
 2020 ژانويـــه    7   1441 جمـــادى االول   11   1398 مـــاه  د ى   17 شـــنبه   ســـه 
ســـال شـــانزدهم  شـــماره 3662  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نيازمنديهـــا  2000 تومـــان 

|ISNN: 2322-4665|

C M

خبر

4

ران
خبراي

2

ش
ورز

7

تصميم گيرى 
درباره اكباتان 
به مديران ارشد 
سپرده شد

خيز واليبال و 
فوتبال 
براى حضور در 
المپيك

انتخابات 
در شعب استان 
آنالين است

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

4

5

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز

2

زمان بيعت مجدد 
با جبهه مقاومت

از فردا برگزار مى شود

دوازدهمين نمايشگاه 
سراسرى كتاب در همدان

وداع چندميليونى تهران با سردار مقاومت

بدرقه اى همپاى شكوه شهيد

همدان امروز 
به احترام سردار 

تمام قد مى ايستد 

شت
ددا

سبدى كه ديگر نيست يا
 حوادث روزهاى اخير و شــهادت ســردار 
ســليمانى و اقداماتى كه ايران اعــالم كرد براى 
انتقام گيرى و پاسخ دهى به اقدام تروريستى ترامپ 
انجــام دهد،  الزمه هر دولتى اســت تا در مقابل 

دشمنان خود به اقدامات متقابل دست بزند.
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پايان قصه آتش سوزى شهردارى همدان چه مى شود؟

سهم مطالبات مردم از شهردارى باالست
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زمان بيعت مجدد با جبهه مقاومت
 1- پس از شــهادت ســردار ســليمانى و مجاهد شهيد ابومهدى 
المهندس بســيارى، اين اقــدام ترامپ تروريســت را حركتى براى 

ضربه زدن جدى به جبهه مقاومت در منطقه ارزيابى كردند. 
از اين نگاه، ترامپ با اين اقدام خصمانه و جنايتكارانه به دنبال صدور 
اين پيام اســت كه منطقه براى تحركات جبهه مقاومت ناامن است و 
آمريكا با حمله به قرارگاه هاى حشــد الشعبى و فرماندهان مقاومت 
اجازه شــكل گيرى حلقه هــاى مقاومت و پيشــبرد منطق مقاومت و 

پايدارى را نخواهد داد. 
2- ترامپ با اين اقدام تروريســتى به دنبال صدور اين پيام نيز بود كه 
تمــام تحركات جبهه مقاومت در منطقــه را از ناحيه ايران مى داند و 

سردار سليمانى را فرمانده اصلى اين جبهه مى شناسند. 
ترامــپ همچنان كه خود اعتراف كرده رويكرد آمريكا با اين ترور در 
برابر مقاومت را تغيير داده و به ترور نيروهاى ايرانى روى آورده است. 
3- ترامــپ ديوانه با اين ترور به دنبال افزايش امنيت آمريكايى ها در 
منطقه بوده و تصور اين را داشته كه با ترور سردار سليمانى و فرمانده 
حشد الشعبى عراق، منطقه و به ويژه عراق براى آمريكا امن خواهدشد 
و ايران هم با ترس به استقبال مذاكره با آمريكا خواهد آمد و پيروزى 

بزرگ نظامى و ديپلماتيك نصيب آمريكا در منطقه خواهد شد. 
ترامپ تروريســت اين ترور را بخش ديگــرى از اقدامات آمريكا در 
آزادبخشــى ملت هاى منطقه مى دانسته و تصورش بر تا محبوب بودن 

چهره هاى ترورشده بوده است. 
4- با همه تصــورات و خيال پردازى هاى ترامــپ، آنچه بعد از اين 
ترور اتفاق افتاد، اتحاد بى نظير ملت هــاى ايران و عراق، اعالم انتقام 
سخت از آمريكا، اجراى گام پنجم و تعليق محدوديت هاى برجام در 
فعاليت هاى هسته اى، قدرشناسى بى نظير مردم از رزمندگان مقاومت، 
تشــييع باشكوه و قدرشناسانه سردار سليمانى و شهداى اين ترور در 
عراق و ايران، اتحاد گروه هاى مقاومت عليه آمريكا، ناامن شدن منطقه 
براى نيروهاى آمريكا، تصويب اخراج آمريكايى ها در پارلمان عراق، 
تــرس آمريكايى ها از انتقام ايران و راه اندازى تظاهرات ضد جنگ در 
آمريــكا، باال گرفتن اختالفات در آمريــكا و قرارگرفتن ايران و جبهه 

مقاومت در اوج وحدت در برابر آمريكاى تروريست است. 
نتايجى كه اشتباه محاسباتى ترامپ قمارباز را به خوبى نشان مى دهد و 
او را تــا به همين جا بازنده اين رويداد در عرصه نظامى و ديپلماتيك 

معرفى مى كند. 
5- امروز ايران در اوج اتحاد و وحدت اســت و اين از بركت خون 
شهيدان و قافله ساالر و فرمانده شهداى مقاومت، شهيد سليمانى است. 
اتحاد ملت ايران براى آمريكا از هر اسلحه و اقدامى خطرناك تر است، 
زيرا آن ها ســال ها براى ايجاد تفرقه در ايران تالش كرده اند اما اكنون 
جبهــه اى متحد از مــردم ايران را در برابر خــود مى بينند كه در اوج 
اقتدار، حامى جبهه مقاومت در منطقه هستند تا سياست هاى خصمانه 
و توســعه دهنده ســلطه آمريكا در منطقه اجرايى نشود و اين انسجام 
منطقه اى ملت ها در برابر آمريكاى تروريســت، جايى براى آمريكا در 

منطقه باقى نخواهدگذاشت. 
6- تشــييع شــهداى ترور و جنايت آمريكا در عراق و ايران پيام هاى 
بســيارى از اتحاد 2 ملت، قدرشناســى ملت ها از خادمين و دشمن 
شناســى آنها ، بيعت با مقاومت و تاكيد بــر ادامه اين راه، حمايت از 
جبهه مقاومت و دســتور رهبرى بر انتقام ســخت از تروريست ها را 

دربرداشت. 
اين تشييع بى نظير نشان داد كه آمريكا در منطقه منفور است و به عنوان 
تروريســت شناخته مى شــود و اين فرماندهان جبهه مقاومت هستند 
كه به دليل مبارزه با آمريكا، تروريست هاى دست پرورده و دولت هاى 
دست نشانده و همراهى هميشگى با مستضعفان و مظلومين، محبوبترين 

چهره ها و شخصيت ها در منطقه هستند. 
7- همدان به دليل سال ها همراهى و دوستى قافله ساالر شهيدان مدافع 
حرم، سردار شهيد همدانى با سردار شهيد حاج قاسم سليمانى همواره 
در جبهــه مقاومت نقش آفرين بوده و در ايــن راه كارنامه پرافتخارى 

دارد. 
مردم همدان اميدوار بودند با انتقال پيكر شــهيد سليمانى به همدان، 
تشــييع با شكوه ديگرى را در تاريخ اين سرزمين ثبت كنند و با جبهه 
مقاومت براى مقابله با آمريكا، رژيم صهيونيســتى و تروريست هاى 
نيابتى و ايادى ديگر استكبار در منطقه بيعت مجدد كنند، اما اكنون كه 
اين مهم محقق نشده، مراسم امروز در پياده راه امام خمينى(ره) زمانى 
مناسب براى ســردادن فرياد نفرت از آمريكا، تقدير از فرمانده جبهه 
مقاومت سردار ســليمانى و نيروهاى مقاومت و تجديد بيعت مجدد 
با جبهه مقاومت در منطقه در اخراج تروريســت هاى كت شلوارى و 

نظامى و . . . از منطقه است. 

تا 40 روز برنامه هايى براى پاسداشت شهيد سردار 
سليمانى برگزار مى كنيم

 تا 40 روز برنامه هايى براى پاسداشت شهيد سردار سليمانى برگزار خواهيم كرد.
فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان همدان با عنوان اين مطلب گفت: سردار شهيد 

سليمانى 41 سال از خود رشادت نشان داد و سرباز اسالم بود. 
مظاهر مجيدى، با اشــاره به برنامه هاى بزرگداشت شهادت سردار سليمانى در همدان با 
اشاره به اينكه مردم همدان به ويژه خانواده شهدا از دقايق نخست شهادت سردار سليمانى 
درخواست برگزارى مراسم هايى را در همدان داشتند كه در سراسر استان نيز اين مراسم ها 
برگزار شــده است، افزود: مردم همدان در روز شــهادت وى بعد از اقامه نمازجمعه به 

خيابان ها آمدند و حركت ناجوانمردانه آمريكا را محكوم كردند.
به گزارش ايسنا، مجيدى با بيان اينكه در نقاط مختلف استان، مراسم بزرگداشت شهادت 
ســردار سليمانى برگزار مى شود و تدبير شد كه همزمان با تدفين پيكير وى در كرمان نيز 
در شــهر همدان مراسم باشكوهى برگزار شود، اضافه كرد: روز سه شنبه ساعت 10 تا 12
در ميدان امام(ره) اين مراسم برگزار مى شود تا بزرگداشتى براى اين رزمنده جهان اسالم 
داشته باشيم، بنابراين فردا هر كسى و با هر نيتى كه بايد از اين خادم و سرباز واليت تجليل 
كند، در ميدان امام(ره) حضور داشــته باشد. وى  گفت: دشمنان نتوانستند اين موضوع را 
تحمل كنند و جنايت بزرگ آفريدند اما آن موهبت الهى شد كه جهان اسالم را به حركت 

درآورده و حتى در كشورهاى اروپايى شاهد محكوميت جنايت آمريكا هستيم.
فرمانده سپاه همدان يادآور شد: امسال نيز شهيد حاج سعيد اسالميان از فرماندهان مدير، 

مدبر و دلسوز انقالب اسالمى انتخاب شده است. خانواده اسالميان 3 شهيد دادند و بركتى 
براى استان هستند. اين خانواده در درگيرى احزاب طى دهه 60 و برخورد با نفاق بسيار 

نقش آفرين بودند.
وى با اشــاره به اينكه شهيد اســالميان در دوران دفاع مقدس در مركز كردستان در كنار 
سردار شــادمانى بود و بسيار خوش درخشيد، بيان كرد: در عمليات كربالى 4 و 5 و در 
شلمچه بسيار نقش آفرين بود و امروز كه به سالگرد عمليات كربالى 5 نزديك مى شويم، 
احساس مى كنيم جاى حاج سعيد خالى است. وقتى حاج سعيد با قامت ايستاده در خاك 
دشمن حركت مى كرد دلگرمى براى نيروها بود و از خود بسيار رشادت نشان داد كه يادش 
را گرامى مى داريم، البته امسال برنامه هاى مختلفى در استان به مناسبت بزرگداشت ياد و 

خاطره اين شهيد برگزار كرده ايم.

تجمع عظيم مردم در سوگ سردار سپهبد شهيد قاسم سليمانى

همدان امروز به احترام 
سردار تمام قد مى ايستد 

سبدى كه ديگر نيست 
 حوادث روزهاى اخير و شــهادت سردار سليمانى و اقداماتى كه 
ايران اعالم كرد براى انتقام گيرى و پاســخ دهى به اقدام تروريســتى 
ترامپ انجام دهد،  الزمه هر دولتى است تا در مقابل دشمنان خود به 

اقدامات متقابل دست بزند.
جمهورى اســالمى نيز در نخســتين اقدام در موضع توافق هسته اى، 
آخرين گام خود را برداشت و تمامى تعهدهايى را كه قرار بود پايبند 
باشــد، كنار گذاشــت. اين اقدام هر چند بايد زودتر انجام مى شد اما 
به دليل خويشتن دارى و برخى مصالح و منافع نظام ماند تا در فرصتى 
مقتضى انجام شود كه گويا دولت بهترين فرصت را در شهادت سردار 

سليمانى ديد.
موضوع ديپلماســى خارجى ايران و شــرايطى كه برجام براى كشور 
ايجاد كرد هر چند در نخســتين نگاه  خوشبينانه و اميدواركننده بود 
اما ناتوانى در برنامه ريزى و اســتفاده از ايــن فرصت طاليى موقتى 
كه به وجود آمده بود باعث شــد تا نه تنها ما نتوانيم به برخى اهداف، 
اقدامات و حتى ياريگرى در عرصه بين المللى برسيم بلكه شرايط بدتر 

از آن چيزى شد كه امروزه مى بينيم.
 دولت تدبير و اميد وقتى با شــعار تدبير آمد، مردم اميدوار بودند كه 
اشــتباهات دولت هاى گذشــته را جبران كند و شرايط به نفع تقويت 
ســطح بين المللى و عرصه جهانى و داخل كشورى و در داخل كشور 
عرصه اقتصادى و معيشــتى باشــد؛ در اين زمينه دولت بزرگ ترين 
امتيازى كه داشــت توافق هســته اى بود كه آن موقع هم بســيارى از 
كارشناســان از ديگر اقدامات الزم ســخن گفتند و هشدار دادند كه 
دولت نبايد تمام تخم مرغ هايش را در سبد برجام بچيند گويا مشاورانى 
را كه دور و بر روحانى را گرفته اند آنقدر شــيفته هســتند كه خود را 
برتر از ساير افكار مى دانند اين موضوع را جدى نگرفته و حتى به آن 
تاختند، حاال در تصميمى كه دولت گرفته است تمام تخم مرغ هاى سبد 
برجام فروريخت و دســتاورد دولت بنفش در 6 سال گذشته توافقى 
اســت كه سرانجام آن بازگشــت به نقطه اول بود و اگر يك محاسبه 
دو دوتا چهارتايى بكنيم به راحتى به اين نتيجه مى رســيم كه نه تنها ما 
در دوران دولت بنفش در عرصه هاى مختلف پيشــرفت قابل توجهى 
نداشتيم بلكه در بســيارى از زمينه ها نيز با ضعف و پس رفت مواجه 
شده ايم كه نمونه بارز آن شرايط اقتصادى و اجتماعى موجود در اين 6 
سال و كاهش قدرت اقتصادى مردم است كه در نهايت به 2 اعتراض 

اجتماعى به شرايط منجر شده است.
حال، تصميم اين دولت كه بى شــك با مشاوره و هماهنگى و بررسى 
تمام جوانب آن گرفته شــده اســت قابل  احترام و پذيرش است اما 
نكته اى كه هســت اين است كه دولت تنها در شرايط مناسب 2 سال 
فرصت دارد تا حداقل هاى موجود را كسب كند و در اين زمينه شرايط 
را در يك نگاه خوشبينانه در همين وضعيت حفظ كرده و بدتر از اين 
نكند هر چند كه آقاى رئيس جمهــورى براى اين موضوع توجيهى 
به نام جنگ و صلح دارد و در آخرين ســخنرانى خود درباره اوضاع 
كشــور به بحث شرايط جنگى اشاره كرد و تلويحاً گفت كه انتظارى 
نبايد داشــت و اين توجيهى اســت تا مردم اميدوار نباشد كه اقدامى 

توسط دولت اتفاق بيفتد.
شهادت ســردار سليمانى و اتفاقات پس از آن كه روى خواهد داد از 
مهم ترين و حساس ترين موضوعاتى است كه باعث اتحاد، همدلى و 
همبستگى بيشتر مردم و دولت و مسئوالن مى شود كه البته اين هم از 
بركات خون شهداســت كه در حياتشــان و زمانى كه عروج مى كنند 
خيرشــان براى مملكت مى رسد كه البته خون شهيد سليمانى بيش از 

اينها جايگاه و ارزش دارد. 
توصيه مى شــود دولــت از اين فرصت اســتفاده كرده نــه تنها به 
ترميم روابط خود با ســطوح مختلــف اجتماعى و ديگر اركان نظام 
بپــردازد بلكه تا جايى كه امكان دارد در ســطوح مختلف مديريتى، 
تصميم گيرى و برنامه ريزى و اقداماتى را كه قرار اســت انجام شود 
فراموش نكنــد و در البه الى اين اوضاع و احوال توجه كند كه اين 
شــرايط را اصالح نمايد به طورى كه در ســطح بسيارى از ادارات، 
دســتگاه ها و جاهاى مختلف براى نمونه در اســتان همدان شاهد 
كاهش ســطح تصميم گيرى، مديريت برنامه ريزى و تحقق برنامه ها 
هســتيم كه مى تواند دولت چنين شــرايطى را تا حد مكان به سمت 
تغييرات مثبت پيش ببرد، اميدواريم كه اين فرصت نيز مانند بسيارى 
از فرصت ها توســط دولت سوخته نشود و مثل سبد برجام اين سبد 

نيز واژگون نگردد.

1- اقدامات اعتراضى مردمى در سطح بين المللى به اظهارات جنگ طلبانه 
و ضدفرهنگى ترامپ آغاز شــده اســت. گويا امضاى بيانيه به دبير كل 
ســازمان ملل و پيوســتن به كمپين از جمله اين اقدامات است. گفتنى 
است اقدام تروريستى و توييت هاى جنگ طلبانه و تهديد حمله به مراكز 
فرهنگى ايران نقاب از چهره ترامپ در جهان برداشته و چهره داعشى وى 

براى مردم جهان بيشتر هويدا شده است.
2- برخى داوطلبان تبليغ غيرمستقيم را با انتشار اخبار ديدار با مسئوالن 
ادامــه مى دهند. گويا اين ديدارها به ظاهر كارى اســت. گفتنى اســت 
هوشيارى دفاتر مسئوالن اقدامى پيشگيرانه از اين نوع تبليغات خواهد بود.
3- صداوسيما از شوراى نگهبان تذكر دريافت كرده است. گويا اين تذكر 
به دليل دعوت از داوطلبان انتخابات به برنامه ها و تبليغ آن ها بوده است. 
گفتنى اســت شــوراى نگهبان از رصد فضاى مجازى و تبليغات بيشتر 

داوطلبان در اين فضا و رصد آن نيز اطالع رسانى داشته است.
4- رفع فيلتر تلگرام باز هم درخواست شده است. گويا اين درخواست 
به دنبال افزايش  سانســور در اينستاگرام و به عنوان پاسخى به اين شبكه 
اجتماعى مطرح شــده است. گفتنى اســت به رغم سانسور واكنش هاى 
ايرانيان به شهادت سردار سليمانى در اينستاگرام، تلگرام به مهمترين شبكه 

براى ثبت اين واكنش ها تبديل شده است.
5- برنامه ســنجش پذيرش اصالح طلبان در انتخابات به زودى از سوى 
شوراى عالى سياستگذارى اصالحات به استان ها ابالغ مى شود. گويا اين 
برنامه در اين شــورا تصويب شده اســت. گفتنى است براساس راهبرد 
مصوب جريان اصالح طلبى در انتخابات مجلس يازدهم اين جريان صرفا، 

داوطلبان با رويكرد اصالح طلبانه را معرفى و حمايت خواهد كرد.

 شــوراى ترافيك شهرســتان همدان روز 
گذشــته درحالى موضوعات خــود را دنبال 
مى كرد كه به نظر مى رســد مهمترين مســأله 
عنوان شده در دســتور كار اين جلسه بررسى 
وضعيت پياده راه اكباتان باشــد كه به تازگى با 
ورود ون هــا تا مســجد صاحب الزمان از قرار 

معلوم مجدد به خيابان تبديل مى شود.
امــا نه تنها خبرى از بازشــدن اين موضوع در 
جلســه به گوش نمى رســيد، بلكه اطالعات 
گردآورى خبرنگار ما حكايت از اين داشــت 
كه مستند بر سخنان معاون عمرانى فرماندارى 
بر اســاس دســتورالعمل جديد شوراى عالى 
ترافيك، مباحث اجرايى شوراى ترافيك مراكز 
استان ها و شــهرها همزمان با شوراى ترافيك 
برگزار و بررسى مى شود و دليل مطرح نشدن 
پياده راه اكباتان در اين جلسه هم همين موضوع 

مى باشد.
با اين حال چيزى از اهميت طرح بازگشــت 
اكباتــان به معبــر خيابانى كم نمى شــود، بر 
همين اساس انتظار مى رود مديريت شهرى از 
اجراى پروژه هاى خود در مسير پياده راه سازى 

خيابان هاى 6گانه مركز شهر دفاع كند.
در شــوراى ترافيك شهرستان همدان اتوبوس 
ســيار كتابخانه اى و جانمايى آن در منطقه هاى 
مورد نظر از قاســم آباد تا شــكريه مورد بحث 
گذاشته شد و تنها يك نقطه پرتردد آن هم در 
مسير ميدان رسالت به سمت نائب با مخالفت 
پليس راهور به منظور ايجاد ترافيك و حلقه هاى 

سنگين ترافيكى همراه شد.
كارشناسان راهنمايى ورانندگى بر اين باورند كه 
مسير فوق در بازه هاى زمانى مختلفى از روز با 
حجم عبورى خودروهاى مختلف همراه است 

كه جانمايى يك اتوبوس سيار هرچند به منظور 
فرهنگ سازى در مطالعه چندان معقول به نظر 

نمى رسد.
در اين جلســه همچنين مباحثى كه مربوط به 
غيرايمنى بودن دوربرگردان ورودى شــهر در 
محور شهرستان جورقان بود، به ميز كارشناسى 

سپرده شد.
به گزارش همدان پيام، شهردار جورقان در اين 
جلســه عنوان كرد: دوربرگردان مقابل ورودى 
جورقان موجب ايجاد ترافيك شــديد مى شود 
و اين اتفاق زمانى غيرقابل كنترل مى شــود كه 
در مسير فوق، ماشين هاى سنگين و غيرسنگين 

يا حتى اتوبوس هاى شهرى تردد داشته باشند.
مجيد قره باغى با انتقــاد از انتقال بنكدارى به 
ورودى همــدان و جورقان گفت: براســاس 
آمار بررسى شــده در ازاى هر كاميون كه براى 
كاالهاى ايــن بنكدارى وارد جورقان شــود، 
ترافيكى برابر با 10 خودروى شخصى در مسير 
ايجاد مى شود كه با اين شــرايط دوربرگردان 

فوق جوابگو نخواهدبود.
وى افزود: پيشنهاد شهردارى جورقان، اصالح 
هندســى دوربرگردان است به طوريكه به 200

متر باالتر از مسير كنونى منتقل شود تا از حجم 
ترافيك منظقه كاسته شود.

شــهردار جورقان تأكيد كرد: در آخرين بارش 
برفى اســتان، تصادفى در محور فرودگاه رخ 
داد كه به دليل ايجاد حجــم ترافيك باال، تردد 
خودروها به شــكل سنگين تا جورقان و حتى 
شهرك صنعتى ادامه يافت. براين اساس به نظر 
مى رسد بريدگى اين مسير نياز به ورود جدى 
براى اصالح دارد كه با كمك شهردارى مى توان 
آن را مرتفع كرد. در ادامه نيز مديرعامل سازمان 

ترافيك شــهردارى همدان نســبت به مباحث 
شــهردار جورقان واكنش نشــان داد و گفت: 
باتوجه به اينكه بريدگى عنوان شــده در مسير 
خارج از محدوده شــهرى همــدان قرار دارد، 
شهردارى همدان نمى تواند كاركرد مثمر ثمرى 
ارائه كند زيرا مســير فوق و اصالح آن برعهده 

اداره راه مى باشد.
احسان صباغ گفت: اصالح هندسى اين مسير 
نيازمند همكارى اداره راه با شــهردارى است 
تا بنابر گفته شــهردارى جورقان به كاهش بار 

ترافيكى در منطقه ذكر شده منجر شود.
 كاهش 13 درصدى تصادفات منجر 

به فوت در همدان
معاون برنامه ريزى و امور عمرانى فرماندارى 
شهرســتان همدان نيز از كاهش 20 درصدى 
تصادفات منجر به فوت طى ســال گذشــته 
در همــدان خبر داد و گفت: وقــوع اين نوع 
تصادفات در 9 ماهه امسال در مقايسه با مدت 
مشابه ســال گذشته كاهش 13 درصدى داشته 

است.
رضــا زمانى، با اشــاره به كاهــش تصادفات 
درون شهرى و برون شــهرى در اين شهرستان 
اعالم كرد: در ســال 97 ميزان تصادفات منجر 
به فوت در شهر همدان 20 درصد كاهش يافته 

است.
وى در ادامــه تصريح كرد: طبــق برنامه هاى 
راهبردى مصوب براساس برنامه ششم توسعه، 
ميزان تصادفات منجر به فوت در شهر همدان 
در 9 ماهه ســال 98 در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته ميزان 13 درصد كاهش يافته و اين 
رقم تا پايان سال با سند توسعه استان هماهنگ 

خواهد شد.

زمانى خاطرنشان كرد: دســتگاه هاى اجرايى 
مكلف هستند تا پايان سال 1400 با سند توسعه 
استان پيش رفته و به آمار موردنظر در اين سند 
دست يابند كه شهرســتان همدان طبق قانون 

برنامه گام هاى بسيار خوبى برداشته است.
معاون فرماندار همــدان درباره ارتقاء فرهنگ 
كتابخوانى و انس با كتاب در شهرستان همدان 
يادآور شــد: با همكارى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان يك دستگاه اتوبوس سيار 
براى شهرستان همدان تعريف شده كه باتوجه 
مكان هاى  در  صورت گرفته  كارشناسى هاى  به 

مشخصى به ارائه خدمات مى پردازد.
وى با بيان اينكه درحال حاضر 3000 جلد كتاب 
«يار مهربان» در شــهر در حال گردش است، 
گفت: با هماهنگى هاى انجام شده، 5 نقطه ديگر 
نيز از خدمات اتوبوس ســيار بهره مند خواهند 
شد كه درصورت امكان يك مكان ديگر نيز به 

اين ليست اضافه مى شود.
زمانى با اشــاره به طرح هاى ارائه شــده براى 
ورودى شــهر جورقان و كاهش بار ترافيكى 
منطقه اظهار كرد: شهر جورقان به دليل محدوده 
جغرافيايــى خاص خود و همچنين فاصله كم 
با شهر همدان، شــرايط ويژه اى دارد و بايد با 
دقت و مطالعه بيشترى به ارائه طرح براى منطقه 

پرداخت.
وى با اعالم موافقت دربــاره ضرورت وجود 
دوربرگردان و يا زيرگــذر براى منطقه افزود: 
هرگونه نابســامانى و ترافيك موجود در شهر 
جورقان به شــهر همدان مربوط بوده و به دليل 
فاصلــه كم ميــدان فرودگاه تا ورودى شــهر 
جورقان كنترل حجــم ترافيكى در جورقان از 

الزامات است.

بريدگى پرخطر جورقان نفس مسئوالن را بند آورده است

تصميم گيرى درباره اكباتان به مديران ارشد سپرده شد

 مردم همدان به پاس قدرانى و تجديد بيعت 
با ســردار سرافراز سپاه اســالم، سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليمانى امروز سه شنبه 17 دى ماه 
در ميدان مركزى شهر همدان گردهم مى آيند 
تا با سردادن فرياد "هيهات من الذله" و "مرگ 
برآمريكا" با شهيدان به ويژه گلگون كفنان جبهه 

ايستادگى و مقاومت تجديد بعيت كنند. 
ايــن تجمع بــا حضور اقشــار مختلف مردم 
دارالمومنيــن همدان و با ســخنرانى آيت ا... 
حبيب ا... شــعبانى نماينده ولى فقيه در استان 

همدان برگزار مى شود. 
مردم دارالمؤمنين براى حضور اعتراض آميز به 
اقدامات تروريستى قرار است دست  در  دست 
هم با سردادن بانگ خروش، صداى خود را به 

گوش جهانيان برسانند. 
ايــن تجمع با حضور هيأت مذهبى اســتان و 
همچنين ســاير اقشار جامعه برگزار و نماينده 
ولى فقيه در استان ســخنران اين برنامه است، 
اين حضور تسكين دل مردم شريف همدان در 
غم فراق ســردار واليتمدار سليمانى و به منزله 
اعالم همبســتگى با آرمان هاى شهدا و جبهه 

مقاومت خواهد بود. 
اين روزها حال ايران اسالمى حزن آلود است، 
دل مردم ايران از غمى ســنگين گرفته اســت 
حالشــان خوش نمى شــود مگر آنكه شاهد 

سركوب استكبار باشند. 
اين روزها جاى ســردار سپهبد قاسم سليمانى 
خالــى اســت، فرمانده شــاخه قدس ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمى حاال به جاى زمين 
در آسمان ها است، او جايش خوب است جاى 
ما كه دور از اوييم خوب نيســت و بيقراريم. 
او مــرد مرزهاى جغرافيا نبــود، هرجا ناامنى 
بيداد ميكرد نام پرآوازه اش زمين و زمان را به 
تاثيرگذارى  از  صرف نظر  واميداشت.  سكوت 
مســتقيم حاج قاسم ســليمانى بر راهبردهاى 
نظامى و امنيتى منطقه پرآشــوب خاورميانه، 

اين مغز اســتراتژيك و راهبردى سياست هاى 
امنيتى و سياســى برون مرزى نظام، در دوران 
پرثمر فرماندهى قدس سپاه پاسداران انقالبى، 
توانست مرزهاى دفاعى كشور را كيلومترها از 

مرزهاى جغرافيايى كشور مستقر نمايد. 
نكته بــارز و مشــترك 2 دوره پرافتخار پيش 
و پس از شــهادت اين فرمانده متبحر، شجاع، 
كاربلد، وطن پرســت و غيرتمند سپاه اسالم، 
خدمات ارزشمند ايشان براى تامين امنيت ملى 
كشور بود، سردار سليمانى در اوج مخاطرات 
ايجادشــده از سوى دشمنان كه با شكل گيرى 
داعــش و ديگر گروه هاى تكفيرى از ســوى 
محور عبرى-عربى نمود يافت، توانســت با 
ايثــار، درايت و فرماندهى برآمــده از غيرت 
ايرانى اســالمى خود، با درهــم كوبيدن اين 
گروه ها، توطئه شــوم دشمنان را خنثى و مردم 
ايران، كشورهاى عضو محور مقاومت و حتى 

بخش قابل توجهى از جهان را از آثار سركشى 
تروريست هاى داعشى مصون نگهدارد. 

اما اين پايان كار حاج قاسم نبود، زيرا اثرگذارى 
اين اســطوره تكرارنشدنى و ســردار بى مثال 
ايرانى بر امنيت و منافع ملى كشــور هنوز به 
پايان نرسيده است، درحاليكه مردم ايران امنيت 
و آسايش امروز خود را مرهون رادمردى هاى 
اين مرد بزرگ مى دانند، اما در حساسترين پيچ 
تاريخى نظام، اين خون حاج قاســم بود كه با 
جوشش در ميدان وحدت آفرينى، همبستگى 

ملى را در كشور رقم زد. 
 دشمنان كج انديش اين ابرمرد تاريخ ايران، با 
تصورى غلط حذف قاســم سليمانى را محو 
مقاومت و پايين كشــيدن فتيله نفوذ منطقه اى 
نظام جمهورى اسالمى قلمداد و براساس اين 
تصور نادرســت، به واقع مشــعلى را در انبار 
باروتى انداختند كه به زودى شعله هاى مهيب 

و سركش آن بساط اشغالگرى وحضور چندين 
ساله آن بر منطقه خاورميانه را برخواهدچيد. 

امروز نام قاسم ســليمانى مرزهاى جغرافيايى 
را درنورديــده و جهانــى را مــات و مبهوت 
اين حجم عظيم از دلبســتگى و ارادت ملى و 
بين المللى به اين چهره تاريخ ساز نموده است. 
3 روز عــزادارى، ماتــم و گريه در جاى جاى 
جهان براى اثبات فراملى بودن قاسم سليمانى 
كفايــت مى كند. به يقين امــروز قاتلين حاج 
قاسم به درك درستى از "انتقام سخت" وعده 
داده شده از سوى رهبر معظم انقالب اسالمى 
رســيده و نمايش ابراز ارادت ها و دندان هاى 
برهم فشــرده از خشــم ملت ايــران، ديگر 
ملت هاى آزاده و گروه هاى مقاومت در اقصى 
نقاط جهان در سوگ شهادت اين فرمانده دلير، 
جايى را بــراى تحقق نيافتن ايــن وعده باقى 

نخواهدگذاشت. 

افزايش غلظت آالينده ها طى امروز و فردا 
در همدان

 به دليل پايدارى نسبى جو استان، افزايش غلظت آالينده ها را در مراكز 
شهرى و صنعتى استان شــاهد خواهيم بود. كارشناس مركز پيش بينى 
هواشناسى استان همدان با اعالم اين خبر گفت: طى امروز و فردا آسمان 
استان صاف تا قسمتى ابرى بوده است و بارشى نداريم و به دليل پايدارى 
نســبى جو استان، افزايش غلظت آالينده ها را طى امروز و فردا خواهيم 
داشت.  محمدحسن باقرى شكيب، اظهار كرد: از بعدازظهر چهارشنبه تا 
پايان هفته سامانه بارشى جديدى استان را تحت تأثير قرار خواهد داد و 
در روزهاى پايانى هفته به ويژه در شب چهارشنبه و روز پنجشنبه شاهد 

بارش برف و باران خواهيم بود. 
باقرى شكيب با اشــاره به اينكه تغييرات دمايى همدان بين 6 تا منفى 7
درجه سانتى گراد بوده است، گفت: هواى سرد شبانه طى امشب و فردا 

شب در استان ماندگار خواهد بود. 
وى در پايان خاطرنشــان كرد: طى 24 ساعت گذشته نهاوند با 9 درجه 
سانتى گراد باالى صفر گرم ترين نقطه استان بوده و صبح امروز با منفى 

9 درجه سردترين نقطه استان بوده است. 

مدارس شهر همدان 
در 2 نوبت صبح و 
بعدازظهر امروز سه شنبه 
تعطيل است

 به مناسبت شهادت ســردار اسالم حاج 
قاســم ســليمانى و برگزارى اجتماع بزرگ 
مــردم همدان، تمامى مدارس شــهر همدان 
در دو نوبت صبح و بعدازظهر فردا سه شنبه 

تعطيل شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل 
آموزش و پرورش استان همدان، به اطالع 
مى رســاند بنا بــه درخواســت همكاران 
فرهنگــى، دانش آموزان و اوليــا مبنى بر 
حضور در مراســم گراميداشــت ســردار 

شهيد سپهبد حاج قاسم سليمانى در ميدان 
امام خمينى (ره) همــدان، تمامى مدارس 
در همه دوره هاى تحصيلى در شهر همدان 
امروز سه شنبه 17 دى ماه در نوبت صبح 

و بعد از ظهر تعطيل اعالم شد .
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مالير يكپارچه در سوگ «ققنوس جبهه ها»
سردار دل ها

 پس از شهادت مظلومانه سردار رشيد جهان اسالم، سپهبد «قاسم 
ســليمانى»، مردم و مسئوالن شهرســتان مالير نيز همگام و همراه 
با سراســر ايران به شــيوه هاى مختلف ارادت خاص خود را به آن 
فرمانده بزرگوار و مخلص نشــان داده و در اماكن مختلف نسبت به 
برگزارى مراسم گراميداشت و يادبود سردار سليمانى اقدام كردند و 

برگزارى اين آئين ها همچنان ادامه دارد. 
چندروزى اســت كه مالير يكپارچه در ســوگ «ققنوس جبهه ها» 
عزادار اســت و اين داغ دل همواره تازه مى ماند تا انتقامى سخت و 
ماندگار از خباثت و جنايت آمريكا گرفته شود، ماليرى ها خونخواه 

سردار عزيز اسالم هستند، به اميد آن روز. . . 
 پاسخ ايران به حماقت آمريكا تاريخى است

نايب رئيس كميســيون حقوقى مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
پاســخ ملت ايران به حماقت رئيس جمهور آمريكا تاريخى اســت، 
جنايت نظاميان اياالت متحده در منطقه و به شهادت رساندن سپهبد 
حاج قاسم سليمانى و جمعى از مجاهدان محور مقاومت را محكوم 
كرد.  به گزارش فارس، محمد كاظمى پاســخ قواى نظامى كشور به 
اين اقدام دشــمنانه را متناسب با اهداف راهبردى جمهورى اسالمى 
توصيــف كرد و اقدام متقابل ملت بزرگ ايران در آينده ى نزديك را 

تاريخ ساز و ماندگار دانست. 
 اثر خون شهيد سليمانى را در جامعه فرهنگسازى كنيم 
مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان نيز 
با بيان اينكه كســانى كه اهل فن هســتند و زبان معرفى دارند دقت 
و كنكاش بيشــترى در زندگى شهيد ســليمانى داشته باشند، تأكيد 
كرد: بايد اثر خون شــهيد سليمانى بر جامعه را از طريق ساختارهاى 
اجتماعــى موجود در جامعه فرهنگســازى كنيم. مديركل حفظ آثار 
و نشر ارزش هاى دفاع مقدس اســتان همدان ادامه داد: او با وجود 
شناخت از جامعه و درك دغدغه هاى مردم هميشه مصلحت نظام و 

انقالب را مدنظر داشت. 
وى بــا بيان اينكــه داعش يك تفكر و نفوذ در دين بود كه شــهيد 
ســليمانى از به وجود آمدن اجتهــاد انحرافى جلوگيرى كرد، گفت: 
شــهيد سليمانى انديشه اى بزرگ داشــت و ترس دشمن نيز از اين 
انديشــه برادرى، وحدت و همدلى اســت كه در حال جهانى شدن 

است. 
 برگزارى محافل انس با قرآن به ياد سردار دل ها

به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره سردار شهيد سپهبد حاج قاسم 
ســليمانى جلسه هماهنگى برگزارى محافل انس با قرآن با مديريت 

و راهبرى اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير برگزار شد. 
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان مالير با اعالم اين خبر 
گفت: مقرر شــده است تا مراسم چهلم سردار عزيز هر شب جمعه 
در محل مقبره مرحوم ســيف الدوله محفل انــس با قرآن با حضور 
قاريان مطرح و با دبيرى مجمع قاريان و حافظان شهرســتان برگزار 
شــود و مراســم پايانى كه در ايام ا... دهه مبارك فجر است، از يك 
قارى بين المللى و تراز اول دعوت شــود و برنامه شاخص كشورى 

ترتيب داده شود.
به گزارش ايسنا، پژمان جعفرى افزود: عالوه بر تالوت قاريان در هر 
برنامه يك ُمفسر قرآن درباره آيات قرآن با مفاهيمى همچون فرهنگ 
شهيد و شهادت، جهاد، آموزه هاى دينى و همچنين درباره شخصيت 
سردار سليمانى و خدمات ارزنده و ارزشمند وى ايراد سخن مى كند. 

 نامگذارى جاده سالمت مالير به نام 
سپهبد شهيد سليمانى

دبير شــوراى اسالمى شهر مالير نيز از اين شــورا مبنى  بر تغييرنام 
جاده سالمت به نام بلوار سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى خبر داد. 
رضا زهره  وند گفت: به  منظور پاسداشت رشادت و جان فشانى هاى 
ســردار بزرگ و پرافتخار اسالم حاج قاسم ســليمانى با اتفاق نظر 
اعضاى شوراى اسالمى شهر مالير اين مسير به نام ايشان مزين شد. 

 سه شنبه عاشورايى در جوكار
مــردم واليت مدار بخش جوكار نيز امروز سه شــنبه همه مى آيند تا 
مســجد جامع جوكار را حسينيه شــهيد كربال كنند، آن ها مى آيند با 
چشــمان اشــكبار و بغضى در گلو، مى آيند با دلى شكسته و قلبى 
محزون، مى آيند چون عهد و پيمان دارند، مى آيند چون با حاج قاسم 

رفاقتى از جنس عشق و صداقت دارند. 
مردم واليت مدار بخش جوكار سه شنبه همه مى آيند تا «سيدعلى» در 
نبود مالك اشترش احساس تنهايى نكند. سه شنبه جوكار عاشورايى 
مى شود، يادمان باشد قرار است كمى از آالم سيدعلى بكاهيم و يادى 

از عصر عاشورا كرده و حماسه زينبى به پا كنيم. 

بازاريان نهاوند در سوگ سردار سليمانى 
كركره ها را پايين كشيدند

 بازار ســنتى و ديگر واحدهاى صنفى شــهر نهاوند روز دوشنبه 
به مناسبت شهادت سردار شهيد سپهبد قاسم سليمانى تعطيل شد. 

همزمان با شــهادت سردار سليمانى كسبه و بازاريان نهاوند با نصب 
بنرهاى منقوش به عكس ســردار ســليمانى و پارچه سياه در سطح 
بازار، همراه با ديگر اقشار مردم به سوگوارى پرداخته و بر ادامه راه 

آن شهيد واالمقام تاكيد كردند. 
رئيــس اتاق اصناف نهاوند افزود: عالوه بر ســياه پوش كردن بازار 
بيــش از 700 واحد صنفى بازار سرپوشــيده نهاوند و ديگر اصناف 
با برافراشــته كردن پرچم مشكى در محل كسبه خود همدرديشان را 
با ساير اقشــار ملت شهيد پرور ايران اسالمى نشان داده و خواستار 

مقاومت در برابر استكبار جهانى شدند. 
حســن حســنى با بيان اينكه بازار ســنتى و ديگــر واحدهاى 
سردار  شــهادت  دوشــنبه به مناسبت  روز  نهاوند  شــهر  صنفى 
شــهيد ســپهبد قاسم ســليمانى تعطيل شــده بود، گفت: صبح 
روز يكشــنبه نيز بازاريان نهاوند به منظور شــركت در مراســم 
عــزادارى مغازه هاى خود را تعطيل و در آئين ســوگوارى آن 

يافتند.  حضور  واالمقام  شهيد 
وى افزود؛ بازاريان و مردم نهاوند از ابتداى هفته به مناسبت شهادت 
شهيد ســردار ســليمانى همراه با اقشــار مختلف مردم به صورت 
خودجوش در قالب دستجات سينه زنى و نواختن مارش عزا در شهر 

و روستا به سوگ نشسته و آئين هاى عزادارى برپا كردند. 

ميدان مركزى نهاوند به نام 
شهيد سليمانى مزين شد

 نهاونــد- معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيــام: ميدان مركزى 
نهاوند كه پيش از اين به ميدان مركزى شــناخته شده بود به نام سردار 
ســليمانى نامگذارى شــد و آئين رونمايى از طرح آن بزودى انجام 

خواهد شد. 
شــهردار نهاوند با اعالم اين خبر به همدان پيام، افزود: شهادت اگرچه 
مقام وااليى است و سردار سليمانى همواره آرزوى شهادت و پيوستن 
به دوستان شهيدش از جمله سردار همدانى را داشت، اما رفتنش قلب 

همه ما را اندوهگين و عزادار كرد. 
محمد حســين پور با بيان اينكه شهرداران شــهرهاى مختلف كشور 
براى زنده نگه داشــتن ياد سردار و اعالم حمايت و آمادگى براى ادامه 
راه شــهيد امنيت كشور و جهان اســالم، در اقدامى شايسته يكى از 
خيابان هاى اصلى شــهر را به نام ســردار نامگذارى كــرده و درحال 
گســترده كردن اين حركت براى قدردانى از اقدامات و رشــادت هاى 
سردار هستند، شهردارى نهاوند نيز با مشورت شورا و مسئولين ارشد 
شهرســتان، ميدان مركزى و مهمترين مركز تردد شــهر را به نام شهيد 

سردار حاج قاسم سليمانى نامگذارى و مزين خواهدكرد. 
حســين پور گفت: با تصويب شــوراى اسالمى شــهر نهاوند براى 
نامگذارى ميدان تازه تاسيس شهر بنام سردار سليمانى، اين اندك كارى 
است كه براى ســپاس گذارى از رشادت هاى سردار و شهيد امنيت و 

ايثار انجام داده مى شود. 
وى تصريح كرد؛ مزين شــدن يكى از خيابان هاى شهر به نام شهيد 
سليمانى بهانه اى براى تداعى هميشگى ياد، خاطره و راه اين شهيد 
گرانقدر اســت.  وى، سردار سليمانى را نماد مقاومت و عزتمندى 
ايران اســالمى دانست و گفت: دشــمنان بدانند كه راه اين شهيد 
ادامــه دارد و نام و ياد اين بزرگ مرد در دل ها براى هميشــه زنده 

خواهدماند. 
حســين پور همچنين از سياه پوش كردن ميادين و خيابان هاى شهر در 
عزادارى سردار سليمانى توسط شهردارى گفت و اينكه مردم، ادارات 
و نهادهاى خصوصى هم خودجوش به يارى شهردارى آمده و نسبت 
به نصب بنر و پوسترهاى يادبود سردار سليمانى اقدام كردند و اين را 
از محبوبيت سردار در قلب مردم و ارادتشان نسبت به اين شهيد بزرگ 

ايثار و فروتنى مى دانيم. 
شــهردار نهاونــد همچنين اجــراى برنامه هاى فرهنگــى و مذهبى 
برگزارشــده توسط شورا و شهردارى در روزهاى عزادارى مردم خبر 

داد. 

قروه درگزين به كمپين نام گذارى معابر 
به نام «سپهبد سليمانى» پيوست

 شــهردارى قروه درگزين به كمپين نام گذارى معابر به نام «شهيد 
سپهبد حاج قاسم سليمانى» پيوست. 

به گزارش همدان پيام، در جلســه شــهردار و شوراى اسالمى شهر 
و كميتــه نام گذارى معابر به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت 
و پاس داشــت رشادت ها و جان فشانى هاى ســردار سرافراز شهيد 
ســپهبد حاج قاســم ســليمانى، كمربندى جديداالحداث فاز دوم 
شــهرك فرهنگيان «روبروى مســكن مهر» به نام شهيد سپهبد حاج 

قاسم سليمانى نام گذارى گرديد. 

بدهى 125 ميليارد ريالى مشتركين برق 
در كبودراهنگ

كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: مشتركين برق در شهرستان كبودراهنگ 
125 ميليارد ريال بدهى به توزيع برق دارند.

مدير وزيع برق شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب با اشاره به اينكه 
كبودراهنگ از لحاظ وســعت بزرگترين شهرستان استان است، افزود: با 
توجه به اين امر توزيع برق كبودراهنگ بيشــترين خطوط 20 كيلوولت 
را  در بخش هاى روستايى و بيشترين پراكندگى خدمات مشتركين را در 

سطح استان دارد.
على هايل همدانى همچنين با اشــاره به وجود 43 هزار مشترك برق در 
شهرســتان كبودراهنگ افزود: مشتركين برق اين شهرستان بيش از 125 

ميليارد ريال بدهى به توزيع برق اين شهرستان دارند.
وى درباره تعويض سيم هاى مسى شبكه هاى فشار ضعيف و تبديل كابل 
خودنگهدار تصريح كرد: در حاشيه شهر و روستاها به منظور جلوگيرى از 
سرقت و افزايش پايدار شبكه 4 هزار و 750 متر نيز در روستاها و مقدار 

15 هزار متر نيز در شهر كبودراهنگ در دست اقدام است.
وى خاطرنشــان كرد: از ابتداى امسال بخش مركزى 6 هزار و 580 متر 

شبكه با فشــار ضعيف با اعتبارى بالغ بر 3 هزار و 664 ميليون ريال در 
بخــش گل تپه 2 هزار و 600 متر با اعتبــارى بالغ بر 1680 ميليون ريال 
ساخته شــده و تا پايان سال نيز 1200 متر شــبكه در 3 بخش مركزى، 

شيرين سو و گل تبه به اتمام مى رسد.
هايل همدانى درباره برق رســانى به 6 حلقه آب شرب جديد و 8 حلقه 
چاه آب كشاورزى و 3 واحد صنعتى، 3 واحد دامدارى و 3 واحد مجتمع 
خدمات و رفاهى تصريح كرد: نصب 24 دستگاه پست توزيع برق شامل 
ترانسفورماتور و تابلوى كنترل در مجموع به قدرت 2030 كيلوولت آمپر 

با اعتبارى بالغ بر 34 هزار و 371 ميليون ريال انجام شده است.

كارت پرسنلى سيد عباس مرتضوى به شماره پرسنلى        
78998985صادره از آموزش پرورش كبودرآهنگ

به شماره شناسنامه  2757مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد

آگهى مزايده اموال منقول 
اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان همــدان 
ــماره 9800029  ــوز ش ــتناد مج ــه اس ــر دارد ب در نظ
نســبت بــه فــروش آهــن آالت، لولــه ادارى از طريــق 
مزايــده عمومــى اقــدام نمايــد متقاضيــان محتــرم 
ــامانه  ــده س ــماره مزاي ــاس ش ــر اس ــد ب مى توانن
بــه   1098000173000002 الكترونيكــى  تــداركات 
ــت 98/10/28  ــخ 98/10/17 لغاي ــدت 10 روز از تاري م

اقــدام فرماينــد.
ــت  ــت درياف ــد جه ــرم مى توانن ــان محت متقاضي
ــده  ــور شــركت در مزاي ــه منظ ــات بيشــتر ب اطالع
ــه  ــانى setadiran.ir مراجع ــه نش ــك ب الكتروني

ــد. نماين

آگهى برگزارى مجمع عمومى
جامعه حرفه اى هتلداران استان همدان 

هيأت مديره جامعه حرفه اى هتلداران استان همدان 

و  بندى  درجه  تكميل،  اصالح،  ايجاد،  آيين نامه   25 ماده  به  استناد  با 
نرخ گذارى تأسيسات گردشگرى و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1394/6/4 
هيأت محترم وزيران و در راستاى اجراى ضوابط دستورالعمل نحوه ايجاد 
شماره  به  ابالغى  ايران  گردشگرى  صنعت  حرفه اى  تشكل هاى  فعاليت  و 
952100/26671 مورخ 1395/8/10 و اصالحات بعدى ابالغى از سوى مقام 
اعضاء  كليه  از  دستى  صنايع  و  گردشگرى  فرهنگى،  ميراث  وزارت  عالى 
مجمع  در  ذيل  مدارك  داشتن  دست  در  با  مى شود  دعوت  مجوز  داراى 
عمومى جامعه هتلداران استان همدان كه در روز شنبه مورخ 98/11/5 راس 
ساعت 11 صبح در محل: جامعه هتلداران به آدرس ميدان باباطاهر، هتل 

باباطاهر برگزار مى  گردد شركت نمايند.
مدارك مودر نياز جهت حضور در مجمع عمومى:

■ كارت شناسايى  ■ مجوز فعاليت 
دستور جلسه: 

انتخاب هيأت مديره و بازرس 

اطالعيه
تأسيس تشكل حرفه اى ميهمانپذيرداران 

استان همدان (نوبت دوم)
تاريخ انتشار: 98/10/17

نماينده مهمانپذيرداران استان همدان-  ولى نصير مطلق

تأسيسات  نرخ گذارى  و  بندى  درجه  تكميل  اصالح  ايجاد  آيين نامه   25 ماده  استناد  به 
ميهمان پذيرداران و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1393/6/4 هيأت محترم وزيران و بر 
صنعت  حرفه اى  تشكل هاى  و  فعاليت  ايجاد  نحوه  دستورالعمل  در  مندرج  ضوابط  طبق 
گردشگرى ايران ابالغى شماره 952100/26671 مورخ 1395/8/10 به منظور حفظ حقوق 
و منافع  ما آغاز و قانونى خود و بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى همكارى و هميارى با 
سازمان جهت پيشبرد اهداف گردشگرى و پذيرش و انجام امور تصدى قابل واگذارى (غير 
حاكميتى) و با رعايت ضوابط و مقررات نسبت به تشكيل انجمن حرفه اى با عنوان فوق در 
شرف تأسيس مى باشد. لذا كليه مديران شاغل در صنف مزبور مى توانند جهت عضويت از 
تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 15 روز كارى درخواست كتبى خود را به نشانى همدان، 
اول خيابان اكباتان ميهمانپذير سعادت ارسال و يا با شماره 08132521707 و يا شماره 

موبايل 09181113005 تماس حاصل نمايند.
هيأت موسس: 

1- ولى نصير مطلق، 2- آرش اخترى 3- ناصر فرشچيان 4- سيف ا... سيفى رفعت 5- 
مهين حكمتى 6- اكبر بدرى 7- سيف ا... مرادلو 8-صفرعلى سالك نقدى 9- جهانبخش 

فالحى 10-مهدى كريمى

آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه گلزارى موسوى داراى شماره شناسنامه  4051742881 به شرح دادخواست كالسه 676/98ش112ح از 
اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سياره احمدپور به شماره شناسنامه  
5253 در تاريخ 98/8/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است 
به: 1-هوشنگ گلزارى موســوى فرزند سيداسداله   به شماره شناسنامه 4051742881 متولد 1342 فرزند متوفى 
2-فاطمه گلزارى موسوى فرزند سيداسداله   به شماره شناســنامه 10462 متولد 1351 فرزند متوفى 3-منصوره 
گلزارى موسوى فرزند سيداسداله   به شماره شناسنامه 9360 متولد 1349 فرزند متوفى 4-فريده گلزارى موسوى 
فرزند سيداســداله   به شماره شناسنامه 7 متولد 1344 فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف411)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 

 مرمت جــداره بيرونى حمــام تاريخى 
فامنين و عمليات اســتحفاظى و استحكامى 
اين بنا تكميل شــد. مسئول ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى شهرستان فامنين با 
اعالم اين خبر گفــت: «تكميل مرمت حمام 
تاريخى فامنين از ســال 1390 شــروع و در 
ســالجارى با اجراى مرمت جــداره بيرونى 
حمام تقريباً عمليات استحفاظى و استحكامى 

اين بنا به پايان رسيده است.
به گــزارش همدان پيــام، حميدرضا زارعى 

گفت: حمام تاريخى فامنين از جمله مهمترين 
آثار و ابنيه تاريخى شهرســتان اســت كه در 
محــالت قديمى و مجاورت مســجد جامع 

قرار دارد.
زارعى در ادامه افزود: بناى مذكور با 380 متر 
مربع مساحت داراى پالن مستطيل شكل و با 
توجــه به تزئينات، مصالح و معمارى طاق و 
قوس هاى به كار رفته، مربوط به دوره قاجاريه 
است.   وى همچنين بيان كرد: در سالجارى 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع  دستى 

اســتان همــدان مبلــغ 500 ميليــون ريال 
بــراى مرمت جداره بيرونــى حمام تاريخى 
اختصاص داد كه عمليات اجرايى طى 2 ماه 

به پايان رسيد. 
حمــام تاريخى فامنين يكــى از مهمترين آثار 
تاريخى شهرستان فامنين مى باشد كه در داخل 
شهر و در محالت قسمت جنوبى شهر فامنين 
و در مجاورت مسجد جامع قرار گرفته است. 
بنا از لحاظ پالن مستطيل شكل مى باشد و نوع 
معمارى و طــاق و قوس هاى به كاررفته در بنا 

شــباهت زيادى به آثار دوران قاجاريه دارد و 
جزو بناهاى تحت حفاظت ســازمان ميراث 

فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى است. 
بنــاى مذكــور در ســالهاى 1390 و 1391 
توسط سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى مورد مرمت اســتحفاظى و 
استحكامى قرار گرفته است. از جمله مرمت ها 
مى تــوان به مرمــت فضــاى داخلى مرمت 
بدنه هــاى آجرى و همچنين مرمت بدنه هاى 

خارجى و بام سازى در بنا را نام برد.

 كشف لوازم آرايشــى قاچاق در فامنين، 
دستگيرى يك قاچاقچى حرفه اى موادمخدر 
در بهار و دستگيرى 2 سارق و كشف 3 فقره 
سرقت در نهاوند عناوين اخبار كوتاه انتظامى 

استان همدان است. 
به گزارش مهر، فرمانده انتظامى شهرســتان 
فامنين از كشف لوازم آرايشى قاچاق به ارزش 

20 ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد. 
على حســن حيدرى اظهار كرد: براى تداوم 
اجراى طرح تشديد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
و مقابله با فعاليت هاى مجرمانه ناامن كنندگان 
اقتصاد كشــور، ماموران انتظامى شهرســتان 
فامنين با همكارى بازرسان اداره صنعت، معدن 
و تجارت و با انجام بررسى هاى تخصصى و 

تحقيقات ميدانــى از يك واحد صنفى تعداد 
388 قلم انواع لوازم آرايشى و بهداشتى قاچاق 

و فاقد مجوز كشف كردند. 
وى با اشــاره بــه اينكــه ارزش ريالى اقالم 
مكشوفه طبق نظر كارشناسان مبلغ 20 ميليون 
ريال برآورد شــده است، افزود: در اين رابطه 
يك نفر متهم دســتگير و بــه مرجع قضايى 

معرفى شد. 
 دستگيرى يك قاچاقچى حرفه اى

 مواد مخدر در بهار
فرمانده انتظامى شهرستان بهار از كشف بيش 
از يك كيلوگرم موادمخدر ترياك و دستگيرى 
يك قاچاقچى حرفه اى مــواد مخدر در اين 

شهرستان خبر داد. 

بزرگ على نورى در تشــريح اين خبر گفت: 
ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
بهــار از توزيــع و خريدوفــروش يكى از 
شهرستان  در  موادمخدر  حرفه اى  قاچاقچيان 
مطلع شــدند كه با هماهنگى الزم با دستگاه 
قضائى و انجام كارهاى اطالعاتى، دستگيرى 

متهم در دستور كار پليس قرار گرفت. 
وى در گفت وگو بــا مهر افزود: پليس بهار 
با انجام كارهاى اطالعاتى دقيق، متهم را كه 
يكى از فروشندگان حرفه اى مواد مخدر بود 
در مخفيگاه خود به همراه يك كيلو و 250
گرم موادمخدر از نوع ترياك دستگير و پس 
از تشــكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى 

كردند. 

فرمانده انتظامى شهرستان نهاوند از دستگيرى 2 
سارق و كشف 3 فقره سرقت توسط يگان هاى 

انتظامى اين شهرستان خبر داد. 
شااحمد ســاكى افزود: ماموران انتظامى با 
انجام اقدامات فنى و پليسى يك نفر سارق 
خودرو را شناسايى و در يك عمليات پليسى 
وى را دستگير كردند و به كالنترى تحويل 

دادند. 
وى در گفتگــو با مهــر افــزود: متهم در 
تحقيقات فنى اعتراف كرد كه يك دســتگاه 
خــودرو پرايد را نزديك يــك ماه پيش در 
يكى از محالت شهرســتان سرقت كرده كه 
با راهنمايى متهم، خودرو پرايد سرقتى نيز 

كشف شد. 

 نقشــه رقومــى (ديجيتــال) يك هــزارم 
شهرمالير با مقياس يك پنج هزارم با عكس هاى 
هوايى تهيه و توسط سازمان نقشه بردارى كل 
كشورتاييد شد. شــهردار مالير با عنوان اين 
مطلب گفت: آخرين نقشــه تهيه شده از شهر 
مالير مربوط به عكس هاى هوايى 15 ســال 

گذشته و با مقياس يك دوهزارم بود. 
به گزارش ايرنا، حســين بابايــى اظهار كرد: 
باتوجه به نياز شــركت هاى خدمات رسان و 
ساير سازمان ها، دستگاه هاى دولتى و همچنين 
نياز شــهردارى به نقشه جديد شهر، نسبت به 
تهيه نقشه توپوگرافى با مقياس يك پنج هزارم 

ازعكس هاى هوايى اقدام شد. 
بابايى بيان كرد: پس از طرح موضوع و مكاتبه 
با اداره كل نقشــه بردارى منطقه غرب كشور، 
اعتبار اجراى اين طرح حدود 34 ميليون تومان 
براساس فهرست بهاى سال 1393 برآورد شد 
كه شــهردارى مالير با اســتفاده از اعتبارات 
استانى و 65 درصد زير قيمت، اين طرح را با 

مبلغ 120ميليون تومان به اتمام رساند. 
وى با اشــاره به اينكه ســازمان نقشه بردارى 
كشــور عمليات عكس  بــردارى هوايى براى 
تهيه نقشــه يك هــزارم براى شــهر مالير را 
به وســعت تقريبى 5000 هكتــار آغاز كرد، 
گفت: عكس بردارى هوايى ســال 93 توسط 
سازمان نقشــه بردارى كل كشور انجام و پس 
از پردازش توســط سازمان يادشده در اختيار 
شركت مهندسى مشاورفراز، طرف قرارداد با 

شهردارى مالير قرار گرفت. 
شهردار مالير ادامه داد: پس از پردازش تمامى 
عمليات تهيه نقشــه رقومى يك هزارم شــهر 
مالير، هم اكنون اين نقشــه به تاييد ســازمان 

نقشه بردارى كشور به عنوان ناظر پروژه رسيده 
است. 

بابايــى مورد اســتفاده اين نقشــه رقومى را 
براى كاداســتر (نقشــه پالك هاى شــهرى)، 
ارائه خدمات بهتر به شهروندان، دستگاه هاى 
خدمات رســان و تاســيس بانــك اطالعات 
تاسيسات شهرى ضرورى دانست وافزود: اين 
نقشــه به عنوان مرجع، مى تواند كمك موثرى 

ارائه دهد. 
وى همچنين زمينه سازى و تهيه بستر مناسب 
بــراى تحقق شــهر الكترونيك، تــدارك و 
همچون  روستاهايى  در  زيرساخت ها  تحكيم 
ناميله، حاجى آباد، ازناو، حرم آباد، احمدآباد و 

شــهرهاى پيرامون مالير، كمك به ساماندهى 
حاشيه شــهر به ويژه مناطق پيرامون كمربندى 
بروجرد، پشت ناسيونال و كارگاه هاى پيرامون 
بلوار خليج فارس (حد فاصل ميدان تعاون تا 
ميدان نيروى انتظامــى) را از ديگر فوايد اين 

نقشه برشمرد. 
شهردارمالير با بيان اينكه عكسبردارى هوايى 
به صورت ديجيتالى و با اســتاندارد باال انجام 
شده اســت، اظهار كرد: تيم تبديل عكس به 
نقشه (فتوگرامترى) از افراد مجرب و با سابقه 
در سطح كشور بوده و كار كيفيت بااليى دارد. 
بابايى گفت: طرح نقشه بردارى رقومى مالير 
كارى دانش  بنيان اســت و زيرساخت توسعه 

درمديريت و برنامه ريزى شــهرى به شــمار 
مى رود. 

ديجيتال كــردن يا رقومى ســازى نقشــه ها 
عملياتى اســت كه در خالل آن، اطالعات 
داده هاى  به  كاغذى  نقشــه هاى  در  موجود 
تبديل  "بــردارى"  يــا  "رســترى"  رقومى 
گرديده و برحسب نياز، اطالعات توصيفى 
اضافه  موجود در نقشــه ها نيز به عوارض 

مى شود. 
نقشــه هاى رقومى نيز به نقشــه هايى اطالق 
مى شوند كه توسط تكنيك هاى رقومى توليد 
شده و به فرم رقومى نيز ذخيره مى شوند. شهر 

مالير داراى حدود 190هزار جمعيت است. 

مسئول ميراث فرهنگى فامنين:

مرمت جداره بيرونى حمام تاريخى فامنين تكميل شد

دستگيرى يك قاچاقچى حرفه اى مواد مخدر در بهار

شهردار مى گويد براى نخستين بار نقشه كامل شهر را به صورت رقومى تهيه كرده ايم

شهر مالير ديجيتالى شد
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بيانيه 3 كشور اروپايى 
درباره تصميم جديد برجامى ايران

 رئيس جمهور آمريكا در ادامه ادعاهاى ضدبشرى خود بار ديگر بر 
حمله به «اماكن فرهنگى مهم» ايران در صورت انتقام  تهران پس از به 

شهادت رساندن سپهبد قاسم سليمانى تأكيد كرد.
او كه به شــدت به خاطر توييت روز گذشته اش از سوى رسانه ها و 
افكار عمومى دنيا زير فشــار است، با تكرار ادعاهاى خود عليه ايران 
گفت: آنها مجاز به كشتن مردم ما هستند، آنها مجاز هستند كه مردم ما 
را شــكنجه كنند و مورد آزار و اذيت قرار دهند، آنها مجاز به استفاده 
از بمب هاى كنار جاده اى و منفجركردن مردم ما هســتند اما ما اجازه 

نداريم مراكز فرهنگى آنها را لمس كنيم؟ نه اينطور نمى شود!
 در همين زمينه 3 كشــور اروپايى گروه موســوم به "E٣" در بيانيه 
مشــتركى با طرح ادعاى واهى «انجام اقدامات خشــونت آميز توسط 
ايران» خواســتار پرهيز از آنها شده و خواستند «رعايت مفاد گنجانده 
شــده در توافق هسته اى ســال 2015 با قدرت هاى جهانى را از سر 

بگيرد.»
به گزارش ايســنا، در اين بيانيه 3 كشــور فرانســه، انگليس و آلمان 
همچنين اعالم كردند كه بر اهميت كاستن از تنش ها در عراق و ايران 

و عزم خود براى مبارزه با داعش تأكيد مى كنند.
در اين بيانيه آمده اســت: «ما بر تعهد خودمان در ادامه مبارزه با گروه 
داعش كه يك اولويت اســت تأكيد مى كنيم. اين ضرورى است كه ما 
ائتالف مربوط به آن را حفظ كنيــم. از مقام هاى عراق مى خواهيم به 

روند تأمين پشتيبانى الزم از اين ائتالف ادامه دهند.»
اين 3 كشــور همچنين اعالم كردند: «مــا آماده ادامه مذاكرات با همه 
طرف ها به منظور مشاركت در كاستن از تنش ها و برقرارى مجدد ثبات 

در منطقه هستيم».
 قطعنامه محدوديت اقدام نظامى رئيس جمهور 

عليه ايران را به رأى مى گذاريم
در پى تكرار تهديدات دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا براى هدف 
قراردادن نقاطى در ايران نانسى پلوسى رئيس مجلس نمايندگان آمريكا 
نامه اى به دموكرات هاى كنگره ارســال و در آن با لحنى شديد تأكيد 
كــرد كه هرگونه اقدام نظامى رئيس جمهــور عليه ايران بايد با اجازه 

كنگره باشد.
وى در ايــن نامه اعــالم كرد كه مجلس نماينــدگان در هفته جارى 
قطعنامــه اختيارات جنگ براى محدودكــردن اقدامات نظامى رئيس 
جمهور درباره ايران را در شــرايطى كه تنش ها با اين كشور افزايش 

يافته است، به رأى مى گذارد.
به گفته پلوسى، اين قطعنامه بر مسئوليت نظارت طوالنى مدت كنگره 
از طريق اين مأموريت تأكيد مى كند كه درصورت عدم اقدام بيشــتر 
كنگره، خصومت هاى نظامى دولت درباره ايران ظرف 30 روز متوقف 

مى شود.
رئيس مجلس نمايندگان آمريكا در نامه خود آورده است: حمله روز 
جمعه آمريكا به فرودگاه بغداد نامناسب و تحريك آميز بود كه مقامات 
ارشد نظامى ايران را هدف قرار داد. اين حمله سربازان، ديپلمات ها و 
ديگر افراد ما را از طريق تشديد جدى تنش ها با ايران به خطر انداخته 
است. بر اســاس اين گزارش، رئيس جمهورى اياالت متحده بامداد 
يكشنبه در رشته توييتى ضمن تهديد ايران به حمله ى نظامى «سريع و 
سخت»، در اظهاراتى شگفت آور كه تا كنون در تاريخ سياست سابقه  
نداشــته، ايران را تهديد كرد كه درصورت اقدام متقابل در پاســخ به 
حمله ى تروريســتى كه منجر به شهادت «سرداران مقاومت» شد، 52
نقطه ى مهم ايران كه شــامل «اماكن فرهنگى مهــم براى ايرانيان» نيز 

مى شود را هدف قرار مى دهد.

انتخابات 
در شعب استان آنالين است

 با توجه به نبود مشكل در شعب ثابت انتخابات و رفع مشكل ساير 
نقاط سيار با جابه جايى، پيش بينى مى شود 100 درصد پوشش استعالم 

در شعب رأى گيرى اين استان به صورت آنالين انجام شود.
مسئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات همدان گفت: تعدادى 
ســيم كارت به همراه نرم افزار جديد از ســوى وزارت كشور به دفتر 
فناورى اطالعات ســتاد انتخابات اســتان با هــدف آزمايش مجدد 

آنتن دهى شعب پيش بينى شده براى انتخابات تحويل شد.
محمدحســن ميرزايى در گفت وگو با ايرنا افزود: اين نرم افزار عالوه 
بر بررســى پوشــش آنتن دهى همراه اول پوشش شبكه اى APN را 

نيز به همراه دارد.
ميرزايى ادامه داد: ســيم كارت هاى همراه اول به روش APN فعال 
شــده به گونه اى كه اگر شــبكه آنتن دهى همراه اول پاسخگو نباشد 

مى توان از پوشش شبكه اى APN استفاده كرد.
وى خاطرنشــان كرد: طبق آزمايش هاى صورت گرفته با نرم افزارهاى 
سابق و پيش از ارسال نرم افزار جديد توسط وزارت كشور، 8 نقطه از 

شعب سيار روستايى مشكل آنتن دهى داشتند.
مسئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان همدان بيان كرد: 
طبق دستور وزارت كشور با نرم افزار APN بايد آنتن دهى تمامى نقاط 

دوباره بررسى شود كه اين فرايند تا 10 روز آينده به پايان مى رسد.
ميرزايى با بيان اينكه همدان جزو استان هاى نخست در زمينه آنتن دهى 
شــعب دريافت رأى اســت، افزود: درصدد هســتيم د صورت بروز 
آنتن دهى بهترين مكان و نقطه را براى اســتقرار شعب سيار به منظور 

استعالم و احراز هويت آنالين پيش بينى كرد.
وى اضافــه كرد: در روز رأى گيرى براى اســتعالم و احراز هويت از 
شــبكه «يو.اس.اس.دى» همراه اول، «اى.پى.ان» (APN) و شــبكه 

(Dial-Up) استفاده مى شود.

نقش شهيد سليمانى
 در ايجاد وحدت بين ملت هاى اسالمى

فيض ا... مظفرپور »
 شــهادت بزرگ مرد جبهه مقاومت ســپهبد شهيد قاسم سليمانى 
آن چنان كه مقام معظم رهبرى در ديدار با خانواده اين شــهيد فرمود: 
«ســردار سليمانى همان گونه كه شــخصيت بزرگى بود شهادتش نيز 

بزرگ بود.»
اعالم 3 روز عزاى عمومى در كشــور از طرف رهبر معظم انقالب نيز 
خود دليل ديگرى بر بزرگى و عظمت اين شــهيد واالمقام و نقش و 
جايگاه برجســته او در تحوالت دفاعى و امنيت كشور و كشورهاى 

محور مقاومت مى باشد.
اين شــهيد بزرگوار مصداق بارز «اشدا ء على الكفار و رحماء بينهم» 
مى باشد. نمونه بارز اين نوع برخورد عزتمندانه شهيد سليمانى، سخنان 
سال گذشته آن بزرگوار در يادواره شهداى عمليات رمضان در همدان 
مى باشــد كه سردار سليمانى خطاب به ترامپ رئيس جمهور مغرور و 
تروريست آمريكا گفت: ترامپ قمارباز حريف تو من خودم هستم و 
تو كوچكتر از آنى كه حريف رهبر من باشــى» كه نشانه اوج عزت و 
اقتدار اين شهيد در مقابل دشمنان همانگونه كه در قرآن فرموده «اشد 
على الكفار» بود. درحاليكه سپهد شهيد سليمانى در برخورد با دوستان 
و برادران دينى در كشــور هاى محور مقاومت بسيار متواضعانه بود. 
به ويژه در داخل كشــور وى يك شــخصيت محبوب در بين تمامى 
جناح ها و گروه هاى سياســى بود و رابطه و تعامل خوبى با همه آن ها 

داشت. 
عالوه بــر اينكه محبــوب قلب ملت بــود و اين محبوبيــت به دليل 
همان عمل به دســتور قرآنى «رحماء بينهم» است كه شهيد سليمانى 
نمى خواســت، درحاليكه دشــمنان زيــادى در خارج وجــود دارد. 
گروه هاى سياســى داخلى كه همگى معتقد به نظام و قانون اساسى و 
ركن ركين آن واليت فقيه هســتند. به دليل پاره اى اختالف ساليق در 
شيوه اداره كشور با هم دچار نزاع و اختالف شوند، زيرا بنابر فرموده 
قرآن، اختالف و تنازع موجب از بين رفتن قدرت و توان مســلمان ها 

مى شود و آن ها را در مقابل دشمنان سست مى كند.
امام راحل عظيم الشأن نيز همواره بر حفظ وحدت تأكيد مى فرمودند و 
وحدت كلمه را رمز پيروزى مى دانستند همچنانكه مقام معظم رهبرى 
خلف صالح امام نيز همواره گروه هاى سياســى و جناح ها را به حفظ 

وحدت دعوت مى كنند.
زيرا دشمنان همواره از وجود اختالف بين مسئوالن خوشحال شده و 

از وحدت آن ها غمگين و ترسان مى شوند.
ســردار شهيد سليمانى نه تنها در زمان حيات منادى وحدت بود بلكه 
خون پاك اين شهيد برگوار نيز موجب وحدت در بين محور مقاومت 
از لبنان و سوريه و عراق و ايران گرفته تا حماس در فلسطين و مردم 

مسلمان يمن گشته است.
به ويژه آنكه در ماه هاى اخير با توطئه دشمنان اختالفاتى در عراق بين 
خود عراقى ها و يا حتى برخى موضع گيرى هاى منفى عليه كشورمان 

شكل گرفته بود.
در داخل كشــور نيز اختالفات سياسى باتوجه به نزديكى انتخابات و 
مشكالت بروز كرده در كشــور بعد از قضاياى بنزينى، افزايش يافته 

بود.
شهادت سردار سليمانى همه مسئوالن و گروه ها و جناح هاى سياسى 
را متحد كرد زيرا همه مى دانيم دشمن اصلى ما آمريكا و اذنابش هستند 
و تنها راه پيروزى حفظ وحدت كلمه است. بايد از اسوه حسنه سردار 
ســليمانى در اين زمينه درس بگيريم و با خودى ها مهربان و با كفار 
و دشــمنان اسالم نامهربان باشيم و با دشمن با شدت برخورد كنيم و 
انتقام ســختى كه مقام معظم رهبرى فرمود در انتظار دشمنان اسالم و 
تروريست هاى بين المللى و در رأس آنها آمريكا و ترامپ مى باشد را از 
آنها بگيريم ، زيرا كوتاه آمدن و نرمش در مقابل دشمن، او را گستاخ تر 
مى كند و مقاومت و شــدت عمل در مقابل آن ها به عقب نشينى آنان 
منجر خواهدگشــت. اين موضوع را در طول 40 ســال گذشته بارها 
آزموده ايم و تنها راه ملت ايران مقاومت در برابر مســتكبرين عالم به 

سركردگى آمريكاست.
 اين درسى است كه شهيد سليمانى به ما و محور مقاومت داده است.

هرگونه آسيب به ميراث بشرى جنايت 
عليه فرهنگ  و تمدن انسانى است

 هرگونه آســيب به ميراث بشــر در هر نقطه جهان و توسط هر شخصى با 
جنايت عليه فرهنگ و تمدن انسانى برابر است.

دبيــركل جمعيــت حمايــت از حقــوق زنــان در واكنــش بــه تهديــد دونالــد 
ترامــپ مبنــى بــر هــدف قــرار دادن اماكــن فرهنگــى در ايــران در حســاب 
ــركل  ــرش دبي ــو گوت ــه آنتوني ــارى خطــاب ب ــر خــود از امضــاى طوم توييت

ســازمان ملــل متحــد خبــر داد.
شــهيندخت موالوردى توييت نوشــت: «من هم امضا كــردم؛ دبيركل محترم 
ســازمان ملل متحد، با امضــاى اين طومار اعالم مى نمايــم كه تهديد رئيس 
جمهورى اياالت متحده آمريكا در حملــه به مراكز فرهنگى و تاريخى ايران، 

ارتباطى به اختالفات و اهداف سياسى ندارد.»

ترامپ نتيجه ماجراجويى خود را خواهد ديد
 ترامــپ نتيجه ماجراجويى خود را در منطقه خواهد ديد و تصويب خروج 
نيروهاى آمريكايى از عراق آغاز آن اســت.معاون سياسى وزارت امورخارجه 
درباره تهديدات مداوم رئيس جمهــورى آمريكا عليه ايران درباره تهديدهاى 
رئيس جمهورى آمريكا عليه ايران گفت: تهديد مردم ايران امر تازه اى نيست و 
در طول 40 ســال پس انقالب در سايه تهديدات آمريكا زندگى و رشد كرديم 
و هر روز قوى تر شديم. اين يك تجربه شكست خورده است كه ترامپ دوباره 
به آن دست مى زند.سيدعباس عراقچى ادامه داد: روساى جمهور پيشين آمريكا 
هم اين اســتراتژى را -كه از طريق فشــار، تهديد و تحريم ايران را وادار كنند 
به خواســته هاى آنها تن بدهد- امتحان كردند و شكست خوردند. ملت ايران 
ثابت كرده كه ممكن است به زبان احترام و كرامت پاسخ دهد ولى به هيچ وجه 

به زبان تهديد و زور هرگز پاسخ نمى دهد.

پكن با استفاده ناعادالنه از تهديد به اعمال تحريم، 
مخالف است

  اقــدام رئيس جمهــورى آمريــكا مبنــى بــر تهديــد عــراق بــه 
كــرد. محكــوم  را  بيشــتر  تحريم هــاى  اعمــال 

به گزارش ايلنا ســخنگوى وزارت خارجــه چين،گفت كه پكن از اياالت 
متحده مى خواهد از قدرت سوء استفاده نكنند.

گنگ شوانگ با اشــاره به تهديد «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا مبنى 
بر اعمال تحريم هاى بى مانند عليه عراق، افزود كه چين با اســتفاده ناعادالنه از 

تهديد به اعمال تحريم مخالف است.
ترامــپ پيــش از ايــن در واكنــش بــه مصوبــه پارلمــان عــراق در خصــوص 

اخــراج نيروهــاى آمريكايــى، بغــداد را تهديــد كــرده بــود.

 در حادثه شهادت سردار سليمانى 4 نفر 
ديگر نيــز كه همراه وى بودند به شــهادت 

رسيدند.
به گزارش تسنيم بامداد روز جمعه در جريان 
حمله پهپاد آمريكايى به كاروان حشد الشعبى 
كه به شهادت سپهبد قاسم سليمانى فرمانده 
نيروى قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى و 
ابومهدى المهندس نائب رئيس حشد الشعبى 

شــد،  منجر  عراق 
4 نفــر از همراهان 
سردار سليمانى نيز 
به شهادت رسيدند.

حســين  شــهيد 
متولد  پورجعفرى 
در   1345 ســال 
كرمان اســت. اين 
شــهيد بزرگوار از 
دوران دفاع مقدس 
ســردار  همــراه 

سليمانى بوده اســت و در سال 76 با سردار 
ســليمانى وارد نيروى قدس سپاه شد و در 
سال هاى اخير نيز دستيار ويژه شهيد سليمانى 
بوده است. از شهيد پورجعفرى 2 دختر و 2

پسر به يادگار مانده است.
شهيد ديگر همراه حاج قاسم سليمانى شهيد 
هادى طارمــى از نيروهاى محافظ ســردار 
سليمانى بوده است. شهيد طارمى متولد سال 

1358 و اصالتاً اهل زنجان بوده اســت. وى 
در بســيارى از مأموريت هــاى خطير همراه 
سردار سليمانى بود تا اينكه در 13 دى ماه در 
حمله پهپاد آمريكايى همراه سردار سليمانى 

به شهادت رسيد.
يكى ديگر از شهداى همراه سردار سليمانى 
شهيد شهرود مظفرى نيا است. وى اصالتاً اهل 
كهك استان قم بوده و او نيز از نيروهاى كادر 

حفاظت سردار ســليمانى بوده است. شهيد 
مظفرى نيا در سال 1357 در تهران متولد شده 
و از وى 2 فرزند دختر به يادگار مانده است.

چهارمين شــهيد ايرانى حادثــه 13 دى ماه 
شهيد وحيد زمانيان است. اين شهيد متولد 
ســال 1371 و اهل شهر رى تهران است و 
از نيروهاى حفاظت ســردار سليمانى بوده 

است.

 شهداى ايرانى همراه سردار سليمانى را بشناسيد 

 ســيل خروشــان جمعيــت در روزهاى 
گذشــته در شــهرهاى نجف، كربال، اهواز، 
مشــهد و تهران براى وداع با پيكر پاك سپهبد 
شهيد قاسم سليمانى پيام آور آن است كه اقدام 
نابخردانه مقامات آمريكايى تنها اتحاد، انسجام 
و يكپارچگى دنياى اســالم را به دنبال داشته 

است. 
تهران روز گذشــته ميزبان پيكر پاك ســپهبد 
شهيد ســردار قاسم سليمانى بود، دالورمردى 
كــه آوازه اش بيــش از ميهــن اســالمى، در 
بين پابرهنــگان و ســتمديدگان و مظلومين 
كشــورهاى عراق، لبنان، فلســطين، يمن و 

سوريه پيچيده بود.
گذرگاه هاى تهران از ســپيده دم ديروز شاهد 
حضور گســترده، پرشور و تاريخى مردم اين 
شهر و همه مهمانان آن در مراسم بدرقه سردار 
سپهبد قاسم سليمانى بود؛ شكوهى به عظمت 
سردار در خيابان هاى تهران برپاشد كه كالم و 

تصوير از توصيف آن عاجز است.
مراســم تشييع و بدرقه ســردار سپهبد شهيد 
قاسم ســليمانى از صبح ديروز در خيابان هاى 

منتهى به دانشگاه تهران آغاز شد.
مراســم با مداحــى حاج صــادق آهنگران و 
ســينه زنى مردم و پــس از آن با ســخنرانى 
زينب سليمانى دختر ســردار شهيد سليمانى 
كه پدر شــهيدش را "بزرگترين مرد راهبردى 
در محاســبه قدرت و رفتار دشمن خواند" و 

تكبيرهاى جمعيت حاضر آغاز شد.
همچنين اســماعيل هنيه رئيس دفتر سياسى 
جنبش مقاومت اسالمى حماس ديگر سخنران 
اين مراسم بود كه شــهيد سليمانى را "شهيد 

قدس" ناميد.
سراسر مسيرهاى منتهى به مراسم، حكايت از 
حجم انبوه جمعيت براى بدرقه سردار شهيد 
سليمانى داشت، ازدحام جمعيت براى شركت 
در مراسم از سمت كرج و استان البرز بوده و 
ايستگاه هاى مترو ارم سبز و ديگر ايستگاه هاى 
منتهى به اين مســير با ازدحام باالى جمعيت 

روبه رو شد.
مسئوالن لشگرى و كشورى، جمعى از سفراى 
مقيم تهران از جمله ســفراى عــراق، تركيه، 
افغانستان، فلسطين، عمان و آذربايجان، اقشار 
مختلــف جمعيت از زنان و مــردان به همراه 
كودكان به صورت خانوادگى در مراسم بدرقه 

سردارحضور داشتند.
مردم تهران با شــعارهاى "مرگ بر آمريكا"، 
"مرگ بر اســرائيل"، "اين همه لشگر آمده به 
عشق رهبر آمده"،"علمدار نيامد"، "اى لشگر 
صاحب زمان آماده ايم آماده ايم"، "نه ســازش 
نه تســليم نبرد با آمريكا"، "واى اگر خامنه اى 
حكم جهادم دهد"، "لبيك يا حسين"، "لبيك 
يا خامنه اى"و... در مراسم تشييع و وداع با پيكر 

سردار شهيد سليمانى شركت كردند.
شــركت كنندگان در مراســم تشــييع شهيد 
قاســم ســليمانى با امضاى طومارى خواهان 
گرفتن انتقام ســخت شهادت سردار سليمانى 
شدند. جمعى از شــركت كنندگان در مراسم 
تشييع شهيد سپهبد قاسم سليمانى و ابومهدى 
المهندس و هم رزمانشــان با اعــدام نمادين 
ترامــپ، جنــازه وى را از چهــارراه كالج تا 

دانشگاه تهران حمل كردند.

 اشك هاى رهبر در فراق سردار
رهبر معظم انقالب درحالى بر پيكر ســردار 
ســپهبد قاسم ســليمانى نماز خواندند كه در 
بخش هاى مختلف نمــاز بارها گريه كردند و 
هم زمان با تكبيرهــاى رهبر انقالب و صداى 
گريــه ايشــان نمازگزاران حاضــر هم گريه 
كردند. نماز تمام شد و پيكر شهداى مقاومت 
با مشــايعت مردم به بيرون از دانشگاه انتقال 

يافت. 
 غوطه ور در خون

مقام معظــم رهبــرى در نماز براى شــهيد 
ســليمانى عبارات اختصاصى را به كار بردند. 
ايشــان در اين نماز عبــارت «اللهم أدخلهم 
مخلطين  توفيتهم  فإنك  برضوانك،  برحمتك 

ســبيل  فى  بدمائهــم 
رضاك مستشهدين بين 
أيديهــم، مخلصين فى 
الكريم؛  لوجهك  ذلك 
رحمتت  به  پروردگارا 
ايشــان را به بهشــت 
داخــل كن، تــو جان 
آنهــا را در حالى كه در 
غوطه ور  تو  رضاى  راه 
در خونشــان شده و به 
شــهادت رســيده و با 
اخالص رو به سوى تو 

بودند، گرفتى».
رهبــر معظــم انقالب 
بخــش  در  همچنيــن 
ديگرى از نمــاز براى 
عبارت  سليمانى  شهيد 

«اللهم الطاهرين وألحقنا بهم وارزقنا الشــهادة 
فى ســبيلك يا موالى، الحمــدهللا الذى أكرم 
المستشــهدين فى سبيله، الحمدهللا الذى رزقنا 
الشهادة فى سبيله، الحمدهللا الذى رزقنا الجهاد 
فى سبيل اإلسالم؛ خدايا درجاتشان را باالتر ببر 
و ايشان را با محمد و خاندان پاكش محشور 
بفرما و ما را به ايشان ملحق بگردان و شهادت 
در راهت را روزى ما قرار بده. حمد و ستايش 
خدايى را كه شهيدان راهش را بزرگ داشت.

بر اساس گزارش ايرنا خبرنگاران رسانه هاى 
داخلى و خارجى نيز در اين مراســم حضور 

چشمگيرى داشــتند و رسانه هاى روسى اين 
مراســم را به صورت زنده پوشــش دادند. از 
طرفــى خبرنگار نيويورك تايمــز در توييتى 
حضور مردم را ميليونى و در 25 ســال اخير 

بى سابقه دانسته است.
يك خبرنگار المانيتور هم با اشــاره به مراسم 
تشييع شهيد ســليمانى در توييتر خود نوشته 
اســت: من تاكنــون چنين چيــزى در ايران 
نديده ام. حتى مراســم هاى مذهبى اين گونه 
(مردم) را جمع نمى كند كه قاســم ســليمانى 

كرده است.
آسوشــيتدپرس گزارش داد كــه مقام معظم 
رهبرى ايران با صــداى بلند در ميان صداى 
صدهــا هزار نفر از عزاداران بر پيكر قاســم 
ايرانى  ارشد  ژنرال  ســليمانى 
كه در حمله هوايى آمريكا به 
فرودگاه بغداد جان خود را از 
اين  خواندند.  نماز  داد،  دست 
اقدام آمريــكا موجب افزايش 
و  تهران  ميان  تنش ها  شــديد 

واشنگتن شده است.
بى بى ســى هــم در خبرى به 
شكوه  با  مراســم  اين  پوشش 
پرداخت و بخشــى از سخنان 
دختر سردار سليمانى در مراسم 

تشييع پدرش را منتشر كرد. 
كه  بود  ديگرى  رسانه  الجزيره 
در خبــر خود نوشــت: تهران 
شــاهد ســيلى از عزاداران در 
مراسم تشــييع سردار سليمانى 

بود.
اين پايگاه خبرى نوشــت: هزاران نفر از مردم 
تهران به خيابان ها آمدند. رهبرى ايران هم در 
اين مراسم بر پيكر سردار سليمانى نماز خواند.
لس آنجلس تايمز نوشــت: رهبــر ايران، روز 
دوشــنبه در ميان صداى صدها هــزار نفر از 
عزاداران، براى شهادت سردار سليمانى اشك 

ريخت. 
 پايان حضور شوم آمريكا 
در غرب آسيا آغاز شده است

وزير امور خارجه كشــورمان نيــز در پيامى 
توييتــرى با توجه به حضور با شــكوه مردم 

در مراسم وداع با پيكر سردار شهيد سليمانى 
و هم رزمــان او خطاب به ترامپ نوشــته و 
سياســت هاى غلط او در قبال مــردم ايران را 

مورد سؤال قرار داد.
محمدجواد ظريــف، در پيامى توييترى خود 
آورده اســت: " آقاى ترامپ! آيا در عمر خود 
چنين دريايى از انسان ها را ديده ايد؟ آيا هنوز 
مى خواهيد به مشورت هاى دلقك هايى كه به 
شما درباره منطقه ما مشورت مى دهند گوش 
كنيد؟ آيــا هنوز تصور مى كنيد مى توانيد اراده 
اين ملت بزرگ و مردمش را بشــكنيد؟ پايان 
حضور شــوم آمريكا در غرب آسيا آغاز شده 

است."
ســپهبد شــهيد قاسم ســليمانى بامداد روز 
جمعه بــه همــراه ابومهــدى المهندس از 
فرماندهان حشــد الشعبى توسط بالگردهاى 
آمريكايى به شــهادت رســيد. ايــن اقدام 
جنايتكارانــه آمريكا در حالــى رخ داد كه 
ســپهبد ســليمانى به دعوت نخست وزير 
عراق براى كاهش تنش هــاى منطقه اى، در 

كشور عراق حاضر شده بود. 
پيــش از ايــن پيكر شــهداى ايــن حمله 
تروريستى روز شنبه (14 دى) به ترتيب در 
حرميــن كاظمين (ع) و ســپس در بغداد و 
پس از آن در كربــالى معلى در جوار حرم 
امام حســين (ع) و حضــرت عباس (ع) و 
در نجف اشرف در جوار حرم اميرالمومنين 
(ع) تشييع شــد. همچنين روز يكشنبه( 15

دى) پيكر شهدا پس از ورود به ايران، ابتدا 
در اهواز و ســپس در مشــهد مقدس و در 
آســتان قدس رضوى (ع) با حضور ميليونى 

مردم تشييع شد.
پس از تشــييع و تكريم پيكر ســردار سپهبد 
شهيد قاسم سليمانى توسط مردم تهران، پيكر 
اين ســردار مقاومت عصر ديروز (دوشــنبه 
16 دى) بــراى وداع بــه قم منتقل و ســپس 
بــراى تدفين امروز به زادگاهش كرمان منتقل 

مى شود. 
همچنين بر اســاس اعالم حشدالشعبى، پيكر 
ابومهــدى المهندس پس از انجــام آزمايش 
DNA براى تدفين در وادى الســالم نجف به 

عراق منتقل خواهد شد.

وداع چندميليونى تهران با سردار مقاومت

بدرقه اى همپاى شكوه شهيد

خبر

آزادراه تهران-ساوه 
به سردار شهيد سليمانى تغييرنام يافت

 ســخنگوى وزارت راه وشهرســازى از تغييرنــام 4 زيرســاخت 
حمل ونقل كشور به دستور وزير راه وشهرســازى به نام شهيد سرافراز 

سپاه اسالم، سپهبد قاسم سليمانى، خبر داد.
به گزارش وزارت راه وشهرســازى، سيدقاســم بى نيــاز ادامه داد: 
فــرودگاه بين المللــى اهواز يكــى از 5 فرودگاه پرتردد كشــور، 
آزادراه تهران-ساوه-سلفچگان، پايانه مرزى مهران از پرترددترين 
پايانه هــاى مرزى و پــل كيلومتــر 214 آزادراه اصفهان-شــيراز 
به عنوان مرتفع ترين پل آزادراهى كشــور، از جمله زيرساخت هاى 
مهم در حوزه راه وشهرســازى هســتند كه به  نام سپهبد شهيد قاسم 
ســليمانى نام گذارى شدند و اين زيرســاخت ها از اين پس با اين 

شد. خواهند  شناخته  نام 

تعويق مراسم سالگرد
 آيت ا... هاشمى رفسنجانى

 مجلس گرامى داشت مرحوم آيت ا... هاشمى رفسنجانى در دانشگاه 
علوم تحقيقات

به گزارش ايســنا، مراسم سومين ســالگرد درگذشت آيت ا... هاشمى 
رفســنجانى كه قرار بود روز پنجشنبه 19 دى ماه برگزار شود، به دليل 
هم زمانى با مراســم بزرگداشت سپهبد شهيد قاسم سليمانى به تعويق 
افتاد. اين مراسم در ساعت 8 صبح 26 دى 98 در سالن اجالس سران 

در تهران برگزار خواهد شد.

انقالب  معظــم  رهبــر 
درحالى بر پيكر ســردار 
سپهبد قاســم سليمانى 
در  كه  خواندنــد  نمــاز 
نماز  مختلف  بخش هاى 
و  كردند  گريــه  بارهــا 
هم زمان با تكبيرهاى رهبر 
گريه  صــداى  و  انقالب 
حاضر  نمازگزاران  ايشان 

هم گريه كردند
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بهداشتنكتهدانشگاه
تغيير مدارك، منابع و سهميه استعداد درخشان 

آزمون ارشد پزشكى 99
 مركز ســنجش آموزش پزشــكى از تغيير مدارك مورد پذيرش، منابع و سهميه 
استعداد درخشان در رشته آموزش هوشــبرى و آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى 

گروه پزشكى سال 1399 خبر داد. 
به گزارش ايســنا، بر اين اساس به دليل همنام بودن مقطع كارشناسى رشته هوشبرى 
با مقطع كارشناسى ارشد رشته آموزش هوشبرى، دانش آموختگان مقطع كارشناسى 
وشبرى مجاز به استفاده از سهميه بدون آزمون با رعايت ضوابط آئين نامه در  رشــته
اين رشــته مى باشند.  در رشته علوم تغذيه مدرك علوم و مهندسى صنايع غذايى به 
جاى مهندسى علوم و صنايع غذايى در قسمت رشته هاى مورد پذيرش براى آزمون 
كارشناسى ارشد مورد قبول است.  در منابع آزمون رشته مهندسى بهداشت حرفه اى، 
درس بهداشت حرفه اى، تمام رفرنس هاى مصوب دروس تخصصى برنامه مصوب 

كارشناسى بهداشت حرفه اى به عنوان منابع براى آزمون ارشد مورد تاييد است.

 D شير غنى شده با ويتامين
را در سبد غذايى خود بگنجانيد

 همــه پزشــكان بــه ويــژه متخصصــان تغذيــه مــردم را بــه مصــرف روزانــه 
ــل  ــى به دلي ــن ماده غذاي ــه اي ــد ك ــن باورن ــرا براي ــد زي ــب مى كنن ــير ترغي ش
داشــتن ويتامين هــاى بســيار در ســالمت انســان موثــر اســت، بــه هميــن دليــل 
ــوع كمبودهايــى كــه در  ــه ن اســت كــه اكنــون در كشــورهاى مختلــف بســته ب
ــد، برايــن اســاس در  ــردم آن كشــور وجــود دارد، شــير را غنى ســازى مى كنن م

ــا ويتاميــن D انجــام شــده اســت.  كشــور مــا، غنــى ســازى شــير ب
بــه گــزارش ايرنــا، شيــــر يــك غــذاى كامــل اســت و به دليــل دارا بــودن انــواع 
ــالمت  ــظ س ــد و حف ــى در رشــ ــش مهم ــا نق ــيارى از ويتامين ه ــالح و بس ام
انســان دارد، شــير و فرآورده هــاى لبنــى مهمتريــن منبــع تاميــن كلســيم اســت 
و مصــرف آن بــراى حفــظ ســالمت و اســتحكام اســتخوان ها، دندان هــا و 

ــود.  ــه مى ش ــت توصي پوس

كاهش فشار كار با نگهدارى گياهان كوچك 
در محل كار

 داشــتن يك درخت بونســاى يا كاكتوس روى ميز محل كارتان و خيره شدن به 
هنگام كار به آن مى تواند به آرامش و كاهش استرس شغل شما منجر شود. 

به گزارش ايســنا، متخصصان ژاپنى با توجه به اين گــزاره كه طبيعت براى بهبود 
عمومى تندرســتى مفيد است، به بررسى اين كه آيا يك گياه كوچك مى تواند واقعًا 

خلق وخوى افراد را در محل كار بهبود بخشد، پرداخته اند. 
2 عامــل ســنجش اســترس، ميــزان اضطــراب روزانــه و ضربــان قلــب آن هــا نيــز 
ــدان  ــن كارمن ــج نشــان داد كــه اي ــرى شــد. نتاي ــل و بعــد از مطالعــه اندازه گي قب
ــا  ــن آن ه ــزان اســترس در بي ــز كار خــود داشــتند، مي ــاه روى مي ــى يــك گي وقت

ــت.  ــمگيرى داشته اس ــش چش كاه
گياهان آپارتمانى كوچك مى تواننــد در محيط هاى كارى از نظر اقتصادى نيز مفيد 

باشند، زيرا باعث كاهش استرس و به نوبه خود بهبود بهره ورى افراد مى شوند. 

ثبت نام 6320 نفر همدانى در بيمه اجبارى سالمت
 در اســتان همدان 6320 نفر براى استفاده از پوشش خدمات بيمه اجبارى سالمت 

ثبت نام كردند. 
مديركل بيمه ســالمت استان همدان با بيان اينكه پوشش اجبارى بيمه سالمت از نيمه 
آبان ماه در اســتان كليد خورد، گفت: تابســتان امســال آئين نامه پوشش اجبارى بيمه 
ســالمت توســط هيأت دولت تصويب و در مهر و آبان مقدمات آن فراهم شــد و از 

نيمه هاى آبان اجرايى و ثبت نام از متقاضيان بيمه سالمت انجام شد. 
ســعيد فرجى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در استان همدان از 6320 مراجعه كننده 
پوشش بيمه اجبارى سالمت، 170 نفر با پرداخت كامل حق بيمه و 240 نفر با پرداخت 

50 درصد حق بيمه تحت پوشش بيمه اجبارى سالمت قرار گرفتند. 

افزايش تخلفات دارويى، نتيجه تاسيس بى قيد و شرط 
داروخانه ها

 تأسيس بى قيد و شرط داروخانه، تخلفات دارويى و تبليغ و مصرف القايى دارو را 
در كشور افزايش مى دهد و تجمع داروخانه ها را به سمت مناطق لوكس باالى شهرهاى 
بزرگ مى برد و مناطق كمتر برخوردار را محروم تر مى كند. رئيس ســازمان غذا و دارو 
گفت: معتقد هســتيم كه تصميم حذف محدوديــت جمعيتى و جغرافيايى و مقررات 
فاصله مكانى براى تأســيس داروخانه ها باعث ايجاد تخلف و ازدياد تخلف مى شــود 
به طوريكه قطع به يقين بازار دارويى كشــور آســيب جدى خواهد ديد . محمدرضا 
شانه ساز در گفت وگو با ايرنا افزود: استانداردهاى توليد و توزيع دارو بين المللى است 

و با بقيه كاالها فرق مى كند و قيمت گذارى آن كامال حساب شده است. 

اشتغال زايى بنياد بركت مبتنى بر اقتصاد مقاومتى است
 رئيس هيأت مديره بنياد بركت ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) مدل اشتغالزايى 
اجتماع محور بنياد بركت را به دليل انطباق با تاكيدات رهبر معظم انقالب مبنى بر اقتصاد 

مقاومتى محور فعاليت ها ذكر كرد. 
به گزارش مهر، محمود عســكرى آزاد افزود: يكــى از مهم ترين اهداف همه دولت ها 
ايجاد اشــتغال به خصوص در مناطق محروم و روســتايى اســت، اما سرمايه گذاران 
تمايل چندانى به ســرمايه گذارى در اين مناطق ندارند و فعاليت هاى خود را در مناطق 

پرجمعيت متمركز مى كنند كه به خالى شدن هرچه بيشتر روستاها منجر مى شود. 
وى هشــدار داد: اگر برنامه اى براى توسعه و اشــتغال مناطق روستايى نداشته باشيم، 

كشور با يك بحران جدى مواجه خواهد شد. 

راهكارهايى براى تقويت يادگيرى
 براى افزايش ميزان يادگيرى مطالعه شــبانه به مطالعه سحرگاهى 

منتقل شود. 
مطالعه شبانه خود را به مطالعه سحرگاهى منتقل كنند و در اين صورت 
تأثير شــگرف آن را در ميزان يادگيرى و تمركز و همچنين شادابى و 

توان جسمى و روحى شان خواهند ديد. 
يك متخصص طب سنتى در مورد دغدغه دانش آموزان براى تقويت 
حافظه در شــب امتحان گفت: از جمله مــواردى كه دانش آموزان و 
دانشجويان در شب امتحان بايد رعايت كنند اين است كه خواب آن ها 
حدود ساعت 9 شب تا 4-5 صبح باشد تا موجب رفع خستگى هاى 

جسمى و روحى و افزايش قدرت حافظه و تمركز شود. 
ناصــر رضايى پور در گفت وگو با مهر به دانش آموزان و دانشــجويان 
توصيه كرد كه بايد بين وعده شــام و خواب افراد، دســت كم 2 الى 
3 ســاعت فاصله باشــد تا موجب نفخ و ورم معده، ايجاد رؤياهاى 
ترسناك، كاهش تمركز و ايجاد كسالت و خستگى در روز بعد نشود، 
همچنين بى خوابى هاى درازمدت باعث خشــكى مزاج مغز، اختالل 
خواب، رؤياهاى ترســناك، كاهش حافظه و حتى مشكالت روحى 
و روانى جــدى، اختالل گوارش، ضعف و بى حالى، كاهش انرژى و 

تمركز، تيرگى رنگ پوست و. . . مى شود. 
وى بــه چند توصيــه غذايى مهم و بســيارمؤثر هم بــراى كاهش 
اضطــراب و تشــويش، افزايش تمركــز در زمان مطالعــه و بهبود 
كيفيت خواب در زمان امتحان اشــاره كرد و گفت: مصرف بيشــتر 
خوراكى هاى زودگوار و لطيف مانند سمنو، شيره بادام، فرنى، حريره 
بادام، شله زرد، شــيربرنج و زرده تخم مرغ عسلى با كمى دارچين يا 
زعفران موجب ســنگينى معده نمى شــود و اين خوراكى ها موجب 
مى شود تا به جاى توجه طبيعت بدن به دستگاه گوارش، قواى بدنى 

بيشتر صرف تمركز و يادگيرى شود. 
 همچنيــن در ادامه به پرهيز از پرخورى، باهم خورى و برهم خورى 
اشــاره كــرد و اظهــار كــرد: پرهيــز از خوردنى هاى ســودازا و 
غليظ كننده هاى خون مانند غذاهاى ســرخ كرده و چرب، گوشــت 
گاو و گوســاله، كله پاچه، جگر، پيتزا، سوســيس و كالباس، عدس 
زياد، بادنجان، قارچ، كنســروها و كمپوت هــا، غذاهاى خميرى و 
لزج مانند ماكارونى و الزانيــا و پنير پيتزا، غذاهاى مانده و نان هاى 
بيــات، خوردنى هاى خيلى ترش يا خيلى شــور و همچنين پرهيز از 
خوردنى هاى محرك چون ادويه تند، انواع ســس هاى قرمز و سفيد 
و. . . ، پرهيــز از خوراك هاى نفاخ ماننــد حبوبات زياد، انواع كلم، 
ترب و تربچه، سير و پياز خام و شاهى، به خاطر ايجاد نفخ گوارشى 

و اختالل در تمركز توصيه مى شود.

حذف يا كاهش مصرف "نمك طبيعى"
 باعث ابتال به بيمارى هاى قلبى و كليوى

 كاهش مصرف نمك طبيعى در وعده هاى غذايى عوارض جانبى 
زيادى دارد كه خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى را افزايش مى دهد و به 

افزايش ضربان قلب منجر مى شود. 
بــه گزارش تســنيم، بيش از 40 ســال به ما گفته شــده كه خوردن 
نمك باعث ايجــاد بيمارى هاى مختلف از جمله بيمارى هاى قلبى و 
فشــارخون مى شود؛ برخى پزشــكان مى گويند كه به همان اندازه كه 
استعمال سيگار يا ورزش نكردن براى سالمتى ما مضر است، مصرف 

نمك نيز سالمتى ما را تحت تأثير قرار مى دهد!
بر اســاس تحقيقات جديد انجام شده، اين محدوديت ها در برابر همه 
غرايز طبيعى ما ايستادگى مى كنند؛ نياز بيولوژيكى انسان به نمك طبيعى 
مانند عطش انســان به آب است؛ انسان ها در اصل افراد "شورطبعى" 
هستند؛ تعرق انسان از نمك است و سلول هاى بدن در مايعات نمكى 

غرق هستند؛ انسانها بدون نمك قادر به زندگى نخواهند بود. 
نقش نمك آنقدر در زندگى انسان اساسى است كه كمبود آن به عنوان 

يك داروى "ضد باردارى طبيعى" عمل مى كند. 
رژيم غذايى كم  نمك باعث كاهش نياز جنسى انسان مى شود، احتمال 
باردارى را كاهش مى دهد و بــر وزن نوزادان هنگام تولد تأثير منفى 
مى گذارد، مطالعات بالينى نشــان مى دهــد رژيم هاى غذايى كم نمك 
مى توانند خطر اختالل در نعوظ، خستگى و كاهش سن بارورى زنان 

را افزايش دهند. 
همچنين به هنگام خونريزى هاى شديد، مواد نمكى موجود در بدن در 

جهت انسداد خونريزى عمل مى كنند. 
بنابراين چرا تقريباً همه پزشكان هنوز هم به ما مى گويند كه نمك براى 

بدن و سالمتى ضرر دارد؟!!
ديدگاه پزشكى ارتدوكس در مورد نمك مبتنى بر يك فرضيه مستقيم 
است كه بر اساس آن خوردن مقادير زياد نمك به فشار خون باال منجر 
مى شود؛ اين گفته كه نمك باعث افزايش فشار خون مى شود بيش از 

100 سال پيش توسط دانشمندان فرانسوى بيان شد. 

ابرار ورزشى: قلعه نويى: فوتبال ايران قانون مدونى ندارد 
 كاغذ گرونه پيدا نمى شه روش قانون بنويسن

ايران ورزشى: استقالل لرزان ترين نيمكت 4 سرمربى در 8 ماه 
 تنوع باعث ارتقا روحيه مى شه !!

همدان پيام: آغاز پروازهاى داخلى و خارجى از فرودگاه همدان
 به اميد ماندگارى!!

اير نا: دليل افزايش آمار افسردگى در جامعه چيست؟
 رفاه اقتصادى وآرامش  

همدان پيام: آغاز پرواز هاى داخلى و خارجى از فرودگاه همدان
 به نظر، رفاه اقتصادى وآرامش؟!!  

شوت ورزشى: كالدرون من احمق نيستم عاشقم
 پس ورزش رو رها كن برو كالس مشاعره !!

تجارت: گرانى كاالها بعد از عيد صحت ندارد 
 هنوز كه آخر پاييز نشده جوجه ها رو مى شمارى!!

ابتكار: باخت كبوترهاى ايرانى به موشك كاغذى 
 كبوترها برنج خارجى خوردن مغزشون ضعيف شده 

اسكناس: طرح بنزين 2 هزار تومانى روى ميز نمايندگان مجلس
 نماينده  ها فعال وقت ندارن برن كار تاپشونو ببينن!!

همدان پيام:تخلف سيگار فروشان همدان
 نكنه تو سيگار قرص گذاشتن!!

ايران: چماق تحريف عليه روحانى جوان 
 بدون شرح

بهار: حال ناخوشى وزنه بردارى در استان ها
 كسالت ورزشى كه حال همه را خوب مى كند!! 

آفتاب اقتصادى: افزايش قيمت بنزين، قدرت خريد مردم را 8 درصد 
كاهش داد 

 بنزين چه قدرتى داره؟!
اخبار صنعت: آلودگى هوا سال آينده شديدتر مى شود

 چرا نگفتى پيشگويى بلدى؟
ايران: قايق 60 هزار صياد به گل نشسته است.

 ماهى زياد خوردن وزنشون رفته باال  

اطالعيه آموزش وپرورش درباره نتايج 
پذيرفته شدگان آزمون استخدامى

 وزارت آموزش وپرورش باتوجه به اطالعيه سازمان سنجش براى 
اعالم نتايج اوليه چند برابر ظرفيت آزمون استخدامى آموزش وپرورش 
در هفتمين آزمون متمركز دستگاه هاى اجرايى كشور اطالعيه اى صادر 

كرد. 
به گزارش مهر، وزارت آموزش وپرورش با صدور اطالعيه اى مواردى 
را به آگاهى پذيرفته شــدگان آزمون اســتخدام پيمانى سال 1398 در 

مرحله چند برابر ظرفيت رساند. 
معرفى داوطلب براى انجام مصاحبه استخدامى به منزله قبولى فرد تلقى 
نمى  شــود بلكه در پذيرش نهايى با توجه به شغل، محل انتخابى و بر 
(٪ اســاس مجموع نمرات فصلى داوطلبان معرفى شــده با وزن (70
٪) مصاحبه استخدامى به تعداد يك برابر ظرفيت  آزمون كتبى و (30
به ترتيب نمره فضلى و ساير شرايط مندرج در دفترچه راهنماى آزمون 

استخدام مذكور صورت خواهدگرفت. 
معرفى شدگان در اين مرحله موظفند با مراجعه به سامانه هاى استانى 
اداره كل آموزش وپرورش محل موردتقاضا از زمان و مكان بررســى 

مدارك و مستندات، مصاحبه استخدامى خود مطلع شوند. 
مراجعه نكردن معرفى شدگان به هر دليل براى انجام مراحل مزبور در 
زمان مقرر، به منزله انصراف بوده و داوطلب در اين باره حق اعتراض 
نخواهدداشــت. گذراندن دوره يك ساله مهارت آموزى و موفقيت در 
آزمــون جامع دوره مزبــور، مطابق ضوابط و مقررات اعالم شــده از 
ســوى دانشگاه مجرى دوره براى پذيرفته شدگان نهايى داراى سهميه 
ايثارگران، معلولين و ساير داوطلبان الزامى است، محل برگزارى دوره 
يك ساله مهارت آموزى بعد از قبولى نهايى، توسط دانشگاه  هاى مجرى 

دوره مهارت  آموزى اعالم خواهد شد. 
مطابق شــرايط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامى مربوط 
بخشى از هزينه  هاى برگزارى دوره يك ساله مهارت  آموزى (خدمات 

آموزشى و رفاهى) برعهده داوطلب خواهد بود. 
چنانچه پذيرفته شدگان در طول برگزارى دوره يك ساله مهارت آموزى 
از ادامه تحصيل و اشــتغال منصرف شوند؛ وزارت آموزش وپرورش 
به تشــخيص خود نسبت به محاســبه و اخذ هزينه آزمون، مصاحبه 

استخدامى و برگزارى دوره اقدام خواهد نمود. 
دانشگاه مجرى دوره يك ساله مهارت  آموزى مسئوليتى در قبال اسكان 
و تغذيه مهارت آموزان نــدارد. در صورت وجود امكانات و تقاضاى 
مهارت آموز، ارائه خدمات با اخذ هزينه مربوط امكان پذير خواهد بود. 
رعايت كليه شــرايط و ضوابط دفترچه راهنماى آزمون اســتخدامى 
وزارت آموزش وپــرورش در هفتميــن آزمون متمركز دســتگاه  هاى 
اجرايى مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور و اطالعيه هاى 

بعدى آن از سوى داوطلبان الزامى است. 

 برخالف آنچه همه درباره اش فكر مى كنند، 
ماجرايى كه حكايت از اقدام به آتش ســوزى 
يك جانباز در شهردارى همدان داشت، هنوز 
به پايان نرســيده اســت اما از آنجا كه فضاى 
محافظه كارانه در مديريت هاى ســازمان هاى 
مختلف استان رسوخ كرده شهردارى كماكان 
از پاسخ به چرايى اين اتفاق خوددارى مى كند 
تا جايى كه به  رغم برقرارى تماس هاى مكرر 
با شــهردارى، همچنان بى پاســخ ماندن تنها 
واكنش مديريت شهرى به حادثه اى است كه 
مى توانست يك روز شعله ور را براى همدان 

رقم بزند. 
پرخاشــگرى و بروز رفتارهاى خشونت آميز 
در كنار اينكه جّوى آكنده از خشك را ايجاد 
مى كند از جمله آسيب هايى است كه در روابط 
اجتماعــى هم اختالل به وجــود مى آورد اما 
اينكه چه اتفاقى و چــه عاملى بروز اين نوع 
واكنش  را رقم مى زند به باور جامعه شناســان 
بيشــتر به فشــارهاى اقتصــادى و اجتماعى 
مربوط مى شود كه روان افراد را با خود درگير 

مى كند. 
در حادثه اى كه اواخر هفته گذشته با مراجعه 
فردى كه مدعى بود شهردارى با آسفالت كردن 
زمينى متعلق به وى به او ظلم كرده و به نوعى 
حق را ناديده گرفته اســت، مى توانســت به 
مرگ دو شهروند در همدان منجر شود؛ يكى 
خود فرد مراجعه كننده كه گزارشــات ميدانى 
خبرنگار ما از به ستوه آمدن وى از كارگريزى 
شــهردارى حكايــت دارد و ديگرى رئيس 
اداره امالك شــهردارى كه به گفته شــاهدان 
عينى ماجرا، قصد اصلى فرد مراجعه كننده به 

آتش كشيدن خود او بوده است. 

اگرچــه رفتارهايــى كــه با گذاشــتن تاج 
قيل وقــال بر ســر، درصــدد رســيدن به 
خواســته خود از افراد بروز داده مى شــود 
محلى از اعــراب و تأييد نــدارد اما اينكه 
بروكراسى هاى ادارى، جان مراجعه كنندگان 
را در نهادى پرتردد مانند شهردارى به تنگ 

مى آورد، جاى تأمل دارد. 
در تشــريح اتفاق پيش آمده فرمانده انتظامى 
شهرســتان همدان در گفت وگو با همدان پيام 
گفت: متأسفانه شــهردارى يكى از نهادهاى 
اجرايى به شمار مى رود كه شاكى هاى زيادى 
را از رونــد رســيدگى به پرونده هــا در بين 

شهروندان به خود اختصاص داده است. 
جمشــيد باقرى افزود: فردى كه هويت وى 

جانباز جنگ گزارش شده، صبح روز پنجشنبه 
در ســتاد مركزى شــهردارى حاضر شده و 
رئيس امالك و خود را تهديد به آتش سوزى 
كرده اســت كه با ورود نيروهاى حراست از 

اقدام وى جلوگيرى به عمل آمده است. 
وى با بيــان اينكه اســتاندارد زمان حضور 
نيروى انتظامى در محل هاى گزارش شــده 
15 دقيقــه در همدان اســت، عنــوان كرد:  
ساعت 8:16 صبح از شــهردارى با نيروى 
انتظامى تماس گرفته شــده است و افراد ما 
ظرف 7 دقيقه و 12 ثانيه به ستاد رسيده اند. 
بر اين اســاس نقد بر اينكه نيروى انتظامى 
تأخير در رســيدن به مكان گزارش شــده 

دارد، وارد نمى شود. 

وى تأكيد كرد: ادارات پرتردد كه شــهروندان 
مطالبه گرى از آنها دارند متأســفانه رفتارهاى 
سنجيده اى در برخورد با ارباب رجوع ندارند. 
بر اين اســاس پيشنهاد مى شــود با صبورى 
در شنيدن مشــكالت مراجعه كنندگان سعى 
در جلب رضايت افراد بــا رعايت موازين و 

مقررات قانونى را داشته باشند. 
وى بــا اشــاره بــه اينكــه مطالبه گرى ها از 
شــهردارى حجم بااليــى دارد، بيان كرد: اگر 
در برخى ســازمان ها راه حلــى قانونى براى 
رفع مشــكل مراجعه كنندگان وجــود ندارد، 
حداقل خواسته و مشــكالت آنان در ادارات 
شنيده شــود تا بار روانى اتفاقات سبب بروز 

واكنش هاى جبران ناپذير نشود. 

 يك مقام مســئول مى گويد قرار است بيمه 
بيكارى اصالح شود. اين اصالحات قرار است 
چه تغييراتى در قانــون فعلى به وجود بياورد 
و آيــا اصالحات به احقاق حقــوق كارگران 
مى انجامد يا مشكالت آن ها را افزايش مى دهد؟
 به گزارش ايلنا، ايــن اظهارنظر معاون روابط 
كار وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى كه 
بازنگرى در قانون بيكارى كليد خورده است، 
نگرانى هايــى را در ميان فعاالن كارگرى ايجاد 
كرده است. هرچند گفته هاى اين مقام مسئول 
نشــان مى دهد كه قرار است اصالحاتى براى 
احقاق حقوق مغفول مانده كارگران بيكار شده 
صورت گيرد، اما ايــن نگرانى وجود دارد كه 
با توجه به شــرايط اقتصادى و ريزش نيرو و 
با توجه به افزايش هزينه هــاى بيمه بيكارى، 
محدوديت هايى هم در اين زمينه به وجود آيد. 
شاكرمى هفتم دى ماه امســال با اشاره به سند 
كار شايســته گفــت: مصوبات كار شايســته 
داراى 7 نماگــر و شــاخص در زمينه هــاى 
عدالت اجتماعى، گفت و گوى سه جانبه، آزادى 
انجمن ها و. . است كه 3 مورد از اين شاخص ها 
اعم از امنيت شغلى، عدالت و كرامت انسانى در 
ارتباط با بيمه بيكارى و حمايت هاى اجتماعى 
اســت، بنابراين بر اين اساس ضرورت دارد به 
اين قانون به عنوان يك قانون بنيادين كار توجه 

جدى شود. 
وى همچنين بــا تاكيد بر بازنگرى قانون بيمه 
بيكارى عنوان كرد: امــروز اين قانون بايد در 
مســير و همسو با اصالح ســاختار اقتصادى 
كشور باشــد. در اين راســتا معاونت روابط 

كار بايد با حذف محدوديت هاى ايجاد شــده 
در دامنه شــمول قانون بيمه بيكارى و تشكيل 
كميته هاى تخصصى و جمع آورى پيشنهادات 
در قالب يك پيش نويــس جامع بيمه بيكارى 
را تهيه و جهــت تصويب به دولت و مجلس 

ارائه دهد. 
 بيمه بيكارى چيست و چند نفر 

بيمه بيكارى مى گيرند؟
بر اساس قانون و براى حمايت از كارگران، افراد 
شاغل 3 درصد حق بيمه بيكارى مى پردازند تا 
درصورتى كه افــراد برخالف ميل خود بيكار 
شــدند تا زمان يافتن شــغل جديد، مستمرى 
دريافت كنند. در مقاطعى، شــرايط اقتصادى 
به گونه اى اســت كه كارخانه ها و كارگاه هاى 
مختلــف با ريــزش نيرو مواجه هســتند. در 
چنين مقاطعى افراد بيشترى براى دريافت بيمه 
بيكارى مراجعه مى كنند. اين درست است كه 
هجوم بيــكاران منابع صندوق بيمه بيكارى را 
تحت الشعاع قرار مى دهد و مشكل مالى ايجاد 
مى شــود، اما اين ربطى به كارگــران ندارند، 
حق بيمه بيكارى براى همين مقاطع پرداخت 
مى شود.دريافت مستمرى بيكارى حق افرادى 
اســت كه برخالف ميل خود بيكار مى شوند، 
اما در مقاطعى به دليل شرايط اقتصادى ممكن 
اســت با موج بزرگى از بيكارشــدگان مواجه 
شــويم. مراجعه اين افراد بــراى دريافت بيمه 
بيكارى فشــار مالى زيادى وارد كرده و ممكن 
است پرداخت بيمه بيكارى را با مشكل مواجه 
كند. درحاليكه بيم اين مى رود كه ريزش نيروى 
كار مشكالتى در زمينه پرداخت بيمه بيكارى به 

وجود آورد، در اين زمينه مســائل ديگرى هم 
مطرح اســت. دريافت مستمرى بيمه بيكارى 
به افرادى كه مستحق آن نيستند، يعنى سركار 
مى روند، اما رفتن سركار را گزارش نمى دهند 

يكى از مشكالت مهم در اين زمينه است. 
 اصالحــات بــراى احقــاق حقوق 

كارگران
دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران 
ايــران در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه قانون 
بيكارى به صــورت كج دار و مريــز در حال 
اجراســت، توضيح مى دهد: مانند بند هايى از 
قانون كار كه به صورت كامل اجرا نمى شــود 
يا با سوءتفسير مواجه شده اند، در مورد اجراى 
قانون كار نيز كاستى هايى وجود دارد. احتماال 
همين كاستى هاست كه باعث مى شود حرف از 

اصالح قانون بيكارى بزنند. 
هادى ابوى ادامه مى دهد: مشخص نيست كدام 
مواد قانون بيكارى قرار است مورد بازنگرى و 
اصالح قرار گيرند، اما آنچه بايد مورد تاكيد قرار 
گيرد اين است كه اصالحات بايد براى احقاق 
حقوق كارگران باشد نه اينكه محدوديت هايى 

در زمينه ارائه مستمرى بيكارى ايجاد شود. 
دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران 
ايران با اشــاره به اينكه كارگران در حين كار 3

درصد حق بيمــه براى وقت بيكارى پرداخت 
مى كنند، مى گويد: براساس قانون كارگرانى كه 
برخالف ميل خود بيكار مى شوند بايد تا زمان 
يافتن شغل ديگر مســتمرى بيكارى دريافت 

كنند. 
ابوى عنوان مى كنــد: در اجراى قانون بيكارى 

افراد بيكار شده به كميته هايى ارجاع مى شوند 
تا ارزيابى شود كه آيا مستمرى بيكارى به آن ها 
تعلق مى گيرد يا نه. در اين كميته ها نمايندگان 
واقعى تشــكل هاى كارگرى حضــور ندارند 
يا به صورت گزينشــى عمل مى شود. يكى از 
مواردى كه بايد در اصالح قانون بيكارى به آن 
توجه داشت اين است كه تشكل هاى كارگرى 

نقش آفرينى بيشترى داشته باشند. 
 كارگران را بى اعتماد نكنيم

يكى از اصول اساسى در تامين اجتماعى ثبات 
در قوانين اســت. افرادى كــه تالش مى كنند 
با پرداخت حــق بيمه آتيه خــود را تضمين 
كننــد، نيازمند اين هســتند كه بــه قوانين و 
ساختار ها اعتماد كنند. گاهى اتفاق مى افتد كه 
شــرايط به گونه اى پيش مى رود كه هزينه هاى 
ســازمان هاى مرتبط با تامين اجتماعى افزايش 
مى يابد. وقتى شرايط اقتصادى مناسب نيست 
ممكن اســت با تعديل نيرو مواجه باشيم و به 
تبع آن افراد زياد ترى خواستار دريافت مستمرى 
بيكارى هستند. در اين شرايط اگر قوانين را به 
نحــوى تغيير دهيــم كه تعــدادى از دريافت 
مستمرى بيكارى محروم شوند، اعتماد كارگران 
را به ساختار هاى تامين اجتماعى از بين برده ايم. 
البته اظهارات انجام شــده درباره اصالح قانون 
بيكارى اين تلقى را ايجاد نمى كند كه قرار است 
تغييرات ضدكارگرى اتفاق بيفتد، اما بهتر است 
در اين زمينه بيشتر و بهتر شفاف سازى شود تا 
نگرانى ها از بين برود. به صورت شــفاف بايد 
مشخص باشد قرار اســت چه اصالحاتى در 

قانون بيكارى اعمال شود.

پايان قصه آتش سوزى شهردارى همدان چه مى شود؟

سهم مطالبات مردم از شهردارى باالست

به تغيير در "قانون بيمه بيكارى" خوش بين باشيم يا بدبين؟
حق كارگر بيكار شده است كه مستمرى بيكارى بگيرد
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كارآفرين

مشكل گشاى امروز اقتصاد ايران
 اين روزها هر جا ســخن از اشتغال زايى به ميان آيد، تحت عنوان 

كارآفرينى بيان مى كنند، اما اين 2 مفهوم معنى متفاوتى از هم دارند. 
كارآفرينى از علوم بين رشــته اى است و ماهيت ميان رشته اى به معناى 
وجود رويكردهــاى مختلف از قبيل: اقتصاد، جامعه شناســى، مالى، 
تاريخ، روان شناسى، مردم شناسى، زيست شناسى، فيزيك و. . . است. 
فلســفه كارآفرينى ايجاد ارزش است. علم كارآفرينى، حوزه اى كه از 
طريق اقتباس نظريه ها و روش هايى از ساير حوزه هاى علمى به وجود 

آمده و در جست وجوى هويت علمى متمايزى است. 
در ميان كاركردهايى كه كارآفرينان انجام مى دهند، نوآورى نقش مهمى 
را ايفا مى كند و بــه منزله پديده اى محورى در رويكردهاى اقتصادى 
كارآفرينى است. شما اگر مفهوم نوآورى را از كارآفرينى حذف كنيد، 

به همان مفهوم سنتى اشتغال مى رسيد. 
شــومپيتر، نظريه پرداز بزرگ علــم كارآفرينى از طرفــداران مفهوم 
كارآفرينى به عنوان فرآيند نوآورى است. قبل از اين كه او در كارهاى 
ابتدايى خود به نظريه نوآورى بپردازد، تعاريف متعددى براى نوآورى 

بيان شده بود. 
وى روى كارآفرين متمركز شــد و بر كارآفرينى به عنوان يك كاركرد 
تاكيد و آن را به عنوان خلق (تركيبات جديد) تعريف كرد. درواقع او 
كارآفرينان را تنها بازرگانان مســتقل درنظر نمى گرفت، بلكه در عمل 
همه كسانى كه كاركرد مذكور را به انجام مى رسانند، حتى اگر آن ها از 

كارمندان يك شركت بودند را كارآفرين به حساب مى آورد. 
او بــر كارآفرينى به عنوان يك كاركــرد تمركز دارد. كارآفرينى صرفا 
يك فعاليت امتيازجويى فردى نيست، بلكه عامل مهمى براى كمك به 
توسعه اقتصادى است.  تمركز شومپيتر به نوآورى به اين معنا نيست 
كه ايجاد ســازمان و كارآفرينان براى او مهم نيستند. در واقع شومپيتر 
معتقد است كه اجراى تركيبات جديد بر ايجاد كسب وكار جديد منجر 
مى شود. عالوه بر اين، كارآفرينان ريشه انجام تركيبات جديد هستند. 
اما كارآفرين كيست و چه ويژگى هايى دارد، اينجا مى باشد كه رويكرد 
خصيصه بر شــاخص كارآفرين متمركز اســت. چرا بعضى از افراد 
شــركتى راه اندازى مى كنند، اما در همان شــرايط ديگران نمى توانند 

چنين كارى را انجام دهند؟
به اين دليل اســت كه كارآفرين داراى ويژگى ها و خصايص درونى 
خاصى اســت، مانند كانون كنترل، نياز به موفقيت، ريسك پذيرى كه 
مكاتبى از قبيل مكتب «مرد بزرگ» و مكتب ويژگى هاى روانشناسانه، 

بر اين اساس شكل گرفتند. 
مكتب مرد بزرگ اين است كه توانايى شهودى اين افراد بزرگ شناخت 
فرصت و اتخاذ تصميم هاى مناسب است كه بيانگر آن است كه آن ها 
داراى ويژگى هاى خاصى هستند. مانند خالقيت، شوق كسب وكار، در 
گذر زمان، تغييرات را به عنوان فرصت مى بينند، اســتقامت با وجود 
شكست، اعتماد و اطمينان، كمال گرايى، قوه ابتكار و نياز به موفقيت. 
نگاهى كاركردى به كارآفرينى مى تواند مشكل گشــاى امروز اقتصاد 
ايران باشــد؛ مشكالتى كه بيشتر اقتصاددانان از نبود بهره ورى مناسب 
مى داننــد. روحيه كارآفرينى يعنى روحيه نوآورى و پويابودن در بدنه 

كارمندان دولت و بخش خصوصى مى تواند راه گشا باشد. 
* سعيد اشتياقى

وب اپليكيشن در آيفون
وب اپليكيشن در آيفون از كار مى افتد؟

 به نظر مى رسد كه اپل بيخيال بستن راه هاى استفاده از اپليكيشن هاى 
مختلف نمى شــود و در آخرين گفته هاى خود قصــد دارد كه روند 
مسدود سازى استفاده از UIWebView را در ديوايس هاى خود از 

آپريل 2020 آغاز كند!
اين مورد باعث مى شــود كه وب اپليكيشــن ها با اختالالت جدى در 
آيفون مواجه شــوند و مختل شدن اين موارد در انتها توسعه دهندگان 

ايرانى را با مشكالت جدى روبه رو خواهد كرد.
اپل در توضيحات خود ضمن اينكه UIWebView به هيچ عنوان 
امن نيســت به اين نكته اشاره كرده است كه روند توسعه اپليكيشن ها 
بايد از UIWebView بــه WKWebview تغيير كند تا امنيت 
ديوايس هايش تا حدودى تامين شود. مطابق اين گفته هاى اپل به نظر 
مى رسد كه اپليكيشن هاى مبتنى بر اين API به زودى از كار خواهند 
افتاد و ديگر نمى توانند به كاربران ديوايس هاى اپلى خدمات ارائه كنند 
مگر اينكه در نقطه مقابل به WKWebview روى بياورند كه اين 
روند نيز در مشكالت خود را دارد و مصيبتى تازه براى توسعه دهندگان 
اپلى اســت! بعد از آنكه در پاييز 96 دسترســى به اپ اســتور براى 
توسعه دهندگان ايرانى مقدور نبود و از طرفى اپل اكانت هاى اينترپرايز 
را نيز يكى پس از ديگرى مســدود مى نمود، توسعه دهندگان ايرانى 
بيشــتر به UIWebView روى آورده بودند كه مشخص است اين 

روند در سال 99 بسيار سخت تر از گذشته نيز خواهد شد.
به هرحال تاكنون توســعه دهندگان ايرانى به اين خبر واكنشــى نشان 
نداده اند و مشــخص نيســت كه چــه راه حلى را براى اين مســأله 

انديشيده اند.
* شركت توان ديد آتى

بانك مركزى اعالم كرد
راه اندازى سرويس دريافت رمز پويا از 

طريق پيامك
 بانك مركزى اعالم كرد از سه شنبه اين امكان فراهم مى شود 
تا مشتريان بانكى  در زمان خريدهاى اينترنتى، درخواست خود 
را براى دريافت پيامكى رمــز پويا به بانك صادركننده كارت 

خود ارسال كنند. 
به گزارش خبرگزارى مهر بــه نقل از بانك مركزى، به اطالع 

مى رســاند با هدف تسهيل اســتفاده از رمزهاى دوم پويا، از 
تاريخ سه شــنبه 17 دى ماه 1398 اين امكان فراهم مى شود تا 
مشتريان بانكى  در زمان انجام پرداخت ها و خريدهاى اينترنتى، 
درخواســت خود را براى دريافت پيامكــى رمز پويا به بانك 

صادركننده كارت خود ارسال كنند. 
الزم به ذكر اســت اين طرح به صورت مرحله اى اجرا شده و 
در هر مرحله تعدادى از بانك ها و موسســات اعتبارى تا پايان 

دى ماه جارى به طرح اضافه مى شوند. 
در اين طرح با اضافه شــدن دكمه «درخواســت رمز پويا» به 

درگاه هاى پرداخت اينترنتى و برنامه هاى پرداخت، اين امكان 
فراهم مى شود كه مشــتريان، رمز دوم پوياى خود را از طريق 

پيامك دريافت كنند. 
باتوجه بــه اينكه دريافت رمز پويــا از طريق پيامك منوط به 
ارائه تائيديه شماره تلفن همراه به بانك مربوطه مى باشد، الزم 
اســت هموطنان گرامى براى اطالع از نحوه ارائه اين تائيديه، 
ضمــن ارتباط بــا مراكز تماس بانك خود و يــا با مراجعه به 
شعب يا وب ســايت بانك خود، اطالعات الزم را در اين باره 

بدست آورند. 

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى 
اجراى ترميم حوضچه و تكميل ابنيه و تأسيسات اكسيالتور 

شماره 5 تصفيه خانه اكباتان به شماره ع/98-197-1
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار ترميم حوضچه و تكميل ابنيه و تأسيسات 
اكسيالتور شماره 5 تصفيه خانه اكباتان با برآورد اوليه 4/291/550/319 ريال بر اساس فهرست بهاى ابنيه و خطوط انتقال آب سال 98 را 
به پيمانكارانى كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى باشند از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات 
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2098007001000031 انجام 
خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1398/10/17

* هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 ريال كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و 
فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

* مهت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1398/10/17 لغايت 1398/10/24 تا پايان وقت ادارى 
* آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت 1398/11/05 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است).

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1398/11/6 ساعت 10:30 سالن جلسات مناقصه گزار 
* مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:214/577/516 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق 
بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/9/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1398/11/5 به دبيرخانه شركت 

آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 

14:15، پنجشنبه  7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر  ثبت نام: 88969737 و 85192768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.
(م الف 1603)

 قيمت نفت پس از اين كه ترامپ تهديد 
كرد عراق را تحريم مى كند، از مرز 70 دالر 

فراتر رفت. 
روز دوشنبه (16 دى ماه 98)، پس از اين كه 
ترامپ تهديد كرد عــراق را تحريم خواهد 
كرد و البته مجــدد تهديدات خود در مورد 
ايــران را تكرار نمود، قيمت نفت از مرز 70 

دالر فراتر رفت. 
تا ســاعت 10:30 ديروز به وقــت تهران، 
قيمت هر بشــكه نفت خــام برنت درياى 

شمال به ركورد 70/27 دالر رسيد. 
قيمــت پيش خريد هر بشــكه نفــت خام 
نيمه سنگين تگزاس غرب آمريكا 1/34 دالر 
يا 2/1 درصــد جهش كرد و به 64/44 دالر 

رسيد. 
CNBC يك تحليل گر نفتى در مصاحبه با
گفــت: درصورتى كه افزايــش تنش ها بين 
ايران و آمريكا باعث اختالل در عرضه نفت 
از خاورميانه شــود، قيمت نفت مى تواند تا 

80 دالر جهش كند. 
بــه گزارش مهــر، يك تحليل گــر نفتى در 
مصاحبه بــا CNBC گفت: درصورتى كه 
افزايــش تنش ها بين ايــران و آمريكا باعث 
اختالل در عرضه نفت از خاورميانه شــود، 
قيمت نفت مى تواند تا 80 دالر جهش كند. 
بازارهاى نفت پــس از حمله هوايى آمريكا 
در بغداد كه به ترور شــهيد ســپهبد قاسم 

سليمانى منجر شد، بسيار ملتهب هستند. 
در معامــالت روز جمعــه (آخريــن روز 
معامالتــى پس از حمله آمريكا) قيمت نفت 
خام برنت 4 درصد جهش و تا 69/16 دالر 

باال رفت. 
تحليل گر گروه اوراسيا كه يك گروه مشاور 
تحليل ريسك سياســى است، در يادداشتى 
تحقيقاتى پس از شــهادت سردار سليمانى 
نوشت: «يك چيز روشن است؛ ايران پاسخ 
خواهــد داد. ما انتظار داريــم برخوردهاى 
نظامى ســطح متوسط و سطح پايينى تا يك 
ماه در عــراق اتفاق بيافتــد. نظاميان تحت 
پشــتيبانى ايران به پايگاه هاى آمريكا حمله 
خواهندكــرد و برخى از ســربازان آمريكا 
كشته خواهندشــد. آمريكا هم با حمله هاى 

درون عراق پاسخ خواهد داد. » 
او ادامه داد: قيمت نفت حول 70 دالر باقى 
خواهــد ماند اما اگر درگيرى هــا به مناطق 
نفتــى جنوب عراق يا كشــتى رانى نفت در 
تنگه هرمز كشيده شــود، قيمت تا 80 دالر 

باال خواهد رفت. 
جهانى  قيمــت   
طال از ركورد 7 ساله 

پيشى گرفت
با  طال  جهانــى  قيمت 
فرار ســرمايه گذاران به 
امن،  سرمايه هاى  سوى 
به باالترين سطح 7 سال 

اخير رسيد. 
با فرار ســرمايه گذاران 
ســرمايه هاى  سوى  به 
امــن به دنبــال افزايش 
خاورميانه،  تنش هــاى 
طال،  جهانــى  قيمــت 
16) دوشــنبه  امــروز 
دى ماه 98)، به باالترين 
اخير  ســال   7 ســطح 

رســيد، درحاليكه قيمت پاالديوم با رسيدن 
به 2 هزار دالر، ركوردى تاريخى ثبت كرد. 

تا ساعت 10:43 ديروز به وقت تهران، قيمت 
خريد نقــدى هر اونس طال (اســپات گلد) 
1/48 درصد يا 22/90 دالر جهش كرد و به 

1574/30 دالر رسيد. 
همچنيــن در معامالت ديــروز قيمت طال 
تا ركــورد 1579/55 دالر هم باال رفت كه 

باالترين قيمت آن از 10 آوريل است. 
قيمت پيش خريد هر اونــس طالى آمريكا 
1/5 درصــد جهش كرد و به 1575/80 دالر 

رسيد. 
قيمت هــر اونس پاالديوم به 
باالتريــن ركورد تاريخ خود 

يعنى 2011/48 دالر رسيد. 
به دنبــال رأى پارلمان عراق 
به قانونى كه خواستار خروج 
عراق  از  آمريكايى  نيروهاى 
اســت، ترامپ عــراق را به 
تحريم تهديد كرد. تنش هاى 
شــديد خاورميانــه باعــث 
افزايــش گرايش بــه خريد 
ســرمايه هاى امنى مانند طال 

شده است. 
 دالر 50 تومان 

گران شد
دالر  اســكناس  هــر  قيمت 
دى ماه  دوشــنبه 16  آمريكا، 
98 درصرافى هاى بانكــى به 13330 تومان 

رسيد. 
قيمت هر اســكناس دالر آمريكا نســبت به 

روز گذشته 50 تومان كاهش داشته است. 
در عين حال نرخ خريد هر اســكناس دالر 
در صرافى هاى بانكى 13230 تومان است. 
 ريزش شديد بورس هاى منطقه

بورس هاى عربى به دنبال تشديد تنش ها در 
خاورميانه با ريزش هاى سنگينى بسته شدند. 
وراش باندرى، مدير سبد دارايى در موسسه 
" مال كپيتال" گفت: سقوط شاخص ها اتفاق 

غيرمنتظره اى نبود. اين كشــورها درســت 
وسط تنش ها قرار گرفته اند. 

در معامــالت بورس هاى عربى، شــاخص 
بورس رياض عربســتان 2/1 درصد سقوط 
كرد. در مصر سقوط از اين هم شديدتر بود 
و با ســقوط 4/4 درصدى شاخص بورس 
قاهره، اين شاخص در پايين ترين سطح خود 
از ماه سپتامبر ايستاد. در كويت نيز شاخص 
بورس اين كشــور 4/1 درصد ســقوط كرد 
كــه در اين بين ســقوط 5/1 درصدى نماد 
بانــك ملى كويت از همه مشــخص تر بود. 
در امارات نيز شــاخص بورس ابوظبى 1/4

درصد و شــاخص بورس دوبى 1/3 درصد 
سقوط كردند. 

در  بــازار  استراتژيســت  زيــدان،  محمد 
موسســه " تينــك ماركت"گفــت: واضح 
اســت كه تــرس از گســترش تنش ها به 
مى كنم  فكر  اســت.  شده  كشيده  بورس ها 
كــه روند ريزش شــاخص ها در روزهاى 

آينده نيز ادامه خواهدداشت. 
در قطر شاخص بورس دوحه كار خود را با 
ريــزش 2/1 درصدى خاتمه داد. در بحرين 
نيز شاخص بورس منامه 2/3 درصد ريزش 

كرد. 
در تركيه نيز روند معامالت كامال تحت تاثير 
وقايع اخير قرار گرفت و شــاخص بورس 
اســتانبول 1/94 درصد نسبت به سطح روز 

گذشته خود پايين تر رفت.

 يك كارشناس بازار مسكن گفت: بعد 
از تغيير قيمت بنزين، خريدهاى سفته بازانه 
طى يك ماه اخير به افزايش معامالت منجر 
شد اما بازار در شرايط طبيعى كه متقاضيان 
واقعــى بتوانند خريد كنند، قــرار ندارد و 
قيمت ها نيز به ايــن زودى ها باال نخواهد 

رفت. 
محمد عدالت خواه در گفت وگو با ايســنا 
اظهــار كرد: وقتى كه قيمــت بنزين تغيير 
كرد تصور بــر اين بود كــه احيانا قيمت 
همه چيز تغيير خواهدكرد ولى به هرحال 
تغيير قيمت بنزيــن روى برخى از كاالها 
و بازارهــا از جملــه بازار ارز و مســكن 
مطابق اعالم بانك مركزى تاثير گذاشــت؛ 
هرچند معتقدم معامالت به شكل مصرفى 
انجام نمى شــود و خريدوفروش ها توسط 
مالكانى  است.  سرمايه گذاران  و  سفته بازان 
كه فكر مى كنند ارزش پول آن ها پايين آمده 
قيمت هاى پيشنهادى را باال بردند و برخى 

واسطه ها هم اقدام به خريد كردند. 
وى افــزود: معامالت بازار مســكن يا از 
نــوع مصرفى اســت يا ســرمايه گذارى. 
نــوع  از  اخيــر  خريدو فروش هــاى 
سرمايه گذارى اســت اما صرفا براى حفظ 
ارزش پــول انجــام مى شــود و جنبه ى 
سودآورى ندارد. مقدارى هم مصرف كننده 
است ولى به دليل كاهش توان، بخش قابل 
توجهى از متقاضيــان مصرفى، قالب كلى 
بازار در اختيار سفته بازان و سرمايه گذاران 

است. 

اين كارشــناس بازار مســكن با بيان اينكه 
درصد بااليى از قيمت مســكن را ارزش 
زمين تشــكيل مى دهد، گفت: تا زمانى كه 
كنترلى روى قيمت زمين نشــود، نمى توان 
به رونق واقعى بازار مسكن و خانه دار شدن 
خانوارهاى متوســط و پايين اميدوار بود. 
زمين، آيتمى اســت كه مى شود با برنامه اى 
اصولى از جملــه ورود زمين هاى موات و 
سياســت هاى مالياتى، قيمت آن را كنترل 
كرد. ارزش افــزوده زمين در شــهرهاى 
بزرگ به شــدت باال رفته و ايــن درواقع 
امتياز غيرمستقيمى است كه دولت از طريق 
زيرســاخت ها به مالكان بزرگ داده است. 
بنابراين دولت بايد ارزش افزوده را از اين 
افراد دريافت و منابع آن را به خانه داركردن 

دهك هاى 1 تا 3 اختصاص دهد. 
عدالت خواه تصريح كــرد: دولت بودجه 
كافى ندارد كه به تامين مسكن اقشار پايين 
اختصاص دهد. حتى وام هايى كه پرداخت 
مى شــود به دليل اقســاط باال اثرگذارى 
ندارد. اخيرا اعالم شــده كه تســهيالت 
مســكن از طريق اوراق بــه 240 ميليون 
تومــان افزايــش پيدا كرده امــا هيچ كس 
توانايى پرداخت اقســاط حدود 4 ميليون 
تومانى اين طرح را نــدارد و در صورت 
دريافت نيز در آينــده نزديك به بانك ها 
مقروض مى شــوند. راهكار اين است كه 
تســهيالت با سود پايين پرداخت شود كه 
از طريــق ماليات بر ارزش افزوده ى زمين 

قابل تحقق است. 

مهم ترين مزيت راه اندازى 
شركت هاى كارآفرين

 مديركل توســعه كارآفرينى و بهــره ورى نيروى كار وزارت كار 
با اشــاره به نقش كليدى كارآفرينى و كســب وكارهاى فناورانه نوپا 
در رشــد اقتصادى، ايجاد اشــتغال مولد و پايدار را از جمله مزاياى 

راه اندازى بنگاه هاى كارآفرينى عنوان كرد. 
رحيم ســرهنگى با تاكيد بر اهميت كارآفرينى در توســعه و رشــد 
اقتصادى كشــورها، اظهار كرد: بسيارى از كشورهاى درحال توسعه 
با استفاده از بيشترين امكانات و بهره بردارى از ظرفيت كشور خود، 
آحــاد جامعه را به سمت وســوى فعاليت هــاى كارآفرينانه هدايت 
كرده انــد. انقالب كارآفرينى درحال حاضر از انقالب صنعتى اهميت 
بيشــترى دارد و صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفرينى معتقدند 

بايد انقالب كارآفرينى در كشور شكل بگيرد. 
ــرد  ــاره ك ــن اش ــركت هاى كارآفري ــدازى ش ــاى راه ان ــه مزاي وى ب
ــدازى  ــاى راه ان ــن و مزيت ه ــى از محاس ــت: يك ــنا گف ــه ايس و ب
ــور  ــت و به ط ــد اس ــتغال مول ــاد اش ــن ايج ــركت هاى كارآفري ش
ــه  ــر ب ــل 3 ديگ ــراى حداق ــر ب ــك نف ــن ي ــا به كارگرفت متوســط ب

ــود.  ــغل مى ش ــاد ش ــتقيم ايج ــر مس ــكل غي ش
مديركل توسعه كارآفرينى و بهره ورى نيروى كار وزارت كار افزود: 
ايجاد اشــتغال مولد نيازمند شناســايى، خلق فرصت هاى شغلى و 
استفاده از ظرفيت اشتغال موجود است و از مهمترين داليل توجه به 

كارآفرينى به شمار مى رود. 
ســرهنگى با اشــاره به نقش كليدى كارآفرينى و كســب وكارهاى 
فناورانــه نوپا در رشــد و توســعه اقتصادى كشــورها اظهار كرد: 
كارآفرينان نقش موثرى در پيشــرفت جوامع داشــته اند و در راس 
كسب وكارها قرار گرفته و نقش موثرى در پيشرفت جوامع داشته اند. 
بسيارى از كارآفرينان پيشگام موفقيت هاى تجارى هستند و به لحاظ 
رهبرى، مديريت، خالقيت، نوآورى، بهره ورى و اشــتغالزايى، نقش 

اثرگذارى در رشد اقتصادى دارند. 
به گفته وى افراد كارآفرين نقش مهمى در حركت چرخ هاى توسعه 
اقتصــادى برعهده دارند و منشــاء تحوالت بــزرگ در زمينه هاى 

صنعتى، توليدى و خدماتى به شمار مى روند. 
 تشويق سرمايه گذاران به حمايت از ايده هاى نو

ــروى كار وزارت كار  ــره ورى ني ــى و به ــعه كارآفرين ــركل توس مدي
ــزارى  ــان، برگ ــه كارآفرين ــاوره اى ب ــات مش ــه خدم ــان ارائ در پاي
ــه  ــرمايه گذاران ب ــويق س ــده، تش ــرورش اي ــى پ ــاى  آموزش كارگاه ه
حمايــت از ايده هــاى نــو و خالقانــه، برگــزارى كافه هــاى كارآفرينــى 
در دانشــگاه ها به منظــور شــناخت و درك مفهــوم كارآفرينــى و 
ــكده هاى  ــا دانش ــكارى ب ــوآورى و هم ــر ن ــى ب ــاى مبتن فعاليت ه
كارآفرينــى از طريــق انتقــال دانــش و تجــارب كارآفرينــى را از جملــه 
ــاى  ــان و فعاليت ه ــت از كارآفرين ــراى حماي ــات وزارت كار ب اقدام

ــه در كشــور برشــمرد.  كارآفرينان
ــرمايه هاى  ــه س ــكا ب ــان ات ــگاه كارشناس ــنا، از ن ــزارش ايس ــه گ ب
ــكار  ــن راه ــانى بهتري ــالق انس ــاى متخصــص و خ ــم نيروه عظي
ــى رود.  ــمار م ــادى به ش ــاى اقتص ــا و بحران ه ــروج از چالش ه خ
بــراى حمايــت از كارآفرينــان برتــر و پيشــرو، آيين نامه اى از ســوى 
وزارت كار بــه هيــأت دولــت ارســال شــده كــه در آن مشــوق هايى 
ــرمايه گذارى،  ــى، س ــارت خارج ــوزه تج ــان در ح ــراى كارآفرين ب
ــط  ــزا و خ ــى وي ــى و پيش بين ــركت هاى خارج ــا ش ــاركت ب مش

ســبز گمركــى درنظــر گرفتــه شــده اســت. 

قيمت مسكن 
به اين زودى ها باال نمى رود

بازتاب هاى تنش ايران و آمريكا

نفت 80 دالر مى شود
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تكرار شاهكار جواد نكونام
 اين بار برابر بارسا 

 يــك پاس عمقى، فرار به فضــاى خالى، يك بغل پاى محكم و 
گللللللل؛ اين بهترين ســناريوى ممكن براى مهاجم چينى اسپانيول 

در نخستين بازى سال نو ميالدى بود. 
در دربى كاتالونيا، كليدى ترين اتفــاق بازى گلزنى «وو لى» مهاجم 
اســپانيول، در دقيقه 88 بود. او كه 14 دقيقه پيشتر، به عنوان سومين 
بازيكن تعويضى وارد زمين شــد از يك پاس عمقى بهترين استفاده 
ممكن را كرد تا هم تيمش را از شكست نجات دهد و هم به صفحه 

نخست رسانه ها راه پيدا كند.  
گلى كه وو لى ديشــب در يك بازى با ميليون ها تماشاگر در سراسر 
دنيا زد، خاطرات فوتبالى ايرانيان را با الليگا زنده كرد. در ســال هاى 
نه چندان دور كه جواد نكونام و مسعود شجاعى روبه روى غول هاى 
بزرگ فوتبال اسپانيا مى ايستادند. مثل 29 دى ماه 87، همان روزى كه 
جواد نكونام در برنابئو باالتر از فابيو كاناوارو، دروازه ايكر كاسياس 

را باز كرد. 

شيخ الرى سرمربى ماشين سازى شد
 جانشين رسول خطيبى در تيم فوتبال ماشين سازى مشخص شد. 
به گزارش ايسنا، احد شيخ الرى پيشكسوت تبريزى تيم هاى تراكتور 
و ماشين ســازى با توافق با مديران باشگاه ماشين سازى هدايت اين 
تيم را در نيم فصل دوم ليگ نوزدهم برعهده گرفت و جانشين رسول 

خطيبى در اين تيم شد. 

مشكل بزرگ سپاهان براى جذب پاتوسى 
 باشگاه ســپاهان براى جذب هافبك سابق استقالل يك مشكل 

بزرگ دارد. 
بــه گزارش ايلنا، امير قلعه نويى در نشســتى كه با مديران باشــگاه 
سپاهان داشــت، اعالم كرد آياندا پاتوســى، هافبك آفريقايى سابق 
اســتقالل را مى خواهد و اين بازيكن به هر شكل ممكن بايد جذب 

شود. 
نكته مهم در مورد سپاهانى شدن پاتوسى اين است كه طاليى پوشان 
جايــى براى جذب بازيكــن خارجى ندارند و تنهــا مى توانند يك 

بازيكن آسيايى جذب كنند. 
3 ســهميه خارجى ســپاهان شامل گولسيانى، اســتنلى كى روش و 
والديمير كومان مى شود كه اگر باشگاه خواهان جذب پاتوسى باشد 

بايد نام يكى از اين نفرات را از جمع بازيكنانش خارج كند. 
باتوجه به نقش كليدى گولسيانى و استنلى كى روش در جمع طاليى 
پوشــان به نظر مى رســد در صورتى كه كار جذب پاتوســى نهايى 
شــود احتمال خروج نام كومان از فهرست بيش از 2 بازيكن ديگر 

خواهدبود. 

برترى عابدزاده مقابل طارمى
 تيم ماريتيمو موفق شد در حضور گلر ايرانى تيمش در مصاف با 

ريوآوه به پيروزى دست پيدا كند. 
بــه گزارش ايلنا، درهفته پانزدهم ليگ فوتبــال پرتغال تيم ماريتيمو 
ميزبان تيم ريوآوه بود كه اين ديدار در نهايت با برترى يك بر صفر 

تيم ماريتيمو به پايان رسيد. 
مهدى طارمى مهاجم ريوآوه و اميــر عابدزاده گلر ماريتيمو از ابتدا 
در تركيب تيم هايشــان حضور داشتند و در مجموع 94 دقيقه بازى 

كردند. 
در پايــان ماريتيمو باتوجه بــه اين برد 18 امتيازى شــد و در رده 
دوازدهم جدول قرار گرفت، ريوآوه هم با اين شكست 19 امتيازى 

شد و در رده هفتم جدول قرار گرفت. 

2 آسيايى نامزد بهترين گل سال انگليس 

 با گذشــت چند روز از گل استثنايى عليرضا جهانبخش در ليگ 
برتر انگلستان هنوز سايت ها و رســانه هاى مطرح دنيا درباره اين 

گل شگفت انگيز صحبت مى كنند.
اما نكته جالب اينجا اســت كه عالوه بر عالقمندان پرشمار ايرانى و 
همچنين بين المللى گل عليرضا جهانبخش گروهى از هواداران نيز 
در كامنت هاى زير اين پســت نام سون هيون مين ستاره كره اى تيم 
تاتنهام را نوشته اند و به گل اين بازيكن اشاره دارند كه در بازى برابر 
برنلى توانســت مســافت طوالنى را با عبور از مدافعين حريف طى 

كرده و دروازه را باز كند.
ــن گل  ــوان بهتري ــب عن ــت كس ــد رقاب ــى رس ــر م ــه نظ ــاال ب ح
ــون  ــن دو ســتاره آســيايى تيم هــاى برايت ــان بي ــن زم ــا اي فصــل ت

ــد. ــام باش و تاتنه

المپيك 2020 توكيوى ژاپن و استفاده از 
تكنولوژى نوين

 از آنجايى كه ژاپنى ها هميشــه دستاوردهاى جديدى در عرصه 
تكنولوژى داشته اند، در المپيك 2020 نيز دولت ژاپن سرمايه گذارى 
بزرگى در اين راســتا داشته اســت تا باز هم فانتزى ها را به واقعيت 
تبديل كند. البته كه همه تكنولوژى هاى المپيك 2020 توكيو تا زمان 
برگزارى بازى ها فاش نخواهدشد؛ اما با همه اين ها شكى نيست كه 

در المپيك 2020 شاهد فناورى هاى حيرت آورى خواهيم بود. 

٣DAT تكنولوژى
 تكنولوژى ٣DAT يكى از تكنولوژى هاى المپيك 2020 توكيو 
اســت كه براســاس هوش مصنوعى براى افزايــش تجربه ديدارى 
طرفداران در زمان واقعى اســتفاده مى شــود. اين تكنولوژى توسط 
شــركت اينتل توســعه يافته اســت و از 4 دوربيــن متحرك براى 
شناســايى حركت و فرم ورزشكاران كمك مى گيرد. سيستم يادشده 
داده ها را به صورت بصرى در صحنه هاى باز پخش دوى 100 متر و 

ساير مسابقات سرعتى نمايش خواهد داد. 

تكنولوژى نئوفيس
NeoFace از ديگر فناورى هاى المپيك 2020 توكيو تكنولوژى 

است. درواقع نئوفيس يك سيستم تشخيص چهره در مقياس بزرگ 
را بــراى بازى هاى المپيك و پارالمپيك در توكيو فراهم خواهدكرد. 
در اين تكنولوژى از فناورى تشخيص چهره براى شناسايى بيش از 
300 هزار نفر از جمله ورزشــكاران، تماشاچيان داوطلب، رسانه ها، 

كارمندان و ... براى ورود به اماكن استفاده خواهدشد.
 مزاياى اين سيســتم نيز كمك به جلوگيــرى از خطرات و افزايش 
امنيت بازى ها و همچين كاهش زمان انتظار طوالنى براى بررســى 
شماره شناسايى است. خوب اســت بدانيد كه اين سيستم عالوه بر 
تشــخيص چهره، براى شناسايى و تحليل رفتار افراد، اشيا و وسايل 
نقليــه در رويدادهــاى المپيك 2020 از نرم افزارهاى شناســايى و 

تحليل رفتار نيز استفاده خواهدكرد. 

تاكسى خودران 
 يكى ديگــر از تكنولوژى هاى المپيك 2020 توكيو اســتفاده از 
تاكســى هاى خودران در خيابان هاى شلوغ توكيو است. درواقع اين 
سيستم جديد، حمل ونقل آسان گردشگران و تماشاچيان مسابقه هاى 
المپيك 2020 را فراهم خواهد كرد. در اين راســتا بخش نرم افزارى 
را شركت DeNa برعهده دارد و ربات هاى سخت افزارى مربوطه 

را شركت ZMP در توكيو توسعه داده است. 
گفتنى است كه اين تاكســى هاى خودران مسير 3/5 كيلومترى بين 
Tokyo و منطقــه  Station نزديــك Otemachi District
تفريحى Roppongi را طى خواهدكرد. پرداخت هزينه تاكســى 
و يا درواقع كرايه اين تاكســى ها هم از طريق يك اپليكيشن موبايل 
انجام خواهدشــد. هرچند اين تاكســى ها خودران هستند، اما يك 
راننده و يك دســتيار براى اطمينان نيز تاكسى خودران را همراهى 

خواهندكرد.

 8K با تلويزيون با كيفيت
بيشتر آشنا شويد

 شــبكه هاى ورزشــى درحال آزمايش شــبكه هاى K٨ هستند. 
هرچند تلويزيون هاى K۴ صدا و تصوير فوق العاده اى را براى افراد 
به ارمغان مى آورند، اما باز هم افرادى هســتند كــه به دنبال كيفيت 
باالترى باشند. شبكه تلويزيونى NHK قرار است مسابقات المپيك 
2020 را با اســتفاده از ميكروفون هاى بسيار پيشرفته گزارش كند تا 

صدا را به بخش هاى مختلف استاديوم انتقال دهند. 
در اين زمينه كيفيت تصوير نيز K٨خواهدبود و با اين كيفيت تماشاچيان 
شاهد كيفيتى به ميزان 16 برابر بهتر از تلويزيون HD و 4 برابر بهترى از 
تلويزيون K۴ خواهدبود. خوب است بدانيد هنوز هم پشتيبانى از شبكه 

K۴ در بسيارى از كشورهاى جهان ميسر نيست. 

پشتيبانى از شبكه G۵ در المپيك 2020
 پشتيبانى از شــبكه G۵ در المپيك 2020 از ديگر فناورى هاى 

المپيك 2020 توكيو است. 
در اين راســتا بايد اشاره كنيم كه موفقيت پشتيبانى از شبكه G۵ در 
بازى هاى المپيك 2018 موجب شد تا استفاده از اين شبكه اينترنتى 
پرســرعت در المپيك 2020 هم ادامه داشته باشد. اينتل نيز به عنوان 
يك حامى جهانى براى بازى هــاى المپيك 2020 حضورى پررنگ 
خواهدداشــت. ژاپن باتوجه به طرحى در اين زمينه قصد دارد تا با 

آخرين فناورى هاى G۵ وارد شود. 

ليزر 3 بعدى براى داورى دقيق
 قرار است در بازى هاى المپيك رشته ژيمناستيك از فناورى ليزر 
براى داورى دقيق تر اســتفاده شود. فناورى ليزر 3 بعدى اين امكان 
را بــراى داوران فراهم مى آورد كه پيش از اعالم امتيازات، جزئيات 

را به دقت مشاهده كنند. 
حضــور اين نــوع از فناورى هــاى المپيــك 2020 توكيو موجب 
خواهدشــد تــا داوران، داورى هاى عادالنه ترى داشته باشــند؛ زيرا 
حركات ژيمناستيك بســيار ظريف، سريع و پيچيده است و از اين 
نظر حضور چنيــن فناورى هايى به باال بــردن كيفيت داورى كمك 

خواهدكرد. 

پهلوانان همدانى ياد شهيد سپهبد سليمانى را گرامى  داشتند
 پهلوانان ورزش زورخانه اى همدان با برپايى مراسم سينه زنى، ياد سردار رشيد اسالم سپهبد شهيد قاسم سليمانى و شهداى محور 

مقاومت را گرامى داشتند. 
پيشكســوتان ورزش هاى باستانى همدان روز گذشته با برپايى مراسمى در زورخانه على ميرزاى همدانى، ياد و خاطر فرمانده دريا دل 

سپاه قدس كه به دست آمريكايى هاى جنايتكار به شهادت رسيد گرامى داشتند.
شركت كنندگان در اين مراسم اقدام به برپايى مراسم سينه زنى در گود زورخانه كردند.

در اين مراسم باستانى كاران همدان بدون ضرب و زنگ، همراه با سينه زنى اقدام به اين ورزش معنوى كردند.
برخى از هيأت هاى ورزشــى اســتان همدان نيز در 2 روز گذشته به احترام شهادت سردار سپهبد سليمانى تمامى فعاليت هاى خود را 

تعطيل كرده اند.
ورزشگاه ها و مكان هاى ورزشى استان همدان نيز سياه پوش شده است.

نخستين ورزشگاه ايران با نام شهيد سپهبد قاسم سليمانى 
ــه اســتاديوم شــهيد ســپهبد ســليمانى  ــان ديــزل كــه اســتاديوم اختصاصــى تيــم ماشين ســازى تبريــز اســت ب  ورزشــگاه بني

تغييــر نــام داد. 
بــه گــزارش"ورزش ســه" ورزشــگاه بنيــان ديــزل بــا گنجايــش 12 هــزار نفــر در منطقــه غربــى شــهر تبريــز واقــع شــده اســت. 
ــام ايــن ورزشــگاه اقــدام كــرده و آن را بــه يــاد "شــهيد ســپهبد  محمدرضــا زنــوزى مالــك باشــگاه ماشين ســازى بــه تغييــر ن

قاســم ســليمانى" بــه نــام ايــن شــهيد بزرگــوار نامگــذارى كــرد. 
ايــن نخســتين ورزشــگاه در ايــران اســت كــه بــه نــام شــهيد ســپهبد ســليمانى نامگــذارى مى شــود. ورزشــگاه بنيــان ديــزل 
ــن  ــد. اي ــران به حســاب مى آي ــال اي ــن ورزشــگاه هاى فوتب ــن و مجهزتري در ســال 1390 تاســيس شــد و يكــى از كامل تري
ــان مســابقات خانگــى ماشين ســازى و گســترش فــوالد  ــران اســت و ميزب ــال اي ورزشــگاه تنهــا ورزشــگاه خصوصــى فوتب

بــوده اســت.

سليمان رحيمى»
 رقابت هاى انتخابى المپيك 2020 توكيو 
اين هفته در 2 رشــته واليبال و فوتبال براى 
كشورمان آغاز مى شود و ملى پوشان ايرانى 
در تــالش خواهند بود تــا در اين آوردگاه 
بتوانند ســهميه حضــور درالمپيك ژاپن را 

كسب كنند. 
رقابت هــاى انتخابى المپيــك از امروز در 
واليبال مــردان، واليبال زنان و فوتبال مردان 
آغاز مى شود و ملى پوشان كشورمان در هر 

3 مسابقه، حضور پررنگى دارند. 
در رقابت هاى واليبال كه از امروز در شــهر 
جيانگمن كشور چين آغاز مى شود و 8 تيم 
ايران، استراليا، چين، كره جنوبى، چين تايپه، 
قزاقســتان، قطر و هند در 2 گروه به مصاف 
هم مى رونــد تا از بين خــود تنها يك تيم 
را راهــى رقابت هاى المپيــك 2020 كنند، 
كارزارى ســخت و نفس گير كه اميدواريم 
در نهايت نــام ايران باالتر از ســاير تيم ها 
قرار بگيرد و بتوانيم دومين حضور خود در 

المپيك را جشن بگيريم. 
شــاگردان كوالكوويچ بخت شــماره يك 
قهرمانــى در ايــن رقابت ها هســتند اما 
حريفان قدرى نيز بر سر راه تيم كشورمان 
وجود دارند، حضور چين ميزبان و 2 تيم 
اســتراليا و كره جنوبــى موجب شــده كه 
نباشــد.  پيش بينى  قابل  صعود كننــده  تيم 
رقابت ها  اين  در  كشــورمان  ملى پوشــان 
با تيم هــاى چين تايپه، قزاقســتان و چين 
ســروقامتان  اســت.  هم گــروه  ميزبــان 
كشــورمان كه بدون بازى هــاى تداركاتى 
و بــدون امير غفور، مســعود غالمى و با 
مصدوميــت ســعيد معروف قــدم به اين 

رقابت ها گذاشته اند، 2 بازى نخست خود 
و  خواهندكرد  تلقى  تداركاتى  مســابقه  را 
بازى اصلى در روز آخــر مقدماتى مقابل 
چين ميزبان خواهدبود، ملى پوشان واليبال 
ايران امروز ســاعت 11:30 دقيقه صبح به 

خواهندرفت.  چين تايپه  مصاف 
اما دختران واليباليســت ايــران نيز به دنبال 
تاريخ سازى هســتند. تيم ملى دختران ايران 
در تايلنــد به مصاف 8 تيــم برتر قاره كهن 
مى روند. دختران واليباليست ايران كه حتى 
ســابقه صعود به جمع 4 تيم برتر آســيا را 
هم ندارند با پيشــرفتى كه داشته اند اكنون 
با حضور در جمع 8 تيم برتر آســيا به دنبال 

تاريخ سازى هستند. 

انتظار كســب ســهميه المپيك از شاگردان 
ميترا شعبانيان نمى رود اما اميدواريم كه اين 
نسل واليبال بتواند پيشرفت قابل مالحظه اى 

از خود نشان بدهد. 
دختران واليباليست كشورمان بايد در مرحله 
كره جنوبى  قزاقســتان،  مصاف  به  مقدماتى 
و اندونــزى بــرود كــه اميدواريم خوش 

بدرخشند. 
واليباليست هاى دختر ايرانى امروز از ساعت 
9:30 در نخســتين مصاف خــود به ديدار 

قزاقستان مى روند. 
اما ديگر رشته اى كه مسابقاتش از پنج شنبه 
آغاز مى شــود فوتبال اســت، ملى پوشان 
اميد كشــورمان در ميان 16 تيم برتر آسيا 

در تايلند به مصاف حريفان قدرتمند خود 
ساله   44 حســرت  ايران  فوتبال  مى روند. 
دورى از المپيــك را به همراه دارد و اين 
آخرين بار  ايران  ندارد.  تمامى  گويا  دورى 
در المپيك 1996 مونترال حضور داشــت 
و پــس از آن هيچگاه نتوانســت از پس 
تيم هــاى كوچك و بزرگ قاره كهن برآيد 

بگيرد.  سهميه  و 
ملى پوشان كشــورمان در انتخابى المپيك با 
حريفان قدرى چون ازبكستان، كره جنوبى و 
چين هم گروه اســت كه به آن مى توان لقب 
گروه مرگ را داد، راه ملى پوشان ايران براى 
رسيدن به المپيك ســخت و ناهموار است 
اما باتوجه به بازيكنــان خوبى كه ايران در 
اين مســابقات دارد اميدواريم كه طلسم 44

ساله فوتبال كشورمان شكسته شود و دوباره 
ما بتوانيم شــانس حضور در المپيك را پيدا 

كنيم. 
شاگردان حميد استيلى در نخستين ديدار به 
مصاف ازبكســتان مى روند كه قهرمان سال 

گذشته آسيا است. 
هر 4 تيم اين گروه مدعى صعود هســتند و 
اين كار را براى ملى پوشان اميد ايران سخت 

و ناهموار مى كند. 
از جمع 16 تيم حاضر در اين رقابت ها تنها 
3 تيــم جواز حضــور در المپيك 2020 را 

دريافت خواهندكرد. 
آيا حسرت حضور در المپيك براى فوتبال 
كشــورمان شكســته خواهدشــد و يا اين 

حسرت به نيم قرن خواهدرسيد. 
براى هر 3 تيم حاضر در مسابقات انتخابى 

المپيك آرزوى موفقيت داريم. 

17 دى ماه سالگرد فقدان بزرگ مرد كشتى 
كشــور است. ســخن از جهان پهلوان تختى 
است كه 52 سال پيش در چنين روزى چشم 
از جهان فرو بست و نام خود را براى هميشه 

پرآوازه كرد. 
ســخن جالبى از اين پهلوان و قهرمان ارزنده 

عصر حاضر به جاى مانده است. 
«وقتى قهرمان شدم آنگاه فهميدم كه بايد بيشتر 
خم شوم تا مدال قهرمانى را به گردنم بياويزند» 
اين عبارت بسيار پرمعنى است و هزاران نكته 
در آن جارى اســت و حكايــت از تواضع و 

فروتنى پهلوان بزرگ كشور دارد.
17 دى ماه روز درگذشت پورياى ولى معاصر، 
جهان پهلوان تختى سمبل اخالق و مروت و 

پهلوانى و مردم دارى گرامى باد. 
غالمرضا تختــى معروف به جهــان پهلوان، 
كشــتى گير ايرانى در تاريخ 5 شهريور 1306
در محله خانى آباد در جنوب تهران چشــم به 
جهان گشود و در 17 دى ماه 1346 در سن 37

سالگى درگذشت. 
كتاب هــاى زيادى در وصف او تأليف و حتى 
فيلم سينمايى در مورد وى ساخته شد. تنديس 
وى در ميدان تجريش نصب شده و همه ساله 
به بهترين كشــتى گيران ايران جايزه غالمرضا 

تختى اهدا مى شود. 
استارت قهرمانى هاى تختى در سال 1951 در 
مسابقات جهانى هلستيكى فنالند زده شد و در 

ســن 21 سالگى مدال نقره جهانى را به گردن 
آويخت. 

جهان پهلوان تختى در المپيك 1956 ملبورن 
در وزن 87 كيلوگرم نمايش خوبى داشــت و 
به همراه امام على حبيبى نخســتين مدال هاى 
طالى تاريخ كشتى ايران را در المپيك كسب 

كردند. 
تختى در مســابقات قهرمانى جهــان 1959
تهــران، 1961 يوكوهامــا و 1962 توليدو  به 
ترتيب 2 مدال طال و يك مدال نقره كســب 
كرد و در المپيك 1960 رم با 5 پيروزى ضربه 
فنى و تنها با يك شكست مقابل عصمت آتلى 
ترك به مدال نقره وزن 87 كيلوگرم رسيد. اين 
پهلوان پرآوازه در المپيك 1964 با شكســت 
مقابل احمد آئيك ترك و كشــتى گير بلغارى 
چهارم شــد و از دنياى قهرمانى خداحافظى 

كرد. 
غالمرضا تختى همچنين 3 بار موفق شد عنوان 
پهلوانى كشور را در كشــتى پهلوانى به بازو 

ببندد. 
وى بيشــترين حضور را در المپيك داشت و 
در 4 دوره يعنى 16 ســال متوالى در المپيك 
شــركت كرد كه حاصل آن كسب يك نشان 
طال، 2 مــدال نقره و يك عنوان چهارمى بود. 
جهان پهلوان تختى پرافتخارترين كشــتى گير 
آزاد كار كشــورمان محسوب مى شود، پهلوان 
بــزرگ كشــورمان در 17 دى 1346 در هتل 

آتالنتيك تهران به طور مرموزى درگذشت 
و از او يك پســر باقى مانده كه نامش بابك 

است. 
درباره داليل مرگ او نظرات مختلفى 

وجود دارد و برخى خودكشى 
را به وى نسبت مى هند 

كه باتوجه به روحيه 
اين  او،  پهلوانى 
فرضيــه كمى 
نظر  بــه  بعيد 

مى رسد. 
ر  ند لكســا ا
دارنده  مدويد 
طــالى   10
و  جهــان 
كشتى  المپيك 
روســيه  از 
خاطره شيرينى 

از تختى تعريف كرده است. 
وى گفتــه: در مســابقات جهانــى 1962
توليدو آمريكا از ناحيه پاى راســت آسيب 
ديــدم و درحال بانداژ پا بودم كه تختى مرا 
ديد، مربى  من گفت كه كارت تمام اســت، 
او بــه نقطه ضعف تــو پى برد و روى پاى 
راست تو فشار مى آورد و خواهان انصراف 
و كشتى نگرفتن من شد اما من روى تشك 
حاضر شــدم و در طول مســابقه هيچگاه 

به پاى آســيب ديده من تختــى حمله نكرد 
و كشــتى مساوى شــد و تنها به دليل اينكه 
100 گرم وزنش از من بيشتر بود من برنده 
غالمرضا  واقعــى  برنده  درحالى كه  شــدم 
تختى بود، تختى آنقدر خوب بود كه حتى 
حريفانش نيز وى را تحســين مى كردند و 
اين پهلوان همــواره به مردم تعظيم مى كرد 

چه بامدال و چه بى مدال.
روحش شاد و يادش گرامى باد. 

خيز واليبال و فوتبال 
براى حضور در المپيك 

52 سال از غروب تختى گذشت
ه طور مرموزى درگذشت 
 باقى مانده كه نامش بابك 

گ او نظرات مختلفى 
خى خودكشى 

مى هند 
حيه 

ت
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كشف گونه اى جديد از حشرات توسط 
پژوهشگران ايرانى

 محققان دانشــگاه تحصيالت تكميلى صنعتى و فناورى پيشرفته 
كرمان با همكارى پژوهشــگران دانشــگاه فردوســى مشهد، براى 
نخستين بار موفق به شناسايى يك گونه جديد از شته ها و نامگذارى 
آن به نام ايران شدند. به گزارش وزارت علوم، محسن مهرپرور عضو 
هيأت علمى گروه تنوع زيســتى پژوهشگاه علوم تكنولوژى پيشرفته 
و علوم محيطــى كرمان در اين باره گفت: محققــان در اين طرح با 
همكارى مجتبى حســينى، دانشيار دانشگاه فردوسى مشهد در قالب 
رســاله دكترى با عنوان «مطالعه تنوع گونه اى شته هاى گياهان علفى 
و زراعى و پارازيتوييدهاى آن ها در استان خراسان شمالى»، موفق به 
شناسايى يك گونه جديد از شته ها و نامگذارى آن به نام ايران شدند. 

طرحى جديد براى جابجا كردن 
منظومه شمسى!

 يك پژوهشــگر در تحقيقى جديد ادعا مى كند مى توان با ساخت 
موتورهاى ســتاره اى كل منظومه شمســى را جابه جا كرد تا به اين 

ترتيب از برخورد سيارك ها با زمين جلوگيرى شود. 
به گزارش مهر، يكى از فيزيك اخترشناسان آمريكايى تحقيق جديدى 
منتشــر كرده كه توضيح مى دهد چگونه مى توان با اســتفاده از يك 
موتورستاره اى (Stellar engine) منظومه شمسى را جابه جا كرد. 
به گفته اين محقق انتقال مكان منظومه شمسى از برخورد سيارك ها با 
زمين و انفجارهاى عظيم ابرنواخترها جلوگيرى مى كند. اين پژوهش 
در نشريه«Acta Astromautica» منتشر شده و «متيو كاپالن» از 

دانشگاه ايالت ايلينوى آن را انجام داده است. 

گل 117 سانتى مترى در جنگل اندونزى روييد
 در اندونزى نوعى گل با بوى گوشت متعفن روييده كه عرض آن 

به 117 متر مى رسد. اين گل يك هفته پس از رويش پژمرد. 
به گزارش مهر،  يك گل قرمز رنگ و براق كه بوى گوشــت درحال 
تجزيــه مى دهد، در اندونزى روييده بود. عرض اين گل حدود 117 
سانتيمتر است و يكى از بزرگترين گل هاى جهان به حساب مى آيد. 

گل مذكــور Rafflesia tuan-mudae نام دارد و گلبرگ هاى 
آن بســيار بزرگ است. اين گل در جنگل هاى بارانى اندونزى روييد 
و يك هفته بعد پژمرد. گل مذكور در جنگلى محافظت شده در غرب 

سوماترا روييده است. 
 Rafflesia tuan-mudae اين يكى از بزرگترين نمونه هاى گل

است. 

كشف سبزى سرخ شده 170 هزار ساله
 در آفريقاى جنوبى

 قديمى ترين مجموعه از ســبزى هاى سرخ شــده جهان در درون 
غارى در كشور آفريقاى جنوبى كشف شده است. عمر اين سبزى ها 

170 هزار سال برآورد مى شود. 
به گــزارش مهر، به نظر مى رســد اين ســبزى ها بخشــى از رژيم 
غذايى مردم بومى محلى بوده اســت. ســبزى هاى مذكور سرشار از 
كربوهيدرات اســت و در ميان آن ها موادغذايى مانند ســيب زمينى 
نيز ديده مى شــود.  لين وادلى محقق دانشگاه «ويتواترزرند» آفريقاى 
جنوبى در اين مورد گفته اســت: مــن فكر مى كنم مردم در آن دوره 
زمانى رژيم غذايى متعادلى داشته اند و تركيباتى داراى كربوهيدرات 

و پروتئين را مصرف مى كردند. 

82 اختراع ثبت بين المللى شد
 با حمايت «كانــون پتنت»، 82 پتنت ايرانى در دفاتر ثبت اختراع 

خارجى ثبت شد. 
به گزارش معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى، حمايت از 
ثبــت اختراع در دفاتر معتبر خارجى يكــى از اقدامات كانون پتنت 
معاونت علمى و فناورى براى توليد ثروت از مالكيت فكرى و ايجاد 

بازار اختراعات و كسب درآمد از آن ها است. 
كانون براى تحقق اين هدف خدماتى مانند ثبت اختراع در سيستم هاى 
پتنت معتبــر جهان ماننــد «USPTO» و «EPO» و حمايت 90 
درصدى از كل هزينه هاى ثبت در ادارات معتبر ثبت اختراع را انجام 
مى دهد. تاكنون مخترعــان ايرانى با دريافت اين حمايت ها موفق به 

ثبت بين المللى 82 اختراع شدند. 

به بهانه تهديد آثار و اماكن تاريخى ايران 
توسط رئيس جمهور آمريكا؛
وقتى ترامپ دنباله  رو 

داعش مى شود
 دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا در تازه ترين 
اظهار نظر خود در توييتر تهديد كرده اســت كه 52 اثر 
تاريخى و فرهنگى ايران را نابود مى كند. اين تهديد وى 
يادآور جنايت فرهنگى گروه داعش در سال هاى نه چندان 

دور است. 
اين روزها ترامپ بيش از هر زمان ديگرى از دايره عقل 
و منطق خارج شــده است. توييت هاى وى نشان دهنده 
پريشــان گويى هاى رئيس جمهورى آمريكاســت. طى 
روزهاى اخيــر در جريان 2 حمله تروريســتى ابتدا به 
پايگاه نيروهاى حشدالشــعبى در مرز عراق و سوريه و 
در ادامه حمله تروريستى به خودرو حامل سردار سپهبد 
قاسم سليمانى و ابومهدى المهندس كه به شهادت ايشان 
منجر شد، امروز در توييتى تهديد كرده اماكن تاريخى و 

فرهنگى ايران را مورد هدف قرار مى دهد. 
ترامپ در تازه ترين اظهار نظر خود در توييتر، با اشاره به 
وعده مقامات كشورمان براى پاسخ دادن به جنايت آمريكا 
در ترور سردار سليمانى نوشته است كه «اگر ايران به هر 
آمريكايى يا منافع آمريكايى حمله كند، 52 سايت ايرانى 
به نمايندگى از 52 گروگان آمريكايى كه ســال ها پيش 
توسط ايران گروگان گرفته شدند هدف قرار مى گيرند». 
ترامپ در توييت خود ادعا كرده اســت اهدافى كه براى 
حمله درنظر گرفته اند بعضى به شدت سطح باال و براى 
ايران و فرهنگ ايرانيان بســيار مهم هستند و به گفته او 

حمله به آن ها به سرعت و با شدت انجام مى شود. 
او با تكرار اين ادعا كه ســردار سليمانى براى انجام يك 
حمله به منافع آمريكا برنامه ريزى مى كرد، نوشته است: 

ايران براى سال ها هيچ چيز به جز مشكالت نبوده است. 
سخنان ترامپ در مورد هدف قراردادن اهدافى كه براى 
ايران و فرهنگ ايرانيان بسيار مهم هستند، يادآور اقداماتى 
است كه تمامى ويرانگران در تاريخ انجام داده اند، از حمله 
و ويران كردن تخت جمشيد توسط اسكندر مقدونى در 
330 سال پيش از ميالد مسيح تا حمالت گروه طالبان به 
باميان در افغانســتان و ويران كردن مجسمه هاى تاريخى 
بودا و دست آخر حمالت داعش به مراكز تاريخى سوريه 

و عراق. 
اظهارات ترامپ در حالى مطرح شــده است كه 2 سال 
پيش شوراى امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه 2347 
كه به تاييد 15 عضو اين شــورا رسيد، تخريب ميراث 
فرهنگى، مكان هاى مذهبى و آثار باستانى را محكوم كرد 
و براى نخستين بار در تاريخ سازمان ملل متحد، هجوم 
عمدى به ميراث فرهنگى كشــورها را به منزله جنايت 
جنگى دانست. جنايتكاران بســيارى در طول تاريخ، به 
نمادهــاى تاريخى تمدنى و فرهنگــى به عنوان ميراث 
مشترك بشــرى حمله كرده و اين آثار را از بين برده اند 
با اين حــال اقدامات طالبان و داعش در همين يكى دو 
دهه اخير در ذهن تاريخى جهانيان باقى مانده اســت و 
اكنون پا جــاى پاى چنين گروه ها و تفكراتى مى گذارد، 
هرچند هركدام از اينها از منظرى متفاوت به اين جنايت 

نگاه مى كنند. 
 طالبان و تخريب مراكز تاريخى باميان

مجســمه هاى بودا در باميان، صلصال و شاهمامه كه در 
ادبيات فارسى به خنگ بت و ســرخ بت شهرت دارند، 
اشــاره به تنديس هاى بزرگى كه در دل كوه در اســتان 
باميان افغانستان ساخته شده بودند، دارد. اين دو مجسمه 
به بلندى 53 متر و 35 متر، در كنار مجموعه اى از بناهاى 
تاريخــى در اين محل براى زمانى طوالنى از جاذبه هاى 
اصلى گردشگرى در افغانستان بودند. تنديس كوچكتر در 
سال 507 ميالدى و تنديس بزرگتر در سال 554 ميالدى 

ساخته شده  بود. 
در روز 9 مــارس ســال 2001 ميالدى / 19 اســفندماه 
1379 نيروهاى طالبان به فتواى مال محمد عمر به روى 
مجســمه هاى بزرگ بودا در باميان آتش گشودند تا در 
شامگاه 11 مارس از صلصال و شاهمامه تنها 2 حفره باقى 
مانــد. تنديس هاى بودا در باميان، تا قبل از آنكه در زمان 
حاكميت طالبان تخريب شوند، بزرگ ترين تنديس هاى 
بودا و بلندترين مجســمه هاى سنگى در جهان به شمار 
مى آمدند. يونســكو اين اقدام طالبان را وحشــت افكنى 

فرهنگى ناميد. 

گردشگرى بين راهى، فرصت يا تهديد؟
 گردشــگرى، يكى از اصلى ترين حوزه هاى اقتصــادى براى بهبود 
وضعيت هر منطقه اى اســت كه باتوجه ويژه به ظرفيت هاى آن منطقه 
حاصل مى شــود. اما يافته هاى يك پژوهش داخلى نشان از آن دارد كه 
اين موضوع به ويژه در شهرهاى بين راهى، داراى فرصت ها و تهديدهايى 

است كه بايستى به درستى مديريت شوند. 
بروز پديده شهرنشــينى شتابان، به ويژه در كشــورهاى درحال توسعه، 
چالش ها و مشــكالتى را نظير نبــود ثبات جمعيت و منابع شــهرى، 
فعاليت هاى اقتصادى كاذب ناپايدار، افزايش بيكارى، ازدحام جمعيت در 
مناطق كم درآمد و ناهنجارى اجتماعى و فرهنگى را به همراه داشته است. 
اين درحالى است كه شــهرها، نيروى محركه رشد اقتصادى محسوب 
شــده و با تأمين اشــتغال و خدمات اميدبخش ارتقاى كيفيت زندگى 
به شمار مى روند. بدين منظور براى تقويت توان اقتصادى شهرها، توجه 
بــه فعاليت هاى درآمدزا منطبق با ويژگى هــاى بومى، امرى ضرورى و 
غيرقابل انكار است و در اين  بين، گردشگرى، يكى از مهمترين راه هاى 
توسعه وضعيت اقتصادى شهرها است كه بايستى مورد توجه قرار گيرد. 
امروزه فعاليت گردشــگرى به عنوان يكى از پرشــتاب ترين بخش هاى 
اقتصادى درحال رشد، اهميتى دوچندان يافته و در بسيارى از شهرهاى 
شــمال و جنوب به عنوان يكى از اركان و محركه هاى بنيادين توســعه 
اجتماعى-اقتصادى و همچنين به روشــى براى نيل به اشتغال پايدار و 
ارتقاى كيفيت زندگى شــهرى مبدل گشته اســت. به طورى كه يكى از 
اهداف 14 گانه ســازمان جهانى گردشگرى كه در اجالس سران براى 
توسعه پايدار در ريو 20 مطرح شد توجه به فعاليت گردشگرى به عنوان 
فعاليتى است كه مى تواند به اقتصاد كشورهاى درحال توسعه و شهرهاى 
آن ها كمك كند. سازمان جهانى گردشگرى گزارش مى دهد كه در سال 
2017، بخش گردشگرى 10/4درصد از توليد ناخالص داخلى جهان را 
به خود اختصاص داده و 313 ميليون شغل يا 9/9 درصد از كل اشتغال 

را نيز تشكيل داده است. 
به گزارش ايســنا، اين موضوع با اهميت، به عنوان يك مسأله پژوهشى 
توسط گروهى از محققان كشور مورد بررسى قرار گرفته است. در اين 
باره، محققان دانشــگاه عالمه طباطبايى در مطالعه اى به بررســى اثرات 
گردشــگرى بر پايدارى شــهرهاى بين راهى ايــران پرداخته اند. دراين 
پژوهش، روش گردآورى داده ها به صورت كتابخانه اى و پيمايشى بوده 
است و محققان از پرســش نامه هاى خاص براى جمع آورى اطالعات 
اســتفاده كرده اند. مطالعه مورد اشــاره با مشــاركت 80 نفر از ساكنان 
شــهر زيرآب از توابع شهرستان سوادكوه در استان مازندران انجام شده 
اســت. نتايج اين پژوهش نشــان مى دهد عواملى چون فقدان مديريت 
يكپارچه گردشگرى، تغيير كاربرى زمين هاى كشاورزى به واسطه توسعه 
ويالســازى، بازاريابى و تبليغات ضعيف در عرصه گردشــگرى، خطر 
افزايش مخاطرات طبيعى ناشــى از مداخالت انسانى در طبيعت، رواج 
ساخت وســاز در نواحى بكر، افزايش ميزان ترافيك و آلودگى ناشــى 
از عبورومرور مســافران و وجود رقباى نيرومنــد منطقه اى در عرصه 

گردشگرى مهمترين عوامل منفى اثرگذار بر شهر هستند. 
به گفته سيد سپهر اعرابى، محقق مديريت جهانگردى پرديس تحصيالت 
تكميلى دانشــگاه عالمه طباطبايى و همكارش در اين تحقيق، «عالوه 
بر اين، تحليل ها نشــان داد كه اگرچه گردشــگرى در اغلب متغيرهاى 
مديريتى، كالبدى و اقتصادى اثرى مثبت بر شــهر داشــته است، ولى از 
لحاظ محيط زيستى موجب مســائل عمده اى همچون تغيير كاربرى و 
افزايش آلودگى شده اســت. عالوه بر اين، قيمت ها نيز افزايش يافته و 
به واسطه توسعه فيزيكى شهر كه متأثر از ساخت وساز ويالها در نواحى 
بكر بوده، ميراث تاريخى و فرهنگى شــهر نزول كرده و ازدحام ترافيك 
افزايش يافته است». اين محققان معتقدند: «گردشگرى شهرى به عنوان 
يكى از انواع گردشگرى، نقش مهمى در حفظ و ارتقاى هويت فرهنگى، 
توسعه اقتصادى و غنى سازى شهرها ايفا مى كند. با اين  حال در شهرهاى 
بين راهى به دليل شــرايط خاص، گردشگرى هم به عنوان فرصت و هم 

به عنوان تهديد عمل مى كند». 
آن ها فرصت هاى پديدآمده را به شــرح زير بيــان كرده اند: «مى توان با 
برنامه ريزى و مديريت صحيح از عبور گردشگران استفاده كرد و موجب 
درآمدزايى، ايجاد زمينه هاى اشتغال، توسعه حمل ونقل و فروش كاالها 
و خدمات مورد نياز گردشــگران در بخش اقتصادى، در توسعه روابط 
فكرى، تقويت همبســتگى ميان گردشگران، شناخت مردم از فرهنگ و 
تمدن يكديگر دربخــش اجتماعى-فرهنگى، افزايش احترام به طبيعت 
و كاهــش آلودگى هاى صوتى در بخش زيســت محيطى، بهبود كيفيت 
پياده روها و اطالع رســانى محيطى، بهبود ســيماى بصرى شهر، توسعه 
زيرســاخت ها دربخش كالبدى و نهادى، افزايش تعداد ســازمان هاى 
مردمى، افزايش اعمال نفوذ مردم محلى و كيفيت ارائه خدمات در بخش 
مديريتــى - نهادى گرديد».اين يافته هاى پژوهشــى كه مى توانند براى 
تصميم گيرى صحيح در مورد بهبود وضعيت گردشــگرى در شهرهاى 
بين راهى به كار گرفته شوند، در فصل نامه «نگرش هاى نو در جغرافياى 
انسانى» منتشر شــده اند. فصل نامه فوق توسط دانشگاه آزاد اسالمى به 

چاپ مى رسد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
بوره يارا كه سلطانم تويى تو بوره جانا كه جانانم تويى تو  
بوره بوره كه ايمانم تويى تو ته دونى خود كه مو جز تو ندونم  

■ حديث:
امام حسين(ع):

كسى كه پيش از آنكه پندش دهند، پند پذيرد و پيش از آنكه بيدارش كنند، 
بيدار شود.  
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كارشناس حوزه گردشگرى:
 بايد شاخه اى از پليس 
گردشگرى داشته باشيم

 بدتريــن اتفاقى اســت كــه در مبحث جذب 
گردشگر نمره منفى دارد. بايد بر حقوق گردشگران 
نظارت كامل انجــام و پيگيرى صورت بگيرد. بايد 
پليســى در هر شهرستان داشته باشــيم يعنى بايد 
شاخه اى از پليس گردشگرى داشته باشيم. كارشناس 
حوزه گردشگرى با عنوان اين مطلب گفت: متاسفانه 
عدم برخوردارى از گردشگرى پاك را هميشه پاى 
مسافر مى اندازيم درحاليكه متولى بخش هاى مختلف 
گردشــگرى اســتاندارى، فرماندارى و شهردارى 
نيــز هســتند و نمى توان همه مشــكالت را گردن 

گردشگرى و گردشگر انداخت. 
به گزارش ميزان، مرتضى خاكســار، استاد دانشگاه 
و كارشناس حوزه گردشــگرى درباره ميزان رشد 
فرهنگ و تاثير آن در صنعت گردشــگرى گفت: به 
عنوان مثال در سيل ابتداى سال بسيارى از آسيب ها 
به اين دليل بود كه مسير برخى رودخانه ها پر شدند 
و به پارك تبديل شدند در اين زمينه بايد بدانيم كه 

براى هر كارى نبايد توپوگرافى را به هم بزنيم. 

 يكى از ســياه ترين نقاط در دفتر سفيد 
گردشگرى بحث تطابق فرهنگى است

خاكســار در ادامه درباره ميــزان تطابق فرهنگ با 
گردشگرى و ايجاد گردشگرى پايدار گفت: يكى از 
سياه ترين نقطه اين حركت در دفتر سفيد گردشگرى 
همين اســت. در پذيرش توريســم پايدار يكى از 
اصول اين است كه پايدارى گردشگرى زمانى اتفاق 
مى افتد كــه جامعه ميزبان بداند بــا جامعه ميهمان 

چطور برخورد كند. 
  براى پذيرش گردشگرى بايد فرهنگ 

پذيرش گردشگر وجود داشته باشد
خاكســار در ادامه گفت: جامعه اى كه براى پذيرش 
گردشــگرى ادعاى ميزبانى مى كنــد بايد فرهنگ 
پذيرش گردشــگر را نيز داشــته باشد و وقتى يك 
روستا مذهبى است يعنى يك مكان را براى آموزش 
جامعه ميزبان داريم و البته بايد براى جامعه ميهمان 

هم كار هاى بيشترى انجام دهيم. 
اين اســتاد دانشــگاه در ادامــه بيان كــرد: اگر به 
گردشــگرانى كه به كشور مى آيند آموزش هاى الزم 
داده شــود كه چطور با فرهنگ مردم بومى برخورد 
كنند، مطمئن باشيد كه توريســم ورودى شبكه اى 

مى شود و به هم ربط و وصل مى شوند. 
خاكسار در ادامه گفت: وقتى اين فرهنگ سازى انجام 

شود ورود گردشگر شبكه اى مى شود و وقتى آموزشى 
دقيق و علمى به آن ها داده شود و نياز هاى آن ها را تامين 

كنيم، آن ها بيشتر هم به كشور خواهند آمد. 
 احســاس امنيت باالترين نياز گردشگر 

است
اين استاد دانشــگاه در ادامه گفت: بايد براى حفظ 
حقوق گردشــگر پليس وارد شــود تا توريست با 
احســاس امنيت بيشترى وارد كشور شود. احساس 
امنيت باالترين نياز گردشــگر است. ضريب امنيت 
همه ى استان هاى كشور با هم يكسان نيست و اين 

موضوع در جذب بازار گردشگرى بى تاثير نيست. 
خدشه دارشدن حقوق گردشگر بدترين اتفاقى است 

كه در مبحث جذب گردشگر نمره منفى دارد
خاكســار در ادامه با تاكيد بر اينكه خدشه دارشدن 
حقوق گردشگر بدترين اتفاقى است كه در مبحث 
جذب گردشــگر نمره منفى دارد، افــزود: بايد بر 
حقوق گردشــگران نظــارت كامل انجام شــود و 
پيگيرى صورت بگيرد، بايد پليسى در هر شهرستان 
داشته باشيم به اين صورت كه بايد شاخه اى از پليس 

گردشگرى داشته باشيم. 
اين كارشناس گردشگرى درباره ضعف گردشگرى 
غذا همچنين گفــت: يكى از اقدامــات خوبى كه 
در بنياد مستضعفان انجام شــده، مجموعه پذيرايى 

توريسم داخلى و خارجى است و دانشگاه هايى نيز 
تاسيس شــده اند به نام دانشگاه بنياد مستضعفان كه 
آموزش الزم را به داوطلبان داده و مدرك بين المللى 

به آن ها مى دهند. 
  داشــتن علم به روز گردشگرى يكى از 

عوامل جذب گردشگر است
خاكسار افزود: آشنايى با استاندارد هاى غذاى داخلى 
در مبحث آشــپزى و داشتن علم به روز گردشگرى 
يكى از عوامل جذب گردشگر است زيرا استاندارد ها 
مــدام تغيير مى كند و يك گردشــگر وقتى بخواهد 
غذايى بخورد بايد براى آن برنامه ريزى شود و هتل ها 
و مراكز اقامتى بايد از تحصيل كرده هاى دانش غذا يا 
رشته هاى آشپزى بين المللى براى ارتقاى گردشگرى 

خوراك استفاده كنند. 
اين كارشــناس گردشــگرى در ادامه افزود: امروزه 
در آموزش ها غذا هاى جديدى را آموزش مى دهند 
كه بيشــترين كالــرى و كمترين حجم را داشــته 
باشــند. اســتاندارد هاى جاذب گردشگرى در كنار 
گردشــگرى غذا بايــد رعايت شــود. عامل غذا و 
اعطاى استاندارد هاى مناسب و استفاده از مواد اوليه 
اصلى خام مثل گوشــت و روغن و ساير مسائل در 
استانداردسازى يك غذاى خوب بايد رعايت شود و 

معموال اين اتفاق افتاده است.

 نمايشگاه سراســرى كتاب از 
18 تا 23 دى مــاه در محل دائمى 
نمايشــگاه هاى بين المللى اســتان 
برگزار خواهد شــد، ايــن رويداد 
فرهنگى پس از چند ســالى حاال 
قرار اســت حال وهواى كتابخوانى 
را در همدان تــازه كند. براى اين 
نمايشــگاه كــه دوازدهمين دوره 
خــود را در همدان تجربه مى كند،  
180 غرفه پيش بينى شــده اســت 
كه نمايندگان بيش از 500 ناشــر 
مشاركت  رويداد  اين  برگزارى  در 

دارند. 
ارشــاد  و  فرهنــگ  مديــركل 
اسالمى اســتان همدان به مناسبت 
دوازدهمين نمايشــگاه سراســرى 
كتاب همدان در نشست خبرى به 
اين بهانه گفت: برگزارى نمايشگاه 
كتاب يكى از وظايف ذاتى وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى به شمار مى رود. 
احمدرضا احســانى عنــوان كرد: آشــنايى مردم با 
توليدات نشــر جديد، بسترســازى براى آشنايى و 
ارتباط اقشار مختلف مردم با فرهنگ كتاب خوانى و 
فراهم شدن فضايى براى تبادل نظر بين اهالى فرهنگ 
و هنر از جمله ويژگى هاى برگزارى نمايشگاه است. 
 اســتقبال 600 ناشر از نمايشگاه كتاب 

همدان
وى با اشــاره به كمبود اعتبــارات فرهنگى، يادآور 
شد: تمام برنامه ها با دســت خالى برگزار مى شود؛ 
اما با اين وجود نمايشــگاه با اســتقبال 600 ناشر و 
بــا اختصاص اعتبارات در شــرايط فعلى اقتصادى 

پيش بينى شده است. 
احســانى با بيان اينكه 180 ناشــر در نمايشــگاه 
دوازدهم حضور دارند، خاطرنشــان كرد: 90 ناشر 
تخصصى كــودكان و نوجوانان براى شــركت در 
نمايشــگاه ثبت نام كردند و باتوجه به اينكه همدان 
پايلوت برگزارى برنامه هــاى تخصصى كودكان و 
نوجوانان است، به اين بخش توجه جدى مى شود. 

مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان با 
اشاره به اجراى برنامه هاى متعدد در حوزه مختلف 
فرهنگى هنرى اســتان، گفت: فرهنگ و هنر استان 
نبايد تعطيل بماند و باتوجه به اين موضوع، برنامه ها 

با صرفه جويى در هزينه ها به مرحله اجرا مى رسد. 
وى ادامه داد: تالش ما اين بوده كه برنامه ها با كيفيت 
برگزار شود و كمبود اعتبارات و امكانات، به كاهش 
كيفيت برنامه ها منجر نشــود؛ بنابراين در نمايشگاه 
كتاب نيز سعى شده ســطح كيفى باالى آن مشهود 

باشد. 
احســانى با بيان اينكه فرهنگ مجموعه اى گسترده 
است، يادآور شــد: بسيارى از مســائل اجتماعى، 
سياســى و اقتصــادى در زيرمجموعه فرهنگ قرار 
دارند؛ تنها يك دستگاه نمى تواند توسعه فرهنگى را 

پيش ببرد و همه در اين زمينه مسئوليت دارند. 
وى افزود: ما نياز داريم تمام دســتگاه هاى اســتان 
در بخــش فرهنــگ و هنر بــه اداره كل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى يارى برسانند اما در نمايشگاه كتاب 
همكارى چندانى را از سوى دستگاه ها شاهد نيستيم. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان 
با تأكيد بر اينكه نمايشــگاه يك برنامه شــاخص 
فرهنگى اســت، اظهار كرد: ايــن برنامه براى تمام 
اقشــار پيش بينى شــده و تالش ما اين اســت كه 
نمايشــگاه با قدرت و با كيفيت برگزار شود اما با 
اين وجود جز چند دســتگاه محدود، ساير ادارات 
كمكى نكردند و ستاد استانى نمايشگاه نيز برگزار 

نشد. 

 رونق بازار نشر با برگزارى نمايشگاه
وى هدف برگزارى نمايشگاه كتاب را رونق بخشى 
به بازار نشر و افزايش شاخص هاى فرهنگى استان 
عنوان كرد و افزود: آسيب شناسى برگزارى نمايشگاه 

در دستور كار قرار خواهد گرفت. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان گفت: 
نمايشگاه از ساعت 9 تا 12 15 تا 20 برگزار خواهد 
شــد كه در صورت استقبال مردم، ساعت نمايشگاه 

تمديد مى شود. 
وى از پيش بينــى اياب وذهــاب دانش آمــوزان به 
نمايشــگاه خبــر داد و افزود: آشــنايى كودكان و 
نوجوانان با كتاب و نمايشــگاه در توسعه فرهنگى 

اين قشر اثرگذار خواهد بود. 
احسانى با بيان اينكه 594 ناشر متقاضى حضور در 
نمايشــگاه بودند، يادآور شد: 300 ناشر به صورت 
مستقيم و برخى به صورت نمايندگى از استان هاى 
تهــران، همدان، قــم، گيالن، مشــهد و قزوين در 

نمايشگاه حضور دارند. 
حضور 13 ناشــر همدانى در نمايشگاه 

دوازدهم
احســانى همچنين بيان كرد: 13 ناشر از همدان در 
نمايشگاه مشــاركت دارند و  با توجه به هزينه هاى 
سنگين كتاب، 10 درصد تخفيف بن كارت ها و 10 

پيش بينى  ناشــران  تخفيف  درصد 
شده است. 

وى بــا بيــان اينكــه در صورت 
افزايــش ميزان فروش ناشــران در 
2 روز نخســت، تخصيــص بــن 
نيز افزايش خواهــد يافت، يادآور 
شد: ناشــران برتر عمومى از جمله 
نگاه،  فرهنگى،  علمــى-  اميركبير، 
نســل نوانديــش و . . . در ايــن 
دوره از نمايشــگاه حضور دارند و 
ديگر ناشــران مطرح نيز به صورت 
نمايندگى در نمايشــگاه مشاركت 

كرده اند. 
احســانى افزود: نشر پرتقال، هوپا، 
قديانــى و مدرســه برهــان نيز از 
ناشــران مطــرح كتاب كــودك و 

نوجوان هستند. 
وى با بيان اينكه شاخص هاى فرهنگى 
اســتان احصاء شده اســت، اظهار 
كرد: در حوزه آســيب ها و معضالت اجتماعى، بايد 
تأثيرگذارى جدى و علمى را مدنظر قرار داد كه در اين 

زمينه بيشتر دستگاه ها دخيل هستند. 
 180غرفه در نمايشگاه سراسرى كتاب 

همدان برپا مى شود
مديرعامل شركت نمايشــگاه هاى بين المللى استان 
همدان گفت: از اختصاص 180 غرفه براى برگزارى 

نمايشگاه كتاب همدان خبر داد. 
به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى اســتان همدان، حميد گلى پور با 
بيان اينكه دوازدهمين نمايشــگاه سراسرى كتاب با 
ميزبانى همدان برگزار مى شــود، اظهار كرد: شركت 
نمايشگاه ها از تمام برنامه هايى كه به پيشبرد فرهنگى 

استان كمك كند، استقبال خواهد كرد. 
وى افزود: چهارصد و ششــمين نمايشــگاه كتاب 
كشــور و دوازدهمين نمايشــگاه كتاب همدان در 
5 هزار متر مربع در ســالن هاى الوند، ابن ســينا و 
هگمتانه برگزار خواهد شــد.  گلى پور با بيان اينكه 
نمايشــگاه در 4 بخــش ارائه كتــب عمومى، ارائه 
كتاب هاى دانشگاهى، ناشــران كودك و نوجوان و 
اجراى برنامه هاى جنبى پيش بينى شده است، افزود: 
180 غرفه پيش بينى شده كه نمايندگان بيش از 500 

ناشر در برگزارى نمايشگاه مشاركت دارند. 

از فردا برگزار مى شود

دوازدهمين نمايشگاه سراسرى كتاب در همدان
■ استقبال 600 ناشر از 180 غرفه


