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برداشت انتخاباتی از اقدامات 
معمول پذیرفتنی نیست 

 به طور معمول در ســالی که انتخابات 
برگزار می شــود از ماههــا قبل حرکت ها 
و فعالیت هایی در فضای سیاســی و بعضا 

رسانه ای شکل می گیرد...

رونق اشتغال زیرزمینی در نبود شغل
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت
جنـاب آقــاي

حسن خانجانی  
انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان

  دادستان همدان 
های  شایستگی  و  لیاقت  کارآمدی،  تعهد،  بیانگر  که 
میهن  و  نظام  به  خدمت  های  صحنه  در  شما  برجسته 
تهنیت عرض  و  تبریک  قلب  از صمیم  را  است  اسالمی 
با  توام  توانمند  و  اثربخش  مدیریت  مطمئنا   ، نموده 
اعتالی  موجبات  جنابعالی  گرانقدر  و  برجسته  تجارب 

فضای امنیت ، عدل و عدالت استان می گردد.
     

با  توام  توانمند  و  اثربخش  مدیریت  مطمئنا   ، نموده 
اعتالی  موجبات  جنابعالی  گرانقدر  و  برجسته  تجارب 

فضای امنیت ، عدل و عدالت استان می گردد.
     

هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری استان همدان

کانال خبری                

 در تلگرام

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam

@ bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیرمراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد            را به شماره 09035157351

ارسال  نمایید.
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موسیقی فولکلور ایران در گوش شهر پیچید

اجرای رستاک
آشتی بین دو نسل

 نداشــتن اطالع کافی شــهروندان از 
قوانین و مقررات موجب ســوء استفاده 
کالهبــرداران و به تاراج بردن اموال مردم 

شده است.
رئیس کل دادگستری همدان در دیدار با 
نخبگان و دانشــگاهیان با گرامی داشت 
یاد و خاطره آیت ا... شهید بهشتی اظهار 
داشــت: نا آگاهی بعضی افــراد از نحوۀ 
جمــع آوری و ارائه ادله در نهایت منجر 
به اثبات نشــدن ادعا و احقاق حق آنها 

شده است.
تــوکل حیدری جرم انــگاری حداکثری 
و قضــا محــوری در قوانیــن را در کنار 

تراکــم پرونده ها، کمبود نیروی انســانی 
و پیچیده تر کردن رســیدگی ها از ســوی 
برخی وکال موجب آن دانست تا حق در 
پشت پرده هایی از غبار و آلودگی مستور 

و مغفول بماند.
رئیس کل دادگســتری همدان بیان کرد: 
سال های اخیر برای دفاع از حقوق عامه، 
فعالیت های بســیار مؤثری انجام شده که 

بیشتر افراد جامعه از آن اطالع ندارند.
حیدری اظهار داشت: مراجعی نظیر شورای 
حفظ حقوق بیت المال در حوزۀ صیانت از 
منابع ملی و طبیعی و تغییر کاربری، مدیران 
ادارات مربوطه را در مســیر انجام وظایف 

خود هدایت و با مدیران مقصر نیز برخورد 
قانونی کرده است.

روی  فــرا  مشــکالت  بیــان  بــه  وی 
رســیدگی های قضائی پرداخت و افزود: 
بخشی از این مشــکالت ناشی از تأمین 
نشــدن امکانات، نیروی انسانی و بودجه 

برای قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگســتری همدان تاکید کرد: 
ایــن میزان ناکافی بــودن اعتبار و نیروی 
انسانی در مقایسه با تنوع و تعدد تکالیف 
و وظایف حساس و خطیری که بر عهده 
مجموعه های قضائی نهاده شــده به هیچ 
عنوان متناســب نیســت و برخی مواقع 

موجب اطاله در رســیدگی ها و نارضایتی 
مراجعان می شود.

حیــدری با تاکید بر اینکه مطالبه گری در 
رابطــه با مدیریت قیمت هــا و بازار باید 
از تعزیرات حکومتی انجام شــود و نهاد 
قانونی متولی این حوزه اداره کل تعزیرات 
حکومتی است گفت: در صورت کوتاهی 
یا کارشکنی هر کدام از مدیران برابر قانون 

با آنها رفتار می شود.
وی فعال شــدن ســتاد اقتصاد مقاومتی 
دادگســتری اســتان همــدان را از دیگر 
فعالیت های مجموعه قضائی این استان در 
بخش حمایت از تولید و اشتغال برشمرد.

رئیس کل دادگستری همدان:

کم اطالعی شهروندان سبب سوءاستفاده مجرمان شده است

آخر خرداد پایان مهلت تخلیه خانه هاي 
سازماني در همدان بود

وعده مدیران 
محقق نشد

■ پرنفوذها خانه هاي سازماني را تخليه نمي کنند
■ ساکنان خانه هاي سازماني بدون مسکن شخصي تحت فشار 

برای تخليه هستند

مالیری ها از کجا روزنامه بخرند؟

تنها دکه روزنامه فروشی مالیر 
پس از جمع آوری توسط شهرداری

ت
داش

تابستان دغدغه والدینياد
 اوقات فراغت

 آغاز تابستان برای والدین دغدغه و برای 
دانش آموزان و دانشــجویان البته نه همه آنان، 
جدایی از مطالعه کتاب های درسی و پرداختن 

به بازی و تفریح است. 
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اولویت 
اوقات فراغت 

پرشده 
یا غنی شده 

است
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برداشت انتخاباتی از اقدامات معمول 
پذیرفتنی نیست 

 به طور معمول در سالی که انتخابات برگزار می شود از ماه ها قبل 
حرکت ها و فعالیت هایی در فضای سیاســی و بعضا رسانه ای شکل 

می گیرد که با توجه به اهمیت موضوع تا حدودی طبیعی است.
برگزاری نشســت ها و جلســات علنی و غیر علنی توسط احزاب، 
مصاحبــه ها و گفتگوهای رســانه ای و دیدارهایی بــا رنگ و بوی 

انتخاباتی می تواند از جمله این حرکت ها باشد. 
امروزه با وجود فضای مجازی و گســتردگی وسایل ارتباطی اینگونه 
فعالیت ها ابعاد جدیدی نیز بــه خود گرفته و هرچه فاصله زمانی تا 

انتخابات کمتر شود، رنگ و بوی جدی تری به خود خواهد گرفت.
شــکل گیری چنین فضایی در حد معقول و معمول نه تنها مشــکلی 
ایجاد نمی کند بلکه از حیث آگاهی بخشــی و ایجاد نشاط سیاسی و 
اجتماعی مفید نیز است، اما چنانچه از حد خود بگذرد و در دایره ای 
گســترده تر شامل حرکت ها و فعالیت های بیشتری گردد، آنگاه می 

تواند آسیب هایی را نیز به دنبال داشته باشد.
افکار عمومی به هیچ وجه ظرفیت آن را ندارد که از هم اکنون فضای 

سیاسی به سمت انتخاباتی شدت سوق پیدا کند.
از این رو تلقی انتخاباتی از هر نوع حرکت و اقدامی بویژه ســفرهای 
مسئوالن و افتتاح پروژه ها درست نیست و نباید به گونه ای عمل شود 

که از هر برنامه و اقدامی برداشت انتخاباتی شود.
از ســوی دیگر از مســئوالن به ویژه نمایندگان و کسانی که احتماال 
کاندیدای انتخابات آتی  مجلس خواهند شد، انتظار می رود در برنامه 
های کاری خود به گونه ای عمل کنند که از نگاه افکار عمومی شائبه 

تبلیغاتی نداشته  باشد.  
انتخابات رویداد مهم سیاســی است که فرآیند آن مراحل خاص خود 
را دارد و به طور طبیعی از چندماه قبل فضای سیاسی جامعه را تحت 
الشــعاع خود قرار می دهد و در راستای آن فعالیت هایی نیز از ناحیه 
فعاالن سیاسی و احزاب صورت می گیرد، اما این بدان معنا نیست که 
تمام فعالیت ها و اقدامات در عرصه های مختلف با انگیزه انتخابات 
انجام شــود و یا  بازخوردها به گونه ای باشــد که از آن برداشــت 

انتخاباتی شود.
به هرحال باید دقت داشــت که از یک طرف در یک فضای مناسب 
و به شــکل منطقی به استقبال حرکت هایی برویم که با هدف شور و 
نشاط سیاسی و زمینه سازی برای انتخاباتی پرشور و باشکوه صورت 
مــی گیرند و از طــرف دیگر مراقبت کنیم کــه برنامه های جاری و 
اقدامات معمول در حوزه های مختلف تحت هیچ شرایطی انتخاباتی 

تلقی نشود.

1- از برخی پروژه های بزرگ اســتان دیگر خبری منتشر نمی شود. 
گویا این پروژه ها دیگر پیگیری نمی شوند.

 گفتنی اســت اســتادیوم علمی از جمله پروژه هایی است که زمانی 
اخبار زیادی از آن منتشــر می شد و اکنون هیچ مسئولی از آن سخن 

نمی گوید.
۲- درباره ســالمت برخی واگذاری ها به بخش خصوصی در استان 
تشکیک شده اســت. گویا این واگذاری ها مربوط به ساختمان های 
مازاد یکی از دانشگاه های استان بوده است. گفتنی است این تشکیک 

از سوی فعاالن سیاسی ایجاد شده است.
۳- برخی کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس ســالجاری،  نیز در 

سفر وزرا به استان فعال بوده اند. 
گویا این کاندیداها بیشــتر عالقه به ثبت تصویر خود با وزرا به عنوان 
سندی از پیگیر بودن خود داشــته اند. گفتنی است گویا حضور این 
افراد بر فعالیت نمایندگان و افزایش ســخنرانی های آنها در حضور 

وزیر افزوده است.

ایمن سازی بازار همدان از هفته آینده
 رئیس کمیســیون خدمات شــهری شورای شــهر همدان گفت: 
عملیات ایمن سازی بازار همدان از هفته آینده آغاز می شود و راسته 

بازارها به عنوان آزمونه این طرح در اولویت قرار دارند.
علی فتحی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: مدیریت شهری همدان 
عزم جدی برای ایمن ســازی بازار همدان دارد و بر این اساس انتظار 

همکاری همه جانبه کسبه و سایر دستگاه های اجرایی داریم.
وی اضافه کرد: همچنین ایمن سازی و آموزش در این حوزه در قالب 
انعقاد تفاهم نامه شــهرداری با اصناف و شرکت های خدمات رسان 

ضروری است تا این موضوع تحقق یابد.
فتحی نبود دسترسی خودروهای آتش نشانی به هسته مرکزی بازار را 
یکی از نواقص طرح ایمنی عنوان کرد و گفت: این مشــکل نیز هفته 
جاری برطرف می شود ضمن اینکه از شهرداری خواسته شده نسبت 
به ایجاد تاسیســات رایزر خشک در آبرسانی الزم به مرکز بازار برای 

مواقع اضطراری اقدام کند.
این عضو شورای اسالمی شــهر همدان افزود: همکاری شرکت های 
خدمات رســان، میراث فرهنگی، اصناف، آتش نشانی و شهرداری در 
بحث ایمنی بازار بســیار اهمیت دارد و درصدد هستیم این بار پس از 

سال ها عدم نتیجه گیری، عملی شود.
ایمنی بــازار همدان این روزها به عنوان یــک ضرورت نقل محافل 

عمومی است.
۹0 درصــد مردم همدان مایحتاج روزمره خــود را از بازار قدیمی و 

مرکزی شهر همدان خریداری می کنند.
بازار مرکزی همدان با ۳4 بازار و راســته بازار و ۲4 سرا و کاروانسرا، 
وســعتی حدود ۳0 هکتار شــامل دکان های عمده فروشــی و خرده 

فروشی را شامل می شود.

طرح ملی »با مهر تا مهر« در همدان اجرا شد

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر همدان گفت: طرح ملی »با مهر تا 
مهر« با هدف کمک به دانش آموزان متاثر از ســیل در روزهای ۳0 و 

۳1 خرداد امسال در این استان اجرا شد.
بهــروز کارخانه ای در گفت و گو با ایرنا بیــان کرد: به منظور 
کمک روحی و روانی به آســیب دیدگان ســیل طــرح ملی »با 
مهر تــا مهر« به مدت ۲ روز در روزهای پایانی خرداد امســال 

شد. برگزار 
وی اضافه کرد: بر این اســاس سه قلم کاال شامل کتاب، اسباب بازی 
و نوشت افزار توسط شهروندان خریداری و در اختیار جمعیت هالل 

احمر برای ارسال به مناطق آسیب دیده از سیالب، قرار گرفت.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر افزود: برای خرید این ســه قلم کاال 
با 14 فروشــنده نوشت افزار در استان همدان مذاکره صورت گرفت 
تا آنها نیز با مشــارکت در این طرح، این اقالم را با 10 تا 40 درصد 

تخفیف در اختیار شهروندان قرار دهند.
کارخانه ای اضافه کرد: شــهروندان نیکوکار و خیر اقدام به خرید این 

اقالم از فروشگاه های منتخب و اهدای آن به هالل احمر کردند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطالع رســانی و فراخوان این طرح با 
تاخیر صورت گرفت احتمال تکــرار طرح ملی »با مهر تا مهر« برای 

کمک به سیل زدگان زیاد است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر همدان اظهار داشــت: هر چند زمان 
اجرای این طرح به اتمام رسیده اما همچنان مردم خیر و نیک اندیش 
همدان می توانند نوشت افزار، کتاب و اسباب بازی خریداری و برای 

کمک به سیل زدگان در اختیار هالل احمر قرار دهند.

25 هکتار از اراضی همدان طعمه حریق شد

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان گفت: در بهار امسال شاهد 7 فقره 
آتش سوزی در ۲5 هکتار از اراضی استان بوده ایم.

اسفندیار خزائی گرمای زودرس و خشکسالی زودهنگام مراتع در سالجاری را عامل اصلی 
حریق 7 فقره از مراتع استان دانست و اظهار کرد: امسال عرصه برای حریق مهیا بوده و در 

سه ماهه اول سال ۹8 شاهد آتش سوزی ۲5 هکتار از اراضی در استان بوده ایم.
وی با اشاره به بارش های زودرس در استان در ماه های آغازین سالجاری خاطرنشان کرد: 
امسال با توجه به شــدت بارش ها در فروردین و کاهش تداوم در اردیبهشت ماه نظاره گر 

خنک شدن گیاهان یک ساله در استان بودیم.
خزائی در گفت وگو با ایســنا، افزود: از 15 اردیبهشت و ورود دام ها برای چرا به مناطق 
زمینه برای حریق در مراتع استان کاماًل مهیا شده به گونه ای که هر ساله از تیرماه به بحران 
طبیعت نزدیک می شــدیم اما امسال از اوایل خرداد و گرمای زودرس گیاهان خشک شده 

در معرض خطر قرار گرفته اند.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان همدان ۹5 درصد حریق های رخ داده را با منشأ انسانی اعالم 
کــرد و گفت: عدم آگاهــی و انجام عملیات مخاطره آمیز برای طبیعت باعث شــده تا با 

کوچکترین جرقه ای از سوی گردشگر، مرتع دچار آتش سوزی شود.
وی همچنین تصریح کرد: ایجاد آتش بر در اراضی آسیب پذیر از اقداماتی است که به منظور 

جلوگیری از گسترش آتش در بیش از 100 هکتار در هر شهرستان استان تعبیه شده است.
خزائی بابیان اینکه 11 اکیپ تجهیز شــده آماده ارائه خدمات در مناطق حساس هستند، 
عنوان کرد: با همکاری مدیریت بحران و ســازمان آتش نشانی، یک مانور اطفاءحریق در 
شهرستان درگزین و بخش کرفس انجام شده و در بحث کنترل حریق بیش از پیش کوشا 

هستیم.
وی در ادامه از برگزاری کالس های آموزشی برای جلوگیری از آتش سوزی در مراتع خبر 
داد و یادآور شد: برگزاری کالس های آموزشی برای شوراها، دهیاران و همیاران طبیعت و 
همچنین ارسال پیامک های حاوی اطالعات به صورت عمومی از دیگر اقداماتی است که 

توسط اداره کل منابع طبیعی استان صورت گرفته است.

 برای حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال 
در استان 400 میلیارد تومان تسهیالت با نرخ 

کارمزد ۶ و 8 درصد پرداخت شده است.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار 
همــدان در گردهمایی تبیین نقش تشــکل ها 
در رونق تولید کشــاورزی اســتان همدان در 
ســالن اجتماعات دانشکده کشاورزی همدان 
اظهار داشــت: باید با ادله و منطق درباره کمی 
و کاســتی های بخش کشاورزی صبحت کرد 
ما هم انتقاد هایی را که به صورت کارشناســی 
مطرح شــود می پذیریم و نباید همیشــه نیمه 

خالی لیوان را دید.
ظاهر پور مجاهد افزود: آماده هســتیم که برای 
شنیدن مشکالت تشکل های بخش کشاورزی 
در جلســه های مختلف از آنــان دعوت کنیم 
همچنین از رئیس جهاد کشــاورزی اســتان 
هم می خواهم تا ۲ جلســه بــا فاصله 15 روز 
از یکدیگر برای بررســی مشــکالت فعاالن 
بخش کشــاورزی استان برنامه ریزی کند همه 
مشکالت این بخش را با حضور همه مدیران 

مرتبط بررسی کنیم.
به گزارش تســنیم ، معاون اقتصادی استاندار 
همدان گفت: وقتی به گراف های تهیه شــده 
توسط شرکت آب منطقه ای نگاه می کنیم باید 
برای حال کشاورزی اســتان تاسف بخوریم 
چرا که بیش از انــدازه آب از منابع زیر زمینی 

برداشت شده اســت و باید در الگوی کشت 
و الگوی تولید دقت بیشــتری داشت اما بدون 
کاهش عملکرد که منجر به کاهش تولید نشود.

پور مجاهد اظهار داشت:هر هفته از شهرستان ها 
بازدید داریم و خود کشاورزان باید از مسئوالن 
نیاز و خواسته خود را مطالبه کنند تا مشکالت 
آنــان حل شــود. هیچگاه منتظر نشــدیم که 
کشاورزان به سراغ ما بیایند چون خواهان حل 
مشکالت هستیم و ما به ســراغ آنها رفتیم تا 

مشکالت آنها را از نزدیک ببینیم.
وی افزود: برای توســعه نهال گردو در استان 
همــدان ۲/5 میلیارد تومــان اعتبار اختصاص 
دادیــم و همیشــه از بخــش کشــاورزی به 
شکل های مختلف حمایت شده است هر کجا 

هم مانعی وجود دارد کــه باید از تبصر ه های 
قانونی و مواد قانونی برای حل مشکل استفاده 
کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
همدان گفت: در بخــش تامین اجتماعی هیچ 
مشکلی برای کمک به بخش کشاورزی وجود 
ندارد. تامین اجتماعی کنونی استان با 7 یا 8 ماه 
قبل تفاوت های زیادی دارد؛ روند رو به بهبود 
است. باید نظرات کارشناسی حامی هر اقدامی 
باشــد و از این روش در اســتان هم استقبال 
می کنیم استاندار همدان هم به آن معتقد است 

و از آن حمایت می کند.
پور مجاهد افزود: مهلت تحویل اظهار نامه های 
مالیاتــی هم تا ۳1 خرداد اســت و بعد از آن 
اداره مالیاتی درباره معافیت بخش های مختلف 

طبق قانون تصمیم گیری  می کند. من به فعالیت 
بخش  تعاونی در بخش کشاورزی اعتقاد کامل 
دارم و همیشه از آن حمایت کردم؛ باید همه با 
هم سرنوشت توسعه ای استان را موجب شویم 

و آنرا شتاب بدهیم و به تنهایی نمی شود.
وی گفت: ارتباط بخش دانشــگاهی با بخش 
تولید و به خصوص کشاورزی هم باید توسعه 
یابد و این ارتباط عمیق تر از قبل شــود برای 
تحقــق این موضوع با گروه اقتصاد دانشــگاه 
بوعلی سینا جلسه داشتیم حتی برای مدیریت 
بازار با گروه علمی جامعه شناســی دانشگاه 

بوعلی سینا هم جلسه برگزار کردیم.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار 
همــدان گفت: در حوزه اقتصادی به هیج وجه 
نمی پذیریم که  دستگاه ها مانعی برای تولید و 
یا اشتغال ایجاد کنند همه باید در کمترین زمان 
ممکن در حدود 48 ساعت حداکثر استعالم ها 
را به متقاضی تحویل دهند بررســی کردیم که 
شدنی است. دستگاه اجرایی هم باید بدنه خود 

را برای تحقق این هدف فعال کند.
وی گفت: بر  اساس سند تدوین شده ۳ ساله 
باید در مدت  ۳ سال برای ایجاد اشتغال 5 هزار 
میلیارد تومان در اســتان در طول  سال های ۹8، 
۹۹ و 1400 در اســتان سرمایه گذاری شود و 
حدود ۳0 درصد آن هم سهم بخش کشاورزی 

استان است.

400 میلیارد تومان تسهیالت 
در بخش کشاورزی همدان پرداخت شد

مطالعات سد »آالن« 
کبودرآهنگ در دست 
انجام است

 مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای همدان 
گفت: ســد »آالن« کبودرآهنگ با ظرفیت ۳ میلیون 

مترمکعب در حال مطالعه است.
منصور ســتوده در نشســت مشــترکی با نماینده 
شهرســتان بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای 

اسالمی گفت: شرکت آب منطقه ای همدان متولی 
تامین آب و حفاظت و بهــره برداری از منابع آب 
با اجــرای پروژه های مختلفی همچون ســدها و 
تاسیســات آبی را برعهده دارد به طوری که با این 
اقدامات به تامین آب بخش کشــاورزی شــرب و 

بهداشت و صنایع و گردشگری کمک می کند.
به گزارش مهر، مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
همدان افزود: این شرکت دارای ۲08 پست سازمانی 
است که حدود ۶0 درصد آن دارای تصدی و مابقی 
بالتصدی است و پیگیر مجوز استخدامی در جهت 

تکمیل ظرفیت چارت سازمانی هستیم.
وی با بیان اینکه در ۹ شهرســتان امور آب فعالیت 
دارد، تصریح کرد: به تازگی درگزین به عنوان یکی 
از شهرســتان های تابعه استان همدان معرفی شده 
است که پیگیر پســت و چارت سازمانی مصوب 
برای این بخش هستیم.وی خاطرنشان کرد: ترکیب 
اصلی و سیاستگذاری شرکت برعهده معاونین است 

که اکثراً جوان و از نخبگان هستند.
 ثبت ۶۰۴ میلیمتــری بارندگی در ۲۸ 

ایستگاه هواشناسی

ســتوده از ثبت ۶04 میلیمتــری بارندگی در ۲8 
ایستگاه هواشناسی امســال خبرداد و ابراز کرد: 
این بارندگی نســبت به ســال گذشته 55 درصد 
و نســبت به بلند مدت افزایــش 77 درصدی را 
نشــان می دهد و این در حالیست که شهرستان 
کبودرآهنگ نسبت به سایر شهرستان ها از جمله 
نهاوند، تویســرکان و اسدآباد از بارندگی کمتری 

برخوردار بوده است.
وی با اشــاره به اینکه در شهرســتان های بهار و 
کبودرآهنگ تاسیساتی در حال بهره برداری است، 

گفت: سد شیرین سو با ظرفیت 5 میلیون مترمکعب 
در شهر شیرین ســو ساخته شده و پتانسیل خوبی 

برای گردشگری دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به 
وجود تغذیه های مصنوعی نیز اظهار داشت: تغذیه 
های مصنوعی به عنوان ســازه ای است که آب را 
از رودخانه به مخازن دارای چاه تغذیه هدایت می 
کند و این چاه ها حفاری شــده در مخازن، آب را 
بصورت مصنوعی وارد زمین می کند که در بهبود 

وضعیت آب نقش بسزایی دارد.

 نماینده ولی فقیه در اســتان گفت: ایجاد 
فضــای نقد و ارتباط با مردم نشــان دهنده 

حرکت رو به رشد قوه قضائیه است.
ــالم  ــت االس ــنیم ، حج ــزارش  تس ــه گ ب
حبیــب ا... شــعبانی در دیــدار بــا مدیــران و 
مســئوالن دســتگاه قضایــی اســتان با تشــکر 
از خدمــات دســتگاه قضــا اظهــار داشــت: 
بنــده ایــن را وظیفــه خــود مــی دانــم کــه 
در ایــن هفتــه بــه خدمــت شــما برســم و از 
خدمــات و فعالیــت هــای شــما وهمــکاران 

محترمتــان تقدیــر و تشــکر کنــم.
وی قضاوت را از شــئون والیت دانست و 
گفت: همه افراد این موضوع را قبول دارند 
و آن را یک مســاله اجتماعی می دانند چرا 

که والیت الزمه اش قدرت است.
نماینده ولی فقیه در اســتان افزود: دلیل این 
مطلب هم این اســت که اگــر اعمال قدرت 
نباشــد کارها پیش نخواهد رفت البته الزم 
به ذکر اســت این قدرت از نوع مثبت و در 

راه درست است.
وی با اشــاره به مراجعات دفتــر در زمینه 
مشکالت قضایی بیان کرد: دیدن این هجم 
از درخواست ها از دستگاه قضا نشان دهنده 
سختی بسیار زیاد کار شــما است تا جایی 
که حتی طرفین پرونده هم نمی دانند حق با 

کدام طرف است.
امام جمعه همدان عنــوان کرد: قضاوت را 
باید یک فن دانست و صرفا آن را علم نباید 
دید به این دلیل که شــاید در ســر کالس 
درس مطالب زیادی را در زمینه حقوق افراد 
آموزش داده شــود اما آنچه شــما در میدان 
عمل به آن آگاه هستید و آشنایی دارید بسیار 

کمک شایانی به انجام کارها می کند.
وی بــا تاکید بر این کــه صرف این که فرد 
قانون را یاد بگیرد نمی توان انتظار داشــت 
که قاضی خوبی شــود، بیان کــرد:  در این 
رشته افرادی که تجربه بیشتری دارند درصد 
موفقیت آنهــا به مراتب بیشــتر از دیگران 

خواهد بود.
شــعبانی تصریح کرد: بنابراین بسیار خوب 
اســت اگر در کنار قضاتی کــه تازه آغاز به 
کار کرده اند این افــراد با تجربه نیز حضور 
داشــته باشند و کار خود را زیر نظر بزرگان 

انجام دهند.
وی  با اشــاره به این که در بعضی از مواقع 
قانون و اخالق با هم در تعارض هســتند 
اظهار داشــت: قضات مجبور به حرکت در 
یــک چارچوب خاصی هســتند اما گاهی 
اوقات قاضی بین وجدان خودش و قانون 
درگیر  اســت کــه باید فکری بــرای این 

مشکل کرد.
نماینده ولی فقیه در اســتان ابراز کرد: گاهی 
اوقات اطمینان عرفی را اگر به عنوان حجت 
بپذیریم و بــه قضات اجازه ای در این زمینه 
داده شود بسیار از مشکالت حل خواهد شد 
البته اگر علم قاضی جنبه شــخصی داشــته 
باشــد قاضی نمی تواند از لحاظ قانونی رای 

صادر کند و خالف قانون خواهد بود.
وی عدم آشــنایی مردم با قانون را یکی از 
مشــکالت موجود عنوان کرد و گفت: عدم 
تسلط به قانون باعث می شود برخی از مردم 
بــه راحتــی رای دادگاه را قبول نکنند و در 
جواب رای دادگاه تنها حق خود که شــاید 

درست هم نباشد را طلب می کنند.
شــعبانی بهترین تبلیغ برای قــوه قضائیه را 
عملکرد آنها دانســت و بیان کرد: باید این 
موضــوع را بپذیریم که به خاطــر ابهاماتی 
موجود در قانون امکان اشــتباه وجود دارد 
و به همین دلیل است که دادگاه تجدید نظر 

ایجاد شده است.
وی با تاکید بر ســختی کار قضاوت تصریح 
کرد: انتظــارات موجود گاهــی غیر واقعی 
اســت و این کار را بسیار سخت می کند و 
مردم باید با ابعاد سختی کار شما آشنا شوند.

امــام جمعه همــدان ایجاد ارتبــاط با بدنه 

جامعه و شنیدن حرف مردم را گام مهمی در 
قوه قضائیه برشــمرد و گفت: این که فضای 
نقد و ارتباط با مردم در دســتگاه قضا ایجاد 
شده است نشــان دهنده این است که شما 

بنای رشد دارید.
وی افــزود: اما باید بدانیم که نقد با تخریب 
تفاوت زیادی دارد و به کمک نقد است که 
باید انتظار پیشــرفت را داشــت و پیشرفت 
دستگاه قضا به معنی رشد در عدالت خواهد 

بود.
ــگاه  ــت ا... ی در جای ــور آی ــعبانی حض ش
ــارک  ــی مب ــه را اتفاق ــوه قضائی ــت ق ریاس
خوانــد و گفــت: از زمــان حضــور آیــت ا... 
ی در ایــن جایــگاه شــاهد حــرکات خوبــی 
ــوع  ــن موض ــد از ای ــه نبای ــم و البت بوده ای
کــه ایشــان از بدنــه دســتگاه قضــا بــوده و 
ــه راحتــی عبــور کــرد چــرا  هســتند نیــز ب
کــه آشــنایی بــا مشــکالت موجــود در 
ــود مشــکالت ایشــان را کمــک  ــد بهب رون

ــرد. شــایانی خواهــد ک
وی  ایجاد نظارت های بیشــتر را ضروری 
دانســت و اظهار داشــت: قســمتی از کار 
شــما در حیطه نظارت اســت اما متاسفانه 
نظارت های موجود مقداری ضعیف است و 

این همت بیشتر دوستان را می طلبد.

10هزار دانش آموز استان 
آزمون تیزهوشان دادند 

 مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از شرکت بیش از 10هزار 
دانش آموز استان در آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی خبر داد.

محمد پورداود در حاشــیه بازدید از محل آزمون در همدان گفت: در 
آزمون امسال مدارس سمپاد و نمونه دولتی 10هزار و  708 دانش آموز 

استان شرکت کردند.
وی افــزود: از این تعداد 4هزار و 1۲۲ داوطلب در آزمون ســنجش 
هوش پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان بودند و ۶هزار و 587 

نفر نیز در آزمون سمپاد و نمونه دولتی پایه دهم شرکت کردند. 
  پورداود خاطرنشان کرد: این آزمون ها روزهای پنج شنبه و جمعه در 

۶۳ حوزه امتحانی برگزار شد.

آغاز سنجش 30هزار کالس اولی

 حدود ۳0 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی استان 
غربالگری سالمت می شوند.

سرپرســت معاونت امور بهداشــتی دانشگاه ابن ســینا همدان 
و رئیس مرکز بهداشــت این اســتان در آیین افتتاحیه ســنجش 
سالمت نوآموزان بدو ورود به دبســتان در محل پایگاه سنجش 
شــهید »بریــری« بیان کرد: این طــرح از امروز در شهرســتان 
همدان آغاز شــد و از نهم تیر در سایر شهرستان های استان آغاز 

می شود.
منوچهــر کرمی با بیان اینکه گروه هدف ایــن طرح تمامی نوآموزان 
هســتند اضافه کرد: ســنجش ســالمت نوآموزان یکی از بهترین و 
اثربخش ترین مداخالت سالمت به شمار می رود و فرصتی را فراهم 

می سازد که والدین آینده فرزندانشان را تضمین کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش همدان نیز ســنجش سالمت نوآموزان را 
برنامه غربالگری منسجم و موثری برشمرد و یادآوری کرد: این طرح 

از سال 1۳70 در کشور و استان همدان در حال اجرا است.
محمد پورداود، پیشــگیری از بروز و شــیوع بیماری ها در جامعه، 
کمــک به بهبود آموزش و توانمندســازی والدین، تهیه شناســنامه 
ســالمت برای نوآموزان، ارائه توصیه های آموزشــی، بهداشــتی و 
روانشناختی، بررســی ارتباط بین متغیرها، فراهم کردن زمینه برای 
پژوهش ها و کمک به اولیا و دانش آموزان در صرفه جویی زمان را 

از اهداف این طرح برشمرد.
طرح ســنجش ســالمت نوآموزان بدو ورود به دبســتان هر ساله با 
همــکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی اجرا می شود.
در پایان این آیین مســئوالن از فرآیند اجرای برنامه در پایگاه سنجش 

شهید »بریری« شهر همدان بازدید کردند.

ایجاد فضای نقد نشان دهنده حرکت رو به رشد قوه قضائیه است

۹ مرکز مداخله گر 
در امور پزشکی 
همدان پلمب شد
 مدیر نظــارت و اعتبار بخشــی معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشــکی همدان گفت: 
۹ مرکــز مداخله گر در امور پزشــکی ســه 
ماهه ســالجاری به دنبال بازرسی های مستمر 
کارشناسان نظارت بر درمان و پیگیری گزارش 

های مردمی، پلمب شدند.

علی گودرزی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: 
این مراکز بدون داشــتن مجوز قانونی اقدام به 
حجامت، تزریق آمپول، دندانپزشکی و دندان 

سازی می کردند.
وی با یادآوری اینکه سال گذشته ۳0 مرکز و 
ســال ماقبل نیز 50 مرکز مداخله گر در امور 
پزشکی پلمب شدند اضافه کرد: عالوه بر این 
تعدادی از مراکز متخلف نیز به مرجع قضائی 

معرفی شدند.
مدیر نظارت و اعتبار بخشــی معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطر نشان کرد: 
پیشــتر به علت کمبــود متخصص و به علت 

ضرورت، عــده ای به صورت تجربی اقدام به 
دندان سازی یا تزریق آمپول می کردند.

گــودرزی افزود: با وجود دانــش آموختگان 
رشته های پزشــکی دیگر نیازی به استفاده از 
تخصص افــراد تجربی نیســت و متقاضیان 
می توانند به این طیف از متخصصان و پزشکان 

مراجعه کنند.
وی یادآوری کرد: برگزاری دوره های آموزشی 
برای صدور مجوز تزریق آمپول نیز از ســال 
85 متوقف شد و از توان پیراپزشکان بیکار در 
رشته های مامایی، پرستار، تکنسین فوریت های 
پزشکی و تکنســین اتاق عمل برای این کار 

استفاده شد.
مدیر نظارت و اعتبار بخشــی معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشــکی همدان اظهار داشت: 
مراکز بهداشــتی و درمانی مکلف هســتند بر 
اســاس آئین نامه از توان دانــش آموختگان 
دارای مدرک مرتبط با امور درمان برای تزریق 

بهره بگیرند.
گودرزی اضافه کرد: این اقدام به منظور سامان 
دادن و قانونمنــد کردن مراکــز درمانی فعال 
در سطح اســتان همدان و فراهم کردن زمینه 
اشــتغال برای دانش آموختگان پیراپزشــکی 

صورت گرفت.
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شهردار اسدآباد استعفا داد

ــهردار  ــتعفای ش ــدآباد از اس ــهر اس ــالمی ش ــورای اس ــس ش  رئی
ــر داد. ــن شــهر خب ای

ــان  ــته »پیم ــه گذش ــر هفت ــرد: اواخ ــار ک ــدار اظه ــی پای حســن کرم
ــود را  ــتعفا خ ــت اس ــدآباد درخواس ــهر اس ــهردار ش ــبزه ای«، ش س
ــد  ــون جدی ــردد و قان ــل شــورا داد کــه مشــکالت ت نوشــته و تحوی
ــهر  ــهرداران در ش ــواده ش ــکونت خان ــر س ــی ب ــور مبن وزارت کش

ــت. ــوده اس ــتعفای وی ب ــل اس ــد از دالی مقص

ــه  ــتین جلس ــه نخس ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت و گ وی در گف
رأی گیــری شــورای شــهر بــرای پذیــرش اســتعفای شــهردار برگــزار 
شــد، افــزود: بــه زودی جلســه دوم  بــرای انتخــاب سرپرســت بــرای 

شــهرداری شــهر نیــز برگــزار خواهــد شــد.
گفتنی است؛ ســال گذشــته بعد از ابالغ منع به کارگیری بازنشستگان 
»کاظم سعیدی«، شهردار سابق اسدآباد کنار رفت و اعضای شورای شهر 
برنامه ها و سوابق کاری 8 شهردار را به عنوان گزینه ها در کمیسیون های 
تخصصی بررســی و در نهایت »پیمان سبزه ای« با اکثریت آراء به عنوان 
شهردار اســدآباد انتخاب و مورد تأیید استانداری قرار گرفت و در 1۳ 

اسفندماه سال گذشته سکان شهرداری شهر اسدآباد به دست وی سپرده 
شد.

ــود را  ــتعفای خ ــاه اس ــر از 4 م ــش در کمت ــد روز پی ــبزه ای چن س
ــرده و اعضــای شــورای اســالمی شــهر  ــم ک ــوق تقدی ــل ف ــه دالی ب
ــرای  ــد ب ــه فکــر انتخــاب شــهرداری جدی ــد ب اســدآباد مجــددا بای

ــن شــهر باشــند. ای
شهرســتان اســدآباد بــا جمعیــت 100 هــزار نفــری  جمعیتــی افــزون 
بــر  5۶ هــزار نفــر را در شــهر اســدآباد جــای داده و دارای 7 عضــو 

شــورای اســالمی اســت.

مدیران از ظرفیت رسانه ها 
استفاده کنند

  مالیر- خبرنگار همدان پیام : مدیران دســتگاه های اجرایی از 
ظرفیت فضای مجازی و رســانه ها در اطالع رسانی خدمات دولت 

استفاده کنند و ابایی از بیان عملکرد دولت نداشته باشند.
فرماندار شهرســتان مالیردر جلسه شــورای اداری با تأکید برلزوم 
تعامل وهمــکاری مدیران با اصحاب رســانه و خبرنگاران تصریح 
کرد: هیچ مدیری حــق ندارد از مطبوعاتی که مجــوز قانونی دارد 

شکایت کند.
قدرت ا...ولدی همچنین همراهی و کمک مدیران را در دستیابی  به 
اهداف، را ضروری دانست و آنان را  به دعوت سه مدیر کل استانی 

در هفته جهت پیگیری امور ملزم کرد.
وی با گریزی به ســند راهبردی توسعه خاطرنشان کرد: با توجه به 
زیرســاخت ها و مدیران توانمندی که شهرستان دارد، اجرایی شدن 

سند توسعه از سه سال به دو سال کاهش پیدا خواهد کرد.
ولدی افزود: در سند توسعه ۲4 هکتار گلخانه برای مالیر تعیین شده 
است که با تسهیالت ارائه شده ، این سطح امسال اجرایی و برای دو 

سال آینده 50 هکتار دیگرپیش بینی می شود.
وی طرح های ورزشــگاه 5 هزار نفری ، طرح های دانشگاه مالیر، 
خط انتقال آب و تصفیه خانه ، فاضالب شــهری ، بازآفرینی شهری 
،محورهای مالیر - آورزمان ،مالیر- توره، ســامن - بروجرد و راه 
آهن همدان - مالیررا طرح های ملی عنوان و بر پیگیری مدیران بر 

اتمام طرح ها تأکید کرد.
فرماندار با اشــاره به انتخابات مجلس شــورای اســالمی ، توصیه 
وزارت کشــور در این زمینه را مشارکت حداکثری با اطالع رسانی 
درســت و عملکرد مثبت ، قانون مندی، رقابت ســالم و برگزاری 
انتخاباتی ســالم برشمرد و تصریح کرد: هیچ مدیری اجازه ندارد  بر 

خالف این موارد اقدام کند.
 ولدی همچنین خطاب به مدیران گفت: باید دوشــنبه های هر هفته 
را بــه مالقات مردمی اختصاص دهند و پنجشــنبه های هرهفته میز 

خدمت در مساجد شهر و روستا برپا شود.
 باید آثار فرهنگی و دانش در مالیر جلوه بیشتری داشته 

باشد
نماینده مردم مالیردر مجلس شــورای اســالمی در واکنش به جمع 
آوری تنهــا دکه روزنامه فروشــی مالیر گفت : مالیر که به شــهر 
فرهنگی استان معروف است باید آثار فرهنگی و دانش جلوه بیشتری 
داشــته باشد و نیازمند این اســت که در چهار گوشه شهر خصوصا 

ورودی های شهر، دکه های فروش روزنامه و کتاب داشته باشیم.
محمــد کاظمی ادامه داد: با توجه به ظرفیــت مبل ومنبت مالیر که 
ســبب حضور مســافرین زیادی از اقصی نقاط کشــور به شهر می 
شود آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است نمود آثار فرهنگی برای 

مسافرین است.
وی از شــهرداری خواســت تا دکه روزنامه فروشی را که به دالیل 
مختلف جمع کرده ،هر چه ســریعتر با جانمایی مناســب آن برقرار 

کند.
نایب رئیس کمیسون قضایی مجلس همچنین از فرماندار خواست بر 
روند فعالیت مدیران دســتگاه های اجرایی نظارت گام به گام داشته 
باشــد تا مشخص شــود مدیران در جذب اعتبارات ، هزینه کرد آن 
ها و اجرای ســند راهبردی توسعه شهرستان تا چه اندازه موفق بوده 
اند و ما چگونه می توانیم در روند ســرعت بخشیدن به این امور به 

مدیران کمک کنیم.
کاظمی همچنین با اشــاره به مشکالتی در زمینه روش های کاشت ، 
داشــت وبرداشت انگور تأکید کرد: باید در روش باغداری و آبیاری 
نوین ، طرح فراز، برادشت و خشک کردن بهداشتی انگور پیشرفت 

داشته باشیم.
 مدیران از حاشیه پردازی خودداری کنند

دیگر نماینده مردم در مجلس شــورای اســالمی خدمت به مردم و 
تالش برای حل مشــکالت آنان را وظیفــه اصلی وذاتی هر مدیری 
دانست و گفت: مدیران باید از پرداختن به حاشیه ها خودداری کنند.

حجت الســالم احد آزادیخواه با اشاره به سفر وزیر راه وشهرسازی 
به مالیر گفت: با پیگیری ها و جلســالت متعــددی که با معاونان 
وزیر راه و شهرســازی داشتیم موفق شدیم در دو مرحله 50 میلیارد 
اعتبار و از ســهم نمایندگان مالیر 40 میلیارد ریال دیگر برای محور 

مالیر- آورزمان اختصاص دهیم.
 17۲ میلیــارد ریال به طرح های برق رســانی مالیر 

اختصاص یافت
معاون بهره برداری شــرکت توزیع نیروی بــرق همدان نیز در این 
نشست گفت: سال گذشته حدود 70 درصد از ۲4 طرح برق رسانی 
این شهرســتان با اعتبار 55 میلیارد و 700 میلیــون تومان به انجام 
رسید.شــیرزاد جمشــیدی ادامه داد: از محل اعتبارات شهرستان و 
منابع نفت وگاز یــک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار اختصاص 

پیداکرده که 70 درصد آن محقق شده است.

 ترمینال اتوبوس ها بین شــهری فاصله زیادی با مرکز شــهر دارد 
و عمــوم مردم به این موضوع معترض هســتند عالوه بر این فضای 
داخلی اتوبوس های مناطق حاشیه شهر بسیار نامناسب است همچنین 
نیاز است کارتخوان در قسمت در ورودی بانوان نیز نصب شود تا از 

اتالف وقت جلوگیری گردد.
فالحت زاده از شهرک فرهنگیان 

 ســنگ فرش پیاده راه مهدیه به چاله های بزرگی تبدیل شده لطفًا 
رسیدگی شود.

مغازه دار خیابان مهدیه 

 جمع آوری ســطل های زباله از میدان آرامــگاه تا انتهای بلوار 
مدنی باعث انباشته شدن زباله و پخش آن در خیابان شده که اعتراض 
شهروندان را در پی دارد. مسئوالن لطفا برای پاکیزه بودن شهر به این 

نکات توجه کنند.

 متأسفانه کبودراهنگ باز هم با مشکل سونوگرافی مواجه است از 
مسئوالن خواهشمندیم هر چه سریعتر نسبت به رفع این مشکل اقدام 
کند تا کسانی که نیاز به ســونوگرافی دارند مجبور شوند که مسافت 

طوالنی همدان- کبودراهنگ را طی کنند.

 بــه دلیل بی اعتنایی مدیران اســتان هر امکاناتی به اســتان آورده 
می شود مانند قطار، فرودگاه بالفاصله تعطیل یا نیمه تعطیلی آن اعالم 
می گردد که این نشانه بی اهیمت بودن پیشرفت استان برای مدیران و 

دستگاه های اجرایی استانی است.
یک شهروند

 لطفاً شــهرداری و نیروی انتظامی کبودراهنگ نظارت بیشــتری 
بر موتورســواران در پارک الله داشــته باشــند و اجازه ندهند هیچ 
موتورسواری به داخل پارک ورود پیدا کند چرا که داخل پارک بچه ها 

در حال بازی هستند و بسیار خطرناک است.

باید مطالعات تکمیلی راه آهن اسدآباد 
انجام شود

 نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای اسالمی گفت: در حال 
حاضر راه آهن اسدآباد امسال دارای ۳0 میلیارد تومان اعتبار بوده که باید 

فعال مطالعات این طرح انجام شود.
اکبر رنجبرزاده افزود: انجام مطالعات راه آهن اسدآباد زمان بر خواهد بود 
اما هم دارای اعتبار و هم قابلیت اجرایی اســت و باید قبل از هر چیز 
مطالعات تکمیلی آن انجام گیرد. آزاد راه همدان- کرمانشاه که از اسدآباد 

عبور خواهد کرد نیز در حال حاضر در وضعیت مطالعه قرار دارد.
وی با اشــاره به بحث تونل گردنه اسدآباد خاطرنشان کرد: این امر در 
دســت پیگیری بوده که باید ابتدا امسال مطالعات آن انجام گیرد سپس 
برای ســال آینده ردیف بودجه برای آغاز آن داده شود و قول داده شده 

که اعتبار الزم آن به هر میزان که باشد اختصاص یابد.
رنجبرزاده در گفت وگو با ایسنا، در ادامه از افتتاح و بهره برداری پروژه 
ملی کنارگذر اسدآباد قبل از فرارســیدن اربعین خبر داد و اظهار کرد: 
این طرح  بر اساس ابالغ و اعالم  وزارت راه سرانجام پس از 10 سال 
حداکثر تا شــهریورماه افتتاح و به بهره برداری رسیده و زیر بارترافیک 

خواهد رفت.
وی اضافه کرد: پروژه کنارگذر برای اتمام و تکمیل به ۲4 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد که در حال حاضر 10 میلیارد از این اعتبار تأمین شــده  
و  در قانون بودجه نیز دارای 4 میلیارد اعتباراســت و برای 10 میلیارد 

باقیمانده پیمانکار قول داده پروژه را متوقف نکند و به انجام برساند.
نماینده مردم اســدآباد در خانه ملت در پایان با اشــاره به حادثه خیز 
بودن راه روســتاهای هودرج و دهگالن یادآور شــد: با حضور وزیر 
راه در اســدآباد در هفته گذشته، مقرر شد برای این دو روستا زیرگذر 

احداث شود.

آگهی اصالحیه

اداره اوقاف و امورخيریه شهرستان مالیر

 اصالحیه آگهی مزایده شماره 98/29۰۴۴۵مورخ 98/۰3/28 اداره اوقاف 
و امورخیریه شهرستان مالیر که در روزنامه شماره 3۵۰1مورخ 98/۰۴/۰1 

چاپ گردیده، بدینوسیله ردیف 6۰ از آگهی فوق حذف می گردد. 
)م الف 86(

 مالیر شــهر جهانی انگور، شهر ملی مبل 
و منبت که اخبار جهانی و ملی شدن آن تیتر 
یک رسانه های محلی و استانی بود، واپسین 
روزهای بهار را در حالی سپری کرد که تنها 
دکــه مطبوعاتی آن در میــان بهت و حیرت 
فعاالن رســانه ای توسط شــهرداری جمع 

آوری شد.
صبح روز پنجشنبه هفته گذشته در حالی که 
شهر مالیر مهیای میزبانی از فصل گردشگری 
می شــد، خبری ناراحت کننده مبنی بر جمع 
آوری تنها دکه مطبوعاتی این شــهر توســط 
شهرداری به گوش رسید و خیلی سریع خبر 

دست به دست شد.
این خبر به انــدازه ای ناراحت کننده بود که 
واکنش اهالی رســانه و مطبوعات این شهر 
را به دنبال داشــت و به ســرعت تعدادی از 
خبرنــگاران دوربین به دســت بــرای ثبت 
تصاویر بــه محل جمع آوری دکه مطبوعاتی 

رفتند.
داســتان از این قرار بود کــه بامداد روز یاد 
شده شــهرداری مالیر نسبت به جمع آوری 
تنها دکه مطبوعاتی با ســابقه ای بیش از ۳0 
ســال در ورودی بازارچه قدس این شــهر 
اقدام می کند؛ حرکتی که به گفته شــهرداری 
بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران و تأیید 
فرماندار و دادستان این شهر انجام شده است.

موضوع به اندازه ای حساس و تعجب برانگیز 
بود که واکنش فعاالن رســانه ای کهنه کار را 
نیز به دنبال داشت و به سرعت با نقش بستن 
تیتر »رسانه های مالیر؛ بی پناه تر از همیشه« 
در فضای مجازی بیشــتر دل اهالی رسانه را 

به درد آورد.
در این مطلب که به قلم »امین ا... علیمرادی« 
فعال رسانه مالیر با بیش از سه دهه فعالیت در 
عرصه رسانه های محلی و ملی نگاشته شده، 
آمده اســت: »امروز و در حالی که اصحاب 
رسانه در مالیر خود را آماده استقبال از وزیر 
راه و شهرسازی و پوشش خبری برنامه های 
این ســفر می کردنــد، مأموران شــهرداری 
در اقدامــی فرهنگ ســوز و نابخردانه، تنها 
دکه مطبوعاتــی این شهرســتان فرهنگی و 
دانشــگاهی با ۳00 هزار تــن جمعیت را با 
تمامی وسایل و نشــریات موجود در آن از 

بیخ و بُن بَرکندند.
 وضعیت ارائه مطبوعات مالیر پس 
از جمع آوری تنها دکه روزنامه فروشی 

این شهر توسط شهرداری
علیمــرادی بــه خوبی می دانم کــه یکی از 
وظایف مهم و تعریف شــده شــهرداری ها، 
ســاماندهی و زیباسازی سیما و منظر شهری 
است که می تواند در آرامش فکری و بصری 
شــهروندان مؤثر باشــد، اما در شرایطی که 
با مشــکالت کمرشکن  رســانه های محلی 
و طاقت ســوزی همچــون گرانــی کاغذ، 
دستمزدها، بیمه، حمل و نقل و اجاره در حال 
جنگی نابرابر هستند، این اقدام شهرداری در 

هیچ قاموسی نمی گنجد.
 رسانه ها بی پناه تر از همیشه

این فعال رسانه توجیه شهرداری مالیر برای 
برچیدن شبانه این دکه بی پناه را هم مصداق 
اینکه حکایت واحدهای  همین می داند؛ کما 
واگذار شده به رسانه های مالیر در ساختمان 
خیابان شهدا و شــکایت شهرداری از برخی 
فعاالن رســانه ای هم خــود حکایتی عجیب 

دارد و روایتی طویل!

علیمرادی افزود: ای کاش شــهرداری مالیر 
برای تمامــی موضوع های جــاری همچون 
قراردادهــا، مزایده هــا، آبونمــان مطبوعات 
هزینه های  پرداخــت  نیــرو،  محلی، جذب 
نشــر آگهی، هتل پارک و سایر موارد هم این 

سرعت عمل را داشته باشند.
بــه گــزارش ایرنــا، وی ضمــن تقدیر از 
خــدوم  کارکنــان  ارزشــمند  تالش هــای 
شهرداری، به عنوان یک شهروند و کسی که 
بیش از ســه دهه در عرصه رسانه های محلی 
و ملــی فعالیت دارد، از فرمانــدار به عنوان 
نماینده عالی دولت، شــورای اسالمی شهر 
به عنوان نهاد فرادستی شهرداری، نمایندگان 
مالیر عضو دو کمیسیون تخصصی فرهنگی 
و حقوقی و قضائی، گفت: انتظار دارم به قید 
فوریت نســبت به پیگیری و جانمایی مجدد 

این دکه در مکانی دیگر اقدام کنند.
در جریــان جمع آوری تنهــا دکه مطبوعاتی 
مالیر، شــهرداری مدعی است که به مسئول 
دکه اخطــار 10 روزه داده و ۲8 خرداد زمان 

اتمام این مهلت بوده است.
در همین رابطه و پس از انتشار سریع مطلب 
انتقادی این فعال رســانه، معــاون خدمات 
شهری شــهرداری مالیر در مقام پاسخگویی 
به این مطالب برآمد  ماجرای جمع آوری دکه 
مطبوعاتی را اینگونه تشــریح کرد که جمع 
آوری این دکه با هدف دسترســی ســریع به 
بازار سنتی مالیر در مواقع ضروری همچون 
آتش ســوزی، زلزله و انفجار و بر اســاس 
مصوبه ستاد مدیریت بحران و تأیید فرماندار 
و دادستان این شهرستان صورت گرفته است.

مجتبــی داروی بیان کــرد: در همین رابطه 
اخطــار 10 روزه به بهره بــردار برای جمع 
آوری دکه داده شــد که در تاریخ ۲8 خرداد 

این مهلت به پایان رسیده است.
وی اقدام شــبانه شهرداری برای جمع آوری 
دکه مطبوعاتی با اطالع بهره بردار را به دلیل 
مشکالت ترافیکی منطقه عنوان کرد و گفت: 
محل جدید در خیابــان خیام ورودی پارک 
شهید چمران پیش بینی و برای نصب دکه با 
طراحی شکیل و مناسب سیما و منظر شهری 

به بهره بردار اعالم شده است.
اما آن سوی ماجرا اظهارات مسئول این دکه 
مطبوعاتی جور دیگری است و مدعی است 
شهرداری برای جمع آوری دکه از قبل به وی 
اطالع رسانی نکرده است، در حالی که پیش 

از ایــن به دالیل موّجه برای جابجایی دکه با 
شهرداری مالیر رایزنی شده بود.

 از جمع آوری دکه اطالعی نداشتم
حمید بشیر گنبدی در گفتگوهای خبری ابراز 
داشت: ما نیز این موضوع را پذیرفتیم و مقرر 
شــده بود پس از جانمایــی و توافق طرفین 
برای تعیین مکان جدید، خودمان نســبت به 

جابجایی آن اقدام کنیم.
وی ادامه داد: اما متأسفانه صبح روز پنجشنبه 
توســط یکی از همســایگان متوجه شدم که 
دکه روزنامه فروشی با بیش از ۳0 سال سابقه 
بدون اطالع قبلی جمع آوری شده و وسایل 

آن معلوم نیست کجاست.
این فعــال رســانه و نماینــده روزنامه های 
سراسری خاطرنشان کرد: انتظار و شناخت ما 
از شهرداری مالیر تعامل، همکاری و حمایت 
از امور فرهنگی بویژه رســانه ها است و این 
اتفاق را به احتمال زیاد ناشی از سوءتفاهم و 
ناهماهنگی می دانیم که امیدواریم با جانمایی 
جدید برای تنها دکه مطبوعاتی شهر بار دیگر 

آماده خدمت رسانی به همشهریان باشیم.
از آنجا که اهالی رسانه همواره تعهد کرده اند 
در هر شرایطی در کنار هم باشند و نگذارند 
حق آنها ضایع شود و بارها و بارها مسئوالن 
اســتانی و شهرستانی نیز حمایت بی چون و 
چرای خود را از این قشــر زحمتکش و بی 
ادعا اعــالم کرده اند، مهرداد حمزه مدیرعامل 
خانه مطبوعات همدان در تماســی تلفنی با 
شــهردار مالیر علت را جویا شــد و حسین 
بابایی وعده دایر شــدن این دکه را در اسرع 

وقت داد.
 وعده شــهردار برای نصب دکه در 

مکانی بهتر
شــهردار مالیر  گفــت: چندیــن جانمایی 
جدید و بهتر با ظاهری شــکیل تر برای دکه 
مطبوعاتی تعیین و به مســئول دکه پیشــنهاد 

شده است.
بابایی با بیان اینکه جمــع آوری این دکه به 
درخواست ســتاد مدیریت بحران شهرستان 
در ایجــاد امنیت بازار مالیر بــود افزود: بر 
اساس حکم قضائی این دکه جمع آوری شد 
و مالک دکه مطبوعاتــی باید از نظر ظاهری 
تغییراتــی را در دکه ایجــاد و در محل مورد 

نظر آن را نصب کند.
شــهردار مالیر مکان پیشــنهادی را بهتر از 
مکان قبلی دانست و به دلیل ماهیت فرهنگی 

و مطبوعاتــی ایــن دکه آمادگــی همکاری 
شــهرداری را برای جابجایی این دکه اعالم 

کرد.
مدیرعامل خانــه مطبوعات اســتان همدان 
نیز در ایــن تماس تلفنی از شــهردار مالیر 
درخواست کرد: راهکاری برای افزایش تعداد 
دکه های مطبوعاتی در این شهر بیاندیشد که 
شهردار نیز قول مساعد داد اقدام الزم در این 

زمینه صورت گیرد.
اما تأکیدات نماینده مردم مالیر در نشســت 
رسمی شورای اداری این شهرستان که عصر 
همان روز و پس از اتمام مراسم حضور وزیر 
راه و شهرســازی در مالیر برگزار شد، فصل 
خطالب این موضوع بــود که وی بار دیگر 
مجدانــه از اهالــی رســانه و مطبوعات این 
شهرســتان دفاع کرد و خواستار حل مشکل 
دکه مطبوعاتی ابتدای خیابان شهدای مالیر از 

سوی شهرداری شد.
 دکه های مطبوعاتی در دســترس 

مردم باشد
محمد کاظمی به برتــر بودن مالیر به عنوان 
شهر فرهنگی اشاره و بیان کرد: به طور قطع 
کسی که وارد این کهن شهر می شود باید آثار 
فرهنگ، دانش و سنت های خوب آن را ببیند 
و در چهار گوشه شهر و دروازه های ورودی 
شــهر دکه های مطبوعاتی و روزنامه فروشی 

در دسترس باشد.
وی خطاب به شــهرداری مالیــر تاکید کرد: 
دکه مطبوعاتی، کتابفروشــی و آثار فرهنگی 
ظرفیت هایــی برای شــناخت بهتر شــهر و 
فرهنگ مردم آن است و اگر جایگاه روزنامه 
فروشی و مطبوعاتی به دالیل مختلف تعطیل 
شده که نمونه اش را امروز شاهد بودیم، باید 

جابجایی در محل دیگری صورت گیرد.
کاظمی خاطرنشــان کرد: آثار فرهنگی مردم 
مالیر بویژه اینکه عنوان شــهر جهانی انگور 
و شهر ملی منبت را یدک می کشیم و شاهد 
خیل مسافران و گردشگران هستیم، باید بهتر 

از گذشته نمود شهری یابد.
با ایــن حال کِــش و قوس ها مبنــی بر بی 
اطالعی مســئول دکه مطبوعاتــی و ادعای 
شــهرداری مبنی بر قانونی بودن این اقدام و 
اطالع رســانی از قبل برای جمع آوری دکه 
ادامه دارد؛ اما مهمتر اینکه پل ارتباطی مردم با 
مطبوعات و رسانه های مکتوب ملی و محلی 

قطع شده است.

مالیری ها از کجا روزنامه بخرند؟

تنها دکه روزنامه فروشی مالیر 
پس از جمع آوری توسط شهرداری

آخرین اخبار از تونل 
تازه کشف شده 
دستکند »دوخواهران«

 سرپرست تیم کاوش معبد الئودیسه نهاوند با 
اشاره به کشف تونل دستکند زیرزمینی در منطقه 
»دوخواهران« نهاوند گفت: تاکنون ۲۲ متر از تونل 
تخلیه شــده و این کار همچنــان ادامه دارد؛ البته 
به یک انحرافی رسیده ایم که با تخلیه آن احتماال 

جاذبه های دستکند بیشتر خواهد شد.
مهــدی رهبر اظهار کرد: تونل زیرزمینی که اخیرا 
توسط تیم باستان شناسی با همکاری اهالی منطقه 

»دوخواهران« نهاوند کشف شد یکی از تونل های 
دستکند تاریخی در این منطقه به شمار می رود.

وی افزود: اگرچه این تونل دارای قدمت تاریخی 
است اما هنوز به طور قطع نمی توان گفت مربوط 

به چه دورانی از تاریخ ایران قبل از اسالم است.
سرپرســت تیم کاوش معبد الئودیسه نهاوند در 
گفت وگو با فارس افزود: آنچه را که فعال می توان 
درباره این دســتکند گفت این است که این تونل 
محلی بــرای گریز و یا در امــان ماندن در برابر 
تهاجمات و یورش های دشــمنان در دوران های 
مختلــف تاریخی از جمله حمله های اســکندر، 
چنگیز، ایلخانــی و حتی عثمانی ها به این مناطق 

بوده است.

وی در خصــوص میزان پیشــرفت کار در این 
دســتکند گفت: تاکنون ۲۲ متر از تونل توســط 
کارگران تخلیه شده و این کار همچنان ادامه دارد؛ 
البته جدیدا به یک انحرافی رسیده ایم که با تخلیه 
آن احتماال جاذبه های دستکند بیشتر خواهد شد.

رهبر از کشــف تعدادی از ظروف سفالی مربوط 
به دوره های مختلف تاریخی از این دستکند خبر 
داد و گفت: در جریان تخلیه تونل قطعات شکسته 
ظروف ســفالی مربوط بــه دوران های مختلف 
تاریخی شامل سلوکیان، ساســانیان، اشکانیان و 
دوره قاجار کشــف شد که نشــان دهنده قدمت 

تاریخی این مکان است.
وی تاثیر کشف این تونل در توسعه گردشگری را 

بسیار موثر دانست و گفت: با توجه به اینکه این 
تونل به صورت سنگی بوده و از استحکام خوبی 
برخوردار است می تواند باعث جذب گردشگر و 

بازدید از داخل آن شود.
سرپرست تیم چهار دوره کاوش معبد الئودیسه 
نهاوند از نتایج کاوش های اخیر در حریم معبود 
الئودیسه اظهار کرد: بر اســاس گمانه زنی های 
صورت گرفته در حریم معبد تا کنون دو ســطح 
زمین مربوط به دوران قاجار و ســلوکیان کشف 
شــده که احتمال پیدا شدن نهایی معبد الئودیسه 

را قوت داده است.
وی گفت: بــا توجه به اینکــه در این منطقه در 
سال های گذشــته حفاری هایی برای کشف معبد 

صورت گرفته لذا الیه های خاک زیر و رو شــده 
و از طرف دیگر قدمت منازل واقع در این حریم 
که احتمال ریزش آنها نیز وجود دارد انجام کار با 
مشکل مواجه کرده و باعث کندی پیشرفت شده 
اســت اما تمام تالش ما بر این است که بتوانیم 

معبد الئودیسه را کشف کنیم.
رهبر در پایان با بیان اینکه قدمت شهر نهاوند به 
دوران سلوکی می رسد افزود: بر اساس مطالعات 
انجام شــده شــهر نهاوند در دوران ســلوکیان 
بنیانگذاری شــده و قدمت تاریخی آن بیش از ۲ 
هزار و ۲00 ســال است که البته بر اساس قدمت 
تپه گیان می توان گفت قدمت شهرســتان نهاوند 

بیش از ۶ هزار سال می رسد.
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تابستان دغدغه والدین ، اوقات فراغت
حمید نصرتی قانع »

 آغاز تابســتان بــرای والدین دغدغــه و بــرای دانش آموزان و 
دانشــجویان البته نه همه آنان، جدایی از مطالعه کتاب های درســی و 

پرداختن به بازی و تفریح است. 
 اوقات فراغت در معنای عام و نه خاص آن؛ فقط فراغت از تحصیل 
نیست هر نوع جدایی از کار و تالش و داشتن وقت آزاد بعد از انجام 
وظایف محوله و تعریف شــده؛ برای رده های ســنی مختلف اوقات 
فراغت نام دارد که شاید در ایران بیشتر در تابستان معنا و نمود دارد.

 با آغاز تابســتان یکی از دغدغه های والدین گــذران اوقات فراغت  
فرزندانشان با کمترین هزینه و امکانات به تناسب در آمد و توان مالی 
هر خانواده اســت بیشــتر هم به پرکردن اوقات فراغت شبیه است تا 
غنی ســازی آن، یعنی والدین به دلیل مشغله ای که دارند برای گذران 
اوقات فراغت فرزندانشــان کوچه و خیابان و کالس های آموزشی و 
کم تر تفریحی را انتخاب می کنند که غالبا هم توسط دستگاه های اداری 

با موازی کار چندگانه با نام های متفاوت اجرا می شود.
 در حالیکه فراغت همانطور که از معنایش پیداست رسیدن به آرامش 
همراه با کسب دانستنی ها جدید با پیش شرط عالقه و نه اجبار است؛ 
اگر دانش آموزی با فرا رســیدن تعطیالت طوالنی تابستانی کالهش را 
به آســمان پرتاب می کند و شــادمان از ۳ ماه تعطیالت است؛ موید 
آنســت که تحصیل را باری بر دوش خــود و نه یاری برای آینده اش 
می داند؛ اینکه نقص در آموزش کجاست و چرا دانش آموزان فراری از 
درس و مشــق هستند موضوع این متن نیست اما آغازی بر آنست که 
مسئوالن آموزشی کشور کمی عمیق تر به این شادمانی دانش آموزان که 
غم بزرگی را برای آموزش کشور نشانه رفته است بنگرند و راهکاری 

اصولی برای آن بیابند.
 نوجوانان و جوانان در آغاز راه زندگی پر و پیچ خمی هســتندکه باید 
تجربه چاشنی آن شود تا با موفقیت پشت سر بگذارند. اوقات فراغت 
طوالنی تابستان به قدری گرانبها است که نباید در گذر از آن سرسری 
برنامه ریــزی کرد چرا که یک دانش آمــوز در پایان هر فصل تحصیل 
زمانی طالیی را برای آموختن تجربه های زندگی و آماده شــدن برای 
دوش کشــیدن بار زندگی در آینده دارد که اگر از آن غفلت شــود و 
به دقت صحت برنامه ریزی نشــود این آینده سازان جامعه را در پیچ 
و خــم زندگی نگه مــی دارد و درد و رنج را به آنان می آموزد چرا که 
گفته انــد اگر در کالس درس و از ره تجربه نیاموزید زندگی با درد و 

رنج مضاعفش به شما چه بخواهید و چه نخواهید خواهد آموخت.
 پس بر والدین معلمان امروز و دیروز دنیای فرزندان و مسئوالن فرض 
است که اوقات فراغت این آینده سازان را غنی و نه پر کنند. غنی شدن 
اوقات فراغت هم باید از شاخص هایی مانند تحمیلی نبودن، انتخابی 
بودن، تنوع متناسب با نیاز هر نسل و رده سنی برخوردار باشد و این 
فرصت را در اختیار عالقمندان قرار دهد که درس اجتماعی شــدن و 
احترام به دیگران  و گذر موفقیت آمیز از راه دشوار زندگی را بیاموزند 

و خود سرمشقی برای نسل دیگر شوند.
 اما نقدی که اکنون بر عملکرد و برنامه ریزی اوقات فراغت وجود دارد 
آنست که موازی کاری در آن بسیار است و فقط عنوان ها دهان پرکن بوده 
رهاوردی به غیر از خســتگی برای دانش آموزان یا نسل جوان شیفته 
آموختن همراه با شــادی و تجربه ندارد. یعنــی در برنامه ریزی اوقات 
فراغت همان کالس های درس به شکلی دیگر در خدمت دانش آموزان 
و حتی برخی والدین اصرار دارند برای آنکه فرزندانشــان از تحصیل 

عقب نمانند باز هم کالس های تابستانی درسی را پیگیر باشند.
تــا جائیکه نوجوانان و جوانان قدیم، مــردان و زنان کنونی جامعه به 
یاد دارند) نسل آینده ساز گذشته(تابستان برای آنان زمان استراحت و 
کسب تجربه بود قبل از تابستان هر دانش آموزی به فراخور دوست یا 
آشنایی که داشت راهی بازار می شد یا در کوچه ومحله با هم نسالنش 
تیله، قوقو، تشــتک، هفت ســنگ و فوتبال و غیره بازی می کرد حتی 
آنهایی که تجدید داشــتند هم گاهی به هم محله ا ی ها ســرمی زدند و 
همراه شــادی آنان می شدند تا تابستان رنگ می باخت و فصل رنگ ها 

مهر و تحصیل می رسید.

نگاهی به سرنگونی پهپاد آمریکایی 
مهدی آقایانی »

 پنج شنبه هفته گذشــته در پی رخداد یک حادثه در خاورمیانه، 
رسانه های جهان دوباره نگاه خود را به خاورمیانه معطوف کردند در 
واقع یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی با زیر پا گذاشتن قوانین 
بین المللی وارد حریم هوایی جمهوری اسالمی ایران شده و به دنبال 
آن توسط ســامانه های دفاعی ایران ، سرنگون شد.این واکنش ، در 
حالی صورت گرفت که منطقه با توجه به حادثه های رخ داده مانند 

انفجار نفتکش ها، با التهاب رو به رو بوده است.
پس  از انهدام این هواپیما،سپاه پاســداران جمهوری اسالمی ایران 
خبر از ســرنگونی این هواپیما را منتشر  کرد.در این ارتباط فرمانده 
هوا فضای ســپاه پاسداران عنوان کرد که یک فروند پهپاد جاسوسی 
"گلوبال هاوک "امریکا بعد از ورود به حریم هوایی ایران و با توجه 
به چهار مرتبه هشــدار به آن، دست آخر توسط سامانه های دفاعی 

سوم خرداد،سرنگون شد.
حاجــی زاده اظهار کرد که ایــن هواپیما از نــوع هواپیمای بدون 
سرنشــین جاسوســی بوده و از پایگاه هوایی امارات برخاسته و با 
خاموش کردن سامانه های خود برای امر جاسوسی به حرکت خود 

در حریم ایران ادامه و منهدم شده است. 
بعد از خبری شدن این حادثه در وهله اول، این حادثه توسط آمریکا 
تکذیب شــد اما بعد از گذشت چند ساعت این خبر را تایید کردند 
اما عنوان کردند که این هواپیما در آب های بین المللی مورد اصابت 
قرار گرفته اســت.این در حالی است که الشه های این پهپاد در آب 

های ایران و توسط نیرو های ایرانی از دریا  خارج شده است.
 رسانه ها و مقامات جهانی به ویژه مسئوالن دو کشور 

به این حادثه واکنش نشان دادند
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران،در توییتی نوشت: یک 
هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در بامداد پنجشنبه،حریم هوایی 
ایران را نقض کرده و در نزدیکی کوه مبارک مورد هدف قرار گرفته 
اســت همچنین محمد جواد ظریــف در توییتی دیگر اظهار کرد که 
آمریکا علیه ایران، تروریســم اقتصادی راه انداخته است و اکنون به 
قلمرو ما دســت درازی می کند. وی در ادامه نوشت، که ما به دنبال 
جنگ نیســتیم ولی از خود دفاع خواهیم کرد و این تجاوز گری را 
به ســازمان ملل متحد خواهیم برد و نشــان خواهیم داد که آمریکا 

دروغ می گوید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در واکنش به این رخداد در اجالس 
مقامات امنیتی که در روسیه برگزار می شد عنوان کرد که با تمام قوا 
از حریم هوایی ایران دفــاع خواهیم کرد و مرز هوایی ما خط قرمز 

ماست و به متجاوز پاسخ سختی خواهیم داد.
ســرنگونی این پهپاد که برای آمریکا بســیار خبــر دردناکی بود با 
واکنش رئیس جمهوری این کشور مواجه شد با توجه به این که این 
نوع هواپیما از نوع دور برد ترین هواپیمای بدون سرنشــین جهان و 
همچنین با تجسس هوایی و ثبت تصاویر بسیار با کیفیت در ارتفاع 
باال و با شــنود بسیار حساس که شعاعی بیش از 500 کیلومتر را در 

بر می گرفت. 
ــران  ــت: ای ــوع گف ــن موض ــه ای ــش ب ــپ در واکن ــد ترام دونال
دچــار اشــتباه بزرگــی شــده اســت وی گفــت کــه ایــن هواپیمــا 
ــران  ــه و ای ــرار گرفت ــت ق ــورد اصاب ــی م ــن الملل ــای بی در آبه
ــورد واکنــش  دچــار اشــتباه بزرگــی شــده اســت. ترامــپ در م
ــی  ــه واکنش ــد چ ــد فهمی ــه خواهی ــت ک ــوع گف ــن موض ــه ای ب
ــا  ــن هواپیم ــر ای ــت اگ ــه گف ــم داد  وی در ادام ــام خواهی انج
ــد. ــاوت می ش ــیار متف ــیار بس ــع بس ــود وض ــین ب دارای سرنش

ــورک تایمــز  ــاال، نیوی ــد ســاعت تنــش بســیار ب ــا بعــد از چن ام
ــدن  ــرنگون ش ــت س ــه عل ــپ ب ــد ترام ــه دونال ــزارش داد ک گ
ــه  ــی ب ــالت جزئ ــد حم ــران ،قص ــط ای ــی توس ــاد آمریکای پهپ
ــینی  ــب نش ــدن آن عق ــرا ش ــا از اج ــته ام ــران را داش ــاک ای خ
ــل از صــادر شــدن دســتور  ــع ترامــپ ده دقیقــه قب کــرد.در واق
ــش از  ــدن بی ــته ش ــی از کش ــت آگاه ــه عل ــران ب ــه ای ــه ب حمل
ــو  ــه ی لغ ــن حمل ــرد در ای ــو ک ــه را لغ ــن حمل ــی ای 150 ایران
شــده قــرار بــود کــه چنــد هــدف از جملــه رادار هــا  و موشــک 

ــد. ــرار گیرن ــورد هــدف ق ــی م ــای ایران ــداز ه ان
ــه  ــن حادث ــه ای ــز ب ــیه نی ــور روس ــس جمه ــه رئی ــن رابط در ای
ــران را  ــه ای ــی علی ــدام نظام ــه اق ــر گون ــان داد و ه ــش نش واکن
فاجعــه آمیــز دانســت . بــه  گــزارش اســپوتنیک عربــی، والدیمیــر 
ــران  ــه ای ــکا علی ــی از ســوی آمری ــه نظام ــه حمل ــن گفــت ک پوتی
ــه  ــر ب ــاله منج ــن مس ــرا ای ــت زی ــار اس ــه فاجعه ب ــرای منطق ب
ــد. ــد ش ــه خواه ــش آوارگان در  منطق ــش خشــونت و افزای افزای

ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــز ب ــکا نی ــوردی آمری ــدرال هوان ــازمان ف س
ــراز  ــر ف ــن کشــور را ب ــای مســافربری ای ــرواز هواپیم ــه، پ حادث
آب هــای ایــران در خلیــج فــارس و تنگــه هرمــز ممنــوع کــرد.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در نشســت کاخ سفید درباره 
هدف قرار گرفتن پهباد تشکیل جلسه داده بودند، بعد از اتمام این 
نشســت گفت، که دولت ترامپ باید برای کاهش تنش ها با ایران 
قدم بردارد. وی گفت که شرایط بسیار جدی هستند و نباید طوری 

رفتار کرد که تنش جدیدی ایجاد شود.
همچنین دبیر کل ســازمان ملل در بــاره این حادثه گفت که از هر 
دو کشــور می خواهد که خویشتنداری از خود نشان دهند. آنتونیو 
گوترش، گفــت :بحران در منطقــه افزایش یافتــه و از طرف ها 

می خواهد که از اقداماتی که وضعیت را بدتر کند بپرهیزند.
بــا توجه به تنش های ایجاد شــده در خلیج فــارس ترامپ روز 
گذشته پس از سرنگونی پهپاد خود، عنوان کرد که  بدون هیچگونه 
پیش شــرطی آماده مذاکره با ایران هستیم . ترامپ در گفت و گوی 
خود با شبکه ان بی سی گفت که تمایل دارد با مقام معظم رهبری 
و حسن روحانی دیدار کند. وی در ادامه مدعی شد که در  هرگونه 
مذاکرات احتمالی، باید مســاله موشک های بالستیک ایران را مورد 

بحث قرار دهد.

  دغدغــه همیشــگی خانواده ها بــا آغاز 
تابســتانی گشــتن دنبال  کالس و  تعصیالت 
مراکزی اســت کــه فرزندانشــان را در این 
کالس هــا ثبت نام کنند و علی ماشــاا... هم تا 
می توانید انواع و اقســام تبلیغــات رنگارنگ 
نقش بســته بر در و دیوار شهر هم کار مادران 
و پدران را به ظاهر ســاده کرده اســت اما به 
غیر از کمیت و عنوان های مبالغه آمیز، خبری از 
کیفیت نیست. در مراکز دولتی هم که همین راه 
را برای پرکــردن اوقات فراغت دانش آموزان 
می روند مســیر بر همین منوال است فقط در 
آنجا غلغله جمعیت مشــتاق را هم باید به آن 

کمیت افزود.
 برخــی والدین به دلیل تنگنــای موجود در 
تامین هزینه های زندگی به ناچار تن به سپردن 
فرزندانشــان بــه این کالس هــا می دهند که 
ســرانجامی در پایان ۳ ماه تعطیالت برای آنان 
ندارد؛ برخی والدین هم مغلوب میدان تبلیغی 
هستند که حتی فرصت ندارند خود یکبار این 
کالس ها را همراه فرزندانشان تجربه کنند و از 
کمیت و کیفیت آن مطلع شــوند. یعنی بیشتر 
برخی به دنبال پرکردن اوقات فراغت و برخی 
دیگــر هم  پر کردن جیب  هســتند و اولویت 
ساختن آینده، آینده سازان جامعه با برنامه های 
موثر و مفید نیست و کمیت ارجحیت خاص 
بر غنی ســازی اوقــات فراغــت دارد برخی 
مسئوالن هم معتقدند نیاز جامعه هدف را پاسخ 
داده اند اما باید دید واقعیت اوقات فراغت در 
همدان چیســت چه کسی راضی و چه کسی 

ناراضی است.
 تامین خواسته والدین و مسئوالن و 

نه نیاز جامعه هدف
 حسن معصومی دانش آموزی که سال قبل به 
نوعی به گفته خــودش از روی اجبار والدین 
مجبور به تجربه کالس تابســتانی یا همان به 
اصطالح اوقات فراغت شــده اســت، گفت: 
کالس های اوقات فراغت همان کالس درس 
بود تفاوتی با کالس مدرســه نداشــت فقط 
امتحــان و حضور و غیــاب نبود  و اگر همت 
می کردیدمی شد شاید مطلبی یاد می گرفتید. او 
چرایی نارضایتی خــود را این طور بیان کرد: 
مطلبــی که یاد نمی دهند آمــوزش مفید برای 
آینده اش نبوده اســت؛ اگر به مانند سال  های 
قبل بازار، شــاگردی یا دستفروشــی می کرد؛ 
حداقل در آمدی داشــت و بازاریان هم ســال 
بعد راحت تــر به او کار می دادند. مســئوالن 
بیشــتر به دنبال ردیف کردن یک سری نام و 
عنوان برای برنامه هایشــان هســتند تا بگویند 
کاری انجام دادند اما خدا وکیلی حتی یکبار هم 
خودشان در این کالس حاضر نشدند تا بدانند 
خواسته و ذائقه ما چیست. ما برنامه شاد همراه 
با آموزش می خواهیم نه یک سری مطالبی که 
به هیــچ دردی در این جامعه نمی خورد نباید 
وقت ما را تلف کنند چرا همه چیز برای بچه 

پولدار هاست و محروم از آن هستیم.
 صابر محمدی هم دانش آموز دیگریست که 
از قبلی کمی راضی تر؛ اما از هزینه زیادی که 
پرداخت کرده ناراضی اســت، اظهار داشت: 
مدت زیادی در حسرت یاد گرفتن شنا بودم 
و سرانجام هم سال قبل به این آرزو رسیدم 
اما جیب خانواده با هزینه زیاد کالس شــنا 
خالی شد. از مســئوالن انتظار دارم تا برای 
همه ســنین در مدارس ورزشی به خصوص 
شــنا کالس های رایگان و مربیــان با تجربه 
در نظر بگیرنــد چون اکثر کالس های اوقات 
فراغــت را مســئوالن طــوری برنامه ریزی 
می کننــد که برای هم نســل های مــا جاذبه 
ندارد و کســانی هم از این کالس ها استقبال 
می کنند از محتــوای کالس ها خبر ندارند و 

بعد از مطلع شدن هم دیگر در این کالس ها 
حاضر نمی شــوند یا اگر حاضر شوند فقط 
وقت تلف می کنند همین. برخی به دلیل این 
کالس های بی محتوا بیشــتر ترجیح می دهند 
تابســتان را با بچه محل ها و با بازی و وقت 
تلف کردن بگذرانند که بیشترش هم بازی با 
گوشی و کالب گردی و توپ بازی خالصه 

می شود و دیگر هیچ.
اما دختر خانمی که تقاضا دارد نامش را ننویسیم 
معتقد اســت کالس های بافتنی و قر آن آموزی 
برای او خوب بودند و حتی دوستان جدیدی 
هم پیدا کرده است؛شــاید سال بعد هم به این 
کالس هــا برود اما انتظارش از مســئوالن این 
اســت که تنوع کالس های مخصوص خانم ها 
را افزایش دهند چون خانم ها تنها قشــری در 
جامعه هســتند که فضای کافی در تابستان و 
هنگام تعطیالت برای گــذران اوقات فراغت 

ندارند و شــاید در اوقات 
فراغــت بعــد از تحصیل 
آنها  بــرای  فرصت  ایــن 
پیش آمده است که مطالبی 
غیر درســی را در فضــای 
خاص و به دور از درس و 
تحصیل بدون اجبار و فقط 
و خواست خود  تقاضا  به 

بیاموزند. 
و  کودک  جامعه هدف   

نوجوان 
صحبت های  کــه  حــال 
را شــنیدیم  جامعه هدف 
وقــت آنســت بشــنویم 
اوقات  بــرای  مســئوالن 
فراغت تابستانی امسال در 
همدان چه برنامه  ای دارند 

که اخیرا محمد رضا جوادی در نشست خبری 
کانون پــرورش فکری کــودکان ونوجوانان 
همدان به مناســبت فرارسیدن اوقات فراغت 
تابستانی در تشــریح برنامه های این نهاد گفته 
است کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 
اســتان همــدان جامعه هدف دانــش آموزان 
همدان ۲80 هزار نفر است که از این تعداد ۶0 
هزار نفر آن عضو کانون پرورش فکری استان 
هســتند و ۲0 هزار نفر هم از این تعداد عضو 

فعال کانون محسوب می شوند.
 وی در ادامه سخنانش با اشاره به هدف اصلی 
کانون کــه افزایش توانمنــدی جامعه هدف 
اســت افزوده برنامه های اوقات فراغت کانون 
برای تابستان پیش رو در قالب 40 بسته برنامه 
فرهنگی  و آموزشــی و هنری طراحی شــده 
اســت که اخیرا هم برنامه های علمی و دینی 

به مجموع این برنامه ها برای تامین نیاز جامعه 
هدف افزوده شده است.

 جوادی با یاد آوری اینکــه برنامه های کانون 
برای جامعه هــدف در قالب کانون های ثابت 
و ســیار شهری روستایی ارائه می شود و برای 
دسترســی هر چه بیشــتر آنان کانون مجازی 
هم آموزش هایی دارد، اظهار داشــته است که 
جامعه هدف کانون گروه ســنی  ۶ تا 17 سال 
است و آموزش های کانون هم بر اساس اصول 
خالقیت، لذت و سادگی به جامعه هدف منتقل 

خواهد شده است.
 جوادی گفته است که   کانون پرورش فکری 
استان  در قالب ۲8  مرکز فرهنگی ثابت شهری، 
۹ کتابخانه سیار روستایی ، یک کتابخانه سیار 
شهری حاشیه شــهر و ۳ کتابخانه پستی و ۲ 
مرکــز فرهنگی هنــری در همــدان و مالیر 
خدمات خود را ارائــه می کند و برنامه ها هم 
شامل  نقاشــی، سفالگری، 
طنــز نویســی، پویانمایی، 
ســرود، نقالی و شــاهنامه 
روباتیک،  موسیقی،  خوانی، 
خوشنویســی  چرتکــه، 
کاردســتی و جشنواره قصه 
گویی، توســعه کتابخوانی، 
مهــرواره بازی های بومی و 
محلی، برگزاری کارگاه های 
آموزش مهارت های زندگی 
ویژه کودکان و نوجوانان و 

والدین اعضا  است.
باور و    نگاه دیــن 
دین  محور به برنامه های 

فرهنگی تابستانی
ترویج علوم دینی و مسائل 
مرتبــط با آن در تابســتان 
هم عالقمندانی دارد که ســراغی از برنامه های 
اوقات فراغت ســازمان تبلیغات استان در این 
فصل گرفتیم که حجت االسالم  داوود عباسی، 
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل 
تبلیغات اســالمی همدان گفــت: برنامه ها در 
قالب هسته های فرهنگی و بوستان های معرفت 
در ســازمان تبلیغات برنامه ریزی شده و اجرا 

خواهد شد.
 وی افــزود: ۳0 پایگاه فرهنگی در محله های 
مناطــق توانمند ســازی محوریــت برنامه ها 
برای جامعه هدف با ســنین 15 تا ۲4 ســال 
برنامه ریزی کرده اســت و 70 بوستان معرفت 
هم در این حوزه برنامه های خود را متشکل از 

روحانیون اعزامی و غیره ارائه می دهند.
وی اظهار داشــت: برنامه ها حول موضوعاتی 
تهاجم  مفاهیم  با  دینی،آشنایی  مانند شبه زدایی 

فرهنگی، آموزش ســبک زندگــی، اردو های 
ســیاحتی و زیارتی، گفتمان اندیشه، احکام و  
ورزش متناســب با جامعه هدف اجرا خواهد 
شــد و پیش بینی استقبال حدود ۲ هزار نفر از 
برنامه هسته های فرهنگی و 4 هزار و 500 نفر 
هم از  بوســتان های معرفت اســت. همچنین 
در 1۶ پایگاه ســالمت هم برنامه های دیگری 
اجرا خواهد شد. که قالب این پایگاه در نقاط 

آسیب پذیر استان فعال است.
 حجــت االســالم عباســی پیش بینــی کرد: 
غنی ســازی اوقات فراغت جوانــان در قالب 
این برنامه ها نســبت به سال قبل طبق عنوان ها 
و اجرای برنامــه 10 درصد در جامعه افزایش 

داشته باشد.
  فرصت کشف استعداد و مهارت

مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان همدان 
هم گفت: برنامه های اوقات فراغت تابســتانی 
آموزش و پرورش استان در بیش از ۲70 پایگاه 
ویژه مناطــق غیر برخوردار برای جامعه هدف 
دانش آموزی اســتان که ۲80 هزار نفر اســت 
اجرا خواهد شــد چرا که آموزش و پرورش 
معتقد است اوقات فراغت فرصتی برای کسب 
مهارت های زندگی و شــکوفایی استعدادهای 

دانش آموزان است. 
محمــد پور داود  با اشــاره به اینکــه در این 
برنامه ریزی ها به اجرای بند های ســند تحول 
بنیادین آمــوزش و پرورش هم توجه شــده 
است، افزود: برنامه های اوقات فراغت آموزش 
و پرورش در قالب پایگاه  های تابستانی و  طرح 
هجرت با مشــارکت سایر ارگان ها و نهاد های 
متولی اجرا می شود  و طرح هجرت در 4۳۶ 
عرصه انجام می شــود، که پیش بینی می کنیم 
امسال در برنامه ها و فعالیت های اوقات فراغت 
و طرح هجرت بیش از یکصد هزار دانش آموز 

حضور داشته و از آن استقبال کنند.
 سرانجام کالم اینکه قضاوت با جامعه هدف 
اوقات فراغت است که آیا مسئوالن متناسب 
با نیاز آنــان برنامه ریزی ها را تدوین می کنند 
یا براساس دســتور العمل های تیپ و خاص 
کشوری که به آنان ابالغ شده است و جدای 
از نیاز بومــی جامعه هر منطقــه و جمعیتی 
آنــرا باید اجرا کنند و دیگــر آنکه آیا قبل از 
فر ارســیدن تعطیالت مســئوالنی که دغدغه 
پر کردن اوقات فراغت یاغنی ســازی جامعه 
هدف خــود را دارند به خود زحمت داده اند 
که نظر ســنجی از جامعه هدف را برای نوع 
برنامه ریــزی اوقات فراغت تابســتانی انجام 
دهند و تا چه اندازه این برنامه ها منطبق با نیاز 
جامعه هدف در اســتان  و به صورت بومی 

شده است. 

تا  دارم  انتظار  مســئوالن  از 
برای همه ســنین در مدارس 
ورزشــی به خصوص شــنا 
کالس هــای رایگان و مربیان 
چون  نظر بگیرند  در  تجربه  با 
اکثر کالس های اوقات فراغت 
را مسئوالن طوری برنامه ریزی 
می کنند که برای هم نسل های 
ما جاذبه ندارد و کسانی هم از 
این کالس ها استقبال می کنند 
از محتــوای کالس هــا خبر 
ندارند و بعد از مطلع شدن هم 
حاضر  کالس ها  این  در  دیگر 
یا اگر حاضر شوند  نمی شوند 

فقط وقت تلف می کنند

اولویت؛ اوقات فراغت پرشده 
یا غنی شده است

دستورالعمل جدید نحوه احراز سکونت 
شهرداران ابالغ شد

 ســخنگوی وزارت کشور از ابالغ دستورالعمل جدید نحوه احراز 
سکونت شهرداران خبر داد.

ســید سلمان سامانی از ابالغ دستورالعمل جدید نحوه احراز سکونت 
شــهرداران در محل خدمت خود به استانداران سراسر کشور خبر داد 
و اظهارداشــت: بر اساس این دســتورالعمل تمامی شهرداران مکلف 

هستند در محل خدمت خود سکونت داشته باشند.
وی در ادامــه افزود: چنانچه شــهردار از تاریخ صدور حکم انتصاب 

توســط مراجع ذیربط در محدوده شهر محل خدمت خود سکونت و 
اقامت نداشــته باشد باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه نسبت به اسکان 

در محدوده شهر مذکور اقدام کند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، ســخنگوی وزارت کشور 
تصریــح کرد: شــهردار و خانواده وی شــامل همســر و فرزند یا 
فرزندان تحت تکفل وی باید در داخل محدوده شــهر ســکونت و 

باشند. داشته  اقامت 
ســامانی گفت: در صورتی که شورای شهر نســبت به عدم سکونت 
شهردار در محدوده شهر اطمینان حاصل کند طبق تبصره 4 ماده 80 و 
ماده ۹0 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور 

و انتخاب شهرداران مصوب 1۳75 و با اصالحات بعدی آن می توانند 
ادامه فعالیت شهردار را خاتمه دهند.

وی با بیان اینکه برای راســتی آزمایی اجرای این دســتورالعمل سه 
مکانیزم و شــاخص تعیین شده است، خاطرنشان کرد: شاخص ها و 
مستندات احراز سکونت شــهرداران در محل خدمت خود  شامل 
گواهی اشــتغال به کار همســر و فرزندان تحت تکلف شهردار در 
محدوده شهر محل خدمت، گواهی آموزش و پرورش در خصوص 
اشــتغال به تحصیل فرزنــدان تحت تکفل شــهردار در مدارس یا 
مهدکودک های در محدوده شــهر محل خدمت و قولنامه دارای کد 

رهگیری و اسناد مالکیتی است.

استعفای50 مدیر دولتی
 برای حضور در انتخابات مجلس

 معاون سیاسی وزیر کشور از استعفای 50 نفر از مدیران مشمول 
تبصره ۲5 قانون انتخابــات برای حضور در انتخابات مجلس خبر 

داد.
به گزارش ایلنا، جمال عرف اظهار داشت: این افراد در مهلت مقرر 
تقویم انتخابات برای استعفا )10 تا 1۶ خرداد سال جاری( استعفای 

خود را به مدیر مافوق خود تسلیم کرده اند.
وی اضافه کرد: مدیرانی از ســایر دســتگاه ها و همچنین نیروهای 
مسلح نیز برای این منظور استعفا کرده اند که با توجه به اینکه اعالم 
آن به ستاد انتخابات کشور اجباری نیست تاکنون آمار دقیقی از آنها 

در دسترس نیست.
عرف درباره برگزاری انتخابات کشــور به صــورت الکترونیکی 
نیز اظهار داشــت: ســتاد انتخابات آمادگی خود را برای برگزاری 
الکترونیکی به شــورای نگهبان اعالم کرده و در انتظار پاسخ آن و 
تأمین زیرســاخت ها از سوی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات است.
معاون سیاســی وزیر کشور افزود: در دوره قبلی انتخابات در 1۳۹ 
شهر کشور انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد و بدون شک 
زیرساخت های این شهرها تأمین شده از این رو دنبال افزایش این 
تعداد در انتخابات امسال هستیم. در دوره فعلی نیز مقرر شده تمام 
خدمات احراز هویت در 50 تا ۶0 هزار شعبه انتخابات به صورت 
الکترونیکی باشــد اما تاکنون تصمیمی بــر الکترونیکی بودن تمام 

مراحل در صندوق های اخذ رأی اتخاذ نشده است.

 شــورای نگهبان در نامــه ای به مجلس 
خواستار مهلت بیشــتر برای بررسی »طرح 
تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه 

دیدگان ناشی از آن« شد.
بــه گزارش مهــر، نظر شــورای نگهبان در 

خصوص سه الیحه و یک طرح اعالم شد.
بر این اساس شورای نگهبان عدم مغایرت با 
موازین شــرع و قانون اساسی الیحه اصالح 
بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات های مســتقیم با 

اصالحات بعدی آن را اعالم کرد.

شــورای نگهبــان همچنین برای 
بررسی الیحه موافقت نامه تشویق 
و حمایــت متقابــل از ســرمایه 
دولــت جمهوری  بین  گــذاری 
ایران و جمهوری عراق،  اسالمی 
الیحه موافقت نامــه همکاری و 
کمک متقابل اداری در موضوعات 
گمرکــی بین گمــرک جمهوری 
اســالمی ایران و اداره کل گمرک 

جمهوری سوسیالیستی ویتنام و طرح تشدید 
مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان 

ناشی از آن خواســتار مهلت بیشتری برای 
رسیدگی شد.

در نامه ای به مجلس؛
شورای نگهبان خواستار استمهال 

»طرح تشدید مجازات اسیدپاشی« شد
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انتقام جویی اینستاگرامی از دختر 20 ساله
 بار دیگر انتقام جویی و سوءاستفاده خواستگار یک دختر ۲0 ساله از تصاویر شخصی وی خبر ساز شد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش با مراجعه  دختری ۲0 ساله به پلیس فتا، وی مدعی شد که فردی ناشناس در فضای مجازی اینستاگرام 
تصاویر شخصی وی را منتشر کرده است.

پس از طرح شــکایت از ســوی شاکی و تشکیل پرونده،  شناسایی و دســتگیری متهم در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت و با انجام 
اقدامات فنی و پلیسی پس از مدتی متهم شناسایی و مشخص شد که او خواستگار قبلی شاکی است.

این فرد با انتشــار تصاویر شــخصی شاکی موجب هتک حیثیت و حرمت او شــده که پس از کسب اجازه از سوی مراجع قضایی و 
دستگیری متهم، این پسرجوان در جلسه بازجویی انگیزه خود را انتقام جویی از این دختر ۲0 ساله اعالم کرد.

متهم در ابتدا برای آشــنایی با شــاکی در فضای مجازی تلگرام و اینستاگرام با یکدیگر ارتباط داشته و پس از خواستگاری و شنیدن 
جواب منفی از سوی دختر به دنبال انتقام جویی از او بوده است.

جزییات بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب/ تقسیط اصل بدهی
 سرپرست سازمان تامین اجتماعی ضمن اعالم جزییات قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب گفت: این افراد می توانند 

با اثبات دالیل الزم نسبت به تقسیط اصل بدهی خود اقدام کنند.
محمدحسن زدا در گفت وگو با مهر در این خصوص، اظهار داشت: قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب قانونی دائمی 
اســت که برای سه گروه از کارفرمایان که به دالیلی مانند تحریم های ظالمانه، نوسانات ارزی و حوادث غیر مترقبه کارگاه آنان دچار 
بحران شود اجرایی خواهد شد.وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این قانون در صورت اثبات ما می توانیم جریمه های این کارفرمایان 
را ببخشیم افزود: البته برای ما باید خوش حسابی کارفرمایان ثابت شود که این موضوع نیز با لیست بیمه ای آنان مشخص خواهد شد.

به گفته زدا، براساس این مصوبه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون، چنانچه جرایم بیمه ای آنها مربوط به قبل از ۲۹ اسفند سال ۹۶ 
باشد، حداکثر تا سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه مهلت دارند تا در مورد پرداخت و یاتقسیط اصل بدهی به تامین 

اجتماعی مراجعه و برای برخورداری از بخشودگی جرایم به توافق برسند.

بالتکلیفی از تصمیم بد هم بدتر است
 هنــوز بحث و گفتگو بر ســر اف ای تــی اف در ایران به پایان 
نرسیده اســت، در حالیکه تعیین شــیوه عمل ما در اقتصاد جهانی 

وابسته به اتخاذ این تصمیم خواهد بود.
در حالی سیاستمداران درباره اف ای تی اف صحبت می کنند و این 
موضوع به عرصه مانور جناح های سیاســی بدل شده است که حتی 
اقتصادی ها نیز متخصص صحبت در این حوزه نیســتند. شاید بهتر 
بود بانکداران وارد عمل می شــدند و دربــاره جوانب این موضوع 
توضیح می دادند. در این صورت بهتر می شد درک کرد اف ای تی 
اف چه محدودیــت هایی را برای عضو به همراه دارد و کارکرد آن 

برای کشورهایی که آن را می پذیرند چیست.
ماجرا اما اصال محدودیت ناشی از عضویت یا عدم محدودیت ناشی 
از نپذیرفتن نیست. به هر روی هر پذیرشی با خود محدودیت هایی 
دارد و هــر نپذیرفتنی نیز محدودیت هایی مجــزا به همراه خواهد 
داشــت. وقتی قواعد بین المللی حکم می کند که کشورها درچنین 
چارچوبــی کار کننــد، طبیعی اســت نپذیرفتن ایــن قواعد خود 
محدودیت هایی را برای کشــوری که آن را قبــول ندارد به همراه 
خواهد آورد. ســاده ترین محدودیت نیز در حقیقت کاهش ســطح 

روابط اقتصادی خواهد بود.
 با این حال آنچه مســلم است اینکه باید درباره تعیین تکلیف ایران 
در مجامع بین المللی صحبت کنیم. طوالنی شــدن بحث مشکالت 
متعددی را برای کشور ایجاد می کند. ما سال هاست درباره پیوستن 
یا نپیوســتن صحبت می کنیم حال آنکه چنین بحثی در سطح کالن 
باید در دوره ای کوتاه انجام شــود نه در محدوده زمانی طوالنی، آن 

هم در سطح سیاستمداران و جناح های سیاسی و ... 
 بــاور کنیم تصمیم بد حتی از بالتکلیفی و بی تصمیمی بهتر اســت 
چرا که تکلیف کشــور در قبال پدیده ها روشــن می شود و می توان 
با پذیرش مشــکالت ناشی از تصمیم اتخاذ شده برای برون رفت از 

بحران ها برنامه ریزی کرد.  
ــی ها  ــت؟ بررس ــان چیس ــن می ــخص در ای ــن و مش ــکات روش ن
نشــان مــی دهــد اگــر می خواهیــم در ایــن دنیــا بــه شــبکه بانکــی 
ــاز هــم  ــم. ب ــن سیســتم را بپذیری ــد قواعــد ای متصــل باشــیم، بای
ــح مملکــت را بایــد متخصصــان بگوینــد. از  تاکیــد می کنــم مصال
منظــر اقتصــادی اگــر بخواهیــم صحبــت کنیــم، نمی شــود عضــو 
ــه  ســازمان بین المللــی نباشــید، امــا جهانــی بشــوید. نمی توانیــد ب

ــا قوانیــن برونــی تطبیــق یابیــد. برونگرایــی برســید؛ مگــر ب
مثــال معروفــش قوانیــن فدراســیون فوتبــال اســت کــه تاکیــد دارد 
دولــت حــق نــدارد در امــور فدراســیون دخالــت کنــد. حــاال اگــر 
دولــت دخالــت کــرد، بــازی فوتبــال ممنــوع نمی شــود، بلکــه فیفــا 
ــب می دهــم  ــن ترتی ــه م ــی ک ــد در بازی های ــد حــق نداری می گوی
و در اشــل جهانــی اســت شــرکت کنیــد، ایــن محدودیــت مانــع از 
بــازی فوتبــال در خانــه نیســت امــا مانــع از حضــور کشــوری کــه 

قواعــد را رعایــت نکــرده، در مســابقات جهانــی خواهــد بــود.  .
ــد پذیرفــت کــه ممکــن اســت پیوســتن  در چنیــن شــرایطی بای
بــه اف ای تــی اف مضراتــی داشــته باشــد. مــن بــه عنــوان کســی 
ــی  ــی اف هســتم م ــه اف ای ت ــق مشــروط پیوســتن ب ــه مواف ک
ــی اف  ــه اف ای ت ــتن ب ــم پیوس ــنی تشــریح کن ــه روش ــم ب توان
چــه مضراتــی برایمــان دارد، امــا مــی دانــم مضــرات ایــن بــی 
تصمیمــی بــرای اقتصــاد مــا هــم از پیوســتن و هــم از نپیوســتن 

بیشــتر اســت.  
* محمد رضا حریری
فعال اقتصادی

اطالعات: تولید اورانیوم با غنای ۳/۶7 درصد 4 برابر شد 
 مراقب باشید گوسفندا نخورن قیمتشون بره باال 

همشهری: مسیر عبور از جنگ اقتصادی 
 ماشین رو یا قطار رو؟!

همدان پیام: صدای پای آب در گلدسته مالیر 
 کفش خوب براش بگیرید همیشه بیاد

آرمان: واکنش ها به فراخوان قالیباف از جوانان 
 دوست ندارن جوانی قالیباف را ببینن

مردم ساالری: سرمایه گذاری در کام حوزه مناسب است 
 اول درصد سود و محاسبه کن 

گل ورزشــی: پیام مدیرعامل پدیده برای پرسپولیسی ها: خانه تان را با 
ویران کردن خانه ما نسازید 

 به زبان مورچه ها حرف می زنن
ایرنا: لباس »مرد آهنین« با پرینتر سه بعدی ساخته شد 

 کلبه کودک ها به کلبه آهنی تبدیل می شوند!! 
همدان پیام: جمع آوری شبانه دکه روزنامه فروشی ابتدای بازارچه قدس 

مالیر توسط شهرداری 
 خواستن روزنامه خوان ها شورش نکنن !!

همدان پیام: وزیر راه: تالش داریم حباب قیمت مسکن شکسته شود 
 مهندس ابزار شکستنش رو هم معرفی کن

همدان پیام: وزیر راه: دلیل انتقال پرواز حجاج همدان به کرمانشــاه را 
بررسی می کنم 

 وزرا کاًل فوق تخصص بررسی دارن!! 
همدان پیام: »ایسپا یاران شهری« فعال شوند 

 استاد زیر دیپلم حرف بزن همه متوجه بشن 
همدان پیام: جشنواره دختران خورشید در شهرستان رزن 

 ماه یعنی دختر نداره؟
همدان پیام: سفرهای با فشار وزرا به همدان 

 با آرامش بگو ناراحت می شن دیگه نمیان 
همدان پیام: وزیر راه: استان همدان به کارگاه راه سازی تبدیل شده است 

 همشون هم با چاله های بزرگ!! 

دیرکرد 9 ماهه حقوق پزشکان بنیاد شهید 

 سخنگوی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گفت: حقوق پزشکانی که در مراکز درمانی و بیمارستانی با بنیاد شهید 
همــکاری دارند، از حــدود ۹ ماه پیش تاکنون بــه دلیل عدم اجرای 

تعهدات بیمه های تکمیلی طرف قرارداد پرداخت نشده است.
حمیدرضــا حبیب الهی در گفت و گو با ایرنــا، افزود: در یک دوره 
پرداختی های پزشکان از محل یک بودجه متمرکز پرداخت می شد که 

از آن خارج شد و به بیمه تکمیلی واگذار شد.
وی تصریح کرد: از مهر ماه سال گذشته تاکنون پزشکان هیچ  دریافتی 
نداشته اند و به طور یقین این موضوع مشکالتی را برای آنها به وجود 

می آورد.
حبیــب الهی در عین حال ادامه داد: همه ما نســبت بــه جانبازان و 
ایثارگران دینی بر گردن داریم و به رغم پرداخت نشــدن هزینه های 
پزشــکان از ســوی بیمه تکمیلی، هیچکدام از خدمات آنها حذف یا 
کاهش نیافته اســت که انتظار داریم بیمه تکمیلی نسبت به تسریع در 

این زمینه اقدام کند.
وی در ادامه با اشــاره به انجام طرح پایش سالمت برای خانواده های 
شــهدا و ایثارگران، اظهار داشــت: این طرح یــک دوره ای برای این 
افراد آغاز شــد و معتقدیم ایثارگران بویژه والدین شهدا نیاز بیشتری 
بــه مراقبت دارند به همین منظور باید پایش ســالمت آنها به خوبی 

انجام شود.
حبیب الهی همکاری پزشــکان در این زمینه را ضروری دانســت و 
گفت: پزشــکان برای انجام پایش ســالمت ایثارگران و خانواده های 
شــهدا همکاری جدی دارند که باید بــا پرداخت به موقع هزینه های 
فعالیت هــای آنان گام مهمی بــرای ارائه خدمات بهتــر به این افراد 

برداریم.
رئیس اداره پایش ســالمت و بنیاد شــهید و امــور ایثارگران گفت: 
همچنین بنیاد شــهید فرهنگ توانبخشی را برای گروه هدف خود باال 
برده است و ما از سطح خانه همزمان با ارزیابی سالمت بخش هایی که 

نیاز به توانبخشی داشته باشند، به آنها ارائه می دهیم.
به گفته وی اکنون ۹0 درصد خانواده های شــهدا و ایثارگران باالی 
۶5 سال سن دارند پس به طور یقین نیازمند دریافت خدمات بیشتر 
و بهتری هســتند که امیدواریم با همکاری بیمه تکمیلی و پزشکان 
بتوانیــم همچنان بــرای ارائه خدمت به این افراد اقدامات اساســی 

صورت گیرد.
وی ادامه داد: هر ســاله بــه منظور مراقبت بیشــتر و ارائه خدمات 
درمانی بهتر به والدین شهدا، خانواده های شهدا، ایثارگران، جانبازان 
و آزادگان برنامه ای تحت عنوان پایش سالمت در بنیاد شهید برنامه 
ریزی می شــود تا از این طریق بتوانیم از آنهــا مراقبت های الزم را 

انجام دهیم.

 برابــر آمارها بخش زیادی از اشــتغال 
ایجاد شــده در دو ســال اخیــر در بخش 
غیررسمی اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. 
اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی در سال های 
گذشــته به ویژه در شــهرهای بزرگ رشد 
زیادی داشــته و یکــی از دالیل اصلی آن، 
افزایش شکاف درآمدی میان طبقات جامعه 
و گســترش مهاجرت به شــهرهای بزرگ 

بوده است.
کاهش نرخ مشــارکت اقتصادی کشور در 
سنوات گذشته را می توان ناشی از دو عامل 
اساســی از جمله ناامیدی جمعیت بیکار از 
یافتن کار و ادامه تحصیل بیکاران در سطح 
تحصیالت دانشــگاهی دانست و همین امر 
نیز در ســال های اخیر به رشد شتابان نرخ 
مشــارکت اقتصادی دانش آموختگان عالی 
منجر شده اســت و با توجه به حجم فارغ 
التحصیالن دانشــگاهی انتظار افزایش این 

روند در سالهای آینده وجود دارد.
اقتصاد  باورند کــه  ایــن  کارشناســان بر 
غیررســمی و زیرزمینی در سال های اخیر 
بویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته 
و شــاید یکی از دالیل این رشــد، افزایش 
شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه 
و نیز گسترش مهاجرت  به شهرهای بزرگ 

باشد.
یک فعال حــوزه اجتماعــی و کار دراین 
بــاره می گوید:اقتصاد غیررســمی ســهم 
باالیــی از نیروی کار در شــهر های بزرگ 
را تشــکیل می دهد و در اســتان ما هم در 
سالهای گذشته عمدتا به دلیل باالبودن نرخ 
بیکاری، بخشی از نیروهای فعال اقتصاد به 
یا اصطالحا زیرزمینی  بخش غیر رســمی 

وارد شده اند.
ــل ورود  ــح دلی ــی در توضی ــر گریوان اکب
ــاد  ــمی اقتص ــهای غیررس ــه بخش ــراد ب اف
ــل  ــن دلی ــه ای ــراد ب ــتر اف ــد: بیش می گوی
می شــوند  رســمی  غیــر  مشــاغل  وارد 
اقتصــاد  در  شــغلی  نمی تواننــد  کــه 
ــد  ــا کنن ــت و پ ــود دس ــرای خ ــمی ب رس
یــا قــادر بــه آغــاز کســب و کار جدیــدی 
ــاال  ــتند.همین ح ــمی نیس ــاد رس در اقتص
ــادی از کارگــران در کارگاههــای  عــده زی
هرگونــه  از  و  می کننــد  کار  زیرپلــه ای 
خدمــات و مزایــای بیمــه تامیــن اجتماعــی 

ــد. محرومن
ــاغل در  ــراد ش ــه اف ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
و  مالیــات  رســمی  غیــر  بخش هــای 

ــد:  ــد، می افزای ــی نمی پردازن ــوق دولت حق
بــه  می دهنــد   ترجیــح  افــراد  ایــن 
ــد  ــتن درآم ــدن و نداش ــکار مان ــای بی ج
در فعالیت هــای غیــر رســمی مشــغول 
ــه ای و  ــای بیم ــر از مزای ــی اگ ــند حت باش
ــوند. ــد نش ــره من ــی به ــات اجتماع خدم
ایــن فعــال حــوزه اجتماعــی افــزود: 
ــه ای  ــچ هزین ــدون هی ــه ب دستفروشــانی ک
بابــت اجــاره مغــازه یــا مالیــات در گوشــه 
و کنــار خیابانهــا دستفروشــی می کننــد 
ــوز  ــدون مج ــه ب ــافرکش هایی ک ــا مس ی
دولتــی اقــدام بــه جابــه جایــی مســافر یــا 
بــار می کننــد جــزو شــاغالن بخــش غیــر 
ــای  ــه درآمده ــتند ک ــاد هس ــمی اقتص رس
ــود  ــت نمی ش ــابی ثب ــچ حس ــا در هی آنه
پرداخــت  هــم  را  دولتــی  حقــوق  و 

. نمی کننــد
ــر اســاس آمارهــا مشــاغل غیــر رســمی  ب
درصــدی   ۲0 رشــد  از  کشــور  در 
ــه 50  ــد ب ــوده و از ۲۲ درص ــوردار ب برخ
درصــد در ســال های گذشــته رســیده 
شــش  فعالیــت  از  است.کارشناســان 
میلیــون نفــر در بخــش غیررســمی اقتصــاد 
خبــر داده انــد و دالیــل متعــددی از جملــه 
مجموعــه  و  قانونــی  موانــع  بیــکاری، 
مقــررات زائــد را از جملــه علــل گســترش 
ــد. ــوان می کنن ــمی عن ــر رس ــاد غی اقتص
یک فعال اجتماعی حوزه زنان و کارشناس 
مسائل اقتصادی در این خصوص می گوید: 

سالهای متمادی اســت که حداقل دستمزد 
در سراســر کشور یک میانگین خاص دارد 
و یکی از دالیلی که برای این منظور عنوان 
می کند این اســت که، مگر خون کارگران 
شهری از کارگران روستایی رنگین تر است 

که دستمزد متفاوتی دریافت کنند؟
ــان  ــه یکس ــاره ب ــا اش ــدی ب ــرا موح زه
مناطــق  در  کارگــران  دســتمزد  بــودن 
شــهری و روســتایی، پیشــنهاد تعییــن 
دســتمزد در روســتاها و شــهرها متفــاوت 
ــد:  از یکدیگــر را مطــرح کــرده و می افزای
زندگــی  هزینــه  توجــه،  قابــل  نکتــه 
کارگــران شــهری و روســتایی اســت کــه 
در شــهرها چندیــن برابــر روســتاها اســت
ــه  ــم ک ــی ه ــرایط کنون ــزود: در ش وی اف
ــی  ــر دلیل ــتمزدها مســاوی اســت دیگ دس
بــرای حضــور کارفرمایــان در روســتا 
ــدارد  ــود ن ــا وج ــغل در آنج ــاد ش و ایج
ــوالت در  ــد محص ــه تولی ــه هزین در نتیج
ــد  ــر از شــهر می شــود و تولی روســتا باالت

ــت.  ــر نیس ــه پذی ــق توجی ــن مناط در ای
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن میــان اشــتغال 
ــزا  ــی، مج ــه ی اجتماع ــک مقول ــوان ی بان
ــتر  ــان در بس ــتغال زن ــت: اش ــت، گف اس
ــه  ــن توج ــد، بنابرای ــی رخ می ده اجتماع
ــروری  ــوع ض ــن موض ــه ای ــه ب همه جانب
ــا  ــورت ب ــن ص ــر ای ــرا در غی ــت زی اس
بــرای  الزم  شــرایط  تــدارک  وجــود 
ــرای  ــان، فرصــت شــکوفایی ب اشــتغال زن

آنــان فراهــم نمی شــود. 
وی یادآور شد: سیاســتگذاری های حوزه 
اشــتغال بانوان فراز و نشــیب هایی داشته 
اســت به طوری کــه گاهی اشــتغال زنان، 
آســیب زا و گاهــی سیاســت ها در جهت 

تسهیل و تشویق زنان برای اشتغال است. 
موحدی اضافه کرد: متاســفانه نبود فضای 
مناســب برای اشــتغال زنان سبب شده تا 
امــروز بســیاری زنان به خصوص قشــر 
خانه دار به انجام شــغل های کاذب و بدون 
بیمــه روی آوردند اگرچه برخــی از این 
اقدامــات به فــال نیک گرفته می شــود و 
نشان از اســتقالل و عزت نفس شخصیت 
زنان دارد اما به نظر می رســد سیاست های 
حمایتی اشــتغال زنان برای توانمندسازی 
و بهره گیــری از توانایی های اقتصادی زنان 
به عنوان نیمی از جمعیــت جامعه، نیازمند 
تغییرات ساختاری ایجاد شده مهمی است.

ایــن در حالی اســت که همــواره معاون 
رئیس جمهوری در امــور بانوان و خانواده 
می گوید: مشــوق های حمایتــی از جمله 
نیازهــای اولیــه و تســهیالت الزم برای 
کارآفرینی و اشــتغال بانوان از سیاست های 
دولت بوده و در دستور کار قرار دارد، چون 
معتقدیم بانوان ایران زمین همواره در اقتصاد 
این مرز و بــوم نقش آفرین بوده اند و برای 
توسعه فعالیت های خود نیازمند این هستند 
که هرچه بیشــتر به ســمت مهارت آموزی 

پیش بروند. 

 فیلمی که از ماجرا بیرون آمد بســیار 
تکان دهنده بود: توله خرســی دو ساله، 
تنها و حیران نشســته روی زمین و مات 
و مبهوت انگار چشــم چشم می کند که 
مــادرش را ببیند و او را پیــدا نمی کند. 
یک مرد و یک پســر جوان از فاصله ای 
چند متری او را سنگ باران می کنند. طبق 
گفته شــاهدان و مسئولین سازمان محیط 
زیســت، توله خرس که در بلندی تپه ای 
همراه با مادرش حرکت می کرده، در اثر 
برخورد گلوله ای، از تپه ســقوط می کند 
و بــه زمین می افتد. بعد از ســنگ باران 
توله خرس، دو مرد مورد اشــاره، طناب 
به گردنش انداخته و بعد، توله خرس را 
روی زمین می کشند و تالش می کنند او 
را سوار کامیونت کرده و احتماال به جایی 
منتقلش کنند که بتوانند از او استفاده های 

مورد نظرشان را ببرند.
مثال از پوســتش یا گوشــتش که با سر 
رســیدن مامورین ســازمان حفاظت از 
محیط زیســت، توله خرس را رها کرده 

و فرار می کنند.
قصه، قصه ای است تکراری. قتل خرس ها 
یا بر اثر شــلیک شکارچیان، یا خشونت 
مردم، به دفعات رخ داده است. کرمانشاه، 
منطقــه داالهو، کالردشــت، پارک ملی 
گلســتان، شــاهرود، و... در حالی شاهد 
کشــتار بی رحمانه انواع گونه های خرس 
بوده اند که بسیاری هم در خطر انقراض 

هستند.
در مــورد علل این حوادث باید گفت که 
بســیاری از کسانی که در مناطق مختلف 
کشور، به حیوانات وحشی آسیب زده اند، 
بیشــتر باغداران یا دامدارانی بوده اند که 
خود یا محصوالتشان قربانی حمله چنین 

حیواناتی شده اند. 
موضوع دیگر، اما بحث خشونت است. 
جامعه ای پراسترس که به دالیل مختلف 
از نظر آرامش روحی در وضع مناسبی به 
سر نمی برد، در هر شرایطی احتمال انجام 
یک واکنــش منطقی از او کمتر از حالتی 
اســت که دارای یک آرامش نسبی است. 
این موضــوع قطعا نیاز به تامل و مطالعه 
علمی فراوان دارد. ضعف جامعه در این 
زمینه که منجر به ابراز خشونت به راه های 
قابل چشم  گوناگون می شود، موضوعی 
پوشی نیست. فردی که یک توله خرس 
را به آن شــکل مورد حمله قرار می دهد، 
تضمینی نیست، که در وضعیتی دیگر، با 
یک انسان هم رفتار مشابه از خود نشان 

ندهد.
از  حمایت  در  قانونــی  خــال   
حیوانــات وحشــی و همینطــور 

باغداران یا دامداران آسیب دیده
یکی از علل این موضــوع، خال قانونی 
در حمایت از حیوانات و به طور خاص 
حیوانــات وحشــی اســت. قوانین در 
مواردی وجود نداشــته و در مواردی که 

وجود دارند، به خوبی اجرا نمی شوند یا 
بازدارندگی کافی را هم ندارند.

دو سال قبل، بعد از ماجرای تلخ ضرب و 
شتم و کشته شدن توله خرسی در پارک 
ملی گلستان، شــهرام مهاجر، وکیل پایه 
یک دادگستری طی گفت وگویی با خبر 
آنالین گفته بــود: درباره حقوق حمایت 
از حیوانــات دو تا تفکیــک وجود دارد 
یکی حیوانات شهری و دوم حیواناتی که 
متعلق به حیات وحش است. یک سری 
مقرراتی در سازمان محیط زیست از قدیم 
در زمینه حیات وحش وجود دارد که به 

روز نیستند، شاید در زمانی که آن قانون ها 
وضع شده قانونگذار خیلی متوجه خطر 
از دست دادن یکسری از گونه های حیات 
وحش نبوده، بنابرایــن با دید مالیمتری 
قانونگذاری کرده و این قوانین آنطور که 

باید بازدارندگی ندارند."
 قتل خرس هــا؛ زوایای مختلف 

یک تراژدی تکراری
در رابطه با مورد اخیر، جمشــید محبت 
خانــی، فرمانده یگان حفاظت ســازمان 
"جریمه کشتن  محیط زیســت می گوید: 
و شــکار خرس براساس قانون مجازات 

صید و شــکار، 80 میلیون تومان است. 
ضمنا با توجه به اینکه کشــتن این توله 
خرس منجر به جریحه دار شــدن افکار 
عمومی شده، با تشــخیص قاضی برای 
پرونده مجازات مناسبی مشخص خواهد 
شد".در مورد مباحث مرتبط با قانون، نکته 
دیگر، خال قانونی در حمایت از باغداران 
و یا دامداران آسیب دیده توسط حیوانات 
اســت. بار ها پیش آمــده که محصوالت 
یک باغدار یا دام هــای یک دامدار مورد 
حمله خــرس، پلنگ و یا حیوانات دیگر 
واقع شــده است. این افراد در بسیاری از 
موارد با در نظر گرفتن طبیعت حیوانات، 
حتی با اینکه بعضا توســط این حیوانات 
رفتار خشونت آمیزی  مجروح شــده اند، 
از خود نشــان نداده اند. برخی نیز، اما به 
روش های مختلف، ضرب و شتم با سنگ 
و چوب، شلیک با اسلحه و... به مقابله با 
این حیوانات برخاسته اند. نکته اینجاست 
که در چارچوب قانون جبرانی برای این 
ضرر ها به افــراد، خصوصا اگر از جانب 
خرس باشــد، پیش بینی نشــده است. 
)یوزپلنگ هــا در برهــه ای از زمان مورد 

حمایت بیمه قرار گرفته بودند.(
در ایــن رابطه باقر نظامــی عضو هیأت 
علمی دانشــکده محیط زیست در گفت 
وگو بــا ایران در کنــار تاکید بر اهمیت 
فرهنــگ ســازی، بیمه حیــات وحش 
را مطمئن تریــن چتر بــرای حفاظت از 
گونه هــای در معرض انقراض دانســته 
اســت. او می گوید: وقتی سازمان محیط 
زیســت بتواند خسارت حیات وحش به 
کشــاورزی و دامداری را بدهد آن زمان 

می تواند از آن ها هم طلب داشته باشد.
با ایــن حال حتی اگر قوانینی ســفت و 
ســخت تر هم در زمینه هــای مورد نظر 
وضع شود، ضعف شدید سازمان حفاظت 
از محیط زیســت، مانع اجرای صحیح و 
کاربردی این قوانین خواهد شد. سازمانی 
با بودجه بسیار کمتر از آنچه که نیاز دارد 
و با دنیایی از مشــکالت ریز و درشــت 
که در رفــع ابتدایی ترین آن ها هم کامال 
تنهاست. چه برســد به بحث هایی مانند 
فرهنگ ســازی که در دید بســیاری از 
مدیران کشور، هنوز یک "کاالی لوکس" 

است.
احترام بــه حیوانات و حفاظت از محیط 
زیســت تقریبا جایی در آموزش کودکان 
ما ندارد. در هیچکدام از رده های دبستان 
و دوره های متوسطه، در کتاب های درسی 
مطالبی به اینچنین آموزش ها طبق اصول 

حرفه ای، اختصاص داده نشده است. 
ســوالی که وجود دارد این است که در 
کدام مورد در ده سال اخیر، پس از وقوع 
حیوانات،  آزاردهنــدگان  رفتــار  حادثه 
مورد مطالعه دقیــق و علمی قرار گرفته 
اســت؟ به منظــور فرهنگ ســازی و 
تدوین آموزش هــای کارآمد، قطعا انجام 
چنین پژوهش هایی ضروری اســت. اما 
واقعیت این است که مسئولین و نهاد های 
تصمیم گیر در این زمینه، هنگام رخ دادن 
اتفاقات مشابه، به جای چنین واکنش های 
علمی ای، صرفا بــه واکنش های هیجانی 
نظیر تعقیب قضایی و نهایتا مجازات افراد 
بســنده کرده اند که به تنهایی تصمیمات 

موثری نبوده اند.

مشاغل غیررسمی 20 درصد رشد کردند

رونق اشتغال زیرزمینی در نبود شغل

سنگسار توله خرس؛ زوایای مختلف یک تراژدی تکراری
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تداوم روند صعودی طال در روزهای آینده

 نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز نشان داد کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران 
منتظرند روند صعودی قیمت طال در هفته جاری ادامه پیدا کند.

به گزارش ایسنا، مهمترین عاملی که کمک کرد قیمت طال هفته گذشته به باالترین رکورد 
در پنج ســال اخیر صعود کند، بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال بانک مرکزی آمریکا بود که 
نرخ های بهره را پس از نشست دو روزه خود تغییر نداد اما برای آماده کردن بازارها برای 
کاهش نرخ های بهره گام برداشــت و دیگر از صبوری در خصوص سیاست پولی حرف 
نزد.تغییر نظر سیاســت گذاران آمریکایی پس از موضع مشــابه بانک مرکزی اروپا روی 

می دهد. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا اخیراً به کاهش نرخ های بهره اشاره کرده 
اســت.همچنین تنش های ژئوپلیتیکی عامل دیگری است که با تقویت تقاضا برای طال به 

عنوان دارایی امن، قیمت این فلز ارزشمند را باال برد.
در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، 18 نفر شرکت کردند که از میان آن ها 
1۲ نفــر یا ۶7 درصد افزایش قیمت و ۳ نفر یا 17 درصد کاهش قیمت طال را پیش بینی 

کردند و ۳ نفر یا 17 درصد نیز نظری نداشتند.
در این بین، ۹۳۶ نفر در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران شرکت کردند که 
بیشــترین تعداد در حدود یک سال اخیر بوده اســت. از میان آنها ۶1۶ نفر یا ۶۶ درصد 
افزایــش قیمت و 1۹۶ نفر یا ۲1 درصــد کاهش قیمت طال را پیش بینی کردند در حالی 

که 1۲4 نفر یا 1۳ درصد نظری نداشتند.در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته گذشته، اکثر 
کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران نسبت به باال رفتن قیمت طال خوش بین بودند. 
هــر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا بــا ۲دهم درصد درصد افزایش، در 

1400 دالر و 10 سنت بسته شد و برای کل هفته حدود 4 درصد افزایش نشان داد.
قیمت طال در اواســط معامالت تا رکورد 1410 دالر و 78 ســنت پیش رفت که از اوایل 
سپتامبر ســال ۲01۳ تاکنون بی سابقه بود و کمک کرد طال بزرگترین رشد هفتگی خود 
در بیش از سه سال اخیر را رقم بزند. قیمت طال از چهارشنبه که بانک مرکزی آمریکا به 
احتمال کاهش نرخ های بهره در سال میالدی جاری اشاره کرد، بیش از 5 درصد افزایش 

پیدا کرده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:
تا وقتی مدرک گرایی هست

 بیکاری هم هست!
 یک مقام مسئول کارگری معتقد است بیکاری در کشور ریشه کن 
نمی شــود مگر آن که جامعه از مدرک گرایــی فاصله بگیرد و افراد از 

سنین پایین  با آموزشهای عملی و مهارتی آشنا شوند.
هادی ابوی مهارت آمــوزی را از جمله موضوعات حائز اهمیت در 
تمام کشــورهای دنیا دانســت و گفت: تأکید ما این است که وزارت 
علوم بیش از آنکه دغدغه تعریف رشته های دانشگاهی و صندلی های 
دانشــگاه ها را داشته باشــد به فکر تربیت نیروی ماهر برای بازار کار 

باشد.
وی به ایســنا گفت: یکی از علل بیکاری جوانان ما نداشــتن مهارت 
منطبق با نیاز بازار کار اســت و بســیاری از دانشجویان پس از فارغ 
التحصیلی چون به شکل عملی با محیط کسب و کار آشنا نشده اند از 

یافتن شغل مناسب با رشته و تخصص خود باز می مانند.
این مقام مســئول کارگری تأکید کرد: در کشورهای دیگر روی بحث 
مهارت آموزی ســرمایه گذاری می شــود و فرد به عنوان یک سرمایه 
انسانی مورد توجه قرار می گیرد چون آنها می دانند که اقتصاد و تولید 
و بازارکارشــان به نیروی کار ماهر وابســته اســت و روی کارگران، 

دانشجویان و مدیران خود کار می کنند.
ابوی با بیان اینکه باید از ســنین پایین و حتی دوران پیش دبســتانی 
به کودکان مهارت های شــغلی را بیاموزیم، اظهار کرد: نباید دوره های 
کارآمــوزی عملی را به بعد از فارغ التحصیلی موکول کنیم. افراد باید 
در حین تحصیل یا قبل آن از سطوح ابتدایی و دبیرستان آموزش ببینند 

تا مسیر آینده شغلی خود را ترسیم کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: برای آنکه فرد در 
آینده در انتخاب رشته تحصیلی و شغل موفق شود باید عالقمندی های 

او را شناسایی و بر اساس آموزش های مهارتی او را تربیت کنیم.
وی در پاسخ به این پرســش که چرا با فقر مهارتی در جامعه مواجه 
هســتیم؟ گفت: دلیلش این است که سال ها به جای توجه به مهارت 
آمــوزی و تربیت نیروهای ماهــر، مدرک گرایــی را رواج داده ایم. 
دانشــگاه هایی که مثل قارچ به یکباره سر درآوردند تنها برای کسب 
مدرک بوده است. آمارها نشان می دهد که بیشترین گرایش به مدرک 
در شــرکت های دولتی دیده می شود و اگر کارمندان دولت را در یک 
پروســه زمانی بررسی کنید همه به یکباره از دیپلم به لیسانس و فوق 
لیسانس رسیدند چون نگاه در این شرکت ها این بوده که برای افزایش 

حقوق و ارتقا باید مدرک تحصیلی باالتر ارائه کنند.

افزایش بازگشت ارز صادراتی
 چهــار میلیارد و 5۶4 میلیون یورو از ابتدای امســال تا ۲8 خرداد 
در ســامانه نیما عرضه شده که برای تامین کاالهای وارداتی مورد نیاز 

کشور اختصاص یافته است.
روند عرضه ارز صادراتی در ســامانه نیما صعودی بوده و بررسی ها 
نشان می دهد که در هفته های اخیر و پس از اعالم سیاست های جدید 
بانک مرکزی درباره روند بازگشــت ارز، میزان ارز عرضه شــده در 

سامانه نیما افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، سامانه نیما از سال گذشته پس از تعدیل سیاست های 
ارزی دولــت به عنوان مرجع تعیین نــرخ خرید و فروش حواله های 
ارزی تعیین شــد و صادرکنندگان و واردکنندگان باید معامالت ارزی 

خود را در بستر این سامانه به ثبت برسانند.
میانگین نرخ فروش هر یورو در بازار نیما از ابتدای امسال تاکنون نیز 

1۲ هزار و 477 تومان بوده است.
 فراز و نشیب فروش ارز در نیما

میزان فروش ارز در سامانه نیما در فروردین امسال حدود یک میلیارد 
و ۲70 میلیون یورو و در اردیبهشــت امسال دو میلیارد و 1۶1 میلیون 

یورو بوده است.
از اول تا ۲8 خرداد امســال نیز یک میلیــارد و 1۳۳ میلیون یورو در 

سامانه نیما به فروش رسیده است.
بررســی ها نشان می دهد که بیشــترین معامالت ارز در سامانه نیما از 
ابتدای امســال تا ۲8 خرداد مربوط به روزهای 11 و 18 اردیبهشــت 

بود که در هر کدام 140 میلیون حواله یورو به فروش رسیده است.
در ۲۶ فروردین نیز 1۳۶ میلیون یورو ارز در سامانه نیما برای فروش 

عرضه شد.
بیشــترین میزان فروش ارز در خرداد ا مســال به هشــتم ماه جاری 

اختصاص داشت که در آن روز 110 میلیون یورو به فروش رسید.
پایین ترین میزان فروش ارز نیمایی از ابتدای امسال تاکنون مربوط به 
۶ اردیبهشت است که در آن هیچ معامله ای انجام نشد. کمترین حجم 
فروش ارز نیمایی در خرداد امسال نیز در دوم این ماه ثبت شد که طی 

آن دو میلیون یورو به مشتریان واگذار شد.
در ســامانه نیما حواله های ارزی عرضه می شــود کــه واردکنندگان 

می توانند از طریق آن به واردات محصوالت مورد نیاز اقدام کنند.
بســته سیاستی نحوه برگشــت ارز حاصل از صادرات در سال ۹8 و 
نحوه رفع تعهد ارز صادراتی ســال 1۳۹7 صادرکنندگان چندی پیش 

توسط بانک مرکزی ابالغ شده است.
در سیاســتگذاری های جدید، صادرکنندگانــی که بیش از 70 درصد 
از ارز ناشــی از صادرات را در ســامانه نیما عرضه کرده اند، تشویق 

می شوند.
بر اســاس سیاست های جدید، میزان بازگشــت ارز پتروشیمی ها به 
چرخه اقتصادی در ســال 1۳۹8 شــامل حداقل ۶0 درصد در سامانه 
نیما، حداکثر 10 درصد اســکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات 

خود تعیین شده است.

دولت بهتر است کدام سناریوی ارزی را 
انتخاب کند؟

ــان دو  ــر از 48 ســاعت دیگــر می ــت کمت  ســتاد اقتصــادی دول
ســنایوری ارزی، »حــذف دالر بــا نــرخ ترجیحــی«  و »تخصیــص 
ــی کــه اقتصــاد کشــور  ــد. انتخاب ــر می گزین دالر 4۲00« یکــی را ب
ــد.  ــران دور  می کن ــا آن را از بح ــد و ی ــا می کن ــالق ره را در بات

در ایــن میــان راه آزمــوده را آزمــودن خطاســت.
تاکنــون اجــرای برنامــه تخصیــص ارز بــا نــرخ ترجیحــی اقتصــاد 
کشــور را در دچــار تزلــزل کــرده اســت. ایــن ســناریو در 
یک ســال گذشــته نشــان داد کــه رانــت و فســاد تقویــت می کنــد 
و دولــت بــا ایــن رویکــرد نــه تنهــا از اقشــار کم درآمــد حمایــت 
ــاند. در  ــیب می رس ــا آس ــه آنه ــش ب ــش از پی ــه بی ــد، بلک نمی کن
نتیجــه در شــرایط کنونــی بهتریــن روش حــذف ارز 4۲00 تومــان 
ــت  ــرای حمای ــی مناســب ب ــال روش های اســت و از ســویی، اعم

اقشــار کــم درآمــد اســت.
تیــم اقتصــادی دولــت بایــد واقع بینانــه عمــل کنــد. دولــت قــادر 
ــره  ــق قط ــه تزری ــت. درنتیج ــان نیس ــت ارز 4۲00 توم ــه پرداخ ب
ــاد  ــوری ایج ــش کاذب و ص ــازار عط ــاکان در ب ــی آن کم چکان
می کنــد. روزی کــه ارز بــا نــرخ ترجیحــی 4۲00 تومــان تصویــب 
ــم  ــش به ــش از پی ــازار بی ــوع شــد، ب ــروش ارز ممن ــد و ف و خری
ــاز شــد. شــاید  ــه روی رانــت ب ریخــت و  دروازه هــای اقتصــاد ب
دولــت همــواره بــا تــداوم ایــن تخصیــص قصــد داشــت بــه مــردم 
نشــان دهــد، تمــام شــرایط را تحــت کنتــرل دارد. امــا عمــال ایــن 
اتفــاق نیفتــاد چــون بــا ایــن تصمیــم دومیــن رکــود تورمــی دهــه 

اخیــر نیــز در کشــور تجربــه شــد.
ــاه  ــطح رف ــظ س ــرای حف ــت ب ــی دول ــت های حمایت ــاید سیاس ش
طبقــه  متوســط و پاییــن، از مهم تریــن دغدغه هایــش بــوده و 
براســاس آن بــرای جلوگیــری از برخــورد شــدید تــورم بــا رفــاه 
ــال  ــی دنب ــای اساس ــرای واردات کااله ــی ارز 4۲00 را ب اجتماع
کــرد. امــا تاکنــون براســاس مشــاهدات فعــاالن اقتصــادی و 
بررســی های اقتصاددانــان ایــن سیاســت حمایــت جــدی را بــرای 
مصــرف کننــدگان بــه ارمغــان نیــاورد و صرفــا گروه هــای خــاص 

ــرد. ــر ک ــتند را فربه ت ــی داش ــه ارز  دولت ــی ب ــه دسترس ک
برایــن اســاس نیــز تاکنــون دولــت نتوانســته دفــاع قابــل قبولــی از  
ایــن بــاب انجــام دهــد، زیــرا برخــالف انتظــار اختصــاص حجــم 
زیــادی از منابــع ارزی بــه کاالهــای اساســی، نتوانســته منجــر  بــه  
ــورم  ــن سیاســت نتوانســته ت ــازار شــود. ای ــا در ب ــرل قیمت ه کنت
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــل هزینه های ــد. در مقاب ــش ده ــم را کاه حاک
ــن  ــک پایی ــای ده ــاه خانواره ــده، رف ــل ش ــت تحمی ــن سیاس ای
ــناریو گســترش فســاد و  ــن س ــه ای ــن  نکــرده اســت، بلک را تامی

ــم زد. ــد داخلــی را رق ــع، تضعیــف تولی ــت، هدررفــت مناب ران
ــی  ــای منف ــد پیامده ــک می دانن ــت بی ش ــادی دول ــردان اقتص م
سیاســت تخصیــص ارز بــا نــرخ ترجیحــی چــه زیانــی بــه کشــور 
ــور  ــاد کش ــرای اقتص ــم ب ــد  نمی توانی ــن رون ــه ای ــا ادام زده و  ب
گامــی برداریــم. در میــان آثــار منفــی تخصیــص  ارز 4۲00 تومــان 
ــت  ــاد و ران ــی از فس ــم پوش ــرای چش ــی ب ــع راه ــه قط ــز ب نی
ــرای  ــی« ب ــی »4۲00 تومان ــن ارز ترجیح ــفانه  تامی ــت.  متاس نیس
ــره  ــت در زنجی ــع ران ــه توزی ــا ب ــی صرف ــای اساس واردات کااله
ــی  ــت و آورده چندان ــده اس ــر ش ــی منج ــای اساس واردات کااله

ــت. ــته اس ــی نداش ــدگان نهای ــرای مصرف کنن ب
چندی پیش در گزارشــی از مرکز پژوهش هــای مجلس خواندم که  
به جز کاالهای خاص که زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آنها وجود 
دارد، کاالهایــی همچون دارو و آرد، در باقی کاالها رانت ناشــی از 
پرداخت ارز 4۲00 تومانی  به واردات کاالهای اساســی بیش از آنکه 
به نفع مصرف کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه های مختلف 
زنجیره واردات تا مصرف این محصوالت را پیگیری می کند. مصادیق 
این فســاد را  نیز در ممنوعیت واردات، واردات کمتر )بیش اظهاری 
ارزش کاالی وارداتــی( یا واردات کاالی دیگــر )دیگراظهاری( که 
پرونده هــای قضایی متعددی برای آنها شــکل گرفتــه می توان دید. 
بنابراین اگر ارز ترجیحی از این طریق منحرف شــود، به یقین  شاهد 
هــدر رفت منابع خواهیم بود، کما اینکه تاکنــون این اتفاق رخ داده 
اســت. در ضمن خروج کاالهای وارد شده با ارز ترجیحی از چرخه 
تولید یا شــبکه مصرف و افزایش نیــاز وارداتی نیز رانت ایجاد کرده 
اســت. مصداق این موضوع، احتکار نهاده تولید یا کاالی نهایی تولید 
به امید افزایش قیمت در آینده اســت.  افزایش قیمت ریالی کاالها در 

داخل کشور نیز مسئله وقوع شرایط رانتی  را تایید می کند.
ــی و  ــن ارز 4۲00 تومان ــت بی ــاوت قیم ــائل تف ــن مس ــته از ای گذش
ــرای  ــه ای اســت کــه دولــت ب ــا یاران ــرادف ب ارز  آزاد اســت کــه مت
مصــرف کاالهــای اساســی پرداخــت کــرده اســت. امــا زمانــی  قیمت 
کاالهــای اساســی افزایــش پیــدا می کنــد، مصرف کننــده طبقــه 
ــد. ــت می کن ــه دریاف ــن یاران ــی از ای ــن  ســهم اندک متوســط و پایی

حتــی اگــر سیاســت مذکــور، تثبیــت قیمت هــای در حــوزه 
ــب  ــت را نصی ــی زد، بیشــترین  منفع ــم م ــای اساســی را رق کااله
ــط  ــر از متوس ــط و باالت ــه متوس ــاز طبق ــه نی ــرد، بلک ــرا نمی ک فق

شــهری را تامیــن می کــرد.
* هومن حاجی پور

 کارشناس کسب و کار 

غزل اسالمي »

 از ســال 88 قانــون فــروش خانه هاي 
ســازماني توسط دولت تصویب شد. آن زمان 
حرف بر سر این بود که همه ساکنان موظف 
هستند این خانه ها را تخلیه کنند تا دولت آنها 
را تبدیل به احسن کند. این مأموریت به عهده 
وزارت راه وشهرسازي و در استان ها به عهده 
اداره کل راه وشهرسازي قرار گرفت و از آنجا 
که خانه هاي سازماني اموال دولت به حساب 
مي آینــد نظارت بر رونــد کار و محافظت و 
تبدیل به احسن آنها تحت مدیریت اداره کل 

اقتصادودارایي است. 
چند ســال بعد از تصویب قانون، تعدادي از 
خانه ســازماني ها به مزایده گذاشته شدند. اما 
در نهایت بقیه خانه ها خالي نشــدند و روند 
فــروش، واگــذاري و تبدیل به احســن این 
خانه ها بعد از 10 سال هنوز به پایان نرسیده 

است. 
اکنون حرف بر ســر این اســت که برخي ها 
از ســال 77 و 78 هنوز ســاکن این خانه ها 
هستند و تخلیه نکرده اند، درصورتي که طبق 
قانون فقط افرادي که داراي شغل هاي خاص 
و حســاس هســتند و یا آنها که از شهرهاي 
دیگر منتقل مي شــوند و مالک خانه نیستند،  
مي توانند براي مدتي در این خانه ها ســاکن 
شــوند. اما حاال که به تشخیص ادارات خانه 
سازماني ها تحویل کارمنداني شده است براي 

تخلیه نباید بین آنها فرق گذاشته شود.
از آنجا که تصمیم دولت بر تبدیل به احســن 
اموال مازاد بوده اواخر ســال ۹7 یک باره براي 
اجراي این قانون سخت گرفتند و اخطارهایي 
به برخي از ساکنان دادند. آنطور که در آمارها 
آمده تــا آن زمان ۲۲۹ خانه ســازماني وجود 
داشت. برخي از کارمندان کم نفوذ که به دنبال 
اجراي قانــون واگذاري ها بودنــد و تا زمان 
احقاق حقوقشان در مهلت تعیین شده خانه ها 
را تخلیه نکردند حقوق شــان مسدود شد و از 

این طریق مجبور به تخلیه شــدند، اما آنها که 
نفوذ بیشتري داشتند نه جلوي حقوق شان بسته 
شد و نه فشــاري براي تخلیه به آنها تحمیل 
شــد. در همان زمان یعني اسفندماه ۹7 مدیر 
کل اقتصادودارایي اســتان همدان اعالم کرد 
که تا پایان خرداد ۹8 تمام خانه هاي سازماني 
تخلیــه و طبق قانون یا واگذار مي شــوند و یا 
فروخته مي شوند. حتي دیوان محاسبات استان 
همدان هم به خبرنگار همدان پیام گفت که این 
پرونده در حال پیگیري است و طبق قانون به 
آن رسیدگي مي شود ولي توضیحات بیشتري 

در این باره نداد.
انتظار مي رفت اولتیماتوم و تعیین مدت زمان 
نهایي، کارســاز باشــد و تکلیف این خانه ها 
مشخص شــود. اما چند روز پیش مدیر کل 
راه وشهرسازي استان همدان اعالم کرد که از 
۲۲۹ خانه ســازماني موجود تاکنون ۶۶ خانه 

فروخته شده است. 

برخــي اطالعــات از منابع آگاه در ســطح 
مدیریتــي مبتني بر این اســت که تعدادي از 
ساکنان پرنفوذ هســتند و کسي نمي تواند به 
آنها اخطار بدهد. حتي در مواردي که برخي 
ســاکنان تحت فشار خانه ها را تخلیه کرده اند 
به جاي به مزایده گذاشــتن ایــن خانه ها به 
افراد بانفوذ واگذار شــده است. این شنیده ها 
حاکي از آن است که ۶۳ مورد از این مساکن 
دست افرادي است که مسئوالن مربوطه توان 
برخورد با آنها براي تخلیه خانه ها را ندارند. 
به احتمال خیلي زیاد این ۶۶ خانه ســازماني 
که فروخته شده پیش از این دست کارمندان 
بوده و زور دولت فقط به آنها رســیده است 
اما هنوز به طور مشــخص معلوم نیســت که 
دســت چه کســاني بوده، یــا خانه هایي که 
تاکنــون به مزایده نرفته دســت کدام مدیران 
و کارمندان بانفوذ اســت و هر دستگاه چند 
خانه سازماني در اختیار داشته است که مدیر 

کل اقتصادودارایي در این زمینه پاســخگوي 
خبرنگار همدان پیام نشد.

انتظار بر این اســت که دولت همه را با یک 
چشــم ببیند و منافع اســتان را فداي قدرت 
برخي مدیران و مسئوالن نکند. چطور قانون 
مي تواند براي کارمندان بدون پشتوانه سیاسي 
اجرا شود ولي براي برخي هاي دیگر نه؟ البته 
یــک موضوع مهم در شــرایط کنوني وجود 
دارد و آن اینکه برخي از ساکنان سال ها است 
که در این خانه ها زندگــي مي کنند اما هنوز 
صاحب خانه نشــده اند، بــا توجه به افزایش 
ناگهاني قیمــت خانه احتماالً آنها توان خرید 
خانه را ندارند که دولت باید به آنها امتیازاتي 
بدهد اما بســیاري از آنها حتي صاحب دو یا 
سه باب منزل مسکوني هستند و آنها را اجاره 
داده اند که ساکن شــدن در این خانه ها حق 
آنها نیست و دولت باید قانون را به طور کامل 

براي آنها اجرا کند. 

آخر خرداد پایان مهلت تخلیه خانه هاي سازماني در همدان بود

وعده مدیران محقق نشد
■ پرنفوذها خانه هاي سازماني را تخلیه نمي کنند

■ ساکنان خانه هاي سازماني بدون مسکن شخصي تحت فشار برای تخلیه هستند

 رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان 
گفت: متاســفانه صادرات بی رویه و 
مدیریت نشــده ســیب زمینی سبب 
گرانی و کمبود این محصول در بازار 

همدان شده است.
محمد فامیل متقی قیمت 
هر کیلو ســیب 
زمینی در بازار 
فروشی  خرده 
همدان 8 هزار 
تــا 8 هزار و 
500 تومــان 

اعالم کرد و اظهار داشت: در بازار عمده 
فروشی )میدان بار( قیمت هر کیلو از این 

محصول 7 هزار تومان است.
وی با بیــان اینکه اســتان همدان قطب 
تولید ســیب زمینی اســت و یک پنج از 
سیب زمینی های مورد نیاز کشور را تامین 
می کند، ابراز کــرد: اما صادرات بی رویه 
این محصول به خارج از کشــور ســبب 
کمبــود و گرانی این کاال در بازار شــده 

است.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان با بیان 
اینکه در ســال های گذشته در 15 تیرماه 
سیب زمینی های همدان برداشت و وارد 
بازار میشــد، به تســنیم گفت: اما امسال 
بخاطر برودت هوا و بارش های دیرهنگام 
برداشــت و عرضه این محصول با تاخیر 

انجام می شود.
فامیــل متقی با اشــاره به اینکه ســیب 
زمینی هــای تولید همدان تا یک ماه دیگر 

وارد بازار می شــود، اظهار داشــت: در 
حال حاضر سیب زمینی مورد نیاز استان 
همدان از مناطقی مانند اصفهان، اردبیل و 

گرگان وارد می شود.
 میزان عرضه نســبت به تقاضا 

کمتر است
وی با بیــان اینکه میــزان تقاضای مردم 
نسبت به عرضه سیب زمینی کمتر است، 
گفت: همین کمبود عرضه سبب افزایش 
قیمت شــده و تا زمانی هــم که جلوی 
صادرات بی رویه گرفته نشود این مشکل 

گرانی ادامه دارد.
رئیس اتحادیه میوه و تــره بار همدان با 
تاکید بر اینکه بازرســان سازمان صمت، 
اتحادیه و اتاق اصناف همدان به صورت 
روزانــه در بازار میوه و تــره بار حضور 
داشــته و قیمت ها را رصد می کنند، ابراز 
کرد: هیچ گونه گرانفروشــی و تخلفی از 

جانب فروشندگان گزارش نشده است.

 معاون وزیر صنعت و دبیر ســتاد تنظیم 
بــازار از ارایه گزارش کارشناســی مرتبط با 
حذف دالر 4۲00 تومانی به ســران سه قوه 
خبــر داد و گفت: به اعتقاد مــا دالر 4۲00 

تومانی همچنان باید پرداخت شود.
عباس قبــادی، دیروز یکــم تیرماه ۹8 در 
حاشــیه مراســم روز ملی اصناف در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به پرســش خبرنگار 
مهــر مبنی بر اینکه با توجــه به اینکه قرار 
اســت سران ســه قوه در رابطه با حذف یا 
ماندگاری دالر 4۲00 تومانی تصمیم گیری 
کنند، آیا ســتاد تنظیم بازار گزارش خاصی 
در این رابطه تهیه کرده اســت، گفت: ما به 
صورت روزانه گزارش را به مقامات ارشد 
نظــام اعالم کرده و در آن قیمت هر روز و 
وضعیت بــازار را گزارش می دهیم، ضمن 

اینکه اثــرات تغییرات ارز 4۲00 تومانی به 
ســایر ارزها را به مقامات مســئول کشور 

تقدیم می کنیم.
وی در پاســخ به این ســوال که حذف ارز 
4۲00 تومانــی برای چــه کاالهایی محتمل 
اســت، افزود: قرار نیست اتفاق خاصی رخ 
دهد اکنون شرایط همان شرایط قبل است و 
اگر قرار باشــد اتفاق خاصی رخ دهد، حتمًا 

اطالع رسانی می شود.
به گفته قبادی، به همین دلیل که ممکن است 
ارز 4۲00 تومانی برای برخی کاالها پرداخت 
شود ولی به قیمت مناسب به سر سفره مردم 
نرسد، قرار اســت تجدیدنظر در این رابطه 
صورت گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند 
که این ارز به سفره مردم نمی رسد؛ ولی این 

در مورد همه کاالها مصداق ندارد.

وی اظهــار داشــت: مــا فقط گزارشــات 
کارشناســی را تهیه و خدمــت مقامات می 

دهیم، آنها تصمیم می گیرند.
قبادی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از 
۲5 قلم کاالیی که اکنــون ارز 4۲00 تومانی 
می گیرند، قرار است حذف شده و به سمت 
ارز نیمایی بروند، گفت: ما فعاًل اعتقاد داریم 
که نباید تغییرات خاصی رخ دهد. ما گزارش 

خود را به سران سه قوه دادیم.
 توزیع برنج، روغن، شکر و نهاده 
دالر ۴۲۰۰  مبنــای  بــر  دامی  های 

تومانی در بازار
وی افزود: در مــورد محصول برنج، روغن، 
شکر و نهاده های دامی با همان قیمت 4۲00 
تومانی در بازار در حال عرضه است؛ ولی در 
مورد برخی محصــوالت دالر 4۲00 تومانی 

حتی داده نمی شــود، این در حالی است که 
در مورد ماکارانی که افزایش قیمت گندم رخ 
داده است، قیمت هم به صورت طبیعی برای 

مصرف کننده باال رفته است.
قبادی در خصوص نــرخ لبنیات گفت: اگر 
لبنیات باالتر از قیمت مصوب دولت و ستاد 
تنظیم بازار عرضه شود، تخلف است و حتمًا 

برخورد می کنیم.
 قرار نیســت عــوارض صادراتی 

جدیدی ابالغ شود
وی افزود: قرار نیســت عــوارض صادراتی 
جدیدی ابالغ شــود؛ بر این اساس برنامه ای 
حداقل در هفته جاری در خصوص بحث در 
خصوص تغییر در عوارض صادراتی نداریم 
و اگر قرار است در این حوزه اتفاقی رخ دهد، 

حتماً اطالع رسانی خواهد شد.

وزارت صنعت با حذف ارز دولتی مخالفت کرد

گزارش به سران قوا ارائه شد

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های 

استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی 

زیر  مراجعه نمایید

برای عضو 
در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 

عدد 5 را به شماره ۰۹۰35157351 
ارسال  نمایید.

 رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان 
گفت: متاســفانه صادرات بی رویه و 
مدیریت نشــده ســیب زمینی سبب 
گرانی و کمبود این محصول در بازار 

همدان شده است.
محمد فامیل متقی قیمت 
هر کیلو ســیب 
زمینی در بازار 
فروشی  خرده 

همدان 
تــا 
500

کمبود و گرانی 
در قطب تولید سیب زمینی
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نتایج مسابقات کونگ فو 
و هنرهای رزمی استان 

 مسابقات المپیاداســتعدادهای برتر کونگ فو و هنرهای رزمی به 
میزبانی همدان برگزار شد.

مسابقات المپیاداســتعدادهای برتر کونگ فو و هنرهای رزمی استان 
همدان باحضور 7 تیم و با شــرکت۹0 نفر ازشهرســتان های همدان 
، مالیــر ،کبودرآهنــگ ،رزن ،فامنین وبهار ودر 11 وزن رده ســنی 
نوجوانان استایل نیمه آزاد بمناسبت یادوخاطره شهداءکونگ فواستان و 
روزفرهنگ ومنش پهلوانی در محل سالن مرکزی همدان خانه کونگ 
فو)شهیدان اســالمیان( برگزار شد و تیم های کبودراهنگ ، همدان و 
بهار اول تا سوم شــدند و تیم مالیر کاپ اخالق این رقابتها را از آن 

خود کرد .
در بخش انفرادی در اوزان مختلف نفرات برتر معرفی شدند.

وزن ۳۵_ کیلوگرم:
1- مهــدی حســن بیگــی )کبودراهنــگ( ۲- محمدرضاچراغــی 

)کبودرآهنگ( ۳- علیرضا غضنفری )همدان( 
وزن ۳۸- کیلوگرم:

1- علی رشــیدی)کبودراهنگ( ۲- محمدمهدی اسکندری )همدان( 
۳- محمدمهدی ترکمند)کبودرآهنگ( 

وزن ۴۱- کیلوگرم:
1- ابوالفضــل امینی)کبودراهنگ( ۲- محمدیاســین بختیاری)بهار( 

۳-امیرمحمد ترکمند )مالیر( 
وزن ۴۴- کیلوگرم: 

1-فرهاد وکیلی )فامنین( ۲-عبــاس کرمی )همدان(۳- مهدی بابایی 
)کبودراهنگ( 

 وزن 47- کیلوگــرم: 1- محمدرســول صادقــی )کبودراهنــگ( 
۲-محمدامین جمشیدی )بهار( ۳-علیرضا کرمی )کبودراهنگ( 

وزن 51- کیلوگرم: 1- امیرحسین مرادی )بهار( ۲-محمدرضا حقیقت 
پور )همدان( ۳-امیرمحمد بختیاری )بهار( 

وزن 55- کیلوگرم:1- فردین رحیمی )کبودرآهنگ( ۲-علی جمشیدی 
)همدان( ۳-محمدامین مرادیان )همدان( 

وزن 5۹- کیلوگرم : 1-عمران حســینی )همدان( ۲-مرتضی صفری 
)کبودراهنگ( ۳-میالد غفرانی جهان )رزن( 

وزن ۶۳- کیلوگــرم : 1-مهدی نوری )بهار(۲- علی اصغر هاشــمی 
)فامنین( ۳-امیر حسین خدابنده )همدان( 

 وزن ۶8- کیلوگرم : 1-امین شعبانلو )همدان( ۲-امیرحسین ترکمان 
)مالیر(۳- ابوالفضل بیات )همدان( 

وزن ۶8+ کیلوگرم: 1- ابوالفضل رشیدی )کبودرآهنگ(
 این رقابت ها بعد از برگزاری اردوهای آمادگی و انتخابی بین نفرات 
برتر هر وزن و نفرات انتخابی توســط کمیته استعدادیابی: تیم اعزامی 
هیــأت در مرداد ماه 1۳۹8 جهت شــرکت و حضور در مســابقات 

المپیاداستعدادهای برتر کشور اعزام خواهند شد.

دوشنبه آخرین فرصت استقالل 
برای جذب پاتوسی

 مســئوالن باشگاه اســتقالل تنها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
فرصت دارند مبلغ رضایتنامه پاتوسی را به حساب باشگاه کیپ تاون 

واریز کنند.
به گزارش فارس، آیاندا پاتوســی هافبک فصل گذشــته تیم استقالل 
چندی پیش اعالم کرد از این باشــگاه جدا شده است اما برای اینکه 
این بازیکن به اســتقالل برگردد مسئوالن این باشگاه تنها فقط تا روز 
دوشــنبه فرصت دارند مبلغ رضایتنامه این بازیکن را به حساب کیپ 
تاون واریز کنند. این توافق نامه در ابتدای نیم فصل با باشگاه آفریقایی 
امضا شــده که مسئوالن استقالل تا یک تاریخ مشخص فرصت دارند 
پول رضایتنامه این بازیکن را به حســاب باشــگاه آفریقایی پرداخت 
کنند. اســتقاللی ها باید برای گرفتن رضایتنامه این بازیکن مبلغ ۳50 
هزار دالر به باشگاه آفریقایی پرداخت کنند و در غیر این صورت برای 
جذب این بازیکن باید دوباره وارد مذاکره شوند که البته این موضوع 

کار ماندن پاتوسی در جمع آبی پوشان را سخت خواهد کرد.
مســئوالن باشگاه اســتقالل عالوه بر این رقم باید بر سر رقم قرارداد 

باشگاه با این بازیکن به توافق برسند.

شطرنج باز همدانی نائب قهرمان آسیا شد

 شــطرنج باز همدانی عنوان نائب قهرمانی بخش ریپد مســابقات 
شطرنج قهرمانی مدارس آسیا را کسب کرد.

در این رقابت ها که هم اکنون در کشــور ازبکســتان ادامه دارد، امیر 
حســام جاللوند در دیدار نهایی بخش ریپد با شکست مقابل شطرنج 

باز میزبان نایب قهرمان شد.
این شطرنج باز همدانی در جدول رقابت های سنی زیر ۹ سال پسران 
حضور داشت و در پایان رقابت در هفت دور به روش سوئیسی و تنها 

با یک شکست بر سکوی دوم ایستاد.
پانزدهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی مدارس آسیا تا هشتم تیرماه 

امسال به میزبانی شهر تاشکند پایتخت ازبکستان پیگیری می شود.
نشمیل کلوندی، محمد نعیم کلوندی و امیر حسام جاللوند نمایندگان 

شطرنج استان همدان در این دوره از رقابت ها هستند. 
در بخش ریپد نشمیل کلوندی دیگر شطرنج باز همدانی توانست در 
جدول زیر 17 سال دختران عنوان چهارمی را کسب کند و محمد نعیم 

کلوندی در جدول زیر 11 سال پسران به مقام هشتم رسید.
امیر عرفان هاشمی داور بین المللی همدان به عنوان جانشین سرداور 

قضاوت این دوره از مسابقات را برعهده دارد.
بخش استاندارد مسابقات شطرنج مدارس آسیا هم اکنون در تاشکند 

برگزار می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
همدان یکی از استان های فعال در رشته شطرنج است و هم اینک 500 

شطرنج باز در این استان فعالیت مستمر دارند.

پیشکسوت فوتبال همدان در بیمارستان

 یکی از پیشکســوتان فوتبال استان در مرکز جراحی افق بستری 
شد.

عباس شــانه ای یکی از پیشکسوتان فوتبال استان به منظور جراحی 
و بیرون آوردن توده ای در ناحیه ســر در مرکز جراحی افق همدان 
بســتری شــده بودکه شــکر خدا عمل موفقیت باری داشــت واز 

بیمارستان مرخص شد.
عباس شــانه ای از بازیکنان خوب دهه پنجاه می باشــد که در نوک 
حمله برای تیم های منتخب استان و شیشه و متحد همدان بازی های 

درخشانی انجام داد و به آلن  ویتل همدان معروف بود.
خانواده شانه ای کاماًل فوتبالی هستند و حمید شانه ای اکنون یکی از 
مربیان جوان و با دانش است که سکان هدایت باشگاه ذوب فلزات 
بهار را دارد و دیگر پسر شانه ای وحید است که از فوتسالیست های 

خوب استان به شمار می رود.
برای این پیشکســوت اخالق و متعصب همدانی آرزوی سالمتی و 

طول عمر داریم.

قهرمانان بوکس همدان شناخته شدند

 قهرمانان مســابقات بوکس نوجوانان اســتان با انجام دیدارهای 
فینال به میزبانی خانه بوکس همدان معرفی شدند.

این رقابت ها با شــرکت بیش از ۳0 ورزشــکار از شهرســتان های 
همدان، مالیر، اسدآباد، تویسرکان، کبودراهنگ، فامنین، رزن، مریانج 
و ســامن برگزار شــد که در پایان تیم همدان بــا 1۹ امتیاز عنوان 
قهرمانی را کسب کرد.وهمچنین تیم اسدآباد و مریانج با چهار امتیاز 

به ترتیب عناوین  دوم و سوم را به دست آوردند.
در پایان نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.

وزن ۴۶ کیلوگرم:
 ایلیا ســیف از اسدآباد و علیرضا قره گوزلو از همدان به ترتیب اول 

و دوم شدند.
وزن ۴۸ کیلوگرم:

 1- علی اصغر غالمی از همدان ۲- امیرحسین کرمی از اسدآباد 
وزن ۵۰ کیلوگرم: 

1- ابوالفضل روستای از سامن ۲- علی بیات از همدان 
وزن ۵۲ کیلوگرم:

1-  محمدحسین سبحانی از همدان ۲- میکائیل سوری از تویسرکان، 
 وزن ۵۴ کیلوگرم:

1- مجید اکبری از همدان ۲- محمدفامیلی از اسدآباد
وزن ۵۷ کیلوگرم:

1- متین عابدی از مریانج ۲- محمد عموئی از اسدآباد
 وزن ۶۰ کیلوگرم:

1- محمدجواد وزینی از همدان ۲- امیرحسین داوری از رزن 
وزن ۶۳ کیلوگرم: 1-محمد ندیمان قهرمان شد

وزن ۶۶ کیلوگرم:1- یاســین حبیبی از رزن ۲- یاســین حیدری از 
همدان

 وزن 70 کیلوگرم: امیرحســین ضیا شــفیع از همدان۲- ابوالفضل 
جباری از اسدآباد

وزن ۷۵ کیلوگرم:
1- امیرحســین رنجبران از همدان ۲- حمیدرضا حســن کاویار از 

مالیر
وزن ۸۰ کیلوگرم:

1- محمد رضا قاسمی از همدان
وزن ۸۰+ کیلوگرم:

1- حسین هوشمندی از همدان ۲- سیدمهدی حسینی از اسدآباد 
نفرات برتر این مســابقات به اردوی مشــترک دعوت می شوند تا 
خود را برای حضــور در رقابت های کشــوری و انتخابی تیم ملی 

آماده م کنند.
مســابقات انتخابی تیم ملی هجدهم ماه جاری در خرم آباد برگزار 

می شود.

1

2
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پیشخوان
فوتبال جوانان استان با 17 تیم قرعه کشی شد

 مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان استان با شرکت 17 تیم قرعه کشی 
شد 

در ایــن رقابت ها تیم های مهر، میثاق، آبی پوشــان، شــهرداری، پاس، 
اکباتان، پرواز جوان و علم و ادب از همدان، هالل احمر و ســتاره سرخ 
از تویســرکان، یاران کوروش و پاسارگاد از نهاوند یاوران مالیر، عقاب 
اسدآباد، ذوب فلزات بهار، شهرداری مریانج و آراد جورقان شرکت دارند 
که در دو گروه رقابت های خود را به صورت رفت و برگشــت برگزار 
خواهند کرد.پس از ســال ها رکود امسال شاهد شکوفایی جوانان فوتبال 

خواهیم بود و شــرکت 17 تیــم در این رقابت ها را به فال نیک گرفته و 
امیدواریم که هیأت فوتبال با برگزاری منظم مســابقات در رشد و تعالی 

جوانان استان گام های اساسی بردارد.
در سال های گذشته رقابت های جوانان استان به تعداد انگشتان یک دست 
خالصه می شد و کیفیت الزم را نداشت اما امسال شرکت 17 تیم در این 
رقابت ها نوید روزهای خوش را می دهد. یک فوتبالیست جوان حداقل با 

انجام 14 بازی فصل پرباری را سپری خواهد کرد.
امیدواریــم که کمیتــه اجرایی هیأت با برگزاری منظــم این رقابت ها و 

قضاوت خوب داوران استان عملکرد موفقی را داشته باشد.
این رقابت ها در دو گروه برگزار می شود و در پایان مسابقات مقدماتی از 

هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد.
زمان آغاز این رقابت ها در روزهای آینده توسط هیأت فوتبال استان اعالم 

خواهد شد.
گروه بندی مسابقات جوانان استان 

: مهر همدان، هالل احمر تویسرکان، میثاق همدان، یاران کورش  A گروه 
نهاوند، آبی پوشــان همدان، عقاب اسدآباد، شهرداری همدان، شهرداری 

مریانج و ذوب فلزات بهار 
: پاس همدان، ســتاره سرخ تویسرکان، اکباتان همدان، پاسارگاد  B گروه 
نوین نهاوند، پرواز جوان همدان، یاران مالیر، علم و ادب همدان و آراد 

جورقان

مسابقات بدمینتون 
بمناسبت روز فرهنگ 

پهلوانی
 مســابقات بدمینتون بانوان بمناسبت 
روز فرهنگ پهلوانی در ســالن حجاب 

همدان برگزارشد.
بمناســبت روز فرهنــگ پهلوانی روز 
گذشته یک دوره مسابقه بدمینتون بانوان 
در ســالن حجاب همدان برگزار شــد . 
این مســابقات که با حضــور ۲0نفر از 
عالقمندان به این رشته بصورت دوبل و 
تک حذفی برگزارگردید در پایان رقابت 
ها رنجبران و نوعی شاد به مقام قهرمانی 
رسیدند،معتقد و طاووســی در جایگاه 
دوم ایســتادند و موفق و همدانی،زینب 
و نرگــس آقایی بصورت مشــترک در 
جایگاه سوم ایســتادند . جوایز نقدی و 
لوح برندگان توســط مسئول امور بانوان 
اداره کل ورزش و جوانان و رئیس اداره 

شهرستان همدان اهداء شد.

دیدار سید امیر برقعی با 
رئیس فدراسیون تنیس 

کویت
 مدیر ایرانی توسعه تنیس منطقه غرب 
و آســیای میانه بارئیس فدراسیون تنیس 
کویت و رئیس مجمع کنفدراسیون تنیس 

آسیا دیدار کرد.
در راستای برنامه های توسعه ای ورزش 
تنیس در سطح قاره آسیا ، سیدامیر برقعی 
مدیر همدانی توســعه تنیس در منطقه 
غرب و آسیای میانه با رئیس فدراسیون 
تنیس کویت و رئیس مجمع کنفدراسیون 

تنیس آسیا دیدار کرد.
در این سفر که به دعوت فدراسیون تنیس 
کویت صورت گرفت ، برنامه های آتی 
توسعه تنیس کویت در سالهای ۲01۹ و 
۲0۲0 طی جلسات فنی با اعضاء هیأت 
رئیسه آن فدراسیون مورد بررسی و برنامه 

ریزی قرار گرفت.
همچنین شیخ احمد جابر الصباح رئیس 
فدراسیون تنیس کویت ضمن تشکر از 
برنامه های خوب فدراســیون جهانی و 
آسیایی تنیس بمنظور تقویت این رشته 
در همه زمینه ها ، از تالشــها و زحمات 
برقعی در سطح تنیس آسیا و منطقه تشکر 

و قدردانی کرد.

6 تیم در مسابقات فوتبال 
زیر 15 سال استان 

 رقابت های فوتبال زیر 15 سال استان 
با حضور ۶ تیم برگزار می شود 

رقابت های فوتبال زیر 15 سال قهرمانی 
استان با عدم استقبال شهرستان ها همراه 
شد و تنها فاتح اســدآباد اعالم آمادگی 
کرد و شهرســتانی هایی چــون نهاوند، 
مالیر، تویســرکان، اسدآباد و بهار به این 
رده سنی واکنشــی نشان ندادند و بدون 

نماینده  هستند.
علی رغم اینکه از فوتبال جوانان اســتان 
اســتقبال خوبی به عمل آمد اما رقابت 
های زیر 15 سال تنها با حضور ۶ تیم که 
5 تیم آن همدانی هستند برگزار می شود 
و این زیبنده استانی که میزبانی مسابقات 
مقدماتی نوجوانان غرب آسیا را دارد زیاد 
خوشایند نیست.امید است هیأت فوتبال 
تمهیداتی را برای تشــویق و شــرکت 
باشگاه های شهرســتان در مسابقات زیر 
15 ســال داشته باشد تا با افزایش تیم ها 
این رقابت ها از کیفیت باالیی برخوردار 
باشــد.در این رقابت هــا تیم های پاس، 
اکباتان، شهید امینی، شاهین و شهرداری 
همدان در کنار تیم فاتح اسدآباد شرکت 
دارند که رقابت های خود را در یک گروه 
و به صــورت رفت و برگشــت انجام 
خواهد داد.زمان برگزاری این مسابقات 

در روزهای آینده اعالم خواهد شد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/3/7هی ــر رأي شــماره 98/383  م براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــه  ــای عزت ال ــي  آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ســوری فرزنــد رحمــت ا.. بــه شــماره شناســنامه 12816 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 198/۵۰ مترمربــع در قســمتی از پــالک 2198 اصلــي 
ــک  ــطه از مال ــا واس ــداري ب ــارگاد خری ــه پاس ــاز 2 کوچ ــیداحمد ف ــهرک س ــع در ش واق
رســمي آقــای نقــی رحمانــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب 
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 1۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــخ انتشــار  صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاری
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ رس
مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 

ــد.)م الف 187( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/3/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/۴/2

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابر رأي شــماره 13986۰326۰۰9۰۰۰۰31 مورخه 98/1/17 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات 
مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه رضوی ملکی فرزند میرحســن به 
شماره شناسنامه 1168 صادره از تهران به شماره ملي ۰۰۵۰2۰12۵۵ 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت صدو هفتاد و سه مترمربع 
و نود صدم مترمربع قســمتي از پالک 1۰۴ اصلي واقع در بخش پنج 
همدان  خریداري از مالک رسمي آقای کاظم ناصری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف66(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/3/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/۴/2

رضا بیات
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 13976۰326۰۰1۰۰۰783  هیأت اول موضوع 
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان - 
ناحیــه یک تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضي آقای عبدالرضا 
هاتفی مجیــد پور فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 1236 
صادره از اســدآباد در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب 
مغازه به مســاحت 61/12 مترمربع در قســمتی از پالک 1۵ اصلي 
با  بار قدیــم خریداري  حومه بخش ســه واقع در همدان، میدان 
واســطه از مالک رسمي آقای حاج حســین رضوی محرز گردیده 
 1۵ اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به صدور سند  روز آگهي مي شود، در صورتي که اشــخاص نسبت 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
از تاریخ تسلیم اعتراض،  از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه  پس 
بدیهي است  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایي  را  دادخواســت خود 
در صــورت انقضاي مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق 

)37۵ شد.)م الف  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/3/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/۴/2

علی زیوری حبیبی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 13976۰326۰۰1۰۰۰782  هیأت اول موضوع قانون 
تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند 
رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه یک 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای موســی محمودی فرزند 
اســمعیل به شماره شناســنامه 6 صادره از بهار در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 61/12 مترمربع در قسمتی 
از پالک 1۵ اصلي حومه بخش ســه واقع در همدان، میدان بار قدیم 
خریداري از مالک رســمي آقای حاج حســین رضوی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند 
انتشار  مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ 
اولیــن آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 377(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/3/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/۴/2

علی زیوری حبیبی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

 در خبرهــا داشــتیم که 
فدراســیون فوتبال کشورمان 
هیأت  درخواســت  دنبال  به 
میزبانــی  اســتان  فوتبــال 
ســوم  گــروه  مســابقات 
نوجوانان آســیا را به اســتان 

همدان واگذار کرده است.
در  بتوانــد  اســتان  اینکــه 
رشــته های مختلف ورزشی 
میزبــان دیگر تیم ها باشــد 
کاری  و  خــوب  بســیار 
پســندیده اســت و میزبانی 
بین المللــی  رقابت هــای 
دو چندان  را  اســتان  اعتبار 
خواهــد کرد امــا برگزاری 

مسابقات ســطح پایین نوجوانان با حضور 
تیم های افغانســتان، فلسطین و مالدیو چه 
دســت آوردی را بــرای فوتبال اســتان به 

همراه خواهد داشت.
در بهترین فصل سال ورزشگاه های استان را 
باید در اختیار این رقابت گذاشــت و آنگاه 
باشــگاه های خودمان با مشکل زمین مواجه 

باشند کار عقالنی نیست.
میزبانی دوره گذشته کلی بدهی روی دست 
هیأت گذاشــت و انجام این مســابقات در 
شهریور ماه نیز مســلمًا همراه با هزینه های 

گزافی برای استان خواهد بود.
چنــدی پیــش مدیــر کل اداره ورزش و 
جوانان اســتان مدعی شــد که مســابقاتی 
را میزبانــی خواهیم کرد که اســتان حرفی 
برای گفتن داشته باشد سخنان جهانشیر بر 

دل نشســت و بر این باور بودیم که دیگر 
جاده صاف کــن دیگر تیم ها  نخواهیم بود 
امــا هنوز یک هفتــه از اظهارات مدیر کل 
ورزش و جوانان نگذشــته است که شنیده 
درجه  تیم های  پذیــرای  همدان  می شــود 
چهارم آســیا در قالــب مقدماتی نوجوانان 
آســیا خواهد بود. چرا همدان مســابقات 
مهم را پذیرا نیســت ما ســال های گذشته 
میزبانــی نوجوانان را داشــتیم و حال بهتر 
بود که مســابقات مهمتری را از فدراسیون 

می کردیم. تقاضا 
اســتان همدان که نه درترکیب تیم نوجوانان 
کشــور بازیکنی دارد و نه سطح بازی تیم ها 
باالست که کالس درس برای فوتبالیست های 

نوجوانان ما باشد.
ورزش استان از نظر امکانات و سخت افزاری 

توانایــی برگزاری مســابقات مهمی را دارد 
ورزشگاه های مجهز و امکانات جانبی باعث 
شده که استان بتواند مسابقات مهم آسیایی و 

حتی جهانی را برگزار کند.
چرا متولیان اســتان توان گرفتن مسابقات 
را نــدارد چرا نتوانســتید حرف خود را 
بــرای میزبانــی فینــال جــام حذفی در 
برگزاری  اما  بنشانید  کرسی  به  فدراسیون 
مســابقات کم اهمیت که هیچ مشتری از 
دیگر اســتان ها ندارد را به گردن اســتان 

می اندازند.
امیدواریــم که مســئوالن ورزش اســتان با 
وسواس بیشتری حین مسابقات پر هزینه ای 
را قبول کنند که اگر حتی کل هزینه ها را نیز 
فدراســیون بپردازد باز هم هیچ عایدی برای 

استان ندارد.

به بهانه میزبانی مسابقات نوجوانان آسیا 

دستاورد استان
 از این میزبانی چیست؟

 از ســوی هیأت ورزش پهلوانی استان 
شال کســوت به حجت االســالم شعبانی 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان اهداء 

شد.
روز جمعه گذشته 17 شوال سالروز پیروزی 
امیر المومنین حضرت علی)ع( بر غول سپاه 
کفر عمرو بن عبدود بود که به همین خاطر 
به عنوان روز فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای 
در تقویم کشورمان ثبت شده است.به همین 
مناسبت هیأت کشتی پهلوانی و زورخانه ای 
اســتان مراســمی در زورخانه پهلوان علی 
میرزایی همدانی برگــزار کرد و این روز را 

گرامی داشت.
در این مراسم ورزشکاران با اجرای حرکات 
ورزشی فضای معنوی را به نمایش گذاشتند. 
حجت االسالم شعبانی امام جمعه همدان و 
نماینده ولی فقیه در استان قبل از خطبه های 
نمــاز جمعــه در زورخانــه پهلوانی علی 
میرزایی همدان حاضر شــد و دقایقی را در 

بین ورزشکاران رشته باستانی بود. 
حجت االســالم شــعبانی را در این دیدار 
ناصر احمدیان، حجت االســالم فاضلیان و 
عباس قهرمانی همراهــی می کردند در این 
مراســم ابتدا عبدا... کاظمی روشن یکی از 
پیشکســوتان ورزش پهلوانــی ضمن خیر 
مقدم به حجته االســالم شــعبانی از واقعه 

جنگ خندق و غلبــه امیرالمومنین بر غول 
ســپاه کفر ســخن گفت و از نــام گذاری 
این روز به عنــوان روز فرهنگ پهلوانی و 
زورخانه ای توســط امام خمینی رحمت ا... 

علیه تقدیر کرد.
وی ســپس در مدح امام علی)ع( اشعاری را 
قراعت نمود و آنگاه حجت االســالم شعبانی 
در سخنانی حضور خود را در بین ورزشکاران 
باســتانی مثبت تلقی کرد و گفت: مفتخرم که 
در گود زورخانــه و در چنین مجلس معنوی 
شرکت می کنم. وی نیز در سخنان کوتاهی به 

فلســفه نام گذاری این روز اشاره کرد و امام 
علی)ع( را اســوه صبر، اســتقامت، پهلوانی 
دانســت. در این مراســم حجت االســالم 
فاضلیان نیز ابیاتی را در مدح امام علی)ع( 
قرائت نمود و آنگاه توســط هیأت کشتی 
پهلوانی و زورخانه ای شــال کســوت به 
دوش حجت االسالم شعبانی امام جمعه و 
نماینده ولی فقیه انداخته شد و حضور وی 

را در جمع ورزشکاران ستودند.
در ادامــه این مراســم با اجــرای حرکات 

زورخانه ای تداوم یافت.

شال کسوت بر دوش امام جمعه همدان
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ست ضد لخته خون ساخته شد
 محققان کشــور موفق به ساخت ست های ضد لخته خون شدند 
این تجهیز پزشــکی کاربــردی و مقرون به صرفه بــوده و در مواقع 
اورژانسی استفاده می شود. میالد ملکی، مخترع ست خون ضد لخته و 
دانشجوی دانشگاه سراب تبریز در گفت وگو با مهر اظهار کرد: وقتی 
از کیسه خون به بدن بیمار خون می زنیم در فیلترهای که اکنون مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، خون لخته شده و این باعث می شود که ست 

خون را تعویض کنیم.
وی افزود: از این رو به دنبال این موضوع، ســت دیگری به دست 
بیمار می زنیم که این باعث مصرف بیش از حد ست خون خواهد 
شــد.این روش کنونی صرفه اقتصادی نــدارد و باعث هدر رفتن 

خون می شود.

12 فضانورد زن کاندیدای سفر 
به ماه معرفی شدند

 مدیر ناسا اعالم کرده نخستین زنی که به ماه سفر می کند یکی از 
فضانوردان ناســا است که قبال به فضا سفر کرده است. درهمین راستا 

به نظر می رسد 1۲ کاندیدای احتمالی برای سفر به ماه وجود دارد.
به گزارش مهر ، ناســا قصــد دارد در مأموریت جدیــد خود به نام 
»آرتمیس« برای نخســتین بار یک فضانورد زن را به ماه ارســال کند. 
این ماموریت در ۲0۲4 میالدی انجام می شــود اما ناسا هنوز نام این 

فضانورد را اعالم نکرده است.
با این وجود جیم بریدنستاین مدیر ناسا در یکی از مصاحبه های خود 
به برخی ویژگی های کاندیدای زن برای سفر به ماه اشاره کرده است. 
به گفته او فرد مذکور باید به عنوان یک فضانورد آموزش دیده باشد.

دارو رسانی از طریق پوست و اسپری بینی 
با نانوامولوسیون

 یک دانشــمند ایرانی با همکاری گروهی از محققان دانشــگاهی 
روشی نوین برای به وجود آوردن موادی به نام »نانوامولوسیون« ابداع 
کرده اند که در بدن انسان به ژل تبدیل می شوند و به انتقال دارو کمک 
می کنند.به گزارش مهر ، سید میثم هاشمی نژاد، یک دانشمند ایرانی 
MI روشی نوین برای به وجود  T با همکاری مهندسان شیمی دانشگاه 
آوردن قطرات بســیار ریزی از یک مایع معلق در مایع دیگری ابداع 
کرده اند. این مواد نانوامولوسیون نام دارند. چنین نانوامولوسیون هایی 
شبیه ترکیبی هستند که هنگام تکان دادن روغن و سرکه به وجود می 
آیند البته قطرات بسیار ریزتر هستند. این قطرات به دلیل اندازه کوچک 

خود می توانند به مدت طوالنی ثبات خود را حفظ کنند.

۵G گالکسی فولد از راه می رسد نسخه 
 اگر چه عرضه گوشــی گالکسی فولد سامسونگ با تأخیر فراوان و 
مشکالتی مواجه شده، اما قرار است نسخه سازگار با شبکه نسل پنجم 
این گوشی هم عرضه شود.به گزارش ایسنا ، منابع نزدیک به سامسونگ 
می گویند نسخه ۵G این گوشی هم در راه است و این شرکت در حال 
اخذ مجوزهای الزم برای تولید گوشــی مذکور است. بر همین اساس 
L و ۵G عرضه می شود.  T E گوشی تاشوی گالکسی فولد در دو نسخه 
L این گوشی با تأخیر بیشتری مواجه  T E گفته می شــود عرضه نسخه 
L به  T E می شود و مدل ۵G آن با سرعت بیشتری و حتی زودتر از مدل 
بازار می آید.سامسونگ مدل ۵G گوشی گالکسی فولد را برای تعدادی 
از شرکت های مخابراتی و اپراتورهای بزرگ کره جنوبی ارسال کرده تا 

آنها این گوشی را مورد آزمایش و بررسی قرار دهند.

گیاه گوش به فرمان تولید شد
 محققان دانشــگاه ام آی تی از تولید انواع جدیدی از گیاهان خبر 
داده اند که به گیاهان بونوئیک شــهرت یافته و قادر به درک حرکات 
دســت و نیز حرکت دادن خود از طریق دریافــت فرامین رایانه ای 

هستند.
به گزارش مهر ، گیاهان یادشــده را می تــوان برای کمک به حرکت 

وسایل رباتیک نیز به کار گرفت.
گیاهان یادشده می توانند در آینده کاربردهای گسترده ای پیدا کنند. به 
عنوان مثال می توان از گیاهان مذکور برای محافظت از منازل، برقراری 
ارتباط با دوســتان و اقوامی که در فاصله دوری به سر می برند، ارسال 
پیام های هشدار دهنده برای افراد بدون نیاز به حسگر یا نمایشگرهای 

رایانه ای و غیره استفاده کرد.

تابلوهای »تابلو«!
 تابلوهــای واحدهای صنفی پیــاده راه امام)ره( 
و بوعلــی در همدان نه تنها نظم مشــخصی ندارند 
که وضعیت آنها آنقدر »تابلو« شــده که جلوی نمود 
اثرات کف ســازی انجام شــده در این معابر را هم 

گرفته است.
 تابلوهای »تابلو«!

بافت تاریخی مرکز شهر پایتخت تاریخ و تمدن ایران 
فرصت بی نظیری است تا گردشگران بسیاری را از 
اقصی نقاط ایران و جهان به همدان بکشاند اما تحقق 

این مهم به تدابیری نیاز دارد که باید اجرایی شود.
خوشبختانه اقداماتی چون پیاده راه سازی و کف سازی 
بخشی از بافت تاریخی مرکز شهر انجام شده است 
ولی نکته مغفول مانده جداره های این بافت تاریخی 
است که هنوز به خوبی ســاماندهی نشده و اجازه 
نمی دهــد ارزش کار پیاده راه ســازی نیز خود را به 

خوبی نشان دهد.
نماهایی که نیاز به مرمت دارند و شیشه های شکسته 
منظره نامناســبی را ایجاد کرده اســت، ناهمگونی 
تابلوهای واحدهای صنفی هم باعث شده این منطقه 

جایگاه واقعی خود را پیدا نکند.
شــهرداری همــدان مدت هاســت طرحــی برای 
ســاماندهی تابلوها ارائه داده است اما به دلیل نبود 
همــکاری اصناف هنوز موفق به اجرای آن نشــده 
اســت، میراث فرهنگی هم بــرای مرمت جداره ها 
هنوز اقدام اساســی انجام نداده است؛ اتفاقی که به 
نظر می رســد باالخره انجام خواهد شد اما زمان آن 
می تواند در پیشرفته و توسعه صنعت گردشگری در 

همدان موثر واقع شود.
پیاده راه  تابلوهای  از  بخشی   ساماندهی 

بوعلی تا پایان تابستان
معــاون خدمات شــهری شــهرداری همــدان در 
گفت وگو بــا فارس با بیان اینکه وقتی شــهرداری 
در اجرای پروژه ها به تنهایی مســئولیت دارد با تمام 
توان امور را به پیش برده و به نتیجه می رساند اظهار 
کرد: زمانی که در اجرای برنامه ای عوامل دیگری نیز 

حضور دارند هماهنگی و زمان بیشتری نیاز است.
وحید علی ضمیر با اشــاره به اینکه پیاده راه ســازی 
خیابان بوعلی و میدان مرکزی توسط شهرداری انجام 
و مورد توجه و قبول کارشناسان و مردم قرار گرفت 
افزود: این در حالی است که در حوزه جداره سازی 

همراه کردن کسبه کار دشواری است.
وی بــا بیان اینکه برای حل این مشــکالت تصمیم 
گرفته شده که بخشی از ساماندهی جداره ها به طور 
کامل توسط شــهرداری انجام شود تصریح کرد: از 
همین رو مقرر شــد از کنار بازار ســینا در اطراف 
آرامگاه بوعلی تا ورودی کوالنج در پیاده راه بوعلی 
پس زمینه تابلوها با مصوبه کمیته سیما و منظر توسط 

شهرداری اجرا شود.
معاون خدمات شهری شــهرداری همدان ادامه داد: 
پــس از نصب پس زمینه هر واحــد صنفی می تواند 
به فراخور شرایط عنوان مورد نظرش را به صورت 
حروف برجسته بر روی پس زمینه تابلوها اجرا کند.

 بازســازی جداره ســایر اضالع میدان 
مرکزی

وی با بیان اینکه در ســال های گذشــته بازســازی 
دو ضلع میدان مرکزی توســط شهرداری و میراث 
فرهنگی انجام شــد اظهار کرد: جداره سایر اضالع 
میدان مرکزی نیاز به بازسازی دارد چراکه مشکالتی 

در برخی از نقاط وجود دارد.
معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان با اشاره 
به اینکه کف ســازی به شکل مطلوبی انجام شده اما 
جداره سازی با آن همخوانی ندارد و باید وضعیت آن 
نیز ساماندهی شود افزود: مدیریت شهری به صورت 
جدی جداره سازی را در دستور کار قرار داده است 
امــا باید هماهنگی هــای الزم با کســبه و نهادهای 
مربوطه نیز انجام شــود.معاون میراث فرهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان همدان نیز در گفت و گو با فارس اظهار کرد: بنا 
بود سال گذشته شهرداری با توافق میراث فرهنگی 
طرحی برای ســاماندهی جداره بافت تاریخی مرکز 
شــهر تهیه کند که با مشاور به توافق نرسیدند.احمد 
ترابی با اشــاره به اینکه البته شــهرداری مجدداً این 
مسأله را در دستور کار قرار داده است ادامه داد: پیش 
از ســاماندهی ابتدا باید طرحی آماده شود و پس از 
آن با هماهنگی شهرداری اجرا شود.وی با بیان اینکه 
اداره کل میراث فرهنگی در این زمینه به شــهرداری 
مشــاوری معرفی کرد تصریح کرد: اداره کل میراث 
فرهنگی نیز امسال طرحی را در نظر گرفته تا ضوابط 

الزم در بافت تاریخی تدوین شود.

کنسرت و اثرات آن در جامعه شهری
 امروزه یکی از مهمترین اخبارهای هنری و اجتماعی، اخبار مربوط 
به برگزاری کنســرت ها در شهرها می باشد. طوری که بنرهای تبلیغاتی 
کنســرتها مدام در جاهای مختلف شهر دیده می شود. شرایط هر شهر 

متفاوت است. 
مثال در مازندران بعضی شهرها همانند آمل یا ساری دارای کنسرت های 
بیشمار هستند و از آن طرف شــهرهای همسایه همین شهرها حتی به 

سختی مجوز کنسرت های آموزشی را به خود می بینند.
■ از چند بعد می توان به اثرات کنسرت نگاه کرد:

1- تاثیر کنسرت بر اهالی هنر و موسیقی
۲- تاثیر کنسرت بر مردم عوام و روحیه شهری

۳- تاثیر کنسرت بر اقتصاد شهر
تایید کنسرت بر هنر و موسیقی:

قطعا یکی از ملزومات هر هنرمند موسیقی دیدن کنسرتهای متعدد است 
و بار آموزشــی بســیار باالیی برای آنها دارد. البته به جنبه مخرب بودن 
بعضی از این کنسرتها هم باید اشاره داشت، در نتیجه یک موسیقی دان 
با توجه به ســبک و ژانر خود و نیازمندی خود در آن حرفه تخصصی 

خود، باید کنسرت مدنظر خود را ببیند و بشنود.
مطمئنــا آن چیزی که در غالب یک آهنگ صوتی و حتی تصویری می 
بینیم کامال متفاوت با اجرای زندۀ آن در کنسرت است. در اجرای زنده 
صدای هر ساز بصورت کامال مجزا و قابل لمس شنیده می شود. کاری 

به کیفیت اجرای آن نوازنده یا خواننده نداریم. 
فرض بر این است که بهترین کیفیت ارائه می شود آنگاه یک موسیقی 
دان آن چیزی را که بعنوان شــنونده در ذهن داشت لمس می کند و از 
طرف دیگر آن چیزی که بعنوان یک ایده یا اثر خودش در ســر دارد 
را برای یک اجرای زنده، تجســم می کنــد و راحتتر به خروجی کار 

خود دقت می کند. 
پس حتما الزم نیســت خودمان اجرا کنیم و فقط با اجرای خودمان به 
هدف تجربه ها برســیم بلکه می توان از تجربه اجرای زنده دوســتان 
هنرمند روی استیج نهایت استفاده را برد. پس تاثیر کنسرت بر جامعه 
هنرمندان به قدری زیاد اســت که خال آن را فقط و فقط همین اجراها 
می تواند پر کند نه چیز دیگر. پس کنســرت ســبب باال رفتن سطح 

توانایی موسیقی دان های آن شهر می شود.
 تاثیر کنسرت بر مردم عوام و اقتصاد و روحیه شهری:

بخشــی از جامعه کنســرت رفتن را در ملزومات زندگی شخصی و 
خانوادگی می بینند. همانطوری که ممکن اســت عده ای دیدن فوتبال 
در ورزشــگاه یا دیدن فیلم در ســینما را جــزو اولویت ها و یا حتی 
سرگرمی نگاه کنند. جدا از این مسائل تاثیرات روحی و روانی که یک 
کنسرت برای شهروندان دارد بسیار مهم است، مخصوص نسل جوان 
که بعد از یک کنســرت شارژ روحی می شوند. برای این نحوه شارژ 
شــدن شاید هیچ جایگزینی نمی توان پیدا کرد و به طبع خال آنرا نمی 
توان با چیزی پر کرد، خال اینگونه از نظر روانشناسی در بعدهای دیگر 
این جوانان و نوجوانان و اقشــار دیگــر نمود پیدا می کند و به نوعی 
نابهنجاری ها را رقم می زند که قابل جبران و قابل بخشــش نیســت. 
پس مسئولین ذی ربط و حتی مســئولین شهری موظف به ایجاد این 

مورد مهم هستند. 
گاها دیده می شود که خیلی از مردم حتی برای دیدن کنسرت به خارج 
از کشــور ســفر می کنند و ارز از این کشور خارج می شود. در اینجا 
می توان به شعار سال ۹7 که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شد 
هم اشــاره کرد که حمایت از کاالی ایرانی در دستور کار است و این 
کنســرتها را می توان بعنوان حمایــت از تولید و یا کاالی ایرانی نگاه 
کرد. پس باید این کنســرت ها باشــد تا هم مردم دارای نشاط روحی 
باشد و هم چرخۀ اقتصاد در این بخش جریان داشته باشد و هم شهر 

از نظر روحیه و نشاط در سطح نرمال قرار گیرد.
* نویسنده: محمد حداد
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فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد
■ سينما کانون..... تگزاس- سامورايی در برلين

■بهمن مالير.. ...........شبی که ماه کامل شد - ما 
همه باهم هستيم

برليــن -  در  تويسرکان-ســامورايی  آزادي   ■
سامورايی در برلين - ژن خوک-تگزاس2

مریم مقدم  »

 این روزها که بازار برگزاری کنســرت ها با 
خوانندگان پاپ در همدان گرم اســت به یکباره 
خبر اجرای گروه رســتاک در مجتمع ابن سینای 
همد ان رســانه ای می شود . و اجرای این گروه 
حال و هوایی را بین دوســتداران موســیقی رقم 
می زنــد که وصف آن جز با حضور در بین مردم 
شاهد اجرا ممکن نیست .رستاک شامگاه 5 شنبه 
گذشته حال موســیقی محلی را خوب کرد و نو 
ای شــعرهای  همراه با ملودی شهرهای ایران را 
راهی شهرهمدان کرد . برای این انتخاب و اجرا 
بایــد به برگزار کنندگان و متولیان امور فر هنگی 
و هنری  و مرادی نور مدیرکل فرهنگ وارشــاد 
اســالمی همدان خدا قوت گفــت چرا که ایجاد 
چنیــن فضاهای فرهنگی توانســت حال اجرای 
موسیقی محلی را بین اقشار جوان با اجراهای به 

روز گروه رستاک بهبود بخشد .
 جای خالی موسیقی همدانی

پیچش نوای موســیقی محلی ایران زیر آســمان 
شــهر ، همچون مادربزرگی اســت که قصه ها و 
حماسه های هزاران ســاله این سرزمین کهن را 
برایــت نقل می کند، بــه همین راحتی می توانی 
چشــم بَربندی و افکارت را به گذشته های دور 
متصل کنی. آنچه جای افســوس داشــت جای 
خالــی موســیقی همدانــی بین موســیقی دیگر 
شــهرهای ایران اســت که حتی در شب اجرای 

رستاکی ها در هگمتانه هم پر نشد .
موسیقی فولک ایران شامل طیف گسترده ای از اقوام 
می شــود  که هر کدام گویش و ساختار منحصر به 
فرد خودشــان را دارند اما همدانــی ها از این مهم 
بی بهره اند و حتی اگر موســیقی محلی هم داشته 
باشیم ؛آنقدر با گوش ها غریب است که حتی خود 

همدانی ها هم از آن ذهنیتی ندارند 
 رستاک از کجا آمد 

حــدود ۲۲ ســال پیــش ســیامک ســپهری گروهــی 
را تحــت عنــوان »رســتاک« تشــکیل داد کــه 
و  بومــی  المان هــای  از  اســتفاده  دغدغه شــان 
فولــک در موسیقی شــان بود.پــس از مدتهــا راه 
رســتاک بــه همــدان رســید و بــا توجــه بــه ســبک 
ــرا  ــن اج ــه از ای ــتقبالی ک ــتاک و اس ــیقی رس موس

شــد، انتخــاب همــدان بــرای ایــن اجــرا در ســالن 
ــد.  ــی  باش ــینا   توانســت انتخــاب خوب ــن س اب

ــم  ــه بســیار ه ــای اجــرا ک ــم و زیاده ــه ک ــا هم ب
طبیعــی راســت ؛ ضعــف در صــدا بــرداری و 
ــده  ــه خوانن ــبت ب ــازها نس ــدای س ــودن ص رو ب
و هم خوان هــا بــه خوبــی حــس می شــد، امــا 
ــا  ــد و تقریب ــنا بودن ــی آش ــات، قطعات ــون قطع چ
ــت  ــد گف ــد می ش ــظ بودن ــعرها را حف ــی ش همگ
بــه نوعــی ایــن نقــص باعــث افــت کیفیــت اجــرا 

نشــد.
ــاب  ــد  انتخ ــد بودن ــرت معتق ــران در کنس حاض
ــوار و اســتفاده از ســازهای  قطعــات شــاد در رپرت
کوبــه ای منجــر بــه گذرانــدن شــبی شــاد در کنــار 

ایــن گــروه شــد. 
رپرتــوار: وهــار )کردســتان( / رعنــا )گیــالن( 
/ غربــت )کرمــان( / لیــال )خراســان( / بــارون 
)لرســتان( / الره )مازنــدران( / الله لــر )آذربایجــان( 
 / )بوشــهر(  هله مالــی   / )بختیــاری(  بــالل   /

واســونک )فــارس( و ســوزله )کردســتان( 

رســتاک قطعاتی از آلبوم آخرشــان  را نیز در این 
کنســرت اجرا کردند . برخورد رســتاک با قطعات 
فولک و تنظیمشان به سبک خود ممکن است  مورد 
پســند خیلی از موزیســین ها واقع نشود  اما از دید 
جامعه محلی و دوستداران موسیقی محلی این  مهم  
که باعث شده است تا اکثر  مردم بتوانند با موسیقی 
فولک کشور آشنا شوند و با زیبایی اجرا و اصالت و 
هویت این موسیقی  ارتباط برقرار کنند، قدم بزرگی 

در موسیقی پاپ کشور است !
 موسیقی نواحی 

موســیقی نواحــی  بــه نغمه هــا، ســازها و نواهــای 
مناطــق و نواحــی مختلــف ایــران گفتــه مــی شــود 
و در مطالعــات و پژوهش هــا دربــاره موســیقی 
محلــی،  موســیقی  چــون  نام هایــی  نواحــی، 
فولکلــور، اقــوام و مقامــی هــم بــه این گونــه 

ــت. ــده اس ــالق ش ــیقایی اط موس
ــوه ای  ــز، جل ــه متمای ــن تافت ــی ای ــیقی نواح موس
اســت کــه بــه موســیقی صــرف، اکتفــا نمــی کنــد 
بلکــه شــعر، نکتــه، پنــد و فضیلــت را در منشــوری 

از نغمــه، نــوا و ســکوت تنیــده در آییــن، رســوم، 
شــادمانه هــا، ســوگواره هــا و حماســه هــای اقــوام 

ایــن ســرزمین کهــن بــه گــوش مــی رســاند.
موسیقی نواحی ایران گنجینه ارزشمند معنوی است 
با این تفــاوت که گنجینه های فیزیکی ما در موزه 
ها نگهداری می شــود اما ایــن گنجینه طی صدها 
یا هزاران ســال قبل، سینه به ســینه منتقل شده و 
اکنون در دستان هنرمندان و پیران موسیقی نواحی 
مختلف ایران به امانت ســپرده شده است و به این 
ترتیب، موســیقی که از ســالیان دراز که جهان به 
معنای امروزی مرز جغرافیایی نداشت شکل گرفته 

است.
ــه  ــد ک ــده باش ــش آم ــان پی ــا برایت ــاید باره ش
ــرده  ــا  گــوش ک ــک ســرزمین را باره موســیقی ی
باشــید و ضرباهنــگ آن برایتــان بســیار آشــنا 
ــن  ــل ای ــود دلی ــن خ ــد و در ذه ــوس باش و مان
ــن  ــه ای ــت ب ــد و در نهای آشــنایی را جســتجو کنی
نتیجــه برســید کــه ایــن موســیقی شــبیه بــه یــک 

ــت . ــه اس قص

موسیقی فولکلور ایران در گوش شهر پیچید

اجرای رستاک؛آشتی بین دو نسل

 آتشــی که علف های هرز به جــاِن یافته های 
منقول عرصه  شــهرهای باستانی مانند هگمتانه ، 
اردشیرخوره، ایوان کرخه یا دارابگرد می اندازند، 
بــه راحتی می توانــد ویژگی های قابــل مطالعه  
هر نوع اثــر تاریخی را از بین ببرد. یک اســتاد 
باستان شناسی دانشگاه تهران با عنوان این مطلب 

گفت : 
آتش گرفتن علف های هرزِ محوطه های باستانی 
و تاریخی، از چند سال گذشته تا امروز، در حال 
تبدیل شــدن به یک عادت اســت، عادتی که به 
نظر می رســد از دیِد مســئوالن باالدست میراث 
فرهنگی دور مانده و در ایــن میان گرمای بیش 
از حِد آتشــی که هر بار بهانــه ای برای وقوعش 
مطرح می شــود، به راحتی بخش زیادی از تاریِخ 
محوطه های مختلف را از بیــن می برد و در این 
میان بعضًا مسئوالِن میراثی استان ها، این اتفاق را 
روندی طبیعی قلمداد می کنند و به راحتی از کنار 

آن می گذرند!
حسن کریمیان به ایسنا توضیح می دهد: از سوی 
دیگر در مواردی مانند آنچه در عرصه شهر ایوان 

کرخه قابل مالحظه است، در سطح محوطه تعداد 
قابل توجهی اجزای معماری )آجر، ساقه ستون، 
…( پراکنده اند که یقینًا  پایه ســتون، سر ستون و 
آتش سوزی زمینه  تالش و انهدام آنها را به راحتی 

فراهم می کند.
آتش و گرمــای حاصــل از آن در محوطه های 
تاریخی چه آســیبی به محوطه های باســتانی که 
هنــوز کاوش نشــده اند وارد می کند؟ با توجه به 
اینکه اکثراً آتش ســوزی در محوطه های تاریخی 
ســرباز رخ می دهد که هنوز کاوش نشــده اند یا 
بخش هایی از آن ها بررســی شــده اند و الیه های 
زیرین خــاک را آثار و الیه های تاریخی شــکل 
داده اند، مانند هگمتانه، دهدشــت، شوش، کرخه 

یا دیگر محوطه های تاریخی.
کریمیــان بــا تاکید بــر این که »بی شــک همه  
آتش ســوزی های محوطه هــای باســتانی باعث 
آســیب رســاندن به داده های منقول و غیرمنقول 
فرهنگــی عرصه آنها می شــود«، ادامــه می دهد: 
بخش قابل توجهی از اطالعات باستان شناسان در 
محوطه های باســتانی از مطالعه داده های سطحی 

به دست می آید.
وی یافته های منقول عرصه یک شــهر باســتانی 
)مانند اردشــیر خوره، ایوان کرخــه، دارابگرد، 
هگمتانــه و ...( را کــه می تواننــد در جهــت 
گاه نگاری نســبی محوطه، تعییــن نوع عملکرد 
محله ها، ارتباطات فرهنگی، ســازمان اجتماعی و 
شیوه معیشت ساکنان شهر قابل استفاده باشند را 
از نمونه هایی می داند که با یک آتش سوزی از بین 
می روند و تاکید می کند: آتش ســوزی در عرصه 
یک محوطه / شــهر باســتانی به راحتی می تواند 
ویژگی های قابل مطالعــه داده های منقول )مانند 
لعاب و تزئینات قطعات ســفالی( را دچار آسیب 

کند که این خود خسارتی جبران ناپذیر است.
کریمیان به این بیت از شــعرهای فردوسی اشاره 
می کند که »ز باران و از تابش آفتاب، بناهای آباد 
گردد خــراب« و ادامه می دهــد: بنابراین قرن ها 
بــاران و تابش آفتاب تخریب کامل این شــهرها 
را رقــم زده و آثار ســطحی آن ها امروز بســیار 
آســیب پذیرند و در این شــرایط، آتش می تواند 

رمق آخر آنها را نیز بگیرد.

وی پوشــش های گیاهی قــرار گرفتــه در این 
محوطه ها را نیز عاملی برای آســیب رســیدن به 
ایــن بخش های تاریخــی می دانــد و می افزاید: 
اگرچه پوشــش گیاهی بر عرصه ی محوطه های 
باستانی به نسبت ســایر مناطق تُنُک تر است، اما 
ریشــه درختان و گیاهان ریشه دار می تواند بویژه 
آثار باســتانی منقول را حتی اگر در زمین مدفون 
باشــند، دچار تخریب و فرسایش کند. وی »قلعه 
امام مریوان« که در 10۶۶ هجری تخریب شده را 
نمونه ای از این اتفاق می داند و می گوید: ریشــه 
درختان آن قدر در رگ و پی دیوارهای مسجد و 
مدرسه کشف شده، نفوذ کرده بود که تقریبًا دیوار 

متالشی شده بود.
کریمیان تاکید می کند: در این شرایط و با توجه به 
مکرر  آتش سوزی های  جبران ناپذیر  تخریب های 
در عرصه ی محوطه های باستانی و خسارت های 
دیگری که به آثار باستانی وارد می کنند، ضرورت 
دارد تا وجین کردِن علف های هرز با فوریت در 
دســتور کار مدیران و مســئوالن میراث فرهنگی 

کشور قرار گیرد.

آتش سوزی روال طبیعی محوطه های تاریخی می شود؟

آتشی که علف ها به جان محوطه های تاریخی انداخته اند...


