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خبر

نمود اقتدار ايران اسالمى 
 1- پس از ترور شهيد سليمانى در كشور عراق توسط نيروهاى 
متجــاوز آمريــكا و پذيرش مســئوليت از ســوى رئيس جمهور 
تروريســت آمريكا، جمهورى اسالمى ايران از انتقام سخت سخن 

گفت و اين انتقام از سوى همه مردم مطالبه شد.
در فرياد انتقام، ايرانى ها تنها نبودند و جبهه مقاومت بر انتقام تأكيد 

داشت و اين موج خون خواهى در جهان گسترش يافت.
3- تأكيد مســئوالن نظامى و كشورى ايران بر قطعى بودن انتقام در 
كنار تأكيد رهبران جبهه مقاومت همچون مجاهد بزرگ سيد حسن 
نصرا... بر انتقام و تشــريح شرايط سختى كه آمريكا در آن گرفتار 
آمده اســت، دليلى شــد تا روان پريشــى ترامپ افزايــش يافته و 
ياوه گويى هاى وى همچون حمله بــه مراكز فرهنگى ايران، چهره 
واقعى تروريســم دولتى آمريكا و به قدرت رسيدن يك تروريست 

در آمريكا را بيشتر نمايان كرد.
3- تأخيــر ايران و پرهيز از عجله در پاســخ به اقدام تروريســتى 
آمريكا و برنامه ريزى پاسخى منطقى در عرصه نظامى و ديپلماتيك، 
براى ترامپ و دســتگاه حاكمه آمريكا كه تصور مى كردند آتشــى 
كه در منطقه افروخته اند با تهديد يا پاســخى كوتاه از سوى ايران 

خاموش مى شود، بيشترين اذيت را داشت.
اين وضعيت ســخره گرفتن ديپلماسى از ســوى آمريكا را بيش از 

هميشه نمايان كرد.
نگاهى به مطالبى كه از پيام روز اول آمريكا با ارســال ليســتى از 
فرماندهان براى ايران و درخواســت براى انتقام با كشتن افرادى از 
اين ليست، اوج هنرنمايى گســتاخانه ترامپ بود كه شعار وى در 

انتخابات مبنى بر اول آمريكا را زير سئوال برد.
4- دو ملت ايران و عراق راه انتقام از آمريكا را به بهترين شــكل 

سپرى كرده و در اين راه مصمم به ادامه مسير هستند.
تصويب طرح اخراج نيروهاى آمريكايى از عراق توســط پارلمان 
اين كشور و تصويب تروريست بودن نيروهاى پنتاگون در پارلمان 
ايران 2 اقدام قانونى و ديپلماتيك بســيار خوب در راه انتقام اصلى 
از آمريــكا يعنى خروج كامل اين كشــور و پايان تجاوز در منطقه 

غرب آسيا است.
5- تشــييع پيكر مطهر سردار سليمانى و شهيد ابومهدى و شهداى 
مقاومت در ايران و عراق را مى توان نخســتين گام انتقام از ترامپ 
تروريســت و استكبار جهانى كه ســال ها براى ايجاد تفرقه بين 2

ملت كوشــيده بودند و اميد داشتند اين ترور نيز آغازى بر افزايش 
نكات تفرقه آميز باشد، دانست.

ايــن حضور بى نظيــر و اميدآفرين براى جبهــه مقاومت، يأس و 
شكســت را براى ترامپ از اقدامات تروريستى به دنبال داشت و به 

تعبيرى اولين انتقام بدون شليك يك گلوله بود.
6- سيلى زده شــده به آمريكا با زدن موشك به 2 پايگاه مهم وى 
در عراق كه مهم ترين پايگاه اين كشــور نيز بوده، نمونه اى واضح 
از اقتدار، شــجاعت و شفافيت جمهورى اســالمى در رفتارهاى 

بين المللى است.
ــوى  ــده از س ــخت بيان ش ــام س ــى از انتق ــه بخش ــدام ك ــن اق اي
رهبــر معظــم انقــالب بــود، آمريكايى هــا و جهانيــان را مبهــوت 
اقتــدار فرزنــدان ايــران در تبعيــت از فرماندهــى كل قــوا كــرد تــا 
ــا ايــن اقــدام، پوشــالى بودن ابهــت و ابرقدرتــى آمريــكا  ايــران ب

را نشــان دهــد.
7- اقدامات انجام شده، توســط مردم، مسئوالن، سپاه و نيروهاى 
مســلح و اقدامــات انجام شــده در حوزه ديپلماســى و تعامالت 
منطقه اى با همســايگان نمودى از اقتدار ايران اسالمى است كه به 

بركت خون شهيد سليمانى و شهيد مقاومت، حاصل شده است.
ايــن اقتدار و حفظ آن با اتــكا به مردم و تبعيــت از رهبر معظم 
انقالب، نويد بخش انتقام سخت، خروج كامل نيروهاى تروريست 

آمريكا از منطقه، خواهد بود.

نزاع دسته جمعى در همدان يك كشته برجا گذاشت
 نــزاع دســته جمعــى 5 تــن در يــك گل فروشــى واقــع در ميــدان كبوتــر شــهرك 

شــهيد مدنــى شــهر همــدان بــه قتــل يــك جــوان 20 ســاله منجــر شــد. 
ــنبه  ــى 18 روز سه ش ــاعت حوال ــت: س ــدان گف ــتان هم ــى شهرس ــده انتظام فرمان
ــاى  ــل فوريت ه ــه عوام ــل، ب ــه قت ــزاع دســته جمعى منجــر ب ــورد ن ــزارش يــك م گ
ــور  ــل حض ــوران در مح ــى از مأم ــگ تيم ــد و بى درن ــانى ش ــى 110 اطالع رس پليس

ــد.  يافتن
ــا اظهــار كــرد: پــس از حضــور مأمــوران در  ــا ايرن جمشــيد باقــرى در گفت وگــو ب

محــل مشــخص شــد كــه 3 تــن از سرنشــينان يــك دســتگاه ســوارى پــژو به دليــل 
اختالف هــاى قبلــى بــا 2 تــن ديگــر در ميــدان كبوتــر شــهرك شــهيد مدنــى درگيــر 

شــدند. 
وى ادامــه داد: ايــن نــزاع بــه گل فروشــى حاشــيه ميــدان كبوتــر كشــيده شــده و در 
ــه  ــه ب ــو و واردكــردن ضرب ــا اســتفاده از چاق ــر ب ــن درگي ــن محــل يكــى از طرفي اي

ناحيــه حســاس بــدن، بــه مــرگ يــك جــوان منجــر شــد. 
باقــرى بيــان كــرد: در جريــان ايــن درگيــرى خونيــن 3 تــن بــه شــدت مجــروح و 
ــه بيمارســتان منتقــل شــدند كــه يكــى از آن هــا جــان خــود را  توســط اورژانــس ب
ــرار  از دســت داد و 2 تــن ديگــر تحــت مراقبــت پزشــكان و تحــت نظــر پليــس ق

گرفتنــد. 
وى گفــت: يكــى از مســببان اصلــى ايــن درگيــرى كــه مجــروح شــده بــود، پــس از 
ترخيــص از بيمارســتان تحويــل دادســرا و يكــى ديگــر از عوامــل ايــن درگيــرى پــس 

از ترخيــص از بيمارســتان تحويــل دايــره جنائــى پليــس آگاهــى شــدند. 
ــا بيــان اينكــه ايــن افــراد پيشــتر ســابقه  فرمانــده انتظامــى شهرســتان همــدان ب
ــرى  ــن درگي ــببان اي ــر از مس ــن ديگ ــرد: 2 ت ــار ك ــتند، اظه ــم داش ــرى ه درگي
خونيــن متــوارى شــدند كــه تــالش پليــس بــراى دســتگيرى ايــن افــراد ادامــه 

دارد. 
باقرى بيان كرد: جسد جوان 20 ساله تحويل پزشكى قانونى شده است .

با حضور اقشار مختلف مردم و نهادهاى دولتى و غيردولتى برگزار شد

شام غريبان سردار مقاومت در همدان

نام گذارى بلوار بعثت همدان 
به نام سپهبد سليمانى

 بلــوار بعثــت همــدان به نــام ســپبهد شــهيد "قاســم ســليمانى"
مزيــن شــد. 

ــال  ــرد: به دنب ــار ك ــدان اظه ــهر هم ــالمى ش ــوراى  اس ــس ش رئي
شــهادت افتخارآميــز ســردار رشــيد اســالم ســپهبد قاســم ســليمانى 
ــن  ــراى اداى دي ــت و ب ــكار و تروريس ــكاى جنايت ــت آمري به دس
ــر  ــادل نظ ــس از تب ــن پ ــت و وط ــرباز مخلــص والي ــن س ــه اي ب
ــن  ــام اي ــه ن ــوار را ب ــن بل و بحــث و بررســى اعضــاى شــورا، اي

ــم.  ــن كردي ــدر مزي شــهيد گرانق
ــن  ــر اي ــرد: ب ــان ك ــا بي ــا ايرن ــو ب ــردان در گفت وگ ــران گ كام
ــذر پژوهــش  ــوار حدفاصــل زيرگ ــده بل ــاى آين ــاس در روزه اس
ــپهبد قاســم  ــام شــهيد س ــه ن ــر اعظــم ( ص) ب ــذر پيامب ــا زيرگ ت

ــد.  ــام مىده ــر ن ــو تغيي ــا نصــب تابل ــمى ب ــليمانى در مراس س
گــردان خاطرنشــان كــرد: اعضــاى شــوراى  اســالمى شــهر 
ــا و  ــا، خيابان ه ــى از ميدانه ــذارى يك ــى نامگ ــدان در طرح هم
ــهيد  ــردار ش ــام س ــهر به ن ــن ش ــطح اي ــاى مناســب س ــا مكان ه ي
ــم  ــن تصمي ــد و در نشســتى اي ــليمانى را مصــوب كردن قاســم س
مبنــى بــر تغييــر نــام بلــوار بعثــت بــه عنــوان يكــى از مســيرهاى 

ــن شــهر اتخــاذ شــد.  ــردد اي ــى و پرت اصل
در روزهــاى اخيــر برخــى شهرســتان ها و شــهرهاى همــدان 
يــا  و  خيابان هــا  ميدانهــا،  از  يكــى  نامگــذارى  بــه  نســبت 
مكان هــاى مناســب بــه نــام سردارشــهيد ســليمانى اقــدام كردنــد. 

مديران غيربومى بخوانند
مهدى ناصرنژاد »

 تكاپوى نامحســوس نامزدهاى انتخاباتــى براى يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى در جريان است. البته طبق نص قانون، موعد 
رســمى تبليغات انتخاباتى يك هفته اى پيش از روز انتخابات است 
كه امســال با دوم اسفند مصادف اســت. با اين حال تمام نامزدهاى 
انتخاباتى مجلس در سراســر ميهن اسالمى كه صالحيت آن محرز 
شده است، خواه ناخواه بدون سر و صدا و گاهى به بهانه مكان يابى 
مناسب براى تشــكيل دفتر مركزى ستاد انتخابات خود وارد عرصه 

گفتمان هاى تبليغاتى شدند.
چنين خيزش هاى پنهانى براى جلب افكار عمومى در حوزه همدان 
نيز براى فعاالن اجتماعى محســوس اســت و جالب است بدانيم، 
بيشــتر از خود نامزدهاى انتخاباتى اين قشــرهاى فعال سياســى و 
اجتماعى و حتى اقتصادى هســتند كه جابه جايى به دنبال و پى جوى 
آدرس كانديداهاى تعيين صالحيت شــده هســتند تا مگر با ارزيابى 
موقعيت و شــانس موفقيت افراد در انتخابات پيش روى، تكيه گاهى 
مطمئن براى حيات اقتصادى و سياسى خود حداقل در 4 سال آينده 

به دست آورند. 
چنين افراد و جستجوگران عنوان و منصب، حتى پاى خود را فراتر 
از اين گذاشته و از نماينده مورد نظر خود جلو افتاده و چكامه هايى 
از افكار و ايده هاى سياسى و استدالل هاى مديريتى وى را به خاطر 
ســپرده و حفظ كرده اند و در طرح نظرات و ديدگاه هاى خويش در 
چنين نشســت هاى غيررســمى از آن وام مى گيرند و چنين وانمود 
مى كنند كه به افكار نماينده احتمالى بســيار نزديك هستند و در اين 
رهگذر خيلى زيركانه و با رعايت احتياط و همه جانبه قول مساعدت 

و همراهى هم مى دهند!
بديهى است در چنين گفتمان هاى معامله گرانه بسيارى از محورهاى 
مربوط به ســمت و سوى چگونگى گزينش و حمايت يا مخالفت با 
تركيب مديريتى استان به ميان مى آيد و بحث شيرين مديران بومى و 

غيربومى هم به درازا در ميان گذاشته مى شود.
ــى  ــران بوم ــا خوشــبختانه موضــوع كــم و كيــف مدي متأســفانه ي
و غيربومــى و ضرورت هــاى بينشــى و گرايشــى آن در تمــام 
ــمى و  ــمى و غيررس ــل رس ــيارى محاف ــه بس ــته ب ــال هاى گذش س
خصوصــى درز پيــدا كــرده و مطبوعــات محلــى نيــز زيــاد بــه آن 

مى پردازنــد. 
ــاد  ــاص زي ــل خ ــاى محاف ــع از ديدگاه ه ــه تب ــانه ب ــل رس ــا اه م
از ضــرر و زيــان اســتان از  دلســوزنبودن مديــران غيربومــى، 
ــان  ــتان خودم ــا در اس ــيارى از عملكرده ــم و بس ــد بوده اي گله من
ــى  ــر را ناش ــتان هاى ديگ ــه اس ــوازن نســبت ب ــه هاى نامت و مقايس
توانمنــد  نيروهــاى  قربانى شــدن  و  جناحــى  انتصاب هــاى  از 
بومــى در معامله هــاى سياســى نوشــته ايم و البتــه كــه چنيــن 
طيف هــاى  محفلــى  ديدگاه هــاى  از  اغلــب  اطالع رســانى ها 

تأثيرگــذار تأســى مى گيــرد.
واقعيت اين است كه در ســاختار مديريت جامعه ما، اغلب عزل و 
نصب ها به شدت متأثر از ســمت و سوى فكرى مديران ارشد بوده 
اســت و البته در اغلب جوامع و كشــورها نيز چنين رويه اى حاكم 
اســت و قطعًا جوامع و دولت هاى موفق و توسعه گرا هستند كه در 
عمل هم شايسته گرا باشند و عزل و نصب هاى آنان بر اساس و بينش 

شايسته ساالرى باشد.
امــا يك واقعيت انكارنشــدنى هم وجــود دارد، اين كه چنانچه در 
انتخاب هــا و گزينش ها در يك شــرايط برابر بايــد حق تقدم را به 
نيروهاى بومى داد، وليكن در شــرايط نابرابر و غيرمســاوى حتمًا 
نيروهاى غيربومى توانمنــد و متخصص در اولويت قرار مى گيرد و 

اگر جز اين باشد جامعه ضرر مى كند.

1- اجراى طرح پيــاده راه در 4 خيابان ديگر منتهى به ميدان امام(ره) 
منتفى شده است. گويا عقب نشينى از پياده راه اكباتان و صدور مجوز 
ورود ون ها به اين خيابان، پياده راه سازى را صرف هزينه اضافى كرده 
اســت. گفتنى است افكار عمومى هنوز نســبت به ضرورت پياده راه 

سازى بلوار ارم از سوى شهردارى، اقناع نشده است.
2- استفاده تبليغاتى يكى از داوطلبان مجلس از تصوير سردار سليمانى 
بازتاب منفى داشــته اســت. گويا مردم به اين سوءاستفاده اعتراض 
داشته اند. گفتنى اســت حوزه انتخابيه اين داوطلب در استان همدان 

نيست. 
3- بيشــتر داوطلبان انتخابات مجلس در حــوزه انتخابيه همدان در 
مراســم راهپيمايى و تجمع تجليل از شــهيد سردار سليمانى حضور 
فعالى داشــته اند. گويا اين حضور بيشتر جنبه قدرشناسى و همراهى 
با مردم داشــته است. گفتنى است مردم همدان به دعوت نماينده ولى 
فقيه در اســتان روز سه شنبه قدرشناسى با شكوهى از سردار سليمانى 

در همدان برگزار كردند.
4-نواقــص برگزارى مراســم بــزرگ خيابانى در همــدان همچنان 
باقى اســت. گويا در مراســم تجمع روز سه شنبه مشكالت صوت و 
ناهماهنگى ها همچنان وجود داشــته و مردم را آزار داده است. گفتنى 
است سال ها است كه قرار اســت اين سيستم صوتى اصالح و براى 

مراسم بزرگ آماده استفاده شود.
5- شــهردارى همدان پروژه موزه ميدان امام(ره) را در مراســم روز 
سه شنبه به عمد پوشش نداده اســت. گويا نمايش پروژه هاى كند در 
مراسم حساس به عنوان نمادى نامناسب از استان و تحريك مسئوالن 
براى دريافت اعتبارات بيشــتر از روش هاى شــهردارى است. گفتنى 
اســت كوتاهى شــهردارى در تصاوير ارسالى عكاســان از خروش 

همدانى ها تأثير منفى داشته است.

دادستان بهار
معرفى شد
  مراسم توديع  و معارفه دادستان شهرستان 

بهار برگزار شد. 
دادســتان عمومى و انقالب اســتان همدان 
در اين مراســم با اشاره به شــهادت سردار 
ســليمانى، از تالش هاى جهادى دادســتانى 
سابق بهار تقدير كرد و گفت: حمزه داوودى 
در مدتى كه در بهار خدمت مى كرد مجاهدانه 
و صالحانه عمل كرد و هم اكنون ارتقاى درجه 
گرفت و به عنوان قاضى دادگاه تجديدنظر در 

مركز استان در خدمت مردم خواهد بود.
حســن خانجانى با معرفى احســان فرجى 
به عنوان دادســتان جديد شــهر بهار افزود: 

فرجــى پيش از اين رياســت دادگاه انقالب 
عمومى آبادان را برعهده داشــته و هم اكنون 
در ايــن جايگاه قــرار گرفته اســت و ما از 
همه مديران شهرستانى انتظار داريم همچون 
گذشــته با فرجى به عنوان دادســتان جديد 

شهرهمكارى داشته باشند.
دادســتان ســابق شــهر بهار نيز با تبريك و 
تسليت شهادت سردار سليمانى گفت: سردار 
ســليمانى ركن ديگرى از بصيربودن را به ما 

نشان داد و آن اطاعت پذيرى تا شهادت بود.
حمزه داوودى با اشــاره به خدمت 12 ساله 
خــود در شــهرهاى صالح آبــاد، اللجين و 
بهارافزود: خدا را شاكرم كه در خدمت مردم 
بهار بودم و چيزى جز تدين و بزرگوارى از 
آنها نديدم و از مردم مى خواهم  اگر كوتاهى 

در كار بود بر من گذشت كنند.
وى افــزود: روزى همه از ديار فانى خواهيم 
رفت و چه خوب اســت كــه در آن لحظه 

سبكبار باشيم.
حجت الســالم والمسلمين محمد على ارزنده 
امام جمعه شهرســتان بهار نيــز درادامه اين 
مراســم با اشــاره به هدف قراردادن پايگاه 
نظامى آمريكا توســط موشك هاى امريكايى 
گفت: خبرهايى كه امروز شــنيديم حاكى از 
اين بود كه وزيــر امور خارجه آمريكا اذعان 
داشت كه حاضرند پرچم سفيد را براى ايران 
باال ببرند و اين هيبت و صالبت يك كشــور 

مقتدر است.
فرماندار شهرستان بهار نيز ضمن خيرمقدم 
به احســان فرجى و آرزوى موفقيت براى 

حمــزه داوودى به بيان ابعاد شــخصيتى و 
اثرگذارى سپهبد قاسم سليمانى پرداخت و 
تصريح كرد: حاج قاســم سليمانى هيچگاه 
در شيپور اختالفات داخلى ندميد و همواره 
حالل مشــكالت بود و بــا اتفاقات پس از 
شهادتش عشق مردم به سپاه را بيشتر كرده 
و موجب انسجام بيشــتر در منطقه خواهد 

شد.
احســان قنبرى خاطرنشــان كرد: با شهادت 
ســردار دل ها، آمريكا خوار شــد و روز 13

دى ماه به عنوان روز جهانى مقاومت در تاريخ 
به ثبت رســيد و اگر امروز خرد و كالن، پير 
و جوان عاشق حاج قاسم سليمانى هستند به 
خاطر اخالص اوست زيرا او سرباز واليت و 

عشاق به دوستان شهيدش بود.

 شــام غريبان سپهبد قاسم ســليمانى در 
مســاجد، اماكن مذهبى و حسينيه هاى استان 
همدان توســط همشهريان سردار شهيد حاج 

حسين همدانى برگزار شد. 
پس از حضور بى نظير مــردم دارالمومنين و 
دارالمجاهديــن همدان در اجتمــاع مردمى 
يادبود شــهيد ســپهبد حاج قاسم سليمانى و 
راهپيمايى براى دفاع از آرمان هاى شــهدا و 
محكوميت اقدام تروريســتى دولت آمريكا، 
مراســم شــام غريبان حاج قاســم توســط 
هيئت هاى حسينى در مساجد، اماكن مذهبى 
و حســينيه هاى استان برگزار شد. اين شب ها 
مراســم  و  مى شــويم  فاطميه نزديك  ايــام 

سليمانى محافل را فاطمى كرده است. 
مراســم شــام غريبان ســليمانى با برگزارى 
برنامه هاى مختلفى از جمله سخنرانى، مداحى 
و سينه زنى و روضه حضرت فاطمه(س) پس 
از نماز مغرب و عشا در مساجد سراسر استان 
همدان برگزار شــد البته برخــى پايگاه هاى 
بســيج مراســم خود را پس از ظهر برگزار 

كردند. 
 تقدير نماينده ولى فقيه 
در استان همدان از مردم

حجت االســالم حبيب ا. . . شــعبانى نماينده 
ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان نيز 
روز گذشــته از مردم همدان به سبب حضور 
حماسى در اجتماع و راهپيمايى گراميداشت 

شهادت سپهبد حاج قاسم سليمانى قدردانى 
كرد. 

در متن اين پيام آمده اســت: شهادت سردار 
رشيد اسالم ســپهبد حاج قاسم سليمانى اين 
چهره محبوب و درخشــان ســال هاى دفاع 
مقدس و مقاومت اســالمى و نماد ايستادگى 
در برابر مســتكبران آمريكايى و صهيونيستى 
داغى ســنگين و جان ســوز را بــر دل امت 

اسالمى و مردم شريف ايران نهاد. 
شهادت اين سردار رشــيد كه امنيت ايران 
اســالمى و منطقه مرهون جهــاد مخلصانه 
و صادقانه اوســت نه تنها پايان راه نيســت 
وصف ناپذير  رويشى  و  دوباره  آغازى  بلكه 
در جبهه مقاومت اســت كه انشاا. . . ثمره 
و نتيجــه آن نابودى و اضمحالل اســتكبار 
جهانــى و آزادى ملت هاى مظلــوم منطقه 

بود.  خواهد 
شــهادت اين بزرگ مرد آزاده عالوه بر عيان 
كــردن بيش از پيش دســت پليــد آمريكاى 
جهان خوار در به وجــود آوردن و حمايت از 
تروريســم و ناامنى در جهان موجب وحدت 
و انســجام داخلى در ايران اسالمى و پيوند 
و مودت عميق تر با مردم عراق و كشــورهاى 

اسالمى شد. 

 قوانين سخت گيرانه دغدغه جوانان براى 
دريافت تسهيالت است. 

معاون سياســى ، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان در جلســه اعضاى ســتاد ساماندهى 
امور جوانان همــدان گفت: دريافت تضمين 
براى پرداخت تسهيالت به جوانان درست و 
جزو قوانين بانك ها اســت اما انتظار داريم با 
راهكارهاى مناسب بستر بهره مندى جوانان را 
مهيا ســازند.  مصطفى آزادبخت اضافه كرد: 
اعتماد به جوانــان توانمند بايد با حمايت از 
آنها همراه باشــد تا بتوانيم آينده كشور را با 

رشد و توسعه پيش ببريم. 
وى در ادامــه افزود: آماده مواجهه با هرگونه 
تعرض احتمالى دشمن هستيم و بدون ترديد 
نيروهاى نظامى كشورمان در صورت هرگونه 
خطا از ســوى دشمن، پاســخ دندان شكن 

خواهند داد. 
اظهار كــرد: همدان يكى از نقاط حســاس 
منطقه به لحاظ عملياتى است و بسترهاى الزم 

را مهيا ساخته ايم. 
آزادبخــت اضافه كــرد: پايگاه شــهيد نوژه 
همدان به عنــوان يكى از پايگاه هاى عملياتى 
همانند ساير مناطق كشور آماده هرگونه مقابله 

تعرض احتمالى برابر دشمنان است. 
همدانــى   509 نــام  ثبــت   

در طرح كارورزى جوانان دانشگاهى
مديــركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى 
اســتان همــدان نيــز گفــت: عملكــرد 9 ماهه 
اداره تعــاون در اجــراى طــرح كارورزى 
فارغ التحصيــالن  و  دانشــگاهى  جوانــان 
ــه در آن 81 درصــد از  ــوده ك 509 جــوان ب

تعهــدات را محقــق كرده ايــم. 

به گــزارش فارس احمد توصيفيــان با بيان 
اينكه يك هزار و 600 نفــر تاكنون در طرح 
مهارت آموزى براى افراد 15 سال به باال ثبت 
نام شــده اند اظهار كرد: بر اساس تعهد سال 
جارى يك هزار و 500 نفر تعهد استان در اين 

طرح بوده است. 

وى با اشــاره به اينكه طرح كارورزى براى 
جوانــان دانشــگاهى و فارغ التحصيالن در 
نظر گرفته شده اســت افزود: عالوه بر بيمه 
مســئوليت در اين طرح 3 مــاه حقوق براى 
مقاطع مختلفى تحصيلى در نظر گرفته شده 

است. 
مديــركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى 
اســتان همــدان خاطرنشــان كــرد: عملكــرد 
ــتا 509 ــن راس ــاون در اي ــه اداره تع 9 ماه

از  درصــد  آن 81  در  كــه  بــوده  جــوان 
تعهــدات را محقــق كرده ايــم. 

وى بــا تأكيد بر اينكه 320 رشــته در حوزه 
مشــاغل خانگى به ويژه براى بانوان تعريف 
شده اســت ادامه داد: در اين حوزه يك هزار 
و 48 مجوز با 5 ميليارد و 250 ميليون تومان 

تسهيالت 4 درصدى اعطا شده است. 

پرداخت وام به جوانان روان سازى شود

19 مدرسه در استان آسمان همدان برفى مى شود
به نام شهيد سليمانى نامگذارى مى شود

19 مدرسه در شهرســتان ها، نواحى 
و مناطق آمــوزش و پرورش همدان به نام 
سردار شهيد حاج قاسم سليمانى نامگذارى 

مى شود. 
مديركل آموزش و پرورش استان همدان 
اظهار كرد: به منظور نكوداشــت ســردار 
رشيد اســالم حاج قاسم ســليمانى، 19
نواحى  شهرســتان ها،  ســطح  در  مدرسه 
و مناطق اســتان مزين به نام اين شــهيد 

مى شود.  واالمقام 
محمد پــورداود بيان كــرد: در تعدادى از 
اين مــدارس رونمايى از تابلو جديد انجام 

شــده و كار رونمايى در ديگر مدارس نيز 
به زودى انجام خواهد شد. 

وى ضمــن قدردانــى از حضور پرشــور 
فرهنگيــان و دانش آموزان اســتان همگام 
با ديگر اقشــار در آئين بزرگداشت شهيد 
ســپهبد حاج قاسم ســليمانى گفت: حاج 
قاسم ســليمانى الگويى براى جوانان وطن 
اســت و همــواره ياد و خاطره ايشــان را 

گرامى مى داريم.
وى افزود: سردار دل هاى ما هم  پيمان به سر 
برد و هم منتظر شهادت بود تا سرانجام به 

آرزوى ديرينه اش رسيد. 

 در پى ورود يك ســامانه 
دريــاى  ســمت  از  بارشــى 
مديترانه و فعاليت آن از شامگاه 
بيشتر  برف  ريزش  چهارشنبه، 
نقاط اين استان را فرا مى گيرد. 
كارشناس اداره كل هواشناسى 
همدان با اشــاره به اينكه اين 
ســامانه تا ميانه هفتــه آينده 
مهمان آســمان اســتان است، 

ادامــه داد: اوج فعاليــت اين ســامانه روز 
پنجشــنبه است كه پيش بينى مى شود به طور 
متوسط 10 تا 15 ميلى متر بارش داشته باشد. 
محمدحســن باقرى شــكيب در گفت وگو 
با ايرنا افزود: در مجموع اين ســامانه زياد 

قوى نيست و مناطق جنوبى و غربى استان 
را بيشتر تحت تاثير قرار مى دهد. 

وى افزود: اين سامانه موجى از هواى سرد 
را وارد استان مى كند و موجب كاهش 3 تا 5

درجه سانتى گرادى دماى هوا مى شود.
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خبر گزارش

هزينه هاى غيرضرورى ادارات 
خرج كتاب شود

پروين سليمى»
 دوازدهميــن نمايشــگاه كتاب به همت اداره ارشــاد اســالمى 
اســتان همدان، همكارى ديگر نهاد هاى فرهنگى و حضور ناشرين 
و فرشــندگان كتــاب از همدان و ديگر اســتان ها با حضور بيش از 
100 غرفه در 3 ســالن ابن ســينا، الوند و هگمتانــه در محل دائمى 

نمايشگاه هاى بين المللى استان در حال برگزارى است.
يكــى از فعاالن حوزه كتاب همدان در زمينه اين رويداد فرهنگى در 
گفت وگو با همدان پيام مى گويد: ناشران و فروشندگان كتاب  به دليل 
باالبودن قيمت نشر، كاغذ و كتاب نسبت به سال هاى گذشته تمايل 

كمترى به حضور در نمايشگاه بين المللى دارند. 
مجتبى ملك محمدى كه ســابقه 30 ســاله كه در كار نشر و فروش 
كتاب دارد معتقد است بر اساس نظر ناشرين،  مشكل گرانى كتاب، 
بايد از ريشــه حل شــود زيرا دســت اندركاران حوزه نشر و كاغذ 
همچنين تأليف نقش اساسى در باالرفتن قيمت كتاب دارند كه الزم 
است عالوه بر حل اين مشكل، هزينه هاى غير ضرورى ادارات را به 

يارانه كتاب اختصاص دهند. 
وى در اين باره مى گويد: امروزه به دليل تمايل مردم به فضاى مجازى، 
ضفيف بودن فرهنگ، كتاب، همچنيــن باالرفتن قيمت كتاب عموم 

مردم حتى دانشجويان نيز تمايل به خريد كتاب و مطالعه ندارند. 
ملك محمدى تفاوت دانشجويان 20 سال گذشته با دانشجوى امروز 
را در كم بود مطالعه كتاب مى داند و مى گويد: در گذشته دانشجويان 
بــا مطالعه فراوان و بــار علمى ارتقاء مى گرفتنــد درحاليكه امروزه 

دانشجويان تمايلى چندانى به مطالعه كتاب ندارند. 
وى در ادامــه، باالرفتن قيمت كتاب را غيرمعقول دانســت و گفت: 
مســئوالن مربوط نظارت كافى بر نشر، تعليق و فروش كتاب اعمال 
نمى كنند، به طوريكه يك ناشــر با سختى ها و هزينه هاى باال كتاب را 

آماده و روانه بازار مى كند. 
از نگاه اين فعال فرهنگى، افرادى هســتند كه با اســتفاده از فضاى 
مجازى برخى از كتاب ها را كپــى كرده و به قيمت پايين تر از خود 
ناشــر در بازار عرضه مى كنند كه همين موجب زيان حوزه نشــر و 
پايين آمدن ارزش كار ناشر شده اســت. اما متاسفانه بهنظر مى رسد 
دست اندركاران فرهنگى اســتان از كنار اين موضوع مهم و سازنده 
جامعه، كمــى بى تفاوت عبور مى كنند كه ايــن مهم نيازمند تجديد 

نظر است. 
ملك محمدى فعال حوزه نشر كشور، گرانى كتاب را مشكلى بزرگ 
بــراى جامعه مى داند و نبود كتاب در ســبد خريــد خانوار را براى 
جامعه كنونى نقصى بزرگ دانســت و گفت: اگر دســت اندركاران 
حــوزه فرهنگى با بى اعتنايى از كنار آن عبور كنند در آينده شــاهد 

پيامدهاى جبران ناپذيرى از فرهنگ و علم روبه رو خواهيم بود. 
 چالش گرانى كتاب براى دانشجويان 

 بــراى پى بردن به حال و هواى مردم و كتاب خوانى راهى پياده راه 
بوعلى مى شــويم، دانشجويى در پياده راه مشــغول ورق زدن كتاب 
كمك آموزشــى جامعه شناســى بود كه از كتابخانه جهان دانش تهيه 
كرده بود، وى از قيمت باالى كتاب احساس نارضايتى داشت واينكه 
چرا مســئوالن، دانشــجويان و عموم مردم را در اين چنين تنگناى 

مطالعه و فرهنگ قرار داده اند. 
مسعود تكلو دانشجوى كارشناســى جامعه شناسى، مديريت حوزه 
نشر و قيمت كتاب را آشفته بيان كرد و از مديران فرهنگى خواست 
هزينه هــاى غير ضــرورى ادارات را حذف كننــد و اعتبارات را به 
حمايت از حوزه نشــر و تأليف حمايت از قيمت كتاب اختصاص 

دهند. 
به گفته فروشــندگان كتاب، كنار پياده راه مــردم به دنبال كتاب هاى 
كاركرده هســتند، اين افراد از مســئوالن ارشاد اسالمى استان تقاضا 

داشتند براى قشر ضعيف جامعه بن خريد كتاب درنظر بگيرند. 
كتاب فروش جوان در پياده راه بوعلى ســينا نيز از افت حوزه نشر و 
افزايش بى رويــه قيمت كتاب نگران بود، وى كه پدر و پدربزرگش 
نيز جزو فعاالن حوزه كتاب هســتند، گفت: بيشترين قشر كتابخوان 

سطح متوسط و ضعيف جامعه هستند. 
آرمين بهرادفر كه در حوزه نشــر نيز فعال اســت از فعاالن فرهنگ 
استان خواست هزينه هاى نمايشگاه بين المللى كتاب را با اختصاص 

بن كتاب به مردم براى باالبردن توان خريد كتاب مديريت كنند. 
بهرادفر افزود: از ســال 95 طرح تخفيــف كتاب در فصول مختلف 
اجرا مى شــد كــه حمايت خوبى از نشــريات و كتاب فروشــى ها 
همچنين خريداران كتاب بود كه اگر اين برنامه به طور مستمر ادامه 

داشته باشد حال كتاب خوب خواهدشد. 
وى گفــت: مــا ســاالنه 2 تا 5 كتاب چــاپ مى كنيم و بيشــترين 
كتاب هايى كه به فروش مى رســانيم روانشناسى، موفقيت تحليلى، 

اجتماعى هستند. 
ناشرى نيز از پايين  آمدن كيفيت كاغذ و كتاب ابراز تأسف داشت كه 
كتاب پس از يك ماه مطالعه ورق هايش از هم جدا مى شــود و افراد 

بايد براى سيم كردن كتاب هزينه اى اضافه بپردازند. 
فروشــنده اى در كتابخانه نوپردازان نيز گفت: دانشجويان كه خريد 
كتاب برايشان يك امر واجب اســت، توان خريد كتاب كاركرده را 

دارند. 
مســئول كتاب فروشــى عارف نيز تمايلى براى حضور در نمايشگاه 
كتاب نداشــت و گفت: انتشاراتى ها كتاب هايشــان را با نازل ترين 
قيمت عرضه مى كنند و ما نمى توانيم با آن ها رقابت داشــته باشيم بر 

همين اساس توان شركت در نمايشگاه را نداريم. 
الزم به ذكر اســت دوازدهمين نمايشــگاه كتاب از 18 دى ماه آغاز 
شــده و تا  23 دى ماه همه روزه از ســاعت 9 الى 12 و 15 الى 20

پذيراى عالقمندان اســت. برگزارى مسابقه، برنامه هاى شاد، اهداى 
جوايز براى كودكان و نوجوانان از جمله برنامه هاى جانبى نمايشگاه 

بين المللى كتاب است. 

افتتاح پروژه توزيع برق كبودراهنگ 
در دهه فجر 

 در دهه فجر امسال چندين پروژه با اعتبارى بالغ بر 1210 ميليارد 
ريال توسط توزيع برق كبودراهنگ افتتاح و به بهره بردارى مى رسد.
مدير توزيع برق شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: در 
دهه فجر امســال 8 دستگاه پســت عمومى جديد ساخته شده و در 
بخش مركزى، گل تپه و شيرين ســو با اعتبــارى بالغ بر 9 هزار350 
ميليون ريال افتتاح مى شــود.على هايل همدانــى افزود: واگذارى 
435 انشــعاب عادى و 38 انشــعاب ديماندى، تعويض 250 كنتور 
معيــوب آنالوگ بر كنتورهاى ديجيتالى از ديگر اقدامات توزيع برق 

كبودراهنگ است.
به گزارش روابط عمومى مديريت توزيع برق شهرستان كبودراهنگ 
وى ادامه داد: ما توانســته ايم با عقد تفاهم نامه به كشاورزان و جلب 
همكارى مشــتركين صنعتى و غيرصنعتى در طرح كاهش پيك بار 
و توزيع كتابى و برشــورهاى آموزشــى مديريت مصرف برق بين 
مشــتركين، نصب تابلوهاى هوشــمند آب و برق، فعال كردن پيك 
47 كنتور هوشــمند كشــاورزى به منظور قطع در ساعت پيك بار، 
بازديد از مســاجد، واحدهاى تجارى برگزارى جلســات آموزشى 
براى مشتركين و مراجعه به منظور آگاه سازى دانش آموزان نسبت به 

كاهش پيك مصرف اقدامات مطلوبى را انجام دهيم.
هايل همدانى افزود: با توجه به اقدامات انجام شده از افزايش پيك 
برق كبودراهنگ در 8 ماهه نخســت امســال جلوگيرى و نسبت به 

پارسال شاخص پيك نيز بهبود يافته است.
وى در پايان از مشتركين خواست تا با پرداخت به موقع بدهى برق 
مصرفى خود در ارائه خدمات مطلوب تر توزيع برق كبودراهنگ را 

يارى مى دهند.

4روستاى اسدآباد 
پايلوت حفاظت از منابع طبيعى

 در اســتان همدان 24 روستا پايلوت اجراى برنامه براى حفاظت 
منابع طبيعى تعيين شده كه از اين تعداد روستا  4 روستاى  سيراوند، 

محمدآباد، شيالندر و چنارسفلى در اسدآباد قرار دارد.
سرپرســت اداره منابــع طبيعى و آبخيــزدارى اســدآباد گفت: با 
اختصــاص 2 ميليارد تومان به طرح فوق  اين طرح در شهرســتان 
از مهر ماه ســال جارى آغاز شده و در خرداد ماه سال آينده به اتمام 

خواهد رسيد.
بهــزاد شــاهمرادى در گفــت و گــو بــا ايســنا، بــا اشــاره به روســتاى 
شــيالندر و اجــراى  عمليــات آبخيــزدارى روســتا، افــزود: در حــال 
ــه  ــى  در مرحل ــذر پاش ــار ب ــتا  200 هكت ــن روس ــر در اي حاض
اجرايــى قــرار دارد و تاكنــون داراى 50 درصــد پيشــرفت فيزيكــى 

بــوده اســت.
شاهمرادى با اشاره به اينكه 60 درصد از عمليات طرح آبخيزدارى نيز 
در روستاى محمدآباد انجام شده است، تصريح كرد: طرح آبخيزدارى 
و بذر پاشــى مراتع روستاهاى فوق از طريق مكانيكى از نقش مؤثرى 
در احيــا مراتع ، نفوذپذيــرى آب، جلوگيرى از اتــالف رواناب ها 

برخوردار بوده و يك اقدام پايه اى به شمار مى رود.

12 حفار غيرمجاز ميراث فرهنگى در نهاوند 
دستگير شدند

12 نفر حفار غيرمجاز توســط مأمــوران انتظامى بخش خزل و 
پليس آگاهى نهاوند دستگير شدند.

فرمانــده انتظامى شهرســتان نهاوند در گفتگو بــا  مهر گفت: برابر 
اخبــار واصله مبنى بر حفارى غير مجاز توســط افرادى در يكى از 
روستاهاى بخش خزل براى جستجوى آثار باستانى، بررسى موضوع 

به صورت ويژه در دستور كار اين فرماندهى قرار گرفت.
 شا احمد ساكى افزود: پس از اطمينان از صحت موضوع، مأموران 
پليــس آگاهى و بخش انتظامى خزل بــا هماهنگى مقام قضائى به 
محــل مراجعــه و 12 متهم كه در حال حفارى بودند را دســتگير 

كردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند گفت: متهمان با وســايل همراه 
شامل 4 دستگاه خودرو، يك دستگاه موتور برق، يك دستگاه پيكور 
و وســايلى از قبيل بيل، كلنگ، ديلم، ســطل، طناب و كابل برق به 
يگان انتظامى منتقل و با تشــكيل پرونده بــه مرجع قضائى معرفى 

شدند.

نبايد برخورد با توليدكنندگان مجرمانه باشد
 بســيارى از نواقــص و تخلف هاى واحدهاى توليدى و صنعتى اســتان با تذكرهاى 

شفاهى و چاشنى محبت برطرف مى شود و نبايد برخوردها مجرمانه باشد.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در جلسه اعضاى كارگروه ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد اســتان اظهار كرد: برخى تخلف ها و نواقص در واحدهاى صنعتى و 
توليدى رخ مى دهد كه شايسته تشــكيل پرونده و دستگيرى فعاالن اقتصادى به مراجع 

قضايى نيست.
به گزارش فارس، حميدرضا متين خاطرنشــان كرد: امــا برخوردهاى صورت گرفته با 

صاحبان صنايع اســتان مجرمانه است. رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
گفت: حمايت و تشــويق توليدكنندگان از سياســت هاى دولت و رويكرد مهم كشــور 
محسوب مى شود و دستگاه هاى نظارتى استان نيز بايد با لطافت و تعامل بيشترى با اين 

قشر رفتار كنند. 
متين با اشــاره به گاليــه و نارضايتى هاى فعــاالن اقتصادى از شــيوه برخورد برخى 
دستگاههاى اجرايى و نظارتى استان اظهار داشت: برخورد مجرمانه با صاحبان صنايع كه 

منشا توليد و اشتغال هستند زيبنده نيست. 
وى افزود: بسيارى از مشكالت با تذكرهاى شفاهى با چاشنى محبت و دلسوزى برطرف 

مى شود و نيازى به تشكيل پرونده هاى قضايى ندارد. 

وى با اشاره به تشكيل پنجاه و هفتمين جلسه اعضاى كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد در همدان يادآورى كرد: اين كارگروه تخصصى به رياســت اســتاندار براى رفع و 
رجوع مشكالت و گرفتارى هاى توليدكنندگان به صورت مستمر و منظم برگزار مى شود. 
متين از دســتگاه هاى نظارتى خواست پيش از تشكيل پرونده قضايى موارد و مشكالت 
صنايع را به اين كارگروه ارجاع دهند و با همكارى و تعامل بيشــترى در اين حوزه اقدام 

كنند.
اوايل خرداد امسال نيز استاندار همدان خواستار بازگشت تمامى پرونده هاى معدنكاران 
اســتان از محاكم قضايى شــد و گفت: اين پرونده ها بايد در «كارگروه تعامل» بررسى 

و تعيين تكليف شوند. 

اگهى مزايده عمومى فروش زمين مسكونى

شهردارى برزول

شهردارى برزول در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومى و با جزييات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيرى از سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت setadiran.ir  و با شماره مزايده 2098090381000004 به صورت الكترونيكى به فذوش برساند. 

تاريخ انتشار 98/10/17 مهلت دريافت اسناد مزايده از 98/10/19 ساعت 9 تا 98/10/26 تاريخ بازديد از تاريخ 98/10/19 تا 98/10/26 ساعت 9 تا 13 مهلت 
ارسال پيشنهاد از تاريخ 98/10/18 تا تاريخ 98/10/28ساعت 10 تا 13 تاريخ بازگشايى 98/11/1 ساعت 10 تاريخ اعالم برنده 98/11/2 ساعت 10. 

شرايط عمومى و توضيحات برگزارى مزايده دستگاه اجرايى 
ضمنا موارد ذيل الزامى است. 

1- برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده (در صورت 
وجود هزينه مربوطه ) پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه) ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايدده گران محترم از اين طريق 

امكانپذير مى باشد. 
2- كليه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزايده قابل مشاهده بررسى و انتخاب مى باشد. 

3- عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى با شماره هاى زير تماس حاصل نمايند؛
مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه :02141934 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها در سايت www.setadiran.ir  بخش ثبت نام /پروفايل مزايده 

گر موجود است.
4-هزينه چاپ آگهى برعهده برنده مزايده است.

(م.الف265)
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هوالباقى

همكاران شما در روزنامه همدان پيام 

همكار گرامى سركار خانم 

غزل اسالمى خواه
بــا نهايــت تاثــر و تاســف درگذشــت مــادر 
ــان   ــواده محترمت ــما و خان ــت ش ــان را خدم گراميت
ــو  ــه عل ــراى آن مرحوم ــوده، ب ــرض نم تســليت ع
درجــات و بــراى بازمانــدگان صبــر جزيــل مســئلت 

ــم  داري

 دوازدهمين نمايشــگاه كتاب همدان روز 
گذشــته در محل نمايشــگاههاى بين المللى 

همدان به طور رسمى گشايش يافت . 
در اين رويداد حدود 300 ناشر در 188 غرفه 
حضور دارند ؛ نمايشگاه در چهار بخش كتب 
عمومى، كتب تخصصى كــودك و نوجوان، 
كتــب كمك آموزشــى و برنامه هــاى جنبى 
برگزار مى شــود. 90 ناشر تخصصى هم براى 
نمايشــگاه دوازدهم ثبت نام كرده و ناشــران 
شــاخص در اين نمايشــگاه حضور يافته اند. 
بر اســاس برنامه ريزى هــاى اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى 12 برنامه شاخص فرهنگى 
همزمان با نمايشگاه كتاب برگزار خواهد شد؛ 
ويژه برنامه اى هم براى برگزارى در ســاعت 
10 صبــح روز جمعــه 20 دى ماه پيش بينى 
شده است. برنامه تجليل از مؤلفان حوزه دفاع 
مقدس در اين دوره از نمايشگاه يكى از برنامه 

هاى شاخص است .
 دست نوشــته هاى مخاطبان با شهيد سپهبد 
حاج قاســم ســليمانى در غرفه اين شــهيد 
واالمقام دريافت مى شود و برنامه ريزى شده 
كه اين دست نوشته ها در يك كتاب به چاپ 
برســد. در مجموع 30 درصــد تخفيف براى 
خريد كتاب در اين نمايشــگاه در نظر گرفته 

شده است.
معاون سياســى و امنيتى اســتاندار همدان در 
آيين گشايش نمايشگاه ، بابيان اينكه نمايشگاه 
سراسرى كتاب استان همدان بايد با قدرت و 
قوت برگزار شــود، گفت: برگزارى نمايشگاه 
كتــاب فرصتى براى اعتــالى فرهنگ جامعه 

است.
مصطفــى آزادبخت با بيان اينكه معجزه پيامبر 
اسالم، كتاب است، اظهار كرد: ما براى توانمند 
شــدن و انجام وظايف خود بايــد به آگاهى 
برسيم كه يكى از راه هاى اين آگاهى، مطالعه 

كتاب است.
آزادبخــت در گفــت و گو با مهــر، گفت: 
نمايشگاه سراسرى كتاب بايد با قدرت و قوت 
برگزار شود و بر اساس برنامه ريزى هايى كه 

صورت گرفته، اميد مى رود مردم در نمايشگاه 
حضور داشته باشند.

وحدت  آمريكا  تروريســتى  اقدام   
ملى ايران را تقويت كرد

نماينــده مردم همــدان و فامنيــن در مجلس 
شوراى اسالمى نيز در اين مراسم  برونداد اقدام 
تروريستى آمريكا را وحدت ملى در ايران دانست 
و گفت: آمريكا بداند هر اشتباهى كه كند پيامد 

دردآورى براى آنها خواهد داشت.
حميدرضــا حاجى بابايى با بيان اينكه شــهيد 
سليمانى راهش را تغيير نداد و محكم ايستاد 
اظهار كرد: شهادت سردار سليمانى براى اسالم 
و انقالب توانست هم دست دشمنان را رو كند 
و هم كينه توزى ها و توطئه هايى كه براى كشور 

تدارك ديده بودند را خنثى كند.
وى در ادامه ســخنانش كتاب را رمز اگاهى و 
اطالعات و نيروى بصير به عنوان زيرساخت 
است گفت: كتاب هايى كه در آمريكا در زمينه 
استراتژى آمريكا نوشته شده است، رمز امنيت 

وجود نيروهاى آگاه است.

حاجى بابايى با بيان اينكه ديشب زيرساخت 
پنتاگون ضربه خورد افزود: موشــكى كه زده 
شده آنها در حال آماده باش صد درصد بودند 

اما نتوانستند موشك هاى ما را ساقط كنند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى 
اســالمى خاطرنشــان كرد: بايد روز به روز بر 
بصيرت افزايى خود بيافزاييم سردار سليمانى بصير 
بود، ما كتاب خوان و نمازشب خوان زياد داريم اما 

بصير بودن مهم است.
 ثبت فرهنگى نمايشگاه كتاب 

در تقويم
در ادامه مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
استان همدان از ثبت نمايشگاه سراسرى كتاب 

در تقويم فرهنگى همدان خبر داد.
احمدرضا احســانى با بيان اينكــه هدف از 
برگزارى نمايشگاه به عنوان يك رويداد بزرگ، 
آشنايى مردم با تازه هاى نشر در سال هاى اخير 
است، اظهار كرد: هدايت و حمايت از اقتصاد 
فرهنگ و هنر و ترويج فرهنگ كتابخوانى در 
حوزه هاى مختلــف از ديگر اهداف برگزارى 

اين نمايشگاه است.
وى با بيان اينكه پيگيرى برگزارى نمايشــگاه 
كتاب از چند ماه گذشته آغاز شد، گفت: اين 
نمايشــگاه از سال 95 برگزار نشده بود؛ با اين 
حال سعى مى كنيم برگزارى مستمر نمايشگاه 

كتاب در تقويم فرهنگى استان ماندگار شود.
وى افزود: برنامه ها بايد به صورت كارشناسى 
و علمى اجرا شــود، براى تحقق اين امر نياز 
است ســاير دســتگاه ها هم همكارى الزم را 

داشته باشند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
خاطرنشان كرد: سياســت ما بر اين است كه 
برنامه هاى فرهنگى در تمام شهرستان ها برگزار 
شــود و اعتقاد داريم برنامه هاى استان همدان 

تنها محدود به شهر همدان نمى شود.
دوازدهميــن نمايشــگاه كتــاب در همدان 
از ســاعت 9 الــى 12 و 15 الــى 20 از روز 
گذ شــته 18 دى ماه تا 23 ديماه در نمايشگاه 
بين المللى همدان  ميزبان عالقمندان به كتاب 

و كتابخوانى خواهد بود 

از 18 تا 23 دى ماه در نمايشگاه كتاب برترين هاى نشر را بخواهيد

ثبت نمايشگاه سراسرى كتاب 
در تقويم فرهنگى همدان

 كبودرآهنــگ - خبر نگار همدان پيام: 
امســال از اهميــت و حساســيت بااليى 
برخوردار است. ملت ايران با مشاركت پر 
شــور خود بار ديگر اقتدار و عزت نظام 
جمهورى اسالمى را در سطح بين المللى 

به نمايش خواهند گذاشت.
فرماندار شهرستان كبودرآهنگ در نشست 
با عوامل اجرايى ستاد انتخابات با عوامل 
ونمايندگان  انتخابــات  ســتاد  اجرايــى 
فرماندار با اشــاره به ترســيم سه اصل به 
عنــوان اركان انتخابات از ســوى وزارت 
كشور وبيانات مهندس شاهرخى استاندار 
همدان اظهار داشــت : عمل به مر قانون 
اولين اصل در انتخابات است و در اجراى 

انتخابات اولويت اصلى كار ما نيز تســلط 
به قانون و عمل به آن  است . 

ــزود :  ــه اف ــدوى در ادام ــت ا... مه حج
ــده  ــر عه ــذ راى ب ــعب اخ ــئوليت ش مس
نماينــدگان فرمانــدار اســت و بــه هميــن 
خاطــر نماينــدگان فرمانــدار بايــد كامــال 
ــا  ــات مســلط باشــند ت ــون انتخاب ــه قان ب
ــت  ــذ راى را مديري ــعب اخ ــد ش بتوانن
مشــكل  بــروز  صــورت  در  و  كننــد 
مرتفــع  را  مشــكل  بتواننــد  احتمالــى 

ــد . نماين
فرماندار و رئيس هيأت اجرايى انتخابات 
شهرســتان كبودراهنــگ در ادامه رعايت 
اصل بــى طرفى را دومين اصل دانســته 

و افزود:  وزارت كشــور مجــرى قانون 
انتخابات است و دست اندركاران انتخابات 
نيز بايد بدون جانبدارى از شخص يا گروه 
خاصى ، فقط به فكــر برگزارى قانونمند 
انتخابات باشند و آخرت خود را به خاطر 

دنياى ديگران نفروشند .
وى بــا تاكيد بر رعايــت اصل بى طرفى 
و جلب مشــاركت حداكثــرى مردم در 
شهرســتان  مردم  كرد:  تصريح  انتخابات، 
كبودراهنگ نيز ماننــد تمامى ملت عزيز 
ايران بــا حضــور پررنگ خود مشــت 
محكمى به دهان ياوه گويان و دشــمنان 
نظــام مقــدس جمهورى اســالمى ايران 

خواهند زد.

تخفيف مراكز معاينه فنى 
خودرو همدان به مناسبت 

روز هواى پاك
 بــه مناســبت فرارســيدن روز هــواى  
پــاك، مراكز معاينه فنى اين اســتان در روز 
پنجشــنبه 26 دى 20 درصــد تخفيف براى 

مراجعه كنندگان در نظر گرفته اند.
مديركل حفاظت محيط زيســت همدان در 
اين بــاره بيان كرد: با توجه به ســهم عمده 
خودروهاى ناسالم و دودزا در بروز آلودگى 
هواى همــدان، خودروها بايــد از نظر فنى 
و آاليندگى مورد معاينــه فنى قرار گيرند و 

گواهى نداشتن آاليندگى را دريافت كنند.
محسن جعفرى نژاد بســطامى اضافه كرد: بر 
اساس هماهنگى صورت گرفته با مراكز معاينه 
فنى در سطح استان، مالكان خودروهاى سبك و 
سنگين مى توانند در روز 26 دى ماه با مراجعه 
به مراكز معاينه فنــى از تخفيف 20 درصدى 

اعمال شده بهره مند شوند.

رعايت ُمر قانون 
از ضرورت هاى انتخابات سالم است
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گام هاى محكم براى انتقام سخت 
 پاسخ جمهورى اســالمى ايران به آمريكا و هدف قراردادن پايگاه نظامى اين كشور 
در عراق كه بر اســاس ماده 51 منشور ســازمان ملل صورت گرفت، از جهات مختلف 

قابل توجه است. 
اين اقدام قاطعانه در شرايطى انجام شد كه افكار عمومى به شكلى مطالبه گرانه در انتظار 

انتقام خون سپهبد سليمانى از آمريكا بودند. 
اين مهم نه فقط در ايران، بلكه در منطقه به يك مطالبه جدى تبديل شده بود. 

نقطه اى را كه ايران هدف قرار داد (عين االسد) براى آمريكايى ها بسيار مهم و استراتژيك 
است، زيرا اين پايگاه مركز ديپلماتيك و به نوعى سمبل قدرت آمريكا بود و سران آمريكا 

در عراق در آنجا جلسه برگزار و مذاكره مى كردند. 
 از طرفى هدف قرار دادن پايگاه نظامى آمريكا در شرايطى صورت گرفت كه پيش از آن 
مجلس عراق مصوبه مهمى مبنى بر خروج آمريكايى ها از خاك عراق داشــته و حضور 
آن ها در خاك عراق را غيرقانونى دانسته بود. از اين سو ما پايگاه هايى را هدف قرار داديم 

كه اساسا وجودشان در عراق ديگر قابل توجيه نيست. 
اين حركت نشــان دهنده اقتدار قدرت مانور ايران محســوب مى شود كه خود هشدارى 
جدى به كاخ سفيد است كه چنانچه اقدامات تحريك آميز و اشتباهى انجام دهد با پاسخ 

متناسب مواجه خواهد شد. 
عالوه بر اين ها اقدام اخير كشــورمان يك پيام جدى ديگر نيز درپى دارد و آن آمادگى 
نظامى در لبنان، فلسطين و يمن براى هدف قراردادن مواضع اسرائيل و آمريكا در منطقه 

است. 
آنچه مســلم اســت حركت ايران تدافعى و پاســخ بــه اقدام تروريســتى آمريكا و 
ماجراجويى هاى مقامات كاخ ســفيد است كه اثر خود را به شكل قابل قبولى داشته 

است. 
جمهورى اســالمى ايران هم در موضع گيرى ها و هم در رفتار خود در عرصه بين المللى 
بارها نشــان داده كه به دنبال صلح و امنيت جهانى و تنش زدايى بوده اســت و در سطح 
منطقه نيز همين رويكرد را دنبال كرده است و به  هرگونه اقدامى كه امنيت و منافع ملى 

ما را به خطر اندازد، پاسخى قاطع داده خواهد شد. 
هدف قراردادن پايگاه نظامى آمريكايى ها در عين االسد در همين راستا صورت گرفته و 

نشان از اقتدار جمهورى اسالمى ايران دارد. 

مالك اشتر زمان، به روح ا... پيوست
 ■ تعداد جان باختگان مراسم تشييع سردار سليمانى در 

كرمان به 59 نفر رسيد

پيكر مطهر شــهيد حاج قاسم ســليمانى روز گذشته در كنار مزار 
شهيد يوســف الهى و با حضور خانواده اين شهيد سرافراز جهان 
اسالم در بهت و اندوه جمعيت حاضر در گلزار شهداى كرمان به 

خاك سپرده شد و مالك اشتر زمان به روح ا... پيوست.
روز سه شــنبه طبــق اعــالم ســتاد تشــييع و تدفيــن شــهيد حــاج 
ــدن  ــن و مصدوم ش ــه جان باخت ــه ب ــا توج ــليمانى ب ــم س قاس
تعــدادى از شــركت كنندگان در آئيــن تشــييع پيكــر شــهيد 
ــرى از تكــرار  ــان ايشــان و به منظــور جلوگي ســليمانى و همرزم
ــردار  ــن س ــن اي ــت، تدفي ــام جمعي ــر ازدح ــر اث ــه ب ــن حادث اي

ــود. ــاده ب ــق افت ــه تعوي ــدر ب گرا ن ق
ــح  ــالمى صب ــالب اس ــم انق ــر معظ ــنا، رهب ــزارش ايس ــه گ ب
دوشــنبه بــر پيكــر ســردار شــهيد ســليمانى و همرزمانــش نمــاز 
ــردم  ــر دســتان م ــد و ســپس پيكــر شــهداى مقاومــت ب خواندن

ــد. ــييع ش ــدان آزادى تش ــا مي ــالب ت ــدان انق ــران از مي ته
پيكــر ســردار شــهيد ســليمانى پــس از تشــييع اهــواز، مشــهد، 
ــا حضــور  ــته ب ــل و 3 روز گذش ــان منتق ــه كرم ــم ب ــران و ق ته

ــه شــد. ــردم بدرق تاريخــى و حماســى م
روز گذشته نيز همزمان با آئين خاكسپارى شهيد سپهبد حاج قاسم 
سليمانى و سردار حسين پورجعفرى، بيانيه اى در حمايت از حمله 
موشــكى به پايگاه عين االســد و انتقام از عامالن شهادت سردار 
ســليمانى و همراهان ايشــان قرائت و با شعار ا... اكبر مورد تائيد 

مردم قرار گرفت.
براساس اين گزارش پيكر مطهر شهيد حاج قاسم سليمانى پس از 
اقامه نماز صبح به وقت كرمان در كنار مزار شهيد يوسف الهى و با 
حضور خانواده اين شهيد سرافراز جهان اسالم در بهت و اندوه و 
گريه جمعيت حاضر در گلزار شــهداى كرمان به خاك سپرده شد 

و مالك اشتر زمان به روح ا... پيوست.
 دليل حادثه جان باختگان مراسم تشييع سردار شهيد 

سليمانى پيگيرى مى شود
روز سه شــنبه بر اثر ازدحام و فشــار جمعيت در ابتداى خيابان 
شــريعتى كرمان، تعدادى از تشــييع كنندگان مراسم شهيد حاج 
قاسم ســليمانى و ســردار حســين جعفرى پور، جان  باخته يا 

شدند. مصدوم 
ــت  ــن وضعي ــريح آخري ــز در تش ــان ني ــس كرم ــس اورژان رئي
مصدومــان و جان باختــگان حادثــه مراســم تشــييع ســردار 
ســليمانى در كرمــان افــزود: آمــار قطعــى مصدومــان روز 
در  افــراد  ايــن  از  نفــر   67 كــه  بــود  نفــر   212 سه شــنبه 
كــه  بودنــد  بســترى  خصوصــى  و  دولتــى  بيمارســتان هاى 

هم اكنــون ايــن تعــداد بــه 30 نفــر رســيده اســت.
ســيدمحمد صابرى گفت: صبح ديروز با فوت 2 نفر از مصدومان 
حادثه مراسم تشييع، متأسفانه آمار جان باختگان به 59 نفر رسيد.

وى ادامه داد: از اين تعداد مصدوم بســترى شده هم اكنون 10 نفر 
در بخش ICU بيمارســتان هاى كرمان بسترى هستند كه متأسفانه 

حال 3 نفر از اين افراد وخيم است.
25 جانباخته حادثه مراســم تشييع سردار سليمانى به 

شهرهاى خود منتقل شدند
معاون امور عمرانى اســتاندار كرمان نيــز گفت: تاكنون 25 نفر از 
جانباختگان مراسم تشييع شــهيد سليمانى به شهرها و استان هاى 

خود منتقل شده اند.
سيد مصطفى موسوى آيت الهى گفت: براى انتقال بقيه جانباختگان 
به شــهرها و استان هاى خود نيز در تالشيم و اين تعداد نيز منتقل 

مى شوند.
علت حادثه جان باختگان مراســم تشييع ســردار شهيد سليمانى 

پيگيرى مى شود
در پى جان باختن تعدادى از هم وطنان در مراســم تشــييع 
تسليت  پيام  كرمان  اســتاندار  ســليمانى،  قاســم  حاج  پيكر 
صادركــرد و از تشــكيل كميســيون پيگيــرى ايــن حادثه 

داد. خبر  دردناك 
3 كشته سقوط هواپيما همدانى هستند

طبــق برخى اخبــار دريافتــى در حادثه تلخ ســقوط هواپيماى 
مسافربرى از ايران به مقصد اوكراين، تعدادى از هموطنانمان جان 
باختند كه در بين اســامى كشته شدگان نام مرحوم محمد عباسپور 
و مرحوم ســيده زهرا نقيبى از همدان و مرحوم ميالد نهاوندى از 

مالير ديده مى شود. 

176 جان باخته در سقوط هواپيما در پرند
  روز گذشــته يك فروند هواپيماى مســافربرى بوئينگ 737، 
متعلق به خطــوط هوايى اوكراين، پس از پــرواز از فرودگاه امام 
خمينى(ره) دچار نقص فنى شــد و ســقوط كرد. اين هواپيما كه 
عازم كى يف پايتخت اوكراين بوده اســت، 167 مسافر و 9 خدمه 

داشته است. 
اين هواپيما كه قرار بوده در ساعت 5:15 به مقصد كى يف، اوكراين 
پرواز كند، با تأخير يك ســاعته در ساعت 6:12 پرواز كرده است. 
هنوز معلوم نيســت كه اين تأخير به دليل نقص ايمنى بوده اســت 

يا خير. 
طبــق اطالعات منــدرج در وب ســايت ســيمپل فاليينگ، مدل 
اين هواپيما بوئينگ 737- 800 بوده اســت كه ســاخت شــركت 
هواپيماسازى بوئينگ آمريكاست و تنها 3 سال از عمر آن مى گذرد. 
پيرحسين كوليوند، رئيس اورژانس كشور به ايسنا اعالم كرد كه از 
ميان 179 سرنشــين و خدمه هواپيماى مسافربرى كه تمامى آن ها 
جان باخته انــد، 147 نفر ايرانى و 32 نفر از اتباع ديگر كشــورها 

بوده اند. 
 هر دو جعبه سياه هواپيماى اوكراينى پيدا شد

دادســتان تهران، از انتقــال پيكرهاى جانباختگان حادثه ســقوط 
هواپيما به پزشــكى قانونى براى احراز هويت و همچنين پيداشدن 

هر 2 جعبه سياه اين هواپيما خبر داد. 
به گزارش ايســنا، على القاصى با تاكيد بر اين كه همه سرنشــينان 
هواپيمــا جان باختنــد، ادامه داد:  اقدامــات الزم براى جمع آورى 
پيكرهــا صورت گرفته اســت و همــه ى پيكرهايى كــه تاكنون 
جمع آورى شده اند، در حال انتقال به پزشكى قانونى هستند تا بعد 

از احراز هويت به خانواده ها تحويل داده شوند. 
دادستان تهران، در مورد مسافرين هواپيما توضيح داد:  اين هواپيما 
به طور كلى 176 مسافر داشته است كه شامل 9 خدمه، 70 مرد، 81
زن ، 15 بچه و يك نوزاد مى شــود كه فعال هويت هيچ كدام از اين 

افراد مشخص نيست. 
وى در مورد جعبه ســياه هواپيما نيز توضيح داد: هر دو جعبه سياه 
هواپيماى اوكراينى پيدا شد و بايد براى  دليل حادثه بررسى شود. 
 نحــوه مراجعه خانــواده قربانيان ســقوط هواپيما به 

پزشكى قانونى 
ســازمان پزشكى قانونى كشور نيز اعالم كرد: خانواده هاى قربانيان 
ســقوط هواپيما بــراى گرفتن نمونه DNA بــراى تعيين هويت 
پيكرهاى عزيزانشان بايد به ادارات كل پزشكى قانونى استان محل 

سكونت خود مراجعه كنند. 
گفته مى شود اين هواپيما تنها 6 دقيقه بعد از پرواز درحوالى منطقه 
شهريار تهران ســقوط كرده است كه همين مسأله موجب مى شود 
بسيارى از كارشناســان و تحليلگران فعال در حوزه هوانوردى از 
شــباهت آن به ســقوط 2 فروند هواپيماى بوئينگ 737 مكس كه 
در ســال گذشته ميالدى رخ داد و موجب زمين گير شدن اين مدل 
خاص از هواپيما در همه ايرالين هاى فعال در سراسر جهان و لغو 

صدور مجوز پرواز سخن گفته اند. 
بعــد از آنكه 2 فروند هواپيماى بوئينگ 737 مكس به فاصله كمتر 
از 6 ماه در سال گذشته سقوط كردند و بالغ بر 300 نفر از مسافران 
و خدمه پروازى آن جان باختند، تمامى ايرالين هاى فعال در جهان 
پرواز اين مــدل از هواپيما را در خطوط پــروازى خود ممنوع و 
متوقــف اعالم كردند تا نتايج ســازمان هوانوردى فدرال آمريكا و 
ساير مؤسســات مربوطه درباره نقص نرم افزارى و ساير مشكالت 

ايمنى آن معلوم و مشخص شود. 
پــس از آن اخبارى مبنى بر توقف موقــت توليد اين نوع خاص از 
هواپيما توســط شــركت بوئينگ آمريكا در ماه ژانويه سال 2020

ميالدى منتشر شد. 
 مرگ 759 نفر در جهان با هواپيماى بوئينگ 737-800

در 15 سال اخير، 759 نفر در جهان در حوادث هواپيماى بوئينگ 
800-737 جان خود را از  دست داده اند.

هواپيمــاى بوئينگ  800-737 تاكنون در جهان 18 حادثه داشــته 
كه 8 مورد آن مرگبار بوده اســت. برخى از حوادث به خاطر نقص 
فنى هواپيما و برخى نيز به خاطر شرايط جوى و فرودگاهى اتفاق 

افتاده است.
بوئينگ يكــى از بزرگترين و كليدى تريــن صادركنندگان اياالت 
متحده به شــمار مى رود و با طراحى، توسعه و فروش هواپيماهاى 
بوئينگ در مدل و اندازه هاى مختلف، نقش به سزايى در درآمدزايى 

و توليد ثروت براى اقتصاد اين كشور بزرگ ايفا مى كند. 

كارت پرسنلى رضا گرجى فرزند شادعلى به شماره ملى 
3871184942 به شماره پرسنلى 784851009 صادره از آموزش 

و پرورش كبودراهنگ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

 بامداد ديروز نيروى هوافضاى ســپاه در 
عملياتى موفق به نام عمليات شهيد سليمانى 
با رمز «يا زهرا (س)» با شــليك ده ها فروند 
موشك زمين به زمين، پايگاه هوايى اشغالى 
ارتش تروريستى و متجاوز آمريكا موسوم به 

«عين االسد» را در هم كوبيدند.
پس از پاسخ موشكى ســپاه به ترور سپهبد 
قاسم سليمانى و بر اساس گزارش هاى اوليه 
پس از شــليك بيش از 60 موشــك، در اين 

مرحله 20 نيروى آمريكايى كشته شده اند.
ســاعتى بعــد يك منبــع آگاه اعــالم كرد: 
دســتكم 104 هدف از مواضع آمريكايى ها و 
متحدانش، در منطقه شناسايى شده اند كه اگر 
آمريكايى هــا مجددا مرتكب هرگونه خطايى 
شوند، اين مواضع هدف حمله قرار خواهند 
گرفت. دستكم هشــتاد نظامى آمريكايى در  

حمله بامداد چهارشنبه كشته شده اند. 
بــه گزارش ايســنا در اين حملــه همچنين 
تعدادى هواپيماى بدون سرنشــين و بالگرد 
و تجهيزات فراوان نظامى آســيب هاى جدى 
ديــده اند. در حمله موشــكى بامــداد روز 
عين  پايگاه  موشــك به  چهارشــنبه، پانزده 
االســد اصابت كرده كه هيچ  كدام بوســيله 
سيســتم رادارى ارتــش تروريســم آمريكا 

رهگيرى نشده اند.
تنش ميان ايــران و آمريكا پــس از خروج 
يكجانبه آمريكا از برجام بيش از پيش شدت 
گرفت. اين تنش و ساير موضوعات پيرامون 
آن ماننــد اقدامات اخير ايــران براى كاهش 
تعهدات در پاســخ خروج آمريكا و كوتاهى 
اروپــا در موضوع برجــام، اعتراضات اخير 
دولتــى و مردمى به ادامه حضــور نيروهاى 
آمريكايــى در عراق و ... منجــر به واكنش 
گاه و بى گاه رســانه هاى داخلى و خارجى 
با محوريت تنش ميان ايران و آمريكا مى شد.
 جمعه 13 دى ماه، در پى به شهادت رساندن 
مظلومانه سپهبد قاسم سليمانى فرمانده سپاه 
قــدس، ابومهدى مهندس معــاون نيرو هاى 
حشدالشعبى و همراهانشان در عراق توسط 
آمريكا بار ديگر نام ايــران آمريكا در مقابل 
هــم تبديل به مهم ترين خبر و تيتر يك اكثر 
رســانه هاى بين المللى از جملــه تلويزيون 
رســمى عراق، شبكه بى بى سى، شبكه يورو 
نيوز، تارنماى اينديپندنت فارســى، شــبكه 

خبرى الجزيره و شبكه العربيه و ... شد. 
پس از انتشــار خبر شهادت سردار سليمانى، 
رهبر انقالب در پيامى اعالم كردند كه انتقام 
ســختى در انتظار جنايتكاران است و محمد 
جــواد ظريف وزير امور خارجه كشــورمان 
به عنوان يكى از نخســتين واكنش ها مقامات 
كشورى در توئيت شخصى خود اين اقدام را 
محكوم كرد و آن را به شدت خطرناك و يك 

تنش زايى احمقانه دانست.
پس از اينكــه پنتاگون در بيانيه اى اعالم كرد 
كه ترامپ دســتور ترور اين سردار ايرانى را 
صادر كرده است و مســئوليت اين اتفاق را 
بر عهده گرفت، مقامات و رســانه هاى غربى 

واكنش هاى گوناگونى را نشان دادند. 
در اين ميان با وجود اينكه برخى از رســانه 
هاى غربى به اين اقدام آمريكا واكنش مثبت 
نشان داده و حمايت كردند، اما اكثريت رسانه 
ها و مقامات جهانى به دليل ترس از پاســخ 
نظامــى ايران و وقوع جنــگ، واكنش منفى 
نشــان داده و از اقدام آمريكا انتقاد كردند و 

خواستار خويشتندارى كشورمان شدند. 
از مهم تريــن واكنش ها در نخســتين روز به 
شــهادت رسيدن ســردار ســليمانى به خبر 
رسانه هاى اســرائيلى به بازگشت نتانياهو از 
ســفر نيمه كاره خود به يونــان، انتقاد رئيس 
مجلس نماينــدگان آمريــكا از اقدام نظامى 
ترامــپ عليه ايــران، عبدالمهدى نخســت 
وزير عراق كه حمله آمريكا را نقض آشــكار 

حاكميت و دشمنى عليه عراق دانست.

بيانيه ســيد حســن نصرا... دبيركل حزب اهللا 
لبنــان كــه خواســتار قصاص شــد و اين 
مســئوليت را بر گردن تمام مجاهدين جهان 
دانســت. خبرگزارى اســكاى نيــوز نيز از 
افزايش ســطح تدابير امنيتى و آماده باش در 
خاورميانه  در  انگليــس  نظامى  پايگاه هــاى 
گــزارش داد و در ادامه اطالعيه دولت هلند 
كه از اتباعش خواســت پايتخــت عراق را 
ترك كنند، العامرى رئيس ائتالف الفتح عراق 
هم خواهان وحــدت گروه هاى عراقى براى 
اخراج نيروهاى خارجى شــد، شبكه اسكاى 
نيوز  از اعــزام 5 هواپيماى نظامى آمريكا و 
اعزام3500 نيــروى نظامى به خاورميانه خبر 
داد، آلمان از تشديد تدابير امنيتى ارتشش در 
عراق خبر داد و خواستار خويشتندارى ايران 
و آمريكا شد، تظاهرات در ميدان التحرير در 
محكوميت حمله آمريكا به بغداد، تظاهرات 
جمعى از مردم در پاكســتان و كشــمير در 
محكوميت حمله آمريكا بــه بغداد، محكوم 
كردن ترور ســردار ســليمانى توسط رهبر 
حزب كارگر انگليس و پيام بشــار اسد مبنى 
بر تســليت و محكوم كردن اقدام آمريكا را  
مى توان از جمله واكنش ها به شهادت سردار 

سليمانى اشاره كرد. 
بعد از نخســتين روز به شــهادت رســيدن 
مظلومانه سردار ســليمانى و نداى يكپارچه 
دولت و ملت كشورمان براى "انتقام سخت"
از دولت آمريكا، مقامــات آمريكايى به اين 
نتيجه رسيده اند كه ايران انتقام خواهد گرفت 
بطوريكه حتى شــبكه ســى.ان.ان اعالم كرد 

آمريكا تالفى ايران را قطعى مى داند. 
در پــى اين موضــع گيرى هــا، واكنش هاى 
بيشترى را در ســطح بين الملل شاهد بوديم 
كه اكثر اين كشور ها به خصوص كشور هاى 
اروپايــى چين و كشــور هاى منطقه همگى 
خواستار خويشتن دارى كشورمان و كاهش 

تنش ميان ايران و آمريكا شدند.
ترامــپ در پاســخ بــه تهديــدات مقامات 
كشورمان در توئيت شــخصى خود نوشت: 
52 نقطــه در ايــران را كه برخــى از آنها از 
اهميت بااليى براى ايــران و فرهنگ ايرانى 
دارند هــدف قرار مى دهيم. ايــن اهداف و 
خود ايران خيلى سريع و خيلى سخت مورد 
حمله قرار خواهند گرفت. آمريكا ديگر هيچ 

تهديدى را تحمل نخواهد كرد.
البتــه گام پنجــم كاهش تعهــدات برجامى 
ايــران و تهديــد نقاط فرهنگى كشــورمان 
توســط ترامپ بر شــدت تنش ها افزود. از 
اين روى تحليل هاى زيادى توســط مقامات 
و كارشناسان بين اللمل انجام شد كه اكثريت 
بر اين باور بودند بايد اقداماتى براى كاهش 

تنش ها انجام شود.
 در اين ميان تشــيع پرشكوه شهيدان سردار 
ســليمانى و ابومهدى مهندس در كشورهاى 

ايران و عراق در چند روز گذشــته و حضور 
بى نظير مردم كشــورمان و عــراق، بهت و 
حيرت همگان از جمله رســانه هاى جهانى 

را برانگيخت.
 خبرنــگار نيويــورك تايمــز در اين مورد 
نوشت: من هميشه راهپيمايى هاى چند هزار 
نفره در ايران را شاهد بوده  و آنها را پوشش 
خبــرى داده ام. زمانــى كــه جمعيت زيادى 
حضور دارنــد اما هيچ گاه ايــن گونه نبوده 
اســت. اكنون ميليونى آمده انــد. آنها همه به 

ميل خود آمده اند.
 شــبكه بى بى ســى هم  گــزارش داد: خيل 
عظيــم مردم ايــران براى برگزارى مراســم 
تشييع فرمانده ســليمانى، خبرنگار المانيتور 
در توئيتر خود نوشــت: مــن تاكنون چنين 
چيــزى در ايران نديده ام. حتى مراســم هاى 
مذهبى اين گونه (مردم) را جمع نمى كند كه 
قاسم سليمانى كرده است.حضور و وحدت 
مردم كشــورمان ايران در كنار مردم عراق در 
تشــييع پيكر شهيدان سردار قاسم سليمانى و 
ابومهدى مهندس بزرگ ترين انتقام از آمريكا 
اســت چرا كه نفاق و اختــالف بين مردم و 
كشــورهاى اســالمى منطقه ادامه حضور و 
زمينه دخالت آمريكا و متحدانش را در منطقه 

ضمانت مى كند. 
 آمريــكا همواره براى  ايجاد اختالف در بين 
ملت هاى اســالمى در منطقــه تالش كرده 
اســت اما اين حضــور و يكپارچگى مردم 
كشــورمان و از آن مهمتر همدلى ملت ايران 
و عــراق آغازى بر پايان حضور بيگانگان در 

منطقه خواهد بود. 
از هميــن منظــر، پارلمــان عــراق در چند 
روزگذشــته بــا رأى بــه خــروج نظاميان 
آمريكايــى از عراق ضربــه مهلكى بر پيكره 
اعتبار حضور كشــور هاى غربــى خصوصًا 

آمريكا وارد آورد.
به  خارجى  و  داخلــى  واكنش هاى   

حمله موشكى ايران به عين االسد 
در خصوص واكنش هاى به حمله موشــكى 
بامداد روزگذشــته پنتاگون اعالم كرد: كه در 
حال بــرآورد اوليه خســارات اين حمالت 
هستيم و همه اقدامات الزم را براى حمايت 
از ســربازان آمريكايى و شركا و هم پيمانان 

آمريكا در منطقه بكار مى گيريم.
 دونالد ترامــپ رئيس جمهــور آمريكا در 
توئيتــى منفعالنه در پى انتقام ســخت ايران 
گفت: ارزيابى تلفات و خســارات در جريان 

است. 
رنــد پال ســناتور برجســته جمهورى خواه 
آمريكا هم در ايــن زمينه گفت: بايد تنش ها 
را كاهــش دهيــم قبل از اينكــه وارد جنگ 
بى پايان شــويم و دموكرات هاى آمريكا نيز 
اينگونه واكنش نشــان دادند كه جهان تحمل 
يك جنــگ ديگر را ندارد و ترامپ را مقصر 

دانستند. 
همچنين ايران در نامه اى به شــوراى امنيت 
ســازمان ملل اعالم كرد كه بــه دنبال جنگ 
نيســتيم و حضــرت آيــت ا... خامنه اى در 
وحدت  فرمودند:  خود  روزگذشته  سخنرانى 

بايد محفوظ بماند.
همچنين وزير امور خارجه در اولين واكنش 
بــه اين اقــدام در توئيتى با اشــاره به انتقام 
ســخت ايران از تروريســت هاى آمريكايى 
در پايگاه عين االســد در عراق نوشت: ايران 
منطبق با بند 51 منشــور ملل متحد، اقدامات 
متناسبى در دفاع از خود انجام داد و پايگاهى 
را كه از آن حمله بزدالنه عليه شــهروندان و 
مقام هاى ارشــد ما انجام شده بود هدف قرار 

داد.
محمد جواد ظريف تصريح كرد: ما به دنبال 
تشــديد تنش يا جنگ نيستيم، اما از خودمان 

در برابر هر تهاجمى دفاع مى كنيم.
وى گفت: جمهورى اسالمى پايگاهى كه از 
آن به سردار سليمانى حمله شده بود را هدف 

قرار داده و ما اقدام مشروع انجام داديم.
هم چنين حجت االسالم والمســلمين حســن 
روحانى  رئيس جمهورى اســالمى ايران در 
جلسه هيأت دولت، ســاعاتى پس از حمله 
موشــكى ايران به پايگاه آمريكايى عين االسد  
خطــاب بــه آمريــكا تصريح كرد: دســت 
سليمانى را از بدن قطع كرديد پايتان از منطقه 

قطع خواهد شد.
بر اســاس گــزارش العالم، ايران با ارســال 
نامه هايى براى دبيركل ســازمان ملل متحد و 
شوراى امنيت اين سازمان اعالم كرد: به دنبال 
جنگ نيســتيم و درباره هرگونه ماجراجويى 

نظامى عليه خود هشدار مى دهيم.
ســازمان هوانــوردى فدرال آمريــكا نيز در 
بيانيه اى تمام پروازهاى مسافربرى آمريكايى 
در حريم هوايى ايران، عراق و آب هاى خليج 

فارس و درياى عمان را ممنوع اعالم كرد.
شــبكه آر تى اعــالم كرد كــه جنگنده هاى 
ايرانى بــراى مقابله با جنگنده هاى آمريكايى 
كــه از امارات به ســمت مرزهــاى ايران به 
پرواز درآمدنــد، از پايگاه هاى خود به پرواز 

درآمدند.
اين شــبكه اعالم نكرده كه آيا جنگنده هاى 
آمريكايى بــه مرزهاى ايران در خليج فارس 

نزديك شده اند يا خير.
اما شــبكه الجزيره اعالم كرد كه واشــنگتن 
در حال افزايــش تدابير امنيتى در پايگاه هاى 
نظامى و مكان هاى حســاس خود در منطقه 

است.
عراق تاكيد كرده اســت كه  هيچ شــهروند 
عراقى در حمالت موشــكى تالفى جويانه به 
پايگاه هاى نظامى آمريكا آسيب نديده است 
و ادعاهاى آمريكايى هــا مبنى بر هدف قرار 

گرفتن شهروندان عراقى را تكذيب كرد.

گزارشى از تحوالت «انتقام سخت»
■ رهبر معظم انقالب: بايد حضور فساد برانگيز آمريكا در منطقه به پايان برسد

جهانيان عزت 
دلباختگان واليت را 
فرياد زدند

 ســردار فداكار، حاج قاســم ســليمانى كه 
اعتقاد قلبى به واليت را شرط ايمان مى دانست 
بيش از 40 ســال در كشتى عاشــورا با چراغ 

واليت در تالشــى خســتگى ناپذير، با شــوق 
شــهادت در نبرد مردانه با دشــمنان اسالم و 
انسانيت، شجاعانه پيكار كرد تا سرانجام درپى 
حمله هوايــى بالگردهاى آمريكايى به فرودگاه 
بغداد در صبحــگاه جمعه 13 دى ماه 1398 به 
آرزوى ديرينه خود كه چشــيدن شهد شيرين 
شهادت در راه خدا بود دست يافت و با مرگ 
سرخ خويش چهره كريه آدم نماهاى ضد انسان 

را كه شعار مبارزه با تروريسم و رعايت حقوق 
بشر لغلغه زبانشان است براى هميشه درتاريخ 

نمود.  رسوا  معاصر 
اين ســردار جانباز كه در اقــدام ناجوانمردانه 
آمريكاى جنايتكار به فوز عظيم دست يافت و 
آسمانى شد، شهادتش موجب اتحاد مسلمين و 
مستضعفان عليه دشمنان اسالم، قرآن و بيدارى 
بيشــتر فطرت انسان ها در جبهه مقاومت شد و 

روزگار آمريكاى تروريســت، اسرائيل غاصب 
و تكفيرى هــاى جنايت پيشــه را تيره و تار و 
خانه هــاى عنكبوتى آنان را فرو خواهد ريخت 
و بدون ترديد خواب دشــمنان اسالم در ايجاد 
تفرقه بين امام و امت و ســاير مسلمين جهان 
به ويــژه بين دو ملــت ايران و عــراق هرگز 
تغييــر نخواهد كرد و اختــالط خون مجاهدان 
بــزرگ (ابومهدى و حاج قاســم) عامل پيوند 

تاريخى و ناگسســتنى 2 ملــت ايران و عراق 
شــد و تنفر جاودانه آزادانديشان جهان را عليه 
غاصب  صهيونيســم  دست نشــانده  كه  آمريكا 
اســت، برانگيخت و قاسم سليمانى را در قلب 
ملت ايــران، امت مقاومــت، آزادى خواهان و 
اســتقالل طلبان جهان جــاى داد كه او به حق 

سردار دل ها و «عند ربهم يرزقون» است. 
روحش شاد و راهش پر رهرو باد. 
ناصر سلحشور 
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وكالى  كانونهــاى 
دادگســترى همان طور 
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بهداشتنكتهدانشگاه
جذب اعضاى هيأت علمى براساس سند آمايش 

آموزش عالى در بهمن ماه
 اعضاى هيأت علمى براســاس ســند آمايش آموزش عالى در بهمن ماه جذب 

مى شوند.
رئيــس مركــز جــذب وزارت علــوم در گفــت وگــو بــا مهــر درخصــوص جــذب 
ــت:  ــى گف ــوزش عال ــش آم ــند آماي ــاس س ــاه براس ــن م ــى در بهم ــأت علم هي
ــى  مســئوليت پايــش نقشــه جامــع علمــى كشــور و ســند آمايــش آمــوزش عال
برعهــده مركــز نظــارت و ارزيابــى وزارت علــوم اســت و مركــز جــذب در مــورد 

آن مســئوليتى نــدارد.
محمدرضا رضوان طلب پيش از اين اعالم كرده بود جذب اعضاى هيأت علمى بايد 
منطبق با نقشه جامع علمى كشور و در راستاى آمايش آموزش عالى باشد. همچنين 
وى اخيراً عنوان كرد جذب اعضاى هيأت علمى در بهمن ماه بايد براســاس ســند 

آمايش آموزش عالى كشور باشد.

درمان بيمارى انگلى كبد با عصاره بلوط
 تحقيقــات مختلفــى كــه امــروزه به صــورت روزافــزون روى تأثيــرات گياهــان 
ــازه اى را از قــدرت شــفابخش  دارويــى انجــام مى شــود، به طــور مرتــب ابعــاد ت
ــده  ــام ش ــتا انج ــن راس ــه در همي ــى ك ــازد. در تحقيق ــاش مى س ــان ف ــن گياه اي
اســت، محققــان كشــور عصــاره گيــاه بلــوط را بــراى كنتــرل يــك بيمــارى انگلــى 

ــد. ــه كار گرفته ان ــم ب مه
به گزارش ايســنا، "هيداتيدوزيس"، يكى از بيمارى هاى خطرناك جهان اســت كه 
به واسطه مرحله الروى كرم پهن انگلى به نام «اكينوكوكوس گرانولوزوس» در بافت 

ريه، كبد و حتى مغز ايجاد مى شود.
اين بيمارى در اكثر نقاط دنيا ازجمله ايران ديده مى شــود و جوامع درگير را ازنظر 
بهداشــتى و اقتصادى محتمل خسارات زيادى مى كند. ســگ و سگ سانان ميزبان 
نهايى انگل فوق محسوب شده و انسان به عنوان ميزبان تصادفى، ممكن است هنگام 

خوردن آب، سبزى ها و مواد غذايى آلوده به تخم انگل، مبتال شود.

كشف 350 خطاى دى.ان.اى كه زنان را مستعد 
ابتال به سرطان سينه مى كند

 محققان موفق به كشف بيش از 350 خطاى دى.ان.اى شده اند كه زنان را مستعد 
ابتال به سرطان كشنده سينه مى كند. 

به گزارش ايرنا،دى.ان.اى، حامل اطالعات ژنتيكى و تمام ساختارهايى است كه يك 
ارگانيسم زنده براى رشد، توليد مثل و عملكرد به آنها نياز دارد. انسان ها حامل 20 تا 
25 هزار ژن هستند كه 99/9درصد آنها در افراد مشابه هم هستند؛ 0/1 درصد ديگر 
واريان هاى ژنتيكى در واقع چيزى است كه انسان ها را منحصر مى سازد و باعث تغيير 
رنگ مو، رنگ پوست و يا حتى شكل صورت آنها مى شود. اما اين تغييرات مى تواند 
اثرات منفى عميقى نيز داشته باشد كه از جمله آنها مى توان به افزايش حساسيت افراد 

نسبت به ابتال به بيمارى ها اشاره كرد. 
بيشتر بيمارى ها از جمله سرطان سينه پيچيده هستند و هيچ واريان ژنتيكى و يا ژنى 

به صورت منفرد موجب ابتال به آنها نمى شود 

جزئيات بسته هاى جديد طرح تحول سالمت
  بودجه ســال آينده وزارت بهداشت، طرح تحول ســالمت، وضعيت ارز دارو و 
تجهيزات پزشكى و... مشخص شد. معاون كل وزارت بهداشت،در گفت وگو با مهر، به 
روند اجراى طرح تحول سالمت در سال 99 اشاره كرد و گفت: با توجه به تأكيدات رئيس 
جمهور و وزير بهداشت، بسته هاى اصلى طرح تحول سالمت كه شامل كاهش پرداختى از 
جيب مردم و عدم ارجاع بيماران بسترى به خارج از بيمارستان براى تهيه دارو و ملزومات 
پزشكى است، با قوت بيشترى در سال آينده دنبال خواهد شد. ايرج حريرچى،  افزود: اين 
بســته هاى طرح تحول سالمت با شدت بيشترى نسبت به قبل پيگيرى مى شود.بسته هاى 
جديد بهداشــتى در قالب پرونده الكترونيك سالمت، نظام ارجاع، غربالگرى فشار خون، 

پويش هر خانه يك پايگاه سالمت، دنبال خواهد شد.

افزايش صددرصدى برخى تعهدات 
بيمه تكميلى فرهنگيان

 افزودن بيش از 500 بيمارستان جديد در فهرست مراكز درمانى طرف قرارداد
مديركل تعاون و پشــتيبانى وزارت آموز ش وپــرورش از افزايش صد درصدى برخى 

تعهدات بيمه تكميلى فرهنگيان خبر داد.
گودرز كريمى فردرگفت وگوبا ايلنا گفت:خوشــبختانه امسال توانستيم اقدامات خوبى 
در زمينــه بيمه تكميلى فرهنگيان انجام دهيم. امســال به برنامه هاى كمى بيش از 500 
بيمارستان و مراكز درمانى طرف قرارداد اضافه كرديم و تا رسيدگى و خدمات بيشترى 
به فرهنگيان داشته باشند. عالوه بر اينها دستيابى فرهنگيان بايد به مراكز درمانى تسهيل 

و تسريع يابد.

اجراى طرح سالمت الكترونيك در مراكز درمانى بسيج
 مديرعامل مؤسسه خدمات درمانى بســيجيان با اعالم جزئيات چگونگى استفاده 
بســيجيان از خدمات بيمه اى، از ارائه خدمات درمانى به بسيجيان در 49 مركز درمانى 
در كشور و تهيه پرونده الكترونيك سالمت براى بسيجيان عضو اين مؤسسه خبر داد.

به گزارش فارس، ارائه خدمات درمانى به اقشار مختلف مردم يكى از خواسته هاى به حق 
آنها بوده و برخى دستگاه ها نيز سعى مى كنند در كنار وزارت بهداشت خدمات بهداشتى و 
درمانى را به مردم عرضه كنند. يكى از همين دستگاه ها سازمان بسيج مستضعفان است كه با 
ورود به حوزه بهداشت و درمان به ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم به ويژه بسيجيان و 
مردم مناطق محروم كرده و در كنار ايجاد مراكز درمانى در نقاط مختلف، گروه هاى جهادى 

و تيم هاى پزشكى را نيز سازماندهى و به مناطق كم برخوردار اعزام مى كند.

تكنيك براى كاهش اضطراب و افسردگى
 ســال 2020 ميالدى و دهه جديد در ميان شمارى از تهديدات 
بين المللى، موجى از جرايم نفرت آميز و نيز خطرات زيست محيطى 
متنوعى كه كره زمين را تهديد مى كند، آغاز شــده و اين فاكتورهاى 
استرس زا در كنار عوامل ديگرى از جمله شغل، مشكالت سالمتى، 
تغييرات زندگى و موارد ديگر مى تواند منجر به شــيوع مشــكالت 
ســالمت روان و افزايــش افراد مبتال به افســردگى و اضطراب در 

سراسر جهان شود.
بــه گــزارش ايســنا، بــا وجــود تمامــى مشــكالت و درگيرى هــاى 
ــه  ــراد ب ــراى اف ــت ب ــن اس ــرايطى ممك ــن ش ــه در چني ــى ك ذهن
وجــود بيايــد، مى تــوان بــراى بهبــود ديــدگاه ذهنــى خــود 
گام هــاى معتبــر علمــى برداشــت و از آن جايــى كــه ذهــن و 
ــود  ــن باعــث بهب ــا هم چني ــن رفتاره ــد، اي ــم آميخته ان ــدن در ه ب

ــد ــد ش ــراد خواه ــى اف ــالمت كل س
 تمرين خوش بينى

نگاه كردن به نيمه پر ليوان در زندگى واقعا براى شــما مفيد اســت. 
افراد خوش بين 35 درصد كمتر از ديگران احتمال مرگ در اثر حمله 
قلبى يا ســكته مغزى را دارند. اين افراد به احتمال بيشــترى رژيم 
غذايى سالمى داشــته، منظم ورزش كرده و سيستم ايمنى قوى تر و 

حتى عمر طوالنى ترى دارند.
تحقيقاتى وجود دارد كه نشان مى دهد خوش بينى مى تواند از طريق 
آموزش هايى خاص تقويت يا پرورش يابد. وقتى اين نوع تمرينات 
ذهنى به مردم آموزش داده مى شود، در واقع عملكرد و ساختار مغز 
آن ها را به گونه اى تغييــر مى دهد كه از اين نوع خصوصيات مثبت 

پشتيبانى مى كند.
 آغاز فعاليت هاى داوطلبانه

فعاليت هاى داوطلبانه مزاياى ســالمتى جسمانى نيز به همراه دارد. 
مطالعات نشــان مى دهد كــه فعاليت هاى داوطلبانه اســترس را به 
حداقل مى رساند و افســردگى را بهبود مى بخشد. اين امر مى تواند 
خطر اختالل شناختى را كاهش دهد. حتى مى تواند به ما كمك كند 

زندگى طوالنى ترى داشته باشيم.
ــاى  ــام فعاليت ه ــراى انج ــى ب ــان كاف ــه زم ــى ك ــى در صورت حت
ــد، تنهــا عمــل بخشــودن نيــز ســالمت را بهبــود  ــه نداري داوطلبان
مى بخشــد كــه احتمــاالً بــا كاهــش موقتــى احســاس درد صــورت 
ــرا  ــه فق ــه ب ــرادى ك ــد نشــان داد اف ــه جدي ــك مطالع ــرد. ي مى گي
پــول مى دهنــد نســبت بــه افــرادى كــه حاضــر بــه كمــك كــردن 
ــه شــوك برقــى حساســيت كمتــرى  ــه آن هــا نيســتند، نســبت ب ب
دارنــد. عــالوه بــر ايــن هــر چــه افــراد فكــر كننــد كمــك آن هــا 
ــود. ــر مى ش ــز كمت ــا ني ــودمندتر اســت، احســاس درد در آن ه س

 سپاسگزار بودن
تاكنون مطالعات بســيارى بر فوايد شــكرگزارى تاكيد داشــته اند. 
شــمردن نعمات، افراد را در مقابل اضطراب و افسردگى محافظت 
مى كند و باعث خوش بينى مى شــود. يك مطالعه نيز نشــان داده كه 
دانش آموزان دوره متوسطه كه تمرينات سپاسگزارى انجام مى دادند، 

مشكالت رفتار كمترى داشتند.
ــل  ــراى تبدي ــا ب ــن راه ه ــى از بهتري ــان، يك ــه كارشناس ــه گفت ب
نوشــتن  زندگى تــان،  بخش هــاى  از  يكــى  بــه  شــكرگزارى 
ــواب  ــه رختخ ــه ب ــن ك ــل از اي ــت.  قب ــره اس ــرات روزم خاط
برويــد، هــر تجربــه مثبتــى را كــه در آن روز داشــتيد، بنويســيد و 
توجــه كنيــد مهــم نيســت كــه چقــدر ايــن تجربــه كوچــك باشــد. 
ــن  ــن ذه ــق تمري ــن كار را از طري ــد اي ــن مى تواني ــما هم چني ش
آگاهــى يــا يــك خودتنظيــم هدفمنــد از توجــه بــراى زندگــى در 
لحظــه انجــام دهيــد. يكــى از تمرينــات ذهــن آگاهــى كــه منجــر 
بــه سپاســگزار بــودن مى شــود ايــن اســت كــه افــرادى را كــه در 
ــد  ــا كرده ان ــه م ــه ب ــى ك ــد و كمك هاي ــا حضــور دارن ــى م زندگ
ــت و  ــپاريد و از مراقب ــن بس ــه ذه ــا را ب ــم. آن ه ــاد بياوري را بي
ــراى شــما  ــراد ب ــن اف ــر آن چــه ممكــن اســت اي ــا ه پشــتيبانى ي

فراهــم كــرده  باشــند قدردانــى كنيــد.
  تقويت روابط اجتماعى

به گفته روانشناســان افرادى كه از نظر اجتماعى بيشــتر با خانواده، 
دوســتان و جامعه ارتباط دارند، شادتر بوده و از نظر جسمى سالم تر 
هســتند و همچنين نســبت به افرادى كه ارتباطــات خوب كمترى 

دارند، زندگى طوالنى ترى خواهند داشت.
 پيدا كردن هدف

يافتن احســاس هدفمندى به بهزيستى و زندگى طوالنى تر و شادتر 
كمــك مى كند. به گفته روانشناســان از مواردى كــه مى توان با آن 
احســاس هدفمند بودن را به دســت آورد مى توان به دين، خانواده 
و انگيزه هاى اجتماعى اشــاره كرد. شيوه هايى كه مى تواند به اين امر 
كمك كند از مراقبه و روانشناسى مثبت گرفته تا شناخت درمانى را 

شامل مى شود.

آفتاب اقتصاد: سرمايه در بازار ارز نابود مى شود 
 نديد بازار بزاريد تو گاوصندوق 

ابرار: وعده هاى من به مردم در شرايط صلح بود!
 استاد قرار نبود به اين زودى جا بزنى؟؟! 

همدان پيام: عرض اندام مهريه و جهيزيه براى يكديگر
 تا ببينيم كدومش برنده مىشه؟؟

اخبار صنعت: قول هاى انتخاباتى را در شرايط صلح داريم.
 اين هم از دوستى خاله خرسه!!

همدان پيام:همدان با 14 نفر در جام بين المللى تختى 
 شناسنامه كشتى رو بديد همدان

ايران: جهش پتروشيمى در دوره تحريم 
 پتروشيمى و برجام با همه دوره ها و قيمت ها ربط داره!!

آفتاب: خشايار و اردوان با پول مردم ايران چكار مى كنند
 نگران نباش دارن پس انداز مى كنن!!

تجارت: چالش هاى ورزش اموار مازاد دولتى 
 اموال مازاد نداريم هر چه هست دادن يارانه 45 هزار تومن!!! 

حمايت: نبايد مشكالت اقتصادى مانع دسترسى مردم به عدالت شود 
 عدالت جاى بلندى قرار گرفته، دست مردم نمى رسه!! 

آفتاب اقتصادى: ديوار بلند چين مقصد 25 درصد از صادرات غيرنفتى 
ايران 

 نكنه كاالهاى خودشونو صادر مى كنه!!!
خراسان: دور زدن فرمول صنعت براى كاهش قيمت خودرو با ربات 

  روباتها بازار كنترل مىكنند
دنياى اقتصاد: جزر و مد صنايع در 2020

 شايد از اين جزر و مد فرصت طاليى در بياد 
خراسان: قلب يا عقل كدام حرف آخر را مى زند؟

 هر كدام حكم رياستشو زودتر گرفته!! 
ايران: بوى خوبى از فوتبالمان به مشام نمى رسد 

 براى اينكه موقع بردشان اسفند دود نمى كنيد!!
اعتماد: بازار مسكن پولدارها 

 باز بگو پولدار بودن بده !!

زلزله 4/7 ريشترى برازجان بوشهر را لرزاند
 زلزله اى به بزرگى 4/7 درجه در امواج درونى زمين (ريشتر) بامداد 

چهارشنبه شهرستان برازجان در استان بوشهر را لرزاند.
به گزارش مركز مركز لرزه  نگارى كشــورى ، اين زمين لرزه ســاعت 
5 و 50 دقيقه و يك ثانيــه در عمق 9 كيلومترى زمين و در فاصله 12
كيلومترى برازجان، 22 كيلومترى تنگ ارم و 29 كيلومترى سعدآباد در 

استان بوشهر روى داد.
در همين ارتباط بر اساس گزارش اين مركز، زلزله ديگرى نيز به بزرگى 

4/2 ريشتر ساعت 6 و 49 دقيقه برازجان را لرزاند.
هنوز از تلفات يا خسارات احتمالى اين زلزله اطالعى در دست نيست.

بايد موجى در جامعه
براى تكريم معلم ايجاد شود

 براى تكريم معلم بايد موجى در جامعه ايجاد شود و صداوسيما نيز 
در اين خصوص اعالم آمادگى كرده است.

وزير آموزش و پرورش در دومين نشســت بــا موضوع فعاليت هاى 
تخصصى ستاد مركزى بزرگداشــت مقام معلم در سال 99-98 كه در 
ســالن جلسات وزير و در ساختمان شــهيد رجايى برگزار شد، اظهار 
كرد: بايد ابتدا اهداف را مشخص و بعد برنامه ها را بر اساس اين اهداف 
تنظيم كنيم. به گزارش مهر، محســن حاجى ميرزايى با اشــاره به اينكه 
منزلت، تلقى ديگران از مقام معلم اســت بنابراين بايد تلقى ديگران از 
معلمان را اصالح كنيم و بهبود ببخشيم، گفت: در تكريم از معلمان بايد 
افرادى مورد تجليل قرار گيرند كه در مسير تحقق اهداف سند تحول و 
جهت گيرى هاى آموزش و پرورش گام بردارند و تشويق آنها به تقويت 

اهداف مذكور بينجامد.
حاجى ميرزايى با بيان اينكه اصالح جايگاه معلم در نزد خود معلمان از 
ديگر اهداف تكريم معلمان است، افزود: در تكريم معلم هرچه مشاركت 

عوامل تأثيرگذار بيشتر باشد، بهتر است.
وى با اشاره به شور به وجود آمده در موضوع شهادت سپهبد سليمانى 
افزود: اين شور را كســى نمى تواند به وجود آورد و كامًال خودجوش 
است بنابراين بايد به گونه اى كار كرد كه جامعه هم خودجوش به تكريم 

معلمان بپردازد.

 دولت آمريــكا در اقدامى تروريســتى 
سردار قاسم سليمانى، فرمانده نيروهاى سپاه 
قدس را به شــهادت رساند. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهــورى آمريكا اعالم كرد خودش 
شخصا دســتور اين عمليات ترور را صادر 
كرده اســت. خودرو حامل ســردار قاسم 
ســليمانى به همراه چند تــن از فرماندهان 
المهندس  ابومهدى  ازجمله  حشد الشــعبى 
درحالــى  كه در حال ترك فــرودگاه بغداد 
MQ-9 بودنــد، هدف موشــك هاى پهپاد

ارتش آمريكا قرار گرفت.
ســاعاتى پس از اين حمله، شــوراى عالى 
امنيت ملى در ايران تشــكيل جلســه داد. 
بالفاصله پــس از اين حمله تروريســتى، 
نيروهاى آمريــكا از بيم حمله تالفى جويانه 
ايــران بــه حــال آماده بــاش درآمدند. در 
اسرائيل نيز كابينه رژيم صهيونيستى نشست 
اضطرارى تشكيل داد. برخى از مشهورترين 
مكان هاى گردشــگرى در اســرائيل تعطيل 
شــد و نيروهاى نظامى به حــال آماده باش 

درآمدند.
روز گذشته سپاه پاســداران و غيور مردان 
ايران زمين در پاســخى كوبنده با حمله به 
مهم ترين پايگاه نظامى آمريكا در عراق سيلى 
محكمى را در انتقام خون سردار مقاوت بر 

چهره استبداد و استعمارگر زمانه زد.
در همــدان نيز به تبع تمام نقاط كشــور 
واكاوى  در  مراســماتى  و  همايش هــا 
شكل  زمان  غاصبانه  ترور  اين  شكل گيرى 
گرفت كه نشســت علمى بررســى ترور 
شهيد ســليمانى از منظر حقوق بين الملل 
بــه تالش كانون وكال نمونــه اى از آن به 

مى رود. شمار 
ايــن نشســت  روز گذشــته در ســالن 
اجتماعات شــهيد چمران دانشگاه بوعلى 
ســينا همدان با حضور مقامات استانى و 
دانشــگاهيان برگزار شد و در ابتداى آن، 
رئيس كانون وكالى دادگســترى اســتان 
همدان با اشاره به رفتار مقامات آمريكايى 
در ترور شــهيد قاسم سليمانى گفت: مقام 
رسمى يك كشــور در يك كشور ثالث از 
طرف يك كشــورِ ثالث ديگر مورد حمله 
قرار مى گيرد و وزير خارجه آن كشــور 

اعــالم مى كند اين ترور قانونى اســت و 
هيچ ايرادى ندارد!

ســعيد آيينه وند افزود: ما حقوقدان هستيم 
و موظفيم اين موضوع را از ديدگاه حقوقى 
بررســى كنيم كه در همين رابطه امروز اين 
نشست را توسط كانون وكالى دادگسترى 
همدان با همكارى دانشــگاه بوعلى سينا و 
شعبه غرب انجمن ايرانى مطالعات سازمان 

ملل متحد برگزار كرديم.
وى تاكيد كرد: كانونهاى وكالى دادگسترى 
همــان طور كه در محاكــم از حقوق مردم 
دفاع مى كنند در مجامــع بين المللى هم از 

منافع ملت ايران دفاع خواهند كرد.
 بر اين اساس اگر صداى وكالى ايرانى در 
دنيا پژواك دارد و شــنيده مى شود دليلش 
اين اســت كه نهادى غيرحاكميتى است و 

وابستگى به جايى ندارد.
وى بيان كرد: به رغم اين اســتقالل نســبى، 
هنوز اين صدا در مجامع بين المللى شنيده 
مى شود اگرچه كسانى كه عليه كانون كمپين 
برگزار مى كنند و رسانه را در اختيار دارند، 
به وجهه حقوقى مردم ايران آسيب مى زنند.
آئينــه وند تاكيــد كرد: اتحاديه سراســرى 
كانون هاى وكالى دادگسترى در حال انجام 

يك ســرى اقدامات حقوقــى درباره ترور 
شــهيد قاسم سليمانى اســت و اگر لزومى 
داشته باشــد كه طرح دعوا انجام شود قطعا 

اين موضوع را انجام خواهد داد.
در ادامه اين مراسم معاون پژوهشى دانشگاه 
بوعلى ســيناى همدان پيشرفت هركشور  را 
مرهون امنيت آن كشور دانست و افزود: اگر 
قرار به ضعف ما باشــد و جرات پاسخ هم 

نداشته باشيم، پيشــرفت هم نخواهيم كرد 
بنابراين اين پاسخ شجاعانه را به ملت ايران 

تبريك عرض مى كنم.
غالمحسين مجذوبى، گفت: ما دانشگاهيان 
درباره ترور ناجوانمردانه ســردار مسئوليت 
خطيرى داريم، پاسخى كه به اين رفتار داده 
مى شود طبيعتا نظامى است ولى بايد حتما 

پاسخ حقوقى هم داده شود.
وى با بيان اينكــه البته از حقوق بين الملل 
خاطــرات خوبى نداريم، افــزود: از ابتداى 
انقالب اسالمى در كشور ما حقوق بين الملل 
چندان جدى گرفته نمى شد اما به مرور در 
اين زمينه قدم هاى خوبى برداشته شد كه در 
اين زمينه بايد گفت اخيرا توانستيم در يك 
نمونه از طريق طرح دعوا در دادگاه الهه از 

آمريكا غرامت  دريافت كنيم.
وى تاكيــد كرد: حقوق بيــن الملل يكى از 
ابزارهاى بســيار مهم بين المللى اســت كه 
بايد از آن استفاده كنيم البته زيربناى حقوق 
بين الملل در ايران چندان قوى نبوده درحالى 
كه در كشورهاى ديگر بهايى بيشترى به اين 

مقوله داده مى شود.
 بنابرايــن اميدواريم در اين زمينه بيشــتر و 

بهتر فعاليت داشته باشيم.

بررسى حقوقى ترور سردار سليمانى با حضور وكالى دادگسترى در همدان

صداى وكيل با استقالل به گوش مى رسد

 يكى از مشــكالت بيماران بســترى در 
نارســايى  بروز  ويژه،  مراقبت هــاى  بخش 
حاد كليه و صدمات كليوى اســت كه بايد 
با تشــخيص به موقع عارضه، از خطرات و 

عوارض آن جلوگيرى كرد.
گفت:  ويــژه  مراقبت هاى  تخصــص  فوق 
يكى از مشــكالت بيماران بسترى در بخش 
مراقبت هاى ويژه، بروز نارسايى حاد كليه و 
صدمات كليوى اســت كه بايد با تشخيص 
به موقع عارضــه، از خطرات و عوارض آن 

جلوگيرى كرد. 
به گزارش فارس، سيد حسين اردهالى،افزود: 
اصوالً بيماران بسترى در بخش مراقبت هاى 
ويژه با بيمارى هاى زمينه اى و ساير مشكالت 
جسمى مثل فشار خون، اعمال جراحى و... 
مواجه هســتند كه آنها را مســتعد صدمات 

كليوى مى كند.
وى  ادامه داد: تماس بــا بعضى داروها نيز 
بيماران را مســتعد صدمات كليوى مى كند 
كه ما اقدامــات الزم را براى مراقبت از اين 
بيمــاران انجام مى دهيم. با اين حال موضوع 

مهــم در ايــن ارتباط  تشــخيص به موقع 
عارضه است كه مى تواند بيمار را از خطرات 

آسيب هاى كليوى دور نگه دارد.
اين فوق تخصص مراقبت هاى ويژه افزود: 
درمان هاى  پيشــگيرى،  روش هاى  از  يكى 
جايگزيــن ممتــد كليوى اســت. در اين 
روش، بيمــار بدون خارج شــدن از بخش 
مراقبت هاى ويژه درمان هاى الزم را دريافت 

مى كند.
اردهالــى بر مصرف هدفمند آنتى بيوتيك ها 
در بخــش مراقبت هاى ويــژه تاكيد كرد و 
گفت: مصرف آنتى بيوتيــك بايد بر مبناى 
پروتكل رايج بيمارستان باشد. در گذشته به 
دليل عدم حضور فوق تخصص مراقبت هاى 
ويــژه در اين بخش ها، با چنين مشــكالتى 

مواجه بوديم.
وى افزود: در حال حاضر 150 فوق تخصص 
مراقبت هاى ويژه در كشور داريم و هر سال 
حدود 20 نفر در اين رشــته فارغ التحصيل 
مى شوند كه الزم است از حضور اين افراد در 

بخش مراقبت هاى ويژه، بهتر استفاده شود.

 رئيس كنگــره بين المللى مراقبت هاى ويژه 
ايران با عنوان اين مطلب كه در حال حاضر 
7200 تخت آى ســى يو در كشور موجود 
اســت، افزود: با توجه به هزينه راه اندازى 
هر تخت آى سى يو كه بين 1.5 تا 2 ميليارد 
تومان اســت، امكان افزايش اين تخت ها با 
توجه به مشــكالت اقتصادى كشور، وجود 

ندارد.
على امير ســوادكوهى، با اشاره به استاندارد 
تخت هاى ويژه، گفت: 10 درصد تخت هاى 
بيمارســتانى در كشــور بايد به آى سى يو 
اختصــاص يابد كه با اين حســاب بايد 20
هزار تخت آى ســى يو داشــته باشيم، زيرا 
حدود 200 هزار تخت بيمارستانى در كشور 

داريم.
وى بر ضرورت مديريــت تخت هاى ويژه 
بيمارســتانى تاكيــد كرد و افــزود: وزارت 
بهداشــت بايد هر چه سريع تر آئين نامه هاى 
مربوط به بخش پست آى سى يو را تصويب 
و ابالغ كند تا بتــوان از ظرفيت تخت هاى 

ويژه بهتر استفاده كرد.

رئيس كنگره بين المللــى مراقبت هاى ويژه 
ايران ادامه داد: با پوشش بيمه اى خدماتى كه 
در بخش هاى پست آى سى يو ارائه مى شود، 
از بار تخت هاى ويژه كم شده و هزينه ها نيز 

كاهش مى يابد.
ســوادكوهى با عنوان اين مطلب كه دولت 
بايــد  پول يارانه را در بخــش درمان مردم 
هزينه مى كرد، افزود: اگر دولت همان موقع 
كه پرداخت يارانه را شــروع كرد، اين پول 
را بابت درمان رايگان اختصاص مى داد، االن 
مردم راضى تر بودند؛ مثًال مردم مى دانستند از 
يك ســنى به باال هزينه هاى درمان آنها صفر 
مى شــود، خيلى راضى تر از دريافت يارانه 

نقدى بودند.
وى گفــت: بســترى طوالنــى مــدت در 
بخش مراقبت هاى ويــژه، عالوه بر افزايش 
هزينه هاى درمان، با عفونت بيمار بســترى 
همراه اســت كــه مى تواند ســالمت او را 
تهديــد كند بنابراين، الزم اســت كه بخش 
مراقبت هــاى ويژه به بهترين شــكل ممكن 

اداره و مديريت شود.

اين بيمارى، بيماران بسترى شده را تهديد مى كند

كارت دانشجويى معصومه بهرامى فرزند نورا... به شماره ملى 
3875436806 دانشگاه علمى كاربردى رشته حقوق به شماره 
دانشجويى 95126035190007 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

اصالحيه
 مقاله اى با موضوع هر مسجد يك حقوقدان در تاريخ 98/10/10

به قلم رضا   جعفرى منتشــر گرديد كه بدينوســيله ضمن قدردانى 
اصالح مى گردد.
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آگهى تغييرات شــركت رسام آرمين پرگاس شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
12913 و شناســه ملى 14006865144 به اســتناد صورتجلسه هيأت مديره مورخ 
1398/04/3 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - سمت اعضاى هيات مديره به قرار ذيل 
تعيين گرديد: مهدى ترابى به كدملى 4051595390 به ســمت مديرعامل و عضو 
هيات مديره حسينعلى ترابى به كدملى 4050815591 به سمت رئيس هيات مديره 
معراج ترابى به كدملى 4051596011 به سمت نايب رئيس هيات مديره 2 - دارندگان 
حق امضاء : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، 
قراردادها و عقوداسالمى با امضاء حسينعلى ترابى و مهدى ترابى همراه با مهر شركت 

معتبر مى باشد. 
(706906) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاى سيدمحسن حسينى فرزند سيدقاسم با ارائه 2 برگ استشهاد محلي مصدق 
به مهر دفتر اسناد رسمى 3 اســدآباد مدعي است كه يك جلد سند مالكيت 3 دانگ مشاع از 
شش دانگ يك باب خانه مســكونى پالك 31 فرعى از 1701 اصلى واقع در شهرستان اسدآباد 
بخش شش همدان ذيل ثبت 7819 دفتر 40 صفحه 308 به مساحت ششدانگ 238/7 مترمربع 
به شماره چاپى 295863 ب90 به نام سيدهاشم حسينى سند مالكيت اوليه  به دليل جابجايى 
مفقود گرديده بنابراين به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله 
آگهي مي شــود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت و يا ســند معامله اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد در صورت انقضا 
مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود 

سند المثني به نام متقاضي صادر و تسليم خواهد شد. 
(م الف 460)

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاى سيدهاشم حسينى فرزند سيدقاسم با ارائه دو برگ استشهاد محلي مصدق 
به مهر دفتر اسناد رسمى 3 اســدآباد مدعي است كه يك جلد سند مالكيت 3 دانگ مشاع از 
شش دانگ يك باب خانه مســكونى پالك 31 فرعى از 1701 اصلى واقع در شهرستان اسدآباد 
بخش شش همدان ذيل ثبت 7920 دفتر 40 صفحه 311 به مساحت ششدانگ 238/7 مترمربع 
به شماره چاپى 295864 ب90 به نام سيدهاشم حسينى سند مالكيت اوليه  به دليل جابجايى 
مفقود گرديده بنابراين به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله 
آگهي مي شــود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت و يا ســند معامله اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد در صورت انقضا 
مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود 

سند المثني به نام متقاضي صادر و تسليم خواهد شد. (م الف 459)
كامران متقى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاى سيدعلى دوســت عليزاده داراى شماره شناســنامه  665 به شرح دادخواست كالسه 
111/763/98ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان هيوا فرهنگى فرهى به شماره شناسنامه  1473 در تاريخ 94/4/19 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-نورالدين 
دوســت عليزاده به شماره شناسنامه 2 پسر متوفيه 2-ســيدعلى دوست عليزاده به شماره 
شناسنامه 665 پسر متوفيه 3-سلمان دوست عليزاده به شماره شناسنامه 571 پسر متوفيه 
4-لطيفه دوســت عليزاده به شماره شناســنامه 523 دختر متوفيه اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
 (م الف 196)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف

تاسيس شركت
ــخ  ــت درتاري ــد ارديبهش ــده امي ــوع آين ــدود طل ــئوليت مح ــا مس ــركت ب ــيس ش تاس
ــل  ــا ذي ــت و امض ــى 14008877876 ثب ــه مل ــه شناس ــت 1689 ب ــماره ثب ــه ش 98/10/8ب
دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهى ميگــردد. 
موضــوع فعاليــت :انجــام امــور بيمــه اى واگــذار شــده از ســوى صنــدوق بيمــه اجتماعــى 
كشــاورزان ، روســتاييان و عشــاير ، وفــق قوانيــن و مقــررات صنــدوق ( در صــورت ضــرورت 
ــاى الزم اســت و ثبــت موضــوع  ــى انجــام موضوعــات فعاليــت پــس از اخــذ مجوزه قانون
فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد ) انجــام خدمــات 
ــماره  ــوز ش ــب مج ــى. بموج ــاز بازرگان ــاى مج ــه كااله ــادرات و واردات كلي ــى و ص بازرگان
13956/ص/79 مــورخ 1398/09/11 صنــدوق بيمــه اجتماعــى روســتائيان ، عشــاير تاســيس 

گرديــد. مــدت فعاليــت :
 از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان نهاونــد ، 
بخــش مركــزى ، شــهر نهاونــد، محلــه تپــه مصلــى ، شــهيد عبدالحســين ناصــرى ، كوچــه 
ــف  ــه همك ــالك 13 ، طبق ــرى)) ، پ ــهيد عبدالحســين ناص ــى ش ــه ((فرع ــوم)) ، كوچ ((س
كدپســتى 6591855151 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 10000000 ريــال 
نقــدى ميــزان ســهم الشــركه هــر يــك از شــركا آقــاى محســن بايرونــد بــه شــماره ملــى 
ــماره  ــه ش ــد ب ــه بايرون ــم محبوب ــهم الشــركه خان ــال س ــده 5000000 ري 3950174311 دارن
ــاى  ــره آق ــأت مدي ــا هي ــركه اعض ــهم الش ــال س ــده 5000000 ري ــى 3961885826 دارن مل
محســن بايرونــد بــه شــماره ملــى 3950174311و بــه ســمت عضــو هيــأت مديــره بــه مدت 
نامحــدود و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم محبوبــه بايرونــد بــه شــماره 
ملــى 3961885826و بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق 
امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، 
قراردادهــا ، اســناد رســمى و عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى 
بــا امضــاى مديرعامــل بــه اتفــاق رئيــس هيــأت مديــره ( آقــاى محســن بايرونــد بــه اتفــاق 
خانــم محبوبــه بايرونــد ) همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. اختيــارات مديــر عامل 
: طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت 

تعييــن گرديــد.
(717747) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى نهاوند

آگهي فقدان سند مالكيت 
تعاونــى مســكن كاركنــان ســيمان هكمتــان بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق 
بــه مهــر دفترخانــه اســناد رســمى شــماره 1 شــهر رزن مدعــي اســت كــه يــك جلــد ســند 
ــه  ــه شــماره چاپــى 684981 ســرى ب ســال 93 ب مالكيــت ششــدانگ عرضــه و اعيــان ب
شــماره پــالك ثبتــى 2849 فرعــى از 59 اصلــى واقــع در بخــش 5 همــدان حــوزه ثبــت 
ملــك رزن كــه بــه نامــش ذيــل ثبــت 83384 صفحــه244 دفتــر 227 امــالك ثبت و ســابقه 
ثبــت دارد و بــه علــت ســهل انگارى مفقــود گرديــده بنابرايــن بــه اســتناد تبصــره الحاقــي 
بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت بديــن وســيله آگهــي مي شــود تــا هــر كــس مدعــي 
انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي 
طــي مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان رزن مراجعــه و ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتراضــي كتبــي خــود را تســليم نمايــد در صورت 
انقضــا مــدت واخواهــي و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند 

مالكيــت ارائــه نشــود ســند المثنــي بــه نــام متقاضــي صــادر و تســليم خواهــد شــد.
 (م الف 106)

رضا شيرخانى خرم
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن 

تاسيس شركت
تاســيس شــركت بــا مســئوليت محــدود تجــارت صنعــت بزرگمهــر ابــن ســينا درتاريــخ 
ــه شناســه ملــى 14008757302 ثبــت و امضــا  ــه شــماره ثبــت 13897 ب 1398/08/21 ب
ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى 

مى گــردد. 
موضــوع فعاليــت :توليــد و توزيــع و تعميــرات و خدمــات تجهيــزات پزشــكى و 
مصرفــى هــاى بيمارســتانى ،آزمايشــگاهى،ارتوپدى،نرم افــزار و دســتگاه هــا و قطعــات 
ــزوم  ــورت ل ــارت درص ــى و تج ــور بازركان ــتانى،انجام ام ــكى و بيمارس ــى پزش الكترونيك

ــت :  ــدت فعالي ــط م ــع ذيرب ــاى الزم از مراج ــذ مجوزه ــس از اخ پ
از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان 
ــان  ــوام ، خياب ــه ق ــگ ، كوچ ــان فرهن ــه خياب ــدان، محل ــهر هم ــزى ، ش ــش مرك ، بخ
ــخصيت  ــرمايه ش ــتى 6515745566 س ــف كدپس ــه همك ــالك 34 ، طبق ــگ ، پ فرهن
ــر  ــركه ه ــهم الش ــزان س ــدى مي ــال نق ــغ 100000000 ري ــت از مبل ــارت اس ــى عب حقوق
يــك از شــركا آقــاى محمدرضــا عقيلــى بــه شــماره ملــى 3860011294 دارنــده 50000000 
ــى 3860200021  ــماره مل ــه ش ــر ب ــى رادف ــدى رضاي ــاى مه ــركه آق ــهم الش ــال س ري
دارنــده 50000000 ريــال ســهم الشــركه اعضــا هيــأت مديــره آقــاى محمدرضــا عقيلــى 
بــه شــماره ملــى 3860011294و بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود 
ــل  ــه ســمت مديرعام ــى 3860200021و ب ــماره مل ــه ش ــر ب ــى رادف ــدى رضاي ــاى مه آق
ــدگان  ــه مــدت نامحــدود دارن ــه ســمت عضــو هيــأت مديــره ب ــه مــدت نامحــدود و ب ب
حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، 
بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى باامضــاء 
ــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد.  ــه تنهايــى و ب مهــدى رضايــى رادفــر مديرعامــل ب
اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت 

درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. 
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 

(725947)
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و
 موسسات غيرتجارى همدان

سفره هاى زير زمينى،خالى از آب و اعتبار
 كسرى 130 ميليارد مترمكعبى مخازن آب هاى زيرزمينى درحالى 
اســت كه 770 هــزار حلقه چاه مجاز و غير مجــاز بالى جان اين 
مخازن شده و نيز اعتبارات تخصيصى، كفاف مقابله با اين وضعيت 

را نمى دهد.
منابع  آب هاى زيرزمينى يكــى از اصلى ترين و مهمترين مولفه هاى 
تامين آب كشــورمان چه در بخش كشاورزى، چه شرب و چه ساير 

مصارف به شمار مى آيند.
با اين حال اين منابع تجديدناپذير مورد بى مهرى مردم و مســئوالن 
قــرار گرفته اند؛ به گونه اى كــه اكنون بيش از 770 هزار حلقه چاه 
مجاز و غير مجاز مانند زالو به جان اين ســفره ها افتاده و شيره جان 
آنها را مى مكند و از طرف ديگر اكثر اعتبارت بخش آب به ســمت 

آب هاى سطحى و ذخيره سازى آنها متوجه است.
ســال ها بى توجهى به اين منابع و تصويب برخى قانون ها كه روند 
حفرچاه ها را سرعت داد بالى جان منابع آب زيرزمينى شد به گونه 
اى كه به گفته «قاســم تقى زاده خامسى» معاون آب و آبفاى وزارت 
نيرو اكنون كســرى اين مخازن به بيــش از 130 ميليارد متر مكعب 
رســيده و تداوم آن مى توانــد ايران و ايرانى را بــه ورطه نابودى 

بكشاند.
«عبدا... فاضلى فارسانى» سرپرست دفتر حفاظت و بهره بردارى منابع 
آب زيرزمينى شــركت مديريت منابع آب ايران معتقد اســت كسرى 
130 ميليارد مترمكعبى آب ســفره هاى زيرزمينى در 20ســال اخير 
زمينه مهاجرت و حاشــيه نشينى نزديك به 20 ميليون نفر از جمعيت 

روستايى كشور را فراهم كرده و تداوم آن مى تواند خطر ناك باشد.
وى  روز 10 دى ماه در نشست تخصصى بررسى طرح احيا و تعادل 
بخشى منابع آب در موسسه تحقيقات آب افزود: مهاجرت و حاشيه 
نشــينى چالش مهمى است كه بى توجهى به آن مى تواند تهديدات 

مهمى براى كشور به همراه داشته باشد.
فاضلى ادامه داد: بايد فكرى براى احيا و تعادل بخشــى به منابع آب 
زيرزمينى كرد، در غير ايــن صورت نابودى اين منابع دور از انتظار 

نخواهد بود.
 حفرچاه راهى براى مكيدن خون زمين

حفر چاه يكى از روش هاى تامين آب از سفره هاى زيرزمينى است كه 
از ديرباز مورد توجه ايرانيان قرار داشته است. مردمان اين ديار كهن با 
حفر چاه، هم از آب آن براى شرب استفاده مى كردند و هم كشتزارهاى 
خــود را آبيارى مى كردند. در اســتفاده از آب چاه به دليل حرمتى كه 

داشت بر اساس اصول خاص، بهره بردارى صحيح انجام مى گرفت.
اما با گسترده تر شدن خيمه خشكسالى در چند سال اخير و به دنبال آن 
كم شدن آب هاى سطحى، استفاده از آب چاه بيش از پيش شد و اين 
رويه نگران كننده متوليان امر را واداشــت نسبت به تدوين قانون براى 

برداشت آب از چاه ها اقدام كنند.
طبق قانونى كه مصوب شــد، استفاده از منابع آب زيرزمينى از طريق 
حفر هر نوع چاه، قنات و توســعه چشمه در هر منطقه از كشور بايد 
با اجازه و موافقت وزارت نيرو انجام شــود و اين وزارتخانه با توجه 
به خصوصيات زمين شناسى و وضعيت سفره آب زيرزمينى منطقه و 
مقررات پيش بينى شــده در اين زمينه، نسبت به صدور پروانه حفر و 

بهره بردارى، اقدام مى كند.
اما در سايه برخى بى توجهى ها و چشم پوشى ها روندحفرچاه غير مجاز 
هم در اين بين رشــد چشمگيرى پيدا كرد و باليى بر تن نحيف آب 

هاى زيرزمينى شد.
وزير نيرو روز 31 تيرماه در مجلس شوراى اسالمى يكى از ريشه هاى 
اصلى اشاعه و ترويج چاه هاى غير مجاز را  قوانينى دانست كه برخى 
مواقع تاثيرگذارى داشــته اند و از جمله آنها بخشودگى حق النظاره ها 

را برشمرد.
رضا اردكانيان از ماده واحده تعيين تكليف چاه هاى فاقد پروانه كه در 
عمل، افزايش بهره بردارى را موجب شده است به عنوان يكى ديگر از 

عوامل تشديد چاه هاى غير مجاز ياد كرد.
اين دو قانون روند ساخت چاه ها و به دنبال آن چاه غيرمجاز را سرعت 
داد و اكنون اين موضوع به پاشنه آشيل منابع آب زيرزمينى شده است.

وى درباره تالش براى پيشــگيرى از حفر چاه هاى غير مجاز گفت: 
البته وزارت نيرو هم تالش كرده با ابزار قانونى از جمله استفاده از ساز 
و كار شوراى عالى آب، موضوع تعادل بخشى منابع آب زير زمينى و 

نحوه برخورد با چاه هاى غير مجاز را پيگيرى كند.
وى بــا بيان اينكه طرح احيا و تعادل بخشــى منابع آب زير زمينى از 
ابتداى سال 94 عملياتى شده اســت، گفت: مجموع چاه هاى انسداد 
شــده و «مسلوب المنفعه» شــده تا ابتداى دولت يازدهم برابر با 17

هزار و 856 حلقه بوده كه تا پايان ســال 97 به 57 هزار و 655 حلقه 
رسيده است.

اين درحالى اســت كه «عبدا... فاضلى» مجــرى طرح احياء و تعادل 
بخشى منابع آب زيرزمينى گفت: گرچه اين طرح براى حفظ آب هاى 
زيرزمينى با تعريف 15 طرح معرفى شد اما تخصيص نيافتن اعتبارات 

الزم آن را ناكارآمد كرده است.
وى ادامــه داد:طرح احياء و تعادل بخشــى منابــع آب زيرزمينى مى 
بايست در همه دشت هاى كشور اجرايى مى شد و براى آن اعتبارى 
هفت هزار و 500 ميليارد تومانى پيش بينى شده بود كه در عمل كسر 
كوچكى از اين اعتبارات تخصيص داده شد و موفقيت اين طرح را در 

هاله اى از ابهام فروبرد.
كسرى مخازن زيرزمينى عالوه بر توسعه حاشيه نشينى، نابودى كيفيت 
خاك را هم به دنبال دارد چنانكه «رضا سرافرازى» مديركل دفتر آب و 
خاك وزارت جهاد كشاورزى معتقد است: برداشت بى رويه از سفره 
هاى زيرزمينى آب و به دنبال آن كسرى مخازن سبب شده روز به روز 

از كيفيت خاك كشور كاسته شود.
به نظر مى رســد تداوم بى توجهى به ســفره هاى زيرزمينى شرايط 
حادى را پيش روى همه قرار داده اســت كه رهايى از آن نه فقط كار 

مسئوالن، بلكه همه آحاد جامعه است.

به روايت اكونوميست
چرا قيمت «طال» 

به باالترين سطح 7 سال اخير رسيد؟
 ترور ســردار ســليمانى شــوكى براى تمام جهان بود. نه تنها در 

سياست، بلكه از روز جمعه اقتصاد تمام جهان نيز متاثر شده است.
روز جمعه روند تمام بورس هاى جهان نزولى شد. روز شنبه با آغاز به 
كار بازار ايران، شاخص بورس ريزش جدى داشت، قيمت تمام ارزها، 
طال و ســكه نيز افزايش يافت.  سه شــنبه نيز در بازار تهران هر دالر 
13500 تومان اســت و سكه تمام بهار طرح قديم نيز 5 ميليون و 50
هزار تومان بود. هر گرم طالى 18 عيار نيز با قيمتى حدود 505 هزار 

تومان به فروش رسيد كه متاثر از بازار طالى جهان است.
اما چرا قيمت طال تا اين حد افزايش يافت؟ بر اساس گزارش نشريه 
«اكونوميســت» قيمت طال به باالترين ســطح در 7 سال اخير رسيده 
است. اكونوميست در گزارشى كه متن كامل آن در ادامه مى آيد، عوامل 
اصلى تغيير قيمت طال را بررسى كرده و نشان داده است كه حوادث 

سياسى، چطور اين بازار را متاثر مى كند.  
نمودار زير از پايگاه اينترنتى همين نشريه به فارسى برگردانده شده كه 
نشان مى دهد از سال 1970 تا كنون با هر حادثه سياسى، قيمت طال تا 

چه حد افزايش يافته است:
 روايت اكونوميست از عوامل افزايش قيمت طال 

«هيچ كــس واقعيت قيمت  طال را درك نمى كند و من هم نمى خواهم 
تظاهر به درك آن كنم.» «بن برنانك»، رئيس وقت فدرال رزرو در سال 
2013 بعد از چند ماه آشــفته در بــازار، اين جمله را به كميته بانكى 

سناى آمريكا گفت.
در آن زمان قيمت اين فلز به اوج خود از ســال 2011 بعد از بحران 

منطقه يورو و پايين آمدن رتبه اعتبارى آمريكا رسيده بود.
بــا اين حال هنوز هم درك اينكه چرا قيمت طال در روز دوشــنبه، 6

ژانويه با 1588 دالر در هر اونس به باالترين ســطح يك ســال اخير 
رسيد، سخت نيست.

در روز 3 ژانويه موشــك هاى آمريكا سردار قاسم سليمانى، فرمانده 
سپاه قدس ايران را به شهادت رساندند.

ســرمايه گذاران به طور ذاتى در شــرايطى كه تنش هــاى ژئوپلتيكى 
اوج مى گيرد، به دنبــال پناهگاه امن در بازار طــال مى گيرند. صعود 
2/85درصــدى قيمت طال تنهــا در 2 روز نيز نشــان از برافروختن 
خاورميانه دارد. شــهادت ســليمانى همچنين قيمت هاى نفت را هم 
افزايش داد تا جايى كه در روز دوشــنبه، قيمت هر بشــكه نفت خام 
برنت 5 درصد رشــد كرد و به 70 دالر در هر بشــكه براى نخستين 

بار از ماه مى رساند.
در واقع، قيمت طال از نوامبر 2018 تا كنون بيش از 25 درصد افزايش 
يافته اســت. ترور سردار سليمانى، حداقل تا كنون يك عامل فزاينده 
بوده است. به نظر مى رسد كه عوامل ريشه اى روند صعودى بازار طال 
در نرخ هاى بهره نهفته باشد. رايج ترين مقياس در اين مورد، مربوط به 
بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه دارى آمريكاست. نرخ بهره اين اوراق 
از 1/1 درصد در نوامبر ســال 2018، بعد از كاهش نرخ بهره توسط 
فدرال رزرو، به حدود صفر در ماه آگوست رسيد. اين پايين ترين نرخ 

از سال 2013 بود؛ يعنى آخرين بارى كه طال بسيار عزيز شده بود.
 «وارن بافت»، مشهورترين ســرمايه گذار آمريكا يك بار گفت: «طال 
از آفريقا يا جايى ديگر از زمين حفر مى شــود. ســپس ما آن را ذوب 
مى كنيم، سوراخ ديگرى در آن حفر مى كنيم، دوباره آن را دفن مى كنيم 
و به مردم براى حفاظت از آن پول مى دهيم. اين هيچ كاربردى ندارد.»

2 هزار و 800 همدانى در سامانه ملى  مسكن
 نام نويسى كردند

 2 هزار و 800 جوان همدانى در سامانه ملى  مسكن اين استان نام نويسى كرده اند 
كه براى ساخت يك هزار و 500 واحد مسكونى زمين معرفى شده است.

مديركل راه و شهرسازى همدان در ستاد ساماندهى امور جوانان همدان اظهار كرد: 
متقاضيان اين طرح بايد توان تامين هزينه ســاخت را داشته باشند كه البته تسهيالت 

بانكى با نرخ 18 درصد به آنها پرداخت مى شود.
داريوش حســينى در گفت و گو با ايرنا، بيان كرد: بنياد مســكن، ستاد فرمان امام و 

بنياد مستضعفان 3 كارگزار در كشور براى ساخت اين واحدهاى مسكونى مشخص 
شــده اند كه قيمت تمام شده براى خريد هر واحد هم اينك مترى سه تا سه و نيم 

ميليون تومان است.
وى خاطرنشان كرد: آورده مالى متقاضى براى دريافت مسكن 70 مترى در قالب اين 

طرح بين 250 تا 300 ميليون تومان است.
مديــركل راه و شهرســازى همــدان يــادآور شــد: تاميــن زميــن بــراى متقاضيــان ايــن 
طــرح نيــز در قالــب اجــاره 99 ســاله داده مى شــود و ظرفيــت مــورد تاييــد نيــز پــس 

از واريــز مالــى متقاضيــان بــراى شــروع بــه كار بــه زودى اعــالم مى شــود.
طرح «اقدام ملى توليد و عرضه مسكن» به منظور ساخت 400 هزار واحد مسكونى 

در سراسر كشور آغاز شد كه از اين تعداد سهم همدان نزديك به 9 هزار واحد است.
بر اســاس سرشمارى ســال 1395 همدان با وســعت نزديك به 20 هزار كيلومتر 
مربــع، حدود يك ميليون و 750 هزار تن جمعيت دارد و تراكم نســبى 88 نفر در 
هر كيلومتر مربع، اســتان همدان را در رديف يكى از پرتراكم ترين استان هاى كشور 

قرار داده است.
در قالب طرح اقدام ملى مســكن قرار اســت 400 هزار واحد مســكونى در كشور 
ســاخته شود كه از اين تعداد 200 هزار واحد مســكونى در شهرهاى جديد، 100 
هزار واحد در بافت هاى فرســوده شــهرى و 100 هزار واحد در شهرهاى كوچك 

ساخته مى شود.

 حمايت از چاپ ايران حمايت از توسعه 
كشور و كمك به اشتغالزايى جوانان با انگيزه 
اين مرزوبوم اســت. من صنعت چاپ را يك 
سرمايه اجتماعى براى ايران اسالمى مى دانم.

مديرعامل شركت خودرو سرويس شهردارى 
تهران در گفــت وگو با همــدان پيام اظهار 
داشــت: على رغم همه مصائب و تحريم هاى 
ناجوانمردانه دشــمن، صنعت چــاپ ايران 
توانسته به همت جوانان و پشتوانه كهنساالن 

با تجربه اش روى پاى خود بايستد.
حســين وزيرى از صنعت چــاپ به عنوان 
سومين صنعت زيرســاختى ايران ياد كرد و 
افــزود: اين صنعت در حوزه آگاهى بخشــى 
و فرهنگســازى ايران اسالمى نقش پررنگى 
دارد. چــاپ در زمينه آموزشــى نيــز تأثير 
به ســزايى داشــته و عالوه بر اين بايد گفت 
بحث اشــتغالزايى كه امــروز اهميت بااليى 
براى كشــور ما دارد، مى تواند توسط صنعت 
پربازخــورد و زيرســاختى چــاپ تا حدود 
زيادى تحت پوشــش قرار بگيــرد. معتقدم 
حمايــت از چاپ ايران حمايت از توســعه 
كشــور و كمك بــه اشــتغالزايى جوانان با 
بيست وششمين نمايشگاه چاپ، بسته بندى و 
ماشين آالت وابسته انگيزه اين مرزوبوم است.
مديرعامل شركت خودرو سرويس شهردارى 
تهران با اشاره به اهميت واالى صنعت چاپ 
آن را نيازمند  توجه ويژه از سوى دولتمردان 
و مسئوالن دانســت و افزود: به نظر من قبل 
از هر چيز بايد باب آشــنايى مســئوالن را با 
اين صنف و صنعت گشــود. اگر اين عزيزان 
صنعت چاپ را بشناسند و از كاركردهاى آن 
اطــالع بيابند و از توانايى هــاى ايران در اين 

بخش آگاهى پيدا كنند، حتمًا كمك رسانى ها 
بيشتر شــده و جهشــى در اين حوزه اتفاق 

خواهد افتاد.
وى مهمترين شــاخصه قابــل توجه صنعت 
چــاپ را حضور پررنــگ بخش خصوصى 
دانســت و ادامه داد: اين صنعت موفق بوده 
و روى پاى خود ايســتاده اســت كه من آن 
را مرهــون زحمات بخش خصوصى مى دانم 
و  اين صنعت را هوشــمند، چابك و به روز 
تشــخيص داده و انگيــزه فعــاالن را براى 
توسعه بخشى مشاهده كرده ام  بر همين اساس 
صنعت چاپ را صنعتى مادر، زيرســاختى و 
توسعه بخش دانســته و اهميت دادن به آن را 

توجه به توسعه كشور مى دانم.
وزيرى ادامه داد: در سال هاى ابتداى بازديد از 
بيست وششمين نمايشگاه چاپ، بسته بندى و 
ماشين آالت وابسته شاهد غرفه هاى خارجى و 
افرادى بودم كه به دنبال گرفتن سفارش هاى 
چاپــى ما و انجام آنها در كشــورهايى چون 
تركيه بودند. بســيار خوشــحالم كــه امروز 
ردپايــى از ايــن بيگانگان ســودجو در اين 
صنعت و نمايشگاه نمى بينم. نتيجه مى گيريم 
فعاالن  چاپ ما توانســته اند به توانايى قابل 
قبول و كيفيت رقابتى دســت پيــدا كنند. از 
طرفى ديگر چنين رويكردى نشــان مى دهد 
كــه توليدكننده داخلى بــه كار هموطن خود 

اطمينان پيدا كــرده و اين به نظر من همدلى 
را به وجود آورده كه از هر ســود ديگرى با 

اهميت تر است.
اين مدير موفق آشــنا با چاپ در پايان گفت: 
صنعت چاپ را يك ســرمايه اجتماعى براى 
ايران اســالمى مى دانــم. هنرمنــد توانگر و 
تالشــگر عرصه چاپ توانسته ارزش افزوده 
زيــادى را نصيب بازار كشــور كند كه قابل 
تقدير است. اميدوارم اين صنعت خودساخته 
بتوانــد بالندگى خود را بــا حمايت دولت و 
مســئوالن سرعت ببخشد و در آينده  نزديك 
بانى بهبود و ارتقاى معيشت، كيفيت زندگى 

و رفاه مردم زحمتكش ايران اسالمى باشد. 

يارانه دى ماه
 فردا واريز مى شود 
 يكصد و هفتمين مرحله پرداخت يارانه 
نقدى در ســاعت 24 امشــب به حســاب 

سرپرستان خانوارها واريز مى شود.
مبلــغ يارانه دريافتى هر يك از مشــموالن 
نوبت هاى  هماننــد  نقدى  يارانــه  دريافت 

گذشته 455 هزار ريال است.
افزون بر يارانه ها، افزايش حداقل مستمرى 

خانوارهاى مددجويان تحت حمايت كميته 
امداد امام خمينى (ره) و ســازمان بهزيستى 
كشور نيز واريز مى شود كه بالفاصله امكان 

برداشت آن وجود دارد.
يارانه نقدى در چارچوب قانون هدفمندى 
يارانه ها از آذر 1389 تاكنون به مشــموالن 
مربوطه پرداخت مى شــود و تا كنون 106

مرحله به حســاب سرپرست خانوار واريز 
شده است.

به گزارش مهــر، پيش از ايــن 25 هر ماه 
يارانه نقدى به حســاب سرپرستان خانوار 

واريز مى شد كه «محمدباقر نوبخت» رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه گفــت از آذرماه 
يارانه نقدى بيســتم هر ماه واريز مى شود و 
در پايان هر ماه سبد حمايت معيشتى دولت 

به حساب خانوار واريز مى شود.
معيشــتى  ســبد  مرحلــه  دو  كنــون  تــا 
ــوار  ــتان خان ــاب سرپرس ــه حس ــت ب دول
ــون  ــد. در دور نخســت 60 ميلي ــز ش واري
نفــر ســبد معيشــتى دريافــت كردنــد و در 
مرحلــه دوم 419 هــزار و 304 نفــر ديگــر 

ــدند.  ــه ش ــراد اضاف ــن اف ــه اي ب

مديرعامل شركت خودرو سرويس شهردارى تهران:

حمايت از چاپ ايران
 توجه به توسعه كشور است
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فرايبورگ آلمان خواهان مدافع ايران
 باشــگاه فرايبورگ آلمان خواهان به خدمت گرفتن مجيد حسينى 

مدافع تيم ملى فوتبال ايران است. 
به گزارش مهر سيدمجيد حســينى مدافع ايرانى تيم فوتبال ترابوزان 

اسپور تركيه از تيم فرايبورگ آلمان پيشنهاد دارد.
طبق ادعاى يك سايت تركى، پيشنهاد فرايبورگ براى جذب حسينى 

به باشگاه رسيده است.
ترابوزان مبلغ 4 ميليون يورو را براى فروش حسينى مدنظر قرار داده 

است.
فرايبورگ در حال حاضر با 26 امتياز در رده هشتم بوندس ليگا آلمان 

قرار دارد.
پيش از اين هم گفته مى شد حســينى از هرتابرلين آلمان و ساسولو 

ايتاليا پيشنهاد دارد.

مطهرى نخستين خريد زمستانى استقالل 

 مهاجــم تيم فوتبال ذوب آهن براى پيوســتن به تيم اســتقالل با 
مسئوالن اين باشگاه به توافق نهايى رسيد.

به گزارش مهر، ارســالن مطهرى كه نيم فصــل اول نوزدهمين دوره 
رقابت هاى ليگ برتر را با پيراهن ذوب آهن ســپرى كرد، با دريافت 

رضايت نامه از اين باشگاه به باشگاه استقالل پيوست.
ارسالن مطهرى، مهاجم 26 ســاله پيشين ذوب آهن با عقد قراردادى 

يك سال و نيمه به جمع شاگردان فرهاد مجيدى پيوست.
مطهرى ســابقه بازى براى تيم هاى نفت تهــران و تراكتور را هم در 

كارنامه اش دارد.
مطهرى با مســئوالن باشگاه استقالل به توافق نهايى رسيد تا در ادامه 

رقابت هاى ليگ برتر پيراهن آبى تيم تهرانى را برتن كند.

 پورشه هديه برايتون به جهانبخش! 
  عليرضا جهانبخش جايزه ماهيانه بهترين نمايش در ماه دســامبر 
برايتون را كه از ســوى شركت پورشه در انگليس حمايت مى شود را 

دريافت كرد.
به گزارش ورزش ســه، جهانبخش فصل گذشــته در اكثر بازى هاى 
برايتون حضور ثابت داشــت امــا به دليل عملكــرد دفاعى اين تيم 

نتوانست قابليت هاى خود را به خوبى نشان دهد. 
با وجود اين جهانبخش هرگز نااميد نشــد و به تالش كردن ادامه داد 
تا اين كه باالخره و در بازى مقابل بورنموث به تركيب اصلى برايتون 
راه يافت. جهانبخش در اين بازى به خوبى پاســخ اعتماد گراهام پاتر 
را داد و عالوه بر گلزنى، عملكرد درخشانى را به نمايش گذاشت كه 
به واسطه همين تك نمايش او موفق به جلب آراى هواداران برايتون 

براى دريافت اين جايزه شده است.

توافق گلر لبنانى با ذوب آهن اصفهان  
 گلر ملى پوش العهد لبنان با 

ذوبى ها به توافق رسيده است. 
 به گــزارش ايلنــا، ذوب آهن 
درگير  روزها  ايــن  كه  اصفهان 
انتخاب ســرمربى جديد است، 
بــراى تقويت خــودش نياز به 
جذب يك دروازه بان دارد و در 
همين راستا با يك گلر به توافق 

رسيد.
مهــدى خليل، دروازبــان ملى 
پوش تيم العهد لبنان با ذوبى ها به توافق رســيده و اگر اتفاق خاصى 
رخ ندهد به زودى قراردادش امضا مى شــود. قرار است او به صورت 

قرضى و تا پايان فصل سبزپوشان را همراهى كند.

قطر با شكست استراليا مدعى صعود شد
 تيم ملــى واليبال قطر در دومين روز رقابت هاى انتخابى المپيك 

توكيو استراليا را شكست داد.
به گزارش فارس، دومين روز از رقابت هاى واليبال انتخابى المپيك 
2020 به ميزبانى چين در حال برگزارى است. تيم ملى قطر ديروز با 
نتيجه قاطع 3 بر صفر تيم ملى استراليا، نايب قهرمان آسيا را شكست 
داد تا زنگ خطر را براى ســاير تيم هاى آســيايى به صدا در آورد و 

خود را به عنوان مدعى معرفى كرد.
در اين ديدار قطر در سه ست متوالى با نتايج 25 بر 15، 25 بر 21 و 

تيم 25 بر 23 مقابل كانگروها به پيروزى رسيد.
اســتراليا در بازى نخست تيم كره جنوبى را شكست داده  بود وقطر 

نيز هند را مغلوب كرده بود.

داورزنى راهى چين شد
 رئيس فدراســيون واليبال براى همراهى تيم ايران در مســابقات 

انتخابى المپيك در قاره آسيا، راهى چين شد.
مســابقات واليبال انتخابى المپيك2020 توكيو در گروه مردان قاره 

آسيا در شهر جيانگمن چين آغاز شد.
به گزارش تسنيم، محمدرضا داورزنى رئيس فدراسيون واليبال براى 

همراهى ملى پوشان در اين رقابت هاى حساس، راهى چين شد.
مســابقات واليبال انتخابى المپيك2020 توكيو به مدت شــش روز 
در شــهر جيانگمن پيگيرى مى شود و تيم برتر اين رقابت ها سهميه 

بازى هاى المپيك 2020 توكيو را به دست مى آورد.

C ترين هاى زير 23 ساله هاى آسيا گروه
انتخابى  C تيم ملى كره جنوبى گران ترين تيــم حاضر در گروه 

المپيك و ايران مسن ترين تيم اين گروه هستند. 
به گزارش ايســنا، تيم هاى ايران، ازبكســتان، كره جنوبى و چين در 
گروه C رقابت هاى زير 23 سال آسيا حضور دارند و براى صعود به 

دور بعد مسابقات به رقابت با همديگر مى پردازند. 
بــه گفتــه كارشناســان، حضــور تيم هــاى ازبكســتان (قهرمــان دوره 
گذشــته)، كره جنوبــى (قهرمــان بازى هــاى آســيايى) و ايــران 
ــرگ  ــروه م ــه گ ــل ب ــروه را تبدي ــن گ ــيا) اي ــاى آس (از قدرت ه

ــرده اســت.  مســابقات ك
درحال حاضــر هــر 4 تيــم در تايلنــد بــه ســر مى برنــد و در 
ــا  ــى ب ــا ازبكســتان و كره جنوب ــران ب ــه مســابقات اي نخســتين هفت

ــد.  ــدار مى كن ــن دي چي
ــاز  ــال مج ــر 23 س ــاى زي ــط تيم ه ــابقات، فق ــن مس ــق قواني طب
بــه بــازى در ايــن مســابقات هســتند و بــر ايــن اســاس، ميانگيــن 
ــب  ــه جال ــا نكت ــرار دارد، ام ــدد 23 ق ــر از ع ــا پايين ت ــنى تيم ه س
توجــه دربــاره ايــن 4 تيــم ايــن اســت كــه اختــالف ميانگيــن ســنى 

هــر 4 تيــم بــه انــدازه 100 روز اســت. 
ازبكســتان با ميانگين سنى 21/26 سال، چين و كره جنوبى با 21/30

ســال و ايران با 21/36 سال به ترتيب جوان ترين و پيرترين تيم هاى 
گروه هستند. 

آغاز رقابت هاى جام تختى
 با حضور يك تيم خارجى 

 پيكارهاى بين المللى كشــتى آزاد جام تختى در حالى از ديروز در 
كرمانشــاه آغاز شد كه تنها يك تيم خارجى در 5 وزن نخست حضور 

داشت!
به گــزارش خبرنگار مهر، رقابتهاى بين المللى كشــتى آزاد جام تختى 
گراميداشت سردار شهيد حاج قاسم ســليمانى از ديروز چهارشنبه در 
كرمانشــاه آغاز شــد. رقابتهايى كه عنوان بين المللى را يدك مى كشد 

اما در 5 وزن نخست، تنها يك تيم خارجى از ارمنستان حضور دارد.
البته پيكارهاى پنج وزن نخست با حضور مدعيان سرشناس و عنواندار 
داخلى همراه اســت اما بر خالف وعده هاى پيشين رئيس كميته ليگ 
فدراسيون مبنى بر دعوت و حضور پرتعداد كشتى گيران خارجى، خبرى 

از كشتى گيران نامدار و پرتعداد خارجى نيست.
هر چند گفته مى شــود آزادكاران روسى و اوكراينى هم در اين دوره از 
رقابتها حضور دارند اما بايد تا زمان وزن كشــى مدعيان اوزان پنج وزن 

دوم منتظر ماند كه چه نفراتى روى باسكول خواهند رفت.
اين در حالى است كه اگر تعداد تيم هاى خارجى در جام تختى به عدد 
سه تيم نرســد، نمى توان نام اين دوره از رقابتها را بين المللى خواند و 

بايد آن را در سطح رقابت هاى قهرمانى كشور دانست.

ــاص  ــهامى خ ــركت س ــاب ش ــرب دور ي ــركت غ ــرات ش ــى تغيي آگه
ــتناد  ــه اس ــى 10861697123 ب ــه مل ــت 5773 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
ــاذ  ــل اتخ ــات ذي ــورخ 1397/10/9 تصميم ــره م ــأت مدي ــه هي صورتجلس

شــد : 
ــم  ــد: خان ــن گردي ــل تعيي ــرار ذي ــه ق ــره ب ــأت مدي ــاء هي ــمت اعض -1 س
ــأت  ــس هي ــه ســمت رئي ــى3874546942 ب ــى باكدمل ــم خان ــره قاس طاه
ــب  ــمت ناي ــه س ــى3873911116 ب ــه باكدمل ــا افروخت ــاى رض ــره آق مدي
ــه  ــى 3871106550ب ــواد شــمخانى باكدمل ــاى ج ــره آق ــأت مدي رئيــس هي

ــره . ــأت مدي ــه ســمت عضــو هي ــل ب ــر عام ســمت مدي
 2- كليــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور - چــك - ســفته - برات و ســاير 
عقــود اســالمى شــركت باامضــاء منفــرد آقــاى جــواد شــمخانى(مديرعامل) 

همــراه بــا مهــر شــركت معتبرمــى باشــد.
(718488) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان

آگهى تغييرات موسسه موقوفه و خيريه شهيد همراهيان موسسه غير تجارى 
به شماره ثبت 91 و شناسه ملى 10820005508 به استناد صورتجلسه هيأت مديره 
مــورخ 1398/04/15 ومجوزشــماره 885/416/512/5/3814 مورخ 1398/9/7 

رئيس پليس امنيت عمومى فا.ا همدان تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1- ســمت اعضاء هيأت مديره به قرارذيل براى الباقى مدت دوســال (تاتاريخ 

15/2/1400 تعيين گرديد: 
ــل  ــوان مديرعام ــى 3873240556 بعن ــان باكدمل ــيدامير همراهي ــاى س آق
ورئيــس هيــأت مديــره آقــاى ســيد محســن موســوى باكدملــى 4051417271 
ــى  ــرى باكدمل ــعيد نظ ــاى س ــره آق ــأت مدي ــس هي ــب رئي ــوان نائ بعن
3872329881 بعنــوان عضــو اصلــى هيــأت مديــره آقــاى محمدباقرحصــارى 
ــاى ســيد  ــره آق ــأت مدي ــى هي ــوان عضــو اصل ــى 3874240126 بعن باكدمل
ــى  ــه دارو عضواصل ــوان خزان ــى 3874871355 بعن ــدى باكدمل ــعود اس مس

ــره  هيــأت مدي
2- بــر اســاس تغييــر مــاده 21 اساســنامه كليــه چــك هــا و اســناد و اوراق 
بهــادار و اســناد ديگــر از قبيــل قراردادهــاى تعهــد آور و اســناد رســمى بــا 
دو امضــاء از چهــار امضــاء 1- رئيــس هيــأت مديــره 2- نايــب رئيــس هيــأت 
ــا  ــراه ب ــره هم ــأت مدي ــى هي ــه دار 4-يكــى از اعضــاء اصل ــره 3- خزان مدي

مهــر بانكــى مؤسســه معتبــر خواهــد بــود. 
(719157)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان

ــه  ــاص ب ــهامى خ ــركت س ــاب ش ــرب دور ي ــركت غ ــرات ش ــى تغيي آگه
شــماره ثبــت 5773 و شناســه ملــى 10861697123 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/10/9تصميمــات ذيــل 

اتخــاذ شــد : 
1- اعضــاى هيــات مديــره بقرارذيــل بــراى مــدت دوســال انتخــاب گرديدنــد: 
خانــم طاهــره قاســمخانى فرزنــد علــى بــه شــماره ملــى3874546942 آقــاى 
رضــا افروختــه بــه شــماره ملــى3873911116 آقــاى جــواد شــمخانى فرزنــد 

بهــرام بــه شــماره ملــى3871106550 
2-  آقايــان اميــن قاســمخانى فرزنــد احمــد بــه شــماره ملــى 3873539950 
ــمت  ــه س ــى ب ــد نيازعل ــمخانى فرزن ــرام ش ــى و به ــازرس اصل ــمت ب ــه س ب
ــد. -3  ــراى مــدت يــك ســال مالــى انتخــاب گرديدن ــازرس علــى البــدل ب ب
صورتهــاى مالــى تــراز و حســاب ســود و زيــان ســال 1396بــه تصويــب رســيد 
ــاى شــركت  ــات" جهــت درج آگهــى ه ــر االنتشــار "اطالع ــه كثي . -4 روزنام

ــد.  (718491) ــن گردي تعيي
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان

آگهــى تغييــرات شــركت رســام آرميــن پــرگاس شــركت ســهامى خــاص به 
شــماره ثبــت 12913 و شناســه ملــى 14006865144 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 98/04/3 تصميمــات ذيــل 

اتخــاذ شــد:
ــاب  ــال انتخ ــدت دو س ــراى م ــل ب ــرار ذي ــه ق ــره ب ــات مدي  1 - اعضــاى هي
ــه  ــى ب ــى 4051595390 حســينعلى تراب ــه كدمل ــى ب ــدى تراب ــد: مه گرديدن

ــى 4051596011  ــه كدمل ــى ب ــراج تراب ــى 4050815591 مع كدمل
2 - بازرســان شــركت بــراى مــدت يــك ســال مالــى بــه قــرار ذيــل انتخــاب 
گرديــد: افــروز خدايــارى بــه كدملــى 4050435969 بــه ســمت بــازرس اصلــى 

بهــزاد قاســمى بــه كدملــى 3860259164 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل
 3 - روزنامــه كثيراالنتشــار همــدان پيــام جهــت نشــر آگهــى هــاى شــركت 

انتخــاب شــد. 
ــورد  ــال97 م ــه س ــى ب ــان شــركت منته ــود و زي ــه و حســاب س 4 - ترازنام

ــت. ــرار گرف ــب ق تصوي
(706907)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

انتخابى المپيك 2020 توكيو
ازبكستان سكوى پرتاب اميدهاى ايران

 تيم ملى فوتبال اميد در نخستين ديدار از انتخابى المپيك 2020 توكيو امروز به مصاف 
ازبكستان مى رود. 

به گزارش ايسنا، تيم ملى اميد ايران و ازبكستان امروز (پنج شنبه) ساعت 13:45 به وقت 
تهران در چارچوب مسابقات زير 23 سال آسيا در تايلند به ميدان مى رود.

دو تيم با انگيزه كســب سهميه المييك 2020 توكيو ژاپن، نخستين بازى خود در مرحله 
گروهى اين مسابقات را در شهر سونگاال برگزار خواهند كرد.

در ديگر بازى گروه C، كره جنوبى و چين از ســاعت 16:45 به مصاف هم مى روند. در 

پايان دور گروهى اين مسابقات، 2 تيم برتر گروه راهى مرحله يك چهارم نهايى خواهند 
شــد. ملى پوشان ايران با هدايت حميد استيلى از حدود يك هفته پيش و زودتر از رقباى 
خود وارد تايلند شدند تا با برگزارى تمرين با اختالف زمانى بين ايران و تايلند، و شرايط 

آب و هوايى آشنايى پيدا كند.
شــاگردان استيلى پيش روى خود طلســم 44 سال عدم حضور در المپيك را دارند اما با 

كوله بارى از اميد و آرزو راهى اين مسابقات سرنوشت ساز شده اند.
تيم فوتبال اميد ايران كه 44 ســال است پشت دروازه هاى ورودى به المپيك مانده است، 
با چهره اى جديد و هزاران اميد و آرزو، ديدارهايش در انتخابى المپيك توكيو را از امروز 

پنجشنبه آغاز مى كند.
فوتبال ايران در بازيهاى المپيك 1964، 1972 و 1976 حضور داشت كه در هر سه دوره 

بازيكنان بزرگسال در قالب تيم ايران حضور داشتند و كمتر بازيكنى با شرايطى سنى فعلى 
در اين تيم به ميدان رفتند. از زمانى كه شرايط سنى به زير 23 سال تغيير كرده تيم ايران 

نتوانسته به المپيك صعود كند.
تيم اميد در 4 سال گذشته فراز و نشيب هاى زيادى داشته و پس از تغييراتى كه در كادر 
فنى اين تيم ايجاد شد در نهايت مسئوليت به حميد استيلى بازيكن و كاپيتان پيشين تيم 
ملى فوتبال ايران رســيد كه به عنوان ســرمربى مردانش را بــراى حضور در اين مرحله 

آماده كند.
تيم اميد ايران در شــرايطى راهى تايلند شد كه ضعف هميشگى تيم هاى اميد براى اين 
تيم هم وجود داشت و شاگردان حميد استيلى نتوانستند بازى هاى تداركاتى قابل اعتنايى 

براى حضور در مرحله انتخابى داشته باشند.

 دومين روز از مســابقات واليبال انتخابى 
المپيك 2020 و قهرمان آســيا در چين دنبال 
شد و واليباست هاى كشورمان موفق به كسب 

دومين پيروزى خود شدند.
در روز دوم در گروه نخســت اين رقابت ها 
تيم واليبال قطر شگفتى ســاز شــد و در يك 
بــازى برتر مقابل تيم اســتراليا با نتيجه 3 بر 
صفر به پيروزى رســيد تا زنگ خطر را براى 

تيم هاى مدعى به صدا درآورد.
استراليا در روز نخست موفق شده بودند در 
يك بازى نزديك تيــم مدعى كره جنوبى را 
شكست دهند تيم قطر با اين پيروزى دو برده 

شد و به صدر جدول اين گروه تكيه زد.
در ديگر بازى اين گــروه تيم كره جنوبى در 

3 ست متوالى تيم هند را مغلوب كرد.
در ايــن گروه امروز ديدار قطر و كره جنوبى 

حساس و سرنوشت ساز خواهد بود.
اما در گــروه دوم تيم واليبال كشــورمان به 
مصاف قزاقســتان رفت. سرو قامتان ايران كه 
در ديدار نخست خود چين تايپه را شكست 
داده بودند در اين ديدار و در ســت نخست 

مورد آزار حريف قرار گرفت.
قزاق ها در ســت اول بازى بهترى نســبت 
به ايران ارائه دادنــد و تا لحظات آخر پيش 
بودند وتا يك قدمــى پيروزى نيزپيش رفتند 
اما تجربه شاگردان كوالكوويچ به كمك ايران 
آمد و در نهايت 28 بر 26 به ســختى ســت 

نخست را به سود خود به پايان رساندند.

آســمان خراش هاى ايرانى ست دوم را بهتر 
آغــاز كردند و از همان ابتــدا برترى خود 
را به رخ حريف كشــيدند و سرانجام اين 
ســت را با نتيجه 25 بر 16 به سود خود به 

رساندند. آخر 
ملى پوشــان كشورمان ست ســوم را با توپ 
پــر آغاز كردند و از همــان ابتدا توپ و تور 
را در اختيار گرفتند در اين ســت شــاگردان 
كوالكوويچ هماهنگ تر ظاهر شــدند و بازى 
زيبايى را به نمايش گذاشــتند.در اين ســت 

قزاق ها نيز پا به پــاى ايران پيش آمدند ودر 
امتياز 15 برابر شــدند اما سروقامتان در ادامه 
بــازى را در اختيار گرفتنــد ودر نهايت اين 
ســت را نيز 25 بر18 به ســود خود به پايان 
بردند وبا 2 پيروزى پس از شكســت قزاق ها 
به ديوار چين رســيدند.ايران با اين پيروزى 
صعود خود را به جمع 4 تيم پايانى مســجل 

كرد.
دور پايانــى مســابقات مقدماتــى امروز با 
انجام ديدارهاى حســاس دنبال مى شود كه 

وكره جنوبى  قطر  ديدار  بازى  حســاس ترين 
است وجدال ايران وچين نيز ديگر بازى مهم 

امروز است.
امروز ابتدا استراليا با هند بازى مى كند وسپس 
بازى حســاس مقدماتى را دو تيم كره جنوبى 

وقطر برگزار خواهند كرد.
اما در گروه دوم ابتدا 2 تيم قزاقســتان وچين 
تايپــه بازى مى كنند وســپس نوبت به ديدار 
سرنوشت بين ايران وچين مى رسد كه مقابل 

هم صف آرايى كنند.

سليمان رحيمى »
رقابت هــاى  پايانــى  هفتــه   
ليگ دســته اول فوتبــال قهرمانى 
باشــگاه هاى اســتان يادواره شهيد 
محمدحســين بشيرى فردا همزمان 
با انجام 3 بازى در شهرهاى همدان 
و اللجيــن دنبال مى شــود و 5 تيم 

مدعى صعود و قهرمانى هستند.
اين رقابت ها قرار بود هفته گذشته 
انجــام شــود كه به دليل شــهادت 
سردار سپهبد قاســم سليمانى لغو 
شــد وحاال كميته مسابقات هيات 
فوتبال فردا را براى برگزارى هفته 
پايانى ليگ دسته اول استان در نظر 

گرفته است.
رقابت هاى هفته پايانى از حساســيت بااليى 
برخــوردار اســت و از 7 تيم حاضر در اين 
رقابت ها 5 تيم در كورس قهرمانى و صعود 
قرار دارند و هر ســه بازى فردا حســاس و 
ديدنى اســت. تنهــا تيم رادمردان ســامن 

مسابقاتش تمام شده است.
تيم هاى شــهداى باباعلى بهار، صنايع دستى 
اللجين، آراد جورقان، عقاب اسدآباد و اتحاد 
جــوان همدان تيم هايى هســتند كه فردا در 
بازى سرنوشت بخت خود را براى صعود به 

رقابت هاى ليگ برتر استان خواهند آزمود.
فردا در همدان و در ورزشــگاه شهيد مفتح 
تيــم فوتبــال آراد جورقــان از تيم عقاب 
اســدآباد پذيرايى مى كند. هــر دو تيم 19
امتيازى هســتند و براى صعــود محكوم به 
پيروزى مى باشند اين مسابقه مى تواند بازى 

زيبايــى باشــد و هر دو تيم براى رســيدن 
به مقصــود، فوتبال تهاجمــى را به نمايش 
مى گذارند شــرايط 2 تيم طورى اســت كه 
حتى تيم پيــروز نيز از صعــود و قهرمانى 
مطمئن نخواهد بود و بســتگى به نتايج دو 

ديدار ديگر دارد.
اين ديدار حساس را محمد اميرنژاد به همراه 
ســيد نعمت ميرغفار و محمدرضا اسديان 

قضاوت خواهند كرد.
ديگر بــازى حســاس كــه در همدان و 
همزمان در ورزشــگاه شــهيد شمسى پور 
برگزار مى شــود تيم اتحاد جــوان ميزبان 
شــهداى باباعلى بهار صدرنشين رقابت ها 
اســت. بازى اين دو تيم نيز همچون ديدار 
آراد و عقــاب از حساســيت دو چندانى 
برخوردار اســت. تيم شهداى باباعلى بهار 

كــه در نيم فصل دوم نتايــج خوبى گرفت 
هم اكنون با 20 امتياز صدرنشين رقابت ها 
اســت و از بخت بااليى بــراى صعود و 

است. برخوردار  قهرمانى 
تيــم اتحاد جوان نيز ليگ را خوب شــروع 
كرد و نيم فصل اول را شــانه به شانه آراد در 
صدر جدول حركت كرد اما در نيم فصل دوم 
افت كرد و با قبول چند شكســت از صدر 
جدول فاصله گرفــت و حاال در بازى آخر 
محكوم به برد اســت تا شايد صعود كند. با 
توجه به شــرايط جدول هر دو تيم محكوم 
به پيروزى هستند تيم شــهداى باباعلى در 
صورت پيــروزى قهرمانى و صعود خود را 

مسجل خواهد كرد.
 دپارتمان داورى قضــاوت اين ديدار را به 
داوران نهاوندى ســپرده اســت.حجت ا... 

قپانورى اين بازى را سوت مى زند 
و رســول صالحى و مسعود اميرى 
وى را در امر قضاوت يارى خواهند 

كرد.
ســومين بازى حساس و سرنوشت 
ســاز هفته پايانى ليگ دسته اول در 
شــهر اللجين برگزار مى شود و دو 
تيم اللجينى در دربى اين شــهر به 

مصاف هم مى روند.
در اين بازى همزمان تيم هاى صنايع 
دســتى و مهر در ورزشگاه شهداى 

اللجين با هم ديدار مى كنند.
تيم مهــر در انتهاى جــدول قرار 
دارد و اين بــازى اهميت چندانى 
براى مهــر ندارد و تنها ارائه فوتبال 
جوانمردانــه و حضور با تمام توان مى تواند 

بر زيبايى هاى اين بازى اضافه كند.
تيم صنايع دســتى اللجين بــا هدايت على 
ضميــرى با 20 امتيــاز و نســبت به ديگر 
مدعيــان بخت بااليى بــراى صعود و حتى 

قهرمانى دارد.
صنايع در نيم فصل دوم مقابل تيم هاى مدعى 
نتايــج خوبى گرفت و توانســت خود را به 

عنوان مدعى معرفى كند.
قضاوت اين بــازى را على اصغر گوهرى به 
همراه احمد رضايتــى و على نيكو به عهده 

خواهند داشت.
از رقابت هــاى ليگ دســته اول 2 تيم برتر 
جواز حضور در مســابقات ليگ برتر فصل 

آينده را دريافت خواهند كرد.

در واليبال انتخابى المپيك 

ايران با عبور از قزاق ها به ديوار چين رسيد

در هفته پايانى ليگ دسته اول استان

5 تيم مدعى صعود و قهرمانى هستند
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آن  از  حاكــى  خبرهــا 
اســت كه نــه تنها حق 
عضويت ســاالنه 2 هزار 
و 500 يورويى اين ارگان 
مديريت  شهرى كه كمتر 
از 30 ميليون تومان است 
پرداخت  ســازمان   بــه 
فرصت هاى  از  بلكه  نشده 
بى بديــل در اختيــار هم 
شــهر  نفع  به  بهــره اى 
همدان  برده نشده است
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بيسكوييت هاى پخته شده در فضا 
به زمين رسيدند

 محموله اى از بيســكوييت هاى پخته شــده در فضــا همراه با 
موش هاى قدرتمند از ايستگاه فضايى بين المللى به زمين رسيدند.

به گزارش مهر ، نخســتين محموله از بيســكوييت هاى پخته شده در 
فضا همراه موش هاى قدرتمند و چند آزمايش ديگر از ايستگاه فضايى 
بين المللى به زمين رســيد.ماه گذشته كپســول دراگون متعلق اسپيس 
ايكس به سوى ايستگاه فضايى بين المللى پرتاب شد. اكنون اين كپسول 
همراه محموله اى به وزن 3800 پوند در اقيانوس آرام فرود آمده است. 
محققان تصميم دارند بيسكوييت هاى شكالتى كه در فضا و در گرانش 
صفر پخته شده را آزمايش كنند. اجاق مخصوص پخت بيسكوييت ها 

در ماه نوامبر به ايستگاه فضايى بين المللى ارسال شده بود.

پرنده هاى بدون سرنشين كشاورزى 
بومى سازى شدند

 يك شــركت دانش بنيان ايرانى توانسته به حوزه توليد و طراحى 
پهپادهاى كشــاورزى ورود كند و اين وسيله كاربردى را در صنعت 
كشــاورزى بومى ســازى كند.به گزارش معاونت علمى و فناورى 
رياســت جمهورى،  محســن ســيادت نژاد مدير عامل يك شركت 
دانش بنيان گفت: پهپادهاى توليدى اين شركت با كيفيتى جهانى توليد 
مى شود و اگر مشكالت و موانع ادارى و مالى نداشته باشيم ، مى توانيم 

محصوالت خود را به ديگر كشورها هم صادر كنيم.
وى در ادامه گفت: كاهش هزينه، نياز به نيروى انسانى كمتر، افزايش 
ســرعت عمل، افزايش دقــت، افزايش بازدهــى، صرفه جويى در 

هزينه ها از مزيت هاى استفاده از پهپادهاى كشاورزى است.

جمعه ماه گرفتگى رخ مى دهد
 كارشناس نجوم از وقوع ماه گرفتگى نيم سايه اى در روز جمعه 
خبر داد و گفــت: اين ماه گرفتگى از ايران و كشــورهاى اروپايى، 
افريقايى، اســتراليايى و بخش هايى از شــمال افريقاى شمالى قابل 

رويت و رصد است.
على ابراهيمى سراجى، كارشناس نجوم در گفت وگو با مهر اظهار كرد: 

جمعه بيستم دى ماه، ماه گرفتگى نيم سايه اى در آسمان رخ مى دهد.
وى با بيان اينكه ماه گرفتگى هاى نيم ســايه اى به سختى با چشم غير 
مســلح تشخيص داده مى شوند، بيان كرد: براى رصد اين ماه گرفتگى 
در 20 دى ماه نياز به ابزار رصدى داريم.به گفته اين كارشــناس نجوم، 
اين ماه گرفتگى از ساعت 20:38 بيستم دى ماه شروع مى شود و تا 42 

دقيقه بامداد شنبه 21 دى ماه وارد حالت نيم سايه زمين خواهد شد.

ربات خانه دار همه امور خانه را اداره مى كند
 رباتى شبيه توپ تنيس ساخته شده كه هوشمند است و مى تواند 

در اداره خانه به فرد كمك كند.
به گزارش ايسنا ، شركت سامسونگ در نمايشگاه CES٢٠٢٠ از 
رباتى شبيه توپ تنيس رونمايى كرد كه در كارهاى خانه كمك حال 
اســت.اين شــركت ادعا مى كند ربات «بالى»(Ballie) را طورى 
ســاخته تا نيازهاى اصلى كاربر را درك و پشتيبانى كند. در اصل اين 

ربات مى تواند خانه هوشمند فرد را اداره كند.
اين ربات كه شــبيه يك توپ است، طورى طراحى شده تا به عنوان 
يك مربى آموزش ورزش كار كند و قابليت برقرارى ارتباط با موبايل 
دارد. به اين ترتيب  با كمك هوش مصنوعى و دسترســى به موبايل، 

نيازهاى فرد را شناسايى مى كند و كيفيت زندگى را ارتقا مى دهد.

2 فيزيكدان ايرانى برنده جايزه جهانى 
كيهان شناسى شدند

دانش آموختگان دانشــگاه شــريف بــا مقاله "پژواكــى از مغاك؛ 
ســياهچاله فوق چرخان باقى مانده از دوتايى ستاره نوترونى رويداد 

GW١٧٠٨١٧" موفق به كسب جايزه بوكالتر 2019 شدند.
به گزارش مهر، جايزه بوكالتر هر سال به ايده هاى جديد و پيشرو در 
زمينه كيهان شناسى و گرانش نظرى و رصدى داده مى شود، ايده هايى 
كه موفق به بازگشــايى دريچه ى جديدى براى فهم ما از انبساط تند 
شونده كيهان شــود.جاهد عابدى دانش آموخته ى دكتراى دانشكده 
فيزيك دانشــگاه صنعتى شريف با مقاله خبرساز و مهم اش "پژواكى 
از مغاك؛سياهچاله فوق چرخان باقى مانده از دوتايى ستاره نوترونى 

رويداد GW١٧٠٨١٧" اين جايزه را دريافت كردند.

فكر كنيد چرا هدف لشكر تاتار 
اماكن فرهنگى است

 «ايجــاد تشــكيالت كميتــه بين المللــى براى 
حفاظت از ميراث فرهنگى در زمان جنگ و بحران 
با تشــكيالتى همچون صليب ســرخ» از يك سو 
مطرح و از ســوى ديگر به «لــزوم توجه مضاعف 
و برنامه ريزى هوشمندانه توسط وزارتخانه ميراث 

فرهنگى» تاكيد مى شود.
بــه گــزارش ايســنا، در متن هــاى جداگانه اى 
كه مدير كل ســابق حفــظ و احيــاى بافت ها و 
محوطه هــاى تاريخى و يك كارشــناس ميراث 
فرهنگــى در اختيار ايســنا قــرار داده اند، هر دو 
نسبت به توجه و برنامه ريزى براى هر نوع هشدار 
و تهديدى كه نســبت به آثار تاريخى و فرهنگى 

كشور مى شود، تاكيد كرده اند.
 تهديد ترامپ، تهديد ميراث مشــترك 

ايران و همسايگانش است
ســياوش صابرى مدير كل اســبق حفظ واحيا 
بناهــا، بافت هــا ومحوطه هــاى تاريخى، عضو 
پيوســته ايكوموس ايران و رئيــس كميته علمى 
معمارى بومى در متنى كه در اختيار ايســنا قرار 
داد، نوشــت: «اظهاراتــى كه مبنى بــر تخريب 
آثار فرهنگ ايران مى شــود، نشــان مى دهد كه 
مشــاورانى در پــس اين ايده وجــود دارند كه 
قدرت فرهنگ ايــران را مى دانند و مى دانند كه 
پيروان يكتا پرســتى در طى هزاره ها چه تجربه 
سترگى از انديشه ومبارزه در برابر بى خردى را 

از خود به يادگار گذاشته اند.
مى دانند كــه اين ذخيره فرهنگــى با هر دين و 
مســلك و گرايشــى چگونه مى توانــد همواره 
فرزندان اين ســرزمين را در مقابل دشمنانشان 
انديشــمند و يگانــه كنــد. در كشــورى كه از 
آرامــگاه پيامبران پناه آورده در پيش از اســالم 
تا كليساى مسيحيان، آتشكده زرتشتيان ومسجد 

مسلمانان همه باهم را دارد.
اين تهديد، تهديد نوع انســان وبشر است، تهديد 
ســابقه نبوغ، خــرد و انديشــه اوســت، تهديد 
ارزش هايى اســت كه از پــس هزاره ها و قرن ها 
براى انسان مانده است. اين تهديد، تهديد ميراث 
مشــترك كشــورهايى اســت كه با ايران فرهنگ 
مشــترك دارند قرن ها با هم بوده اند و در كنار هم 

زيسته اند.
ايــن، تهديــد ايــران اســت و ايــن تهديــد 
ــر  ــد در براب وطــن ماســت. هــر انســان آزاده باي
چنيــن رفتارهــاى ســبعانه ســكوت نكنــد. از 
طرفــى دســتگاه هاى مســئول اعــم از وزارت 
ــكو و  ــه اى يونس ــر منطق ــى، دفت ــراث فرهنگ مي
ســازمان هاى مــردم نهــاد بايــد اقدامــات ممكــن 
ــى،  ــى، ادارى واجراي ــى وقانون ــوزه حقوق در ح
ــران را انجــام  ــه اي ترويجــى وآگاه ســازى جامع

ــد. دهن
اگر چه مطلقا نبايد به ســازوكارهاى به اصطالح 
بين المللى كــه در جلوگيــرى از تخريب ميراث 
بشرى در كشــورهاى ديگر در اين چند سال هم 
خاصيتى نداشتند، دل بست اما بايد وظايف خود 
را به ويژه در وزارتخانه ذى ربط حتما مورد توجه 
مضاعف وبرنامه ريزى هوشــمندانه قــرار دهيم. 
حتما سياستمداران و دولتمردان به اين وجه توجه 
مى كنند كه چرا اماكن فرهنگى مد نظر اين لشــگر 

تاتار است كه اين بار از غرب مى آيد.
ايــن امر اهميــت چيزى را مشــخص مى كند كه 
ممكن اســت تا كنون از آن غفلت بســيارى شده 
باشــد و آن هم اينســت كه فرهنگ بيش از آن كه 
وســيله اى براى جذب توريســت وگردشگر به 
عنوان هدف اصلى باشــد، براى تعالى انسان و نيز 

امنيت ملى ايران مرجع مهمى است.
فرهنگ ضامــن وحدت اقوام ايرانى خواهد بود 
از هر قوم و با هر زبانى، فرهنگ وانديشه وخرد 
ايجاد كننــده آن همواره در طول تاريخ خود را 
نشــان مى دهد. پس بى دليل نيست كه دشمنانش 
كــه ثمره بالهــت وجهلند كمر بــه نابودى آن 

ببندند.»

توريسم سنتى مخالف سفر ارزان

ــل  ــى به دلي ــگرى داخل ــش روى گردش ــاى پي ــده چالش ه  عم
بســترهاى نامناســب اقتصــادى رخ داده و كاهــش اســتطاعت ســفر 
ــا  ــه اى خانواره ــبد هزين ــت س ــگرى از اولوي ــروج گردش ــه خ ب

منجــر شــده اســت.
كوتاه مــدت  در  نمى رســد  به نظــر  كــه  اســت  ايــن  واقعيــت   
شــاهد بازيابــى تــوان اقتصــادى خانوارهــا باشــيم؛ امــا شــايد بتــوان 
ــى در  دســترس و ارزان  ــه امكان ــران ب ســفر را از يــك محصــول گ
ــا  ــا ب ــروه على باب ــذار گ ــينى نژاد بنيان گ ــد حس ــرد. مجي ــل ك تبدي
اشــاره بــه برنامه هــاى ايــن شــركت بــراى ايجــاد امــكان ســفرهاى 
ــكل  ــر از ش ــيار راحت ت ــفر بس ــك، س ــده نزدي ــت: در آين ارزان گف
ــراى  ــفر ب ــى از س ــه درآمدزاي ــرد و البت ــورت مى گي ــروزى ص ام
ــا  ــردم فراهــم مى شــود. وى در گفت وگــو ب ــرى از م ــروه بزرگ ت گ
«دنياى اقتصــاد» افــزود: مــا در ايــران، داخــل يــك فضــاى بســته در 
مــورد گردشــگرى فكــر و بــر هميــن اســاس عمــل مى كنيــم. مثــال 
به دنبــال تعريــف ســبد حمايتــى هســتيم در حالــى كــه در دنيــا نــگاه 

ــه گردشــگرى تغييــر كــرده اســت. ب
ــاى اقتصــاد ،  ــا دني ــد حســينى نژاد در گفــت وگــو ب ــه مجي ــه گفت ب
امــروزه افــراد بــراى انــواع ســفر اعــم از تفريحــى و كارى، تــالش 
مى كننــد هزينــه ســفر را بــه شــكل هاى مختلــف كاهــش دهنــد؛ از 
ــه مقصــد، اســكان  ــراى رســيدن ب ــورى ب اســتفاده از خــودروى عب
ــرار  ــافران ق ــار مس ــاره در اختي ــراى اج ــردم ب ــه م ــى ك در اتاق هاي
ــفر و كســب  ــى س ــگر ط ــود گردش ــزل خ ــاره من ــا اج ــد ت مى دهن
ــام  ــه موجــب ارزان تم ــتند ك ــى هس ــه راه هاي ــد از آن از جمل درآم
ــود.   ــراد مى ش ــراى اف ــگرى ب ــى از گردش ــفر و درآمدزاي ــدن س ش
وى در ادامــه گفــت: بــه ايــن ترتيــب مــردم عــالوه بــر بهره منــدى 
از يــك ســفر ارزان و راحــت، مى تواننــد از ايــن مجــال، درآمدزايــى 

نيــز داشــته باشــند. 
ــاى  ــق پلت فرم ه ــازى از طري ــا جامعه س ــه ب ــى اســت ك ــن فرصت اي
مرتبــط حاصــل مى شــود؛ حســينى نژاد دربــاره انتقادهايــى كــه 
ــى  ــيب هاى احتمال ــگرى و آس ــفر و گردش ــكل از س ــن ش ــه اي ب
ــه  ــانى ك ــت: كس ــود، گف ــگرى مى ش ــت گردش ــه صنع ــه متوج ك
ــد  ــن ســبك از ســفر و گردشــگرى هســتند حتمــا مى دانن منتقــد اي
ــا كســى كــه در  مســافرى كــه در اتــاق اجــاره اى ســاكن مى شــود ب
هتــل مســتقر مى شــود، همپوشــانى نــدارد؛ چــرا مســافرانى كــه بــراى 
ــل  ــد، از هت ــزرگ مى رون ــه شــهرهاى ب ــى و ادارى ب كارهــاى درمان
اســتفاده نمى كننــد؟ آيــا تهيــه محــل اســكان ارزان قيمــت و راحــت 
بــراى ايــن تعــداد از مســافران اشــتباه اســت؟ معتقــدم ايــن انديشــه 
ريشــه در انحصارطلبــى برخــى بازيگــران عرصــه گردشــگرى 
ــرده و  ــدا ك ــان پي ــور جري ــا در كش ــل هزينه ه ــا حداق ــفر ب دارد. س
بهانه هايــى ماننــد «تخصــص و اســتاندارد گردشــگرى»، ايــن رونــد را 
متوقــف نخواهــد كــرد.  بنيان گــذار على بابــا در ادامــه گفــت: فــارغ 
از شــرايط خــاص اقتصــادى كشــور، يكــى از داليــل اصلــى افــت 
ــگرى  ــى گردش ــاختارهاى فعل ــدى س ــى، ناكارآم ــگرى داخل گردش
اســت. ســوال اينجاســت؛ تعهــد مــا در قبــال گردشــگرى چيســت؟ 
بســتر  ايجــاد  و  اشــتغال زايى  اقتصــادى،  توســعه  درآمدزايــى، 
مناســب بــراى رونــق گردشــگرى در كشــور يــا حفــظ منافــع برخــى 

ــران صنعــت گردشــگرى؟ از بازيگ
حسينى نژاد گفت: معتقدم تهديدى متوجه ساختار گردشگرى كشور با 
رونق گردشــگرى ارزان و حضور مردم در چرخه گردشگرى نيست. 
اهميت رشــد گردشگرى در توســعه اقتصادى آنچنان زياد است كه 
حذف ســاختارهاى ناكارآمد گردشگرى و خارج شدن آنها از فرآيند 
اقتصــادى چندان مهــم نخواهد بــود. همان طور كه در كشــورهاى 
توســعه يافته با ظهور ايده ها و تكنولوژى جديد، ديگر خبرى از شكل 
سنتى كسب و كارها نيست و اين فرآيند گريزناپذير، اصل و اساس رشد 

و توسعه اقتصادى است. 
وى در پايان گفت: ارزان كردن سفر و فراهم كردن فرصت درآمدزايى 
از ســفر براى مردم اتفاق نمى افتد مگر اينكه محيطى فراهم شود تا هر 
جوان ايرانى بتواند به سادگى كسب و كار گردشگرى خود را راه اندازى 
كند. اين اتفاق هم بدون از بين بردن موانعى مانند برخى حمايت هاى 

انحصارى موجود در گردشگرى حاصل نمى شود.

■ دوبيتى باباطاهر 
اگر دردم يكى بودى چه بودى                                  وگر غم اندكى بودى چه بودى
به بالينم طبيبى يا حبيبى                                      ازين هر دو يكى بودى چه بودى

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خداوند كارهاى واال و شرافتمند را دوست دارد و از كارهاى پست و ناچيز بيزار 
است.  
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مريم مقدم  »
 تنها شــهردارى عضو در ســازمان 
جهانى گردشــگرى ((UNWTO) تا 
امروز نتوانسته است  از جايگاه جهانى 
خود منتفع شود. بنا به گفته يك منبع آگاه 
اگر شهردارى همدان كه از سال 2018 به 
عضويت در سازمان جهانى گردشگرى 
درآمده است تا 22 دى ماه حق عضويت 
خود را نپردازد از اين ســازمان حذف 

خواهد شد. 
دو ســال از عضويت مديريت شهرى 
همــدان در مهمترين ســازمان جهانى 
گردشــگرى مى گذرد اما هيــج اتفاق 
خاصى بر اساس اين عضويت تا امروز  
شــامل حال شــهر 3 هزار ساله همدان 

نشده است .
 تنها شهردارى جهان 

در سازمان جهانى 
شــهردارى همدان ســال 2018 پــس از عضويت 
در ســازمان unwto همزمــان بــا ميزبانى همدان 
از  اجالس جهانى اعضاى وابســته سازمان جهانى 
گردشگرى در همدان با يك خبر پر سر و صدا سرتيتر 

اخبار گردشگرى دنيا شد .
خبرى كه در آن مطرح شد مقر تنها شهردارى عضو 
در ســازمان (UNWTO) در همدان اســت. حاال 
خبرها حاكى از آن اســت كــه نه تنها حق عضويت 
ســاالنه 2 هزار و 500 يورويــى اين ارگان مديريت  
شهرى كه كمتر از 30 ميليون تومان است به سازمان  
پرداخت نشده بلكه از فرصت هاى بى بديل در اختيار 

هم بهره اى به نفع شهر همدان  برده نشده است.
زمانى كه شــهردارى همدان يكى از اعضاى وابسته 
ســازمان جهانگى گردشگرى شد قرار بر اين بود كه 
همدان به عنوان پايلوت شهر گردشگرى دنيا امتيازاتى 
از اعتبارات بين المللى ســازمان جهانى گردشگرى 

دريافت كند.
امــا تا امروز هيچ پيگيــرى و برنامه اى موفق به اجرا 
در نيامد بهانه ها بر اين عنــوان بود كه حمايت هاى 
الزم از ارگان هاى متعدد وزارت كشــور از پاى كار 
آمدن شهردارى همدان نمى شــود اين در حالى بود 
كه شــهردارى همدان مى توانست در ازاى رايزنى با 
شــهرهاى مدرن داراى تجارت موفق جهانى امروز 
يك كرســى متمايز را در اين سازمان  جهانى به خود 

اختصاص دهد كه نداد...
در اين دو ســال كه از تالش شهردارى همدان براى 
عضو سازمان جهانى گردشگرى ماندن مى گذرد هيچ 
بهره اى عايد همدان نشــد، حتى تالشــى در عرصه 
بين المللى براى معرفى ظرفيت هاى همدان صورت 

نگرفت.
حتى در اجالس ســن پترزبورگ كه بعد از اجالس 
2018 در همدان تشكيل شد شهردارى مسكو بسيار 
تالش كرد كه بتواند دومين شهردار عضو اين سازمان 
جهانى باشــد اما اين مهم محقق نشــد و همچنان 

شهردارى همدان يكه تاز ميدان ماند.
در پاسخ به درخواست مسكو (UNWTO) تنها با 

عضويت سازمان هاى زير مجموعه شهردارى اين شهر 
موافقت كرد و باز هم شهردارى همدان تنها مديريت 

شهرى عضو اين سازمان جهانى ماند.
 جاده ابريشم يا سازمان جهانى

مهرماه 1398 مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى 
شهر همدان هشــدارى را به شهردارى همدان مبنى 

بر اينكه شهردارى حق عضويت 
2018 و 2019 را بــه ســازمان 
كند  پرداخت  گردشگرى  جهانى 
اعالم كرد اما هيچ واكنش به اين 

هشدار نشان داده نشد.
اين در حالى بــود كه همزمان با 
پرداخت نكردن حق عضويت 30 
ميليون تومانى شــهردارى ميزبان 
اجالس جهانى راه ابريشــم شد، 
اين اتفاق امروز موجب سواالت 
بسيارى مى شــود مبنى بر اينكه 
آيا حفظ جايگاه پيش مهمتر از پر 

كردن رزومه پيش روى نبود؟ 
آيــا بهتر نبود قبل از به اســتقبال 
رويداد جهانى راه ابريشــم رفتن 
شــهردارى  بدهى  پرداخت  فكر 
به ســازمان جهانى گردشگرى را 
مى كردند مگر غير از اين اســت 

كه شبانه روز شعار مى دهيم گردشگرى محور توسعه 
استان همدان اســت و همدان در عرصه بين المللى 
گمنام اســت آيا نمى توانستيم با عضويت شهردارى 
همدان در ســازمان جهانى گردشــگرى راه هموار 
پيش روى را براى دستيابى به جايگاه جهانى معرفى 

شدن در عرصه تبليغات گردشگرى را طى كنيم.
اين مهم غيرقابل انكار اســت كه حضور در مجامع 
بين المللى مى تواند نقش موثرى در توسعه گردشگرى 

براى همدان ايفا كند.
چرا پــس از رويدادهاى جهان گردشــگرى 2018 
همدان با همه داشته هايش رو به كما رفت آيا در كنار 
پرداخت عق عضويت و نگاه داشتن جايگاه شهردارى 

در اين سازمان جهانى الزم نيست از مراودات جهانى 
بهره مند شويم 

  امسال تعداد اعضاى ايران به 18 رسيد
در آخرين آمار رســانه اى شــده ، مصوبه عضويت 
5 عضو وابســته جديد در نشســت شوراى اجرايى 
ســازمان جهانــى گردشــگرى (UNWTO) در 
حاشيه بيســت و سومين نشست 
جهانى  ســازمان  عمومى  مجمع 
از  كه   (UNWTO) گردشگرى 
18 لغايت 22 شــهريور ماه1398  
در ســن پترزبورگ تشكيل شد به 

تصويب نهايى رسيد.
ارس،  اقتصــادى  آزاد  منطقــه 
شركت  قشم،  تجارى  آزاد  منطقه 
اراضــى عباس آبــاد، مجموعــه 
اتاقــك  تلــه  تفريحى ورزشــى 
مسافرتى  خدمات  دفتر  و  توچال 
و گردشــگرى مانا ســير پرديس 

ايرانيان پنج عضو جديد هستند.
تمامى مصوبــات مجمع عمومى 
ســازمان جهانــى گردشــگرى 
(UNWTO) قبــل از طرح در 
اين رويداد بايد در نشســت هاى 
شوراى اجرايى سازمان متبوع طى 
دو سال گذشته بررسى و تصويب شده باشد، بنابراين 
اقدام صورت گرفته مبنى بر پذيرش پنج عضو جديد 
ايران براى مصوبه قبلى شوراى اجرايى در باكو بوده 

است.
همچنين عضويت جمهورى اسالمى ايران در كميته 
سازمان  وابســته  اعضاى  درخواســت هاى  بررسى 
جهانى گردشــگرى (UNWTO) كــه معموالً در 
حاشيه نشست هاى شوراى اجرايى برگزار مى شود و 
به نوبه خود زمينه حضور فعال تر بخش خصوصى در 
مجموعه اعضاى وابسته سازمان جهانى گردشگرى 
(UNWTO) را فراهم مى آورد، براى دو سال آينده 

تمديد شد.

وابســته  اعضــاى  مجموعــه 
دست اندركاران بخش خصوصى فعال 
در گردشــگرى اين امكان را مى دهد 
كه از آخرين دســتاوردهاى علمى و 
تجارب موفق فعاالن بخش خصوصى 
ساير كشورها در حوزه هاى مختلفى 
چون برنامه ريزى، بازاريابى، آموزش 

و تبليغات بهره بردارى شود
 سازمان و «توسعه هزاره»

گفتنــى اســت ، ســازمان جهانى 
گردشگرى بهترين سازمان بين المللى 
مرتبط با سفر و گردشگرى است. اين 
سازمان در جهت توسعه گردشگرى 
در سراسر جهان فعاليت مى كند و هر 
ساله گزارشى از تحقيقات و امارهاى 
خود منتشر مى كند و  از آژانس هاى 
رســمى ســازمان ملل متحد است. 
مقر اين ســازمان در شهر مادريد در 
اسپانيا قرار دارد. اين سازمان محل گفتگوى كشورها 
درباره سياســت ها و تجارب عملى آنها درباره دانش 

گردشگرى است.
سازمان جهانى گردشگرى نقش مركزى و مهمى در 
بهبود وضعيت تعهد و امكانات كشــورهاى در حال 
توسعه در زمينه گردشــگرى دارد.سنگ بناى شكل 
گيــرى اوليه اين ســازمان در الهه در ســال 1925 
ميالدى و با تاسيس اتحاديه بين المللى سازمان رسمى 

تبليغات گردشگرى پى ريزى شد.
اتحاديه مذكور پس از جنــگ جهانى دوم به عنوان 
اتحاديه بين المللى ســازمان هاى رسمى گردشگرى 
(IUOTO) انجــام وظيفه مى كــرد و بعد باز هم 
در نام و عنوانش تغييرات ايجاد شــده و به سازمان 
جهانى گردشگرى (WTO) تبديل گشت و نخستين 
جلسه عمومى آن در 1975 ميالدى در مادريد اسپانيا 
تشكيل شد.از سال 1976 سازمان جهانى گردشگرى 
به سازمان ملل وابسته شد و به آژانس اجرايى برنامه 

هاى توسعه سازمان ملل تبديل گشت.
كشــور ايران در ســال 1392 به عنوان نايب رئيس 
مجمع عمومى ســازمان جهانى گردشگرى برگزيده 
شده است و كشــورمان از سال 2014 تا سال 2017 
در عضويت شوراى اجرايى و كميته بررسى عضويت 

اعضاى وابسته اين سازمان است. 
سازمان جهانى گردشگرى همچنين به وسيله متقاعد 
كردن كشورهاى عضو از طريق معرفى توريست ها، 
بيشترى سود اقتصادى كه گردشــگران مى توانند با 
خود به همراه بياورند و تاثيرات اجتماعى و فرهنگى 
ناشى از توسعه گردشگرى و همچنين كاهش تاثيرات 
زيســت  محيطى و تاثيرات منفــى اجتماعى آن ها، 
براى اجرايى شدن قوانين جهانى اخالق حرفه اى در 

گردشگرى تالش مى كند.
 اهداف سازمان جهانى گردشگرى

يكــى از برنامه هايى كه اين ســازمان ملزم به انجام 
آن شــده، رسيده به اهداف «توسعه هزاره» است. اين 
هدف ها كه شــامل 8 مورد مى شود در سال 2000 

ميالدى در سازمان ملل بر روى آن توافق گرديد.

تنها شهردارى عضو سازمان جهانى گردشگرى زمينه هاى الزم را مهيا نكرده است

حذف شهر جهانى همدان از يونسكو 

فراخوان حج 99 
به زودى اعالم مى شود

 در جلســه شوراى برنامه ريزى و هماهنگى بعثه 
مقام معظم رهبرى و سازمان حج و زيارت با اشاره 
به برخى پيگيرى ها براى ارزان تر شدن سفر سوريه، 
اعالم شد كه به زودى فراخوان حج 99 براى ثبت نام 

زائران اعالم مى شود.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى حج، حجت االسالم 
و المسلمين سيدعبدالفتاح نواب ـ نماينده ولى فقيه 
در امور حج و زيارت و سرپرســت حجاج ايرانىـ  
در جلسه شوراى برنامه ريزى و هماهنگى بعثه مقام 

معظم رهبرى و سازمان حج و زيارت با تسليت دهه 
فاطميه (س) و به شــهادت رسيدن سپهبد سليمانى 
گفت: اين شهيد بزرگوار به همراه همرزمانش در راه 
خدا و آرمان هاى اســالمى خون شان را هديه كردند 
و براى حفظ نظام و انقالب اســالمى تمام تالش و 

همت خود را به كار بستند.
وى افــزود: حضــور مــردم عراق و ايــران در 
مراسم تشــييع پيكر مطهر شهيد سپهبدحاج قاسم 
ســليمانى و ابومهدى المهنــدس و همرزمانش 
تاثيربســيار پررنگى در منطقه دارد و اين شهداى 
بزرگوار تحول بســيار شگرفى در جهان به ويژه 

جهان اسالم بوجود آوردند. 
اميدواريم خداوند اين توفيق را روزيه همه مسؤوالن 

ايران اســالمى كند كه از ظرفيت معنوى ايجاد شده 
براى تعالى كشــور، انقالب و نظام اســالمى بهره 

مطلوب را ببرند.
 پيگير تسهيالت بانكى براى سفر سوريه 

هستيم
على رضا رشيديان رئيس ســازمان حج و زيارت  با 
گراميداشت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، 
اظهار كرد: اين بانوى اســالم سرباز امامت و واليت 
بود و در دفاع از حــق وحقانيت تمام توان خود را 
بــه كار گرفت و در اين راه جان خــود را فدا كرد، 
از اين رو وجود حضرت زهرا (س)، بزرگترين سند 

حقانيت شيعه به شمار مى رود.
وى دالورى هــاى شــهيد ســليمانى را در دوران 

دفــاع مقدس و بعــد از آن يادآور شــد و گفت: 
شهادت اين شهدا باعث اتحاد ميان دو ملت ايران 
و عراق شــد. اين اتحاد و همدلى ســبب شد كه 
دشمنى دشمنان اســالم آشكارتر شود و وضعيت 
منطقه به نفع مسلمانان جهان رقم بخورد.رشيديان 
خاطرنشــان كرد: اين شــهادت در ميان مسلمانان 
موج و خروش جديدى ايجــاد و غرب را دچار 

وحشت و استيصال كرده است. 
رئيس سازمان حج و زيارت در ادامه گفت: با توجه 
بــه وجود بيش از دو هــزار و 500 دفتر خدماتى و 
زيارتى در سراسر كشور در تالش هستيم تا اين دفاتر 
را فعال تر كنيم تا در اعزام زائران نقش بيشــترى ايفا 

كنند.


