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مسئوليت آنها كه دستشان 
به دهانشان مى رسد

 موج افزايش قيمــت در ماه هاى اخير 
موجب تشديد شــكاف ميان فقير با غنى 
شــد. شــوك قيمتى وارده بر كاالها باعث 
شــد هر كس كه داشت، پول دارتر شد. اما 
هر كس كه نداشت قدرت خريدش تحليل 
رفت و اگر پيش از اين مى توانست اندكى 
بخرد حاال بايد تماشا كند، حسرت بخورد 
و شــرمنده زن و بچه اش باشــد. ماجراى 
دردناك و ســختى اســت كه اين روزها 
چندين ميليون نفر درگير آن هستند. تكليف 
چيست؟ برخى خيلى راحت راه حل را در 
تقويت نهادهاى حمايتــى و در راس آنها 

كميته امداد و بهزيستى مى جويند.

يادداشت

1

حماسه مردم كبودراهنگ 
در پنجم آبان سال 57 براي 

هميشه ماندگار شد
حميــدي-  اكــرم  كبودراهنــگ-   
خبرنــگار همدان پيــام: پنجم آبان ســال 
57 در كبودراهنــگ يادآور رشــادت ها و 
دالوري هاي 5 شــهيد واالمقام است كه در 
اين روز به درجه رفيع شهادت نائل آمدند.

نامگذاري اين شهرستان در اين روز زيبنده 
آن است؛ چرا كه واليتمداري و شهيدپرور 
بودن مردمان شهرستان در طول تاريخ بويژه 
دوران انقالب زبانزد اســت و اين نشان از 
ايثارگري و حضور هميشه در صحنه بودن 

آنان دارد.

صدور بيش از 33 هزار ويزاى اربعين حسينى در همدان
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نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان:

رسانه ها 
تريبون گردشگرى همدان 

در اجالس باشند

كمبود داروي بيهوشي 
در بيمارستان ها
■ علوم پزشكي : مردم نگران نباشند

 گفته مي شود كه داروي بيهوشي همچون ساير داروها در بيمارستان هاي استان همدان 
دچار كمبود شده است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان همدان در گفتگو با همدان پيام  در 
اين باره گفت: داروي بيهوشــي داراي چندين نوع است كه در حال حاضر 2 نوع از آن 

در بيمارستان ها به دليل وارداتي بودن دچار كمبود شده است.
ســيد حبيب ا... موسوي بهار گفت: علوم پزشــكي همدان براي رفع اين مشكل به دنبال 

جايگزين بوده است تا مردم با هيچ مشكلي در اين ارتباط مواجه نشوند.
وي ادامه داد: ســعي شده است برخي عمل هاي اورژانسي در وقت مقرر انجام و برخي 
چون عمل زيبايي بيني كه نياز به زمان ندارد و اورژانســي نيست در زمان ديگري انجام 

شود.
موســوي بهار ادامه داد: خوشبختانه در حوزه داروهاي بي حســي و نيز داروهايي كه با 

بي هوشي كامل فرد نيازي نيست، مشكل وجود ندارد.
وي بيان كرد:  مردم نگران اين موضوع نباشــند؛ چراكه مشكل مقطعي است و با توزيع 

مناسب مشكل حل خواهد شد.
 داروي بيماران اعصاب و روان و ام اس كم است

معاون توانبخشى بهزيستى استان همدان  هم روز گذشته در گفتگويى با ايسنا  گفت كه 
متأسفانه شاهد افزايش آمار بيماران اوتيسم در كشور و استان همدان هستيم، افزايش سن 
ازدواج به ويژه باال رفتن ســن پدران، زندگى صنعتى و ارتقاء ابزار شناختى در تشخيص 

اين بيمارى از جمله داليل عمده در افزايش آمار اين بيماران است.
فريدالدين حجت االسالمى با اشاره به تشخيص بيمارى اوتيسم از 18 ماهگى در نوزادان، 
عنوان كرد: اگر اين بيمارى بســيار شديد باشد، در زمان زير 18 ماهگى قابل تشخيص 
خواهد بود و يك پروژه تحقيقاتى در حال انجام اســت تا بتــوان از طريق بزاق دهان، 

بيمارى اوتيسم را در زير 18 ماهگى شناسايى كرد.
وى در رابطــه با آغاز فرآيند غربالگرى از ســال 91 و فعاليت قوى اســتان همدان 
در كشــور براى انجام آن، اظهار كرد: در ســال 91، همدان جزء 5 استان نخست در 
اجراى طرح غربالگرى بود، در ســال هاى 95 و 96 بهزيستى با نصب بنرها، استفاده 
از پتانسيل رســانه و برگزارى همايش ها توانست عامل آشنايى خانواده ها با بيمارى 
اوتيسم را فراهم ســازد تا تمام خانواده هايى كه كودكانشان زير سن مدرسه هستند، 

در غربالگرى شركت كنند.
حجت االســالمى با اشاره به تعداد كودكان اوتيسم در اســتان، عنوان كرد: متأسفانه در 
رابطه با بيمارى اوتيســم نمى توان آمار دقيقى دريافت كرد چرا كه تعدادى از خانواده ها 
در مراحل اوليه غربالگرى و مطلع شــدن از بيمارى فرزندانشــان، به انكار اين بيمارى 

مى پردازند و از ادامه روند درمان اجتناب مى كنند.
وى ادامه داد: در ابتداى آغاز طرح غربالگرى در سال 91، تنها 30 نفر مورد شناسايى قرار 

گرفتند اما در سال گذشته نزديك به 50 كودك جديد شناسايى شد.
حجت االسالمى در تشريح تعداد مراكز خدمات رسانى اوتيسم در استان، مطرح كرد: در 
حال حاضر يك مركز در شهرستان همدان و ديگرى در نهاوند مشغول فعاليت هستند كه 

نهاوند باالترين تعداد بيماران اوتيسم در استان را به خود اختصاص داده است.
معاون توانبخشــى بهزيستى استان همدان اضافه كرد: همچنين در حال پيگيرى تأسيس 
مركز ديگرى در شهرستان مالير، سومين شهرستان داراى آمار باالى كودكان اوتيسم در 

استان هستيم .
حجت االسالمى با اعالم كمبود دارو براى تمامى بيماران تحت پوشش، به ويژه  بيماران 
اعصاب  و روان، مطرح كرد: تعهدات بهزيستى، تأمين دارو نيست و اين وظيفه به عهده 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى است همچنين بيماران ام اس با كمبود زياد دارو 

مواجه هستند و هزينه تأمين دارو براى اين بيماران بسيار سنگين است.
وى با بيان اينكه درمان كامل بســتگى به شدت اين بيمارى دارد، اظهار كرد: متأسفانه با 
توجه به شــرايط ســخت زندگى مردم در حال حاضر سازمان هاى مردم نهاد كمتر براى 

كمك اعالم آمادگى مى كنند و مشاركت اجتماعى روبه كاهش است.

حماسه مردم كبودراهنگ 
در پنجم آبان سال 57 براي هميشه ماندگار شد

 كبودراهنگ- اكرم حميدي- خبرنگار همدان پيام: پنجم آبان سال 57 در كبودراهنگ 
يادآور رشــادت ها و دالوري هاي 5 شهيد واالمقام است كه در اين روز به درجه رفيع 

شهادت نائل آمدند.
نامگذاري اين شهرستان در اين روز زيبنده آن است؛ چرا كه واليتمداري و شهيدپرور 
بودن مردمان شهرســتان در طول تاريخ بويژه دوران انقالب زبانزد است و اين نشان از 

ايثارگري و حضور هميشه در صحنه بودن آنان دارد.
مردم غيور كبودراهنگ در سال 57 حدود 107 روز مانده به پيروزي انقالب اسالمي با 
تظاهرات خياباني عليه رژيم شاه 5 شهيد و 21 جانباز را تقديم انقالب كردند و در همين 
راستا امام خميني(ره) كه در تبعيد به سر مي برند در سخنراني خود در جمع ايرانيان مقيم 
فرانسه اين حركت انقالبي مردم كبودراهنگ را ستودند و نويد پيروزي انقالبيون كشور 
را  مي دهند و مي گويند كه به فضل الهي و با رشادت هاي ملت بزرگ ايران انقالب به 
پيروزي رسيد. بنابراين ما نيز بايد به ياد داشته باشيم كه امنيت و آسايش امروز ما مديون 
جانفشاني هاي ايثاگران و خون پاك شهيدان انقالب اسالمي و 8 سال دفاع مقدس است.
در همان روزهاي اول انقــالب در دل جوانان و مردم كبودراهنگ اهداف بزرگي بود. 
اهدافي كه بعدها به مشت هاي گره كرده تبديل شد و حماسه اي آفريد كه براي هميشه 
ماندگار شد و اين حماسه از همان آغاز جرقه هاي مبارزه انقالب اسالمي به دست همين 

مردم ساده و بي آاليش زنده شد.
آري در تاريخ پنجم آبان سال 57 در كبودراهنگ حماسه اي خونين خلق شد و در اين 
روز محمد شعاعي، علي قلي عاشوري، محمود دالكي، عمران كردي و علي مسلم خاني 
به شهادت رسيدند.بنابراين امروزه در حالي كه مردم ايران از سوي رسانه هاي تبليغاتي 
دشمنان اسالم مورد تهاجم فرهنگي قرار گرفته اند، بايد با زنده نگه داشتن نام و ياد شهدا 
و پيروي از راه و رســم و اهداف آنان ســدي عظيم در برابر دشمنان ايجاد كنند تا اين 
انقالب اسالمي به اهداف خود در همه زمينه هاي علمي، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و... 
برســند و وظيفه تك تك ماست كه حماسه پنجم آبان 57 را هميشه يادآور باشيم و بر 

همگان ثابت كنيم كه ميراث دار چه خون هاي پاكي هستيم.
خاطرنشان مي شود امسال سومين سال نكوداشت روز شهرستان و گراميداشت شهداي 
پنجم آبان 57 است.  به همين مناسبت دبير ستاد بزرگداشت روز شهرستان و گراميداشت 
شهداي پنجم آبان در نشستي با خبرنگاران اظهار داشت: اين مراسم با حضور نخبگان، 
فرهيختگان، خانواده هاي معظم شــهدا و ايثارگران و اقشــار مختلف مردم و مسئوالن 
كشوري، استاني و شهرستاني برگزار خواهد شد و سردار دهقان، مشاور رهبري فرماناه 

معظم كل قوا به عنوان سخنران اصلي اين مراسم مي باشند.
رضا عسگري افزود: برگزارى  نمايشگاهي از دستاوردهاي نخبگان و كارآفرينان صنايع 
دستي و گردشگري، جهادكشــاورزي، فني وحرفه اي و... همچنين نمايشگاه عكس و 
تجليل از 16 نفر از نخبگان و فرهيختگان شهرستان در زمينه هاي مختلف اعم از علمي، 

آموزشي، سياسي، اقتصادي و... از مهمترين برنامه هاي اين همايش است.
وي ادامه داد: يكي از مهمترين اهداف اين همايش معرفي سبقه واليتمداري و شهيدپروري 
اين شهرستان و اينكه تقريباً 3 ماه قبز از پيروزي انقالب اسالمي در پنجم آبان 57، 5 شهيد 
واالمقام تقديم انقالب شدند. همچنين شناسايي و جذب و تشكيل يك بانك اطالعاتي از 
نيروهاي استاني شهرستان، استفاده از ظرفيت هاي نخبگان و فرهيختگان كه در جاي جاي 
كشور حضور فعال دارند، استفاده از قابليت ها و پتانسيل هاي خوب در شهرستان كه فراگيري 

ملي و حتي فراملي دارد، مي توان از ديگر اهداف اين همايش نام برد.
عســگري بيان داشــت: خوشــبختانه همه اين موارد ظرفيت هاي بسيار خوبي است 
كه شهرســتان در راستاي توســعه همه جابنه پيش رود و مسئوالن در تالش هستند با 
ايجاد دبيرخانه روز شهرســتان به صورت دائمي اين پتانسيل ها و ظرفيت ها را بهتر و 
بيشــتر شناسايي كنند و در هرچه بهتر برگزار شدن مراسم نكوداشت روز شهرستان و 

گراميداشت شهداي پنجم آبان قدم هاي مثبتي بردارند.
كنيد پيگيــرى  جــذاب  يــر   و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
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 دادســتان عمومى و انقالب همدان 
با بيان اينكه بوق هاى تبليغاتى دنيا در 
دســتان صهيونيســت ها است، گفت: 
حال اجالس جهانى گردشگرى كه به 
ميزبانى اين استان برگزار مى شود، مى 
تواند يك تريبون امن براى بازگو كردن 
واقعيت ها از سوى ما باشد و تبليغات 

منفى عليه ايران را خنثى كند.
كامــران حمزه  افــزود: پس از انقالب 
بــه جهت حاكم بودن فضاى سياســى 
متفاوت تبليغات مسمومى عليه مردم و 
كشور ايران خارج از مرزها انجام شده 
است كه با استفاده از اين اجالس بايد 

واقعيت هاى كشورمان را تبيين كرد.
وى با بيــان اينكه با اجــالس جهانى 
متحول  كشــورمان  اقتصاد  گردشگرى 
مى شود، اظهار داشت: جاى خرسندى 
است كه امســال دو رويداد آسيايى و 
جهانى در شــهر همدان برگزار شده و 

مى شود.
حمزه با اشــاره به اينكه اين رويدادها 
يك فرصت براى شناســاندن ظرفيت 
هاى كشور و استان است، عنوان كرد: تا 
به امروز در حوزه تبليغات ظرفيت هاى 
گردشگرى كشور، در حد استانداردهاى 
جهانى ظاهر نشديم كه اگر اين ميزبانى 
ها به نحو مطلوبى رقــم بخورد، ايران 
ســهم بااليى در گردشگرى جهان را به 

خود اختصاص مى دهد.
وى اضافه كرد: با توجه به ســابقه غنى 
مــردم و همچنين تاريخ كهن كشــور 
اســالمى ايران، اگر داشته هاى تاريخى 

كشور به گردشــگران جهان شناسانده 
شــود، به طور حتم صنعت گردشگرى 

توسعه مى يابد.
دادستان همدان تاكيد كرد: آب و هواى 
خاص در استان در كنار امنيت حاكم بر 
اين منطقه ويژگى خاص همدان است و 
بســيارى از گردشگرانى كه به اين ديار 
سفر مى كنند اين شهر را به عنوان يك 

مقصد گردشگرى امن مى دانند.
وى ادامــه داد: آمار نشــان مى دهد كه 
سرقت يا آزار و اذيت مسافران در استان 
همدان بســيار كم است و اين نشان از 

فرهنگ غنى مردم ديار هگمتانه دارد.
حمزه  افــزود: در حال حاضر برگزارى 
اجالس جهانى گردشــگرى در همدان 
يك ظرفيت شــاخص بــراى معرفى 
ظرفيت هاى گردشگرى استان است و 
در اين راســتا بايد داشته هاى استان و 

ايران را به ميهمانان خارجى حاضر در 
اين اجالس به نحو شايسته اى معرفى 

كنيم.
وى با بيا اينكه در حوزه گردشگرى مى 
توانيم امنيت، تاريخ و فرهنگ غنى ايران 
را صادر كنيم، گفــت: اعضاى جهانى 
شــركت كننده در اين اجالس صاحب 
امتياز راى دهى هستند كه مى توانند با 
اظهار نظر تاثيرگذار، نگاه افراد آن سوى 
مرزها را به كشــور و مردم ايران تغيير 
دهند كــه اين خود يك عامل مثبت در 

حوزه سياسى خواهد بود.
دادستان عمومى و انقالب همدان با بيان 
اينكه با اين رويدادها عوامل ضد تبليغ 
عليه ايران و دروغ پردازى ها خنثى مى 
شود، گفت: انعكاس نظر يك گردشگر 
روســى كه در زمان عزادارى محرم به 
ايران سفر كرده بود، در رسانه ها بيانگر 

فضــاى مطلوب حاكم بــر ايران بود و 
اعالم كرد عزادارى امام حســين(ع) در 
ايــران يك رويــداد مذهبى و فرهنگى 

غنى و با ارزش است.
وى عنوان كرد: ســياه نمايى ها بر عليه 
ايران به واسطه همين اظهارنظرها دفع 
مى شــوند و گردشــگران خارجى به 

حقيقت ايران واقعى پى مى برند. 
حمزه با بيان اينكه به واســطه برگزارى 
چنيــن رويدادهــاى بين المللى تحول 
اقتصادى رقم مى خورد، افزود: در حال 
حاضر كشورهايى همچون تركيه اقتصاد 
پويايشــان از گردشگرى تامين مى شود 
و اين خــود مى تواند بــا برنامه ريزى 
براى جذب گردشــگر خارجى، تحول 
اقتصادى در چرخه خدمات گردشگرى 

را رقم زند.
وى تاكيــد كرد: اســتعداد جغرافيايى، 
ظرفيت تاريخــى و جزاير ايرانى يكى 
پــس از ديگــرى ابزارى بــراى تبليغ 
درســت و با برنامه اســت تا صنعت 
گردشــگرى را جايگزين بســيارى از 

صنايع ديگر در كشور كنيم.
حمزه گفــت: گردشــگرى يك عامل 
تحــرك براى اقتصاد محلى اســت كه 
اميدوارم همــدان به اهــداف غنى از 
حضور ميهمانان حاضر در اين اجالس 
دست يابد و اين رويداد مهم گردشگرى 

موجب بركت در همدان شود.
چهلمين اجالس جهانى گردشگرى از 
21 تا 25 آبان با حضور نمايندگان 150 

كشور در همدان برگزار مى شود.

"UNT "دادستان همدان با اشاره ميزباني همدان در نشست

اجالس جهانى گردشگرى تريبون 
مقابل تبليغات عليه ايران است

حكيمي طالى حكيمي طالى 200200 متر آسيا را  متر آسيا را 
تصاحب كردتصاحب كرد

رئيس جمهورى بخشنامه بودجه 98 را ابالغ كرد

5 محوراصلي چشم انداز
 اقتصادي كشور

كمبود داروي بيهوشي در بيمارستان ها
■ علوم پزشكي : مردم نگران نباشند

يادداشت
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اجراى طرح نظارتى تعزيرات حكومتى همدان در اربعين حسينى 
 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان از اجراى طرح نظارتى تعزيرات حكومتى همدان در اربعين حسينى خبر داد.

به گزارش مهر، عليرضا حسن پور در جمع خبرنگاران از اجراى طرح نظارتى تعزيرات حكومتى همدان در اربعين حسينى خبر 
داد و گفت: 68 فقره پرونده تا ابتداى آبان ماه در اين خصوص تشكيل شده است.

مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان بابيان اينكه از شروع طرح تاكنون 68 فقره پرونده با محكوميت بيش از 261 ميليون 
ريال تشكيل شده است، گفت: در اين طرح تمام مجتمع هاى رفاهى و فروشگاه هايى كه در مسير تردد زائران قراردارند توسط 

گشت هاى تعزيرات حكومتى مورد بازرسى قرار گرفت.
ــاى صــورت  ــتند، گفــت: در بازرســى ه ــه شــركت داش ــاى مجموع ــپ در بازرســى ه ــه 29 اكي ــان اينك وى بابي
ــون  ــا محكوميــت 261 ميلي ــده ب ــره پرون ــداد 118 واحــد صنفــى و مجتمــع رفاهــى بازرســى و 68 فق ــه تع گرفت

ــال تشــكيل شــد. ري
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان عنوان كرد: زائران در صورت مواجهه با گرانفروشى آژانس ها و يا فروشگاه ها در 

طول مسير سفر مى توانند شكايات خود را به تلفن گوياى 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت اعالم كنند.

دستگيرى سارق وسايل ساختمان هاى نيمه كاره در همدان
 فرمانده انتظامى شهرســتان همدان از دســتگيرى يك سارق وسايل ســاختمان هاى نيمه كاره و كشف 4 فقره سرقت در 

همدان خبر داد.
جمشيد باقرى در گفتگو با  مهر گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت از ساختمان هاى نيمه كاره در يكى از مناطق شهر همدان 

شناسايى و دستگيرى سارق يا سارقان در دستور كار ماموران قرار گرفت.
وى با بيان اينكه در تحقيقات مشــخص شــد سارق در آخرين سرقت، 700 كيلوگرم آهن آالت از يك ساختمان نيمه كاره به 
ســرقت برده اســت، بيان كرد: با انجام شگردهاى پليسى و بررســى دوربين هاى مدار بسته اطراف محل هاى سرقت، سارق 
شناســايى و مشــخصات وى به تمامى گشت هاى پليس ابالغ كه يكى از گشت هاى كالنترى 15 رسالت متهم را در يكى از 

خيابان ها مشاهده و دستگير كردند.
ســرهنگ باقرى عنوان كرد: متهم در تحقيقات و بازجويى هاى فنى به 4 فقره ســرقت ســاختمان هاى نيمه كاره اعتراف و با 
تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شد.فرمانده انتظامى شهرستان همدان از شهروندان خواست تا هرگونه موارد مشكوك 

را با شماره 110 به مركز فوريت هاى پليسى اطالع دهند.

مسئوليت آنها كه دستشان 
به دهانشان مى رسد

امير بختياريان»
 موج افزايش قيمت در ماههاى اخير موجب تشديد شكاف ميان 

فقير با غنى شد. 
شوك قيمتى وارده بر كاالها باعث شد هر كس كه داشت، پولدارتر 
شد. اما هر كس كه نداشت قدرت خريدش تحليل رفت و اگر پيش 
از اين مىتوانست اندكى بخرد حاال بايد تماشا كند، حسرت بخورد 

و شرمنده زن و بچهاش باشد.
 ماجراى دردناك و ســختى است كه اين روزها چندين ميليون نفر 
درگير آن هستند. تكليف چيســت؟ برخى خيلى راحت راه حل را 
در تقويت نهادهاى حمايتى و در راس آنها كميته امداد و بهزيســتى 
مىجويند. مىگويند منابع اين دو نهاد را تقويت كنيد تا اقشــار فقير 
از گردنه ســخت گرانى به سالمت گذر كنند.  اما نكته اينجاست كه 
جمعيت قابل توجهى از كسانى كه افزايش قيمتها، به علت درامد 
پائين و ثابت آنها، قدرت خريد آنها را آب كرده است به خود اجازه 
نمىدهند از پلههاى بهزيســتى و كميته امداد باال بروند و دست نياز 
به ســمت كارمندان اين دو نهاد دراز كنند. آنها يك عمر گونه خود 
را با سيلى ســرخ كردهاند و ياد گرفتهاند كه در عين نيازمندى خود 
را بىنياز نشــان دهند. خدا نياورد آن روزى را كه آنها سرافكنده و 
شرمســار بخواهند از اين دو نهاد حمايتى كمك طلب كنند. در آن 
روز شان و منزلت ما فرو مىغلطد و جمعيت پرشمارى كه در عين 
ندارى با غــرور راه مىرود و واقعيت تلخ شــرايط اقتصادى خود 
را آشــكار نمىكنــد، بايد روى غرور خودش پا بگذارد و ســرخم 
كند. اين پاگذاشتن و ســر خم كردن اتفاق سادهاى نيست. نزول و 
ســقوط حيثيت اســت و به همين دليل همه ما بايد كمك كنيم اين 
اتفــاق نيفتد چرا كه آن در آن صورت نه فقط آنها كه منزلت جامعه 

سقوط مىكند. 
سياســت توزيع نقــدى يارانهها هر ايراد اقتصــادى و اجتماعى كه 
داشت اين حسن را داشــت كه منزلت اين گروه از جامعه را حفظ 
كرد. آنها به اين باور رسيدهاند كه نبايد دست نياز به سمت نهادهاى 
حمايتى و خيريهها دراز كنند. تعبير درســت "ســلطنت فقر" كه در 
ادبيات كهن فارسى به كار رفته است به درستى شايسته اين انسانها 
است. آنها كه در عين احتياج بىنيازند و با وجود غرق در مشكالت، 

حيثيت خود را حراج نمىكنند.
تكليف چيســت؟ آيا كســانى كه دستشــان به دهانشــان مىرسد 
مســئوليتى در قبال جمعيت جديد فقرا ندارند؟ مگر مىشــود فقط 
مشاهدهگر بود؛ انگشت تاســف به دهان گرفت و هيچ واكنشى در 
برابر اين وضعيت نداشــت؟  برخى اظهار مىكننــد كه ديگر ما با 
ســه قشر فقير، متوســط و متمول روبرو نيســتيم. اقليتى محدود و 
معدود، متمول هســتند و اكثريت، فقيــر. واقعيت غير از اين ادعا را 
اثبات مىكند. براى نمونه در شــهر خودمان همدان در ماههاى اخير 
تعداد ميلياردرهاى شهر يكباره از چند هزار نفر به چند دههزار نفر 
افزايش پيدا كرده اســت. امروز بيشتر كسانى كه در نيمه برخوردار 
شــهر مالك خانه، آپارتمان لوكس و حتي نسبتا لوكس هستند وارد 
باشــگاه ميلياردرها شدهاند و مىدانيم با اينكه از گرانىها مىنالند از 

ميلياردر شدن خود خوشحالند. 
مســئوليت  جديــد  ميلياردرهــاى  كــه  اســت  ايــن  واقعيــت 
ــك  ــه روى ي ــا هم ــد. م ــد دارن ــراى جدي ــر فق ــى در براب بزرگ
ــن يادداشــت  ــور اي ــار منظ ــام و ناه ــفره ش ــتهايم. س ــفره نشس س
نيســت. منظــور ســفره امنيــت و حيثيــت انســانى اســت. امنيــت و 
ــوان آن را  ــه نمىت ــى اســت ك ــاى عموم ــه كااله ــت از جمل حيثي
ــراى همــه هســت  ــا هســت پــس ب اختصاصــى كــرد. ايــن كاال ي
ــاى  ــود ميلياردره ــه نيســت. نمىش ــراى هم ــس ب ــا نيســت پ و ي
جديــد حصــارى بــه دور خــود بكشــند، خــود را در امــان تلقــى 

ــند.  ــته باش ــد نداش ــراى جدي ــه فق ــد و كارى ب كنن
فقراى جديــد بر خالف فقراى قديمى غرورشــان بــه آنها اجازه 
نمىدهد از پله نهادهاى حمايتــى و خيريه باال بروند تا قرص نانى 
و  پول مختصرى بگيرند. آنها دور و بر ميلياردرهاى جديد فراوانند. 
حاال وقت آن اســت كه ميلياردرهاى جديد از پله كلبه فقراى جديد 
باال بروند و ســفره خود را نه تقســيم اما خيلى خيلى اندك به نفع 

آنها تعديل كنند. 

1- حقوق برخي كارمندان دولتي استان مسدود شده است. دليل اين 
اقدام بي توجهي به تذكرات داده شــده در زمينه تخليه ساختمان هاي 
دولتي بوده اســت. گويا تعــدادي از مديران و كارمندان ســاكن در 
خانه هاي ســازماني، از تحويل امالك دولتي خودداري مي كنند. گفته 
مي شود حقوق كارمندان ساكن كه پيشتر اخطار تخليه گرفته و عملي 
نكرده اند، مســدود شده است. گفتني است دولت فروش امالك مازاد 

خود را در دستور كار قرار داده است.
2- ساخت وســاز و تغيير كاربري در باغات همدان به شــدت رونق 
گرفته است. گفته مي شود در سكوت دستگاه هاي حفاظتي و نظارتي 
سودجويان اقدام به ساخت وسازهاي غيرقانوني كرده اند. گويا برخي 
مديران فعلي و سابق نيز در اين ساخت وسازهاي غيرمجاز در باغ هاي 
اطراف شــهر مشاركت داشته اند. گفتني است حفظ كمربند سبز شهر 
از شعارهاي مديريت شــهري و برنامه ريزان استان است كه در حال 

حاضر فراموش شده است.
3- صدور ويزاي عراق تا فــردا ادامه دارد. گويا حج و زيارت اعالم 
كرده اســت 4 آبان آخرين مهلت درخواست رواديد براي سفر زائران 
اربعين اســت. گفتني اســت كنســولگري عراق در همدان نيز براي 

متقاضيان رواديد صادر مي كند.

 رئيــس انجمن مددكاران اجتماعى ايران 
با بيــان اينكه مــددكاران در نهادينه كردن 
امنيت پايدار جامعــه مؤثرند، گفت: بايد از 
ظرفيت هاى اجتماعى غيرقضايى براى بخش 

اجتماعى استفاده شود.
به گزارش  فارس ،  سيدحسن موسوى چلك 
در جمــع خبرنــگاران با بيــان اينكه نظام 
آموزشى كشــور تنها پنج درصد از رويكرد 
طرح هاى نوين مددكارى را جوابگو است، 
اظهار كرد: در سياســتگذارى ها و ساختار 
اجرايى كشــور شــاهد تغييراتى در حوزه 
مددكارى هســتيم اما فاصله بسيار زيادى با 

ساختار مددكارى اجتماعى وجود دارد.
وى با اشــاره به اينكه از ســال 78 تحول 
ساختار مددكارى را در كشور آغاز كرده ايم 
كه در 10 ســال اخير بــر روى اين مولفه 
بيشتر كار شده اســت، افزود: هيچ همايش 
مشــكل محورى را در اين ســال ها برگزار 

نكرده ايم.
رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران با بيان 
اينكه كلمه سياستگذارى مددكاران اجتماعى 
توسط خود مددكاران اجتماعى بنا نهاده شده 
اســت، گفت: ايجاد سالمت اجتماعى يكى 
اجتماعى  مددكاران  اصلى  مأموريت هاى  از 
اســت كه در تــالش هســتيم در دنيا يك 
تعريــف جديد و گســترده تر در اين زمينه 

انجام شود.
وى با اشــاره به اينكــه در حوزه مددكارى 
اجتماعى جاى كار بسيار زيادى وجود دارد، 
ادامه داد: حــال و روز حوزه اجتماعى زياد 
مطلوب نيست و براى خروج از اين شرايط 

بايد همه با حس مسؤوليت همكارى كنند.
موســوى چلك تصريــح كــرد: در حوزه 
اجتماعى براى هر مسأله موضوع و مشكل 
اجتماعى نبايد اولين اقدام به سمت و سوى 

دادگاه و كالنترى باشد.
وى با بيان اينكه آمــار پرونده هاى قضايى 
ما بسيار زياد اســت، خاطرنشان كرد: آمار 
اختالالت روانى كشــور طبق اعالم وزارت 

بهداشت 23 تا 25 درصد است.
افزايش خشــم از معضالت سكونتگاه هاى 

غيررسمى است
رئيس انجمــن مــددكاران اجتماعى ايران 
با اشــاره به اينكه در حــدود 21 ميليون از 
جمعيت كشور در محالت ناكارآمد شهرى 
زندگــى مى كنند، اضافه كــرد: يك چهارم  
جمعيــت در مكان هايى زندگى مى كنند كه 

حداقل هاى خدمات عمومى در بخش هاى 
مختلف به آنها داده نمى شود.

وى بــا بيــان اينكــه يكــى از معضالت 
سكونتگاه هاى غيررسمى، افزايش خشونت 
است، تصريح كرد:  در جامعه اى كه دادگاه 
و زندان آن رو به گســترش باشــد به طور 
قطع اين جامعه در حوزه مديريت اجتماعى 

خوب انجام وظيفه نكرده است.
موســوى چلك بــا تأكيد بر اينكــه امنيت 
پايدار زمانى در جامعه به وجود مى آيد كه 
پليس ديده نشــود، گفت: تك تك مردم با 
مشاركت و نظارت اجتماعى بايد در جامعه 
موثر باشند چراكه با اين همكارى شفافيت، 
اعتماد و حس مســؤوليت در جامعه ايجاد 

مى شود.
وى ايجــاد اميد اجتماعــى را مهم خواند 

و خاطرنشــان كرد: بايــد در اين زمينه در 
جامعه  فرهنگ سازى شود و بايد در حوزه 
اجتماعى بــا مردم صادقانه صحبت كنيم و 

از بيان حقايق اجتماعى نهراسيم.
رئيس انجمــن مــددكاران اجتماعى ايران 
با اشــاره به اينكه مددكاران در بخش هاى 
مختلف اجتماعى بايــد ورود كنند، گفت: 
زمينه اى  اجتماعى  مســؤوليت  و  مشاركت 
براى ايجاد رفاه اجتماعى و امنيت در جامعه 
اســت. وى ادامه داد: ما نيازمنــد ايجاد و 
افزايش ظرفيت هايى چون مشاركت مردمى 
در امور فرهنگى و اجتماعى هستيم و بزرگ 
كردن ســازمان هاى حمايتى همچون كميته 
امداد و بهزيستى خواسته يا ناخواسته يعنى 

ضعف مسؤوليت اجتماعى.
 مددكاران، محور ميانجى گرى در 

دنيا هستند
وى با بيان اينكه با رويكرد سياسى- امنيتى 
هيچگاه واقعيت هاى اجتماعى گفته نشــده 
است، گفت: مقام معظم رهبرى در دو سال 
اخيــر با ورود جدى به حوزه آســيب هاى 
اجتماعى اشــاره كردند كه در اين حوزه 20 
ســال عقب افتاده ايم پس بايد كار بيشتر و 

جدى تر انجام شود.
رئيس انجمن مــددكاران اجتماعى ايران با 
اشــاره به اينكه متخصصان حوزه اجتماعى 
بايد براى رفع مشكالت اجتماعى پيش قدم 
شــوند، ادامه داد: امروزه مسؤوليت پذيرى، 
نظارت اجتماعى، نشاط و شادابى اجتماعى 
و امنيت ذهنى نسبت به گذشته كاهش يافته 

است.

رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران:

مددكاران اجتماعى در نهادينه كردن 
امنيت پايدار مؤثرند

 مديريت شــهرى همــدان تمام تالش 
خــود را در چارچــوب قوانيــن به منظور 
تسهيل اجراى طرح ها و ايده هاى نو شهرى 
با محوريت زيســت محيطى به كار خواهد 

گرفت.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان در ديدار 
با فعاالن مدنى اســتان به منظور حمايت از 
فعاليت هاى مدرســه طبيعــت، اظهار كرد: 
تقويت مدارس طبيعت در كشــور به ويژه 
همدان امرى پسنديده است؛ زيرا يادگيرى 
كــودكان در دامن طبيعــت آن هم در قالب 
آموزش هــاى مهارتــى و ايجــاد فضاهاى 

بانشاط، اثرگذارى بيشترى دارد.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى 
شــهر همدان، كامــران گردان ادامــه داد: 
آموزش هاى مهارت هاى زندگى در مدارس 
طبيعت به شــيوه علمى و پايدار از اهميت 
بااليى برخودار اســت كه تقويت و افزايش 
اين روند، بســيارى از خألهاى آموزشى را 

برطرف خواهد كرد.
گردان با تأكيد بر اينكه ايجاد نشاط اجتماعى 
يكى از وظايف محورى مديريت شــهرى 
اســت، افزود: اين مجموعه مردمى به طور 
قطــع از اقداماتى كه منفعــت مردم لحاظ 
مى شود، با قدرت بيشترى ورود پيدا مى كند.
گردان با تأكيد بر اينكه طرح هاى شــهرى 
در حوزه زيســت محيطى را بايد بررســى 

كنيم، معتقد است: تحقق اهداف مورد نظر 
هر مجموعه در صــورت نظم دهى به امور، 

امكان پذير خواهد بود.
وى با بيان اينكه تغيير روند فعاليت مدارس 
طبيعت به صورت پايلوت در شــهر همدان 
را ميتوان از طريق بهزيســتى استان پيگيرى 
كرد، گفت: شوراى شهر همدان در راستاى 
تسهيل امور اين اقدامات زيست محيطى در 
فضاهاى مورد نظر، آمادگى دارد طرح هاى 
مربوط به كودك و طبيعت را در كميســيون 
فرهنگى اجتماعى شــورا مطرح كند تا اين 
مباحث همراه با رفع اشكاالت مورد نظر با 

اولويت بررسى شوند.
استان  در  جسور  مديران  نيازمند   

هستيم
يكى از فعاالن اجتماعى اســتان همدان به 
عنوان گيرنده خدمات مدرســه طبيعت نيز 
گفت: در گذشــته شــرايط زيست محيطى 
اســتان در يك برهه زمانى خوش درخشيد 
و شــايد هم تقصير هيچكس هم نباشد كه 
پس از آن هيچگونه اقدامى به چشم نمى آيد.
فاطمه شيرانى، مدير دفتر پرستارى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان و عضــو اتاق فكر 
ســازمان هاى مردم نهاد (ســمن) است كه 
در ادامه بــا تأكيد بر اينكه شــيوه تدريس 
كشورهاى پيشرفته دنيا در دوره هاى نخست 
تحصيلى آموزش مهارت هاى زندگى است، 

افزود: كار نو هميشــه در همدان با مقاومت 
همراه ميشود؛ بنابراين هميشه به تمامى افراد 

توصيه داشته ام كه نبايد دلسرد شوند.
وى، جسارت و ريســك پذيرى را يكى از 
مهمترين مؤلفه هاى افرادى برشــمرد كه به 
اقداماتى مانند شــكل گيرى مدرسه طبيعت 
جسور  مديران  نيازمند  بنابراين  پرداخته اند؛ 
در اســتان هســتيم تا توسعه اســتان را با 

چشم اندازى مناسب تر شاهد باشيم.
 حفــظ ماهيت فعاليــت  كودك و 

طبيعت در همدان
فعال مدنى و مدير مدرســه طبيعت نســيم 
همدان در ادامه با بيان اينكه كودكان ما نياز 
دارند شــرايط متفاوتى داشته باشند، گفت: 
مراوده با طبيعــت اثرات صحيح خود را به 
هر شكل ممكن بروز مى دهد، زيرا كودكان 

در دنياى امروز محصور شده اند.
حميد نوروزى با اشــاره به تئورى و فلسفه 
ارتباط كــودك و طبيعت، دورى از زندگى 
روســتايى را معضل اجتماعى برشــمرد و 
افزود: كودكان امروز شرايط جسمى و روانى 

خوبى ندارند.
وى با بيان اينكه زيســت بوم استان همدان 
شــرايط خوبى ندارد، پيــش بينى كرد: اين 
اســتان در حدود 30 ســال آينده شــرايط 
زيســتى خود را با توجه به مشكالت منابع 
آب، پوشش گياهى، گردوغبار و... از دست 

ميدهد.
اين فعاالن زيست محيطى با توجه به اينكه 
مدرسه طبيعت همدان به عنوان نهمين شهر 
در كشور راه اندازى شــد؛ افزود: براساس 
تفاهم نامه اى بين سازمانهاى حفاظت محيط 
زيســت و آموزش و پرورش در سال 93، 
طرح مدرسه جامع محيط زيستى در مدارس 

طبيعت اجرايى شد.
ــس از  ــه پ ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــوروزى ب ن
ــر  ــع ديگ ــور قط ــه ط ــال ب ــت 4 س گذش
حاميــان مــدارس طبيعــت را نداريــم، 
ــا  ــه ت ــن مجموع ــت اي ــراى فعاي ــزود: ب اف
ــده  ــت داده ش ــال مهل ــاه امس ــان آذرم پاي
ــا طــرح هــاى جايگزينــى را در  اســت؛ ام
نظــر گرفته ايــم كــه در حــال حاضــر در 8

ــت. ــام اس ــال انج ــتان در ح اس
نــوروزى با بيــان اينكه هم اكنــون ايده 
هاى زيســت محيطى هزينه بر خواهند بود 
كه نيازمند حمايتهاى جدى اســت، گفت: 
اجراى طرح هاى مزرعه كودك (اكوكمپ 
ويژه كــودك) با در نظــر گرفتن فضاى 
بــاغ و معمارى قديمى بــر مبناى زندگى 
روستايى، اردوگاه اقامتى (سفر كودك) و 
اردوهاى درون شهرى از جمله طرح هاى 
جايگزيــن مدنظــر براى حفــظ ماهيت 
فعاليت هاى كودك و طبيعت در مدرســه 

طبيعت همدان است.

رئيس شوراى اسالمى شهر همدان اعالم كرد

حمايت مديريت شهرى از ايده هاى زيست محيطى
■  درخواست فعاالن مدنى استان: ماهيت فعاليت  كودك و طبيعت در همدان حفظ شود

بارش هاى پراكنده همدان را فرا مى گيرد
 ســامانه بارشى از امشب، از ســمت غرب وارد استان شده و به 

صورت پراكنده استان را فرا مى گيرد.
كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت با توجه به خروجى مدل 
هاى پيش بينى، آسمان استان همدان در 24 ساعت آينده صاف تا كمى 
ابرى، گاهى وزش باد همــراه با غبار رقيق و در بعدازظهر با افزايش 

سرعت باد و افزايش ابر پيش بينى مى شود.
محمد حســن باقرى شــكيب در گفت و گو با  ايرنا افزود: با ورود 
ابرهاى بارشى به اســتان روز جمعه هواى استان به صورت پراكنده 
بارانى پيش بينى مى شــود و سامانه بارشى روز شنبه از سمت شرق 

استان خارج مى شود.

853 هزار همدانى هزينه 
بيمه پرداخت نمى كنند

853 هزار تن از مردم اين اســتان معادل 85 درصد بيمه شــدگان 
سالمت بدون پرداخت حق بيمه از خدمات آن استفاده مى كنند.

مديركل بيمه سالمت همدان در دومين همايش شركاى كارى و تقدير 
از موسســه هاى برتر طرف قرارداد بيــان كرد: 15 درصد مابقى بيمه 
شــدگان نيز هر چند هزينه بيمه پرداخت مى كنند اما بخشى از آن در 

قالب يارانه از طريق دولت تامين مى شود.
ســعيد فرجى بيان كرد: يكى از اولويت هاى حوزه سالمت با توجه 
به محدوديت مالى، اســتفاده بهينه از منابع محدود با رويكرد حفظ و 

ارتقاى سالمت بود.
مديركل بيمه سالمت همدان يادآورى كرد: جمعيت زير پوشش بيمه 
به 100 درصد نرسيده بود و بخشى از جمعيت بدون پوشش بيمه از 

خدمات سالمت بى بهره بودند.
فرجى خاطرنشان كرد: دولت تدبير و اميد توجه ويژه به حوزه سالمت 

داشت و از 15 ارديبهشت سال 93 طرح تحول سالمت كليد خورد.
وى افزود: با آغاز نام نويسى از افراد بدون پوشش بيمه درصد بااليى 
از مردم اين اســتان زير پوشش قرار گرفتند كه با رفع همپوشانى هم 

اينك اين آمار يك ميليون و 2 هزار و 22 بيمه شده است.

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان خبر داد
اعزام نيرو و خدمات خودرويى

 به عراق
 مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان همــدان از اعزام نيرو و 
خدمات خودرويى به عراق در ايام اربعين حســينى خبر داد و گفت: 
چهار پايگاه موقت امدادى نيز در اربعين حسينى خدمات رسانى را به 

زائران خواهند داشت.
بهروز كارخانه اى در گفت وگو بــا فارس ضمن اعالم آمادگى هالل 
احمر براى خدمات رســانى به زائران اربعين حسينى اظهار كرد: اعزام 
نيرو و خودرو به كشــور عراق شامل يك دســتگاه آمبوالنس، يك 

دستگاه تريلى و يك تيم درمان است.
وى با اشاره به اينكه در مرز مهران نيز خدمات رسانى خواهيم داشت، 
گفت: يك دســتگاه آمبوالنس به همراه دو نيرو در مرز مهران حضور 

دارد.
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان خاطرنشــان كرد: 
12 پايــگاه ثابت جاده اى با 69 نفر روز بــه همراه چهار پايگاه 
موقت براى ايام اربعين حســينى نيز خدمات رســانى به زائران 

را دارند.
وى به فعاليت مركز واكنش ســريع هالل احمر اشــاره كرد و افزود: 
مركز كنترل و فرماندهى عمليات و كشيك آماده در شعب نيز در اين 

ايام فعال هستند.
كارخانه اى با بيان اينكه در ايام اربعين حسينى 9 نفر نيرو در بخش هاى 
مختلف به عراق اعزام مى شــوند، افزود: يك پزشك، سه امدادگر، دو 
نفر پذيرش، يك پرســتار، يك نفر تكنسين دارويى و يك نفر نيروى 

خدماتى خدمات رسانى به زائران را در عراق دارند.
وى اضافه كرد: طى دو روز گذشته كه شرايط جوى نامناسب بود، يك  

هزار و 700 زائر اربعين حسينى در همدان اسكان يافتند.

 مدير حج و زيارت اســتان همدان از 
صدور 33 هزار و 392 مورد ويزاى اربعين 
حسينى خبر داد و گفت: متقاضيان تا 4 آبان 
ماه مصادف با 16 ماه صفر فرصت دريافت 

ويزا دارند.
محسن ســاغرچى با بيان اينكه با نزديك 
شدن به اربعين حسينى، حجم صدور ويزا 
افزايش يافته اســت، اظهار كرد: روزانه به 

طور متوسط 3 هزار ويزا در همدان صادر 
مى شود.

وى ادمه داد: تاكنون 33 هزار و 392 ويزاى 
اربعين حسينى صادر شده است كه افزايش 
صد در صدى را نســبت به ســال گذشته 

داشته است.
مديــر حج و زيارت اســتان همــدان در 
گفت وگو با فارس، با بيان اينكه متقاضيان 

تا 16 آبان فرصت دريافت ويزا دارند، بيان 
كرد: ســامانه «ســماح» نيز تا اين زمان باز 
اســت كه مهلت دريافت ويزا نيز براساس 
همين امر بوده هرچند ممكن است تمديد 

شود.
وى بــا بيان اينكه 33 دفتــر زيارتى داراى 
مجوز حج و زيارت ثبت  نام زائران اربعين 
حسينى را بر عهده دارند، گفت: مردم براى 

ثبت نام و اخــذ ويزا به دفاتر زيارتى مجاز 
مراجعه كنند.

ســاغرچى خاطرنشــان كرد: با توجه به 
مشــكالت و طوالنى شدن روند اخذ ويزا 
براى زائران همدانى طى سال هاى گذشته، 
امسال دفتر نمايندگى كنسولگرى عراق در 
همدان مستقر شد كه بســيار راضى كننده 

بود.

دستگيري 2 خريدار اموال مسروقه 
در تويسركان

 فرمانده انتظامي شهرســتان تويسركان از دستگيري دو خريدار 
سيم برق مسروقه در اين شهرستان خبر داد و گفت: در اين عمليات 
مقاديرى سيم برق هوايى كه به صورت ماهرانه قطعه قطعه و بسته 
بندى شــده بود كشف شد.محمد معصومى در گفت و گو با فارس 
گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت سيم برق هوايى در شهرستان 

تويسركان بررسى موضوع در دستور كار قرار گرفت.
 وى با بيان اينكه با انجام كار تحقيقاتى، دو نفر از خريداران ســيم 
برق و محل دپوى ســيم ها شناسايى شــد، افزود: كه با اخذ مجوز 
قضائى، در عملياتى اين دو خريدار اموال مســروقه دستگير و در 
بازرسى از محل دستگيرى آنان و همچنين از مغازه ضايعاتى آنها، 
مقاديرى سيم برق هوايى كه به صورت ماهرانه قطعه قطعه و بسته 
بندى شــده بود كشف شــد.فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان 
اظهار كرد: با تحقيقات به عمل آمده و كشف سيم هاى برق مذكور، 

چهار فقره سرقت سيم برق در يك ماه گذشته كشف شده است.
وى با اشاره به اينكه تالش براى شناسايى و دستگيرى سارقان ادامه 
دارد، خاطرنشان كرد: مردم براى حفظ نظم و امنيت اجتماعى بايد 
پليــس را يارى كنند و هرگونه اخبار و اطالعات مربوط به فعاليت 
مجرمان  را از طريق مركز فوريت هاى 110 به اطالع پليس برسانند.

مدير حج و زيارت استان همدان خبر داد

صدور بيش از 33 هزار ويزاى اربعين حسينى در همدان
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آگهي حصر وراثت
 آقاى مصطفي عباس زاده كمه كندداراى شماره شناسنامه  114 به 
شرح دادخواست كالسه 135/529/97ح از اين حوزه درخواست 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
علي پاشــا عباسى زاده كجه كند به شــماره شناسنامه  488 در 
تاريخ 1397/7/17 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-مصطفي 
عباســى زاده كمه كند فرزند علي پاشا با مشخصات فوق متقاضي 
پرونده فرزند متولي 2-مرتضي عباســي زاده به شــماره ملي 
فرزند  همدان  از  صــادره  متولــد69/7/23   386-024656-9
متوفي 3-مريم عباسي زاده كجه كند به شماره ملي 049038-9-

386 متولد1371/6/11 صادره از همدان فرزند متوفي 4-مجتبى 
عباســى زاده به شماره شناســنامه 19641 متولد1367/4/28 
كجه  عباســي زاده  متوفي 5-ســكينه  فرزند  همدان  از  صادره 
كنبد به شــماره شناســنامه 2292 متولد1364/5/14 صادره از 
به شــماره شناســنامه  محمدي   متوفي 6-زهرا  فرزند  همدان 
246 متولد1340/10/9 صادره از خدابنده  همســر متوفي اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 3060)
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326006000847-1397/6/20 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك  مالير 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضــى آقاي داريوش خالقي فرزند 
احمد به شماره شناســنامه 20568 صادره از مالير سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 193/20 مترمربع با راه 
عبور از پالك 1130 قسمتي از پالك يك اصلي اراضي دولت  آباد واقع 
در بخش چهار مالير خريدارى از مالكين رسمى غالمحسين اصالحي 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 578)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/3

محمدرضا اميني، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326006000847-1397/6/20 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاي نادر خالقي فرزند احمد 
به شــماره شناسنامه 1259 صادره از مالير يك و نيم دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 193/20 مترمربع با راه عبور 
از پالك 1130 قســمتي از پالك يك اصلي اراضي دولت  آباد واقع در 
بخش چهار مالير خريدارى از مالكين رســمى غالمحسين اصالحي 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 582)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/3

محمدرضا اميني، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326006000855-1397/6/21 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير 
تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضى آقــاي محمدرضائي فرزند 
محمدعلي به شــماره شناسنامه 22 صادره از مالير يك و نيم دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 193/20 مترمربع 
با راه عبور از پالك 1130 قســمتي از پالك يك اصلي اراضي دولت  
آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالكين رسمى غالمحسين 
اصالحي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 580)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/3

محمدرضا اميني، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي حصر وراثت
 آقاى ولى اله صدقى ســيار  داراى شماره شناسنامه   2 
به شرح دادخواست كالســه  112/970446/97ح از اين 
حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان  حميد صدقى سيار به شماره شناسنامه   
272 در تاريخ  21/ 1391/1  در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1- ولى اله صدقى ســيار  به شماره شناسنامه 
2،متولــد 1330 صادره از همدان فرزنــد متوفى 2- رضا 
صدقى سيار به شماره  شناسنامه 561 متولد 1332صادره 
از همدان فرزند متوفي 3- بيژن صدقى ســيار به شماره 
شناســنامه 599 متولد 1337 صــادره از همدان فرزند 
متوفي 4- بهروز صدقى ســيار به شماره شناسنامه  598 
متولد 1333 صادره از همدان فرزند متوفي 5- افســانه 
صدقى ســيار به شماره شناســنامه  284 متولد 1343 
صادره از همدان فرزند متوفي همسر متوفي اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف  3063)
رئيس حوزه شماره  112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي علي زراعتي داراى شــماره شناســنامه  21426 به 
شــرح دادخواست كالســه 112/97/747ح از اين حوزه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان علي باال زراعتي  به شماره شناسنامه  135 
در تاريــخ 1353 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى 
آن متوفى/متوفيه منحصر است به:  ورثه حين الفوت  گفته 
شناسنامه  شماره  به  علي باال  فرزند  زراعتي  1-عباس علي  
فرزند  زراعتي  2-حسينعلي  متوفي  پسر  متولد1323   37
علي باال به شماره شناسنامه 969 متولد1330 پسر متوفي 
3-حســن زراعتي فرزند علي باال به شــماره شناسنامه 
970 متولد1332 پســر متوفي 4-بخشعلي زراعتي فرزند 
پسر  متولد1343   1105 شناســنامه  شــماره  به  علي باال 
شناسنامه  شماره  به  علي باال  فرزند  زارعي  متوفي 5-منور 
حيدري  ســلطان  فاطمه   -6 متوفي  دختر  متولد1326   9
فرزند علي به شماره شناســنامه 27 متولد 1298 همسر 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبــت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديــم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 629)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

ووشو مالير آغاز قدرتمندانه در ليگ يك 
كشور داشت

ــتارود  ــم نش ــل تي ــرى مقاب ــا برت ــتان ب ــن شهرس ــو اي ــم ووش  تي
ــه  ــك كشــور را قدرتمندان ــته ي ــگ دس ــاى لي ــت ه ــدران، رقاب مازن

ــرد. ــاز ك آغ
رئيــس اداره ورزش و جوانــان ماليــر گفــت: تيــم ووشــوى ماليــر به 
عنــوان تنهــا نماينــده اســتان همــدان موفــق شــد در هفتــه نخســت 
ليــگ دســته يــك باشــگاه هــاى كشــور تيــم نشــتارود مازنــدران را 

بــا نتيجــه 6 بــر پنــج متوقــف كنــد.
ــن دور از  ــزود: در اي ــا اف ــا ايرن ــو ب ــت و گ ــى در گف ــدى رضاي مه
مســابقات 10 تيــم در 2 گــروه بــه مصــاف هــم مــى رونــد كــه در 
گــروه نخســت تيــم هــاى اصفهــان، قزويــن، ماليــر، مدرســه ووشــو 

ــدران و شــهردارى قــروه حضــور دارنــد. نشــتارود مازن
رضايــى بيــان كــرد: در گــروه دوم نيــز هيــأت تهــران، شــينگ يــى 
چــوان هيــأت چمــران، هيــأت قــم، باشــگاه آريــن فومــن و هيــأت 

سيســتان و بلوچســتان بــا هــم رقابــت مــى كننــد.
ــد شاهســوند" ــزود: "محم ــر اف ــان مالي ــس اداره ورزش و جوان رئي

و "حميــد زندســرار" بــه عنــوان ســرمربى و سرپرســت تيــم ووشــو 
ماليــر در ايــن رقابــت هــا حضــور دارنــد.

ــج  ــد نتاي ــر بتوان ــو مالي ــم ووش ــرد: تي ــدوارى ك ــراز امي ــى اب رضاي
ــد. ــب كنن ــود كس ــش روى خ ــابقات پي ــر مس ــى را در ديگ مطلوب

ــك  ــته ي ــگ دس ــارم لي ــوم و چه ــه س ــر در هفت ــو مالي ــم ووش تي
باشــگاه هــاى كشــور مقابــل تيــم هــاى شــهردارى قــروه و قزويــن 

ــى رود. ــدان م ــه مي ب
ــى  ــال در آكادم ــاه امس ــابقات از 27 مهرم ــن مس ــد اي ــل جدي فص

ــت. ــده اس ــاز ش ــور آغ ــو كش ووش

خبـر نگاه

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

برانكو متشكريم !
 بى گمان يك شــب تاريخى در تاريخ باشــگاه پرســپوليس رقم 
خورده اســت و بايد بخش زيادى از اين موفقيت حاصل شده را به 

پاى مربى خوش فكرش بگذاريم .
به گزارش ورزش "سه" على پروين، حسين كالنى، على دايى، فرشاد 
پيوس، على كريمى، مهدى مهــدوى كيا و تعداد كثيرى ديگر از اين 
نــام هايى كه بخش عظيمى از افتخارات تاريــخ فوتبال ايران را بايد 
مديون مهارت و تالش هاى آنها دانســت، اما بايد بپذيرند كه با تمام 
افتخاراتشان هرگز نتوانستند خودشان را در موقعيت و جايگاهى قرار 
دهند كه بازيكنان امروز پرســپوليس در آن به ســر مى برند. پسران 
برانكو با كسب شيرين ترين تساوى تاريخ باشگاه، باعث شدند جامعه 
هوادارى يكى از پرطرفدارترين تيم هاى آسيا طعم خوش فينال قاره 
كهن را بچشند آنهم در شرايطى كه دستان مربى محبوبشان از هر فصل 

ديگرى خالى تر بود. 
ترك باشگاه توســط وحيد اميرى، مهدى طارمى، فرشاد احمد زاده، 
صادق محرمى، محسن مسلمان، در فصل جارى ديگر اميدى را حتى 
براى حضور در جمع چهار تيم آســيا براى هيچ كسى باقى نگذاشته 
بود اما گويا صبر برانكو براى فتح آســيا به پايان رسيده است، برانكو 
ثابت كرد حتى بســته شدن پنجره نقل و انتقاالت هم نمى تواند او را 
براى رسيدن به هدفش متوقف كند. مسئوليت پذيرى برانكو ما را ياد 
شاهكار -شان پن-  به نام قول مى اندازد كه ترجيح بند بازيگر نقش 
اولــش يك جمله بود و آن جمله اين بود: « من يك قول دادم » گويا 
برانكو به خودش يك قول داده اســت و به همين سادگى ها هم زير 

قول خودش نمى زند.
بازيكنان حال حاضر پرســپوليس حاال با راهيابى به فينال نامشــان را 
در تاريخ اين باشگاه حك كردند، آنها قرار است كار نا تمام بازيكنان 
بزرگى را كه در طول اين نيم قرن گذشته از اين باشگاه به فوتبال ايران 
و حتى آســيا معرفى شده اند را تمام كنند و به همين خاطر بازيكنان 
فعلى بايد اهميت و ارزش جايگاهشان را درك كنند و براى دستيابى 
به اين هدف تاريخى، ضريب اشتباهاتشــان را به كمترين حد ممكن 
تقليل دهند و تمركزشان را كامال معطوف قهرمانى آسيا كنند. در برهه 

كنونى اولين اشتباه مى تواند حكم آخرين اشتباه را داشته باشد .
با اين كه براى بار پنجم اســت كه اين باشگاه در جمع چهار تيم اول 
آســيا قرا مى گيرد، اما حاال ديگر بايد بپذيريم، تا كنون هيچوقت در 
طول تاريخ باشگاه تا اين حد به قهرمانى و دستيابى به جام باشگاههاى 
آســيا نزديك نشده بودند، خصوصا اينكه ديدار برگشت فينال هم در 
تهران در ميان سيل عظيمى از تماشاگران خودى برگزار خواهد شد.   
با از ميان برداشتن تيم پرقدرت السد، به نظر مى رسد كه فقط قهرمانى 
آســيا برانكو را ارضــاء مى كند چون كه او دو بار با پرســپوليس به 
قهرمانى ايران رسيده است و فصل پيش نيز حضور در نيمه نهايى را 
تجربه كرده بود و او اگر يك سال ديگر ماند، صرفا به همين خاطر بود 
كه بار مانده بر روى دوش باشــگاه كه سالهاست سنگينى مى كند را 
زمين بگذارد وگرنه چه كسى است كه نداند برانكو از لحاظ دريافت 

دستمزد در چه شرايطى قرار دارد.
بياييم براى احترام به كسى كه بالژويچ معمار فوتبال كرواسى حدود 
20 سال پيش او را پروفســور مى ناميد كالهمان را از سر برداريم و 
حاال كه او نمى خواهد فارســى را ياد بگيرد بــه زبان  كروات به او 

بگوييم: "hvala ti branco" برانكو متشكرم.

حكيمى طالى 200 متر آسيا را 
تصاحب كرد

 دبير هيأت قايقرانى همدان گفت: بانوى قايقران اين استان طالى 
مسابقات 200 متر زير 23 سال آسيا را كسب كرد.

مهدى صمــدى در گفت و گو با ايرنا افزود: آرزو حكيمى ديروز در 
مسابقات قايقرانى كاياك دونفره 200 متر زير 23 سال موفق به كسب 

نشان طال شد.
وى اضافــه كرد: اين بانوى همدانى به همراه مهســا آذرى ديگر ملى 

پوش قايقرانى كشورمان به اين مدال ارزشمند آسيايى دست يافتند.
صمدى يادآور شد: آرزو حكيمى نيز در كاياك يك نفره 200 متر زير 

23 سال بانوان نيز به مدال طال رسيد.
دبير هيأت قايقرانى همدان خاطرنشان كرد: حكيمى كه پرافتخارترين 
قايقران تاريخ ورزش همدان به شمار مى رود، تاكنون با كسب 2 نشان 
طال در مسابقات قهرمانى آسيا بهترين عملكرد را در بين ملى پوشان 

اعزامى داشته است.
وى يادآور شد: مسابقات آبهاى آرام قهرمانى زير 23 سال، جوانان و 

پاراكانو تا 2 آبان ماه در سمرقند ازبكستان ادامه دارد.
آرزو حكيمى دارنده مدال طالى آسيا، نخستين بانوى قايقرانى ايران 

در مسابقات قايقرانى آب هاى آرام المپيك به شمار مى رود.
وى كه در رده ســنى جوانان فعاليت دارد به دليل ركوردهاى بســيار 
مطلوب توانســت به عنوان نفر اول تيم ملــى قايقرانى آب هاى آرام 

بزرگساالن كشور معرفى شود.
اين بانوى همدانــى در بازى هاى آســيايى 2018 جاكارتا اندونزى 

حضور داشت اما موفق به كسب مدال نشد.

نشست هماهنگى مسابقات تيراندازى با 
كمان المپياد نخبگان كشور برگزار شد 

 نشست هماهنگى برگزارى المپياد نخبگان برگزار و در خصوص 
نحوه برگزارى اين رقابتها و اســكان تيــم هاى حاضر بحث و تبادل 

نظر شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان، نشست 
هماهنگى برگزارى المپياد نخبگان با حضور مديركل ورزش و جوانان 
، معاون توســعه ورزشــى ، رئيس هيأت تيراندازى با كمان و هيأت 
رئيسه اين هيأت برگزار شد و در خصوص نحوه برگزارى اين رقابتها 

و اسكان تيم هاى حاضر بحث و تبادل نظر شد.
مديركل ورزش و جوانان استان اظهار داشت: المپياد نخبگان ورزشى 
در 68 رشته ورزشى بانوان و آقايان در سراسر كشور برگزار مى شود 

كه همدان در 2 رشته ميزبان خواهد بود.
وى بيان كرد: اين اســتان يكم تا ســوم آذرماه امسال ميزبان المپياد 
تيرانــدازى با كمان مردان و زنان كشــور خواهد بود ضمن اينكه از 
پنجم آذرماه ســال جارى مسابقات فوتسال پســران را ميزبانى مى 

كنيم.
منعم افزود: المپياد ورزشــى نخبگان ورزشــى 29 آبان تا 9 آذرماه 
امسال در 29 رشته زنان و 39 رشته ورزشى مردان در سراسر كشور 
انجام مى شــود و از هر اســتان 720 نفر به مسابقات كشورى اعزام 

مى شوند.
وى خاطرنشــان كرد: هدف اين المپياد استفاده از ظرفيت حداكثرى 
با هدف جذب و پرورش اســتعدادهاى ورزشــى، پشتوانه سازى و 
تقويت تيمهاى ملى و فدراســيون هاى مدال آور، رشد مدال آورى، 
توســعه فرهنگى ورزش قهرمانى و حضور پرقــدرت در بازيهاى 
المپيك جوانان 2022 اســت. رئيس هيأت تيراندازى با كمان استان 
نيز در اين نشست گفت: ثبت نام براى حضور تيم ها در اين رقابتها 
هنوز انجام نشــده و تيم هاى شركت كننده تا بيستم آبان ماه فرصت 
دارند براى حضور در اين مسابقات اعالم آمادگى كنند اما پيش بينى 

ما حضور 300 ورزشكار و همراه در اين رقابتها مى باشد.
حميدرضا يارى تصريح كرد: بيان كرد: ورود تيم ها 30 آبان ماه مى 
باشد و رقابت ها از يكم تا سوم آذرماه برگزار مى شود و به احتمال 
بســيار اين رقابتها در سالن شش هزار نفرى همدان برگزار مى شود 

اما تاكنون محل برگزارى مسابقات قطعى نشده است.

 زانو زدن ستاره هاى السد، بازتاب صعود 
پرســپوليس در تارنماى AFC و بازار داغ 
تبريك و تمجيد محافل بين الملل نشــان از 
اين دارد كه در اين شب تاريخى، همگان به 

اقتدار ارتش سرخ سرتعظيم فرود آوردند.
شامگاه سه شنبه در آوردگاه سرخ ورزشگاه 
آزادى نه از كركرى هاى سرخابى خبرى بود 
و نه از تيرگى هاى ناخوشايند روى سكوها؛ 
همه يكدل و يكصدا بــا زلزله اى چندصد 
ريشترى لرزه بر قامت ستاره هاى رنگارنگ 

السد انداختند.
پرسپوليس نه يك تيم و باشگاه بلكه نماينده 
ميليــون ها ايرانــى براى دفــاع از اعتبار و 
حيثت فوتبال كشــورمان كه برتر آسياست، 

سربلندمان كرد.
در شــبى كه السد قطر با ستارگانش چيزى 
براى از دســت دادن نداشــت و با تمام قوا 
به جنگ شــاگردان بى ادعا اما باتعصب و 

جنگنده برانكو يورش برد.
ارزش تساوى تحســين برانگيز تيم تحت 
هدايت برانكو كمتر از برد نداشــت چرا كه 
پس از دريافت گل، متعصب ترين طرفدار 
پرسپوليس هم اميدوار به همين حفظ نتيجه 
تا پايان بــازى بود تا به نقطــه پنالتى هاى 

سرنوشت ساز چشم بدوزد.
اما در اين بين برانكو كه همواره نشــان داده 

در نيمه دوم تيمى متحــول را به ميدان مى 
فرســتد، با تغيير تاكتيك و انسجام بهتر در 
خطوط بازى توانســت گل تساوى بخش 
را به ارمغــان آورد تا لحظه هاى باقى مانده 
مســابقه براى يــاران ژاوى هرناندز حتى 
كشــنده تر از بازى رفــت و باخت خانگى 

اين تيم باشد.
به گــزارش ايرنا برترى مقابل تيم پرمهره و 
متمول السد قطر نشان داد رقابت در فوتبال 
نمى تواند تنها برپايه چيدمان ســتاره ها و 
نقش آفرينى آنها باشد بلكه انگيزه، دوندگى 
و اميد بــه لحظه و هر ثانيــه از بازى توان 
ويرانگــرى را حتى برابر بزرگان فوتبال دنيا 

خواهد داشت.
تيــم برانكو اگرچه در ليگ قهرمانان آســيا 
خالى از ستاره هاى سرشناس ساير باشگاه 
هاى اين قاره كهن بود اما او با هنر مربيگرى 
و توان فنى باالى خود ثابت كرد كه با ارتش 
سرخ تحت هدايتش مى تواند حريفان را به 

تعظيم وا دارد.
حاال سرخ پوشان به اين باور رسيده اند كه 
برد و باخت در فوتبال باشگاهى ايران كافى 
نيســت و براى تبديل به ستاره هاى واقعى، 
همان ستاره هايى كه محبوب هواداران مى 
شوند، همان هايى كه اسطوره شدن را آرزو 
مى دانند، فراتر از مرز و بوم بايد بدرخشند.

آقايى بازيكنان ايرانى در آوردگاه باشگاهى 
قاره آسيا ارزشى ديگر دارد و در اين ميدان 
بــزرگ فراتــر از تعصب ســرخابى بودن، 

محبوب همگان خواهيد شد.
ورزشــگاه  در  حاضــران  همه  اگرچــه 
آزادى ســرخ پوش بودند، اما بى گمان 
طرفــداران ســاير تيم هــاى ايرانى نيز 
آمدنــد تا ثابت كنند در عرصه بين الملل 
فارغ از رنگ و تيم، به ايرانى بودن خود 
و حمايت از نماينده كشورشــان تعصبى 

دارند. خاص 
حــاال دو گام ديگر بــراى ثبت يك رويداد 
تاريخى در فوتبال ايران باقى مانده است و 
لذت دوچندان اين دوره از مسابقات در اين 
است كه بازى پايانى بازهم بايد در ورزشگاه 
آزادى و برابر پرطرفدارترين تيم حال حاضر 

قاره كهن برگزار شود.
ســربازان سراســر انگيزه، هيجان و پرشور 
فوتبال كشورمان مى خواهند با خلق حماسه 
اى ديگــر ، ويترين افتخارات و هنر ايرانيان 
را بازهم طاليى تر از گذشته به منصه ظهور 

قرار دهند.
قهرمانى در فينال ليگ قهرمانان هرگز دور از 
دسترس نخواهد بود، تنها 180 دقيقه رقابت 
جانانه تا بوسه زدن به جام زرين آسيا باقى 

است.

عنان كار كشتى همدان 
در دست اهالى

جوكار نايب رئيس شد 
سلطانى دبير

 نايب قهرمــان المپيك 2004 آتن 
و همچنيــن قهرمــان جام جهانى باكو 
بــه ترتيب به عنوان نايب رئيس و دبير 
هيات كشتى اســتان همدان منصوب 

شدند.
بــه گــزارش  فــارس ، حميدرضــا 
درويشى سرپرست هيات كشتى استان 
همدان طى احكامى جداگانه مســعود 
مصطفى جــوكار نايب قهرمان المپيك 
آتــن را به عنوان نايــب رئيس جديد 
هيات كشــتى و محمدحسين سلطانى 
قهرمان جام جهانــى باكو را به عنوان 
دبير جديد هيات كشتى استان همدان 

منصوب كرد.
جوكار هم اكنون به عنــوان مربى تيم 
ملــى اميــد در اردو حضــور دارد و 
بدون ترديــد تجربيات نايب قهرمانى 
المپيك در كنار نفراتى چون درويشى 
و سلطانى و نيز مربيان خوبى همچون 
مصطفى يونســى و عباس بيگلربيگى 
مى تواند در برهه كنونــى گره از كار 

كشتى همدان باز كند.

8 ووشوكار ايران عازم 
جام جهانى  شدند

 تيم هــاى ملــى ووشــوى بانوان 
و مردان ايــران با 8 ســانداكار عازم 
مسابقات جام جهانى ســاندا در چين  

شدند.
به گزارش ايسنا، تيم هاى ملى ووشوى 
مردان و بانوان ايران با 8 ملى پوش(5
سانداكمار مرد و 3 سانداكار زن) فردا 
چهارشنبه عازم  جام جهانى 2018 در 

چين و  شهر "هانژو" مى شود.
طى  ســاندا  جام جهانى  رقابت هــاى 
دو روز پنجــم و ششــم آبان پيگيرى 
مى شــود كه طبق تصميم فدراســيون 
جهانى ووشــوكاران حاضــر در اين 
رقابت ها مدال آوران ووشوى قهرمانى 
جهان 2017 در روســيه هستند كه به 
اين ترتيب، اسامى ملى پوشان ايران در 

اين مسابقات به قرار زيراست:

از ونزوئال به فيفا 
شكايت نكرده ايم

 رئيــس دپارتمان امــور بين الملل 
اين  مى گويــد:  فوتبــال  فدراســيون 
فدراســيون تصميمى براى شكايت از 
فدراسيون فوتبال ونزوئال به خاطر لغو 

بازى دوستانه با ايران ندارد.
بــه گــزارش ايســنا، تيــم ملــى فوتبــال 
ايــران قــرار بــود 29 آبــان مــاه در 
ورزشــگاه آزادى در ديــدارى تداركاتى 
ــن  ــا اي ــرود. ب ــال ب ــه مصــاف ونزوئ ب
ــال در  ــال ونزوئ حــال فدراســيون فوتب
ــران  ــال اي ــه فدراســيون فوتب ــه اى ب نام
ــد  ــر چن ــه خاط ــه ب ــرد ك ــالم ك اع
بازيكــن ايــن تيــم كــه در كشــور 
آمريــكا اقامــت دارنــد، نمى تواننــد بــه 
ايــران بياينــد تــا بــا تيــم ملــى فوتبــال 

ــد. ــازى كنن ــران ب اي
حميــرا اســدى رئيــس دپارتمــان امــور 
در  فوتبــال  فدراســيون  بين الملــل 
گفت وگــو بــا ايســنا، در پاســخ بــه ايــن 
ســوال كــه آيــا قــرار اســت فدراســيون 
ــا  ــه فيف ــال ب ــران از فدراســيون ونزوئ اي
شــكايت كنــد، اظهاركــرد: تــا ايــن 
لحظــه (ســاعت 10 چهارشــنبه 2 آبــان) 
فدراســيون فوتبــال ايــران هيــچ نامــه اى 
بــه فيفا مبنــى بر شــكايت از فدراســيون 
فوتبــال ونزوئــال ارســال نكــرده و هنوز 
ــدارد. ــن كار ن ــراى اي تصميمــى هــم ب

AFC اعالم كرد

جريمه 24 هزار 
دالرى استقالل در 
ليگ قهرمانان آسيا
 كنفدراســيون فوتبال آســيا باشــگاه 

استقالل ايران را جريمه كرد.
به گزارش مهر، كنفدراســيون فوتبال آسيا 
در حالــى آراى انضباطى خود را منتشــر 
كرده اســت كه در ميان اين آرا نام باشگاه 
استقالل هم به خاطر ارتكاب چهار تخلف 
در بازى با السد قطر در مرحله يك چهارم 

نهايى ديده مى شود.
AFC در يكــى از احكام خود، باشــگاه 
استقالل را به خاطر بى احترامى بازيكنان 
و دست ندادن آنها در پايان بازى با السد، 
مبلغ هزار دالر جريمه كرده اســت كه اين 
جريمــه در صورت تكــرار اتفاق مزبور، 

بيشتر خواهد شد.
پرتاب مواد محترقه و اشيا به داخل زمين 
كه دو تاى آن جلوى داور به زمين افتاد و 

يكى از آنها به كمــك داور برخورد كرد، 
باعث جريمــه 13 هــزار و 500 دالرى 
باشگاه ايرانى از سوى AFC شده است. 
اين اتفاقات در بازى رفت استقالل و السد 
در مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان 
آســيا رخ داد. استقالل براى پرداخت اين 

جريمه 30 روز فرصت داشته است.
عدم رعايت قوانين دوپينگ هم جريمه 10 

هزار دالرى را براى استقالل در پى داشته 
اســت تاجمع جريمه هاى استقالل به 24 

هزار و 500 تومان برسد. 
مســئله ديگرى كه باعث شــده اســت 
كنفدراسيون فوتبال آسيا به باشگاه استقالل 
هشــدار جدى بدهد، بليت فروشى بازى 
با السد و شــماره گذارى صندلى ها بوده 

است.

تعظيم فوتبال آسيا 
به اقتدار ارتش سرخ

برانكو متشكرم. ب" hvala ti branco" :بگوييم
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اوليتماتوم فرماندار اسدآباد به دستگاه هاى كم كار
 فرماندار شهرســتان اســدآباد از جذب 38 درصدى سهم اعتبارات استانى اين 

شهرستان از ابتداى سال تا كنون خبر داد.
به گزارش ايسنا، كريم حميدوند در كميته برنامه ريزى و توسعه شهرستان اسدآباد، 
اظهار كرد: كل اعتبارات شهرســتان اسدآباد در سالجارى از محل اعتبارات استانى 
شــامل نفت وگاز، ارزش افزوده و متوازن 26 ميليارد و 800 ميليون تومان بوده كه 
از ايــن ميزان اعتبار تاكنون 10 ميليــارد و 400 ميليون تومان معادل 38,78 درصد 

تخصيص داشته است.
ــا بيــان اينكــه در حــال حاضــر شهرســتان اســدآباد رتبــه ســوم اســتان را  وى ب

در تخصيــص اعتبــارات از محــل اســتانى دارد، بــر پيگيــرى در راســتاى جــذب 
ــارات اســتانى امســال توســط  ــرى ســهم شهرســتان از اعتب و تخصيــص حداكث

ــرد. ــد ك ــى تأكي ــتگاه هاى دولت دس
حميدوند خاطرنشــان كرد: سال آينده دســتگاه هايى كه در جذب و تخصيص هر 
فصلى از ســهم اعتبارات استانى خود عملكرد قابل قبولى نداشته باشند، براى آنان 
اعتبارى نخواهيم گذاشت و اعتبار اين دســتگاه ها با جابجايى به دستگاه هايى كه 

عملكرد بااليى داشته اند، اختصاص مى يابد.
وى همچنين با اشــاره به تســهيالت اشــتغالزايى بيان كرد: كليه دستگاه ها تنها 3 
ماه فرصت براى جذب تسهيالت اشــتغالزايى به ويژه اشتغالزايى روستايى دارند 

كه بايد از اين فرصت باقيمانده براى جذب حداكثرى تســهيالت به نحواحســن 
استفاده كنند.

فرماندار شهرســتان اســدآباد در ادامه با اشاره به 2 روســتاى خنداب و قاسم آباد 
اســدآباد نيز يادآور شد: شركت گاز اســتان همدان تعهد داده كه اين 2 روستا در 

سال آينده گازكشى شوند.
وى يادآور شد: با توجه به فضا، جاده، طبيعت بكر و ... پيشنهاد محور گردشگرى 
شــدن خنداب و قاسم آباد براى مصوب شــدن به مونسان رئيس ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى كشور داده شده كه در صورت تحقق اين دو روستا به 

محور گردشگرى تبديل خواهند شد.

خبـر

«طرح نماد» در بهار اجرا مى شود
 معاون تربيت بدنى و سالمت آموزش و پرورش همدان از اجراى 
طرح نظام مراقبــت اجتماعى دانش آموزان (نماد) در ســال جارى به 

صورت پايلوت در شهرستان بهار خبر داد.
عبدا... جعفرى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه در راســتاى اجراى 
سند ائتالف ملى، نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان (نماد) به منظور 
برنامه ريزى تحقق اهداف پيش بينى شــده اســت، اظهار كرد: در اين 
ســند طراحى مجموعه  نظام يافته اى از برنامه هايى شــامل غربالگرى، 
آموزش، توانمندسازى و حمايت هاى روانى- اجتماعى براى مراقبت از 
دانش آموزان در برابر رفتارهاى پرخطر و آسيب هاى اجتماعى از طريق 
مداخله بموقع و موثر در نظر گرفته شده است.وى با بيان اينكه «طرح 
نماد» به خوبى در دوره هاى مختلف تحصيلى عملياتى شده است، افزود: 
در فــاز دوم اجراى اين طرح، در ســال تحصيلى 98-97 اين طرح به 

صورت پايلوت در تمام مدارس شهرستان بهار اجرايى مى شود.

دستگيرى 5 سارق و كيف قاپ در مالير
 فرمانده انتظامى شهرستان مالير از دستگيرى 3 سارق و 2 كيف قاپ 

در شهرستان مالير خبر داد.
داود على بخشــى در گفتگو با مهر گفت: در راســتاى مبارزه جدى و 
قاطعانه پليس با مجرمان و ســارقان كــه از اولويت هاى مهم پليس و 
از مطالبات شــهروندان نيز هســت، با انجام كار اطالعاتى چند سارق 
در مالير دســتگير شدند.وى گفت: در اين راستا يك سارق منزل، يك 
نفر ســارق قطعات داخل خودرو، يك سارق سيم برق و 2 كيف قاپ 
دستگير شــدند.فرمانده انتظامى شهرستان مالير عنوان كرد: مجرمان با 
تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند.وى افزود: توجه شهروندان 
به اجراى توصيه هاى پيشگيرانه نيروى انتظامى ميزان وقوع سرقت را 
به نحو چشمگيرى كاهش خواهد داد.فرمانده انتظامى شهرستان مالير 
گفت: از مردم درخواست مى شود در صورت مشاهده هر گونه موارد 
مشكوك با پليس 110 تماس بگيرند و هر گونه پيشنهاد و انتقاد نسبت 

عملكرد پليس را به سامانه 197 اطالع دهند.

3083 كودك زير 6 سال همدانى 
سوءتغذيه دارند

 معاون حمايت و سالمت كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 
با بيان اينكه ريشــه اصلى سوءتغذيه «فقر» است، گفت: 3083 كودك 

زير 6 سال در استان همدان داراى سوءتغذيه هستند.
على بحيرايى در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه گرسنگى مى تواند 
نشــأت گرفتــه از فقر و يا بيمارى باشــد، اظهار كرد: ريشــه اصلى 
ســوءتغذيه مى تواند فقر باشــد اما نمى توان گفت هر فقيرى گرسنه 

است.
وى تصريح كرد: كسى كه داراى سوءتغذيه است كه مشكل تغذيه اى 
داشته باشد، شــايد فردى يك ماه گرسنه باشد اما سوءتغذيه نداشته 

باشد بنابراين سوءتغذيه به معناى «ضعف و ناتوانى بدنى» است.
بحيرايى با اشــاره به جامعه هدف افراد نيازمند داراى ســوءتغذيه در 
اســتان همدان، خاطرنشــان كرد: افرادى كه به علت فقر و نيازمندى 
داراى ســوءتغذيه هستند از طريق شــبكه بهداشت شناسايى شده و 

تحت پوشش كميته قرار مى گيرند.
معاون حمايت و ســالمت كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 
بيان كرد: در استان همدان 3083 كودك زير 6 سال داراى سوءتغذيه 
تحت پوشــش كميته امــداد امام خمينى(ره) قرار دارند و هر ســاله 
بســته هاى تغذيه اى به آنها داده مى شود.وى از توزيع 12 هزار و 600

بسته تغذيه اى به كودكان داراى ســوءتغذيه در سالجارى خبر داد و 
افزود: ســاالنه 2 ميليارد و 850 ميليون تومــان اعتبار براى اين گروه 
از جامعه هدف درنظر گرفته مى شــود كه در سالجارى 50 درصد اين 
اعتبار تخصيص يافته است.بحيرايى با تأكيد بر اينكه كميته امداد تا رفع 
نيازمندى و درمان افراد كمك مى كند، عنوان كرد: از ابتداى سالجارى 
364 نفر از افراد داراى ســوءتغذيه بهبوديافته اند و همچنين در سال 
گذشــته 731 نفر از كودكان زير 6 سال بهبوديافته بودند كه از جامعه 
هدف كنار گذاشته مى شوند.وى با اشاره به اينكه مادران باردار شيرده 
داراى سوءتغذيه نيز از جامعه هدف خدمات امداد هستند، اظهار كرد: 
براى اين گروه كه البته تعداد محدودى نيز هســتند، 62 ميليون تومان 

اعتبار درنظر گرفته و ماهانه بسته غذايى به آنها داده مى شود.

پ

علي جاللي - شهردار گيان 

پ

آگهـى مزايده حضـورى

  محمد حسين پور- شهردار نهاوند

شهردارى نهاوند در اجراى ماده 13 آئين نامه مالى شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالى و با توجه به بند يك 
از صد و سى و هشتمين جلسه شوراى اسالمى در نظر دارد هشت قطعه زمين و چهارده امتياز سرقفلى مغازه را از 

طريق مزايده حضورى و با مشخصات ذيل به اشخاص حقيقى يا حقوقى واگذار نمايد:

-متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به شهردارى نهاوند (امور قراردادها و امالك) مراجعه و يا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلى 208 تماس حاصل 
نمايند.

-متقاضيان مى توانند براى يك قطعه زمين و سرقفلى مغازه و يا بيشتر پيشنهاد قيمت بدهند.
-متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت جداگانه براى هر يك از قطعه زمينها و مغازه ها به صورت نقدى به شماره حساب 0104868466003 نزد بانك 
ملى شعبه شهردارى واريز و فيش واريزى را هنگام شركت در جلسه كميسيون عالى معامالت كه به صورت حضورى در محل شهردارى (سالن كنفرانس) تشكيل مى گردد به 

همراه داشته باشند درغيراينصورت از حضور در جلسه از وى ممانعت بعمل خواهد آمد.
-متقاضيان همچنين مى توانند به جاى وجه نقد از ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

-شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد.
-هزينه چاپ آگهى و هزينه كارشناسى و كليه هزينه هاى احتمالى ديگر بر عهده برنده مزايده مى باشد.

-هزينه نقل و انتقال و ديگر هزينه هاى ثبتى بر عهده برنده مزايده مى باشد.
-متقاضيان مى توانند تا پايان وقت ادارى مورخ 97/8/14 مبلغ سپرده شركت در مزايده را واريز نمايند.

-كميسيون عالى معامالت مورخه  97/8/15 در محل شهردارى تشكيل و چنانچه براى هر يك از قطعات زمين ها سرقفلى مغازه ها حداقل سه متقاضى باشد كميسيون تشكيل 
و نفرات برنده اعالم خواهد شد.

آگهى چاپ نوبت اول:   97/7/26
آگهى چاپ نوبت دوم:  97/8/3

مبلغ سپرده در مزايده ريالقيمت كل ريالقيمت هر مترمربع ريالمساحت (مترمربع)آدرسمشخصات زمين رديف
مشخصات زمين ها

1873/700/000691/900/00040/000/000پشت ترمينال سابقپالك 3 فرعى از 2549 اصلى1
198/23/700/000733/340/00040/000/000پشت ترمينال سابقپالك 4 فرعى از 2549 2
1142/400/000273/600/00020/000/000شهرك دستغيبپالك 4 فرعى از 3795 و 3796 اصلى3
114/652/600/000298/090/00020/000/000شهرك دستغيبپالك 12 فرعى از 3795و 3796 اصلى 4
1743/000/000522/000/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 18 فرعى از 3795و 3796 اصلى 5
173/302/400/000415/920/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 27 فرعى از 3795و 3796 اصلى 6
1882/600/000488/800/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 45  فرعى از 3795و 3796 اصلى 7
195/702/600/000508/820/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 46 فرعى از 3795و 3796 اصلى8

مشخصات مغازه ها
خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى امتياز سرقفلى واحد شماره 112

باران طبقه اول
1245/833/333550/000/00030/000/000

خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى امتياز سرقفلى واحد شماره 213
باران طبقه اول

8/7549/142/875430/000/00030/000/000

خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى امتياز سرقفلى واحد شماره 316
باران طبقه اول

11/6045/689/655530/000/00030/000/000

مشخصات مغازه ها 
خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى امتياز سرقفلى واحد شماره 42

باران طبقه سوم
26/6518/011/257480/000/00030/000/000

خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى امتياز سرقفلى واحد شماره 53
باران طبقه سوم

29/6017/905/405530/000/00030/000/000

خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى امتياز سرقفلى واحد شماره 64
باران طبقه سوم

28/6017/832/168510/000/00030/000/000

خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى امتياز سرقفلى واحد شماره 76
باران طبقه سوم

42/4017/688/679750/000/00040/000/000

38215/000/000817/000/00045/000/000مجتمع تجارى پرديس طبقه دوم امتياز سرقفلى واحد شماره 87
5920/000/0001/180/000/00060/000/000مجتمع تجارى پرديس طبقه سوم امتياز سرقفلى واحد شماره 96
3820/000/000760/000/00040/000/000مجتمع تجارى پرديس طبقه سوم امتياز سرقفلى واحد شماره 107
5921/016/9491/240/000/00065/000/000مجتمع تجارى پرديس طبقه سوم امتياز سرقفلى واحد شماره 116
خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى امتياز سرقفلى واحد شماره 125

باران طبقه سوم
31/3117/885/560560/000/00030/000/000

خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى امتياز سرقفلى واحد شماره 131
باران طبقه سوم

3218/000/000576/000/00030/000/000

خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى امتياز سرقفلى واحد شماره 147
باران طبقه سوم

6718/000/0001/206/000/00065/000/000

شــهرداري گيــان در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 1702/ش/گ مــورخ 95/12/8 شــوراي اســالمي شــهر 
ــن  ــي شــهرداريها 15 قطعه زمي ــه مال ــاده 13 آيين نام ــي موضــوع م ــده عموم ــزاري مزاي ــق برگ ــان از طري گي
مســكوني واقــع در شــهرك مســكن مهــر را بــا شــرايط زيــر بفــروش رســاند. كليــه متقاضيــان واجــد شــرايط 

ــا شــرايط ذيــل اقــدام نماينــد. مي تواننــد ب
1- متقاضيان مي توانند جهت شركت در مزايده از تاريخ  3/ 97/8 لغايت  1397/8/12 با واريز مبلغ 12/250/000 
حساب  شماره  به  ريالي   1/750/000 قطعات  براي  ريال   16/000/000 مبلغ  و  ريالي   1/400/000 قطعات  براي  ريال 
سپرده  686896516 نزد بانك كشاورزي و يا ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه به همين مبلغ به نام شهرداري 
گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادي مكتوب و فيش واريز به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد 

نمايند. دريافت 
2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

3- كليه هزينه كارشناسي و آگهي روزنامه هاي (مزايده) به عهده برنده مزايده مي باشد.
4- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه كارشناسي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- قيمت پايه بر اساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري به ازاي هر مترمربع قطعات 1 تا 10-14 تا 15-1/400/000ريال 

و قطعات 11 تا 13 به ازاي هر مترمربع 1/750/000 ريال مي باشد.
7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كاري مي باشد.

8- شركت كنندگان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر وموقعيت زمين هاي فوق الذكر به شهرداري گيان مراجعه 
نمايند.

9- تاريخ نوبت دوم آگهي از تاريخ 1397/8/3 لغايت 1397/8/12 مي باشد.
10- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشائي پاكتها آزاد مي باشد.

11- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 و 08133423060 مي باشد.
12- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز 1397/8/13 ساعت 11 در محل شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي 
واصله رسيدگي خواهد شد و نفرات اول تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر اول و دوم سپرده وي طبق ضوابط 

قانون به نفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي عقد قرارداد مي گردد.

آگهي مزايده مرحله اول (نوبت دوم)

 با حركت جهادى كه در چندسال اخير 
انجام شــده اكنون مدرســه نفت سوز در 

شهرستان تويسركان نداريم.
فرماندارتويســركان با تأكيد بر اين مطلب 
اظهار داشت: سال 96 اعتبارى بالغ بر يك 
ميليارد و 840ميليون تومــان براى تعمير، 
تجهيــز و تكميل مدارس بــه آموزش و 

پرورش اختصاص داده شده است. 
حبيــب موميوند با اشــاره بــه اختصاص 
اعتبــارى بالغ بــر 500 ميليــون تومان از 
اعتبارات شهرســتانى امسال براى ساخت 
دو مدرســه دارانى عليا و ابــداالن گفت: 
مدرســه برگچه نيز كه در ســال گذشــته 
اعتبار گذاشتيم بيش از 94 درصد پيشرفت 
فيزيكى داشته و در دهه فجر افتتاح رسمى 

مى شود. 
شهرســتان  اينكــه  بــر  تأكيــد  بــا  وى 
كــه  اقداماتــى  عمــده  در  تويســركان 
ــر در  ــه در چنــد ســال اخي صــورت گرفت
ــت  ــوم را درياف ــا س ــه اول ت ــور رتب كش
خوشــبختانه  گفــت:  اســت،  نمــوده 
جــذب  درصــد   206 بــا  شهرســتان 
تســهيالت اشــتغالزايى روســتايى توانســته 
رتبــه اول اســتان و حتــى كشــور را كســب 

ــد.  نماي
موميوند با اشــاره به اقدامات كم نظير انجام 
شــده در بحث هاى راه، پروژه هاى آبى در 
دســت اقدام و تسهيالت خوبى كه در حال 
پرداخت به متقاضيان است، گفت: تويسركان 

در مسير توسعه قرار گرفته است. 

وى با تأكيــد بر اينكه يكــى از مهمترين 
بخش هــاى هر جامعه بخــش آموزش و 
تعليم و تربيت اســت گفت: تويسركان با 
توجه به پيشــينه و ريشــه علمى كه دارد 
اول شــدنش دور از انتظار نيســت و مى 
طلبد همــه با تالش مضاعف شــهد اول 
شدن شهرســتان در بحث هاى آموزشى و 

پژوهشى باشيم. 
فرماندار تويسركان با تأكيد بر اينكه مديران 
بايد مديريــت هزينه نماينــد، گفت: اگر 
مديرى با پول كم توانســت كارهاى بزرگ 

انجام دهد مى تــوان گفت مديرى خوب 
است. 

وى با اشاره به كم كارى هاى گذشته در 
بحث نوســازى مدارس وتشكر از تالش 
هاى چندسال اخير نوسازى استان گفت: 
انتظار مى رود نوســازى اســتان همدان 
توجه خود را بيشتر به شهرستان معطوف 
نمايــد و از اعتبــارات ملى كه 85درصد 
اعتبــارات در مركز معطوف اســت براى 
پيشــبرد بهتر پــروژه ها در شهرســتان 

نمايد.  استفاده 

فرماندار تويســركان تصريــح كرد: تمامى 
ادارات و ارگان هاى شهرستان در راستاى 
خدمات رسانى و همراهى بيشتر با نوسازى 

مدارس همكارى الزم را خواهند داشت. 
وى از ســاخت زميــن چمــن مصنوعى 
آموزشــگاهى با اعتبار 200 ميليون تومان 
خبــر داد و افــزود: با توجه بــه افزايش 
جمعيت روســتايى، در صــورت همراهى 
نوســازى ما نيز كمك مى كنيم تا مدرسه 
اى در درواز كــه اكنون به صورت كانكس 

است، ساخته شود .

فرماندار تويسركان:

مدرسه نفت سوز نداريم
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بى اطالعى هيأت چهار نفره دولت از اتهام 
افساد فى االرض فعاالن محيط زيست

 رئيس ســازمان حفاظت از محيط زيســت گفت: قوه قضائيه در 
مورد صدور احكام فعاالن محيط زيســت و جزئيات آن اطالعاتى به 

ما نداده است.
به گزارش ايسنا، عيســى كالنترى در حاشيه جلسه هيأت دولت در 
پاســخ به پرسشى درباره اتهام افســاد فى االرض براى برخى فعاالن 
محيط  زيست، اظهار كرد: اين مسئله در هيأت چهارنفره اى كه دولت 
تعيين كرده بود و خانم لعيا جنيدى - معاون حقوقى رئيس جمهورى- 
هم در آن حضور داشــت، مطرح شد كه همه اعالم كردند كه در اين 

مورد چيزى به ما ابالغ نكرده اند.
وى با بيان اينكه قوه قضائيه در مورد صدور اين احكام و جزئيات آن 
اطالعاتى به ما نداده است، گفت: اين اتهامات ادعايى است كه به طور 
قانونى بايد بررســى شــود. تقاضاى اين اتهام با بازپرس يا دادستان 
بايد باشد. به هر حال اتهامى است كه هنوز ثابت نشده است و جاى 

تاسف دارد.
رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت در پاسخ به اين سوال كه آيا 
اين افراد تفهيم اتهام نشــده اند، گفت: تفهيم اتهام هم شــده باشند ما 

اطالعات دقيقى نداريم چون به ما اطالعاتى نمى دهند.

دولت ترامپ تحت فشار؛ 
تهديد سلطه دالر و انزواى آمريكا

 در حالى كه دونالــد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا وعده اعمال 
تحريم نفتى ايران را داده است، مقاومت برخى كشورها در قبال توقف 
واردات نفت از ايران، يافتن ســازوكارى جديد براى انجام معامالت 
نفتــى به دور از دالر و نظام مالى آمريكا و ســرخوردگى ناشــى از 
تحوالت عربستان، دولت كنونى آمريكا را تحت فشار قرار داده است.

به گزارش ايرنا، يك روزنامه نگار حوزه انرژى، سياستگذارى زيست 
محيطى و سياســت بين الملــل به تازگى گفت كــه آمريكا با درك 
فشــارهاى ناشــى از افزايش قيمت نفت در نهايت چاره اى نخواهد 

داشت تا از «فشار حداكثرى» بر ايران عقب نشينى كند.
دولت ترامپ اميدوار بود با فشار بر برخى از كشورهاى خريدار نفت 
ايران به منظور به صفر رساندن واردات از ايران و جبران كمبود ناشى 
از تحريم بازار نفت، توســط عربستان از افزايش قيمت اين محصول 

جلوگيرى كند.
«نيك كانينگهام» روزنامه نگار حوزه نفت و انرژى در گزارش خود كه 
در تارنماى المانيتور منتشــر شد چند دليل را براى وادار شدن ترامپ 

براى عقب نشينى از رويكرد تقابلى خود با ايران برشمرده است.
وى نوشت: كاهش صادرات نفت ايران باعث فشار بر بازارهاى نفت 
شده و بهاى نفت از زمانى كه ترامپ از برجام خارج شد، 10 درصد 
افزايش يافته است.از آنجايى كه نفت در سطح جهانى قيمت گذارى 
مى شــود آمريكا در برابر افزايش قيمت ها مصون نيست و اين عامل 

به ضرر شهروندان آمريكايى است.
ادامه خريد نفت ايران از سوى كشورهاى چين و هند از ديگر داليلى 
اســت كه به زعم اين روزنامه نگار طرح هاى ترامپ درباره ايران را 
ناكام گذاشته است.ضمن آن كه سياستگذاران اروپايى در حال ايجاد 
يك ساز وكار ويژه هستند كه به پااليشگاه ها امكان مى دهد به خريد 

نفت از ايران ادامه دهند.

وزير نيرو در حاشيه جلسه دولت
صادرات برق ارتباطى با تحريم هاى 

احتمالى ندارد
 وزير نيرو اعــالم كرد كه صادرات بــرق ارتباطى با تحريم هاى 

احتمالى ندارد.
ــأت  ــه هي ــيه جلس ــان در حاش ــا اردكاني ــنا، رض ــزارش ايس ــه گ ب
دولــت در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه آيــا تحريــم هــا بر صــادرات 
ــه دنبــال  ــر، اظهــار كــرد: ب ــا خي ــران تاثيــر مــى گــذارد ي برقــى اي
توســعه تبــادالت برقــى هســتيم. هفتــه پيــش جلســه اى در ســطح 
معاونيــن وزراى نيــروى كشــورهاى روســيه، جمهــورى آذربايجــان 
و ايــران در مســكو بــراى ســنكرون كــردن سيســتم برق ســه كشــور 
برگــزار شــد كــه نتايــج خوبــى هــم داشــت. صــادرات بــرق طبــق 
قــرارى كــه بــا كشــورهاى همســايه گذاشــته شــده هيــچ تغييــرى 
ــى  ــاى احتمال ــا تحريم ه ــى ب ــاله ارتباط ــن مس ــرد و اي ــد ك نخواه

نــدارد.
وى افزود: جلســه بعدى در ماه دســامبر و در تهران براى مشخص 
شــدن جزئيات كار برگزار خواهد شــد. در گام اول به دنبال افزايش 
امكان تبادل انرژى با جمهورى آذربايجان تا 600 مگاوات هســتيم و 

اميدواريم هرچه زودتر امكانات فنى آن فراهم شود.
اردكانيان ادامه داد: در فصل صادرات، به افغانســتان، پاكستان و عراق 
برق صادر مى كنيم و درصدد هســتيم با شــكل گرفتن دولت جديد 
عراق، مذاكــرات مفصل ترى را آغاز كنيــم. در حال حاضر ظرفيت 
2 هــزار مگاواتى براى صادرات بــرق داريم.وزير نيرو در خصوص 
موضوع حقابه حوزه زاينــده رود هم تصريح كرد: حق آبه موضوعى 
قانونى است و طبق قانون توزيع عادالنه آب، طبيعتا متاثر از وضعيت 
بارش است؛ اميدواريم با بهتر شدن شرايط نزوالت در ماه هاى پيش 
رو، اين موضوع حل شــود.اردكانيان گفت: در كمتر از دو هفته آينده، 
جلسه شوراى هماهنگى حوزه زاينده رود را براى بررسى اين موضوع 

با حضور نمايندگان كشاورزان برگزار خواهيم كرد. 

تنها راه نجات: ريشه كنى«يارانه سياه» 
ميثم هاشم خانى »

 در يكى از كشورهاى همســايه، كه تعداد اقتصاددانانش  يك دهم 
ايران هم نيســت، ميانگين قيمت بنزين و گازوييل در يك سال اخير، 
ليترى 7 دالر بوده كه با فرض دالر 8 هزار تومانى، معادل ليترى 5600 
تومان اســت. در اين كشور قيمت بنزين و گازوييل كامال شناور بوده 
و هر روز در جهت قيمت  بين المللى تغيير مى كند. در عين حال تورم 

سال قبل اين كشور 4.4 ٪ بوده است 
نتيجه آنكه مى توان قيمت انرژى را به قيمت جهانى رساند، اما همچنان 
تورمى ناچيز داشــت. تكنولوژى كنترل تورم، به قدرى فراگير شــده 
كه در ســال گذشته، ميانگين تورم كشــورهاى جهان (جز ونزوئال)، 
حدود يك و نيم درصد بوده اســت (منبع: گزارش WEO، صندوق 

بين المللى پول)
به ايران برگرديم: در آســتانه چالش پيچيده اى قرار داريم كه فشــار 
اصلى آن بر دوش آسيب پذيرترين خانوارهاى ايرانى سنگينى مى كند. 
در اين ميان، حجم عظيم #يارانه _هاى_ســياه، آسيب پذيرى اقتصاد 
ملى را در برابر چالش اقتصادى پيش رو، شــديدا باال برده است. اين 
يارانه هاى ســياه كه از طرف گروه هاى فشار مختلف و به بهانه هايى 
مانند «كنترل تورم»، «فقر_ُزدايى» و نيز «حمايت توليد ملى» بر دولت 
تحميل مى شوند، رقابت را در بازار كاالها و خدمات منحرف مى كنند 
(تخريب كارايى اقتصادى)، سهم اقشار محروم از ثروت هاى خدادادى 
كشور را كاهش مى دهند (تخريب عدالت اقتصادى) و پتانسيل انواع 
فســاد را با حجيم كردن «امضاهاى طاليى»، بــاال مى برند (تخريب 

شفافيت اقتصادى). برخى مصاديق اين «يارانه هاى سياه» عبارتند از:
1) #يارانه_سياه_انرژى در قالب شكاف 5 تا 10 برابرى قيمت انرژى 

ما با «ميانگين كشورهاى همسايه»
2) فشــار شديد گروه هاى فشار به دولت، براى توزيع انواع #يارانه_

ســياه در قالب دالر ارزان، ســكه طالى ارزان، فــوالد ارزان و مواد 
پتروشــيمى ارزان؛ يارانه سياهى كه اثرش بر قيمت كاالهاى مصرفى 

فقرا، تقريبا صفر است
3) توزيع بيــش از 160.000.000.000.000 تومــان رانت در قالب 

#يارانه_سياه_ارزى از مرداد 92 تا مرداد 97
4) فشــار شــديد بــراى اعطــاى #يارانه_ســياه_بانكى بالــغ بر 
100.000.000.000.000 تومانى براى پوشــش زيان سيستم بانكى؛ 
زيانى كه بخش عمده آن حاصل تجميع فســادهاى كوچك و بزرگ 

بانكى است
بــا ايــن مقدمــه، در شــرايط تحريم هــاى ظالمانــه بين المللــى، 
طراحــى برنامــه اى ملــى بــراى ريشــه كنى كامــل «يارانه هــاى 
ــر_ُزدا)،  ــپيد» (فق ــاى س ــينى «يارانه ه ــاز) و جانش ــياه» (فقر_س س
مى توانــد برنامــه اى نيــك  اثــر در مســير مقاوم ســازى اقتصــاد ملــى 
ــرى  ــد سياســت هاى ابالغــى رهب ــد از 24 بن ــوده و تحقــق 14 بن ب
در حــوزه اقتصــاد مقاومتــى (بندهــاى 1 تــا 10، همچنيــن بندهــاى 
ــن  ــا در اي ــى رويكرده ــد. برخ ــهيل كن 12، 16، 17 و 19) را، تس

ــد از: راســتا عبارتن
1) بازار سهميه انرژى

اختصاص «سهيمه بنزين و گازوييل» به كليه شهروندان باالى 18 ساله 
/ ايجاد بازار شفاف براى مبادله اين سهيمه با قيمت توافقى / دريافت 

ماليات از مبادالت توسط دولت 
2) صندوق ملى انرژى 

شناورســازى قيمت بنزين و گازوييل و بــرق و تعيين قيمت آنها به 
٪ ميانگين قيمت كشــورهاى همســايه / افزايش هفتگى  ميزان 50
٪ ميانگين قيمت  درصد مذكور و رساندن قيمت انواع انرژى به 100
كشورهاى همسايه ظرف 2 سال / ارائه گزارش مالى شفاف از درآمد 
كسب شــده براى دولت در پايان هر فصل / تقسيم مساوى همه اين 

درآمد در ميان ايرانيان باالى 18 ساله 
3) سهام ملى نفت

ادغام شــركت ملى گاز و شركت ملى پااليش و پخش در شركت 
ملى نفت و ايجاد شــركتى كه مالك كل درآمد نفت و گاز كشور 
X درصد از سهام  (اعم از صادرات و فروش داخلى) باشد / ارائه
درصد به نيروهــاى نظامى و انتظامى  Y ،اين شــركت به دولت
و توزيــع مابقى ســهام بين همه ايرانيان باالى 18 ســاله / تعيين 
اعضاى هيأت مديره اين شــركت با پيشنهاد رئيس جمهور و تاييد 
مقام معظم رهبرى / انتشــار عمومى گزارش مالى شركت مذكور 
در پايان هر فصل / واريز ســود خالص به حساب سهامداران در 

پايان هر فصل
ــق  ــى دقي ــورت طراح ــوق، در ص ــاى ف ــك از رويكرده ــر ي ه
ــه كنى  ــى ريش ــه مل ــكلت برنام ــد اس ــى، مى توان ــات اجراي جزئي
#يارانه _هاى_ســياه و تبديــل آن بــه #يارانه_ســپيد باشــد. 
ــورم،  ــرل ت ــاى مناســب كنت ــان برنامه ه ــاذ هم زم ــا اتخ ــا ب ضمن
ــى حــذف «يارانه هــاى ســياه»  ــار تورم ــوان آث ــه ســادگى مى ت ب
ــدا  ــه در ابت ــور ك ــرا همان ط ــاند؛ زي ــر رس ــدود صف ــه ح را ب
اشــاره شــد، تكنولــوژى جهانــى كنتــرل تــورم در 2 دهــه اخيــر 
آن قــدر پيشــرفت كــرده كــه ميانگيــن تــورم كشــورهاى جهــان 
(بجــز ونزوئــال) در ســال گذشــته، حــدود يــك و نيــم درصــد 

ــول) ــى پ ــدوق بين الملل ــع: صن ــوده اســت (منب ب
نكتــه آخر، بــه پاراگراف اول اين يادداشــت مربوط مى شــود: 
كشــورى كه ميانگين نرخ بنزين و گازوييل آن در ســال گذشته 

٪، «افغانســتان» است.  0.7 دالر بوده و نرخ تورم آن هم 4.4
*كانال «اقتصاد اجتماعى»

جلسه راى اعتماد به گزينه هاى پيشنهادى عصر 
شنبه برگزار مى شود

 رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: جلسه راى اعتماد به گزينه هاى پيشنهادى 
وزارتخانه هاى راه و شهرسازى، امور اقتصادى و دارايى، صنعت، معدن و تجارت و 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى شنبه 5 آبان ماه در نوبت عصر برگزار مى شود.به گزارش 
ايرنا، على الريجانى پيش از به صدا درآوردن زنگ پايان جلســه علنى روز گذشته  
مجلس، اظهار داشت: جلسه علنى بعدى مجلس شنبه آينده 5 آبان ماه برگزار مى شود 
و دستور جلسه بررسى راى اعتماد به وزيران پيشنهادى دولت است.حجت االسالم 
والمســلمين حسن روحانى رئيس  جمهورى محمد اسالمى، فرهاد دژپسند، محمد 
شريعتمدارى و رضا رحمانى را به ترتيب به عنوان گزينه هاى پيشنهادى وزارتخانه هاى 
راه و شهرسازى، امور اقتصادى و دارايى، تعاون، كار و رفاه اجتماعى و صنعت، معدن 

و تجارت را جهت اخذ راى اعتماد به مجلس شوراى اسالمى معرفى كرده است.

صداى بخش تعاون در دولت خواهم بود
 وزير پيشــنهادى براى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در نشســت هم 

انديشى با تعاونگران گفت: صداى رساى بخش تعاون در دولت خواهم بود.
به گزارش ايرنا، «محمد شريعتمدارى» روز گذشته در نشست هم انديشى اتاق 
تعاون ايران با وزيران پيشــنهادى رئيس جمهورى براى تصدى سه وزارتخانه 
امور اقتصادى و دارايى، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
افزود: تالش مى شود بخش تعاون در دولت جدى تر پيگيرى شود تا اين بخش 

در دوره جديد دوران شكوفايى را تجربه كند.
وى، مساله تعاون را بسيار مهم ارزيابى كرد كه قرار است بخشى از اقتصاد ايران 

را به خود اختصاص دهد.
شريعتمدارى، نگاه بنگاه مدارانه به بخش تعاون را اجحاف به اين بخش دانست 

و آن را بهترين شكل براى اقتصاد مردمى دانست.

نمايندگان مجلس بايد نقش موثرى
 براى حل مشكالت مردم داشته باشد

 امروز بايد حال مردم را كه در فشــار شديد اقتصادى هستند، بفهميم و اگر 
مجلس عصاره ملت اســت، بايد نقش موثرى براى حل مشــكالت آنان داشته 
باشد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نماينده مردم قم گفت: در ماه هاى گذشته 
كه تالطم و نابســامانى هاى اقتصادى به شدت مردم را با مشكالت عديده اى روبه 
رو كرده است، بار ها از تريبون مجلس به بسيارى از نهاد هاى اجرايى در خصوص 
عملكردشــان اعتراض كرديم، اما متاسفانه هيچ اقدامى صورت نگرفت  اما ضرب 
المثلى هســت كه مى گويد «يك ســوزن به خودتان بزنيد و يــك جوالدوز به 
ديگران.»حجت السالم مجتبى ذوالنورى افزود: با شرمندگى به پيشگاه مردم عرض 
مى كنم كه مجلس شــوراى اسالمى وظيفه خود را آن طور كه بايد و شايد در حل 

مشكالت اقتصادى انجام نداد، عملكرد ضعيف مجلس داليل متعددى دارد.

 رئيس جمهورى با ابالغ بخشنامه بودجه 
1398 به دســتگاه ها «حفظ ثبات اقتصادى 
كشــور، مهار تورم و صيانــت از توليد و 
اشتغال، مقابله با تحريم ها و تامين معيشت 
مردم» را رويكرد اصلى بودجه ســال آينده 

بيان كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى ســازمان 
برنامه و بودجه، در بخشنامه حجت االسالم 
و المسلمين حســن روحانى به دستگاه ها 
آمده اســت: ضرورى اســت بودجه سال 
آينده دســتگاه هاى دولتى در جهت ترسيع 
در سياســت هاى كلى اقتصــاد مقاومتى و 
عملياتى كردن قانون اجراى سياســت هاى 
كلــى اصل 44، حفظ انضباط مالى و حذف 
هزينه هاى غيرضرورى، بهبود فضاى كسب 
و كار، استفاده از فرصت تحريم براى قاعده 
منــد كرن رابطه بودجه و نفت، به كارگيرى 
سياســت هاى مالى و پولى مهاركننده ركود 

و تورم باشد.
رئيس جمهورى در اين بخشنامه تاكيد كرده 
اســت، در صورتى كه دستگاه هاى اجرايى 
بودجــه پيشــنهادى خود را اعــالم نكنند 
ســازمان برنامه و بودجــه موظف به تنظيم 

بودجه سال 1398 است.
در پيش نويس بخشنامه بودجه 1398 مهمترين 
خط مشى ها، جهت گيرى ها و سياست هاى 

بودجه اى و نظارت بيان شده است.
در مهمترين خط مشــى هاى بودجه ســال 
آينده به مباحث تبيين شــرايط اقتصاد كالن 

و جهت گيرى آن اشاره شده است.
براين اساس رســالت بودجه 98 ايفاى 
نقش موثــر براى ايجــاد و حفظ ثبات 
اقتصادى، مقابلــه فعاالنه با تحريم، مهار 
تورم، صيانت از توليد و اشــتغال، تامين 
معيشــت و كاهش فقر است كه دستيابى 

به اين اهداف در گرو بهبود ثبات اقتصاد 
كالن و فضاى كسب و كار است.

تجهيــز منابع عمومى غيرنفتــى، اهتمام به 
انضباط مالى، اصالح نظام ادارى، ساماندهى 
طرح هــاى تملك دارايى، توانمندســازى 
و افزايش بهره ورى شــركت هاى دولتى، 
بودجه ريزى مبتنى بر عملكرد، همگرايى و 
هم افزايى اقدامات و ظرفيت هاى كشور از 

جهت گيرى هاى بودجه 98 است.
تامين درآمد مطمئن از الزامات براى كاهش 
كسرى تراز عملياتى بودجه است، بنابراين 
ارتقاى ظرفيت و كوشش مالياتى، جلوگيرى 
از فرار مالياتى و شــفاف ســازى مبادالت 
اقتصادى از ســامانه هــاى صندوق فروش 
توسط اصناف مورد تاكيد قرار گرفته است.

همچنين در بودجه 1398، پيشــنهاد طرح 
هاى تملك دارايى هاى ســرمايه اى جديد 
ممنوع است و تامين اعتبار طرح هاى نيمه 

تمام با پيشــرفت فيزيكى بــاال (قابل بهره 
بردارى در سال 98) براساس اثرگذارى آنها 
در تحقق رشــد اقتصادى، اشتغال و رعايت 
مسائل زيست محيطى و تحقق پروژه هاى 
مصوب ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى در 

اولويت قرار دارد.
در بودجــه 98 براى همگرايى و هم افزايى 
اقدامات و ظرفيت هاى كشور در ارائه كاال 
و خدمات، ســازمان برنامه و بودجه ضمن 
حفظ استقالل مراجع قانونى تصويب كننده 
بودجه، همــه نهادها، بنيادهــا و نهادهاى 
عمومى غيردولتى دستگاه هاى زيرمجموعه 
رهبر معظم انقالب و همچنين همه نهادهاى 
عمومــى غيردولتى، رهنمودهــاى الزم را 
درباره اولويت هاى سرمايه گذارى و هزينه 

اى به اين دستگاه ها خواهد داد.
همچنين در بودجه 98، براى توانمندسازى و 
افزايش بهره ورى شركت هاى دولتى، بانك 

ها و موسســه هاى انتفاعى قيمت كاالهاى 
ارائه شده متناسب با قيمت تمام شده براى 
افزايش بهره ورى بــا تاكيد بر نرخ گذارى 
پلكانى جهت جلوگيرى از ايجاد فشار هزينه 

اى بر اقشار كم مصرف اصالح شود.
تخصيص يارانــه به اقالم مــورد حمايت 
دولت به وسيله تعيين سهم دولت در قيمت 
تمام شــده كاالهاى يارانــه اى در بودجه، 
بايد مشخص و شــفاف باشد و منابع مالى 
مورد نياز شــركت ها براى سرمايه گذارى 
از ابزارهاى اوراق مالى اســالمى (ارزى و 
ريالى) در بازارهاى مالى داخلى و خارجى و 
همچنين تسهيالت مالى خارجى تامين شود.
به گــزارش ايرنا، طبق قانــون، دولت بايد 
اليحــه بودجه ســال آينده را تــا پانزدهم 
آذرماه تقديم مجلس شــوراى اسالمى كند. 
تاكنون10 جلسه ســتاد بودجه 98 در محل 

سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است.

رئيس جمهورى بخشنامه بودجه 98 را ابالغ كرد

5 محوراصلي چشم انداز
 اقتصادي كشور

 عضو كميسيون شوراها و امور داخلى 
كشــور در مجلس سوال كرد چرا نام هيچ 
زنى در ميان نامزدهاى معرفى شــده براى 

وزارتخانه ها به چشم نمى خورد؟
به گــزارش خانه ملت، پروانــه مافى در 
نشســت علنى مجلس شــوراى اسالمى 
در نطق ميان دســتور خود اظهار داشــت: 
خواهران برادران، زخم عاشورا تازه است، 
تا زمانى كه صحبت از حق و باطل است، 
تا زمانى كه جهل و عصبيت در مقابل مدارا 
و رحمت قــرار دارد، تا زمانى كه آزادگى 
پايمال اقراض باندى و گروهى مى شود و 

تا زمانى كه برق شمشيرهاى تيز را بر نرمى 
گفت وگوى ترجيح دهند، زخم عاشــورا 

هميشه تازه است.
مافى گفت: الزم مى دانم در ابتدا و متناسب 
با زمان اشــاره اى به بحث معرفى وزرا از 
ســوى رئيس جمهور داشته باشم، جناب 
آقاى دكتــر روحانى دولت شــما برنامه 
ششم توسعه را با محوريت تحقق عدالت  
جنسيتى ارائه كرد و طبق آن مقرر شد زنان 
شايســته و توانمنــد در مديريت و برنامه 
ريزى كشور نقش داشــته باشند  اما آنچه 
محرز اســت اين اســت در گام اول خود 

دولت چندان نســبت به اين برنامه پايبند 
نبوده است هر چند كه نمى توان تالش و 
توجه دولت را نســبت به  حضور زنان در 

مديريت هاى ميانى ناديده گرفت.
عضو كميســيون شــوراها ادامه داد: اما 
چرا  اســت  ســوال مطرح  اين  همچنان 
نام هيچ زنــى در ميان  نامزدهاى معرفى 
شــده براى وزارتخانه ها به چشــم نمى 
خورد؟ فكر نمى كنيد ديگر از آن مرزها 
و محدوديت هايــى كه مديريت زنان را 
بر نمى تابــد عبور كرده ايم؟ و رويه اى 
شــدن حذف زنان از برخى جايگاه ها به 

بهانه ها مغايرســازى با برخى ديدگاه ها 
و انديشــه هاى حداقلــى  مطابق مطالبه 
عمومــى جامعه نيســت و بايــد در آن 

تجديد نظر كنيم.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: از سويى  
ماه هاست به دنبال تصويب و اينك اجراى 
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان هستيم 
و تالش براى تغيير تركيب سنى مديريتى 
و بهره گيرى از جوانان براى اداره كشــور 
مطرح اســت اما در باز در ميان وزرا چهره 
جســور مشــخص و پويا با حضور وزير 

جوان ديده نمى شود.

چرا هيچ زنى براى وزارتخانه ها معرفى نشد؟

تاريخ مصرف 
بـن سلمان 
براى اروپــا 
تمـام شده
 يك كارشناس مسائل رسانه و خاورميانه 
گفت: ديگر روى بن ســلمان به عنوان يك 
پادشاه در عربستان نمى توان حساب باز كرد. 
محمد بن نايف خالد بن سلمان و احمد بن 
عبدالعزيز به عنوان گزينه هاى جانشــين بن 

سلمان محسوب مى شوند.
حســن عابدينــى در گفتگو دانشــجو، در 
خصــوص اتحــاد كشــور هاى غربى در 
محكوميــت عربســتان در ماجــراى قتل 
خاشــقجى و اينكه آيا ايــن اتفاق مى تواند 
منجر به بركنارى بن ســلمان باشد، گفت: 
تاريخ عربســتان را مى توان به دو قســمت 

تبديل كرد قبل از قتل خاشــقجى و بعد از 
قتل او.

وى افزود: در شرايط فعلى محمد بن نايف 
خالــد بن ســلمان و احمد بــن عبدالعزيز 
گزينه هايى هستند كه به عنوان جانشين بن 
سلمان محسوب مى شوند و خالد بن سلمان 
گزينه اى است كه شوراى بيعت عربستان در 
حال بيعت گرفتن براى اوســت تا وليعهد 

دوم باشد.
عابدينى افزود: نكته جالب اين است كه در 
حالى كه وليعهد اول تنها 33 ســال دارد و 
وقتى وليعهدى چنين جوان است منطقى و 
مرسوم نيست كه وليعهد دوم انتخاب شود 
وليعهد به طور معمول در قانون عربســتان 
زمانى انتخاب مى شــود كــه وليعهد پير و 
مريض است نه بن سلمان كه حداقل احتمال 

مردنش وجود ندارد.
اين كارشناس مسائل رســانه و خاورميانه 
با اشــاره به اينكه در حــال حاضر اروپا بر 
روى گزينــه احمد بــن عبدالعزيز به جمع 

بندى رســيده است، گفت: استنباط من اين 
است كه ديگر روى بن سلمان به عنوان يك 
پادشاه در عربستان نمى توان حساب باز كرد.
وى تصريح كرد: وليعهد جديد در عربســتان 
هر كس كه باشد قطعا منطقى تر از بن سلمان 
است، چون وى شخصيتى مغرور و بلند پرواز 
و كم ســواد اســت و، چون در دوران قبل از 
وليعهدى به شدت توسط عموزاده هاى خود 
تحقير مى شد در حقيقت اين سال ها به دنبال 
انتقام گيرى از عمو ها و عموزاده هاى خود بود.
عابدينى ادامه داد: بنابراين امكان فشــار بر 
روى ايــن قضيه و جابه جايى بن ســلمان 
اصال بعيد نيست، چون همان طور كه گفتم 
در كاخ عربستان نيز مفتى هاى سعودى با او 

مشكل دارند.
اين كارشناس مسائل رســانه و خاورميانه 
با اشــاره به طرحى به نام 2030 گفت: اين 
طــرح كه ابــر پروژه هايى را در عربســتان 
دنبال مى كند كه اين كشــور را به كشــور 
هايتكنولوژى تبديل كند و ايده آن از طرف 

بن ســلمان بوده است، اما مشكالت زيادى 
در اين كشــور ايجاد كرده اســت يكى از 
مواردى است كه باعث شده سعودى ها دل 

خوشى از آن نداشته باشند.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا آمريكا در 
برابر اين تغيير و جابه جايى در عربســتان 
مقاومت نخواهد كــرد؟ گفت: آمريكايى ها 
كال در روابط بين الملل شخصيتى واقع بين 
دارند وقتى در ميــدان ديدند روند به ضرر 
آن ها تمام مى شــود هميشــه عقب نشينى 
مى كنند.عابدينى افزود: آن ها آدم هاى پايبند 
به اخالق نيستند و درســت شبيه آنچه در 
قبال شاه ايران، انور سادات يا حسينى مبارك 
انجــام دادند يعنى وقتى ديدند اين مهره ها، 
مهره هاى سوخته اى هســتند پشت شان را 

خالى كردند.
اين كارشناس مسائل رســانه و خاورميانه 
ادامــه داد: آن ها تعهد دائمــى به هيچ كس 
نمى دهند و به جاى اينكه قائل به شــخص 

باشند قائل به منافع اياالت متحده هستند.

همت دولت و مجلس براى 
وزارتخانه هاى در انتظار

 با نزديك شــدن به روز راى گيرى براى وزراى پيشنهادى دولت، 
به نظر مى رســد فضاى مجلس به نفع وزرا در حال تغيير اســت، به 
گونه اى كه معاون پارلمانى دولت خيلى اميدوار است كه چهار وزير 

پيشنهادى راى بااليى در مجلس به دست بياورند.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور روز يكشنبه 29 مهر، محمد اسالمى 
را براى تصدى وزارت راه، فرهاد دژپســند بــراى تصدى وزارت 
اقتصاد، رضا رحمانى براى وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمد 
شــريعتمدارى براى تصدى وزارت كار به مجلس معرفى كرد. شنبه 
5 آبان جلسه راى اعتماد به وزرا با حضور رئيس جمهور در مجلس 

برگزار خواهد شد.
در واكنش به معرفى وزراى پيشــنهادى، فراكســيون هاى واليى، 
مســتقلين و اميد اعالم كردند كه پس از تشكيل جلسات خود و 
شــنيدن ديدگاه هاى وزارى پيشنهادى، نظراتشان را اعالم خواهند 
كرد. البته فراكســيون هاى اميد و مستقلين از دولت انتقاد و گاليه 

هم داشتند.

فراكســيون واليــى اعــالم كــرد كــه بــه بررســى كارنامــه 
عملكــرد وزراى پيشــنهادى و ميــزان تطابــق تخصــص آنهــا 
بــا وزارتخانه هــاى معرفــى شــده مى پــردازد و  در جلســات 
ــا  ــد ب ــرد. فراكســيون امي ــد ك ــالم خواه ــدى نظــر خــود را اع بع
گاليــه از دولــت بــه دليــل عــدم مشــورت در معرفــى وزرا، 
ــه  ــم كابين ــاره ترمي ــن فراكســيون درب ــه موضــع اي ــرد ك ــالم ك اع

ــى  ــع عموم ــزى و مجم ــوراى مرك ــه ش ــكيل جلس ــد از تش بع
مطــرح خواهــد شــد. فراكســيون مســتقلين  نيــز از عــدم رايزنــى 
ــاره معرفــى وزرا  ــا فراكســيون هاى سياســى مجلــس درب دولــت ب
ــوت  ــس از دع ــتقلين پ ــيون مس ــه فراكس ــرد ك ــالم ك ــاد و اع انتق
ــا  ــاى آن ه ــتماع برنامه ه ــت و اس ــنهادى دول ــاى پيش از گزينه ه

ــرد. ــد ك ــر خواه ــار نظ ــا اظه ــن گزينه ه ــاره اي درب
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اعتراف وزير انرژى عربستان؛
نمى توانيم كاهش توليد 3 ميليون بشكه را جبران كنيم

 وزير انرژى عربستان گفت كه اگر 3 ميليون بشكه نفت از عرضه بازار محو شود، ما 
نخواهيم توانست اين ميزان را جبران كنيم و بايد از ذخاير خود استفاده كنيم.

خالد الفالح در گفتگو با آژانس خبرى تاس روسيه، در پاسخ به اين سوال كه آيا كشورش 
مى خواهد تحريم نفتى به ســبك ســال 1973 را دوباره تكرار كند، گفت: چنين قصدى 

وجود ندارد.
وي گفت كه اگر قيمت هاى نفت باال باعث مى شــد اقتصاد جهانى كند شود و ركود به 
وجــود بيايد. امــا با تحريم هاى ايران كه از ماه آينده با تمام قدرت اجرا مى شــود، هيچ 

تضمينى نيست كه قيمت هاى نفت باالتر از اين هم نرود.
به گزارش مهر، فالح در پاســخ به اين كه آيا جهان خواهد توانست از 100 دالرى شدن 
مجدد قيمت نفت جلوگيرى كند يا خير، گفت: من نمى توانم به شما تضمين بدهم، چراكه 

من نمى توانم پيش بينى كنم براى ساير توليدكنندگان چه اتفاقى خواهد افتاد.
وزير انرژي عربستان بيان كرد: اوال ما تحريم هايى بر عليه ايران داريم و هيچ كس نمى داند 
صادرات ايران چه مقدار خواهد بود. دوم اين كه احتمال كاهش توليد در كشورهايى مثل 

ليبى، نيجريه، مكزيك و ونزوئال وجود دارد.
او ادامه داد: اگر 3 ميليون بشكه نفت از عرضه بازار محو شود، ما نخواهيم توانست اين 

ميزان را جبران كنيم و بايد از ذخاير خود استفاده كنيم.

فالح گفت: عربستان سعودى به زودى توليد خود را از 10/7 ميليون بشكه در روز به 11 
ميليون بشكه در روز افزايش مى دهد. ما ظرفيت آن را داريم تا توليد خود را به 12 ميليون 
بشــكه در روز برسانيم و متحد ما در خليج فارس، امارات متحده عربى هم 0.2 ميليون 

بشكه در روز توليد خود را افزايش خواهد داد.
او ادامه داد: ما ظرفيت ذخيره محدودى داريم و در حال حاضر بخش قابل توجهى از آن 

را مورد استفاده قرار داده ايم.
او اضافه كرد كه سال آينده توليد جهان با كمك برزيل، قزاقستان و آمريكا بيشتر خواهد 
شد.فالح گفت: اما اگر شما به عالوه اعمال كامل تحريم ها بر ايران، با كاهش توليد كشور 

ديگر مواجه شويد، آنگاه ما تمام ظرفيت ذخيره خود را از دست داده ايم.

توضيحات جهاد كشاورزي
 درباره يك خبر 

 رئيــس اداره تنظيــم بــازار و توســعه بازرگانــي جهــاد 
خــود،  خبــري  نشســت  در  همــدان  اســتان  كشــاورزي 
صحبت هايــي دربــاره دالر، ارز، صــادرات و گوشــت كــرده 
ــي  ــكان جايگزين ــوان «ام ــا عن ــار آن ب ــس از انتش ــه پ ــود ك ب
دالر بــا يــورو در معامــالت وجــود نــدارد» در روزنامــه شــماره 
3319 در روز دوشــنبه 30 مهــر توضيحاتــي ارســال كــرده 

اســت كــه در ادامــه مي آيــد.
ــه  ــد ك ــان ش ــادرات بي ــر ص ــر FATF ب ــوص تأثي 1-در خص
تاكنــون بــه صــورت كارشناســي بررســي نشــده و اگــر كشــورهاي 
طــرف تجــاري بــا ايــران مبــادرات بــه تجــارت داشــته باشــند ايــن 

اســتان نيــز آمادگــي صــادرات را خواهــد داشــت.
2-در خصــوص جايگزينــي دالر بــا يــورو بيــان شــد كــه 
هيچگونــه  و  مي باشــد  دولــت  سياســت هاي  موضــوع  ايــن 
ــق گــزارش و  ــدارد وليكــن طب ــه بخــش كشــاورزي ن ارتباطــي ب
بررســي هاي اقتصاددانــان بيــان شــده كــه در كوتــاه مــدت چنيــن 
ــه  ــل اينك ــه دلي ــدت ب ــد م ــي در بلن ــوده ول ــر ب ــري امكان پذي ام
ــام  ــاري انج ــادالت تج ــا دالر مب ــا ب ــار آنه ــورها و تج ــام كش تم

نمي باشــد. جوابگــو  مي دهنــد 
3-بيــان شــد كــه وزن اوليــن محمولــه گوشــت اســتراليايي 
ــال  ــه در س ــه اينك ــوده ن ــرم ب ــتان 1400 كيلوگ ــه اس ــي ب واردات
ــده  ــتراليايي وارد ش ــرم گوشــت اس ــزان 1400كيلوگ ــه مي 1396 ب

ــت. اس
4-بيــان شــد كــه تجــار كشــورهاي عــراق و افغانســتان بــا صــادر 
ــام  ــاري انج ــادالت تج ــي مب ــورت ريال ــه ص ــور ب ــدگان كش كنن
مي د هنــد و هيچگونــه ارزي مبادلــه نمي گــردد كــه ايــن موضــوع 
ــدگان  ــادر كنن ــد ارزي، ص ــت تعه ــل درياف ــه دلي ــده ب ــث ش باع
ــن  ــرار از اي ــراي ف ــه ب ــه اينك ــد ن ــام دهن ــادرات انج ــد ص نتوانن
ــا  ــه ســايت نيم ــن ب ــا قيمــت پايي ــي را ب ــه ارز دريافت موضــوع ك

ــد. ــت مي نماين ــي درياف ــراق ريال ــرف ع ــد از ط ندهن

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

كارت دانشجويي زهرا قنبري فرزند تيمور به شماره 
ملي 1210115123 رشته حسابداري دانشگاه بوعلي سينا 

شماره دانشجويي 9412281025 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي  نيكتا قربانى فرزند  مهدى به شماره 
ملي  3861097321رشته علوم اجتماعى دانشگاه 

بوعلي سينا شماره دانشجويي  9612293037 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي زينب ونايى فرزند ابوالقاسم به شماره 
ملي  3920582675رشته  علوم سياسى دانشگاه 

بوعلي سينا شماره دانشجويي   9332283029مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مزايده يك مرحله اي (نوبت اول)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره كل ورزش و جوانــان اســتان همــدان در اجــراي مفــاد مــاده (5) قانــون الحــاق برخــي 
مــواد بــه قانــون تنظيــم بخشــي از مقــررات مالــي دولــت(2) و آئين نامــه اجرايــي آن، در نظــر 
دارد بهره بــرداري از يــك بــاب مجموعــه ورزشــي شــهيد حاجي بابايــي مريانــج را از طريــق 
مزايــده در قالــب عقــد اجــاره بــه بخــش خصوصــي (حقيقــي يــا حقوقــي واجدالشــرايط) و 

يــا  هيئــت هــاى ورزشــي مرتبــط واگــذار نمايــد.
 از متقاضيــان دعــوت بــه عمــل مي آيــد جهــت دريافــت اســناد مزايــده بــه اداره كل ورزش و 
جوانــان اســتان واقــع در همــدان، چهــارراه پاســتور، خيابــان ورزش، جنــب اســتاديوم قــدس 

ــه نمائيد. مراجع
مجموعه شهيد حاجي بابايي مريانج واقع در مريانج، قيمت پايه ماهيانه 100 ميليون ريال و مبلغ 

تضمين شركت در مزايده 80 ميليون ريال 
مهلت خريد اسناد از مورخه 1397/8/3 لغايت 1397/8/7

تاريخ بازگرداندن اسناد از مورخه 1397/8/9 لغايت 1397/8/22
محل تحويل اسناد: دبيرخانه اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

زمان بازگشايي پاكات مزايده: مورخ 1397/8/23 ساعت 9 صبح در دفتر مدير كل اداره ورزش 
وكالت  يا  و  كتبي  نامه  معرفي  (با  آن  قانوني  نماينده  يا  متقاضي  حضور  همدان،  استان  جوانان  و 

محضري) در جلسه مذكور بالمانع است.
م الف(3067)

دهيارى ارپادره از توابع شهرستان رزن در 
ارپادره  روستاى  آسفالت  پروژه  دارد  نظر 
طريق  از  را  مربع  مساحت 8200متر  به  را 

مناقصه واگذار نمايد.
لذا متقاضيان مى توانند ظرف مدت 10روز 
اسناد  دريافت  جهت  اگهى  انتشار  از 
مناقصه و  ارائه قيمت پيشنهادى به امور 
مالى دهياريها واقع در  بخشدارى سردرود 

مراجعه نمايند. 
09193727599  

ميرزايى دهيار ارپادره

آگهـى مناقصه عمومى 

 رشد قيمت ارز و افزايش اختالف قيمت 
سوخت داخلى كشــور با ساير همسايگان 
موجب شــد تا بازار قاچاق سوخت رونق 
بگيرد. به گفته هنديان، معاون ســتاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز، تا سال 92 حجم قاچاق 
سوخت چيزى حدود 7 يا 8 ميليارد تومان 
بود اما حد فاصل 92 الى 96 اين رقم به 500

ميليون دالر تبديل شد. اين در حالى است كه 
طى 3 ماه گذشته چيزى حدود يك ميليارد 
ليتر قاچاق داشته ايم يعنى روزانه حدود 10 تا 
13 ميليون ليتر سوخت قاچاق مى شده است.

به گفته اين مقام مســوول بــا وجود اينكه 
قاچاق در آنســوى مرز، گرانتــر فروخته 
مى شود اما متقاضى بيشترى هم براى خريد 
وجود دارد. براى مثال بنزين در ايران ليترى 
1000 تومان و در تركيه يك دالر و بيســت 
و نه سنت است يعنى چيزى حدود 14 هزار 
تومان، در كشورهاى شرق هم در محدوده 
مرز حدود 5 هزار تومان معامله مى شــود و 
داخل پاكستان بين 7 تا 8 هزار تومان خريد 

فروش مى شود.
على اديانى راد، عضو كميســيون اقتصادى 
مجلــس نيز در ارتباط با قاچاق ســوخت، 
گفــت: تا كنون اعــداد 10، 15، 20 ميليون 
ليتر براى قاچاق بنزين عنوان شده ولى بايد 
گفت عدد دقيقى از ايــن قاچاق نداريم و 
فقط مى توانيم بگوييم كف رقم قاچاق بنزين 
روزانه 10 ميليون ليتر است؛ با احتساب دالر 
15 هزار تومانى مى تــوان گفت ارزش 10

ميليون ليتر قاچاق ســوخت چيزى حدود 
روزانه 150 ميليارد تومان است.

 صادرات بنزين از رويا تا واقعيت
نگاهى به آمار و ارقام حجمى و ارزشى بنزين 
حاكى از آن اســت كه با توجه به اينكه طى 
پااليشگاهى  صنعت  توسعه  اخير  سال هاى 
جزو اولويت هــاى وزارت نفت نبوده و از 
سويى ديگر قاچاق سوخت مزيد بر افزايش 
مصرف شده است، در نتيجه به نظر مى رسد 
با حاشيه نشينى مديريت مصرف طى سال 
هاى اخير، هر قدر هم توليد را ولو به قيمت 
كاهش كيفيت بنزين، افزايش دهيم، احتمال 

ورود ايران به زمره كشــورهاى صادركننده 
اين فرآورده سودآور كمتر مى شود.

عليرضا صادق آبادى، مديرعامل شركت ملى 
پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى اخيرا در 
پى انتشــار گزارش خبرگزارى مهر درباره 
كاهش سهم توليد بنزين يورو4 درپااليشگاه 
ســتاره خليج فارس گفته بود كــه به دليل 
افزايش مصــرف بنزين به اجبــار كيفيت 
بنزين توليدى اين پااليشگاه را مطابق بنزين 
معمولى كرده اند. اين در حالى است كه بيژن 
زنگنه، وزير نفت در كنگره راهبردى نفت و 
نيرو گفت: در پاسخ به جويا شدن وضعيت 

قاچاق بنزين بايــد گفت كه الحمدا... روند 
قاچاق سوخت با موفقيت از مرزها در حال 
انجام است! و بايد گفت به نظر نمى رسد اين 
امر توسط قاچاقچيان باشد و از سويى ديگر 
تا زمانى كــه اختالف قيمت اين فرآورده با 
ساير كشورهاى همسايه وجود دارد، جريان 

قاچاق نيز قطع نمى شود.
 بنزين تك نرخى اشتباه بود

در همين زمينه جواد نوفرســتى، كارشناس 
حوزه انرژى در گفتگو با مهر درباره تجربه 
استفاده از كارت سوخت گفت: در سال 86
تجربه موفقى در استفاده از كارت سوخت 

به منظور مديريت مصرف داشــتيم. به اين 
ترتيب كه بين سال هاى 85 تا 86 نيز با وجود 
افزايش طبيعى تقاضاى ساالنه بدليل افزايش 
تعداد خودرو و موتورسيكلت، شاهد كاهش 
ميانگين 10 ميليون ليتر در روز در مصرف و 

در واقع كاهش قاچاق بوديم.
وى با تاكيد بر اينكه تك نرخى شدن بنزين 
از اشتباهات دولت يازدهم بود، بيان كرد: اين 
اقدام موجب آسيب به منابع بيت المال شد. 
در سال هاى ميانى دولت يازدهم، بيژن زنگنه، 
وزير نفــت اعالم كرد كه بــا وجود بنزين 
تك نرخى نيازى به وجود كارت سوخت در 
روند سوختگيرى نيست. اين گفته وزير در 
حالى مطرح شد كه رشد مصرف بنزين در 
ســال 93، حدود 1/6 درصد و در سال 94، 

حدود 2 درصد بود و آن زمان موجه بود.
اين كارشــناس انرژى ادامه داد: ميانگين 
مصرف روزانه بنزين كشــور در سال 94 
حدود 72 ميليــون ليتر بود، اين در حالى 
اســت كه با حذف كارت سوخت و تك 
نرخى شــدن بنزين رشــد مصرف بنزين 
در ســال 95، پنج درصد، سال 96، هشت 
درصد و در ســال 97، يازده درصد شد. 
اگر ميانگين رشــد مصرف بنزين طى سه 
ســال اخير هم همان حدود 2 درصد قبل 
ادامــه مى يافت، گفته وزيــر نفت دال بر 
عــدم نياز به كارت ســوخت را مى توان 

صحيح تلقى كرد.
نوفرســتى ثابت نگه داشــتن قيمت بنزين 
به مدت3 ســال با وجود تــورم حداقل 10 
درصدى را امرى خطا دانســت و افزود: با 
كاهش قيمــت جهانى نفت در ســال هاى 
آغاز به كار دولت يازدهم، نرخ هزار تومان 
براى هر ليتر بنزين حدوداً معادل نرخ فوب 
خليج فــارس بود. اين در حالى اســت كه 
روند افزايشى نرخ با شيبى ماليم بايد ادامه 
مى يافت، در حالى كــه يكباره نرخ 1500 

تومان براى هر ليتر بنزين در بودجه سال 97 
مطرح شد كه مجلس شوراى اسالمى آن را 

نپذيرفت.
 راه حل چيست؟

اين كارشــناس حوزه انرژى نرخ كنونى هر 
ليتر بنزين را بر اســاس فوب خليج فارس 
حدود 70 ســنت اعالم كــرد و گفت: به 
احتساب دالر 4200 تومانى تا حدود 8 هزار 
تومانى مى توان گفت قيمت هر ليتر بنزين بر 
اســاس فوب خليج فارس بين 3 تا حدود 
6 هزار تومان است. با وجود اختالف قابل 
توجه قيمت دالر حتى اگر هر ليتر بنزين را 
با افزايش قيمت دو ســه برابرى هم عرضه 
كنيم باز هم روند قاچاق ادامه دارد چرا كه با 
ميانگين نرخ ده هزار تومان در شرق كشور 
يا 14 تا 16 هزارتومان در مرز تركيه فاصله 

قابل توجه دارد.  
به گفتــه وى با وجود اينكه ســود قاچاق 
ســوخت به احتســاب ميانگين 20 ميليون 
ليتر در روز از يارانه پرداختى به مردم بيشتر 
است، اما در دوران وزارت زنگنه در ابتداى 
دولت يازدهم اقدامات مناسبى هم انجام شد 
كــه از جمله آن مى توان به ابطال 6 ميليون 
كارت سوخت غيرحقيقى، كاهش ميانگين 
ســميه باالى بنزين تاكســى ها و همچنين 
تخصيص گازوييل بر اساس پيمايش اشاره 

كرد.
نوفرســتى با اشاره به گفته هاى اخير معاون 
اول رئيس جمهــورى دال بر اينكه جامعه 
كشش افزايش قيمت بنزين را ندارد، گفت: 
در اين شــرايط مى توان با الزام اســتفاده از 
كارت سوخت شخصى ميزان رصد مصرف 
بنزين را راحت تر كرد. مشــروط به اينكه 
كارت ســوخت جايگاه داران ســلب شده 
و افرادى كه ميانگيــن مصرف آنها در يك 
دوره اى بيش از حد كارشناســى شــده بود 

رصد شود.

درآمد قاچاقچيان سوخت بيش از يارانه است

بازگشت كارت سوخت 

پ

واحد مناقصات و مزايدات 

حجم كار ماهيانه 
واگذاري تهيه، طبخ رديف

و توزيع غذا (طبخ در 
محل آشپزخانه)

صبحانه و ميان 
وعده پرس

اجاره بهاء محل شام پرس ناهار پرس
آشپزخانه ماهيانه 

تضمين شركت 
در مناقصه 

واگذاري تهيه، طبخ 
و توزيع غذا پرسنل و 
بيماران بيمارستان بعثت

2/425/000/000 160/000/000 ريال420002700030000
ريال 

تضمين شركت در مناقصه: يك طغري ضمانت نامه بانكي كه حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و براي سه ماه ديگر قابل تمديد باشد در وجه دانشگاه علوم پزشكي 
همدان (دقيقاً به نام موضوع مناقصه) يا ضمانتنامه هاي صادر شده از موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مركزي و يا واريز وجه نقد به شماره حساب جاري 

156648660 بانك رفاه شعبه شريعتي 
شركت كنندگان در مناقصه بايد جهت دريافت اسناد مبلغ 400/000 ريال به شماره حساب بانك ملي 2178065757002 با شناسه ملي 171700015310024 واريز نمايند كد 

اقتصادي، شناسه ملي و كد پستي دانشگاه علوم پزشكي به ترتيب ذيل مي باشد.
 651761965351-14002603818-411376716391

هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
دريافت اسناد شركت در مناقصه توسط نماينده شركت با در دست داشتن معرفي نامه كتبي امكان پذير مي باشد.

دانشــگاه علــوم پزشــكي و خدمــات بهداشــتي و درمانــي اســتان همــدان در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاري امــور تهيــه، طبــخ و توزيــع غــذاي 
پرســنل و بيمــاران مركــز آموزشــي درمانــي بعثــت بــه صــورت حجــم كار (پــرس غــذا) طبــخ در محــل آشــپزخانه، از طريــق مناقصــه عمومــي 

بــه پيمانــكاران واجدالشــرايط اقــدام نمايــد. 
بدين منظور از كليه شركت هايي كه داراي تأييد صالحيت از سازمان كار و امور اجتماعي و نيز داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در امور مربوطه مي باشند و 
تمايل به همكاري دارند دعوت مي شود از تاريخ 97/8/3 لغايت 97/8/9 جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه به آدرس، همدان چهارراه شريعتي، ابتداي 
بلوار آيت ا... كاشاني، ساختمان شماره 3 دانشگاه، طبقه اول واحد مزايدات و مناقصات مراجعه نمايند. مهلت ارائه قيمت پيشنهادي و تحويل پاكت هاي الك 
و مهر شده الف- ب- ج از 97/8/10 تا ساعت 14 روز يكشنبه 97/8/20 به دفتر حراست دانشگاه به آدرس همدان، چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار آيت ا... 
كاشاني، ساختمان شماره 2 بوده (تحويل پاكات مناقصه توسط نماينده شركت با در دست داشتن معرفي نامه كتبي امكان پذير مي باشد) و به پيشنهادات 
واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. جلسه كميسيون مناقصه رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه 97/8/21 در دفتر مديريت امور 

عمومي دانشگاه برگزار خواهد شد.

آگهـي مناقصه عمـومي تجديد

 آگهـي ارزيابي كيفـي 
شركت گاز استان همدان سهامى خاص

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه:
 انجــام خدمــات (دفتــري) در ســطح اســتان همــدان طبــق ليســت پيوســت بــر اســاس دســتورالعمل شــوراي 

عالــي كار در ســال 97
 شــركت گاز اســتان همــدان در نظــر دارد عمليــات اجرايــي پــروژه مذكــور را از طريــق مناقصــه بــه شــرح ذيــل 

بــه پيمانــكاران واجــد الشــرايط واگــذار نمايــد.
شرح مختصر كار:

ــرآورد اوليــه پــروژه 22/436/846/000 (بيســت و دو ميليــارد و چهارصــد و ســي و شــش ميليــون و  1- مبلــغ ب
ــال مي باشــد. ــزار)  ري ــل و شــش ه هشــتصد و چه

ــون  ــك ميلي ــت و ي ــد و بيس ــارد و يكص ــك ميلي ــه 1/121/843/000 (ي ــركت در مناقص ــن ش ــغ تضمي 2- مبل
ــر در  ــول معتب ــل قب ــن قاب ــه صــورت يكــي از تضامي ــه ب ــال مي باشــد ك ــزار) ري و هشــتصد و چهــل و ســه ه

آيين نامــه معامــالت دولتــي مي باشــد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد..

متقاضيــان شــركت در مناقصــه از تاريــخ درج آگهــي بــه مــدت 12 روز مهلــت دارنــد ضمــن نامــه اعــالم آمادگــي 
جهــت شــركت در مناقصــه مذكــور، نســبت بــه دريافــت اســناد ارزيابــي كيفــي بــه آدرس اينترنتــي ذيــل اقــدام 

. يند نما
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز سه شنبه 1397/08/15 مي باشد.

محــل تحويــل همــدان، ميــدان شيرســنگي، ســاختمان مركــزي شــركت گاز اســتان همــدان، طبقــه اول، اتــاق 
ــد. ــا مي باش ــور قرارداده 207، ام

تاريخ بازگشايي پاكات مالي متعاقبًا  در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
*ضمناً هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075، دورنويس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه 39-97 يك مرحله اي با شماره مجوز 1397,3680
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حوادث

تاثير سوابق تحصيلى در كنكور عدالت آموزشى است
 دبيركل شــوراى عالى آموزش و پرورش از مجلس خواســت تا پيشنهاد بى تاثير 

كردن سابقه تحصيلى در كنكور راى بياورد.
مهدى نويد ادهم يكى از موانع اجرايى نشدن سند تحول بنيادين را كنكور دانست و 
گفت: شيوه پذيرش دانشجو به روش تستى در چند ساعت محدود آموزش و پرورش 
را آســيب پذير كرده اســت. نگرانى ما اين است كه براى اجراى مطلوب سند تحول 
بنيادين كنكور يك مانع اصلى است.وى با بيان اينكه كنكور به ما اجازه نمى دهد كه 
تحوالت مورد نظر سند تحول بنيادين اتفاق بيافتد، گفت: بحث اين است كه براساس 
قانون ســنجش و پذيرش دانشجو سال 92 ســابقه تحصيلى بايد مبنا باشد و سازمان 

سنجش بايد به صورت تدريجى اين موضوع را عملياتى كند.

30 درصد بيمه شدگان 
بيش از يك دفترچه درمان دارند

 25 تا 30 درصد بيمه شدگان اين سازمان در كشور بيش از يك دفترچه بيمه دارند.
قائم مقام معاون آمار، فناورى، اطالعات بيمه ســالمت گفت: داشتن 2 دفترچه، زمينه 

بروز تخلفات را افزايش داده و منابع مالى زيادى را هدر مى دهد.
محمدرضا رضائيان در گفت و گو با ايرنا افزود: به علت نبود ارتباط نرم افزارى كامل 
بين سازمان هاى بيمه گر، برخى شهروندان چند دفترچه درمانى دارند كه اين امر بايد 

ساماندهى شده و در فرايندى به يك دفترچه براى هر فرد كاهش يابد.
وى افــزود: با اجراى طرح الكترونيكى كردن خدمــات و حذف دفترچه ها، اين امر 

عملى مى شود و از اين پس كسى بيش از يك دفترچه درمانى نخواهد داشت.

آخرين آمار مرگ ومير مادران باردار 
 برنامه ريزى هاى ما براى آينده اين است كه ميزان مرگ مادران را كه در حال حاضر 
حدود 20 در هر 100هزار مواليد زنده اســت تا 12 سال آتى به 8.7 در هر 100هزار 

نفر برسانيم.
رئيس اداره ســالمت مادران وزارت بهداشــت، ضمن اعالم برنامه هاى اجرا شده در 

جهت سالمت مادران و نوزادان، گفت: 
نســرين چنگيزى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: حدود 2000 تخت براى اتاق هاى 
زايمان در كشور فراهم شده است. امكان انتخاب همراه حتى حضور همسران نيز در 
اتاق هاى زايمان نيز براى مادران به وجود آمده اســت كه تمامى اين اقدامات موجب 

ارتباط عاطفى قوى بين مادر و فرزند در زايمان طبيعى مى شوند.  

چرا پرستاران به ترك شغل فكر مى كنند؟
 پرســتارى، شغلى بسيار مهم اســت كه در كنار فوايد بسيار براى 
جامعه، فشارهاى فراوانى را به شاغالن آن وارد مى آورد. پژوهشگران، 
بــا توجه به اين موضوع، عوامل مهم و اســترس زايى كه باعث قصد 

پرستاران به ترك اين شغل مى شود را بررسى كرده اند.
به گزارش ايســنا، به اعتقاد متخصصين، نخستين گام در پيشگيرى از 
ترك شــغل، جلوگيرى از نيت ترك شغل است. ترك شغل كاركنان 
موجب وقفه در عمليات ســازمان شده و جايگزين نكردن افراد براى 
سازمان، پرهزينه و ازنظر فنى و اقتصادى نيز نامطلوب است. اين ترك 
شــغل، معموالً بدون پيش بينى است و ســازمان بايد به كمك برنامه 
آموزشى و توسعه، كاركنان را براى تصدى شغل هاى خالى آماده كند. 
ترك شــغل نه تنها به خاطر هزينه هايى كه بر سازمان تحميل مى كند، 

بلكه به دليل تأثيرش بر خود كاركنان درخور توجه است.
اين موضوع مورد توجه تعدادى از پژوهشگران كشورمان قرار گرفته 

و در مورد آن مطالعه اى را به انجام رسانده اند.
در اين مطالعه، محققينى از دانشــگاه علوم پزشــكى همدان، عوامل 
استرس زاى شغلى را كه قصد ترك شغل را در پرستاران برمى انگيزاند، 

مورد بررسى قرار داده اند.
حرفه پرســتارى، از مشاغلى است كه شــاغالن به آن با استرس هاى 
زيادى مواجه هســتند و ميزان استرس و فرسودگى در آن ها باالست 
برهمين اساس در زمره مشاغلى قرار مى گيرد كه قصد ترك شغل در 

آن ها زياد است.
براى انجام اين پژوهش كه با مشاركت 320 نفر از پرستاران شاغل در 
بيمارستان هاى دولتى شهر همدان انجام شده است، با استفاده از روش 
ميدانى و همچنين پرسش نامه، اطالعات مورد نياز گردآورى شده اند. 
اين اطالعات، درنهايت با اســتفاده از روش هــاى آمارى و به كمك 

كامپيوتر، تجزيه وتحليل شده اند.
نتايج بررسى هاى اين پژوهش نشان مى دهد كه بين تقاضاهاى شغلى 
با قصد ترك شــغل در پرستاران رابطه مثبت و معنادارى وجود دارد. 
يعنى به طور طبيعى، هر چه تقاضا براى شــغل پرستارى بيشتر باشد، 

امكان ترك شغل فعلى توسط پرستار بيشتر است.
همچنين بر اســاس اين نتايج، بين ميزان كنترل بر شغل با قصد ترك 
شغل در پرستاران، رابطه منفى و معنادار وجود دارد. به عبارت ديگر با 
افزايش ميزان كنترل بر شــغل، قصد ترك شغل در پرستاران كاهش 

مى يابد.
سيدعلى مهديون، محقق دانشكده پيراپزشكى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان و همكارانش در اين پژوهش مى گويند: «ويژگى هاى شــغل 
به عنوان يكى از منابع اســترس مى توانند در ســطح و ميزان استرس 
افراد نقش مهمى داشــته باشند. اســتقالل بيشتر و پيچيدگى كمتر در 
كار با اضطراب و شــكايت كمتر رابطه دارد و برعكس استقالل كمتر 
و پيچيدگى در شــغل با اضطراب و شــكايت هاى بيشتر رابطه دارد. 
ويژگى هاى شغل به عنوان يك منبع لذت (باالبودن كنترل و پيچيدگى 
كم) مى تواند باعث كاهش اســترس شــغلى شــده و در فرد ايجاد 
احساس شايستگى كند و از سوى ديگر پايين نبودن كنترل و پيچيدگى 

باال باعث افزايش استرس و كاهش حرمت خود در فرد مى شود».
آن ها مى افزايند: «به عبارت ديگر بــا افزايش حمايت اجتماعى، قصد 
ترك شغل در پرستاران كاهش مى يابد. اين حمايت مى تواند از طرف 
ســوپروايزر، همكاران و... و. صورت گيرد. وقتى افراد احساس كنند 
كه حاميانى در محيط كار دارند، اين مسئله بيشتر جنبه روانى داشته و 

قصد ترك شغل را در آن ها كاهش مى دهد».
از ديــدگاه اين پژوهشــگران، شــبكه حمايت اجتماعــى عالوه بر 
ويژگى هاى فردى و شــخصيتى، در كاهش واكنش به استرس نقش 
مهمى ايفا مى كند. در تبيين رابطه بين حمايت و قصد ترك شغل بايد 
گفت كه حمايت اجتماعى سه كاركرد مهم دارد: كاركرد حفظ سالمتى، 
كاركرد جلوگيرى از استرس و كاركرد حائل يا ضربه گير. كاركرد حفظ 
ســالمتى منعكس كننده تأثير مثبتى است كه حمايت بر به زيستى دارد 
و نشان مى دهد كه حمايت تأمين كننده نياز فرد به پيوستگى با ديگران 
است و اعتمادبه نفس و خودكارآمدى را بهبود مى بخشد. كاركرد حائل 
يا ضربه گير استرس منعكس كننده نقش تعديل كننده حمايت بر رابطه 
بين استرس و نگرش هاى منفى شغلى است. نقش ضربه گير استرس 
نيز از فرد در برابر پيامدهاى شديد استرس محافظت مى كند بنابراين 
وجــود حمايت اجتماعى مى تواند از ايجاد پيامدهاى منفى مثل ايجاد 

قصد ترك شغل جلوگيرى كند.
مهديون و همكاران محققش در خصوص ســاير نتايج حاصل از اين 
پژوهش اذعان دارند: «افزايش تالش در شــغل و كاهش پاداش هايى 
كه فرد در قبال تالش هايش دريافت مى كند باعث افزايش قصد ترك 
شغل مى شود. بر اساس نتايج، افراد وقتى در قبال تقاضاهاى جسمى 
و روانى پاداش هايى دريافت كرده اند، رضايتشان افزايش پيدا كرده بود 

و قصد ترك شغل نداشتند».
آن ها در تبيين اين يافته مى گوينــد: «بى توازنى تالش-پاداش بر اين 
فرض استوار است كه تبادل دوطرفه، زيربناى همه تعامالت در زندگى 
اجتماعى است و اگر اين تبادالت از حالت توازن خارج شود، شرايطى 
اســترس زا به وجود مى آيد. در كار، اين تبادل دوطرفه شــامل ادراك 
توازن ميان تالش صرف شــده در انجام تقاضاى روانى و جســمانى 
و پــاداش نيز به صورت حقوق و عزت و امنيت شــغلى اســت. اگر 
فردى در ســازمان شــرايطى را تجربه كند كه تــالش زيادى صرف 
كرده و پاداش كمى دريافت كرده اســت، نتيجه آن اين است كه فرد 
احساس مى كند در يك محيط فشارزا مشغول به كار است كه مى تواند 

خستگى، فرسودگى و اختالالت جسمانى را موجب شود».
محققيــن فوق در نتيجه گيرى از پژوهش خــود كه در قالب مقاله اى 
علمى پژوهشــى در مجله «ارگونومى» منتشر شــده ، اظهار داشته اند: 
«براســاس نتايج مى توان چنين گفت كه عوامل اســترس زاى شغلى، 
نگرش پرستاران به شغلشان را شكل مى دهند و مى توانند ايجادكننده 
قصد ترك شغل در پرســتاران باشند. بنابراين با شناسايى اين عوامل 
و مديريت كردن آن ها مى توان از ايجاد هيجانات منفى نسبت به شغل 

جلوگيرى كرد».

اطالعات: مسئوالن هيچ رازي را از مردم پنهان نكنند
 بجز حقوقشون!!  

بهار: تغيير تاكتيك در مسابقه تحريم 
 چنين مغزي را بايد دزديد!! 

آرمان: راز سكوت در برابر قتل هاي خانوادگي 
 مي خوان جمعيت كم بشه بى كارى نباشه 

جوان: صداي شكست تحريم نفت ايران 
 مگه از نفت ايران بهتر هم داريم!!

حق ايران: كاله قرمزي اولش مورچه بود 
 مورچه ها كأل عاقبت بخير مى شن

جوان: يك خانم با 300 كيلو طال
 از زمانى كه مهريه خانم ها سكه شد اونا هم طاليى شدند!!

همدان پيام: 5600 جوان در نوبت وام ازدواج 
 تو اين جامعه در نوبت بودن  هم قيمتيه!!

حمايت: افزايش 110 درصدي اعتبارات نوسازي مدارس در روستاها 
 روستاها كه خالي شدن براي جن و انس داريد مدرسه مي سازيد؟

همدان پيام: تنديس ابن سينا در دانشگاه هاي معتبر جهان نصب مي شود 
 ولي ابن سينا دوست نداره بشينه زمين 

ابرار: برگزاري چهارمين دوره طرح آمارگيري روستاها 
  اگه جمعيت جوان پيدا كرديد به ما هم بگيد جايزه داره 

آفتاب: ورق برگشت، افشاني در بهشت مي ماند 
 مگه ديوونه شده كه بهشت رو ترك كنه!!

همشهري: بيمارستان بعثت بدون نيرو بدون دارو 
 پس براى چى اين همه مريض اونجا صف كشيدن!!

فارس: لوايح FATF در هيأت نظارت با عجله و بدون حضور رئيس 
مجمع مطرح شد 

 مى گن عجله كار شيطوِن!!
بهار: مسكن هاي موقتي براى درد بازنشستگان 
 مهم اينه تو داروخونه ها پيدا مي شه يا نه؟

ايرنا: برانكو مردي براي همه فصول 
 ميوه چهار فصل شده برا خودش!!

مزاحمت 2 ساله در اينستاگرام پايان يافت
 عامل مزاحمت با ســوء  اســتفاده از تصاوير خصوصى در شبكه  

اجتماعى اينستاگرام دستگير شد.
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات انتظامى همدان گفت: در 
پى مراجعه خانمى به پليس فتا مبنى بر اينكه شخصى به مدت 2 سال 
در شبكه  اجتماعى اينستاگرام اقدام به مزاحمت و ايجاد صفحه جعلى 
و سوء  اســتفاده از تصاوير خصوصى  او مى كند، بررسى موضوع در 

دستور كار قرار گرفت.
به گــزارش پايگاه خبرى پليس، فيروز ســرخوش  نهاد بيان كرد: در 
بررســى كارشناسان مشــخص شــد، متهم با زيركى و با استفاده از 
ترفندهاى مختلف نسبت به ايجاد صفحه جعلى به نام اين خانم اقدام 
و با ارسال تصاوير خصوصى  او به بستگان نامبرده در شبكه  اجتماعى 

اينستاگرام براى شاكيه ايجاد مزاحمت مى كند.
رئيس پليس فتا همدان با بيان اينكه متهم پس از دستگيرى انگيزه خود 
را انتقام جويى عنوان كرد، گفت: در تحقيقات پليســى مشخص شد 
متهم در شبكه اجتماعى اينســتاگرام با اين خانم آشنا و پس از بروز 

اختالف، براى انتقام جويى اقدام به چنين عملى مى كند.
ســرخوش نهاد به كاربران فضاى مجازى توصيه كــرد: از قرار دادن 
تصاوير، فيلم ها و هرگونه اطالعات محرمانه شخصى و خانوادگى در 

اين فضا خوددارى كنند.
وى افزود: قرار ندادن تصاوير شــخصى و خصوصى در شــبكه هاى 
اجتماعى به معناى حفاظت از حريم خصوصى كاربران است، چرا كه 
اين اقدام فرصت را براى سرقت آنها توسط مجرمان سايبرى و انجام 

اعمال مجرمانه بر عليه كاربر فراهم مى كند.

 اين روزها هر ســاعت از شــبانه روز، 
عموماً هر شــبكه ســيما را كه نگاه كنيد از 
ديــدن و شــنيدن تبليــغ كالس كنكور يا 
كتاب هاى كمك درسى بى نصيب نمى شويد.

 برخى به شوخى مى گويند همين روزهاست 
كه رسانه ملى درباره فوايد تست زنى برنامه 
پزشكى را روى آنتن ببرد. اينجاست كه علل 
ايجاد چنين بازار پر دامنه مخربى را بايد در 
دو نهاد جســتجو كرد: خانواده و آموزش و 
پرورش و البته در موضوع  پر چالش كنكور.
هســتند  معتقد  كارشناســان  از  بســيارى 
خانواده ها سال هاســت تمام فكر و ذكرشان 
از همان روزهاى اولى كه فرزندشــان را به 
مدرسه مى فرســتند اين است كه او را دكتر 

و مهندس كنند.
حتــى پيش از آنكه دركــى از اين موضوع 
داشــته باشــند كــه خالقيت و اســتعداد 
فرزندشان در چه مسيرى است و اينكه ميزان 
عالقه به درس و تحصيــل و حتى توانايى 
يادگيرى او در چه ســطحى است اين فكر 
در ذهن آنها كليد خورده اســت و اين توقع 
در آنها و سپس فرزندانشان ايجاد شده است.

همين مســاله بازار داغى را مهيا كرده است 
كه كســانى براى كمك به ايــن خانواده ها 
براى موفقيت هاى اجبارى فرزندانشان وارد 
ميدان شوند. ديگر اعداد و ارقام كالس هاى 
كنكور بر كسى پوشيده نيست. سال گذشته 
معمولى ترين پكيج درســى آموزشگاه هاى 
كنكــور از قيمت 300هزار تومان شــروع 

مى شد. 
گفته مى شــود اين آموزشــگاه ها تنها از راه 
فــروش همين دى وى دى هــا ماهانه مبلغ 
ميلياردى ســود دارند. در كشور بالغ بر 10 
موسسه كنكور بزرگ در كشور وجود دارد 
و البته موسسات و ناشران كتاب هاى كمك 
درسى فراوانى كه حاال به قدرى رشد كرده 
اند و در بــازار جاى خود را باز كرده اند كه 
بايد گفت يكى از علل حذف نشدن كنكور 
را بايد در وجــود همين بازار حاشــيه اى 

جستجو كرد. 
جمله پر تكرار: «مافياى كنكور ايران رقمى 
معــادل 8000 هزار ميليــارد تومان از طرق 
مختلف به جيب مى زنند و با توجه به چنين 
گردش مالــى بااليى، مانع حــذف كنكور 
مى شــوند» را بارها در رســانه ها خوانده و 

شنيد ايم.
امــا آيا گســترش بى رويــه اين بــازار و 
تاثيرگذارى غير قابل انكار آنها در امر تعليم 
و تربيت يك رابطه يكســويه است؟ حتى 
حاال هم كه بحث تاثير ســوابق تحصيلى به 
صورت قطعى در كنكور مطرح است -فارغ 
از انتقاداتى كه به آن وارد است- راه جديدى 
را براى همين موسسات ايجاد كرده، گويى 
آمــوزش و پرورش از هر ســويى بچرخد 
اين بخش قابليت همســويى بــا آن را پيدا 
مى كند تا راهى ميان دانش آموزان پيدا كند 
و اين نشان مى دهد كه علتى بزرگ تر در دل 
دستگاه تعليم و تربيت كشور وجود دارد كه 

بايد آن را واكاوى كرد. 
مادر دانش آموز پايه نهم يكى از دبيرســتان 

هاى اســت. او هنوز فرزنــدش را در هيچ 
كالس كمك درسى ثبت نام نكرده اما در اين 
سال ها كم هزينه بابت تهيه كتاب هاى كمك 

آموزشى نداده است. 
منصوره حقيقت گفت: وقتى كتابهاى درسى 
آنقدر ســخت نوشــته مى شــود كه معلم 
خودش بــه دانش آموزان اصرار دارد از يك 
كتاب كمكى اســتفاده كننــد، من هم براى 
موفقيت بچه ام مجبورم اين هزينه را بدهم. 
حتى مى دانم برخى مدارس خودشان كتاب 

مشخصى را معرفى مى كنند. 
وى اضافه كرد: دردســر اصلى مــا از پايه 
دهم شــروع مى شــود و از حاال پسرم يك 
ليســت از كالس هــا و كتاب هايى كه براى 
كنكورش مفيد است تهيه كرده. پسرم خيلى 
نگران است چون رقابت در كنكور هر روز 
سخت تر مى شود و ما فقط كنار او هستيم تا 

به موفقيتى كه مى خواهد برسد.
او با اين حرف كــه خانواده ها خود مقصر 
ايجــاد بــازار كالس هاى كنكور شــده اند 
مخالف است و در اين باره اظهار كرد: امروز 
مد شده همه خانواده را مقصر مى دانند. هيچ 
كس نمى گويد معلم چقدر ســر كالس كم 
كارى مى كند يا همان معلم ها در كالس هاى 
كنكور درس مى دهند يــا حتى كتاب هاى 

كمك درسى مى نويسند.
 بچه من كالس هشــتم يك معلمى داشت 
كه اگر بــا او كالس خصوصى نمى گرفتيم 
نمره خوبى به پسرم نمى داد. چرا آموزش و 

پرورش اينها را نمى بيند؟
نهال عظيمى هم كه مــادر دانش آموز پايه 
هفتمى است، مقصر اصلى زياد شدن كالس 
هاى كنكور و كتاب هاى كمك آموزشى را 
كتاب هاى درســى مى داند. او در اين باره 
گفت: شما كتاب هاى درسى بچه ها را ورق 
بزنيد. حتى در دوره ابتدايى هم برخى از اين 
كتاب ها براى مِن مادر هم قابل درك و فهم 
نيست و براى آموزشش نياز به يك كمكى 
در خانه دارم تا مطالب را بهتر بتوانم به پسرم 
يــاد بدهم. معلم ها هــم از همين كتاب ها 
اســتفاده مى كنند. چرا كتاب هاى درسى را 
يكجور نمى نويسند كه نيازى به اين كتاب 
هــا و كالس ها نباشــد؟ خــود آموزش و 

پرورش از اين بازار يك سودى مى برد.
يك كارشــناس آموزشــى در اين ارتباط با 
بيان ايــن موضوع كه آمــوزش و پرورش 
آنها نمى توانند خانواده ها را مجاب كند كه 
فرزندانشان را به كالس هاى كنكور و تست 
نفرســتند، گفت: گاهى براى درك برخى از 
مفاهيم درسى به تمرين بيشترى نياز هست 

كه در كتاب درسى نيست. 
رضا اســدى ادامــه داد: وزيــر آموزش و 
پرورش تالش جدى براى حذف اين كالس 
هاى كنكور و كتاب هاى تســت زنى دارد 
انجام مى دهد كه بسيار كار خوبى است اما 
آن چيزى كه ما از نزديك شــاهدش هستيم 
اين است كه در نهايت يك كنكورى هست 
و همه نگاه بچه ها به آن ســمت اســت و 
براى همين در اين شــرايط به نظرم ممكن 
نيســت بتوان اين كالس هــا و كتاب ها را 

حذف كرد.
 وى بيــان كــرد: در دوره ابتدايى اتفاقات 
خوبى افتاده اما معتقــدم برخى مفاهيم در 
دوره ابتدايى ســخت بيان شده و كودك و 
والدين به كتابى ساده تر براى درك آنها نياز 
دارند. يكى از مشــكالت هم اين است كه 
نظام آموزشــى و درسى نسبت به دوره اى 
كه پدر و مادرهــا تحصيل مى كردند تغيير 
كرده و شــيوه و روش تدريس عوض شده 
و آنها هم در كمك به فرزندانشان احساس 

ناتوانى مى كنند.
كارشــناس ديگرى نيز با بيان اين موضوع 
كه تعــدادى از كارمندان آموزش و پرورش 
در دفتر تاليف هستند كه زحمت مى كشند 
تا ســپهر فرهنگى ايران حفظ شــود، بيان 
كــرد: هزاران فرد توانمنــد وجود دارند كه 
مــى توانند در امر آمــوزش كمك كنند اما 
انحصارى در آموزش و پرورش ايجاد شده 

كه اجازه نمى دهد سند اجرايى شود. 
حتى ما در انجمن ناشران آموزشى جلساتى 
با مسئوالن براى اجرايى شدن سند گذاشتيم 
امــا يك ديگر هراســى در بدنــه آموزش 
و پــرورش وجود دارد. وقتى شــما فضا را 
باز نمى كنيد كــه افراد فرهيخته كه دغدغه 
آموزش دارند به جايگاه شايســته برســند، 
عرصه را بــراى حضور افراد ســودجو به 

عنوان بخش خصوصى باز مى كنيد.
وى بــا تاكيد بر اينكه ما مدام دم از غرب 
زدگى مى زنيم اما كتــاب هاى فيريك و 
شــيمى و زيســت ما وصله كردن كتاب 
هاى مرجع غربى است، اظهار كرد: وقتى 
كتاب ها وصله وصله مى شــود، انسجام 
ندارد و دانش آمــوز و دبير نيازمند كتاب 
هايى مى شــوند كه اسمش را گذاشته ايم 
كتــاب هاى كمك آموزشــى كه برخى از 
آنها كامال آموزشــى اســت. اگر برخى از 
اين كتاب هاى اســتاندارد در بازار نباشد 
عمال معلم و دانش آموز در فهم كتاب ها 
دچار مشكل مى شوند. البته در هر صنفى 
يك ســرى كالهبردار هم پيدا مى شود كه 
باز در خود سيســتم به آنهــا بها داده مى 
شــود. در كنار كتاب هاى خوب آموزشى 
افراد بسيارى هم هستند كه از خالء تاليف 

كتاب هاى درسى سواستفاده مى كنند.
شــايد باورش سخت باشــد اما آنچه در 
اين گــزارش آمد تنها مقدمه اى اســت 
بر گره اى كه در رابطه دوســويه آموزش 
و پرورش و كالس هــاى كنكور وجود 
دارد. مقدمــه اى كه به ما از عدم نظارتى 
كــه مافياى كنكــور را بــزرگ كرد مى 
گويــد. از كتاب هاى درســى پر غلط و 
نياز به كتاب راهنمــا، از معلمانى كه راه 
را براى ورود كتاب هاى كمك درســى 
باز كرده اند، از مولفانى كه از كتاب هاى 
خارحى كپى بردارى مى كنند، از ســهم 
به حق بخــش خصوصى در امر آموزش 
كه بــا هدايت نكردن آن بخشــى از آن 
بيراهه رفته اســت، از والدينى كه تنها راه 
موفقيــت فرزندانشــان را در موفقيت در 
كنكور مى بيننــد، از دوگانگى امتحانات 
نهايــى و كنكور،  از ســهم رســانه ملى 
در گســترش نياز بــه كالس هاى كنكور 
و كتاب هاى كمك آموزشــى و خالصه 
كالف سردرگم يك مساله: نياز به كالس 
هاى كنكور و كتاب هاى كمك آموزشى 
و گاه صرفا تجارى دقيقا از كجا نشــات 

گيرد؟ مى 
پاسخ به اين پرســش قطعا نياز به واكاوى 

زواياى ديگرى نيز دارد.

وزيرمي گويد الزم باشد مجوز صادر نمي كنيم

كالف سردرگم رابطه كتاب هاى 
درسى، كمك درسى و كنكور

اجتماعى شدن 
كودكان در گرو 
انجام فعاليت هاى 
گـروهى
 كودكان بــا پيشــرفت در زمينه  بازى 
و ورزش گروهــى عالوه  بر رشــد تفكر 

اجتماعى، احساس موفقيت نيز مى كنند.
ــه  ــا توجــه ب يــك روان شــناس گفــت: ب
افزايــش تــك فرزنــدى و كــم بــودن 
تعامــل اجتماعــى در بســتر خانــواده، 
ــه شــرط مناســب بــودن شــرايط بــراى  ب
3 از  پــس  كــودكان  كــودكان،  رشــد 
ــده و  ــودك ش ــد وارد مهدك ــالگى باي س
زندگــى اجتماعــى خــود را اين گونــه 

ــد. ــاز كنن آغ
ســيدرضا فراهانى در گفتگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، بــا بيان اينكه امروزه 

كــودكان تــك بعدى بزرگ مى شــوند 
و در اين شــرايط بايــد اهميت حضور 
در اجتمــاع و يادگيــرى مهارت هــاى 
اجتماعــى را در اولويــت قــرار دهيم، 
مى خواهند  بازيگوشى  با  كودكان  افزود: 
اول خود و سپس محيط اطراف خود را 
كشــف كنند؛ بايد شرايط را براى كشف 
هرچه بهتر محيط اطراف كودكان فراهم 
كنيم، چرا كه در صورت نبودن شــرايط 
مناســب و آشــنا نشــدن اين كودكان 
بــا محيط اطــراف خود، ايــن كودكان 
دچار افسردگى شــده و براى رهايى از 
ديوارهاى افسردگى دست به بازيگوشى 
و لجبازى مى زنند كه اين افســردگى را 

مى نامند. بيش فعالى  اشتباه  به 
وى عنوان كرد: معلمــان نقش زيادى در 
رشــد كودكان دارند و با توجه به اين امر 
بايد با درك شرايط رشدى كودكان نسبت 
به شاگردان خود توزيع مناسبى از توجه را 

داشته باشند.

فراهانى افزود: امروزه در اغلب مدارس بر 
مقوله هاى بازى، سرگرمى و ورزش تأكيد 
زيادى ميشــود چرا كه اين فعاليت ها روى 
زندگى مســالمت آميز و رشــد و بالندگى 
كودكان تأثير بســزايى دارد. كــودكان با 
پيشرفت در زمينه  بازى و ورزش گروهى 
عالوه  بر رشــد تفكر اجتماعى، احساس 

موفقيت نيز مى كنند.
وى با تاكيــد بر اينكه ورزش هاى گروهى 
كه فعاليت هاى گروهــى را به دنبال دارند 
ســبب ايجاد ارتباط و تعامل گروهى شده 
و كنار آمدن با قوانين و يادگيرى بايدها و 
نبايدها را به دنبال دارد، تصريح كرد: اين امر 
موجب افزايش مسئوليت پذيرى كودكان و 
در نتيجه كاهش استرس و تأمين سالمت 

آنها مى شود.
اين روان شــناس بيان كــرد: ورزش هاى 
انفــرادى براى كودكان توصيه نمى شــود، 
چون اصــل، فعاليت گروهى اســت، در 
ورزش هاى انفرادى برخى اصل ها از قبيل 

طرد شدن تجربه نمى شود.
وى بــا بيــان اينكه ورزش هــاى گروهى 
به لحــاظ اجتماعى و روانشــناختى تأثير 
بسزايى در شخصيت كودكان دارند،گفت: 
اين در حالى اســت كه بازى هاى مجازى 
باعث ايجاد آسيب هاى عصب شناختى و 

پرخاشگرى مى شود.
فراهانى اظهار كــرد: بازى هاى مجازى و 
رايانه اى روح اجتماعى نداشــته و باعث 
بروز مشكالت و مرگ نورون هاى عصبى 

در كودكان مى شوند.
وى با بيــان اينكه كودكان امروزى  از بدو 
تولد تا 20 ســالگى هــر روز يك نورون 
عصبــى را از دســت مى دهند كــه نبود 
فعاليت هاى گروهى مناسب و سالم موجب 
افزايش مرگ اين نورون ها مى شود، تاكيد 
كرد: اين در حالى اســت كــه حضور در 
گروه هاى اجتماعى به هرس شدن منطقى 
نورون ها كمك كرده و باعث كاهش ريزش 

سلول هاى عصبى در كودكان مى شود.

افزايش دانشجويان مشروطى 
در رشته هاى علوم پايه

 رئيــس دانشــكده علــوم زميــن دانشــگاه خوارزمــى بــا بيــان 
ــوم  ــته هاى عل ــده در رش ــه ش ــان پذيرفت ــه داوطلب ــه رتب اينك
ــرده اســت،  ــدا ك ــر افزايــش پي ــه طــى طــول ســال هاى اخي پاي
ــه  ــوم پاي ــته هاى عل ــروطى در رش ــجويان مش ــش دانش از افزاي

ــر داد. خب
محســن رضايــى در گفت وگــو بــا ايســنا بــا بيــان اينكــه ســطح 
ــرده  ــدا ك ــت پي ــه اف ــوم پاي ــته هاى عل ــجويان رش ــى دانش علم
ــن  ــوم زمي ــزود: در رشــته زمين شناســى دانشــكده عل اســت، اف
ــا افزايــش  دانشــگاه خوارزمــى در چهــار پنــج ســال گذشــته ب
تعــداد دانشــجويان مشــروطى مواجــه شــديم و پــس از بررســى 
ــجويان ورودى  ــاى دانش ــه رتبه ه ــئله و مقايس ــن مس ــت اي عل
رشــته زميــن شناســى در طــول ده ســال گذشــته، دريافتيــم كــه 
در طــول ايــن ســال ها رتبــه دانشــجويان پذيرفتــه شــده در ايــن 

ــرده اســت. ــدا ك ــش پي ــته ها افزاي رش
ــى در  ــراى قبول ــادى ب ــت زي ــه رقاب ــى ك ــزود: از آنجاي وى اف
همــان رشــته هاى باالتــر ماننــد پزشــكى، دندانپزشــكى و 
ــته هاى  ــدن در رش ــه ش ــراى پذيرفت ــود دارد ب ــازى وج داروس
ــه حتــى در دانشــگاه هاى خــوب الزم نيســت دانــش  علــوم پاي

ــد. ــام دهن ــادى انج ــالش زي ــوزان ت آم
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■ حديث:
امام علي(ع):

 در باره خوراكى ها ميانه روى كنيد ؛ چرا كه اين ، از اسراف به دورتر است و بدن 
را سالم تر نگه مى دارد و به عبادت ، بيشتر كمك مى كند . 

غرر الحكم : ج 4 ص 301 ح 6153

هفت نمايش به بخش مسابقه تئاتر خردسال 
راه پيدا كرد

ــار مســابقه تئاتــر خردســال هفــت  ــا پايــان مرحلــه ارزيابــى آث  ب
ــنواره  ــن جش ــت و پنجمي ــش از بيس ــن بخ ــده اي ــش برگزي نماي

ــدند ــى ش ــوان معرف ــودك و نوج ــر ك ــى تئات بين الملل
هيأت انتخاب مســابقه تئاتر خردســال بيســت و پنجمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان متشــكل از علــى اكبر قاضى نظام، 
نوشــين بيگلريان و رضا عبدالعلى زاده با بررســى آثار راه يافته به اين 

بخش هفت نمايش را براى حضور در جشنواره معرفى كردند.
ــى  ــل معرف ــرح ذي ــه ش ــن بخــش ب ــه اي ــه ب ــاى راه يافت ــش ه نماي

ــدند: ش
ــدار از  ــرار پاي ــه اب ــى فاطم ــته و كارگردان ــى» نوش ــش «آدم برف نماي

ــدان هم
ــى  ــين فداي ــيد حس ــته س ــه» نوش ــك و رودخان ــش «خرگوش نماي

ــان ــى از اصفه ــرا طباطباي ــى زه ــا كارگردان ــين ب حس
نمايــش «رويــاى ســپيد» نوشــته و كارگردانــى آريــان ناصــرى مهــر 

از تهــران
نمايــش «ســفر دنــدان هــا» نوشــته فرهــاد اســماعيلى بــا كارگردانــى 

محمــد طالبــى از همــدان
ــا كارگردانــى شــراره  ــا ب نمايــش «گورخــر ســياه» نوشــته بربــل ماي

ــس ــار از پردي طي
نمايــش «لبــاس هــاى رنگارنــگ» نوشــته و كارگردانــى نــگار نــادرى 

از الهيجــان
نمايــش «ميخــوام ســبز باشــم» نوشــته و كارگردانــى ميــالد احمدلــو 

از تهــران
بيســت و پنجميــن جشــنواره بيــن المللــى تئاتــر كــودك و نوجــوان 

29 آبــان تــا 4 آذر 1397 بــا ميزبانــى همــدان برگــزار مــى شــود.

رئيس جمهور و كابينه فضايى!
وحيد حاج سعيدى »

 محرم نجف پور در كتاب "خوابهاى يك ديوانه" 
چنين ســروده است: «آمپول هايى تزريق كرده ام كه 
براى خواباندن يك فيل نر كافى بود/ اما مرا نخواباند/ 
قرص هايى خورده ام كه مى توانســتند ضربان قلب 
زرافــه اى را كند تر كنند/ اما ضربــان قلب مرا نه/ 
تســت هاى بيشمارى داده ام كه با كمترين خطا مى 
توانستند نوع بيمارى خر مگس ها را مشخص كنند/ 
اما بيمارى مرا نتوانســتند تشخيص دهند/ پيش دعا 
نويســان هم رفته ام/ آنها هم كارى از دستشــان بر 
نيامد/ دكتر معتقد اســت فقط يك چيز مى تواند مرا 

نجات دهد!»
حاال حكايت ماســت كه در چند ماه اخير چيزهايى 
ديده و شنيده ايم كه اگر ماركوپولو براى هموطنانش 
تعريف مى كرد، از شســت پا آويزانش مى كردند يا 

بالى گاليله را سر او مى آوردند!
باز هم خــدا پدر دكتر را بيامرزد كــه درمانى براى 
شــاعر پيدا كرده است و فقط به خودش گفته است! 
ما اينجا از سر حيرت ، ديگر انگشت سالمى برايمان 
نمانده است كه گاز بگيريم و با اعداد و ارقامى سر و 
كار پيدا كرده ايم كه سابق بر اين فقط برايم محاسبه 

اجرام آسمانى استفاده مى شد!
يعنى به قول آن بازيكن ملى پوش تيم سپاهان رفته 
به رفته داريم به ســمتى پيش مى رويم كه باور كنيم 
برخى از اعضاى دولت آدم فضايى هستند و حسن 
معجونى و ساير دوستان در سريال مسافران پر بيراه 
بازى نكرده اند. خدا وكيلى كدام رئيس بانك مركزى 
شش ماه بعد از انفصال خدمت هنوز مى تواند به گل 
كارى روى تپه هاى اقتصادى مملكت ادامه بدهد و 
دالر را تا مرز 20 هزار تومان و ســكه را تا 5 ميليون 
تومان  هل بدهد؟! به جز يك مدير فضايى چه كسى 
مى تواند پرايدى كه بايد درب كارخانه اش را احمد 
نجفى گل بگيرد تا مرز40 ميليون تومان برساند! رب 
سه هزار تومانى بدون دخالت دست كدام فضايى به 

18 هزار تومان مى رسد؟!
البتــه ايــن يــك بعــد داســتان اســت و روى كاغــذ 
امــكان رخ دادن چنيــن پديــده هــاى نــادرى 
ــك و  ــى انجــام ي ــدا وكيل ــى خ ــود؛ ول محتمــل ب
ــر  ــون عمــل چشــم آن هــم توســط وزي ــم ميلي ني
ــه امــورات  ــه جــز عمــل چشــم ب مملكــت كــه ب
روبنايــى و زيــر بنايــى اقتصــادى هــم نيــم نگاهــى 
ــرز  ــا م ــى را ت ــه فضاي ــن فرضي ــت، اي ــته اس داش
ــه  ــتيد ك ــان هس ــرد! در جري ــى ب ــش م ــات پي اثب
صــدا و ســيما در رپرتــاژى مفصــل بــا وزيــر 
ــه  ــى ك ــرد و در گفت وگوي ــه ك ــت مصاحب بهداش
در آن وزيــر از خاطــرات كودكــى اش شــروع كــرد، 
ــن جــراح  ــه بهتري ــن پرســش رســيد ك ــه اي كار ب
چشــم كشــور كيســت و وزيــر در نهايــت تواضــع، 
گلويــى صــاف كــرد و اظهــار كــرد كــه در طــول 
ــون و پانصــد  عمــر كارى خــود قريــب يــك ميلي

ــل جراحــى انجــام داده اســت ! ــزار عم ه
يعنى اگر دكتر از 29 سالگى عمل جراحى را شروع 
كرده باشد و 30 سال هم سابقه عمل چشم خلق اهللا 
را داشته باشد، بايد ســاالنه 50 هزار عمل جراحى 
كرده باشد. 50 هزار عمل در هرسال يعنى به عبارت 
ديگر با تقسيم بر 365 روز، وزير محترم بايد روزانه 
حدود 137 عمل جراحى چشــم كرده باشــد. هر 

ساعت شش عمل!
در واقع وزير مودب و مردمدار دولت در تلويزيون 
ملى چشم در چشــم مردم دارد مى گويد من هر ده 
دقيقه يك عمل چشــم انجام مى دهم. تازه اين در 
حالى است كه ايشان از 30 سال پيش تا بحال اصال 
يك ربع هم نخوابيده باشد و گالب به رويتان شبانه 
روزى در حال عمل كردن مردم باشــد! البته ايشان 
شايد فوت كردن در چشم براى خارج كردن مژه را 
نيز، جزو اعمال جراحى محاســبه كرده باشد وگرنه 
در حالت استاندارد  اين تعداد عمل نياز به 342 سال 

زمان بى وقفه دارد!
به قول شــاعر شــباهت عجيبى بين من و تو وجود 
دارد/ با اين تفاوت كه تو داخل كابينه هســتى و من 

داخل زندگى!

توليد تراشه از پروتئين سلول هاى انسانى 
  محققان معتقدند مى توان با پروتئين ســلول هاى انسانى تراشه 
هايى بســيار كارآمد ساخت. در صورت ساخت اين تراشه ها، نمونه 

هاى سيليكونى منسوخ خواهند شد.
به گزارش مهر، مى توان با كمك ساختارهاى بيولوژيكى كوچكى كه 
سلول ها را كنار هم نگه مى دارد، رايانه هاى آينده را كوچكتر ساخت.

 گروهــى از محققان روشــى براى توليد تراشــه رايانه با كمك 
سيتواســكلتون يا اسكلت ســلولى ابداع كرده اند.سيتواسكلتون 
هــا پروتئين هاى قالب بندى هســتند كه به ســلول ها شــكل 

مى دهند.
محققان  ادعا مى كنند تراشه هاى سيليكونى كه در دهه 1980 به توليد 

انبوه رايانه ها كمك كردند، به زودى منسوخ مى شوند.

عينك الكترونيكى كه به عينك مطالعه 
تبديل مى شود

  يك شركت ژاپنى عينك الكترونيكى ساخته كه با فشار دكمه اى 
به عينك مطالعه تبديل مى شود.

بــه گزارش مهر، شــركت ژاپنــى TouchFocus طرحى از يك 
عينك الكترونيكى ارائه كرده است. با فشار يك دكمه عينك از حالت 
عادى به عينك مطالعه تبديل مى شود.در سال 2011 ميالدى شركت 
PixelOptics طيفى از كريستال هاى مايع را در عينك به كار برد 
تا تنظيمــات كانونى عينك هاى عادى را تغيير دهد. به اين ترتيب با 
فشار دكمه اى حالت عينك تغيير مى كند. اما اين عينك ها مشكالت 
مختلفى داشتند.به هرحال عينك هاى ساخت شركت ژاپنى از سيستم 

كريستال مايع استفاده مى كنند تا حالت عينك را تغيير دهند.

توسعه فناورى ها را به شركت هاى 
دانش بنيان بسپاريم 

 دبير ستاد توسعه هوايى و هوانوردى معاونت علمى گفت:با سپردن 
توسعه فناورى ها به شركت هاى دانش بنيان، فعاليت ها با سرعت خيلى 

باال و هزينه بسيار كم انجام خواهد شد. 
منوچهر منطقى در خصوص توانايى باالى بخش خصوصى در زمينه 
صنعت هوايى، بيان كرد: مى توانيم توسعه فناورى ها را به شركت هاى 
دانش بنيان بســپاريم تا آ نها با سرعت خيلى باال و هزينه بسيار كم اين 

كار را انجام دهند.
بــه گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان؛ منطقى گفت: شــركت هاى 
دانش بنيان با اســتانداردهاى علمى و هزينه هاى پايين بايد در صنعت 

هوا و فضا فعاليت كنند و بايد اين شرايط را براى آنها فراهم كنيم.

داروى نانويى جديد كه به كمك نوزادان و 
كودكان مى آيد 

 يكى از شــركت هاى دانش بنيان موفق به ساخت داروى نانويى 
جديد براى درمان بيمارى پوســتى نوزادان شــده است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ فعاليت جوانان نخبه در شركت هاى دانش 
بنيان در كنار طرح هاى اســتارت آپى ســبب رشد و پيشرفت كشور 
مى شود.باشــگاه خبرنگاران جوان در نظر دارد به معرفى محصوالت 
ساخته شــده در اين شــركت ها بپردازد.يكى از شركت هاى دانش 
بنيان موفق به توليــد داروهاى جديد بر پايه نانو فناورى براى درمان 
سوختگى كودكان شده اســت.اين داروى جديد كه بدون هيچ گونه 
عوارض جانبى براى كودكان ســاخته شده اســت ضد التهاب، ضد 

ميكروب و دور كننده حشرات است.

توليد ربات گرافنى در ابعاد يك سلول 
 محققان دانشــگاه ام آى تى، موفق به توليد ربات بسيار كوچكى 
شده اند كه ابعاد آن به اندازه يك سلول است و در توليد آن از گرافن 

استفاده شده است. 
 به گزارش فارس ، محققان دانشــگاه ام آى تى، موفق به توليد ربات 
بســيار كوچكى شــده اند كه ابعاد آن به اندازه يك سلول است و در 

توليد آن از گرافن استفاده شده است.
 ربات يادشــده مى تواند در بدن انســان شنا كند و وضعيت سالمت 
فرد را كنترل كند. از اين ربات مى توان براى انتقال دارو به داخل بدن 

انسان هم استفاده كرد.
ربات مذكور همچنين مى تواند داده هاى مختلفى را در مورد محيط 

زيست يا درون بدن انسان جمع اورى كند. 

 حضــور ميهمانــان خارجى اجــالس جهانى 
گردشگرى در همدان يك ظرفيت بى نظير است . 
به واسطه اين رويداد رسانه ها مى توانند با انعكاس 
دادن ظرفيــت ها و توانمندى هاى اســتان بيانگر 

جايگاه ويژه همدان در حوزه گردشگرى باشند.
چــه بخواهيم و چــه نخواهيــم دنيا به ســمت 

گردشگرى در حركت است . 
اگر قدم پيش نگذاريم ســهم خود را از دست مى 
دهيم و اين فرصت ها نبايد از دست داده شود. از 
ديدگاه قرآن براى گردشــگرى توصيه هاى متعدد 
شده است كه بيانگر  اهميت سفر تجارت و تفرج 
مى شــود كه اين عوامل گردشــگرى اما بايد اين 

عوامل را به شايستگى مديريت كرد. 
فرهنــگ هــاى بيگانــه بــا ســفر بــه اســتان همــدان 
ــران  ــا فرهنــگ هــاى غنــى اي فرصــت آشــنايى ب
اســالمى را پيــدا مــى كنــد و ايــن زمانــى اســت 
كــه مــى توانيــم چهــره درســت اســالم و فرهنــگ 

خــود را بــه آنهــا معرفــى كنيــم.
امروز حضور گردشــگران در كشــور باعث شده 
است كه آنها بفهمند تصوير واقعى ايران اين نيست 
كه نشــان داده مى شود اجالس جهانى گردشگرى 
در همدان مى توانــد بيانگر امنيت و تعامل جامعه 

ميزبان با گردشگران باشد.
اگر بتوانيم با برخوردهاى درست با گردشگران كه 

از سراســر دنيا به ايران مى آينــد فرهنگ خود را 
نمايان كنيم توانســته ايم اين افراد را به دين اسالم 

جذب كنيم.  وقتى گردشــگر با پاى خود به اينجا 
مى آيد فرصتى فراهم مى شــود تــا ظرفيت هاى 

گردشگرى توانمندى هاى فرهنگى و امنيت كشور 
معرفى شود.

  بنــا بــه بــرآورد انجام شــده و با 
اســتناد بــه اظهارنظــر جديــد رئيس 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى كه ســهم اين سازمان از هر 
مورد پرداخت عوارض به جاى 40 هزار 
تومان مقرر شــده 17 هزار تومان بوده، 
تخمين زده مى شود كه اين سازمان در 6 
ماه نخست سال جارى 64 ميليارد تومان 

از اين طريق كسب كرده است.
پلكانــى  و  چندبرابــرى  افزايــش 
ــال  ــور در س ــروج از كش ــوارض خ ع
مــوارد  جنجالى تريــن  از  يكــى   97
ــود  ــن ســال ب ــراى اي اليحــه بودجــه ب
حديث هــاى  و  حــرف  به رغــم  كــه 
ــى  ــا اجراي ــون آن، نهايت ــراوان پيرام ف
جديــد،  سياســت  به موجــب  شــد. 
عــوارض خــروج از كشــور بــراى هــر 
ــزان  ــفر اول خــود به مي ــافر و در س مس
220 هــزار تومــان اســت كــه ايــن 
رقــم بــراى دوميــن ســفر خارجــى 
330 هــزار تومــان و بــراى ســومين 
ســفر خارجــى و ســفرهاى بعــد از آن 
ــن  ــان تعيي ــزار توم ــال 440 ه ــى س ط
ــال  ــراى س ــن ب ــت. همچني ــده اس ش
97 عــوارض خــروج زائــران حــج 
 50 عتبات عاليــات  و  عمــره  تمتــع، 
ــروج  ــوارض خ ــه ع ــم پاي ــد رق درص
ارقــام  اســت.  شــده  نرخ گــذارى 
ــراى ســال 97 اختــالف  اعــالم شــده ب
چشــمگيرى بــا نــرخ عــوارض خــروج 
ــال  ــال 96 دارد؛ در س ــور در س از كش
گذشــته مبلــغ عــوارض خــروج بــراى 
ــار خــروج،  هــر مســافر و بــراى هــر ب

مســتقل از تعــداد دفعــات خروج هــاى 
انجــام شــده پيــش از آن، 75 هــزار 
ــه اگــر خــروج از  ــود كــه البت ــان ب توم
ــى  ــا درياي ــى ي ــاى زمين ــق مرزه طري
هــزار   25 بــه  مى گرفــت  صــورت 

تومــان نيــز كاهــش مى يافــت.
ــد،  ــاره ش ــه اش ــان ك ــال چن در آن س
ميراث فرهنگــى،  ســازمان  ســهم 
صنايع دســتى و گردشــگرى به عنــوان 
گردشــگرى  صنعــت  متولــى  نهــاد 
در كشــور 10 هــزار تومــان از هــر 
مى شــد  پرداخــت  كــه  عوارضــى 
 97 ســال  درخصــوص  امــا  بــود؛ 
مقامــات دولــت سياســت جديــد و 
در  گرفتــه  صــورت  افزايش هــاى 
چنيــن  را  خــروج  عــوارض  نــرخ 
توجيــه كردنــد كــه غــرض از ايــن 
اقــدام، كمــك بــه توســعه و شــكوفايى 
گردشــگرى داخلــى اســت.  رئيــس 
در  كــه  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
جديــد  سياســت هاى  ابــالغ  زمــان 
از  خــروج  عــوارض  خصــوص  در 
ــود  ــز ب ــت ني ــخنگوى دول ــور س كش
ــه  ــردن كناي ــه كار ب ــا ب ــه اى ب در مصاحب
ــرده  ــار ك «دارندگــى و برازندگــى» اظه
بــود: «افــرادى كــه بــه كشــورهاى 
ــم  ــدار ه ــك مق ــد ي ــى مى رون خارج
بــه گردشــگرى كشــور خودشــان كمك 
كننــد. مــا از آنهــا سپاســگزاريم و ايــن 
ــى در  ــاركت عموم ــك مش ــدام را ي اق
توســعه زيرســاخت هاى گردشــگرى 
كشــور تلقــى مى كنيــم، بــه هميــن 
خاطــر هــم در بودجــه ســال 97 بــراى 

گردشــگرى منابــع ويــژه اى در نظــر 
« يــم. گرفته ا

ســازمان  رئيــس  همچنيــن 
و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگــى، 
در  آنكــه  به رغــم  نيــز  گردشــگرى 
انتقــادى  ضمــن  توييتــرى  پيامــى 
ــدام  ــن اق ــه اي ــرد ك ــار ك تلويحــى اظه
بــدون توجــه بــه توصيــه نهــاد متبــوع 
وى صــورت گرفتــه، در نشســتى اظهار 
كــرد: «بــا افزايــش عــوارض خــروج از 
ــهم  ــان، س ــزار توم ــه 220 ه ــور ب كش
ــزار  ــد از 10 ه ــن درآم ــازمان از اي س
ــش  ــان افزاي ــزار توم ــه 40 ه ــان ب توم
در  مى كنيــم  پيش بينــى  و  مى يابــد 
ميليــارد   160 حــدود  آينــده  ســال 
عــوارض  محــل  از  درآمــد  تومــان 
خــروج از كشــور نصيــب ســازمان 

شــود.» ميراث فرهنگــى 
امــا به رغــم ايــن پيش بينى هــا كــه 
بــراى  برنامه ريــزى  مبنــاى  قاعدتــا 
ــود،  ــز ب توســعه گردشــگرى كشــور ني
مونســان  على اصغــر  گذشــته  هفتــه 
اظهــار  «ايســنا»  بــا  گفت وگــو  در 
و  بودجــه  اليحــه  «به رغــم  كــرد: 
مصوبــه مجلــس كــه مقــرر شــد از 
ــافر از  ــروج مس ــى خ ــوارض دريافت ع
ــراى  ــان ب ــزار توم ــغ 40 ه كشــور، مبل
تاسيســات  و  زيرســاخت ها  توســعه 
بخــش  از  حمايــت  و  گردشــگرى 
ميــراث فرهنگــى و صنايــع دســتى 
اختصــاص پيــدا كنــد، ايــن اقــدام 
محقــق نشــده و هم اكنــون رقــم ناچيــز 
17 هــزار تومــان ســهم ســازمان از هــر 

ــوارض خــروج از كشــور  پرداخــت ع
ــت.» اس

 فاصله بسيار تا هدف گذارى
هم اكنون هر مســافرى كه قصد ســفر 
به خارج از كشــور را داشته باشد بايد 
عوارض خروج از كشــور خــود را به 
حســابى در بانك ملى پرداخت كند و 
اين بانك متولى دريافت عوارض خروج 

از كشور است.
 با توجه به اظهارات مقامات گردشگرى 
كشــور كه در 6 ماه نخست سال جارى 
تعداد ســفرهاى خروجــى به ميزان 11 
درصد كمتر از مدت مشــابه در ســال 
گذشــته بــود و همچنيــن بــا در نظر 
گرفتن ايــن نكته كه نرخ هــاى جديد 
جهــت اخذ عوارض خروج از كشــور 
شــد،  اعمال  ارديبهشــت ماه  ابتداى  از 
مى كند  بــرآورد  چنين  «دنياى اقتصــاد» 
كه ســازمان ميراث فرهنگى در مجموع 
رقمــى بين 60 تا 65 ميليــارد تومان از 
محل عوارض خروج هاى پرداخت شده 
ازسوى مســافران خروجى درآمد داشته 
كه فاصله بســيارى تا هدف گذارى 160 
دارد. گرفتــه  صورت  تومانى  ميليــارد 
ســازمان ميراث فرهنگى براى توســعه 
با  كشور  در  گردشگرى  زيرساخت هاى 
كمبود منابع جدى مالى روبه رو اســت 
و در چنيــن شــرايطى وقتــى دولت با 
توجيه توســعه گردشگرى داخلى اقدام 
به افزايش عوارض خروج از كشور كرده 
اســت، بايد در خصوص درآمد حاصله 
و محل هزينه كرد مابقى آن شفاف سازى 

كند.

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان:

رسانه ها تريبون گردشگرى همدان 
در اجالس باشند

ميزان درآمد حاصل از عوارض خروج از كشور شفاف نيست

درآمد 64 ميلياردى «ميراث» از عوارض خروج
طرح روز

طرح: فريبا عزيزي
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