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همدان با
 14 نفر در جام 
بين المللى تختى 

استمداد جوان 
ماليرى براى 
نجات از مرگ

نبود 
پيوست فرهنگى
 و دفاع از 
پياده راه شدن 
اكباتان

20 درصد 
زندانيان همدان 
عفو مى شوند
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز

2

اتحاد ملى را قدر بدانيم
 1- برخى حوادث در ســال هاى اخير 
دليلى شده بود تا تعدادى از صاحبنظران و 
چون  شاخص هايى  به  نسبت  پژوهشگران 
غرور و اتحاد ملى به شــدت اظهار نگرانى 
كنند و نسبت به كليت وطن و آينده ميهن 
اســالمى دغدغه داشته باشــند. بيشترين 
نگرانى از سواســتفاده بدخواهــان از اين 
شرايط و دست زدن آن ها به اقداماتى بود كه 
نتيجه آن مى توانست زخمى بر پيكر ميهن 
اسالمى باشد. 2- ارائه آمارهاى رسمى كه 
حكايت از شــدت گرفتن خروج افرادى از 
طبقه متوســط و افراد متخصص و فنى از 

كشور داشت...

يادداشت

4

شهر سردار همدانى 
به پا خاست

 هفته جارى با شــهادت ســپهبد شهيد 
سردار قاسم ســليمانى فرمانده سپاه قدس 
ايران اســالمى حال و هــواى ديگرى به 
خود گرفــت و عطر و بوى شــهادت در 
تمامى نقاط كشــور پيچيد و در جاى جاى 
ايران اســالمى مجالــس و راهپيمايى هاى 
مختلفى در محكوميت اقدام تروريستى و 
جنايتكارانه آمريكا و بزرگداشــت شهداى 
عزيز اين حادثه تلخ برگزار شد. اين مراسم 
از بغــداد و كاظمين شــروع و در ادامه در 
شــهرهاى مقدس كربال و نجف به وسيله 

مردم مسلمان عراق...

t

ن د ء و ا ھدا سم رب ا

شركت هادى سرام البرز و مرواريد 
سيد مجتبى طباطبايى 

شهادت سردار دل ها سپهد شهيد 

حاج قاسم سليمانى
ــان  ــر و هم رزم ــده شــجاع و دلي فرمان
حضــرت  محضــر  را  شــهيدش 
بقيــه ا... االعظــم ارواحنــا فــداه رهبــر 
معظــم انقــالب و خانــواده محترمشــان 
و ملــت شــهيد پــرور ايــران تبريــك و 

تســليت مــى گوييــم.

t

ن د ء و ا ھدا سم رب ا

مديرعامل و اعضاى هيأت مديره شركت احرار همدان 

شهادت سردار سرافراز سپهد پاسدار 

حاج قاسم سليمانى 
صاحب الزمان(عج)  حق  بر  نايب  بر  عليه)  (رضوان ا... 
ملت  و  فدا  اروحنا  خامنه اى  آيت ا...  انقالب  معظم  رهبر 
عرض  تسليت  و  تبريك  اسالمى  ايران  شهيدپرور 

مى نمائيم.
مطهر  و  پاك  روان  براى  درجات  علو  منان  خداوند  از  و 

ايشان و همرزمان دليرش و صبر جزيل براى بازماندگان مسألت داريم.

من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى 
نحبه و منهم ينتظر وما بدلوا تبديال

t

ن د ء و ا ھدا سم رب ا

مديريت وكاركنان دامپرورى و مرغدارى 
خدايار محمدى خسروى 

شهادت هنرمردان خداست
شهادت مظلومانه سردار رشيد اسالم

مالك اشتر زمان
سردار سپهبد

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

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

 مجهز به جديدترين تكنولوژى چاپ ليبل بدون سيلندر و كليشه
 چاپ و صحافى انواع كتاب ، پوستر و مجله

 خط توليد انواع دفتر مدرسه
 چاپ نشريه و روزنامه هاى محلى غرب و شمال غرب كشور

 مجهز به واحد طراحى و ليتوگرافى

مجتمع  بزرگترين 
بندى  بسته  و  چاپ                                                                                                                                                                             

كشور درغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

@bazarehamedan

اگر به دنبالاگر به دنبال
 آگهى هاى استخدامى هستيد  آگهى هاى استخدامى هستيد 

                                                  به                                                  به  كانال تلگرامى كانال تلگرامى 
                                                                                 زير  مراجعه نماييد                                                                                 زير  مراجعه نماييد

براى عضويت دربراى عضويت در  كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفًا كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 
0910539896409105398964    ارسال  نماييد.ارسال  نماييد.

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

خيزش مادستانخيزش مادستان
■ همدانى ها روز گذشته در حضورى باشكوه ياد شهيد سليمانى و شهداى مقاومت را گرامى داشتند

جانسپارى كرمانى ها در روز تشييع
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

روز هــاى  در  بى ترديــد، 
گذشــته با حضور باشكوه 
مردم در مراسم بزرگداشت 
روزى  ســليمانى،  شهيد 
تاريخــى بــراى ايران و 
جهان رقم خورد؛ روزهايى 
كه پيام روشن آن را جهان 
خواهند  آينده  نسل هاى  و 

گرفت.

اتحاد ملى را قدر بدانيم
 1- برخى حوادث در ســال هاى اخير دليلى شده بود تا تعدادى از 
صاحبنظران و پژوهشگران نسبت به شاخص هايى چون غرور و اتحاد 
ملى به شدت اظهار نگرانى كنند و نسبت به كليت وطن و آينده ميهن 

اسالمى دغدغه داشته باشند. 
بيشترين نگرانى از سواســتفاده بدخواهان از اين شرايط و دست زدن 
آن ها به اقداماتى بود كه نتيجه آن مى توانســت زخمى بر پيكر ميهن 

اسالمى باشد. 
2- ارائه آمارهاى رســمى كه حكايت از شدت گرفتن خروج افرادى 
از طبقه متوسط و افراد متخصص و فنى از كشور داشت، نشان مى داد 
فرارمغزها ديگر تنها نخبگان را شــامل نمى شود و اكنون افراد عادى 
نيز در ميان نخبگان در نقشه جذب سرمايه هاى انسانى ديگر كشورها 

قرار گرفته اند. 
اين روند با آمارهايى كه حكايت از شكستن ركورد خريد خانه براى 
گرفتن شهروندى در كشورهاى همسايه اعالم مى شد، شرايط خوبى 

را براى آينده ترسيم نمى كرد. 
3- چند ســالى است كه توجه به آسيب هاى اجتماعى در دستور كار 
دســتگاه هاى مسئول قرار گرفته و كاهش اين آسيب ها در دستور كار 

است. 
اما در شــرايطى، كار خوب پيش نمى رود، زيرا مهمترين آسيب يعنى 
بى اعتمادى همچنان در جامعه پررنگ بوده و اعتماد الزم براى كاهش 

آسيب با افزايش سرمايه اجتماعى كمتر بوده است. 
4- اعتراضات در ايران معموال در همان زمان طرح اهميت دارد و پس 
از آن به مطالبات معترضان كمتر توجه مى شــود و شايد همين دليلى 

شده تا فاصله اعتراضات كاهش يابد. 
زخم اعتراضات آبان ماه بسيارى از دلباختگان ايران را نگران كرده بود 
كه اين زخم نكند انقدر شــديد باشــد كه به دو دستگى و تفرقه بين 

ملت منجر شود.
5- نظام هاى امروزى بيش از قدرت ســخت و اســلحه كه در جهان 
ترورزده امروز ضرورى اســت، بر قدرت نرم و اتكا به اين قدرت كه 
اصل آن در اعتماد و حمايت مردم متحد خودشان است، تكيه دارند. 
اين قدرت نرم مردمى است كه به دولت ها و حكومت ها اجازه مى دهد 
برنامه هاى بلندمدت و با ديدگاه هاى بلند داشته و آن را در سطح جهان 

و كشور دنبال كنند. 
6- دوران دفاع مقــدس را دورانى كه اتحاد ملى در ايران در اوج خود 
بوده، ارزيابى مى كنند. در اين دوره همه مردم ايران براى دفاع از كشور 

و آرمان ها تالش فداكارانه و ايثارگرانه داشته اند. 
وحدت ملى در اين دوره زبانزد و از داليل حماســه آفرينى رزمندگان 

در راه دفاع از ميهن، دين و ارزش ها بوده است. 
ايــن دوران نشــان داد كه ملتى متحد با دســتانى خالى اما داشــتن 
آرمان هاى واال مى توانند در برابر همه قدرت ها ايستادگى كرده و پيروز 

ميدان باشند. 
7- حــوادث اين ســال ها و زخم هايــى كه به تن ميهن وارد شــد، 
بدخواهان را به بدگمانى انداخت كه ملت ايران ديگر متحد نيست و 
مى توان با ترور موانع تسلط بر اين ملت و منطقه را از سر راه برداشت. 
اما شهادت سپهبد ســليمانى هم اتحاد ملى در ايران ايجاد كرد و هم 
اتحادى دينى و مذهبى را به دليل شهادت در عراق و همراهى ابومهدى 

با سپهبد سليمانى رقم زد. 
اكنون مقاومت جبهه اى منسجم تر دارد و اتحاد ملى به عنوان مهمترين 
عامل و ســالح بازدارنده در برابر دشمنان در ايران با شهادت سپهبد 
سليمانى و تشــييع جنازه بى نظير او در باالترين حد و شاخص خود 

قرار دارد. 
اين اتحاد ملى را به عنوان مهمترين ضرورت براى گذر از شرايط امروز 
ايران قدر بدانيم و عوامل تفرقه و ضربه زدن به اين اتحاد را از بين برده 
و به افراطيون كه همواره اتحاد ملى را دانســته و نادانسته هدف قرار 

مى دهند، ميدان فعاليت ندهيم. 

پويش فرزندان قاسم سليمانى در همدان شكل گرفت
 پويش فرزندان سپهبد شهيد قاسم سليمانى توسط اعضاى كميته ورزش محالت همدان، با عنوان «فرزندان قاسم سليمانى، در پى 

خون خواهى تو» در فضاى مجازى شكل گرفته و در حال گسترش است. 
مسئول هماهنگى اين پويش مردمى گفت: اين پويش كه طى روزهاى اخير فعاليت خود را در سطح شبكه هاى اجتماعى شروع كرده 

است، تاكنون بيش از 10 هزار عضو فعال دارد. 
مرتضى كوكبى به ايرنا گفت: اين پويش براى انتشار مجموعه اقدامات درباره تكريم و پاسداشت حاج قاسم سليمانى ايجاد شده است. 
وى ترغيب و تبليغ برنامه هاى مناسبتى براى تكريم و پاسداشت اين شهيد واالمقام براى حضور پرشور جوانان انقالبى را از مهمترين 
برنامه هاى اين پويش مردمى برشمرد.  كوكبى يادآور شد: جوانان انقالبى همدان با توجه به پيام رهبر معظم انقالب درباره انتقام جويى 
نســبت به حركت تروريستى در به شهادت رساندن سردار سليمانى، اقداماتى را انجام داده اند كه به اشتراك  گذاشتن عكس، ويدئو و 

متن در پويش فرزندان قاسم سليمانى از جمله اين اقدامات است. 

شهادت سپهبد سليمانى همه پرسى بود
 سپهبد قاسم سليمانى با شهادت و اهداى خون خود در راه اسالم همه پرسى انجام داد.

جانشين فرمانده سپاه انصارالحســين(ع) استان همدان گفت: در آئين گراميداشت سپهبد قاسم سليمانى در دادگسترى همدان با بيان 
ويژگى هاى شــخصيتى اين ســردار شهيد اظهار كرد: ميليون ها نفر در آئين شهادت ســردار سليمانى شركت كردند و شمار زيادى از 
شهروندان چند نوبت در آئين هاى مختلف اين سرباز اسالم حضور يافتند.  به گزارش ايرنا، مهدى فرجى اضافه كرد: برخى مسئوالن 
با طرح برخى مســائل موجب رنجش رهبر معظم انقالب مى    شوند، اما ســردار سليمانى در 41 سال خدمت به عنوان سرباز واليت، 
حتى يك حرف وحدت شــكن بيان نكرد، زيرا تابع محض واليت بود.  جانشــين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان ادامه 
داد: رهبر معظم انقالب با ديدن حاج قاســم لبخند مى    زدند و وى همواره اخبار خوش براى معظم له مى    آورد.  جانشين فرمانده سپاه 
انصارالحســين(ع) استان همدان ادامه داد: بسيارى معتقد بودند كه فرمانده سپاه قدس با ورود به اين منطقه اسير يا شهيد مى    شود؛ اما 

سردار دل ها سالم برگشت و در اين عمليات به داعش كه تا نزديك خانقين آمده بود ضربه سختى وارد كرد. 

همدانى ها روز گذشته در حضورى باشكوه ياد شهيد سليمانى و شهداى مقاومت را گرامى داشتند

خيزش مادستان

7 ميليون مترمكعب روان آب 
در استان كنترل شد

 بــا تكميل عمليات آبخيزدارى در ســالجارى 7 ميليون متر مكعب 
روان آب در سازه هاى احداثى آبخيزدارى استان كنترل مى    شود. 

معاون آبخيزدارى اداره كل منابع طبيعى همدان گفت: همچنين با اجراى 
طرح هاى آبخيزدارى بيش از 2 ميليون مترمكعب به ظرفيت استحصال 

رواناب هاى سطحى استان افزوده مى    شود. 
محمدمهدى آرتيمانــى در گفت وگو با ايرنا با بيــان اينكه آبخيزدارى 
علم و هنــر مديريت بر منابع آب وخاك محســوب مى    شــود، گفت: 
آبخيزدارى يكى از راه هاى مؤثر در حفاظت از منابع اســت و مى    تواند 
به عنوان زيربناى توسعه اقتصادى، اجتماعى و ايجاد اشتغال، مورد توجه 

برنامه هاى توسعه اى قرار گيرد. 
معاون آبخيزدارى منابع طبيعى استان همدان اضافه كرد: همدان به لحاظ 
موقعيت و شرايط اقليمى خاص و كوهســتانى بودن، داراى منابع آبى 
محدود اســت بنابراين براى جلوگيرى از هدررفت آب هاى ســطحى، 
اجراى گسترده طرح هاى آبخيزدارى در استان يك ضرورت انكارناپذير 

است. 
آرتيمانى افزود: امســال 34 ميليارد تومــان اعتبار از محل صندوق 
توســعه ملى براى اجراى طرح هاى آبخيزدارى اين اســتان مصوب 
شده است كه براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، اين ميزان اعتبار 
در طرح هاى آبخيزدارى 24 حوزه آبخيز اســتان در 10 شهرســتان 

مى    شود.  هزينه 
وى بيان كرد: جذب اعتبار از محل صندوق توســعه ملى در اســتان با 
هدف اجــراى طرح هاى كنترل ســيالب، تغذيه آب هــاى زيرزمينى، 
مديريت ســيالب، جلوگيرى از فرسايش خاك، اصالح و احياى مراتع 
بوده تا آسيب هاى حوادث طبيعى، نگرانى ساكنان منطقه از بيابان زايى و 

بروز خسارت ناشى از سيل وكم آبى را، كاهش دهد. 

شهيد سليمانى نقطه عطف تاريخ 
جهاد و شهادت مسلمانان است

مهدى ناصرنژاد »
 شهرها و بخش هاى مختلف استان همدان از جمعه (13 دى ماه) 
كه خبر ترور و شهادت سپهبد سليمانى در دنيا انعكاس يافت، غرق 
در عزادارى و آئين هاى بزرگداشت اين شهيد جهان شمول مى باشد. 
عزادارى ها و اجتماعات قشــرهاى مردم قدرشناس و انقالبى استان، 
روز سه شــنبه (17 دى ماه) به اوج خود رســيد و ميدان بزرگ امام 
خمينى(ره) همدان شــاهد پرشــكوه ترين تجمع مردمى در سوگ و 
بزرگداشــت و اعالم بيعت با سردار شهيد سليمانى و جبهه مقاومت 

اسالمى در سراسر جهان بود.
قرار مــردم همدان براى تجمع در محل ميدان مركزى شــهر يا همان 
پياده راه جديد ســاعت 10 روز سه شنبه بود اما قشرهاى پرشور مردمى 
ســاعتى قبل از قرار، خود گروه گروه در ميعادگاه خويش گرد آمدند و 
بر اساس گزارش هاى ميدانى خبرنگاران همدان پيام ورود قشرهاى مردم 
از نقاط مختلف شــهر به ميدان مركزى براى حضور در اين اجتماع با 
شكوه تا بعد از ساعت 11 نيز ادامه داشت و مراسم ويژه را تحت شعاع 
خود قرار داد به گونه اى كه دامنه حضور مردم در اين مراسم حماسه اى 

كم نظير در همدان و به نام مردمان مسلمان اين ديار كهن رقم زد.
صحنه حضور و خروش مردم از هر سن و سال، جنس و طبقه فكرى 
در اجتماعات محكوم ســازى جنايت آمريكائيان در ترور و شــهادت 
ســردار سپهبد حاج قاسم سليمانى در سراسر ميهن اسالمى آنچنان كه 
در برنامه هاى زنده شــبكه هاى مختلف تلويزيونى و همچنين گزارش 
رسانه هاى بين المللى در چند روز گذشته شاهد بوديم، ورق هاى زرينى 
از تاريخ انقالب اسالمى، جنگ تحميلى و ايمان به جهاد و شهادت ملت 

بزرگ ايران به نمايش مى گذارد و دنيا را بهت زده كرده است. 
اگرچه همان گونــه كه مقام معظم رهبرى حضرت آيــت ا... خامنه اى 
(مدظله العالى) روز نخست شهادت سردار سليمانى در ديدار دلجويانه 
از خانواده اين شــهيد وعده دادند كه آئين هاى تشــييع پيكر شهيد در 
كشــورمان دنيا را شــگفت زده خواهد كرد، وليكن حضور مردم بسيار 
فراتر از همه پيش بينى ها و انتظارات بود و به حق حماسه اى تاريخى و 

به يادماندنى به وجود آورد.
در اين ارتباط يكى از خبرگزارى هاى اروپايى نيز اذعان داشت كه مراسم 
تشييع پيكر پاك شهداى جبهه مقاومت و در صدر آن سپهبد سليمانى 
بعد از مراسم ارتحال و تشييع امام فقيد و بينان گذار جمهورى اسالمى، 
بزرگترين جلوه مردمى در سراسر ايران مى باشد، اما اين حماسه مردمى 
و تاريخى از جنبه هاى مختلف بارهاوبارها قابل تحليل و استناد است و 
مى تواند نمودار عينى و سزاوارانه براى مطالعه و تحقيق درباره انگيزه هاى 
حضور و يا عدم حضور قشرهاى مختلف مردم يك كشور در صحنه هاى 

سياسى و اجتماعى باشد.
واقعيت اين است كه شهيد سليمانى در حيات پربار و درخشان سياسى 
و نظامى خويش به مردم خود، مردم آزاده جهان و به ويژه جوانان، درس 
شهامت و بالندگى داد و آرزوى هر انسان حق طلب و باغيرت است كه 
سهمى از تمام رشادت ها و پايمردى هاى شهيد سليمانى داشته باشد و 
چون اين نام بزرگ تاريخ ساز، افتخارى براى خويش رقم بزند، آنچنان 
كه سردار سليمانى نقطه عطفى براى تاريخ و حيات جهاد و شهادت در 

باورها و دين مردم مسلمان جهان است.

1- ارســال ســپرده هاى مردم اســتان در بانك ها به خارج از استان 
در آمار رســمى تأييد شــده اســت. گويا در نمودار آمارى عملكرد 
بانك هاى اســتان ها در تبديل سپرده به تسهيالت، بانك هاى استان در 
رتبه هاى آخر قرار گرفته اند. گفتنى اســت عملكرد بانك هاى استان و 
سخت گيرى هاى آن ها در پرداخت وام به مردم و بخش توليد همواره 

نقد شده است. 
2- خودروســازان به خريداران خودروهاى سنگين پيشنهاد عجيبى 
داده اند. گويا به خريداران پيشــنهاد شــده به جاى خودروى سنگين، 
پرايد تحويل بگيرند. گفتنى اســت اين نوع اقدامات به داللى در بازار 

خودرو رونق بيشتر خواهدداد. 
3- نظارتى بر تبليغات پناهندگى و گرفتن تابعيت مضاعف در فضاى 
مجازى نيست. گويا كانال هاى شناسنامه دار نيز ممنوعيتى براى انتشار 
اين نوع تبليغات كه سرمايه مادى و انسانى كشور را هدف قرار داده، 
ندارند. گفتنى اســت در اين تبليغات جذاب، اخذ شهروندى با خريد 

ملك در كشورهاى ديگر تبليغ مى شود. 
4- به اتحاد احياشــده در كشور از سوى تندروهاى دو جناح باز هم 
حمله شــده اســت. گويا تندروها، حيات خود را در تفرقه مى دانند. 
گفتنى اســت تاكنون سخنان تندى از افراطيون 2 جناح منتشر شده كه 

در فضاى وحدت كشور به آن ها توجه نشده است. 
5- طوفان هاى توييترى ايرانى ها از شب گذشته همزمان با شب وداع 
با سردار سليمانى، عليه آمريكا و اقدامات تروريستى اين كشور آغاز 
شــده است. گويا اين طوفان ها با هشــتك هاى مرتبط با ترور سپهبد 
سليمانى است. گفتنى اســت توييتر ابزار مؤثرى در آگاه سازى بيشتر 

افكار عمومى در جهان نسبت به جنايات آمريكا است. 

اجتماعى   مردم دارالمومنين همدان در 
باشكوه تاســوعايى و عاشــورايى ضمن 
تكريم شــخصيت وارسته كشورمان شهيد 
ســپهبد ســليمانى اعالم انزجار خود را از 

استكبار جهانى فرياد زدند. 
روز گذشــته 17 دى ماه در ايــن اجتماع 
باشكوه كه در پاسداشت سردار شهيد حاج 
قاسم ســليمانى در ميدان شهر برگزار شد، 
مــردم همدان درحالــى پرچم هاى عزا در 
دست داشتند، در اعالم تكريم و تجليل از 
شخصيت وارسته شهيد سليمانى سنگ تمام 
گذاشته و با مقام معظم رهبرى در ادامه راه 

شهدا تجديد بيعت كردند. 
در اين تجمع كم ســابقه و پرشــور زنان و 
مردان دست نوشته ها و پالكاردهايى همراه 

خود حمل كردند. 
مــردم همــدان در اين تجمع با ســردادن 
شــعارهاى «مرگ بر آمريــكا»، «مرگ بر 
اســرائيل»، «مرگ بر فتنه گــر» و «واى اگر 
خامنه اى حكــم جهادم دهــد ارتش دنيا 
نتوانــد كه جوابم دهد» نفــرت خود را از 

استكبار جهانى فرياد زدند. 
در  جوانان  و  نوجوانــان  كودكان،  حضور 
كنار افراد ميانســال و شركت گسترده زنان 
در اين آئين جلوه اى خاص به مراسم داده 

است. 
تمامى مدارس همدان و همچنين مغازه ها 
و شــركت هاى اطــراف پيــاده راه امــام 
خمينى(ره) درپى برگزارى اين آئين تعطيل 

اعالم شد. 
با برخى از شــركت كنندگان كه گفت وگو 
مى كنم، از رشادت هاى ســپهبد سليمانى، 
جنايــات آمريكا و لزوم همبســتگى ملت 
ايران در اين شرايط حساس سخن گفتند. 
برخى از آن ها مى گويند: ســردار شــهيد 
ســليمانى مردى فــارغ از جناح بندى هاى 
سياسى بود و با اقدامات خود، انسانيت و 
دفاع از اســالم و ايران را به معناى واقعى 

تعريف كرد. 
جوانان هم مى گويند: ما عاشــقانه سردار 
را دوســت داشتيم زيرا ظاهر جوانان براى 
او مهم نبود. سردار در سخنرانى هاى خود 
گفته بود تمام جوانان، دختران و پســران 
ما هســتند و ما بايد براى دفاع و برقرارى 
امنيت مردم مبارزه كنيم.  شــمارى از مردم 
در حال توزيع تراكت بين شركت كنندگان 
در مراســم تشــييع پيكر شــهيد سليمانى 
هســتند و برخى از آنان نيز پوسترهايى با 
عكس سپهبد سليمانى و با زيرنويس هايى 
نظير « يــك جهان منفعــت خواهند برد، 
بدرود فرمانده، رفت تا ايران بماند و انتقام 
ســختى در انتظار جنايتكاران است» حمل 

مى كردند. 
و  مــردم  مختلــف  قشــرهاى  حضــور 
نوحه سرايى و مرثيه خوانى آن ها در فضايى 

با بوى اســپند و دمامه زنــى حال وهواى 
خاصى به مراســم تشييع اين سردار دالور 

داده بود. 
دختر نوجوانى كه در مراســم تشييع پيكر 
شهيد سليمانى شركت كرده بود، مى گويد: 
ســردار رفت تــا ايران زنده بمانــد. او تا 

هميشه در ياد و خاطره ما زنده است. 
چند قدم جلوتر، يك زن 50 ســاله كه به 
ســختى راه مى رود و فرزندش دست او را 
گرفته اســت، مى گويد: من از شدت درد 
پا نمى توانســتم راه بروم اما به عشق ايران 
و واليت و سپهبد سليمانى در اين مراسم 

شركت كرده ام. 
وى درحاليكــه بغض كرده اســت، ادامه 
مى دهد: ســردار دالور! شــهادت گواراى 
وجودت باد. تو لياقت شهادت را داشتى. 

فاطمــه يكى ديگر از شــركت كنندگان در 
مراسم تشــييع نيز درحاليكه تراكت شهيد 
ســليمانى را در دســت دارد، مى گويد: با 
شــركت در اين مراســم احســاس غرور 
مى كنم، زيرا نظاره گر همدلى و عزت مردم 

هستم. 
وى مى افزايد: نام و ياد شــهيد ســليمانى 
براى هميشــه در ميان ما زنده اســت. او 

رفت تا ما در امنيت باشيم. 
 سردار سليمانى به ملت ايران 

عزت و اقتدار داد
در اين مراسم امام جمعه همدان و نماينده 
ولى فقيه در استان نيز گفت: شهيد سليمانى 

به مردم ايران عزت و غرور داد. 
حجت االســالم حبيب ا. . . شعبانى ضمن 
قدردانى از حضور پرشــور مــردم اظهار 
كرد: اين حضور عظيم نشــان مى دهد كه 

آرمان هاى انقالب و نظام زنده است. 
وى بــا بيان اينكه اين كثــرت جمعيت را 
شايد از ابتداى انقالب نداشتيم و بايد ديد 
چه شد كه شهيد ســليمانى اين قدر عزيز 

شد، گفت: اين فرمانده بزرگ براى عزت، 
ناموس، نظــام و انقالب ما جنگيد و عزيز 

مردم شد. 
نماينده ولى فقيه در استان همدان با اشاره 
به اينكه شهيد سليمانى با مقاومت، تالش و 
مجاهدت خود، احساس غرور را به ايرانى 
داد و قدرت هــاى عالم را با صالبت خود 
زمين گير كرد، افــزود: او با تفكر داعش و 
تكفيرى كه ساخته آمريكا بود، مبارزه كرد 

و به همين دليل عزيز شد. 
به گزارش فارس وى با بيان اينكه شــايد 
خيلى از افراد جمع حاضر مراوده  و آشنايى 
زيادى با شهيد نداشتند اما با رفتنش بغض 
كردند كه عالم ديد و جهان حيرت زده شد، 
خاطرنشــان كرد: اين عظمت يك انسان و 
مجاهد فى سبيل ا... و مخلص است، كسى 
كه عمر خود را براى خدمت به كشــور و 

امنيت جامعه صرف كرد. 
شــعبانى با بيان اينكه امروز امنيت خود را 
مديون ســپهبد ســليمانى و مدافعان حرم 
هســتيم، گفت: ما با تهديد شهيد سليمانى 

كه ترامپ را قمارباز مى خواند، احســاس 
غرور مى كرديم. 

نماينــده ولى فقيــه در اســتان همدان با 
اشــاره به اينكه درســت است مشكالت 
اقتصادى فراوانى داريم و مردم همه اين ها 
را مى دانند امــا در اينجا حضور يافته  و از 
آرمان هاى نظام و انقــالب دفاع مى كنند، 
گفت: بايد قدر اين مردم را بدانيم و تداوم 

مسير مقاومت برآيند حركت مردم است. 
وى با بيــان اينكه ســردمداران آمريكا با 
شرافت ناآشنا هستند و ترور يك سردار كه 
مهمان رسمى كشور ديگرى بود با قوانين 
بين المللى ســازگار نيست، تاكيد كرد: اين 

جنايت فقط از دست آمريكا برمى آيد. 
بى ترديــد، در روز هاى گذشــته با حضور 
باشكوه مردم در مراسم بزرگداشت شهيد 
ســليمانى، روزى تاريخى بــراى ايران و 
جهان رقم خورد؛ روزهايى كه پيام روشن 
آن را جهان و نســل هاى آينــده خواهند 

گرفت. 
بامداد جمعه 13 دى ماه، ســردار سرافراز 
اســالم حاج قاســم ســليمانى به همراه 
ابومهدى مهنــدس از فرماندهان مقاومت 
پــس از عمــرى مجاهــدت در حملــه 
بالگردهاى آمريكايى در فرودگاه بغداد به 

شهادت رسيد. 
براســاس اعــالم پنتاگــون، وزارت دفاع 
آمريكا، دستور اين حمله هوايى را دونالد 
ترامــپ، رئيس جمهــورى و فرمانده كل 

قواى اين كشور صادر كرده بود. 
در پــى اين اقــدام تروريســتى حضرت 
اســالمى 3 انقالب  رهبر   آيت ا... خامنه اى 

روز عزاى عمومى اعالم كردند. 
وزارت امور خارجه هم با صدور بيانيه اى 
اين اقــدام تروريســتى رژيــم  آمريكا را 
محكوم كرد و نشســت فوق العاده تشكيل 

داد. 

 عفو و كاهش محكوميت يك پنجم زندانيان 
اين اســتان بايد در دســتوركار دادستان ها و 

قضات قرار گيرد. 
رئيس كل دادگسترى همدان در جلسه شوراى 
قضايى استان همدان بيان كرد: در جلسه روز 
جمعه رئيس قوه قضاييه با مســئوالن قضايى 
استان ها بر 2 موضوع كاهش جمعيت كيفرى 
و تعيين مجازات جايگزين حبس تاكيد شده 

كه آمار خوبى در اين زمينه هم ارائه شد. 
محمدرضا عدالتخواه خواستار حضور مستمر 
قضات و دادستان ها در زندان ها با هدف تعيين 
تكليف وضعيت زندانيان شد و افزود: برخى 
افراد پس از گذراندن بخشــى از محكوميت، 
اصالح شــدند، بنابراين مى    توان اسامى افراد 
اصالح شــده را احصا كرده و در كميته عفو 

براى آزادى آن ها تالش كرد. 
به گــزارش ايرنــا، وى تاكيد كــرد: قضات 
مى    توانند صرف نظر از آئين نامه عفو اقدام كنند، 
يعنــى در صورت مواجه با زندانى كه اصالح 
شده و قابليت بازگشت به جامعه را دارد حتى 

مى    توان از آئين نامه عفو نيز عبور كرد. 
عدالتخواه گفت: تا پايان هفته آينده رؤساى 
دادســتان ها،  و  شهرســتان ها  دادگســترى 

زندانيانــى كه مشــمول عفو مى    شــوند را 
شناســايى كرده و ليست اســامى اين افراد 
را براى طرح در كميســيون عفو ارائه دهند 
تا بتوان زمينه عفو يــك پنجم زندانيان اين 

استان را فراهم كرد. 
وى بــا بيان آمارى از شــمار زندانيان همدان 
گفت: شــمار زندانيان اين استان از خط قرمز 
عبور كرده اســت بنابراين مى    طلبد در زمينه 
محكوميت هاى جايگزيــن و آزادى زندانيان 

اصالح شده تدبيرى جدى انديشيد. 
رئيس كل دادگســترى همــدان اظهار كرد: 
قضات بايد نسبت به تعيين تكليف محكومان 
مالــى زودتر اقدام كرده و در راى ها اقســاط 
متعارف و متعادل براى اين طيف از محكومان 

پيش بينى كنند. 
تكليف  تعيين  معــوق  پرونده هاى   

شوند
رئيس كل دادگســترى همدان خواستار تعيين 
تكليف سريع پرونده هاى معوق در حوزه هاى 
قضايى تابعه استان شد و گفت: براى كاهش 
جمعيت كيفرى، تعييــن تكليف پرونده هاى 
معــوق و كاهش زمان دادرســى مورد تاكيد 

است. 

عدالتخواه اضافه كــرد: بنابراين بايد تا پايان 
سالجارى تمامى پرونده هاى ثبت شده تا پيش 
از مهر سالجارى تعيين تكليف شده و پرونده 

بالتكليف نماند. 
وى با بيان شــمار پرونده هاى معوق موجود 
در دادسرا، دادگاه تجديد نظر، اجراى احكام 
مدنــى و ديگر مجموعه هــاى قضايى تا قبل 
از مهر ســالجارى، ادامه داد: مى    طلبد تمامى 
پرونده ها را مجدد يــك دور بازبينى كرده و 
عالوه بر تعيين تكليف آن ها دليل موجه تاخير 
در رسيدگى به پرونده بر روى آن نوشته شود. 
رئيس كل دادگســترى همدان افزود: به منظور 
تعيين تكليف پرونده قضايى تشــكيل شده 
پيش از مهر امسال دبيرخانه اى در دادگسترى 
تشكيل و كميته هاى فرعى با حضور دادستان ها 

در شهرستان ها تشكيل مى    شود. 
وى از مســئوالن قضايى خواست در جريان 
بررســى و تعيين تكليف پرونده هاى معوق 
دنبال ايجاد يك تحول با كار صحيح و جهادى 
باشــند و آراى متقن و قوى داده و اول بهمن 
امســال، حوزه هاى قضايى اقدامات خود را 
راجع به وضعيت پرونده هاى معوق گزارش 

دهند. 

رئيس كل دادگسترى همدان همچنين خواستار 
برگزارى نشســت هايى با نخبــگان علمى، 
دانشــگاهى، فرهنگى و حوزوى شد و گفت: 
هــدف از برگزارى اين نشســت ها شــنيدن 
حرف هاى جامعه علمى و پاسخ به شبهات و 
ديدگاه هاى آن ها است، همچنين اين برنامه ها 
اعتمــاد عمومى به ويژه نخبــگان را به حوزه 

قضايى افزايش مى    دهد. 
 قانون جامع حدنگارى (كاداســتر) 

اجرا شود
عدالتخواه گفت: طبق مــاده (9) قانون جامع 
حدنگارى (كاداســتر) همه دستگاه ها مكلف 
هستند تمام مســتثنيات و اطالعات توصيفى 
امالك متعلــق به خود يا تحــت اداره خود 
از جملــه مشــخصات ثبتى، كاربــرى، نام 
بهره بردارى و نقشه هاى مختصات جغرافيايى 
امالك ياد شــده را با رعايت جنبه هاى امنيتى 
در اختيار سازمان ثبت اسناد و امالك با هدف 

تهيه نقشه هاى كاداستر قرار دهند. 
وى اضافه كرد: بــا توجه به ضرورت اجراى 
اين قانون، روســاى دادگســترى از مديران 
ادارات بخواهنــد اطالعات خود را تكميل و 

در اختيار اداره ثبت قرار دهند. 

20 درصد زندانيان همدان عفو مى شوند
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آگهى سند مالكيت المثنى 
نظر به اينكه مالك حميد سنگ سفيدى فرزند تقى به شماره ملى 3251415050 
با ارائه فرم شهادت شهود مصدق دفترخانه اسناد رسمى شماره 50 نهاوند اظهار 
نموده مقدار ششدانگ پالك 59 فرعى مفروز و مجزى از 6 فرعى از 2410 اصلى 
بخش يك ثبت نهاوند كه ســند مالكيت آن ذيل ثبت 34514 صقحه 135 دفتر 
جلد 233 ثبت و ســند مالكيت تك برگى به شماره سريال 784769 سرى د93 
صادر و تســليم مالك گرديده و به علت نقل و انتقــال مفقود گرديده تقاضاى 
صدورسند مالكيت المثنى نموده است. لذا به استناد ماده 120- آيين نامه قانون 
ثبت مراتب به شــرح فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار يا محلى جهت 
اطالع عموم آگهى مى گردد لذا چنانچه كســى نســبت به صدور سند مالكيت 
المثنى اعتراض داشــته يا مدعى انجام معامله نزد خود او يا وجود سند مالكيت 
نزد خود مى باشــد مى تواند اعتراض خود را كتبًا از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت 10 روز به اين اداره ارســال در غير اين صورت و پس از گذشت مقرر سند 

شد.  خواهد  صادر  المثنى  مالكيت 
ضمناً ششدانگ پالك مذكور به موجب سند رهنى شماره 125765 مورخ 1394/11/19 
دفتر اســناد رسمى شماره 4 نهاوند در قبال مبلغ 103549822 ريال نزد بانك مسكن و 
مازاد اول برابر سند رهنى شماره 125962 مورخ 1395/1/24 دفتر اسناد رسمى شماره 

4 نهاوند در قبال مبلغ 408868320 ريال نزد شركت ملى نفت ايران در رهن مى باشد.
(م الف 263)

محمدعلى جليلوند، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى تغييرات شركت سامانه ترسيم راه گستر شركت سهامى خاص به شماره ثبت 13156 و شناسه ملى 14007342866 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد 

1 - موضوع شركت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد:
 شهرسازى و معمارى(شهرســازى): انجام مطالعات و برنامه ريزى و تهيه طرح هاى توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصيلى شهرها، طرح هاى هادى شهرى، 
مطالعه و برنامه ريزى بخشــهاى تاريخى شهرى، ساماندهى صنايع و مشاغل مزاحم شــهرى، طرح هاى حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزى، زلزله 
و ســيل )،طرح جامع حريم شهرها، طرح شــهرهاى جديد، طرح هاى موضوعى و موضعى شهرى، طرح هاى ويژه مناطق آزاد (تجارى، صنعتى، گردشگرى).

شهرســازى و معمارى(ساختمانهاى آموزشى،ورزشــى، بهداشــتى و درمانى):انجام مطالعات و تهيه طرح هاى مقدماتى، مرحله اول و دوم مديريت مصرف 
انرژى و نظارت بر اجراى كليه پروژه هاى آموزشــى و تحقيقاتى، مراكز تربيتى، ورزشــى، اماكن مذهبى، سياحتى،فرهنگى و هنرى و بهداشتى و درمانى و 
آزمايشــگاه ها.شهرسازى و معمارى(ساختمانهاى مســكونى،تجارى، ادارى، صنعتى و نظامى):انجام مطالعات و تهيه طرح هاى مقدماتى، مرحله اول و دوم 
مديريت مصرف انرژى و نظارت بر اجراى كليه واحدها و مجموعه هاى مســكونى، ســاختمان هاى تجارى، ساختمان هاى ادارى،صنعتى و كارخانه ها. راه و 
ترابرى(راهســازى):انجام مطالعات امكان ســنجى فنى و اقتصادى، مراحل اول و دوم و نظارت بر اجراى راه هاى روستايى، فرعى و اصلى آزادراه ها، پلها و 
تونلها، ابنيه فنى مربوط و بهســازى آنها و انجام خدمات فنى و مشــاورهاى در زمينه راهدارى و نگهدارى ماشين آالت. مطالعه نقاط حادثه خيز، ترافيكى و 
بهســازى راه ها. انجام مطالعات و نظارت بر تقاطع هاى شهرى و غيرشهرى.راه و ترابرى(راه آهن):انجام مطالعات امكان سنجى فنى واقتصادى، مراحل اول و 
دوم و نظارت بر اجراى زيرســازى و روسازى راه آهن و ابنيه فنى مربوط و بهسازى آنها. احداث ساختمان هاى جنبى (ايستگاه ها )،عاليم، برقى كردن.راه و 
ترابرى(فرودگاهها):انجام مطالعات امكان ســنجى فنى و اقتصادى، مكانيابى و تهيه طرح ها ى مراحل اول و دوم نظارت بر اجراى كليه سطوح عوامل پروازى 
از جمله باند، تاكســى رو، توقفگاه هواپيما، جادههاى دسترسى و گشت زنى- زهكشى و حصاركشى و نيز كليه ساختمان ها از جمله ترمينال ها با تجيهزات 
مربوطه برج مراقبت پرواز آتش نشــانى و ساير ساختمان هاى جنبى ديگر روشنايى ســطوح عوامل پروازى- انتخاب مكانيابى و نصب تأسيسات و دستگاه 
هاى ناوبرى وادارى و مخابراتى، طرح جامع فرودگاهها.تخصصهاى مشترك(نقشــه بردارى زمينى،فتوگرامترى و هيدروگرافى و ميكروژئودزى):نقشه بردارى 
زمينى: شــامل تهيه نقشه هاى توپوگرافى اعم از منطقه اى، شهرى و نقشه هاى كاداستر، نقشــه بردارى و پياده كردن طرحها شامل مسيرها، خطوط لوله، 
انتقال نيرو،نقشه هاى شهرى و ثبتى، تهيه پروفيلهاى طولى و عرضى و تجميع و افراز زمين، تعيين و اندازه گيرى نقاط كنترل زمينى عكسى، همچنين تهيه 
مدل ارتفاعى رقومى در مواردى كه جمع آورى اطالعات آن به روش زمينى اســت. انجام پردازشهاى كارتوگرافى براى ارايه و چاپ محصوالت.ميكروژئودزى: 
در كليه خدمات مرتبط به تخصص نقشه بردارى زمينى به عالوه نقشه بردارى تونل و معدن، ميكروژئودزى، و مطالعات جابجايى گسلها، رفتارسنجى سدها و 
ابنيه فنى و گسترش شبكه هاى ژئودزى و ترازيابى دقيق. فتوگرامترى: كليه خدمات مربوط به تخصص نقشه بردارى زمينى به عالوه تبديل عكسهاى هوايى 
و ماهوارهاى به نقشــه و تهيه انواع نقشه هاى عكسى و تصويرى، فتوگرامترى برد كوتاه و انجام خدمات سنجش از دور، پردازش تصاوير و انجام تصحيحات 
هندسى مسطحاتى، رفع جابجايى ناشى از اختالف ارتفاع، انجام تصحيحات طيفى، استخراج اطالعات و تفسير دادههاى ماهوارها و تعيين كاربرى ها و تهيه 
مدل ارتفاعى رقومى(DTM,DEM,DSM).هيدروگرافى: كليه خدمات مربوطه به تخصص نقشــه بردارى زمينى به عالوه عمق يابى و تهيه نقشــه از كف 
درياها و رودخانه ها و مطالعات جزرومدى، جريان ســنجى حركت آب و محاســبات و تهيه جداول مربوطه و پياده كردن موقعيت سكوهاى حفارى، چاه هاى 
نفت و گاز در دريا، نمونه بردارى از كف درياها، درياچه ها و رودخانه ها.تخصصهاى مشترك(سيســتم هــاى اطالعات جغرافيايى(GIS) ):طراحى و ايجاد 
سيســتمهاى اطالعات جغرافيايى(GIS) زمينى (TIS)،كاداستر،نقشه بردارى خودكار و مديريت زيرساخت(AM/FM)و همچنين جمع آورى و آماده سازى 
اطالعات مكانى به منظور ورود به سيســتم اطالعات جغرافيايى و پردازشهاى كارتوگرافى و ترسيم رقومى نقشه هاى تهيه شده. انجام عمليات رقومى كردن 
نقشــه (digitizing)وGIS Ready نمودن داده هاى مكانى. طراحى و ايجاد سيســتمهايى كه مبناى اطالعات يا فناورى هاى بكار رفته در آنها مكانى مى 
باشد،مانندAVL ،LBS ارايه مشاوره، طراحى و همكارى در پياده سازى زيرساخت هاى داده هاى مكانى(SDI) تأليف تدوين نقشه هاى موضوعى، توريستى، 
گردشــگرى، راهنماى شهرى و كشورى و اطلس ترسيم و ارايه كليه نقشه ها اعم از توپوگرافى، جغرافيايى ، زمين شناسى و ساير اموركارتوگرافى تا مرحله 

چاپ(در كليه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم) (725507)

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

استمداد جوان ماليرى براى نجات از مرگ
 « ابوالفضل ترك » جوان ماليرى براى رهايى از اعدام به دســتان 

پرمهر نيكوكاران چشم دوخته است .
حدود يك ماه پيش بود كه در فضاى مجازى خبر تعويق حكم قصاص 
يك جوان ماليرى با وســاطت دســتگاه قضايى، فرمانــده انتظامى، 
مــددكاران زندان، جمعى از خيرين و بازاريان مالير دست به دســت 
مى شد. ماجرا از اين جا شروع مى شود كه حدود 6 سال گذشته جوان 
18 ساله ماليرى در روســتايى از توابع شهرستان مالير به دنبال يك 
نزاع، فردى را به قتل مى رســاند، پس از اين اتفاق خود را  به نيروى 
انتظامى معرفى مى كند و روانه زندان مى شود، سرانجام با صدور رأى 
قطعى، حكم  قصاص در معرض اجرا قرار مى گيرد كه با  وســاطت 
و رايزنى دســتگاه قضايى، فرمانده نيروى انتظامى، مددكاران زندان و 
جمعى از خيرين و بازاريان مالير حكم اجرا نمى شــود اما اولياى دم 
شرط رضايت از وى را پرداخت مبلغى تا تاريخ 22 دى ماه 98 اعالم 

مى كنند.
فرمانده انتظامي شهرستان مالير همان زمان در گفت وگو با خبرنگار 
پايگاه خبري پليس با اشــاره به اينكه ان شاء ا... بتوانيم به حول و قوه 
الهي و با از خودگذشتگي خانواده مقتول، اين جوان نادم را از اجراي 
حكم قصاص نجات بدهيم و زندگي دوباره اي به وي  ببخشــيم، در 
سخناني ارزش ايثار و گذشــت و بازگشت به فطرت پاك انساني و 
داشــتن ترحم نسبت به يكديگر  را به رغم همه شدت ها و مصيبت ها 
نماد واقعي يك جامعه اســالمي و مزيت يك مسلمان نسبت به ساير 
مردم جهان برشمرد و افزود: توصيه و هشدار پليس مالير به شهروندان 
فرهيخته و خانواده ها در اين زمينه اين است كه در آموزش هاي تربيتي 
به فرزندان مي بايست طوري رفتار شود كه اين نسل آينده ساز بتوانند 
با يادگيري مهارت هاي كنترل خشــم در زمان بروز خشم، از هر نوع 

تصميم گيرى خودداري نمايند.
محمد باقر ســلگى بيان كرد: امروز پليس نظام اســالمي خود را جدا 
از مردم نمي داند و از همــه ظرفيت هاي قانوني و اجتماعي به منظور 
ايجاد وفاق  و ارتقاى سطح صلح و سازش اجتماعي بهره خواهد برد.
از فرداى آن روز خيريــن و نيكوكاران ماليرى براى نجات جان اين 
جوان آستين همت را باال مى زنند و با  كمك كردن و اطالع رسانى در 

اين كار خير سهيم مى شوند .
 يكى از خيرين كه در اين اقدام خيرخواهانه شــركت كرده اســت به 
خبرنگار همدان پيام گفت: ساعت 4 نصف شب حدود 2 هفته پيش 
قرار بر اجراى حكم اعدام ابوالفضل بود كه با پادرميانى و وســاطت 
افراد مذكور توانســتيم از اجراى حكم جلوگيرى كنيم و او را از پاى 
چوبه دار برگردانيم اما اولياى دم رضايت از وى را منوط به پرداخت 

3 ميليارد تومان تا تاريخ 22 دى ماه كرده اند.
وى در ادامه عنوان كرد: خانواده و اقوام ابوالفضل مبلغى را جمع آورى 
كردند اما كافى نبود و از آنجايى كه از پرداخت تمام مبلغ ناتوان بودند، 
براى نجات و بازگرداندن اين جوان به آغوش خانواده دســت به كار 
شــديم. اين خير كه دوست نداشت نامش نوشــته شود اضافه كرد: 
تاكنون با اطالع رسانى و برگزارى گل ريزان توانسته ايم مبلغ 2 ميليارد 
و 200 هزارتومان جمع كنيم اما هنوز 800 ميليون تومان نياز داريم تا 

بتوانيم رضايت اولياى دم را جلب كنيم .
وى با اشــاره به اينكه از زمان اطالع رســانى شاهد كمك خيل عظيم 
نيكوكاران بوديــم تصريح كرد: براى تكميل اين مبلغ تا روز شــنبه 
بيشــتر فرصت نداريم و چنانچه موفق نشــويم متأسفانه حكم اعدام 

اجرا مى شود .
وى گفت: از خيرين و نيكوكاران  تقاضا مى كنيم در اين امر خداپسندانه 
سهيم شوند و كمك خود را به شماره كارت 6037701605030045
نزد بانك كشاورزى به نام آقاى على محمد زند واريز كنند و به شماره 

همراه 09181511046 - 09188521894 اعالم نمايند. 
وى در پايــان با بيان اينكه با تمام توان تــالش مى كنيم ابوالفضل از 
اعدام رهايى يابد تأكيد كرد: چناچه مبلغ تكميل نشــد، وجه واريزى 

نيكوكاران ، به آن ها برگشت داده خواهد شد.

انجمن كتابخانه هاى عمومى مالير برتر 
استان همدان شد

 در ارزيابى هــاى به عمل آمده، انجمــن كتابخانه هاى عمومى اين 
شهرســتان به عنوان انجمن برتر استان شناخته شد و از سوى استاندار 

همدان مورد تجليل قرار گرفت. 
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى ماليــر گفت: انجمن كتابخانه هاى 
عمومى از افراد حقيقى و حقوقى در ســطح هر اســتان، شهرستان و 
بخش تشكيل شده كه رياست آن در شهرستان برعهده فرماندار ويژه 

مالير و در بخش ها برعهده بخشداران است. 
سيدمهدى آخشــيك در گفت و گو با ايرنا افزود: با كمك و همكارى 
اعضاى انجمن تصميم هاى خوبى در جلسه هاى انجمن براى پيشبرد 
اهداف كتابخانه هاى عمومى و گســترش فرهنگ مطالعه مفيد اتخاذ 
مى شــود.  رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى مالير ادامه داد: عالوه بر 
انجمن كتابخانه هاى عمومى مالير، انجمن  شهرهاى جوكار، ازندريان، 
ســامن، بخش زند و اسالمشــهر آق گل نيز فعال اســت و با همت 
فرمانــدار ويژه مالير، بخشــداران و اعضاى انجمن ها، جلســه ها به 

صورت مستمر تشكيل مى شود. 

رشد 18 درصدى صادرات كشمش در مالير

 بيش از 14 هزار تُن انواع كشــمش تيزابى، انگورى و آفتابى در 9
ماهه امسال از گمرك اين شهرســتان به كشورهاى هدف صادر شد 
كه در مقايسه با مدت مشــابه سال قبل از نظر وزنى 18 درصد رشد 

داشته است. 
سرپرســت گمرك مالير گفت: در 9 ماهه امسال 18 نوع كاال به وزن 
خالص بيش از 26 هزار تن به 28 كشــور جهان صادر شد كه از اين 

ميزان بيش از 14 هزار تن آن مربوط به انواع كشمش بود. 
ناصر تركاشــوند در گفت و گو با ايرنا ارزش دالرى كشمش صادراتى 
از گمــرك مالير را حدود 17 ميليــون و 400 هزار دالر عنوان و بيان 
كرد: صادرات كشــمش از نظر دالرى نسبت به مدت مشابه سال قبل 

25 درصد رشد داشته است. 
سرپرست گمرك مالير به رشــد 182 درصدى صادرات كشمش از 
نظر ريالى نســبت به مدت مشــابه سال گذشته اشــاره كرد و افزود: 
ارزش ريالى انواع كشــمش صادراتى در 9 ماهه امسال بيش از 185

ميليارد تومان است. 

16 هزار دام سبك در نهاوند
 پالك كوبى شد

 به منظور هويت دار شدن دام هاى شهرستان نهاوند طرح پالك كوبى 
16 هزار دام سبك و 100 راس دام سنگين در نهاوند انجام شد. 

مديــر جهاد كشــاورزى نهاوند با برشــمردن اهــداف اجراى طرح 
پالك گذارى اظهار كرد: به منظور ساماندهى و توسعه توليدات دامى 
و اهميــت كنترل دام، جلوگيرى از قاچــاق دام، اصالح نژاد و كنترل 
جمعيت دام نياز به هويت دار شدن آن ها وجود دارد تا بتوان از اين راه 

به اهداف دست پيدا كرد. 
علــى كمالى نژاد به فارس گفت: از ديگر مزاياى اجراى اين طرح 
مى توان به اســتقرار نظام صحيح بهداشــتى در شهرستان، كنترل 
بازار مصرف براى دسترســى به ميــزان عرضه و تقاضا در عرصه 
توليدات دامى، افزايش ســرعت و دقت در امر بيمه دام و تسهيل 
در پردازش توزيع نهادهاى دامى و برنامه ريزى براى توليد علوفه 

اشاره كرد. 
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان نهاوند از اجراى اين طرح توسط 
شركت تعاونى دامداران با اتحاديه دامداران خبر داد و گفت: با توجه 
به اينكه پالك كوبى دام ها يك طرح سراســرى است، شركت تعاونى 
دامداران با عقد قراردادى با اتحاديه دامداران كار پالك گذارى را انجام 

مى دهند. 
وى افزود: در ســطح شهرستان نيز شركت دشت زاگرس صفا گرين 
نهاوند با همكارى تعاونى گوســفندداران اســتان كار پالك گذارى را 

عهده دار شده اند. 

بازگشت بناى يادبود سيدجمال الدين اسدآبادى 
به كاربرى اصلى

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان از بازگشت بناى يادبود سيدجمال الدين 
اسدآبادى به كاربرى اصلى اش خبر داد و گفت: اين بنا با هدف زنده نگه داشتن ياد و نام 

اين مصلح بيدارگر ساخته شد اما از مسير اصلى كاربرى فاصله گرفته بود. 
احمدرضا احسانى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: بناى يادبود سيدجمال الدين اسدآبادى 
به ســبك معمارى قاجارى سال ها پيش ساخته شــد و شامل موزه، كتابخانه، كارگاه هاى 

آموزشى و سينماى روباز است. 

وى افزود: اين بناى ارزشمند با هدف اجراى برنامه هاى فرهنگى با محوريت ترويج افكار 
و انديشــه هاى اين مصلح بيدارگر ساخته شد اما در ســال هاى گذشته دانشگاه علمى-

كاربردى در مكان بود كه خسارت هاى زيادى به اين بنا وارد كرده است. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان خاطرنشــان كرد: بخش هايى از اين بنا 
توســط دانشگاه ياد شــده تغيير كاربرى داده و بسيارى از طرح هاى اسليمى و طاق 
ضربى هاى اين بنا از بين رفته كه در انديشــه بازســازى و بازگشت به حالت اوليه 

هستيم.  آنها 
احســانى گفت: كتابخانه تخصصى سيدجمال الدين اســدآبادى در طبقه فوقانى اين بنا 
راه اندازى شــده و بخشى از اين ساختمان به انجمن هاى ادبى و هنرى شهرستان اسدآباد 

براى انجام فعاليت هاى فرهنگى واگذار شد. 
وى با اشــاره به استقرار موزه مردم شناسى در قسمتى ديگر از اين بنا گفت: در سال هاى 
گذشته ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اين موزه را داير كرده كه با ابقاى 

آن موافقت كرديم. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان از تملك 2 ملك در مجاورت بناى يادبود خبر داد 
و گفت: با افزودن اين فضا تا 6 ماه آينده سينماى روباز در اين مكان راه اندازى مى شود. 
احسانى گفت: بخش ديگرى از اين بنا را به راه اندازى گالرى اختصاص داده ايم تا كمبود 
فضاى نمايشــگاهى شهرستان جبران و اين مجموعه نيز به محيطى چند منظوره فرهنگى 

و هنرى تبديل شود. 

آگهى مزايده اموال منقول 

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان
در نظر دارد به استناد مجوز شماره 9800029 نسبت به 
عمومى  مزايده  طريق  از  ادارى  لوازم  آهن آالت،  فروش 
اقدام نمايد متقاضيان محترم مى توانند بر اساس شماره 
مزايده سامانه تداركات الكترونيكى 1098000173000002 
 98/10/28 لغايت   98/10/17 تاريخ  از  روز   10 مدت  به 

اقدام فرمايند.
اطالعات  دريافت  جهت  مى توانند  محترم  متقاضيان 
بيشتر به منظور شركت در مزايده الكترونيك به نشانى 

setadiran.ir مراجعه نمايند.
(م.الف1602)

آگهى دعوت به مجمع عمومى موسس انجمن صنفى كارگرى 
در شرف تأسيس 

انجمن صنفى كارگرى مسئوالن فنى مواد غذايى، آشاميدنى، آرايش و بهداشتى 
استان همدان 

اولين مجمع عمومى انجمن صنفى در شرف تأسيس مذكور، روز سه شنبه مورخ 98/11/15 ساعت 9 
صبح در محل تاالر رستوران الله الوند به آدرس: كيلومتر 6 جاده كرمانشاه پليس راه سابق همدان- 

بهار جنب شركت بسته بندى طلوع برگزار مى گردد.
از كليه كارگران عضو و شاغل در صنف مربوطه دعوت مى شود در جلسه مذكور شركت نمايند.

دستور جلسه:
1- تصويب اساسنامه 

2- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيأت مديره و بازرسان 
هيأت موسس:

1-فرزانه سبزى 2-فاطمه فخارى فرزامى  3- بهنام خلوصى 

تاريخ انتشار: 98/10/18

 مالير- خبرنگار همدان پيام: بلوار سپهبد 
حاج قاسم سليمانى با حضور معاون عمليات 
سازمان بســيج مستضعفان در مالير رونمايى 

شد.
معاون عمليات سازمان بسيج مستضعفان در 
اين آئين اظهار كرد: شهادت سپهبد سليمانى 

بار ديگر باعث تقويت نهضت مقاومت شد.
ساالر آبنوش شهادت سردار سليمانى را يك 
رســتاخيز بزرگ دانســت و افزود: شهادت 
اين ســردار بزرگ همه دنيا و كل جغرافياى 

مقاومت را متحير كرد .
وى افزود: حضور ملت بزرگ ايران و شيعيان 
رفراندومــى بود بر انتخــاب و راى مردم بر 

اينكه نهضت مقاومت بايد ادامه پيدا كند.
آبنــوش ضمن تقدير از مســئوالن مالير در 
نامگذارى مكانى به نام سردار سليمانى گفت: 
ماليرى ها با اين اقدام خود نماد سردار رشيد 
اسالم را به يك حركت عملى تبديل كرده و 
اعالم كردند نه تنها از قافله عقب نيستند بلكه 

پيشتاز هم هستند.
معاون عمليات ســازمان بســيج مستضعفان 
افزود: با وجود شــهدا، ايثارگران و مجاهدان 
بزرگ در اين شهرســتان، اين انتظار مى رفت 
كه شاگردان حاج قاسم ها و حسين همدانى ها 
و شهدايى كه در مسير مقاومت گام برداشتند، 
ايــن اقدام را به عنوان نمــاد مقاومت به رخ 

دنيا بكشند.
وى در پايــان گفت: مالير حيــن و پس از 
انقالب اســالمى يكى از خطه هاى رو سفيد 
كشــور است و نام گذارى مكانى به نام سپهبد 
ســليمانى در مالير اقدامى به موقع بود و اين 
رونمايى به سابقه درخشان مالير برمى گردد.

ســليمانى  سردار  پيكر  تشــييع   
رفراندومى به معناى واقعى بود

همچنين  مســتضعفان  عملياتى بسيج  معاون 
در آئين بزرگداشــت شــهيد ســپهبد حاج 
قاسم سليمانى در مســجد جامع شهر مالير 

اظهار كرد:  تشــييع پيكر حاج قاسم سليمانى 
رستاخيزى بزرگ و رفراندومى واقعى بود كه 

جهان را به حيرت درآورد.
آبنوش افزود: صاحب نظران و كسانى كه اين 
حضور بى نظير مردم را رصد مى كردند متوجه 
شدند كه آمريكا چه خطاى راهبردى را انجام 
داده اســت. آبنوش با اشاره به تأكيدات مقام 
معظم رهبرى مبنى براينكه دشمن براى سال 
98 توطئه هايى را در سر دارد افزود: نسخه اى 
كه دشــمن براى ما پيچيده بود نسخه فشار 
حداكثرى بود. معاون عملياتى سازمان بسيج 
مستضعفان با بيان اينكه دشمن هرگز نتوانسته 
از بيرون به شــيعيان و مسلمانان ضربه بزند، 
مگر به واسطه تيغ داخلى، اظهار كرد: در اين 
زمينــه براى اينكه دوباره از دشــمن ســيلى 
نخوريم بايد پايمان را به شانه تاريخ بگذاريم 

و از تاريخ عبرت بگيريم.
آبنوش با اشــاره به اينكه دشــمن با طراحى 
نقشه شوم خود در نيمه امسال نتيجه نگرفت 

افزود: اين پيروزى ملت به واسطه بصيرت و 
پيروى از واليت است.

وى گفــت: اقــدام آمريكا در ترور ســردار 
سليمانى اقدامى بود كه روى قواعد و اصول 

بين المللى پا گذاشته است.
آبنــوش ايــن اقــدام آمريــكا را نشــانه ضعف 
آنهــا دانســت و افــزود: بــه خيــال خودشــان 
پالس هايــى از تيغــه داخلــى بــراى آنهــا 
ــران خســته  ــردم اي ــه م ــتاده مى شــد ك فرس
ــى  ــد اقدام ــد و باي ــوان ندارن ــده اند و ت ش
ــه  بكننــد كــه جمهــورى اســالمى را وادار ب

ــد. ــه و جنــگ كنن مقابل
را  عالم  همه  قاســم  حاج  عظمت   

درنورديد
امام جمعه شهرســتان مالير نيز در اين آئين 
اظهــار كرد: عظمت و كارآيى ســردار حاج 
قاسم سليمانى همه عالم را درنورديده است 
و همه دل ها در سراســر جهان متوجه سردار 

خوبى ها شده است.

محمدباقــر برقــرارى افزود: ملــت ايران با 
حضور خود راه سردار رشيد اسالم را تداوم 

مى بخشد.
وى افزود: تمام زندگى سردار سليمانى برگ 
زرينــى از ايثار و اطاعت پذيــرى از واليت 
است و تا آخرين لحظات در اين راه سر از پا 

نشناخت و هميشه در خط مقدم بود.
برقرارى ادامه داد : به بركت جانفشــانى ها و 
ايثارسردار دل ها خدمات و افتخارات بزرگى 
نه فقط براى نظام بلكه براى جهان اســالم و 

جهان بشريت آفريده شد.
وى اظهار كرد: شــهادت سردار رشيد اسالم 
رعب و وحشــتى بر دل دشمنان، معاندان و 
كوردالن و به ويژه مســتكبران عالم بر گردن 

آمريكا انداخته است.
وى خطاى به مسئوالن نظام تأكيد كرد: نبايد 
خاك پاى سردار ســليمانى و راه مقاومت را 
بر مذاكره مقدم بدانند و خون شهيد را معامله 

كنند.

بلوار سپهبد حاج قاسم سليمانى 
در مالير رونمايى شد

تصويب نامگذارى يكى از 
خيابان هاى كبودراهنگ به 
نام شهيد قاسم سليمانى

ــام:  ــگار همدان پي ــگ- خبرن  كبودراهن
ميدان هــاى  يــا  و  خيابان هــا  از  يكــى 
شــهيد  به نــام  كبودراهنــگ  شــهر 

مى شــود. نامگــذارى  ســليمانى 
رئيس شــوراى اسالمى شــهر كبودراهنگ 
ضمن تســليت شــهادت سردار ســرافراز 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمى سپهبد 
ســليمانى اظهار كرد: در يكصد و بيســت 
و چهارمين جلســه رسمى شوراى اسالمى 
شــهر كبودراهنگ طرح نامگذارى يكى از 

خيابان ها و يا ميدان هاى شــهر به نام شهيد 
ســليمانى توسط اعضاى شــوراى اسالمى 
شهر تصويب شد كه اين اقدام طى روزهاى 
آينــده با تشــكيل كميســيون نامگذارى و 
با هماهنگى ســپاه پاســداران و بنياد شهيد 

شهرستان انجام مى شود.
غالمرضا قلى يى افزود: شهيد قاسم سليمانى 

خدمات بزرگى را براى كشور و مردم انجام 
داد كه اين نامگــذارى، كمترين اقدام براى 
قدرشناســى از خدمات ارزنده اين سردار 
بزرگ اســالم اســت، اميدواريم كه همه ما 
بتوانيم راه اين شهيد بزرگوار و همه شهدا را 
ادامه دهيم و نگذاريم خون پاكشــان پايمال 

شود.
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عميقا نگران تنش در خاورميانه هستيم

 عميقا نگران تنش در خاورميانه هســتيم، بايد از تشديد بيشتر تنش 
جلوگيرى كرد.

بــه گــزارش ايســنا، نخســت وزير ژاپــن بــا اشــاره بــه تحــوالت اخيــر 
ــان  ــى از همرزم ــليمانى و برخ ــردار س ــرور س ــس از ت ــه پ در منطق
ــا مى خواهــم  ــكا گفــت: از همــه طــرف ه ــه آمري عــراق او در حمل
ــام  ــود را انج ــك خ ــالش ديپلماتي ــر ت ــش حداكث ــش تن ــراى كاه ب

دهنــد.
بنابر گــزارش يورو نيوز، شــينزو آبه افزود: ژاپن بــا قاطعيت تالش 
ديپلماتيــك خود را براى كاهش تنــش و تثبيت اوضاع در منطقه ادامه 

خواهد داد.

يادداشت

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

دولت

لت
خبردو

مان
پارل

فرمانده  فراملى
محمد ترابى»

 تنــش ميان ايران و آمريــكا پس از خروج يكجانبــه آمريكا از 
برجــام همچنان رو به افزايش اســت و اين تنش موضوعى اســت 
كه رســانه هاى جهانى كم و بيش بــه آن مى پردازند. پس از انهدام 
پهباد آمريكا در مرز ايران توســط نيروهاى داخلى اين تنش بيش از 
پيش شــدت گرفت. بامداد روز جمعه پس از انتشار خبر به شهادت 
رسيدن شهيد سليمانى توسط آمريكا در عراق و بعد از واكنش جدى 
مقامات ارشد كشورمان، بشتر كشورهاى اروپايى و كشورهاى منطقه 
به احتمال وقوع جنگ نظامى در منطقه واكنش منفى به اين موضوع 

نشان داده و خواستار كاهش تنش ميان 2 كشور شدند. 
بيشتر رســانه هاى بين المللى به دليل واكنش هاى گسترده و احتمال 
وقــوع جنگ در منطقه بيش از پيش و به صورت ويژه به شــهادت 
سردار سليمانى توجه كرده و تقريبًا مى توان گفت كه خبر به شهادت 

رسيدن حاج قاسم سليمانى خبر روز جهان شده است. 
از ايــن روى، واكنش هــاى متفاوتى را شــاهد بوديــم، بعضى از 
رسانه هاى غربى و رسانه هاى فارسى زبان معاند به اين اقدام آمريكا 
واكنش مثبت نشــان دادند و از طرف ديگر بســيارى از رسانه هاى 
جهانــى ابزار نگرانى كــرده و واكنش منفى نشــان دادند و يا حتى 
بعضى اين عمل خصمانه آمريكا در قبال كشورمان را تقبيح كردند و 
يا بيشتر از آن، بعضى رسانه هاى خارجى سردار سليمانى را قهرمان 
ملى قلمداد كرده و اين حق را براى كشورمان قائل شدند كه بخواهد 

انتقام بگيرد. 
واكنش دولت ها و مقامات سياســى و پوشــش خبرى اين مواضع 
مختلف درباره شــهادت سردار سليمانى منجر به اين شده است كه 
مردم جهان با نام و جايگاه سردار سليمانى و تاثيرات وى در منطقه 

بيشتر آشنا شوند. 
بعضًا شــاهد اين هســتيم كه برخى رزمنــدگان و فرماندهان ميهن 
اسالمى مان پس از شهادت به سرزبان هاى عامه مردم افتاده و درباره 
رشادت ها و شــجاعت هاى ايشان سخن گفته مى شــود. اما سردار 
سليمانى به دليل تاثير مستقيم بر محاسبات سياسى-نظامى منطقه اى، 
نه تنها به عنوان يك قوت قلب براى مردم ايران محســوب مى شــد، 
بلكه در منطقه كامًال يك شــخصيت شناخته شده بود و حتى براى 
برخى كشورهاى منطقه از جمله سوريه و عراق يك قهرمان جنگى 

و يك فرمانده با درايت به شمار مى رفت. 
 سردار صلح و مقاومت 

حاج قاســم ســليمانى رابطه خوبى با احزاب مختلف و جناح هاى 
سياسى در ايران داشت و از واكنش تمامى احزاب داخلى به شهادت 
وى مى توان نتيجه گرفت كه سردار ســليمانى مورد قبول و احترام 
تمامى اين جناح ها و احزاب بوده است. سردار سليمانى با شخصيت 
مهربان، منطقى و با اقتدارى كه داشــت جايگاه ويژه اى در بين مردم 
كشــورمان دارد و واكنش عامه مــردم در راهپيمايى ها، گزارش هاى 
خبرى و حتى فضاى مجازى را مى توان گواهى بر اين ادعا دانست؛
حاج قاســم سليمانى در كشورمان و كشــورهاى همسايه به عنوان 
نماد صلح و مقاومت شــناخته شده اســت، زيرا مردم منطقه هنوز 
قتل و عام ها، تجاوزها و جنايات داعش را در خاطر داشــته و تاثير، 
تالش و فــداكارى وى در مبارزه با داعش و ايجاد امنيت در منطقه 

را فراموش نكرده اند. 
 سردار وحدت 

ســردار سليمانى پس از انتصاب به فرماندهى سپاه قدس با اقداماتى 
كه انجام داد، سپاه قدس را به يك سازمان قدرتمند تبديل كرد. وى 
توانســت با ايجاد وحدت بين نيرو هــاى مقاومتى مردمى، نيروهاى 
نظامى و ســاير سازمان هاى مقاومتى در منطقه با سپاه قدس ضربات 
مهلكى بر پيكره داعش وارد كند و با عقب نشــاندن داعش از عراق 

و سوريه امنيت بيشترى براى منطقه به ارمغان آورد. 
درپى شــهادت سردار ســليمانى بيشتر مردم كشــورمان فارغ از 
مشكالت اقتصادى-معيشــتى و گروه ها و احزاب فارغ از سمت 
و سوى سياسى شــهادت مظلومانه حاج قاسم سليمانى را تقبيح 
كردند و با وحدت، بيشــتر خواســتار يك اتفاق شــدند، "انتقام 

سخت"
ســردار وحدت در زمان حياط خود بــراى ايجاد وحدت بين امت 
اسالمى تالش كرد و اكنون شهادت وى موجب ايجاد وحدت بيش 

از پيش در بين مردم و همسايگان كشورمان شده است. 

ظريف در مجمع گفت و گوى تهران:
ايران همچنان لنگر صلح و امنيت 

خواهد ماند
 ترامپ براى اهداف كوته بينانه سياســت داخلى خود يك منطقه و 

حتى جهان را به آتش و خون كشيده  است.
وزير امور خارجه ايران در مجمع گفت وگوى تهران با اشاره به ترور 
حاج قاسم سليمانى به عنوان خطاى راهبردى آمريكا اين كار را قمارى 
بزرگ دانست و گفت: اياالت متحده آمريكا بار ديگر به همگان ثابت 
كرد كه هيچ تعهد و احترامى به قواعد و قوانين آمره بين المللى ندارد. 
ايــن همان رويكرد روان پريشــانه و ضد حقوق بين الملل اســت كه 
وقيحانه تهديد به حمله به ميراث فرهنگى ايران كه ميراث مشــترك 

تمدن و فرهنگ بشرى است مى كند.
به گــزارش ايلنا، محمدجواد ظريــف در مراســم افتتاحيه «مجمع 
گفت و گويى تهــران» گفت: جاى تعجب نيســت كه رئيس جمهور 
بى ادب و گســتاخ آمريكا با ارتكاب خطايى راهبردى برخاســته از 
حماقت و تكبر، بزرگ ترين فاتح نبرد عليه تروريسم و افراط گرايى و 
«صلح سازترين ژنرال» منطقه در چند دهه اخير را ترور مى كند، و البته 
اين بار قمار بزرگى كرده است و بداند وعده الهى تخلف ناپذير است 

كه حق پيروز است؛ «واهللا غالب على امره»
وزير امور خارجه ايران ادامه داد: يكى از مهم ترين مشكالتى كه منطقه 
پيرامونى ما گرفتار آن است برداشت هاى غلط و سوء محاسباتى است 
كه عميقاً بر معادالت اين منطقه تأثير گذاشــته و مى گذارد. اينجانب 
بارها بر اين نكته تأكيد كرده ام كه اين اختالل شناختى و سوء محاسبات 
برخاسته از آن، يكى از مزمن ترين ريشه هاى بحران فعلى منطقه است.
 وى افــزود: ايــاالت متحده براى چندمين بار نشــان داد كه چگونه 
مى تواند با سوء محاسبات و برداشت هاى غلط از اوضاع داخلى ايران 
و منطقــه، گام هاى خطرناكى را در ناامن كردن جهان و البته كشــور 
خود بردارد. عمق حزن و اندوه ملل منطقه و جهان اســالم و به ويژه 
تشييع مردمى و بى ســابقه اى كه ملت هاى ايران و عراق از پيكرهاى 
مطهر سردار شهيد ســليمانى و همرزمان جاودانه اش از جمله شهيد 
ابومهدى المهندس انجام دادند، مهم ترين نشانه خطاى عميق برداشتها 

و محاسبات واشنگتن نسبت به ايران و منطقه است. 
وزيــر امور خارجه ايران گفت: اخراج اياالت متحده آمريكا از منطقه 
غرب آســيا، سرنوشــت محتوم استفاده افسارگســيخته واشنگتن از 
ابزارهاى جنگ، تحريم و ترور اســت. اياالت متحده آمريكا جواب 
قاطع و حتمى گستاخى خود را در زمان و مكانى كه بيشترين درد را 

احساس كند، خواهد گرفت؛
وى تصريــح كرد: امــا در اين جا مايلم به عنوان وزيــر امور خارجه 
جمهورى اســالمى ايران اين پيام را به منطقه ارســال كنم كه تهران 
همچنان لنگر صلح و امنيت و محور توســعه منطقه اى خواهد ماند. 
جمهورى اســالمى ايران راه حل گراست و كليه كشورهاى منطقه بايد 

محور راه حل در پرونده هاى متعدد منطقه اى باشند.
وى ادامه داد: البته روشن است در اين مسير همراهى همه همسايگان 
و گام هاى روشن از سوى همگان ضرورى است. امنيت با سكان دارى 

در حريم همسايه حاصل نمى شود. باور ما، امنيت براى همه است.
رئيس دستگاه ديپلماسى ايران افزود: اين نقطه مهمى در تاريخ منطقه 
و جهان اســت تا ما كشــورهاى پيرامون تنگه هرمز، با كنارگذاشتن 
پارادايم حذف و دشمن تراشى بر اساس توهم خريد امنيت و توسعه 
از خارج "كه حاصلى جز جنگ و نابســامانى براى منطقه ما و جهان 
نداشته است" و با پذيرش پارادايم فراگيرى و هم افزايى منطقه اى" كه 
تنها روش واقع بينانه خروج از تسلسل بحرانى كنونى است" به سوى 
آينده هاى سعادتمند و شــكوفا با چشم اندازى روشن براى نسل هاى 
آتى برويم و اين تحقق بزرگترين آرزوى برادر شــهيدم سردار قاسم 

سليمانى است

برنامه ريزى هاى بسيار خوبى براى انتقام از 
آمريكا انجام شده است

 شمارش معكوس براى خروج نظاميان آمريكايى از منطقه آغاز شده است. 
رئيس دفتر رئيس جمهورى گفت: انتقام خون سردار سليمانى حتما بايد گرفته 
شــود و به  ظر مى رسد برنامه ريزى هاى بســيار خوبى هم انجام شده است. به 
گزارش ايســنا، محمود واعظى خاطرنشان كرد: شــهيد سليمانى فقط متعلق 
بــه ايران نبود بلكه متعلق به جبهه مقاومت بــود. آمريكا فكر كرد با اين كار 
خود مركز ثقل جبهه مقاومت يعنى ســردار ســليمانى را از بين مى برد ولى 
سردار سليمانى براى بيدارى ملت هاى مسلمان منطقه تالش مى كرد و تالش 
اين شهيد ممكن بود 10 ســال طول بكشد ولى اين بيدارى ملت هاى منطقه 
فقط 2-3 روز طول كشــيد. وحدتى كه در ايران ايجاد شده است، دستاورد 

بزرگى است.

برداشتن گام پنجم به معناى خروج از برجام نيست
 گام پنجم ايران براى كاهش تعهدات برجام است.

معاون سياســى وزير خارجه كشــورمان گفت: اين موضوع به اين معنا نيست 
كه ما از برجام خارج شــده ايم و يا برجام تمام شــده اســت بلكه ما به يك 
تعادل معقول در برجام رسيده ايم.به گزارش ايسنا، سيد عباس عراقچى گفت: 
همان طور كه در بيانيه دولت آمده بود ما گام پنجم و نهايى خود را براى كاهش 
تعهدات برجامى برداشــتيم و گام ديگرى وجود ندارد. وى با بيان اينكه ما در 
حوزه غنى ســازى ديگر هيچ محدوديتى براى خود قائل نيستيم ولى اينكه در 
صحنه عمل چه اتفاقى بيفتد و ما به چه ميزان در داخل كشور غنى سازى كنيم، 
بستگى به برنامه سازمان انرژى اتمى و نياز كشور دارد، تأكيد كرد: برداشتن اين 
گام به اين معنا نيست كه برجام تمام شده و يا ايران از برجام خارج شده است 

بلكه به تعادلى در برجام رسيده ايم.

پاسخ ايران به رفتارهاى سفاكانه آمريكا 
جدى است

 رئيس مجلس شــوراى اسالمى، با تأكيد بر اين كه اختصاص 200 ميليون 
يورو از صندوق توســعه ملى به سپاه قدس و اختصاص بودجه كافى در سال 
99 براى سپاه قدس، براى فعاليت جدى جريان مقاومت بود، گفت كه مجلس 

با اين مصوبه پاسخى به رژيم آمريكا و رفتارهاى سفاكانه اش داد.
به گزارش ايســنا، على الريجانى درباره مصوبه مجلس در طرح اقدام متقابل 
ايران در برابر آمريكا گفت: مجلس يك مصوبه بسيار مهم داشت كه پاسخى به 
رفتار آمريكا بود كه به شــهادت عظيم الشان حاج قاسم سليمانى و همرزمانش 

منجر شد.
 الزم بود مجلس به اين اقدام عامالن اين جنايت پاسخ دهد. آنهايى كه خودشان 

اعالم كردند، اين تصميم را گرفته بودند.

 پيكر پاك شهيد حاج قاسم سليمانى پس 
از حضــور در تهران و اقامه نماز مقام معظم 
رهبرى و تشــييع در شهرهاى تهران و قم با 
حضور گسترده و ميليونى مردم، روز گذشته 

وارد كرمان شد.
پيكر ســردار ســليمانى روز شــنبه گذشته 
بــه ترتيب در حرمين كاظميــن (ع)، بغداد، 
كربالى معلى و نجف اشــرف در جوار حرم 
اميرالمومنين (ع) تشــييع شد و روز يكشنبه 
نيز پس از ورود به كشــور، ابتدا در اهواز و 
ســپس در مشــهد مقدس و در آستان قدس 
رضوى با حضور با شــكوه مردم قدرشناس 

تشييع شد.
با  گذشــته  روز  نيز  كرمــان  شــهر  مردم 
تجمــع در ميادين، خيابان ها و مقابل خانه 
شــهيد ســپهبد قاسم ســليمانى عالوه بر 
و  آمريكا  عليه  شعار  دادن  سر  و  عزادارى 
اســرائيل، به انتظار ورود پيكر اين شهيد 

نشستند. شهرشان  به 
اما اواســط ظهر در جريان برگزارى مراسم 
وداع و خاكســپارى شــهداى مقاومــت در 
گلزار شهداى كرمان به دليل ازدحام جمعيت 
تعــدادى از هموطنان مجــروح و برخى نيز 

جان خود را از دست دادند.
در ســاعات اوليه آمــار متفاوتــى از تعداد 
فوتى ها و مصدومان حادثه اعالم شــد كه در 
نهايت رئيس اورژانس كشــور،  آخرين آمار 

را اعالم كرد.
56 نفر جان خود را از دست دادند

ســيد محمد صابــرى در گفــت و گو با 
ايســنا در تشــريح جزئيات وضعيت حال 
ايــن مصدومان افــزود: تعــدادى از افراد 
قاسم  حاج  شهيد  سپهبد  سردار  تشييع كننده 
ســليمانى در كرمان جان خود را از دست 
دادند كه آمار رســمى آنها توســط پزشك 

قانونى اعالم خواهد شد.
براســاس اين گزارش افراد تشييع كننده پيكر 
شهيد حاج قاسم سليمانى در مسير خروجى از 
ميدان آزادى و ورودى به خيابان شهيد بهشتى 
كرمان براثر ازدحام جمعيت آسيب ديده اند كه 

اين تدفين در شب گذشته انجام شد.
عباس آميان مديركل پزشــكى قانونى استان 
كرمان در اين باره در گفت وگو با ايسنا گفت: 
آمار كشته هاى اين حادثه باالى 56 نفر است 
كه بيشــتر اين افراد جان باخته مرد هستند و 
رده ســنى اين افراد، كم سال ها و بزرگساالن 
هستند و بيشتر آقايان فوت شده در رده سنى 

بزرگسال هستند.
 تعويق زمان تدفين پيكر

 سردار سليمانى
در همين راســتا ستاد برگزارى مراسم تشييع 

شهداى جبهه مقاومت در كرمان در اطالعيه 
اعالم كرد، حضور يكپارچه و ميليونى مردم 
در تشييع سرداران شهيد باعث شد، به منظور 
پيشــگيرى از آسيب رسيدن بيشتر به شركت 
كنندگان عزيز، برنامه تدفين به وقت ديگرى 

موكول شود.
تسليت رئيس جمهور به مناسبت درگذشت 
تعدادى از هموطنان در مراســم خاكسپارى 

سردار سليمانى در كرمان
رئيس جمهور در پيامى با تسليت درگذشت 
تعدادى از هموطنان در مراســم خاكسپارى 
سپهبد شــهيد قاسم ســليمانى در كرمان به 
معاون اول رئيس جمهور و وزير بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــكى دســتور داد تا 
ســريعًا به وضعيت مصدومان و خانواده هاى 

بازماندگان رسيدگى نمايند.

فيض ا... مظفرپور »
 هفته جارى با شــهادت سپهبد شهيد 
سردار قاسم سليمانى فرمانده سپاه قدس 
ايران اســالمى حال و هواى ديگرى به 
خود گرفت و عطر و بوى شــهادت در 
تمامى نقاط كشور پيچيد و در جاى جاى 
ايران اســالمى مجالس و راهپيمايى هاى 
تروريستى  اقدام  محكوميت  در  مختلفى 
بزرگداشــت  و  آمريكا  جنايتكارانــه  و 
شهداى عزيز اين حادثه تلخ برگزار شد. 
اين مراســم از بغداد و كاظمين شــروع 
و در ادامــه در شــهرهاى مقدس كربال 
و نجف به وســيله مردم مسلمان عراق با 
شــكوهى خاص برگزار شد زيرا در اين 
حادثه 2 كشور دوست و برادر سرداران 
بزرگ خود را از دســت دادند و شهيد 
ابومهدى مهندس معاون حشدالشعبى كه 
مقــام معظم رهبرى از وى به نام مجاهد 
بزرگ يــاد كرد و ســاير همرزمانش به 
همراه سردار سليمانى و 4 نفر از يارانش 

به شهادت رسيدند. 
تشــييع پيكر ايــن شــهداى گرانقدر در 
شــهرهاى اهواز، مشــهد، تهــران، قم و 
كرمــان اوج عظمت فرهنگ شــهادت و 
ايثار را نه تنها در كشــور ما و كشــورهاى 
اسالمى بلكه در كل جهان به منصه ظهور 
گذاشت و به حق امام راحل فرمود: مكتبى 
كه شــهادت دارد اســارت ندارد و باز آن 
عزيز ســفر كرده فرمود: بكشيد ما را ملت 

ما بيدارتر مى شود. 
اگرچه توفيق حضور در مراســم تهران را 
پيدا نكردم ولى توفيقى شــد تا در شــهر 
مقدس قم در مراســم تشييع شهداى اقدام 

تروريستى آمريكا حضور يابم. 
در مســير همدان تــا قم برخــى افراد و 
صحنه هايى مشــاهده كردم كه نشان دهنده 
اوج ارادت مردم مســلمان ايران و ســاير 
كشــورهاى اســالمى و محور مقاومت به 
شهيد ســليمانى بود، در ساوه به پيرمردى 
برخــورد كــردم و وقتــى از وى مقصد 
سفرش را پرســيدم، گفت: من از ماماهان 
فامنين آمــده ام و مى خواهم بــه قم براى 
مراســم تشــييع بروم. توفيق همسفرى با 

اين همشــهرى كه خودش را پدر شــهيد 
زهره معرفى كرد مرا به وجد آورد و شاكر 
خداوند شــدم. براى رفتن به قم از ساوه 
منتظر خودرو گذرى بوديم كه ســمندى 
جلــو پايمان ترمز كــرد و گفت: حاج آقا 
بفرماييد باال من دارم مى روم براى مراسم 

تشييع. 
در طول راه ســاوه تا قم هر دو همســفر 
از سردار ســليمانى گفتند و مرتب اشك 
مى ريختنــد، جوان ســاوه اى مى گفت من 
هر هفته چندبار به حرم حضرت معصومه 
مى آيم، هفته گذشته حاج قاسم را در حرم 
ديدم و تســبيحى بــه او دادم تا در حرم 
حضــرت زينب تبرك كند كــه حاج آقا با 

همان تواضع خاص گفت: چشم حتمًا.
حاج قاســم تمام حرم ها را پيش و پس از 
شهادت زيارت كرد زيرا حاج قاسم مدافع 

حرم و حريم اهل بيت بود. 
پيرمــرد فامنينــى و پدر شــهيد زهره نيز 
تعريف كرد كه سال هاى پيش كه تعدادى 
از مسئوالن ســپاه همدان به خانه ما آمده 
بودند. جوانى ناآشــنا در بيــن آنان بود، 
پرسيدم اين ميهمان را نمى شناسم كه وى 

در جوابم گفت: من قاســمم بعدها متوجه 
شدم آن ميهمان عزيز حاج قاسم سليمانى 

بوده است. 
به قم كه رسيديم مردم انقالبى و شهيدپرور 
شــهر خون و قيام از ســاعت ها پيش در 
اطراف حرم مطهــر و خيابان پيامبر اعظم 
منتظر ورود پيكرهاى پاك بودند كه حدود 
ساعت 5 پيكرهاى مطهر به حرم حضرت 
معصومه رسيدند و بعد از طواف به سمت 

مسجد مقدس جمكران تشييع شدند. 
جمعيــت در قــم آنچنان فشــرده بود كه 
نمى شــد در خيابان پيامبــر اعظم حركت 
كرد، زيرا مردم از شــهرهاى مختلف آمده 
بودند و آن هايى كه در تهران و شــهرهاى 
ديگر موفق نشده بودند با حاج قاسم وداع 

كنند خود را به قم رسانده بودند. 
يك خانمى كه پسر 10 ساله اى همراهش 
بود از من پرسيد طول مسير حرم تا حرم 
چقدر اســت، من از تهران آمده ام تا در 
مراسم تشــييع شركت كنم چون در آنجا 
نرســيدم به مراســم بروم. اين شيرزن و 
شــيرزنان ايرانى كه در انقالب و جنگ 
در صحنه هاى مختلف غيرت و شجاعت 

زنــان ايرانــى را بــه بروز و 
ظهور مى رســانند تحسين مرا 
مراســم  بگذريم  برانگيخت. 
در قــم تــا پاســى از شــب 
طول كشــيد و من به همدان 
برگشــتم تا در مراســم شهر 
دارالمومنين  و  دارالمجاهدين 
سردار  بزرگداشت  در  همدان 
ســليمانى و يارانــش حضور 
يابم، شــهرى كه پيش از اين 
ســردار بزرگ و مدافع بزرگ 
حرم ســردار شــهيد همدانى 
افتخــار آفريده بود و  برايش 
مراسم تشــيع پيكر مقدس او 
را  رهبرى  معظم  مقام  تحسين 

در پى داشت. 
 دو يار ديرين و دو حبيب 

حرم به هم رسيدند 
همدان ســال گذشــته سردار 
خود  ميهمانى  به  را  ســليمانى 
دعوت كرده بود و امسال دى ماه همدان در 
سالگرد آن ســفر تاريخى و بيان آن جمله 
تاريخى از سردار سليمانى به پاس زحمات 
و خدمات او و همكارى و همراهى اش با 
سردار همدانى يكپارچه بپاخاست و ميدان 
امــام خمينــى(ره) و خيابان هاى منتهى به 
ميدان امام پر از جميعت شــد، به طوريكه 
حركــت در ميدان امام ديگــر امكان پذير 

نبود. 
حجت االســالم فاضليــان رئيس شــوراى 
هماهنگــى تبليغات اســالمى اعالم كرد از 
آنجايــى كه همدان خواســتار حضور پيكر 
پاك شــهدا در اين شــهر به دليل همكارى 
دو يار ديرين و دو ســردار شــهيد همدانى 
و ســليمانى شــده بود و اين امكان فراهم 
نگشت. در اين شهر نيز به ياد آن عزيزان از 
ميدان امام و شاهزاده حسين به سمت ميدان 
امامزاده عبدا. . . راهپيمايى مى كنيم. اينگونه 
بود كه روز 17 دى ماه 98 نيز همانند هشتم 
و 9 دى ماه 88 در يادهاى همدانى ها و بلكه 
ايرانى ها ماندگار شــد زيرا كــه 17 دى ماه 
همــدان يكجا به احترام شــهيد ســليمانى 

بپاخاست و از او تجليل كرد. 

56 نفر در مراسم خاكسپارى جان باختند

جانسپارى كرمانى ها در روز تشييع

يادداشت 

شهر سردار همدانى به پا خاست

اسرائيل در ترور سردار سليمانى نقشى 
نداشته است

 نتانياهو تأكيد كرد كه اسرائيل در ترور سردار سليمانى نقشى نداشته 
اســت.به گزارش ايلنا، بنيامين نتانياهو گفت: اسرائيل نبايد به نزاع ميان 

ايران و آمريكا كشيده شود.
نتانياهو در ادامه افزود: ترور قاســم سليمانى توسط اياالت متحده انجام 

شده است و تأكيد مى كنم كه ما در اين ترور حضور نداشتيم.
نتانياهو همچنين از وزراى خود خواست كه بر حمايت اسرائيل از حق 

دفاع آمريكا از خود در هنگام صحبت با رسانه ها تأكيد كنند.

با راى قاطع نمايندگان انجام شد
تصويب طرح 3 فوريتى اقدام متقابل ايران 

عليه آمريكا
 طرح 3 فوريتى اقدام متقابل ايران عليه آمريكا با رأى قاطع نمايندگان 

به تصويب رسيد.
به گزارش ايســنا، نمايندگان مجلس شوراى اســالمى در جلسه روز 
گذشته كليات و جزئيات طرح 3 فوريتى اقدام متقابل عليه آمريكا را به 
تصويب رســاندند. ابتدا 3 فوريت اين طرح و سپس كليات و جزئيات 
آن به رأى گذاشته و تصويب شد. پس از تصويب اين طرح نمايندگان 

شعار مرگ بر آمريكا سر دادند.

روسيه خواهان اجراى برجام توسط همه 
طرف ها شد

  وزارت خارجه روســيه، با انتشــار بيانيه اى درباره كاهش تعهدات 
ايران گفت: مــا از تمامى طرف ها مى خواهيم شــرايط را براى اجراى 
برجــام فراهم كنند.به گزارش ايلنا به نقل از تــاس، در اين بيانيه آمده 
است ما اقدامات ايران را براى كاهش تعهدات، تهديدى در زمينه اشاعه 

تسليحات هسته اى نمى دانيم. 

آمار كشته هاى اين حادثه 
باالى 50 نفر اســت كه 
بيشتر اين افراد جان باخته 
مرد هســتند و رده سنى 
اين افراد، كم ســال ها و 
و  هستند  بزرگســاالن 
بيشــتر آقايان فوت شده 
در رده ســنى بزرگسال 

هستند
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بهداشتنكتهدانشگاه
تاريخ جديد امتحانات لغو شده دانشگاه پيام نور 

اعالم شد
 زمان جديد برگزارى امتحانات لغوشــده پايان ترم دانشجويان دانشگاه پيام نور 

اعالم شد. 
ــو  ــه لغ ــاره ب ــا اش ــت ب ــور گف ــام ن ــگاه پي ــى دانش ــط عموم ــركل رواب مدي
آزمون هــاى روزهــاى 15، 16 و 17 دى مــاه دانشــگاه پيام نــور به منظــور 
تســهيل شــركت دانشــجويان در مراســم تشــييع پيكــر شــهيد ســليمانى، 
ــاى 25، 28 و 29 ــب در تاريخ ه ــه ترتي ــده ب ــات لغو ش ــد: امتحان ــادآور ش ي

دى مــاه برگــزار مى شــود. 
به گزارش ايلنا، اميرحســين بهروز افزود: ســاعت برگزارى آزمون نيز طبق ساعت 

پيشين امتحانات لغو شده است. 
وى يــادآور شــد: ثبت نــام و انتخــاب واحــد نيمســال دوم دانشــجويان از ابتــداى 

بهمن مــاه در ســامانه گلســتان دانشــگاه پيام نــور آغــاز خواهــد شــد. 

C فلفل دلمه اى سرشار از ويتامين
 صيفي جات به دليل داشــتن خاصيت آنتي اكســيداني براي مبتاليان به زخم 
معده مفيد هســتند. يك متخصص تغذيه و رژيم درمانــي گفت: فلفل دلمه اي 
يكــي از صيفي جاتي اســت كه ويتامين C بااليي دارد. افــرادي كه با مصرف 
فلفل دلمه اي به ناراحتي معده دچار مي شــوند، مي توانند پوست آن را جداكرده 

و خود فلفل دلمه اي را ميل كنند. 
بــه گــزارش ايرنــا، نرگــس جوزدانــي بيــان كــرد: بيشــتر زخم هــاي معــده براثــر 
ــه عفونــت هليكوباكتــري پيلــوري ايجــاد مي شــوند. افــرادي كــه تحــت  ابتــال ب
ــت  ــه خاصي ــي ك ــد از صيفي جات ــد، مي توانن ــرار دارن ــت ق ــن عفون ــان اي درم
ــه  ــت ك ــه اي اس ــا فلفل دلم ــي از آن ه ــد يك ــتفاده كنن ــد، اس ــيداني دارن آنتي اكس

خاصيــت آنتي اكســيداني دارد. 
وي افزود: كپساســين ماده اصلي فلفل ها اســت، بنابراين افــراد نبايد در مصرف 

فلفل دلمه اي زياده روي كنند. 

پروبيوتيك بخوريد تا MS نگيريد
 پروبيوتيك ها، موادى هســتند كه حاوى ميكروارگانيسم هاى زنده بوده و قادرند 
نقش مفيدى را در سالمت بدن بازى كنند. محققان كشور، در يك مطالعه تحقيقاتى 
نقش مؤثر اين نوع از موادغذايى را در پيشگيرى و كنترل بيمارى MS نشان داده اند. 
به گزارش ايســنا، عوامل مختلفى ازجمله پروتئين هاى بدن، ويروس ها يا عوامل 
ديگــر مى توانند باعث تحريك سيســتم ايمنى و ايجاد پالس اشــتباه از ســوى 
ســلول هاى ايمنى و به دنبال آن، حمله به بدن شوند، اين همان اتفاقى است كه در 
بيمارى MS مى افتد. در اين بيمارى، پادتن ها به طور اشتباه به سمت غالف ميلين 
كه پوشــاننده اعصاب نخاع است، ترشح شده و باعث كندى ارسال پيام عصبى در 

طول عصب مى شوند. 
محققان معتقد هستند كه تغذيه مناسب، به دليل تأمين انرژى مورد نياز سيستم ايمنى، 
به تشخيص صحيح و به موقع و تمايز عوامل داخلى و فاكتورهاى بيگانه منجر شده 

و نقش مهمى را در ايجاد عملكرد صحيح سيستم ايمنى ايفا مى كند. 

افزايش هزينه هاى حوزه سالمت 
 در صورت نبود اصالح تعرفه هاى پزشــكى در سال آينده، با بحرانى جدى مواجه 

مى شويم. 
معاون فنى و نظارت ســازمان نظام پزشكى از ارائه پيشنهادات تعرفه اى اين سازمان به 
شوراى عالى بيمه خبر داد: با اشاره به پيشنهادات سازمان نظام پزشكى براى تعرفه هاى 
پزشكى ســال 1399، گفت: در زمينه تعرفه هاى حوزه خدمات سالمت نگرانى جدى 
داريم؛ زيرا هزينه ها در تمام حوزه ها و به ويژه هزينه هاى حوزه سالمت به شدت افزايش 
پيدا كرده است.  محمد جهانگيرى در گفت وگو با ايسنا، افزود: در سال گذشته حقوق 
و دستمزد رشد خوبى داشت و طبيعتا اين بخش امسال هم افزايش مى يابد كه به نوعى 

هزينه هاى پرسنلى در حوزه سالمت را هم افزايش مى دهد.

فراخوان مشموالن كاردانى، ديپلم و زيرديپلم 
در دى ماه 98

 سازمان وظيفه عمومى ناجا كليه مشموالن داراى مدرك تحصيلى فوق ديپلم، ديپلم 
و زيرديپلم كه برگ آماده به خدمت به تاريخ دى ماه ســالجارى دريافت كرده اند را به 

خدمت سربازى فراخواند. 
به گزارش ايلنا، ســازمان وظيفه عمومى ناجا در اطالعيه اى اعالم كرد: كليه مشموالن 
فارغ التحصيــل مقاطع كاردانى، ديپلم و زيرديپلم كه برگ آمــاده به خدمت به تاريخ 
19 دى ماه ســال 98 دريافت كرده اند، مى بايســت با مراجعه به يكى از دفاتر خدمات 
الكترونيك انتظامى پليس+10، برگ معرفى نامه مشموالن به مراكز آموزش را دريافت و 

برابر اطالعات مندرج در آن اقدام كنند. 

واريز سرى نخست سرانه مدارس شبانه روزى
 از هفته آينده

 از هفته آينده سرى نخست سرانه مدارس شبانه روزى واريز مى شود و تا قبل از سال 
نيز بخش عمده اى از سرانه مدارس شبانه روزى پرداخت مى شود. 

معاون برنامه ريزى و توســعه منابــع گفت: 360 هزار دانش آموز كشــور در مدارس 
شبانه روزى مشغول به تحصيل هستند كه فراهم آوردن امكانات رفاهى اين دانش آموزان 

از اولويت هاى آموزش وپرورش است. 
به گزارش ايلنا، على الهيار تركمن افزود: در سال گذشته توانستيم300 ميليارد تومان از 
منابع هدفمندى يارانه ها را به سمت مدارس شبانه روزى سوق دهيم و در طرح معيشتى 

نيز اميدواريم كه بتوانيم سهميه خوبى براى اين مدارس بگيريم. 

چه كنيم كه تبر شهرت ريشه سحرها
 را نزند؟

 ديده شدن با ساختن چهره اى غيرمتعارف يا همانندى با سلبريتى ها 
براى كســب شهرت، به مقوله اى دردسرساز براى جوانان تبديل شده 
كه خواســته يا ناخواسته آن ها را در وادى خطرناكى مى اندازد كه گاه 

سرانجامى ناخوشايند به همراه دارد. 
آرزوى بسيارى از جوانان پاى گذاردن در مسيرى است كه بدون تالش 
و زحمت، ره صد ساله «شهرت» را يك شبه به دست آورند درحالى كه 

از بهاى پرداختى آن غافل هستند. 
موضوعى كه پليس فتا هم بارها از دام هايى كه براى دختران و پسران 
در فضاى مجازى پهن مى شــود يا تجاوز بــه حريم خصوصى افراد 
توســط شيادان و شــگردهاى اخاذى آنان هشــدار داده است؛ اينكه 
مجرمان ســايبرى با گشت وگذار در شــبكه هاى اجتماعى و انتخاب 
برخى چهره هاى زيبا به آن ها پيشنهاد مدلينگ و مدل شدن در نشريات 
خارجى و داخلى مى دهنــد و با اغفال نوجوانان و جوانان و دريافت 
رقم هاى ميليونــى از كاربران تحت عنوان هزينه هاى عكســبردارى 
مدلينگ نه تنها پاسخگوى قربانيان خود نيستند كه درصورت اصرار و 
پافشارى قربانى، به تهديد كاربران اقدام مى كنند كه تصاوير آن ها را در 

فضاى مجازى منتشر مى كنند. 
توصيه پليس فتا، حفظ حريم خصوصى و شخصى توسط خود افراد و 
خانواده ها است زيرا حتى دستگيرى و مجازات اين مجرمان نمى تواند 
باعث بازگشت آبرو و حيثيت قربانيان شود و پيامدهاى اينگونه جرايم 

تا سال ها ادامه دارد. 
 ديده شدن و افزايش اليك و فالوور

2 خط موازى رسيدن به ناهنجارى
فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى، ميدان مانور مدلينگ ها، زامبى ها 
و چهره هاى فتوشــاپى شده كه با سر زدن به فيس بوك، اينستاگرام و 
كانال هاى تلگرامى به راحتى مى تــوان به آلبوم به اصطالح مدل هايى 
دست پيدا كرد كه به تناســب دنبال كنندگان خود، ميزان شهرت آنان 

درجه بندى مى شود. 
شهرتى كوتاه مدت كه وقتى پشيمانى به سراغشان مى آيد ديگر دير شده 
و در برابر قانون، نه دنبال كننده اى فريادرس آنان است و نه چاپلوسان 

فرصت طلب، و اينجا است كه در وادى ندامت تنها مى مانند. 
موضوعى كه رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران، آن را ديده شدن 
به هر قيمتى عنوان مى كند و مى گويد: ديده شدن به اشكال مختلف از 
ويژگى هاى عموم انسان ها است، خواه موفقيت در حوزه علم باشد يا 

موسيقى يا ورزش و ... 
اين ديده شدن يك حس خوشــايندى براى آنان به ارمغان مى آورد اما 
همه افراد بنا به اقتضائات زندگى، راه هاى صحيح رســيدن به شهرت 
را انتخــاب نمى كنند و كارهاى خاصى انجام مى دهند كه جلب توجه 

كنند. 
سيدحســن موســوى چلك در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه فضاى 
مجــازى با توجه به بى حد ومرز بودن ســرعت انتقــال تصاوير و در 
دســترس عموم بودن يكى از راه هاى ديده شــدن به شمار مى رود، 
خاطرنشــان كرد: اين رفتارها فارغ از جنســيت انتشاردهنده، نياز به 
بررسى زمينه هاى فردى، شخصيتى، خانوادگى و اجتماعى فرد دارد تا 
بتوان تحقيق عميق تر، درمان بهتر و پيشگيرى به موقع از وقوع حوادث 

تلخ و پيامدها داشت. 
وى يادآور مى شــود: شهرت جذابيتى دارد و كسى از شهرت و ديده 
شدن بدش نمى آيد. حتى شاهديم كه افراد مشهور مانند هنرمندان هم 
سعى دارند با لباس خاص، پيام خاص يا بودن در جاهايى خاص بيش 
از آن ديده شوند. يا شاهديم افرادى با انتشار تصوير به سطل انداختن 

كودك كار يا حيوان آزارى مى خواهند ديده شوند. 
رئيــس انجمن مــددكاران اجتماعى ايــران درباره چرايــى اين نوع 
ديده شدن مى گويد: در سطح كلى، به كمبودها و ناكامى هايى كه افراد 
در زندگــى فردى و اجتماعى دارند برمى گردد؛ از ســويى ديگر هم 
ويژگى دوران جوانى است كه از روى كنجكاوى، شيطنت، ندانم كارى 

يا جبران خال هاى زندگى دست به كارهايى مى زند تا ديده شود. 
 خالء سواد رسانه اى را با آموزش پر كنيم

اين آسيب شــناس با يادآورى اينكه خالء سواد رسانه اى و استفاده از 
فضاى مجازى به شدت در فضاى فرهنگى احساس مى شود، توضيح 
مى دهد: جلوى تكنولوژى و فناورى هاى نوين را نمى توان گرفت اما 
آنچه مهم اســت اين اســت كه اجازه ندهيم كه تاخر فرهنگى اتفاق 
بيافتد يعنى كااليى وارد شــود و روش درست استفاده از آن آموزش 

داده نشود. 
وى بــا تاكيد بر اينكه اســتفاده از فضاى مجازى هــم نياز مبرم به 
آموزش درست و به موقع داشت كه متاســفانه اين امر اتفاق نيفتاد، 
ادامــه مى دهد: حال كه اين فضا وارد زندگى همه افراد شــده، نبايد 
گذاشت استفاده نادرست از آن به ترويج فرهنگى جز فرهنگ جامعه 

منجر شود. 

ابتكار: ترامپ در انتظار هديه كريسمس 
 احتماالً يك كاله براش بافتن!!

تجارت: جاى خالى ماليات بر اموال لوكس در بودجه 
 جاشو با جريمه پر كنيد !!

ايران: سهم هر ايرانى از بودجه 99
 به اندازه داد زدن !!

همدان پيام: تصميم گيرى درباره اكباتان به مديران ارشد سپرده شد
 مردم، از اين به بعد منتظر تصميمات ارشد باشيد!!

جام جم: قانون ماليات به كام ميلياردرها
 باز مىگى پولدارشدن خوب نيست؟؟

همشــهرى: اليحه بودجه 99 هيچ نگاهى به معيشــت و سفره مردم 
محروم ندارد 

 فعًال داره براى خودش سفره مى گيره!!
شوت ورزشى: سيدجالل به جنگ آلودگى هوا رفت!

 با توپ يا پشتك؟؟
سياست روز: براى آلودگى هوا دلخوش به باد و بارانيم 

 معلومه كه تو عالم كودكى سير مى كنى بادبادكتو آماده كردى؟؟! 
شروع: ساز تأهل كوك نيست 

 سازش كوك، مخارج ناكوك !!
ايرنا:كشف سبزى سرخ شده 170 هزار ساله در آفريقاى جنوبى

 نگه داشتن براى اين روزها كه قحطى دارن
مردم ساالرى: راه حل مقابله با آلودگى هوا بسيار ساده است!

 به مهاجرانى كه از روستاها رفته اند بنزين نديد.
بهار: پ، مثل پرستار 

 معلومه طرفدار پول گرفتن پرستارايى!
همدان پيام: بايد شاخه اى از پليس گرشگرى داشته باشيم

 روى كدام درخت سبز؟؟!!
جمهورى اسالمى: آمريكا انتقام داعش را از حشدالشعبى مى گيرد 

 بدون شرح 
حمايت: مردم منطقه از آمريكا متنفرند 

 اگه تنها نمونن

پيامدهاى اجرا نشدن قانون تجميع 
بيمه هاى درمانى چيست؟

 رئيس مركز تحقيقات عدالت در سالمت معتقد است اجرا نشدن 
قانون تجميــع بيمه هاى درمانى، عالوه بر اينكه از انباشــت منابع و 
توزيع ريســك جلوگيرى مى كند، باعث بروز مشكالتى در استقرار 

تصميم گيرى ها و سياست هاى نظام سالمت مى شود. 
عليرضــا اوليايى منش در گفت  وگو با ايرنا درباره اجرا نشــدن قانون 
تجميع بيمه هاى درمانــى افزود: وقتى صندوق هاى بيمه اى از حجم 
جمعيتى مشخصى باالتر مى روند، قوانين و مقررات صندوق بزرگ 
در آن ها رعايت مى شــود. اكنون 2 صندوق بيمه درمانى بزرگ يعنى 
ســازمان تامين اجتماعى و سازمان بيمه سالمت در كشور داريم كه 

انباشت منابع و توزيع ريسك در آن ها اتفاق نمى افتد. 
وى ادامــه داد: هرچنــد قوانينــى در كشــور وجــود دارد كــه 
ــوند،  ــع ش ــور تجمي ــى كش ــاى درمان ــاى بيمه ه ــد صندوق ه باي
ــه ايــن معنــى نيســت كــه اگــر اتفــاق نيفتــد، حتمــا  امــا لزومــا ب

ــود.  ــاد مى ش ــور ايج ــه اى در كش ــكالت بيم مش
ــه  ــد هم ــود، باي ــوب مى ش ــى مص ــى قانون ــال وقت ــر ح ــه ه ب
ــا  ــند، ام ــته باش ــروع بحــث حضــور داش ــداى ش ــان از ابت ذى نفع
ــب  ــان تصوي ــور ذى نفع ــدون حض ــن ب ــى قواني ــفانه برخ متاس
ــه  ــبت ب ــان نس ــه ذى نفع ــت ك ــرايط اس ــن ش ــود و در اي مى ش
اجــراى قانــون مقاومــت مى كننــد. بــه طــور مثــال بــراى تجميــع 
بيمه هــا، ســازمان تاميــن اجتماعــى مالحظاتــى داشــت و اگــر در 
ــود، ايــن  هنــگام تدويــن قانــون از ايــن ســازمان دعــوت شــده ب

مالحظــات رعايــت مى شــد. 
رئيس سابق دبيرخانه شوراى عالى بيمه سالمت گفت: قانون تجميع 
بيمه ها براى نخســتين بار در بند «ب» مــاده 38 قانون برنامه پنجم 
توسعه آمده است. البته در قانون برنامه ششم توسعه حرفى از ادغام 
زده نشــد و به سازمان بيمه سالمت محوريت داده شد. به طور مثال 
برخى قوانين تنظيم بيمه اى در قانون برنامه ششــم توســعه برعهده 

سازمان بيمه سالمت گذاشته شد. 
اوليايى منش در پاسخ به اين سوال كه اجرا نشدن قانون تجميع بيمه ها 
چه ضررهايى براى نظام سالمت دارد، اظهار كرد: يكى از مهمترين 
ضررهاى اجرانشــدن قانون تجميع بيمه هــا، عالوه بر اتفاق نيفتادن 
انباشــت منابع و توزيع ريســك، در زمينه تصميم گيرى و استقرار 
سياســت هاى نظام سالمت اســت. يعنى وقتى نظام سالمت با يك 
سازمان بيمه اى طرف باشد، اگر تصميمى در زمينه بيمه هاى درمانى 

بگيرد، راحت تر انجام مى شود. 
وى ادامــه داد: اكنون پراكندگى در تصميم هــا وجود دارد؛ هرچند 
تالش كرديم بســته هاى پايه خدمات براى همه سازمان هاى بيمه گر 

درمانى يكى باشد. 

 وقتــي صحبــت از ازدواج و ســختي ها 
و آســاني هاي آن مي شــود تقريبا همه اظهار 
نارضايتي و نگراني مي كنند، اما شــگفت آور 
اين اســت كه ايــن اظهارات هيــچ تاثيري 
در تصحيح ايــن بخش نوظهور در ســبك 
زندگي امروزه ندارد و اين فرهنگ اسراف و 
تجمل گرايي روزبه روز درحال گسترش است 
و دامنه تاثيرش از مركزى ترين نقاط استان تا 
دورترين روستا ها، همه را دربر گرفته است. 

اغلب مردم به اين مهم مي انديشند كه چرا در 
اســتانى مثل همدان كه هنوز فرهنگ زندگى 
سنتى در شريان هاى آن در جريان است، مردم 
تا به اين حد با معضل طالق و باالرفتن ســن 

ازدواج دست و پنجه نرم مى كند. 
در ســال هاى نه چندان دور، جوانان همدانى 
تا پيــش از پايــان دهه 20 ســالگي ازدواج 
مي كردند، اكنون با گذر از ســن 30 ســالگي 
هنوز با اين جمله به پرسش ها پاسخ مي دهند 

كه براي ازدواج آمادگي ندارم. 
در مقوله ازدواج شــايد يكى از جنجالى ترين 
موضوعــات، چگونگى تاميــن ابتدايى ترين 
نياز هاى زندگى مشــترك اســت، به طوريكه 
در دوره فعلي تشــكيل زندگي براي پســران 
و خريد جهيزيه هاي آنچناني براي دختران به 

يك معضل تبديل شده است. 
در اين ميان بسياري از مردم بر اين باورند كه 
ازدواج يك مرحله پر خرج و هزينه از زندگى 
به شــمار مــى  رود، از طرفــى گروهى ديگر 
معتقدند هزينه زيادي براي مراسم ازدواجمان 
خرج كنيم اشكالي ندارد زيرا خاطره اش براي 

ما باقي مي ماند. 
اين شــرايط درحالى اســت كه گويا جوانان 
امروزى فراموش كرده اند خاطره هاي زيبا فقط 

با هزينه زياد به  وجود نمي آيد. 
در اين رابطه جامعه شناسان معتقدند تجمالت 
و سنگيني مخارج جشن هاي امروزي يكي از 
آثار منفي وجود چشم و هم چشمي در جامعه 
به شمار مى رود، اين درحالي است كه برخي 
از خانواده هــا با دريافت وام و مقروض كردن 
خودشان و تنها براي اينكه بتوانند در ميان اقوام 
خودي نشان بدهند به دنبال تهيه جهيزيه هاي 
ســنگين مي روند، درحاليكه آن چيزي كه در 
گذشته مرسوم بوده تهيه تنها بخشي از جهيزيه 
تازه عروسان آن هم براي كمك به زوجين در 

اوايل زندگيشان بوده است. 
يــك جامعه شــناس با تاكيد بر شــروع يك 
زندگي ساده، تصريح كرد: جهيزيه يعني تهيه 
لوازم اوليه زندگي براي شــروع يك خانواده 
جديــد. اين درحالي اســت كــه بعضي از 
خانواده ها با تهيه اقالم غيرضروري و لوكس 
اين ســنت پســنديده را تبديل به يك رويه 
غلط كرده اند و بعضــي از والدين و دختران 
نوعروس اظهار مي كنند كه در صورت كمبود 

جهيزيه يــا گران قيمت نبودن آن، نزد خانواده 
همسر سرشكسته مي شوند. 

امين قرايى در گفت و گو بــا برنا عنوان كرده 
اســت: اين يك معضل كشــورى است كه 
امروزه زرق وبرق جهيزيه ها آنچنان زياد شده 
كه برخي خانواده هــا هيچ حد و مرزي براي 

تهيه آن قائل نيستند. 
وى، عنوان كــرد: البته بخشــي از آن هم به 
مهريه هاي سنگيني كه خانواده عروس تعيين 
مي كند بر مي گردد به طوري كه وقتي خانواده 
عروس توقع مهريه سنگين مي كند متقابل آن 

خانــواده داماد هم انتظار دارد 
تا جهيزيه كامل و بدون هيچ 

نقصي تهيه شود. 
وى با بيــان اينكــه جهيزيه 
و مهريه هــاي ســنگين آمار 
ازدواج را كاهش داده اســت، 
گفت: همه اين موارد از جمله 
مواردي هستند كه مي تواند در 
ازدواج پسران و دختران مانع 
ايجاد كنــد و آن را به تاخير 

بيندازند. 
داد:  ادامه  جامعه شــناس  اين 
درحال حاضــر جهيزيه هــاي 
عوامل  از  يكــي  نامتعــارف 
كاهش ازدواج در جامعه شده 

اســت، بســياري از خانواده ها، تهيه جهيزيه 
سنگين به عنوان وســيله اي براي فخرفروشي 
آنها قــرار گرفته اســت. درحاليكه با حذف 
خريد لوازم غيرضــروري و صرف آن براي 
جوانان در آســتانه ازدواج مي توان مشــكل 

بسياري از جوانان نيازمند را مرتفع كرد. 
وى در پايــان گفــت: بعضــي از خانواده ها 
تصور مي كنند بــا تعيين مهريه هاي عجيب و 

يــا تهيه جهيزيه هاي نامتعــارف باعث تداوم 
زندگــي فرزندان خود يا افزايش شــخصيت 
آن ها مي شوند، درحاليكه نه تنها اين تصورات 
درست نيســت، بلكه موجب ايجاد گسترش 
الگوهاي غلط اجتماعي شده تا جايي كه آمار 

ازدواج را كاهش داده است. 
يــك مشــاوره ازدواج و زوج درمانى نيز در 
اين باره بيان كرد: اوضاع نابسامان اقتصادى بر 
كاهش ازدواج جوانان بى تاثير نيست، ولى نه 
به قدرى كه فرد هرگز نتواند ازدواج كند يا به 

آن فكر نكند. 
بيتا حسينى معتقد است: 
فرهنگــى،  مشــكالت 
نبــودن  اقتصــادى، 
انگيــزه بــراى ازدواج، 
ســربازى، مهريه، ادامه 
تحصيــالت و خيلى از 
موانع  از  مشابه،  مسائل 
ازدواج جوانــان ايرانى 
اســت كه با گذشــت 
آمار  به  روز به روز  زمان 
مى شــود؛  افــزوده  آن 
همچنيــن خانواده هايى 
هســتند كه در اين راه 
جوانانشــان را همراهى 
كمرشكن  از  و  مى كنند 
بودن هزينه هاى جهيزيه و برپايى يك عروسى 

دم مى زنند. 
وى افــزود: هنگامى كه فرد مســئوليت يك 
زندگى را مى پذيرد و تشكيل زندگى مى دهد، 
وارد دنياى جديدى مى شــود، دنيايى كه پر از 
وظيفه و تعهد اســت و براى عده اى پذيرفتن 
اين تعهد ها دشوار است، از طرفى عده ديگرى 
با خيال اينكــه ازدواج مانع پيشــرفت آن ها 

مى شــود، به ازدواج فكر نمى كنند درحاليكه 
در زمان تاهل هم مى توان به همان آرزو هاى 

دوران مجردى دست يافت. 
حســينى با بيان اينكه اين تفكــر كه ازدواج 
دســت وپاى افراد را مى بندد و آزادى فرد را 
ســلب مى كند، در ذهن بســيارى از جوانان 
وجــود دارد، عنــوان كــرد: هنگامى كه پاى 
حرف هاى آنان مى نشينيد، مى گويند كه وقتى 
ازدواج كنى آزادى كه دوران مجردى داشتى را 
هرگز نخواهى داشت و اين تفكر نادرست به 
اين دليل است كه افراد درك درستى از ازدواج 

و زندگى مشترك ندارند. 
وى با اشاره به اينكه جامعه ايران درحال گذر 
به ســمت جامعه  مدرن اســت، افزود: ايران 
دارد از ســوى جامعه سنتى به سمت جامعه 
مدرن و سرمايه دارى پيش مى رود. در جامعه 
سرمايه دارى تاكيد بر فرد و نياز هاى فرد است 
و اهميتى به تشــكيل خانواده داده نمى شود؛ 
بنابراين يكى از عواقب رفتن به سمت جامعه 

سرمايه دارى، مجرد ماندن است. 
اين زوج درمانگر، عنوان كرد: اميد به آينده در 
برخى جوانان كشــورمان كاهش پيدا كرده و 
همچنين سازوكار دولت براى جوانان ضعيف 
است؛ به نوعى كه فردى كه مى خواهد ازدواج 
كند به ايــن موضوع فكر مى كنــد كه آينده 

فرزندم را چگونه تامين كنم؟
حسينى با اشــاره به ترس هاى ازدواج گفت: 
ترس از جدايى و طالق، نخستين ترسى است 
كه با فكر ازدواج به ذهن جوانان مى آيد، اينكه 
وقتى من ازدواج كنم ممكن اســت به جدايى 
منجر شــود. همچنين ترس از اختالف عامل 
دومى است كه فرد از آن هراس دارد و ترس 
از مســائل اقتصادى، مسئله ديگرى است كه 

گريبان گير ذهن جوانان است. 

چشم و هم چشمى، عامل نوظهور كاهش ازدواج

عرض اندام مهريه و جهيزيه براى يكديگر

 ســازمان هاى بيمه گر تعهــدات خود را 
در قبال بيمارســتان ها و مراكــز درمانى به 
موقع رعايت نمى كننــد. ادامه اين وضعيت 
ورشكستگى بيمارستان ها يا كاهش تعهدات 

مراكز درمانى را در پى خواهد داشت. 
به گــزارش ايرنا، رئيس انجمن مراقبت هاى 
ويژه ايــران با انتقاد از عملكــرد بزرگترين 
ســازمان بيمه گر پايه در كشــور، افزود: اگر 
رفع  اجتماعى  تاميــن  ســازمان  بدهى هاى 
نشــود قطعاً طى ماه هاى آينده بســيارى از 
بيمارســتان هاى كشــور تعهدات خود را با 

سازمان تامين اجتماعى قطع خواهند كرد. 
على اميــر ســوادكوهى اظهار كــرد: اگر به 
بيمارستان هاى دولتى و خصوصى نقدينگى 
مورد نياز داده نشــود يا دچار ورشكستگى 
مى شوند يا بايد سطح خدمات و پاسخ هاى 
درمانى را كاهــش دهند كه در هر 2 حالت 

مردم و پزشكان متضرر خواهند شد. 
سوادكوهى افزود: هم اكنون 130 فوق تخصص 
مراقبت هاى ويژه در بيمارســتان هاى مختلف 
كشــور مشــغول فعاليت و ارائه خدمات به 
بيماران هســتند. هرچند كه تحريم ها ســبب 

بروز مشــكالتى در تامين تجهيزات و داروها 
شده است ولى بخش هاى ويژه بيمارستان ها به 

بهترين نحو اداره مى شوند. 
ســازمان تامين اجتماعى بيــش از 9 ماه در 
پرداخت مطالبات بيمارســتان ها تاخير دارد. 
مصطفى ســاالرى، مديرعامل سازمان تامين 
اجتماعى به تازگى از پرداخت بدهى معوقه 
ســال 97 به مراكز درمانى طرف قرارداد اين 
ســازمان خبر داده و گفته اســت: سازمان 
تأمين اجتماعى 16 هــزار ميليارد تومان به 
بيمارستان ها بدهى داشت كه اكنون اين رقم 

به حدود 10 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
وى در ادامــه به برگــزارى هفتمين كنگره 
بين المللــى مراقبت هاى ويژه ايــران كه از 
18 تا 22 دى در ســالن همايش هاى رازى 
تهران برگزار مى شود، اشــاره كرد و افزود: 
در اين كنگــره موضوعاتى همچون عفونت 
 ،ICU تغذيه در ،ICU حــاد و مزمــن در
روش هاى  و  مكانيــكال  درمانى  روش هاى 
نويــن آنتى بيوتيك تراپــى در ICU، مورد 
بحث و گفتگوى اســاتيد و مهمانان حاضر 

قرار مى گيرد.

سازمان هاى بيمه گر پول بيمارستان ها را نمى دهند

در معقوله ازدواج شــايد 
يكــى از جنجالى تريــن 
چگونگــى  موضوعــات، 
ابتدايى تريــن  تاميــن 
مشترك  زندگى  نياز هاى 
دوره  در  به طوريكه  است، 
زندگي  تشــكيل  فعلــي 
بــراي پســران و خريد 
جهيزيه هاي آنچناني براي 
معضل  يــك  به  دختران 

تبديل شده است
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واريز سود سهام عدالت عقب افتاد

 سود سهام عدالت پارسال هنوز پرداخت نشده و تاكنون تاريخ هاى 
مختلفى براى واريز اين ســود به حساب مشموالن اعالم شده است. 
درحالى كه پيش از اين اعالم شده بود كه اوايل دى ماه اين واريز انجام 
مى شــود، به دهه فجر موكول شد و اكنون هم آخرين اخبار حاكى از 

پرداخت در اسفندماه است.
بر اســاس اطالعاتى كه از سوى مسئوالن اعالم شده است سود سهام 
عدالت در سال مالى 1397 نسبت به سال مالى پيشين حدود 50 تومان 
افزايش داشــته است؛ به اين ترتيب مشــموالن سهام عدالت كه يك 
ميليون تومان سهام دارند حدود 220 تا 230 هزار تومان سود خواهند 
گرفت. در سال 1396 كســانى كه به ارزش يك ميليون تومان سهام 
عدالت داشــتند بابت سود ســال مالى 1395 معادل 150 هزار تومان 

دريافت كردند.
به گزارش ايسنا، با اين حال زمان قطعى واريز هنوز در هاله اى از ابهام 
قرار دارد و هر دفعه تاريخ جديدى براى آن اعالم مى شــود. پيش از 
آغاز دهمين ماه ســال اخبارى مطرح شد مبنى بر اينكه  امسال سود به 
صورت يك جا و در هفته نخست دى ماه واريز خواهد شد ، با اين حال 
اين اخبار از سوى سازمان خصوصى سازى رد و اعالم شد كه جزئيات 
مربوط به آغاز واريز سود سهام عدالت در سالجارى متعاقبا از مجارى 

ذى صالح اعالم خواهد شد.
البته اين اتفاق در هفته نخســت دى ماه نيفتاد و پس از مدتى، عليرضا 
صالح - رئيس سازمان خصوصى سازى - به ايسنا گفت: اين سازمان 
در نظر دارد با توجه به ميزان ســود مصوب مربوط به عملكرد ســال 
1397 شركت ها، همزمان با آغاز دهه فجر بر مبناى ميزان سود دريافت 
شده، نسبت به واريز سود به مشموالن سهام عدالت با اولويت اقشار 
كم درآمد و آسيب پذير جامعه تا پايان سالجارى اقدام كند. شركت ها 
8 ماه فرصت دارند پول را به حســاب سازمان خصوصى سازى واريز 

كنند. درواقع سود را از شركت هاى سرمايه پذير جمع آورى مى كنيم.
وى گفته بود كه ســود سهام عدالت پارســال را پيش از سال 1399
محاســبه و به حساب مشموالن واريز مى كنيم. باتوجه به اينكه بيشتر 
مجامع شــركت ها در تير اه برگزار شده تا پايان اسفند فرصت دارند 
پول را واريز كنند و ما ســعى مى كنيم ســود را پيش از سال جديد به 

حساب مشموالن واريز كنيم.
 اوايل اسفند، آخرين وعده

درحالى وعده دهه فجر براى واريز ســود ســهام عدالت داده شد كه 
رئيس كل سازمان خصوصى ســازى اخيرا اعالم كرده كه سود سهام 

عدالت از اوايل اسفند به حساب مردم واريز مى شود.
بر اســاس اين گزارش و به نقل از پايگاه اطالع رسانى سهام عدالت، 
عليرضا صالح درباره ميزان سود واريزى به حساب مشموالن گفته كه 
رقم دقيق اين ســود فعال مشخص نيست و بايد در ابتدا سود مدنظر 

از شركت ها دريافت و سپس به حساِب دارندگان سهم واريز شود.

كارگاه آموزش بسته بندى در همدان 
برگزار شد

 كارگاه آموزشــى بسته بندى در همدان به همت دفتر امور بانوان و 
خانواده، فرماندارى شهرســتان همدان با همكارى مركز شتاب چاپ 
و بســته بندى همدان مســتقر در مجموعه ى دپارتمان هاى تخصصى 

گردشگرى، هتلدارى و خدمات تغذيه اى مريانج برگزار شد.
 در اين كارگاه كه با هدف توانمندســازى كارآفرينان و بانوان شاغل 
در مشاغل خانگى و كوچك برگزار گرديد به تكنيك هاى بسته بندى 
در بخش هاى مواد غذايى، ســفال و سراميك، صنايع دستى و بافتنى 

اشاره شد.

رمز كارت هاى سوخت  جديد چيست؟
ســخنگوى شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران گفت: رمز 
كارت ســوخت خودروهاى جديد و كارت ســوخت هاى المثنى كه 
صادر مى شــود همان رمز پيش فرض، يعنى 4 شماره آخر كارت ملى 

صاحب كارت سوخت خواهد بود.
فاطمه كاهــى در گفت وگو با ايرنا، اعالم كرد: پس از ســهميه بندى 
بنزين،  شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى فرصتى يك ماهه تا پايان 
آذر را براى فعال سازى رمز كارت سوخت تعيين كرد كه طى آن 4 رقم 
آخر كارت ملى فردى كه كارت سوخت به نام او صادر شده،  به عنوان 

رمز پيش فرض كارت هاى سوخت درنظر گرفته شد.

رتبه جهانى كسب وكار ايران مناسب نيست
  بر اساس پيش بينى هاى بانك مركزى وضعيت صنعت بهتر شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت،گفت: در حال حاضر ظرفيت برخى صنايع غيرفعال است.
به گزارش خانه ملت، رضا رحمانى اظهار كرد: اگرچه رشد بخش صنعت در سال گذشته 
منفى بود اما در سالجارى مثبت شد و روند رو به رشدى در پيش گرفت، در واقع عدد آن 

در 3 ماهه چهارم سال 97 منفى 9 بود كه حال به عددى مثبت تبديل شده است.
وى مثبت شدن رشد اقتصادى كشور را ناشى از مثبت شدن رشد صنعت و معدن دانست 
و افزود: در 9 ماهه ابتداى ســالجارى توليد بيش از دوســوم محصوالت صنعتى منتخب 

افزايشى بوده است.
عضــو كابينــه دولت دوازدهم با بيان اينكه فضاى كســب و كار ايران رتبه مناســبى در 
دنيــا ندارد، تصريح كرد: اين موضوع بر ميزان توليد تأثيــر منفى دارد، براى رفع آن بايد 

بروكراسى هاى موجود رفع شده و فضاى كسب و كار تسهيل شود.
رحمانى تأمين مالى و ســرمايه در گردش واحدهاى صنعتى را مشكل اصلى رونق توليد 
خواند و بيان كرد: تحقق نشــدن بودجه يكى ديگر از مشكالت واحدهاى صنعتى است، 
برخى كســب و كارها در كشور پيشران هســتند و درصورت فعال شدن، زنجيره اى از 
مشاغل را براى كشور به ارمغان مى آورند. از سوى ديگر فعال شدن ظرفيت برخى صنايع 

موجب ايجاد ارزش افزوده براى كشور مى شود.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى(نوبت دوم)
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)

مناقصه عمومي(اصالحيه)

 محمد حسين پور- شهردار نهاوند

■ كليه متقاضيان جهت شركت در مناقصه و گرفتن اسناد مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت   ( ستاد ) به آدرس:www.setadiran  اقدام 
نمايند و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس :7-33237445-081 داخلي 134 حاصل نمايند.

متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد از مورخ 98/10/14 تا مورخ 98/10/21 دريافت و تا ساعت 12 صبح مورخ 98/11/2  ( آخرين روز قبل از 
كميسيون) نسبت به بارگذاري اسناد اسناد بصورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند.

شهرداري در رد ياقبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد .
هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

كليه كسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.
■ ضمناً در خصوص تنزيل اسناد خزانه اسالمي برابر بخشنامه ابالغي قابل پرداخت مي باشد.

به پيشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست چهار پاكت نامه (الف ،ب،ج و د) تهيه وبه شرح ذيل تكميل نمايند. 

پاكت الف : متقاضيان مي بايست مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملي بنام حساب سپرده 
شهرداري نهاوند واريز وفيش واريزي را در داخل پاكت الف قرارداده  ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده ويا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه 

بانكي ويا اسناد 
خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند ، همچنين در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل PDF بارگذاري شود.

پاكت ب: متقاضيان مي بايست رزومه كاري ،گواهينامه صالحيت شركت و آخرين تغييرات شركت،فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مدير عامل ورئيس هيات مديره 
،اسناد مناقصه را در داخل پاكت ب قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نمايندودر سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري شود.

پاكت ج:متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت به صورت فاكتور معتبر را تكميل وامضا ومهر نمايند وآن را داخل پاكت ج قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر 
وامضا نمايند ودر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل PDF  بارگذاري شود.

مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه ،اسناد مناقصه را بصورت الكترونيكي و فيزيكي تحويل نمايند.محل تحويل نسخه فيزيكي (ضمانت نامه) دبيرخانه 
شهرداري نهاوند و محل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ) مي باشد .

■ متقاضيان مي بايست هرسه پاكت الف،ب،ج را در داخل پاكت ((د)) قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده وهمچنين آدرس دقيق وشماره تماس 
شركت را روي پاكت نوشته وتا پايان وقت اداري مورخ 98/11/2 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. كه بصورت تحويل نسخه فيزيكي مي باشد ومحل تحويل نسخه 

الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ) مي باشد.
نظارت برنحوه اجراي كار بر اساس درخواست، برعهده سازمان آتش نشانى اين شهردارى مى باشد .

كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح  مورخ 98/11/3 تشكيل و  ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) در كميسيون مناقصه د رمحل 
(شهرداري ) بازگشايي و خوانده مي شود. چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد پيشنهاد ها مفتوح وبرنده اعالم خواهد شد.

چنانچه برنده مناقصه پس از تاريخ اعالم كميسيون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و 
بانفر دوم قرارداد منعقد مي شود و چنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد.سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد 

ميگردد.(م الف257)
چاپ آگهي نوبت اول: 98/10/12  
چاپ آگهي نوبت دوم: 98/10/19

مبلغ ضمانتنامه شركت مبلغ پروژه (ريال)شركت،مدلتعدادنوع تجهيزاترديف
در مناقصه

محل اعتبار پروژه 

فاير من ايرانى (كتان 25 دستلباس عمليات حريق1
100درصد)رنگ خاكى

4/452/000/000 ريال 
بصورت اسناد خزانه 
اسالمى با سررسيد 

1400/10/6

تبصره 3 ماده 41 222/600/000 ريال
قانون ماليات

 بر ارزش افزوده  
(تملك دارائيهاى 

سرمايه اى )
آكو آالتك -آكوآتك2 دستلباس غواصى2
سيز25 جفتدستكش عمليات حريق3
پاپ فاير25 عددكاله عمليات حريق4
هاروپك25 جفتپوتين عمليات حريق5
ايرانى25 عددفلش هود6
استريم اليت25 عدد چراغ قوه ضد انفجار7
باور (آلمانى)1BAUER دستگاهكمپرسور شارژ سيلندر تنفسى8
اس دى اف 150 عددتشك نجات 6*98
10

اشباخ ضد اسيد ( قرمز)200 مترشيلنگ 2/5
اشباخ ضد اسيد (قرمز)300مترشيلنگ 111/5

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و با رعايت قوانين و مقررات مالي و از طريق آگهي مناقصه عمومي پروژه خريد 
ماشين آالت و تجهيزات را به شركتهاي واجد صالحيت و فروشگاههاى مجاز، ومورد تائيد سازمان استاندارد كل كشور با شرايط ذيل انجام دهد:

 شــاخص قيمت اجاره بهاى واحدهاى 
مســكونى در مناطق شهرى، در فصل پاييز 
امســال به عدد 162/8 رسيد كه نسبت به 
فصل پيش 7/2 درصد افزايش داشته است.

گزارش شاخص قيمت اجاره بها واحدهاى 
مسكونى خانوارهاى شهرى پاييز 1398 از 
سوى مركز آمار ايران منتشر شد. بر اساس 
اين گزارش، در فصل پاييز 1398، شاخص 
قيمت اجاره بهاى واحدهاى مســكونى در 
مناطق شــهرى، به عدد 162/8 رســيد كه 
نسبت به فصل پيش (151/9)، 7/2 درصد 

افزايش داشته است.
در اين فصل بيشــترين نــرخ تورم فصلى 
مربوط به اســتان همدان بــا 13/7 درصد 
افزايــش و كمترين آن مربوط به اســتان 
آذربايجــان غربى بــا 1/7 درصد افزايش 

است.
تــورم  درصــدى  كاهــش 1/5   

نقطه به نقطه اجاره بها
اجاره بها  قيمت  شــاخص  تغييرات  درصد 
در فصل پاييز 1398 نسبت به فصل مشابه 
سال پيش (تورم نقطه به نقطه)، 21/6 درصد 
اســت كه نســبت به فصل تابستان 1398
(23/1 درصــد)، 1/5 واحد درصد كاهش 

نشان مى دهد.
بــه گــزارش مهر، بيشــترين نــرخ تورم 

نقطه به نقطــه مربوط به اســتان لرســتان با 
34/8 درصــد افزايش و كمترين آن مربوط 
به اســتان آذربايجان غربى با 10/0 درصد 

افزايش است. 
لرســتان  اســتان  خانوارهاى  عبارتــى  به 
به طور متوســط 13/2 واحد درصد بيشتر 
از ميانگين كل كشــور و خانوارهاى استان 

آذربايجــان غربى 11/6 واحد درصد كمتر 
از ميانگين كل كشــور در بخش اجاره بها 

هزينه كرده اند.
نرخ تــورم 4 فصل منتهى بــه فصل پاييز 
1398 نســبت به دوره مشــابه سال پيش 
در بخــش اجاره بهــا، برابــر 23/5 درصد 
اســت. اطالع مذكور در اســتان لرســتان 

(32/5 درصد) بيشــترين عدد و در استان 
آذربايجان غربى (9/9 درصد) كمترين عدد 

را نشان مى دهد.
متوســط افزايش هزينه اجاره بها براى كل 
داشــته اند،  قرارداد  تمديد  كه  خانوارهايى 
در فصــل پاييز 1398 برابر با 31/2 درصد 

است.

اكسپوى 2020 فرصت 
بى بديل براى
 اقتصاد ايران
 رويداد 2020يك فرصت بى بديل براى 
ايران اســت تا چهره واقعى كشورمان را به 

دنيا نشان دهيم.
قائم مقام وزير صنعت، با اشــاره به اكسپوى 
2020 اظهار كرد: برگزارى اكســپوها را يك 
رويداد فرهنگى و اقتصادى بسيار مهم در دنيا 
دانست كه 6 ماه تمام كشورها و مردم دنيا را 

به خود مشغول مى كند.
به گزارش ايســنا، حســين مدرس خيابانى 
افــزود: تمامــى مباحث مرتبط بــا آخرين 
دســتاوردهاى  تكنولوژى ها،  پيشــرفت ها، 
علمــى، فرهنگــى و اجتماعــى در كنــار 
يك  اقتصادى  توانمندى هاى  و  پتانســيل ها 
كشور، همه در قالب برگزارى رويداد اكسپو 

گرد هم جمع مى شــوند و مــا نيز به عنوان 
جمهورى اســالمى ايران با فرهنگ غنى كه 
داريم بايد با تمام دستگاه هاى اجرايى، فعاالن 
اقتصادى و بخش خصوصى در برگزارى هر 

چه مؤثرتر اين رويداد تالش كنيم.
مدرس خيابانى اظهار كرد براى اينكه جايگاه 
خود را در نمايشــگاه هاى ساير كشورها باز 
كرده و بتوانيم برخى نمايشگاه هاى تخصصى 
را براى معرفى دســتاوردها و پتانسيل هاى 
جمهورى اسالمى ايران در دنيا برگزار كنيم، 
بايد رايزنى گســترده اى را انجام دهيم اما با 
فضايى كه اكســپوى 2020 دوبى پيش  روى 
ايران قرار داده، اگرچه برخى از كشــورهاى 
دنيا به خيال خودشــان قصد منزوى كردن 
ايران را دارد، اما يك فرصت بى بديل خواهيم 
داشت كه با اســتفاده از تمامى ظرفيت هاى 
خود بتوانيم چهره واقعى جمهورى اسالمى 

ايران را به كشورهاى دنيا نشان دهيم.

در پاييز نسبت به تابستان رقم خورد

افزايش 7/2 درصدى اجاره بها 
در شهرها
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روى خط المپيك فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مذاكره استقالل با چند بازيكن خارجى 
 استقالل با چند بازيكن خارجى درحال مذاكره است. 

مسئول كميته نقل وانتقاالت باشگاه استقالل با اعالم اين مطلب گفت: 
با تعدادى از بازيكنان خارجى وارد مذاكره شده ايم و درصورتى كه 
توافقات كامل حاصل شود به طور رسمى اطالع رسانى خواهيم كرد. 
بهــرام اميرى به ايرنا اظهار كرد: نشســت معارفــه «فرهاد مجيدى» 
با حضور اســماعيل خليل زاده سرپرســت و بازيكنان استقالل روز 

گذشته در مجموعه ورزشى انقالب برگزار شد. 
وى افزود: به طور حتم با هر بازيكنى كه در فهرســت فرهاد مجيدى 
جاى داشــته باشــد مذاكره كــرده و تمام تالش مــان را مى كنيم تا 

مهره هاى مورد نظر كادر فنى به تيم اضافه شوند. 
مسئول كميته نقل وانتقاالت باشگاه استقالل خاطرنشان كرد: استقالل 
در نيم فصــل دوم ليگ برتر تالش خود را به كار خواهد بســت تا 
تيمى پرقدرت را روانه مســابقات كند و بتوانــد در پايان به مقامى 

شايسته دست يابد. 
اميرى تصريح كرد: هواداران اســتقالل مثل هميشه پشتيبان و حامى 

اين تيم خواهند بود تا بهترين روزها براى آبى ها رقم بخورد. 

اينتر صدر را از يوونتوس پس گرفت
 تيــم فوتبال اينترميالن با درخشــش خط حمله مخوف خود در 
ديدار خارج از خانه مقابل ناپولى به برترى 3 بر يك دســت يافت و 

صدر جدول سرى آ را از يوونتوس پس گرفت. 
دوشنبه شــب در حساســترين و آخرين ديدار هفته هجدهم ليگ 
فوتبال باشــگاه هاى ايتاليا، ناپولى كه نشــانى از فصول درخشــان 
ســال هاى اخير خود ندارد در ورزشــگاه «سن پائولو» از تيم مدعى 

اينتر پذيرايى كرد و درنهايت با حساب 3 بر يك مغلوب شد. 
اينتر كه رقابت ســختى بــا يوونتوس براى صدرنشــينى دارد، 45

امتيازى شــد و صدرنشــين ليگ ايتاليا شــد. يووه با 4 گل از سد 
كاليارى گذشــت و با 45 امتياز و تفاضل گل كمتر نســبت به اينتر 

در رتبه دوم قرار گرفت. 
نتايج كامل ديدارهاى هفته هجدهم:

.........................  اسپال صفر - هالس ورونا 2  برشا يك - التزيو 2
جنوا 2 - ساسولو يك...........................  آ. اس رم صفر - تورينو 2
بولونيا يك - فيورنتينا يك............................ آتاالنتا 5 - پارما صفر
...............  يوونتوس4 - كاليارى صفر ميالن صفر - سامپيدريا صفر
لچه صفر - اودينزه يك..................................  ناپولى يك - اينتر 3

نبود استقبال از سوپرجام «رياضى» 
ــوپرجام  ــد س ــخه جدي ــر در نس ــپانيايى حاض ــگاه هاى اس  باش
ــاد، در  ــاى زي ــود جنجال ه ــا وج ــرار اســت ب ــه ق ــور ك ــن كش اي
ــوى  ــتقبال از س ــود اس ــا نب ــود، ب ــزار ش ــعودى برگ ــتان س عربس
ــا 9 درصــد از مجمــوع 12 هــواداران خــود مواجــه شــدند و تنه

ــت.  ــه اس ــروش رفت ــه ف ــه ب ــت اختصاص يافت ــزار بلي ه
ميزبانى ســعودى ها از اين تورنمنت به شدت جنجال برانگيز بوده و 
عالوه بر اين، مسافت طوالنى از مادريد تا رياض يكى از داليل عمده 

فروش ناچيز بليت ها محسوب مى شود. 
اين رقابت ها امروز با ديدار والنســيا و رئــال مادريد در جده آغاز 
مى شــود و فردا نيز باشگاه اتلتيكومادريد در جده مقابل بارسلونا به 

ميدان مى رود. 
اين نخســتين بارى است كه اين رقابت ها با حضور بيش از 2 تيم و 

خارج از اسپانيا انجام مى شود. 

رئال در كمين مهاجم تيم ملى آلمان
 باشــگاه رئــال مادريد تالش خود را براى جــذب «تيمو ورنر» 

مهاجم تيم ملى آلمان و باشگاه اليپزيگ آغاز كرده است. 
ــود درخشــش  ــا وج ــدان» ب ــن زي ــت «زين الدي ــم تحــت هداي تي
ــا  ــى ب ــاز تهاجم ــوز در ف ــارى، هن ــل ج ــا» در فص ــم بنزم «كري
مشــكالت زيــادى مواجــه اســت و در بســيارى از ديدارهــا موفــق 
بــه گلزنــى نشــده و يــا بــا اتــكاء بــه گلزنــى مدافعــان خــود بــه 

ــرى رســيده اســت.  برت
بر همين اساس سران باشگاه كهكشانى پايتخت اسپانيا با درخواست 
زيدان، آماده ارائه پيشنهاد 80 ميليون يورويى براى جذب تيمو ورنر 

در نقل وانتقاالت زمستانى هستند. 
اين درحالى اســت كه ليورپول هم از مشــتريان جدى اين مهاجم 

توانمند محسوب مى شود. 

واليبال بانوان انتخابى المپيك
شكست ايران مقابل قزاقستان

 تيم ملى واليبال بانوان ايران در نخستين مسابقه انتخابى خود مقابل 
قزاقستان مغلوب شد. 

مســابقه انتخابى واليبال بانوان براى حضور در بازى هاى 2020 توكيو 
در قاره آســيا آغاز شد، در اين مســابقات 7 تيم حضور دارند كه تيم 

قهرمان جواز حضور در بازى هاى 2020 را كسب خواهدكرد. 
تيم ملــى واليبال زنان ايران در نخســتين ديدار خــود ديروز مقابل 

قزاقستان قرار گرفت و با نتيجه 3 بر صفر شكست خورد. 
شاگردان ميترا شعبانيان در ســت نخست با نتيجه 25 بر 14 مغلوب 
شدند و در ست هاى دوم و سوم نيز به ترتيب با نتيجه 25 بر 16 و 25 
بر 14 شكســت خوردند. تيم ملى ايران امروز در دومين ديدار مقابل 

كره جنوبى قرار مى گيرد. 
ايران در ديدار با قزاقستان، 21 حمله، 4 دفاع و 2 سرويس داشت. 

فاطمــه امينى، هاله متقيــان، فاطمــه عنايت، زهرا كريمــى، حانيه 
محتشمى پور، آيتك ســالمت، اسما سعيدى، سارا نظرى، الهام فالح، 
ريحانه كريمى، مينا روستا، نگين شيرترى، مونا آشفته و الهه پورصالح 
بازيكنان تيم ملى واليبال بانوان ايــران در رقابت هاى انتخابى المپيك 

هستند. 

دهكده المپيك با سوخت هيدروژنى
 ژاپنى ها ســابقه فعاليت در جهان در زمينه مبارزه با انتشــار كربن 
را دارند. از اين رو بيش از 330 ميليون دالر براى تشــويق استفاده از 
سوخت هيدروژنى هزينه كرده اند و قرار است از سوخت هيدروژنى 
به وسعت زياد در دهكده المپيك اســتفاده شود. استفاده از سوخت 
هيدروژنى يكى از تكنولوژى هــاى المپيك 2020 توكيو بوده و قرار 
اســت حدود 100 اتوبوس با استفاده از سلول سوختى به حمل و نقل 
ورزشكاران و خبرنگاران بپردازند. گفته مى شود تا بازى هاى المپيك 
2020 ســوخت 6 هزار خودرو با استفاده از ســلول سوختى تامين 

خواهد شد. 

آغازمسابقات فوتبال انتخابى المپيك آسيا
 رقابت هاى فوتبال زير 23 ساله هاى قهرمانى آسيا و انتخابى المپيك 
به ميزبانى كشــور تايلند و با حضور 16 تيم برتر آسيا از امروز كليد 
مى خورد. رقابت هاى فوتبال قهرمانى آسيا و انتخابى المپيك از 8 تا 23

ژانويه (18 دى تا 3 بهمن) با حضور 16 تيم برتر آسيا در تايلند آغاز 
مى شود و تيم ملى اميد ايران نيز در گروه سوم با تيم هاى كره جنوبى، 

چين و ازبكستان هم گروه است. 
3 تيم برتر اين مســابقات مجــوز حضور در مســابقات فوتبال در 

بازى هاى المپيك تابستانى 2020 را كسب خواهندكرد. 
* گروه بندى اين رقابت ها: 

گروه A: تايلند، عراق، استراليا، بحرين 
گروه B: قطر، ژاپن، عربستان، سوريه 

گروه C : ازبكستان، كره جنوبى، چين، ايران
گروه D: ويتنام، اردن، كره شمالى، امارات 

برنامه بازى هاى امروز
عراق ....................................................  استراليا در ورزشگاه تاماسات 
.................................................  بحرين در ورزشگاه راجامانگاال تايلند

تيم ملى كشورمان فردا به مصاف ازبكستان مى رود. 

آگهي حصر وراثت
آقاى محمدرضا كورشــى ثابت داراى شــماره شناســنامه  10328 به شــرح 
دادخواست كالسه 655/98ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدحسين كورشى ثابت به شماره 
شناســنامه  667 در تاريخ 81/8/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 
1-باال مرادى فرزند شيرعلى به شماره شناســنامه 4050927977 متولد1315 
همسر متوفى نام پدر شير على  2-محمدرضا كورشى ثابت فرزند محمدحسين 
كورشى  متوفى 3-عليرضا  فرزند  متولد1351  شناســنامه 10328  شــماره  به 
ثابت فرزند محمدحســين به شــماره شناســنامه 11485 متولد1354 فرزند 
متوفى 4-مهرى كورشــى ثابت فرزند محمدحســين به شــماره شناسنامه 
6263 متولد1335 فرزند متوفى 5-منير كورشــى ثابت فرزند محمدحسين به 
شــماره شناســنامه 103 متولد1341 فرزند متوفى 6-زهرا كورشى ثابت فرزند 
محمدحسين به شماره شناســنامه 39 متولد1352 فرزند متوفى اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
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 الف 408)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 

قوه قضائيه 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

دفتر اسناد رسمى شماره طالق 57 حوزه كبودراهنگ 
اخطاريه به دفتر 

نام و نام خانوادگى مخاطب: آقاى رحمان رحيمى قزاق 
شغل: آزاد 

مى  اطالع  به  حســن  فرزند  قزاق  رحيمى  رحمان  آقاى  جناب 
رساند همسر شــما خانم آرزو زمانى فرزند ضربعلى بر اساس 
و   98/8/8 مــورخ   9809978129301747 شــماره  دادنامه 
پرونده كالســه 9809988129300199 صادره از شــعبه اول 
به  و  طالق  دادخواست  ســردرود (رزن)  بخش  عمومى  دادگاه 
ميدان  كبودراهنگ،  در  واقع  كبودراهنگ،  طالق 57  دفترخانه 
امام حسين مراجعه نموده است براى ثبت اخالق مقتضى است 
پس از ابالغ جهت اجــراى صيغه طالق به دفترخانه طالق 57 
كبودراهنگ مراجعــه فرماييد ضمنًا ظرف مدت 20 روز پس از 
رويت اخطاريه وقت داريد بــه دفترخانه طالق مذكور مراجعه 
نماييد در غير اين صورت طبق دادنامه قطعى شده صيغه طالق 

اجرا و ثبت خواهد گرديد.
(م الف 104)

دفترخانه طالق 57 كبودراهنگ

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

برابر رأي شماره 139760326006001139-1398/9/13 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبــت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
فخرالملوك مطلبى فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 661  صادره از مالير سه 
دانگ مشاع از شــش دانگ اعيانى يك باب خانه به مساحت 246/20 مترمربع 
قسمتى از پالك 25 فرعى از 2044اصلي واقع در بخش يك مالير از مالك رسمى 
برابر قرارداد اجــاره 98/446130186/7/3-98/7/3 اداره اوقاف و امور خيريه 
مالير محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 383)

تاريخ انتشار نوبت اول: 139/10/4
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/18

محمدرضا امينى، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهي حصر وراثت
آقاى حسين خسروى داراى شماره شناسنامه  5029296581 به شرح دادخواست 
كالســه 112/980186ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان شعبان خسروى به شماره شناســنامه  626 در تاريخ 
98/4/28 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر است به: 1-حسين خسروى فرزند شعبان به شماره شناسنامه 1417 
متولد 1352 صادره از فامنين پسر متوفى 2-فاطمه خسروى فرزند شعبان به شماره 
شناسنامه 1192 متولد 1344 صادره از فامنين دختر متوفى 3-طاهره خسروى فرزند 
شعبان به شماره شناسنامه 96 متولد 1358 صادره از فامنين دختر متوفى 4-مهرى 
خسروى فرزند شعبان به شماره شناسنامه 1702 متولد 1356 صادره از فامنين دختر 
متوفى 5-اكرم خسروى فرزند شعبان به شماره شناسنامه 1416 متولد 1350 صادره 
از فامنين دختر  متوفى 6-اعظم خسروى فرزند شعبان به شماره شناسنامه 1703 
متولد 1358 صادره از فامنين دختر متوفى 7-معصومه خســروى فرزند شعبان به 
شماره شناسنامه 996 متولد 1340 صادره از فامنين ئحنر متوفى 8-كبرى قاسم لو 
فرزند شيرعلى  به شماره شناسنامه 419 متولد 1319 صادره از فامنين همسر متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر كسي 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 الف 287)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

برابر رأي شماره 139760326006000759-1398/7/20 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى ســيد قباد حسينى 
فرزند سيدجعفر به شماره شناسنامه 8  صادره از مالير سه دانگ مشاع از شش 
دانگ اعيانى يك باب خانه به مســاحت 246/20 مترمربع قسمتى از پالك25 
فرعى از 2044اصلي واقع در بخش يك مالير از مالك رسمى برابر قرارداد اجاره 
گرديده  محرز  مالير  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره   98/7/3-98/446130186/7/3
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراض 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.
(م الف 381)

تاريخ انتشار نوبت اول: 139/10/4
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/18

محمدرضا امينى، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

در انتخابى المپيك 2020
سروقامتان ايران گام نخست را محكم برداشتند 

 رقابت هاى انتخابى المپيك در قاره آســيا آغاز شد و در نخستين روز تيم هاى استراليا 
و ايران به پيروزى رسيدند.

تيم ملى واليبال كشــورمان در نخســتين ديدار خود به مصاف چين تايپه رفت و در يك 
ديدار برتر موفق شد 3 بر صفر حريف آسياى شرقى خود را شكست دهد و گام نخست 

را محكم بردارد.
سروقامتان كشورمان در ست نخست 25 بر 17 به پيروزى رسيدند، در ست دوم نيز 25 بر 

17 به برترى دست يافتند و واليباليست هاى ايران در ست سوم و در يك بازى برتر موفق 
شدند 25 بر 14 به پيروزى برسند و گام نخست را محكم بردارند.

در ديگر ديدار اين گروه 2 تيم چين و قزاقستان به مصاف هم رفتند كه در نهايت با برترى 
تيم ميزبان به پايان رســيد. در ديگر گروه اين رقابت ها، تيم قطر 3 بر صفر مقابل هند به 
برترى رسيد و تيم استراليا در يك بازى نفس گير موفق شد كره جنوبى را 3 بر 2 شكست 

دهد و خود را به عنوان جدى ترين حريف ايران مطرح كند.
رقابت هاى واليبال انتخابى المپيك 2020 توكيو و قهرمانى آسيا در چين، امروز با انجام 4

ديدار ديگر دنبال مى شود.
امروز در گروه نخســت اين رقابت ها استراليا با قطر ديدار مى كند و كره جنوبى به مصاف 

هند مى رود. در گروه دوم نيز ســروقامتان كشــورمان به ديدار قزاقستان مى روند و تيم 
چين تايپه نيز با تيم ميزبان چين ديدار خواهدكرد.

رقابت هاى انتخابى المپيك در قاره آسيا با شركت 8 تيم در چين برگزار مى شود و تنها تيم 
قهرمان بليت پرواز به المپيك توكيو را دريافت خواهدكرد.

سرمربى تيم ملى ايران پس از پيروزى مقابل چين تايپه گفت: اين ديدار نخست، حكم بازى 
تداركاتى را داشــت و ما براى هماهنگى زياد فشار نياورديم و انشا ا... در بازى هاى بعدى 

بازى بهترى را به نمايش خواهيم گذاشت.
ايگور كوالكوويچ با اشاره به شكست كره جنوبى گفت: در اين رقابت ها هر اتفاقى ممكن 
است بيافتد و اميدوارم كه با ارائه بازى هاى خوب بتوانيم به المپيك 2020 راه پيدا كنيم.

سليمان رحيمى»
 چهلمين دوره مسابقات بين  المللى كشتى 
آزاد جام جهان پهلوان تختى صبح امروز در 
كرمانشاه آغاز مى شــود و نمايندگان كشتى 
همــدان با رقبــاى داخلــى و خارجى خود 

سرشاخ مى شوند. 
چهلمين دوره مســابقات كشــتى بين المللى 
جــام جهــان پهلــوان تختى گراميداشــت 
شــهيد ســليمانى از امروز در سالن كشتى 6

هــزار نفرى امام خمينى كرمانشــاه با حضور 
كشــتى گيران داخلى و خارجى در 10 وزن 

آغاز مى شود. 
در ايــن رقابت ها اســتان همــدان حضور 
پررنگى دارد و با 6 كشــتى گير، 6 مربى و2
داور درمجمــوع با 14 نفــر در اين آوردگاه 

شركت دارد. 
كشتى استان با 6 كشتى گير در اوزان مختلف 
قــدم به ايــن رقابت هــا مى گذارنــد و اين 
كشــتى گيران بخت خود را براى قرارگرفتن 

در انتخابى تيم ملى خواهند آزمود. 
در ايــن رقابت ها يوســف كامرانى در وزن 
70 كيلوگرم با پادرميانى رئيس هيأت كشتى 
استان مجوز حضور گرفت و به دنبال آن است 
كه شانس خود را با سرشاخ شدن با نامداران 

اين وزن امتحان كند. 
كامرانى، كشتى گيرى جوان و آينده دار است 
و اين رقابت ها مى تواند ميدان تجربه اندوزى 
براى اين كشتى گير باشد. كامرانى بايد نهايت 
تالش خود را داشته باشد و بهترين نمايش را 

در اين مسابقات ارائه دهد. 
نماينــده  اســتان 2  كيلوگــرم  وزن 74  در 
داشــت. ســعيد كمروند و جمال خدابنده لو 
نتوانست  آســيب ديدگى  به دليل  كمروند  كه 
در اين رقابت ها شــركت كنــد و تنها جمال 
خدابنده لــو در اين وزن از اســتان به مصاف 
ديگر كشــتى گيران خارجى و داخلى خواهد 
رفــت. خدابنده لو كــه در يك قدمى حضور 
در مســابقات اميدها قرارداشت و در انتهاى 
انتخابى آخــر از اين رقابت ها بازماند و حاال 
در آوردگاه جام تختى قصد دارد كه يك بار 

ديگر توانايى هاى خود را ارائه دهد. 
در وزن 79 كيلوگــرم نماينده اســتان عباس 
يزدانى اســت، اين كشتى گير نهاوندى كه در 

مسابقات انتخابى جام تختى نفر دوم شد، بار 
ديگر اين شــانس را پيدا كرده كه با حريفان 
ريز و درشت خود در اين وزن سرشاخ شود. 
يزدانى كشــتى گير جوان و آينده دار است و 
ميدان جام تختى مى تواند كوله بارى از تجربه 

براى يزدانى باشد. 
در وزن 86 كيلوگــرم، همدان بــا 2 نماينده 
قــدم به ميدان مى گــذارد. مهدى حاجيلويى 
و حميدرضــا على بخشــى در آوردگاه جام 
تختى به دنبال تجربه اندوزى هستند و تالش 
خواهند كرد تا در اين مســابقات كشتى هاى 

خوبى از خود به نمايش بگذارند. 
و ســرانجام در وزن 97 كيلوگــرم دانيــال 
شــريعتى نيا حضور دارد. اين كشــتى گير نيز 
همچون كامرانــى با رايزنى حميدرضا يارى، 
رئيس هيأت كشــتى استان مجوز حضور در 

اين رقابت ها را به دست آورد. 
شريعتى در كشــتى هاى خود نوسان زيادى 
دارد، اين جوان ســنگين وزن استان كه اميد 
مى رفت يكى از مســافران اميــد به قهرمانى 
جهان باشــد با نمايش ضعيف خط خورد و 
حاال پس از ناكامى در پوشــيدن دوبنده تيم 
ملى، دوباره اين فرصت را پيدا كرده اســت 
تــا در رقابت هــاى بين المللى جــام تختى 

توانايى هاى خود را نشان دهد. 
شــريعتى نيا اگر تمركز الزم را داشته باشد و 
فكورانه كشــتى بگيرد، مى تواند به درجات 
بــاال صعود كند و اين توان در جوان همدانى 
هست كه به دوبنده تيم ملى نظر داشته باشد. 
كشــتى گيران  براى  تختى  جــام  رقابت هاى 
داخلى اهميت بااليى دارد و با توجه به اينكه 
در سال المپيك قرار داريم كشتى گيران كشور 
با تمــام توان قدم به ايــن كارزار مى گذارند 
تا شــانس خود را براى حضــور در المپيك 

بيازمايند. 
در كنار كشتى گيران شــركت كننده استان در 
رقابت هاى بين المللى تختى، اســتان 6 مربى 
و 2 داور را نيز به اين مسابقات اعزام مى كند. 
فدراســيون كشتى، خود رســمًا از 3 مربى و 
2 داور اســتان براى هدايت كشــتى گيران و 
قضاوت در اين مسابقات دعوت كرده است. 
سعيد ابراهيمى ســرمربى تيم استان به همراه 
صادق گودرزى نايــب قهرمان المپيك لندن 

از ســوى فدراســيون به عنوان مربى دعوت 
شــده اند، همچنين مســعود مصطفى جوكار 
نايــب قهرمان المپيك آتــن و مربى تيم ملى 
كشــتى نيز از سوى فدراســيون كشتى براى 
نظارت كشتى گيران راهى كرمانشاه مى شود تا 

از نزديك تماشاگر اين مسابقات باشد. 
همچنين مزدك گيتى  داور بين المللى اسدآباد 
و مســعود چوبيــن داور بين المللــى مالير 
نيز بــراى كنتــرل درجه و قضــاوت راهى 
اين مســابقات شــده اند و امــروز قضاوت 

خواهندكرد. 
تيم كشتى استان را در اين رقابت ها داريوش 
كمروند مربــى زحمتكش نهاوندى به همراه 
اميد يوســفى مربى جــوان همدانى هدايت 
مى كننــد و حامد كوكبى نيز سرپرســت تيم 

اعزامى خواهد شد. 
حميدرضا يارى، رئيس هيأت كشــتى استان 
يكى از تماشــاگران ثابت اين رقابت ها است 
عالقه يارى به كشــتى موجب شــده تا وى 
از نزديك شــاهد تالش كشــتى گيران استان 
باشد و حضور وى در سالن مسابقات باعث 

دلگرمى كشتى گيران استان خواهد بود. 
تيم هــاى خارجى حاضر در ايــن رقابت ها 
باتوجه به اعــالم آمادگى آن هــا عبارتند از 
آذربايجــان، تركيــه، گرجســتان، بالروس، 
قرقيزســتان، ارمنســتان، هلند، مجارســتان، 
روسيه و ســريالنكا كه خود را به كرمانشاه 
اين  رســانده اند.  مســابقات  برگزارى  محل 
مسابقات در 3 روز و10 وزن انجام مى شود. 

اسامى كشتى گيران حاضر 
در جام بين المللى تختى

57 كيلوگــرم: عليرضا ســرلك (لرســتان)، 
محســن ملكى (توابع تهران)، صابر خانجانى 
(مازندران)، نقى رضوان (آذربايجان شــرقى)، 
عرفان جعفريان (مازندران)، محمد خدابخشى 

(مازندران) و نادر حاج آقانيا (كرمان)
يخكشــى  محمدباقــر  كيلوگــرم:   61
(مازندران)، مجيد داســتان (تهران)، داريوش 
حضرت قلى زاده (خراســان جنوبى)، ميرعلى 
باوفا ســادات (توابع تهران) و حسن عبادى 

(مازندران)
65 كيلوگرم: اميرمحمــد يزدانى (مازندران)، 
ابوالفضــل حاجى پور (مازنــدران)، مرتضى 

مقصودى  قياســى (لرســتان)، اميرحســين 
پيمان  (مازندران)،  نصيــرى  مهران  (تهران)، 
بيابانى (تهران)، مهدى عشــقى (مازندران) و 

ايمان صادقى (مازندران) 
70 كيلوگرم: اميرحســين حســينى (تهران)، 
مهــدى يگانه جعفــرى (مازنــدران)، محمد 
اكبرزاده (مازنــدران)، ميثم نصيرى (زنجان)، 
محمد زمانى (تهــران)، رضا مقتدر (تهران)، 
ســبحان يارى (كرمانشاه)، محمدرضا سرگو 

(البرز) و يوسف كامرانى(همدان)
74 كيلوگــرم: محمد نخــودى (مازندران)، 
رضا افضلى (كرمانشــاه)، ســعيد داداش پور 
مصطفى  (همدان)،  كمروند  مسعود  (تهران)، 
حســين خانى (تهران) و جمــال خدابنده لو 

(همدان) 
79 كيلوگــرم: بهمن تيمورى (كرمانشــاه)، 
على ســوادكوهى (مازندران)، اميد حسن تبار 
(مازندران)، سجاد غالمى (البرز)، حميدرضا 
زرين پيكر (تهــران)، عباس يزدانى (همدان)، 
رضــا ابراهيم نژاد (مازندران) و اميرحســين 

كاووسى (مازندران) 
86 كيلوگرم: كامران قاسم پور (مازندران)، احمد 
بذرى (مازنــدران)، جالل زمــان (مازندران)، 
مرصاد مرغزارى (مازندران)، مهدى حاجيلوئيان 
(همدان)، زين العابديــن على مرادى (تهران) و 

حميدرضا على بخشى (همدان) 
92 كيلوگرم: حسين شهبازى (تهران)، ارشك 
ابراهيمى  محمدجــواد  (كرمانشــاه)،  محبى 
(مازنــدران)، رضا بيات (خراســان رضوى)، 
محمدحسين ميرباغبان (تهران)، محمدحسين 
فيروزپــور (مازندران) و حســين جاللى نژاد 

(لرستان) 
97 كيلوگرم: رضــا يزدانى (مازندران)، على 
شعبانى (مازندران)، عباس فروتن (مازندران)، 
مجتبى  رضوى)،  (خراسان  نجاتيان  اسماعيل 
گليــج (مازندران)، محمدحســين محمديان 
(مازندران)، ميثم عبدى (توابع تهران)، سجاد 
عزيزى (تهران) و دانيال شريعتى نيا (همدان)

125 كيلوگــرم: پرويــز هــادى (آذربايجان 
شرقى)، يدا... محبى (كرمانشاه)، امين طاهرى 
نعيم  (لرســتان)،  اميرى  اميررضــا  (تهران)، 
حســن زاده (مازندران) و ســيدرضا چراغى 

(مازندران)

همدان با 14 نفر در جام بين المللى تختى 

دانيال شريعتى نيا:
 هدفم بهترين نتيجه 

است
 دانيال شــريعتى نيا كشتى گير97 كيلوگرم 
تيــم همدان در جــام تختى قبــل از اعزام 
دربــاره مســابقات گفت: بــه لطف خدا و 
پيگيرى هاى مكرر رئيس هيأت كشتى استان، 

مجوز حضــور در جام تختــى برايم صادر 
شــد و خوشــبختانه باتوجه به تمرينات در 
يكسال گذشــته وضعيت بدنى خوبى دارم 
و از فرصت پيش آمده بايد نهايت اســتفاده 
را ببرم و تمام تالشــم براى كســب بهترين 
نتيجه اســت. وى در مورد رنگ مدال خود 
افزود: پيش بينى و قول رنگ مدال از آنجايى 
كه كشــتى ورزش بى ركورديست و در سال 

المپيك ســطح مســابقات باالست، ورودى 
انتخابى المپيك هم هست، امكان پذير نيست 
ولى قول مى دهم با تمام وجودم براى كسب 

بهترين نتيجه بجنگم.
شريعتى نيا در ادامه از شناخت حريفان خود 
خاطر گفت: با همه حريفانم كشــتى گرفتم، 
برد و باخت داشتم، انشــاا... نتيجه اى را كه 

مى خواهم كسب كنم.
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باباطاهر

شير آب هوشمند با فرمان صوتى 
فعال مى شود

 شير آب هوشمندى براى آشپزخانه ابداع شده كه با كنترل صوتى 
فعال مى شود و مى توان آن را براى فعاليت هاى خاص تنظيم كرد. 

به گزارش مهر، شــركت Moen يكى از بزرگترين توليدكنندگان 
شــيرآالت در آمريكا است، اين شركت اكنون يك شير آب هوشمند 

براى آشپزخانه در نمايشگاه CES٢٠٢٠ رونمايى كرده است. 
اين شير آب با دستور صوتى فعال مى شود و به فرد كمك مى كند 
فعاليت هاى آشــپزخانه را بدون دخالت دست انجام دهد. از اين 
شــير براى انجام فعاليت هاى مختلف از آماده كردن شــير كودك 
گرفته تا پركردن آب در قابلمه حاوى ماكارونى مى توان اســتفاده 

كرد. 

رويداد نوآورانه «كاهش تبخير آب هاى 
سطحى» برگزار مى شود

 «كاهش تبخير آب هاى ســطحى» عنوان رويداد نوآورانه اى است كه 
با هدف توسعه فناورى هاى مرتبط با حفظ منابع آب هاى سطحى برگزار 
مى شــود. به گزارش مهر، باتوجه به اهميت موضوع تبخير و هدررفت 
آب هاى ســطحى و همچنين كمبود منابع در ايران يك شــتاب دهنده با 
همكارى ستاد توسعه فناورى هاى آب، خشكسالى فرسايش و محيط زيست 
معاونت علمى و فناورى رويداد «كاهش تبخير آب هاى سطحى» را برگزار 
مى كند. در اين رويداد كاهش تبخير آب هاى سطحى با جذب و شناسايى 
ايده ها و طرح هاى نوين و كمك به توسعه و تجارى سازى اين فناورى ها 
انجام مى شود، پس اين مورد، برداشتن گامى موثر در كاهش تبخير آب هاى 

سطحى و ذخيره سازى آن ها با شتابدهى در آن است. 

كالغ هاى استراليا به خاطر شدت 
آتش سوزى آژير مى كشند

 كالغ، پرنده اى اســت كه براى تقليــد از اصوات محيط اطراف 
توانايى خاصى دارد و شدت آتش ســوزى ها در استراليا كه موجب 
سروصداى ممتد آژير در اين كشور شده، باعث تقليد اين پرندگان از 

صداى مذكور شده است. 
به گزارش ايســنا، كالغ مى تواند تا 35 نوع صــداى مختلف را در 
اطراف خود شناســايى كرده و از آن ها تقليــد كند. باتوجه به اينكه 
آتش ســوزى هاى گسترده در اســتراليا باعث تردد مكرر ماشين هاى 
آتش نشانى و به صدا درآمدن صداى آژير آن ها براى روزهاى متمادى 
شده، كالغ هاى اســتراليايى نيز ناخودآگاه به تقليد از اين صدا روى 

آورده و مرتباً از خود صداى آژير درمى آورند. 

محافظ گوشى كه باكترى ها را مى كشد
  گوشــى هاى هوشــمند مملو از باكترى هاى خطرناك هستند و 
مى توانند سالمت انســان را به خطر بيندازند، اما يك محافظ گوشى 
ضدباكترى مى تواند اين مشكل را برطرف كند. به گزارش مهر، بسيارى 
از افراد عادت دارند گوشيشــان را بــا خود به همه جا ببرند و اين امر 
تلفن همراه را به ابزارى آلوده مبدل مى كند، اما يك شــركت تجارى 
به نام «اوترباكس» يك پوشش محافظ تلفن همراه ضدميكروبى توليد 
كرده كه قادر به ازبين بردن باكترى هاست. اين پوشش ضدباكترى هم 
ميكروب هاى خطرناك را مى كشد و هم از رشد آن ها بر روى نمايشگر 
گوشــى كه دست انســان به طور مرتب با آن تماس دارد، جلوگيرى 
مى كند. پوشش يادشده در مقايسه با پوشش هاى عادى توليدشده براى 

حفاظت از نمايشگر، 5 برابر قدرت ضدخش بيشترى دارد. 

تلويزيون 292 اينچى رونمايى شد
 LED شــركت سامســونگ از يك تلويزيون با فناورى ميكرو 
در نمايشگاه CES٢٠٢٠ رونمايى كرد. اين تلويزيون 292 اينچى 
اســت.  به گزارش مهر، شركت سامســونگ از بزرگترين تلويزيون 
در تاريخچه نمايشگاه CES رونمايى كرد. اين نسخه از تلويزيون 
 Theدر اندازه 292 اينچ (بيش از 4/7 متر) رونمايى شــده و Wall
Wall Luxury نام دارد. در اين تلويزيون تركيبى از درخشــندگى 

زياد، اندازه بسيار بزرگ و تضاد رنگى قابل توجهى ديده مى شود. 
 LED البته اين تلويزيون با استفاده از فناورى هاى ماژوالر و ميكرو
ساخته شده است. ميكرو LED نخستين فناورى نوين نمايشگر در 
دهه 2020 ميالدى است و شباهت زيادى به OLED دارد. با كمك 

اين فناورى درخشندگى بيشتر مى شود. 

فوق العاده است!
ابراز شگفتى يك خبرنگار چينى 
از مراسم تشييع سردار سليمانى

 يك خبرنگار چينى در توصيف مراســم تشييع 
پيكر ســپبهد ســليمانى اين عبارت را بــه كار برد: 

«بى نظير و فوق العاده است!»
همزمان با برگزارى مراســم تشــييع پيكر شــهيد 
سليمانى در ايران، رسانه هاى خارجى درحال پوشش 
اين مراسم و حضور ميليونى جمعيت مردم هستند. 

يــك خبرنگار و عكاس چينى كه درحال پوشــش 
خبرى اعتراض هاى مردمى عليه تهديدهاى ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا بود و شعارها و درخواست هاى 
مبارزه طلبانه مردم را به تصوير مى كشــيد، درباره ى 
حضــور اين جمعيت، بــه خبرنگار ايســنا گفت: 
هيچ حرفــى نمى توانــم بزنم جز اين كــه بى نظير و 

فوق العاده است. 
رسانه هاى خارجى با به تصويركشيدن سيل جمعيت 
در اين مراســم، بر حضور پرشمار و ميليونى مردم 
ايران اذعان داشته اند. برخى خبرنگاران خارجى كه 
به صورت مســتقيم و يا از راه دور درحال پوشش 
خبرى اين مراســم بوده اند با انتشــار پيام هايى در 
توييتر، حضور مردم ايران را با عباراتى چون «دريايى 

بيكران»، «ميليونى» و «تاريخى» توصيف كرده اند. 
ســپهبد سليمانى روز جمعه با جمعى از همراهانش 
در عراق هدف حمله هوايى آمريكا قرار گرفت. پيكر 
او 15 دى ماه پس از تشييع در اهواز، به مشهد مقدس 
و ســپس تهران منتقل شــد و مقام معظم رهبرى بر 

پيكرش نماز خواندند. 

13 دى در تقويم 
«روز جهانى مقاومت» شد

 13 دى در تقويم به عنوان «روز جهانى مقاومت» 
ثبت شد. 

به گزارش ايسنا، با پيشــنهاد بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هــاى دفاع مقــدس، درج 13 دى مــاه، روز 
شهادت سپهبد قاسم سليمانى به عنوان «روز جهانى 
مقاومت» در تقويم رسمى كشور، در شوراى فرهنگ 

عمومى كشور به تصويب رسيد. 

سفير چين هم پاسخ ترامپ را داد:
ميراث فرهنگى ايران 
براى تمام بشريت است
■ توييت سفير چين در ايران

 ســفير تام االختيار جمهورى خلق چين در ايران 
نيــز به توييت تهديدآميز دونالــد ترامپ خطاب به 

ايران واكنش نشان داد. 
به گزارش ايســنا، در توييتى كه چانگ هوا، ســفير 
تام االختيــار جمهورى خلق چين در ايران منتشــر 
كرده است، با ايجاد آلبوم تصويرى از 4 بناى تاريخى 
ارزشمند ايران در كنار هم، نوشت: «ميراث فرهنگى 

ايران متعلق به تمام بشريت است». 
او در اين پيام، تصويرهايى از ورودى مسجد امام(ره) 
در ميدان اصفهان، باغ فيــن و خانه طباطبايى ها در 
كاشــان و عمارت عالى قاپو در ميــدان نقش جهان 

اصفهان را در كنار يكديگر قرار داده است. 
حدود چند ساعت از انتشار اين توييت توسط چانگ 
هوا مى گذرد و تاكنون بيش از 160 هزار نفر آن را در 

فضاى مجازى در توييتر بازنشر داده اند. 
رئيــس جمهور اياالت متحده آمريــكا در تازه ترين 
توييت خود ايران را تهديد كرده و نوشته «اگر ايران 
به هر آمريكايى يا منافــع آمريكايى حمله كند، 52 
سايت ايران، با ارزش باال و با اهميت براى فرهنگ 
ايران، بــه نمايندگى از 52 گــروگان آمريكايى كه 
ســال ها پيش توســط ايران گروگان گرفته شدند، 
هدف قرار مى گيرند. » بعد از فشــارهاى بين المللى 
كه بعد از انتشــار اين توييت به ترامپ وارد شد، او 
بار ديگر صبح روز دوشنبه 16 دى، ادعاى ضدبشرى 
خود مبنى بر حمله بــه «اماكن فرهنگى مهم» ايران 
در صورت انتقام  تهران پس از به شــهادت رساندن 

سپهبد قاسم سليمانى تاكيد كرد. 

رئيس اتحاديه صنف نوشت افزار همدان:
كارشناسان نظارت جدى بر محتواى كتاب ها 

داشته باشند
 براســاس آمار موجود وضعيت و ميزان مطالعه در كشــور و به تبع 
آن اســتان ما مطلوب نيست و در قياس با كشورهاى توسعه يافته بسيار 

پايين است. 
جايگاه واالى كتاب و علم در قرآن با ســوگند خداوند به قلم و آن چه 
مى نويسد كامال مشخص است، اين آيه عمق و اهميت موضوع را به بشر 
تشــنه علم و حقيقت نشان مى دهد و درواقع مسير درست و مطمئنى را 
پيش روى انسان مى گذارد. كتاب يك پديده فرهنگى بسيار مهم به شمار 
مى آيد؛ به طورى  كه مى  تواند بر تمام رويداد هاى فرهنگى كشــور تأثيرى 
مهم داشته باشد. اين روزها دوازدهمين رويداد فرهنگى كتاب در همدان 
توانسته است توجه مخاطبان و دوستداران كتاب را به خود جلب كند. 

رئيس اتحاديه صنف نوشت افزار و كتاب فروشان استان همدان در زمينه 
برگزارى نمايشــگاه كتاب در همدان مى گويد: كارشناسان بايد نظارت 
جدى بر محتواى كتاب ها داشــته باشند. عباس ســتاره اى ضمن ابراز 
خرســندى از برگزارى نمايشگاه سراســرى كتاب همدان، اظهار كرد: 
باتوجه به شــرايط اقتصادى مردم، بايد كتب در نمايشــگاه ها با قيمت 

مناسب عرضه شود. 
وى ادامــه داد: يكى از دغدغه هايى كه در اين زمينه وجود دارد محتواى 
قوى كتاب هاست و بايد كتب پرمحتوا در معرض ديد مراجعه كنندگان 
نمايشــگاه قرار گيرد.  ســتاره اى با بيان اينكه مخاطبان اصلى نمايشگاه 
كتــاب، نوجوانان و جوانان هســتند، يادآور شــد: به طــور قطع اهالى 

پروپاقرص كتاب از نمايشگاه استقبال خواهندكرد. 
وى با تأكيد بر تســهيل رفت وآمد دانش آموزان به نمايشگاه، خاطرنشان 
كرد: بايد هماهنگى هــاى الزم با مدارس صورت بگيرد تا دانش آموزان 
را به نمايشــگاه بياورند و اين قشر نيز بتوانند از فرصتى كه براى ترويج 

كتابخوانى ايجاد شده، استفاده كنند. 
رئيس اتحاديه نوشت افزار و كتاب فروشــان استان همدان با بيان اينكه 
افزايش اســتقبال مردم از نمايشگاه نياز به تبليغات گسترده دارد، يادآور 
شد: عالقمندان به كتاب در طول سال منتظر برگزارى چنين نمايشگاهى 
هستند و بايد اطالع رسانى به گونه اى باشد تا بتوانند در اين فضا حضور 

يابند و به كتب مورد نظر خود دسترسى داشته باشند. 
وى با تأكيد بر اينكه بايد كارشناسان نظارت جدى بر محتواى كتاب ها 
داشته باشند، تصريح كرد: كتاب هايى كه در نمايشگاه ها عرضه مى شوند، 

بايد به روز باشد و نياز مردم را پاسخ دهد. 
ســتاره اى درباره تأثير برگزارى نمايشگاه بر فروش ناشران، گفت: اگر 
هزينه هاى حضور ناشران در نمايشگاه كاهش يابد، كتاب ها نيز با قيمت 
مناسب ترى به فروش خواهد رفت و به تبع آن، استقبال مردم نيز افزايش 

خواهد يافت. 
 نمايشگاه كتاب ناشران شهرستانى را معرفى مى كند

مدير كتاب فروشى نارنجى گفت: برگزارى نمايشگاه سراسرى كتاب در 
معرفى ناشرانى كه در شهرستان ها فعاليت مى كنند، اثرگذار است. 

دانيال ســلطانى با اشــاره به تأثير برگزارى نمايشگاه در جذب مردم به 
كتاب خوانى، اظهار كرد: كتاب فروشــى ها در طول ســال، بخش زيادى 
از كتاب هاى منتشرشــده را عرضه مى كنند و كتاب ها بايد در نمايشگاه 
به نمايش گذاشته شود و زمينه مراجعات بعدى مردم با كتاب فروشى ها 
باشــد.  وى با تأكيد بر نظارت جدى بر ناشــران حاضر در نمايشگاه، 
يادآور شــد: كتاب ها بايد محتواى غنى داشــته باشند و همچنين چاپ 
 آن ها كيفيت كافى را داشته باشد و از عرضه كتاب هاى كپى و بى محتوا 

در نمايشگاه جلوگيرى شود. 
 رونق بازار نشر با تسهيل فروش كتاب

مدير كتاب فروشــى ايران زمين معتقد اســت رونق بازار نشر با تسهيل 
فروش كتاب ميسر مى شود. 

امير نصيرى شــرف با بيان اينكه برگزارى نمايشگاه كتاب اقدامى مثبت 
براى ترويج كتاب خوانى  است، اظهار كرد: نمايشگاه مى تواند انگيزه اى 
براى جلب نظر مردم به كتاب باشــد و اقشار مختلف را به كتاب خوانى 
دعوت كند.  وى با اشــاره به اينكه بايد دســتاوردهاى نمايشگاه كتاب 
بررسى شود، يادآور شد: تسهيل فروش كتاب تنها نبايد به ايام نمايشگاه 
محدود شــود بلكه در طول سال نيز برنامه ريزى هايى صورت بگيرد تا 
بازار نشــر رونق داشته باشد.  مدير كتاب فروشــى ايران زمين در ادامه 
يادآور شــد: ناشران دولتى در طول ســال، كتاب هاى متعددى به چاپ 
مى رسانند كه مى توانند با حضور در نمايشگاه، آثار خود را عرضه كنند 

و دسترسى مردم به اين كتاب ها نيز تسهيل شود. 
وى با تأكيد بر اينكه برگزارى نمايشگاه، كتاب را از اليه هاى خاك گرفته 
خارج مى كند، اظهار كرد: مردم در نمايشــگاه كتاب استقبال و حضور 
خوبى دارند اما اگر كتاب ها با قيمت مناســب و بن هاى تخفيف عرضه 
شود، ميزان خريد نيز همچون ميزان حضور در نمايشگاه افزايش مى يابد. 
دوازدهمين نمايشگاه سراســرى كتاب همدان از 18 تا 23 دى ماه در 2 
نوبت 9 تا 12 و 15 تا 20 در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى استان 

برگزار خواهد شد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
دلم ميل گل روى ته ديره سرم سوداى گيسوى ته ديره  
نظر بر طاق ابروى ته ديره اگر چشمم بماه نو كره ميل  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس مى خواهد دعايش مستجاب و غمش از بين برود، بايد گره از كار 
گرفتارى باز كند.  
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مريم مقدم  »
 تصميم گيرى براى باز تغيير پياده راه اكباتان اينبار 
برعهده شوراى ترافيك استان نهاده شده است، اين 
موردى است كه معاون عمرانى فرماندار به آن تاكيد 
كرده است. چند صباحى است موضوع پياده راه شدن 
اكباتــان به يك مثنوى هفتادمن كاغذ تبديل شــده 
است. يك روز خيابان پياده راه مى شود و روز ديگر 

پياده راه خيابان باشد . 
كمتر از چند ســال پيش بود كه در تصميم مديريت 
شهرى قرار شد خيابان هاى شش گانه منتهى به ميدان 
امام پياده راه  شود، با اينكه اجراى اين طرح در خيابان 
بوعلى مورد قبول شــهروندان قرار گرفت اما به نظر 
مى رسد با اجراى اين طرح در خيابان اكباتان، كسبه 
معترض شــدند كه معيشت و رونق بازارشان تحت 
تاثير قرار گرفته است و با اينكه سال ها بودجه و زمان 
براى اجراى پروژه پياده راه شدن خيابان هاى همدان 
به ويژه در محوطه بوعلى و اكباتان صرف شده، حاال 
به تازگى مسئوالن شــهر به جاى حل كردن مسائلى 
كه اجراى اين طرح در شــهر رقم زده، سعى دارند 
صورت مســأله را پاك كنند و به جاى ارائه راهكار 

كارشناسى، بخشى از پروژه را زير سوال ببرند. 
با اينكه در زمان اجراى پياده راه مديريت شــهرى از 
انجام مطالعات و بررســى هاى دقيق براى اجراشدن 
اين پروژه ســخن مى گفت، حاال با اعالم اين خبر 
كه برخى كســبه در خيابان اكباتــان، به دليل اجازه 
عبورومرور ون ها در اين خيابــان اعتراض كردند، 
بايد شهردارى از اقدامات خود براى اجراى پياده راه 

اكباتان دفاع كند. 
گويــا خروجى مطلوب يا غيرمطلــوب پروژه هاى 
شــهرى، اين روزها پيش از آنكه حاصل مطالعات 
شهرى باشد در دست تصميم گيرهاست. باتوجه به 
اينكه محور پياده راه هــاى اكباتان و بوعلى به لحاظ 
تاريخى حايز اهميت بوده و شاه راه ارتباطى مردم با 
بازار همدان است، به همين دليل اين خيابان با ساير 
خيابان ها موقعيت متفاوتى دارد. وجود كاروانسراها، 
مســاجد و بازارهاى سرپوشــيده در خيابان اكباتان 
از جمله بارزترين موارد اســت، از آنجايى كه اين 
خيابان هويت تاريخى شهر همدان محسوب مى شود 
كارشناسان معتقدند، براى اجراى طرح پياده راه اين 
معبر پيوســت فرهنگى و اجتماعى مناسبى تهيه و 

تدوين شود. 
با توجه به اينكه طرح پياده راه اكباتان و بوعلى سينا، 
تپه تاريخى هگمتانه را به مقبره بوعلى ســينا متصل 

كــرده اســت بايد با درنظــر گرفتــن تفاوت هاى 
مطرح شده، كارشناسان تا امروز نظرات و پيشنهادات 
خــود را راجع بــه ابعــاد مختلــف فرصت ها و 
چالش هاى اجتماعى در زمينه پياده راه ســازى ميدان 
امام خيابان بوعلــى و خيابان اكباتان بيان مى كردند 
و مديران شــهرى آن ها را اجــرا مى كردند اما اين 
مهم تا امروز رقم نخورده اســت و شرايط موجود 
و ترافيك فعاليت دستفروشــان در ايــن 2 پياده راه 
و مشــهودنبودن هيچ رويداد فرهنگــى بيانگر اين 
مهم اســت. يك كارشناس ارشد معمارى در حوزه 
شهرى معتقد است: پيوست فرهنگى عبارت است 
از مجموعــه مطالعاتى كه حــاوى ارزيابى ابعاد و 
اثرات اجتماعى يك سياســت، برنامــه و يا پروژه 
شــهرى كه به دست اندركاران در تصميم گيرى ها و 
طراحى پروژه ها كمك نموده تا با بيشــترين كارآيى 
و كمترين تبعات اجتماعى منفى اقدام نمايد و نتايج 
يك پيوســت فرهنگى به لحاظ تئوريك بايد داراى 

ابعاد متعدد باشد. 
  ضرورت تهيه پيوست فرهنگى

يك كارشناس ارشــد برنامه ريزى در حوزه شهرى 
معتقد اســت: تزلزل در تصميم گيرى براى پروژه ها 
به صالح شهر نيســت. پروژه هاى موفق بايد داراى 

پيوســت فرهنگى باشــند، در غيــر اين صورت با 
شكست مواجه مى شــوند. پيوست فرهنگى همان 
مقوله اى اســت كه جاى آن در پروژه پياده راه سازى 

خالى است. 
ميرشــاهد ولد مى گويد: هزينه هــا و عواقب منفى 
پروژه هــا و سياســتگذارى هاى شــهرى نبايد بر 
گروه هاى خاصى از يك نســل تحميل شــود، پس 
بــراى هر تغيير و تحولى برنامه ريزان شــهرى بايد 
خوب بيانديشــيد. در ضمن نبايــد بدون مالحظه 
انگاشتن عواقب منفى اين پروژه ها از آن ها بهره مند 
شــد و عواقب منفى آن ها را به نسل بعدى تحميل 

كرد. 
پيوســت فرهنگى موجب درونى كــردن هزينه هاى 
هر پروژه خواهد شد. هزينه هاى ناشى از خسارات 
اجتماعى يك پروژه يا سياســتگذارى (هر چند كه 
پنهان باشــند) بايد به هر طريق به عنوان بخشى از 

هزينه اقدام لحاظ شوند. 
كارشناسان معتقدند، پيوست فرهنگى سطح سالمت 
و امنيت اجتماعى را ارتقاء خواهد داد. در هر پروژه 
و سياستگذارى شــهرى، ارتقاى سالمت و امنيت، 
به ويژه براى گروه هايى كه نمايندگى نمى شــوند يا 

ناشنيده باقى مى مانند، بايد در اولويت قرار گيرد. 

همدان هزار و 800 اثر تاريخى و طبيعى ارزشــمند 
دارد كــه هنوز هيــچ يك از آن ها بــه ثبت جهانى 
نرسيده است! شــايد اگر همين رفتارها و ترديد در 
تصميم گيرى ها نبود و اگر آسفالت، روزى با همين 
تصميم گيرى ها نثار سيماى هگمتانه نميشد تا براى 
يكى 2سالى راه تردد از هگمتانه را هموار كند امروز 
بــه تصميم گيرى هاى لحظه اى مديــران خوش بين 

بوديم. 
همزمان با حضور ســلطانى فر در ســازمان ميراث 
فرهنگى كشــور وعده جهانى شدن هگمتانه به سال 
2018 گره مى خورد، با اينكه شــرايط به واســطه 
رويدادهاى جهانى همدان 2018 براى جهانى شدن 
محيا بود اما اين مهم نه تنها محقق نشــد بلكه سيلى 

سيمان سيماى هگمتانه را كبود كرد.
چند صباحى است كه پرونده جهانى شدن هگمتانه 
قدم به قدم پيش مى رفت تا به سرازيرى پيگيرى هاى 
شوراى فنى نزديك شــود، اما چالش هاى متعدد از 
جملــه فعاليت آهن فروش ها در جوار اين ســايت 
تاريخى، ايجاد غرفه هاى ســيمانى صنايع دستى در 
ورودى هگمتانه و دست آخر ريخته شدن سيمان بر 
صورت هگمتانه اين فرصت را از همدان تا ساليان 

سال گرفت. 

نبود پيوست فرهنگى
 و دفاع از پياده راه شدن اكباتان 

كمپين اعتراض 
فعاالن گردشگرى 
به تهديد ترامپ
 فعاالن گردشگرى ايران كمپينى را در اعتراض 
و محكوميــت تهديد رئيس جمهــور آمريكا براى 
«حمله به 52 سايت ايران، با ارزش باال و با اهميت 
براى فرهنــگ ايران - به نمايندگى از 52 گروگان 
آمريكايى كه ســال ها پيش توســط ايران گروگان 

گرفته شدند»، تشكيل دادند. 
فعاالن گردشگرى ايران ضمن محكوميت اظهارات 
«دونالد ترامپ»، هرگونه آســيب به ميراث بشر در 
هر نقطه از جهان توســط هر شــخصى را برابر با 
جنايت جنگى عليه فرهنگ، هنر و تمدن انســانى 

مى دانند. 
رئيس جمهور آمريكا به دنبال ترور ســردار سپهبد 
شهيد قاسم سليمانى در خاك كشور ثالث، اين پيام 
را منتشــر كرد: «اگر ايران به هر آمريكايى يا منافع 

آمريكايى حمله كند، 52 سايت ايران، با ارزش باال 
و با اهميت بــراى فرهنگ ايران - به نمايندگى از 
52 گروگان آمريكايى كه سال ها پيش توسط ايران 

گروگان گرفته شدند- هدف قرار مى گيرند. »
كمپين اعتراضى فعاالن گردشگرى ايران با هدف 
اعالم اعتراض به ســازمان ملــل متحد در ارتباط 
بــا تهديدهــاى رئيس جمهور آمريــكا كه حكم 
«جنايات جنگى» را يافته، درحال جمع آورى امضا 
اســت. اين كمپين متنى را به 2 زبان انگليســى و 
فارسى خطاب به دبيركل ســازمان ملل متحد به 
اين شرح منتشــر كرده است: با امضاى اين بيانيه 
اعالم مى كنيم كه تهديــد رئيس جمهورى اياالت 
متحــده آمريــكا در حمله به مراكــز فرهنگى و 
تاريخــى ايران، ارتباطى بــه اختالفات و اهداف 
سياســى ندارد، ميراث تاريخى و فرهنگى تمدن 
ايران، متعلق به تمدن بشــرى و همه انســان هاى 
گذشــته، امروز و آينده جهان اســت و هرگونه 
آســيب به ميراث بشــر در هر نقطــه از جهان و 
توسط هر شــخصى برابر اســت با جنايت عليه 

فرهنگ و تمدن انسانى. 

ولى تيمــورى، معاون گردشــگرى وزارت 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
كشــورمان نيز حمايت خود را از اين كمپين 

اعالم كرد. 
حجــت ا... ايوبى ـ دبيركل كميســيون ملى 
يونســكو ـ ايران ـ نيز در نامه اى به «اودرى 
ازوله» ـ مدير كل ســازمان علمى فرهنگى و 
آموزشى يونسكو ـ درخواست كرد تا عالوه 
بر محكوم كــردن اقدام رئيس جمهور آمريكا، 
افكار عمومى را از خطرات چنين رفتارهايى 

آگاه كند. 
طبق قطعنامه 2347 شــوراى امنيت سازمان 
ملل متحد كه در ســال 2017 مصوب شــده 
است: «مديريت حمالت غيرقانونى بر اماكن 
و ساختمان هايى كه به منظور برگزارى مراسم 
مذهبى، آموزش، هنر، علوم طبيعى يا كارهاى 
خيرى و يا يادمان هاى تاريخى، تحت شرايط 
مشخص و بر اساس قانون بين الملل، مى تواند 
يك جنايت جنگى تلقى شود و عامالن اينگونه 

حمالت به محاكم قضايى كشيده شوند.»
هنرمند تاجيكستانى تهديد ترامپ براى بمباران اماكن فرهنگى ايران را با انتشار اين 

كاريكاتور از تخت جمشيد، مشابه اقدامات ابوبكر بغدادى نشان داد.


