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ورزش مي تواند 
يكي از مهمترين
 پايگاه هاي 
توسعه اقتصادي 
باشد

حال نامساعد 
بهداشت و درمان 
کبودراهنگ نقل 
محافل مردم 
شده است
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پس از تذکر
 برخورد 
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آغاز تالشی مجدد برای 
ارتقای فرهنگ عمومی استان

 ۱- روز گذشته باالخره شورای فرهنگ 
عمومی استان پس از مدت ها تشکیل جلسه 

داد...

قیمت مسکن رو به کاهش است
6
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

مدیرکل میراث فرهنگی همدان:

بنای تاریخی نورمحال تخریب نشده است
■ زخم نورمحال عمیق تر نشود

آگهی تجدید مزایده 

شرکت سیاحتی علیصدر

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی علیصدر مهر در نظر 
متراژ  به  مهر  علیصدر  آژانس  از  بهره برداری  مديريت  دارد 
بند ب،  الف،  بند  دارای مجوزهای  يكصد و هشتاد مترمربع 
قطار و نمايندگی فروش تورهای بازنشستگی کشوری و عضو 
ياتا به آدرس: همدان، آرامگاه بوعلی سینا، بلوار خواجه رشید 
را به صورت اجاره سه ساله به افراد واجد شرايط )حقوقی يا 
حقیقی( واگذار نمايد، فلذا متقاضیان دارای شرايط می توانند 
جهت اطالعات بیشتر و دريافت اوراق مشارکت يا يک هفته 
به  لغايت 98/4/31  تاريخ 98/4/24  از  انتشار آگهی  از  پس 
واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت علیصدر واقع در بلوار 

خواجه رشید، شماره 40 مراجعه نمايند.

@ 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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 با مشــارکت مردم و سرمایه گذاری 
دولــت یــک هــزار هکتار به ســطح 
جنگل کاری های اســتان همدان افزوده 

می شود.
مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
همــدان در گفت وگــو با ایرنــا، بیان 
کرد: اضافه شــدن یک هــزار هکتار به 
جنگل های این استان در سفر اخیر وزیر 
جهاد کشاورزی به همدان و در راستای 
تفاهم نامه منعقد شــده ریاست سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با 

استاندار همدان اجرایی می شود.
اسفندیار خزائی افزود: این استان ظرفیت 
تولید ۲ میلیون اصله نهال را دارد و کار 
تولید نهال با مکانیســم های مشخص 
و رعایت اصول فنی و علمی در ســایه 
تالش های کارشناســان منابع طبیعی و 
تامین منابع مالی می تواند موجب رشــد 

و توسعه استان باشد.
وی دربــاره برنامه هــای حفظ، احیا و 
توســعه جنگل های اســتان، در حوزه 
هــزار هکتاری  طرح جنگل کاری یک 
همدان، گفت: اجرای پروژه جنگل کاری 
و توســعه فضای ســبز با هدف احیای 
رویشــگاه های تخریب یافته و توسعه 
جنگل در دستور کار است که در قالب 
سناریوهای اســتانی و ملی و طرح بوم 
ســازگان جنگل های زاگرس اجرا می 

شود.
مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
همدان گفت: کاشت گونه های اقتصادی 
و چند منظوره در نهالستان قدس مالیر 
صورت گرفته است و با تخصیص اعتبار 
یک میلیاردی توسط سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان برای تجهیز و مرمت 
نهالستان قدس مالیر شاهد جنگل کاری 

برای ســال آینده با تامیــن منابع ملی و 
استانی خواهیم بود.

خزائی اضافه کرد: با دســتور اســتاندار 
همــدان بخشــی از جنــگل کاری در 
سال جاری با تزریق منابع مالی و بخشی 
دیگر با مدیریت فرمانداران شهرســتان 
ها و با اســتفاده از توان و ظرفیت سایر 
دســتگاه های دولتی اجرائی می شود و 
بخش دیگری از منابع ســال آینده برای 
توسعه نهال کاری و افزایش سطح جنگل 

ها تخصیص می یابد.
وی با بیــان اینکه اکنــون ایران جزو 
کشــورهای کم برخوردار از پوشــش 
جنگل محسوب می شود، افزود: برای 
رسیدن به اســتانداردهای نرم جهانی، 
توسعه جنگل کاری جزو اولویت های 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشــور و ادارات کل منابــع طبیعی و 

آبخیزداری استان ها است.
مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
همدان اهداف ایــن طرح را جلوگیری 
از تصرفات احتمالی اراضی منابع ملی، 
ایجاد  درخــت کاری،  فرهنگ  اشــاعه 
تعادل و تنوع در پایداری اکوسیســتم، 
ایجاد محیط تفرجی و اکوتوریسم برای 
ساکنان و گردشــگران، حفاظت آب و 
خــاک، افزایش نفوذپذیری آب، کاهش 
فرســایش و رواناب و افزایش ســرانه 
فضای سبز استان و کاهش آالینده های 

هوا عنوان کرد.
خزائی با اشــاره به بحــران های اخیر 
درباره تامین آب، اجــرای این طرح را 
کمک موثری در ذخیره آب ســفره های 
زیر زمینی و جذب توسط گیاهان، تثبیت 
خاک وجلوگیری از فرسایش و رسوب 

در پشت سدها دانست.

آزادی 18 زندانی 
 در سالروز میالد

 امام رضا)ع( در همدان
 مدیرعامل ســتاد دیه اســتان همدان 
از آزادی ۱8 زندانــی جرایم غیرعمد به 

مناسبت میالد امام رضا)ع( خبر داد.
یداهلل روحانی منش در گفت وگو با فارس، 
بیان کرد: به مناســبت میالد هشتمین امام 
شیعیان ۱8 زندانی جرایم غیرعمد گرفتار 

در بند با کمک خیرین و عوامل ستاد دیه 
از زندان  های استان همدان آزاد شد.

وی با اشاره به هشــت زندانی متعلق به 
زنــدان مرکزی همدان، گفــت: بذل مال 
و اختصــاص وقت در راســتای آزادی 
زندانیان بدهــکار غیربزهکار یک توفیق 
الهی است و هرکس در این زمینه ریالی و 
اهدایی داشته باشد بدون شک طبق وعده 
الهی چندین برابر آن را هم در این دنیا و 

هم آخرت کسب خواهد کرد.

مدیرعامل ســتاد دیه همــدان، بیان کرد: 
ســتاد دیه اســتان در ســال های گذشته 
بــا ارتباط گیــری، تعامل و اســتفاده از 
ظرفیت های دســتگاه قضایی، اجرایی و 
موسســات خیریه اقدامات سازنده ای در 
نیکوکاران  جذب کمک های خیریــن و 
از جمله مشاوره به طرفین دعوا از طریق 
کمیته های صلح و ســازش، اخذ گذشت 
از شکات، پرداخت تسهیالت و کمک به 
آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مساعدت 

و همکاری به عمل آورده است.
وی با اشاره به اینکه خیران و نیکوکاران 
می تواننــد کمک های نقدی خــود را به 
منظور آزادسازی زندانیان غیرعمد گرفتار 
در بند را، به شماره حساب های ستاد دیه 
نزد سیبای بانک ملی 0۱063۲955500۱ 
و حساب جام بانک ملت ۲030303037 
واریز کنند، گفت: با اقدامات خیرخواهانه 
می توان زندگی بســیاری را از تاریکی به 

سمت نور هدایت کرد.

معاون عمرانی استاندار:

از اشتباهاتمان 
در مدیریت بحران 

درس بگیریم
■ دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی: دینام دستی برای هشدار نداریم

»سایه خورشید« روی سر همدان 
■ حجت االسالم حسین ذبیحیان: هدف از پرچم گردانی بیان سیره رضوی در جامعه است
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تراکت بیکاری را ماسکه می کند

اینجا کاغذها
 شغل می فروشند
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به نام دولت بزرگ به کام ياد
دولت های کوچک و ناخلف

 سیاست کوچک سازی دولت با اجرای اصل 
44 قانون اساســی جمهوری اسالمی با هدف 
ورود مســتقیم بخش های اجرایی به بسترهای 

خدماتی و حل بدون واسطه...
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با دستور استاندار:

يک هزار هكتار به مساحت جنگل های همدان افزوده می شود
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آغاز تالشی مجدد برای ارتقای فرهنگ 
عمومی استان

 ۱- روز گذشــته باالخره شــورای فرهنگ عمومی استان پس از 
مدت ها تشکیل جلسه داد تا این جلسه آغازی بر تالشی مجدد برای 

اصالح و ارتقای فرهنگ عمومی استان باشد.
البته فرهنگ را نمی توان دستوری اصالح یا ارتقا داد و هر نوع تغییری 
در فرهنگ باید با مشــارکت مردم همراه باشــد، تا نتیجه مورد نظر 

حاصل شود.
۲- نگاهی به عملکرد شــورا در دوران ریاســت آیت ا... طه محمدی 
بیانگر توفیق این شورا در اقداماتی است که برای اصالح سبک زندگی 
و پیشــگیری و کاهش برخی آســیب های اجتماعی تعریف و اجرا 

کرده است.
نقطــه اوج این عملکــرد در راه اندازی ســازمان مردم نهاد صیانت از 
خانواده و تالش جمعی با استفاده از امکانات مردمی در کاهش طالق 
متجلی شده است که تاییدی بر تاثیرگذاری مشارکت و حضور مردم و 

نخبگان در عرصه ی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی است.
3- شورای فرهنگ عمومی استان ساختار عجیبی دارد و نماینده ولی 
فقیه در استان رئیس آن، استاندار نائب  رئیس، مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی دبیر و نماینده ای از مجلس عضو ناظر بر آن اســت و همه 

نهادهای مرتبط با فرهنگ استان در این شورا عضویت دارند.
این ترکیب در شهرســتان ها نیز حفظ شــده وامــام جمعه مرکز هر 
شهرستان رئیس شورا، فرماندار نائب رئیس و نهادهای متناظر نیز نقش 

های شهرستانی را در شورای شهرستان ها بر عهده دارند.
4- ترکیب شــورا نشــان می دهد که از همه دستگاه ها در این شورا 
عضو هستند و دولت و مجلس و قوه قضاییه و نهادهای انقالبی همه 
در این شــورا برای ارتقای فرهنگ جامعه تــالش می کنند که نکته 
مثبت آن اســت اما بنا به دالیلی که عمدتا سیاسی است، این ترکیب 
قوی در اســتان ها و شهرســتان ها موفق نبوده است. در همدان نیز 
توفیقی که حاصل شــده به دلیل قدرت تعامل باالی ایجاد شــده بین 
آیت ا... طه محمدی با استانداران هم دوره خدمت وی و تعریف حوزه 
فعالیت مشخص بوده تا شورا در گستردگی حوزه کار فرهنگی دچار 

سراسیمگی نشود.
 وگرنه نداشــتن تجربه کار مشــترک در کنار ســخت بودن پذیرش 
ریاست فردی که به لحاظ مسئولیتی و عرف، مدیر محسوب نمی شود 
و گران بودن ایفای نقش دوم برای برخی اســتانداران و فرمانداران در 

سراسر کشور از دالیل ناکامی این شورا در عمل بوده است.
5- ترکیب شــورا حکایت دیگری نیز در خود مستتر دارد و آن اینکه 
مسئولیت هر نوع تحول فرهنگی چه مثبت و چه منفی در سطح جامعه 
تنها با دولت نیست و همه نهادها در این خصوص مسئولیت دارند و 
اگر اتفاق فرهنگی نابهنجاری در جامعه روبه گسترش است، نباید تمام 
مسئولیت را متوجه دولت کرده و از مسئولیت قوا و نهادهای دیگر که 

در اکثر مواقع بیشتر است، غافل شد.
6- فرهنگ عمومی نیازمند توجه با حساسیت بسیار است، زیرا حوزه 
وســیعی را شامل می شود و اگر دچار انحراف شود این انحراف تنها 
در حوزه فرهنگ نخواهد ماند و حوزه های دیگر را هم دچار انحراف 
خواهد کرد. به همین دلیل رصد تغییرات فرهنگی، کاری بســیار الزم 

برای جهت یابی فعالیت های شورای فرهنگ عمومی است.
7- روز گذشته نماینده ولی فقیه در استان، در شورای فرهنگ عمومی 
حضور مثبت و امیدآفرینی داشت و نشان داد که راه تعامل را بلد است 
و با حوزه مســئولیت هر نهاد در حوزه فرهنگ آشنا است و بر نقش 

مردم و مشارکت عمومی در هر تحول فرهنگی واقف است.
در کنار این مهم، استاندار هم که نشان داده اهل تعامل است و تشکیل 
این شورا به این شکل تاییدی بر این سخن است، بر ظرفیت این شورا 
در خط و ربط دهی بر تحوالت فرهنگی و نقشی که در کاهش آسیب 
های اجتماعی به عنوان دغدغه مهم دولت و نظام و همچنین مقابله با 

خرافات دارد، آگاه است.
با این اوصــاف انتظار می رود، از تعامل و همکاری اعضای شــورا 
و در رأس آن نماینده ولی فقیه و اســتاندار، ارتقا و اصالح اساســی 
فرهنگ عمومی استان در حوزه های بیشتر آسیب دیده و آسیب پذیر 

نمایان شود.

۱- رقابت اصولگرایان استان در آستانه انتخابات مجلس جدی تر شده 
و شــکل جدیدی به خود گرفته است. گویا این اقدام به دلیل اطمینان 
از حضور نداشــتن جدی اصالح طلبان در انتخابات انجام شده است. 
گفتنی است رقابت اصولگرایان و نواصولگرایان که در اصل اشتراکات 

بسیاری با هم دارند، رقابتی داغ ارزیابی نمی شود.
۲- مسئوالن استان از مشارکت کنندگان ثابت کمپین ها شده اند. گویا 
این مشارکت ها با واسطه سمن ها شکل می گیرد. گفتنی است بسنده 
کردن به عکس یــادگاری با بنر کمپین ها و نبود مشــارکت واقعی، 
مشکلی از استان حل نخواهد کرد و بر خالف روحیه کار جمعی مورد 

نظر این کمپین ها است.
3-برخی مدیران استان توسط دانشگاه ها به مصاحبه برای دوره دکترا 
دعوت شــده اند. گویا مدرک گرایی در مدیران بیش از دیگر کارکنان 
دولت نمود دارد. گفتنی است تحصیل و تدریس در دوران مدیریت با 
آنچه مدیریت جهادی و کار شــبانه روزی خوانده می شود، همخوانی 

ندارد.
4- بنرهای ســد معبر شهرداری جمع آوری شده است. گفته می شود 
نصب بنرهای هشــداری برای جلوگیری از ایجاد سد معبر در سطح 
شهر با واکنش و اعتراض شهروندان مواجه شده است و روز گذشته 

ماموران شهرداری را مجبور به جمع آوری بنرها کرده است.
گفتنی است، سد معبر و دستفروش ها چالش شهر همدان شده است 

و مدیریت شهری تاکنون نتوانسته است برای آن راهکاری پیدا کند.

به نام دولت بزرگ 
به کام دولت های کوچک و ناخلف

مهدی ناصرنژاد «

 سیاســت کوچک ســازی دولت با اجرای اصل 44 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی با هدف ورود مستقیم بخش های اجرایی به بسترهای 
خدماتی و حل بدون واسطه مشکالت مردم توسط خود مردم یا همان 

بخش خصوصی می باشد.
بــا کوچک ســازی دولت و قطــع بســیاری راه های فرعــی در امر 
خدمات رسانی، چه بســا انرژی کمتری نیز از سرمایه های ملی صرف 
بسیاری دوباره کاری ها شود و بدین طریق دولت با فراغ بال بیشتری به 

ترسیم شیوه های راهبردهای اساسی کشور بپردازد. 
یکی از بازوهای اصلی دولت در امر اجرای خدمات عمومی، شــرکت 
گسترده و پرمخاطب مخابرات است که اتفاقاً در برهه ای بسیار حساس 
از توسعه جهان ارتباطات در چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار 
شــد، به این شــرط که مخابرات جدید و از این پس متعلق به بخش 
خصوصــی، فقط و فقط در قبال انجام خدمات روان و مشکل گشــای 
مردم، از مردم هزینــه دریافت کند و از تمام اهرم های قانونی نیز برای 
برطرف ساختن هر گونه مشکلی در سر راه خدمات رسانی روان بهره مند 
شود، به این معنا که چون مخابرات متعلق به بخش خصوصی است، هر 
مشترک حقیقی یا حقوقی به خود اجازه ندهد، حق و حقوق این شرکت 
پردامنه را ضایع سازد و بزند و ببرد. مثل اینکه اگر مشترکی به هر دلیل 
از پرداخت هزینه آبونمان و جمع ماهانه تعرفه های مکالمه ای و خالصه 
هــر خدمات مخابراتی، امتناع کرد و تنبلی به خرج داد، خط تلفن او تا 
تسویه کامل صورتحساب قطع شود و جزای برقراری مجدد ارتباط را 

هم با جان و دل بپردازد!
اما متأسفانه تمام درست یا غلط تعریف های قانونی از تعامل دو طرفه 
شرکت مخابرات با مشــترکان مربوطه این نیست و بسیاری از حق و 
حقوق مردم که به طریقه های ساز و کارهای اجتماعی اعتماد کرده اند و 
خوب و بد هر تصمیم و اجرایی را از چشم دولت می بینند، در بسیاری 
موارد به ظاهر کوچک و ریز پایمال می شود. در صورتی که کل معنای 
وجودی دولت جمهوری اسالمی احقاق و مراقبت از حق الناس است 
و هرگز گناهی که خدایی ناکرده متوجه مخابرات یا هر شرکت واگذار 
شده به بخش خصوصی می باشد، از گردن دولت اصلی ساقط نمی شود.

دوستی تعریف می کرد که وسط یک روز خوب خدا که خانواده فارغ از 
هر دغدغه ای از دغدغه های خلق الساعه روزگار به امور زندگانی مشغول 
بودند، هر دو خط تلفن ثابت خانه قطع شد و از کار افتاد، انگار نه انگار 
که این دو موجود بی زبان )شــما بخوانید زبــان دراز( خدا تا لحظاتی 
پیش جان داشــتند و یکی هم وظیفه خطیر ارتباط اینترنتی را عهده دار 
بود. به گفته این دوست شاکی در چنین گیر و دار مانده بودیم چه کار 
کنیم چون ظاهــراً هیچ دلیل مالی و گیر بولدوزری برای بی رمق کردن 
آن ها وجود نداشــت. معموالً در برخی موارد مشابه اخطارهای مکرر 
هر مشترکی را متوجه خرابی اوضاع و قطع قریب الوقوع خطوط تلفن 
مسأله دار می ســازد. با این وجود برای اطمینان کامل روز یکشنبه )۲3 
تیرماه( به دفتر مخابراتی واقع در میدان آرامگاه بوعلی مراجعه کردم و 
جویای علت شــدم اما خانم مسئول باجه تلفن ثابت بدون کوچکترین 
تأملی مرا به پای صندوق ارجاع داد که با کمال تعجب عالوه بر هزینه 
مکالمه های انجام شــده، دو قبض جداگانه به نام قبض خرید که البته 
مشخص بود منظور خرید خدمات )به نوعی( می باشد به مبلغ هر قبضی 
4۱00 تومان برایم صادر شد. پرسیدم خانم شما مطمئن هستید که اشکال 
خطوط تلفن بنده تسویه حساب بوده است، پاسخ داد اگر تا ظهر امروز 
خطوط شــما وصل نشد، اشکال از خود مخابرات خواهد بود! پرسیدم 
اگر مشــکل از مخابرات باشد این قبض های 4۱00 تومانی چه خواهد 
شــد و او قاطعانه پاسخ داد آن دیگر مشکل من نیست! حال شما و هر 

خواننده عزیز این یادداشت، پیدا کنید پرتقال فروش را.
متأســفانه بدون استثناء تمام شــرکت هایی که به بهانه اصل 44 قانون 
اساسی از بدنه دولت جدا شده اند، خدماتی مشابه دارند، و هزینه هایی 
را بر مردم تحمیل می سازند که مجموع آن می شود بی عدالتی اجتماعی 
و ســرانجام آن نیز این خود دولت ها هستند که فارغ از اصل 44 قانون 

اساسی باید پاسخگوی مردم باشند. 

هزار دستگاه تاکسی در همدان نیازمند نوسازی هستند
 معاون تاکسیرانی همدان، گفت: در شهر همدان یک هزار و ۱00 دستگاه باید نوسازی شود که این امر تنها با باز شدن سایت ثبت نام 

نوسازی برای رانندگان تاکسی، امکان پذیر است.
میالد کریمی در گفت و گو با تسنیم، بیان کرد: هم اکنون در شهر همدان 5 هزار راننده تاکسی و نزدیک به 3 هزار و 430 دستگاه تاکسی، 

خدمات عمومی ناوگان شهر را از آغازین ساعت روز تا ساعات پایانی شب به مردم ارائه  می دهند.
وی با اشــاره به اینکه رانندگان تاکسی قشر زحمتکش جامعه هســتند، افزود: با تالش های انجام شده در سال گذشته برای نوسازی 
تاکســی های همدان توانستیم نزدیک به ۲70 دستگاه را نوسازی کنیم اما با تغییر نرخ قیمت  خودرو ها و افزایش تقاضا برای خرید، به 
یکباره سایت ثبت نام نوسازی ناوگان بسته شد و دیگر اجازه ثبت ندانند.معاون تاکسیرانی همدان، گفت: با این وجود تالش و رایزنی 
برای نوســازی تاکسی متوقف نشده و با همکاری اتحادیه کشوری تاکسیرانی درصدد هستیم که بقیه  تاکسی های همدان نیز از حالت 

فرسودگی خارج شوند تا رانندگان این خودرو ها با آسودگی خیال بیشتری به مردم خدمات ارائه کنند و نگران هزینه ها نباشند.

منطقه حفاظت شده ملوسان نهاوند منطقه ای مناسب برای اکوتوریسم است
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهاوند، گفت: منطقه حفاظت شده ملوسان نهاوند منطقه ای مناسب برای معرفی اکوتوریسم است.

عباس نجاری، اظهار داشت: ملوسان چه از لحاظ طبیعی و چه از لحاظ گونه های گیاهی و جانوری به عنوان یک منطقه مناسب برای 
معرفی اکوتوریسم به شمار می رود که نیاز است در بحث زیرساخت ها تقویت شود و مورد توجه ویژه  قرار بگیرد.

وی با بیان این که اکوتوریســم حلقه واصله بین صنعت گردشــگری و عرصه حفاظت از محیط زیســت اســت، تصریح کرد: سیمای 
کوهســتانی، دره ها و پناهگاه های فراوان، وضعیت پوشــش گیاهی، منابع آبی و شرایط اقلیمی منطقه ملوسان زیستگاه  مناسبی را برای 
حضور گردشــگران و عالقه مندان به طبیعت فراهم کرده است.رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهاوند در گفت وگو با تسنیم، افزود: 
در منطقه یادشــده ۱۲ دهنه چشــمه با دبی های گوناگون وجود دارد که از مهم ترین آن ها می توان چشــمه های دوزخ دره، لیســاب، 
اسماعیل خانی، دره بید و موناک را نام برد.وی عنوان کرد: این منطقه دارای کمترین مشکل کم آبی بین مناطق استان است که در حاشیه 

منطقه آبادی های باباکمال، گل زرد، هرهره، قشالق نجف، میانگران، طایمه، ملوسان و ده سرخه قرار دارد.

 خدام آســتان قدس رضــوی همراه با 
پرچم متبرک بــارگاه ملکوتی امام رضا)ع( 
روز گذشــته در دفتر روزنامــه همدان پیام 
حضــور پیــدا کردند و در جمــع صمیمی 

خبرنگاران این رسانه حاضر شدند.
به مناسبت دهه کرامت و میالد امام رضا)ع( 
کاروان "زیر سایه خورشید" و خادمان حرم 
امام رضــا)ع( همراه بــا پرچم مخصوص 
بارگاه امام رضا)ع( در ادامه سفرهای استانی 
و شهرســتانی خود، چهارشنبه هفته گذشته 
وارد استان همدان شدند تا با پیچش عطر و 
اهتزاز پرچم حرم، به این شهر رنگ و بوی 

دیگر بدهند.
ــر  ــرم مطه ــان ح ــتا خادم ــن راس در همی
رضــوی در قالــب کاروان »زیــر ســایه 
خورشــید« متشــکل از خــدام آســتان قدس 
رضــوی، مبلــغ و مــداح اهــل بیــت)ع( در 
روزنامــه همدان پیــام حضــور یافتنــد و 
ــرک حــرم رضــوی فضــای  ــا پرچــم متب ب

ــد. ــن کردن ــه را عطرآگی روزنام
مبلغ کاروان زیر ســایه خورشــید در این 
نشست هدف از پرچم گردانی را بیان سیره 
رضوی در جامعه عنــوان کرد و خطاب به 
اصحاب رسانه، گفت: شما باید مروج سبک 

زندگی اهل بیت)ع( باشید.
حجت االسالم حسین ذبیحیان با بیان اینکه 
۱۲ ســال از شــکل گیری کانون فرهنگی 
عظیمی با عنوان "زیر ســایه خورشید" در 
سطح کشور می گذرد، گفت: در 8 کشور 
حضور  رضــا)ع(  امام  خادمــان  همزمان 

دارند و ۲00 نقطه از کشــور را نیز تحت 
پوشش قرار داده اند.

وی در ادامه یکی دیگر از اهداف این برنامه 
را ترویج ســبک زندگی علــوی و فاطمی 
عنــوان کرد تــا از این طریق بتوان ســیره 

رضوی را منتقل کرد.
 به اعتقاد ذبیحیان، خداوند بهترین نعمت ها 
را نصیب بندگانش کرده است و بهترین ها 
را برای بنده اش می خواهد چرا که خداوند 

دلسوز و خالق بنده اش است.
وی گفت: پــس اگر مــی خواهیم زندگی 
آرامی داشــته باشــیم چاره ای نداریم جز 
اینکــه تلمذ کنیم بــه کالس درس قرآن و 
ائمه اطهــار)ع(، چراکه اگــر فاصله بگیریم 

مطمئنا با مشکل مواجه می شویم.
ذبیحیــان افــزود: این پرچم حــرف های 
بسیاری برای گفتن دارد اگر کسی گوش دل 
بســپارد. به برکت این برنامه و با حضور در 
مراکز فرهنگی، تربیتی، آموزشی و درمانی و 
نظامی اتفاقات خوبی رخ داده اســت. برای 
نمونه به واســطه پرچم امــام رضا)ع( یک 
اعدامی پس از ۱6 ســال در مالیر از طناب 
دار رهایی پیدا کرد. خادمان آســتان مقدس 
رضوی به همراه پرچم بارگاه امام هشتم)ع( 
در نهمیــن روز از دهه کرامت با حضور در 
منزل شــاکیان موجب کسب رضایت آن ها 

شدند.
مبلغ کاروان " زیر ســایه خورشــید" در 

ادامــه از تالش های علــی فاضل همدانی 
همدان پیام  روزنامه  پیشکســوت  خبرنگار 
در دهــه کرامت و انعکاس خبری ســفر 
خدام آســتان قــدس رضوی بــه همدان 

کرد.  تشکر 
گفتنی اســت، اهتــزار پرچم مزیــن به نام 
چهارراه  عمود  در  علی بن موســی الرضا)ع( 
پژوهــش، حضور در منزل یــک اهداکننده 
عضو، حضور در منزل شهید خلبان، حضور 
در منــزل یک آتش نشــان خدمت، حضور 
در خانه ســالمندان، غبارروبی مزار شــهدا 
و حضور در روســتاهای محروم قهاوند از 
جمله برنامه های کاروان رضوی در همدان 

بود.

 معاون عمرانی اســتاندار همدان با بیان 
این کــه در دنیا نســبت بــه حادثه خیزی 
مقام ششــم را داریم و به همین علت باید 
نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا آمادگی 
بیشتری داشته باشیم و این  آمادگی با ایجاد 
حساسیت به صورت مستمر در جامعه ایجاد 
 می شــود ، گفت: با توجه به شرایط اقلیمی 
کشور، تا کنون 34 مخاطره سنگین را تجربه 
کرده ایم که مهمترین  آنها در همدان سیل و 

زلزله بوده است.
محمودرضا عراقی روز گذشــته در کارگاه 
آموزشــی مدیریت جامع ســوانح و بالیای 
طبیعی در همــدان، بیان کــرد: در زندگی 
و حــوادث باید از خــود آغــاز کنیم، در 
هر حادثــه ای درجــه خســارت متفاوت 
اســت و باید به برخی حــوادث واکنش و 
پاســخ مناســب بدهیم و این مسأله را باید 

تمرین کنیم.
عراقــی عنــوان کــرد: درس نگرفتــن از 
اشــتباهاتمان یکی از اشکاالتی است که  در 
مدیریــت بحران با آن مواجه هســتیم و با 
فراموشی و تکرار آن، خسارت هایی سنگین 

تکرار می شود که قابل جبران نیست.
وی گفت: در سیل اخیر در یکی از شهرهای 
کشــور باالآمادگی آب به علــت الیروبی 
نداشــتن یک  پل بود و خسارت وارد شده 
اســتفاده نکردن از تجربه گذشــته بود، در 
زلزله کرمانشــاه نیز بسیاری از خسارت ها 
بــه علت  رعایت نکردن اصــول اولیه نظام 

مهندسی بود.
عراقی ادامــه داد: در بحث ســیالب اخیر 
اســتان همدان با توجه به اینکه پتانســیل و 
انسجام الزم از سوی مسئوالن وجود داشت 
با این ظرفیت توانســتیم به استان های دیگر 
مانند خوزستان، کردســتان و مازندران هم 

کمک کنیم.
وی افزود: پس از رفع حادثه نیز هیچ کمکی 
به استان های دیگر نداشتیم و فقط بر استان 
خودمان برای بازســازی تمرکز داشتیم. در 
بحث خسارات مسکن ۱57 میلیارد تومان و 
در بخش کشاورزی 54۲ میلیارد تخصیص 
داده شــد که تا کنون ۲40 میلیــارد تومان  

محقق شده است.
معاون اســتاندار همدان   با بیان اینکه رسانه 

هــا و خبرنگاران در انعکاس اخبار حوادث 
شــتاب زده عمل می کنند، عنــوان کرد: باید 
نســبت به دانش خود حساســیت بیشتری 
داشته باشیم، دانش کافی داریم  اما متأسفانه 
برخی اتفاقات خسارت های جبران ناپذیری 

دربر خواهند داشت.
 »تاب آوری«

 هدف مدیریت بحران است
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی، اظهار 
از آسیب دیدگی سیستم  داشت: جلوگیری 
و درصورت خســارت، ســرعت بخشیدن 
در برگرداندن سیســتم به حالت نخست دو 
موضوع اصلی در تاب آوری اســت که باید 

خمیر مایه مدیریت بحران شود.
به گزارش ایســنا، علی بیت اللهــی با بیان 
اینکه ما از مســائل بسیار ســاده و پیش پا 
افتاده در بحران هــا ضربه می خوریم، اظهار 
کرد: مسئوالن کارهای ساده را در جلوگیری 
از بحران فرامــوش نکنند. نباید از اقدامات 
ساده اجتناب کرد چرا که خیلی امر پیچیده 
ریاضی نیســت، گاه آنقدر اقدامات ساده را 

نادیده می گیریم که دچار خطر می شویم.

وی با اشــاره به اینکه بــه کارهای پرهزینه 
فکر کرده و باید مدیریــت بحران با برنامه 
ریزی صورت گیرد چرا که باید با اســتفاده 
از امکانــات و نیرو هــای خــود از بحران 
جلوگیری کنیــم، تصریح کرد: باید به جای 
کارهــای مقابلــه ای به تــاب آوری توجه 

بیشتری داشته باشیم.
دبیر کارگــروه ملی مخاطــرات طبیعی با 
تأکیــد بر اینکــه هدف مدیریــت بحران 
باشــد، خاطرنشان  تاب آوری جامعه  باید 
اســتاندارد و مرمت  کرد: ساختمان سازی 
ســاختمان ها یکی از راه های ســاده برای 
پیشگیری از خسارت بالیای طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه کشور دچار مشکل نبود 
دینام دستی برای هشدار است، یادآور شد: 
نخســتین مانع ما بودجه است، کمتر جایی 
وجود دارد که مشــکل بودجه نداشته باشد، 
امروزه اقتصاد ما طوری شــده که مجبور به 
صرفه جویی هســتیم، بر همین اساس باید 
از کارهای ســاده مانند همین کارگاه ها آغاز 
کنیم و بر همین اساس مستمر بودن کارگاه 

کمک شایانی در این زمینه است.

باید بر بازار 
عرضه پوشاک 

نظارت شود
 نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید 
بر اینکه باید نظارت بر بازار عرضه پوشــاک 
انجام شــود، گفت: الزم اســت پروژه های 
اقتصادی پیوســت فرهنگی داشته باشد و در 
تقویت باورهای دینی باید تبلیغات تخصصی 

تقویت شود.
شــورای  نخســتین  فارس،  گــزارش  به 
اســتان  ســال جاری  عمومــی  فرهنــگ 
همدان بــا حضور نماینده ولــی فقیه در 
استان همدان، اســتاندار همدان، معاونان 
استاندار و جمعی از دستگاه های فرهنگی 

شد. برگزار  مربوطه 
در این جلسه که پس از چهار ماه برگزار شد، 
مواردی مانند چهلمین ســالگرد نماز جمعه، 

بحــث عفاف و حجــاب، نظارت بــر بازار 
پوشاک و الزام پروژه های اقتصادی با پیوست 

فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
با توجــه به اینکه شــورای فرهنگ عمومی 
یکی از مهمترین شوراهاست که همیشه مورد 
تاکید مســئوالن استان است، جای این سوال 
را دارد که چرا این شــورا در سال جاری این 
چنین دیــر اقدام به برگزاری کرده و حال که 
برگزار شده هیچ نتیجه ای از آن در این جلسه 

گرفته نشد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه 
اصیل ترین ابزار بــرای حفظ جامعه فرهنگ 
است، گفت: باید بدانیم فرهنگ شامل دانش، 
بینــش، گرایش و منش اســت و اصیل ترین 

شورا، شورای فرهنگ عمومی است.
حجت االســالم حبیب ا... شعبانی با تاکید بر 
اینکه فعالیت شــورای فرهنگ عمومی بسیار 
حائز اهمیت اســت، ادامه داد: امیدواریم این 
گونــه جلســات در آینده با عمق بیشــتری 
برگزار شود چراکه ســبک زندگی مرتبط به 

بحث فرهنگ است.
وی بــا اظهــار ناخرســندی از اینکه عقب 
افتادن جلسات فرهنگی نشان از عقب افتادن 
فرهنگ است، افزود: امروز مشکالت حیطه 
اقتصادی و ســبک زندگی ریشه در فرهنگ 
دارد، پس پیشــنهاد می شــود با تشکیل یک 
کمیته زیر نظــر دبیرخانــه بتوانیم با کمک 
نخبگان فرهنگی ناهنجاری های فرهنگی در 

جامعه را حل کنیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان درباره 
مباحث فرهنگی نماز جمعه نیز تصریح کرد: 
ستاد اقامه نماز جمعه براساس وظایف ذاتی 
خود باید مروج اصلی نماز جمعه در جامعه 

باشد.
وی در مورد مهمترین دســتاورد شــورای 
فرهنگ عمومی اســتان، بیان کرد: مهمترین 
دستاورد این شورا تشکیل بنیاد ستاد صیانت 
از خانواده است که معتقدم کار این ستاد باید 

برای نتیجه بهتر تقویت شود.
شعبانی با تاکید بر اینکه باید نظارت بر بازار 

عرضه پوشاک انجام شود، افزود: الزم است 
پروژه های اقتصادی پیوســت فرهنگی داشته 
باشــد و در تقویت باورهای دینی، تبلیغات 

تخصصی تقویت شود.
اســتاندار همدان نیز با بیــان اینکه یکی از 
ظرفیت های یاری رســان اعتــالی فرهنگ 
عمومــی بهره گیــری از ظرفیت شــورای 
فرهنگ عمومی است، گفت: باید مهمترین 
مســائل فرهنگــی و چالش هــا را با کار 
کارشناسی رصد کنیم تا دستگاه های ذیربط 
به صورت هماهنــگ اقدام به کار فرهنگی 

تاثیرگذار کنند.
سعید شــاهرخی با اشــاره به اینکه انقالب 
اسالمی ریشه در باورهای دینی و اعتقادی ما 
دارد، ادامه داد: همین باورها و اعتقادات امروز 
به صورت تجربه می تواند ما را در حل مسائل 

فرهنگی کمک کند.
وی تصریح کرد: تالش کرده ایم در شــورای 
برنامه ریزی اعتبارات دســتگاه های فرهنگی 

جدی گرفته شود.

»سایه خورشید« روی سر همدان 
■ حجت االسالم حسین ذبیحیان: هدف از پرچم گردانی بیان سیره رضوی در جامعه است

معاون عمرانی استاندار:

از اشتباهاتمان در مدیریت بحران درس بگیریم
■ دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی: دينام دستی برای هشدار نداريم

دانشگاه علوم پزشکی مسئول تامین 
پزشکان تامین اجتماعی نیست

 رئیس دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا همدان، گفت: وزارت 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال 
تامین نیرو و پزشــک برای مراکز درمانی تامین اجتماعی ندارد و 

تامین نیروی این سازمان باید توسط وزارت رفاه انجام شود.
رشــید حیدری مقدم در گفت وگو با تســنیم، در واکنش به اعالم 
کمبود پزشک متخصص رادیولوژی و ارتوپد در بیمارستان غرضی 
مالیــر، اظهار داشــت: وظیفه ما تامین نیرو برای ســازمان تامین 
اجتماعی نیست اما با این حال در سال های گذشته در زمینه تامین 
پزشــک چندین رشته تخصصی در مراکز مختلف تامین اجتماعی 

همکاری کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه در مجموع با کمبود متخصص رادیولوژی و 
ارتوپد مواجه هستیم، ابراز کرد: نیروی مازادی در این رشته وجود 
ندارد که بتوانیم آن ها را در اختیار مراکز تامین اجتماعی قرار دهیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان، تصریح کرد: تامین 
اجتماعــی باید برای تامین نیرو با بخش خصوصی قرار ببندد و به 

صورت ساعتی یا پاره وقت نیروی مورد نیاز خود را تامین کند.
حیدری مقدم با اشاره به اینکه کمبود پزشک مراکز تامین اجتماعی در 
سایر استان های کشور هم وجود دارد و تنها مربوط به همدان نیست، 
ابراز کرد: دانشگاه های علوم پزشکی دیگر استان ها نیز دخالتی در تامین 

پزشک متخصص برای مراکز تامین اجتماعی ندارند.
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واحدهای اقتصادی راکد مورد حمایت قرار گیرد

 فرمانــدار مالیــر مجموعــه اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعي اســتان و شهرســتان 
را مجموعــه اي پویــا، فعــال و پــا بــه کار عنــوان کــرد و گفــت: کاهــش نــرخ بیــکاري 

اســتان بــه 6/۱ درصــد در بهــار ســال 98 مؤیــد زحمــات ایــن اداره کل اســت.
ــرکل تعــاون، کار  ــا مدی ــدی در نشســت مشــترک ب ــه گــزارش ایســنا، قــدرت ا... ول ب
ــي و  ــاي تاریخــي، طبیع ــت ه ــه ظرفی ــا اشــاره ب ــي اســتان همــدان ب ــاه اجتماع و رف
فرهنگــي اســتان همــدان، گردشــگري را موتــور محــرک توســعه ایــن اســتان دانســت 
و افــزود: مالیــر نیــز بــا وجــود ظرفیــت هــا و توانمنــدي هــاي گوناگــون در حــوزه 

گردشــگري، صنایــع ارزشــمند دســتي، آثــار و ابنیــه متعــدد تاریخــي، طبیعــت بکــر و 
برندهــاي ملــي و جهانــي، ایــن پتانســیل را داراســت کــه بــه مقصــد گردشــگري منطقه 

و کشــور مبــدل شــود.
ــان  ــور، بی ــبرد ام ــتان در پیش ــعه اس ــند توس ــردي س ــت راهب ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــن ســند سیاســت ها و اهــداف را در حــوزه هــاي ســرمایه گذاري و اشــتغال  کــرد: ای
ــر ایــن اســت کــه اجــراي سیاســت هــاي کلــي اقتصــاد  مشــخص کــرده و تــالش ب

ــم. ــراي شهرســتان بومــي کنی ــن ســند ب مقاومتــي را در چهارچــوب ای
ولــدی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و ویژگــي هــاي اقتصــادي مالیــر، برنامه 
زمانبنــدي اجــراي ایــن ســند در شهرســتان را در برخــي از حــوزه هــا از ســه ســال بــه 

دو ســال کاهــش داده ایــم و تحقــق ایــن مهــم حمایــت همــه جانبــه مدیــران ارشــد 
اســتان و شــما را طلــب مــي کنــد.

مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــي اســتان همــدان نیــز با ارائــه گزارشــي از عملکرد 
ایــن اداره در مالیــر، اظهــار کــرد: فــردي از جنــس صنعــت، اقتصــاد و تولیــد، مدیریــت 

ارشــد شهرســتان مالیــر را بــر عهــده گرفتــه اســت.
احمــد توصیفیــان بــا اشــاره بــه جایــگاه مهــم اقتصــادي و فرهنگــي مالیــر در اســتان 
ــتایي در  ــتغال روس ــته بیشــترین جــذب تســهیالت در حــوزه اش ــال گذش ــزود: س اف
ایــن شهرســتان روي داد کــه یکــي از نتایــج آن را مــي تــوان در کاهــش نــرخ بیــکاري 

اســتان نیــز مشــاهده کــرد.

برگزاری حلقه صالحین توزیع برق 
کبودراهنگ 

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: حلقه صالحین پایگاه مقاومت 
شهید هاشمی توزیع برق شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.

حجت االســالم مهاجرانی یکی از اعضا این پایگاه در این نشســت 
بســیج را مظهر انسجام و آمادگی دانست و افزود: در طول سال های 
دفاع مقدس و بســیج با حضور در جبهه هــای نبرد حق علیه باطل 
حماسه های استقامت و ایثار را در تاریخ ایران اسالمی به ثبت رساند.

وی با اشــاره به تغییرات ساختاری سازمان بسیج با توجه به شرایط 
کنونی کشور، گفت: در دوران جنگ تحمیلی وظیفه بسیج مقابله در 
برابر هجوم نظام دشــمنان جمهوری اسالمی ایران بود اما اکنون که 
جنگ دشمنان رویکرد فرهنگی و جنگ نرم است، بسیج باید خود را 
در برابر این تهاجم آماده کند و مجهز به ســاز و کار جنگ نرم برای 

ایستادگی در برابر دشمن شود.
فرمانده پایگاه مقاومت شــهید هاشــمی بــرق کبودراهنگ نیز در 
این جلســه گفت: دشمنان انقالب اســالمی در صدد سست کردن 

اعتقادات دینی و مذهبی مردم به ویژه جوانان است.
علی هایل همدانی، وظیفه بسیجیان را تقویت بنیه مذهبی و اعتقادی 
و بصیرتی خود و خانواده هایشان دانست و افزود: طرح شجره طیبه 
صالحین در پی افزایش مبانی معرفتی و دینی بســیجیان است که با 
همکاری و همدلی همه بسیجیان می توان به اهداف این طرح رسید.

در پایان این نشســت بسیجیان درباره شیوه برگزاری حلقه صالحین 
و چگونگی ارائه مطالب و محتوای آن پیشــنهادهای خود را مطرح 

کرده و با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین کشور:
مراقب ورود جریان های سیاسی 

به مراسم اربعین باشید
■ زائران 14 استان از همدان به سمت کربال می روند

 رئیس کمیته فرهنگی ســتاد اربعین کشور از تشکیل ستاد اربعین 
در ۲8 اســتان خبر داد و گفت: مراقب ورود جریان های سیاسی به 

بزرگترین رخداد فرهنگی جهان باشید.
حجت االســالم حمید احمدی در کمیته فرهنگی برگزاری مراســم 
اربعین در اســتان همدان، با اشاره به فعالیت ۱80 موکب مشترک در 
مراسم بزرگ پیاده روی اربعین حســینی، خاطرنشان کرد: همکاری 
موکــب های عراقی و ایرانــی در کنار یکدیگــر از جمله اقدامات 
فرهنگی انجام شده در مراسم اربعین بوده که امسال این همکاری به 

صورت گسترده تر انجام خواهد شد.
به گزارش ایســنا، وی هم افزایی و هماهنگی در انجام امور را یکی 
از مهمترین هدف تشــکیل کمیته فرهنگی برگزاری مراســم اربعین 
دانست و افزود: مراسم اربعین یک مسأله فراملی بوده و خادمان باید 

فارغ از مذهب و ملیت در این مراسم شرکت کنند.
احمدی با بیان اینکه مســائل بهداشــتی برای زائران یکی از دغدغه 
های کمیته بهداشت بوده که از نظر اهمیت موضوع به مسأله امنیت 
ملی تبدیل شده است، از مســئوالن اجرایی مراسم اربعین خواست 
تا اجازه دهند کشــور عراق رســم میزبانی را به جا آورده و فرهنگ 
میزبانــی خود را به اعراب تحمیل نکنند چراکه فرهنگ هر کشــور 

برای خود محترم بوده و بدانیم که آن ها صاحبخانه هستند.
رئیس کمیته فرهنگی ســتاد اربعین ســهم ایرانیان را در تهیه ارزاق 
زائران اربعین حدود ۱0 درصد اعالم کرد و ادامه داد: ســتاد اسکان 
در موکب های ایرانی مســتقر در عراق، از اســکان ۲ میلیون نفر از 

زائران اربعین خبر داده است.
افزایش 50 درصدی موکب های استان همدان در اربعین امسال

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان نیز گفت: استان همدان یکی 
از شاهراه های ورود به کشــور عراق بوده و توسعه فرهنگی مراسم 
اربعین از جمله ســرمایه گذاری هایی است که باید در همدان انجام 

شود.
حجت االســالم محمدهادی نظیری از برپایی 44 موکب در ســال 
گذشــته توســط مردم فهیم همدان خبر داد و افزود: ستاد برگزاری 
مراسم اربعین اســتان در نظر دارد تعداد موکب ها را به  70 موکب 

افزایش دهد. 
وی گسترش فرهنگ اربعین را یکی از مهمترین برنامه های خود در 
اســتان همدان اعالم و تصریح کرد: مردم همدان در طول سال باید 
متأثر از مراســم اربعین بوده و فرهنگ اربعین باید در طول سال در 

استان نهادینه شود.

فعالیت 45 کانون فرهنگی هنری مساجد
 در کبودراهنگ

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: 45 کانون فرهنگی هنری مساجد 
در شهرستان کبودراهنگ فعال است که فعالیت این کانون ها ترویج مبانی 

دینی در قالب هنر است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان کبودراهنگ با بیان این 
مطلب افزود: هدف اصلی کانون های فرهنگی هنری مســاجد ترویج 
هنرهای دینی در قالب برنامه های فرهنگی و هنری در جامعه اســت و 
باید ســعی کنیم تا جوانان با سپری کردن دوران اوقات فراغت تابستان 
کوله باری از دانش و آموزه های دینی، قرآنی، فرهنگی و هنری را جمع 

کنند.
ناصر قره باغی، خاطرنشان کرد: کانون های فرهنگی و هنری به دو مقوله 
گسترده فرهنگ و هنر می پردازد و کالس های هنری شامل خوشنویسی، 
شعر، تئاتر و... آموزش های مختلف فرهنگی شامل داستان نویسی و... 

در راستای جذب جوانان در مساجد برگزار می شود.
وی افزود: کانون های فرهنگی و هنری مساجد در راستای شکوفا کردن 
استعدادهای نســل امروز تالش می کند تا با شکوفا کردن استعدادهای 
جوانان مسجدی در عرصه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برای تربیت 

افراد متخصص و متعهد گام بردارد.
قره باغی بیان کرد: نیت درونی برنامه های کانون مســاجد باید توجه به 
بحث ترویج هنر از طریق مساجد و هنر ناب اسالمی باشد چرا که منبع 

ترویج زمینه های هنری مساجد است.
وی در پایان افزود: بدون شــک کانون های مســاجد با توجه به ارتباط 
و پیوندی که با مســجد از یک طرف و با جوانان و نوجوانان از سوی 
دیگر دارند نقش بسیار تأثیرگذاری در راستای ترویج ارزش های دینی 

در جامعه دارند.

ساخت  و مرمت 500 واحد مسکونی روستایی 
آسیب دیده از سیل 

 مدیر عمرانی سازمان بسیج ســازندگی استان همدان از ساخت و 
مرمت 500 واحد منزل مسکونی روستایی آسیب دیده از سیل به همت 

بسیج سازندگی در سطح استان خبر داد.
علی اصغر رحیمی در حاشیه آغاز احداث منزل مسکونی آسیب دیده از 
سیل در روستای سمیران اسدآباد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در پی 
بارندگی های سیل آسای فروردین ماه  سال جاری و وقوع سیل خسارت 
بســیاری به منازل روستایی وارد شد که بسیج سازندگی استان باید بر 
اساس سهمیه 500 واحد مسکونی روستایی آسیب دیده را تا پایان سال 
احداث و مرمت کند.وی افزود: از سهمیه احداث و مرمت 500 واحد 
منزل مســکونی در سطح استان توسط بسیج سازندگی، 350 واحد در 

قالب مرمت و ۱50 واحد در قالب احداث در نظر گرفته شده است.
رحیمی، خاطرنشان کرد: ساخت و مرمت این تعداد سهمیه استان بین 
شهرستان های استان متناسب با توان و ظرفیت و درصد خسارت ناشی 
از سیل اخیر تقســیم شده که سهم اسدآباد از ســهمیه 500 واحدی، 
احداث ۲5 واحد منزل مســکونی آسیب دیده از سیل به همت بسیج 

سازندگی شهرستان توسط گروه های جهادی خواهد بود.
وی تصریح کرد: برای احداث هر واحد که ســاخته خواهد شــد، به 
حمایت هر واحد 3 مسجد قرار داده شده که این 3 مسجد برای ساخت 
یک واحد منزل مسکونی روستایی از بین نمازگزاران کمک های مردمی 

الزم را جمع آوری خواهند کرد.

آگهي مزایده )مرحله اول( نوبت دوم
 فروش 12 قطعه زمین تجاریـ  مسکونی شهرداری صالح آباد

روابط عمومی شهرداری صالح آباد

قیمت هر متر متراژشماره قطعهردیف
مربع)ریال(

قیمت کارشناسی 
)ریال(

مبلغ سپرده 
)ریال(

آدرس

تجاری ـ منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 )وراث بنیادی(  شمالی128456/000/000270/000/00013/500/000
تجاریـ  منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 )وراث بنیادی( شمالی25456/000/000270/000/00013/500/000
تجاری ـ منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 )وراث بنیادی( 3730/806/000/000184/800/0009/240/000
تجاری ـ منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 )وراث بنیادی(4630/806/000/000184/800/0009/240/000
تجاریـ  منطقه مشاغل صنعتی جنب کارگاه بیرجندی5861405/500/000770/000/00038/500/000

تجاری ، مسكونی ـ میدان حضرت ابوالفضل )ع(63355/8021/000/0007/741/800/000387/090/000
مسكونیـ  انتهای خیابان رسالت76200900/000180/000/0009/000/000
زمین باير )بدون کاربری( جاده کرمانشاه جنب پست برق 812700450/0001/215/000/00060/750/000
تجاریـ  مشاغل صنعتی تفكیكی جعفر محمدی964506/000/000300/000/00015/000/000
تجاریـ  مشاغل صنعتی تفكیكی جعفر محمدی1065506/000/000300/000/00015/000/000
مسكونیـ  تفكیكی يحیی کوچكخانی11193254/000/0001/300/000/00065/000/000
تجاری ـ منطقه مشاغل صنعتی گاراژ شماره 1 )وراث بنیادی( داخل گاراژـ جنوبی125456/000/000270/000/00013/500/000

شهرداری صالح آباد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداريها در نظر دارد تعداد 12 قطعه زمین تجاری ـ مسكونی )بدون پروانه( خود را از طريق مزايده 
کتبی با شرايط ذيل بفروش برساند.

1 ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازديد از زمینها به شهرداری صالح آباد مراجعه نمايند.
2 ـ متقاضیان می بايست جهت هر قطعه زمین طبق جدول ذيل 5% از مبلغ قیمت کارشناسی را به عنوان سپرده شرکت در مزايده را تا پايان وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ 98/5/1 بحساب 0104567590006 سپرده شهرداری نزد بانک ملی صالح آباد واريزوفیش واريزی آن را به همراه درخواست کتبی با ذکر 

مشخصات کامل خود به دفتر شهرداری تحويل و رسید دريافت نمايند.
3 ـ کمیسیون معامالت شهرداری در روز چهار شنبه مورخ 98/5/2 رأس ساعت 12 در محل شهرداری تشكیل می گردد.

4 ـ حضور متقاضیان يا نماينده تام االختیار ايشان در جلسه اختیاری می باشد.
5 ـ شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات مختار می باشد.    

6 ـ هزينه کارشناسی  زمین و هزينه آگهی با خريدار خواهد بود.
7 ـ برنده مزايده می بايست ظرف مدت يک هفته نسبت به واريز کل مبلغ بحساب شهرداری اقدام نمايد در غیر اينصورت و امتناع از انجام معامله سپرده 

وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم معامله انجام خواهد شد.
8 ـ سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرار داد با نفر اول مسترد می گردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

9 ـ به تقاضاهايی که بدون واريز مبلغ سپرده موضوع بند 2 ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10 ـ قیمت و مشخصات زمین ها طبق جدول ذيل می باشد.)م الف 599(

 کبودراهنگ- عظیمی مجذوب- خبرنگار 
همدان پیام: خبر داغ این روزهای کبودراهنگ 
خبر تصادفی است که منجر به فوت چندین 
نفر از شــهروندان کبودراهنگی شده است و 
آنچه در گفت وگوی روزمره مردم به گوش 
می رســد علت تصادف و اما و اگرها و ای 

کاش هاییست که در این میان مطرح است.
ای کاش ســفر نمي کردیم؟ اگر این معلول 
بود ایــن علــت رخ نمــی داد؟ و هزاران 
صحبتی که عالوه بر دالیل علمی و منطقی 
تصادفات در بین مردم و شهروندان مطرح 
است. نبود تجهیزات و امکانات پزشکی در 
تنها بیمارستان شهرســتان، مردم را مجبور 
به تردد بین شــهرها و مرکز استان می کند. 
خانم بــارداری در تصادفات اخیر به همراه 
همسرش فوت می کند و بیماری که در حین 
عمل به علت نبود تجهیزات با آمبوالنس به 
مرکز اســتان اعزام می شود در مسیر دچار 
حادثه تصادف شده و چندین مورد دیگر که 
این روزها نقل محفل مردم کبودراهنگ شده 
و حواس مردم را به کمی ها و کاســتی های 
تنها بیمارستان شهرستان جلب می کند. کم و 
کاستی هایی که مدت هاست گریبان گیر این 
شهرستان است و مسئوالن ارشد شهرستان 
هیــچ توجهی به آن نکرده و ســر در الک 

سکوت و عزلت و غفلت برده اند.
بیمارستان امام رضا)ع( شهر کبودراهنگ در 
ســال ۱377 با 64 تخت بستری در 4 بخش 
درمانی در مساحتی حدود 49 هزار مترمربع 
به بهره برداری رسید و در حال حاضر با 78 
تخت بســتری و ۱6 بخــش درمانی مجهز 

است.
بــه گفته همتی رئیس ســابق بیمارســتان 
این  امام رضا)در مصاحبه های ســال 95( 
بیمارســتان توانســته در اعتباربخشی ها و 
درجه بندی هــا رتبــه نخســت را به خود 
اختصــاص دهد و در ســال 95 گواهینامه 
ایزو 900۱ را از آن خود کرده و نخســتین 
بیمارستانی بوده که رتبه نخست را در بین 
و  کرده  بیمارستان های شهرســتانی کسب 
پیگیری برای توسعه و گسترش بخش های 
تجهیزات،  ارتقــای  اورژانــس،  درمانــی 
خریــد و نصب دســتگاه های مورد نیاز از 
برنامه های مدیران این بیمارســتان و شبکه 

بهداشت و درمان شهرستان بوده است.
خرید دستگاه های فیکو برای انجام جراحی 
چشم، دستگاه رادیولوژی دیجیتال و نصب 
دســتگاه  ســی آرم برای جراحی ارتوپدی و 
دستگاه ســونوگرافی داپلر )سونوی رنگی( 
در بخش رادیولوژی از برنامه های مدیریت 
شبکه بهداشــت و درمان شهرستان بود که 
در تیرماه ســال 95 برخی از این دستگاه ها 
خریــداری و راه اندازی و بــه بهره برداری 

رسید.
 مجــوز خریــد دســتگاه سی تی اســکن 
در ســال 95 اخــذ شــده بــود و قــرار 
بــود ایــن دســتگاه تــا پایــان ســال 96 
خریــداري وراه انــدازي شــود امــا متاســفانه 
ــي،  ــرات سیاس ــان و تغیی ــت زم ــا گذش ب
اقتصــادي و مدیریتــي در شهرســتان هنــوز 

ایــن بیمارســتان بــه برخــي تجهیــزات مورد 
نیــاز اولیــه پزشــکي مجهــز نشــده و مــردم 
شــاهد کاهــش کیفیــت و کمیــت خدمــات 

ــده اند. ــی ش ــز درمان ــن مرک ای
مردم ایــن روزها بیشــتر شــاهد اوضاع 
نامناســب بیمارستان هســتند. نبود برخي 
پزشــکان متخصــص در درمانــگاه، نبود 
این  از  یا متخصــص بهره گیری  تجهیزات 
تجهیــزات، رعایت نکردن اخالق حرفه ای 
و کاری برخــی کارکنــان و کادر درمانی 
با بیماران، رعایت نکــردن قوانین ویزیت 
بیمار و حفظ عزت نفس و کرامت انسانی، 
مســئولیت پذیر نبودن مدیــران بخش های 
درمانی و ارجاعــات بی مورد و غیرمنطقی 
بیمار به مراکز درمانی استانی و... مشکالت 
بســیاری اســت که مــردم و مراجعان را 
مجبور به تردد و صرف هزینه و وقت بین 

شهرهای استان کرده است.
این در حالی است که یک خانم باردار برای 
انجام یک سونوگرافی ساده بارداری مجبور 
به مراجعت به استان یا شهرستان های اطراف 
شــده و در راه به هر علت دچار ســانحه و 
مرگ شده است. شــاید علت تصادف هیچ 
رابطه ای به بیمارســتان ها نداشــته باشد اما 
با علــت مراجعه، رابطه مســتقیمی خواهد 
داشت. از ســوی دیگر بیماری که در حین 
عمل جراحی به علت نبود تجهیزات )دستگاه 
سی تی اســکن( به همدان اعزام و در مســیر 
دچار حادثه می شود، از جمله مسائلی است 
که وضعیت حوزه درمــان را در ذهن مردم 

زیر سوال می برد.
 یکــی از همیــن مراجعــان کــه در حیاط 
بیمارستان ایستاده بود، می گوید: برای ویزیت 
متخصص زنان پس از ۲ ساعت انتظار چند 
بیمار را همزمان در یک اتاق 6 متری ویزیت 
می کنند و ما هیچ حریم خصوصی درمانی در 
کنار پزشــک نداریم که این بسیار عذاب آور 

است.
پیرمــرد 60 ســاله ای هم می گویــد: برخی 
کارکنــان و خدماتی ها چنان با اخالق تندی 
برخــورد می کنند که عزت نفــس بیمار را 

خدشه دار می کند.
آقای جوانی هم می گوید: بارها به خاطر نبود 
متخصص بخش رادیولوژی و ســونوگرافی 
مجبور به مراجعت به همدان شده ام در حالی 
که این بیمارســتان دستگاه سونوگرافی دارد 

فقط یک متخصص پایبند باید داشته باشد.
در ادامه گفت وگو رئیس شــبکه بهداشت و 
درمان شهرستان، در این باره توضیح می دهد: 
بیش از 5 دســتگاه سی تی اسکن برای استان 
خریداری شده اســت که یک دستگاه برای 
شهرســتان کبودراهنــگ اختصاص خواهد 

یافت.
علی احمدی، خاطرنشــان کرد: که تحریم ها 
و مشــکالت گمرکی باعث شده هنوز این 
تجهیزات وارد کشــور نشــود و به محض 
ورود به کشــور و تحویل به علوم پزشکی 
بین شهرســتان ها توزیع و راه اندازی انجام 

خواهد شد.
وی با بیان اینکــه 500 میلیون تومان اعتبار 
آماده ســازي و تجهیــزات داخلــي بــراي 
راه اندازي این دســتگاه تامین شــده است، 
افزود: با ورود دســتگاه ســي تي اسکن به 

بهره برداري خواهد رسید. 
احمــدي با اشــاره به بخــش رادیولوژی 
بیمارســتان نیــز گفت: بیمارســتان مجهز 

به دســتگاه ســونوگرافی اســت و انجام 
ســونوگرافی فقــط توســط متخصــص 
رادیولــوژی امکان پذیر اســت که تأمین و 
انســانی متخصص هر سال  نیروی  توزیع 
در ماه  های آبان و آذر توســط وزارتخانه 

انجام می گیرد.
وی با بیان اینکه در سال 98 رادیولوژیست 
خانم برای شهرســتان اعزام شــد اما پس 
از مدت کوتاهی ایشــان دچار مشــکالت 
جســمانی شــده و به مرخصی استعالجی 
رفته  اند، بیان کرد: با مکاتبات انجام شــده 
و کمبود نیروی متخصص در سطح کشور 
و اســتان هنوز به طور کامــل فردی برای 
معاونت  امــا  نگرفته  جایگزینی صــورت 
درمان برای جبــران این کمبود، متخصص 
رادیولوژی هفته ای ۲ روز در بیمارستان به 

مراجعان و بیماران خدمات می دهد.
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان 
علت مراجعت بســیاری از بیماران به مرکز 
اســتان را حجم بــاالی تعــداد مراجعان و 
زمان دهی عنوان کرد و گفت: تعداد مراجعان 
برای انجام ســونوگرافی به قدری زیاد است 
که انتظار در زمان طوالنی می شود و ترجیح 
می دهند به مراکز اســتان مراجعه می کنند و 

زمان کمتری در انتظار باشند.

حال نامساعد بهداشت و درمان 
کبودراهنگ نقل محافل مردم شده است

 همزمان بــا ســالروز والدت امام 
رضا)ع( یک محکوم به اعدام در مالیر، 
به واسطه پرچم امام رضا)ع( از طناب 

دار رهایی پیدا کرد.
خادمان آستان مقدس رضوی به همراه 
پرچم بارگاه امام هشــتم)ع( در نهمین 
روز از دهــه کرامت با حضور در منزل 
شاکیان موجب کســب رضایت آن ها 
شــدند و بدین طریق یک نفر محکوم 

به اعدام از طناب دار رهایی پیدا کرد.
مسئول شبکه جوانان رضوی مالیر در 
این بــاره در گفت وگو با فارس، اظهار 
کرد: همزمــان با دهه کرامت چهار نفر 

از خادمــان حرم رضوی بــا تعدادی 
از جوانــان هیات مالیر کــه به عنوان 
خادمان افتخاری خدام حرم رضوی را 
همراهی می کردند، روز گذشته میهمان 

مردم مالیر بودند.
حسام الدین حیدری ثابت با بیان اینکه 
یکــی از برنامه ها دیــدار با خانواده 
مقتــول همزمــان بــا اجــرای حکم 
قصــاص برای قاتل بــود، افزود: ۱6 
ســال پیش دو نفر )پیرزن و پیرمرد( 
به دلیل سرقت توســط دو نفر کشته 
شــدند، یک نفر از قاتالن چند سال 
پیــش در زندان فوت کرده و یک نفر 

که جوانی 30 ســاله بود در زندان به 
سر می برد.

وی اضافه کرد: اولیای دم 6 نفر بودند 
کــه پنج نفــر رضایت خــود را برای 
بخشــش اعالم کرده بودند اما یک نفر 
رضایت نمی داد که با حضور خدام امام 
رضا)ع( او نیــز رضایت خود را اعالم 
کــرد و گفت »من شــخص قاتل را به 
خدام امام رضا)ع( بخشیدم«و در حال 
حاضر نیــز برای اجرای مراحل قانونی 

حکم در حال انجام است.
مســئول شــبکه جوانان رضوی مالیر 
با بیان اینکه ســال گذشــته نیز هشت 

زندانی مالی در نخســتین ســال ورود 
خدام امام رضــا)ع( به مالیر با امضای 
قاضی ناظر زندان آزاد شــدند، گفت: 
این اتفاق به برکت کرامت و میالد امام 

رضا)ع( بوده است.
وی با اشاره به اســتقبال بی نظیر مردم 
مالیر از خادمــان حرم رضوی، گفت: 
حضور خادمــان با همراهی تعدادی از 
مسئوالن شهرستان در بام مالیر و ادای 
احترام به شهدای گمنام آرمیده در این 
مکان، ادای احترام نیروهای انتظامی به 
خدام امام رضا)ع( از برنامه های ورود 

خدام به مالیر بود.

پرچم رضوی باز هم واسطه خیر شد

 نجات یک اعدامی پس از 16 سال در مالیر
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با تخلفات انتخاباتی پس از تذکر
 برخورد می کنیم

 ■ آ مار دقیق مديران مستعفی ساير دستگاه ها 
هنوز به ما اعالم نشده است

 معاون سیاســی وزیر کشور با بیان اینکه استانداری ها با دقت تمام 
فعالیت هــای انتخاباتــی را رصد می کنند و به آ نها اعالم شــده که در 
صورت مشاهده تخلف، به فرد متخلف تذکر داده شود، گفت: شاید فرد 
متوجه نیست که این رفتارش مصداق تخلف است اگر توجه نکرد، در 

هیأت های اجرایی به آن رسیدگی خواهیم کرد.
جمال عرف، با اشــاره به تعداد مدیرانی که برای شرکت در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی تا به امروز استعفا داده اند، گفت: بر اساس ماده 
۲9 قانون انتخابات کلیه مدیرانی که در ســطح ملی و استانی مشمول 
استعفا باشند را اعالم کرده ایم. در حال حاضر آمار مدیران وزارت کشور 
را داریم و درباره مدیران سایر دستگاه ها که استعفا کرده اند، هنوز آ مار به 

طور دقیق به ما اعالم نشده است.
معاون سیاســی وزیر کشور در گفت وگو با ایلنا، ادامه داد: در مجموعه 
وزارت کشــور یک معاون وزیر، یک اســتاندار بیش از ۱5 فرماندار و 
تعدادی از معاونان فرماندار، مدیران کل ستادی استانداری ها که حدود 
50 نفر می شــوند برای شــرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی 

استعفا دادند و بالفاصله جایگزین آنها معرفی شدند.
وی درباره آغاز تبلیغات پیش از موعد کاندیداها، گفت: این کار تخلف 
است و مواردی که مصداق تبلیغات پیش از زمان انتخابات است، اعالم 
شده است. استانداری ها هم با دقت تمام فعالیت های انتخاباتی را رصد 
می کنند و به آ نها اعالم شــده که در صورت مشاهده چنین تخلفی ابتدا 
به فرد متخلف تذکر داده شود. شاید فرد متوجه نیست که این رفتارش 
مصداق تخلف اســت، اگر توجه نکرد ما در هیأت های اجرایی به آن 
رسیدگی خواهیم کرد. عرف با اشاره به اینکه در هفته های گذشته برخی 
پدران معنوی و لیدرهای برخی جناح ها ســفرهای استانی و تبلیغات 
نامحســوس را آغاز کرده اند، اظهار داشــت: قانون می گوید فردی که 
می خواهد داوطلب شود نباید تبلیغ کند حاال اگر جریان ناظر بر فرض 
بخواهد چنین کاری کند این قابل بررســی است ولی قانون تصریحی 
ندارد. اما توصیه ما این اســت که همه ملتزم به قانون باشیم و قانون را 
رعایت کنیم و در زمان مشخص شده برای تبلیغات فعالیت خود را آغاز 
کنیم. وی به آغاز زمان تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسالمی اشاره 
کرد و گفت: مهلت اســتعفا برای شرکت در انتخابات ۱6 خرداد بود و 
شش ماه پس از آن یعنی دهم آذر، ثبت نام ها آغاز می شود و پس از احراز 
صالحیت و اعالم افراد واجد شرایط به فرمانداری ها، زمان تبلیغات به 

مدت یک هفته آغاز می شود.
وی درباره حضور مردم در انتخابات نیز گفت: جهت گیری ما در وزارت 
کشــور بر اساس سیاست های کلی و ابالغی است و تالش خود را در 
این زمینه انجام خواهیم داد. برداشــت این است که با توجه به شرایط 
بین المللی و تهدیداتی که صورت گرفته، مردم احســاس مســئولیت 

خواهند کرد و انتخابات خوبی خواهیم داشت.

ایران هیچ مذاکره ای با مقامات آمریکا 
در هیچ سطحی ندارد

 سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ایران هیچ مذاکره ای با مقامات 
آمریکا در هیچ سطحی ندارد.به گزارش ایسنا، سیدعباس موسوی درباره 
ادعای پیام آمریکا به روس ها برای مذاکره با ایران در سطح وزرای امور 
خارجه، ضمن تکذیب این خبرسازی، اظهار داشت: جمهوری اسالمی 

ایران هیچ مذاکره ای با مقامات آمریکا در هیچ سطحی ندارد.

بودجه ۹۹ اصالحات اساسی خواهد داشت
 سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی ، گفت: قرار است در بودجه 

سال 99 اصالحات اساسی صورت گیرد.
به گزارش مهر، اســدا... عباسی، گفت: ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه، 
مجلس و ســایر نهادهای ذیربط در زمینه بودجه نویســی در چنین جلسه ای 
حضــور یابند و راهکارهای الزم را ارائه دهند تا بودجه ســال 99 بر اســاس 
اصالحات اساسی تنظیم و سپس تصویب شود.سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، 
تصریح کرد: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور نشست های متعددی 
برای اصالح ساختار بودجه برگزار شده و مصوباتی داشته اند که رئیس سازمان 

برنامه و بودجه این راهکارها و پیشنهادات را به مجلس ارائه کرد.
وی ادامه داد: بین دولت و مجلس برای اصالح ساختار بودجه اختالف نظری 

وجود نداشت.

آخرین تصمیمات انتخاباتی اصالح طلبان
 عضو شــورای عالــی سیاســتگذاری اصالح طلبــان با بیــان اینکه 
اصالح طلبان حتی به صورت مشــروط هم با جریان منتســب به روحانی 
و اعتدالیون ائتالف نمی کننــد، گفت: با هویت اصالح طلبی در انتخابات 

می شویم. حاضر 
ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــر، ب ــا مه ــو ب ــدم در گفت وگ ــماعیل گرامی مق اس
تصمیمــات اتخــاذ شــده در موضــوع انتخابــات مجلــس در جریــان 
ــه  ــان ک ــی سیاســتگذاری اصالح طلب ــرد: شــورای عال ــار ک اصالحــات، اظه
ــئولیت آن را  ــد و مس ــت می کن ــان را هدای ــالف اصالح طلب ــات و ائت انتخاب
ــن  ــود را در تعیی ــات خ ــن اقدام ــته آخری ــای گذش ــده دارد در هفته ه برعه
ــه  ــاری جلس ــه ج ــنبه هفت ــت و چهارش ــام داده اس ــتان ها انج ــان اس رابط

هم اندیشــی بــا رابطــان اســتان ها را برگــزار می کنــد.

پیشنهادات »نوبخت« 
برای کاهش اتکای بودجه به نفت

 رئیس ســازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، پیشنهاداتی برای 
اصالح بودجه و کاهش اتکای آن به نفت مطرح کرد.

سیده  فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: آقای نوبخت با حضور در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس، راهکارهای 
اصالح ساختار بودجه و کاهش اتکا به نفت را ارائه کرد و بر ضرورت تقویت 

بانک ها و همچنین تقویت تولید تاکید کرد.
وی افزود: رئیس ســازمان برنامه و بودجه در این جلســه برنامه اشتغال برای 

هر استان و موضوع تخصیص و توزیع ارز 4۲00 تومانی را نیز تشریح کرد.
ذوالقدر، خاطرنشان کرد: این پیشنهادات برای بودجه سال آینده مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.

 بعیدی نژاد: نفتکش ایرانی آزاد نشود 
اقدام انگلیس بی پاسخ نخواهد ماند

■ تسنیم: سفیر ایــران در انگلیس هشــدار داد اگر نفتکش و محموله 
نفتی ایران آزاد نشــود اقدام لندن بی پاســخ باقی نخواهد ماند. حمید 
بعیدی نژاد با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: کشتی ها قانون و رویه ای را 
نقض نمی کنند اما انگلیس با دزدی دریایی و غیر قانونی چنین تخلفی 
را مرتکب شــده است. وی تاکید کرد: انگلیس با اشتباه محاسباتی در 
توقیف غیر قانونی نفتکش ]ایران[ نباید دوباره اشــتباه خود را تکرار 
کند. سفیر ایران در انگلیس هشدار داد که اگر نفتکش و محموله ایران 

آزاد نشود، اقدام انگلیس بی پاسخ نمی ماند.

 نیروهای حفتر برای حمله نهایی علیه طرابلس 
آماده می شوند

■ ایسنا: یکــی از مسئوالن نیروهای موســوم به "ارتش ملی لیبی" از 
آمادگی این نیروها برای آغاز حمله  نهایی علیه طرابلس خبر داد.

افســر عملیات تیپ 73 پیاده نظام در نیروهای موســوم به ارتش ملی 
لیبی در گفت وگویی ویژه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، اظهار کرد: 
نیروهای ارتش ملی لیبی برای ورود به میدان الشــهداء شهر طرابلس 
آماده می شوند و تعقیب و بازداشت شبه نظامیان مسلح پس از موفقیت 
طرح بیرون کردن دشمن آغاز خواهد شد. صالح بوحلیقه، گفت: ارتش 
ملی لیبی وارد مرحله جدیدی خواهد شد و ما خود را به ورودی های 
میدان  شهداء الکرامه خواهیم رساند، دشمن شکست می خورد و از هم 
می پاشد و از میدان درگیری به سمت مسیرهای تروریستی همیشگی 

خود در شهر فرار می کند.

 بلومبرگ: آمریکا این هفته ترکیه را تحریم می کند
■ مهر: برخی خبرها حاکی از آن اســت که آمریکا طی روزهای آینده 
در واکنش به خرید اس-400 روســی از سوی ترکیه، بسته تحریمی 
را علیه این کشــور اعمال خواهد کرد. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه 
از اجماع نظر دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای اعالم 
بسته تحریمی علیه ترکیه خبر داد تا این کشور را از بابت خرید سامانه 

اس -400 روسی تنبیه کند.
این بسته تحریمی طی روزهای آینده اعالم می شود و آن طور که گفته 
می شــود درباره 3 مجموعه از اقدامات تنبیهی که می تواند آسیب های 
جدی به ترکیه بزند؛ بحث و تبادل نظر شده است. حال آن که جزئیات 
ایــن مجموعه ها یا ایــن که کدام یک از آن ها اجرایی خواهد شــد؛ 
مشخص نیست.احتماالً تحریم ها هفته میالدی پیش رو و پس از روز 
دوشنبه که سالگرد کودتای نافرجام ۲0۱6 ترکیه است، اعالم خواهد 
شــد تا مبادا بار دیگر این گمانه زنی که آمریکا در کودتا دست داشته، 

مطرح شود.
گفتنی اســت، ترکیه جمعه گذشته نخســتین محموله از قطعات اس 
-400 را تحویل گرفت. فرایندی که قرار است تا ماه اکتبر سال میالدی 

جاری تکمیل شود. 

 فشار ها برای لغو تعدادی از معافیت های تحریمی ایران 
درون دولت ترامپ

■ باشــگاه خبرنگاران: واشــنگتن فری بیکن به نقل از چندین مقام 
آمریکایی نوشت، فشــار های داخلی بر وزارت خارجه آمریکا برای 
لغو تعدادی از معافیت های تحریمی درباره فعالیت های هسته ای ایران 
رو به افزایش اســت. طبق این گزارش، برای ماه هاست که تنش های 
بین سازمانی در دولت آمریکا بر سر آینده معافیت های تحریمی ایران 
افزایش یافتــه، به گونه ای که برخی مقامات کارکشــته و قدیمی در 
وزارت خارجه این کشور خواستار تداوم اعطای چنین معافیت هایی 
به کشــور های خارجی برای همکاری هســته ای با ایران هستند. از 
طرفی مخالفان توافق هســته ای ایران در کنگره آمریکا، از پشت پرده 
درحال البی کردن برای اقناع مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشــور و 
دیگر مقامات این وزارتخانه جهــت لغو معافیت های تحریمی ایران 
به ویژه پس از گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران و افزایش سطح 

غنی سازی به 4/5 درصد هستند.

 عراق در انتظار تظاهرات میلیونی در روز جمعه
■ ایسنا: بــه نقل از سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق، خلیل 
الناجی، هماهنگ کننده تظاهرات ۱9 ژوئیه عراق در بیانیه ای اظهار کرد، 
تظاهرات  جمعه در ۱4 اســتان عراق و به شکل مسالمت آمیز برگزار 
خواهند شد و مردم بهبود خدمات، ایجاد فرصت های شغلی، شناسایی 
مفسدان و توقف ســهمیه بندی های ویرانگر را خواستار خواهند شد. 
الناجــی گفت: این تظاهرات تا زمان تحقق خواســته های مردم ادامه 
خواهند داشــت و بدون بهبود خدمات و ایجاد فرصت های شــغلی 
برای فارغ التحصیالن و دیگر گروه های جوانان این تظاهرات ها متوقف 

نخواهند شد.
وی افزود: مردم برای این تظاهرات اشتیاق دارند و پیش بینی می کنیم 

که تظاهراتی میلیونی باشد.

 رئیس جمهور با بیان اینکه اگر کسی امروز 
مدعی شود در نظام اســالمی، نظام و دولت 
ناکارآمد اســت و نتوانسته به مشکالت مردم 
توجه کند، ســخنی ناصحیح و ناروا بر زبان 
آورده اســت، اظهار کرد: ما در کشور مشکل 
داریم و در شــرایط بســیار ســختی زندگی 
می کنیم اما در عین حال دســت به دست هم 
داده ایم و در کنار هم ایستاده ایم و از مشکالت 

عبور خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم حسن روحانی 
در جمع مردم شیروان با تاکید بر اینکه عبور از 
این مشکالت شعار نیست، بلکه بر اساس آمار 
و دالئل این سخن مطرح می شود، خاطرنشان 
کرد: هر کشوری که در مضیقه قرار می گیرد به 
دلیل کاهش درآمد، بدهی اش افزایش می یابد 
اما ما در مدت ۱4 ماهی که در فشــار شدید 
تحریم قرار گرفته ایم، بدهی خارجی دولت مان 
کاهش یافته است. در سال 96 بدهی خارجی 
مــا ۱۲ میلیارد و 400 میلیون بوده اســت اما 
امروز این بدهی به 9/5 میلیارد رســیده است 
و این کاهش بدان معناســت که ملت ما ملتی 

پیروز و موفق بوده است.
رئیس جمهور ادامــه داد: کاهش ۲5 درصدی 
بدهی خارجی دولت به این معناســت که با 
وجود این که در سختی قرار گرفته ایم، نه تنها 
به سمت بیگانگان، خارجی ها و صندوق های 
بین المللی دست دراز نکرده ایم، بلکه روی پای 
خود ایستاده ایم و مخارج مان را در حد امکان 
تأمین کرده و بخشــی از بدهی های سال های 

گذشته را نیز پرداخت کرده ایم.
روحانی همچنین با اشــاره به میزان اشــتغال 
ایجاد شــده در سال های گذشته، گفت: امروز 
بیکاری یکی از مشکالت بزرگ کشور است و 

همه باید تالش کنیم تا جوانان و مردان و زنان 
ما مشــغول به کار و تالش شوند و از بیکاری 

فاصله بگیرند.
وی با بیان این که در کشور همچنان بیکاری 
وجود دارد، ادامه داد: آمار بیکاری در کشــور 
تا پارسال ۱۲/۱ درصد بود اما امروز این آمار 
به ۱0/8 درصد رسیده اســت و از بهار سال 
گذشته تا بهار امسال 3۲۱ هزار اشتغال ایجاد 
شده است که در این باره از مردم، کشاورزان، 
صنعتگران، کارآفرینان، کسبه و تمام کارگران 
تشــکر می کنمچرا که این اقشار بودند که در 
کشور اشتغال ایجاد کردند و زمین را آباد و ما 

را از گندم خودکفا کردند.
رئیس جمهــور در ادامه با اشــاره به حمایت 
کشــورهای مختلــف از ایــران در آژانــس 

بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام، گفت: 
جز یکی دو کشور هیچ کشــوری به آمریکا 

اعتنا نمی کند.
روحانی با اشــاره به اینکه ۱4 ماه اســت که 
بزرگتریــن قــدرت اقتصــادی و نظامی دنیا 
ســخت ترین تحریم هــا را علیه ملــت ایران 
تحمیل کرده است، اظهار کرد: تحریم هایی که 
اگر علیه هر ملت دیگری انجام می شــد، آن 
ملت از پای در می آمد، اما ملت قهرمان، مقاوم، 
غیور و هوشمند ایران در این ۱4 ماه با قدرت 

مقابل آن ها ایستادگی کردند.
وی افزود: آمریکا در هر مسیری که حرکت 
کرد چه مســیر اجتماعی، چه سیاسی و چه 
حقوقی شکســت خورد. در سازمان ملل و 
اجتماعات گوناگون در هفته اخیر در آژانس 

بین المللی انرژی اتمی هیچ کشوری به آنها 
اعتنا نکرد. در اجالس شورای حکام هم جز 
آمریکا و یکی دو کشور دیگر تمام کشورها 
از ایــران حمایــت کردند. این بــه معنای 
موفقیت ملــت و نظام جمهوری اســالمی 

ایران است.
رئیس جمهور، خاطرنشــان کــرد: در دادگاه 
بین المللی که از آمریکا شــکایت کردیم، در 
مرحله نخســت آمریکا محکوم شــد. افکار 
عمومی دنیا آمریکا را محکــوم کرد. آنها در 
منطقه ما در افغانســتان، عراق، سوریه و یمن 
شکست خوردند. اگر کســی ادعا کند ملت 
ایران در ســایه فشــارهای وارده دچار تزلزل 
شــده اســت، حرفی ناروا، ناصحیح و دروغ 

گفته است.

روحانی: 

ناکارآمدی دولت،  ادعایی نارواست

 سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی مبنی بر 
اینکه مردم نگران هستند تا با توجه به تحریم ها 
افرادی سودجو به عنوان دورزننده تحریم وارد 
میدان شوند، گفت: تحریم ها شرایطی را ایجاد 
کردند که تورم و افزایش ارز صورت گرفت، در 
حالی که مسائل غیراقتصادی دخیل بوده است. 
تحریم های این دوره با تحریم های گذشته قابل 

مقایسه نیست.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی درجمع خبرنگاران 
بیان کرد: افرادی در برخی از کشورها نشسته اند 
و داخل ایران را رصد می کنند و اطالعات ما را 

به کسانی از جمله رژیم صهیونیستی می دهند.
وی با بیان اینکه امروز پس از طی شدن شوک، 
عالئم خوبی مشــاهده می کنیــم و در تیر ماه 
فشارها روند کاهنده داشته است،افزود: عالوه 
بــر پائین آمدن نرخ تورم، نرخ تولید صنعتی و 

کشاورزی رشد داشته است. هجده ماه سختی 
را پشــت سر گذاشتیم و بیســت و چهار ماه 
خوب را پیش رو خواهیم داشت. درست است 
که آمریکا از تحریم ما تجربه اندوخته ، اما ما هم 
تجربه آموخته ایم تا عده ای مانند گذشته نتوانند 

از تحریم ها سوءاستفاده کنند.
ربیعی در واکنش به ســوال خبرنگاری که به 
اظهارات قاضی پرونده نجفی مبنی بر دخالت  

برخی از دستگاه های اجرایی، اشاره کرده بود،  
گفت: ما به تفکیک قــوا معتقدیم و در اینکه 
دولت در امر قضا دخالتی نداشته باشد، اعتقاد 

داریم.
وی تاکیــد کرد: اگر دســتگاه اجرایی خاصی 
اســت اعالم کنند، من این را تکذیب می کنم؛ 
زیرا حقوق انسان ها مطرح است، هم مقتوله و 
هم نجفی انســان هستند بهترین کار این است 

که بگذاریم دستگاه قضا کارش را انجام دهد.
ربیعی درباره اختصاص بخشــی از مالیات بر 
ارزش افزوده به شهرک های صنعتی نیز گفت: 
بخشــی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده را 
به شهرک های صنعتی اختصاص می دهیم. در 
الیحه مالیات بــر ارزش افزوده که در مجلس 
مطرح است، بخشی برای شهرک های صنعتی 
کــه فعالیت های اقتصــادی انجــام می دهند 
اختصاص داده می شود و این شهرک ها از زیر 
ســاخت های خوبی بهره مند هستند. در دولت 
یازدهم شهرک های صنعتی زیادی احداث شده 

است.
ســخنگوی دولت، ادامه داد: افرادی در برخی 
از کشورها نشســته اند و داخل ایران را رصد 
می کنند و اطالعات ما را به کســانی از جمله 

رژیم صهیونیستی می دهند.
ربیعی با اشــاره به بسته حمایتی دولت، گفت: 
8 هزار و 400 میلیون تومان برای سیاست های 
اجتماعی پیش بینــی کرده ایم که از این بودجه 
برای اقشار خاص مانند زنان سرپرست خانوار 
و مددجویان در نظر گرفته شــده است. طبق 
آخرین آمار ۱۱ میلیون نفر مشــمول دریافت 
این بسته های300 هزار تومانی بودند که در ماه 

مبارک رمضان داده شد.
وی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه 
حذف ســه دهک از دریافــت یارانه ها از چه 
زمانی اجرایی خواهد شد؟ گفت: روز گذشته 
گفتند یارانه نان حذف شــده اســت، به هیچ 
عنوان این اتفاق نیفتاده است و یارانه نان حذف 
نخواهد شــد، آن چه اتفاق افتاد برای آردهای 

صنعتی بود که به آرد نان تعلق خواهد گرفت.
ربیعی یادآور شــد: درباره حذف سه دهک از 
دریافت یارانه ها به طور سنتی هر اندازه مقدور 

باشد انجام می شود.

سخنگوی دولت:

تحریم های این دوره با گذشته، قابل مقایسه نیست
■ يارانه نان حذف نخواهد شد

ترامپ از لج اوباما از برجام خارج شد
 ســفیر لندن در واشــنگتن در یکی از ایمیل هایش خطاب به دفتر 
نخست وزیری انگلیس نوشته است که دونالد ترامپ از لج رئیس جمهور 

اوباما از توافق هسته ای با ایران خارج شده است.
به گزارش ایســنا، کیم داروک ســفیر انگلیس در آمریکا که این روزها 
افشــای ایمیل هایش به دفتر نخست وزیری جنجال برانگیز بوده در یکی 
از نوشــته های خود تاکید کرده است که اقدامات دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریــکا "خرابکاری دیپلماتیک" به شــمار می آید و به دالیل 

شخصی انجام می گیرد.
وی همچنین یادآور شده است که ترامپ برای مخالفت با باراک اوباما، 
رئیس جمهور پیشین آمریکا و از لج او از توافق هسته ای ۲0۱5 با ایران 

خارج شد.
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سرطــان ریه
ریــه  ســرطان  غربالگــری   
ــث  ــورد بح ــی م ــور عجیب ــه ط ب
می باشــد، امــا شــواهد در حمایــت 
افزایــش  در حــال  آن  انجــام  از 
ــد  ــی توان ــاری م ــن بیم ــت. ای اس
بــا یــک چیــز بســیار کوچــک 
ــه  ــف ک ــرفه ی خفی ــک س ــد ی مانن
ــود.  ــاز ش ــود، آغ ــی ش ــوب نم خ
امــا معمــوال ســرطان هــای ریــه تــا 

ــد. ــی ندارن ــود، عالمت ــر نش ــی دی ــه خیل ــی ک زمان
بــه گــزارش مجلــه اکونومیســت مــورخ ۲7 آپریــل ۲0۱9 شــماره 
9۱40، بیاییــد از گراهــام تومــاس ســوال کنیــم، کســی کــه در ســال  
ــک  ــه اش ی ــاری ذات الری ــت بیم ــه در پش ــد ک ــه ش ۲0۱4  متوج
ــرار داشــت، وجــود  ــه IV رشــدش ق ــه کــه در مرحل ســرطان ری
ــور  ــک توم ــرای ی ــکی ب ــالح پزش ــک اصط ــه IV ی دارد. مرحل

ــه ســایر اعضــای بــدن ســرایت کــرده اســت . اســت کــه ب
ــوان یــک عضــو از کمپینــی کــه به وســیله  ــه عن ــون ب تومــاس اکن
ــود  ــی ش ــه ی Roy Castle Lung Cancer اداره م موسس
و هــدف آن افزایــش آگاهــی در ارتبــاط بــا ایــن بیمــاری اســت، 

ســخن مــی گویــد.
ــی  ــرده و م ــاز ک ــیدن را آغ ــیگار کش ــالگی س ــن ۱4س وی در س
ــاری اش  ــث بیم ــد وی خــودش باع ــی کنن ــر م ــردم فک ــد: م گوی
بــوده و اینکــه ایــن نــوع ســرطان مســتحق کمتریــن توجــه اســت. 
ــن  ــون ای ــد چ ــه باش ــد اینگون ــه نبای ــد ک ــتدالل می کن ــا او اس ام

ــد . ــش را می کش ــر مبتالیان ــاری اکث بیم
یکــی از دالیلــی کــه ســرطان ریــه تــا ایــن انــدازه کشــنده اســت، 
ــد  ــردم مانن ــارم م ــه چه ــان تشــخیص، س ــه در زم ــن اســت ک ای
ــال  ــرخ 5 س ــا، ن ــد. در اروپ ــیده ان ــهIV رس ــه مرحل ــاس ب توم
زنــده مانــدن پــس از تشــخیص بــا یــک اختــالف ناچیــز در بیــن 
کشــورها حــدود ۱3% اســت. کشــف ســریعتر تومــور هــا ممکــن 
اســت ایــن بســتر را فراهــم کنــد تــا آنهــا پیــش ازگســترش همــراه 

بــا بهبــود خروجــی هــا و کاهــش هزینــه هــا درمــان شــوند.
 غربالگرِی غربالگری

ــن  ــری ممک ــن غربالگ ــا چنی ــه آی ــت ک ــن اس ــی ای ــئوال اصل س
اســت، حســن آن از آســیبش بیشــتر باشــد. تاریخچــه غربالگــری 
ایــن پاســخ را نشــان می دهــد. بــرای نمونــه ژاپــن در ســال ۱985، 
یــک برنامــه غربالگــری گســترده ای را شــروع کــرد، ایــن برنامــه 
ــن  ــورد از چنی ــره 337 م ــاب از چه ــت نق ــال نخس ــه س در س
تومورهایــی برداشــت، امــا دو دهــه بعــدی هیــچ نشــانه ای دال بــر 
اینکــه ایــن برنامــه تعــداد کــودکان در حــال مــرگ را کاهــش داده 

اســت، وجــود نداشــت. 
ایــن تــالش هــا عمدتــا تومــور هایــی بــا رشــد کنــد را کــه بعیــد 
ــرات مهلکــی داشــته باشــند را مشــخص  ــه نظــر مــی رســید، اث ب
ــر  ــای غی ــا درمان ه ــن توموره ــف ای ــال کش ــن ح ــا ای ــرد. ب ک

ــرده اســت . ــک ک ضــروری بســیاری را تحری
ــا،  ــرطان ه ــواع س ــم ان ــه علیرغ ــر اینک ــی ب ــانه مبن ــتین نش نخس
ــک  ــد باشــد از ی ــد مفی ــی توان ــه م ــرای ســرطان ری غربالگــری ب
   National lung Screening Trial مطالعــه در آمریــکا کــه
نامیــده می شــد و در بیــن ســال هــای ۲00۲ تــا ۲009  اجــرا شــد، 

بــه دســت آمــد.
ــدود ده  ــد. ح ــرا ش ــا اج ــش "nelson "در اروپ ــن آزمای آخری
ســال طــول کشــید و چهــار عــدد از اســکن های ســاالنه را درگیــر 
ــر  ــمی منتش ــور رس ــه ط ــج آن ب ــون نتای ــه تاکن ــر چ ــاخت. اگ س
نشــده اســت، نتایــج اصلــی آن ســال پیــش اعــالم شــد و بســیار 

ــد . ــده بودن تشــویق کنن
شــواهدی ماننــد ایــن، برخــی را متقاعــد کــرده اســت کــه 
ــا ارزش اســت  ــرایط ب ــه در بعضــی از ش ــرطان ری ــری س غربالگ
و در یــک بخشــی از جهــان ایــن عقیــده در حــال عملــی شــدن 

ــت.  اس
در حــال حاضــر برنامــه هایــی بــرای نیــم میلیــون نفــر در اینگلنــد 
کــه در حــال حاضــر و یــا در گذشــته ســیگار می کشــیدند، مبنــی 
بــر امــکان شــرکت در تســت غربالگــری در یــک کلینیــک محلــی 

در طــی 4 ســال آینــده وجــود دارد.
ایــن برنامــه هــا یــک پــروژه ی پایلــوت را در منچســتر کــه ۲54۱ 
ــا ســرطان ریــه  نفــر را مــورد آزمایــش قــرار داد و 6۱ بیمــار را ب
پیــدا کــرد کــه 80% ســرطان ها در مرحلــه نخســت قــرار داشــتند، 
ــا هزینــه آن وجــود  را دنبــال می کنــد و البتــه ســوال در ارتبــاط ب

ــاد اســت.  ــد بســیار زی دارد کــه برخــی می گوین
اقتصاد دانــان میــزان اثربخشــی تکنولــوژی پزشــکی را در ازای 
ــل  ــالمتی حاص ــزان س ــه می ــا چ ــه ت ــده و اینک ــام ش ــه انج هزین
ــری ،  ــن اندازه گی ــای ای ــد. برمبن ــری مــی کنن شــده اســت اندازه گی
ــاده ای  ــوق الع ــور ف ــه ط ــتر ب ــده در منچس ــام ش ــه ی انج مطالع

ــوده اســت. اثربخــش ب
ــد  ــی کنن ــتدالل م ــوز اس ــن هن ــراد بدبی ــی اف ــال برخ ــر ح ــه ه ب
ــر اســت  ــه مــی شــود، بهت ــی کــه بابــت غربالگــری هزین کــه پول
جهــت جلوگیــری از کشــیدن ســیگار و یــا بهتــر اینکــه بــه منظــور 
ممانعــت آنهــا از ســیگار کشــیدن در زمــان آغــاز،  هزینــه شــود. در 
حــال حاضــر ایــن قضیــه بــرای غربالگــری افــراد ســیگاری یــک 
ــن و  ــک چی ــال ی ــر ح ــه ه ــد. ب ــی رس ــر م ــه نظ ــر ب ــه بهت گزین

ــود دارد. ــروک وج چ
ــی  ــن نتیجــه را در پ ــیگاری بهتری ــراد س ــز غربالگــری  براف تمرک
ــاز دارد  ــری نی ــودن، غربالگ ــه ب ــه صرف ــرای ب ــد داشــت . ب خواه
کــه افــرادی همچــون تومــاس، دانســته خــود را در معــرض خطــر 
قــرار مــی دهنــد، متمرکــز کنــد. هــر کــس دیگــری از ایــن فراینــد 

بــی نیازخواهــد بــود. چــه طنــزی!
* ترجمه: مهدی خان بابائی نوا 

جمهوری اسالمی: ذوب آهن اصفهان در صف نخست مبارزه با تحریم 
است 

 تو صف بری به خیلی موفقیت ها می رسی!!
اطالعات: کره شمالی از قانون اساسی جدید خود رونمایی کرد

 روبانش چه رنگی بود؟
همدان پیام: راه اندازی نظام ارجاع الکترونیک سالمت در اسدآباد 

 غیر حضوری ویزیت شوید!!
مهر: اف بی آی شبکه های اجتماعی را زیر ذره بین می برد

 ذره بین دیگه قدیمی شده دوربین مخفی بیارید
جمهوری اسالمی: با آتش بازی نکنید
 هنوز چهارشنبه سوری نیومده!!

همدان پیام: نقش جامعه میزبان در جذب گردشگر فراموش نشود
 منظورش اینه که میزبانا لباس شیک بپوشن

اطالعات: تک رقمی شدن نرخ بیکاری در سیزده استان 
 پس این نرخ بی کارا از کجا در میاد؟؟

ایلنا: توقف مهاجرت از روستاها به کالنشهرها 
 شهرها خالی می شوند

ایران: حجاب را ابزار کسب قدرت نکنیم 
 با حجاب شوخی نکنید

همدان پیام: فاصله شهری که همه شهروندانش نمونه اند
 چی میشه از تو این ها نمونه هم معرفی بشه 

خراسان: اشتغال ۲ هزار نفر با افتتاح یک پروژه 
 پروژه  ها چقدر مردم را شاغل می کنند؟!

ایران: مسئولیت مشکالت کشور بر عهده کیست ؟
 این که واضحه، خورزوخان!!!

جمهوری اسالمی: شیپورچی آمریکا نباشید 
 آره، خرس مهربان باشید 

همدان پیام: عروسی دختر رستم 
 کیا دعوتن؟؟

ایسنا: کشف خودروهای لوکس خارجی در یک خانه روستایی 
 خواستن مدرنیته را به خانه های گلی ببرن 

درخواست انجمن داروسازان برای توقف 
فعالیت باجه های داروفروشی هالل احمر

 رئیس انجمن داروســازان ایران ضمن انتقاد از روند توزیع دارو 
در هالل احمر، از مکاتبه با وزیر بهداشــت به منظور توقف فعالیت 

باجه های داروفروشی هالل احمر خبر داد.
محمد باقــر ضیاء در گفت وگو با ایســنا، گفت: متاســفانه یکی از 
بزرگ ترین مشــکالت نظــام دارویی کشــورمان، تصدی گری و 
دخالت مســتقیم دولــت در فروش دارو از طریــق داروخانه های 
دولتی و نهادها و ارگان های وابسته است؛ به طوری که اکنون بیش 
از 50 درصد فروش دارو در سطح جامعه از طریق این داروخانه ها 

انجام می شود.
وی افزود: بر اســاس اطالعات موثق سازمان های بیمه، میزان گردش 
مالی بعضی از این داروخانه ها، به 500 برابر یک داروخانه خصوصی 
می رســد. در این بین جمعیت هالل احمر با دارا بودن داروخانه های 
زنجیره ای با 36 شــعبه در سراســر کشــور، بزرگ تریــن مجموعه 

داروخانه های وابسته به دولت را اداره می کند. 
بر اساس بند 8 ماده 3 اساسنامه این جمعیت، فقط کمک به تهیه دارو 
برای مراکز بهداشــتی با موافقت وزارت بهداشت در زمره وظایف 
آن محســوب می شــود که با توجه به ماموریــت اصلی امدادی در 
اساسنامه، فقط در شرایط جنگی و بحرانی مشروعیت پیدا می کند نه 

داروفروشی در حجم گسترده و در شرایط عادی.
رئیس انجمن داروسازان ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس اساسنامه 
جمعیت هالل احمر کشــورمان و همچنین کمیته بین المللی صلیب 
سرخ و فدراســیون بین المللی صلیب  ســرخ و هالل احمر، بر غیر 
انتفاعی بودن این ســازمان تاکید شده اســت. باید توجه داشت که 
اقدام هالل احمر به دخالت در بازار دارویی کشــور در شرایط غیر 
بحرانی، بدون درخواست وزارت بهداشت و در مواردی حتی بدون 
دریافت مجوز از وزارت بهداشت، اهداف اقتصادی را دنبال می کند 

و تخلف از اساسنامه محسوب می شود.
ضیاء از راه اندازی باجه فروش دارو توســط هالل احمر انتقاد کرد 
و گفت: اخیــرا این جمعیت برخالف ضوابط و آیین نامه تاســیس 
داروخانه، مبادرت به راه اندازی باجه فروش دارو کرده که نخســتین 
نمونه آن ماه گذشــته در شهرستان آمل راه اندازی شد و این نگرانی 
وجود دارد که تاســیس غیر قانونــی مراکزی تحت عنوان باجه های 
داروفروشــی، توسط هالل احمر و ســایر ارگان های دولتی، به یک 

رویه در سراسر کشور تبدیل شود.
رئیــس انجمن داروســازان ادامــه داد: با توجه بــه اینکه قیمت 
دارو در کشــور در همه داروخانه ها یکســان اســت، وجود این 
باجه ها یــا داروخانه ها هیچ مزیت مادی بــرای مصرف کنندگان 
به همراه نخواهد داشــت. از طرفی با فراگیر شــدن ســامانه های 
تامین و توزیع داروهای خاص، زمینه الزم برای دسترسی عادالنه 
دارو در سراســر کشــور از طریق داروخانه های عادی یا منتخب 
دانشــگاه های علوم پزشــکی فراهم شــده اســت و تاسیس این 
داروخانه ها بزرگ تر شــدن اقتصاد دولتی و حذف داروخانه های 

خصوصی را باعث می شود.
وی در پایــان  گفت: این موارد، انجمن داروســازان ایران را بر آن 
داشــته که به منظور صیانت از چرخه دارویی کشور، طی مکاتبه با 
وزیر بهداشــت تقاضای خود مبنی بر ضرورت دستور فوری توقف 

فعالیت این مراکز را صادر کنند.

وزارت بهداشت از زنان سرپرست خانوار حمایت می کند
 به گزارش ایســنا، مشــاور وزیر بهداشــت در امور زنان و خانواده با بیان اینکه وظیفه وزارت بهداشت در برنامه اقدام و 
عمــل در مورد زنان سرپرســت خانوار در زمینه کنترل و درمان بیماری های واگیــر و غیرواگیر در کنار حمایت های روانی 
خانواده های آنها اســت، گفت: موضوع درمان و شــناخت بیماری های زنان سرپرســت خانوار و خانواده های تحت تکفل 
آن ها نیز بر عهده وزارت بهداشــت اســت و کمیته های مختلفی در این برنامه تعریف شده و هر دستگاهی نیز مسئولیت یکی 

از این کمیته ها را بر عهده دارد.
سارا محمدی، ادامه داد: برنامه اقدام و عمل در مورد زنان سرپرست خانوار در راستای توانمندسازی این زنان بر اساس ماده 80 بند 

ت قانون برنامه ششم توسعه است. 
وی، افزود: با توجه به دشواری های اجرای کارهای بین بخشی، محور قرار گرفتن معاونت امور زنان ریاست جمهوری می تواند برخی 

از مشکالت بین دستگاه های دولتی را حل کرده و کارها در مرحله اجرا سرعت بیشتری بگیرند.

بیماران هموفیلی نیازمند دارو هستند
 عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، سوء مدیریت را علت نرسیدن دارو به دست بیماران هموفیلی عنوان 

کرد. 
بشــیر خالقی، در واکنش به کمبود داروهای بیماران هموفیلی در برخی استان ها به ایلنا، اظهار کرد: اگر داروهای بیماران هموفیلی به 

موقع به دست آنها نرسد، مشکالت زیادی برایشان ایجاد می کند. 
وی، اظهار کرد: سازمان  غذا و دارو و وزارت بهداشت، داروهای بیماران صعب العالج و بیماران خاص مانند بیماران ام  اس و هموفیلی 
را تا حد نیاز ذخیره دارند. این داروها جزو داروهایی نیســت که در ایران تهیه شــوند و اقالم دارویی بیماران صعب العالج و به ویژه 
هموفیلی وارداتی هســتند. خالقی در توضیح این که چرا دانشــگاه ها به خاطر بدهی نتوانســته اند، دارو را از شرکت های توزیع دارو 
دریافت کنند، بیان کرد: دانشــگاه ها باید بدهکاری های خود را به ســازمان های بیمه گر پرداخت کنند. بسیاری از شرکت های دارویی 

مطالبات زیادی از بیمه ها دارند و بیمه سالمت موظف است دارو را برای بیمارانی که مشکالت صعب العالج دارند، تامین کند.

 شاید باورتان نشود، ولی واقعیت دارد که 
می تــوان کمتر از چند ســاعت کار پیدا کرد! 
فقط کافی است که در زمان درست، در مکان 

درست حضور داشته باشید.
کارش هم آن قدر ها ســخت نیســت، فقط 
باید تمام طول روز ســر پا بایســتید و یک 
دســته کاغذی را توزیع کنید؛ می تواند کارت 
کوچکی روی مقوای شومیز باشد یا دفترچه 
راهنمای پذیرش بدون کنکور در دانشگاه های 

مختلف شهر.
این یکی دیگر از شغل های کاذب خیابان های 
همدان اســت. یعنی در بخش رسمی اقتصاد 
استان جایگاه تعریف شــده ای ندارد. داستان 
تراکت پخش کن ها؛ آدم هایی که شغلشان سرما 
و گرما و آفتاب و باد ندارد، فالســک چای و 
سرویس بهداشتی هم ندارد، اما حداقل ساعتی 
سه هزار و 500 تومان، و حداکثر ساعتی پنج 
هزار تومان درآمد به دستتان می دهد و ظرف 

پنج دقیقه هم می شود استخدام شد.
آن ها در تمام شــهر دیده می شــوند. اطراف 
میدان آرامگاه بوعلی سینا و پیاده   راه های بوعلی 
و اکباتان و از همه جا پرتعدادتر و پررونق تر، 

در میدان مرکزی شهر.
سال هاست که نمی شود برای شغل های کاذب 
محدودیت سنی در نظر گرفت. پخش تراکت 
و بروشــور های تبلیغاتی چنان کانون فعالیتی 
برای خود تشکیل داده که تمام سنین از مردان 
چروکیده و فرتــوت گرفته تا جوان های تازه 
دانشجو را سر سفره خود نشانده است تا همه 

بتوانند از آن لقمه بگیرند.
براساس تحقیق میدانی خبرنگار ما برخی از 
شرکت ها در همدان وجود دارد که بانکی از 
اطالعات متقاضی های شــغل را که به دلیل 
شــرایط اقتصادی موجود از بیکاری رنج می 
برند و به دنبال شغل هستند درست می کنند و 
شرکت ها یا دفترهایی که به تراکت پخش کن 
نیــاز دارند با این شــرکت واســطه تماس 
می گیرند و یک تراکت پخش کن برای مدت 

محدود به آن ها معرفی می شود. 
کار معموالً روزمزد اســت و شرکت واسطه 
بخشــی از مزد را برمی دارد و سپس با تراکت 

پخش کن تسویه حساب می کنند.
البته مسیر دیگری هم برای ورود به این شغل 
وجود دارد. کافی اســت به دو نفر از تراکت 
پخش کن ها بگویید که به دنبال کار می گردید. 
بی برو برگرد به یکــی از آن دالل هایی که با 
شرکت های واسطه ای که با تراکت پخش کن 
ارتباط دارند معرفی می شوید، شماره تلفن و 
محدوده محل زندگی تان را که بگویید دیگر 
کار تمام اســت، در کمتر از دو ساعت با شما 
تماس می گیرند، بر ســر مبلغی که برای هر 
ساعت به شما پرداخت می شود توافق می کنید 

و کار آغاز می شود.
البته این راه حل  فقط زمانی کاربردی است که 
شما بخواهید جزو نیروی روزمزد باشید و در 

پایــان با دادن مبلغ 40 تا 50 هزار  تومانی کار 
را تحویل دهید. اما یک راه دیگر هم هســت: 
»تراکت پخش کن های قراردادی«، یعنی کسانی 
که پــس از مدتی کار روزانه برای روزنامه ها، 
فروشگاه ها، دفترهای فنی یا شرکت ها، با آن ها 
قــرارداد می بندند. افرادی کــه هر روز صبح 
کارشــان معلوم است، راهشان معلوم است و 
جای ایستادنشان هم معلوم است. ساعت نهار 
دارند و به لطف ایســتادن مدام در یک جای 
مشخص از خیابان، با کسبه محل هم دوست 

هستند.
واحد هــای  از  بخشــی 
تولیدی و خدماتی هم که 
چهره شــناخته شده دارند 
و یا آنها که در خیابان های 
دیگری  راه  هستند،  فرعی 
در پیش گرفته اند. نمونه اش 
خالقیــت یک آرایشــگاه 
زنانه در یکی از خیابان های 
فرعی شهر است که صبح 
بــه صبح یکــی از همین 
تراکــت  پخش کن ها را به 
نوعی به استخدام درآورده 
و با 30 هزار تومان در روز 
تراکت هایش را به دســت 
مردم می رســاند، ظهر هم 
تراکت پخش کن را دعوت 

می کند تا بین بوی تافت و رنگ مو و ... ناهار 
را با خانم های آرایشگر صرف کند.

جوانی ۲5 ســاله که هر روز صبح کارش را 
در حوالی خیابان بوعلی و میدان مرکزی آغاز 
می کند و برای یک دفتر فنی در طبقه دوم یک 
پاســاژ تراکت پخش می کند، می گوید: از این 
شغل راضی اســت، درآمدش به اندازه خرج 
بخور و نمیری که نان بر ســفره ببرد هست و 
تازه قرارداد هم دارد؛ با این حال می گوید هر 

کسی باید کاری در شأن خودش داشته باشد. 
وی معتقد است:  این کار به درد دانشجویان 
و جوانــان تحصیلکرده نمی خــورد اما خرج 
زندگی که دروغ نیســت. متاســفانه در حال 
حاضر زندگی طوری است که فقط دنبال این 
هستیم که سر شب پول کف دستشان را بگیرد 
تا بتوانند خرج روزانه خانواده خود را بدهند. 
البته منظورم این نیســت که این کار کردن بد 
است، باالخره کار که عار نیست، اما چه بهتر 
است که آدم کاری داشته باشد که... نمی دانم، 
مثاًل خوب باشــد نه اینکه 
این طور در ســرما و گرما 
بایستد گوشه خیابان و تازه 
مردم هم یک جور بدی به 

آدم نگاه کنند.
چنــد قــدم آن طرف تر از 
جلوی  درســت  میــدان، 
ســردر پاســاژ وحدت و 
ایران در مسیر بوعلی پایین، 
به ظاهر  و  نوجوان  پســر 
آراســته ای که تراکت های 
یک فروشگاه لوازم آرایشی 
را به دست عابران می دهد، 
می کند  را جلب  توجــه ام 
و نزدیکش می شــوم. وی 
می گوید: نمی شــود گفت 
آدم چون جوان است نباید 
از این کارها بکند. حاال اگر کسی تحصیلکرده 
باشد و حرفه ای بلد باشد، حیف است که بیاید 
این جا بایستد و تراکت پخش کن بشود. اما این 
هم نیست که این کار بدی باشد، خود من از 
حقوق همین کار امسال برای خودم دوچرخه 

خریده ام که خیلی هم خوب است.
درســت جلوی یکی دیگر از چندین پاســاژ 
همین خیابان، یک مرد جوان ُکرد هســت که 
می گوید آماده اســت از همین فردا شغلش را 

به هر کســی که بخواهد بدهــد: من از کارم 
خیلی راضی هســتم. هر شب پیش از این که 
کیفم را بردارم، صاحب کارم پولم را می شمرد 
و می گذارد روی میز. تازه اگر عید باشــد، به 
من عیدی هم می دهد. بعضی وقت ها هم که 
می گوید بروم در جاهای دیگر شــهر تراکت 
پخش کنم، پول رفــت و آمدم را می دهد. از 
۱0 صبــح تا ۲ بعدازظهر کار می کنم ســپس 
ناهار می خورم و دوباره از دو و نیم تا ساعت 
پنج و شــش کار می کنم و هر روز 35 تا 40 
هزار تومان پول درمی آورم. تازه وقتی جاهای 
دیگر شــهر هستم، بیشــتر هم راه می روم و 

بروشورهایم را زودتر پخش می کنم.
اما این کار واقعًا بــه چه دردی می خورد؟ 
اگر شــما هــم از جمله افرادی باشــید که 
تراکت را از دســت این آدم ها می گیرید و 
چند قدم آن طرف تــر بلکه در کمتر از چند 
ثانیه پاره کرده و در نخســتین سطل زباله ای 
که ســر راهتــان می بینید پرتــاب می کنید، 
پس این تراکت ها به درد شــما نمی خورد. 
اما این کاغذ ها بــه غیر از منبع درآمد بودن 
بــرای تراکت پخش کن هــا و البته پر کردن 
ســطل های زبالــه و زیاد کــردن زحمت 

رفتگران، خاصیت دیگری هم دارند. 
در محله هایــی که تراکــم واحدهای تجاری 
زیاد است و جایی برای تابلوهای تبلیغاتی و 
معرفی نام و خدمات آن واحدها که مشــرف 
به خیابان نیســتند، وجود ندارد، شــرکت ها 
و واحدهــای خدماتی کــه می توانند تراکت 
پخش کن استخدام کنند، این فرصت را دارند 
که خودشان را زودتر به مشتری ها معرفی کنند. 
در شــلوغی خیابان های اصلی شهر، تراکت 
پخش کن های روزمزد، برگ برنده کســب و 
کارهای کوچکی هستند که نمی توانند هزینه 
تبلیغات گران قیمت را بپردازند. اینطور به نظر 

می رسد که همه راضی هستند!

تراکت بیکاری را ماسکه می کند

اینجا کاغذها، شغل می فروشند

و  تراکــت  پخــش 
تبلیغاتی  بروشــور های 
فعالیتی  کانــون  چنان 
داده  تشکیل  خود  برای 
که تمام سنین از مردان 
فرتــوت  و  چروکیــده 
تازه  جوان های  تا  گرفته 
سفره  سر  را  دانشــجو 
خود نشانده است تا همه 
بتوانند از آن لقمه بگیرند

 یک متخصص روانشناســی ســالمت، 
ابتال به شــخصیت نمایشــی و ناتوانی فرد 
در کنتــرل هیجانــات را از عوامــل بروز 
رفتارهــای نامتعارف در جامعه دانســت و 
گفت: خواســتگاری در مالء عام اغلب در 
شــرایط خاص و توسط افراد خاصی بروز 
پیــدا می کند، اما در هر صورت نباید با این 
افــراد به گونه ای برخورد کــرد که منجر به 
افزایش شخصیت های نمایشی و رفتارهای 

نامتعارف در جامعه شود.
امیــن رفیعی پور در گفت وگو با ایســنا، با 
بیان اینکه هنجــاری و ناهنجاری هر رفتار 
براساس فرهنگ و عادات آن جامعه تعیین 
می شود، افزود: رفتار ناهنجار رفتاری است 
کــه در فرهنگ و عقاید جامعه پســندیده 
نیســت و اغلب مردم آن را در زندگی خود 

اعمال نمی کنند.
وی بــا بیان اینکه ممکن اســت علی رغم 
اینکه رفتاری در جامعه ای هنجار است، در 
جامعه ای دیگر ناهنجار تلقی شــود، گفت: 
رفتارهای هنجار و ناهنجار با گذشت زمان 
تغییر می کنند به طوری که اگر رفتاری طی 

قرن گذشــته میان مردم نابه هنجار بود، پس 
از گذشت سال ها و در شرایط کنونی هنجار 
تلقی می شود و خواســتگاری در مالء عام 

یکی از همین رفتارهاست. 
وی بــا طرح این ســوال که چــه عواملی 
باعث شــده خواســتگاری در مالء عام در 
رفتار برخی از مردم جامعه بروز پیدا کند؟ 
بیان کرد: شــاید در جامعه، خواستگاری در 
مالء عام رفتار هنجاری نباشــد ولی در هر 
صورت این رفتارها شــکل گرفته و عمومًا 
در شــرایط خاص و توســط افراد خاصی 

بروز می یابد.
به گفتــه رفیعی پور، تعداد افــرادی که از 
شــخص مورد عالقــه خــود در مالء عام 
خواســتگاری می کنند بسیار کم است، زیرا 
خواســتگاری در کشــور در قالب ســنتی 
مرســوم اســت و حتی رابطه هایــی که به 
صورت سنتی شکل نگرفته نیز خواستگاری 

آن به صورت سنتی اتفاق می افتد.
وی داشتن شخصیت نمایشی و ناتوانی در 
کنترل هیجانات را یکی از علل خواستگاری 
افراد در مالء عام دانست و گفت: بسیاری از 

رفتارها به تقلید از جوامع دیگر در کشــور 
مرســوم می شــود. زمانی که خواستگاری 
در مالء عام در یک کشــور رفتار مرسوم و 
هنجاری باشد و این عملکرد توسط جوامع 
دیگر از طریق شبکه های مجازی و رسانه ها 
گســترش یابد، می تواند بــر رفتار جوامع 

دیگر اثرگذاری داشته باشد. 
وی با اشاره به اینکه داشتن شخصیت نمایشی 
در این امر بی تاثیر نیســت، افــزود: چنین 
شخصیت هایی عالقه مندند خود را از دیگران 
متفاوت نمایــش دهند و از راه های مختلف 
خــود را به جامعه معرفی کنند که این عالقه 
به مطرح شــدن منجر به خواســتگاری های 
متفــاوت، برگزاری جشــن های متفاوت و 

رفتارهای متفاوت خواهد شد.
رفیعی پــور در ادامه با بیان اینکه نمی توان با 
رفتارهــای خارج از عــرف جامعه برخورد 
نامتعارفی داشت، عنوان کرد: برخورد خشن 
با رفتارهای خارج از عرف و ناهنجار جامعه 
مانند خواستگاری در مالء عام نه تنها موجب 
بهبودی رفتارهای این افراد نمی شــود بلکه 
به بروز رفتارهای تکانشــی دیگر آنها دامن 

می زند؛ لذا باید از رفتارهای چکشــی با این 
افــراد خودداری کرد و ایــن را پذیرفت که 
همه انسان ها مانند یکدیگر نمی اندیشند. اگر 
با این دیدگاه در جامعه زندگی کنیم، چنین 

رفتارهایی کمتر به وجود می آید.
وی ادامــه داد: اگر مقصود این اســت که 
درباره این افراد کار اساسی انجام شود باید 
آن ها را به روانشناس یا مشاور ارجاع داد، 
جامعه  فرهنگی  زیرســاخت های  همچنین 
ترمیم شــود. نباید به گونه ای برخورد کرد 
که منجر به افزایش شخصیت های نمایشی 
و رفتارهای نامتعارف در جامعه شد چراکه 
شــخصیت های نمایشــی از دیده شــدن 

استقبال می کنند.
رفیعی پــور معتقــد اســت: در صورتی که 
ایــن رفتارها توســط مردم پررنگ نشــود 
تاثیر چندانــی در جامعه نخواهد داشــت 
اما اگــر چنین رفتارهایی از ســوی جامعه 
با بازخوردهــای مختلفی همراه باشــد و 
رسانه ای شود، ممکن است افراد عالقه مند 
به ایــن کار نیز  به چنین رفتارهایی ترغیب 

شوند.

خواستگاری در مالء  عام؛ نمایشی برای دیده شدن
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بدعهدی کره ای ها کار دست بازار لوازم خانگی داد

 رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی، با بیان این که کره ای ها در تأمین مواد اولیه 
کارخانه های تولیدی در ایران بدعهدی کرده اند، گفت: ممنوعیت واردات، حجم قاچاق و 
تقلب محصوالت را افزایش داد و بارها دیده شده محصوالت به نام ایرانی با برند و لوگوی 

محصوالت به نام جهانی خارج از فرآیند قانونی عرضه، به فروش می رسند.
مرتضی میری، بیان کرد: بســیاری از محصوالت لوازم خانگی ایرانی دارای کیفیت قابل 
توجه و قابل رقابت با محصوالت وارداتی هستند اما به دلیل نبود تبلیغات و اطالع رسانی 
مناســب، محصوالت با کیفیت ایرانی نتوانسته اند جایگاه مناسب خود را در بین مشتریان 

پیدا کنند.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به ایسنا، گفت: برخی از محصوالت به نام 
جهانی همچون محصوالت کشور کره در ایران تولید می شود که محصوالت تولیدی تحت 
لیسانس و تولید داخلی، از مواد اولیه وارداتی استفاده می کنند که در چند ماه اخیر به دنبال 
تحریم های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا بر علیه اقتصاد و مردم ایران، شرکت های کره ای 

بدعهدی کرده و مواد اولیه تولید را در اختیار کارخانه های داخلی قرار ندادند.
وی خاطرنشــان کرد: بدعهدی کره ای ها عاملی شــد تا بازار با کمبود کاال مواجه شــود 
و شــرکت های کره ای با افزایش قیمت محصوالت، بازار را بــا وجود کمبود کاال، راکد 
کردند و شــرایط به سمتی رفت که قیمت ماشین لباسشویی ایرانی یک میلیون تومانی به 
حدود 4 میلیون تومان افزایش یافت.میری، یادآور شــد: با توجه به این مسائل برخی از 

تصمیم گیری ها منجر به ممنوعیت واردات کاالی با کیفیت شد که این موضوع حجم قاچاق 
و تقلب در عرضه کاال را به شــدت افزایش داد.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، 
تصریح کرد: در پی ممنوعیت واردات، حجم قاچاق کاال و تقلب در عرضه کاال از طریق 
مبادی غیررسمی و بازارچه های مرزی افزایش یافت و بارها دیده شده محصوالت ایرانی 
به نام، با برچســب و تغییر نام به برند و نام محصوالت با کیفیت جهانی، از طریق پیامک 
به مشتریان فروخته شده است.وی تأکید کرد: برای رشد محصوالت داخلی با کیفیت باید 
برندسازی در دستور کار قرار گیرد و دلیل توجه نکردن به این موضوع، ارائه بیش از حد 
مجوز فعالیت کارخانه های تولیدی لوازم خانگی است، برای نمونه ایران با در نظر گرفتن 

بازارهای صادراتی به نام، نیازی به ۲00 کارخانه یخچال فریزر و گاز ندارد.

خطری یارانه بگیران پولدار را تهدید نمی کند!
 بار دیگر دولت موظف به حذف دهک های باالی درآمدی از جمع 
یارانه بگیران اســت و آیین نامه آن را نیز تصویب کرده اما همانگونه که 
سال های پیش اجرا نشد، تضمینی برای عملی شدن این مهم وجود ندارد 
و این را ثروتمندان یارانه بگیر با توجه به تجربه سال های گذشته به خوبی 

می دانند و احساس خطری نمی کنند.
به گزارش ایســنا، طبق بند )۱( تبصره )۱4( قانون بودجه ۱398، دولت 
موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطالعاتی در اختیار نسبت به 
شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام 
کننــد. هیأت دولت آیین نامه مربوطه را برای اجرا به ســازمان برنامه و 

بودجه ابالغ کرده است.
گرچه این مصوبه الزم االجرا اســت اما تضمینی برای آن و حذف سه 
دهک باالی درآمدی نیســت؛ چراکه طی ســال های گذشته بارها این 
تکلیف برعهده دولت گذاشــته شده تا ســه دهک باالی درآمدی را از 

جمع یارانه بگیران حذف کند اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
در حــال حاضر بیش از 78 میلیون نفر در ســال یارانه نقدی دریافت 
می کنند که این تعداد قابل توجه از جمعیت ایران، حجم ســنگینی از 
منابع را از سال ۱389 که قانون هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا درآمده 
صرف خود کرده اســت؛ به طوری که بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان 
در این چند ســال به پرداخت یارانه های نقدی به مجموعه ای که در آن 

ثروتمند و نیازمند قرار دارند، اختصاص پیدا کرده است.
رقم 45 هزار و 500 تومانی در حالی در این سال ها پرداخت شده که به 
گفته مسئوالن اکنون ارزش آن به زیر ۲0 هزار تومان رسیده است ولی 
همین رقم ناچیز را نیز دولت به ثروتمندان هر ماه می پردازد و مصوبات 

مجلس برای حذف دهک های باالی درآمدی به جایی نرسیده است.
این در حالی اســت که در این باره، تنها اقداماتی که انجام شــد حذف 
یارانــه حدود چهار میلیون نفر بود که با توجه به خطاهای که صورت 
گرفته و اعتراضاتی که از سوی حذف شدگان مطرح شد، نزدیک به یک 

میلیون نفر به جمع یارانه بگیران برگشتند.
از این رو با توجه به اینکه به صراحت اعالم می شود، بانک های اطالعاتی 
قوی برای شناســایی افراد پردرآمد وجود نداشته و ممکن است افراد 
نیازمند در این غربالگری آسیب ببیند، به نظر نمی رسد در سال جاری نیز 

مصوبه حذف سه دهک باالی درآمدی اجرایی شود.

آنچه باید درباره کارت سوخت بدانید

 استفاده از کارت سوخت از بیستم مردادماه اجباری می شود و از این 
تاریخ تمام خودروها تنها با کارت می توانند سوخت دریافت کنند؛ اما 
آن طور که شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی اعالم کرده، 
وضعیت جایگاه های ســوخت کشور در شرایط مطلوبی است و جای 

نگرانی در این حوزه وجود ندارد.
موضوع استفاده از کارت سوخت فرایند خاصی را در مجلس شورای 
اســالمی طی کرد، به گونه ای که در جلسه غیرعلنی مجلس برای چند 
سناریو رأی گیری شد؛ نخست این که روش فعلی ادامه پیدا کند و قیمت 
افزایش پیدا نکند و توسعه سوخت CNG در دستور کار قرار گیرد که 
این سناریو با رأی مثبت مواجه شد، اما سناریوی بعدی افزایش قیمت 
بنزین از ۱500 تا ۲500 تومان بود که رأی نیاورد و ســناریوی نخست 
هم بر این مبنا رأی آورد که ســامانه کارت هوشــمند سوخت فعال و 

سوخت رسانی بدون محدودیت انجام شود.
در این باره شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، از ماه گذشته 
اطالع رســانی درباره الزام استفاده از کارت ســوخت را آغاز کرد و با 
نصب بنر در جایگاه های ســوخت تالش در توسعه فرهنگ استفاده از 
این کارت را دارد. اما ســوالی که در این باره مطرح می شود این است 
که آخرین وضعیت نصب تجهیزات کارت خوان جدید در جایگاه های 
سوخت چگونه است و جایگاه ها اکنون از نظر نوسازی در چه وضعیتی 

قرار دارند؟
 قرار نیســت کارت خوان جدیدی در جایگاه های سوخت 

نصب شود
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، در این باره به ایسنا 
گفت که قرار نیست کارت خوان جدیدی در جایگاه های سوخت نصب 
شود و ســوخت گیری با کارت های سابق به همان روال گذشته انجام 
خواهد شــد. همچنین به روزرسانی سامانه هوشمند نیازمند تجهیزات 

اضافی نیست و صرفاً نرم افزار است که در داخل کشور انجام می شود.
طبق اعالم این شــرکت، وضعیت جایگاه های سوخت کشور اکنون در 

شرایط مطلوب است و جای نگرانی وجود ندارد.
همچنین این شــرکت در اطالعیه ای که در تاریخ دهم تیرماه منتشــر 
شد، توصیه کرد که به منظور کسب اطمینان از صحت عملکرد کارت 
ســوخت، مالکان تمامی خودروها و موتورســیکلت ها تا پایان تیرماه 
حداقل یک بار از کارت ســوخت شخصی خود استفاده و در صورت 
wwww.niopdc. بروز هر گونه مشکل احتمالی، به آدرس سایت

ir مراجعه کنند.
 افرادی که کارت سوخت خود را گم کردند، چه کنند؟

عالوه بــر این، آن دســته از صاحبــان خودروها که کارت هوشــمند 
سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، نسبت به درج اطالعات خود در سامانه دولت 
همراه اقدام و با طی کردن فرایند الزم، شــماره حساب کارت اعتباری 
خود را ثبت کرده اند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند و کارت هوشــمند 
سوخت آن ها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلی، صادر می شود و توسط 

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران به آن ها تحویل داده خواهد شد.
این هموطنان، هزینه صدور کارت سوخت المثنی را برابر تعرفه مصوب، 
هنگام دریافت کارت به مأموران شرکت پست جمهوری اسالمی ایران 
پرداخــت خواهند کرد. هم چنین اگر عده ای از شــهروندان که کارت 
هوشمند ســوخت خود را گم کرده اند و در فراخوان پیشین نسبت به 
ثبت نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده اند، می توانند با مراجعه 
به دفاتر پلیس +۱0 یا ســامانه دولت همراه )به ترتیبی که متعاقباً اعالم 

می شود( برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.

تورم افت می کند؟
 تورم باالی کاالها طی چند ماه گذشته و نوسانات شدید و غیرقابل 
پیش بینی قیمت ها منجر به شــکل گیری فضایی از نااطمینانی شده که 
تصمیم گیری فعاالن اقتصادی را دچار مشــکل کرده است. نتیجه این 

رویداد، تعویق بسیاری از تصمیمات سرمایه گذاری بوده است.
یکی از دالیل مهم پیدایش تورم، افزایش نقدینگی در جامعه اســت. 
در نتیجه برای کنترل تورم باید به این ســوال پاســخ داد که چگونه 
می توان نقدینگی را کنترل کرد؟ پاســخ به این سوال نیازمند شفافیت 
پیچیدگی های پول اعتباری و عملکرد نظام بانکی مدرن اســت. نحوه 
ورود سیاســتگذار پولی برای کنترل تورم در چند سال گذشته نمونه 
خوبی از نبود درک درست این پیچیدگی هاست. در همین راستا، یکی 
از مهم ترین سیاست های اعالمی از سوی سیاستگذار در این چند سال، 
پیگیری کنترل تورم از مسیر کاهش رشد پایه پولی و افزایش ضریب 

فزاینده بوده است که به سالم سازی نقدینگی معروف شد.
نرخ تورم از آغاز سال ۱397 رکوردهای کم سابقه ای را از خود برجای 
گذاشت. روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱397 باعث شد تا در پایان 
ســال ۱397 بنا بر گزارش مرکز آمار ایــران، نرخ تورم نقطه به نقطه 
به نزدیکی های 47 درصد برســد و در ســال ۱398 از مرز 50 درصد 
نیز عبور کند. هر چنــد انتظار می رفت نرخ تورم پس از افزایش های 
شدیدی که در سال ۱397 تجربه کرده، با تخلیه شدن اثر عواملی مانند 
رشد نقدینگی سال های گذشته و نرخ ارز، در سال ۱398 روند کاهشی 
قابل توجهــی را طی کند، اما در فروردین ماه نرخ تورم ماهانه به 3/7 
درصد و در اردیبهشت به ۱/6 درصد رسیده است. تورم بخش صنعت 
به 64/6 درصد رسیده است. با توجه به این که بخش صنعت باالترین 
ضریب اهمیت را با 5۱/47 درصد در بین تمام بخش ها دارد، می توان 
نتیجه گرفت این مقدار افزایش، بیشــترین تاثیر را در رشــد بی سابقه 
شاخص کل داشته است. باالترین رشد صنعت از آغاز دهه 90 مربوط 
به سال ۱39۱ با ۲9 درصد بوده است که تفاوت فاحشی با رشد سال 

۱397 داشته است.
تورم بخش خدمات نیز طی این مدت قابل توجه بوده اســت. بخش 
خدمات با توجه به ضریب اهمیت 33 درصدی پس از بخش صنعت، 
مهم ترین بخش شــاخص قیمت تولیدکننده است، در سال 97 رشد 
۲۲/3 درصدی را رقم زد. البته برخالف بخش صنعت، افزایش ساالنه 
این بخش در ســال ۱397 باالترین میزان ثبت شــده از آغاز دهه 90 
نیســت. در مجموع ایــن آمارها حاکی از آن اســت که هم در روند 
کلی شاخص و هم در زیرگروه ها، نرخ تورم تولیدکننده سطوح قابل 

توجهی را ثبت کرده است.
در شــرایط جاری براساس تجارت گذشته اقتصاد ایران در برهه هایی 
که اقتصاد ایران با تورم فزاینده روبه رو اســت، وقفه زمانی تخلیه آثار 
تورمی رشد شاخص قیمتی تولیدکننده در شاخص بهای مصرف کننده 

بسیار کوتاه تر از حالت تور در سطح کنترل شده است.
با توجــه به روند آماری موجود و نیز اقالم مورد محاســبه در زمینه 
برآورد شــاخص تولیدکننده، به نظر می رســد وابستگی باالی بخش 
صنعت به واردات کاالهای واســطه ای و ســرمایه ای از یک ســو و 
شکنندگی و آسیب پذیری باالی بخش واقعی اقتصاد ملی در مواجهه 
با شــوک های برون زا مانند تحمیل تحریم هــای اقتصادی و نیز پیامد 
کاســتی های نهادی از جمله بهره وری پایین و دسترســی محدود به 
منابع مالی زمینه ســاز خروج افسارگسیخته روند رشد شاخص بهای 

تولیدکننده از مدار مدیریت شده و همراه با ثبات نسبی است.
در چنین شــرایطی انتظار می رود تشــدید فضای تحریمی به تحمیل 
محدودیت های بیشــتر در مسیر واردات کاال و خدمات بیانجامد و از 

این مسیر، بر شتاب تورم تولیدکننده بیفزاید.
کاهش محسوس رشد اقتصادی بدون نفت در خالل سال های سپری 
شــده از دهه ۱390 در مقایسه با دوره مشابه دهه ۱380 موید ضعف 
بنیه اقتصادی کشــور و در نتیجه تاب آوری نداشتن باالی بخش مولد 
اقتصاد ملی هستند. بازار ارز هنوز هم ویژگی های یک بازار باثبات با 

مدیریت بانک مرکزی را ندارد.
تغییرات نرخ ارز به طور مســتقیم بر شاخص قیمت مصرف کننده و 
تولیدکننده اثرگذار بوده و بدون داشتن چشم انداز مشخصی در بازار، 
نمی توان درباره نرخ تورم اظهارنظر قابل قبولی داشت. تغییرات نرخ 
ارز تحت تاثیر دو عامل اصلی سیاســتگذاری و تحوالت بین المللی و 
تحریم هــا قرار دارد. سیاســتگذاری ارزی مهم ترین عامل اثرگذار بر 
تغییرات نرخ ارز در ســال ۱398 است. هر چند در سال جاری انتظار 
افزایش نرخ ارز مانند آنچه در سال ۱397 رخ داد، وجود ندارد، اما در 
صورت مدیریت نکردن صحیح عرضه و تقاضا در بازار ارز، می توان 

انتظار جهش مجدد نرخ را داشت.
یکی از چالش های اساسی سال جاری، چگونگی تامین کسری بودجه 
سنگین دولت است. نحوه تامین کسری بودجه به شدت بر نرخ تورم 
اثرگذار خواهد بود. عدم تحقق منابع پیش بینی شده برای فروش نفت 
به همراه ناتوانی دولت در فروش اوراق مشــارکت، می تواند منجر به 
استفاده دولت از منابع بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
از طریق بانک ها شده و پیامدهای تورمی به دنبال خود خواهد داشت.

این امکان وجود دارد که همچنان با افزایش هزینه ها در تولید روبه رو 
باشــیم و طبیعتا تورم نیز افزایش پیدا کنــد. عبور نرخ ارز در اقتصاد 
ایران حدود یک ســال تا یک سال و نیم طول می کشد. تورمی که متاثر 
از افزایش نرخ ارز باشد، هنوز به طور کامل تخلیه نشده است و هنوز 

امکان افزایش تورم وجود دارد.
باید توجه داشــت که اثر افزایش نرخ ارز یک شــبه در اقتصاد ظاهر 
نمی شــود. در نتیجه کاهش قیمت ارز نیز تاثیر آنی در اقتصاد ندارد. 
عالوه بر این که قیمت ها رو به پایین چسبندگی دارند. یعنی قیمت ها 
با سهولت بیشــتری افزایش پیدا می کنند و نسبت به کاهش مقاومت 
دارند. با توجه به این مســائل و همچنین ریســک های سیاســی و 
تحریم های بین المللی که وجود دارد، نمی توان انتظار داشت که تورم 

به شکل قابل توجهی در کوتاه مدت افت کند.
* مجید سلیمی بروجنی
 تحلیل گر اقتصادی

کارت کانون کاردان ها به نام يعقوب عبدالملكی فرزند باقر به 
شماره ملی 3979448703 به شماره عضويت 12410001478 

و شماره پروانه اشتغال 12410000209 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجويی سیاوش روان فرزند مصطفی به شماره ملی 
3860356038 دانشگاه بوعلی سینا رشته مهندسی مكانیک به 
شماره دانشجويی 8932165015 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

غزل اسالمی «

 قیمت مسکن همانند بازارهاي دیگر رکود 
تورمي را تجربه مي کند. بسیاري از کارشناسان 
هم پیش بیني کرده اند که تا پایان ســال رکود 
تورمــي در این بازار ادامه خواهد داشــت اما 
همین اواخر برخي ها گفته اند که رشــد قیمت 
مســکن محدوده اي دارد و ممکن اســت که 

نهایتاً تا شهریور ادامه داشته باشد. 
اطالعاتي از قیمت مسکن تهران در خروجي 
خبرگزاري ها منتشر شده که نشان مي دهد، در 
شمال شهر قیمت  آپارتمان هاي باالي 80 متر 
نزولي شده و حد مقاومت مالکان شکسته شده 

است.
از آن جا که قیمت مسکن استان ها از قیمت ها 
در پایتخــت تبعیت مي کند، رکود ســنگین و 
کاهشي شدن قیمت ها در خانه هاي بزرگ متراژ 
پــس از مدت یک تا ســه ماهه به همدان هم 
مي رســد. این کاهش قیمــت از جایي آغاز 
مي شود که ســرمایه گذاري در بخش مسکن 
جذابیــت خود را از دســت مي دهد. خرید و 
فــروش واحدهای لوکــس و نیمه لوکس در 
باالي شهر همدان پس از رکود 5 ساله از سال 
۱39۲ بــه بعد، در ســال ۱397 به دلیل ورود 
نقدینگی سرگردان ناشی از نوسانات بازارهای 
مــوازی تا حدودی رونق گرفته بود. اما اکنون 
با وضعیت پیش آمده براي بازار مالکان مجبور 
مي شــوند قیمت پایین تري پیشــنهاد بدهند. 
اما در حال حاضر و پــس از رکود در بخش 
واحدهــاي لوکس آپارتمان هــاي متراژ پایین 
کم وبیش مشتري داشته و خریداران واقعي و 
یا مسکن اولي ها به دنبال خرید آن ها هستند.                          
گزارش های دریافتی از مشاوران امالک نشان 
می دهد که با وجــود کاهش 60 درصدی در 
کل معامالت، کسادی در فروش آپارتمان های 
باالی 700 میلیارد تومان محسوس تر است؛ به 
طوری که خرید و فروش این واحدها حدود 
۱0 درصد حجم موجود را شــامل می شود و 
بقیه واحدهاي ارزان قیمت هستند، درصورتي 
که پیش از این بیشــتر معامالت به واحدهاي 

لوکس و متراژ باال مربوط مي شد. 
اینترنتي  بررسي سایت هاي خریدوفروش  در 
هــم تکــرار بعضــی از آگهی هــای فروش 
آپارتمان های باالی 80 متر مربع دیده مي شود 

و بــه دلیل نبود تقاضای مؤثر ناشــی از پایین 
بودن توان مالی، خریداری برای آن ها وجود 
ندارد و ســرمایه گذاران هم از این بازار کنار 

کشیده اند.
به نظر می رسد نخستین نشانه ها از ورود بازار 
مسکن به فاز رکود در حال بروز است. رکود 
بخش مسکن و ســاختمان در کل کشور که 
هــر دوره ۱0 تا ۱۲ فصل به طول می انجامیده 
معموالً ابتدا از شــمال شــهر تهران آغاز شده 
اســت. در فاز دوم با تغییر مسیر رشد قیمت، 
رکود به مناطق جنوبی و در فاز ســوم به سایر 

شهرها سرایت کرده است.
بعضی کارشناســان، ادامه رشد قیمت مسکن 
را تــا پایان تابســتان و برخی دیگــر تا پایان 
سال جاری تخمین می زنند. با این حال کاهش 
60 درصــدی معامالت مســکن پایتخت و 
کاهش سرعت رشــد ماهیانه قیمت از ۱۲/5 
درصد در اردیبهشت به 5 درصد در خردادماه، 
این پیش نشانه را آشکار کرده که احتماالً ورود 
به دوران رکود نزدیک اســت. به دلیل بر هم 
خوردن توازن عرضه و تقاضا، رشــد اســمی 
قیمت مســکن از این پس فقط می تواند یک 
عدد باشــد که از متغیرهای کالن و انتظارات 

تورمی تأثیر گرفته است. 

البته از اردیبهشت ماه ســال جاري در همدان 
خرید و فروش مسکن نسبت به چند ماه پیش 
و مدت مشــابه در سال 97 کاهش محسوسي 

داشته اما بازار راکد نبوده است.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک تهران گفته که گزارش های رســیده به 
ما حاکی از آن است که قیمت مسکن در پنج 
منطقــه ۱، 5، ۲۲، ۱۲ و 7 تهــران از 8 تا ۱8 

درصد کاهش یافته است.
البته با توجه به رشــد بیش از ۱00 درصدی 
قیمت مسکن نســبت به سال گذشته، کاهش 
فعلــی نمی تواند تأثیر چندانی در اقتصاد بازار 
ایجاد کنــد و کماکان قدرت خرید متقاضیان، 

پایین است.
در خردادماه میانگین قیمت مسکن در شهر 
به متــري 9 میلیون تومان  همدان حــدوداً 
رسید. در این شرایط وزیر راه و شهرسازی، 
چاره را در خرید نکردن دیده و گفته است: 
»در این شــرایط بحرانی، مردم باید احتیاط 
کنند و خرید نکنند تا شــرایط آرام شــود«. 
یــک نماینده مجلس هم گفتــه که می توان 
با ایجاد موجی جهت عدم خرید مســکن، 
بازار را به سمت کاهش قیمت ها سوق داد. 
مجید کیانپــور البته بیان کرده اســت: »این 

مســأله در کوتاه مدت می تواند از تقاضاها 
بکاهد، اما این اقدام راهکار قطعی نیســت، 
بلکه دولت باید به دنبال اجرای سیاســت ها 

و برنامه هایش باشد.«
اما عواملی که باعث افزایش قیمت مســکن 
شــده، تحت تأثیر افزایش تقاضــا نبوده که 
حاال بــا نخریدن، قیمت ها کاهــش پیدا کند. 
عوامل بنیادین از جمله رشد نقدینگی، جهش 
بازارهای موازی، تحریم ها و کاهش درآمدهای 
نفتی به افزایش قیمت مسکن منجر شده و اگر 
دولت قصد کنترل بازار مسکن را دارد، باید در 

آغاز روی متغیرهای بنیادین کار کند.
پس از جهش قیمت مسکن، سقف تسهیالت 
افزایش پیدا نکرده، توان تقاضا هم رشد نداشته، 
در نتیجه توان مصرف کننده خود به خود پایین 
آمده و نیازی نیســت به نخریدن توصیه شود. 
تنها راه حل این اســت که منابع مالی محدود 
متقاضیان را به ســمت تولید مسکن هدایت 
کنیــم. انواع مکانیزم های تأمیــن مالی در این 
زمینه وجود دارد که افراد می توانند تا دو ســه 
ســال آینده صاحب خانه شوند. با این روش، 
اوضاع رکودی کــه در بخش عرضه و تولید 
مســکن وجود دارد در مقیاس دو یا سه سال 

آینده بهتر می شود.

قیمت مسکن رو به کاهش است

 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شورای اسالمی، درباره آمار اشتغال در کشور 
و اســتان اظهار کرد: درباره آمار اشتغال اما و 
اگرهای بسیاری وجود دارد و دلیل اصلی آن 
عدم ثبت آمارهای اشتغال بر اساس یک معیار 

درست و ثابت است.
امیر خجسته با بیان اینکه در این باره نهادهای 
اجرایی همیشــه در پی پایین آوردن آمار و 
نهادهــای اجتماعی در حال بــاال بردن آن 
هســتند، گفت: معیارهای سنجش اشتغال به 
گونه ای است که حتی بسیاری از بیکاران هم 

در آمارها، شاغل محسوب می شوند.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
شورای اســالمی، گفت: ما باید دسته بندی 
درســتی از کار ثابت و غیــر ثابت، درآمد 
حداقلــی از کار و درآمــد مقطعی داشــته 
باشــیم و هر کس که کد بیمــه دارد یا به 
صورت مقطعی ســر کار می رفته را شاغل 

ندانیم.
وی افزود: گزارشــاتی رسیده که شرکت ها 
برای اخذ تســهیالت و مجوز، اقدام به بیمه 
برخی افراد می کنند اما این افراد هیچ گاه سر 
کار نرفته و اصال قرار نیســت سر کار بروند، 
پس معلوم اســت که فرایند آمارگیری ما تا 
حد زیادی مخدوش است و نمی شود به آن 

اتکا کرد.
خجســته با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ســامانه ای را به نام »اشــتغال 
ایرانیان« تا پایان تیرماه امسال رونمایی می کند 
کــه هدف از آن ایجاد یک کد شــغلی برای 
تمام افراد در سن اشتغال و کار کشور است، 
به فارس گفت: طبــق رایزنی ها و اطالعات 
واصله در این سامانه هدف این است که همه 
افراد در سن اشــتغال کشور یک کد شغلی 

داشته باشند.
وی گفــت: قرار اســت در آن »کســی که 
خارج از جمعیت فعال اســت«  و »آن که در 
درون جمعیت فعال اســت«، »شاغل است یا 

بیکار«، »اگر شــاغل است در چه رشته ای« و 
»اگر تخصص، تجربه و مهارتی دارد در چه 

رشته ای« به صورت دقیق کدبندی شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، ادامه 
داد: این ســامانه ابزاری برای سیاستگذاری 
دقیق اشتغال اســت که می تواند در صورت 
اجرای درست یک نقشــه درست از حوزه 
اشــتغال را هم در کشــور و هم در استان به 

ما بدهد.
وی افزود: امیدواریم دید مســئوالن به ایجاد 
چنین سامانه ای شفاف سازی و مدیریتی باشد 
چون اگر با دیــد اجرایی کنونی بخواهند به 
موضوع نــگاه کنند باز هــم از فرمول هایی 

استفاده می شــود که همه چیز را غیر واقعی 
خواهد کرد.

خجسته در جواب سوالی درباره آمار اشتغال 
در استان، گفت: بنده کارشناس آماری نیستم 
که رقم دقیق به شما بدهم اما به طور قطع هم 
آمار غیر رسمی و هم آمار اعالم شده را، قابل 

اتکا نمی دانم.
وی تأکیــد کرد:  جــدای از فرصت هایی که 
با این گونه آمارها از دســت اســتان خواهد 
گرفت به طور قطع اگر آمار اشــتغال ثابت و 
30 روزه را از کار غیــر ثابــت جدا کنیم، به 

آماری متفاوت خواهیم رسید.
نماینــده مردم همــدان و فامنیــن، کارهای 
انجام شــده در اشتغال اســتان را نسبت به 
سال های گذشته مطلوب تر دانست و گفت: 
در فرهنگسازی و ایجاد اشتغال روستایی هم 
در مجلس و دولت و هم در اســتان همدان 

کارهای بسیار خوبی انجام شده است.
وی اظهار کرد: در صــورت ادامه این گونه 
طرح ها مطمئن باشــید در چند ســال آینده 
کار فصلی روســتایی جای خــود را به کار 
ثابــت در کارگاه های کوچک اعم از صنعتی 
و صنایع تبدیلی خواهد داد اما تا رســیدن به 
جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم که اهتمام 

همگانی را می طلبد.

آمار نرخ بیکاری همدان را قابل اتکا نمی دانم
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هافبک ملی پوش با استقالل به توافق رسید
 هافبک ملی پوش آبی پوشــان برای ادامه حضور در استقالل با این 

تیم به توافق رسید.
علی کریمی هافبک ملی پوش تیم فوتبال اســتقالل که یکی از اهداف 
اصلــی نقل و انتقاالت این تیم بود، پس از مذاکراتی که با مســئوالن 

باشگاه استقالل داشت برای ادامه حضور در این تیم به توافق رسید.
مدیرعامل باشــگاه استقالل به منظور تسویه حســاب با پروپیچ در 
کرواســی حضور دارد و امضای قرارداد کریمی با استقالل به پس از 

بازگشت امیرحسین فتحی از کرواسی موکول شد.

نبود VAR در لیگ نوزدهم قطعی شد

 طوالنی بودن زمان صدور مجوز اســتفاده از کمک داور ویدیویی 
باعث شد تا لیگ ایران در نوزدهمین دوره خود نیز، از این تکنولوژی 

محروم باشد.
به گزارش ایسنا، بر خالف صحبت های بسیاری از مدیران و مسئوالن 
کمیته و دپارتمان داوری، لیگ نوزدهم VAR نخواهد داشت و داوری 
لیگ برتر همانند گذشته با استفاده از یک داور وسط، دو کمک داور و 

اضافه شدن دو داور اضافی انجام خواهد شد.
البته کمیته داوران با شــرکت واردکننده این تکنولوژی صحبت هایی 
داشته و به توافقاتی هم دست پیدا کرده اما زمان بر بودن صدور مجوز 
آن و تالطــم بازار ارز، باعث شــده تا این مذاکــرات روند کندی را 

داشته باشد.
دلیل اصلی نبود این تکنولوژی در لیگ نوزدهم، طول کشیدن صدور 
مجوزهای الزم برای استفاده از آن است. زمان الزم برای صادر شدن 
سیســتم کمک داور ویدیویی با استفاده از وسائل مناسب و استاندارد 
حداقل 9 ماه اســت. همچنین همه داورانی کــه در لیگ برتر به کار 
گرفته می شوند، باید آموزش های الزم برای دوره های مختلف را ببینند 

و حکم الزم را دریافت کنند.
در این راستا، کمیته داوران کالس هایی را برای داوران برگزار کرده تا 
مطالب الزم را برای اســتفاده از VAR به آن ها آموزش دهد. تعداد 
این داوران، ۲4 نفر اســت و با آماده شدن آن ها، لیگ بیستم می تواند 
از این تکنولوژی بهره مند شــود. البته این نیازمند مجهز شــدن همه 
ورزشگاه های لیگ برتری است زیرا برای بررسی صحنه های مشکوک 
باید از دوربین های مخصوص اســتفاده شود و استفاده از دوربین های 
تلویزیونی در صورت تاییدیه فیفا و با بررســی کیفیت آن قابل قبول 

خواهد بود.

مسافران مسابقات قهرمانی کشور بوکس 
استان معرفی شدند

 نفرات برتر تیم نوجوانان بوکس اســتان توسط کمیته فنی بوکس 
مشخص شدند.

پس از برگزاری رقابت های اســتانی و حضور نفرات برتر در اردوی 
چند روزه زیــر نظر کمیته فنی بوکس، نفرات اعزامی به مســابقات 

کشوری مشخص شدند.
بر اســاس اعالم کمیته فنی هیات بوکس نوجوانان، تیم استان پس از 
برپایی اردوی مشترک و رقابت های دوستانه برابر تیم اراک و همچنین 
تمرینات مداوم زیر نظر مربیان اســتان آمادگی الزم جهت حضور در 
رقابت های کشــوری و انتخابی تیم ملی که در شهرســتان خرم آباد 

برگزار می شود را کسب نموده است.
این تیم با سرپرســتی امید مرامی و مربیگری شهاب الدین معتمدنیا و 

حسین قاسمی راهی استان لرستان شدند.
نفرات انتخابی بوکس نوجوانان استان:

در 46کیلوگرم: ایلیا سیف، در50 کیلوگرم: ابوالفضل روستایی، در 54 
کیلوگرم: مجید اکبری، در 57 کیلوگرم: متین عابدی، در 60 کیلوگرم: 
محمدجواد وزینی، در 70 کیلوگرم: امیرحســین ضیاء شــفیع، در 75 

کیلوگرم: امیرحسین رنجبران و در 80 کیلوگرم: محمدرضا قاسمی

ثبت رکورد ورزشکار تویسرکانی 
در رشته سنگ

 نخســتین دوره مســابقات رکوردگیری و ثبت چشمه به میزبانی 
استان تهران برگزار شد

علی محمد بیات ورزشــکار تویســرکانی در نخستین دوره مسابقات 
رکوردگیری و ثبت چشــمه به میزبانی اســتان تهران در رشته سنگ 
۱00 کیلوگرم موفق به کســب مقام اول و ثبت رکــورد با تعداد 6۱ 

جفت رکورد شد.
علی محمد بیات سال گذشته در مســابقات ورزش های پهلوانی 
و زورخانــه ای و هنرهــای فردی قهرمانی کشــور بــه میزبانی 
اســتان فارس موفق به کسب مقام ســوم در رشته سنگ ۱00+ 
بزرگســاالن شــد و مجوز دعوت به اردوی تیم ملی بزرگساالن 

کشور را کسب کرد.

درخشش دختران سنگنورد همدانی 

 نوزدهمین دوره رقابت های ســنگنوردی قهرمانی بانوان کشور با 
درخشش دختران همدانی به میزبانی مازندران پایان یافت.

این رقابت ها در رده ســنی نوجوانان و جوانــان در منطقه بلور 
مازندران برگزار شــد که در رده ســنی جوانان دختران همدانی 
نشــان های طال و نقره را به گردن آویختنــد. در ماده بلدرینگ 
این رقابت ها راحیل رمضانی از همدان موفق به کســب نشــان 
طال شــد و زهرا ســیفی دیگر ســنگنورد همدانی نیز نشان نقره 
را به گردن آویخت. در این رقابت ها بهترین ســنگنوردان دختر 

داشتند. شرکت  کشور 
نفرات برتر این مسابقات به پیکارهای بین المللی اعزام خواهند شد.

انتقاد تند مربی پاس از بالتکلیفی هواداران
مربی فصل گذشته پاس از بالتکلیفی این 

تیم به شدت انتقاد کرد
 علیرضا رضایی، یکی از مربیان بومی فصل گذشته پاس همدان با 
انتقاد شدید از بالتکلیفی این تیم از متولیان ورزش استان خواست با 

شعور هواداران بازی نکنند و مرد عمل باشند.
مربی فصل گذشته پاس، گفت: وقتی توان خرید تیم لیگ یک ندارید 
به شعور پیشکسوتان، مربیان و هواداران تیم توهین نکنید و اگر واقعا 

مرد عمل هستید همین تیم لیگ دو را حمایت کنید. 
وی افزود: اکنون تمامــی تیم های لیگ دوئی بازیکنان مدنظر خود را 
جــذب می کنند اما بازیکنان پاس یکی پس از دیگری از این تیم جدا 

می شوند. لیگ یک پیشکشتان، لطفاً برای لیگ ۲ قدم مفید بردارید.
مربی همدانی فصل گذشــته پاس، گفت: افرادی دنبال منافع شخصی 
خود هستند و در این بالتکلیفی، بازی احساسی راه انداختن تیم  پاس 
با حکم قطعــی 500 میلیون تومانی طلبکاران روبه رو شــده که اگر 
باشــگاه در این چند ماه فعال بود، می توانست این بدهی را با یکصد 

میلیون تسویه کند.
وی به سایت فرناک ورزشــی، گفت: این وضعیت نشان می دهد که 
آن ها دلشــان برای پاس نسوخته وگرنه در آغاز زیرساخت های مالی 

و امکانات را  فراهم می کردند سپس به دنبال خرید امتیاز می رفتند.

کوالکوویچ: از حاال تمرکز ایران روی 
انتخابی المپیک است

 سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: بازی با برزیل یکی از بهترین 
بازی های زندگی من از نظر کیفیت بود

ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی ایران پس از پایان دیدار با برزیل 
و کسب مقام پنجمی لیگ ملت های والیبال، گفت: درباره این مسابقه 
می توانم بگویم که یکی از بهترین بازی های زندگی من از نظر کیفیت 
بود. هیچ وقت ندیده بودم یک تیم حتی برزیل بتواند به این شــکل 
سرویس بزند و در تمامی طول مسابقه تنها ۱3 خطا داشتند و همچنین 

در دفاع باور نکردنی بازی کردند و عالی بودند.
وی در ادامه افزود: خیلی خوشــحال هستم که به همه نشان دادیم که 
ایران چطور می تواند با کیفیــت بازی کند. ایران برابر برزیل، قهرمان 

المپیک 3 بر ۲ و با نتیجه نزدیک شکست خورد.
سرمربی تیم ایران اضافه کرد: از همه هواداران ایران در شیکاگو تشکر 
می کنم که به ما کمک کردند. بخش نخست فصل مسابقات را با کسب 
مقام پنجم لیگ ملت ها به پایان رســاندیم و پیش روی ما مســابقات 
انتخابی المپیک در روسیه است و با تمام تالش و تمرکز برای موفقیت 

در این مسابقات آماده می شویم.

مرگ یک دروازه بان 
پس از مهار پنالتی با سینه!

 دروازه بانی در آرژانتین پس از آن که ضربه پنالتی را با ســینه مهار 
کرد. جان خود را از دست داد.

به گزارش ایسنا، فوتبال با وجود آن که لحظات شاد و مفرحی را برای 
دوستداران خود خلق می کند اما گاهی اوقات هم شاهد لحظات تلخ 

و درد آوری است.
در یکی از دیدارهای فوتبال که در آرژانتین برگزار شــد یک صحنه 
دردآور و تلخ رخ داد. در لیگ منطقه شمالی شهر کوچکی در آرژانتین، 
یک دروازه بان پس از مهار ضربــه پنالتی جان باخت. این دروازه بان 
۱7 ســاله که رامون إســماعیل کورونیل نام داشت، ضربه پنالتی را با 
ســینه خود مهار کرد و بالفاصله به زمین افتاد و از ناحیه قفسه سینه 

احساس درد کرد.
یکی از تماشاگران، این دروازه بان را با اتومبیل شخصی به بیمارستان 

رساند اما او در راه تمام کرد، تا فوتبال یک قربانی دیگر گرفته باشد.

حمید گلزاری راهی داماش گیالن شد

 حمید گلزاری مهاجم ســابق تیــم الوند همدان که در گل گهر 
ســیرجان بازی می کرد از ایــن تیم جدا و به تیــم داماش گیالن 
پیوســت تا فصل آینده را زیر نظر ســیامک فراهانی مربی مالیری 

داماش گیالن بازی کند.
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پیشخوان
سرمربی تیم های فوتبال پاس و شهرداری 

همدان مشخص شدند
 در حالی که هواداران فوتبال دوســت همدان نسبت به بالتکلیفی 
تیم های پاس و شــهرداری نگران هستند، رئیس هیات فوتبال همدان 
از انتخاب ســرمربیان ۲ تیم برای فصل جدید مســابقات لیگ دسته 

دوم خبر داد.
عباس صوفی به ایرنا، گفت: با هماهنگی های انجام شده، هدایت تیم 
های پاس همدان به احمد جمشیدیان و تیم شهرداری همدان به هادی 

گل محمدی سپرده شد و توقع داریم این مربیان نسبت به معرفی کادر 
فنی، جذب بازیکنان و آغاز تمرینات سرعت ببخشند.

وی افزود: تیم شهرداری امسال با قدرت در لیگ ۲ حضور می یابد و 
با توجه به ســوابق هادی گل محمدی، به این نتیجه رسیدیم که امسال 
وی بــا قوت به کار خود ادامه بدهد. برای تیم پاس نیز صحبت های 
الزم با احمد جمشیدیان انجام شده و نباید نگران دغدغه ها باشد چرا 
که مسئوالن برای آنها تصمیم گیری می کنند و به طور قطع مشکالت 

برطرف می شود.
صوفی، خاطرنشان کرد: جمشیدیان سرمربی تیم است و انتظار داریم 

هرچه سریعتر کار خود را آغاز کند.
وی ادامــه داد: بــه هــر حــال هــواداران نســبت بــه فعالیــت نداشــتن 
ــی  ــیدیان م ــد و از جمش ــم دارن ــق ه ــه ح ــتند ک ــران هس ــم نگ تی
ــواداران را از  ــم، ه ــاره در تی ــت دوب ــاز فعالی ــا آغ ــه ب ــم ک خواهی

ــد. ــی خــارج کن نگران
رئیس هیات فوتبــال همدان پیرامون خرید امتیــاز لیگ یکی گفت: 
نامه نگاری های الزم با شــهرداری تبریز برای خرید امتیاز انجام شده 
اما رئیس هیات فوتبال تبریز با خروج امتیاز مخالف است و رایزنی با 

وی تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

آزمون ارتقا کمربند 
تکواندوکاران استان

 ۲4۲ نفر از تکواندوکاران استان در 
آزمون ارتقا کمربند دوره ۲5۱ شــرکت 

کردند
آزمــون دوره ۲5۱ ارتقــا کمربند قرمز 
تــا دان ۲ طی دو روز بــا حضور ۲4۲ 
تکوانــدوکار در ســالن شــهید امیــر 
طالیی)خانه تکواندو( شهرستان همدان 

برگزار شد.
در این آزمون 9۲ نفر از بانوان استان 
در کنــار ۱50نفراز بــرادران حضور 
داشــتند که زیر نظــر احمد صالحی، 
تقــی وحدتی، علی ســهیلی و وحید 
گروه  ممتحن  عنــوان  بــه  احتظاظی 
راضیه  محمد علیزاده،  فاطمه  و  آقایان 
حسینی  ســیده معصومه  و  خدابنده لو 
ممتحنیــن گروه بانــوان این دوره را 

پشت سر گذاشتند. 
ســرلک از استان لرســتان و تابناک از 
استان کرمانشاه نیز به عنوان نمایندگان 
فدراسیون در این آزمون حضور داشتند.

گفتنی اســت، آزمون ارتقــا کمربند در 
بخش آقایان زیر مهدی احتظاظی و در 
بخش بانوان زیر نظر  سحر شکری بابایی 

به عنوان کمیته آزمون انجام شد.

مسابقات تکواندو 
در اسدآباد

 به مناســبت میالد با ســعادت امام 
رضا )ع( یک دوره مسابقات تکواندو 5 
جانبه در رده سنی نونهاالن در شهرستان 

اسدآباد برگزار شد.
مســابقات تکوانــدو 5 جانبــه در رده 
ســنی نونهاالن بین باشگاه های آزادی، 
کارگــران الــف، آدراپانــا، ولیعصر و 
کارگــران ب بــا حضور بیــش از 70 
به میزبانــی خانه تکواندو  تکواندو کار 
ولیعصر در شهرستان اسدآباد برگزارشد. 
در این مســابقات طاها پشوتن، کیارش 
آئینه وند، امیرعبــاس نجفی، امیرمحمد 
نوروزی، امیرطاها قاسمی، طاها هنری، 
آرش الطافــی و امیرمحمد رحیمیان در 
اوزان مختلف عنوان نخســت را کسب 
کردنــد و در پایان بــه نفرات برتر لوح 

تقدیر اهدا شد.

تکواندو کار مالیری نایب 
قهرمان مسابقات ناجا شد 
 پوریا حســنوند ورزشکار جوان و 
خوش آتیه مالیری عنوان نایب قهرمانی 
مسابقات تکواندوی قهرمانی یگان های 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی 

ایران را از آن خود کرد.
پوریا حســنوند ورزشــکار مالیری در 
مسابقات تکواندوی قهرمانی یگان های 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران که به میزبانــی پایگاه یکم رزمی 
هوانیروز استان کرمانشــاه برگزار شد، 
موفق شد مدال نقره این مسابقات را از 

آن خود کند .
شــایان ذکر اســت، پوریا حسنوند از 
ورزشــکاران و جوانــان بــا اخالق و 
شایسته مالیری است که تا زمان خدمت 
سربازی در رشته ورزشی تکواندو زیر 
نظر اســاتید این رشته ورزشی در سالن 
شهید یوسفی استادیوم تختی تمرینات 
خود را انجام و در مســابقات اســتانی 
و کشوری کشــوری خوش درخشیده 
و صاحب مقام اســت و با کســب این 
مقام برگ زرین دیگــری را در کارنامه 
درخشــان قهرمانی های خــود به ثبت 

رساند.

آگهی مزایده نوبت اول 
در کالســه اجرايی 970299 اج م طی دادنامه صادره از دادگاه عمومی اللجین حكم به فروش 
ماترک متوفی رجبعلی اســالمی زاده واقع در روستای حسام آباد از توابع شهر همدان به شرح 

ذيل صادر شده که مطابق ماده 114 قانون اجرای احكام مدنی به فروش خواهد رسید. 
مشخصات مال غیرمنقول و نظريه کارشناسی:

الف( مورد ارزيابی ششــدانگ يک باب منزل مسكونی فاقد سند ثبتی به مساحت عرصه 257 
مترمربع و اعیانی آن حدود 220 مترمربع در دو طبقه اعیانی ملک مورد نظر دارای سازه از نوع 
آجری با سقف طاق ضربی و دارای نمای سیمانی و دارای امتیازات و انشعابات شهری با توجه به 
مساحت موقعیت کاربری و کلیه عوامل موثر در ارزيابی ارزش ملک و بدون در نظر گرفتن بدهی 
به بانک ها و موسســات دولتی و بدهكاری به بنیاد مسكن يا دهیاری بابت محدثات احداثی به 

مبلغ 720/000/000 ريال معادل هفتاد و دو میلیون تومان برآورد می گردد.
ب( يک قطعه باغچه به مساحت 590 مترمربع و يک قطعه زمین آبی به مساحت 9970 مترمربع 
که توسط يک ديوار خشتی و گلی مخروبه از زمین مزروعی جدا شده است. ارزش هر مترمربع 
باغچه 400/000 ريــال و مجموع 590 مترمربع 236/000/000 ريــال و ارزش هر مترمربع زمین 
مزروعی که در مجاورت رودخانه قرار داشته و از چاه مشترک رحمان جعفری استفاده می کند 
برابــر 200/000 ريال و ارزش کل 9970 مترمربع 1/994/000/000 ريال و ارزش کل زمین و باغچه 

2/230/000/000 ريال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزيابی و قیمت گذاری شده است
زمان و مكان مزايده: زمان روز سه شنبه مورخ 1398/4/25 از ساعت 10 الی 10:30 صبح در دفتر 

اجرای احكام مدنی دادگاه اللجین واقع در خیابان مهديه دادگاه اللجین برگزار خواهد شد. 
توضیح اينكه مزايده به صورت حضوری می باشد و فروش مال تعرفه شده از قیمت پايه شروع 
شده و به باالترين قیمت پیشــنهادی واگذار خواهد شد. از برنده مزايده فی المجلس 10 درصد 
نقداً دريافت و الباقی ظرف مدت 30 روز قابل وصول خواهد بود. بديهی است در صورت انصراف 
خريدار مبلغ واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان به شرکت در مزايده می توانند 3 
روز قبل از تاريخ برگزاری مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد فراهم گردد. هزينه های 
نقل و انتقال تابع شــرايط عمومی معامالت می باشــد و ســاير هزينه ها )اعم از مبلغ قطعی و 
غیرقطعی( به عهده برنده مزايده می باشد در صورتی که روز مزايده به هر علتی تعطیل گرديد 

مزايده فردای همان روز و رأس ساعت تعیین شده برگزار خواهد شد.
)م الف 507(

اجرای احکام مدنی بخش اللجین

آگهــی تغییــرات شــرکت مرواريــد 
نمــای همــدان شــرکت ســهامی خــاص 
بــه شــماره ثبــت 7762 و شناســه 
اســتناد  بــه   10820075115 ملــی 
ــورخ  ــره م ــت مدي ــه هیئ صورتجلس
ــاذ  ــل اتخ ــات ذي 1398/01/24 تصمیم
ــدی  ــی علیمحم ــای عل ــد : 1 - آق ش
ــه شــماره ملــی3875180380  صــدر ب
بــه ســمت مديــر عامــل و عضــو 
هیــأت مديــره ، خانــم فاطمــه صفايــی 
ــه  ــی 3970127599 ب ــماره مل ــه ش ب
ســمت رئیــس هیئــت مديــره و آقــای 
مهــدی علیمحمــدی صــدر بــه شــماره 
ملــی 3872259504 بــه ســمت عضــو 
ــی  ــرای الباق ــی ب ــره همگ ــت مدي هیئ
مــدت 2 ســال انتخــاب شــدند. 2 - حق 
امضــا مجــاز کلیــه اســناد و اوراق 
ــل  ــرکت از قبی ــدآور ش ــادار و تعه به
ــا و  ــروات ،قرارداده ــفته ، ب ــک، س چ
ــر عامــل  ــا امضــاء مدي عقوداســالمی ب
ــی  ــای عل ــره )آق ــت مدي ــو هیئ و عض
ــر  ــا مه ــراه ب ــدر( هم ــدی ص علیمحم

ــد.  ــی باش ــر م ــرکت معتب ش
)530516( 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری همدان 

 معاون سیاســی و امنیتی استاندار همدان 
در مراسم تجهیز و تکمیل 70 خانه روستایی 
اســتان با بیان اینکه توسعه ورزش در مناطق 
روستایی، امروز به یک ضرورت تبدیل شده 
اســت، افزود: این موضــوع از آن جا حائز 
اهمیت اســت که رونــق ورزش در جوامع 
باعث سالمتی و ایجاد نشاط شده و در نتیجه 
توسعه همه بخش ها را به دلیل برخورداری از 
نیروی انسانی سالم که تفکرات توسعه گرایانه 
در جامعه ایجــاد می کند، بــه دنبال خواهد 

داشت.
مصطفی آزادبخت، خاطرنشان کرد: معتقدیم 
خانــه ورزش روســتایی می تواند مــا را در 
رســیدن به این مهم و نیز تشــویق و ترغیب 

روستاییان به امر ورزش یاری دهد.
وی با اشــاره به نام گذاري امسال با عنوان 
"رونق تولید"، افــزود: همانگونه که تحقق 
اقتصــادي در تمامي  سیاســت هاي کالن 
زمینه هاي جامعه مورد قبول اســت و لزوم 
اجراي آن احساس مي شود جامعه گسترده 
ورزش نیز خــارج از این الزام نخواهد بود 
و بــا توجه به بعد کالن و جامعه گســترده 
آن، اعتقاد و عمل به این سیاســت کالن در 
راســتاي تصمیم گیــري و اجرایي در الیه 
نهادي، موثر  هاي زیرمجموعه ساختاري و 

واقع خواهد شد.
آزادبخت گفت: رونق تولید در مقوله ورزش 
باید جدي گرفته شــود زیــرا خودکفایي و 

اســتفاده از منابع و ظرفیــت هاي موجود در 
حوزه تجهیزات، تاسیسات، پوشاک با کیفیت 
ورزشــي، ارتقاي کمي و کیفي ورزش را در 
کشــور به دنبال دارد و در حال حاضر تمامی 
تجهیزات خریداری شده، تولید استان همدان 

می باشد.
معاون سیاســی و امنیتی اســتاندار همدان با 
بیان اینکــه صنعت ورزش مــي تواند یکي 
از مهمترین پایگاه هاي توســعه اقتصادي و 
پیشــرفت اجتماعي باشــد، افزود: گسترش 
موفقیت هاي ورزش در بعد همگاني مي تواند 
متضمن سالمتي جامعه شود و دستاوردهاي 
ورزش در بعد قهرماني، پویایي و عزت نفس 

ملي را افزایش خواهد داد. 

 تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت های 
۲0۱9 به مقام پنجم رســید. اما سوالی که 
پس از پایان مســابقات باقــی می ماند این 
است که عملکرد، نتایج و رتبه تیم در این 

تورنمنت نشانه کامیابی است یا ناکامی؟
ســال ۲0۱4 درخشــان ترین ســال تاریخ 
والیبــال ایران بود. تیم ملی در آن ســال با 
هدایت »اســلوبودان کواچ« در رده چهارم 
لیگ جهانی و ششــم قهرمانی جهان قرار 
گرفت و بــرای نخســتین بار مدال طالی 
بازی های آســیایی را به دســت آورد اما 
در ســال های بعد دیگر خبری از آن نتایج 
درخشــان نبــود. لیگ ملت هــای ۲0۱9 
فرصتی بود برای پایان دادن به چهار ســال 
رکــود. ایران مدت ها بود که مقابل تیم های 

برتر والیبال جهان ناکام می ماند.
شاگردان »ایگور کوالکوویچ« در مسابقات 
۲0۱9 نتایج خوبــی گرفتند و با ۱۲ برد از 
۱5 بازی مرحله مقدماتی در رده دوم جدول 
ایســتادند. البته در دور نهایی با ۲ باخت از 
لهستان و برزیل، نتوانستند جایی میان چهار 
تیم برتر لیگ ملت ها پیدا کنند. اما ســوالی 
که شــاید برای بســیاری از عالقه مندان به 
والیبال پیش آمده باشد این است که آیا این 
نتایج، نشانه پیشرفت والیبال ایران است؟ و 
آیا ایران یکی از تیم های درجه اول والیبال 

جهان محسوب می شود؟
بــرای درک بهتــر از عملکــرد تیم ملی 
ایران، بهتر است در آغاز شرایط حریفان 
این تیم را بررســی کنیم. ایران تیم هشتم 
رده بندی فدراسیون بین المللی است و در 
لیــگ ملت ها مقابل 7 تیــم از 9 تیم برتر 
جهان به پیروزی رســید. برزیل، فرانسه 
و آمریــکا در دور مقدماتی و لهســتان و 
برزیــل در دور نهایــی، تنها تیم های رده 
اول تا دهم جهــان بودند که مقابل ایران 

پیروزی رسیدند.  به 
با وجود اینکــه ایران نتوانســت در لیگ 
ملت هــا، هیچ یــک از قدرت هــای اصلی 
جهان را با بازیکنان اصلی شکســت بدهد 
اما نمی توانیم این نکته را فراموش کنیم که 
کیفیت بازی شــاگردان کوالکوویچ نسبت 

به دســت کم ۲ ســال گذشــته، پیشرفت 
محسوسی داشته اســت. عملکرد تیم ملی 
در ســرویس، توپ گیــری و دریافت بهتر 
شده بود. در یکی دو سال گذشته بازیکنان 
متهم می شــدند که با انگیــزه پایین بازی 
می کننــد و از حضــور در ترکیب تیم ملی 
اشباع شده اند اما ستاره های با تجربه ایران 
مانند سعید معروف و سید محمد موسوی، 
با انگیزه زیاد در تمام مسابقات خالف امر 
را نشان دادند و تیم با روحیه جنگندگی باال 

به مصاف حریفان می رفت.
امیر غفور، ســتاره شاخص ایران در این 
دوره از مســابقات بــود. عملکــرد این 
بازیکــن پــس از یک فصــل حضور در 
والیبال ایتالیا، رشــد چشمگیری نسبت به 
سال های گذشــته پیدا کرده است. غفور 
حــاال به یک پشــت خــط زن در کالس 
جهانی تبدیل شده و در سرویس، اسپک، 
درخشــانی  نمایش  توپ گیری  و  دفــاع 
داشــت. این بازیکن ۲8 ساله، قرار است 
در فصل پیــش رو در تیم لوبــه قهرمان 
سری آ و یکی از پرســتاره ترین تیم های 

بازی کند. باشگاهی جهان 
کوالکوویچ در ســال های ۲006 تا ۲0۱4 
هدایــت تیم ملــی صربســتان را بر عهده 
داشت و با این تیم به افتخارات بزرگی هم 
رسید. پس از بازی های المپیک ۲0۱6 لندن، 
این مربی مونته نگرویی به نیمکت تیم ملی 
ایران رسید. در سه سال اخیر، کوالکوویچ 
تالش کرده اســت که بیشــتر از گذشته به 
بازیکنان جوان فرصت بدهد. البته بسیاری 
از اهالــی والیبال ایران روند این کار را کند 
بازیکنان جوانی  کوالکوویــچ  اما  می دانند 
را وارد ترکیب تیم ملی کرده اســت. سال 
گذشته، امیرحســین توخته در ۱7 سالگی 
حتی به مسابقات قهرمانی جهان هم رفت و 
مرتضی شریفی ۱8 ساله بازیکن فیکس تیم 
ملی بود. امسال هم محمدرضا حضرت پور 
در ۱9 ســالگی لیبروی اصلی ایران بود و 
ایــن نوید را داد که تیم ملی تا ســال ها در 

این پست تامین باشد.
امــا یکــی از مهم تریــن انتقــادات بــه 

کوالکوویــچ، نحوه هدایــت تیم در کنار 
زمین اســت. در زمان هایی کــه تیم ملی 
از حریــف خود عقب می افتــد یا دچار 
مشکالت روحی می شود، به کمک فوری 
ســرمربی نیاز دارد ولــی کوالکوویچ در 
ایــن زمینــه ضعف های زیــادی از خود 
نشــان می دهد. با این وجــود نمی توانیم 
هیچکدام از نقاط قوت و پیشــرفت بازی 
تیم را به حســاب کوالکوویــچ نگذاریم 
ببینیم. بدون  و فقــط ضعف هــای او را 
شــک پیشــرفت کیفیت فنی تیم ملی، یا 
دست کم بخش زیادی از آن، حاصل کار 

کوالکوویچ و کادر فنی اوست.
در یک دهه گذشــته والیبال ایران مســیر 
پیشــرفت را با ســرعت زیاد طــی کرد و 
در میــان قدرت های جهان مطرح شــد و 
همین موضــوع انتظارات از تیــم ملی را 
هم به شــدت باال برده است. اما این لیگ 
ملت ها نشــان داد که جایگاه کنونی والیبال 
ایران کجاســت. سال هاســت که تیم های 
برزیل، آمریکا، روســیه، لهســتان و ایتالیا 
ابرقدرت های والیبال جهان هستند. فرانسه 
هم گاهی توانســته میان این تیم ها خودی 
نشان بدهد. تیم هایی مانند ایران، صربستان، 
بلغارســتان و کانادا هم در رده بعدی قرار 
دارنــد و به نوعی قــدرت درجه ۲ والیبال 

جهان به حساب می آیند.
والیبــال ایــران در این ســال ها توانســته 
پشــتوانه های خوبی برای تیم ملی پرورش 
دهد اما بازیکن سازی در ایران به هیچ وجه 
قابل قیاس با کشــورهایی مانند روســیه، 
ایتالیا و لهستان و حتی صربستان نیست. در 
میان رشته های تیمی ورزش ایران، والیبال 
همچنان موفق ترین و قدرتمندترین رشــته 
است و بیشترین امید را برای کسب سهمیه 
المپیــک دارد. تیم های نوجوانان و جوانان 
ایــران هم که به زودی باید در مســابقات 
قهرمانی جهان به میدان بروند، پشتوانه های 
خوبی بــرای تیم ملی در اختیــار دارند و 
همچنــان می توان به آینده والیبال کشــور 

امید داشت.
* محمدحسین آجورلو

ایران در لیگ ملت های والیبال 
کامیاب یا ناکام

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان:

ورزش مي تواند یکي از مهمترین
 پایگاه هاي توسعه اقتصادي باشد
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سیستمی برای افزایش ایمنی جاده ها توسط 
محققان کشور طراحی شد

 محققان سیستمی برای ارزیابی میزان کیفیت زهکشی آسفالت بر 
اســاس فناوری پردازش تصاویر ارائه کردنــد که می تواند در ارتقای 
ایمنی جاده ها موثر باشــد.به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهروز 
مطاعی دانشــجوی مقطع دکتری رشــته عمران گرایش راه و ترابری 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، اصطکاک سطحی را یکی از مشخصه های 
مهم روسازی راه ها دانست که سهم باالیی در تامین ایمنی راه ها دارد و 
افزود: اصطکاک سطحی در شرایط اشباع یا نیمه اشباع ماهیتی متفاوت 
با شرایط خشک دارد و از طرفی پدیده هیدروپلنینگ )پراش آب( که 
از مهمترین عوامل انحراف خودرو از مسیر در شرایط بارندگی است 

متاثر از قابلیت زهکشی و اصطکاک سطحی روسازی است.

مخترع پسورد درگذشت
 مخترع پســورد رایانه روز گذشته در سن 93 سالگی درگذشت. به 
گــزارش مهر به نقل از انگجت، حوزه امنیت رایانه یکی از بنیانگذاران 
خود را از دست داد. فرناندو کورباتو که مخترع پسورد رایانه بود، روز 
گذشــته در سن 93 سالگی فوت کرد.این محقق دانشگاه MIT هنگام 
Compatible Time- ( ایجاد سیستم اشتراک گذاری زمان همسان

Sharing System( کانسپت حساب های کاربری را طراحی کرد 
که به وسیله پسوردهایی از آنها محافظت می شود. سیستم CTSS به 
افراد مختلف اجازه می داد همزمان از یک رایانه استفاده کنند.البته اختراع 
پسورد تنها تالش نوآورانه و پیشرو کورباتو نبود. مدل استفاده همزمان 
CTSS مدت زمان انتظار برای پاســخگویی رایانه را از چند ساعت 

به چند ثانیه رساند و به این ترتیب فناوری رایانه قابل استفاده تر شد.

رادیاتور مقاوم در برابر خوردگی 
به بازار رسید

 به گزارش مهر، یکی از روش های رایج گرمایش در آپارتمان های 
مســکونی، اداری و فروشگاه ها اســتفاده از انواع رادیاتور است. آب 
موجود در رادیاتور در سیســتم حرارت مرکزی ساختمان موتورخانه 
گرم شده و توســط پمپ و لوله ها به قسمت های مختلف ساختمان 
منتقل و وارد رادیاتورهای هر قســمت می شــود. آب گرم زمانی که 
گرمای خود را از دســت داد، دوباره به موتورخانه هدایت می شود تا 

گرم شده و این چرخه بارها تکرار می شود.
رادیاتورها از جنس مواد مختلفی همچون آلومینیوم، فوالد، مس و یا 
چدن ساخته می شــوند. یکی از نکات مهم در استفاده از رادیاتورها، 
امکان تخریب و فرسایش بدنه در اثر تماس با آب و رطوبت است. 

خطوط هوایی ایران مجهز به اینترنت 
وای فای می شود

 رئیس ســازمان فضایی ایران از همکاری با ســازمان هواپیمایی 
کشــوری برای برقراری اینترنت در خطوط هوایی خبر داد و گفت: 
در ایــن طرح اتصال اینترنت وای فای در هواپیما با سیســتم دریافت 

ماهواره ممکن می شود.
مرتضی براری اظهار داشت: سازمان فضایی ایران با سازمان هواپیمایی 
کشوری چندین جلســه برگزار کرده است تا موضوع نیاز کاربران به 

اینترنت در خطوط هوایی ایران برطرف شود.
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: برقراری ارتباط در خطوط هوایی، 
متفاوت از سرویسی است که اپراتورهای موبایل از طریق سیم کارت 

روی برخی خطوط هوایی عرضه کرده اند.

گازوئیل زیستی صنعت کشاورزی را 
توسعه می دهد

 دبیر ســتاد توسعه زیســت فناوری، گفت: تولید گازوئیل زیستی 
در مقیاس وســیع، عالوه بر ارائه راهکار بــرای افزایش اکتان بنزین 
مصرفی کشور و کاهش آالینده ها، توانمندی بالقوه برای توسعه صنایع 

کشاورزی دارد.
بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
مصطفــی قانعــی دربــاره ضــرورت توســعه تولیــد گازوئیــل زیســتی 
در کشــور، بیــان کــرد: اگــر بتوانیــم صنعــت تولیــد گازوئیل زیســتی 
ــز  ــی نی ــاورزی و تبدیل ــع کش ــم، صنای ــعه دهی ــور توس را در کش
توســعه خواهــد یافــت کــه ایــن موضــوع نقــش بســزایی در رونــق 

اقتصــادی کشــور خواهــد داشــت.

ابالغ قانون حمایت از مرمت و 
احیای بافت های تاریخی- فرهنگی 

از سوی روحانی
 رئیس جمهوری قانــون حمایت از مرمت و احیای 
بافت های تاریخی- فرهنگی را پس از تصویب مجلس 
برای اجرا به ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری ابالغ کرد. به گزارش ایرنا؛ با ابالغ قانون 
حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی و فرهنگی 
از ســوی حســن روحانی، وزارت راه و شهرسازی و 
بنیاد مسکن انقالب مکلف هستند با همکاری سازمان 
شــهرداری ها در مدت پنج ســال پس از تصویب این 
قانون نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرح های ویژه 
حفاظت و احیای محدوده بافت های تاریخی- فرهنگی 
حسب مورد از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری 
یا کمیســیون های ماده )5( قانون تاسیس شورای عالی 
شهرســازی و معماری مصوب ۲۲ اسفند ۱35۱ اقدام 
کنند. این قانون در جلسه دوم تیر ۱398 مجلس شورای 
اسالمی تصویب شد و ۱۲ تیرماه جاری به تایید شورای 

نگهبان رسید.

کمیته میراث جهانی یونسکو ۲0۲0 
در چین برگزار خواهد شد

 چهل و ســومین دوره اجالس کمیته میراث جهانی 
یونسکو در باکوی آذربایجان با ثبت ۲9 اثر در فهرست 
جهانی و معرفی شــهر »فوجو« در کشور چین به عنوان 
میزبان ســال آینده این رویداد به کار خــود پایان داد. 
در این اجالس در مجموع 35 محوطه در کشــورهای 
مختلف برای جهانی شدن مورد بررسی قرار گرفتند و در 
نهایت ۲9 محوطه )یک محوطه در آفریقا، دو محوطه در 
کشورهای عربی، ۱0 محوطه در منطقه آسیا پاسیفیک، 
۱5 محوطه در اروپا و آمریکای شــمالی و یک محوطه 
در آمریکای التین( توانســتند به فهرست میراث جهانی 

یونسکو وارد شوند.
۲9 میراث جهانی جدید یونسکو شامل 4 محوطه طبیعی، 
۲4 محوطه فرهنگی و یــک محوطه مختلط )طبیعی- 
فرهنگی( می شود. جنگل های هیرکانی در شمال ایران 
که امســال پرونده آن از ســوی ایران در یونسکو مورد 
بررسی قرار گرفت به عنوان دومین میراث طبیعی ایران 
در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. شهر 
تاریخی بابِل در عراق که در 85 کیلومتری جنوب بغداد 
قرار دارد نیز یکی دیگــر از مهم ترین پرونده هایی بود 
که جهانی شــد. همچنین کمیته میراث جهانی یونسکو 
تصمیم گرفت کلیسای المهد در بیت اللحم فلسطین را 
به عنوان محل تولد حضرت عیســی )ع( و معدن نمک 
سانتا لورا در شیلی را از فهرست میراث در خطر خارج 
کنند و جزایر و مناطق محافظت شده خلیج کالیفرنیا در 
مکزیک به فهرست میراث جهانی در خطر اضافه شدند.

گرو گرفتن مدارک هویتی 
در مراکز اقامتی جرم است؟

 قوانین مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بر التزام حفظ مدارک هویتی 
تاکید دارد. سازمان ثبت احوال نیز با استناد به همین قانون، گرو گرفتن یا 
به وثیقه گذاشتن این اسناد را "جرم" دانسته است. سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری نیز سه ســال پیش واحدهای اقامتی را از 
نگهداری مدارک هویتی مسافر، منع کرده است. با این وجود برخی هتل ها 
و مراکــز اقامتی به بهانه کنترل های اداره اماکن نیروی انتظامی همچنان بر 

تداوم این تخلف محرز، اصرار دارند.
به گزارش ایسنا، شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی 
ایران، با هدف صیانت از حقوق مصرف کننده و آگاهی بخشی گردشگران، 
مســافران و دفاتر خدمات مسافرتی، تیرماه سال ۱395 ابالغ شد که ماده 
۱0 آن مشخص کرده است: »در صورت پرداخت وجه الضمان کافی برای 
تسویه حساب از ســوی میهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک 
هویتی ارائه شــده را نداشته و پس از رؤیت و احراز هویت میهمان، باید 

مدارک را به صاحب آن مسترد کنند.«
 تبصره این ماده هم تاکید کرده است: »درباره میهمانان داخلی یا خارجی 
کــه در قالب تــور و از طریق دفاتر خدمات ســیاحتی و جهانگردی در 
واحدهای اقامتی پذیرش می شوند، ضمانت های مالی الزم به منظور جبران 
خسارات احتمالی وارده از سوی میهمان و یا ارائه ی خدمات اضافی، باید 
از سوی دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد اقامتی ارائه 
شود. در هر صورت واحد اقامتی به نگهداری مدارک هویتی میهمانان تور 
مجاز نیست.« قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی 
و شناســنامه که دهم مردادماه ۱370 به تصویب نهایی مجمع تشخیص 

مصلحت نظام رسید، نیز به التزام افراد به حفظ اسناد هویتی تاکید دارد.
مدیر کل وقت سجلی ســازمان ثبت احوال سال ۱39۱ در مصاحبه ای با 
استناد به این قانون، تاکید کرده بود که شناسنامه یک سند هویتی با ارزش 
است و گفته بود: اگر فردی شناسنامه و اسناد سجلی خود را در بیمارستان 
یا جای دیگری به عنوان وثیقه قرار دهد، هم خودش مجرم اســت و هم 

کسی که شناسنامه را قبول کرده است.
مدیرکل وقت روابط عمومی ثبت احوال کشور هم سال ۱393 با ارجاع به 
قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، 
بار دیگر تاکید کرده بود که ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی 
در هر مکانی برای صاحب شناسنامه و گیرنده آن جرم محسوب می شود.

با این وجود مراکز اقامتی پس از گذشت سه سال از صدور دستورالعمل 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حدود ۲8 سال از 
تصویب قانون اسناد سجلی و شناسنامه ای، همچنان پای اداره اماکن نیروی 

انتظامی را وسط می کشند و از اجرای این قانون خودداری می کنند. 
سرهنگ داوود افتخاری، رئیس اداره بررسی صالحیت پلیس نظارت بر 
اماکن عمومی ناجا، در نشست فصلی اتحادیه میهمانپذیرهای استان تهران، 
»ضوابط اماکن نیروی انتظامی« در موضوع اقامتگاه ها را با اســتناد به ماده 
۱7 نظام صنفی تشریح و شرایط پذیرش مسافران دارای صیغه نامه، زنان و 
کودکان تنها، زوج ها و اتباع خارجی در اماکن اقامتی را شفاف سازی کرد و 
تاکید ناجا را بر پذیرش مسافر در مراکز اقامتی در هر شرایطی دانست. در 
این ماده که به جزئیات آن اشاره شد، هیچ بندی مشخصا به ضرورت و یا 

الزام نگهداری از مدارک هویتی در مراکز اقامتی، نپرداخته است.
جمشید حمزه زاده، رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران، سال گذشته 
به دنبال کارشــکنی برخی مراکز اقامتی از دســتورالعمل سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره بهانه جویی برخی هتل ها درباره 
نگه داشتن اسناد هویتی به خاطر نظارت های ناگهانی ماموران اداره اماکن 
نیروی انتظامی، گفته بــود:  این اداره کاری به مدارک هویتی ندارد، چون 
اطالعات و مشخصات همه مسافران در سیستم هتل ها ثبت می شود. وقتی 
مسافر احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد این اسناد نزد هتل باقی بماند. 
ضمن این که مسافران خارجی به گذرنامه خود نیاز دارند و هتل نمی تواند 

آن ها را گرو نگه دارد.

■ حديث:
امام رضا )ع(:

امامت، زمام دين است و رشته مسلمانان و اصالح و آبادانی دنیا و عّزت مؤمنان.         
الكافي ج 1 ص 200 ح 1 

■ دوبیتي:
پريشانم پريشان آفريدند مرا نه سر نه سامان آفريدند  

مرا از خاک ايشان آفريدند پريشان خاطران رفتند در خاک  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س.......  شبی که ماه کامل شد- ما همه باهم 
هستيم- تگزاس2 - زهرمار

.......... ................. ما همه باهم هستيم- ■ قد  س2
■ فلسطين1  سرخ پوست - ايکسالرژ - شبی که 

ماه کامل شد
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون..... زهرمار- ايکسالرژ
■بهمن مالير.... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 

کامل شد 
■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

 این روزها نجــات نورمحال از جمله مهمترین 
درخواســت های دوستداران میراث فرهنگی و البته 
ســوژه های خبری استان همدان است. حاال پس از 
گذشت دو روز از آغاز کار گودبرداری در عرصه ی 
عمارت نورمحال همدان، به صورت رسمی، این بار 
پای رفاقت و درخواســت شــهردار همدان به میان 
آمد تا زخم نورمحال عمیق تر نشود، اما در این میان 
پــای تنها راهکاری که به میــان نمی آید وجود یک 
زمین معوض است. حقی که مالک به عنوان حقوق 
مالکانه اش بایــد از آن بهره برداری کند اما مدیریت 
شــهری می تواند با طرحی دیگر، مانند دادن زمینی 
معوض یا فکری برای ایجاد کاربری مناسب تر بدون 
وارد شدن هر نوع آســیبی به آن، از گودبرداری در 
چنــد متری آن و وارد کردن هر نوع آســیبی به آن، 

جلوگیری کند.
  آســیب و تخریبی متوجه بنای تاریخی 

نورمحال نیست
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
همدان گفت: آسیب و تخریبی متوجه بنای تاریخی 
نورمحال نیســت. علی مالمیر، در پی انتشار خبری 
مبنی بر تخریــب بنای تاریخــی نورمحال، گفت: 
ساخت وســازها در زمینی در ســمت جنوب بنای 

تاریخی نورمحال در حال انجام است.
وی تأکید کرد: این عملیات عمرانی هیچ آسیبی 
به بنــای تاریخی نورمحال وارد نمی کند، پروانه 
ســاخت در این محوطه در سال 9۱ با هماهنگی 
اداره کل میراث فرهنگــی وقت، بر مبنای حریم 

است. نورمحال صادر شده  تاریخی  بنای 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
همــدان، اضافه کرد: مالک محوطه جنوبی این بنای 
تاریخی، بر اساس توافق صورت گرفته این محوطه 
را به شــهرداری واگــذار کرده و شــهرداری هم 

ساخت وساز را آغاز کرده است.
مالمیر تأکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی همدان با 
تمــام توان حفاظت و نگهــداری از آثار تاریخی و 

فرهنگی را در دستور کار دارد.
توقف  بــرای  شــهردار  درخواســت   

گودبرداری در عرصه نورمحال
رضوان سلماسی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای شــهر همدان، در گفت وگو با ایسنا، توقف 
عملیات گودبرداری در عرصه عمارت نورمحال را 

تائید کرد.
اتفاقی که دیگر رســانه ها آن را به دنبال صحبت 
شــهردار همدان با پیمانکار پروژه اعالم کرده اند 
تــا زمان حضــور شــهردار در همــدان فعالیت 
خاکبرداری متوقف باشــد، اما ایــن اتفاق تا چه 
زمانی می تواند ادامه دار باشد. پیمانکار کار را آغاز 
می کند، با انتشار خبر توسط دوستداران و فعاالن 
میراثی و رســانه ها برای مدتی متوقف می شود، تا 
شــاید معجزه ای رخ دهد و بار دیگر روز از نو و 

گودبرداری از نو.
احمــد ترابــی، معــاون میراث فرهنگــی اداره کل 
میراث فرهنگی استان همدان، در گفت وگو با ایسنا، 
از ارســال پرونده ی این بنای تاریخی و اتفاقات در 
حال وقوع در اطراف آن، به معاونت میراث فرهنگی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

خبر می دهد.
 حذف قانون محدودیت پروانه ی ساخت 

توسط دیوان عدالت اداری
مدیر کل محوطه هــا و بناهای تاریخی، می گوید: 
در این زمینه اقدام قضائی کرده ایم، اما نتوانستیم 

کاری پیش ببریم. گویا براســاس قوانین جدید، 
دیوان عدالــت اداری قانونــی را تصویب کرده 
است که اگر پروژه پروانه ی ساخت داشته باشد، 
محدودیت ســال برای آن برداشــته می شود، اما 
توقــف موقت کار تا این زمان، به دلیل انتشــار 
خبرها و فشار افکار عمومی بود. هادی احمدی، 
انتظار میراث فرهنگی از شورای شهر و شهرداری 
را دادن زمیــن معــوض به مالــک زمین عنوان 
می کند و می افزاید: کمیته امداد درست می گوید 
که 70 درصد ملک را به شــهرداری داده است، 
اما اکنون اجازه ی ســاخت و ســاز ندارد. باید 
شهرداری کوتاه بیاید و جای دیگری به او بدهد 
چون حــق مالکانه ی او ایــن را ایجاب می کند. 
اما با پیگیری های انجام شــده، شــورای شهر و 
شــهرداری همدان به هیچ وجــه حاضر به دادن 

زمین معوض نشده اند.
وی با اشاره به این که حدود یک سال است به طور 
دائــم کار گودبرداری در عرصه نورمحال را متوقف 
می کنیم تا شاید فرجی شــود، ادامه می دهد: به هر 
حــال دادن زمین معوض از ســوی دولت به مالک 

غیرممکن اســت، طرح هایی مانند پیشنهاد تجاری 
شدن محوطه را مطرح کرده ایم ، اما رد شد.

 پیمانــکار در زمین عرصــه ی نورمهال 
شریک است

احمدی بــا بیان این که پیمانــکار پروژه، عالوه 
بر داشــتن نقش پیمانکار، شــریک پــروژه نیز 
تغییر  پیمانکار در هربار  ادامه می دهد:  هســت، 
زمــان کار، از کمیته امداد تقاضــای غرامت و 
خســارت می کند که این امر به یک کالف ســر 

است. تبدیل شده  درگم 
وی تاکیــد می کند: اگر طــرف کار فقط کمیته 
انجــام دهیم.  کاری  بــود، می توانســتیم  امداد 
امــا متأســفانه شــخص دومی که ســرمایه اش 
را در ایــن زمیــن خوابانــده و پروانه و مجوز 
نیــز دارد، باعث این گره اســت. با این وجود 
همچنان کار را دنبــال می کنیم و یگان حفاظت 
میراث فرهنگــی  به طور دائم چک می کند و در 
صورت آغاز کار جلــوی آن را می گیرد اما هر 
بار فقط مــدت کوتاهی می توان این کار را کرد 
و تاکنون پیگیری ها هیچ نتیجه ای نداشــته است.

مدیرکل میراث فرهنگی همدان:

بنای تاریخی نورمحال تخریب نشده است
■ زخم نورمحال عمیق تر نشود

مريم مقدم  «

 اگر دلتان می خواهد چرخی در اســتان بزنید 
و هنرهای دســتی و داشــته های هنــری مردم 
شــهرها و روستاها را یک بار مرور کنید، فرصت 
را غنیمــت بشــمارید و راهی مجتمــع فرهنگی 
هنری شــهید آوینی شوید. نمایشــگاه توانمندی 
ها و دســتاوردهای روستا و عشــایر با حضور 
روســتاییان و عشــایر نمونه اســتان در مجتمع 
فرهنگــی هنری شــهید آوینی همدان گشــایش 

است.  یافته 
 ایــن روزها حیاط و محوطه ایــن مکان فرهنگی 
با حال و هوایی متمایز روبروســت.  دستاوردهای 
روستاییان و عشایر در قالب نمایشگاه برای بازدید 
محیا شــده است تا همشهریان بیشتر از داشته های 

استان بدانند.
مراســم افتتاحیه این نمایشــگاه روز گذشــته با 
حضور مسئوالن ارشد اســتان در مجتمع فرهنگی 

هنری شهید آوینی برگزار شــد. در این نمایشگاه 
بخشــی از دســتاوردهای زحمت کش روستایی و 
عشــایری استان به نمایش در آمده است و مجتمع 
فرهنگی هنری شــهید آوینی تا ۲6 تیرماه، میزبان 
دستاوردهای روســتاییان و عشایر شهرستان های 

استان است.
معرفی جاذبه های فرهنگی، طبیعی و گردشگری، 
معرفی مفاخر و مشــاهیر روســتاییان و عشــایر 
اســتان، ارائه محصوالت قابــل عرضه در قالب 
برپایــی غرفه های مختلــف از اهداف برگزاری 
این نمایشــگاه اســت  بر اســاس برنامه ریزی 
ها، غرفه ای هــم به خالقیت هــا و نوآوری ها 
اختصاص داده شــده است. عالوه بر این کارگاه 
های آموزشــی، اجراهای آیین های سنتی، بازی 
های محلی، موسیقی سنتی و برگزاری نمایشگاه 
عکس از دیگر بخش های این نمایشــگاه خواهد 
بود. برگزاری کارگاه آموزشــی- پژوهشــی یک 

روزه ویــژه عشــایر و روســتاییان نمونه غرب 
کشــور، از دیگر فعالیت هــای جنبی و تأثیرگذار 

است. نمایشگاه  این 
 روستا مهد تمدن است

سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
با تأکید بر اینکه روستا مهد تمدن است و نخستین 
تمدن ها از روستا شکل گرفته اند، اظهار کرد: آنچه 
به روستا رونق می دهد انسان های بزرگی است که 

در آنجا زندگی می کنند.
علــی مرادی نور با بیان اینکه بســیاری از مفاخر و 
بزرگان از روســتا برخاســته اند، افزود:  هدف از 
برگزاری این نمایشگاه معرفی آداب و رسوم، بازی 
های بومی محلی، آیین های مذهبی، پوشــش های 
محلی، غذاهای سنتی و ایجاد ارتباط شهرنشینان با 

روستاییان است.
وی خاطرنشــان کــرد: در این نمایشــگاه زندگی 
عشایر در ســیاه چادر به نمایش گذاشته شده و در 

بخش دیگر نیز تولیدات روســتا و عشایر از جمله  
پخــت نان، حبوبات، صنایع دســتی به نمایش در 
آمده اســت. تالش کرده ایم در این نمایشــگاه به 
ســادگی و آن گونه که شایسته است، گوشه ای از 
تالش های عزیزان زحمت کش روســتا و عشایر را 

به نمایش بگذاریم. 
 برگزاری جشنواره های مختلف استانی و 

ملی در حوزه روستا و عشایر
مســئول دبیرخانه فرهنگ و هنر روســتا و عشایر 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از برگزاری 
جشــنواره های مختلف اســتان و ملــی در حوزه 

دستاوردهای روستاییان و عشایر خبر داد.
حمیدرضا ناطقی در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه 
توانمندی و دســتاوردهای روستا و عشایر استان 
همدان، با قرائت پیام دبیر شورای فرهنگ و هنر 
روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به این مراســم؛ اظهار کرد: طرح ســاماندهی و 

ارتقــای خدمــات فرهنگی به جامعه روســتایی 
کشور از اولویت های اصلی دولت است.

وی افزود: دبیرخانه روســتا و عشایر در سال 97 
تشــکیل شده و امسال با برنامه ریزی فرهنگی سال 
و افزایش اعتبارات حوزه روستا و عشایر، برگزاری 
سه جشنواره ملی و هشت نمایشگاه دستاوردهای 

روستا و عشایر پیش بینی شده است.
ناطقی از برگزاری جشــنواره هــای مختلف ملی 
و اســتانی خبر داد و گفت: برگزاری نمایشــگاه 
دســتاوردها و توانمندی های روســتا و عشایر و 
برگزاری جشــنواره فیلم کوتاه روستا و عشایر از 

جمله برنامه های اجرایی در این زمینه است.
وی عملکــرد اســتان ها را در این زمینه مناســب 
ارزیابی کرد و گفت: ســتاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد اســتان ها و کانون های 
روســتایی تحت پوشــش، ظرفیت مناسبی برای 
اجــرای برنامه هــای فرهنگی و هنری در ســطح 

روستاها و عشایر دارند.
گفتنی اســت، نمایشــگاه دســتاوردهای روستا و 
عشــایر  از ۲۲ تا ۲6 تیرمــاه در مجتمع فرهنگی 
هنری شهید آوینی همدان آماده بازدید برای عموم 

عالقه مندان است.

تا 26 تیرماه حضور در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی را از دست ندهید 

از دستاوردهای روستاییان و عشایر تا شما راهی نیست


