرح استيضاح وزير 

جهاد كشاورزى به هيأت رئيسه ى مجلس خبر داد.
نورمحمد تربتى نژاد در گفت وگو با ايســنا، در تشــريح جلســه 
كميســيون كشاورزى، آب، منابع طبيعى  مجلس شوراى اسالمى، 
گفت: طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزى به درخواست جمعى 
از نمايندگان مردم در مجلس شوراى توسط هيأت رييسه مجلس 
به منظور بررســى در كميســيون كشــاورزى به هيأت رئيســه ى 

مجلس ارجاع داده شد.
سخنگوى كميسيون كشاورزى، آب، منابع طبيعى مجلس با اشاره 
به حضور وزير جهاد كشــاورزى در جلســه كميسيون، گفت: در 
ابتداى اين نشست محورهاى اســتيضاح شامل عدم رعايت نرخ 
خريد تضمينى محصوالت اساســى كشــاورزى توســط دولت، 
ممنوعيت صادرات محصوالت مازاد بر نياز و عدم اجراى احكام 
برنامه ششم توسعه در بخش كشــاورزى توسط رئيس كميسيون 

شد. مطرح 

SPV پيشنهاد اروپا براى اجراى
يك نهاد قضايى مجرى سازوكار مالى شود

ــالمى از  ــوراى اس ــس ش ــط خارجــى مجل ــه رواب ــس كميت  رئي
پيشــنهاد جديــد كشــورهاى اروپايــى مبنــى بــر اســتقرار ســازوكار 
SPV در يــك نهــاد قضايــى در يكــى از كشــورهاى اروپايــى خبــر 

داد.
مرتضى صفارى نطنزى نماينده نطنز در گفتگو با مهر گفت: واقعيت 
اين است كه اروپايى ها تالش دارند كه اين سازوكار اجرايى شود اما 
در هر مرحله آمريكايى ها به شــكلى ورود كرده و فشار مى آورند كه 

اين كار را سخت مى كند.
رئيس كميته روابط خارجى مجلس ادامه داد: پيش از اين، دو كشــور 
پذيرفته بودند كه دفتر SPV در آنجا مســتقر شــود اما آمريكايى ها 
ورود كــرده و بانــك مربوطه را تهديــد كردند لذا آنهــا مجبور به 

عقب نشينى شدند.
نماينده مردم نطنز اظهار داشــت: پيشنهاد جديدى مطرح شده است 
كه سازوكار SPV در درون نهاد قضايى يكى از كشورهاى اروپايى 
مســتقر شود تا آمريكايى ها نتوانند مزاحم شوند. اگر اين امر عملياتى 

شود، به زودى اين سازوكار اجرايى خواهد شد.

بستن كافى است، بازش كنيد
محمد فاضلى  »

 دولت ها در ايران، پاييز هر ســال، جوجه هاى عملكردشــان را 
مى شمرند. بخشنامه بودجه هر ســال اوايل پاييز مى آيد و دولتى ها 
ســرگرم شمارش جوجه ها مى شوند. مى شــمرند كه پارسال چقدر 
نيروى انســانى داشتند، سال ديگر چقدر؛ چقدر طرح و پروژه اجرا 
كردن و ســال آينده چقدر اجرا مى كنند؛ و خالصه اين شمردن ها با 
همــه زير و بم اش، با البى ها و پشــت و جلو پرده اش، به آخر پاييز 

مى رسد و بودجه  بسته مى شود؛ «بودجه را مى بندند». 
جوجه شــمارى و بودجه بندى كه ماكس وبر آن را شــاخص سطح 
عقالنيت نظام سياســى مى دانست ، فقط يكى از صورت ها و معانى 
بســتن بودجه است. بودجه را در معانى ديگرى نيز «مى بندند». يك 
معناى ناخوشــايندش اين اســت كه كســانى با هم مذاكره و البى 
مى كنند و بر ســر بودجه «با هم مى بندند.» من در اين نوشتار به اين 

معناى بستن كارى ندارم. 
يكى ديگر از معانى مهم «بســتن بودجــه»، تنظيم آن در فرايند و به 
شــكلى است كه عموم مردم از دسترسى به فهم آن و درك پى آمدها 
و الزاماتش، ناتوان هســتند. يك بار قوانين بودجه سنواتى كشور را 
دست بگيريد و سعى كنيد به فهم دقيقى از آن برسيد. آن قدر ارجاع 
به فالن بند، ماده، قانونى بخشى از اصالح مواد ... و ساير مستندات 
حقوقى در آن زياد اســت كه درك آن براى اكثريت مردم ناممكن يا 
حداقل حوصله سربر اســت. اين «بستن راه فهم و شناخت مردم از 
بودجه» فقط از طريق استنادات و ارجاعات صورت نمى گيرد، بلكه 
«بودجه بندان» به تدريج به زبانى مســلط شــده اند كه «شهروندفهم» 

نيست و به قول بچه هاى امروزى  به كار «پيچوندن» مى آيد. 
بودجــه اگر نشــان دهنده ســطح عقالنيت حكومت دارى اســت، 
بايد بتوان منطــق آن را براى مردم توضيــح داد. بودجه تعيين كننده 
سرنوشــت زندگى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياســى مردم 
اســت. تورم، قيمت ارز، بيكارى و اشتغال، كيفيت خدمات عمومى 
و سرنوشــت تحول توسعه اى كشور با همين بودجه رقم مى خورد. 
اكثريت مــردم دركى از تأثير بودجه بر افزايــش نقدينگى، تورم و 
بيكارى فرزندان شــان ندارند. مردم اهميت و عواقب تأثير دولت و 
مداخالت مجلس در بودجه را نمى شناســند و جالب است كه شايد 
مهم ترين رخداد سياست گذارى كشــور اغلب در اتاق هاى دربسته 
با گزارش هاى رســانه اى غيرقابل فهم براى عموم مردم، ســرانجام 

مى گيرد. 
وقت آن اســت كه «بودجه بندان» از «بودجه بندى» به مثابه بستن راه 
فهم دقيق و مبســوط مردم از بودجه دســت بكشند. وقت آن است 
كه توضيح داده شود چند ده ميليون دالر يارانه پنهان هر روز كه در 
قالب هاى مختلف ارائه مى شود، به عدالت، توسعه، اشتغال و كيفيت 
زندگى چه كمكى مى كند. وقت تشريح آن است كه بودجه امسال كه 
كشــور در جنگ اقتصادى است با بودجه ساليان گذشته چه تفاوتى 
دارد. زمان آن اســت كه براى مردم تشــريح شود افزايش نقدينگى 
و تورم چگونه در ســازوكارهاى بودجه اى پنهان شده بودند و اين 
وضعيت حاصل شده است. لحظه اى است كه درباره تركيب بودجه 

و تأثير آن بر عمران كشور توضيح داده شود. 
وقت «ترجمه بودجه به زبان آدميزاد شهروند عادى» است نه زبان 
ادارى و بوروكراتيكى كه اگر انتقادى و تحليل گرانه در آن بنگريم، 
بيشــتر به كار پنهان كردن كاستى ها و قصور در اصالحات، البه الى 
عبارات سنگين مى آيند. وقت آن است كه آثار ماليات دادن يا ندادن 
بخش هــاى مختلف اقتصادى در بودجه و تأثير آن بر زندگى مردم 
مشخص شود. زمان آن رسيده كه به صراحت با مردم درباره اين كه 
آيا مى توان كشــور با همين نظام توزيــع يارانه ها اداره كرد يا اين 
روش به انتها رسيده است، با مردم به زبان فارسى سليس همه فهم 
ســخن گفت. زمان آن اســت كه درباره بودجه كشــور بر بحران 
آب، فرسايش خاك، كيفيت پايين آموزش، هزينه هاى فزايند نظام 
ســالمت، بيكارى فارغ التحصيالن، تداوم ناكارآمدى شــركت هاى 
دولتى، اســتمرار توزيع رانت حامل هاى انرژى، و ده ها عارضه اين 

كشور سخن گفته شود. 
ما تقريبًا به اندازه يك شــبكه اختصاصى در اين كشــور فوتبال از 
تلويزيون پخش مى كنيم، اما درباره آن چه كه سرنوشــت يك ســال 
كشــور را تعيين مى كند، به اندازه يك برنامه ثابــت دائم، به اندازه 
يك سريال سيزده قســمتى هم برنامه تلويزيونى نداريم. آن چه هم 
بيان مى شــود به زبانى اســت كه گفتن و نگفتن اش به حال عموم 
مردم فرقى نمى كند. وقت ســخن گفتن با مردم و گشــودن رمز و 
رازهاى بودجه است. راستش دوران «بودجه بندى» پايان يافته است، 

«بودجه گشايى» كنيد.
* عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى

معصومه كمالوند »
 در حالــى كــه  تصــور مــى شــد 
ــتگى  ــون بازنشس ــراى قان ــمار اج روز ش
ــا  ــتانى و در صــدر آنه ــران اس ــراى مدي ب
ــا  ــدان، ب ــابق هم ــتاندار س ــت اس نيكبخ
آمــدن شــاهرخى بعنــوان اســتاندار جديــد 
ــا  ــى رود ام ــود م ــال رك ــه ح ــدان،  ب هم
ــى  ــه  قياس ــيد ك ــر رس ــاه 97 خب 8 آذر م
ــدار ســابق  معــاون ســابق اســتاندار، فرمان
پدافنــد  ســابق  كل  مديــر  و   همــدان 
غيرعامــل  هــم بــر اســاس هميــن قانــون 

ــدند.  ــت ش بازنشس
حكــم  بــا  روز  همــان  كــه  قياســى 
ــى،  ــاور وى معرف ــوان مش ــاهرخى بعن ش
هــم  عامــل  غيــر  پدافنــد  جايگزيــن 
ــابق  ــدار س ــى فرمان ــد و تعال ــى ش معرف
همــدان مانــد و حكمــى كــه بنــا بــه 
مامــور بــودن ايــن مســول از تهــران،  
ــل  ــال و مراح ــز ارس ــان مرك ــد از هم باي

آن انجــام  مــى شــد. 
ــد  ــول انجامي ــه ط ــه 20روز ب ــن پروس اي
ايــن در حالــى بــود كــه بــا وجــود گمانــه 
ــى،  ــى تعال ــراى جايگزين ــدد  ب ــاى متع ه
ــن  ــال اجــرا نشــدن اي برخــى هــم از خي

ــد. ــر نيمــه كاره مــى گفتن تغيي
در هــر حــال تعالــى روز گذشــته بــه 
طــور رســمي پســت فرمانــدارى همــدان 
ــت  ــال خدم ــس از35 س ــل و پ را تحوي
بعنــوان نيــروى وزارت كشــور بازنشســته 
شــد.تعالى كــه رفيــق ديريــن نيكبخــت در 
ــود، در دوران نيكبخــت  ــور ب وزارت كش
اســتاندار ســابق از حمايت هــاى ويــژه 
ــه  ــد و هميش ــب نمان ــى نصي ــم ب وى ه
ــانه  ــرد رس ــن ف ــن اي ــك طــرف منتقدي ي
هــا بودنــد و گاليــه اى كــه بــه عملكــرد 
و بيگانگــى وى در تعامــل بــا رســانه 

ــتند. داش
تعالــى بــا آغــاز كار دولــت يازدهــم 
بعنــوان فرمانــدار همــدان  بــا شــعار 
تعــادل آغــاز بــكار كــرد امــا بيگانگــى اش 

ــد. ــيده ش ــراط كش ــه اف ــا ب ــانه ه ــا رس ب
 تلــه پاتــى آمــدن و رفتــن 

تعالــى و  نيكبخــت 
تعالى ســه ماه پس از رفتن "آزاد" استاندار 
اسبق همدان و آمدن نيكبخت استاندار سابق 

به همدان ، بهمن 92  به همدان آمد. 
و 28آذر مــاه 97 در حالــى كــه يــك مــاه و 

25 روز از رفتــن نيكبخــت مــى گذشــت 
،تعالــى هــم پســت فرمانــدارى را بــه 

ــل داد. حســين افشــارى تحوي
ســايه  در  تعالــى  مديريــت   

نيكبخــت 
هرچنــد حمايت هــاى اســتاندار وقت از 
وى ســبب شــد تا امروز در سمتش باقى 

بماند و با حكم بازنشســتگى از فرماندارى 
خداحافظى كند.تا آنجا كه در زمان خدمتش 
وقتى انتقاد و نارضايتى از وى اوج گرفت، 
وى  از  حمايت  سابق(نيكبخت)در  استاندار 
اينچنين واكنش داد و در جلســه اى اعالم 
كرد كه "هرچه بگويند من عكس آن را عمل 

مى كنم".

سرانجام تعالى بازنشست شد و افشارى سرپرست

پايان فرمانداري سكوت

خسرو محمدى»
 جامعــه ى شــهرى از چندين اليه ى 
اجتماعــى  مانند پيشــه وران، بازارگانان، 
صنعت گــران، كارمندان و دانشــگاهيان 
تشــكيل مى شــود. اين طبقات هر كدام 
زيرشــاخه هايى دارند كه به آن ها رســته 
يا صنف مى گويند. يكى از رســته ها در 
شــهرهاى جهان امروز ما روزنامه نگاران 
هســتند، اما آيا روزنامه نگارى در همدان 
يك شــغل نظام مند و حرفه اى است؟ آيا 
روزنامه نگاران شــهر ما به اصول نگارش 
روزنامه نگارى هم چــون؛ تجزيه تحليل، 
روندهــا، گردآورى و درك درســت از 
اوضاع شهر و پديده ها آگاهى دارند و به 
آن ها پايبند هستند؟ و اين كه مى دانند فرق 
روزنامه نگارى و بوقچى گرى چيســت؟ 
خوشــبختانه بســيارى از روزنامه نگاران 
شــهر ما به اين اصــول آگاه و پايبندند، 
مختصات شــغل خــود را مى دانند و به 
جا و به هنــگام قلم مى زنند اما به تازگى 
موجى از نورســيدگان وارد عرصه ى اين 
شغل حساس شــده اند كه رعايت اصول 
مبنايى را در اين كار نمى كنند و با دست 
خالى به موارد مهم، حساس و تخصصى 

ورود مى كنند.
 شــاخص رفتارهــاى آن ها ايــن اعمال 
اســت: اظهــار نظرهاى غيركارشناســى 
در مورد پديده هــاى تخصصى، ورود به 
عرصه هايى كه درباره ى آن ها آگاهى كمى 
دارند و مصاحبه با كارشناسان غير مرتبط 
درباره ى موضوعات گوناگون تخصصى. 
مثال ديده مى شــود كه از يك كارگردان 
دربــاره ى كتابخانه هاى تخصصى همدان 
مصاحبــه مى گيرند و بنــده ى خدا را در 
يــك موقعيت قرار مى دهنــد كه مجبور 
مى شــود اظهار نظر غيركارشناسى بكند 

و نهايتا دونفرى به اين نتيجه مى رســند 
كه همدانيان آن طــور كه بايد به بزرگان 
خود نپرداخته انــد؟! همين جا و بى هيچ 
درنگى بايد گفته شــود كه؛ در سال هاى 
اخيــر جامعه ى باســوادان همــدان يك 
مرحله جهش يافته و اين شهر داراى يك 
اليه ى اجتماعى متخصص در عرصه هاى 
گوناگون با تحصيالت عالى شــده است. 
بر همين اســاس بايد گفــت؛ جامعه ى 
متخصص نيازمند روزنامه نگار متخصص 
منصفانــه ى  تحليل هــاى  و  نقدهــا  و 
غيركارشناس  يك  نبايد  است.  تخصصى 
بيايد و درباره ى مثال ژن شناســى با يك 
كارشــناس برق مصاحبه كند! و اين يك 
خســارت اســت. هم به خــود او و هم 
اما موضوع  شــونده.  مصاحبه  كارشناس 
بحث. راســتى اين اســت كه در همدان 
يك كتابخانه ى بزرگ و آبرومند در تپه ى 
مصلى ساخته و تجهيز شده است. چيزى 
هماننــد كتابخانه ى ملى تهــران البته در 
مقياســى كوچكتر. غرض از اين مقايسه، 
جايگاه كتابخانه ى مركزى همدان بر فراز 

تپه ى مصال است.
 كتابخانــه ى ملى تهران نيز بر فراز تپه اى 
بلندتر از مصلى قــرار گرفته و خود يك 
شــهرك است. در همدان اما برخى منتقد 
جايــگاه كتابخانه ى مركزى هســتند كه 
البته نقدشــان محترم اســت اما جامعه ى 
شــهرى همدان رو به گســترش است و 
فضاى فشرده ى شهر و گرانى سرسام آور 
زمين امكان ساخت بنايى با آن بزرگى و 
وســعت را در دل شهر نمى دهد وانگهى 
چشم انداز ســازه هاى فرهنگى و دينى بر 
فراز تپه ى مذكــور خبر از ايجاد و رونق 
يك شهرك فرهنگى بزرگ بر فراز مصلى 
مى دهــد و اين نكته بايد مورد توجه قرار 

گيرد. لذا محاســن كتابخانــه ى مركزى 
همدان بســى بيش از معايب آن اســت 
ضمــن اين كه بافــت و چهره ى محله ى 
مصال را نيز دگرگون كرده اســت. بارى، 
آماجگاه ســخن ما در اين گفتار جزيى از 
كتابخانه ى مركزى به نام بخش تخصصى 
ويژه و آبرومند آن يعنى كتابخانه ى فوق 
تخصصى دكتر پرويز اذكايى اســت. اين 
كتابخانه در بهترين حالت ممكن ايجاد و 
راه اندازى شده است. داليل كارشناسى آن 

به ترتيب زير است: 
يك  همدان  مركــزى  كتابخانه ى  يكــم: 
كتابخانه به معنى علمى اســت. ســاختار 
آن  اداره ى  روش  و  دارد  كتابخانــه اى 
حرفه اى است و شــامل؛ كتابدار، بخش 
باز، بخش بســته، مخــزن، رف خوانى، 
قرائتخانه ها، فهرست نويسى، طبقه بندى، 
نرم افزار كتابدارى، نگهبان و ديگر اجزاء 
است كه اين اجزا در جهان متمدن امروز 
براى يك كتابخانه ى روزآمد شناخته شده 

و استاندارد است. 
دوم: بخــش تخصصــى دكتــر اذكايى 
بخش هاى  ديگــر  از  مجــزا  بصــورت 
كتابخانه اداره مى شــود. و داراى اجزاء و 
امكاناتى چون: مخزن، كتابدار، قرائتخانه، 
بخش دست نوشته هاى خود دكتر اذكايى، 
نمايشگاه و نرم افزار جستجوى پيشرفته 
اســت. عالوه بر اين ها خود جناب دكتر 
اذكايــى نيز يك روز در ميان در كتابخانه 
حضــور دارنــد و پاســخگوى مراجعه 

كنندگان هستند. 
ســوم: اين كتابخانه با همكارى دو نهاد 
استان يعنى اداره كل كتابخانه هاى عمومى 
و اداره كل اوقاف استان همدان برپا شده 
اســت. علت همكارى اوقاف آن بوده كه 
اســتاد اذكايى كتابخانهى 14000 جلدى 

خــود را وقف بــر كتابخانــه ى مركزى 
همدان كرده اند و اوقاف تا هميشه ناظر بر 
روند اجراى نيات واقف خواهد بود. اين 
يعنى ايجاد يك ســاختار حقوقى، فقهى، 
ادارى و علمى منســجم در پاسدارى از 
يك ميراث معنوى ارزشــمند كه توسط 
يك واقف بــزرگ به همه ى انســانيت 
عرضه شده اســت. آنگاه كسانى كه هيچ 
آگاهى و نقشى در اين فرآيند ارزشمند و 
بزرگ نداشته اند چطور مى خواهند آن را 
نقد كنند؟! و اين يك پرسش بزرگ است.        

سخن پايانى
حــال ســخن اين اســت كــه جامعه ى 
متخصص شهر همدان به فراخور گسترش 
تخصصى  بخش هــاى  نيازمنــد  خــود 
در  تخصصى  بخش هــاى  مانند:  اســت 
كتابخانه هــاى عمومى، در روزنامه ها، در 
ادارات و در تلويزيــون. همچنين مديران 
و گردانندگان اين مراكز و رســانه ها بايد 
از اظهــار نظرهــاى غيركارشناســى در 
بخش هاى خود پرهيز كننــد و نگذارند 
افــراد هيجانــى و ماجراجو دســت به 
كارهاى خلق الساعه و بى حساب بزنند، 
چرا كه جايگاه رسانه و مراكز ادارى بسى 
باال و مهم اســت و مردم به آن ها اعتماد 
دارند. اگر خالف اين عمل شود مى شود 
اين كه؛ نام يك محله را يك شــبه تغيير 
مى دهند و بر ســر زبان هــا مى اندازند و 
اعتماديه مى شــود نورمهال؟! (نورمحال) 
و كتابخانه ى فوق تخصصى دكتر اذكايى 
كه پس از 25 ســال بالتكليفى با تصميم 
و نظارت خود ايشــان حاال سامانى يافته 
و از اســتان هاى دوردست كشور مراجعه 
كننده دارد و مايه ى آبروى اين شهر شده 
در  معرض انتقاد غرفنى و غيركارشناسى 

قرار مى گيرد. 

تحليل 

بوقچى گرى و روزنامه نگارى

نقدى بر روش هاى نقد در روزنامه هاى همدان

تحصن نمايندگان سه استان 
در اعتراض به مشكل آب

 نمايندگان استان هاى خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال 
و بختيارى با حضور در جايگاه هيأت رئيســه، خواســتار رسيدگى به 

مشكالت آب در استان هاى خود شدند.
به گزارش مهر، نمايندگان استان اصفهان مجلس شوراى اسالمى پس از 
يك هفته اســتعفا به دليل مشكالت آب استان به جلسه علنى بازگشتند 

كه حواشى زيادى را در خانه ملت ايجاد كرد.
به محض ورود نمايندگان اصفهان، نمايندگان اســتان هاى خوزســتان، 
كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختيارى به جايگاه هيأت رئيسه 

رفتند و خواستار رسيدگى به مشكالت آب در استان هاى خود شدند.
جمعيت زيادى دور صندلى مسعود پزشكيان حلقه زدند و جايگاه هيأت 
رئيســه را ترك نمى كردند و در ادامه نيز در جايگاه هيأت رئيســه به 
نشانه اعتراض نشستند و تحصن كردند. مسعود پزشكيان در واكنش به 
اقدام نمايندگان حاضر در جايگاه هيأت رئيسه مجلس اظهار داشت: اين 
نمايندگان اعتراض دارند، اگر دولت به دليل استعفاى نمايندگان اصفهان 

به آنان امتياز دهد، برخالف عدالت است.

خدا نكند كه پايان نامه ها خمير شوند 
 معموال پايانامه ها به كتابخانه ها مى رود . البته در سيستم ايران داك هم به صورت پى دى اف قرار داده مى شود و هر كس جوياى 

علم است بايد دنبال آن برود.
 وزير علوم، تحقيقات و فناورى در پاسخ به سوالى درباره دور ريز شدن 70 درصد پايان نامه ها گفت: خدا نكند كه پايان نامه ها خمير 
شود. برنامه هاى دكترى حتما بايد نوآورى باشد و قطعا اين نوآورى بخش مهم اش در حوزه هاى كشف علوم است، نه صرفا در كاربرد 

و اهميت پايان نامه هاى دكترى نيز همين است. البته يك بخشى از آنها هم مى تواند كاربردى باشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، منصور غالمى وزير علوم، تحقيقات و فناورى ادامه داد: يك وقتى از من در اين باره ســوال شــد و گفتم كه 
معموال پايانامه ها به كتابخانه ها مى رود . البته در سيستم ايران داك هم به صورت پى دى اف قرار داده مى شود و هر كس جوياى علم 
است بايد دنبال آن برود.وزير علوم افزود: افرادى كه مى گويند پايان نامه ها را نديديم به اين دليل است كه سراغش نرفته اند. پس به 

كتابخانه دانشگاه  ها بروند و از پايان نامه ها استفاده كنند.

فالت ايران ناآرام شده است
 فالت ايران از لحاظ تكتونيكى ناآرام شده است و با فوجى از زلزله ها مواجه هستيم.

معاون راه و شهرســازى و رييس مركز تحقيقات مســكن و ساختمان كشور با اشاره به سه زلزله 10 آذرماه سال قبل با بزرگاى باالى 
شش ريشتر، بيان كرد: كرمانشاه يك استان ناآرام است و امكان زلزله هاى شديد را دارد.

معاون وزير راه و شهرســازى و رييس مركز تحقيقات مســكن و ساختمان كشور اظهار كرد: دود 1100 دستگاه شتابنگارى در كشور 
داريم كه ركورد هاى ثبت شده توسط آن ها حدود 13 هزار است. 

به گزارش ايسنا، "محمد شكرچى زاده" با اشاره به سه زلزله 10 آذرماه سال قبل با بزرگاى باالى شش ريشتر، بيان كرد: كرمانشاه يك 
استان ناآرام است و امكان زلزله هاى شديد را دارد.

وى با اشــاره به زلزله ســال گذشته در غرب كشور عنوان كرد: زلزله سرپل ذهاب 620 كشته داشت و 5000 ميليارد تومان خسارات 
به بار آورد.

■ علي تعالي متولد 1337 از خوانســار اســتان اصفهان، 
كارشــناس علوم سياسي،سال 50 پس از گذراندن مقطع 
ابتدايي براي ســكونت به تهران رفت. ســابقه 10 سال 
فعاليت در اســتانداري تهران را با 5 استاندار در كارنامه 

كاري خود دارد.
سال 74 با سمت مديركل سياسي امنيتي وارد استانداري شد 
و در سال 84 به كرمانشاه رفت، تا سال 86 به عنوان معاون 
سياسي امنيتي استانداري كرمانشاه ادامه فعاليت داشت، اما 
به دليل تحصيل فرزندانش در دانشــگاه تهران در سال 86 
به تهران بازگشــت و همان سال نيز به عنوان معاون مركز 
آموزش وزارت كشــور آغاز به كار كرد، پس از 2 سال در 
آخرين سمت خود به عنوان كارشناس مطالعات تحقيقات 

تهران در وزارت كشور كارش را ادامه داد.

■ حســين افشــارى  19 آبان 95 در ميان چالش هاى انتخاب شــدن يا 
نشدنش بعنوان فرماندار اسدآباد معرفى شد آن زمان سابقه سه سال فعاليت 

در سمت معاونت فرماندارى همدان را داشت.
  6 ارديبهشــت 97 مسئوليت خود در فرماندارى اسدآباد را به حميدوند 

فرماندار سابق نهاوند داد و به استاندارى رفت. 
اين موضــوع زمانى اتفاق افتــاد كه چند روزى پــس از بحث رفتن 
يا بركنارى افشــارى، بعنوان فرماندار پروازى كــه در محل خدمتش 
سكونت نداشت، در رسانه ها مطرح شد كه بازگشتش به همدان ناجى 

وى شد و در حقيقت ارتقا هم گرفت.
افشارى با شعار جذب سرمايه گذار براى پروژه هاى كالن به اسدآباد 
رفته بود و به هر دليلى عملى نشــد حاال سرپرستى فرماندارى همدان 
را عهده دار شــده است تا بلكه خال هاى سال هاى بايكوت رسانه اى 
و تعامل ضعيف تعالى را با رســانه ها جبران كند يا برخالف انتظار او 
هــم جا پاى مدير پيش از خود مى گذارد! هرچند از ســوابق اين فرد 

انتظار تعامل و اطالع رسانى خدمات دولت مى رود.
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بهداشتنكتهدانشگاه

كاهش سزارين ها در دستور كار وزارت بهداشت قرار دارد
 با اجراى طرح تحول ســالمت سزارين هاى نخست زا كاهش پيدا كرده است و ما 

براى كاهش سزارين در كشور برنامه ريزى كرديم.
به گزارش شبستان، سخنگوى وزارت بهداشت با بيان اينكه زايمان شايع ترين علت 
بسترى در بيمارستان ها اســت، گفت: يك ميليون و 528 هزار و 54 مورد زايمان در 
سال 95 داشته ايم كه 277 مورد مرگ و مير گزارش شده است كه حدود 18,1 درصد 

در هر 60 هزار زايمان مى باشد.
ايرج حريرچى با بيان اينكه ما به دنبال رســيدن بــه آمار 10 درصد در هر 100 هزار 
مورد هستيم، خاطرنشان كرد: ما با مرگ و ميرهاى بين زايمان و بيمارى هاى زمينه اى 

روبرو هستيم.

جداسازى دانش آموزان با اصل تربيت خالق 
مطابقت ندارد

 جداســازى دانش آموزان با اصل آموزش و تربيت خــالق مطابقت ندارد اما هر 
كشورى سياست خود را دارد.به گزارش ايسنا، رييس پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش گفت: تاكنون 350 هزار گزارش اقدام پژوهى توسط معلمان ارايه شده است.

 فرهاد كريمى افزود: دنيا به سمت تلفيق حركت مى كند و هر كشورى سياست خود 
را دارد اما در مجموع جداســازى دانش آموزان با اصل آموزش تربيت خالق مطابق 
نيســت.وى درباره اجراى طرح معلم تمام وقت نيز بيان كرد: معتقدم معلم تمام وقت 
و پاره وقت نداريم، معلم يك شــغل دارد و آن هم معلمى است كه بايد در اين شغل 

از همه ابعاد تامين شود.

گشايش در پرداخت بدهى تامين اجتماعى 
به مراكز بهداشتى

 وزير رفاه از گشايش در پرداخت بدهى تامين اجتماعى به مراكز درمانى و بهداشتى 
و تامين مستمرى مستمرى بگيران با در نظرگرفتن تمهيداتى خبر داد.

محمد شــريعتمدارى در گفت و گو با فرارو، اظهار كرد: با توجه به بكار گيرى ابزار 
تشــويقى براى پرداخت بدهى  اشخاص حقوقى و حقيقى به سازمان تامين اجتماعى 
اين ماه و ماه قبل شاهد رشد درآمدهاى سازمان تامين اجتماعى نسبت به مدت مشابه 

سال قبل هستيم.
وى افزود: با تمهيداتى كه انديشــيده ايم عالوه بر تامين مســتمرى مستمرى بگيران، 
انشاا... در پرداخت بدهى به مراكز درمانى و بهداشتى نيز گشايش حاصل خواهد شد.

زن براى عمل زيبايى نياز 
به اجازه همسر دارد؟

 در دنيــاى امــروزى، 
زيبايى چهــره به ويژه در 
زنان بســيار حائز اهميت 
اســت به طوريكــه براى 
بــه دســت آوردن ايــن 
زيبايى حاضــر به تحمل 
درد و دردســر بســيارى 
از جراحى هــاى زيبايــى 

هستند.
عمل هاى زيبايى به قدرى 
در ميــان مــردم محبوب 

شده كه امروزه شاهد چهره هاى پالســتيكى و مصنوعى هستيم كه 
ديگر نمى توانند آن جلوه زيبا و طبيعى خود را داشته باشند.

بســيارى از خانم ها با وجود مخالفت همسر خود اقدام به جراحى 
زيبايى مى كننــد كه مى تواند عالوه بر عوارض جســمى براى زن، 
زندگى مشتركشــان را درگير مشكالتى بى ارزش كند كه شايد ديگر 

قابل جبران نباشد.
بســيارى از مردان با اين تفكر كه مى توانند با اســتفاده از قانون، از 
جراحى زيبايى همســر خود جلوگيرى كنند، اقدامات قانونى انجام 
مى دهند در صورتى كه همسرانشان بدون اجازه آنها نيز مى توانند اين 

جراحى را انجام دهند.
ــراى انجــام عمــل  ــان اينكــه زن ب ــا بي ــل دادگســترى ب يــك وكي
زيبايــى، نيــازى بــه اذن شــوهر نــدارد، بيــان كــرد: زن بــا وجــود 
زندگــى مشــترك و ناراضــى بــودن شــوهرش مى توانــد هــر عمــل 

زيبايــى كــه ســالمتى او را تهديــد نكنــد، انجــام دهــد.
ــر  ــرد: اگ ــار ك ــى، اظه ــزارش ايســنا، نرگــس نصيرى بزنجان ــه گ ب
ــى  ــر قانون ــال باشــد از نظ ــر از 18 س ــل، كمت ســن متقاضــى عم
اجــازه پــدر الزامــى بــوده و الزم اســت پــدر، رضايت نامــه عمــل 

ــه هنــگام پذيــرش در بيمارســتان امضــا كنــد. جراحــى را ب
وى ادامــه داد: اگــر فــرد متقاضــى عمــل باالتــر از ســن 18 ســال 
ــه امضــا و رضايــت  ــازى ب باشــد، چــه متأهــل و چــه مجــرد، ني
ــد  ــون مى توان ــاس قان ــر اس ــدارد و ب ــود ن ــوهر خ ــا ش ــى و ي ول
بــه تنهايــى بــراى جراحــى زيبايــى و يــا هــر عمــل ديگــرى اقــدام 

كنــد.
ــى را  ــا ول ــوهر و ي ــت ش ــه رضاي ــترى اگرچ ــل دادگس ــن وكي اي
بــراى متقاضــى عمــل زيبايــى الزم ندانســت امــا رضايــت آنهــا را 
از منظــر اخالقــى محتــرم شــمرد و آن را نوعــى احتــرام بــه افــراد 

مهــم زندگــى دانســت.
ــتثنا  ــورد اس ــك م ــوهر را در ي ــا ش ــى و ي ــت ول ــدم رضاي وى ع
ــرى  ــى جلوگي ــوع جراح ــر ن ــام ه ــد از انج ــه مى توان دانســت ك
كنــد و خاطرنشــان كــرد: متقاضــى جراحــى، اگــر مجنــون، نابالــغ 
و غيررشــيد باشــد بايــد عمــل آن بــا رضايــت همســر و يــا ولــى 

انجــام شــود.
ــتان ها  ــه در بيمارس ــى ك ــت: فرم ــان گف ــى در پاي نصيرى بزنجان
ــه توســط  ــى اســت ك ــود دارد، فرم ــت وج ــراى امضــاى رضاي ب
ــا هــر فــرد ديگــرى كــه  ــى، همســر و ي همــراه بيمــار اعــم از ول
ــد امضــا شــود  ــار بيمــار اســت، مى توان ــوان همــراه در كن ــه عن ب
ــب  ــوان صاح ــه عن ــد ب ــى، زن مى توان ــى زيباي ــه در جراح و البت

ــد. نفــس، برگــه را امضــا كن

فرارو: وابستگان يك شخصيت سياسى چه بايد بكنند؟
 منتظر استخدام باشن!!

شبستان: تتو نوعى خودنمايى مبتنى برخود آزارى است
 قضيه خودت رو بكش خوشگل كن هستش ديگه!!

جوان: نقشه  بانك مركزي براي دالر 7 هزار تومان
 نقشه شوم براى به دام انداختن دالر!!

 همدان پيام: پسته هاي الل سكوت دندان شكن است
 عجب شعرى!! 

كيهان: مديران فرهنگ زير تيغ بودجه 
 بدون شرح!! 

مردم ساالري: خانه تكاني در ساختار حاكميت سعودي 
 چقدر هم كه از توش چيزاى اضافى دمِ در گذاشتن!!

فرارو: به خطر افتادن جان پنگوئن هاى قطب جنوب با باكترى هاى انسانى
 هميشه پاى يك انسان در ميان است!!

شبستان: عزاى نظام تعليم و تربيت
 چه شود!!

همدان نامه: چگونه در زندگي پيشرفت كنيم 
 همين كه بتونى زنده بمونى و زتدگى كنى خودش پيشرفِت!!

هگمتانه: 2700 كيلوگرم گوشت يارانه اي سر از هتل ها درآورد
 به جاى اينكه سر از يخچال از ما بهترون در بياره صاحبان هتل 

مى خوان بپزن بدن دست مردم!! 
هگمتانه: ايران موفق به توليد گلوله هاي بارور سازي ابرها شد

 پس منتظر سيل باشيد!!  
هگمتانه: فرار مالياتي 40 درصد است 
 اونم متعلق به دانه درشتها است!! 
جام جم: غافلگيري پاييز  پرفروش ها 
 فروش باال غافلگيرى هم داره!!

اطالعات: توافق 200 كشور براي پيشگيري از تغييرات اقليمى 
 ببين توافقامون سر چه چيزايى شده!!

فرارو: استقالل هميشه از سوى داوران ضربه خورده است
 مى گى يعنى هر چى باخت داشتن مقصرش داور بوده؟

گرداننده كانال دوست يابى 
در همدان دستگير شدند

 رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات اســتان همدان از 
دستگيرى جوانى 20 ساله به جرم كالهبردارى در فضاى مجازى 

و راه اندازى گروه دوست يابى خبر داد.
فيروز ســرخوش نهاد در گفت وگو با ايســنا، منطقــه همدان، با 
اعــالم اين خبر اظهار كرد: كارشناســان پليس فتا با رصد كانال 
و گروه هاى تلگرامى، گروهى را شناســايى كردند كه مدير اين 
گروه با گذاشتن تصاويرى از دختران در گروه و اعالم اطالعات 
نادرســت از اين تصاوير، اعضا را دعوت به انتخاب و دوستى با 

دختران مى كرد.
وى ادامه داد: شخصيت تصاويرى كه اين جوان 20 ساله در گروه 
تلگرامى قرار مى داد، واقعيت نداشــته و اطالعات اوليه ارسالى 
فقط با هدف فريب اعضاى گروه بوده اســت و مدير گروه براى 
اينكه اعضاى كانال را با اين دختران آشــنا كند از آنها بابت اين 

آشنايى درخواست شارژ كرده  بود.
ســرخوش نهاد با بيان اينكه پس از انجــام مراحل بازجويى اين 
جوان اعتراف به جرم خود كرده اســت، خاطرنشان كرد: پس از 
انجام مراحل شناسايى و دستگيرى اين جوان اعتراف داشت كه 
تا كنون چند هزار پوكه شارژ از اعضاى كانال دريافت كرده است.

وى تصريح كرد: اين جوان 20 ســاله پس از دريافت شارژ، آنها 
را در ســاير گروه ها و كانال هاى تلگرامى، بــا تخفيفى ويژه به 
اعضاى ســاير كانال ها و گروه ها فروخته و آنها را تبديل به پول 

كرده است.
رئيس پليس فتاى استان همدان در پايان با اشاره به اينكه مهمترين 
عامل در وقوع اين جرائم ســطح پايين سواد رسانه اى است، از 
شهروندان خواست سطح سواد رسانه اى خود را افزايش دهند و 
در هيچ شرايطى عضو كانال هاى غيرقانونى و دوست يابى نشوند 

چرا كه بسيارى از آنها با هدف كالهبردارى تشكيل شده است.

كشف 60 كيلو ترياك در عمليات مشترك 
پليس همدان و اصفهان

 فرمانده انتظامى اســتان همدان از كشف 60 كيلوگرم ترياك در 
عمليات مشــترك پليس مبارزه با مواد مخدر همدان و اصفهان خبر 

داد.
به گزارش مهر، ســردار بخشــعلى كامرانى صالح گفت: با هدايت 
اطالعاتى و عملياتى پليس مبارزه با مواد مخدر استان همدان و اقدام 
عملياتى هوشــمندانه و به موقع پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان، يك محموله مواد مخدر از نوع ترياك به وزن 60 كيلوگرم 
كه از اســتاهاى جنوبى به سمت استان هاى مركزى كشور در حال 

انتقال بود در بين راه و در اصفهان كشف شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان افزود: در اين عمليات يك دســتگاه 

خودرو توقيف و 2 متهم دستگير شدند.
فرمانده انتظامى اســتان همدان بيان داشــت: اشــراف اطالعاتى و 
تعامل اطالعاتى و عملياتى دو رويكرد موثر در ســطح ناجا اســت 
كه ظرفيت هاى گسترده اى را براى مبارزه با پديده شوم مواد مخدر 
ايجاد مى كند و كاركنان انتظامى استان همدان از اين ظرفيت نهايت 

بهره را مى برند

الزام دانشگاه آزاد به هماهنگى با سند آمايش
 دانشگاه آزاد نيز بايد با سند آمايش آموزش عالى هماهنگ باشد، نحوه هماهنگى آن 

با اين سند در ستاد نقشه جامع علمى كشور بررسى خواهد شد.
دبير شوراى عالى انقال ب فرهنگى در گفتگو با مهر گفت: در ذيل ستاد نقشه جامع علمى 
كشور يك برنامه ريزى و جريان جديدى شكل گرفته است تا آسيب ها و آفت هايى كه 

نظام علمى كشور را تهديد مى كند، شناسايى كرده و آن را رفع كند.
محمدرضا مخبر دزفولى با اشــاره به آخرين وضعيت اجراى سند آمايش آموزش عالى 
در وزارتخانه هاى علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد گفت: برنامه ريزى هايى كه براى اين 
كار صورت گرفته، آمايش نام دارد، به وسيله آمايش نقاط هندسه ناموزونى كه احيانا در 

آموزش عالى ايجاد شده اصالح مى شود.
دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى با بيان اينكه آمايش آموزش عالى در وزارت بهداشت 
و وزارت علوم آغاز شده است افزود: دانشگاه آزاد نيز بايد با سند آمايش آموزش عالى 

هماهنگ باشد.

اميدهاى تازه درمان بيمارى پروانه اى و
 زخم ديابت با پالسما

 محققان ايرانى با راه اندازى پايلوت دســتگاه پالسما مديسين در بيمارستان شهداى 
تجريش روش اميدبخشى در درمان بيمارى ژنتيكى پروانه اى ارائه كردند، ضمن آنكه به 

نتايج خوبى در درمان 15 بيمار مبتال به زخم ديابتى دست يافتند.
محمدرضا خانى، عضو هيأت علمى دانشــگاه در گفت وگو با ايسنا، از كاربرد فناورى 
پالســما در حوزه پزشــكى خبر داد و افــزود: فناورى ليزر در ســاليان اخير در حالى 
كاربردهاى زيادى در حوزه هاى پزشــكى يافته است كه چالش هاى مختلفى ايجاد كرده 

است.
وى در اين باره توضيح داد: اگر در جراحى هايى مانند جوان سازى، ليزر به بافت پوست 
برخورد كنــد، احتمال جذب پالس هاى ليزر در غير از نواحى كه قرار اســت جراحى 
صورت گيرد، وجود دارد؛ از اين رو اســت كه در جوان سازى پوست اعالم مى شود كه 

در اطراف پلك امكان استفاده از ليزر نيست.

ارتباط زايمان ديرهنگام و افزايش خطر سرطان سينه
 زنانى كه نخســتين زايمان شان بعد از سن 35 سالگى است در مقايسه با همسن و 
سال هاى خود كه فرزند ندارند بيشتر در معرض ريسك ابتال به سرطان سينه قرار دارند.

به گزارش سالمت نيوز، يافته جديد محققان در تضاد با اين باور است كه زايمان نقش 
حفاظتى در مقابله با سرطان سينه دارد.

عالوه بر زايمان ديرهنگام، زنانى كه داراى سابقه فاميلى سرطان سينه يا تعداد باال زايمان 
هستند هم با افزايش ريسك سرطان سينه مواجه هستند.شواهد نشان مى دهد درحاليكه 
ممكن است فاكتورهاى پرخطر سرطان سينه در زنان جوان متفاوت از زنان مسن باشد، 
اما انواع متفاتى از سرطان سينه وجود دارد و فاكتورهاى پرخطر ابتال به يك نوع سرطان 
ســينه مى تواند متفاوت از ديگرى باشد.اگرچه زايمان مى تواند نقش حفاظتى در مقابل 
ســرطان سينه داشته باشــد اما به گفته محققان بروز فوايد آن مى تواند بيش از دو دهه 
بطول انجامد.به گفته محققان نقش حفاظتى زايمان در مقابله با سرطان سينه معموال بعد 

از 23 سال آغاز مى شود.

سمانه جهانگيرى عرش »
 زمستان از راه رسيده مثل هرسال باز 
هم بخارى ها گرما بخش كالس ها شده اند 
اما با اتفاقى كه چند گام مانده به زمستان 
براى كودكان مدرســه اى در زاهدان رخ 
داد قصــه تكرارى ســرما و آغاز بارش 
برف براى دانش آموزان محروم از كمترين 
لذت  ديگر  هســتند  برخوردار  امكانات 

بخش نيست.
هر چند مســئوالن همدان بــراى تجهيز 
مدارس به بخارى هاى استاندارد از سالها 
قبل با جذب اعتبارات تالش هاى بسيارى 
داشــتند اما خانواده ها با شنيدن هر خبر 
ناگوارى كه در كشور براى دانش آموزان 
رخ مى دهد با نگرانى فرزندانشان را راهى 
خانه دوم خود مى كنند، آنها مى ترســند 
كه نكند در ســرماى سخت همدان، گرم 
شدن كالس درس براى فرزندانشان تاوان 

سختى براى آنها داشته باشد.
در  مدارس  حــوادث  بر  مروري   

همدان
بنابــر گزارش ها و با مــرورى بر حوادث 
مــدارس همــدان مى بينيم كه در اســتان 
همدان در طول 20 ســال گذشته 7 مدرسه 
روســتايى دچار سانحه آتش سوزى شدند. 
در اين آتش سوزى ها 63 دانش آموز دچار 
ســوختگى شــدند و چهار دانش آموز هم 
جان خود را از دست داده اند . بر اساس آمار 
ارايه شده علت اصلى آتش سوزى مدارس 
سيستم گرمايشى نامناسب عنوان شده است.

آخرين بار و در 17 بهمن ماه سال 95 بود كه 
مدرســه ابتدايى روستاى سيف آباد از توابع 
بخش مركزى شهرستان اسدآباد بعلت نقص 

فنى بخارى نفتى طعمه حريق شد.
اين آتش سوزى خســارت جانى به دنبال 
نداشت و تنها يكى از كالسها دچار خسارت 
شــد.در اين حادثه بر اثر نقص فنى سيستم 
ســوخت رســانى بخارى نفتى در كالس 
درس، آتش ســوزى بوقوع پيوست و معلم 
و مدير فداكار مدرسه بالفاصله اقدام به مهار 
آتش و خارج كردن دانش آموزان از كالس 
درس كردند. سيستم گرمايشى اين مدرسه 

از نوع بخارى نفتى است
مطابــق با مبحــث هفدهم مقــررات ملى 
ساختمان، نصب وسايل گازسوز گرمايشى 
(انواع بخارى هــاى و آب گرمكن ها) در 

فضاهاى داخلى ســاختمان هاى عمومى و 
مدارس ممنوع اســت.در عرصه اى كه علم 
و تكنولــوژى در گام نخســت ايران زمين 
ايســتاده، وجود بخارى هاى نفت سوز در 
مدارس شايد خوشــايند نباشد، اما همدان 
تنها يك گام براى خداحافظى مدارسش با 

بخارى هاى نفتى فاصله دارد.
نفت  همدان  مدارس  درصد  يك   

سوزند
طبــق اعــالم اداره كل نوســازى و تجهيز 
مدارس همدان، تنها يك درصد از مدارس 
اين استان معادل 41 مدرسه نفت سوز است 
و اميــدوار به اينكه امســال بتواند اين يك 
درصد را به صفر رســانده و از تكنولوژى 

توليد استان براى اين مدارس بهره گيرد.
در اين چارچوب با سياســت گذارى هاى 
انجام شــده در اين حوزه، خريد 2 هزار و 
700 دســتگاه بخارى كم مصرف هرمتيك 
گازســوز براى مدارس استان از سوى اداره 
كل نوســازى انجام شد.با كسب اين معدل، 
استان همدان در اســتاندارد سازى سيستم 
گرمايشى مدارس جزو استان هاى پيشرو در 
كشور به شمار مى رود و با اين اقدامات حال 
مدارس از نظر گرمايشى خوب است.در اين 
ميان اما نقش اثرگذار نمايندگان مجلس در 
كميســيون تلفيق بودجه و تالش دولت در 
جذب اعتبارات الزم براى  استاندارد ســازى 
سيستم گرمايشى مدارس همدان را نمى توان 

ناديده گرفت چرا كه اگر اين اعتبارات نبود، 
پيش بينى مى شد شين آبادهاى متعددى در 
كشور اتفاق بيفتد.مديركل نوسازى، توسعه 
و تجهيز مدارس اســتان همدان در مهرماه 
سالجارى وعده داده بود كه 5 هزار بخارى 
استاندارد و كم مصرف به جاى بخارى هاى 
غير اســتاندارد مدارس در اســتان همدان 
نصب خواهد شــد. با توجه به حادثه اى كه 
براى پيش دبستانى دخترانه در زاهدان رخ 
داد و باعث مرگ سه دانش آموز اين مدرسه 
شــد بر آن شــديم كه به بررسى وضعيت 

مدارس استان همدان بپردازيم.
همدان  روســتاهاى  برخى  تنها   

بخارى نفتى اما استاندارد دارند
در همين ارتباط مدير كل آموزش و پرورش 
استان همدان نيز گفت: خوشبختانه به مدد 
اداره كل نوســازى مدارس استان همدان به 
ســمتى مى رويم كه همه بخــارى ها را به 

صورت هرموتيك در بياوريم.
محمــد پــورداوود اظهار كرد: در اســتان 
همدان كارخانــه اى در رزن اقدام به توليد 
چنين بخارى هاى اســتاندارى كرده است 
كه با توجه به لزوم ايمن ســازى مدارس با 
باالترين شاخص هاى اســتاندارد به سمت 

استفاده از اين نوع بخارى ها خواهيم رفت.
 وى ادامه داد: طبق مصوبه شوراى آموزش 
و پرورش اســتان همدان استفاده از بخارى 
هاى غير استاندارد در مدارس ممنوع است.

پورداوود بيان كرد: تنها برخى از روستاهاى 
اســتان كه شــعبه گاز در آنها وجود ندارد 

داراى بخارى نفتى اما استاندارد هستند.
وى بيان كرد: آمــوزش و پرورش در طول 
سال هفته اى دو بار از بخارى مدارس بازديد 
و تاكيــدات الزم را ارائــه مى دهد و با اين 
توصيف اميد مى رود كه در همدان شــاهد 
هيچ نوع اتفاق مربوط به آتش ســوزى در 
مدارس و به خطر افتادن جان دانش آموزان 

نباشيم. 
 مهدهــا و پيش دبســتانى هاى 

بهزيستى بخارى نفتى ندارند
مدير كل بهزيستى استان همدان در خصوص 
تجهيز مدارس مهدها و پيش دبســتانى هاى 
غيرانتفاعى زير نظر بهزيســتى استان گفت: 
هيچكدام از مهدهاى بهزيستى استان همدان 
بخارى نفتى ندارند.حميد رضا الوند اظهار 
كرد: به دليل نگهدارى از كودكان خردسال 
در مهدها و پيش دبســتانى ها، اســتفاده از 
وســايل گرمايشــى در اين اماكن ضوابطى 
دارد كه ما بر اســاس آن مجوز الزم را ارائه 
مى دهيــم.وى با بيان اينكه 150 شــاخص 
براى رتبه بندى مهدها در نظر گرفته شــده 
است كه بر اساس آن رتبه الزم به مهدهاى 
داد: بخارى  كودك ارائه مى شــود ادامــه 
استفاده شده در مهدها و پيش دبستانى هاى 
زير نظر بهزيســتى بايد از اســتانداردهاى 

الزم برخوردار باشند.

تنها خانه 
هوش كشور 
در همدان است 

پروين سليمى »
 خانه هوش اســتان همدان تنها خانه 
هوش و خالقيت در كشور بعد از تهران 
اســت كه در زمينه هاي رشــد فكري و 
تقويت مهارت هاي ذهني فعاليت  مى كند 
خانه هوش و خالقيت نزديك به 7 سال 
است در بين اســتانهاى كشور در استان 
همدان تأســيس شده اســت و هدف از 
ايجاد اين مركز باال بردن رشد، خالقيت و 
نشاط فكري كودكان و نوجوانان است كه 
متد اصلي اين مركز استفاده از بازي هاي 
فكري و پرورشــى همچنين مهارت هاي 

ذهني و فردي مى باشد. 
مديــر خانه  هــوش همدان با تشــريح 
فعاليت هــاى ايــن مركز گفت: بيشــتر 
آموزش هاي خانه هوش، بازي هاي فكري 
و پرورشي، مهارت هاي ذهني  است كه ما 
براى گزينش ورود به موسسه، جشنواره 
استعداديابي برگزار مى كنيم و روش كار 
بدين شكل است  كه كودكان و نوجوانان 
قبــل از اينكه وارد يك دوره آموزشــي 
مثل رباتيك مى شــوند يك سري مراحل 
آموزشي را طي مي كنند و به كالس هاي 
مهارتــي ورود پيــدا مــى كننــد و نوع 
مهارتشان سنجيده و به خانواده ها كارنامه 

داده مي شود.
عليرضــا خرمــرودي در گفت وگــو با 
همدان پيــام از دادن برنامــه هدفمند و 
شناســايي قــوت، ضعــف و توانمندي 
همچنين عاليق كودكان در موسسه خانه  

هوش همدان خبــر داد و گفت: ما از 3
سالگي كودكان را پذيرش مي كنيم و اين 

مديريت تا پيش دانشگاهي ادامه دارد.
 وى بيان كرد: اين خانه در طول دوره هاي 
آموزشي، مسابقات متنوع از جمله دومينو، 
مكعــب رولي، ســودوكو، ليــگ اوتلو، 
برگزار مي كند و همايش هاي مختلف از 
جمله نقاشــي و اجراي نمايش خالق را 

در دستور كار دارد . 
خرمرودى افزود: 4 ســال اســت اين 
همكاري هــا با تعامــل  مجموعه خانه 
همدان  شــهرداري  غيور  استاد  رياضي 
انجــام مي شــود و جديداً يك ســري 
ســواالت و معماهــاي رياضي طراحى 
كرديم و در طول ســال نيز مســابقات 
بين المللــي رياضيــات كانگــو برگزار 

مي شود.
مدير خانه  هوش همــدان ادامه داد: اين 

برنامه يك جشــنواره جهانى است و در 
ايــران نمايندگي آن در تهــران فعاليت 
مي كند و در شهرســتان هاي كشــور در 

استان همدان نمايندگي دارد .
وي درباره تعامل با آموزش و پرورش نيز 
با اشاره به اينكه همه كالس هاي ما تئوري 
اســت گفت: يكي از اهــداف ما دوري 

دانش آموزان از بازي هاي كامپيوتري است 
كه آسيب بزرگي به اعصاب و چشم آنها 

وارد مي كند.
حضــور در ايــن كالس هــاي علمي و 
نشســتن پاي مكعب روبيــك، دومينو، 

خالقيت فكرى آنها را افزايش مى دهد .
خرمرودي گفت: در سال 800 خانواده با 

مجموعه ما آشنا مي شوند و در كالس ها 
شــركت مي كنند كه اين كالس ها با 20
نفر استاد اداره مى شود و اكثر استان هاى 
كشــور نيز از مركز خانــه هوش همدان 

درخواست نمايندگي داده اند 
وي از برگزاري 4 جشنواره استعداديازبي، 
هنري، نقاشي، و نمايش خبر داد و افزود: 
جشــنواره رياضي كار جديدي است و 
امسال در هجدهمين نمايشگاه كودك و 
نوجوان جشــنواره صندوقچه را معرفى 
كرديم كه با موضوع پس انداز كودكان با 

خانواده ها ارتباط برقرار مي كند.
خرمــرودى با بيــان اينكــه 22 رفرنس 
سيالب آموزشــي براي دوره ها تعريف 
كرده ايم  افزود: در كنــار اين آموزش ها 
گاهنامه آموزشي "زبر و زرنگ" را منتشر 
مى كنيــم كه تا به حال 22 شــماره از آن 

چاپ شده است. 

به بهانه حادثه آتش سوزى پيش دبستانى اهواز بررسى شد

همدان پيشتاز در استفاده از
 بخارى هاى استاندارد 
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الستيك كاميون ها بايد با قيمت 4 ميليون تومان توزيع 
شود

 وزيــر راه و شهرســازى گفت: با توجه به اختصــاص ارز 4200 تومانى به واردات 
الستيك، اين محصول بايد به قيمت 4 ميليون تومان به دست راننده برسد.

به گزارش مهر، محمد اســالمى گفت: در بخش حمــل و نقل بار، ما ظرفيت و بازار به 
اندازه كافى داريم اما قدرت كارآمد لجســتيكى نداريم. بنابراين نيازمند تحول اساســى 
هســتيم. ما در دوره جديد دولتى فكر نمى كنيم بلكه به كار و مســئوليتى كه به عهده ما 

است فكر مى كنيم.
وى افزود: از اين پس اينكه عده اى در اتاق دربسته بخشنامه صادر كنند، تعطيل مى شود. 

بايد ببينيم نياز امروز ما چيست؟ سازماندهى جديد در حوزه حمل و نقل جاده اى ايجاد 
خواهيم كرد و ارتقاى كيفيت راهها در اولويت برنامه هاى ما قرار دارد.

وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه هوشمندسازى حمل و نقل جاده اى از اهميت بااليى 
برخوردار اســت، يادآور شــد: برخى فكر مى كنند هوشمندسازى حمل و نقل به معنى 
نصب دوربين هاى ثبت تخلف است در حالى كه سيستم هوشمند ناوگان براى افزايش 
راندمان، ارتقاى ايمنى، شناســايى گلوگاهها، افزايش نرخ بازدهى و كاهش تلفات جاده 

اى موثر است.
اسالمى با تاكيد بر اينكه نوسازى ناوگان حمل و نقل جاده اى ضرورت دارد، يادآور شد: 

اما نبايد شتابزده ناوگانى وارد كشور شود كه با سليقه رانندگان مغاير باشد.

وى با تاكيد بر اينكه پايانه هاى بار بايد براى همه رانندگان به يك ميزان قابل ســرويس 
دهى باشــد افزود: كميته راهبرى و مشورتى در ســازمان راهدارى با حضور نمايندگان 

تشكل ها ايجاد مى شود تا به طور شايسته به وضعيت رانندگان رسيدگى كنند.
اســالمى خاطرنشــان كرد: يكى از مشــكالت ما در بخش ناوگان، فقدان كاميون هاى 

يخچالدار استاندارد حمل محصوالت كشاورزى است.
وزير راه با اشاره به اختصاص ارز 4200 تومانى براى واردات الستيك ادامه داد: با توجه 
به اينكه ارز دولتى براى الستيك اختصاص مى يابد اين محصول بايد به قيمت 4 ميليون 
تومان به دست رانندگان برسد. همچنين اگر وارد كننده اى با ارز باالتر الستيك وارد كرد 

مابه التفاوت آن با ارز 4200 تومانى به وارد كنندگان عودت داده مى شود.

بازار

10 كشورى كه فوق ثروتمندان 
در آن زندگى مى كنند

 طبق آخرين گزارش موسسه تحقيقاتى كرديت سوئيس، در 12 ماه 
منتهى به پايان اكتبر، كل ثروت جهان 14 تريليون دالر رشــد كرد و به 

رقم عظيم 317 تريليون دالر رسيد.
به گزارش مهر، در اين گزارش آمده اســت كه نرخ رشد 4/6 درصدى 
امسال، نسبت به سال گذشته كندتر بوده است، اما از نرخ رشد متوسط 
دوره پسا -2008، باالتر بوده است.  تحليل گران كرديت سوئيس اشاره 
مى كننــد كه تعداد كل افرادى كه ثروت آنها از 50 ميليون دالر بيشــتر 

است، هم 4 درصد رشد كرده است و به 149890 نفر رسيده است.
آن چه در زير آمده است، ليست 10 كشور اولى است كه بيشترين تعداد 

فوق ثروتمندان جهان در آنها زندگى مى كنند؛
 10.  استراليا

اين كشور كه در ميان اقيانوس هاى آرام و هند قرار دارد، 13امين اقتصاد 
بزرگ دنياست، درحالى كه از نظر نسبت سرانه توليد ناخالص ملى، در 
جهان رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. استراليا معموال يكى از 
اولين كشورها در ليست هايى نظير كيفيت زندگى، استانداردهاى سالمتى 
و آموزش اســت. با درنظر گرفتن آب وهواى محيطى خوب، تعجبى 

ندارد كه استراليا خانه 2910 فوق ثروتمند جهان باشد.
 9.  كانادا

اين كشــور به عنوان مكانى صلح آميز و بسيار پيشرفته، كه از هرگونه 
ناآرامى نژادى و درگيرى داخلى مبرا اســت، در جهان خوشــنام شده 
است. كانادا يكى از 10 كشور فعال تجارى در جهان است. اين كشور 
يكى از اعضاى سازمان همكارى و توسعه اقتصادى و همچين گروه 7 
است. اين كشور ميزبان 3010 نفر با ثروتى بيش از 50 ميليون دالر است.

 8.  فرانسه
فرانسه در طول كل تاريخ خود تحت تاثير موج هاى مهاجرت قرار داشته 

است. فرانسه حاال خانه 3040 فرد فوق ثروتمند است.
 7. ايتاليا

هرچند سومين كشور بزرگ منطقه يورو اخيرا گرفتار بحران هاى عميق 
سياسى و اقتصادى شده است، با اين حال هنوز خانه 3220 فرد با ثروت 
باالى 50 ميليون دالر است. از قديم، مناطق مختلف اين كشور به شدت 
از لحاظ اقتصادى با هم متفاوت بوده اند. شمال اين كشور كه از لحاظ 
صنعتى به شــدت پيشرفته است معموال در تقابل با جنوب اين كشور، 
كه اقتصادى مشكوك و شكوفا دارد و مناطق مركزى كه در ركود به سر 

مى برند، قرار دارد.
 6.  هند

در طول 2 دهه گذشته، رشد اقتصادى اين كشور پهناور جنوب آسيا، به 
5/5 درصد رسيده است. اين شتاب باعث شده است كه هند به يكى از 
اقتصادهاى جهان با سريع ترين نرخ شكوفايى تبديل شود. اين كشور كه 
از افراد متخصص با قابليت سخن گفتن به زبان انگليسى، غنى است، به 
تازگى بســيارى از شركت هاى چندمليتى را به خود جذب كرده است. 

تعداد فوق ثروتمندان هند، 3400  نفر است.
 5.  ژاپن

3580  فوق ثروتمنــد، ژاپن را كه به باال بودن اســتانداردهاى زندگى 
معروف اســت، به عنوان خانه خود انتخاب كرده اند. اقتصاد اين كشور 
با پيشــتازى بخش هاى بانكى، صنايع ارتباطات، امالك و حمل ونقل، 
تجارت خرده فروشــى و ساخت وســاز، به جلو مى رود. اين كشــور 
كــه داراى ظرفيت توليد عظيمى اســت، با توليدكننــدگان خودرو، 
توليدكنندگان لوازم الكترونيكى، فوالد، كشتى ســازى، مواد شيميايى و 

مواد غذايى خود معروف است.
 4.  انگليس

بخش خدمات اين كشــور با تخصيص دادن بيش از 75 درصد توليد 
ناخالــص ملى به خود، اقتصاد انگليس را به پيش مى برد. بخش بانكى 
فوق پيشرفته و مقررات نسبتا مستقل، انگليس و به ويژه مركز آن، لندن، 
را بــه يكى از بزرگترين مراكز مالى جهان تبديل كرده اســت. بنابراين 

تعجبى ندارد كه اين كشور خانه 4670 فوق ثروتمند در جهان باشد.
 3.  آلمان

آلمان، رهبــر جهان در اكثــر حوزه هاى صنعتى و فناورى، ســومين 
صادركننده و واردكننده بزرگ كاال و خدمات در جهان است. بزرگترين 
اقتصاد اتحاديه اروپا، به شــكل فعالى از رفاه اجتماعى و يك سيســتم 
جامع سالمتى، در كنار حفاظت از محيط زيست و آموزش عالى رايگان، 
حمايت مى كند. تعداد افراد فوق ثروتمندى كه در آلمان زندگى مى كنند 

6320 نفر است.
 2.  چين

در طول 30 ســال گذشته، اقتصاد چين به شكل فزايندهاى رشد كرده 
اســت. چين با موفقيت سيستم آموزشــى خود را توسعه داده است. 
اين كشــور از واردات تكنولوژى هايى حمايت مى كند كه به آن اجازه 
دهد حوزه هاى در حال رشــدى مانند توليد نرم افزار، مواد اوليه جديد، 
ارتباطات راديويى، تكنولوژى هاى زيستى و خدمات سالمتى را توسعه 

دهد. چين خانه 16510 فوق ثروتمند جهان است.
 1. اياالت متحده

اياالت متحده كه جمعيت آن تنها 4/3 درصد از جمعيت جهان را تشكيل 
مى دهد، 40 درصد ثروت جهان را در اختيار دارد. اين كشور با 70540 

فوق ثروتمند، صدرنشين فهرست مى باشد.

مديرعامل شركت مخابرات ايران: 
تسهيل شرايط مناقصات و معامالت 
در راستاى حمايت از توليد داخلى

 مديرعامل شــركت مخابرات ايران با اعالم اينكه شرايط مناقصات 
و معامالت براى توليدكنندگان داخلى تسهيل شده، گفت: با اين اقدام، 
توليدكنندگان داخلى كه با شــركت مخابرات ايــران قرارداد دارند، در 

حاشيه امن قرار گرفته و نگران نوسانات نرخ ارز نخواهند بود. 
 بــه گزارش روابط عمومى و امور بين الملل شــركت مخابرات ايران، 
سيدمجيد صدرى با تشريح افزودن بند تعديل در قراردادهاى مخابرات 
به نفع توليدكنندگان داخلى، اعالم كرد: شــركت مخابرات با پذيرش 
ريسك نوسانات نرخ ارز در قراردادهايى كه متاثر از قيمت ارز مى باشند، 
توليدكنندگان داخلى كه با شركت مخابرات ايران قرارداد دارند، در مورد 

نوسانات نرخ ارز مشكلى نخواهند داشت.
 وى افزود: شــركت مخابرات ايران در راستاى حمايت از توليد داخل 
و ارتقــاى كيفيت توليدات و فرهنگ ســازى، اقدامات متعددى انجام 
داده اســت كه يكى از مهم ترين اين اقدامات، ايجاد تسهيل در شرايط 
مناقصات و معامالت به منظور ايجاد شــرايط مناسب تر براى تعامل و 

همكارى با توليدكنندگان داخلى مى باشد.
مديرعامل شــركت مخابرات ايران همچنين خاطرنشان كرد: به دنبال 
نامگذارى سال 1397 از سوى مقام معظم رهبرى به عنوان سال حمايت 
از كاالى ايرانى، تمامى ســازمان ها و شــركت هاى مهم داخلى براى 
پيشرفت اقتصادى به حمايت از توليدكنندگان كاالهاى ايرانى مى پردازند 
كه با توجه به پيشــران بودن حوزه ICT در توسعه، شركت مخابرات 
ايران اين اصل را از ابتداى سال، به عنوان محور فعاليت هاى خود قرار 

داده است.

دختران كارمند مجرد در فهرست مشموالن 
«بسته هاى حمايتى»

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى آخرين اخبار از توزيع بســته هاى 
حمايتى دولت در راستاى حمايت از اقشار مختلف را اعالم كرد.

محمد شريعتمدارى درباره بسته هاى حمايتى دولت از اقشار مختلف 
گفــت: مبلغ 100 تا 300 هــزار تومان براى خانوار از يك تا پنج نفر و 

باالتر توزيع شده و در حال توزيع است.
وى افزود: توزيع بســته هاى حمايتى براى جامعه مددجويان تمام شده 
و پشــت نوبتى هاى نهادهاى حمايتى نيز بســته ها را دريافت كرده اند. 
كارمندان دولت و كاركنان آموزش و پرورش نيز مبالغ درنظر گرفته شده 
را دريافت كرده اند واريز براى مابقى نيز بتدريح تحت عنوان سياســت 
جبرانى در حال انجام است.وزير رفاه در پاسخ به اينكه آيا كارمندان زن 
مجرد در فهرست مشموالن بسته هاى حمايتى قرار مى گيرند؟ نيز گفت: 
ما شــرط سرپرست خانوار نداريم و همه آنها كه زير سه ميليون تومان 
دريافتى دارند مشمول سياســت جبرانى دولت مى شوند. در واقع هر 

حقوق بگيرى را شامل مى شود.
شريعتمدارى در گفت وگو با ايسنا، افزود: البته يك همپوشانى هايى در 
كارمندان داريم؛ ممكن اســت يك عضو خانواده از اين امكان استفاده 
كند و عضو ديگر خانواده اش نيز كارمند دولت و يا جزو ســاير گروه 
مشموالن باشــد كه اين همپوشانى ها رفع مى شود و به هر خانوار يك 

بسته داده مى شود. اين نواقص در حال رفع است.
وى بــا بيان اينكه مرحله ســوم واريــز براى ســاير گروه ها از جمله 
مستمرى بگيران تامين اجتماعى است اظهار كرد: دو روز گذشته 3800 
ميليارد تومان از سوى سازمان برنامه به تامين اجتماعى تخصيص يافت 
و 1400 ميليارد تومان ديگر كســرى وجود دارد كه آن را هم تســويه 
خواهد كرد. به اين ترتيب بسته را براى مستمرى بگيران تامين اجتماعى 

هم توزيع مى كنيم و اين روزها در حال واريز است.
وزير رفاه با اشــاره گفت: آن دســته از افراد كه جزو هيچ كدام از 
گروه هاى مشمول نيســتند و البته تعدادشان هم زياد نيست، بعد از 
مرحله سوم بسته هاى خود را دريافت مى كنند كه اين افراد مى توانند 
از طريق اينترنت مراجعه و به پايگاه هايى كه اعالم خواهد شد رفته 

و ثبت نام كنند.

مديريت بيمارستان آتيه تأمين اجتماعي همدان 

آگهـي مـزايـده 
(نوبت اول)

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان

اطالعيه تمديد فراخوان( اداره كل ورزش و جوانان استان همدان )

دفتر امور مجامع هيأت هاي ورزشي- اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

كارت دانشجويى شرمين رمضانى فرزند عبدالرحمان به 
شماره شناسنامه/ملى 6460158444 رشته زيست گياهى 
دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويى 9712107036 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

بيمارســتان آتيــه تأميــن اجتماعــي واقع در 
شــهرك شــهيد مدنــي وابســته بــه مديريت 
درمــان اســتان همــدان در نظــر دارد نســبت 
ــه واگــذاري بوفــه مســتقر در بيمارســتان  ب

بــه بخــش خصوصــي اقــدام نمايــد. 
لــذا از متقاضيانــي كــه تمايــل بــه همــكاري 
ــان  ــت پاي ــردد لغاي ــوت مي گ ــد دع دارن
وقــت اداري مــورخ 97/10/6 جهــت دريافــت 
شــرايط مزايــده و بازديــد از محــل بــه واحد 

تــداركات بيمارســتان مراجعــه نماينــد.

ــگاه  ــروري پ شــركت كشــت و صنعــت و دامپ
همــدان در نظــر داردتعــدادي دام شــامل 
گوســاله كشــتاري و قطــع شــير و دام ســنگين 
ــروش  ــده بف ــق مزاي ــر اقتصــادي را از طري غي
ــت  ــد جه ــي توانن ــان م ــذا متقاضي ــاند ل رس
شــركت در مزايــده از تاريــخ چــاپ آگهــي بــه 
مــدت يــك هفتــه بــه محــل مزايــده واقــع در 
ــت و  ــركت كش ــان ش ــتاي آورزم ــر روس مالي
ــه  ــدان مراجع ــگاه هم ــروري پ ــت و دامپ صنع

نماينــد .
اطالعات بيشتر آدرس اينترنتي:

www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

براساس تبصره 2 ماده 7 آيين  نامه هيأتهاى ورزشى در نظر دارد از متقاضيان احراز پست رياست هيأت : اسكي
طبــق شــرايط ذيــل ثبــت  نــام بــه عمــل آورد. لــذا از عالقه منــدان واجــد شــرايط دعــوت مى گــردد جهــت ثبــت  نــام و ارائــه 
مــدارك از تاريــخ نشــر آگهــى روز پنجشــنبه مورخــه 97/9/29 لغايــت 97/10/6  بــه مــدت يــك هفتــه كارى بــه دفتــر امــور 

مجامــع مســتقر در اداره كل ورزش و جوانــان اســتان مراجعــه نماينــد.
شرايط احراز:

1-اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران 2- تابعيت جمهورى اسالمى ايران 3- اعتقاد به يكى از اديان رسمى كشور 4- عدم اعتياد و 
سوء سابقه كيفرى 5- دارا بودن حداقل 25 سال سن 6- دارا بودن تحصيالت  حداقل ليسانس

مدارك مورد نياز:
1- تكميل فرم ثبت نام 

2- فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه 
3- فتوكپى كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا عضويت رسمى در نيروهاى مسلح

4- فتوكپى از آخرين مدرك تحصيلى (حداقل ليسانس) 
5- دو قطعه عكس 3×4 پشت نويسى شده 

6- ارائه برنامه پيشنهادى شامل (ميان مدت و بلند مدت) و نحوه تأمين منابع مالى هيأت به صورت مكتوب 
7- معرفى و پيشنهاد دبير و نايب رئيس بانوان 

مواردي كه داراي عالمت * مي باشند مي بايست اصل و تصوير آن ارائه گردد.

آگهـي مـزايـده  آگهـي استخـدام
يــك شــركت معدنــى تصميــم دارد نســبت بــه 
ــد. از  ــدام نماي ــابدار اق ــر حس ــك نف ــذب ي ج
ــل  ــه عم ــوت ب ــرايط دع ــد ش ــان واج متقاضي
ــر  ــود را حداكث ــه خ ــت و رزوم ــى آيددرخواس م
تــا 10 روز پــس از درج ايــن آگهــى بــه ايميــل

mine_ job۵۷۳@yahoo.com 
(بــا قيــد عبــارت "رزومــه حســابدار" در قســمت 
"موضوع"ايميــل) و يا فاكــس 081-38371868 

ارســال نماينــد:

حداقل سابقه كار تحصيالتمحل كارشغل
مرتبط

ليسانس دفتر همدانحسابدار
و باالتر

3سال

 قيمت كارخانه اي خودروي ســيتروئن 
c۳ تا دو برابر گران شــد. شــركت سايپا 
سيتروئن اكنون براي واگذاري، از مشترياني 
كه در ارديبهشت ماه سال 97 آن را با قيمت 
120 ميليون تومان پيش خريد كرده اند حدود 

240 ميليون تومان پول طلب كرده است.
در آن تاريخ مشتريان اين خودرو، 60 ميليون 
تومان بابت پيش خريد پرداخت كرده و طبق 
نرخ اعالم شده قرار بوده كه 50 تا 60 ميليون 
تومان ديگر در زمان تحويــل بپردازند. اما 
اكنون شركت سايپا سيتروئن اعالم كرده كه 
طبق قيمــت روز، براي تحويل خودرو بايد 

180 ميليون تومان ديگر بپردازند.
در زمان ثبت نام قيمــت نهايي اين خودرو 
110 تــا 120 ميليون اعالم شــد اما پس از  
حدود 7 ماه نرخ جديد در ســايت 238 تا 
242 ميليون تومان اعالم شــده است. حاال 
ايــن افزايــش دو برابري قيمــت خودرو، 
اعتراض خريداران را برانگيخته اســت. تا 
آنجا كه چندي پيش جلوي سازمان صنعت 
و معدن كشور تجمع كرده و از اين سازمان 
و ســازمان حمايت از حقوق مصرف كننده  
خواستار رسيدگي به اين موضوع و اجراي 

قانون هستند.
طبق قرارداد اين خودرو بايد در شهريورماه 
ســال جاري تحويل مي شد اما تاكنون سايپا 
به تعهد خود عمل نكرده است و آنطور كه 
اعالم كرده زمان تحويل در برج يازدهم سال 

97 خواهد بود.
مشتريان معترض اند و مي گويند 60 ميليون 
توماني كه در ارديبهشت ماه پرداخت كرده اند 
با قيمت روز هر دالرآزاد 5 هزار تومان، 12
هزار دالر ارزش داشت كه با محاسبه قيمت 
حــدوداً 10 هزار توماني دالر به قيمت روز 
حال حاضــر ارزش آن 60 ميليون تومان يا 
12 هــزار دالر، اكنون به 120 ميليون تومان 

رسيده است.
 يكي از مشــتريان كه نخواست نامش درج 
شــود، گفت: با محاســبه قيمت دالر در آن 

زمان و مقايســه آن با نرخ كنوني، شــركت 
سايپا سيتروئن در اين مدت زمان سود خود 
را برده اما اين موضــوع را ناديده مي گيرد 
و حتــي قيمــت خريد قطعــات را به نرخ 
دالر روز محاســبه مي كنــد در صورتي كه 
قطعه ســازان قطعات را با نرخ دولتي وارد 

مي كنند.
يكي ديگر از آنها مي گفت: هر كســي براي 
زندگي خود حساب وكتابي دارد. آن زمان كه 
براي اين خــودرو ثبت نام كردم براي هزينه 
110 ميليــون توماني بــراي خريد خودرو 
حساب كرده بودم اما حاال بايد دوبرابر آن را 
بپردازم. من اين مبلغ پول را از كجا بياورم؟ 
اما اگر با آن 60 ميليون تومان دالر مي خريدم 
و مي فروختم تا امروز همــان 240 ميليون 
توماني كه سايپا مي خواهد را درآورده بودم 
و حــاال با همان پول اوليه 60 ميليون تومان 
مي توانســتم اين خودرو را به صورت نقدي 
بخرم و حتي ديگر نيازي نبود پول ديگري 

براي آن جور كنم.

مشــتري معتــرض ديگري هــم مي گفت: 
قطعه ســازان با ارز 4 هــزارو200 توماني 
قطعات را وارد كشور كرده اند و طبق قانون 
موظف بوده انــد كه همان زمــان كه وجه 
پيش پرداخت را دريافــت كرده اند قطعات 

موردنياز را هم وارد مي كردند.
 آن زمان دالر دولتي حــدوداً 3900 تومان 
بود و بعد از آن هــم دالر 4200 توماني به 
آنها تعلق گرفته اســت. اينها با دالر دولتي 
قطعه وارد كــرده و به نرخ امروز از ما پول 
مي خواهنــد،  درصورتي كه اگــر فقط 60

ميليون تومان را به نرخ دالر امروز محاسبه 
كننــد ما از همان ابتــدا كل پول خريد اين 

خودرو را پرداخته ايم.
وي مي گفــت: طبق قانــون، صدور مجوز 
پيش فروش بــراي خودروهاي داخل منوط 
به ارايه ســند معتبر مبني بر وجود قطعات 

موردنياز در انبار شركت يا گمرك است. 
بنابرايــن اين شــركت بايد بــراي اخذ 
قبل  را  قطعــات  پيش فــروش،  مجــوز 

از آغــاز پيش فــروش تأميــن مي كرد و 
اكنون پس از گذشــت 7 مــاه از تاريخ 
پيش فــروش، تحريم هايي كه تاريخ آغاز 
آنها بــه چند مــاه بعــد از پيش فروش 
مي رســد به هيچ وجه براي افزايش قيمت 

نيست. قبول  قابل 
c۳ يكي ديگــر از مشــتريان ســيتروئن

مي گفت: ســايپا در تيرماه ســال جاري در 
ســايت خود آگهي تكميل وجه را گذاشت 
و قيمت نهايــي را 130 ميليون تومان اعالم 

كرد اما بعد از چند روز آن را حذف كرد.
او مي گفت: همه مشتريان كه اين خودرو را 
ثبت نــام كرده اند معترض اند، آنقدر كه چند 
روز پيش جلوي ســازمان صنعت و معدن 

تجمع كرده اند.
اين مشتري جوان ادامه داد: ما انتظار داريم 
كه ســايپا آن 60 ميليون تومان را به قيمت 
دالر روز به ما پس بدهد چون اگر بخواهند 
نرخ ســود مشــاركت را بپردازند ما زيان 

بزرگي مي كنيم.

كارت هــاى  دريافــت  نحــوه   
ســوخت  برگشــت خــورده خودروها و 
موتورسيكلت هاى شــماره گذارى شده در 

سال هاى 93 تا 97 اعالم شد.
با توجه به هماهنگى انجام شــده با شركت 
ملى پســت ايــران، مالــكان خــودرو و 
در  شماره گذارى شده  موتورســيكلت هاى 
بازه زمانى سال هاى 1393 تا 1397 كه پيش 
از اين كارت هوشــمند سوخت آنها توسط 
شركت پست توزيع شده و برگشت خورده 
است، مى توانند از سه شــنبه، 27 آذرماه به 
سايت اينترنتى شركت ملى پست به نشانى 
WWW.POST.IR مراجعــه كننــد و 
بــا درج شــماره VIN خــودرو در بخش 
پيگيرى كارت سوخت در سامانه «پيگيرى 
مرسوالت سازمانى» از نحوه دريافت كارت 

سوخت خود مطلع شوند.
در اين اطالعيه تاكيد شــده است كه مالكان 
اين خودروها نياز بــه ثبت نام براى كارت 
سوخت المثنى ندارند و كارت سوخت آنها 
در اســرع وقت از طريق شركت ملى پست 

براى آنها ارسال خواهد شد.
يك مقام مسئول اعالم كرد:

از  استفاده  شــدن  الزامى  زمان   
كارت سوخت مشخص نشده است

ســخنگوى شــركت ملى پااليش و پخش 
فرآورده هاى نفتى، نسبت به واگذارى كارت 
هوشمند سوخت به غير هشدار داد و گفت: 
زمان الزامى شدن استفاده از كارت سوخت 

هنوز مشخص نشده است.
زيبا اســماعيلى با تاكيد بــر اين كه مالكان 
خودروهاى فاقد كارت ســوخت، فقط تا 

يكم دى ماه براى ثبت نام فرصت دارند، بيان 
كرد: اين مهلت قابل تمديد نيست، بنابراين 
مالكان خودرو از فرصت فراهم شده استفاده 

كنند.
وى با بيــان اين كه امكان ويرايش اطالعات 
ثبت نام كارت سوخت در سامانه هاى اعالم 
شده، فراهم است و متوقف نمى شود، يادآور 
شد: تاكنون 2 ميليون و 300 هزار نفر براى 
كارت سوخت المثنى ثبت نام كرده اند كه از 
اين تعــداد، 300 هزار نفر از طريق مراجعه 
حضورى به دفاتر پليــس 10+ و 2 ميليون 
نفــر نيز به صورت غيرحضورى و از طريق 
سامانه هاى اينترنتى و تلفن همراه بوده است. 
ســخنگوى شــركت ملى پااليش و پخش 

فرآورده هاى نفتى نسبت به واگذارى كارت 
سوخت هشدار داد و به مهر گفت: مسئوليت 
واگذارى كارت ســوخت به افراد ديگر و 
سوءاســتفاده از آن، با مالكان خودروست و 
كارت هاى سوخت واگذار شده، شناسايى و 

ابطال خواهد شد.
اســماعيلى بيان كرد: در صورتى كه فردى 
خودرو خريده باشــد، اما كارت سوخت به 
نام مالك قبلى است، نيازى به ثبت نام دوباره 
ندارد و همچنان مى تواند از آن استفاده كند. 
زيرا صدور كارت سوخت بر اساس شماره 
كد شناســايى 17 رقمــى (VIN) خودرو 
اســت، نه اطالعات شناســنامه اى مالك يا 

شماره پالك.

مشتريان سيتروئن  خواستار اجراي قرارداد

سايپا 2 برابر زمان پيش خريد
 پول مي خواهد

وزارت نفت اعالم كرد

نحوه دريافت كارت هاى 
سوخت  برگشت خورده



C M

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

پنجشنبه  29 آذر ماه 1397  شماره 3366 

7

ابالغيه 
احتراماً بدينوسيله آقاى حسن درويشي كه فعًال مجهول المكان مى باشد 
ابالغ مى گردد كه آقاى علي اصغر اكبري دادخواســتى به خواسته مطالبه 
طلب به طرفيت شــما تقديم كه به كالســه 970543 ثبت و براى روز 
97/11/1 ساعت 15:30 دوشنبه وقت رسيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب 
جهت تقاضاى خواهان در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرســى 
مدنى دادگاه هــاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار محلى همدان درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه 
از تاريخ انتشــار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
شــعبه 121 واقع در ميدان بيمه، انتهاي كوچه مشكي مراجعه و در روز 
و ساعت مقرر فوق در جلســه رسيدگى حاضر و هر گونه دفاعى دارد به 
عمل آورد واال شــوراً غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود 
و چنانچه من بعد آگهى الزم شــود يك نوبــت و مدت آن ده روز خواهد 

بود.(م الف 3645)
دبيرخانه 121 شوراى حل اختالف همدان

آگهى تغييرات شركت سنگ فرش الوند شركت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 9218 و شناسه ملى 
10820089696 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 05/09/1397 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد: 1 - اعضاى هيأت مديره به قرار ذيل 
براى مدت دو ســال انتخــاب گرديدند: خانم فاطمه 
مهدى  آقاى  ملى 3871438561  شماره  به  عسكرى 
وهابى به شــماره ملى 3872624865 آقاى مهدى 
صاحبى به شــماره ملى 4072486744 2 - بازرسان 
شركت براى مدت يك سال مالى به قرار ذيل انتخاب 
گرديدند: آقاى اميرحســين نظرى به شــماره ملى 
3860755625 به ســمت بازرس اصلى خانم نرگس 
سمت  به  ملى 3874496376  شماره  گلريز  لشگرى 
بازرس على البدل اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 
همدان اداره ثبت شــركت ها و موسسات غيرتجارى 

همدان (317332) 

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي حمزه گلزار دلير با ارائه دو برگ استشــهاديه محلي مصدق به مهر 
دفترخانه 3 اســدآباد همدان مدعي اســت كه يك جلد  سند مالكيت 
ششدانگ يك باب خانه به شــماره پالك ثبتي 165 فرعي از 44 اصلي 
واقع در شهرســتان  اسدآباد بخش شــش همدان كه به نام مالك ذيل 
ثبت 26517 صفحه 256 دفتر 172 به شماره چاپي 136684 سابقه ثبت 
دارد و به دليل مفقود شدن اصل ســند مالكيت اوليه در حين جابجايي 
تقاضاي المثني نموده لذا به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت بدينوسيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا 
وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت 
10 روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد  مراجعه و ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراض كتبي خود را تسليم نمايد در 
صورت انقضاي مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض 
چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام متقاضي صادر و 

تسليم خواهد شد.(م  الف 602)
كامران متقي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهى تغييرات شــركت تاالر و رســتوران 
ثبت  شماره  به  تعاونى  شــركت  مالير  اميركبير 
استناد  به   10820037600 ملى  شناســه  و   954
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى بطور فوق 
شماره  نامه  باستناد  و  مورخ 26/07/1397  العاده 
6407 مــورخ29/08/1397 اداره تعــاون كار و 
رفاه اجتماعى شهرســتان مالير تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : 1 - صورتهاى مالى منتهى به سال 
1396 به تصويب رسيد . 2 - آقاى محمد حسين 
عنوان  به  ملى 3920815386  شماره  با  حسينى 
بازرس اصلى و خانم مريم ترابى با شــماره ملى 
3932710894 بــه عنوان بــازرس على البدل 
اداره   . گرديدند  انتخاب  مالى  يكسال  مدت  براى 
كل ثبت اســناد و امالك اســتان همدان مرجع 
ثبت شــركت ها و موسســات غيرتجارى مالير 

 (313613)

آگهى تغييرات شــركت ســنگ فرش الوند 
شركت ســهامى خاص به شــماره ثبت 9218 و 
شناسه ملى 10820089696 به استناد صورتجلسه 
هيأت مديره مــورخ 05/09/1397 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: -1 ســمت اعضاى هيأت مديره به قرار 
ذيل تعيين گرديد: خانم فاطمه عســكرى با كد 
ملى 3871438561 به ســمت مديرعامل و نايب 
رئيس هيأت مديــره آقاى مهدى وهابى با كد ملى 
3872624865 به سمت رئيس هيأت مديره آقاى 
مهدى صاحبى با كد ملى 4072486744 به سمت 
عضو هيأت مديره -2 دارندگان حق امضاء : امضاى 
كليه اسناد واوراق عادى وادارى و بهادار وتعهدآور 
وقراردادها بارئيس هيأت مديره به تنهايى همراه با 
مهرشركت معتبراست. اداره كل ثبت اسناد و امالك 
اســتان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجارى همدان (317331)

فعاليت سازمان يافته 75 هزار نفر در ورزش 
همدان

 مديركل ورزش و جوانان استان همدان از فعاليت سازمان يافته 75 هزار 
نفر در ورزش استان خبر داد.

رسول منعم اظهار كرد: 450 هزار نفر در عرصه ورزش استان همدان فعاليت 
دارند كه از اين تعداد 75 هزار نفر به صورت سازمان يافته مشغول به ورزش 
هســتند.وى با بيان اينكه مشاركت مردم همدان در ورزش همگانى در سال 
92 تنها 10 درصد بود اما هم اكنون به 26 درصد رسيده است تصريح كرد: 

سياست گذارى دســتگاه ورزش استان با همكارى ساير نهادها افزايش اين 
ميزان مشاركت به 50 درصد جمعيت اســتان در افق 1404 است.مديركل 
ورزش و جوانان همدان  افزود: همدان به لحاظ مشــاركت مردم در ورزش 
همگانى به نســبت جمعيت پيشتاز كشور است و اين روند موفقيت آميز در 

سال گذشته نيز پايدار بود.
وى با بيان اينكه دولت تدبير و اميد توجه ويژه اى به ورزش بانوان داشته و 
همين عامل باعث شد تا در بازى هاى آسيايى جاكارتا 28 درصد از مدال هاى 
كاروان كشورمان را بانوان كسب كنند، تاكيد كرد: خوشبختانه امروزه ورزش 
همدان در عرصه بانوان رشد قابل قبولى داشته و در المپياد استعدادهاى برتر 

هم دختران ورزشكار استان درخشش كم نظيرى داشتند.
منعم با بيان اينكه بانوان همدانى در اين المپياد موفق به كســب 6 نشان 
طال، يك نقــره و هفت برنز شــدند، عنوان كرد: درخشــش بانوان در 
رشــته هاى جودو، ورزش هاى دوگانه و قايقرانى بود و در اين رشــته ها 
بيشــترين مدال طال براى اســتان همدان به دســت آمد.وى با اشاره به 
اينكه پيشــرفت بانوان در عرصه مدال آورى به ويژه در المپياد ورزشــى 
اســتعدادهاى برتر قطع به يقين آينده روشــن را براى ورزش استان رقم 
خواهــد زد، گفت: جمعيتى حدود 30 هزار بانــوى همدانى به صورت 

سازمان يافته در سطح استان فعاليت ورزشى دارند.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

گره كور ورزشگاه مالير كى باز مى شود؟!
 طبق اعالم مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان، فاز نخست 
ورزشــگاه 5 هــزار نفرى شهرســتان مالير در دهه فجر امســال به 

بهره بردارى مى رسد.
از فاصله چندصدمترى، در دل كوهپايه كوه گرمه و در جوار منطقه اى 
به نام بام مالير، چندين ســال اســت كه يك ورزشگاه چشم نوازِ در 
دســت احداث با كارگران مشغول به كار چشم  و حواس را به سمت 

خود مى كشاند.
اگر مسئوالن 2 سال ديگر دست روى دست بگذارند، پروژه وارد 10 
سالگى خود مى شود. از 89 كه كلنگ اين پروژه تاريخى به زمين خورد 
تا به امروز مدام شــاهد وعده وعيدهايى بوده ايم كه از زبان مديرعامل 
شركت توســعه و نگهدارى اماكن ورزشى كشور تا مديركل ورزش 

استان و رئيس ورزش مالير به گوش خورده است.
در آخرين اظهارنظر، رســول منعم مديركل ورزش و جوانان اســتان 
همدان اعالم كرده كه فاز نخســت ورزشگاه 5 هزار نفرى شهرستان 

مالير در دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد.
اگرچــه اميدواريم وعــده مديركل ماليرى ورزش و جوانان اســتان 
همدان اين بار رنگ واقعيت به خود بگيرد، اما بد نيســت نگاهى به 
قول هاى روى زمين مانده مسووالن ظرف يكى دو سال اخير بيندازيم 
كه موجب شد گره اين پروژه جذاب ورزشى روز به روز كورتر شود.

 افتتاح فاز نخست، هفته دولت سال 95!
ارديبهشت ماه سال 95 فرهاد فرشاد ناظر پروژه ورزشگاه 5 هزار نفرى 
شهرستان مالير از افتتاح فاز نخست پروژه در شهريورماه همان سال 

و همزمان با هفته دولت خبر داده بود.
فرشــاد آن موقع گفته بود: زيرساخت هاى چمن مصنوعى تا يك ماه 
آينده تكميل و زمين فوتبال آماده نصب چمن مصنوعى خواهد شد و 
با مشخص شدن پيمانكار چمن مصنوعى در مناقصه، عمليات نصب 
آن آغاز خواهد شــد. پيشرفت فيزيكى عمليات ساخت ورزشگاه 45
درصد و پيشرفت ريالى 40 درصد بوده و در صورت مهيا شدن شرايط 
مالى شهريورماه شاهد افتتاح فاز نخست ورزشگاه مالير خواهيم بود.

 خرداد 96، تكميل فاز نخست به زودى!
در دومين ماه از سال 96، غالمحسن اكبرى رئيس وقت اداره ورزش 
و جوانان شهرســتان مالير در گفت وگويى اعالم كــرده بود: افتتاح 
ورزشگاه 5 هزار نفرى اين شهرستان در گروى 40 ميليارد ريال اعتبار 
مالى است. در صورت تامين اين ميزان اعتبار مالى مى توانيم ورزشگاه 
را در ايام دهه مبارك فجر امســال (96) به بهره بردارى برســانيم. هم 
اكنون چمن ورزشگاه در حال نصب است و فاز اول با تكميل سكوى 
تماشاگران، نور، نور، تابلوى اسكوربرد، رختكن و مسير دسترسى به 

زودى به پايان خواهد رسيد.
 دوباره هفته دولت، دوباره وعده افتتاح

سال گذشته هم وعده افتتاح فاز نخست ورزشگاه از سوى مسووالن 
داده شد، اما تاكنون عملى نشده است.

بهمن ماه سال 95 مديرعامل شركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى 
كشور گفته بود: فاز نخست استاديوم 5 هزار نفرى مالير نيمه نخست 
سال 96 بين خردادماه تا هفته دولت مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

عبدالعظيم رضايى كه آن موقع به مالير سفر كرده بود، حتى اعالم كرد 
كه در سفر قبلى مقرر شد فاز نخست استاديوم 5 هزار نفرى تا قبل از 

پايان سال 95 به اتمام رسيده و تحويل شود!
 افتتاح قطعى، دهه فجر امسال

با اين اوصاف مديركل ورزش و جوانان استان همدان اعالم كرده كه 
فاز نخست ورزشگاه 5 هزار نفرى شهرستان مالير در دهه فجر امسال 

به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش فارس، رسول منعم با بيان اينكه كار ساخت اين پروژه در 
حال انجام بوده و حتى يك روز هم تعطيل نشــده است، گفت: اين 
استاديوم تاكنون 65 درصد پيشــرفت فيزيكى داشته و اميدواريم فاز 

نخست اين پروژه در دهه فجر امسال به بهره بردارى برسد.
وى افزود: تاكنون 150 ميليارد ريال براى ساخت اين استاديوم هزينه 

شده و امسال نيز 40 ميليارد ريال به اين مجموعه اختصاص يافت.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان تصريح كرد: فاز نخســت 
اين مجموعه شــامل نصب چمن مصنوعى، نصــب صندلى، نصب 
اسكوربورد و سيستم روشنايى، نصب پيست تارتان و ساخت رختكن 

و سرويس بهداشتى است.
 پروژه  اى هزينه بر اما ماندگار و زيبا

قطع به يقين اســتاديوم 5 هزار نفرى مالير يكى از پروژه هاى ماندگار 
ورزشى در سطح استان و حتى غرب كشور خواهد بود.

با انجام مناقصه در ســال 89 شــركت پيوندساز عمران با پيروزى در 
مناقصه، عمليات اجرايى و كارهــاى تجهيز كارگاه را از بهمن 89 و 

ساختمان هاى جانبى مهندس و كارگرى آغاز كرد.
با آغاز كار ورزشــگاه  160 هزار مترمكعب عمليات خاكبردارى در 
ورزشــگاه انجام و طى دو ســال عمليات خاكبردارى و خاكريزى به 

اتمام رسيد.
همچنين در مدت دو سال مقدارى از عمليات سازه شامل فونداسيون 
سازه، جايگاه تماشاچيان و ديوار حائل با اعتبار 30 ميليارد ريال انجام 

شد.
ســال 92، نبود اعتبار پروژه را با تعطيلى همــراه كرد و به مدت دو 
سال در كار هيچ گونه اقدامى صورت نگرفت. اما دو سال بعد با فسخ 
قرارداد بــا پيمانكار و مجدد با انجام امــور ادارى، مناقصه اى جديد 
براى ادامه كار ورزشــگاه برگزار و اين بار شركت «عمادپيمان» برنده 

مناقصه شد.
ــا  ــن ورزشــگاه مبلغــى حــدود 60 ت ــه ســاخت اي ــرارداد اولي در ق
ــاال رفتــن  ــه دليــل ب ــا ب ــود ام ــال پيش بينــى شــده ب ــارد ري 65 ميلي
قيمــت ارز در قــرارداد بعــدى، هزينــه ســاخت ورزشــگاه بــه 200

ميليــارد ريــال رســيد.
حال بايد دندان روى جگر گذاشت و منتظر بود كه آيا ورزشگاه زيباى 
مالير دهه فجر امســال در كوهپايه كوه گرمه و جنب بام مالير افتتاح 

خواهد شد يا خير؟!

استقالل ناكام در نيمه اول
موفق در نيمه دوم

 از استقالل منصوريان تا استقالل شفر، هوادار خود را در كوتاه ترين 
زمــان ممكن عــادت به اين داد كه در نيمه دوم ليگ، يك اســتقالل 
صاحب شــخصيت را به تماشا بنشيند. فى الواقع استقالل در دو سال 
اخير نشــان داد كه با يك برنامه ريزى مدون از سوى كادرفنى عادت 
به فرار از بحران نيمه اول ليگ و ورود به ساحل آرامش در نيمه دوم 

آن را نشانه رفته است.
قصه اين فصل هم بى شــباهت به روزهايى نيست كه با استقالل مدل 
منصوريان دو ســال پيش و اســتقالل فصل قبل شفر به خاطر داريم. 
تيــم قابل احترامــى كه چند هفته قبل به اصل خود برگشــت و اگر 
بداقبال نبود، حاال با خاطرى خوش تر از آنچه تصورش را كنيم سراغ 

تعطيالت مى رفت.
با اين حال مثل روز روشــن است كه "باتوجه به بازى هاى نه چندان 
دشوار خانگى حداقل روى كاغذ" اين استقالل نيم فصل دوم ليگ برتر 
را با سرى باال آغاز خواهد كرد و خيلى زود مى تواند خود را به قافله 

مدعيان و هوادارانش را به ساحل آرامش برساند.
اگر يك فلش بك دوســاله به عقب بزنيم، استقالل اگرچه درگيرودار 
يكســرى بدبيارى  و ناكامى هــاى آزاردهنده بوده و بــا مرارت هاى 
بى شــمارى هم دســت وپنجه نرم كــرده، اما عادت به فــرار از اين 
بحران هــاى پرپيچ وخم بــراى همه اين واقعيت را بــه منصه ظهور 
گذاشت كه استقالل در همه حال، حتى اگر آسمانش تيره و تار باشد 

باز در مسير درست قدم برمى دارد.
حاال و در روزهايى كه كارخانه "بازيكن ســازى" استقالل، پنج مهره 
اثرگــذار را روانه تيم ملى كــرده و چندصد كيلومتــر اين طرف تر، 
آبى پوشــان با انگيزه ، چاالك و مصمم گرم حضور در نيمه دوم ليگ 
برتر خواهند شــد، هوادار بى صبرانه انتظار رونمايى از يك استقالل 
رويايى را در ســر مى پروراند تــا در قامت يك مدعى تمام عيار، لرزه 

بر حريفى بيندازد.
بدون ترديد اين اســتقالل در نيم فصل دوم ليــگ به روزهايى كه در 
نيم فصل نخســت چه به دست خود و چه به دســت داور امتيازات 
گران بهايى را از كف داد، پشــت پا خواهد زد و روياى هوادارانى كه 
چندين سال است در مستطيل سبز آن را جست وجو مى كنند، برآورده 

خواهد كرد.
مخلص كالم اينكه روزهاى بد در نيم فصل دوم استقالل جايى ندارد 
و تيمى كه موتورش حتى زودتر از آنچه انتظارش را داشــتيم روشن 
شده، بى شــك در ادامه راهى كه براى آغازش بايد چهل و چند روز 
دندان روى جگر بگذارم، با تجويز نسخه هاى شفابخش پيرمرد آلمانى 

روزهاى خوب خود و هواداران را به هم گره خواهد زد.

كوهنوردان از صعودهاى انفرادى پرهيز كنند
 رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى همدان گفت: با 
توجه به جو نامساعد آب و هوايى پايان هفته جارى، توصيه مى كنيم 
كوهنوردان در حد امكان از صعود به ارتفاعات ســخت مسير به ويژه 

به صورت انفرادى پرهيز كنند.
عليرضــا گوهرى اظهار كــرد: با توجه به شــرايط ناپايدار جوى در 
روزهاى آينده در اغلب نقاط كشــور به ويــژه روزهاى پايانى هفته، 
احتمــال تغييرات ناگهانى هوا در ارتفاعــات و بارش باران و ريزش 

برف وجود دارد.
وى اضافه كرد: برهمين اســاس توصيه مى كنيــم كه كوهنوردان از 
صعودهــاى انفرادى به طــور جدى خوددارى كننــد و در صورت 
صعودهاى گروهى نيز تجهيزات كامل زمســتانى همراه داشــته و در 

صورت همراه نداشتن لوازم كافى از صعود به ارتفاعات پرهيز كنند.
گوهــرى بيان كرد: كاهش دما و نيز افزايش احتمال وقوع حوادث به 
ويژه ريزش بهمن در شــيب ها و دامنه هاى كوهستانى در اين فصول 
سرد ســال افزايش يافته و بسيارى از شيب هاى كوهستانى، استعداد 

الزم براى توليد بهمن را دارا هستند.
وى افزود: ســابقه ريزش بهمن در گذشته و خاطره تلخ درگذشتگان 
به دليل سقوط بهمن هيچگاه از ذهن كوهنوردان بيرون نخواهد رفت 
ضمن اينكه در سال هاى اخير نيز حوادث ناشى از سقوط و ماندن در 

كوالك و برف را در ارتفاعات داشته ايم.
رئيس هيــأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى همدان اظهار كرد: 
كوهنوردان بايد توجه داشــته باشــند كه از رفتن به ارتفاعات تا 72

ساعت پس از بارش برف تازه به دليل احتمال ريزش بهمن خوددارى 
كنند.

وى خاطرنشــان كرد: اســتفاده از لباس هاى رنگ واضح نظير قرمز، 
زرد و فســفرى و همراه داشتن وســايل كوهنوردى به هنگام صعود 

ضرورى است.
گوهرى يادآور شد: انتظار داريم كوهنوردان قبل از عزيمت به مناطق 
كوهنوردى از شــرايط آب و هوايى منطقه اطالعات كافى را داشــته 
باشند و از اجراى برنامه هايى كه فراتر از توانايى جسمى، فنى و روحى 

آنها است، پرهيز كنند.

 اردوى آمادگى تيم ملى تفنگ كشورمان 
با حضور 11 ورزشــكار از 26 آذرماه آغاز 
شده و تا هفتم دى ماه با يك غايب بزرگ و 

نامدار ادامه خواهد داشت.
اين مرحلــه از اردوها با حضور تيراندازانى 
از 7 استان كشــور در محل سالن 80 خطه 
مجموعــه ورزشــى آزادى تهــران برگزار 

مى شود.
اميرمحمــد نكونام، مهيــار صداقت، الهه 
احمــدى و حســنى توتونچــى از تهران، 
اميرســياوش  اصفهان،  از  باقرى  حســين 
ذوالفقاريان از ســمنان، پوريا نوروزيان و 
آرمينا صادقيان از ايالم، نرجس امام قلى نژاد 
از مازنــدران، نجمه خدمتى از خراســان 
جنوبى و فاطمه كرم زاده از بوشــهر نفراتى 
هســتند كه تمرينات خــود را تحت نظر 

كادرفنى آغاز كرده اند.
با اين حال ايــن مرحله از تمرينات همانند 
مرحلــه قبلى غايب بزرگى دارد به نام مه لقا 
جام بزرگ كه در بازى هاى آســيايى 2018

جاكارتا تنها مدال اين رشته ورزشى را براى 
كشورمان به ارمغان آورد.

دارنــده تنهــا مــدال تيراندازى ايــران در 
بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا تقريبا دوماه 
پيش از ناحيه مچ پا مصدوم شــد و آنطور 
كه پيداست اين روزها به فيزيوتراپى مشغول 
است تا هرچه سريع تر به تمرينات برگشته 

و خود را مهياى مسابقات كند.
جام بــزرگ بايد خود را به مســابقات جام 
جهانى برساند تا امتياز و رنكينگش در خطر 
نيفتد، چراكه در مســابقات جام جهانى هند 
ســهميه المپيك توزيع مى شــود و تيرانداز 
همدانى بــه هيچ عنــوان دوســت ندارد 

وضعيتش به خطر بيفتد.

عضــو تيم ملــى تيراندازى كشــورمان در 
المپيك 2012 لنــدن و 2016 ريو به دنبال 
حضور در سومين المپيك است و اميدواريم 
در اين راه با بدشانسى مواجه نشده و خيلى 

زود به ميادين بازگردد.
 جام بــزرگ خــود مى گويــد كــه اگر در 
مسابقات كسب سهميه المپيك شركت نكند 

امتياز و رنكينگ از دست خواهد داد. 
او ادامه مى دهد: هنوز نتوانستم به اردوى تيم 

ملى بازگردم و آسيبم برطرف نشده است.
وى در پاســخ به اين سوال كه چه زمانى 
مى تواند به اردوى تيم ملى بازگردد گفت: 
اميــدوارم هرچــه زودتر بازگــردم. چند 
روزى است كه فيزيو تراپى و كار درمانى 
ام را آغاز كرده ام تا بتوانم زودتر تمريناتم 
را آغاز كنم و به آمادگى براى مســابقات 

برسم.
تنها دارنده مــدال تيراندازى در بازى هاى 
آســيايى جاكارتا در مــورد حضورش در 
مسابقات جام جهانى هند گفت: تمام سعى 
خود را مى كنم تا درمانم زودتر انجام شود 
و بــه اردوهاى تيم ملى بازگردم. بايد خود 
را به مسابقات جام جهانى كه اولين مرحله 
كسب سهميه المپيك 2020 است برسانم. 
اگر در اولين مسابقه كسب سهميه شركت 
نكنم امتياز و رنكينگ از دست خواهم داد.

 در انديشه سومين المپيك
جام بــزرگ فرزند بــزرگ خانــواده و در 
بوعلى  دانشــگاه  دانشــجوى  حاضر  حال 
سيناست. او ســهميه المپيك را در سن 18
سالگى گرفت و اولين كسى بود كه سهميه 

تيراندازى را در ايران به دست آورد.
قبل از تيراندازى در رشته بسكتبال فعاليت 
مى كرد. از اواخــر 85 در تيراندازى آغاز به 

فعاليت كرد، اما به صورت تفريحى و فقط 
در تابســتان 2 يا 3 روز در هفته. تابستان ها 
براى كامل شدن فهرست با تيم اعزام مى شد 
و در دومين سالى كه به طور جدى تير زد، 

راهى تيم ملى شد.
آبان ماه 87 بــه اردوى جوانان رفت و بعد 
از مسابقات اســتعداديابى المپياد ايرانيان و 
در ســال 88 وارد اردوى بزرگســاالن شد. 
با اينكه رده ســنى اش هنوز جوانان بود، اما 
به تشخيص مربى بزرگساالن (الزلو) به تيم 
بزرگساالن رفت و هرجا كه تشخيص داده 

مى شد، تير هم مى زد.
در يــك برهه او تنها ملى پوش با پوشــش 
چادر در تيم هاى ملى بانــوان ايران بود كه 
حجابش مورد تشويق رهبر انقالب در سال 

91 قرار گرفت. 
جام بزرگ نخســتين زن ايرانى است كه در 
ماده تفنگ بــادى از فاصله 10 متر، ايران را 
صاحب سهميه كرد. نقره بازى هاى آسيايى 
2010 گوانــگ  ژو در تفنگ بادى تيمى 10
متر و برنز بازى هاى آسيايى 2010 گوانگ  ژو 
در 50 متر ســه وضعيت از جمله افتخارات 

سال هاى اخير اوست.
ورزشــكار همدانى در مســابقات قهرمانى 
جهان به ميزبانى مونيخ در سال 2010، براى 
اولين بار موفق بــه حضور در مرحله فينال 
شــد و با قرار گرفتــن در رده پنجم جهان، 
توانســت ايران را صاحب سهميه المپيك 

كند. 
با كســب مدال نقره رشــته ســه وضعيت 
قهرمانى آسيا در سال 2016 در دهلى، جواز 
حضور در المپيك 2016 ريو را هم به دست 
آورد و حــاال روياهاى خود را براى حضور 
در سومين المپيك پياپى جست وجو مى كند.

اسنايدر الغرافه را ترك 
مى كند

 كاپيتان هلنــدى الغرافه به جدايى از 
اين تيم فكر مى كند و به نظر مى رسد كه 
اين تيم قطرى در زمستان تغييرات زيادى 

خواهد داشت.
به گزارش مهر، وسلى اسنايدر يك فصل 
اســت كه با مهدى طارمى در الغرافه هم 
بازى اســت و اين 2 بازيكن هماهنگى 
بااليى با هم دارند. به نظر مى رسد كه هم 
اسنايدر و هم طارمى در نيم فصل دوم در 
كنار هم نخواهند بود. روزنامه الراى قطر 
نوشت كه اسنايدر يك پيشنهاد وسوسه 
انگيز از ليگ اندونزى دارد و مى خواهد  

الغرافه را در زمستان ترك كند.
اين روزنامه قطرى همچنين نوشــت كه 
ستاره هلندى الغرافه عالقه اى به ماندن در 
ليگ ستارگان قطر ندارد. او از ليگ آمريكا 
و تركيه هم پيشنهاد دارد و در نهايت به 

يكى از آنها پاسخ مثبت خواهد داد.
طارمى هم وضعيت خوبــى در الغرافه 
ندارد و هواداران اين تيم قطرى خواستار 

لغو قرارداد او هستند.

تكليف محمدسيفى براى 
بازگشت به ووشو شنبه 

مشخص مى شود
 طبق گفته محسن محمدسيفى، او روز 
شــنبه به ديدار دكتر رازى مى رود تا در 
صورت امكان تمريناتش براى حضور در 

مسابقات ليگ را آغاز كند.
محسن محمدسيفى در گفت وگو با ايرنا، 
در خصوص رونــد بهبود مصدوميتش 
پس از جراحى كه بر روى زانويش انجام 
داد، اظهــار كرد: خدا را شــكر جراحى 
خوبى را پشت ســر گذاشته و در حال 
حاضر نيز شرايط خوبى دارم. روز شنبه 
به تهران مى روم تا دكتر رازى شرايطم را 
بررســى كند و فكر مى كنم 2 هفته ديگر 

بتوانم تمريناتم را كم كم آغاز كنم.
دارنده ى مدال طالى بازى هاى آسيايى 
2018 جاكارتا در خصوص مشكل ساز 
شــدن تيم پاس ناجــا در فصل جارى 
پارس  تيم  قهرمانــى  بــراى  ليگ برتر 
جنوبى، توضيح داد: نه من فكر نمى كنم 
اينطورهــا هم كه مى گويند قهرمانى در 
فصل جارى ليگ براى ما سخت باشد. 
در بازى رفــت مقابل پاس ناجا تيم ما 
كامــل نبود و به هميــن دليل نتيجه را 

واگذار كرديم. 

ورزشكارى كه با مينيسك 
له شده، ركورد آسيا را زد
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در پاراآسيايى جاكارتا با مينيسك له شده 
عنــوان قهرمانى را به دســت آورده و 

ركورد اين بازى ها را شكسته است.
فرزاد ســپهوند در گفت وگو با ايســنا 
اظهار كرد: قبل از آغاز بازى هاى جاكارتا 
مصدوم شدم اما فكر نمى كردم مينيسك 

پاى چپم له شده باشد.
MRI وى ادامــه داد: دكترهــا از روى
احتمال پارگى مينيسك را مى دادند و به 
همين دليل گفتم بعد از جاكارتا جراحى 
مى كنــم اما در معاينــات براى جراحى 
مشخص شد كه مينيسك له شده است.

ســپهوند اضافه كرد: جراحى سنگينى 
نبــود و دكتر گفت تا 2 ماه نبايد به پايم 

فشار بياورم و فعًال با وزنه كار مى كنم.
اين ورزشكار لرســتانى يادآور شد: با 
مساعدت فدراســيون پزشكى ورزشى 
و زير نظر دكتــر فرهاد غفارى جراحى 

كردم.
وى با بيان اينكه معلوليتم از ناحيه رباط 
صليبى اســت، تصريح كرد: مادرزادى 
رباط نــدارم و پس از پارالمپيك آتن به 
پرتاب ها عالقه مند شــدم و آن زمان به 
مصطفى بهرامى مربى تيم ملى مراجعه 
كــردم و گفت كــه اســتعداد دارم و 
مى توانم يك روزى مدال پارالمپيك را 

كسب كنم.

المپينى كه بعد از مصدوميت روياهاى خود را جست وجو مى كند

غايب بزرگى غايب بزرگى 
به نام جام بزرگبه نام جام بزرگ

طرح هاى 
پژوهشى متناسب 
با نياز ورزش 
كشور نيست
 نهادها و ســازمانهايى كــه در ارتباط 
با طرح هاى پژوهشــى فعاليــت مى كنند، 
نتوانسته اند در رفع نيازهاى ورزشى كشور 
به يك زبان مشــترك برســند و هنوز در 
اجراى طرح هاى پژوهشــى موازى كارى 

صورت مى گيرد.
معاون فناورى پژوهشــگاه علوم ورزشى 
معتقد اســت: هر چند در بحث كاربردى 
كــردن پژوهش هايى كــه در حوزه علوم 

ورزشــى انجام مى شــود طى ســالهاى 
گذشــته تالش هاى زيادى صورت گرفته 
تا پژوهش ها همســو با نياز ورزش كشور 
باشــد، اما چــون در اجــراى طرح هاى 
پژوهشــى ارتباط تنگاتنگى بين سازمانها، 
ارگانهاى مختلف، دانشــكده هاى تربيت 
بدنى، وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
علوم، فدراسيونها و .... وجود ندارد، هنوز 
نتوانسته اند در اين زمينه به يك درك، فهم 
و زبان مشترك برسند تا براساس آن نيازها 

و مشكالت ورزش را حل كنند.
محمد شريعت زاده در گفت وگو با ايسنا، 
اظهــار كرد: اگرچه نســبت به 10 ســال 
گذشته شرايط بهتر شده است و پژوهشگاه 
تالش مى كند به سمتى حركت كند تا ديگر 
پژوهش براى پژوهش نباشد و در راستاى 

رفع نيازهاى ورزش كشور بويژه در بخش 
همگانى، حرفــه اى و قهرمانى گام بردارد، 
امــا هنوز از ايده آل ها فاصله زيادى داريم 
و ارتباط منسجم و محكمى بين سازمانها 
و ارگانهايى كه طرح هاى پژوهشــى انجام 
ندارد.معــاون فناورى  وجــود  دهند،  مى 
پژوهشگاه علوم ورزشــى تصريح كرد: در 
گذشــته پژوهش شرايط خوبى نداشت، اما 
در حال حاضر بسيارى از سازمانها از جمله 
ادارات كل تربيت بدنى، آموزش و پرورش، 
بنياد نخبگان و.... پروژه هاى سفارش محور به 
پژوهشگاه مى دهند و تمام هزينه هاى مادى 
و معنوى آن را نيز خود متقبل مى شــوند و 
پژوهشگاه با توجه به نياز جامعه پژوهش ها 
را با بهترين كيفيت انجام و نتايج را در اختيار 

آنها قرار مى دهد.
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كمتر كسى است كه غذا زياد بخورد و بيمارى ها دامنگيرش نشوند. 
غرر الحكم : ج 4 ص 517 ح 6814

انتقاد از نبود وحدت رويه براى مجوز هاى 
تاسيسات گردشگرى

 معاون گردشــگرى ســازمان ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى ضمن انتقاد از برخى تشــتت ها در ارائه مجوز و نظارت 
بر كار تاسيســات گردشــگرى گفت: «از ابتداى دولت كنونى موضوع 
يكپارچگى صنعت گردشــگرى را به عنوان يك سياست در اين حوزه 

دنبال كرده ايم.»
ولى تيمورى كه در مجمع عمومى موســس جامعه حرفه اى هتلداران 
خراسان رضوى سخن مى گفت، تصريح كرد: «يك هتل نمى تواند براى 
بخش پذيرايى، اقامتى، آرايشــگاه، ســونا، جكوزى و ديگر خدمات 
هر كــدام از يك نهاد مجوز بگيرد و همه خدمات را يك متولى نظارت 

كند. اين يكپارچگى در نظارت را از ما مى گيرد.» 
وى با اشاره به مشكالتى كه هم اكنون براى ايجاد تاسيسات گردشگرى 
وجود دارد، خاطرنشان كرد: «ما موافقت اوليه را براى ايجاد تاسيسات 
گردشــگرى صادر مى كنيم اما متقاضى، بيش از هفــت خوان را بايد 

بگذراند تا طرحش براى ايجاد مجموعه اقامتى تاييد شود. 
بنابراين اين يكى از اولويت هاى ماســت كه وحدت رويه و انسجام را 
محقق كنيم.» تيمورى با اشــاره به برخى چالش هاى پيش روى هتل ها 
نيــز گفت: «اينكه هزينه هاى آب در هتل ها با بخش هاى اقتصادى يكى 
باشــد، اجحاف در حق هتلداران است و اگر قرار باشد براى رضايت 
مشــترى، آن هم به صــورت تصاعدى جريمه پرداخــت كند با روح 
هتلدارى ســازگار نيســت. به هر صورت، براى پيگيــرى اين امور به 
پشتيبانى هتل ها نياز اســت.» تيمورى درباره پرداخت ماليات برارزش 
افزوده توســط هتلداران نيز اظهار كرد: «معتقديم حق هتلداران ضايع 
مى شود؛ در حالى كه در پكيج خدمات سفر چندين بار ماليات بر ارزش 

افزوده پرداخت مى شود.»

نحوه نگهدارى چند گياه  آپارتمانى در فصل هاى پاييز و زمستان 
 شمعدانى

مــا  از  بســيارى   
در حيــاط و تــراس 
«گيــاه  خانه هايمــان، 
كه  داريم  شــمعدانى» 
اگر دمــاى اطرافش به 
و  برســد  درجه  صفر 
همچنــان در فضــاى 
آزاد باشــد، مساوى با 
براى  اســت.  مرگش 
ايــن  از  جلوگيــرى 

اتفــاق، مى توانيد دور گياه نايلون ضخيمى بپيچيد ولى بهتر اســت آن 
را به فضاى سرپوشيده منتقل كنيد و نور غير مستقيم و پشت پنجره اى 

به آن برسانيد.
 ُحسن يوسف

حســن يوســف هــا در ســرماى شــديد خشــك مى شــوند و بايــد در 
مــكان و دمايــى مناســب نگهــدارى شــوند. پاييــز فصلــى اســت كــه 
از جذابيــت برگ هــاى حســن يوســف كاســته مــى شــود امــا جــاى 
نگرانــى نيســت و بــا رســيدن فصــل بهــار و انتقــال گلــدان بــه مــكان 
مناســب و دريافــت نــور خورشــيد، دوبــاره زيبايــى و شــفافيت خــود 

را بــه دســت مــى آورد.
 پتوس

پتوس هــا، محبــوب تريــن گياهــان آپارتمانــى هســتند كــه در 
تمــام ســال، ســبز و باطــراوت انــد و بالطبــع گزينــه  مناســبى بــراى 
ــى  ــال گياه ــه دنب ــر ب ــردند. اگ ــاه در فصــل س ــدارى گل و گي نگه
ــادى هــم  ــاز زي ــد و ني ــور رشــد كن ــد كــه در جــاى كــم ن مى گردي
بــه آبيــارى نداشــته باشــد، پتــوس انتخــاب خوبــى اســت و از طريــق 
ــا  ــود را ب ــراف خ ــاى اط ــد فض ــود و مى تواني ــر مى ش ــه تكثي قلم

ــا كنيــد. ــر و زيب آن هــا پُ
برگ بيدى و نخل مرداب

گياهانــى مثــل بــرگ بيــدى بنفــش و نخــل مــرداب اگــر در فضــاى بــاز 
ــه تــالش  ــازى ب ــا ني زمســتان باشــند، كامــال خشــك مى شــوند. منته
بــراى جلوگيــرى از ايــن اتفــاق نيســت زيــرا ريشــه هاى ايــن گياهــان 
زنده انــد و ايــن خــواب زمســتانى اتفاقــا بــه گياهــان شــما كمــك مــى 
كنــد تــا در فصــل بهــار، زيبايــى و كمال خــود را بــه نمايش بگذارنــد. از 
ريشــه هاى ايــن قبيــل گياهــان مراقبت كنيــد و مواظــب باشــيد در محل 

ريشــه هاى ايــن گياهــان، عمــل شــخم زنى انجــام نشــود.

شب يلداى همدان و همدانى
 شب يلدا طوالنى ترين شب سال ميباشد به رسم 
ديرينه مردم ايران در اين شب دور هم جمع ميشوند 
متاســفانه در سال هاى اخير برخى از آداب و رسوم 

خوب اين شب كمرنگ شده است. 
ما در اين نوشته كوتاه به يادآورى برخى از كارهاى 

شايسته شب يلدا اشاره ميكنيم.
1- صله ارحام

يكى از اقدامات شايســته در اين شب صله ارحام با 
فاميل ها هست 

اگر احيانــا از فاميل هامون كينــه و ناراحتى داريم 
ميتونيم از اين شــب براى آشــتى و دوستى استفاده 

كنيم.
فراموش نكنيم تك تك دقايق چنين شب هايى براى 

ما خاطر انگيز ترين خاطرات در آينده خواهدبود
و چه افرادى كه سال هاى قبل در چنين شب هايى 
زنده بودند و آالن ديگه كنار مون نيســتند پس اين 

شب ها قدر بدانيم.
2- دورى از فضاى مجازى

خيلــى از ما ها عادت داريم دقيقه به دقيقه گوشــى 
مون رو چك كنيم و به قول معروف گوشى از دست 
مون نمى افته پيشــنهاد ميكنم در اين شب طوالنى 
تصميم بگيريم گوشــى مون را كنار گذاشــته و از 
فضاى مجازى دور شده و در فضاى حقيقى باشيم...

3- كتاب خوانى
يكى از ســنت هــاى قديمى در اين شــب كتاب 
خوانى است خواندن قصه هاى و داستان هاى كوتاه 
خصوصا براى كودكان و نوجوانان ميتونه خاطر انگيز 
باشــه.حتى ميتونيم در اين شــب به فاميل هامون و 

اطرافيان كتاب هاى خوب رو معرفى كنيم
4-كارهاى ديگرى نيز براى شب يلداهست  كه ما به 

نام بردن از آنها اكتفا ميكنيم
هديه دادن به يكديگر
تفال به فال حافظ زدن

مشاعره
بيان معما و چيستان

دورى از اسراف 
و..

* عليرضا خاني

درمان زوال عقل با فناورى امواج مافوق صوت
 پژوهشگران مى گويند يك روش درمانى منحصر به فرد را براى 
درمان بيمارى زوال عقل ابداع كرده اند كه مبتنى بر اســتفاده از امواج 

مافوق صوت براى پاكسازى يك پروتئين سمى از مغز است.
به گزارش نيواطلس، پروتئين مذكور عامل ابتال به بيمارى هايى مانند 
زوال عقل و فراموشى است. قرار است اين روش درمانى در سال آينده 
ميالدى به طور آزمايشــى مورد استفاده قرار بگيرد. اين روش درمانى 
بر روى حيواناتى مانند موش ها موفق بوده و نياز به مصرف داروهاى 
متعدد را در آنها برطرف كرده است.تالش براى ابداع اين روش درمانى 
در دانشگاه كوئيزلند به ســال 2015 بازمى گردد. در ابتدا از اين روش 
براى تسهيل گردش خون در مغز به منظور كمك به رسيدن آنتى بادى 

هاى مقابله كننده با زوال عقل به مقصد استفاده شد.

امكان توليد دى ان اى در فضا وجود دارد
 تا به حال تصور مى شــد كره زمين تنها جايى در جهان است كه 
امكان شــكل گيرى دى ان اى و حيــات در آن وجود دارد، اما براى 
اولين بار تشكيل بلوك هاى شيميايى و دى ان اى در فضا ممكن شده 
است.به گزارش نيواطلس، فيزيكدانان ناسا موفق به توليد دى ان اى شكر 
در يك محفظه خال شده اند كه شرايطى مشابه با فضاى خارج از جو كره 
زمين داشته است.آنها در بررسى هاى خود توانسته اند مشتقات ديگرى از 
شكر را در نمونه هايى از شهاب سنگ ها بيابند كه اميدوارى به توليد دى 
ان اى در خارج از كره زمين را افزايش داده است.دانشــمندان مى گويند 
بررسى بيشتر در اين زمينه مى تواند اطالعات بيشترى در مورد زمان شكل 
گيــرى حيات در كره زمين و برخى نقاط ديگر جهان كه جلوه هايى از 

زندگى در آنها وجود داشته در اختيار محققان قرار دهد.

استارت آپ هاى اينترنت اشياء 
حمايت مى شوند

 رئيس پارك علم و فناورى دانشــگاه تهران گفــت: بنا داريم از 
طرح هاى برگزيده اى كه در استارت آپ اينترنت اشياء ارائه مى شوند، 
براى رسيدن به نمونه اوليه حمايت  كنيم.به گزارش مهر، دكتر عباس 
زارعى رئيس پارك علم و فناورى دانشــگاه تهران امروز در مراســم 
افتتاحيه استارت آپ  ويكند اينترنت اشياء اظهار داشت: دانشگاه تهران 
در حال تدوين ســند تحول ديجيتال است تا آن را در اختيار وزارت 

ارتباطات قرار دهد.
وى افزود: در تدوين اين ســند تحول، پارك علم و فناورى دانشگاه 
تهــران، هماهنگى بخش هاى اســتارت آپى و يكپارچه كردن صنايع 

مختلف كه در حوزه ديجيتال فعاليت مى كنند را بر عهده دارد.

اين ربات به شما نه نمى گويد
 بــه تازگى رباتى به نام «زد 6» توليد شــده كــه براى حركت و 
جابجايى در موقعيت هاى مختلف جغرافيايى است و آنقدر كوچك 

است كه مى تواند از موانع دشوار عبور كند.
به گزارش مهر ، توليد ربات براى استفاده هاى صنعتى، امدادى، امنيتى 
و غيره در حال افزايش است و حاال ربات ها كارهايى مانند دويدن و 
پرش را هم انجام مى دهند. اما ربات هاى همه فن حريف هنوز همه 
 Robugtix گير نشده اند.به تازگى رباتى به نام زد 6 توسط شركت
توليد شده كه رباتى براى حركت و جابجايى در موقعيت هاى مختلف 
جغرافيايى اســت و از يك سو آنقدر كوچك است كه بتواند از موانع 
دشوار عبور كند و از سوى ديگر آن قدر مستحكم است كه در شرايط 

مختلف تاب بياورد.

تست تعيين مركز جرم ماهواره «پيام» 
با موفقيت انجام شد

 رئيس سازمان فضايى ايران از انجام موفقيت آميز تست تعيين 
مركز جرم ماهواره «پيام» با دقــت باال خبر داد و گفت: ماموريت 
اين ماهواره بهبود پايش گرد و غبار، حريق و اراضى كشــاورزى 

است.
ــرارى در صفحــه اينســتاگرام خــود  ــر، مرتضــى ب ــه گــزارش مه ب
بــا اشــاره بــه كاربردهــاى ماهــواره «پيــام» كــه توســط متخصصــان 
فضايــى دانشــگاه اميركبيــر طراحى و ســاخته شــده اســت، نوشــت: 
بســيار خوشــحالم كــه بــا دقت نظــر و حساســيت ويــژه متخصصان 
تيــم ماهــواره «پيــام» دانشــگاه اميركبير، تســت هــاى فرآينــد تحويل 

گيــرى بــا موفقيــت در حــال انجــام اســت.

مريم مقدم  »
 انديشــه جهانــى از يلــداى 
ايرانــى بى نصيب اســت  اين به 
آن معناســت كه تازمانى كه اين 
آثار ثبت  در فهرست  ايرانى  آيين 
شــده ميراث جهانى قــرار نگيرد 
انتظار  آن  واســطه  بــه  نمى توان 
جــذب گردشــگر  در همدان را 
داشت استانى كه با برخوردارى از 
تاريخ و پيشينه ارزشمند، از جمله 
استان هايى اســت كه از گذشته 
دور تاكنــون محل نشــو و نماى 
آيين هاى  و  فرهنگى  ســنت هاى 
بسيارى بوده و هست و از جمله 
آنها مى توان بــه آيين هاى مربوط 
به «شــب يلدا» اشــاره كرد كه به 
گفته مورخان پيشــينه هفت هزار 

ساله دارد.
ايرانيان باستان دى ماه چهار جشن 

در روزهاى اول، هشتم، پانزدهم و بيست و سوم اين 
ماه برگزار مى كردند اما امروزه ايرانيان تنها نخستين 
روز دى ماه، يعنى طوالنى ترين شــب اول زمستان 
را كه آخرين شــب پاييز، پايان قوس و آغاز جدى 
است، جشــن مى گيرند. پيشينيان بر اين باور بودند 
كه در اين شــب فرشــته بدى ها(اهريمن) با فرشته 
خوبى ها(امشاســپندان) به جنگ مى پردازد و در اين 
نبرد طوالنى، فرشــته خوبى ها اهريمن را شكست 
مى دهد و صبح، پس از زاده شدن دوباره خورشيد، 

پيروزى روشنايى بر تاريكى آغاز مى شود.
امروزه در كنار فناورى هاى ارتباطى و اطالعاتى و 
حضور افراد در فضاى مجازى ممكن اســت تأثير 
منفى بر اجراى درست اين گونه مراسم و آيين ها و 
در نهايت پاسداشــت آنها داشته باشد. الزم است 
خانواده ها و متوليان حوزه ميراث فرهنگى و ساير 
مجموعه هاى مرتبط با اين فرهنگ اصيل ايرانى كه 
ريشه در تاريخ و تمدن كهن اين مرز و بوم دارد به 
گونه اى برنامه ريزى نمايند تا ضمن معرفى فرهنگ 
عامه نواحى و مناطق مختلف كشــور كه سرشار از 
زيبايى ها و جاذبه هاى متنــوع و بى نظير در حوزه 
گردشــگرى هســتند ازجمله: خوراكى هاى شب 
يلدا، افسانه ها و قصه ها، شعرخوانى، شب نشينى و 
نواختن نواهاى موســقيايى بومى و محلى و ساير 
مراســمات و آيين هاى خاص هريــك از مناطق 
مختلف ايــن مرز پرگهر كه هريــك به نوبه خود 

جاذبــه و انگيزه هايى را براى توســعه فعاليت هاى 
گردشــگرى ايجاد مى نمايد، شرايطى فراهم نمايند 
تا با شناخت وآگاهى بيشتر، بسترهاى برگزارى اين 
آيين ها به صورت هرچه باشكوه تر، سنت محورانه 
و به قاعــده فراهم آيد كه موجبــات انس، الفت و 
صميميت بيشتر در ميان خانواده ها و اقوام مختلف 

ايران زمين را موجب خواهد شد.
 تالش در جهت ثبت جهانى مراســم شــب يلداى 
ايرانى به عنوان يك ميراث فرهنگى ارزشمند جهانى 
در عرصه بين المللى عالوه بر معرفى بيشتر فرهنگ 
غنــى ايرانــى، مى تواند نقش به ســزايى در جذب 
گردشــگران فرهنگى در اين ايام به كشور را داشته 
باشــد و در كنار آن برپايى نمايشــگاه هاى استانى، 
بومى، محلى و ملى در مناطق مختلف در توســعه 
فرهنگ گردشگرى و توزيع سفر به مناطق مختلف 
را به همراه خواهد داشــت كــه اين تالش ها نقش 
تأثيرگذارى در ايجاد اشــتغال وكارآفرينى و رونق 

اقتصادى مناطق كشور را به همراه خواهد داشت. 
منوچهر جهانيان، رييس دانشكده علوم گردشگرى 
دانشــگاه علم و فرهنــگ در مطلبى دربــاره يلدا 
مى نويســد: واژه «يلدا» ريشه ســريانى دارد و به 
معناى والدت و تولد است. منظور از تولد، والدت 
خورشــيد (مهر/ميترا) است. روميان آن را ناتاليس 
آنايكتوس يعنــى روز تولد مهر شكســت ناپذير 
مى نامنــد. ابوريحــان بيرونى از اين جشــن با نام 

ميالد اكبر نام برده و منظور از آن را ميالد خورشيد 
دانسته است.

يلدا و مجموعه جشــن هايى كــه در پيوند با اين 
شب برگزار مى شــود، سنتى باستانى است و مردم 
روزگاران دور و گذشته كه كشاورزى، بنيان زندگى 
آنان را تشكيل مى داد و دل و خوى در گرو تجديد 
فصل ها و تضادهاى طبيعى داشتند، بر اثر تجربه و 
گذشت زمان توانستند كارها و فعاليت هاى خود را 
با گردش خورشيد، تغيير فصول، بلندى و كوتاهى 
روز و شب، جهت، حركت و قرار ستارگان تنظيم 
كنند. آنان به عينه مى ديدند و با تجربه مى آموختند 
كــه در بعضى ايــام و فصول روزها بســيار بلند 
مى شــود و در نتيجه طى آن روزها، از روشــنى و 
نور خورشــيد استفاده بيشترى مى شد و اين اعتقاد 
پديد آمد كه نور، روشــنى و تابش خورشيد نماد 
نيك، همراه، خوش يمن و موافق بوده و با تاريكى 
و ظلمت شب در نبرد و كشمكش هميشگى است. 
مردم دوران باستان و از جمله اقوام آريايى، از هند 
و ايرانــى و هند و اروپايى، دريافتند كه كوتاه ترين 
روزها، آخرين روز پاييز و شب اول زمستان است 
و بالفاصلــه پس از آن روزها بــه تدريج بلندتر و 
شــب ها كوتاهتر مى شوند، از همين رو آن را شب 

زايش خورشيد ناميده و آغاز سال قرار دادند.
جشــن يلدا در ايران امروز نيز بــا گردهم آمدن و 
شب نشينى اعضاى خانواده و اقوام در كنار يكديگر 

متل گويى  مى شــود؛  داشته  پاس 
شعروداســتان خوانى  نوعــى  كه 
اســت از ايام قديم برقــرار بوده 
به صورتى كــه خانواده ها در اين 
شــب گرد مى آمدنــد و پيرترها 
مى كردند  تعريف  قصه  همه  براى 
و روايات شفاهى يا مكتوب ايام 
آيين  مى خواندند.  بــاز  را  ماضى 
شب يلدا يا شــب چله، خوردن 
انار  هندوانه،  مخصــوص،  آجيل 
و شــيرينى و ميوه هاى گوناگون 
اســت كه همه جنبه نمادى داشته 
و نشانه بركت، تندرستى، فراوانى 
و شادكامى هستند. از همه مهم تر 
اين كه در اين شــب فــال گرفتن 
از كتاب حافظ - كــه به روايتى 
مرسوم   - اســت  ايرانيان  حافظه 

است.
آيين و فرهنگ هــر منطقه، جاذبه 
گردشگرى آن به شــمار مى روند. گردشگراِن امروز 
مطابق بــا روحيات و طرز تفكر خود، به شــيوه اى 
پرسشــگر و جســتجوگر، در جهــت تأمين حس 
كنجكاوى برآمده و با سفر به مناطق گوناگون عالقمند 
آگاهى يابى از فرهنگ مردمان ساير مناطق جهان اند، تا 
شــايد بدين وسيله از كيفيت و كميت حضور و ابعاد 
مختلف زندگى ساير انســان هاى روى زمين بيشتر 
بدانند؛ به همين جهت گردشگرى در سال هاى اخير 
با هدف آشنايى با فرهنگ يك منطقه از جمله مهترين 

سفرها در سطح جهان به شمار مى رود.
شــب يلدا خود به عنوان يكى از جاذبه ها و ميراث 
فرهنگ اصيل ايرانى اســت، فرهنگى كه بى شك 
تاريخ و داستان هاى غنى از پيشينه مردمان گذشته 
را در خــود نهفتــه دارد و از اين رو انگيزه وااليى 
براى هــر ايرانى و يا فرد ايران دوســتى در جهت 
شناخت هر چه بيشتر آيين ايرانى به شمار مى رود. 
حس همدلى، دوستى، محبت، شكرگذارى، بندگى، 
فرح و نشاط روحى، همگى در جشن شب يلداى 
ايرانيان نهفته است كه خود نمادگونه و افشره رفتار 

و تمدن چند هزار ساله ايرانى دارد.
برگزارى آيين شــب يلدا در سال هاى دور در ميان 
خانواده و جمع صميمى صورت مى پذيرفت، اما در 
سال هاى اخير با توسعه امكانات و برگزارى مراسم 
و جشن ها در سطح ملى، جشن شب يلدا در اماكن 
عمومى با حضور گسترده مردم قابل برگزارى است 
و امكان حضور گردشــگران و آشناسازى آنان  با 

فرهنگ ايرانى را امكان پذير مى كند.
مراسم آيين شب يلدا به عنوان يكى از رويدادهاى 
مهم گردشــگرى ايــران توان زيــادى در جذب 
گردشگران و توسعه گردشــگرى رويداد را دارد. 
شــب يلدا به عنوان يكى از مهمترين جشــن هاى 
ايرانى، بــه تنهايى انگيــزه بااليى بــراى حضور 
گردشــگران در ايران و آشــنايى بــا اين فرهنگ 
تاريخى فراهــم مى نمايد. عرضه انواع خوراكى ها، 
دورهمى دور كرســى، شب نشينى، حافظ خوانى و 
... به تنهايى نشان از طرز نگرش و فرهنگ رفتارى 
اســت كه مى تواند براى يك گردشگرى خارجى 
بــه عنوان جاذبه تلقى گردد و هيجان انگيز باشــد. 
موســيقى هاى سنتى، لباس هاى ســنتى ايرانيان در 
هر يك از مناطق ايران، انواع خوراكى و ســوغات 
ويژه هريك از مناطق، همگى جاذبه اى براى توسعه 
گردشگرى به شــمار مى روند. از اين رو مى توان 
گفت توســعه گردشگرى در بســيارى از زمان ها 
نيازمند تدبير و صرفًا برنامه ريزى اســت، چرا كه 
منبع غنى آن وجود داشته و از طريق سازماندهى و 
بهره بردارى صحيح از يك آيين و فرهنگ خواهد 
توانســت مسير حركت به ســوى تعالى و توسعه 

گردشگرى را فراهم نمايد.

شب عاشقان يلدا چه شب دراز باشد

يلداي ايراني ثبت جهاني مي خواهد

عكس روز

عكس: مصطفي شيرمحمدي بدون شرح!!!

آيين آتش نوروزِى شب چله 
ثبت ملى شد

 مدير كل ثبت آثار و حفظ و احياء ميراث معنوى و 
طبيعى از ثبت «آِگر نوروژى؛ آيين آتش نوروزِى شب 
چله» در فهرست ملى ميراث ناملموس كشور خبر داد.

فرهاد نظــرى ، در اين باره بيان كرد: يكى از آيين هاى 
باســتانى ايرانى كه هنوز در ميان مردم قوم لك حفظ 
شده آيين «آگر نوروژى» است. مردم لك در شبى كه با 
نام شو چله (شب چله) معروف است آتش بزرگى برپا 
كرده و در گرداگرد آن به پايكوبى و شادى مى پردازند.
او ادامه داد: شب چله در واقع مطابق با آغاز ماه نوروژ 
در تقويم لكى اســت. بنابراين آتشــى كه در اين شب 
برافروخته مى شــود به آگر نوروژ و به مراسمى كه در 
كنار اين آتش گرفته مى شــود رســم آگر نوروژى شو 

چله مى گويند.
مديــر كل ثبت آثار و حفظ و احيــاء ميراث معنوى و 
طبيعى افزود: فلســفه برپايى اين آتش به اين صورت 
است كه مردم لك شب چله را كه بلندترين، سردترين 
و تاريكترين شب سال است به عنوان شب زايش مير 
يا مهر مى دانند. مهر نماد گرما، نور و جانبخشى است 

و با زايش او تاريكى و سردى رو به زوال مى گذارد.
وى اعالم كرد: برپايى آتش در اين شــب از يك طرف 
براى مراقبت از مهر تازه به دنيا آمده اســت و از طرف 
ديگر نمادى اســت از خود مهر. مــردم لك معموال با 
نواختن ساز و ُدهل و اجراى مقامات موسيقى و ترانه ها 

و رقص هاى لكى شادى خود را بروز مى دهند.
نظرى گفت: متاسفانه آيين آگر نوروژى در ميان لك ها 
تا حد زيادى به فراموشى سپرده شده و تنها در مناطقى 
چون محل ســكونت ايل كاكاوند در حد فاصل دلفان 
و هرسين هنوز به شكل چشمگيرى اجرا مى شود. بى 
شك ثبت آئين آگر نوروژى احترام به تمام فرهنگ هاى 
ايرانى است كه در گذر زمان شكل گرفته اند و تالشى 

براى احياء اين سنت ديرينه است.


