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■  ايران پس از حمله تروريستى آمريكا 
آخرين گام كاهش تعهدات را برداشت
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t

ون  ه را ا هللا و ا ا

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان

ِ َأْمَواًتا  بَْل َأْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم  َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اهللاَّ
يُْرَزُقوَن

شهادت سردار
حاج قاسم سليمانى 

و شهيد ابومهدى مهندس 
و ديگر همرزمانشان را به پيشگاه 

مقدس منجى عالم بشريت حضرت حجت (ع)و رهبر معظم 
انقالب و ملت بزرگ ايران تبريك و تسليت عرض مى نماييم.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

اتحاديه صنف چينى و بلور وظروف آشپزخانه
پايگاه مقاومت بسيج شهيدان صلواتى

شهادت مظلومانه سردار رشيد اسالم 
 مالك اشتر زمان 
 سردار سپهبد شهيد

 حاج قاسم سليمانى
 را به محضر امام عصر (عج) 

 رهبر فرزانه انقالب، ملت شريف ايران اسالمى، مردم شريف 
دارالمومنين همدان به ويژه اصناف وكسبه  تسليت عرض 

مى نماييم

جامعه حرفه اى هتلداران استان همدان

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

پايگاه مقاومت بسيج شهيد نوروزى
و روابط عمومى شركت شيشه همدان

شهادت مظلومانه 
سردار رشيد اسالم 
مالك اشتر زمان

سردار سپهبد 
شهيد 

قاسم سليمانى

 را به محضر امام عصر (عج)، رهبر فرزانه انقالب
 ملت شريف ايران اسالمى و مردم شريف دارالمومنين 

همدان تسليت عرض مى  نماييم.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

اتحاديه صنف خرازى فروش همدان 
و اعضا تحت پوشش

شهادت هنرمردان خداست
شهادت مظلومانه سردار رشيد اسالم

مالك اشتر زمان
سردار سپهبد

شهيد قاسم سليمانى
 را به محضر امام عصر(عج) ،رهبر فرزانه انقالب ملت شريف 

ايران اسالمى وتمامى آزادگان جان بركف جهان تسليت عرض 
مى نماييم.

آگهي مزايده 

هيأت مديره 

صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى استان همدان
در نظر دارد ساختمان جديد االحداث خود واقع در همدان، خيابان 
مهديه، روبه روى مسجد مهديه در 7/5طبقه شامل 6 طبقه مسكونى 
به اضافه پاركينگ و انبارى و طبقه همكف تجارى به صورت يكجا يا 

مجزا به فروش برساند.
از متقاضيان درخواست مى شود از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 
تا 14:15  ساعت 7:30  از  تعطيل  روزهاى  جز  به  روزه  همه  روز   10
حاصل  تماس  و 081-32531123  تلفن هاى 32531165  شماره  با 
خيابان  همدان،  در  واقع  صندوق  دفتر  به  مراجعه  با  يا  و  نموده 
شريعتى، چهارراه شريعتى اول بلوار خواجه رشيد نرسيده به بانك 
و  مدارك  و  اسناد  مالحظه  و  كامل  اطالعات  كسب  از  پس  سپه، 

بازديد از ساختمان نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند.

t

ن د ء و ا ھدا سم رب ا

هيأت مديره سازمان نظام مهندسى معدن 
استان همدان

شهادت اسطوره قدرت و عزت ايران اسالمى 
سردار سرافراز سپاه اسالم سپهبد 

شهيد حاج قاسم 
سليمانى 

را به محضر مبارك حضرت 
بقيه ا... االعظم (عج)، فرماندهى كل قوا

و ملت مسلمان تسليت عرض مى نماييم.

سپهبد 

م   
t

ون  ه را ا هللا و ا ا

اتحاديه صنف لوازم خانگى همدان

شهادت مظلومانه سردار رشيد اسالم 
مالك اشتر زمان

سردار سپهبد 
شهيد قاسم سليمانى
 را به محضر امام عصر (عج)  

رهبر فرزانه انقالب ، ملت شريف 
ايران اسالمى و مردم شريف دار المومنين همدان 

تسليت عرض مى  نماييم.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

بخشدار و اعضاى شوراى اسالمى بخش جوكار

شهادت مظلومانه سردار رشيد اسالم، مالك اشتر زمان
سردار سپهبد شهيد قاسم سليمانى 

را به محضر امام عصر(عج)، رهبر فرزانه انقالب، ملت شريف ايران اسالمى 
و مردم شريف دارالمؤمنين همدان تسليت عرض مى نماييم.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

اتحاديه صنف خواربار فروشان همدان

شهادت سردار مجاهد و پرافتخار اسالم

سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليمانى 

فرمانــده شــجاع ودلير را محضــر حضرت 
بقيــة ا... أألعظــم ارواحنــا فــداه، رهبــر 

معظــم انقــالب و خانــواده محتــرم و ملــت شــهيدپرور ايــران 
ــم. ــليت مى گويي ــك و تس تبري

t

ن د ء و ا ھدا سم رب ا

اتحاديه عكاسان و تصوير برداران همدان

شهادت سردار دل ها سپهد شهيد 

حاج قاسم سليمانى 
فرمانده شجاع و دلير 
و همرزمان شهيدش

را محضر حضرت بقيه ا... االعظم 
ارواحنا فداه، رهبر معظم انقالب و خانواده محترم ايشان 

و ملت شهيدپرور ايران تبريك و تسليت مى گوييم.

را به محضر حضرت ولى عصر(عج) 
و مقام معظم رهبرى و امت شهيدپرور 

ايران تبريك و تسليت مى گوييم.

شهادت سردار رشيد اسالمشهادت سردار رشيد اسالم

آغاز پروازهاى 
داخلى وخارجى ازفرودگاه همدان 

4
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تشييع 
ميليونى 

سردارمقاومت
■ سه شنبه 

روز محكوميت آمريكا 
در همدان

■  مى گويند پروازهاى تهران،كيش شيراز و قشم را برقرارمى كنيم!

برجام تمام
خبر

2

امتحانات امروز 
دانشگاه ها لغو شد

 امتحانات مدارس امروز وفردا 
برگزار نمى شود اما كالس هاى درس

 برگزار مى شوند.

روز
ت 

داش
ياد

2

بى پايانى 
ناراضى سازى 
در شهردارى!

 1- تمامى حكومت هاى مدرن، ايجاد رضايت 
مــردم را در اولويت اهداف خود تعريف و براى 
آن تمــام تالش خود را انجــام مى دهند. بعد از 
انقالب اسالمى در ايران نيز در قانون اساسى تمام 

تالش خبرگان بر تدوين قانونى قرار گرفت.

بليت قطار
 همدان- تهران نيم بها مى شود
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

بى پايانى ناراضى سازى در شهردارى!
 1- تمامى حكومت هاى مدرن، ايجاد رضايت مردم را در اولويت 
اهداف خود تعريف و براى آن تمام تالش خود را انجام مى دهند. 

بعد از انقالب اســالمى در ايران نيز در قانون اساســى تمام تالش 
خبرگان بر تدوين قانونى قرار گرفت كه مردم خود زمام تمام امور را 
در دست داشته باشند و رضايت مردمى با اين عملكرد افزايش يابد. 
2- در قانون اساســى تشكيل شوراهاى شهر و روستا پيش بينى شد 
و فصلى را به خود اختصاص داد تا زمام مديريت شــهر و روستا در 
دست مردم باشــد و نمايندگان مردم در شوراها رضايت مردم را با 

عملكرد خود دنبال كنند. 
اين بخش از قانون اساسى سال ها اجرا نشد اما از زمانى كه اجرا شده 
با آسيب هايى همراه بوده كه در مواقعى نارضايتى از شهردارى ها را 

افزايش داده است. 
3- از سال هاى قبل در شــكايات از دستگاه ها، معموال شهردارى ها 
رتبه نخست را به خود اختصاص مى دهد و مردم نارضايتى خود را 

با شكايت از شهردارى نشان مى دهند. 
اين روال بعد از اجراى قانون شوراها و تشكيل آنها به عنوان ناظرين 
بر شــهردارى تغيير نكــرد و مردم همچنان نارضايتــى از عملكرد 

شهردارى را در اولويت شكايات ثبت مى كنند. 
4- مهمترين آســيبى كه شوراها دچار آن شدند، تبديل شوراى شهر 
به شوراى شــهردارى و معكوس شدن رابطه اى است كه در آن قرار 
بود شورا بر شــهردارى نظارت كند و شهردارى برنامه هاى شورا را 

اجرا كند!
اين آســيب دليلى بر شكل گيرى شهردارى هايى شد كه خود را فارغ 
از هر نظارتى ديدند و به جاى رضايت مردم، دنبال كســب رضايت 

اعضاى شورا يا . . . رفتند. 
5- خبر اقدام فردى به خودسوزى در شهردارى همدان اگرچه اقدامى 
مورد تاييد نيســت و خشونتى عريان است اما نشــانگر نارضايتى از 
عملكردى اســت كه اگر اصالح نشود و مديريت و نظارتى بر آن وارد 

نشود، مى تواند از چالشى اجتماعى به مباحثى جدى تبديل شود. 
اين اقدام اوج نارضايتى مردم از عملكرد شــهردارى همدان را نشان 

مى دهد كه پاسخگويى به شورا و مردم در آن جايگاهى ندارد. 
6- اقناع و نظام اقناع سازى مردم در شهردارى همدان ديده نمى شود 

و مردم در برابر بسيارى از اقدامات اين شهردارى قانع نمى شوند. 
هنوز مردم در برابر بســيارى هزينه ها در شــهردارى و ضرورت آن 
همچون پياده راه ســازى بلوار ارم و همايش هايى چون «راه ابريشم» 

قانع نشده اند و شهردارى هم تالشى براى اقناع مردم ندارد. 
7- به نظر مى رســيد در شرايطى كه افزايش رضايت مردم و كسب 
رضايتمندى در دســتور كار دولت و تمامى دســتگاه ها قرار گرفته 
اين موضوع در شهردارى همدان همچنان رعايت نمى شود و برخى 
مراجعين خود را مال باخته و زندگى باخته تصور و اقدام به حركات 

خشونت آميز مى كنند. 
اين روند بايد با بازگشــت شوراى شهر همدان به جايگاه قانونى و 
نظارتى خود و اســتفاده از سيســتم اقناع مردم ، اصالح شود وگرنه 
اين حوادث باز هم تكرار خواهد شد و شايد هم مباحث جدى ترى 

را به دنبال داشته باشد. 

موافقت شوراى  شهر همدان با واگذارى اتوبوس به بخش خصوصى
 شوراى اسالمى شهر همدان با واگذارى 30 دستگاه اتوبوس ناوگان حمل ونقل عمومى به بخش  خصوصى موافقت كرد. 

اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان در صحن علنى، به واگذارى اين تعداد اتوبوس به بخش خصوصى رأى دادند. 
رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان در اين باره گفت: اين اتوبوس ها توليد سال 90 و از نوع پيشرو و اسكانيا 
است. على فتحى افزود: ماهيانه 700 ميليون تومان هزينه نگهدارى و جارى اين اتوبوس ها است و واگذارى آنها به بخش خصوصى 
به صرفه خواهد بود. وى بيان كرد: واگذارى اين اتوبوس ها به بخش خصوصى عالوه بر خدمات رســانى بهتر، پرداخت هاى نقدى و 
الكترونيكى را منجر خواهد شــد. رئيس شوراى اسالمى شهر همدان نيز گفت: هم اينك يكصد دستگاه اتوبوس بخش خصوصى در 

ناوگان حمل و نقل عمومى اين شهر خدمات رسانى مى كنند. 
كامران گردان افزود: واگذارى اين تعداد اتوبوس بايد با انجام مراحل قانونى، كارشناسى و مورد تأييد وزارت كشور انجام شود. 

وى اضافه كرد: سازوكار مزايده در واگذارى اين اتوبوس ها نيز بايد به شوراى اسالمى شهر همدان ارائه شود. 

263 هزار ُتن كاال از گمرك مالير صادر شد
 سرپرست گمرك مالير گفت: 18 نوع كاال به وزن خالص حدود 263 هزار تُن در 9 ماهه امسال به 28 كشور جهان صادر شد. 

ناصر تركاشوند ارزش ريالى اين ميزان كاالى صادراتى را حدود 28 ميليون و 500 هزار دالر و ارزش ريالى آن را بيش از 303 ميليارد 
تومان عنوان كرد. وى به ايرنا گفت: كاالهاى صادراتى همچون انواع كشمش انگورى و تيزابى، پنير، خامه و ماست، وازلين بهداشتى، 
وازلين صنعتى، انواع ترشى، فروسيليس، لوبيا، پارافين جامد، سيمان، محصوالت نَسجى، البسه بيمارستانى، روغن خوراكى، گوگرد و 
خيار شور امسال از گمرك مالير به كشورهاى مقصد صار شد. سرپرست گمرك مالير بيان كرد: ميزان كاالهاى صادراتى از نظر ريالى 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل قبولى داشته است. تركاشوند گفت: در مدت يادشده از نظر وزنى شاهد كاهش 16 درصدى 
و از نظر دالرى شاهد كاهش 11 درصدى ميزان صادرات كاال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ايم. وى با بيان اينكه انواع كشمش 
همچنان بيشترين ميزان حجم صادرات را به خود اختصاص داده است اظهار كرد: در صادرات كشمش از نظر وزنى، ريالى و دالرى 

رشد مثبتى داريم.  تركاشوند افزود: در 3 ماهه پايانى سال ميزان صادرات انواع كاال رشد بيشترى خواهد داشت. 

تشييع ميليونى سردارمقاومت
■ سه شنبه روز محكوميت آمريكا در همدان

تفاهم نامه پويش اكرام ايتام و محسنين 
امضا شد 

ســه جانبه  تفاهم نامــه   
اســتاندارى، آموزش و پرورش 
و كميتــه امداد امام خمينى (ره) 
با موضوع پويــش اكرام ايتام و 

محسنين منعقد شده است. 
مديــركل آمــوزش و پرورش 
همــدان در جلســه مشــترك 
پرورش،  و  آموزش  فرمانداران، 
دانشــگاه علوم پزشكى و كميته 
امداد امام خمينى (ره) با موضوع 
پويش اكرام ايتام و محسنين گفت: آموزش و پرورش با تمام توان از 

طرح پويش اكرام ايتام و محسنين حمايت مى كند. 
محمد پورداود افزود: تفاهم نامه ســه جانبه استاندارى، آموزش و 
پرورش و كميته امداد امام خمينى (ره) منعقد شــده اســت و در 

آموزش و پرورش اجرا مى شود. 
به گزارش ايرنا، وى اظهار كرد: مديران مناطق آموزش و پرورش 

يــك نفر را به عنوان رابط براى انجام اين طرح انتخاب كنند. 
پورداوود با اشــاره به اينكــه مديران مدارس خــوب مى توانند 
ايــن طرح را اجرا كنند، افزود: 2 هزار و 558 مدرســه داريم كه 

مى توانند اين طرح را به بهترين شــكل اجرا كنند. 
وى تأكيــد كرد: مديران مدارس اين كار را همچون ســند تحول 

بنياديــن در نقطه مقدم اين طرح را اجرايى كنند. 
 خون شهيد سپهبد سليمانى موجب وحدت در منطقه شد

معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار همدان هم در اين جلسه 
به شــهادت سردار سليماني گفت: دشمن بداند با ريختن خون شهيد 

سپهبد قاسم سليمانى وحدتى در منطقه به وجود آورده است. 
مصطفى آزادبخت افزود: دشــمن به خيال خام خود فكر مى كند 
با به شهادت رساندن ســپهبد قاسم سليمانى به اهداف شوم خود 

مى رسد. 
وى اضافه كــرد: آمريكا گروه هاى آدم كشــى همچون داعش را 
ايجاد كــرد و همه مى دانند داعش و ترامپ دو روى يك ســكه 

هستند. 

امتحانات دوشنبه دانشگاه ها لغو شد
 روابط عمومى دانشگاه بوعلى سينا در اطالعيه اى اعالم كرد: نظر به 
تكريم شهداى واقعه تروريستى بغداد و جايگاه رفيع اين شهدا به ويژه 
شهيد سپهبد قاسم سليمانى، كليه امتحانات دانشگاه بوعلى سينا در روز 

دوشنبه 16دى لغو شد. 
در ادامه اين اطالعيه آمده است: كليه امتحانات روز دوشنبه 16دى، با 
همان تركيب و ترتيب و در همان ســاعات پيشين خود، در روز شنبه 

28دى برگزار مى شود. 
در اين اطالعيه همچنين تأكيد شده است: كليه فعاليت هاى ادارى روز 

دوشنبه 16دى دانشگاه بوعلى سينا به قوت خود باقى است. 
 دانشگاه آزاد برنامه امتحانات را تغيير داد

امتحانات دانشگاه آزاد اسالمي نيز متأثر از اين اتفاق تلخ با تغيير همراه 
شد. امتحانات روز دوشنبه 16 دي اين دانشگاه لغو و طبق زمان بندي 

پيشين به روز يكشنبه 29 دي منتقل شد. 
 پيام نور 3 روز تعطيل شد

رئيــس دانشــگاه پيام نور مركز همــدان هم گفت: برنامــه امتحانى 
دانشجويان اين دانشــگاه در روزهاى يكشنبه تا سه شنبه هفته جارى 
لغو شــده است. صفى ا. . . صفايى به ايرنا گفت: تغيير زمان امتحانات 
پايان ترم به منظور فراهم كردن زمينه شــركت دانشجويان در مراسم 

تشييع پيكر سردار شهيد قاسم سليمانى است. 
وى ضافه كرد: بر اين اســاس از تاريخ 15 تا 17 دى ماه در روزهاى 
يكشــنبه، دوشــنبه و سه شــنبه اين هفته امتحانات در تمامى مراكز 

واحدهاى دانشگاه پيام نور لغو شده است. 
رئيس دانشگاه پيام نور مركز همدان اظهار كرد: آخرين آزمون پايان ترم 
دانشگاه پيام نور 24 دى ماه بوده و امتحانات روزهاى 15 تا 17 دى به 

ترتيب در روزهاى 24 دى به بعد برگزار مى شود. 
صفايــى بيان كرد: آزمون هاى پايان ترم دانشــگاه پيام نور به صورت 
متمركز و سراسرى بوده بنابراين نمى توان امتحانى را در يك استان لغو 

و در استان ديگرى برگزار كرد و اين تصميم سراسرى است. 
وى گفت: اين دانشــگاه در روزهاى اخير به برگزارى آئين هايى براى 

بزرگداشت شهيد واالمقام سپهبد قاسم سليمانى اقدام كرده است.

سارقان 400 راس گوسفند در دام 
نيروى هاى انتظامى افتادند

 خبرنگار همدان پيام- درگزيــن: پس از چند هفته كار اطالعاتى 
و عملياتى كارآگاهان نيروى انتظامى شهرســتان موفق شدند سارقان 
اصلى سرقت 400 راس گوســفند كه از محل نگهدارى دام در شهر 

كرفس به سرقت رفته بود خارج از استان همدان دستگير كنند. 
كارآگاهــان با مشكوك شــدن به نگهبانان افغانى كــه بدون مجوز از 
صاحبان دام ها از محل نگهدارى مى كردند و پس از ســرقت متوارى 
شــده بودند، موفق شدند پس از تحقيقات گسترده ردپاى سارقان كه 

غيربومى ايرانى هستند را در استان هاى مجاور پيدا كنند.
اين گزارش حاكى از آن است كه تمام دا م ها به محل اصلى برگردانده 
شــده و تعدادى از سارقان نيز كه به استان هاى ديگر متوارى شده اند، 
تحت تعقيب پليس آگاهى هستند. نيروى انتظامى شهرستان درگزين 
از تمام كســانيكه كه از نگهبان جهت حفاظت از اماكن گاودارى ها، 
مرغدارى ها و... اســتفاده مى كنند، خواســت، حتمــا نگهبانان را به 
كالنتــرى نيــروى انتظامى محل ســكونت خود معرفــى كنند و از 

به كارگيرى كارگران افغانى جدا خوددارى نمايند.

1- پويش مردمى درخواســت براى قراردادن همدان در بين شهرهاى 
تشييع كننده پيكر مطهر شهيد سليمانى در همدان با استقبال مردم فعال 
اســت. گويا دليل اين پويش براى اين درخواســت همراهى ديرينه 
سردار ســليمانى و ســردار همدانى در مقاومت است. گفتنى است 
دارالمجاهدين همدان آماده تشــييع با شــكوه فرمانده شهيد مقاومت 

است.
2- تحريم اينستاگرام توسط ايرانى ها آغاز شده است. گويا جايگزينى 
شــبكه اجتماعى روبينو به جاى اينستاگرام آمريكايى توسط ايرانى ها 
آغاز شده اســت، البته ميدان نبرد مجازى اينستاگرام هم رها نمى شود. 
گفتنى است همزمان با شهادت سردار سليمانى، اينستاگرام در اقدامى 
كه به ترور مجازى تعبير شده است، به حذف مطالب مرتبط با سردار 

سليمانى و مسدود كردن صفحات ايرانى ها دست زده است.
3- جنگ مجازى بين ايران و آمريكا آغاز شــده است. گويا هكرهاى 
ايرانى هك ســايت هاى دولتى آمريكا را آغاز كرده اند. گفتنى اســت 
هكرها يا تغيير نام ســايت ها تصاويرى از سردار شهيد سليمانى را در 

اين سايت ها منتشر مى كنند.
4- روند افزايش حقوق كارمندان براى 5 ســال آينده مشخص و در 
مجلس تصويب مى شود. گويا نمايندگان از دولت خواسته اند، اليحه 
اين افزايش 5 ســاله را ارائه كند. گفتنى است در اين روند بر اساس 
تورم، هر ساله درصد مشخصى افزايش پيش بينى مى شود تا كارمندان 
بتوانند با آگاهى از آن نسبت به برنامه ريزى فردى براى اقتصاد خانواده 

خود اقدام كنند.
5- پيامك پرداخت عوارض شهردارى خودرو ها دلنشين نبوده است. 
گويا اين پيامك كه براى مالكان خودرو در همدان ارسال شده است، 
همراه با تهديد به جريمه و در اصطالح عارى از جاذبه بوده اســت. 
گفتنى است دريافت عوارض براى استفاده از خدماتى كه شهردارى ها 
در شهر به خودروها ارائه مى دهند در شرايطى كه براى پارك خودرو 
در كنار خيابان ها هم ماموران شــهردارى هزينــه دريافت مى كنند و 
آســفالت خيابان ها  وضعيت خوبى ندارد، چندان منطقى نيست زيرا 

خدماتى كه بى هزينه باشد، براى عوارض باقى نمى ماند.

 مراسم تشــييع پيكرسردار ســپاه اسالم، 
ســپهبد شــهيد«حاج قاسم ســليمانى» و « 
ابومهدى المهندس» معاون الحشــد الشعبى، 
پس از نجف اشرف، اهواز عصر يكشنبه 15 

دى 1398 در مشهد  برگزار شد.
 پيكر مطهر اين شــهدا به ميــدان 15 خرداد 
مشهد مقدس شــد و سپس از آنجا به سمت 

بارگاه منور رضوى تشييع شد.
 تشييع باشكوه پيكر شهيدان قاسم 
سليمانى و ابومهدى المهندس در نجف 

اشرف
منابع خبرى عراق نيز از حضور گسترده مردم 
اين كشــور در مراسم تشييع پيكر شهيد حاج 
قاسم سليمانى و ابومهدى المهندس در نجف 

اشرف خبر دادند.
مردم عراق هم  شنبه شب به صورت گسترده 
در مراســم تشــييع پيكر شــهيد حاج قاسم 
سليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى ايران و ابومهدى المهندس 
نايب رئيس ســازمان الحشد الشعبى، حضور 

گسترده پيدا كردند.
منابع خبرى حضور مردم در مراســم باشكوه 
تشييع پيكر شهيدان قاسم سليمانى و ابومهدى 
المهندس در نجف اشرف را گسترده توصيف 
كردند. بر اســاس اين گزارش، در مراســم 
تشــييع پيكر شهيدان، «محمد رضا سيستانى» 
فرزنــد آيت ا... ســيد على سيســتانى مرجع 
عاليقدر شــيعيان عراق و «قيــس الخزعلى» 
دبيركل عصائب اهل الحق نيز حضور داشتند.
پيكر شهيدان حاج قاسم سليمانى و ابو مهدى 
المهنــدس در حرم مطهر امــام على (ع) در 

نجف اشرف تشييع شد.
مراســم تشــييع پيكر شهيدان ســليمانى و 
المهندس، صبح روز شــنبه بــا حضور خيل 
عظيمى از مــردم عراق ابتــدا در كاظمين و 
ســپس در بغداد و پس از آن نيز در كربالى 
معلى برگزار شد و تشييع كنندگان با سر دادن 
شعار ضد آمريكايى، خواستار انتقام خون اين 
شهدا و اخراج اشغالگران آمريكايى از خاك 

كشورشان شدند.
مراســم تشييع سرداران شــهيد جهان اسالم 
حاج قاســم ســليمانى و ابومهدى المهندس 
روز گذشته با حضور باشكوه مردم در اهواز 
از ســاعت 8 صبح از ميدان مولوى به سمت 

خيابان سلمان فارسى برگزار شد.
 تشييع پيكر سپهبد سليمانى 

در تهران
 مراسم تشييع پيكر و نماز بر پيكر مطهر اين 
شــهيد از ســاعت 8 صبح امروز در دانشگاه 

تهران برگزار خواهد شد.

 برگزارى تشييع پيكر شهدا 
در شهر قم

مراســم تشــييع شــهيد ســپهبد حاج قاسم 
سليمانى و همرزمانشان امروز 16 ساعت 14
تا 16 در حرم حضرت معصومه(س) در شهر 

قم برگزار مى شود.
 مكان تشييع پيكر سپهبد سليمانى 

در كرمان
به دليل پيش بينى ميليونــى حضور عزاداران 
تشييع پيكر مطهر ســپهبد پاسدار حاج قاسم 
سليمانى فرمانده شهيد نيروى قدس سپاه در 
كرمان مكان تشييع پيكر حاج قاسم از مصلى 
بزرگ امام على(ع) شــهر كرمان تغيير كرده 
اســت.قرار بود مراسم تشــييع پيكر سردار 
ســليمانى صبح سه شــنبه از مصلى كرمان به 
سمت چهارراه كاظمى و در نهايت به سمت 
گلزار شــهدا انجام شود اما به دليل پيش بينى 
ميليونى حضور عزاداران مكان آغاز تشــييع 
پيكر مطهر سپهبد پاسدار حاج قاسم سليمانى 
فرمانده شــهيد نيروى قدس ســپاه به ميدان 

آزادى شهر كرمان تغيير كرد.
در پى شــهادت سردار ســپهبد شهيد قاسم 
ســليمانى و اعتــراض به اقدامــات اخير و 
آمريكا، تجمع  اقدام تروريســتي  محكوميت 

عظيمي در همدان شكل مي گيرد. 
مديــركل تبليغات اســالمى اســتان همدان 
از تجمــع عظيــم مــردم دارالمؤمنين خبر 
داد و گفــت: تجمع عظيم مــردم همدان در 
اعتراض به اقدامات اخير و محكوميت اقدام 
تروريستى آمريكا در روز سه شنبه 17 دى ماه 

در ميدان امام(ره) برگزار خواهد شد. 
حجت االســالم هادى نظيــرى در گفت وگو 

با ايسنا، با اشــاره به نواى اعتراض آميز مردم 
همدان در پاســخ به اين اقدام تروريســتى، 
اظهار كرد: بنا به درخواست هاى مكرر مردم 
دارالمؤمنين براى حضور اعتراض آميز به اين 
مســأله تروريستى مقررشد كه تجمع عظيمى 
در همــدان نيز برگزارشــده و بانگ خروش 

مردم به گوش جهانيان برسد. 
وى در ادامــه تصريح كــرد: برنامه تجمع با 
حضور هيأت مذهبى استان و همچنين ساير 
اقشــار جامعه برگــزار و نماينده ولى فقيه در 

استان سخنران برنامه خواهد بود. 
مديركل تبليغات اســالمى همــدان هدف از 
برگــزارى ايــن تجمع را تســكين دل مردم 
شريف همدان در غم فراق سردار واليت مدار 
شهيد سليمانى دانست و گفت: حضور آحاد 
مردم در اين تجمع به منزله اعالم همبستگى با 
آرمان هاى شهدا و جبهه مقاومت بوده است. 
وى همچنين خاطرنشــان كــرد: در پى اين 
بسيار  مردم  احساســات  تروريســتى  حادثه 
جريحه دار شــده و بايد واكنــش خود را به 
شهادت سپهبد شهيد سليمانى و هيأت همراه 

ابراز كنند. 
نظيرى اظهار كرد: حضور مردم در اين تجمع 
يكى از علل پشــتيبانى از سردار قاآنى است 
كه به دستور مقام معظم رهبرى فرمانده سپاه 
قدس شده و با اين تجمع اعالم آمادگى براى 

همراهى اين سردار بزرگ است. 
 همدان در سوگ سردار دل ها

مردم دارالمؤمنين همدان در ســوگ شهادت 
سردار رشيد اسالم شهيد حاج قاسم سليمانى 

يك پارچه سياه پوش شدند. 
مــردم انقالبــى و واليت مــدار همــدان از روز 

جمعــه و پــس از اطــالع از شــهادت ســردار 
ــم  ــدند و خش ــزادار ش ــليمانى ع ــم س قاس
و خــروش خــود از جنايــت آمريكاييــان 
ــود  ــه خ ــترده و يكپارچ ــور گس را در حض
ــر  ــه تصوي ــه ب ــاز جمع ــاى نم در ميعادگاه ه
ــم  ــتوار و مصم ــاى اس ــا قدم ه ــيدند و ب كش
نشــان دادنــد كــه بــراى دفــاع از ايــن مــرز 
و بــوم تــا پــاى جــان در كنــار رهبــر معظــم 

ــود.  انقــالب هســتند و خواهنــد ب
مردم همدان پس از شركت در آيين عبادى-
سياسى نماز جمعه همزمان با سراسر كشور با 
شركت در راهپيمايى انزجار و خشم خود را 

از دولت آمريكا اعالم كردند. 
مردم عــزادار همدان با نصــب تصاوير اين 
شــهيد بزرگوار بر ســر در منازل، مغازه ها و 
خودروهايى خود ياد و خاطره اين شــهيد را 

گرامى داشتند. 
برپايى ايستگاه هاى صلواتى و حجله شهادت 
در بيشتر نقاط همدان و عزادارى و سوگوارى 
در مساجد و حســينيه ها از ديگر برنامه هاى 
مردم دارالمومنين همدان در غم از دست دادن 
سردار رشيد اسالم شهيد سردار سليمانى بوده 

كه تاكنون برگزار شده است. 
ختــم صلوات و قرآن كريم براى ســردار 
ســليمانى، برگزارى آئين هاى ســوگوارى 
توســط ســتادهاى مردمى در بيشتر نقاط 
اســتان از ديگر برنامه هــاى مردام داغدار 

است.  همدان 
فردا نيز در ادامه سوگواري ها و در اعتراض به 
اقدامات اخير و محكوميت اقدام تروريســتي 
آمريــكا، تجمــع عظيمي در همدان شــكل 

مي گيرد. 

 عضو هيأت علمى دانشگاه مالير با اعالم 
نتايج حاصل از طرح بررســى آلودگى هواى 
شــهر همدان در ســال 95، گفت: بيشترين 
ميزان آلودگى هواى همدان ناشــى از ذرات 
معلق در ايســتگاه هاى پر رفت و آمد اســت 
كه اين ايستگاه ها بيشتر در نزديكى واحدهاى 
صنعتى، پايانه هاى مسافربرى، مراكز درمانى، 
مدارس و دانشگاه ها و همچنين به طور عمده 
در مسيرهاى ارتباطى اصلى و مهم رفت آمد 

به تهران و كرمانشاه قرار دارد. 
ثمــر مرتضــوى افــزود: مونوكســيد كربن 
80درصــد وزن آلودگــى هــواى همدان را 
تشــكيل مى دهد كه 99درصــد اين مقدار را 
منابــع متحرك و مابقــى را منابع ثابت توليد 

مى كند. 
وى با بيان اينكه مركز شهر نيز از مناطق مهم 
تردد و ترافيك و از جمله كانون هاى آلودگى 
محسوب مى شــود، ادامه داد: وسايل نقليه و 
موتورهاى ديزلى فاقد فيلتر بيشترين سهم در 

آلودگى هوا را دارا هستند. 
وى به ايسنا گفت: كمترين ميزان ذرات معلق 
در خوش آب وهواتريــن مناطق همدان در 
مراكز داراى فضاى ســبز و پوشــش گياهى 
مانند دانشــگاه بوعلى يا تپه عباس آباد و يا 

مناطق با ترافيك بســيار پايين واقع شــده اند 
و كمتريــن ميزان آالينده هــاى گازى در تپه 
عباس آباد و حوالى دانشــگاه بوعلى سينا، در 
مناطق خوش آب و هواى شهر با تراكم باالى 

پوشش گياهى است. 
وى با اعالم نتايج حاصل از ضرايب انتشــار 
در تعيين ســهم آلودگى هر يك از منابع در 
توليد انواع آلودگى هاى هواى شــهر همدان، 
بيان كرد: منوكســيد كربــن 80 درصد وزن 
آلودگى هــواى همدان را تشــكيل مى دهد 
كــه 99درصد اين مقــدار را منابع متحرك و 
مابقى را منابــع ثابت توليد مى كند. مرتضوى 
شــخصى،  خودروهاى  كــرد:  خاطرنشــان 
مهمتريــن  موتورســيكلت  و  تاكســى ها 
توليدكننده هــا در بخش منابــع متحرك بوده 
همچنين هيدروكربن ها و ذرات معلق با سهم 
7 درصد پس از منوكسيدكربن بيشترين سهم 

وزنى را در توليد آلودگى دارند. 
عضــو هيأت علمى دانشــگاه ماليــر اضافه 
كرد: اكســيدهاى نيتروژن با ســهم 4 درصد 
و اكســيدهاى گوگرد با ســهم در 2 درصد 
رده هاى بعدى آالينده هاى هواى همدان قرار 
مى گيرنــد كه در اين بخش نيز ســهم منابع 
متحرك 60درصد و منابع ثابت 40 درصد در 

توليد آلودگى است. 
اين مــدرس دانشــگاه اظهار كــرد: روش 
سهم بندى بر مبناى نسبت وزنى آالينده هاست 
در حالى كه ممكن اســت آالينــده اى با وزن 
كمتر اثرات زيانبارترى را ايجاد كند بنابراين 
تعيين ســهم منابع در ايجاد آلودگى به نحوى 
كه آالينده زيان بارتر سهم بيشترى داشته باشد 
در برنامه هــاى كنترل آلودگى هوا بايد لحاظ 

شود. 
وى با بيان اينكه ميزان آالينده هاى شــاخص 
در 2 فصل پاييز و زمستان، حاكى از باال بودن 
ميزان آلودگى در فصل زمستان نسبت به پاييز 
اســت، افزود: كاهش دماى هــوا و مصرف 
مهمترين  به عنوان  ســوخت ها  انواع  بيشــتر 
منبع توليد آلودگــى و حتى وقوع پديده هاى 
وارونگــى در طول زمســتان در اين راســتا 
اثرگذار است كه به نظر مى رسد وزش باد نيز 

در كاهش آلودگى نقش دارد. 
وى پيشنهاد كرد: كاشــت درختان، بوته ها و 
چمــن در مناطق با آلودگــى هواى باالتر در 
شهرســتان همدان اقدام مؤثــرى در كاهش 
آلودگى هواى شــهر اســت و در اين راستا 
كاشــت مجموعــه اى متراكــم از درختان و 
درختچه هــاى مقــاوم به آلودگــى به همراه 

چمن كارى مى تواند در ايجاد ميكروكليماهاى 
تصفيه كننده هوا منجر شود. 

وى خاطرنشــان كــرد: در بســيارى موارد 
ديده شــده كه خيابان هايى كــه اطراف آنها 
درختكارى منظم وجــود دارد، تا 25درصد 
كاهــش آلودگى هوا داشــته اند و تفاوت در 
مقدار گازهاى آلوده كننده در مناطق برخوردار 
از فضاى سبز بين يك سوم تا يك دهم مناطق 
فاقد فضاى ســبز فعال بوده است كه اين اثر 
پاك كننده با افزايش تراكم كاشــت، بيشــتر 

مى شود. 
مرتضــوى با اشــاره به اينكــه خودروهاى 
شــخصى، تاكســى ها و موتور ســيكلت ها 
بيشــترين درصد را در انتشار منوكسيدكربن 
و تركيبات آلى فرار دارند، ادامه داد: باالبودن 
ميزان تركيبات آلى در موتورسيكلت بيش از 
هر چيز به پيمايش زياد اين دســته از وسايط 
نقليه و نيز نبود كاتاليســت مناسب در حذف 
اين دســته از مواد در آنها برمى گردد در اين 
ميان بيشترين ميزان خودروهاى سنگين مانند 
اتوبوس و مينى بوس با توجه به نوع سوخت 
غالــب مصرفى كه گازوئيل اســت از جمله 
منابع تاثيرگذار در انتشــار اكسيدهاى گوگرد 

و ذرات معلق در هواى شهر است.  

عضو هيأت علمى دانشگاه مالير مطرح كرد

«مونوكسيدكربن» 80 درصد وزن آلودگى هواى همدان
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مردم جورقان و درگزين به سوگ نشستند

 شهادت هنر مردان خداست و ســرانجام مجاهدت و منتهى اليه 
ايثارگرى رجعت جسمانى بعد از رجعت معنوى است.

مردم داغدار و شــهيدپرور شــهر جورقان در داغ شــهادت سپهبد 
سليمانى در جاى جاى اين شــهر واليتى عزادارى نمودند. به همين 
مناسبت مراسمى در پايگاه شــهيد بهشتى شهر جورقان در مورخه 
13 دى ماه از ســاعت 20 الى 22 با حضور آحاد مردم شــهيدپرور 
و واليتمدار شــهر جورقان و با سخنرانى حجت االسالم والمسلمين 
رحمانى، رئيس ستاد نماز جمعه همدان و با حضور مسئوالن شهرى 
و بسيجيان شهر جورقان و نيروهاى انتظامى جورقان برگزار گرديد. 
همچنيــن در حركتى خودجوش مردم شــهر جورقان در مســجد 

حضرت امام خمينى(ره) مراسم با شكوه و بزرگى برگزار كردند. 
در اين مراســم كه براى پاسداشت مقام شامخ شهيد سپهبد سليمانى 
برگزار گرديده بود. سرهنگ پاسدار آقاى روحى از پاسداران همرزم 
شــهيد جبهه مقاومت دقايقى درباره رشادت هاى سردار سليمانى در 
طول 8 سال دفاع مقدس و خدمات ايشان پس از جنگ در شهرهاى 
خان طومان كشور سوريه و حماســه آفرينى هاى اين شهيد بزرگوار 
در كشــور عراق و مطالبى نيز در شأن اين شهيد واالمقام و اسوه و 

قهرمان ملى ايرانيان بيان داشتند. 
اين مراسم در روز شنبه 14 دى ماه با حضور تمامى مسئوالن شهرى 
در مســجد امام(ره) جورقان برگزار شــد. همچنين مردم داغدار و 
عزادار شــهر جورقان پس از اقامه نماز جمعه در مورخه 13دى ماه 
در اجتماعى پرشور در تجليل از مقام شهيد سپهبد سليمانى حماسه 
خلــق كردند و با شــعارهاى كوبنده خود اعــالن حمايت از رهبر 
عظيم الشــأن انقالب براى حمايت از واليت فقيه و اعالن برائت از 

آمريكا و ايادى استكبار نمودند. 
 عزادارى در درگزين

مردم و مسئوالن شهرستان درگزين به پاس قدردانى از دالور رشيد 
اســالم پاسدار سرافراز، محبوب و ســردار دل ها شهيد سپهبد حاج 
قاسم سليمانى و ياران شهيدش مراسم يادبود اين دالور مردان بزرگ 
شــركت كردند. اين مراسم كه از سوى ســتاد برگزارى مراسمات 
قروه درگزين برگزار شــده بود حجت االســالم ربيعــى، امام جمعه 
شهرســتان درگزين معاون فرماندار، بخشدار مركزى، شهردار قروه، 
علما روحانيون مردم هميشه در صحنه قروه درگزين حضور داشتند 
مراسم با سخنرانى حجت االسالم زارع از هم رزمان شهيد حاج قاسم 
سليمانى و مداحى و سوگوارى آقاى مصطفى ميرزايى، قرآن خوانى 
و فاتحه خوانى همراه بود، اين مراســم با نماز جماعت ظهر و عصر 

پايان يافت. 

رئيس صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستايى و عشايرى
 استان همدان:

پوشش 101 هزار خانواده همدانى در صندوق 
بيمه اجتماعى روستايى و عشايرى

ــدوق بيمــه  ــواده در اســتان همــدان تحــت پوشــش صن ــزار خان  بيــش از 101ه
ــتند.  ــايران هس ــتاييان و عش ــاورزان، روس ــى كش اجتماع

رئيــس صنــدوق بيمــه اجتماعــى كشــاورزان، روســتايى و عشــايرى اســتان همــدان 
ــتان ها  ــك شهرس ــه تفكي ــه ب ــهميه اى ك ــد س ــرد: باي ــنا، اظهارك ــا ايس ــو ب درگفت وگ

از ابتــداى ســال برحســب افــراد سرپرســت فاقــد بيمــه اى مشــخص شــده، جــذب 
كنيــم. 

مهــدى ســماواتى بــا اشــاره بــه اينكــه بيــش از 101 هــزار خانــوار در اســتان همــدان 
ــه  ــداد نزديــك ب ــن تع ــه داد: از اي ــد، ادام ــرار دارن ــدوق ق ــن صن تحــت پوشــش اي
4هــزار و 300خانــواده ازمزايــاى مســتمرى ماهيانــه صنــدوق از قبيــل ازكارافتادگــى 
فــوت و مســتمرى بازنشســتگى بهره منــد هســتند كــه در ســال گذشــته اســتان همــدان 

ــام و تمديــد كســب كــرد.  ــه لحــاظ ثبت ن رتبــه دوم كشــورى ب
ســماواتى يــادآور شــد: شهرســتان رزن درحال حاضــر بيــش از 5 هــزار و 700 
ــواده از  ــه 250 خان ــك ب ــدوق دارد و نزدي ــن صن ــش اي ــت پوش ــواده را تح خان

ــزود: درحال حاضــر شهرســتان  ــد هســتند. وى اف ــدوق بهره من ــه صن مســتمرى ماهان
رزن نســبت بــه ســاير شهرســتان ها رتبــه 10 اســتان را دارد كــه توانســته 20 درصــد 

ــد.  ــق كن ــهميه را محق از س
رئيــس صنــدوق بيمــه اجتماعــى كشــاورزان، روســتايى و عشــايرى اســتان همــدان 
گفــت: هــزار و 600نفــر ســهميه شهرســتان بــوده كــه 20 درصــد را جــذب كرديــم 
و در ســال گذشــته نزديــك بــه 600 خانــواده تحــت پوشــش بودنــد كــه 70 درصــد 

جــذب كــرده بوديــم. 
وى ادامــه داد: اميدواريــم بــا برگــزارى ايــن جلســه و اقداماتــى كــه تأكيــد شــده تــا 

انتهــاى ســال ســهميه را بــه 80 درصــد برســانيم. 

كارت پرسنلى طيبه نادرى زاده فرزند عبدعلى به شماره 
ملى 4200097826 رشته اقتصاد دانشگاه بوعلى به شماره 
دانشجويى 9132252009 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

آگهي مزايده خودرو (نوبت دوم)  

شركت تعاونى دهيارى هاى بخش جوكار

شركت تعاونى دهيارى هاى بخش جوكار با شماره ثبت 
 tu۵ 1967 در نظر دارد يك دستگاه خودرو  پژو پارس
قيمت  باالترين  به  و  مزايده  طريق  از  را  مدل  94  به 

پيشنهادى واگذار نمايد.
قيمت پايه كارشناسى 630مليون ريال مى باشد. لذا از 
متقاضيان دعوت مى گردد جهت دريافت اسناد مزايده 
و رويت خودرو  از تاريخ درج آگهى  به مدت 5 روز 
كارى و از ساعت 9 الى 13 به آدرس شهرستان مالير 
شهر جوكار، بخشدارى جوكار مراجعه نمايند و يا براى 
كسب اطالعات بيشتر با شماره 09182055855 تماس 
حاصل فرمايند.                                                                                                              

آگهي مزايده

 سازمان هميارى شهرداريهاى استان همدان

سازمان هميارى شهردارى هاى استان همدان با استناد به مجوز شماره 2079/د/98مورخ 98/10/4 هيات مديره سازمان در نظر دارد ، نسبت به فروش يك واحد آپارتمان مسكونى ، واقع 
در همدان كوى پرديس ، مقابل پارك پرواز خيابان آسمان كوچه آسمان2بلوك 7 به پالك ثبتى 10/47769اقدام نمايد . لذا از متقاضيان دعوت بعمل مى آيد به منظور دريافت اسناد شركت در مزايده 
و هماهنگى جهت بازديد، از تاريخ چاپ آگهى به مدت 7 روز كارى به آدرس بلوار سعيديه جنوبى خيابان استاديوم 18 مترى شهيد محمدى بن بست پونه پالك 5 واحد بازرگانى سازمان هميارى 

شهرداريهاى استان همدان مراجعه نمايند.
■ شرايط شركت در مزايده :

1- مبلغ تضمين شركت در مزايده (طبق جدول ذيل) به صورت اسناد خزانه/ ضمانت نامه بانكى با اعتبار 3 ماه / يا واريز نقدى به شماره حساب 0102695605000 نزد بانك ملى شعبه ابن سينا مى باشد. 
2- متقاضيان مى بايست تضمين شركت در مزايده (پاكت الف) ، فرم شرايط مزايده (پاكت ب) و فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ج) را تكميل و در پاكات مهر و امضاء شده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز 

دوشنبه مورخ 98/10/23 به دبيرخانه سازمان تحويل نمايند .
3- به درخواست هاى فاقد سپرده، مخدوش يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد .

4- جلسه بازگشايى پاكت هاى مزايده روز سه شنبه مورخ 10/24/ 98 راس ساعت 10 صبح با حضور اعضاى كميسيون معامالت سازمان تشكيل و نتيجه به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد .
 5- سازمان در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار مى باشد.

6- هزينه چاپ آگهى ، كارشناسى قيمت و كليه كسورات  قانونى بعهده برنده مزايده خواهد بود .
7- برنده اول مزايده مى بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابالغ سازمان به ايشان نسبت به انعقاد قرارداد و واريز وجه بر اساس شرايط پرداخت اعالم شده در ذيل اقدام نمايد و عدم اقدام 

وى جهت انعقاد قرارداد در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقى خواهد شد .  
8- چنانچه برنده اول مزايده انصراف نمايد تضمين شركت در مزايده ايشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد. 

9- تضمين شركت در مزايده افرادى كه در مزايده برنده نگرديده اند به استثناى نفر اول تا سوم حداكثر يك هفته بعد از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد خواهد شد. 
10- انتقال سند پس از تسويه حساب كامل ، صورت خواهد پذيرفت و خريدار قبل از تسويه كامل حق انتقال مورد معامله به غير را ندارد و سازمان مسئوليتى در اين خصوص عهده دار نمى باشد .

11- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج شده است
12- متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 08138229691 تماس حاصل فرمايند.

* شرايط پرداخت واحد مورد نظر در بلوك 7 
الف : پرداخت 90 درصد بصورت نقدى با احتساب سپرده واريزى هنگام عقد قرارداد و تحويل واحد .

ب : پرداخت 10 درصد طى يك فقره چك همزمان با انتقال سند .
مشخصات واحد:

واحد شماره 1 در طبقه اول روى پاركينگ ، به مساحت تقريبى 92 متر مربع ، داراى درب ضد سرقت ، پنجره هاى upvc دو جداره ، كف سراميك ، ديوارها كاغذ ديوارى و نقاشى شده كمدها و كابينت هاى
MDF هايگلس و همچنين  پاركينگ  بدون  مزاحم و انبارى  مى باشد ./1398-  (م الف1592)

تضمين شركت در مزايدهقيمت پايه كارشناسى كل (ريال)قيمت پايه كارشناسى به ازاى هر مترمربع (ريال) متراژ تقريبى (مترمربع)شماره واحدطبقه

-/427/800/000 8/556/000/000 -/93/000/000 92 1اول

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
شركت تعاونى مصرف محلى 27

در روز شنبه28/10/98ساعت19درمحل شركت برگزار مى گردد
دستورجلسه:

تصويب وتطبيق اساسنامه جديد شركتها با قوانين و مقررات 
و اصالحيه هاى بعدى

معصومه كمالوند »
 خبر سخت بود و باورنكردنى، دردى 
عميق به يك باره بــر عمق جان امنيت و 

آرامش مردم نشست. 
سردارحاج قاسم سليمانى فرمانده نيروى 
ســپاه قدس در جريان حملــه به كاروان 
بغداد  فرودگاه  نزديكى  در  الحشدالشعبى 
بــه همراه ابومهــدى المهنــدس معاون 
الحشدالشــعبى و چند نفر از اعضاى اين 

سازمان به شهادت رسيدند. 
ســاعت 6 صبح جمعه خبرى سرشار از 
بهت و بغض در فضــاى مجازى پيچيد، 
مردم منتظر بودند روشــنى صبح بدمد تا 
از خانه بيرون بيايند، بلكه كســى بگويد 

شايعه است، سردار سالمت است. 
ســاعت به 7 و 8 صبح جمعه 13دى ماه 
رســيد، مردم تاب نياوردند و به خيابان 
مساجد و مصلى شهر آمدند، مشكى پوش 
شــدند اما هنوز باورشان نمى شد سردار 

ديگر بين  آن ها نيست. 
 شهر ســياه پوش شد روستاها 

هم رخت عزا به تن كردند 
محبوبيت ســردار يكبــاره موجى به راه 
انداخت و خروشى شــد در نماز جمعه 
و حضور بهت زده و گســترده مردمى كه 
براى عزادارى از دســت دادن سردارشان 

آمده بودند. 
تصويرى مدام در ذهن ها تكرار مى شد. 

دست از تن جداى سردار و انگشترى كه 
همه مى دانستند دست سردار است دستى 
كه در عمليات طريق القدس بر اثر انفجار 

گلوله خمپاره به شدت صدمه ديد. 
ســردار امنيت باشى و ناجى مردمان بالد 
اســالم از شــر داعش، در ايــام والدت 
حضرت زينب، بانوى صبر و ايثار باشــد 
و منادى و ناجى امنيت در خاك كربال و 
دستى كه بر خاك افتاد و از تن جدا شد. 

اين اتفاقى نيست. 
تــو به آرزويت رســيدى آنچنــان كه به 
فرزنــدت گفته بودى من دنبال شــهادت 
مــى دوم، آنچنان كه در ايام فاطميه ســال 
پيش گفته بودى، ايــام فاطميه بعد ديگر 
نيســتم.  آنچنان كه خواسته بودى پرونده 
شــهادتت را در نوبت نزديــك بگذارند 
آنچنــان كه كفنــت را بــراى امضا نزد 
مراجع برده بودى. همه شهادت رفتنت را 
مى دهنــد و تو رفته اى و ما مانده ايم، يك 
جهان اسالم مانده اند با اين غم سنگين با 
اين جراحــت عميق، چه كنند تا دل آرام 

شود؟!
رهبرى  كــه  ســخت  انتقامى   

خبرش را دادند
دختر سپهبد ســليمانى خطاب به رئيس 

جمهور آمريكا گفته است؛ ترامپ كثيف 
بايد بدانــد با به شهادت رســاندن پدرم 
نمى تواند يــاد او را از بين ببرد و جهان 
بداند شهادت حاج قاســم ما را نخواهد 
شكســت و ما در نهايت حق او را مطالبه 

خواهيم كرد. 
زينب سليمانى گفته است؛ مى دانم عموى 
عزيزم، سيدحسن نصرا...، انتقام پدرم را 

مى گيرد. 
«CNN تــرك» هم شــهادت ســردار 
ســليمانى را اينطور تحليل كرده اســت، 
نارنجك  «ضامــن  ســردار  شــهادت  با 

خاورميانه كشيده شد.»
و آنطور كه فرمانــده كل ارتش به مردم 
وعده داده اســت، يقين داريم شــهادت 
تروريستى  حمله  در  ســليمانى  ســردار 
آمريــكا بدون پاســخ نخواهــد ماند و 
ايران انتقام ســختى بابت شهادت سردار 

سليمانى از آمريكا خواهد گرفت. 
اين  خاكســپارى  و  تشــيع  آئين  امروز 
پس  هنوز  اما  اســت،  آســمانى  مسافر 
از 3 روز تشــييع اين شــهيد در مشهد، 
اهواز، ســامرا، تهران و قم با آن بدرقه 
حيرت آور و فــردا هم كرمان و آرميدن 
در  هنــوز  زادگاهش،  شــهداى  كنــار 
باورمــان نمــى گنجد كه ســردار رفته 
اســت و ما با دغدغــه امنيت اين خاك 

مانده ايم.  تنها 
بر باورمان نمى گنجــد آنكه همه جان و 
جهانش را بــراى پاســدارى امنيت اين 
خاك به ميــدان آورد و بر همين عهد و 
پيمان هم به باالترين مقام نائل شد، ديگر 

ميان ما نيست. 
فرزندم مى گويد؛ بابا حاج قاســم نباشد 
ما چه كنيم؟ يــادم نمى رود وقتى داعش 

بر امنيت اين خــاك مى تاخت و دنيا در 
عذاب اين نگرانى مى لرزيد، حاج قاســم 
زندگى و امنيت را به ما و همه مردم آزاده 

دنيا بازگرداند. 
حاال بعد او ما با دلى شكسته چه كنيم؟! 

قدرت  با  ســليمانى  سردار  راه   
ادامه دارد

امام جمعه شهرســتان نهاونــد گفت: از 
مراسم هاى  سليمانى  سردار  شهادت  روز 
مختلفى در شــهر و روستاهاى شهرستان 
در حال اجراست، مردم همه عزادارند و 
من يقين دارم اين حال  و هوا هرگز از سر 

آنها نخواهد رفت. 
حجت االســالم عباســعلى مغيثى نيــا با 
بيان اينكه شــهيد سليمانى نماد صالبت، 
قدرت، ايمان، واليتمدارى و ايســتادگى 
در برابر اســتكبار بود، گفت: شخصيت 
برجســته شهيد ســليمانى و نقش او در 
مبــارزه با اســتكبار و تكفيرى ها او را به 
الگوى مقاومت و ايثار در جبهه مقاومت 

اسالمى تبديل كرده است. 
اين  منحصر به فرد  ويژگى هاى  افزود:  وى 

مرد بزرگ و ســابقه او در جهاد و مبارزه 
با دشمنان سبب ماندگارى نام و ياد او در 

تاريخ اين مرز و بوم خواهد شد. 
وى در ادامــه بــه ويژگى هاى آن شــهيد 
پرداخت و يادآور شد: سوابق شهيدسليمانى 
نشان داد او به واليت عشق مى ورزيد و بر 
همين اساس خود را همواره سرباز واليت 

ميدانست و مطيع امر رهبر بود. 
مغيثى نيــا بــا بيــان اينكه با شــهادت 
سردارســليمانى هيچ وقفه اى در ادامه راه 
اظهار كرد:  مقاومت به وجود نمى آيــد، 
آمريكا خيال مى كند با به شهادت رساندن 
ســردار ســليمانى به اهــداف خود در 
خاورميانه دســت پيدا مى كند اما سردار 
سليمانى هاى زيادى در كشور وجود دارد 
كه راه او را ادامه داده و از دشــمن انتقام 

مى گيرند. 
 شادى دشمن زودگذر است و به 

عزا تبديل مى شود
فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند هم مى گويد؛ 
سردار سليمانى در آستانه چهل و يكمين 
ســالگرد به ثمر نشستن انقالب اسالمى به 

دوستان شهيدش سردار كاظمى و سردار 
همدانى پيوست و با رفتن سردار سليمانى 
مسير و حركت ايشــان متوقف نخواهد 
شد و اهداف ايشان ادامه خواهد داشت. 
على مختارى با بيان اينكه دشمنان اسالم 
و مســلمين بدانند شــهادت اين سردار 
محبوب عالوه بر وحدت و انســجام در 
كشــور، موجب وحدت در جهان اسالم 
خواهد شد، افزود؛ شادى زودگذر دشمن 

تبديل به عزا خواهد شد. 
مختارى تصريح كرد؛ ســردار ســليمانى 
باالترين مدال افتخار را از رهبرى گرفتند 
و همواره خود را ســرباز امت و اســالم 

مى دانستند. 
آمريكايى هــا در منطقه اعالم كرده بودند 
كه با هزينــه 7 تريليون دالر نتوانســتند 
به اهداف خود برســند و آمريكايى هاى 
تروريســت قدرت محاسباتى خود را از 
دســت داده اند و طبق فرمايشات رهبرى 
كه آمريكا رو به افول است روشن است 
كه اقداماتشان در منطقه در بى تدبيرى در 

حال انجام است. 
مختارى تاكيد كرد؛ مســلما ســليمانى ها 
مســير ســردار را ادامه خواهنــد داد و 
ســردار  پرورش يافتــگان  و  شــاگردان 

ادامه دهندگان مسير شهيد خواهند بود. 
 نامگذارى يك خيابان نهاوند

 به نام سردار سليمانى
معاون فرماندار نهاوند از نامگذارى يكى 
از معابر مهم و اصلى نهاوند به نام سردار 
رشيد اسالم حاج قاسم سليمانى خبر داد. 
مهدى جاللوند با بيان اينكه زنگ مقاومت 
در پى شهادت بزرگ مرد جبهه مقاومت 
همزمان در تمام مدارس شهرستان نواخته 
شد و مردم خود جوش در حال برگزارى 
آئين هاى يادبود و عزا ســردار سليمانى 
هستند، گفت؛ ســردار سليمانى چهره اى 
مردمى است و با هماهنگى هاى انجام شده 
در شهرســتان برگــزارى برنامه هايى از 
مســاجد،  بازاريان،  و  اصنــاف  طــرف 
هيأت هــا و ديگر گروه هــاى مردمى در 

حال اجرا است. 
جاللوند گفت: با پيشنهاد رئيس شوراى 
شــهر نهاوند يكى از ميادين و معابر مهم 
شــهر نهاوند به نام و ياد ســردار رشيد 
اســالم حاج قاسم سليمانى مزين خواهد 

شد. 
وى هدف از اين اقدام را ترويج و اشاعه 
فرهنگ ايثار و شــهادت در جامعه عنوان 
كرد و گفت: ســردار گرانقدر اسالم حق 
بزرگــى بر گــردن تك تك مــردم ايران 
اســالمى دارد و اين مهــم حداقل كارى 

است كه مى توان انجام داد. 

دندان شــكنى  پاســخ  آمريكا   
خواهد ديد

حســين بحيرايى فعال فرهنگى از نهاوند 
مى گويــد؛ ايران اســالمى همــواره مهد 
پرورش ســرادارانى توانمنــد و اثرگزار 
در جغرافياى وســيع منطقه بوده است و 
امروز ســردار ســليمانى يكى از هزاران 
سردارى است كه در راه اعتالى كلمت ا... 
و تحقق بخشيدن به آرمان هاى امام راحل، 
شــهداى گرانقدر و مقــام معظم رهبرى 

جان شيرين خود را نثار كرد. 
اين فعال فرهنگى خاطرنشان كرد: امروز 
همه ما در هــر منصب، در هر لباس و با 
هر تفكــر، يكصدا به دنبال انتقام گيرى از 
آمريكاى جنايتكار هستيم زيرا راه حق و 
حقيقت جز بر پيروى و اطاعت نمى طلبد. 
وى بــا تاكيد بــر اينكه بــا رهنمودهاى 
رهبر فرزانه انقــالب و تيزبينى نيروهاى 
امنيتى و نظامــى در زمان مقتضى جواب 
دندان شــكن جمهورى اسالمى به جبهه 
نفاق و كفر داده مى شود، گفت: اميدواريم 
پرچم ســبز واليت با دستان رهبر معظم 
انقالب به دســت صاحب اصلى آن امام 

زمان(عج) برسد. 
 ما منتظر انتقام خون مالكيم

سجاد سيف فعال رســانه اى در رابطه با 
شهادت سپهبد سليمانى گفت؛ باور رفتن 
اين مرد بزرگ و شــخصيت فراملى براى 
مردم ايران و مســلمانان جهان، سخت و 
جانگداز اســت و مردم از لحظه شنيدن 
خبر شــهادت مالك اشتر ايران بى تاب و 

بى قرار در سوگ و ماتم نشستند. 
با شهادت اين سردار بزرگ جهان اسالم، 
درخــت مقاومت و مبارزه با اســتكبار و 
تروريســت تنومند و استوارتر از گذشته 

در راه هدف خود پا برجاست. 
او مى گويد؛ ســپهبد ســليمانى به عنوان 
يك شــخصيت مردمى، مبارز، شجاع و 
آزادى خواه در طول دوران حيات خويش 
به گونــه اى رفتار و عمل كــرد، كه پير و 
جوان، زن و مرد در سوگ اين ابرمرد در 
ماتم و غم نشســتند و اين همه جمعيت 
كه از ســاعت هاى اوليه بعد خبر شهادت 
وى عزادار شدند به خاطر مرام و مسلك 
اين مرد بزرگ بود كه به دنبال سياســت، 
قدرت و حكومت نبود و فقط زير ســايه 
رهبــرى و واليــت به دنبــال آرمان هاى 

انقالب، امام راحل و شهدا بود. 
قطعا ايــن جنايت بزرگ و اين ســوگ 
عظمــى كه بــر ملــت ايران وارد شــد 
بى جــواب نخواهــد بــود و آمريــكا و 
عوامل تروريست بدانند انتقام سختى در 

انتظارشان خواهد بود. 

مردم نهاوند: ما منتظر انتقام خون سرداريم
■ معاون سياسى فرماندار: نامگذارى يك خيابان نهاوند به نام سردار سليمانى

■ امام جمعه نهاوند: محبوبيت سردار انتقامش را از آمريكا ميگيرد
■ فرمانده سپاه: شادى زودگذر دشمن به عزا تبديل مى شود

نخستين دوره آموزش 
بازاريابى و برندسازى 
صنايع دستى در رزن
 نخســتين دوره آمــوزش بازاريابى و 
برندســازى صنايع دستى ويژه قاب سازان 

روستاى كاج بزودى برگزار مى شود. 
رئيس ميراث فرهنگى، گردشگرى صنايع 
دستى وشهرســتان رزن و درگزين با بيان 
اين مطلب گفت: نخستين برگزارى دوره 
آموزش بازاريابى و برند سازى صنايع دستى 
ويژه قاب سازان روستاى كاج با همكارى 
اتاق بازرگانى همــدان، ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى شهرستان 
رزن و درگزيــن، فرماندارى شهرســتان 
فنى وحرفه اى  آمــوزش  مركز  و  درگزين 
شهرســتان درگزين خبــرداد. به گزارش 
كهيايى  شهروز  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 

افــزود: بــراى آموزش هــاى مخصوص 
قاب ســازان (صنايع دســتى) و با هدف 
كارآفرينى و رونق كســب  و كار در حوزه 
صنايع دستى، اين كارگاه آموزشى به مدت 
يك روز برگزار مى شود. وى گفت: هدف 
از برگزارى اين كارگاه آموزشــى را ارتقاء 
دانش فنى و ســطح كيفى فعاالن صنايع 
دســتى (قاب سازان روســتاى كاج) براى 
توانمندســازى در فــروش و بازاريابــى 
محصوالت آن ها عنوان كرد. كهيايى افزود: 
محتواى ايــن دوره اصول و مبانى برند و 
برندسازى، فنون مذاكره و بازاريابى، كسب 
و كار، قيمــت گذارى و فــروش كاال و 
محصــول، راه اندازى و مديريت كســب 
و كار، مديريــت فرآيند توليد و بهره ورى 
و آشــنايى با تجارت و فنون بازرگانى با 
حضور بيش از 7 نفر از هنرمندان قاب ساز 

روستاى كاج برگزار خواهد شد.

@bazarehamedan
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نگاه

با هزينه هاى باالى انتخابات 
رقابت از بين مى رود

فيض ا... مظفرپور »
 درحالى وارد فضاى انتخاباتى در كشور شده ايم كه قرار است 
تــا 21 دى ماه يعنى 10 روز ديگر نتايج اوليه بررســى صالحيت 
داوطلبان نمايندگى مجلس از طرف شوراى نگهبان اعالم شود و 
بعد از آن 2فرصت ديگر نيز به داوطلبين رد صالحيت شــده داده 
مى شــود كه به هيأت مركزى نظارت و شــوراى نگهبان شكايت 

كنند.
آنچه امروز شــاهد هســتيم بالتكليفى مردم و كانديداها درباره 
تبليغات انتخاباتى و نبود شــفافيت هزينه هاى مربوط به انتخابات 
اســت. اگرچه نمايندگان مجلس اخيراً شفاف ســازى هزينه هاى 
انتخاباتــى را بــه تصويب رســاندند ولى به نظر مى رســد اين 
قانــون حكم نوش داروى بعد از مرگ ســهراب را داشته باشــد، 
زيــرا نماينــدگان در تصويب اصالح قانون جامــع انتخابات كه 
شفاف ســازى هزينه ها نيز جزو آن قانون مى باشد، تعلل كردند و 
عمداً يا سهواً كارى كرده اند كه اين قانون به انتخابات فعلى نرسد. 
زيرا روند تصويب و اجراى قانون حداقل 6 ماه طول مى كشــد. 
اين درحاليست كه حدود 40 روز ديگر تبليغات انتخاباتى شروع 
خواهد شــد و 50 روز ديگر نيز انتخابات در دوم اســفند برگزار 
خواهد شــد. پس قانون شفاف سازى هزينه هاى انتخاباتى به اين 

دوره از انتخابات نخواهد رسيد.
اين روزها به گوش مى رسد كه هزينه هاى تبليغات انتخابات از 5

ميليارد تا 18 ميليارد تومان برآورد شده است.
و اين يعنى حركت به سوى بى عدالتى در زمينه تبليغات انتخاباتى 
و حذف افراد كه شايســتگى الزم و تخصص و تعهد الزم براى 
مجلــس را دارند. ولى امكان مالى براى تبليــغ خود را ندارند و 
اين نابرابرى در رقابت با نمايندگان فعلى و ادوار مجلس 2 برابر 
مى شــود. زيرا نمايندگان فعلى و ادوار عالوه بر اينكه توان مالى 
خوبى دارند به دليل اينكه در جامعه شناخته شــده تر نيز مى باشند 
به راحتى مى توانند تبليغــات انتخاباتى خود را انجام دهند برخى 
نمايندگان نيز عالوه بر اينكه از ظرفيت رســانه هاى عمومى براى 
تبليــغ و معرفى خود اســتفاده مى كنند خود نيز صاحب رســانه 
هســتند و از طرفى هم تريبون مجلس و هم تريبون هاى ديگر از 
طريق حضور در مجالس و محافل به آنان امكان تبليغات بيشــتر 

را مى دهد.
در اين ميان افراد جديد الورود بــه حوزه انتخابات امكان رقابت 
پيدا نمى كنند و خودبه خــود از گردونه رقابت ها حذف خواهند 
شــد. ازطرفى خطر ورودى پول هاى كثيف به انتخابات همچنان 
وجود دارد و چون قوانين بازدارنــده در اين زمينه وجود ندارد، 
دستگاه ناظر بر انتخابات نيز آنگونه كه انتظار مى رود ابزار قانونى 
الزم را براى جلوگيرى از تأثير گذارى پول هاى كثيف در انتخابات 
را ندارد. كما اينكه كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان چندين بار 
درباره عدم تصويب قانون جامع انتخابات در مجلس دهم گاليه 
كرده است و قانون فعلى را در دهه 90 پاسخگوى انتظارات مردم 

نمى داند زيرا اين قانون متعلق به دهه 60 است.
پس با اين حساب در به همان پاشنه خواهد چرخيد و تغييرى در 
شــيوه انتخابات مردم رخ نخواهد داد و تغيير چندانى در مجلس 
آينده به وجود نمى آيد و خطر ورود وكيل الدوله ها به جاى وكيل 

المله ها همچنان باقى است. بايد مردم هوشيارانه انتخاب كنند.

و اكنون پس از سردار 
  با شهادت سردار رشيد اسالم حاج قاسم سليمانى كه در كسوت 
فرماندهى نيروى قدس ســپاه نقش مهم و كليدى در ســازماندهى و 
هدايت جريان مقاومت در منطقه داشت و خواب راحت را از چشمان 
تروريســت هاى تكفيرى ربوده بود، ايران اسالمى سردارى شجاع و 

فداكار را از دست داد و مردم انقالبى سوگوار شدند.
از دغدغه ها و نگرانى هايى كه شــايد اين روزها براى خيلى ها ايجاد 
شده باشد، دوران پس از سردار و سرنوشت برنامه ها و اقداماتى است 
كه در اين سال ها دنبال شده و خيل عظيمى از جوانان غيور و فداكار 

را به صحنه مقاومت كشانده است.
حضور موثر سردار سليمانى در ميدان نبرد با تروريسم نه تنها به تقويت 
جبهه مقاومت كمك كرد، بلكه باعث شد انگيزه مردم عراق و سوريه 

براى مقابله با تكفيرى ها و ايستادگى در مقابل متجاوزين باال رود.
اين فرمانده شجاع با هوشمندى تمام راه جديدى از مقاومت را گشود 

و معادالت را به بهترين شكل ممكن تغيير داد.
حاصل تالش ها و مجاهدت هاى او در بســيج مردمى، تقويت مسير 

مقاومت شكست داعش و ديگر گروه هاى تروريستى در منطقه بود.
بــه لحاظ امنيتى و منافع ملى آنچه مشــهود اســت، نفــوذ به عمق 
استراتژيك دشمنان بود كه مانع از نزديك شدن آن ها به مرزها و تهديد 

امنيت ملى ما شد.
بــدون ترديد اين راهبرد تداوم خواهد داشــت و در سياســت هاى 

منطقه اى ما دنبال خواهد شد.
بر اين اســاس راه شــهيد سليمانى به عنوان اســطوره مقاومت ادامه 
خواهد يافت و حركتى كه اين سردار فداكار و همرزمانش آغاز كردند، 

هيچگاه متوقف نخواهد شد.
امروز اگرچه ظاهرا سردار سليمانى در بين ما نيست، اما فكر و عقيده 
او كه چراغ راه خط مقاومت اســت، پايدار و جاودان خواهد ماند و 
ســردا ران و فرماندهان ديگر با همان روحيه و انگيزه مســير را ادامه 
مى دهند تا عزت و اقتدار نظام حفظ شــود و ميهن عزيزمان از گزند 

دشمنان كوردل در امان بماند.

حاج قاسم؛ فراتر از مرزبندى هاى سياسى
 «خدايا، حاصل شــهادت ســردار ســليمانى و اثر خون پاكش را 
وحدت و همدلى مردم ايران و همراهى شان در يك جبهه و يك صف 
در مقابل توطئه هاى دشمن و برطرف شدن همه اختالفات داخلى قرار 
بده. » اين دعاى محمدرضا زائرى خالصه ترين وصفى بود كه پس از 

شهادت سردار سليمانى از وضع كشور ارائه شد. 
 صبــح جمعه 13 دى ماه 98 با خبرى تلخ و باورنكردى براى ايرانيان 
و حتى جهانيان آغاز شــد. سردار سپهبد حاج قاسم سليمانى فرمانده 
نيروى قدس سپاه پاسداران و فرمانده نيروهاى مقاومت منطقه كه از 
يمــن تا لبنان و از عراق تا افغانســتان نيروهاى جبهه مقاومت كه در 
مقابل مرتجعين خاورميانه و مســتكبرين جهانى ايستادگى مى كردند 
چشم اميد به اقدامات او داشتند، در حمله پهپادى نيروهايى آمريكايى 
و به دســتور دونالد ترامپ رئيس جمهور ايــاالت متحده در اقدامى 

تروريستى به شهادت رسيده بود. 
با قطعى شــدن خبر سيل تســليت ها و ابراز همدردى از سوى مردم 
ايران آغاز شــد. از مردم كوچه و خيابان گرفته تا چهره هاى مشــهور 
هنرى و ورزشــى با ارســال پيام و 
به اشــتراك گذاشتن عكس هايى 
از ســردار مقاومــت، ناراحتى 
خود را از اين اقدام تروريستى 
دولت آمريكا و شهادت فرمانده 
محبوبشان اعالم كردند. در اين 
ميان سياســيون و فعاالن سياسى 
و اجتماعى هــم از قافله عقب 
نمانده و هــر كدام به نوعى با 
شهادت  بيانيه هايى  انتشــار 
تسليت  را  سليمانى  سردار 
اقدام  ايــن  از  و  گفتنــد 
تروريستى دولت آمريكا 

ابراز انزجار كردند. 
ايسنا،اين  گزارش  به 
نخستين بارى  شايد 
بود كه يك نام، تمام مردم ايران را با هر گرايش سياسى و نوع تفكرى، 
كنار يكديگر جمع مى كرد. روســاى قوا، مراجع تقليد، وزراى كابينه، 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى و خبرگان رهبرى، فرماندهان ارتش 
و سپاه، روساى سازمان ها و نهادها، ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران 
و شهرداران و . . . با هر نوع گرايش سياسى شهادت سردار سليمانى را 
تسليت گفتند. از سيد محمد خاتمى تا محمود احمدى نژاد، از نهضت 
آزادى تــا جبهه پايدارى، از انجمن قلم تا انجمن تئاتر انقالب و دفاع 
مقدس، از محمود دولت آبادى تا عطاا... مهاجرانى! نام حاج قاســم، 
گويى همه اختالفات ريز و درشــت سياســى را كنار زده و به دردى 

مشترك براى اقشار مختلف ايران بدل شده بود. 
شــهيد ســليمانى در طول زندگى خود نشــان داد مى توان دايره اى 
به وســعت ايران و جبهه مقاومت ترســيم كرد و مرزهاى خودى و 
غيرخودى را از ميان برد و بدون نگاه به دين و نوع تفكر آدميان، تنها 
براى نجات انسان ها از اقدامات وحشيانه تروريست هايى چون داعش، 
جبهــه النصره، القاعده و . . . و حاميان غربى، عبرى، عربى آن ها براى 
رسيدن به صلح و آرامش جنگيد. شهادت حاج قاسم هم مرزى ميان 
حق و باطل كشيد و دست كسانى را كه به اسم وطن دوستى با قاتالن 

او همداستان شده اند، رو كرد. 
اتحــادى كه پس از ترور حاج قاســم در ميان همه گروه ها و احزاب 
ايرانى از چپ چپ تا راســت راست شكل گرفته، مى تواند به نقطه 
عطفى براى آشتى ملى بدل شود. در سياست هميشه اختالف نظر در 
زمينه هاى مختلف وجود داشــته و دارد، اما شــهادت سليمانى نشان 
داد كه مى توان در بزنگاه هايى خاص با كنار گذاشــتن همه اختالفات، 
تنهاوتنها به يك نام يعنى ايران فكر كرد و توطئه هايى را كه دشــمنان 
تالش مى كنند با حربه هاى مختلف عليه ايران و اين مقاومت مقدس 
انجام دهند، خنثى كرد. شهادت  سليمانى نشان داد كه نام و راه حاج 
قاســم، فراتر از مرزبندى هاى سياســى و به وسعت مرزهاى ايران و 

آزادگان جهان است. 

 بارهــا اعالم كرديم كســانى كه ضديت با 
حاكميت داشته باشند حق ورود به مجلس را 

ندارند. 
ســخنگوى شــوراى نگهبان در همايش دوره 
تربيت مربى نظارت بر انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى گفت: در دوره تربيت 
مربى نظارت بر انتخابات كه با همت اداره كل 
انتخابات برگزار شده است، آموزش هاى الزم 
در حوزه هاى مختلف نظارت بر انتخابات ارائه 
مى شود تا امر حفاظت از آراء مردم كه بر دوش 
يكايك شما است به نحو مطلوب و قانونى انجام 
شــود.  به گزارش پايگاه اطالع رسانى شوراى 
نگهبان، عباســعلى كدخدايى افزود: دقت شما 
در اجراى صحيح قانون، عالوه بر اينكه مى تواند 
به ســالمت انتخابات كمك شــايانى كند، از 

اختالفات احتمالى نيز جلوگيرى مى كند. 
كدخدايى با بيان اينكه اصل نخست در برگزارى 
انتخابات، بحث سالمت انتخابات است، گفت: 
تضمين ســالمت انتخابات از وظايف ناظران 
اســت و ناظران در حيطه وظايف محوله - در 
هر شعبه و يا در هر جايى كه وظيفه نظارت به 
او سپرده شده اســت - بايد با رعايت موازين 

قانونى، نظارت كامل و جامعى داشته باشند تا 
مبادا خدشه اى به انتخابات وارد شود. 

وى افــزود: اگر انتخابات بــدون ناظر، داور و 
َحكم برگزار شــود، اختالفــات به وجود آمده 
الينحل باقى خواهدماند و هركســى مى تواند 
مدعى برنده بودن در انتخابات باشــد، بنابراين 
وجــود داور و َحكمى كه رأى او قاطع دعوا و 
فصل الخطاب باشد، الزم است؛ اگر اين مسأله 
را براى ميادين ورزشى مانند فوتبال مثال بزنيم 
اين است كه رأى داور براى خطايى كه كارت 
زرد و يا قرمز مى دهد، فصل الخطاب اســت و 
نمى توان باالى آن حرفى زد زيرا اگر رأى داور 
قاطع و فصل الخطاب نباشد مسابقه فوتبال به هم 

خواهد ريخت. 
سخنگوى شــوراى نگهبان با بيان اينكه وجود 
داور، ناظر و حكم براى سالمت انتخابات الزم 
اســت، گفت: در همه كشورها نهادهايى براى 
تضمين سالمت انتخابات وجود دارد، مثًال در 
برخى كشــورها نهاد قضايى مثل ديوان عالى 
كشور وجود دارد و در برخى كشورهاى ديگر 

مانند كشور ما نهاد غيرقضايى وجود دارد. 
وى با بيان اينكه در سياست هاى كلى انتخابات 

بــه ســالمت انتخابات تأكيد شــده اســت، 
خاطرنشــان كرد: اين موضوع بــه وظايف ما 
ناظران برمى گردد يعنــى اول بايد به وظايف 
و تكاليف قانونى خودمان آگاهى كامل داشــته 
باشــيم و بعد آن ها را به درستى اعمال كنيم و 

نبايد از وظايف خود كوتاه بياييم. 
قائــم مقام دبير شــوراى نگهبان با اشــاره به 
هجمه هــاى وارده درباره نظارت اســتصوابى 
شــوراى نگهبان گفت: متأسفانه اين هجمه ها 
كــه از داخل و خارج مطرح مى شــود حرف 
بى پايه و اساســى است؛ زيرا اگر نظارت مؤثر 
وجود نداشته باشــد اصًال رقابت هم مفهومى 
نخواهدداشــت و رقابت را نمى توان استمرار 

بخشيد. 
وى افزود: اين موضوع كه نظارت اســتصوابى 
باعث ريزش آراء و مشــاركت نداشــتن شده 
است حرف دشمنان نظام است و اصًال حرف 
درست و صحيحى نيست ولى متأسفانه برخى 
افراد داخلى ناآگاه هم به آن مى دمند؛ اخيراً نيز 
يك نظرســنجى كه توسط يك دستگاه دولتى 
به منظور ارزيابى تأثير عوامل مختلف در ميزان 
مشاركت در انتخابات انجام شده، نشان مى دهد 

باالترين تأثير در مشــاركت مردم را «وضعيت 
اقتصادى و معيشــتى مردم» با 47 درصد دارد 
و عوامل ديگر مانند «وعده هايى كه مســئوالن 
مى دهند و عمــل نمى كنند» و «بدرفتارى هايى 
كه برخى مســئوالن دارند» نيز باالترين تأثيرها 
را دارد، امــا «بررســى صالحيت ها» (نظارت 
اســتصوابى) فقط و فقــط 0/4 درصد تأثير را 

نشان مى دهد. 
سخنگوى شوراى نگهبان ادامه داد: اينكه گفته 
مى شود شــوراى نگهبان از نظارت استصوابى 
كوتاه بيايد تا مشاركت در انتخابات بيشتر شود، 
حرفى بى مبنا و خالف تكاليف قانونى شوراى 

نگهبان است. 
كدخدايى با طرح اين ســئوال كه اگر كسى 
فســاد اقتصادى، چپاول بيت المال و مفاسد 
اخالقى در پرونده اش وجود داشــته باشد و 
هرروز هم به عنوان اپوزيســيون حرف بزند 
آيا قابل تأييد اســت؟ گفت: شوراى نگهبان 
حرفش اين است كه به ساليق سياسى افراد 
كارى ندارد، اما مفاســد اقتصادى، اخالقى و 
ضديت با حاكميت را نمى تواند ناديده بگيرد 

و از آن ها كوتاه بيايد. 

 «52 سايت ايران را كه برخى داراى ارزش 
و اهميت بــاال براى ايــران و فرهنگ ايرانى 
هســتند در تيررس داريم.» اين عجيب ترين 
تهديد ترامــپ براى هدف قــراردادن مراكز 

فرهنگى ايران است .
اين جمله بخشــى از توييت «دونالد ترامپ» 
رئيس جمهور اياالت متحــده آمريكا در اوج 
تنش هــاى ايــران و آمريكا پس از شــهادت 
سردار قاسم سليمانى در بغداد است كه صبح 
روز گذشته منتشر شد. آيا ترامپ سايت هاى 
باســتانى و جهانى شــده ايران را هدف قرار 
داده است؟ سايت هاى ثبت جهانى شده ايران 
مهمترين ميراث بشــرى در فهرست جهانى 
يونســكو اســت كه با نظارت ســازمان هاى 
بين المللى از آن ها حفاظت مى شود و هرگونه 
تعرض به آن هــا در قوانين بين الملل حتى در 
جنگ ها مصداق بارز جنايــت عليه مواريث 

بشرى و هم طراز با جنايت جنگى است.
اظهارنظر ترامــپ در توييت اخير خود براى 
هــدف قرار دادن نقاطى كــه او داراى ارزش 
باالى فرهنگى براى ايران خوانده است، شبيه 
به رفتار داعش در نابودى ميراث جهانى عراق 
و سوريه است. زمانى كه اين گروه تروريستى 
به مــوزه  بغداد و بناهاى باســتانى پالميرا در 
ســوريه هجوم برد، يونســكو و سازمان هاى 
جهانى نخستين نهادهايى بودند كه درخواست 
رسيدگى فورى به جنايت عليه ميراث بشرى 
را مطرح كردنــد و از گروه هاى درگير در 2

كشور خواستند آثار تاريخى و ميراث جهانى 
را از تعرض و دست درازى در جنگ ها مصون 

بدارند.
يونسكو حتى بيانيه هاى متعدد در محكوم كردن 
حمله به آثار تاريخى و ويرانى ميراث جهانى 
در عراق و ســوريه منتشــر كرد. حاال اگرچه 
آمريكا از يونسكو خارج شده است اما سخن 
اخير رئيس جمهورى ايــالت متحده آمريكا 
بيانگر تصميم آن كشــور به ويران كردن آثار 
تاريخى شناخته شــده ايران و ميراث جهانى 

كشور است.
اين تهديد در حالى صورت گرفته اســت كه 
براساس قطعنامه 2347 سازمان ملل، حمله به 
اماكن فرهنگى و باســتانى در جنگ ها ممنوع 
است و حمله به اين اهداف «جنايت جنگى» 

شناخته شده است.
توييت ترامپ عليه آثــار تاريخى ايران حتى 
در خود آمريكا نيز با انتقادات بســيار مواجه 
شد و «باربارا اسالوين»، روزنامه نگار مشهور 
آمريكايى و عضو ارشــد انديشكده «شوراى 
آتالنتيك» در پيام توييترى خود نوشت: «من 
ديگر ترامــپ را در توييتر «فالــو» نمى كنم، 
ديگر واقعا نمى توانســتم تحملــش كنم. اما 
توييت هاى او در مورد نابودى ميراث باستانى 

ايران كامال غيرقابل قبول است. هدف سياست 
آمريكا چيست؟ اصال سياستى دارند؟ يا فقط 
نشــات گرفته از غرور بيــش از حد يك مرد 

كوچك است؟»
آيــا ترامپ به هدف قــراردادن آثار تاريخى 
ايــران براســاس قوانيــن بين المللــى و در 
صورت جنگ احتمالى با ايران قادراســت؟ 
قوانين بين المللى و يونســكو هرگونه حمله 
به ســايت هاى تاريخى و فرهنگى كشورها 
را در رديف جنايــت جنگى و جنايت عليه 
ميراث بشــرى قرار داده اند. بر همين اساس 
نيز بالفاصله پــس از توييت ترامپ مبنى بر 
هدف قرادادن سايت هاى فرهنگى و تاريخى 
ايران، محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه 
ايــران در واكنش به تهديــد ترامپ درباره 
هــدف گرفتن 52 نقطــه از جمله مكان هاى 
فرهنگى كشــورمان، او را بــه نقض يكى از 
اصول بنياديــن قوانين بين الملــل با عنوان 
«هنجــار بنيادين» متهــم و اعالم كرد: هدف 
گرفتن اماكن فرهنگى «جنايت جنگى» است.

همزمان با انتشار توييت ترامپ با موضوع احتمال 
هدف گرفتن سايت هاى فرهنگى باارزش براى 
فرهنگ ايرانى، ســفير ســوئيس در تهران نيز 
به عنوان حافظ منافع آمريكا در ايران به وزارت 
خارجه احضار شــد تا مراتب اعتراض ايران به 
تهديد اخير آن كشــور درباره هــدف قراردادن 

اماكن فرهنگى كشور به او ابالغ شود.
به گــزارش پايــگاه اطالع رســانى ميراث 
فرهنگــى، ســيد احمــد محيــط طباطبايى 
كارشــناس ميراث فرهنگــى و رئيس كميته 
ملى موزه هاى ايران (ايكــوم) درباره توييت 
اخير دونالد ترامــپ رئيس جمهورى آمريكا 
درباره احتمال هدف قراردادن مراكز فرهنگى 
به صــداى ميراث گفت: پــس از وقايعى كه 

در افغانســتان دوره طالبان افتاد و به تخريب 
مجسمه هاى بودا در باميان منجر شد، تخريب 
ميراث فرهنگى بشــرى همچون جنايت عليه 
بشريت در رديف جنايات جنگى قرار گرفت.
وى گفــت: دونالد ترامــپ در توييت خود 
از حملــه به مراكــز فرهنگى ايران ســخن 
گفته اســت كه اگر اين نوشته شامل موزه ها 
و ســايت هاى تاريخــى و جهانــى ايــران 
باشــند، تمامى نهادهــاى بين المللى ملزم به 
موضع گيرى نسبت به چنين تصميمى هستند 
و بايد بــه اين تصميمات اعتــراض كنند و 

ازآثار تاريخى حفاظت كنند.
رئيس ايكوم ايران اعالم كرد: ميراث فرهنگى 
در تمامى جنگ ها به عنوان منطقه امن شناخته 
مى شود و نيروهاى درگير در جنگ در هر سو 

نمى توانند به اين مراكز حمله كنند.
به گفته محيط طباطبايى، كنوانســوين 1959
يونسكو با موضوع حفاظت از ميراث فرهنگى 
در جنگ ها و متمم آن كه در ســال 1999 به 
تصويب اين سازمان بين المللى رسيد، آموزش 
نيروهاى مســلح كشــورها براى حفاظت از 
ميراث فرهنگى در زمان جنگ را به رســميت 
شــناخته و بر آن تأكيد كرده اســت كه به تبع 
وجود اين كنوانســيون ها، واضح اســت كه 
هيچ كــس نمى تواند بــه ســايت ها و مراكز 

تاريخى تعدى كند.
ريئس ايكوم ايران تأكيد كرد: در دهه 70 سازمان 
ميراث فرهنگى كشور پيرو همين كنوانسيون ها 
آموزش به نيروهاى مسلح را انجام داده است كه 

اين اقدام اكنون انجام نمى شود.
وى تأكيــد كــرد: وزارت كشــور، وزارت 
دفــاع، نيــروى انتظامى و ارتــش در رديف 
دستگاه هايى بودند كه بايد دوره هاى حفاظت 
از ميراث فرهنگى در جنگ ها را مى گذراندند.

اما در روز گذشــته پس از گذشت ساعت ها 
از توييــت تهديدآميز دونالــد ترامپ رئيس 
جمهورى آمريكا در هدف قــراردادن مراكز 
فرهنگى ايران در جنگ احتمالى با كشورمان 
گذشته است، اما هيچ يك از مقامات وزارت 
صنايع دستى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى، 
حاضر به اظهارنظر درباره تهديد اخير ترامپ 

نشده اند.
دونالــد ترامــپ اين بــار برخــالف تمامى 
كنوانسيون هاى بين المللى و قوانين يونسكو در 
حفاظت از ميراث فرهنگى در جنگ ها ايران را 
تهديد به حمله به مراكز فرهنگى كرده است. 

پــس از تهديد جديــد ترامپ عليــه مراكز 
فرهنگــى ايران كه بــه نظر مى رســد نقطه 
عطــف آن آثار تاريخى كشــور باشــد، بار 
يادآورى كنوانســيون هاى جهانى حفاظت از 
ميراث فرهنگــى به دونالد ترامــپ ترامپ را 
تنها رســانه ها بر دوش كشيده اند و على اصغر 
مونســان، وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى، محمدحسن طالبيان معاونان 
ميراث فرهنگــى كشــور و مديــران كل آن 
وزارتخانه در حوزه حفاظت و صيانت از آثار 

تاريخى كشور سكوت كرده اند.
تنها شــخصيت دولتى كه حاضر به پاسخ به 
تهديد جديد ترامپ شد، محمدجواد ظريف 
وزيــر خارجه ايران بود كه بالفاصله به جنگ 
مجازى ترامپ در توييتر عليه فرهنگ ايرانى 
رفــت. او نيز اعالم كرد كه اقــدام ترامپ در 
تهديد به مراكز با ارزش باالى فرهنگى ايران 

«جنايت جنگى» است. 
سفير ســوئيس نيز به وزارت خارجه احضار 
شد و رئيس كميسيون ملى يونسكو در تهران 
هم از نامه اعتراضى به يونسكو درباره تهديد 

اخير ترامپ خبر داد.

ترامپ دست به دامان سايت هاى جهانى شد 
■ رئيس ايكوم ايران : ميراث فرهنگى در تمامى جنگ ها به عنوان منطقه امن شناخته مى شود

■ براساس كنوانسيون هاى يونسكو مراكز تاريخى و فرهنگى نبايد در جنگ ها آسيب ببينند

سخنگوى شوراى نگهبان:
كسانى كه ضديت با حاكميت داشته باشند حق ورود به مجلس را ندارند

يادداشت

نمايندگان بر ضرورت انتقام سخت از عامالن 
شهادت سپهبد سليمانى تاكيد كردند

 نمايندگان مجلس شوراى اســالمى در بيانيه اى ضمن محكوميت 
ترور شــهيد سپهبد قاسم سليمانى بر ضرورت انتقام سخت از عامالن 

شهادت ايشان تاكيد كردند. 
احمد اميرآبادى فراهانى عضو هيأت رئيســه مجلس در جلسه علنى 
مجلس شوراى اسالمى بيانيه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى مبنى 
بر ضرورت انتقام سخت از عامالن شهادت سردار سليمانى را قرائت 

كرد. 
در اين بيانيه آمده است: شهيد سپهبد حاج قاسم سليمانى قهرمان مبارزه 
با تروريســت و اميد آزادى خواهان و مســتضعفان بود. اين شخصيت 
بى نظير نماد بين المللى مقاومت بود كه با شهادت خود، انديشه و منش 
مقاومــت به صورت مضاعفى در جهان گســترده تر كرد و ان شــاا. . . 

شهادت او آغازى بر پايان حضور آمريكا در منطقه خواهدبود. 
در ادامه اين بيانيه كه به امضاى همه نمايندگان مجلس رســيده؛ آمده 
اســت: اقدام رذيالنه و بزدالنه دولت تروريست پرور آمريكا و شخص 
رئيس جمهور ابله اين كشور را در ترور اين شخصيت بين المللى نه تنها 
نقض حاكميت ملــى عراق بلكه اقدامى عليــه امنيت ملى جمهورى 
اســالمى و منطقه غرب آســيا و كل جهان اســت. بنابراين از مجامع 
بين المللى و دولت كشور دوست و برادر (عراق) انتظار داريم اقدامات 
قانونــى را با جديــت پيگيرى كرده و از شــوراى عالى امنيت ملى و 
همه نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران درخواست داريم انتقامى 
ســخت و قاطع از اين جنايتكاران تروريست در دستور كار خود قرار 

دهند. 

هنرى و ورزشــى
به اشــتراك گذ
از ســردار مق
خود را از اين
دولت آمريكا

محبوبشان اعال
ميان سياســيون
و اجتماعى هـ
نمانده و هــ
بي انتشــار 
س سردار 
گفتنــد
تروريس
ابراز
به 
ا

برجام تمام
  ســرانجام آخريــن گام پايــان بــه تعهــدات ايــران در 
تفاهــم نامــه هســته اى ايــران و 5 كشــور جهــان شــب 

گذشــته برداشــته شــد .
پــس از خــروج  ترامــپ از توافــق هســته اى در ارديبهشــت 
ــه  ــك جانب ــاى ي ــم ه ــت تحري ــته وبازگش ــال گذش ــاه س م
علــى رغــم خويشــتندارى ايــران در عمــل بــه تعهــدات 
خــود، ماجــرا جويــى هــاى كابينــه ترامــپ بــراى ايجــاد تنــش 
ــه  ــه هشــدارهاى جامع ــدون توجــه ب ــه ب ــان ودرمنطق در جه
ــا ديگــر  ــرارداد ت ــل ق ــار متقاب ــران را درمســير رفت ــى اي جهان
ــه  ــل ب ــه عم ــزم ب ــود را مل ــران خ ــالمى اي ــورى اس جمه

ــد. ــى ندان ــدات برجام تعه
شــهادت ســپهبد قاســم ســليمانى در عمليــات مســتقيم 
دولــت امريــكا اخريــن تــالش ترامــپ بــراى انحــراف افــكار 
ــت  ــكا از دول ــى امري ــادات داخل ــتيضاح وانتق ــى از اس عموم
وى، نــه تنهــا نتوانســت ايــن ضعــف را پوشــش دهــد بلكــه 
ــكا در  ــه امري ــرد يكجانب ــه عملك ــراض ب ــى اعت ــاع جهان اجم
بحــران افرينــى وايجــاد تنــش در منطقــه خاورميانــه را منجــر 

شــد.
ــر  ــالم خب ــه نخســت اع ــان لحظ ــران از هم ــه اي ــى ك در حال
شــهادت شــهيد ســليمانى و همراهــان وى انتقــام گيــرى را در 
دســتوركار قــرارداد در اخريــن تصميــم، دولــت شــب گذشــته 
اعــالم كــرد كــه گام آخركاهــش تعهــدات برجــام را برداشــته 

وديگــر بــه ايــن تفاهــم نامــه التزامــى نــدارد.

دولــت جمهــورى اســالمى طــى بيانيــه اى گام پنجــم و نهايــى 
كاهــش تعهــدات ايــران در برجــام را اعــالم كــرد.

ــى در  ــچ محدوديت ــا هي ــر ب ــران ديگ ــالمى اي ــورى اس جمه
حــوزه عملياتــى (شــامل ظرفيــت غنــى ســازى، درصــد 
غنــى ســازى، ميــزان مــواد غنــى شــده، و تحقيــق و توســعه) 

ــت.  ــه نيس مواج
ــرار  ــه ق ــران ب ــورى اســالمى اي ــت جمه ــه دول مشــروح بياني

ــر اســت: زي
ــدات  ــش تعه ــم كاه ــران در گام پنج ــالمى اي ــورى اس «جمه
خــود، آخريــن مــورد كليــدى از محدوديــت هــاى عملياتــى 
خــود در برجــام، يعنــى «محدوديــت در تعــداد ســانتريفيوژها» 

را كنــار مــى گــذارد. 
ــران  ــالمى اي ــورى اس ــته اى جمه ــه هس ــب برنام ــن ترتي بدي

ــامل  ــى (ش ــوزه عمليات ــى در ح ــچ محدوديت ــا هي ــر ب ديگ
ــواد  ــزان م ــازى، مي ــى س ــد غن ــازى، درص ــى س ــت غن ظرفي
ــد  ــه نيســت و منبع ــعه) مواج ــق و توس ــده، و تحقي ــى ش غن
ــى  ــاى فن ــاس نيازه ــر اس ــا ب ــران صرف ــته اى اي ــه هس برنام

ــت.  ــد رف ــش خواه ــود پي خ
ــى  ــرژى اتم ــى ان ــن الملل ــس بي ــا آژان ــران ب ــكارى اي هم

كمافــى الســابق ادامــه خواهــد يافــت.
 در صــورت رفــع تحريــم هــا و منتفــع شــدن ايــران از 
منافــع برجــام، جمهــورى اســالمى ايــران آمــاده بازگشــت بــه 
ــرژى اتمــى  تعهــدات برجامــى خــود مــى باشــد. ســازمان ان
موظــف اســت در ايــن چارچــوب اقدامــات و تمهيــدات الزم 

ــد. » ــور اتخــاذ نماي ــا هماهنگــى رئيــس جمه را ب
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بهداشتنكتهدانشگاه
راه اندازى دكترى «مقاومت» در دانشگاه امام صادق(ع)

 رئيس دانشگاه امام صادق(ع) از ايجاد دكترى علوم سياسى گرايش مقاومت در 
اين دانشگاه خبر داد و گفت: اين جزو رويش هايى است كه به بركت خون حاج قاسم 

به وجود آمده است. 
به گزارش مهر، به مناسبت شهادت سردار سپهبد قاسم سليمانى، مراسمى در مسجد 
دانشــگاه امام صادق(ع) برگزار شــد. در اين مراسم حجت االسالم سعدى رياست 

دانشگاه به بيان سخنانى در مورد اين واقعه تلخ پرداخت. 
وى ضمن لزوم تئوريزه كردن گفتمان مقاومت توســط جريان علمى كشــور، 
گفت: جامعه علمى و جامعــه نخبگانى ما بر روى اين گفتمان به عنوان محور 
گام دوم انقــالب كار كننــد و اين را اعالم مى كنم كه دكتراى علوم سياســى 
بــا گرايش مقاومت را در دانشــگاه امام صادق براى ســال آينده راه اندازى 
خواهيــم كرد. ايــن جزو رويش هايى اســت كه به بركت خون حاج قاســم 

آمده است.  به وجود 

هشدار درباره افزايش مصرف فست  فود و 
نوشابه هاى گازدار

 مصرف شــيرينى ها، فست فودها و نوشــابه هاى گازدار كه فاكتورهاى تغذيه اى 
خطرناك هســتند بسيار زياد اســت، و اين مواد نقش زيادى در ايجاد بيمارى هاى 

غيرواگير و چاقى دارند. 
مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشــت افزود: مصــرف اين مواد غذايى نقش 
مهمى در پيشــگيرى از اضافه وزن، چاقى و به دنبال آن پيشــگيرى از ديابت، انواع 

سرطان و بيمارى      هاى قلبى و عروقى دارد. 
بــه گزارش فارس، زهرا عبداللهى، با تأكيد بر اينكه مردم بايد ســبزيجات، ميوه ها، 
حبوبات، نان و غالت سبوس دار را بيشتر مصرف كنند، بيان كرد: يكى از اولويت هاى 
نظام سالمت در برنامه تغذيه، اصالح الگوى تغذيه مردم است يعنى كاهش مصرف 
قند، نمك و چربى و از ســوى ديگر افزايش مصرف حبوبــات و منابع غذايى كه 

حاوى فيبر هستند. 

نگران داروى آنفلوانزا نباشيد
 با وجود مشــكالت تحريم، مواد اوليه دارويى براى 6 ماه تا يكسال و داروهاى 

خارجى ساخته شده براى حداقل 3 تا 6 ماه در انبارها موجود است. 
ــته  ــه توانس ــزارى ك ــر اب ــا ه ــمن ب ــت: دش ــذاودارو گف ــازمان غ ــس س رئي
روز بــه روز حلقــه محاصــره را تنگ تــر كــرده و عالوه بــر ممانعــت از مــراودات 
ــه  ــد ك ــورها مى خواه ــى كش ــركت هاى داروي ــخص، از ش ــور مش ــى به ط مال
بــه ايــران دارو ندهنــد امــا بــا مديريــت قــرارگاه دارويــى در وزارت بهداشــت، 

ــم.  ــوزه دارو نداري ــده اى در ح ــود نگران كنن كمب
ــزا ســالحى  ــه داد: داروى آنفلوان ــاز ادام ــا محمدرضــا شانه س ــزارش ايرن ــه گ ب
ــر  ــط ه ــع و توس ــا توزي ــد در داروخانه ه ــدارد و نباي ــن ن ــه جايگزي ــت ك اس
ــازاد  ــم بلكــه م ــود نداري ــاره ايــن دارو نه تنهــا كمب ــز شــود. درب پزشــكى تجوي
ــخ  ــد و تاري ــتفاده بمان ــن دارو بالاس ــى از اي ــه حجم ــم ك ــم و نگراني ــم داري ه

مصــرف آن تمــام شــود. 

استفاده از ظرفيت هاى دينى در كاهش آسيب هاى 
اجتماعى

 بايد از ظرفيت هاى دينى براى كاهش آسيب هاى اجتماعى استفاده شود. 
به گزارش فارس، وزير كشور، شهادت سردار بزرگ اسالم، سپهبد حاج قاسم سليمانى 
را تســليت گفت و از خداوند براى ايشان طلب علو درجات و محشورشدن با شهداى 
كربال را خواست. عبدالرضا رحمانى فضلى ادامه داد:  امروز در جلسه شوراى اجتماعى 
مــوارد مهمى را بررســى كردند و نتيجه اين بود كــه از ظرفيت هاى دينى در كاهش 
آســيب هاى اجتماعى اســتفاده كنيم. وى اظهار كرد: در حال حاضر 79 هزار مسجد 
در سراســر كشور داريم كه 26 هزار مسجد داراى كانون هستند و هزار مصلى هم در 

سراسر كشور فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى ارائه مى دهند .

اعالم نتايج آزمون استخدامى فرهنگيان 
در نيمه دوم دى ماه

 مطابق اعالم سازمان سنجش كشــور، نتايج آزمون استخدامى در نيمه دوم دى ماه 98 
اعالم مى شــود كه 18 هزار و 95 نفر بعد از مراحل گزينش اســتخدام مى شــوند. معاون 
برنامه ريزى و توسعه منابع آموزش وپرورش با بيان اينكه نتايج آزمون استخدامى فرهنگيان 
از نيمه دوم دى ماه سالجارى اعالم مى شود، گفت: مطابق اعالم سازمان سنجش كشور، 2 
برابر ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون استخدامى فرهنگيان از 15 دى ماه 98 اعالم مى شود كه 
آموزش وپرورش تعداد 18 هزار 95 نفر ســهميه استخدام دارد. به گزارش ايسنا، على ا...

يارتركمن افزود: براســاس اسامى اعالم شده از سوى سازمان سنجش افراد را وارد مرحله 
گزينش و تائيد نهائى مى كنيم و قبول شدگان به دوره هاى آموزشى معرفى مى شوند.

شفافيت قراردادهاى كارگران امرى پسنديده مجلس
 ثبت نام الكترونيكى دادخواست كارگران يك اقدام رو به جلوست و مى تواند بخشى 
از مشــكالت فى مابين كارگر و كارفرما را حل وفصل كند. عضو فراكســيون كارگرى 
مجلس شوراى اسالمى  گفت: برخى حقوق كارگرى را در قالب يك برگه چك يك 
ميليون و 500 هزار تومانى صادر و پس از آن به وى مى گويند كه بايد 500 هزار تومان 
از آن مبلغ چك را به حساب شخصى كه نهايتا براى آن كارفرماست واريزكند و از اين 
طريــق اين كارگر را از حقوقش محروم مى كنند. نادر قاضى پور در گفت وگو با خانه 
ملت، افزود: ثبت نام الكترونيكى دادخواست كارگران درپى قراردادهاى اجبارى و سفيد 
از ســوى كارفرمايان، يك اقدام رو به جلوست و انشاا... مى تواند بخشى از مشكالت 

فى مابين كارگر و كارفرما را حل وفصل كند. 

فقر آهن در كودكان را جدى بگيريم

 فقر آهن در كــودكان را بايد جدى گرفت زيرا كودكان مبتال به 
كم خونى ناشــى از فقر آهن دچار ضعف سيستم ايمنى بدن مى شوند 

و بيشتر در معرض ابتال به بيمارهاى عفونى قرار خواهندگرفت. 
تغذيه مناســب از دوران جنينى بســيار مهم و حياتى است تا انسان 
در بزرگســالى با بيمارى و مشــكالت كمترى مواجه شود، يكى از 
مواردى كه در سالمت جنين و نوزاد بسيار مهم است، مصرف آهن 
اســت زيرا به گفته پزشكان، كودكان مبتال به كم خونى ناشى از فقر 
آهن به دليل ضعيف بودن سيستم ايمنى بدن، بيشتر در معرض ابتال به 

بيمارهاى عفونى هستند. 
برخالف گذشته كه به دليل بى اطالعى والدين و همچنين تعداد زياد 
فرزندان در يك خانواده، كمتر به سالمت كودكان به ويژه زير 2 سال 
اهميت داده مى شــد، اما امروزه به دليل افزايش سطح آگاهى والدين 
جــوان و همچنين تعــداد فرزندان كمتر در يــك خانواده، موضوع 
سالمت نوزاد بسيار مورد توجه اســت و از سوى ديگر بسيارى از 
مراكز بهداشتى بعد از به دنيا آمدن نوزادان براى افزايش سطح آگاهى 

مادران، مصرف آهن را از همان بدو تولد به آن ها توصيه مى كنند. 
مصــرف آهــن از آن جايــى قابــل توجه اســت كه تكامـــل و 
هماهنـگ شـــدن حركات كودكان كم خون بــه تاخير مى افتد و اين 
كودكان در مدرسه نيز يادگيرى كمترى دارند. ضريب هوشى ايـــن 
كودكان 5 تا 10 امتياز كمتر از حد طبيعى برآورد شده و در كودكان 
مبتال به كم خونى فقر آهن، ميزان ابتال بـه بيمارى هاى عفونى بيشتر 
است زيرا سيستم ايمنى آن ها قادر به مبارزه موثر با عوامل بيمارى زا 

نيست. 
عضو انجمــن متخصصان داخلــى در اين زمينه گفــت: كم خونى 
فقرآهن معموال بدون عالمت اســت و رنگ پريدگى در خطوط كف 

دست و بستر ناخن و ملتحمه چشم از نشانه هاى آن است. 
احمــد منتظرى در گفت وگو با ايرنا اظهار كــرد: كودكانى كه مبتال 
به كم خونى هســتند، به مصرف موادغذايى خيلى ترش مثل لواشك 
نيــز تمايل بيشــترى دارند و مهمترين عارضــه كاهش ذخاير آهن 
بدن، كاهش فعاليت هاى حركتى و ضريب هوشــى در شيرخواران 

و نوجوانان است. 
منتظرى با بيان اينكه در درمان كم خونى فقرآهن پيشــگيرى حرف 
نخســت را مى زند، گفت: بايد بين 4 تا 6 ماهگــى، 2 ميلى گرم به 
ازاى هــر كيلوگرم وزن نوزاد به او تركيــب  آهن و نمك هايى مثل 
فروسولفات (به شكل قطره) داد، براى درمان ابتدا بايد آزمايش خون 
تجويز شود و درصورت اثبات كمبود، به ازاى هر كيلوگرم وزن 3 تا 
6 ميلى گرم شربت آهن تجويز كرد كه بايد در 3 نوبت در روز و هر 

8 ساعت بين غذا داده شود.
 الزم است در رژيم غذايى، موادى كه حاوى آهن هستند مثل گوشت 

و حبوبات به ويژه عدس گنجانده شود. 
وى مى گويد: هرگز ســرخود به فرزندتان شربت آهن ندهيد، طول 
درمــان كم خونى فقر آهن بين يك تا 3 ماه اســت به شــرطى كه 
رژيم غذايى نيز متعادل باشــد، پس از اين مــدت مجددا نيازمند به 
آزمايش و پيگيرى اســت.  آهن اضافى نيز مسموميت زاست و نبايد 
بيش از اندازه وارد بدن شود، در غير اين صورت در طحال، قلب و 

كبد رسوب مى كند و مشكل زا خواهدشد. 

تجارت: كاهش فشار تحريم با حذف دالر از مبادالت تجارى 
 سوغات تحريم!!

ثروت: چينى ها به اندازه درآمد نفت ما اسباب بازى صادر مى كنند 
 تا كى مى خواهيم از اطرافيان تعريف كنيم؟؟!

جوان: مافيا با ربات خودرو ثبت نام مى كند!
 براى خريد ماشــين دكمه موبايلو بزنيد ســوئيچ رو از پنجره 

ميندازن داخل 
شروع: تحميل بى عدالتى به آينده سازان كشور 

 بدون شرح
صمت: ارز و سكه ارزان مى شود؟
 اين قول ها چه عايدى دارد؟!

وطن امروز: به جاى توسل به باد و باران، قانون هواى پاك اجرا شود 
 چرا زودتر نگفتى ماشين ها رو به دوچرخه تبديل كنن!!!

جمهورى اسالمى: نيويورك حسود، لس آنجلس سرخوش 
 حواست باشه براى مردم ايرادتراشى مى كنى!!

همشهرى: آلودگى پشت دروازه هاى شهر 
 اونجا منتظره اجازه است؟!

همدان پيام: پيگيرى اقدام به خودسوزى در شهردار همدان
كند!!  اداره متصدى سازنده شهر، اعصاب ها را ويران مى
ايران ورزشى: اصفهانيان: از منزل براى فوتبال تصميم مى گيرند

 گردن ورزش شون كلفته!! 
وطن امــروز: آقاى روحانى! اگر تحريم نبود شــما رئيس جمهورى 

مى شديد؟
 سوالتون كنكوريه جوابش بايد محرمانه باشه !!

7 صبح: امنيت خوب، بهداشت متوسط، جاده خراب 
 همه اينا رو گفتى كه يعنى به كشور مسَلّطى؟؟!

همدلى: تندروها مى خواهند از نمد مشكالت براى خود كاله ببافند
 آخه جنس ها تقلبى شــده مجبورند كاله نمــدى بزارند زود 

نشكافه 
ايرنا: دوش حمامى كه با دستورات صوتى كنترل مى شود

 حموم رفتيد آواز بخونيد!!

ابهامات "رتبه بندى معلمان" تشريح شد
 معلمان برخى ابهامات را درباره رتبه بندى از جمله لغوشدن رتبه هاى 
پيشــين و قرارگرفتن افراد در رتبه هاى يك تا 5 مطرح مى كنند؛ در اين 

مطلب به ابهامات كليدى اجراى اين طرح پاسخ داده شده است. 
به گزارش تسنيم، دستورالعمل رتبه بندى معلمان به استان ها ابالغ شده 
و براين اســاس، معلمان مطابق با شــاخص هاى تعريف شده در نظام 

رتبه بندى، در رتبه هاى يك تا 5 قرار مى گيرند. 
تمام افرادى كه مشــمول طبقه بندى مشاغل هســتند، تحت پوشش 
نظام رتبه بندى قرار مى گيرند كه شامل آموزگاران، دبيران، هنرآموزان، 
مربيان پرورشى، مراقبان سالمت، معاون ها، مديران و مشاوران مدارس 
اســت، در مجموع حدود 720 هزار نفر در سراسر كشور از امتيازات 

رتبه بندى بهره مند مى شوند. 
هم اكنون معلمان برخى ابهامات و پرسش ها را درباره شيوه نامه جديد 
رتبه بندى مطرح مى كنند در همين رابطه مى توان به اين موارد اشــاره 
كرد:  روند اعمال رتبه براى معلمانى كه بايد از مهر به بعد ارتقاى رتبه 
بگيرند، متوقف شده و اعالم شده است كه بايد رتبه بندى جديد اعمال 
شــود، اين درحالى است كه مثًال اين معلم با اعمال رتبه در بهمن ماه 
500 هزار تومان به حقوقش اضافه مى شد اما اگر رتبه جديد را برايش 
اعمال كنند يك درجه تنزل رتبه پيدا مى كند و مبلغ كمترى به حقوق 
او اضافه خواهدشد. نكته ديگر كه معلمان مطرح مى كنند حذف امتياز 

تعجيل در ارتقاى رتبه به واسطه خدمت در مناطق محروم است. 
هم اكنون مشخص نيســت تكليف افرادى كه براساس شيوه پيش، از 
مهر امسال به بعد مشمول رتبه از مقدماتى تا عالى مى شدند يا پس از 

مدت ها انتظار در آستانه دريافت آن بودند، چه مى شود. 
اين ســؤاالت و ابهامــات را از وزارت آموزش وپــرورش پيگيرى 
كرديم؛ يارمحمد حســين بر؛ مديركل امور ادارى و تشكيالت وزارت 
آموزش وپرورش در اين باره به تسنيم گفت:  با اعمال رتبه بندى جديد 
اين اتفاق نمى افتــد، زيرا رتبه هاى قبلى با رتبه هاى جديد تطبيق پيدا 
مى كند و مبلغ ريالى كه ناشى از رتبه حرفه اى بود به رتبه جديد اضافه 

مى شود يعنى مبلغ قبلى در دل اين قرار دارد. 
وى افزود: عنوان رتبه هاى قبلى لغو مى شــود امــا عدد ريالى آن در 

رتبه بندى جديد ديده شده است. 
مديركل امور ادارى و تشــكيالت وزارت آموزش وپرورش در پاسخ 
به اين پرســش "با توجه به اينكه رتبه بندى مشــمول نيروهاى ادارى 
نخواهدشد، پيش بينى مى كنيد كه تعداد قابل توجهى از نيروهاى ادارى 
متقاضى تدريس در مدارس شوند؟" گفت: اينكه چه تعداد از نيروهاى 
ادارى متقاضى بازگشــت به مدارس باشند از هم اكنون قابل پيش بينى 

نيست و بايد منتظر سال آينده بود. 
حسين بر تأكيد  كرد: تمام مطالبات رتبه بندى معلمان از مهرماه امسال 

قطعاً با حقوق بهمن ماه واريز خواهدشد. 
همچنين برخى كارشناســان در اين باره معتقدند:  براســاس مصوبه 
دولت درباره رتبه بندى معلمان، شــيوه قبلــى از اول مهرماه لغو و 
رتبه بندى جديد جايگزين شد البته نمى توان گفت با اعمال رتبه هاى 
جديد، افزايش حقوق معلمان كمتر خواهد شــد، مطمئنًا هر فردى 
افزايش حقوق را تجربه مى كند اما شايد آن افزايش مدنظرش نباشد، 
يعنى شــايد براى فردى كه منتظر 600 هــزار تومان افزايش حقوق 
است اين رقم محقق نشود چون در گذشته او را با رتبه عالى تطبيق 
مى دادنــد و هم اكنــون با رتبه خبره و رتبه فرد يــك درجه پايين تر 

مى آيد.

 كارشناســان بر اين باورند كه اين روزها 
بــا افزايش نرخ تورم، گرانى ها، مشــكالت 
شهرنشــينى، بيــكارى و كاهــش درآمدها، 
آمار افســردگى و اختالالت روانى در كشور 
به شــكل قابل توجهى رو به  رشد است و در 
آخرين آمار، وزارت بهداشت از افزايش آمار 
افسردگى و اختالالت روانى در جامعه خبر 

مى دهد. 
طبق آمار رســمى اين وزارتخانه كه چندى 
پيــش منتشــر شــد، 12/5 درصــد مردم 
افسردگى، 25 درصد دچار اختالالت روانى 
و 14/6  درصد از جمعيت كشــور نيز داراى 

اختالالت اضطرابى هستند. 
بنا به گفته  رئيس انجمن علمى روانپزشكان 
ايران ، دو ســوم افرادى كه افسردگى دارند 
بــه خودكشــى فكر مى كننــد و 15 درصد 
آن ها اقدام به خودكشــى مى كنند، بنابراين 
پيشــگيرى و درمان اين بيمارى بسيار مهم 

است. 
افزايش اين آمار به غيراز خودكشــى تبعات 
ديگرى براى جامعه به همراه خواهد داشت 
و مى تــوان افزايش ميل به اعتيــاد و رواج 
خشــونت در خانه و جامعه را شــايع ترين 
آســيب پس از افسردگى و اختالالت روانى 

جامعه عنوان كرد. 
باتوجــه بــه تبعــات ايــن امر و هشــدار 
روانشناسان به شيوع افســردگي در كشور، 
در هفته هاى اخيــر هيأت دولت اليحه اي را 
بــا عنوان «حمايت از حقــوق افراد مبتال به 

اختالالت رواني» به تصويب رساند. 
اين اليحــه با هدف ارتقاي ســالمت روان 
جامعــه، رفع موانع تنش  آفريــن در زندگي 
فــردي و اجتماعــي، ترويــج آموزش هاي 
اخالقــي و معنــوي و همچنيــن ارتقــاي 
شاخص هاي سالمت رواني به عنوان يكي از 
كلي  سياست هاي  راهبردي  احكام  مهم ترين 

سالمت تدوين شده است. 
گفتني اســت، وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكي با توجه به آمار و اطالعات 
فراوان و  درصد شــيوع اختالالت رواني در 
اجتماعي،  هزينه  هــاي  همچنيــن  و  جامعه 
اقتصــادي اينگونــه بيماري  ها كــه به فرد، 
خانواده و در نتيجه جامعه تحميل و به منافع 
كشور صدمه وارد مي  كند، اقدام به تهيه اين 
اليحه نموده كه توســط هيــأت وزيران به 

تصويب رسيد. 
اين درحالي اســت كه اليحــه اي كه براي 
نخســتين بار 16 سال پيش از سوي وزارت 
بهداشت، باتوجه به آمار و اطالعات فراوان 
و  درصد شــيوع اختالالت رواني در جامعه 
و همچنيــن هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي 
اينگونه بيماري ها، مطرح شد، بارها بي نتيجه 

رها گرديد. 
به گفته قائم مقام وزارت بهداشــت، در اين 

اليحه انواع اختالالت رواني تعريف شده اند 
و تكليــف بســياري از مشــكالت بيماران 

روحي و رواني روشن شده است. 
 داليل اختالالت رواني

يــك جامعه شــناس در اين رابطه بــه ايلنا 
گفــت: از هر 4 نفر ايراني 15 تا 65 ســال، 
يك نفــر به نوعــي داراي اختالالت رواني 
است و ســالمت روانش در خطر است، در 
حــدي كه بايد تعــداد زيــادي از اين افراد 
خدمات روانپزشــكي بگيرند تا آرام شوند، 
اما آن ها درصورتي كه ايــن خدمات را نيز 
دريافت نمايند بايد بــه جامعه اي بازگردند 
كه زمينه هاي آسيب هاي رواني در آن وجود 

دارد. 
امير محمــود حريرچي در ادامــه بيان كرد: 
راس اين آســيب ها، بحث اقتصادي است و 
بيــش از 80  درصد جوانان ما در بحران هاي 
اقتصادي به سر مي برند. آن ها يا بيكار هستند 
يا از كار دشــواري كه انجام مي دهنددرآمد 
كافي ندارند. از سوي ديگر فاصله طبقاتي نيز 
به شــدت روان يك گروه عظيمي از جامعه 
را تحت تاثيــر قــرار داده و زماني كه مردم 
مي بينند كه مســئوالن كشور بخشي از طبقه 
باالي جامعه هســتند روان شان بهم مي ريزد. 
درصورتي كه در كشــورهاي ديگر مسئوالن 
بايد مثل مردم عادي و قشــر متوسط زندگي 
كنند تا اطمينان ميــان آن ها از بين نرود و با 
كوچكترين فســاد مالي، آن ها سريع بركنار 
و محاكمه مي شــوند درحاليكه در كشور ما 

اينگونه نيست. 
وي بــا بيان اينكه ايــن اختالالت و افزايش 
افســردگي تبعات بدي براي جامعه و مردم 
آســيب پذير ما خواهد داشــت، عنوان كرد: 
ايــن روزها مصرف قرص هاي آرامبخش كه 
نوعي ماده مخدر است در جامعه بيشتر  شده 
و وقتي مصرف كننده به دليل مصرف زياد اين 

قرص ها ديگر آرام نمي شــود به سمت مواد 
مخدر ديگر مي رود. 

حريرچى با بيــان اينكه اختــالالت رواني 
جامعه ما باعث شــيوع موادمخدر مي شود و 
نااميدي و يأس از شــرايط زندگي مي تواند 
زمينه ســاز بروز خودكشي شــود، بيان كرد: 
افزايش خشونت و درگيري نيز از تبعات اين 
اختالالت اســت. اما زماني  كه نيازهاي اوليه 
انســاني همچون شرايط مســاعد اقتصادي، 
فرصت هاي برابر براي زندگي و معيشــت، 
پاسخگويي مســئوالن به خواسته هاي مردم، 
تفريحــات و هزينه هــاي رفت وآمدها و. . 
. ناديده گرفته مي شــود، ســالمت روحي و 

رواني دچار مشكل خواهدشد. 
وى تاكيد كرد: شــادي بيانگر سالمت روان 
اســت، ولي باتوجه به شــرايط مذكور چند 
 درصد از جامعه ما امروزه شــاد هســتند و 
اين نشــان مي دهد آمار  25 درصد اختالالت 
رواني و  12 درصد افســردگي در ميان يك 
آمار  جمعيت محــدود غربالگري شــده و 
واقعي بسيار باالتر است و اين آمار به نوعي 

قله كوه يخ را نشان مي دهد. 
اين جامعه شــناس با اشــاره به اينكه اليحه 
دولــت درباره اختــالالت روانــي، دوباره 
بي تاثيــر خواهد بود، افزود: مشــكل ما اين 
اســت كه بيش از حد به معلول مي پردازيم 
و دليل اصلي را درمــان نمي كنيم. دولت به 
جاي اين اليحه بيايد و از مردم بپرســد كه 
چرا شاد نيســتند؟  قطعا جواب مردم در اين 
رابطه روشــن و تعيين كننده اســت. نهايت 
خدمات اليحه دولت اين است كه با دفترچه 
بيمه، مردم بتوانند به مراكز مشــاوره دولتي 
مراجعه كنند يا فرصت هايي فراهم شــود كه 
تخت هاي بيمارستان هاي رواني افزايش پيدا 
كند، درصورتي كه ايــن لوايح ناديده گرفتن 

ريشه مشكل است. 

حريرچــى گفــت: فرصت هاي معيشــتي، 
همخواني درآمد و خرج و. . . عواملي است 
كه طبق فاكتورهاي جهاني بر شــادي مردم 
يك كشــور تاثيرگذار خواهد بود و ايران در 
ميان 140 كشــور كه اين امر بررســي شده 
رتبه 110 را به خود اختصاص داده اســت و 
اين نشان مي دهد كه كشور ما چقدر ضعف 

شادي دارد. 
 عالئم اختالالت رواني در شخص

يك متخصــص اعصــاب و روان در رابطه 
بــا عالئم اختالالت روانــي نيز گفت: وقتي 
فــرد در انديشــه، احساســات و رفتارش 
دچار مشكل مي شود، از منظر پزشكي گفته 
مي شود دچار بيماري يا اختالل رواني شده، 
مثال در حوزه انديشه، دچار بدبيني، سوءظن 
و سوءتعبير مي شــود يا در حوزه احساس، 
غم، خشــم، تــرس و اضطــراب را تجربه 
مي كند كه در نســل جوان بسيار شايع است 
يا در حوزه رفتار كه مي توان در اين ميان به 
رفتارهاي تهاجمي، پرخاشــگرانه، انزوا و. . 

. اشاره كرد. 
مهدي صبــوري در پاســخ به اين ســوال 
كه كاهش ســالمت روان افــراد در جامعه 
چقدر آسيب رسان اســت، مي افزايد: پس از 
خودكشــي و آســيب هايي همچون گرايش 
بيشــتر اين افراد به اعتياد، وقتي فرد از نظر 
رواني دچار اختالل مي شود با افت عملكرد 
روبه رو است. اين افت عملكرد در حيطه هاي 
شغلي، تحصيلي، خانوادگي، اجتماعي است 
كــه در نهايت به قهقرا رفتن اســتانداردهاي 
زيســتي، رواني و اجتماعي منجر مى شود. 
اختالالت رواني در افراد زير 35 سال بيشتر 
اســت، فقر يكي از ريزفاكتورهاي مشكالت 
رواني اســت كه باعث دورشدن از دريافت 
نيازهاي اوليه و اساســي چون غذا، امنيت و 

آرامش مي شود. 

دليل افزايش آمار افسردگى در جامعه چيست؟

رنج 20 ميليون نفر از اختالالت روانى

 يك آسيب شــناس با بيان اينكه منشا 
اصلى آسيب هاى اجتماعى بيكارى است، 
از موفقيت هاى طرح جمع آورى معتادان 

متجاهر دفاع كرد. 
قرائى مقدم در گفت وگــو با مهر درباره 
اقدام براى جمع آورى معتادان متجاهر از 
سطح شــهر تهران، اظهار كرد:  اين طرح 
از جمله طرح هاى موفق براى جمع آورى 

معتادان از ســطح شهر است و باتوجه به 
برنامه ريزى انجام شــده از ســوى پليس 
امكان بازگشت اين افراد به سطح محالت 

ديگر وجود ندارد. 
وى بــا بيان اينكه پيــش از اين، تمامى 
متجاهر  معتادان  جمــع آورى  طرح هاى 
مكانى  ظرفيت پذيــرش  نبــود  به دليل 
رها مى شــدند، تاكيد كرد:  در گذشــته 

هــر معتاد 3 مــاه نگهدارى مى شــد و 
پــس از 3 ماه رها مى شــد، اما در طرح 
جديد باتوجه به ايجاد فضاى بزرگ هر 
معتاد تا زمانى كه پاك نشــود هر ميزان 
زمان كه نياز باشــد، نگهدارى مى شود. 
جديد  برنامه ريــزى  طبــق  همچنيــن 
معتــادان متجاهر دوره هــاى كارورزى 
مى بيند تا پس از بازگشــت به زندگى 

عادى بتوانند، كار كنند. 
اين آسيب شــناس با اشــاره به اينكه 70

تــا 75 درصــد معتادان متجاهــر بعد از 
پاكســازى مجددا به اعتياد بازمى گردند، 
تاكيد كرد: عمده دليل بازگشت اين افراد، 
به دليل نبود كار و مددكارى موثر اســت. 
طرح جديد جمع آورى معتادان متجاهر از 
ابعاد مختلف از جمله سياسى، اجتماعى و 

فرهنگى كار خوبى است. 
قرائــى مقــدم همچنين گفــت:  مكتب 
شهرى  جامعه شناسى  درباره  كه  شيكاگو 
كار كــرده اســت براين باور اســت كه 

آســيب هاى اجتماعى از راه يادگيرى و 
توســعه منتقل و عادى ســازى مى شود 
به همين دليل نبود معتــادان متجاهر در 
كاهش آســيب ها موثر خواهد بود، تصور 
كنيد دختران و پســران نوجوان و جوان 
وقتى ببيند كه افــرادى بدون نگرانى در 
كنار خيابان ها يا در بوســتان ها به صورت 
مشترك موادمخدر مصرف مى كنند، براى 
آنها ايــن رفتار نابه هنجار عادى ســازى 
مى شود. عالوه براين، اقدام در پاك سازى 
محيط منظر عمومى نيز كار خوبى است. 
وى با اشاره به توســعه مراكز نگهدارى 

از ســوى نهادهاى مختلــف نيز گفت:  
همكارى مناســبى ميان پليس و ســاير 
نهادهــا وجود دارد و ايــن همكارى در 
كاهش آســيب هاى اجتماعى موثر است. 
البته درباره كاهش آســيب هاى اجتماعى 
وزارت كشــور نيز يك برنامه جدى در 
سطح شــهرهاى بزرگ و حتى كوچك 
در دستور كار اســت. الزم به ذكر است 
كه از ســال گذشته ستادى براى مبارزه با 
آســيب هاى اجتماعى تشكيل شده است 
كه ماموريت اين ســتاد رفع آسيب هاى 

اجتماعى است. 

منشا اصلى آسيب هاى اجتماعى بيكارى است
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FATF چه تاثيرى بر بازار ارز گذاشت؟
جمال رزاقى»

 بــا روى كارآمــدن دولت يازدهــم و اميد بر بهبود شــرايط 
اقتصادى انتظاراتى در ميان آحاد جامعه شــكل گرفت تا وضعيت 
را به ســمت بهبود پيش ببرد. اتفاقــات رخ داده در حوزه برجام 
يكى از اين موارد بود تا دســتاوردهاى مثبت روحانى كه بر پايه 
كاهش تورم و ثبات نرخ ارز بنا شــده بود به خاطر برجام شكل 

بگيرد. 
اما با خروج يك طرفه آمريــكا از برجام و پايبندنبودن اروپاييان 
به تعهدات خود موجب شــد تا نگاه دولتمــردان از انتظارات به 
جنگ روانى دشــمن تغيير يابد و شرايط فعلى اقتصاد ايران متاثر 
از اين جنگ روانى تحليل گردد. قطعا تحريم ها بر بازارهاى مالى 
تاثيرگذار بوده اســت اما آنچه بيش از همه به مسائل و مشكالت 
اقتصادى دامن زده، حاصل از سياست گذارى هاى اشتباه دولت و 

حكومت بوده است. 
متاســفانه اين نوع بى درايتى ها زندگى تمام شــهروندان را تحت 
تاثير قرار داده و بر نگرش آن ها در حفظ دارايى هايشــان ســايه 
افكنده است. با كاهش ارزش پول ملى دارايى ها از بانك ها خارج 
و به سمت بازارهاى موازى سوق داده شد. كليه شاخص ها تحت 
تاثيــر نرخ ارز و آثار تورمى تحريم ها قرار گرفت و تبديل ارزش 
دفترى دارايى ها به قيمت روز، حباب بزرگى از قيمت ها را شكل 

داد.
 آمار ارائه شــده نشان مى دهد كه در نيمه اول سال 98 بازار سهام، 
برنده بازارها بوده اســت و بازار سكه و دالر به صورت ميانگين 

بازده منفى را تجربه كرده اند.
 بازدهى شاخص ســهام از ابتداى سال 98 تا پايان ماه آذر نيز به 

98 درصد رسيده است. 
درحال حاضــر نيز آن چه در هفته نخســت دى ماه در بازارها رخ 
داده است، نشات گرفته از انتشــار اخبارى مبنى بر احتمال رفتن 

ايران به ليست سياه FATF است. 
در اوايل هفته مشــخص شد كه ديدار رياســت جمهورى ايران 
و ژاپن دستاورد مثبتى نداشــته و به همين دليل افزايش خريدها 
باعث باالرفتن قيمت دالر شــده است و قيمت دالر روى مرز 13

هزار تومان ثابت ماند. 
عواملــى همچون تقاضاى فصلى و رفتن ايران به ليســت ســياه 
FATF مى توانــد مجــددا قيمت دالر را تحــت تاثير قرار دهد 
هر چند كــه به دليل اطمينان نداشــتن بازيگران بــه آينده بازار، 
خريدوفروش آن با احتياط بيشترى صورت مى گيرد. تعيين دامنه 
مناسب براى نوسانات قيمتى دالر توسط بازارساز، كاهش تقاضاى 
احتياطى و محدودترشدن نوسانات حواله درهم از مهمترين داليل 
آرامش بازار در 5 روز نخســت دى ماه بوده است. عالوه براين، به 
نظر مى رسد بازدهى پايينتر سكه نسبت به دالر در پاييز با كاهش 

نوسانات بهاى طالى جهانى مرتبط است. 
در آذرماه هيچ صنعت بورســى افت شــاخص را تجربه نكرد و 
بازدهى در صنايع مختلف از حدود 8 درصد تا بيش از 50 درصد 
متغير بود. از مهمترين داليل رشــد بازار بــورس در هفته اى كه 
گذشت مى توان به تداوم جريان باالى نقدينگى به دليل ادامه ركود 
ســنگين بازارهاى موازى، افزايش انتظارات تورمى به واسطه ى 
شكســته نشــدن مرز حمايتى 12 هزار و 500 تومان قيمت دالر 
و رشــد قيمت كاالها در بازار جهانى به ويژه فلزات اساســى به 
دليل اجرايى نشــدن اعمال تعرفه هــاى آمريكا بر كاالهاى چينى 
در 15 دسامبر(يكشــنبه 24 آذر) و افزايــش احتمال تحقق توافق 
تجارى بين آمريكا و چين و با فعاليت گسترده سهامداران حقيقى 

اشاره نمود.
 پيش بينى مى شود با افزايش معامالت خرد در كنار بهبود روابط 
چين و آمريكا، پول هاى جديد پرقدرتى وارد بازار سهام شد و بر 
بازدهــى اين بازار تاثير مثبت بگذارد. قيمت نفت نيز بى نصيب از 
مذاكرات چين و آمريكا و نتيجه انتخابات عمومى انگلستان نبوده 

و قيمت آن را به بيش از 61 دالر در هر بشكه رسانيد.
 انتظار مى رود با كاهش تنش هاى تجارى، چشم انداز رشد اقتصاد 
جهانى تقويت و تقاضا بــراى انرژى، افزايش قيمت انواع انرژى 
از جمله نفت را به دنبال داشــته باشــد. با توجه به پيش بينى هاى 
بانك جهانى و صندوق بين المللى پول از كاهش رشــد اقتصادى 
در جهــان، احتمال رخ دادن شــوك هاى ناگهانى در عرضه نفت 
خام كاهش و رشــد محدود قيمت ها را در فصل نخست 2020

پيش بينى مى نمايد. 
قيمت جهانى طال نيز تحت تاثير ثابت نگه داشــتن نرخ بهره توســط 
فدرال رزرو و رشد قابل توجه توليدات صنعتى قرار گرفت و به دليل 
كاهش حجم معامالت در بازار جهانى به دليل كاهش جريان اخبار و 
اطالعات در 2 هفته آينده به واسطه تعطيالت سال نو ميالدى قيمت 

جهانى آن افزايش و به قيمت 1504 دالر رسيد. 
باتوجــه به كاهــش نقــش دالر در مبادالت جهانــى و افزايش 
تنش هاى سياســى در عرصه بين المللى، تقاضا براى دارايى هاى 
امن افزايش و در نتيجه انتظار مى رود تا روند صعودى قيمت طال 

در روزهاى آينده ادامه يابد. 
به نظر مى رســد از ميان دارايى هاى موجــود بيت  كوين همچنان 
پربازده ترين دارايى در ســالجارى است. باتوجه به محبوبيت اين 
ارز ديجيتالــى و افزايش روزافــزون مالكان آن، اين امكان وجود 
دارد كه بتوانند با خريدوفروش يا نگهدارى آن، نوسان هاى قيمتى 

گسترده اى در اين بازار رقم بزنند. 
با اين حال پيش بينى ها حاكى از افزايش قيمت بيت كوين در سال 
ميالدى جديد خواهد بود. آن چه در نهايت موجب ثبات در بازار 
داخلى جداى از مســائل بين المللى و تحريم ها مى گردد، شناخت 
دقيق مســأله و يافتن راه حل مشخصى براى آن است تا بتوانيم در 
اين شــرايطى كه اقتصاد دچار نقصان است از شوك هاى خارجى 

بكاهيم. 

مابه التفاوت نقدى، جايگزين سهميه سوخت 
سوارى هاى كرايه شد

 از ابتداى بهمن ماه كف و سقف سهميه سوخت سوارى هاى كرايه 
پالك عمومى بين شهرى حذف شده و بر اساس طرح پيمايشى شدن، 
مابه التفاوت آن طبق عملكرد و پيمايش رانندگان به شماره حساب شان 

واريز مى شود. 
مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى در 
اين باره به ايســنا گفت: حدود 40 هزار دستگاه سوارى كرايه پالك 
عمومى بين شــهرى در كشــور وجود دارد كه از اين تعداد 35 هزار 
دستگاه فعال هستند و بقيه آن ها به داليل مختلفى مانند نداشتن معاينه 
فنــى غير فعال اند. همه رانندگان ســوارى هاى كرايه بين شــهرى كه 
مى خواهند از سهميه سوخت استفاده كنند بايد تا اول بهمن ماه امسال، 
نسبت به دريافت كارت هوشمند و ثبت اطالعات الزم شان اقدام كنند. 
داريوش باقرجوان با بيان اينكه ثبت نام براى كارت هوشمند سوخت 
به صورت اينترنتى اســت، افزود: رانندگان براى اينكه مشــكلى در 
دريافت سهميه ســوخت آن ها از بهمن  ماه به بعد به وجود نيايد بايد 
در ســايت اينترنتى پيش بينى شده براى آن وارد شده و نسبت به وارد 
كردن اطالعات  مورد نيازشان از جمله شماره شبا اقدام كنند تا كارت 
هوشــمند خود را دريافت كنند زيرا از اين تاريخ به بعد كف و سقف 

سهميه سوخت رانندگان حذف خواهد شد. 
مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى ادامه 
داد: تاكنون بيش از 18 هزار راننده ســوارى پالك عمومى نســبت به 
دريافت كارت هوشــمند و ثبت نام اينترنتى اقدام كرده اند و همه آن ها 
براى بهره مندى از اين مزيت بايــد تا قبل از اول بهمن ماه اين كار را 

انجام دهند در غير صورت مشمول آن نمى شوند. 
وى گفت: درباره پيمايشى شــدن سهميه سوخت همه رانندگان پالك 
عمومى بين شــهرى بايــد در قالب اين طرح، ثبت نــام اينترنتى براى 
دريافت كارت هوشــمند را انجام دهند زيرا كف و ســقف ســهميه 
سوخت آن ها برداشته خواهد شــد و بر اساس عملكردشان به آن ها 

سوخت مى دهيم. 
وى اظهاركرد: مد نظر سازمان راهدارى براى سهميه سوخت رانندگان 
بين شهرى اين بود كه براساس پيمايش صورت گرفته به آن ها سوخت 
تعلق گيرد اما نتيجه اين شد كه رانندگان در انتهاى هر ماه عملكرد و 
پيشمايش شان ثبت خواهد شد و نهايتا بر اساس آن مابه التفاوت آن به 

شماره شبايى كه اعالم كرده اند، واريز مى شود. 
 سهميه سوخت وانت بارها از ابتداى بهمن ماه اختصاص 

مى يابد
رئيس سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى از ساماندهى تخصيص 
سهميه ســوخت ناوگان وانت بار بر اســاس پيمايش از بهمن امسال 

خبر داد. 
به نقل از وزارت راه و شهرســازى «عبدالهاشم حسن  نيا» اظهار كرد: 
طرح ســاماندهى وانت بارها و سهميه بندى ســوخت اين ناوگان بر 
اساس پيمايش انجام مى شود و طبق قوانين و مقررات كشور، هرگونه 
تردد ناوگان حمل  ونقل عمومى برون شــهرى مستلزم دراختيار داشتن 
اسناد حمل  شامل بارنامه براى ناوگان بارى و صورت وضعيت براى 
ناوگان مســافرى است.  وى افزود: ســازمان راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى در ســال 95 با هدف ســاماندهى فعاليت وانت بارها، ايجاد 
انتظام در اين بخش و همچنين افزايش سطح ايمنى تردد در جاده ها، 
دستورالعمل ساماندهى فعاليت وانت بارها را ابالغ كرد كه براساس اين 
دســتورالعمل، وانت بار نيز مانند ساير ناوگان فعال بخش حمل ونقل 
جاده اى ملزم به اخذ كارت هوشمند ناوگان و راننده است تا به واسطه 

آن بارنامه دريافت كرده و در جاده ها تردد داشته باشند. 
وانت بارهاى  براى  ســوخت  ســهيمه هاى  تخصيص   

كم مصرف و پرمصرف
رئيس ســازمان راهدارى و حمل ونقل جــاده اى درباره روند اجرايى 
سهميه بندى ســوخت وانت بارها براســاس پيمايش گفت: براساس 
مصوبه كارگروه مربوطه مقرر شد، ابتدا سهيمه هاى 300 و 400 ليترى 
براى ناوگان وانت بار كم مصرف و پرمصرف درنظر گرفته شود، سپس 
بعد از گذشت 2 ماه، سوخت ناوگان وانت بار در حال تردد در جاده ها 

بر اساس پيمايش تخصيص  يابد. 
وى با اشاره به تخصيص سوخت حمل ونقل عمومى بار و مسافر در 
4 ســال اخير گفت: نتايج بيانگر تامين منافع بخش حمل ونقل بار و 
مسافر جاده اى بوده است. بنابراين تكليفى كه وزارت راه وشهرسازى 
به عهده سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى نهاده است با اين روش 
براى وانت بار ها نيز اجرا مى شــود.  حســن نيا افزود: اطالع رسانى به 
وانت بارها با استفاده از شيوه هاى مختلف به ويژه در محل تجمع آن ها 

در بيشتر استان ها انجام شده است. 
 بارنامه  الزمه اندازه گيرى پيمايش ناوگان وانت بار

وى گفت: الزمه محاســبه ســوخت بر اســاس پيمايش وانت بارها، 
دريافت اسناد حمل است تا سازمان بتواند با احصا ميزان پيمايش هر 
وانت بار در بانك اطالعاتى و ارســال اطالعات به شركت ملى نفت، 

تخصيص سهيمه سوخت اين ناوگان را فراهم كند. 
رئيس سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى بيان كرد: با وجود اينكه 
الزمه دريافت بارنامه، داشتن كارت هوشمند راننده و ناوگان است، اما 
موارد مختلفى از جمله شــرايط سنى براى ناوگان و مدرك تحصيلى 
براى راننده  برداشــته شد و هر شخص براى دريافت هر يك از اين 2

كارت هوشمند هزينه  كمترى پرداخت مى كنند. 

جايگاه هاى عرضه گاز مايع به خودرو در همدان 
غيرقانونى هستند

ــوخت  ــه عرضــه س ــدام ب ــتان اق ــن اس ــه در اي ــى ك ــى جايگاه هاي ــت تمام  فعالي
گاز مايــع (LPG) بــراى خودروهــاى منطبــق مى كننــد، غيرقانونــى اســت و شــركت 
پخــش فرآورده هــاى نفتــى هيچگونــه مجــوزى بــراى فعاليــت ايــن واحدهــا صــادر 

نمى كنــد. 
ــان ايــن  ــا بي رئيــس روابــط عمومــى شــركت پخــش فرآورده هــاى نفتــى همــدان ب
ــر قانونــى اســت و  ــراى ســوخت خودروهــا غي ــزود: عرضــه گاز مايــع ب مطلــب اف

ــد.  ــا برخــورد كنن ــا آن ه ــى ب ــم دســتگاه هاى قضاي درخواســت داري
ــراى  ــى ب ــگاه  LPG قانون ــه جاي ــه هيچ گون ــان اينك ــا بي ــل ب ــيرانى اص ــد ش احم
سوخت رســانى بــه خودروهــاى منطبــق بــا ايــن ســوخت در اســتان همــدان وجــود 
نــدارد، اظهــار كــرد: 8 جايــگاه عرضــه گاز مايــع در ســطح اســتان مجــوز دارنــد تــا 
ــراى مــردم اســتان تاميــن كننــد.  ــز را ب ــاز پيــك نيك هــاى پخــت و پ گاز مــورد ني
وى عنــوان كــرد: گازهايــى كــه در ايــن جايگاه هــا عرضــه مى شــود بــراى اســتفاده 

مــردم اســت و راننده هــا نبايــد از آن بــه عنــوان ســوخت خــودرو اســتفاده كننــد. 
ــا وجــود ايــن محدوديــت برخــى راننده هــا از گاز مايــع  ــا اشــاره بــه اينكــه ب وى ب
ــخصى در  ــاى ش ــه داد: خودروه ــد، ادام ــتفاده مى كنن ــا اس ــوخت خودروه ــراى س ب

ــر بيشــتر از مــردم از ســوخت گاز طبيعــى اســتفاده مى كننــد كــه  همــدان ده هــا براب
ــردم اســتان مى شــود.  ــن موجــب اجحــاف در حــق م اي

رئيــس روابــط عمومــى شــركت پخــش فرآورده هــاى نفتــى همــدان گفــت: پُركــردن 
ــكان  ــاك اســت و ام ــيار خطرن ــا بس ــن جايگاه ه ــا در اي ــيلندر خودروه ــول س كپس

ايجــاد حادثــه در ايــن فراينــد وجــود دارد. 
ــا  ــول خودروه ــردن كپس ــراى پرك ــا ب ــن جايگاه ه ــزات اي ــرد: تجهي ــان ك وى بي

دست ســاز اســت و اســتاندار مشــخصى بــراى فعاليــت ندارنــد. 
بــر اســاس اعــالم شــركت گاز همــدان، 100 درصــد جمعيــت شــهرى و 99 درصــد 

از جمعيــت روســتايى همــدان از نعمــت گاز طبيعــى برخوردارنــد. 

 يك كارشــناس با بيــان اين مطلب گفت: 
بســيارى افراد تصور مى كنند به ميزان افزايش 
نرخ بنزيــن، قيمت ســاير كاالهــا از جمله 
مســكن نيز بايد رشــد كند؛ درحاليكه بنزين 
سهم مشخصى از ســبد خانوار دارد و شوك 
افزايش نرخ ســوخت بر بازارها فقط يك بار 

رخ مى دهد. 
مهدى ســلطان محمدى در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: با تغيير نــرخ بنزين، فرضيه اى به 
جامعه القا شد كه گويى قيمت همه ى كاالها به 
همان ميزان باال مى رود و شاهد تورم غيرقابل 
كنترل خواهيم بود. متاسفانه بعضى اقتصاددانان 
هم اين موضــوع را مطرح كردند در حالى كه 

فرضيه ى درستى نبود. 
وى افزود: بنزين سهم مشخصى از سبد خانوار 
را شــامل مى شــود و به لحاظ منطقى مى توان 
پيش بينى كــرد كه اثر افزايش قيمت بر همه ى 

بازارها از جمله بازار مســكن ناچيز باشــد و 
هميــن اتفاق هم افتاد. افزايش قيمت بنزين به 
3000 تومان تاثير 2 تا 3 درصد در شــاخص 
تورم ايجاد كرد كه براى يك بار اتفاق مى افتد 

و محو مى شود. 
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه بسيارى 
از مالكان از رونق ايجاد شده در آذرماه استفاده 
كرده و واحدهاى خود را به فروش رســاندند، 

گفت: ادراك و برداشــت بخشى از جامعه اين 
بود كــه ما با يك تورم افسارگســيخته پس از 
تغيير قيمت ســوخت مواجه مى شــويم و اين 
موجب شد كه خريداران به صرافت بيافتند كه 
پيش از گران شــدن، خريد خود را انجام دهند. 
بعضى فروشندگان هم كه فكر مى كردند بازار به 
سمت ركود مى رود از اين رونق استفاده كردند 
و واحد خود را فروختند. اين موجب شــد كه 
حجم معامالت باال برود و قيمت ها مقدار اندكى 
افزايــش يابد اما به نظر من اين شــرايط پايدار 
نخواهد بود و اين طور نيســت كه دوباره شاهد 

رشد غيرقابل كنترل قيمت ها باشيم. 
سلطان محمدى تصريح كرد: چشم انداز بازار 
مسكن به لحاظ قيمت هاى اسمى، قوى نيست؛ 
مگر اين كه تورم را لحاظ كنيم. ما در تحليل ها 
بحث تــورم را خارج مى كنيــم و قيمت هاى 

حقيقى را در نظر مى گيريم. 

غزل اسالمي »
 پس از اينكه قطار همدان- تهران راه اندازي 
شد مسافران بسيار كمي در اين مسير با قطار 
جابه جا شدند. حدود 4 ساعت و 45 دقيقه اي 
زمان اين سفر، قيمت حدود 56 هزار توماني 
بليت آن و مسافت 12 كيلومتري از مركز شهر 
همدان تا ايستگاه قطار دست به دست هم داده 

تا از قطار همدان- تهران استقبال نشود. 
برخالف اين مسير، قطار همدان- مشهد است 
كه با اســتقبال مردم مواجه شده، به طوري كه 
طبق آمار منتشر شده از راه آهن همدان؛ تعداد 
مســافران اين قطار از 65 هزار نفر در اولين 
ســال راه اندازي به 230 هزار نفر در سال 97 
رســيد، اين تعداد در 9 ماهه سال جاري نيز 
به 320 هزار نفر افزايش داشــته است. همين 
استقبال موجب شد تا تعداد حركت قطار در 
اين مســير از 2 بار در هفته به يك بار در روز 

برسد. 
برخي شــنيده ها حاكي از آن است كه تعداد 
مسافران همدان به تهران و برعكس، از زمان 
راه اندازي تاكنون زير 150 نفر بوده اســت. 
امــا اكنون مدير كل راه آهن غرب كشــور از 
راه اندازي «ريل باس» در مسير همدان- تهران 
و برعكس براي كاهش قيمت در اين مســير 

خبر مي دهد.
از آنجــا كه قيمــت بليت قطــار همدان- 
تهــران و برعكس حــدود 56 هزار تومان 
اســت و با قيمت اتوبوس تفاوت چنداني 
ندارد مردم همدان با محاســبه سرانگشتي 
و احتساب دردسرهاي دوري مسير در اين 
قطار به اين نتيجه مي رســند كه اين قطار 
براي آنها صرفــه اقتصادي و زماني ندارد. 
در نتيجه برخي از پيشــنهادها در اســتان 
ايــن بود كــه قيمت بليت ايــن قطار بايد 
به قــدري كاهش يابد كــه صرفه اقتصادي 
آن به زمان بر بودن ســفر بيــارزد تا مردم 
از آن اســتقبال كنند. از اين رو در چند ماه 
گذشته مكاتباتي در استان با راه آهن كشور 
انجام شده كه نتيجه آن به راه اندازي قطار 
«اير باس» در مسير ريلي همدان- تهران و 

برعكس شده است.
مدير كل راه آهن غرب كشور در گفت وگو با 
خبرنــگار همدان پيام اعالم كرد كه اميدواريم 
مذاكرات به نتيجه قطعي راه اندازي قطار «اير 

باس» در مسير همدان- تهران بيانجامد.
سيدسعيد ابراهيم نژاد گفت: اتوبوس ريلي در 
حال حاضر در مسيرهاي كمتر از 50 كيلومتر 
در كشــور حركت مي كند اما مي خواهيم از 
اين نوع قطار در مسير همدان- تهران استفاده 

كنيم.
وي افــزود: امنيت و ســرعت اين قطار هيچ 
فرقي با قطارهــاي لوكوموتيو دار ندارد فقط 

قيمت و ظرفيت آن نســبت بــه بقيه قطارها 
كمتر است.

به گفته ابراهيم نژاد، قيمت بليت ريل باس در 
خط همدان- تهران حــدود 22 هزار تومان 

خواهد بود.
مدير كل راه آهن غرب كشــور ادامه داد: در 
چند جلسه با آژانس هاي مسافربري صحبت 
كرده ايم و اگر آنها از اين قطار استقبال كنند و 
پــاي كار بيايند اين قطار تا عيد نوروز 1399 

راه اندازي مي شود.
وي افزود: اين قطــار 300 نفر ظرفيت دارد، 
بنابرايــن آژانس هاي مســافربري بايد تعهد 
بدهنــد كه حدود 70 درصــد ظرفيت آن را 
پرمي كننــد در غير اين صورت اين طرح قابل 
اجرا نيســت. زيرا حركت اين قطار با تعداد 
مســافران كمتر از اين، براي راه آهن مقرون 

به صرفه نيست.
ابراهيم نژاد گفت: در جلسات متعدد دفاعيات 
اين طــرح را انجام داده ايم و براي اجراي آن 

بسيار خوشبين هستم.
وي بيان كرد: در جلســاتي كه با شــهرداري 
متقاعد شده  همدان  شهردار  برگزار كرده ايم، 
كه براي مســير مركز شهر تا ايستگاه راه آهن 
اتوبوسي اختصاص بدهد تا مسافران قطار با 

مشكل تردد مواجه نشوند.
  قطار ترنست هم مي آوريم

وي ادامه داد: راه اندازي قطار ترنســت در 
مســير همدان- تهــران از برنامه هاي ديگر 
راه آهــن همدان اســت كه بــه زودي اجرا 

مي شود.
ابراهيم نژاد گفت: با اين قطار، هم ســرعت 
حركــت را از 120 كيلومتــر در ســاعت 
افزايــش مي دهيم و هم مســافران توســط 
خودرو از داخل شــهر به ايســتگاه راه آهن 

منتقل مي شــوند تا امنيت مســافران در اين 
مسير باالتر برود.

وي در پاســخ به ســؤال ديگــر خبرنگار 
همدان پيام مبني برچالش ترافيك در گلوگاه 
رباط كريــم كه موجب افزايــش حدود 45 
دقيقه به زمان اين ســفر شده هم گفت: در 
چند مرحله ســاعت حركت قطار همدان-

مشــهد را تغيير داده ايم كه در اين گلوگاه با 
ترافيك كمتري مواجه شويم اما اين مشكل 
را راه آهن كشــور بايد حل كند كه آنها هم 

به دنبال راهكارهايي براي آن هستند.
ابراهيم نژاد گفت: اگر مشكل ترافيك در 20 
كيلومتري كه بين رباط كريم و اسالم  شــهر 
وجود دارد حل شــود حــدود 45 دقيقه از 

زمان سفر كم مي شود.
 قطار اتوبوســى، سالنى يا صندلى 

چيست؟

اگر اخيرا سوار قطار نشــده ايد، شايد ندانيد 
كه چند ســالى است قطارهاى اتوبوسى وارد 
ناوگان كشور شــده اند. اين جا ديگر از كوپه 
خبرى نيست و صندلى ها شــبيه به اتوبوس 
يا هواپيمــا قرار گرفته اند. قطارهاى ســالنى 
يــا صندلى اغلب روزها حركــت مى كنند و 
براى ســفرهاى كوتاه، گروهى يا حتى تورها 
بسيار مناسبند. اين قطارها از نظر امكانات و 

خدمات كامال قابل قبول هستند. 
 معرفى قطار ريل باس اتوبوسى ارم 

شركت رجا
قطــار ريل باس از نوع صندلى اتوبوســى با 
سرعت حركت 120 كيلومتر بر ساعت است 
و در حال حاضــر در مســيرهاى حومه ايى و 
نســبتا كوتاه و البته گردشگرى مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
ارگونوميك،  قطارهــا  ايــن  داخلى  طراحى 
ايمــن و مدرن اســت. كليه ســالن ها داراى 
نورپردازى مناســب، سيستم تهويه، سرمايش 
و گرمايش پيشــرفته و خــودكار، محل بار 
همراه، دستگيره هاى مناسب براى تردد مسافر 
داخل ســالن ها هستند. در واگن از طريق 12 
دوربين در پنل راننده قابل كنترل اســت. اين 
قطار داراى سيســتم صوتــى قابل پخش در 
داخل قطار و مجهز بــه بلندگوهاى خارجى 
براى دادن هشدارهاى الزم در مواقع لزوم در 

بيرون قطار است.
قطــار ريــل بــاس ارم در گــروه قطارهاى 
خودكشش قرار مى گيرد، منظور از خودكشش 
قطارى اســت كه نيازمند لوكوموتيو نيست و 
هر واگن خودش انــرژى الزم براى حركت 
خــودش را تأمين مى  كند. ريل باس هايى كه 
سيستم محركه شــان ديزل هيدروليكى است  

نيازى به خطوط ريلى برقى ندارند.

بليت قطار همدان- تهران نيم بها مى شود

اثرگذارى ناچيز تغيير نرخ بنزين بر بازار مسكن

شاخص هاى ماهانه در بازار مسكن قابل اتكا نيست

امكان دريافت پيامكى رمز 
پويا در صفحات پرداخت 
اينترنتى از 16 دى

 معاون فناورى هــاى نوين بانك مركزى 
از فعال شــدن دكمــه دريافــت پيامكى رمز 
دوم پويا از 16 دى ماه در صفحات پرداخت 

اينترنتى خبــر داد. به گــزارش خبرآنالين، 
مهران محرميان با انتشار يادداشتى در صفحه 
توييتــر خود با اشــاره به اجــراى رمز دوم 
پويا اعالم كرد: از بامداد دوشــنبه 16 دى ماه 
دكمــه دريافت پيامكى رمز دوم در صفحات 

پرداخت اينترنتى ظاهر مى شود. 
معاون فناورى هاى نوين بانك مركزى تاكيد 

كرد: در گام نخســت مشــتريان بانك هاى 
ملت و پارســيان رمز دوم پيامكى را دريافت 

خواهندكرد. 
قرار بــود در ابتدا طرح اســتفاده اجبارى از 
رمزهاى پويا از دى ماه اجبارى شــود، اما با 
استفاده  زيرســاخت ها،  سازى  فراهم  هدف 

اجبارى از آن تا يك ماه تمديد شد. 

بر اســاس اين طرح، رمزهاى دوم ايســتا يا 
ثابت به تدريــج از كار افتاده و رمزهاى پويا 
جايگزين آن ها مى شوند؛ رمزهاى دوم ايستا 
يــا ثابت تا زمانى كه توســط صاحب كارت 
بانكى تغيير نكنند در همــه تراكنش ها قابل 
استفاده هســتند، اما رمزهاى پويا فقط براى 

يك تراكنش مورد استفاده قرار مى گيرند. 

امنيت و سرعت اين قطار 
هيچ فرقي بــا قطارهاي 
فقط  ندارد  لوكوموتيو دار 
قيمت و ظرفيت آن نسبت 
به بقيه قطارها كمتر است
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حذف زودهنگام ياران جهانبخش 
در جام حذفى 

 ياران عليرضا جهانبخش با قبول شكست برابر «شفيلد ونزدى» از جام 
حذفى انگليس كنار رفتند. در ادامه ديدارهاى جام حذفى انگليس، برايتون 
كه عليرضا جهانبخش را از اواسط نيمه دوم در تركيب اصلى خود قرار داد 
با يك گل برابر «شفيلد ونزدى» باخت و از اين رقابت ها كنار رفت. ريچ 

تك گل بازى را براى «شفيلد ونزدى» به ثمر رساند. 

فهرست پرسپوليس براى ليگ قهرمانان 
ارسال شد

 باشگاه پرســپوليس فهرست نفرات خود را براى شركت در ليگ 
قهرمانان آســيا به فدراسيون فوتبال ارســال كرد. باشگاه پرسپوليس 
به منظور شــركت در ليگ قهرمانان آســيا 2020، فهرســت مربيان و 
بازيكنان را به فدراســيون فوتبال ايران فرستاد تا پس از تأييد نفرات، 

اين فهرست براى كنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال شود. 
البته اين امكان وجود دارد كه باتوجه به زمان باقى مانده، بازكنان جديد 

هم به فهرست اضافه شوند. 

جنِس چينى، شِب بارسلونا را خراب كرد 
 تيم فوتبال بارســلونا در دربى ايالت كاتــاالن مقابل حريف قعر 
جدولى به تســاوى 2 بر 2 رضايت داد، در اين ديدار، اسپانيول با گل 
دقيقه 88 مهاجم چينى خود از شكست خانگى گريخت. بامداد شنبه 
و از هفته نوزدهم ليگ فوتبال باشگاه هاى اسپانيا، دربى ايالت كاتاالن 
بين تيم هاى اســپانيول و بارسلونا برگزار شد كه اين بازى تماشايى با 
تساوى 2 بر 2 به اتمام رسيد. بارسلونا با وجود تساوى در اين ديدار، 
40 امتيازى شــد و با تفاضل گل بهتر نسبت به رئال مادريد، دوباره در 

صدر جدول قرار گرفت. 

ديدار بارسلونا و ليورپول پرتماشاگرترين 
بازى  2019

 با اعالم يك ســايت انگليسى 2 ديدار پرســپوليس - سپاهان و 
پرسپوليس - استقالل در بين ديدارهاى پرتماشاگر سال 2019 فوتبال 

جهان قرار گرفت. 
به گزارش ايســنا، فوتبال در سال 2019 نيز به عنوان ابزارى قدرتمند 
در اجتماع، تماشاگران زيادى را به ورزشگاه هاى سراسر جهان كشاند 
و در اين بين پرتماشاگرترين بازى اين سال ديدار خانگى بارسلونا و 
ليورپول در نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا بود كه 89 هزار و 992 نفر 

از آن ديدن كردند. 

«شفيعى» به سايپا پيوست
 مدافع فصل گذشته تيم فوتبال سپاهان اصفهان به سايپا پيوست. 

خالد شفيعى مدافع فصل گذشته تيم فوتبال سپاهان كه سابقه بازى در 
تيم هايى همچون ذوب آهن، تراكتور و اف سى سئول كره جنوبى را در 
كارنامه دارد، تا پايان فصل جارى، تيم نارنجى پوشان سايپا را همراهى 

مى كند، شفيعى نخستين صيد زمستانى صادقى محسوب مى شود. 

حضور نماد بازى «قارچ خور» 
در افتتاحيه المپيك 

 نماد اصلى يكى از بازى هاى ويدئويى قديمى قرار است بخشى از 
مراسم افتتاحيه بازى هاى المپيك 2020 توكيو باشد. 

به گزارش تســنيم، بازى هاى المپيك 2020 توكيو به ميزبانى كشــور 
ژاپن برگزار مى شود و مسئوالن برگزارى اين رويداد برنامه هاى الزم را 
براى مراسم افتتاحيه پيش بينى كرده اند. يكى از اين برنامه ها استفاده از 
نماد بازى ويدئويى ماريوست كه در ايران به نام «قارچ خور» شناخته 

مى شود. هدف از اين كار ترويج پيام صلح در دنياست. 
نكته قابل توجه اين است كه «شينزو آبه»، نخست وزير ژاپن در مراسم 
اختتاميه المپيك 2016 ريو با پوشــيدن لباس اين شخصيت ويدئويى 

به روى صحنه رفت. 
همچنين شخصيت هاى كارتونى چون «كيتى»، «دورائمون» و «سوباسا» 
نيــز با بازى هاى 2020 توكيو ظاهر شــده اند و انتظار مى رود كه اين 
اقدامات بار ديگر باعث برجسته شــدن صنعت مشــهور كارتون هاى 

ژاپنى در دنيا شود. 
«مانساى نومورا»، بازيگر مشهور ژاپنى قرار است به عنوان مدير هنرى، 
مسئوليت هر 2 مراسم افتتاحيه و اختتاميه المپيك و پارالمپيك 2020

توكيو را بر عهده داشته باشد. 

حميد اسالمى مدال آسيايى خود را به شهيد 
سردار سليمانى تقديم كرد  

قهرمــان   
نابينايان  دووميدانى 
آســيا مــدال خود 
را به ســردار شهيد 
ســليمانى تقديــم 

كرد.  
اســالمى  حميــد 
طالى  مدال  دارنده 
اين  از  هدف  آسيا، 
اقــدام را ارج نهادن 
مجاهــدت،  بــه 
شجاعت  استقامت، 
دســتاوردهاى  و 
ســرفراز  ســردار 
شــهيد  اســالم 
سليمانى عنوان كرد. 

اين دونده همدانى پرافتخارترين ورزشــكار نابيناى استان همدان در 
سطح كشور به شمار مى رود. 

اسالمى تاكنون مدال هاى رنگارنگ بين المللى زيادى را به دست آورده 
و اكنون براى كسب سهميه پارالمپيك 2020 توكيو ژاپن آماده مى شود. 

بازى تداركاتى تيم ملى واليبال ايران با قطر
 تيم هــاى ملى واليبال ايــران و قطر، پيش از آغاز رقابت هاى 
انتخابــى المپيك، روز گذشــته در ديدارى دوســتانه به مصاف 

رفتند. هم 
تيم هاى ملى واليبال ايران و قطر در ســالن مسابقات انتخابى المپيك 
شــهر جيانگمن با موافقت 2 سرمربى، از اين فرصت براى يك ديدار 

تداركاتى و دوستانه استفاده كردند. 
مســابقات انتخابــى المپيك واليبال قاره آســيا در گروه مردان، 
از 17 تــا 22 دى مــاه به ميزبانى شــهر جيانگمــن چين برگزار 

خواهدشد. 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــون  ــأت موضــوع قان ــر رأي شــماره 139860326007001051 مورخــه 1398/9/25 هي براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
ــادره از رزن  ــنامه 1282 ص ــماره شناس ــه ش ــمعيل ب ــد اس ــارف فرزن ــه فريدونى ع نصرال
درســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ يــك قطعــه زميــن مزروعــى آبــى بــه مســاحت 
38849/87 مترمربــع پــالك 10979فرعــى از 139 اصلــى واقــع در اراضــى بهــار بخــش 
ــرز  ــا مح ــا محمدى ني ــاى محمدرض ــمى آق ــك رس ــدارى از مال ــدان خري ــار هم چه
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 402)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/1

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــون  ــأت اول موضــوع قان ــر رأي شــماره 139860326007001048 مورخــه 98/9/24 هي براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
ــار در دو دانــگ  ــه شــماره شناســنامه 20146 صــادره از به ــد نبــى ب ناصــر نعمتــى فرزن
مشــاع از شــش دانــگ يــك قطعــه زميــن مزروعــى آبــى بــه مســاحت 45061 مترمربــع 
پــالك 10980 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در اراضــى بهــار بخــش چهــار همــدان خريــدارى 
مع الواســطه از مالــك رســمى آقايــان محمــود على پناهــى و عبدالعلــى طاليــى و نادعلــى 
نعمتــى و نبى الــه نعمتــى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ظ
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 405)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/1

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــون  ــأت موضــوع قان ــه 1398/9/25 هي ــماره 139860326007001061 مورخ ــر رأي ش براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
يوســف عنايتــى ســتوده فرزنــد مرتضــى بــه شــماره شناســنامه 150 صــادره از بهــار در 
ــع  ــه مســاحت 174/94 مترمرب ــاب ســاختمان در حــال احــداث ب شــش دانــگ يــك ب
ــدارى  ــدان خري ــار هم ــار بخــش چه ــع در به ــى واق ــى از 139 اصل ــالك 10984 فرع پ
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــه غيبــى محــرز گردي ــاى عزيزال مع الواســطه از مالــك رســمى آق
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 399)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/1

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
آقــاى محمدرضــا كورشــى ثابــت داراى شــماره شناســنامه  10328 به شــرح دادخواســت 
كالســه 655/98ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
توضيــح داده كــه شــادروان محمدحســين كورشــى ثابت بــه شــماره شناســنامه  667 در 
تاريــخ 81/8/15 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن 

متوفى/متوفيــه منحصــر اســت بــه: 
ــد1315  ــنامه 4050927977 متول ــماره شناس ــه ش ــيرعلى ب ــد ش ــرادى فرزن ــاال م 1-ب

ــى   ــدر شــير عل ــام پ ــى ن همســر متوف
ــنامه 10328  ــماره شناس ــه ش ــين ب ــد محمدحس ــت فرزن ــى ثاب ــا كورش 2-محمدرض

ــى  ــد متوف ــد1351 فرزن متول
ــنامه 11485  ــماره شناس ــه ش ــين ب ــد محمدحس ــت فرزن ــى ثاب ــا كورش 3-عليرض
ــه  ــين ب ــد محمدحس ــت فرزن ــى ثاب ــدى كورش ــى 4-مه ــد متوف ــد1354 فرزن متول
شــماره شناســنامه 6263 متولــد1335 فرزنــد متوفــى 5-منيــر كورشــى ثابــت فرزنــد 
محمدحســين بــه شــماره شناســنامه 103 متولــد1341 فرزنــد متوفــى 6-زهــرا كورشــى 
ــى  ــد متوف ــد1352 فرزن ــنامه 39 متول ــماره شناس ــه ش ــين ب ــد محمدحس ــت فرزن ثاب
ــي  ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب اين
ــد از  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــر كســي اعتراض ــا ه ــد ت مي نماي
تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. 
(م الف 408)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين       

انتقاد ماركا از سياست هاى دوگانه ى فيفا 
در قبال فوتبال ايران

 ماركا در گزارشــى به انتقاد از سياست دوگانه فيفا عليه ايران پرداخت. نويسنده 
اين نشــريه معتقد اســت فيفا درحالى بر حضور زنان در ورزشگاه هاى ايران تاكيد 
دارد كه در قبال اجراى تحريم هاى آمريكا عليه فوتبال ايران ســكوت كرده اســت. 

سكوتى كه نشان از دخالت سياست در فوتبال دارد. 
ايســنا به نقل از ماركا نوشــت، چالش پرداخت حقوق مربيــان خارجى، از جمله 
مارك ويلموتس و آندره آ اســتراماچونى، به دليل تحريم هاى اعمال شــده از سوى 

اياالت متحده، به يك نگرانى گسترده در ورزش ايران تبديل شده است. تحريم هاى 
اياالت متحــده عليه ايران مانع از اســتفاده بانك هاى ايرانى از سيســتم بين المللى 

SWIFT براى انجام نقل وانتقاالت بين المللى مى شود.
درحاليكه فيفا فشــار زيادى را بر موضوع حضور زنان در ورزشــگاه ها وارد كرد، 
درباره مشكالت ورزشى ايران براى پرداخت مربيان خارجى هيچ كارى نكرده است 

و ايران را تنها گذاشت. 
اين اســتاندارد دوگانــه فيفا عليه ايران، اين ظن را ايجــاد مى كند كه هنوز دخالت 
سياسى در ورزش وجود دارد، اين نشان مى دهد كه سياست هنوز در جهان ورزش 

نقش اصلى را ايفا مى كند.

2 آسيايى نامزد بهترين گل سال انگليس 
 با گذشــت 3 روز از گل اســتثنايى عليرضا جهانبخش در ليگ برتر انگلســتان هنوز 

سايت ها و رسانه هاى مطرح دنيا درباره اين گل شگفت انگيز صحبت مى كنند.
اما نكته جالب اينجا است كه عالوه بر عالقمندان پرشمار ايرانى و همچنين بين المللى گل 
عليرضا جهانبخش گروهى از هواداران نيز در كامنت هاى زير اين پست نام سون هيون مين 
ســتاره كره اى تيم تاتنهام را نوشــته اند و به گل اين بازيكن اشاره دارند كه در بازى برابر 
برنلى توانست مسافت طوالنى را با عبور از مدافعين حريف طى كرده و دروازه را باز كند.

حاال به نظر مى رسد رقابت كسب عنوان بهترين گل فصل تا اين زمان بين 2 ستاره آسيايى 
تيم هاى برايتون و تاتنهام باشد.

سليمان رحيمى »
 هيأت كشــتى اســتان در تالش است تا 
براى استان در جام بين المللى تختى سهميه اى 

اضافى دريافت كند. 
كاروان كشــتى اســتان صبــح فــردا راهى 
كرمانشــاه خواهدشد تا خود را براى حضور 
در چهلمين دوره مســابقات بين المللى جام  

جهان پهلوان تختى آماده نمايد. 
رئيس هيأت كشتى اســتان به دنبال رايزنى با 
فدراســيون كشتى است تا بتواند چند سهميه 

اضافى براى استان كسب كند. 
حميدرضا يارى از زمانى كه ســكان هدايت 
كشتى اســتان را در دســت گرفته با تالش 
شبانه روزى در تالش است تا كشتى استان را 
به سر منزل مقصود برساند و براى بارور كردن 

كشتى وقت زيادى را صرف مى كند. 
در روزهاى گذشــته رايزنــى رئيس هيأت 
كشتى استان با عليرضا دبير، رئيس فدراسيون 
كشــتى آغاز شد و تالش مى كند تا 3 سهميه 
ديگر را براى اســتان بگيرد كه موافقت هاى 
اوليه را دريافت كرده و احتماالً امروز رســمًا 

از سوى فدراسيون كشتى اعالم مى شود. 
رئيس هيأت كشــتى در اين باره گفت: براى 
اعتالى كشــتى اســتان از هيچ تالشى دريغ 
نخواهيم كرد. كشتى استان استعدادهاى زيادى 
دارد و بايد ميدان را براى رشــد و شكوفايى 

آنها مهيا كرد. 
حميدرضا يارى ادامه داد: در روزهاى گذشته 
با كميته فنى و رئيس فدراسيون رايزنى هايى 
را انجــام داديم و درصدد هســتيم تا براى 3 
كشــتى گير جوان و مســتعد اســتان سهميه 

حضور در جام تختى را بگيريم. 
وى افزود: بــا عنايت عليرضــا دبير، رئيس 
فدراسيون كشــتى خواســته ما مورد توجه 
قرار گرفت و اگر مشــكلى پيش نيايد امروز 
رســمًا مجوز اين 3 كشــتى گير را دريافت 

خواهيم كرد. 
يــارى تصريح كرد: يوســف كامرانى در 70 

كيلوگرم، دانيال شريعتى نيا در 97 كيلوگرم در 
كشتى آزاد و شهريار رنجبر در 125 كيلوگرم 
كشتى فرنگى، كشتى گيرانى هستند كه با مجوز 
فدراسيون كشتى در مسابقات بين المللى جام 
تختى شركت خواهندكرد تا توانايى هاى خود 

را با حريفان داخلى و خارجى بيازمايند. 
وى درباره ميزان آمادگى كشــتى گيران استان 
به خبرنگار ما گفت: اميد نخســت كشــتى 
اســتان، قهرمان نهاونــدى وزن 74 كيلوگرم 
بود كــه به دليل آســيب ديدگى نمى تواند در 
اين رقابت ها شــركت كنــد. حميد كمروند 
كه در انتخابى جام تختى در سكوى نخست 
قرار گرفت و در فينال موفق شــد ملى پوش 
كشورمان را شكست دهد با شكستگى مهره 
كمر روبه رو شــد و متأســفانه آوردگاه جام 

تختى را از دست داد. 
رئيس هيأت كشتى در ادامه گفت: 4 كشتى گير 
استان ســهميه حضور در مرحله پايانى جام 
بين المللى تختى را به دســت آوردند، جمال 

چهاردولى در 74 كيلوگرم، عباس يزدانى در 
79 كيلوگرم و مهدى حاجيلوئى و حميدرضا 
على بخشى در 86 كيلوگرم كشتى گيران استان 
در اين رقابت هاى بين المللى هســتند كه در 
چند روز گذشته زير نظر مربيان استان تمرين 

كرده اند و آمادگى مطلوبى دارند. 
وى افــزود: در اين مدت ســعيد ابراهيمى 
ســرمربى تيم بزرگســاالن به همراه داريوش 
كمرونــد، حامــد كوكبــى و اميد يوســفى 
تيــم را در نهاوند و همــدان تمرين دادند و 
كشــتى گيران را براى حضور در اردوگاه جام 

تختى آماده كرده اند. 
يارى تصريح كرد: كشــتى استان در چند ماه 
اخير با تالش جامعه كشتى استان پويا و فعال 
شده اســت و آينده روشــنى را براى كشتى 

استان ترسيم مى كنند. 
وى بــا تقديــر از پيشكســوتان و اهالى فن 
كشتى گفت: در سايه وفاق و همدلى مى توان 
بلندترين قله ها را فتح كرد و شــكر خدا اين 

وفاق در جامعه كشــتى استان جارى است و 
در آينده حرف هاى زيادى از كشــتى شنيده 

خواهدشد. 
رئيس هيأت كشــتى درباره نتايج جام تختى 
گفــت: رقابت هاى كشــتى قابــل پيش بينى 
نيســت، ما همه تالش خود را در تدارك و 
آماده سازى كشتى گيران انجام داده ايم و ديگر 
به تالش خود كشــتى گيران و قرعه هايى كه 
نصيب آن ها مى شود بستگى دارد و اميدواريم 

كه جايگاه مناسبى را كسب كنند. 
حميدرضا يارى درباره داوران اعزامى استان 
به ايــن رقابت ها گفت: در ايــن رقابت ها 2 
داور بين المللى اســتان براى كنترل درجه و 
قضاوت حضور دارند، مزدك گيتى و مسعود 
چوبين داوران استان هستند كه همراه اين تيم 

راهى كرمانشاه خواهندشد. 
وى در پايــان ابــراز اميــدوارى كــرد كه 
كشتى گيران نتايج قابل قبولى كسب كنند و با 

دست پر به استان برگردند. 

 درحالى كــه تيم هاى دســته دومى ليگ 
كشــور تمرينات گروهى خود را شــروع 
كرده انــد و درحــال برگــزارى ديدار هاى 
تداركاتى هســتند اما تيم شهردارى همدان 

حتى زمين براى تمرين ندارد. 
اين تيم تمرينــات خود را از چندروز پيش 
شــروع كرده و در تالش اســت تا خود را 

براى نيم فصل دوم آماده كند. 
ســرمربى تيم شــهردارى همدان بااشاره به 
مشــكالت اين تيم به خبرنــگار ما گفت: 
تمرين آماده ســازى تيم از چندروز گذشته 
شروع شــده اما زمين مناســب براى تمرين 

نداريم. 
هادى گل محمدى افزود: با مساعدت عباس 
صوفــى درصدى از قراردادهــاى بازيكنان 
پرداخت شــد و شهردار همدان قول داد كه 
در آينده اى نزديك بخشى ديگر از قراردادها 

پرداخت شود. 
وى بيان كرد: امسال بهترين دوران مربيگرى 
خود را تجربه مى كنم و درنهايت آرامش و 
دور از هرگونه حاشــيه به دنبال كسب نتايج 

مطلــوب بوده ايــم. در چند پســت نياز به 
تقويت تيم داريم كه باتوجه به مشــكالت 
مالــى توان جــذب نداريــم و مجبوريم با 
داشــته هاى خود قدم به ميدان نيم فصل دوم 

بگذاريم. 
حمايت  درصورت  كرد:  اضافه  گل محمدى 
به موقع مسئوالن چه بســا در نيم فصل دوم 
بتوانيم در همان كورس مدعيان براى صعود 

نبرد كنيم، كه اميدوارم تحقق يابد. 
وى با اشــاره به اينكه بيــش از 80 درصد 
تيم شــهردارى را نيروهاى بومى تشــكيل 
مى دهند، گفت: امســال ســعى كرديم تا از 
تمــام ظرفيت فوتبال همــدان در قالب تيم 

فوتبال شهردارى استفاده كنيم. 
گل محمدى اظهار كرد: اگر مشــكالت تيم 
برطرف شــود، با اعتقادى كه به نيرو و توان 
فنى تيــم دارم، صعود از اين گروه ميســر 

مى شود. 
وى بيان كرد: در ليگ امسال بازيكنان جوان 
و زير 23 ســال شــهردارى با ميدان ديدن، 
تجربه خوبى را به دســت آوردند و به طور 

قطع اين رويــه را ادامه مى دهيم، اما نياز به 
بازيكن جديد و كليدى هم احساس مى شود 

كه البته منوط به تامين منابع مالى است. 
ســرمربى شــهردارى ادامــه داد: امســال 
بازيكنانــى چون مصطفى عليزاده، حســين 
كاظمى و محسن وفايى عصاى دست من در 
نيم فصل نخست بودند و در بى حاشيه بودن 

تيم نقــش پررنگى دارند، به ويژه عليزاده كه 
واقعا كمك زيادى به من كرد. 

وى ادامه داد: كاظم صالحى و على شاهسوند 
پــس از پشت سرگذاشــتن مصدوميت در 
آمادگى بااليى به ســر مى برند و در 2 بازى 
اخر ما در نيم فصل نخســت نقش پررنگى 

داشتند. 
جدايى  احتمــال  به  بااشــاره  گل محمدى 
چند بازيكن گفــت: تاكنون بازيكنى از ما 
جدا نشــده اما برخى از آن ها پيشنهاداتى 
از ديگر تيم ها دارنــد و ما تالش مى كنيم 
حداقل داشــته هاى خــود را حفظ كنيم و 
درصــورت امكان چنــد بازيكــن را نيز 

كنيم.  جذب 
وى در پايان به افت پيمان حشمتى اشاره 
كرد و افزود: پيمان به دنبال درخشــش در 
سال هاى گذشــته تا حضور در ليگ برتر 
پيش رفت اما پس از بازگشت نتوانست از 
نظر روحى و روانى متعادل شــود و دچار 
افت شــد كه اميدوارم دوباره بتواند همان 
بازيكن سال هاى گذشته شود و بدرخشد. 

ابراهيمى و گودرزى 
به تيم ملى دعوت شدند

 سعيد ابراهيمى و صادق گودرزى قهرمانان سابق جهان و المپيك 
به اردوى تيم ملى كشتى دعوت شدند.

فدراسيون كشتى كشورمان به منظور پشتوانه سازى در امر مربيگرى از 
6 مربى جوان مدال آور كشور دعوت كرد تا در جام تختى كار هدايت 

كشتى گيران كشور را برعهده بگيرند.
مراد محمدى، صادق گودرزى، احســان لشــكرى، سعيد ابراهيمى، 

فردين معصومى و مهدى تقوى مربيان دعوت شده هستند.
صادق گودرزى نايب قهرمانى المپيك و سعيد ابراهيمى نايب قهرمان 

جهان از استان همدان به اين اردو دعوت شدند.

كاروان همدان عازم جام تختى مى شود

هيأت كشتى استان به دنبال سهميه اضافى

سرمربى شهردارى همدان:
به دنبال حفظ جايگاه شهردارى در ليگ 2 هستيم

قضاوت 2 داور استان در جام تختى 
 چهلمين دوره مســابقات بين المللى جام جهــان پهلوان تختى در 

روزهاى 18 لغايت 20 دى ماه در شهر كرمانشاه برگزار مى شود. 
بنابر اعالم فدراســيون كشتى كشور 2 داور از اســتان همدان در اين 
رقابت هــا قضاوت خواهندكرد. مزدك گيتى داور بين المللى اســدآباد 
به همراه مســعود چوبين داور بين المللى مالير براى قضاوت و كنترل 
درجه به اين رقابت ها دعوت شده اند. اميدواريم كه شاهد قضاوت هاى 

خوب مزدك گيتى و مسعود چوبين در اين رقابت ها باشيم. 

نامگذارى ليگ  واليبال 
به نام سردار قاسم سليمانى

 با تصميم فدراسيون واليبال، از اين پس رقابت هاى ليگ برتر واليبال 
با نام سردار شهيد حاج قاسم سليمانى برگزار مى شود. 

درپى شــهادت سردار حاج قاسم سليمانى توسط پهبادهاى آمريكايى، 
فدراسيون واليبال ايران به منظور گراميداشت نام او، در تصميمى اعالم 
كرد از اين پس رقابت هاى ليگ برتر را با نام جام ســردار شــهيد حاج 

قاسم سليمانى برگزار خواهدكرد. 
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باباطاهر

راهى براى كاهش تهوع ناشى از 
شيمى درمانى

 نتايج يك پژوهش نشان مى دهد استفاده از يخ حاوى آب ساده بر 
تهوع ناشى از شيمى درمانى مبتاليان به سرطان پستان موثر است، اما 

بر استفراغ ناشى از شيمى درمانى تاثير ندارد. 
به گزارش ايســنا، ســرطان يكى از مهمترين مشــكالت و بيمارى 
شــايع جوامع بشرى است. مطابق بررســى هاى انجام شده، سرطان 
پســتان سومين سرطان شايع در جهان و يكى از اصليترين دليل هاى 
مرگ ومير زنان است. شيمى درمانى يكى از اصلى ترين، قديمى ترين 
و رايج ترين درمان هاى ســرطان است. اين درمان مى تواند عوارض 
جسمانى شامل اسهال، كاهش فشارخون، خواب آلودگى، خستگى، 

درد، تهوع و استفراغ به همراه داشته باشد. 

شارژ بى سيم تلفن همراه با كمك امواج 
راديويى

 يك استارتاپ آمريكايى، روشى كم هزينه براى شارژ بى سيم تلفن 
همراه ارائه داده كه در آن از امواج راديويى استفاده مى شود. 

به گزارش ايسنا، يك اســتارتاپ آمريكايى قصد دارد روشى ساده، 
كم هزينــه و كارآمــد براى شــارژ تلفن هاى همراه ارائــه دهد. اين 
اســتارتاپ موســوم به "گورو"(Guru) كه از دل موسسه فناورى 
كاليفرنيا"(CalTech) سر برآورده، نوعى سيستم شارژ بى سيم ابداع 
كرده اســت كه الكتريســيته را با كمك امواج راديويى فركانس باال 
انتقال مى دهد. «گورو» درنظر دارد تا در نمايشــگاه 2020 از 3 نمونه 
نخست محصوالت خود رونمايى كند و به گسترش همكارى خود با 

سازندگان تجهيزات الكترونيكى بپردازد. 

شناسايى مولكولى كه عامل جوش زدن است
 پژوهشــگران "دانشگاه كلمبيا" در بررســى هاى خود، مولكولى 
را شناســايى كرده انــد كه عامل بروز جوش هاى ناشــى از مصرف 
محصوالت آرايشى است.  به گزارش ايسنا، پروتئينى كه در پوست 
وجود دارد، مى تواند دليل بروز جوش ناشــى از مصرف محصوالت 
آرايشــى را توضيح دهد و ســرنخ هايى نيز براى پيشگيرى از چنين 
واكنش هايــى ارائه كند. "آنميك دى جانگ پژوهشــگر "دانشــگاه 
كلمبيــا"و همكارانش تالش كردند تا دليل تاثيــر آلرژن را در بروز 
واكنش ايمنى نســبت به عطرها، خميردندان و كرم  مشــخص كنند. 
آنها با كمك مجموعه اى از آزمايش ها دريافتند كه بسيارى از آلرژن ها 
به دليل تعامل با مولكولى موسوم به "CD۱a" كه در پوست وجود 

دارد، سلول هاى T سيستم ايمنى را فعال مى كنند. 

درمان سرطان با شتاب دهنده ذرات
 دانشمندان دانشگاه"اســتنفورد" موفق به كوچك سازى فناورى 
شتاب دهنده ذرات از تونل هاى چندين كيلومترى به يك تراشه يك 
اينچى شده اند كه مهم ترين كاربرد آن  تشخيص و درمان انواع سرطان 

است.
به گزارش مهر، شــتاب دهنده هاى ذرات اگــر اينقدر بزرگ نبودند، 
مى توانســتند فوق العاده مفيد باشــند. به عنوان مثال شــتاب دهنده 
"SLAC" تقريبــا 3/2 كيلومتر طول دارد، درحاليكه شــتاب دهنده 
 27 "LHC" موســوم به (CERN)"معروف آزمايشــگاه "ســرن

كيلومتر طول دارد. 
اكنون دانشمندان دانشگاه استنفورد موفق به كوچك كردن اين فناورى 

براى قرار دادن آن در يك تراشه رايانه اى شده اند. 

مغز مى تواند نابينايى را درمان كند!
 يك مطالعه جديد توسط دانشمندان دانشگاه "استنفورد" مى تواند 
زمينه ساز يك روش جديد براى درمان نوعى رايج از نابينايى شود. 

به گزارش مهر، دژنراسيون ماكوال يا تباهى لكه زرد (AMD) يكى از 
شايع ترين علل نابينايى در دنياى غرب است. اين بيمارى به ويژه در 

سنين 50 به باال ديده مى شود و درمانى براى آن وجود ندارد. 
با اين حال پيشرفت هاى اخير در ايمپلنت هاى شبكيه مصنوعى مى تواند 
به درمان مؤثر اين بيمارى منجر شود. اكنون تحقيقات جديد اميد بيشترى 
را براى كســانى كه از AMD رنج مى برند، فراهم كرده است. محققان 
دانشگاه "استنفورد" و دانشگاه "Bar-Ilan" دريافتند كه مغز افرادى كه 
كاشت شبكيه مصنوعى انجام مى دهند، ممكن است قادر به ادغام هردو 

اطالعات برگرفته از ايمپلنت و ساير قسمت هاى شبكيه باشد. 

صادرات 146  ميليون دالرى 
صنايع دستى

 146 ميليون دالر صنايع دســتى در 8 ماه نخست 
سالجارى صادر شد.

معاون صنايع دستى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى بــا بيان ايــن مطلب گفــت:  «اين 
صنايع دستى بيشتر به كشورهاى حاشيه خليج فارس و 

عراق صادر شده است. » 
 بــه گزارش ميراث آريا، پويا محموديان با بيان اينكه 
بــراى حمايت از هنرمندان تســهيالت بــا نرخ 10 
درصد به آنان اعطا مى شــود، ادامه داد: «اميدواريم با 
معرفى پتانســيل هاى صنايع دستى كشور شاهد جلوه 
اين محصوالت در خانه هاى ايرانى و به ويژه جهيزيه 

جوانان ايرانى باشيم.»
وى بــا تاكيد بر اينكه در حوزه ســنگ هاى قيمتى و 
نيمه قيمتــى يكى از اقدامات كانون ها، اين ســنگ ها 
هســتند، گفت: «آمال و آرزوى ما رسيدن به نقطه اى 
است كه با فرآورى سنگ هاى قيمتى و جلوگيرى از 
خام فروشى ارزش افزوده در اين حوزه داشته باشيم. »

نگاهى به وضعيت برگزارى جشنواره 
نوپاى صنايع دستى فجر

تا بين المللى شدن راه بسيار است
 فرصت چندانى تا برگزارى چهارمين جشــنواره 
صنايع دســتى فجر باقــى نمانده  و هنــوز اطالعات 
مشخصى درباره برگزارى اين جشنواره منتشر نشده 
و مقام مسئولى نيز در اين زمينه پاسخگو نبوده است. 
جشــنواره صنايع دستى جوان ترين جشــنواره فجر 
محسوب مى شود. جشــنواره اى كه امسال قرار است 
چهارميــن دوره خود را طبق روال ســابق با نمايش 
آثارى از هنرهاى ســنتى ايران به نمايش بگذارد؛ اما 
به نظر مى رســد امسال نيز همچون سال هاى گذشته 
اين جشــنواره از نبود اطالع رسانى درست و به موقع 

رنج خواهدبرد. 
به گزارش ايســنا، ســال گذشته ســومين جشنواره 
صنايع دســتى و هنرهاى ســنتى فجر در بهمن ماه و 
همزمان با برگزارى ساير جشنواره هاى فجر در خانه 
هنرمندان ايــران و با ارائه 171 اثــر از ميان 700 اثر 
ارسال شده افتتاح شد. در اختتاميه جشنواره محموديان 
ـ معاون صنايع دســتى ـ اظهار اميدوارى كرد كه اين 
جشنواره در ســال هاى آتى از «ملى» به «بين المللى» 
تغيير مى كند. اين درحالى اســت كه تجربه سال هاى 
گذشته به خوبى نشان داده كه براى بين المللى شدن اين 
جشنواره نوپا، مسير طوالنى و شايد دشوارى در پيش 

داريم. 
البته دشوارى اين مسير صرفا به كيفيت آثار ارائه شده 
در جشــنواره صنايع دستى برنمى گردد و بيشتر نحوه 
برگزارى اين جشنواره را مى توان از داليل اصلى اين 

امر دانست. 
بر كسى پوشيده نيســت كه صنايع دستى و هنرهاى 
ســنتى ايرانى نه تنها ظرفيت كافــى را براى حضور 
در عرصه هــاى بين المللــى دارد، بلكه برگزارى يك 
جشــنواره بين المللى در اين عرصه نيز اصًال موضوع 

دور از انتظارى نيست. 
بنابراين مى توان اينگونــه نتيجه گيرى كرد كه زمانى 
موضوع بين المللى شــدن جشــنواره صنايع دســتى 
فجــر تحقق مى يابد كــه به لحاظ حرفــه اى بتوانيم 
استانداردهاى الزم براى برگزارى يك جشنواره ملى 
را رعايت كنيم. انتشــار فراخوان به صورت عمومى، 
پوشــش هنرمندان سراسر كشــور، اعالم رويكردها 
و اهداف جشــنواره و تبليغــات الزم در اين عرصه 
از جملــه ابتدايى ترين اســتانداردهاى برگزارى يك 
جشنواره ملى است؛ كه به نظر مى رسد تاكنون چندان 
مورد توجه برگزاركنندگان جشــنواره صنايع دســتى 
فجر واقع نشده اســت. از سوى ديگر بايد اين نكته 
را نيز در نظر داشت كه در سال هاى اخير مسير «ملى» 
تا «بين المللــى» در حوزه برگزارى نمايشــگاه هاى 
صنايع دستى به صورت معكوس بوده است و برخى 
از نمايشــگاه هاى «بين المللى» به سطح «ملى» تغيير 
يافته اند؛ بنابراين به نظر مى رسد كه براى تحقق وعده 
بين المللى شدن جشنواره صنايع دستى و هنرهاى سنتى 

فجر مسير طوالنى درپيش داشته باشيم. 

نان گرده همدان در سفره ايرانيان
مهدى ناصرنژاد  »

 استان همدان و خود شهر تاريخى همدان با دنيايى از آثار گوناگون 
باستانى و نشانه هاى تمدن بشرى در طول اعصار و قرون، شهره ملت هاى 
زنده جهان اســت و هيچ جاى اغراق و بزرگ نمايى نيست. وجود بيش 
از هزار و 800 اثر و ابنيه تاريخى و نقاط ســياحتى در جاى جاى استان 
همدان، سرمايه و دارايى كمى براى برخوردارى از صنعت غنى و پربار 
در حوزه ميراث فرهنگى و گردشــگرى نيست و بسيارى از كشورها و 
ملت ها هســتند كه فقط با تعداد اندكى نشــانه هاى تمدن بشرى مدعى  
محور گردشگرى جهان براى خود هستند و چه مى توان كرد كه متأسفانه 
ما ايرانيان به داليل خودساخته و گاهى به دليل بى خبرى، ارزش داشته ها 
و ســرمايه هاى ملى و فرهنگ ريشه دار و ملموس و ناملموس خويش 

را نمى دانيم. 
با تمام اين احوال ارزش و اعتبار هر ســاختمان و بناى تاريخى در بين 
هر ملتى بستگى به مفهوم و كاربرد و پشتوانه هاى ملى و همچنين هويت 
فرهنگــى چنين اثر تاريخى و باســتانى دارد و به عبارتى ديگر چنانچه 
وجود يك اثر تاريخى در يك كشــور و يك شهر هيچ رد و نشانه اى از 
شيوه هاى رفتارى و طرز زندگى و آداب و عادت هاى مردم آن كشور و 
آن شهر نداشــته باشد، آن اثر تاريخى نيز مثل يك ظرف خالى و بدون 
اســتفاده مى ماند كه در گوشــه اى افتاده و به درد هيچ كس و هيچ كارى 

نخواهد آمد. 
حــال چنانچه در كنــار وجود هزار و 800 ابنيــه و اثر تاريخى و نقاط 
سياحتى در گوشه وكنار استان همدان، هيچ گردشگر و محقق اهل مطالعه 
و كنكاش درك نكند كه اقوام و مردم اين استان از كجا آمده و چگونه و 
با چه طرز زندگى، فرهنگ، عادت ها، آداب و سنن به دنياى امروز وصل 
شــده اند، وجود تمام آثار و ابنيه از گنج نامه و شيرسنگى و گنبد علويان 
و تپه نوشــيجان و استرمردخاى و آرامگاه حيقوق نبى و تمام اين نام و 

نشان ها بى اثر و بى معنا است و ديگر هيچ!
ملت بزرگ ايران به همراه كيش و آئين و دين محمدى(ص) خويش به 
نشانه هاى عيد باستانى نوروز و شب يلدا و هزاران آداب و رسوم قومى 
و ملى زنده است. مردم هر شــهر و هر ديار را به عادت هاى پخت وپز 
و نوع غذاهاى محلى و صنايع دســتى آن مى شناسند و البته كه در كنار 
همــه اينها، لهجه، گويش، ضرب المثل ها و وجود نام هاى بزرگ علمى، 
ادبى، فرهنگى و مذهبى هم از آدرس هاى سرراســت و نشانه هاى دقيق 
هــر قوم و مردم و اهالى نقــاط دور و نزديك و بزرگ و كوچك ايران 

پهناور مى باشد. 
در خبرهاى روزهاى اخير آمده بود كه نان گرده همدان در شوراى عالى 
ميراث فرهنگى ايران به ثبت ملى رســيده اســت. يعنى اينكه نان گرده 
همدان به لحاظ قدمت و ويژگى هاى خاص آن كه از قديم االيام فقط در 
اين شهر تهيه و پخت مى شود، از نشانه هاى فرهنگى مردمان اين ديار و 

متعلق به آثار ناملموس ملى ايران مى باشد. 
كارشناســان ميراث فرهنگى اســتان همدان براى جلسه اخير شوراى 
عالى ميراث فرهنگى كشور در تهران نام 10 نمونه غذا، صنعت دست 
و ســوغاتى نقاط مختلف اســتان را با خود برده و معرفى كرده اند و 
البته در اثر پيگيرى هايى كه از ســال هاى گذشــته در اين باره به عمل 
آمده اســت، اين 10 اثر ناملموس نيز به ثبت ملى رســيده و جزو آثار 
ملى به شــمار مى آيد. البته در اين نوشــتار قصد معرفى كامل اين 10 
اثر را نداريم چون يادداشــت به درازا مى كشــد. اما درباره نان گرده 
همدان مى نويســم كه آقايان نانوا و دســت اندركاران عزيز و محترم و 
زحمت كــش گرده پزى ها بدانيد كه گرده واقعــى و اصلى همدان آن 
چيزى نيســت كه در اين برهه از زمان پخته مى شــود و مردم همدان 
و بســيارى از مســافران و هموطنان گرامى نيز به عادت ديرينه خود، 
گرده همدان را از گرده پزى هاى معدود شهرمان مى خرند و توى سفره 

خود مى گذارند. 
البته بيشــترين مصرف نان گرده از قديم مختص به ماه مبارك رمضان و 
ســفره هاى افطارى بوده است وليكن در سال هاى اخير مصرف اين نان 
خوشــمزه عموميت بيشترى پيدا كرده و به بيشتر خانه ها راه يافته است 
اما هزار افســوس كه نظارت دقيق و كارآمد توســط مسئوالن شوراى 
آرد و نان درحال حاضر نســبت به كيفيت پخت گرده اصًال وجود ندارد 
به ويژه اينكه با ثبت ملى شــدن اين محصول ســنتى همدان، از اين پس 
وظيفه مسئوالن مربوطه و گرده پزى هاى شهرمان چند برابر شده و بايد 

آبرودارى كنند. 
متأسفانه برخى گرده پزى هاى تازه كار و نوظهور، گرده سنتى همدان را با 
نان مشهدى اشتباه گرفته و فقط رنگ روى گرده را با محلول زردچوبه 
تغيير داده و به عنوان گرده تك زرده به مردم عرضه مى كنند و چند برابر 
قيمت واقعى آن را از مشــترى مطالبه دارند. درحاليكه نان گرده واقعى 
با زرده واقعى تخم مرغ و انواع سبزيجات معطر از سياهدانه و كنجد به 
عمل مى آيد و اين چيزى است كه به عنوان گرده همدان در فهرست آثار 

ناملموس فرهنگى همدان به ثبت ملى رسيده است. 
خاطرمان باشد كه با برنامه ريزى و سرمايه گذارى مناسب و بهبود كيفيت 
نان گرده مى شود آن را با بســته بندى چشم گير به تمام نقاط كشورمان 

صادر كرده و بازاريابى خوبى به وجود آورد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
به اغيارى سر و كارى نديرم بغير ته دگر يارى نديرم  
كه اصال روى بازارى نديرم بدكان ته آن كاسد متاعم  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

نزديك ترين مردم به خدا و رسول او كسى است كه آغازگر سالم باشد.  
[بحاراألنوار، ج 76، ص 12، ح 50]
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مريم مقدم »
 فرودگاه همــدان آشــيانه هواپيماى پرواز 

همدان-تهران مى شود 
■ پرواز همدان - كيش 25 دى ماه ســالجارى از 

همدان آغاز مى شود 
■ پروازهاى همدان - نجف و همدان- استانبول 

به زودى در فرودگاه همدان انجام مى شود
■  از ابتداى اسفندماه پروازهاى قشم و شيراز از 

همدان برقرار خواهد شد 
اين جمالتى اســت كه روز گذشــته در جلســه 
دفاتر خدمات مســافرتى همدان كــه براى ارائه 
راه كارهايى براى ســاماندهى پروازهاى فرودگاه 
گردشــگرى  حوزه  مســئوالن  حضور  با  همدان 
برگــزار شــد، مديــر كل ميــراث فرهنگــى ؛ 
گردشگرى و صنايع دســتى همدان مطرح كرد. 
پــس از آنكه مهلت داده شــده بــه آژانس هاى 
مسافرتى در20 مهرماه سالجارى از سوى مقامات 
ارشــد همدان براى راه انداختن پروازها اجرايى 
نشــد پاى يك آژانس عمده فــروش غيربومى " 
محراب گشت سير " در همدان به ميان آمد. اين 
سرمايه گذار كشــورى به نقل از مديركل ميراث 

فــر هنگى صنايع دســتى و گردشــگرى همدان 
بنا به درخواســت هاى اســتان از وزارت ميراث 

فرهنگى پاى كار آمده است 
مدير كل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى 
همدان نيز گفت: بــراى تصميم گيرى پروازها ابتدا 
در جلسه هماهنگى پروازهاى كيش، دفاتر خدمات 
مســافرتى بومى را دعوت به سرمايه گذارى كرديم 
و مهلت هم از سوى اســتاندار براى دفاتر همدان 
مشخص شــد اما در اين مدت به نتيجه مشخصى 
نرسيديم و حاال شركت هواپيمايى محراب گشت 
سير با پيشنهادات و توان مالى منطقى پاى كار آمده 
است تا نه تنها پرواز كيش بلكه پروازهاى همدان- 
تهران را به انتخاب همدان به عنوان آشــيانه پرواز 

فعال كند .
مالميــر گفت: حاال تالش ما اين اســت بتوانيم با 
برقرارى پروازهاى چرخشــى همدان را در مسير 
پروازهاى شــيراز قرار دهيم و با اين پرواز اتصالى 
بتوانيم تورهاى تركيبى همدان - اصفهان و شــيراز 
را عملياتى در زمينه اجرا به خريداران توسط دفاتر 
مســافرتى عرضه كنيم. همچنين پيشــنهاد برنامه 
پروازهاى همدان- قشــم و نجف- همدان- مشهد 

را در دســتوركار داريم . وى گفــت: با توان مالى 
بااليــى كه اين شــركت دارد پيش بينــى مى كنيم 
وعده هــاى تحول در مســيرهاى پــرواز همدان 
به زودى محقق شود. با اين تفاسير اميد آن مى رود 
اين بار زمينه براى فعاليت اقتصادى آژانس دار بومى 
و غيربومى با هــدف پويا كردن پايانه حمل و نقل 
هوايى در همدان مساعد باشد و درواقع تصميمات 

به سمت راهبردى شدن در حركت باشد .
 نقــش تعيين كننــده دفاتــر خدمات 

مسافرتى در توسعه صنعت گردشگرى
رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى در 
اين زمينه معتقد است : دفاتر خدمات مسافرتى به 
عنوان واسطه گردشگرى نقش مهمى را در توسعه 

صنعت گردشگرى ايفا مى كنند.
مرادى پور اظهار كرد: اســتان همــدان با توجه به 
وجود آثــار تاريخى جهانى، مناطق گردشــگرى ، 
طبيعت بكر و بى نظير خود از استان هاى شاخص در 
حوزه گردشگرى محسوب مى شود. وى افزود: بايد 
با همكارى مسئوالن دولتى به ايجاد زيرساخت هاى 
مناسب گردشگرى و ايجاد تسهيالت پرداخته و راه 
را براى ورود گردشــگران از طريق پايانه حمل و 

نقل هوايى در همدان هموار كرد.
وى اظهــار كــرد: دفاتــر خدمات مســافرتى و 
گردشــگرى تالش مى كنند تا با فراهم كردن زمينه 
ارتباطى با دفاتر خدمات مســافرتى و جهانگردى 
داخل و خارج از كشور و با ايجاد تعامل و ارتباط 

بيشتر براى جذب گردشگران فعاليت كنند.
وى بيان كــرد: دفاترخدمات مســافرتى به عنوان 
واســطه ميان عرضه كننده و متقاضى نقش پررنگى 

در صنعت گردشگرى ايفا مى كنند.
وى به فراهم كردن يك برنامه تور، رزرو جا براى 
مسافر در هواپيما يا تخت هتل را از وظايف دفاتر 
خدمات مســافرتى دانست و افزود: ارائه اطالعات 
بــه عنوان يك مشــاور براى بهتر گذارندن ســفر 

گردشگران نيز از ديگر اين وظايف است .
حال با تشــكيل جلســات متعدد با حضور دفاتر 
خدمات مســافرتى اســتان و جديت در پيگيرى 
مسئوالن استان در حوزه گردشگرى انتظار مى رود 
فرودگاه نيمه جان همدان نفسى دوباره بگيرد حال 
بايــد منتظر نتايج جلســه فعــاالن در آژانس هاى 
مسافرتى همدان با متوليان امور گردشگرى همدان 

ماند .

 سردار شهيد قاسم سليمانى به تنهايى نماد يك 
رسانه متحرك، مولد و يك فرستنده پرقدرت پيام 
در سراسر جهان بود. از لحظه اى كه خبر شهادت 
او و همراهانش اعالم شــد، ســيل خبر بود كه از 
سوى رســانه ها روانه مخاطبان شد و حاال بعد از 
يكى دو روز، اين روند شــكلى متفاوت به خود 
مى گيرد و رســانه ها با ورود بــه مرحله دوم كار 
خود، در حقيقت به ســمت مطالــب تحليلى تر 

مى روند. 
كارشناس مســائل سياســى و مدير سابق شبكه 
العالم درباره بايدها و نبايدهاى رسانه ها و به ويژه 
صداوســيما براى نشان دادن چهره ى واقعى شهيد 
سردار سليمانى و حماســه اى كه آفريد، در كنار 
حفظ اقتدار ملى و در عين حال آرزويى كه براى 

شهادت داشت نكاتى را مطرح كرد. 
 رسانه ها در مسائل احساسى نمانند

به گزارش ايســنا ؛ حسن بهشــتى پور با اشاره به 
رويداد بزرگى كه رخ داده و فضاى غم و احساسى 
كه جامعه را فرا گرفته اســت، يادآور شد: فردى 
كــه در جامعه ى امروز مــا و بعد از انقالب نقش 
بســزايى داشته است، به شكل ناجوانمردانه اى در 
يك اقدام تروريســتى به شــهادت رسيده است. 
در ايــن فضاى غم انگيز بحث اين اســت كه چه 
اقداماتى انجام دهيم تا مردم را مأيوس نكنيم، اميد 

بيشتر بدهيم و بگوييم اين راه ادامه دارد. 
او تاكيــد كرد: همچون حضــرت زينب(س) كه 
پيام آور نهضت عاشورا بود، االن رسانه ها هم بايد 

پيام آور خون شهدا باشند. 

بصيرت افزايى در اين شــرايط اين است كه نقش 
و جايگاه شــهيد قاسم سليمانى و يارانش بايد به 
نوعى نشان داده شود كه مخاطب به خوبى درك 
كند اينها چه افرادى بودند كه با زندگى خودشان 

در عمل به ديگران درس دادند. 
بهشــتى پور، اخالص و حضــور در صحنه را از 
ويژگى هاى ســردار ســليمانى برشمرد و توضيح 
داد: شــهيد قاسم ســليمانى مى توانست گوشه اى 
بنشيند و دستور دهد كه بقيه چه كنند؛ ولى او در 
صحنه بود و تمام ويژگى اش اين بود كه خودش 
در صحنــه ى عمليات بود و كســى كه در ميدان 
جنگ مســتقيم حضور پيدا مى كنــد، خودبه خود 
نقش برجسته اى پيدا مى كند. خيلى ها خيلى حرف 
مى زنند ولى در عمل مى بينيم كه در صحنه غايب 
هســتند. اين ويژگى ها را بايد در رسانه مطرح و 

تبيين كرد. 
وى دربــاره اينكه رســانه ها چگونه مى توانند 
كمك كنند به اينكه راه ســردار سليمانى ادامه 
داشته باشــد، گفت: الگوى اين مرد بزرگ كه 
هم اســتقامت داشــت و هم مبــارزه مى كرد، 
بايد توســط رسانه ها بيان و به مردم شناسانده 
شــود. چقدر مهم اســت كه رســانه ها به اين 
مســائل  در  درعين حال  و  كنند  توجه  موضوع 
احساســى نمانند، به ســمت بصيرت افزايى و 
آگاهى بخشــى و انتقــال پيام خون شــهيد و 

بروند.  آن  تاثيرات 
نكات مهم درباره تبليغ و هشدار براى ضدتبليغ

اين مدير ســابق صداوسيما درباره ى اينكه رسانه 

چگونه مى تواند پيامى را تببين كند كه اثربخشــى 
آن چندبرابر شــود؟ توضيح داد: رسانه ها متناسب 
با دانشى كه كسب كرده اند، روش هاى معمول در 
دنيا را انتخاب مى كنند و بر اســاس آن ترويج و 

تبليغ مى كنند. 
مهم اين اســت كه مدير يا ســردبير و برنامه ساز 
توجه كند كه درســت تبليغ كند. يعنى از حق، به 
حق دفاع كند و به گونه اى تبليغ كند كه اثربخشى 
داشــته باشــد و خدايى نكرده به ضدتبليغ تبديل 
نشــود. حتى ممكن است تا جايى پيش برويم كه 
آموزه هاى غلط را تبليــغ و ترويج كنيم كه ديگر 

نقض غرض مى شود. 
او ادامــه داد: با توجه به اينكه هر رســانه اى 
مخاطــب متفاوت خود را دارد بايــد بهترين 
روش را از شــيوه هاى مرسومى كه امروزه در 
دنيا وجــود دارد، انتخاب كنند. اينكه بيشــتر 
تصوير نشــان دهند تا نريشــن. رســانه ها با 
مــردم همزاد پندارى كنند و از آنها براى تبيين 
مستندسازى  مســأله ى  بگيرند.  كمك  موضوع 
هم در مرحلــه  آخر قرار مى گيــرد؛ زيرا نياز 
به فرصــت دارد اما به هر حــال نبايد از آن 

كرد.  غفلت 
بهشــتى پور با تاكيد بر لزوم ســاخت مستندهاى 
تاثيرگذار درباره شهيد سردار سليمانى، خاطرنشان 
كــرد: اگر تــا االن كارى صورت نگرفته اســت، 
رسانه ها به فكر ساخت مستندهاى جذاب هم در 
مورد اين شــهيد بزرگوار و هم در مورد يارانش 
كه همراه وى به شــهادت رســيدند باشند تا اين 

شخصيت ها به مردم درست معرفى شوند. 
 مى شــد در زمان حيات سردار كارهاى 

شاخصى از او ساخت
اين مدير ســابق شــبكه العالم دربــاره ضرورت 
نشان دادن چهره واقعى و ملموس از سردار شهيد 
سليمانى از ســوى رســانه ها به ويژه صداوسيما 
براى مثال ســاخت ســريال، توضيح داد: در قبال 
اشــخاص بزرگ جامعه كارهاى مختلفى مى توان 
انجام داد. ساختن سريال بايد در برنامه ريزى قرار 
بگيرد و البته چيزى اســت كه زمان بر است؛ زيرا 
بايد كار شــاخصى هم توليد شود. حتى در زمان 
حيات افراد شــاخصى مثل سردار شهيد سليمانى 
مى شد كارهاى شاخصى ساخت و به مردم نشان 
داد. اين حرف من به اين معنا نيســت كه در زمان 
شهادتشــان كارى نســازيم اما درباره ى شهادت 
ساخت ســريال زمان بر است و نمى توان با عجله 

اين كار را انجام داد. 
 اهميت به تصوير كشــيدن اقتدار ملى 

توسط رسانه ها
حسن بهشتى پور در پايان درباره اهميت به تصوير 
كشيدن اقتدار ملى توسط رسانه ها مطرح كرد: بايد 
اقداماتى درباره اين اتفاق انجام شــود تا بر اساس 
آن رسانه ها به شــكل صحيح و دقيق اقتدار ملى 
را به نمايش بگذارند و البته خود ســردار قاســم 
سليمانى هم مظهر و نماد اقتدار ملى است. بايدها 
و نبايدها در فضاى رســانه ها مختلف است و آن 
ايجاب مى كند رسانه ها به آن نكاتى كه مطرح شد 

توجه داشته باشند. 

بايدها و نبايدهاى پرداختن به شهادت سردار سليمانى در رسانه ها

آغاز پروازهاى آغاز پروازهاى 
داخلى وخارجى داخلى وخارجى 

ازفرودگاه همدان ازفرودگاه همدان 
■ مى گويند پروازهاى   

تهران،كيش شيراز و قشم 
را برقرارمى كنيم!


