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درس هايى از حضور مردم 
در مجالس بزرگداشت 

سپهبد سليمانى 
 حضور پرشــور مردم در مراسم تشييع 
و آئين ها و مجالس بزرگداشــت ســپهبد 
ســليمانى كه نمونه اى از آن را در همدان 

نيز شاهد بوديم...

پرواز همدان - تهران قطعى شد 

فرودگاه همدان از اين پس 
هواپيماى شب خواب خواهد داشت 

■ بخش خصوصى ناجى پروازهاى همدان شد 

 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

آشــنايى بــا روش هاى 
ورود به اطالعات شــخصى 
در  كاله بردارى هــا  افــراد، 
فضــاى مجــازى، مطالعــه 
دربــاره عواقب انــواع مواد 
مخدر به ويژه گل و شيشــه 
و آســيب هايى كه اين مواد 
بر مغز وارد مى كنند همچنين 
از  كــه  سوءاســتفادههايى 
حســاب هاى بانكى مىشود 

موضوعاتى هســتند كه اگر مردم به طور 
جدى به آن بپردازند از خيلى آسيب ها و 

مشكالت در امان خواهند ماند. 
كارگاه آموزشى "پيشگيرى از آسيب هاى 
اجتماعــى" با همت خانــه مطبوعات و 
نيروى انتظامى پليس فتا همچنين پليس 
مبارزه با آســيب هاى اجتماعى پنجشنبه 
هفته گذشــته در ســالن امــام رضا(ع) 
مجتمع شــهيد آوينى با حضور فرمانده 
نيروى انتظامى اســتان، رئيس پليس فتا، 
رئيس مبارزه با مواد مخدراســتان براى 
اصحاب رسانه برگزار شــد تا تلنگرى 
براى پرداختن جدى اصحاب رســانه بر 
انعكاس مستمر آســيب هاى انواع مواد 

مخدر و فضاى مجازى باشد. 
موضوعى كه مسئول اجتماعى مبارزه با 
مواد مخدر اســتان همدان در اين دوره 
آموزشــى به طور ويژه بــه آن پرداخت 
آسيب مواد مخدر "گل" بود كه مى تواند 
100 برابر قوى تر از حشيش بر مغز انسان 
ضربه وارد كند و ســلول هاى مغز را از 
كار بيندازد. الزم به ذكر است مخدر گل 
همان گياه شاهدانه است كه تغيير ژنتيك 
روى آن انجــام دادهاند و بــه يك ماده 

روانگردان تبديل شده است. 
همچنيــن  آموزشــى  دوره  ايــن  در 
آســيب هاى موادمخدر شيشه به عنوان 
مواد روان گردان صنعتى تشريح شد و به 
اين نكته اشــاره شد كه بيشتر افراد براى 
الغرى از اين ماده مخدر استفاده مى كنند. 
در اين نشســت به افزايــش اعتقادات، 
ارتبــاط صميمانه با فرزنــدان، آموزش 
قــدرت نه گفتن در برابر خواســتههاى 
به  خانواده ها  توســط  اطرافيان  نامعقول 

فرزندان هم تأكيد شد. 
از  كالهبردارى هايى  دربــاره  آمــوزش 
حساب هاى بانكى و دعوت سودجويان 
از افــراد بــراى حضــور در مقابل عابر 
بانك هــا از ديگر نكاتى بــود كه در اين 

كارگاه آموزشى مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت. 

رئيس مبارزه با موادمخدر در اين نشست 
درباره آســيب هاى اجتماعــى و مبارزه 
با موادمخدر ســخن گفت و با اشــاره 
بــه اثرات زيان بار مصــرف مواد مخدر، 
اعتياد را از جمله آسيبهايى دانست كه 
مى تواند منشأ آسيبهاى اجتماعى باشد. 
جام آبادى در ادامه اصلى ترين ركن مبارزه 

با موادمخدر را پيشگيرى عنوان كرد. 
وى بــا اشــاره بــه تاريخچــه مصرف 
ايــران  و  جهــان  در  مخــدر  مــواد 
گفت:درحال حاضر در جهان 250 ميليون 
نفــر و در ايران 2ميليون و 800 هزار نفر 
معتاد قطعى وجود دارد. و اعتياد امروزه 
موقعيــت اجتماعى، ســن و جنســيت 
نمى شناســد به گونه اى كه از هر 10نفر 
معتاد، 2نفر آن خانم هســتند و اين يك 

تهديد جدى براى خانواده ها است.
جام آبادى درادامه افزود: اســتفاده از گل 
10تــا 100برابرقوى تر از مواد مخدرهاى 
ديگر ازجمله حشــيش اســت و هربار 
استفاده از گل مى تواند 100هزار سلول هاى 
مغزى را ازبين ببرد، بنابراين براى ترك اين 
ماده مخدر كمپ هــا جوابگوى اين افراد 
نيستند و فقط روانپزشك مى تواند به اين 

افراد كمك كند. 
و  ماده مخدر  دوميــن  وى  گفتــه  بــه 
خطرناك ترين ماده مخدرى موجود در 
جهان، شيشه است كه اين ماده به دليل 
صنعتى بودن و روان گردان بودن، اثرش 
100 برابر قوىتــر از توهم زاهايى مثل 
گل اســت و با هر بــار مصرف، يك 
ميليــون ســلولهاى مغــزى را از بين 

مىبرد. 
جام آبادى الغر شدن فرد، افزايش اشتها، 
اختالالت روانى ، شكاكى، تحريك قواى 
جنســى را از پيامدهاى مصرف شيشــه

عنوان كرد. 

مســئول اجتماعــى و رئيس مبــارزه با 
مواد مخدر ارتباط صميمانه بين والدين 
و فرزنــدان خانواده، اســتفاده از كلمه 
نه درمقابل خواســته اطرافيان، داشــتن 
اعتقادات مذهبى، كنترل خانواده بررفتار 
فرزنــدان را از جمله راهكارهاى كاهش 

آسيب هايى اجتماعى بر شمرد. 
در ادامــه جلســه، بــا هدف 

آگاه سازى و شناخت تهديدات 
رئيس پليس فتا اســتان همــدان نيز با 
اشاره به درگيربودن جامعه با سيستم هاى 
فضاى مجــازى و در نتيجه لزوم آگاهى 
درباره نحوه اســتفاده از اين فضا گفت: 
زمانى كــه فضاى مجازى در ســطح دنيا 
مطرح مى شود طبيعتا مسائل و مشكالتى 
را بــه دنبال خواهد داشــت زيرا طيف 
عظيمى از اطالعات جامعه در اين منتشر 
مى شود. فيروز سرخوش ادامه داد: برخى 
افــراد كه با اهداف اقتصادى، سياســى، 
اجتماعى، فرهنگى، تجارت الكترونيك و 
معامالت جهانى از طريق فضاى مجازى 
فعاليت دارند در نتيجه سوءاستفاده برخى 
سودجويان با مشكالتى روبه رو خواهند 
شد و عمده اين مسائل به عدم آگاهى اين 

افراد بازمى گردد. 
جهــان آمريــكا را كدخداى 

دهكده جهانى كرده است
ســرخوش گفت: مهم"ترين خواسته ما 
پليسها اين است كه جامعه سالم باشد، 
چون زمانى كه جامعه ســالم باشــد كار 
ماهم كمتر مىشــود و مردم هم آسيب 
كمتــرى را خواهند ديــد و ماهم وقت 
بيشترى را مىتوانيم در كنار خانواده خود 

داشته باشيم. 
وى در ايــن كارگاه آموزشــى، يكى از 
بزرگتريــن معضــالت دربــاره فضاى 
مجازى را بى خطر دانســتن يا دست كم 
گرفتــن خطرات اين فضــا بيان كرد كه 
اغلب ناشى از ناآگاهى افراد مى باشد و در 

نتيجه آن تبعات جبران ناپذيرى 
براى فرد وخانواده اش به دنبال 

خواهد داشت. 
فيلترينگ در كشور آمريكا

ســرخوش افزود: در كشورى 
فيلتر  يك  مــردم  آمريكا  مثل 
نوشــته ها،  برابر  در  هســتند 
كتاب ها و مقاالتى كه مخالف 
اصول كشــور اســت و حتى 
اگر به اين دســته از نوشته ها 
از ســمت دولت مجوز داده شود مردم 
با همكارى يكديگر از انتشــار همچين 
در  اما  مى كنند،  جلوگيرى  نوشــته هايى 
كشور ما اين فيلتر از سمت دولت است 
و وزارت ارشاد به نوشته هايى كه مخالف 
اصول كشــور اســت مجــوز نمى دهد 
و معموال مــردم براى انتشــار همچين 

نوشته هايى همكارى مى كنند. 
 كاهــش جرايــم از زمــان 

فيلترينگ تلگرام
وى با بيان اينكه بيشترين جستجو مردم 
همــدان در فضاى مجــازى خريد قمه 
اســت، افزود: از سال گذشته كه تلگرام 
فيلتر شــد ميزان جرايم تــا 63 درصد 
كاهش داشــت و اين آمار براى جامعه 

يك نكته مثبت است. 
ســرخوش در ادامه در مورد جريان هاى 
رســانه اى حاكم بــر كشــور گفت: 5
جريــان رســانه اى در فضــاى مجازى 
در حال فعاليت هســتند كــه عبارتند از 
جريان رســانه اى وابســته به منافقين و 
ســلطنت طلب ها كه ديگر در بين مردم 
اعتبار ندارند، جريان رسانه اى افرادى كه 
در ايران ساكن نيستند يا مخالف شرايط 
ايران هســتند كه اعتبــارى كه بين مردم 
دارند حدود 10 درصد است، جريان هاى 
وابســته كه در مواقع انتخاباتى فعاليت 
دارنــد، جريان هايى كه مربــوط به افراد 
مشهور و افرادى كه پيج هايى با فالور باال 
دارند كه تعداد زيــادى از مردم از آن ها 
الگوبردارى مى كننــد و در آخر جريان 
رســانه اى مربوط به افراد عادى اســت 
كــه مطالب افراد گروه 4 را به اشــتراك 

مى گذارند. 
در پايان سرخوش درباره فضاى مجازى 
و استفاده از آن هشــدار داد و بيان كرد: 
نگران فاصله بين خبرها و مفهوم ها باشيم 
و اخبار را بفهميم و بعد آن را به اشتراك 

بگذاريم. 

در كارگاه آموزشى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى و اعتياد مطرح شد

نگران فاصله بين خبرها و مفهوم ها در فضاى مجازى باشيم

فضاى انتخابات خيلى دورخيلى نزديك 

گرانفروشى 
بيشترين تخلف بازار همدان
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كتابخوان ها و كتابخانه ها
 دوازدهمين دوره نمايشــگاه كتاب همدان 
روز چهارشــنبه گذشــته با حضور مسئوالن 
استانى در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى 

همدان به طور رسمى گشايش يافت...

3

موازى كارى مركز مشاوره 
قوه قضاييه با كانون 
توجيه پذير نيست

دفاع
 ازحقوق مردم 

درگرو
 استقالل وكال
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درس هايى از حضور مردم 
در مجالس بزرگداشت سپهبد سليمانى 

 حضور پرشــور مردم در مراســم تشــييع و آئين هــا و مجالس 
بزرگداشت سپهبد سليمانى كه نمونه اى از آن را در همدان نيز شاهد 
بوديم، عالوه بر اين كه جلوه زيبايى از قدرشناســى مردم از قهرمانان 
ملى و آزادمردانى چون شــهيد واالمقام سردار سليمانى بود، پيام هاى 

مهمى را نيز به دنبال داشت. 
يكى از اين پيام ها روحيه ايثار، شهادت طلبى و فداكارى در راه آرمان ها 
و اهداف مقدس دينى و ملى است كه در همايش عظيم و به ياد ماندنى 

مردم تجلى پيدا كرد. 
حاج قاســم الگو و نمونه بارزى از اين ايثار و فــداكارى بود كه در 

زندگى پر بركت اين اسطوره مقاومت نمايان بود. 
مردم با حضور وصف نشــدنى و تاريخى خود در تشييع پيكر مطهر 
شهيد سليمانى ضمن پاسداشت و نكوداشت اين فرمانده غيور، نشان 
دادند كه فــداكارى در راه اهداف و آرمان هــاى بلند انقالب را يك 

رسالت براى خود مى دانند. 
از ســوى ديگر حضور ميليونى مردم نمايش وحدت و انسجام ملى 
در حد باال بود كه به بركت خون پاك اين شــهيد سرافراز در جامعه 

سارى و جارى گشت. 
وحدت و انسجام ملى نه تنها به عنوان يك نياز و ضرورت هميشگى 
براى پيشبرد اهداف انقالب و پاسدارى از منافع ملى اهميت دارد، بلكه 

پشتوانه اى قوى و بى بديل براى نظام است. 
حضور ســاليق مختلف از طيف هاى گوناگون در مراسم بزرگداشت 
حاج قاســم سليمانى كه اتفاقا رفتار و منش او همواره وحدت بخش 
بود و همگان با هر سليقه و روشى اين سردار بزرگ را دوست داشتند، 

به معناى واقعى نمايش وحدت و يكپارچگى آحاد ملت بود. 
همچنين شكوه و عظمت حضور مردم را بايد پشتوانه محكمى براى 

نظام و اقتدار ايران اسالمى دانست. 
بر اين اساس حضور حماسى مردم در تشييع پيكر پاك فرمانده غيور و 

شجاع سردار سليمانى به نوعى نمايش اقتدار نظام نيز بود. 
امروز اين اقتدار كه در پاســخ فرزندان ملت در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى به دشمن نيز به نوعى نمايان شد، در اوج خود قرار دارد و به 
بركت خون شهدا نظام جمهورى اسالمى در سطح منطقه داراى قدرت 

مانور بااليى است و نقش مهم و كليدى در معادالت منطقه اى دارد. 
حضور پرشــور قشرهاى مختلف مردم اين پيام را نيز به دنبال داشت 
كه آحاد جامعه در دفاع از نظام و منافع ملى هم قســم هســتند و پاى 

ارزش ها و آرمان هاى خود تا پاى جان مى ايستند. 
به هرحال آئين ها و مراســم چند روز گذشته از جمله تشييع باشكوه 
سپهبد سليمانى نمايش وحدت و جلوه زيبايى از فرهنگ قدرشناسى، 

ايثار و شهادت طلبى ملت ايران بود. 

محك خياطان همدانى در ميز صادرات پوشاك
 مســابقه دوخت ودوز يكى از بخش هاى جنبى ميز تخصصى صادرات پوشاك 
همدان اســت كه با هدف ســنجش مهــارت و توانمندى فعــاالن اين عرصه در 

مى شود.  برگزار  بهمن ماه 
معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در گفت وگو با خبرنگار ايرنا 
اظهار كرد: اين مسابقه براى محك زدن مهارت و توانمندى فعاالن عرصه طراحى و دوخت 

استان در حاشيه ميز تخصصى صادرات پوشاك انجام مى شود. 
مجيــد زرين دالور گفت: تمام امكانات و ابزار مورد نياز در اختيار شــركت كنندگان قرار 

مى گيرد تا در زمان مشخص شده طرح درخواستى را روى پارچه پياده كرده و بدوزند. 
وى خاطرنشان كرد: برگزيدگان مسابقه دوخت ودوز معرفى و تجليل مى شوند و همچنين 
كارگاه مهارت آمــوزى براى عالقمندان نيز با حضور مربيان برجســته اين حرفه برگزار 

مى شود. 
زرين دالور افزود: اين برنامه با همكارى فنى وحرفه اى اســتان و شــركت نمايشگاه هاى 

بين المللى در بهمن ماه اجرا مى شود. 
معــاون امور بازرگانى ســازمان، صنعت، معدن و تجارت همدان هدف از تشــكيل ميز 
تخصصى صادرات پوشاك را ترويج و توسعه برندينگ پوشاك در بازارهاى جهانى، ارائه 

راهكار براى رفع تنگناها و چالش هاى صادرات البسه اعالم كرد. 

وى افــزود: در ايــن برنامه به دنبال آسيب شناســى توليد، ارائه خدمات مشــاوره اى به 
توليدكنندگان و خياطان و هدايت توليدكنندگان به ســمت توليد كاالى با ارزش افزوده 

باالتر نيز هستيم. 
به گفته زرين دالور صدها تاجر، توليدكننده و صادركننده برتر پوشــاك كشور و رئيس 
اتحاديه توليد و صادركنندگان پوشاك و جمعى از مسئوالن مرتبط در اين رويداد حضور 

دارند. 
همدان در 20 بهمن ماه ميزبان ميز تخصصى صادرات پوشــاك اســت و همزمان با اين 

رويداد نمايشگاه سراسرى پوشاك را هم تا 25 همين ماه داير مى كند. 
همدان پارسال ميزبان ميز تخصصى صادرات فرش بود. 

سرود حماسه و مقاومت در همدان 
طنين انداز شد

قوه قضاييه در برخورد با فساد 
هيچ خط قرمزى قائل نيست

 همــه بايد بدانند و بدانيد و بدانيــم كه قوه قضاييه براى برخورد با 
فساد در همه دســتگاه ها عزمى جزم دارد و هيچ خط قرمزى نيز براى 

كسى قائل نيست.
دادستان كل كشــور گفت: مردم از دستگاه قضايى جز اجراى عدالت 
انتظار ديگرى ندارند و وظيفه دستگاه قضايى در قانون تعريف شده و 

جامعه از ما انتظارات زيادى دارد.
به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمين محمدجعفر منتظرى بيان كرد: 
ما بايد پاســخگوى مراجعه هاى مردمى باشيم و دعاوى مردم را حل و 
فصل كنيم. وى افزود: بايد با مجرمان، متخلفان و كســانى كه به امنيت 
آسيب وارد مى كنند در چارچوب قانون برخورد شود و قوه قضاييه براى 

برخورد با فساد در تمام دستگاه ها عزمى جزم دارد.
وى اظهار كرد: هيچ خط قرمزى براى كسى قائل نبوده و نخواهيم بود و 

دستگاه قضايى بايد قبل از هر دستگاهى پاك باشد.
دادســتان كل كشــور تصريح كرد: اگر كســى از فســاد در گوشه اى 
از اين دســتگاه اطالعى دارد بايد منتقل كند و هركس مرتكب فســاد 
شــود بايد هزينه آن را قبول كند.وى با بيان اينكه يكى از تحوالت در 
دســتگاه قضايى حداقل استفاده از قرار بازداشت است، گفت: خيلى از 
بازداشت هاى موقت در دادسراها ضرورتى ندارد و قضات مى توانند از 
ديگر قرارها استفاده كنند. منتظرى افزود: فقط در مواردى كه قانون الزام 

كرده و يا قاضى، بازپرس و دادستان براى امنيت جامعه مجبور است.
هماهنگى و تعامل بيش از پيش دادگسترى ها با ضابطين ضرورت دارد

وى با بيان اينكه اجراى عدالت در چارچوب قانون تعريف مى شــود و 
ما بايد تكريم ارباب رجوع و مردمى كه ولى نعمت ما هستند را به خوبى 
انجام دهيم، گفت: مردمى كــه اينگونه صادقانه و مخلصانه در صحنه 
حضــور دارند و نظام را بيمه مى كنند انتظــار تكريم ظاهرى و اجراى 

عدالت دارند.    

اگر قرار بر پياده راه است
 فرقى بين بوعلى و اكباتان نيست

مهدى ناصرنژاد»
 رسم اســت هر كجا طرح و برنامه اى براى ايجاد فضاهاى جديد 
براى رفاه و آسايش عمومى و همچنين توسعه شهرى به اجرا گذاشته 
شده و به اتمام مى رسد، مردم آن شهر و آن منطقه در كمال رضايت و 
خوشنودى خود را بهره مند و همراه نشان مى دهند، وليكن طرح هاى 
بزرگ و پرهزينه اى نظير پياده راه هاى بوعلى، ميدان امام خمينى(ره) و 
اكباتان در همدان از همان ابتدا زمينه بسيارى واكنش هاى ضد و نقيض 
و بعضاً نارضايتى بوده اســت و درحال حاضر نيز كه ماه هاى طوالنى 
از رونمايــى و افتتاح اين پياده راه ها مى گذرد، هنوز هم شــهروندان 
همدانى و بسيارى از هم استانى هايمان كه به هر دليل به اين گذرگاه ها 

رفت و آمد دارند، تكليف خويش را با آن نمى دانند. 
البته پياده راه بوعلى بــه داليل مختلف و از جمله فضاى فرهنگى كه 
از ديرباز بر اين نقطه از شــهر حاكم اســت خيلى زود با انتظارات و 
ايده هاى قشرهاى مردم تطبيق پيدا كرد و حتى كسبه و مغازه داران واقع 
در محدوده  اين پياده راه به اين باور رسيده اند كه مى توانند فعاليت هاى 
اقتصادى و كسب وكار خويش را با فضاسازى جديد هماهنگ ساخته 

و حتى بتوانند رونق بيشترى در كار خود به وجود آورند. 
پياده راه ميدان امام نيز با وجود ادامه عمليات ســاختمانى براى موزه 
و تغييرات جانبى كه در آن براى اســتفاده بهتر محيطى در حال انجام 
مى باشد، به نظر مى آيد توانسته است خانواده ها را به خود جلب كرده 
و به ويژه با برنامه هاى فرهنگى و آئين هاى مناسبتى كه در چنين فضايى 
برگزار مى شــود، جايگاه ويژه اى در افــكار عمومى براى خود فراهم 

ساخته و همچنان ادامه دارد. 
اما آيا مشكل پياده راه اكباتان واقعاً چيست؟! آيا فقط قطع تردد وسايل 
نقليه شــخصى و عمومى به محدوده اين پياده راه موجب كسادى كار 
فعاالن اقتصادى در اين محدوده شــده است كه نارضايتى بسيارى از 

كسبه را به دنبال داشته است؟ 
هســته مركــزى بازار همــدان كــه اغلب از قديــم با اســتفاده از 
چرخ دستى هاى حمل ونقل، بار خود را تأمين مى كرده و درحال حاضر 
نيز تردد وانت بارها و حتى كاميون هاى كوچك براى جابه جايى بار در 

اين نقطه مركزى شهر قابل هماهنگى و انجام است. 
از سوى ديگر چنانچه خود پياده راه اكباتان مدنظر ساكنان و كسبه اين 
پياده راه باشــد كه فرقى با پياده راه بوعلى ندارد و رونوشت برابر اصل 
اســت، درحالى كه برنامه ريزى هاى چند ماه گذشــته توسط مديريت 
شــهرى نشــان مى دهد، راهكارهايى براى جابه جايى مسافر همچون 
پياده راه بوعلى براى پياده راه اكباتان نيز وجود دارد و فقدان برنامه قبلى 
تردد وسائط نقليه عمومى به طور صددرصد نمى تواند مانع رفت وآمد 
و مراجعات مردم براى فعاليت هاى ضرورى به محدوده اكباتان باشد. 
در نتيجه مى ماند همان وجهه فرهنگى و ذهنيت شــهروندان همدانى 
نســبت به فضاى اين مكان پر رفت وآمد و قديمى و البته تا حدودى 
محورى شــهر كه بايد از طريقه ديگر و با همان شــيوه هاى فرهنگى 

مناسب و جايگزين حل وفصل شود. 
در چنين شرايطى اين خود كسبه و ساكنان محدوده پياده راه اكباتان و 
بازار بزرگ شهر همدان هستند كه با حفظ همان روحيه سنتى و قابل 
اعتماد مردم در كســب وكار روزانه و پايبندى اغلب كسبه بازارى به 
صداقت و رعايت سود عادالنه در خريدو فروش ها و تدارك مايحتاج 
عمومى، محيط خود را از فعاليت عناصر ناباب پاكيزه نگاه داشــته و 
فضاى راحتى براى مراجعه و رفت وآمد به ويژه خانواده ها ايجاد كنند. 
اغلب خانواده هــاى همدانى كه همه روزه و دايم از نقاط گوناگون و 
دور و نزديك شهر بزرگ همدان براى تأمين مايحتاج روزانه، خود را 
به محدوده ميدان، سرگذر، سبزه ميدان، خيابان باباطاهر و حتى خيابان 
شهدا مى رسانند، بسيار هم راغب مى باشند براى تهيه هر مايحتاجى با 
قيمت مناسب و عادالنه به حريم پياده راه اكباتان و بازار بزرگ شهر هم 

وارد شوند و بدون دغدغه نياز خود را برطرف سازند. 
يقيناً با توســعه شــهر همدان و به ويژه مهاجرپذير بودن اين شــهر، 
زمينه ســاز رونق عمومى اســت و هسته مركزى شــهر از اين قاعده 

مستثنى نخواهد بود. 

1- تشريفات ادارى فروش دارايى هاى مازاد دولت در سال 99 حذف 
شــده است. گويا فروش دارايى هاى دولت تنها نيازمند مجوز وزارت 
اقتصادى است. گفتنى است دولت 40 هزار ميليارد تومان دارايى مازاد 

براى واگذارى در بودجه سال آينده مشخص كرده است. 
2- خودروهاى دوگانه ســوز پس از سهميه بندى 30 درصد افزايش 
قيمت داشــته اند. گويا خودروهاى بنزينــى 8 درصد افزايش قيمت 
داشته اند. گفتنى است گرايش به خريد خودروهاى دوگانه سوز دليل 

اين تفاوت قيمت است. 
3- نرخ بيكارى اســتان در فصل پاييز هم تك نرخى بوده است. گويا 
اســتان با نرخ 6/8 درصد در رتبه پنجم استان هاى با رتبه تك رقمى 
نرخ بيكارى قرار دارد. گفتنى است 11 استان كشور داراى نرخ بيكارى 

تك رقمى در پاييز بوده اند. 
4- خبرگزارى دولت دوباره به تلگرام پيوســته اســت. گويا افزايش 
مراجعه مردم به تلگرام براى كسب خبر دليل اين رويكرد بوده است. 
گفتنى است تقاضاى رفع فيلتر توييتر، تلگرام و فيسبوك پس از شرايط 

اخير مطرح شده است. 
5- زمان مراجعه بيشــتر مردم به پمپ بنزين ها دليلى بر شايعه سازى 
شــده است. گويا بيشتر مردم در اواخر هفته به پمپ بنزين ها مراجعه 
مى كنند و اوايل هفته پمپ بنزين ها خلوت تر اســت. گفتنى اســت 
شلوغى پمپ بنزين ها در آخر هفته قبل با تحليل هاى مبتنى بر شايعه 

همراه شده بود. 

 جلسات بررسى دفترچه تعرفه پيشنهادى 
عوارض محلى سال 1399 شهردارى همدان 

آغاز شد
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى 
شــهر همدان با محوريت بررســى دفترچه 
تعرفه پيشنهادى عوارض سال 99 شهردارى، 
گفت: براســاس اجــراى مــاده 30 آئين نامه 
مالى شهردارى ها، هر شــهردارى بايد داراى 
تعرفه اى باشــد كــه در آن تمامى درآمدهاى 
خدمات  بهاى  عوارض،  ازجمله  شــهردارى 
و ســاير درآمدها كه به وســيله شهردارى و 
مؤسســات تابعه و وابســته با آن وصول يا 

دريافت مى شود، درج شود. 
به گزارش مهر، اكبر كاوســى اميد در جلسه 
كميســيون برنامه، بودجه و مالى شــوراى 
شــهر همدان افزود: براى اجــراى قوانين 
و مقررات جــارى به منظور شفاف ســازى 
و تكريــم اربــاب رجوع، روش محاســبه 
عوارض و بهاى خدمات به اســتناد تبصره 
يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده 
مصوب 1387 و ســاير مقــررات مربوطه، 
اطالع رســانى بــه عموم شــهروندان امرى 

ضرورى است. 
وى گفــت: داشــتن اطالعــات و آگاهــى 
شــهروندان از وضعيــت منابــع درآمــدى 
شــهردارى ها موجب ايجاد هماهنگى بيشتر، 
مشاركت و رعايت حقوق متقابل شهروندان 

با شــهردارى و در نهايت موجــب افزايش 
خدمات رســانى هرچه مطلوب تــر و مؤثرتر 
به همشهريان مى شــود و كسب رضايتمندى 

شهروندان را به دنبال دارد. 
كاوسى اميد گفت: كليات دفترچه پيشنهادى 
تعرفه عوارض محلى ســال 99 شــهردارى 
تهيه،  درحالى كــه  نيســت؛  روان  همــدان 
تدوين و بررســى اين مهــم بايد معقول و 

باشد.  منطقى 
وى با اشــاره بــه تأكيدات قانــون، يكى از 
مهمترين وظايف شــوراى شهر را رسيدگى 
عوارض  تصويب  و  بررســى  كارشناســانه، 
شــهردارى تعرفه عوارض ســاليانه برشمرد 
و اظهار كــرد: هدف ما روان ســازى تعرفه 
عوارض شــهردارى اســت تا مجموعه هاى 
شــهردارى و اقشــار مختلف مردم، برداشت 

مشتركى از آن داشته باشند. 
كاوســى اميد با تأكيد بر اينكه بايد در بررسى 
تعرفه عوارض، واقعيت ها لحاظ شود؛ يادآور 
شد: بايد براى تعرفه عوارض سال 99 تصميم 
درســتى را اتخاذ كنيم تا در مســير درستى، 
قرار گيريــم كه هم منافع شــهروندان و هم 

مديريت شهرى، لحاظ شود. 
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى 
شــهر همدان همچنين گفت: امســال به دليل 
اينكه شــهردارى همدان، 6 مورد درخواست 
تخفيف عوارض از شــوراى شــهر داشــته، 
منطقى است در بحث دفترچه عوارض محلى 
سال 99، تدبيرى اتخاذ شود تا كمترين تقاضا 
براى تخفيف عــوارض در بندهاى تعرفه را 

شاهد باشيم. 
تعرفه  ضرايب  افزايش  گفت:  كاوســى اميد 

عــوارض محلــى شــهردارى بايــد حتى 
المقــدور با كمترين تغييرات همراه باشــد؛ 
البتــه اين مهــم به جز موارد اســتثنا آن هم 
همــراه با اســتدالل قوى و بــراى رعايت 

حقوق عامه، لحاظ خواهد شد. 
وى اعالم كرد: كميســيون تخصصى برنامه، 
بودجه و مالى شوراى شهر به منظور دريافت 
نظرات تخصصى براى تعرفه عوارض محلى، 
از گروه هــاى تخصصــى مختلــف اصناف، 
بانك ها، انبوه ســازان و... در جلســات اين 

كميسيون، دعوت خواهد كرد. 
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى 
شــهر همدان همچنين تأكيد كــرد: گزارش 
جلســات در پايان نشست ها بررسى دفترچه 
تعرفه عوارض محلى، به طور جامع و شفاف 

اطالع رسانى خواهد شد. 

 به مناســبت شهادت سپهبد ســليمانى و 
قدردانى از پاســخ دندان شكن ســپاه به اقدام 
خصمانه آمريكا، ســرود حماســه و مقاومت 

توسط جوانان همدانى در همدان انداز شد. 
به گزارش تســنيم به همت باشگاه رشد جوان 
و به مناســبت گراميداشت ياد و خاطره سپهبد 
سليمانى و همرزمان شهيدش و همچنين ابراز 
خوشحالى از پاسخ دندان شكن سپاه به جنايت 
آمريكايى ها در ترور شــهيد سليمانى، كمپين 
سرود حماســه و مقاومت، توسط گروه سرود 
نورالمهدى(عج) ميدان مركزى همدان برگزار 

شد. 
در اين برنامه، اعضاى گروه سرود ضمن توزيع 
كارت پســتال و پوســترهاى منقش به شهيد 
ســليمانى در بين مردم، سرودهاى حماسى در 
وصف حماســه و ايثار شهيد ســليمانى را به 
اجرا گذاشــتند كه مورد استقبال پرشكوه مردم 

دارالمجاهدين همدان قرار گرفت. 

آغاز جلسات بررسى تعرفه پيشنهادى 
عوارض سال 99 شهردارى همدان

 ارائه تســهيالت اشتغال روســتايى به 95 
درصد در همدان رســيده اســت اين آمار در 
كشور 81 درصد اســت و همدان از ميانگين 

كشورى باالتر است.
مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان به ارائه گزارشى در 3 محور تسهيالت 
روستايى، سرمايه گذارى و ميزان اشتغال ايجاد 
شــده در 9 ماهه امســال در استان پرداخت و 
اظهار كرد: امسال 4 بانك استان، 369 ميليارد 
تومان تســهيالت در حوزه اشتغال روستايى 

ارائه كرده اند.
احمد توصيفيان با بيان اينكه تمام شهرستان ها 
عملكرد خوبى داشته اند و البته در كبودراهنگ 
ضعيف عمل شده كه دليل آن بيشتر به مشكل 
اوقافــى بودن زمين و ... برمى گردد تأكيد كرد: 
اعتبار زيــادى در اختيار اين شهرســتان قرار 

داده ايم اما نتوانسته اند جذب كنند.
كبودراهنگ  چــرا  كنيد  پيگيــرى   

نتوانسته  اعتبارات را جذب كند
استاندار همدان در اين باره اظهار كرد: پيگيرى 
كنيد كــه چــرا در كبودراهنگ نتوانســته اند 

اعتبارات را جذب كنند.
سعيد شــاهرخى با بيان اينكه كبودراهنگ 81 
درصــد جمعيت روســتايى را دارد و براى ما 

بسيار داراى اهميت است گفت: ساده ترين راه 
اين است كه اگر اعتبار را جذب نمى كنند سهم 
اين شهرســتان را به شهرستان ديگرى بدهيم 
اما ما نمى خواهيم ايــن اتفاق رخ دهد و بايد 

مسئوالن تالش جدى داشته باشند.
توصيفيان در جواب بيان كرد: در كبودراهنگ 
طرح مناسب كه دســتگاه اجرايى ارائه دهد و 
ما اجرا كنيــم، نداريم و اميدوارم فرماندار اين 

شهرستان اين مسأله را حل كند.
فرماندار كبودراهنگ نيز در پاسخ به بيان اينكه 
مشــكل به دليل زمين هاى اوقافى است گفت: 
اعتبار 58 ميليــارد تومانى اخيرا و در 4-3 ماه 
گذشته ابالغ شــده و ما نيز به دستگاه ها فشار 
آورده ايم تا هرچه سريع تر طرح هايى را معرفى 

كنند.
بــه گــزارش فارس، حجــت ا... مهــدوى با 
بيان اينكه اقدامات خوبى در اين شهرســتان 
صورت گرفتــه و بــا وجود اينكــه در برخى 
زمينه ها رتبه آخر داشتيم اكنون به رتبه دوم و 
سوم رسيده ايم افزود: در كبودراهنگ متقاضى 
طرح نداشــته ايم وگرنه با دستگاه اجرايى كه 
كوتاهى در اين زمينه كوتاهى داشــته باشــد، 

برخورد خواهيم كرد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان 

نيــز اظهار كرد: به دســتگاه ها فرصت داده ايم 
تــا در حوزه اشــتغال روســتايى اعتبارات را 
جذب كنند كه اگر كار انجام نشود، گاليه  مند 
خواهيم بود. ظاهر پورمجاهد تأكيد كرد: بايد 
كبودراهنــگ و اســدآباد در اولويــت جذب 

تسهيالت قرار گيرند.
حســين افشــارى؛ فرمانــدار همــدان نيز با 
بيــان اينكه درباره نهادهــاى حمايتى در ارائه 
تســهيالت با چالش مواجه هســتيم و برخى 
بانك ها ســختگيرى مى كنند اظهــار كرد: در 
يك بانك تنها 38 درصــد در بخش حمايتى 
تســهيالت پرداخت شــده و رقم كمى است 
درصورتى كه جذب شهرســتان 105 درصد 

بوده است.
هوشــنگ حيدرنژاديان؛ رئيس شــعب بانك 
كشــاورزى همدان نيــز اظهار كــرد: درباره 
طرح هاى كميتــه امداد 216 ميليــارد تومان 
تســهيالت ارائه شــده كه 74 درصد جذب 

داشته ايم.
فرماندار مالير نيــز با بيان اينكه از 62 ميليارد 
تومان سهم مالير در طرح حمايتى، 54 ميليارد 
تومان جذب شــده است اظهار كرد: در حوزه 
اشــتغال روستايى اعتبار يك طرحى 6 ميليارد 
تومان است كه تاكنون يك ريال پرداخت نشده 

است.
قدرت ا... ولدى با بيان اينكه 25 ميليارد تومان 
اعتبار درباره شــركت «فراوران» 3 ماه در اداره 
صنعت، معدن و تجارت رها شده است گفت: 
50 ميليارد تومان ســهم ســرمايه گذارى اين 
شركت است كه 50 درصد را مالك پرداخت 
مى كند و متأسفانه درباره 50 درصد باقى مانده 

تعيين تكليف صورت نمى گيرد.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان نيز 
درباره موضوع گردشگرى پيرامون تأسيسات 
آبــى صحبت كــرد و اظهار كــرد: بايد طبق 
شــيوه نامه موجود ظرفيت آبى استان در حوزه 
گردشگرى شناسايى و در اين راستا كار انجام 

شود.
ســتوده از وجود 8 سد در حال بهره بردارى و 
16 سد بهره بردارى شــده در استان خبر داد و 
گفت: سد اكباتان ظرفيت بسيارى خوبى است 
تا سرمايه گذارى در حوزه گردشگرى صورت 

گيرد.
وى به ظرفيت ساير سدهاى استان اشاره كرد و 
گفت: در حال حاضر 7 سد استان را شناسايى 
كرده ايــم و نياز اســت از طرف اســتاندارى 
مصوبه اى داشته باشيم تا فراخوان براى اجراى 

پروژه هاى گردشگرى انجام شود.

ارائه تسهيالت اشتغال روستايى در همدان به 95 درصد رسيد

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

همكاران شما در روزنامه همدان پيام 

همكار گرامى جناب آقاى 

حميد نصرتى قانعى
با نهايت تاثر و تاسف درگذشــت مادر گراميتان را خدمت شما 
و خانواده محترمتان  تســليت عرض نموده، براى آن مرحومه علو 

درجات و براى بازماندگان صبر جزيل مسئلت داريم.
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كتابخوان ها و كتابخانه ها
فيض ا... مظفرپور »

 دوازدهمين دوره نمايشگاه كتاب همدان روز چهارشنبه گذشته 
با حضور مســئوالن استانى در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى 
همدان به طور رســمى گشايش يافت. اين نمايشگاه از 19 تا 23 دى 
ماه داير خواهد بود و 300 ناشــر از سراســر كشور به همراه ناشران 

استانى كتاب هاى خود را عرضه خواهند كرد.
نويسنده به عنوان فردى كه الفباى حوزه كتاب و كتابخوانى و چاپ 
و نشر را مى داند مى نويسم و مى گويم كه در جامعه ما كتاب شناسى 
و كتابخوان كم اســت. و خود اين امر در خريد كتاب نيز تأثير منفى 
گذاشته و كتاب را از سبد فرهنگى خانوارها به طور كلى حذف و يا 

به طور چشمگير كاهش داده است.
با وجود آنكه در حوزه كتاب و نويسندگى و ويراستارى و تصحيح 
كتاب ها اساتيد مشهورى چون دكتر معصومى همدانى و دكتر اذكايى 
را داريم ولى جامعه هنوز قدر كتاب دانها و كتابخوان ها را نمى داند. 
بسيارى از مردم حتى كتابخانه هاى مهم شهر را نمى شناسند. اگر چه 
ممكن اســت قشــر جوان و دانش آموزان و دانشجويان به طور مثال 
كتابخانه عمومى شهر را كه در مركز شهر و در باالى تپه مصلى قرار 
دارد بشناسد آن هم بنا به ضرورت مطالعه درسى و كنكورى ولى به 
جرأت مى توانم بگويم كه تعداد زيادى از قشــرجوان و نوجوان كه 
دانش آموز و دانشجو هستند كتابخانه غرب كشور (كتابخانه مرحوم 
آيت ا... آخوند مالقلى معصومى) را نمى شناســند و از كتب موجود 

در آن بهره نمى برند.
 كتابخانــه اى كــه با همت بزرگ مــرد علم و عرفــان همدان و با 
مشــكالت فراوان تأسيس شده است. و بسيارى از كتاب هاى ناياب 
در آن يافــت مى شــود. حتى كتــب خطى آن نيزگنجينه  اى بســيار 
گرانبهاست. كتابخانه اى كه در مركز شهر و حدوداً در يك كيلومترى 
كتابخانه عمومى در خيابان شهدا و جنب حوزه علميه مرحوم آقاى 

آخوند قرار دارد.
درســت يادم مى آيد در دهه 70 كه دانشــجوى دانشگاه تهران بودم 
براى يافتن كتابى در خصوص شــيخ اشراق سهروردى براى انجام 
تحقيــق به آنجــا مراجعه كــردم و كتاب هــاى «روزى با جماعت 
صوفيان» و «عقل ســرخ» اين فيلسوف و عارف بزرگ را در همانجا 
مطالعه كردم اين كتاب ها اگر چه خطى نبودند ولى چاپ آنها بسيار 

قديمى بود.
همچنيــن براى يافتن كتاب هاى آيت ا... تألهى و تهيه گزارش درباره 
اين عارف بزرگ همدانى كه چندى پيش مراســم بزرگداشــتش در 
همدان برگزار شــد بــه كتابخانه غرب (آخونــد مالعلى همدانى) 
مراجعه و توانستيم كتاب هاى چاپ شده از حكيم عارف را به دست 

آوريم.
از همدان كه بگذريم وضعيت در شهرهاى ديگر نيز به همين منوال 
اســت كتابخانه مجلس شوراى اسالمى و كتابخانه ملك در تهران و 
حتى كتابخانه مركزى دانشگاه تهران كه گنجينه هاى بسيار گرانقدرى 
هستند آنگونه كه شايسته و بايسته است شناخته شده نيستند و به جز 

محققين برجسته كمتر افرادى به آنجاها مراجعه مى كنند.
و يا كتابخانه عظيم مرحوم آيت  ا... العظمى مرعشى نجفى در قم كه 
تقريبا در 200 مترى حرم مطهر حضرت معصومه(س) قرار دارد به 

همين منوال ناشناخته است.
 اين كتابخانه كه با خون دلهاى بســيار مرحوم آيت  ا...العظمى نجفى 
و با پول نمازها و روزه هاى اســتيجارى آن بزرگ مرد علم و تقوى 
گردآورى شده است. آنچنان براى خود آن مرحوم اهميت داشت كه 
وصيت كرده بود پيكر پاكش را در محل ورود كتابخانه اش دفن كنند 
و نام مرقدش در محل عبور و مرور دانشــمندان و اهل علم و فضل 
قرار گيرد. اين كتابخانه به لحاظ دارا بودن كتب خطى تقريبًا بى نظير 
است و نتيجه تالش هاى يك عالم فاضل كتاب دان و كتابخوان بوده 

است.
شــايد كمى از مطلب دور شــديم برگرديم به موضــوع كه بايد در 
جامعه كتابخوان ها و كتاب شناس هاى بزرگى تربيت كنيم؛ كسى كه 
اهميــت كتاب را مى داند قطعًا ســعى مى كند كتاب بخرد و بعد هم 
ســعى مى كند كتاب را بخواند و در اختيــار ديگران نيز قرار دهد و 

كتاب و كتابخوانى را ترويج نمايد.
بعضــى كتابخوان هاى قهــارى را در همدان ســراغ دارم كه به رغم 
تمامى مشــكالت مالى و حتى تحصيالت پايين عشق كتاب هستند 
و كتابخانــه خانگى دارنــد و اهل جمــع آورى كتاب هاى مختلف 
هســتند براى نمونه روزى اطالعيه اى ديــدم از فروش دوره كامل 
لغت نامه دهخدا وقتى شماره تلفن و آدرس فرد  فروشنده را گرفتم 
ديــدم در يكى از مناطق محروم همــدان زندگى مى  كند و خود نيز 
مســتأجر هست اين فرد كسى نبود جز آقاى موسوى كه از كارگران 

زحمت كش فضاى سبز شهردارى همدان بود.
 اين فرد در خانه اش غير از كتاب تقريبًا چيز ديگرى نداشت و تمام 
اطــراف محل زندگى اش يك اتاق پــر از كتاب بود. بنا به ضرورت 
و نيــاز مالى و درمان بيمــارى اش دوره 14 جلدى لغت نامه دهخدا 
را به من هديه كرد براى هميشــه ممنــون اين فرد كتابخوان خواهم 
بود. اميدوارم نمايشــگاه كتاب راهى بــراى معرفى كتابخوان ها و به 
قول امروزى ها عشــق كتاب ها نيز باشــد و اين افــراد را به جامعه 

معرفى كند.

شهادت سپهبد قاسم سليمانى 
وحدت آفرين شد

 مالير- خبرنگار همدان  پيام: شهيد سپهبد قاسم سليمانى مرز    هاى 
امنيتى را فراتر از مرز    هاى واقعى ترســيم كرد تا دشمن هرگز جرأت 

نكند نگاه نادرست به مرز    هاى ايران اسالمى داشته باشد.
فرماندار مالير با بيان اينكه شــهادت پاداش تالش بى وقفه ســپهبد 
ســليمانى بود گفت: دشمن بداند مســير پر افتخار ايثار و مقاومت با 

قدرت بيشترى تدوام خواهد يافت .
قدرت ا... ولدى اين اقدام خباثت بار را نشــانه ديگرى از سرخودگى، 
عجز و ناتوانى آمريكا دانست و افزود: خون پاك و مطهر او سرچشمه 

بزرگى براى مبارزه با دشمنان اسالم و ايران خواهد شد.
وى ســپهبد سليمانى را شــخصيتى در خدمت واليت، مردم و نظام 
اســالمى عنوان و بيان كرد: از روز جمعه رستاخيز عظيمى در كشور 

به وجود آمد كه سبب استحكام محور مقاومت شد
ولدى با اشــاره به اينكه سپهبد ســليمانى شجاعت و تدبير را توأمان 
داشت گفت: او اهل هيچ حزب و جناحى نبود اما به شدت انقالبى بود 

و انقالبى گرى خط قرمزش بود.
وى در ادامه با اشــاره به طرح ســه فوريتى اقــدام متقابل ايران عليه 
آمريكا در مجلس شوراى اســالمى و مصوبه طرح خروج آمريكا از 
عراق گفت: حمله سپاه پاسداران به پايگاه     هاى آمريكا در عراق، سيلى 
محكمى بود كه 80 ميليون ايرانى را خشنود ساخت اما آنچه مهم است 
تمام شدن حضور فساد برانگيز آمريكايى است كه در منطقه جنگ و 

آشوب و ويرانى به بار آورد . 
فرماندار مالير در بخش ديگرى از ســخنانش با اشــاره به انتخابات 
پيش رو گفت: بر اساس وظيفه ذاتى، با بى طرفى كامل به دنبال اجراى 

انتخاباتى قانونمند و بر اساس مر قانون هستيم.
ولدى از رسانه ها خواست تا با اطالع رسانى درست و اصولى خدمات 
به مــردم، موجب ايجاد حضور و مشــاركت حداكثــرى مردم پاى 

صندوق     هاى رأى شوند.

كمك مالى محكومين سياسى و افراد دو 
تابعيتى به كانديدا ممنوع شود

 طرح شفافيت و نظارت بر تأمين منابع مالى فعاليت     هاى انتخاباتى 
در انتخابات مجلس شوراى اسالمى تصويب شد.

نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى گفت: از حماسه آفرينى 
امت اسالمى در محكوميت اقدام سخيفانه آمريكا در به شهادت رساندن 

حاج قاسم سليمانى و همراهانشان تقدير و تشكر مى كنم.
حسن بهرام نيا افزود: سردار ســليمانى عضو همه خانواده ها و مردم 

آزادى خواه جهان است.
وى در مجلس با اشــاره به طرح شــفافيت و نظارت بر تأمين منابع 
مالى فعاليت     هاى انتخاباتى در انتخابات مجلس شــوراى اسالمى كه 
توســط نماينده مردم مالير ارائه شــد، اظهار كرد: نامزدها، احزاب، 
گروه     هاى سياســى، افراد دو تابعيتى كه دل درگرو تابعيت دوم خود 
دارند و آرمان ها و ارزش     هاى مردم ايران اسالمى براى آن ها اهميتى 
نــدارد حق كمك مــادى و غيرمادى به كانديداى مجلس شــوراى 

اسالمى را ندارند.
وى افــزود: در اين طرح جلوگيرى از كمك مادى افراد داراى جرائم 
اقتصادى ديده شده اما الزم است جرائم سياسى نيز اضافه شود چراكه 

معاندين، فتنه گران، براندازان نمى توانند دلسوز مردم باشند.
بهرام نيا، ادامه داد: اين طرح بسيار مهم است زيرا ورود پول شبه ناك 
به انتخابات مانند سم است و آن نماينده نمى تواند مدافع حقوق مردم 

باشد.
وى در ادامه با اشاره به اينكه ممكن است افرادى براى تسويه حساب 
شخصى و يا ترور شخصيتى برخى در محاكم قضايى اعالم شكايت 
كنند تا از حمايت آن شــخص ممانعــت نمايند، گفت: در اينجا الزم 
اســت اضافه شود تا وقتى كه اتهام ثابت نشــود و فرد به عنوان متهم 
شــناخته نشود حسب اصل 22 قانون اساســى برائت دارد مگر آنكه 

عكس آن ثابت شود.

2500 برنامه تا چهلمين روز درگذشت 
شهيد سليمانى در همدان برگزار مى شود

 در ايام سوگوارى حضرت زهرا(س) و به مناسبت شهادت سپهبد 
حاج قاسم ســليمانى تا چهلمين روز درگذشت اين فرمانده دالور 2

هزار و 500 برنامه در استان همدان برگزار مى شود.
مديركل تبليغات اســالمى همدان از برگزارى 2 هزار و 500 برنامه به 
مناسب ايام سوگوارى شهادت حضرت صديقه الطاهره(س) و شهادت 
فرمانده دالور ســپاه قدس در استان همدان خبر داد و اظهار كرد: اين 
برنامه ها به صورت هماهنگ و با مشاركت هيأت هاى مذهبى و ديگر 

گروه هاى فرهنگى فعال در استان برگزار مى شود.
حجت االســالم هادى نظيرى در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه اين 
برنامه بــا هدف معرفى جبهه مقاومت و ابعــاد و اهداف آن طراحى 
شــده اند، افزود: با توجه به تقارن شــهادت سپهبد ســليمانى با ايام 
سوگوارى شــهادت حضرت صديقه الطاهره(س) برنامه هاى تدارك 
ديده شــده با محوريت تبيين مبارزات سياسى حضرت زهرا(س) و 

نقش ايشان در تثبيت حاكميت اسالمى اجرا مى شوند.
مديركل تبليغات اسالمى همدان از برگزارى مراسم تجليل از خانواده 
سپهبد شهيد حاج قاسم ســليمانى توسط خانواده هاى شهداى مدافع 
حرم اســتان همدان خبر داد و بيان كرد: اين مراسم پنجشنبه آينده با 
حضــور يك تن از فرماندهان جبهه مقاومت و با مداحى حاج مهدى 

سلحشور برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه در تالشــيم اين مراســم به صورت زنده و در جوار 
مزار حبيب سپاه حاج حسين همدانى برگزار شود، عنوان كرد: در اين 
برنامه همچنين از خانواده قافله ساالر شهداى مدافع حرم، شهيد حاج 

حسين همدانى نيز تجليل مى شود.

ارائه خدمات درمانى به بيماران مبتال 
به صرع در همدان

 مديرعامل ســازمان مردم نهاد «صرع» در همدان با بيان اينكه رسالت انجمن موضوع 
آمــوزش، پيگيرى و افزايش آگاهى مردم اســت، گفت: دفتر مشــاركت هاى مردمى در 
بيمارستان ســابق امام(ره) سه شنبه ها و پنجشــنبه ها پذيراى افرادى است كه مى خواهند 

درباره بيمارى صرع خدمات درمانى دريافت كنند. 
به گزارش فارس، مجتبى خزايى با اشــاره به روند شــكل گيرى انجمن صرع در استان 

همدان، شناساندن اين بيمارى را يكى از اهداف اين انجمن دانست. 

مديرعامل سازمان مردم نهاد «صرع» در همدان افزود: انتظار داريم سازمان هاى مختلف در 
پيشبرد اهداف مقدس انجمن به ويژه در اطالع رسانى براى ثبت نام از افراد مبتال به صرع 

با اين سازمان مردم نهاد همكارى كنند. 
وى بــا بيــان اينكــه از 2 ســال گذشــته پيگيــر تشــكيل انجمــن هســتيم، هــدف برگزارى 
ــه  ــراد جامع ــاران و ديگــر اف ــه بيم ــراى كمــك ب ــارى ب ــن جلســه را شــناخت بيم اي

عنــوان كــرد. 
مديرعامل ســازمان مردم نهاد «صرع» در همدان آگاهى از تعــداد افراد درگير با بيمارى 
شناسايى را مهم خواند و گفت: واحد مشاركت هاى مردمى دانشگاه علوم پزشكى همدان 

ثبت نام از بيماران مبتال به صرع را انجام مى دهد. 

وى يكى ديگر از اهداف انجمن را انجام كار خير با آثار متاخر خواند و افزود: كارهاى 
بســيارى وجود دارد كه انجمن صرع براى بيمــاران و متقابًال بيماران براى اين انجمن 

مى توانند انجام دهند و الزم است اين تعامالت افزايش يابد. 
خزايى با بيان اينكه رســالت انجمن موضوع آمــوزش، پيگيرى و افزايش آگاهى مردم 

است؛ تحقق اين هدف را مستلزم فراخوان هاى جمعى مانند اين همايش دانست. 
وى با بيان اينكه با كمك هاى مردمى مباحث آموزشــى در سطح شهر گسترش مى يابد، 
گفت: دفتر مشــاركت هاى مردمى در بيمارســتان ســابق امام خمينى(ره) سه شنبه ها و 
پنجشــنبه ها پذيراى افرادى اســت كه مى خواهند درباره بيمارى صرع خدمات درمانى 

دريافت كنند.

 نهاونــد- معصومه كمالونــد -خبرنگار 
همدان پيام: وقتى جوانان يك شهر بيشترين 
اوقات و ســاعت     هاى شــبانه روز در فضاى 
مجازى و گروه     هاى گفتگو و سرگرمى هزينه 
مى كنند يا بيكارند يا محلى براى تخليه انرژى 

يا سرگرمى ندارند.
شهرى با عقبه فرهنگى، دينى وهنرمندانى در 
حوزه     هاى مختلف از داشتن يك فرهنگسرا و 

سينمامحروم است.
 حكايــت هجــرت هنرمنــدان با 

حسرت ديدن يك فيلم تكرار شد
پرديس ســينمايى (چندمنظوره) كه مى تواند 
خالء بســيارى از زير ســاختى نهاوند را در 
حوزه فرهنگ جبران كند، هم به سرنوشــت 
هنرمندان و اهالى فرهنگ و هنر شهرســتان 
دچار شــد( كه از ســر بى حمايتى و نداشتن 
متولى دلســوز و متخصص، ســر بــه ديار 
فراق گذاشــتند و براى هميشه كوچ كردند 
و حاال اخبار موفقيت شــان را در فستيوال ها 
و جشــنواره    هاى كشورى اما در تيم استان و 

شهر ديگرى مى شنويم.
 هنرمندانى كه بــه ابراز وجود هنر 

آنها بها داده نشد
حكايت آنها هم به سرنوشت همين سينمايى 
دچار شــد كه گاهى جوانان شهرستان براى 
ديدن يك فيلم يا برنامه فرهنگى به شهر    هاى 
همجوار سفر مى كنند، اين يعنى از حداقل ها 

محرومند.
پرديس  وعده  درتحقــق  نااميدى   

اميد 
وقتــى فضاى نشــاط و اميد در يك شــهر 
برقرار نباشــد و مسئولى هم براى ساماندهى 
اين شــرايط و تقويت زيرســاخت    هايى كه 
به محــدوده وظايفش هم نامرتبط نيســت، 
احســاس وظيفه و تعهد نداشــته باشد يقينا 
نبايد انتظار خالقيتــى كه در درجه دوم قرار 

دارد، از وى داشت.
زمانى هم كه مســئول يا نهاد ديگرى قدمى 
بردارد در به نتيجه نرسيدن اين حركت هم اثر 

منفى خود را بر جاى خواهد گذاشت.
بيش از يك دهه ونيم است كه نهاوند سينما ندارد 
و بهانه نيامدن سرمايه گذار بخش خصوصى مانع 

اجراى حركتى در اين باره شده است.
هربار با يك وعده و جلســاتى پر از موانع و 

اما اگر، بى نتيجه مانده است.
از پرديس سينماى روشــن كه پس از اكران 
چند فيلم در سالن مجتمع امام خمينى ارشاد 
نهاونــد، چراغــش خاموش شــد تا جذب 
ســرمايه گذار كه متوليان فرهنگ شهرســتان 
هربار بحثى مطرح كرده و نيمه راه رها كردند.
شهريور 98 شــهردار و شوراى شهر نهاوند 
از راه اندازى پرديس ســينمايى خبر دادند و 
اين بار شهردارى مى خواست طلسم 15ساله 
سينما را در نهاوند بشكند و درخت هلو را از 

خواب چندين ساله بيدار كند.
 نهاوند پيشتاز در تقاضاى پرديس 

سينمايى اميد
قــرار بود بــا حمايت بخــش خصوصى و 

سينمايى  پرديس  نهاوند  شهردارى  مشاركت 
در اين شهر ساخته شود.

ــينمايى  ــور س ــازمان ام ــاون س ــفر مع در س
كشــور، مديــركل ارشــاد اســتان و جلســه بــا 
ــد  ــاد نهاون ــگ و ارش ــر فرهن ــهردار، مدي ش
بــراى راه انــدازى پرديــس ســينمايى در ايــن 
ــب پرديــس  ــكان، در قال ــى م شــهر و معرف
ــهردارى  ــت ش ــا محوري ــد ب ــينمايى امي س

ــد جــان گرفــت. نهاون
رئيس دبيرخانه شوراى عالى سينمايى كشور 
هم گفته بود؛ در سال    هاى اخير بيش از 250
ســالن ســينما توســط بخش خصوصى در 
كشور با حمايت    هاى مالى سازمان در مراحل 

ساخت است.
به گفتــه رمضانعلى حيــدرى خليلى، برخى 
شهر    هاى پرجمعيت كشــور بخش خصوصى 
توجيه مالى براى ايجاد سينما نداشتند و پرديس 
سينمايى راهكار خوبى براى اين موضوع بود كه 

به كمك شهردارى ها قرار بر اجرا بود.
به گفته خليلى طرح پرديس ســينمايى اميد 
با مشاركت شهردارى ها در20شهر 20 استان 
كشور و هر استان يك شهر اجرا مى شود كه 

با استقبال شهرداران مواجه شده است.
 ايجاد پرديس سينمايى با3 سالن 

شــهردار نهاوند هــم گفت: با پيشــنهاد و 
درخواســت شــورا و شــهردارى، پرديس 
ســينمايى اميــد حدقــل در 3 ســالن بــا 
ظرفيت    هــاى 50 و 100 و 150 نفر خواهد 
بود كه 500 ميليون تومان آن را از ســازمان 
شهردارى    هاى كشور و در نهايت يك ميليارد 
و 200ميليون تومان بــراى اجراى اين طرح 
اعتبار مى گيرد و شــهردارى هم يا مستقيم يا 
با جذب ســرمايه گذار بخش خصوصى اين 

طرح را اجرا خواهد كرد.
4 ماه بعد 

در شــوراى فرهنگ عمومــى در پايان هفته 
موضوع پرديس سينمايى مطرح شد كه به نظر 
مى رســد برخالف تالش مجموعه مديريت 
شــهرى، متولى فرهنگ شهرســتان تالش و 
اقــدام چندانى براى تحقق موضوع نداشــته 

اســت و پاى كار نبودن ايــن نهاد مورد نقد 
ساير دستگاه    هاى پاى كار قرار گرفت.

در آخرين نشست موضوع بررسى مكان    هاى 
پيشنهادى با حضور رئيس دبيرخانه شوراى 
عالى ســينمايى كشــور مطرح و مكان    هاى 
پيشنهادى هم معرفى و از نزديك بازديد شد 
تا پس از بررسى ها مكان استاندارد معرفى و 

وارد فاز اجرايى شود.
 شهردار: 3 مكان معرفى كرديم

شهردار نهاوند با بيان اينكه ساخت سينمايى 
پرديس از خواسته    هاى مهم و ضرورت    هاى 
قابل توجه در حوزه فرهنگى اســت كه بايد 
تأمين شــود و قرار بود پس از معرفى زمين 
و تأييد آن و ارائه طرح و تدوين نقشــه    هاى 
ســينما با واگــذارى به پيمانــكار و جذب 
خواسته  اين  خصوصى  ســرمايه گذار بخش 

مهم را تأمين كنيم.
 محدوديت زمين نداريم

محمد حســين پور تصريح كرد؛ ما چندين 
مكان را براى پرديس در نهاوند معرفى و 
اعالم كرديم براى مــكان هيچ محدوديتى 
نداريم كه هر بارمكان    هاى اعالم شــده بنا 
به داليلى تأييد نشــد از محدوده پاركينگ 
مدرس تــا پــارك وليعصرمحدوده بدون 
قطــع درختــان و محوطه شــهردارى كه 

نشد. تأييد 
ــاى  ــه تالش    ه ــد؛ مجموع ــهردار مى گوي ش
بســيارى بــه همــراه شــوراى شــهر در تحقق 
ــته ا ند و  ــد داش ــراى نهاون ــس ب ــن پردي اي
ــا  ــى و پيگيرى ه ــا رايزن ــد ب ــور مى ش تص
ــه  ــه نتيج ــه زودى ب ــتان ب ــارج از اس در خ
برســد كــه برخــى نهادهــا بــا وجــود اينكــه 
ــكارى ايجــاب  ــر هم ــا ب ــى آنه ــه ذات وظيف

ــد. ــى نكردن ــا همراه ــرد ام مى ك
پــارك  درختــان  قطــع  بــا   

وليعصرمخالفيم
به گفته حســين پور در حال حاضر تنها مكان 
مطرح شده محدوده پارك وليعصر است كه 
الزمه اجراى آن قطع درختان كهنســال اين 
منطقه اســت كه ما با اين اقدام موافق نيستيم 

و تأييد نمى كنيم.
شــهردار نهاوند بــا اعالم اينكه شــهردارى 
محدوديت براى معرفى مكان يا زمين ندارد 
از متوليان فرهنگى شهر خواستار تعامل بيشتر 
براى تحقق اين وعده فرهنگى چندين ســاله 

به مردم شد.
 پشت پاى متولى فرهنگ به تحقق 

ساخت پرديس
ساخت پرديس سينمايى در نهاوند از مدت ها 
پيش مطرح اســت اما تحقــق و اجراى اين 
طرح فرهنگى در كشــاكش تصميم مسئوالن 
شهرســتان و مشاركت بخش خصوصى قرار 
دارد و هركــدام از بخش هــا وظايفى دارند 
انتظار مى رفت به جاى ســنگ اندازى ها براى 
بى  تيجه ماندن كار و بهانه تراشــى ها، مدير 
فرهنگ شهرســتان براى جذب سرمايه گذار 
نهايــت تالش خــود را به كار گيــرد و يك 
بازوى كار باشــد، وقتى توانايى اين رايزنى 
را در خود نمى بيند با مانع تراشــى ادامه كار 

را فلج نكند. 
 متوليان فرهنگ بايد پاى كار بيايند

معاون فرماندار نهاوند در شــوراى فرهنگ 
عمونى شهرســتان گفت؛ از ســرمايه گذارى 
بخــش خصوصى بــراى ســاخت پرديس 

سينمايى در نهاوند استقبال مى كنيم.
 مهــدى جاللوند تحقق ايــن موضوع را در 
صورت تالش جمعى مســئوالن شهرســتان 
و جــذب ســرمايه گذار در بخش خصوصى 
دانست و گفت؛ ســاخت پرديس سينمايى با 
جانمايى درســت، مى تواند هزينه    هاى انجام 

شده قابل بازگشت باشد. 
وى با بيــان اينكه ســينماها نيازمند گردش 
اقتصادى هستند تا به حيات خود ادامه دهند، 
گفــت: پرديس ها هم با همين هدف شــكل 
گرفتنــد تا با ايجــاد جذابيت    هاى حداكثرى 
براى اقشــار مختلف به گردش مالى ســينما 

كمك كنند. 
جاللوند تأكيد كــرد: اگر متوليان فرهنگ در 
كنار عوامل سينما قرار گيرند، تأسيس پرديس 

سينمايى در شهرستان محقق مى شود.

آمريكا با پاسخ 
تالفى جويانه ايران 
فهميد با چه قدرتى 
طرف است

 آمريكا كه پيش از اين حمله ما را تهديد 
مى كرد پس از مشــاهده قاطعيت ايران در 
هدف قــرار دادن پايگاه آمريكايى به لكنت 
زبان افتاد و متوجه شــد كــه با چه قدرتى 

طرف است.
نماينده ولى فقيه در استان همدان در مراسم 
و  ســليمانى  سردار  شــهادت  گراميداشت 
يادواره شــهداى روحانى نهاوند و چهلمين 
روز درگذشت آيت ا ... محمدى رئيس فقيد 
حوزه علميه نهاونــد در مصلى نماز جمعه 
اين شهرســتان افزود: شــهادت بزرگترين 
معامله اى است كه انسان در جهان هستى با 
خدا دارد و باعث مى شود كه ارزش و عزت 

انسان را باال ببرد.
حجت االســالم حبيب ا... شــعبانى افزود: 

شــهدا باالترين و پرســودترين معامله را با 
خداوند متعال انجام دادند و باعث شــدند 

امروز نظام اسالمى به عزت برسد.
بــه گزارش فارس امام جمعه همدان با بيان 
اينكه زنده بودن اسالم به بركت خون شهدا 
ميسر شده است اضافه كرد: عزت و عظمت 
اســالم و زنده ماندن آن در 1400 ســال به 
واسطه شــهادت بوده و امروز نظام اسالمى 
پــس از 40 ســال با وجود همــه فتنه هاى 
دشــمنان همچنان به راه خود ادامه مى دهد 
كه اين مســأله بــه دليل شــهادت و خون 

شهداست.
وى ايستادگى ايران اسالمى مقابل آمريكا را 
نشانه عزت اين نظام اسالمى در دنيا عنوان 
كرد و افزود: در نظام گذشــته شاه مملكت 
در برابــر آمريكا خوار و ذليل بود اما امروز 
جمهورى اسالمى به عنوان يك نظام سياسى 
به چنان عزتى دســت يافته كه هراســى از 

قدرتمندان ندارد.
امام جمعه همدان با اشــاره به ترور سردار 
ســليمانى و انتقام ســخت ايران از آمريكا 

گفــت: آمريكا كه پيــش از اين حمله ما را 
تهديد مى كــرد پس از مشــاهده قاطعيت 
ايران در هدف قــرار دادن پايگاه آمريكايى 
به لكنت زبان افتاد و متوجه شــد كه با چه 

قدرتى طرف است.
وى با اشاره به ناتوانى سردمداران آمريكا در 
برخورد با ايران گفت: سردمداران آمريكا كه 
به هيچ قاعده و قانون انســانى پايبند نبوده 
و دســت به اعمال تروريستى مى زنند و يا 
هر موقع دلشان خواســت از برجام خارج 
مى شــوند امروز با دريافت ضربه اى مهلك 
از ايران به فكــر صلح افتاده اند كه البته اين 
مسأله ناشــى از ترس و دســتپاچگى آنان 

است.
شــعبانى عزت جامعه اسالمى را در اطاعت 
از خدا و كناره گيــرى از ظالم عنوان كرد و 
افزود: آنچه به فرد و يا جامعه عزت مى دهد 
اطاعت از خدا و دورى او از ظالم است اما 
بعضى نگاهشــان به كدخداست و به اشتباه 

عزت را در خانه آن جستجو مى كنند.
وى با بيان اينكه عمل به دســتورات قرآن و 

ايســتادن در برابر قدرت هاى پوشالى عامل 
عزتمندى اســت افزود: مگر عربســتان و 
شــيوخ منطقه كه با آمريكا پيوند خورده اند 
عزيز شده اند كه ما بخواهيم با اين كار عزيز 

شويم؟
امــام جمعه همدان شــهيد ســليمانى را 
نمونــه كامــل عزيزبــودن و عزتمنــدى 
به واســطه اطاعت او از خدا و ايستادگى 
در مقابل زورگويــان عنوان كرد و افزود: 
سردار ســليمانى به واسطه اخالص عميقى 
كه داشــت اثرات زيــادى را در دل مردم 
گذاشــت و موجب شــد همه مردم با هر 
گرايش سياســى در تشــييع پيكر مطهر او 

كنند. شركت 
وى واليتمدارى را از ديگر داليل عزتمندى 
ســردار ســليمانى عنوان كرد و گفت: راه 
عزيزشــدن انســان در اتصال و تبعيت او 
از خداوند اســت كه مصــداق بيرونى آن 
اطاعت از واليت اســت، آن سردار بزرگ 
با واليت پذيرى توانســت اين گونه به عزت 

برسد.

چراغ پرديس سينمايى نهاوند 
خاموش شد
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 پــس از يك هفته اخبــار عمدتاً منفى و 
نگران كننده براى مردم كشــورمان، ســخنان 
روز چهارشــنبه رهبر انقالب كه شايد براى 
نخستين بار همزمان با ايراد در بيت رهبرى از 
صداوســيما پخش زنده مى شد، هم به لحاظ 
نكات مهم مورد اشــاره و هم به لحاظ نحوه 
بيان و ارائه، به نظر ســخنرانى آرامش بخش و 

آبى بر آتش نگرانى هموطنان بود. 
از بامداد جمعه 13 دى ماه كه خبر شوك آور 
شــهادت سپهبد ســليمانى مردم ايران را در 
بهت فرو برد، تا اينكه روز چهارشــنبه هفته 
گذشــته كه ناگهان خبر از سقوط هواپيماى 
اوكراينى و درگذشــت 170 مســافر عمدتًا 
ايرانــى آن كام مــردم را تلخ كــرد، فضاى 
سنگينى در جامعه حاكم بود. در كنار برخى 
اقدامات، خط ونشــان كشيدن و فحاشى هاى 
افراطيون در تريبونهــاى مختلف از جمله 
رســانه ملى بخش زيادى از مردم را نگران 
كرده بود و همزمــان تحليل هاى رنگارنگ 
رســانه هاى داخلى و خارجى كه نزديكترين 
حالت ايران و اياالت متحده به آرايش جنگى 
در چند دهه گذشته را به تصوير مى كشيدند، 
مدام به نگرانى جامعــه دامن مى زد؛ به ويژه 
كه مردم در هفته هاى گذشــته پشت سر هم 
حوادث تلخــى از ناآرامى هــاى پرهزينه و 
تلخ آبان ماه گرفته تــا بحران هاى آلودگى و 
آنفوالنزا را پشت ســر گذاشته بودند. در اين 
ميــان، رخداد جان باختن حــدود 60 تن از 
هموطنان در تشــييع پيكر شهيد دالور قاسم 
سليمانى بابت ندانم كارى و سوء تدبير شايد 
آزاردهنده تر از سقوط هواپيما بود؛ زيرا از دل 
رويداد ملى و شورآفرين تشييع بى سابقه يك 
سردار دالور در سراســر كشور يك فاجعه 

انسانى تلخ رقم خورده بود. 
به رغم فضــاى همدالنه و معنوى ناشــى از 
قدرشناســى مردمى از ســردار رشيد ميهن، 

انواع خط و نشــان هاى افراد تندرو از دعوت 
به تكه تكه كردن اصالح طلبان تا بازداشت چند 
تن در شــهرضا و خراسان به اتهام توهين به 
ســردار دل ها و دميدن بى مالحظه بر شيپور 
جنگ، بســيارى از مردم را در اين چند روز 
دچار تشــويش كرده بود؛ به ويژه نگرانى از 
اينكه بخشــى از آنچه در حرف و سخن بيان 
مى شود، بدون تدبير و اتخاذ تصميم مناسب، 

جامه عمل بپوشد. 
به گزارش ايرنا، اهميت بيانات رهبر انقالب 
حضرت آيت ا... خامنــه اى كه پس از حمله 
به پايگاه آمريكايى هــا و نيز پس از اين هفته 
پرتالطم و پرخبر ايراد شد، از همين رو بود و 
به سان آبى بر آتش، بار ديگر اميد را در جامعه 
تقويــت كرد و در شــرايط خاص جامعه كه 
نقدهاى جدى به مجموعه حاكميت بروز يافته 
بود، بار ديگر بخشى از توانمندى هاى رهبرى 

را پيش چشم افكار عمومى هويدا نمود. 
 اما نكات مهم مورد اشــاره رهبر 

انقالب چه بود؟
در شرايطى كه در هفته اخير، سپهبد سليمانى 
در چشــم و دل مردم به ويــژه به عنوان يك 
فرد شــجاع جلوه گرى كرد، رهبر انقالب هم 
روايــت خود را از اين قهرمــان ارائه دادند و 

عالوه بر شــجاعت كه روايت غالب از حاج 
قاســم بود، به ويژگى تدبير او اشــاره كردند 
و با شــمردن «شــجاعت» و «تدبير» به عنوان 
2 ويژگى برجســته  او، يــادآورى كردند كه 
«برخى شــجاعت دارند اما تدبير و عقل الزم 
را براى به كار بردن شــجاعت ندارند و برخى 
اهل تدبيرند اما اهل اقدام و عمل نيســتند و 

دل و جگر كار را ندارند. »
ايشان همچنين با تاكيد بر اينكه شهيد سليمانى 
به شــدت انقالبى و پايبند خط امام و انقالب 
بود، بر اين شاخصه صحه گذاشتند كه او در 
مسائل داخلى اهل حزب و جناح و اين گونه 
تقســيم بندى ها نبــود و از مردم خواســتند 
«وحدتى كه در زير تابوت پيكر شهيد سليمانى 

در بينشان ديده شد، محفوظ بدارند. »
 اقدامات مدنى و ديپلماتيك، رويكرد 

اصلى انتقام سخت
موضــوع ديگرى كه افــكار عمومى داخل و 
خارج، با عطش و هيجان دنبال آن در سخنان 
امروز رهبرى بودند، واكنش ايشــان به حمله 
بامداد چهارشنبه ســپاه به پايگاه آمريكايى ها 
بود. رهبرى اين حمله را يك سيلى شمردند 
و البته تاكيد كردند كه اقدامات نظامى اينگونه 
در مقــام مقابله كفايت آن قضيه را نمى كند و 

بايد به حضور آمريكايى ها كه منشا فساد، فتنه 
و ويرانى است، در منطقه خاتمه داد؛ امرى كه 
طبعاً با اقدامات مدنى و مردمى مردم منطقه در 
كنار كار، پيگير ديپلماتيك قابل انجام اســت. 
اين رويكرد رهبرى در كنار ويژگى هاى حمله 
موشكى حساب شده سپاه، آرامشى را در اذهان 

مردم حكمفرما كرد. 
 نهيب به دشمن تراشان

نكتــه ديگــر، هشــدار رهبرى بــه برخى 
دشمن ســازى هاى نادرســت اين روزها در 
فضاى جامعه بود. در شرايطى كه شعار مرگ 
بر آل ســعود پاى ثابت برخــى تجمعات و 
حتى مساجد شده و سناريو موشك پرانى در 
كشورهاى عربى منطقه هم تكيه كالم برخى 
تحليلگران صداوســيما و گاه نقل مهمانى ها 
و محافل دورهمى اســت، آيت ا... خامنه اى 
تاكيد كردند «برخى دولت هاى داخل و خارج 
منطقه را تــا زمانى كه حركتــى در خدمت 
دشمن انجام نداده باشند نبايد دشمن قلمداد 
كرد» و دشــمن عبــارت از آمريــكا و رژيم 
صهيونيســتى و استكبار است. اين هشدار در 
فضاى ايران هراسى و دشمن تراشى شديدى كه 
محصول مشترك برخى تريبون داران داخلى با 
رسانه هاى غربى و عربى بود، اهميت زيادى 
داشت و تأثيرات مهمى مى تواند داشته باشد. 

 جمهورى اســالمى بــدون مردم 
بى معناست

ســخنرانى آيت ا... خامنه اى نشــان داد اين 
شــاگرد امام خمينى كه در فراز و نشيب هاى 
30 سال گذشــته جمهورى اسالمى ايران را 
به اينجا رســانده، همچنان نقطه اتكاى مهمى 
براى حفظ كيان، امنيت و وحدت جامعه ايران 
است و توانمندى بااليى هم براى اقناع مردم 
و هــم فائق آمدن بر جريان هاى تندروى دارد 
كه اين روزها صدايشــان بلندتر از گذشته به 

گوش مى رسد. 

بين الملل
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تكرار ادعاى آمادگى آمريكا براى مذاكرات 
بدون پيش شرط با ايران

 آمريكا براى مذاكرات بدون پيش شرط با ايران به منظور جلوگيرى 
از تشديد تنش در منطقه آماده است. 

  ســفير آمريكا در سازمان ملل با ارســال نامه اى براى شوراى امنيت 
اين ســازمان اعالم كرد كه واشنگتن آماده است بدون پيش شرط وارد 
مذاكرات جدى با ايران شــود، تا از به خطر افتادن هرچه بيشتر صلح 
و ثبات بين المللى و آنچه وى تشــديد تنش از ســوى ايران خواند، 

 جلوگيرى به عمل آيد. 
آمريكا در عين حال در اين نامه ترور ســردار قاســم سليمانى فرمانده 
شهيد نيروى قدس سپاه را اقدامى براى دفاع از خود برشمرد و وعده 
داد براى محافظت از نيروها و منافع آمريكايى، اقدامات الزم و بيشترى 

را در خاورميانه در پيش خواهد گرفت.  
«كلى كرفت» در ســازمان ملل در نامه خــود اينگونه ادعا كرد: ترور 
ســليمانى به موجب بند 51 منشور سازمان ملل موجه است و آمريكا 
براى اتخاذ اقدامات بيشــتر در منطقه به منظور محافظت از نيروها و 

منافع خود،  آمادگى دارد. 
به گزارش رويترز، به موجب بند 51 منشــور سازمان ملل، كشورهاى 
امضاكننده اين بند ملزم هستند به شوراى امنيت در مورد اقدامات شان 

براى اعمال دفاع از حق خود، فورا گزارش دهند. 
ايران نيز حمله به پايگاه نظامى آمريكا در عراق را مطابق با حق دفاع 
از خود دانست. مجيد تخت روانچى نماينده دائم ايران در سازمان ملل 
متحد در نامه اى به دبيركل اين سازمان، حمله موشكى به پايگاه نظامى 

آمريكا در عراق را مطابق اصل حق دفاع از خود برشمرد. 
وى همچنين پيش از حمله موشكى جمهورى اسالمى ايران به پايگاه 
نظامى آمريكا در نامه اى انتقام از خون فرمانده شهيد سپاه قدس را حق 

ذاتى ايران در دفاع از خود خواند. 
سفير ايران در ســازمان ملل متحد در ديدار با دبير كل اين سازمان با 
تشــريح مواضع ايران در مقابل اقدامات تحريك آميز و بزدالنه آمريكا 
در ترور ســپهبد ســليمانى گفت: ايران براى گفت وگو و همكارى با 

كشورهاى منطقه براى كاهش تنش آمادگى دارد. 
روابط عمومى ســپاه پاسداران انقالب اســالمى بامداد چهارشنبه با 
صدور اطالعيه اى از شــليك ده ها موشــك بالستيك به سمت پايگاه 

عين االسد آمريكا واقع در استان االنبار عراق خبر داد. 
براســاس اين اطالعيه، ده ها موشــك زمين به زمين بــه اين پايگاه 

آمريكايى اصابت كرد. 
سپهبد سليمانى فرمانده شهيد سپاه قدس و ابومهدى المهندس معاون 
ســازمان نيروهاى مردمى عراق به همراه 8 نفر ديگر بامداد جمعه 13
دى ماه در مسير فرودگاه بغداد به دستور دونالد ترامپ رئيس جمهورى 
آمريكا و با شليك از پهپادهاى وزارت دفاع اين كشور (پنتاگون) ترور 

شدند و به شهادت رسيدند. 

ايران قصد جنگ ندارد
 مجيد تخت روانچى، ســفير و نماينده دايم جمهورى اســالمى 
ايران نزد سازمان ملل متحد، عصر چهارشنبه گذشته به وقت محلى 
بــا «آنتونيو گوترش» دبيركل ســازمان ملل متحد ديدار و گفت وگو 

كرد. 
 تشــريح اقدامات و مواضــع ايران در مقابل اقدامــات تحريك آميز 
آمريكا و ترور بزدالنه شهيد سليمانى، اعالم مجدد آمادگى ايران براى 
گفت وگو و همكارى با كشورهاى منطقه براى كاهش تنش ها، شكايت 
از تخلف آمريكا از تعهدات خود از موافقت نامه مقر با ســازمان ملل 
دربــاره صدور رواديد براى ظريف و محدوديت هاى غيرقانونى براى 
ديپلمات هاى ايرانى سازمان ملل از محورهاى گفت وگو در اين ديدار 

بود. 
در اين مالقات، روانچى با اشــاره به نقش شاخص شهيد سليمانى در 
مبارزه با تروريســم و شكست داعش، وى را يك قهرمان بى نظير در 
ايران و منطقه دانست و مراسم تشييع 5 مليونى وى در تهران و ساير 
شــهرهاى ايران و عراق را نشانه اشتباه محاسباتى آمريكا در اين اقدام 

تروريستى دانست. 
وى همچنين با اشاره به پاسخ متناسب و قدرتمند ايران، بر عزم قاطع 
ايران در دفاع از مردم و سرزمين خود تاكيد نمود و درعين حال اضافه 

كرد كه ايران قصد جنگ ندارد. 
به گزارش ايسنا، سفير ايران در بخش ديگرى از صحبت هاى خود، با 
يادآورى نقش و وظايفى كه دبيركل سازمان ملل مطابق قطعنامه 598

بــراى ارتقاى همكارى بين كشــورهاى منطقه خليج فارس برعهده 
دارد، از وى خواست در اين راستا تالش بيشترى نمايد و بر آمادگى 
ايران براى اســتقبال از هرگونه ابتكار عملــى در چارچوب كاهش 
تنش ها در شــرايط شــكننده كنونى منطقه تاكيد نمود و ارائه ابتكار 
پويش صلح هرمز توسط رياست جمهورى اسالمى ايران را در اين 

راستا ارزيابى كرد. 
روانچــى همچنين با اشــاره به صدور نكــردن رواديد براى ظريف، 
گفت: اين اقدام آمريكا نقض فاحش موافقت نامه مقر بين سازمان ملل 
متحد و آمريكاســت و براى تخلفات قبلى آمريكا در افزايش فشار و 
محدوديت براى ديپلمات هاى ســازمان ملل و از جمله ديپلمات هاى 
ايرانــى صورت مى پذيرد و از دبيركل و ســازمان ملــل انتظار داريم 
در برخورد با اين تخلف و نقض آشــكار مقــررات و توافقنامه هاى 

بين المللى، فعال تر و صريح تر باشد. 
گوترش هم ضمن تشــكر از اعالم ايران مبنى بر اين كه قصد جنگ 
ندارد، گفت: در هر دو زمينه مورد درخواســت تالش خواهد كرد و 
طرح پويش صلــح هرمز را در كنار ســاير طرح هاى مطروحه براى 

كاهش تنش ها در منطقه مثبت ارزيابى مى كند. 
دبيركل سازمان ملل روز دوشنبه در رابطه با ترور ناجوانمردانه سردار 
ســليمانى، اين اقدام را يك اقدام غيرقابل پيش بينى با نتايج غيرقابل 
پيش بينى خوانده بود و از افزايش تنش ها در اثر اين اقدام عميقا ابراز 

نگرانى كرده بود. 

 به ترامپ اطالعات غلط داده شده است
 وزير خارجه كشــورمان تاكيد كرد: مردم خواستار خروج اياالت 

متحده از منطقه ما هستند. 
به گزارش ايســنا، محمد جواد ظريف، بخشى از گفت وگوى خود با 
CNN را توئيت كرد و نوشت: " گفت وگوى من با CNN در حاشيه 
مجمع گفت وگوى تهران و پيش از عملى كردن وعده ما مبنى بر پاسخ 
نظامى متناسب بود و به دونالد ترامپ اطالعات غلط داده شده است. 
«تجهيزات زيباى نظامى» بر دنيا حكومت نمى كند، مردم حاكم هستند 

و مردم خواستار خروج اياالت متحده از منطقه ما هستند. "

انتشار تصاوير ماهواره اى از حمله موشكى 
موفقيت آميز سپاه 

 تصاوير ماهواره اى نشــان دهنده اين هستند كه موشك هاى ايرانى 
حداقل 7 ســاختمان را در بخشــى از پايگاه عين االسد كه متعلق به 

نيروهاى آمريكايى است، تخريب كرده اند. 
به گزارش ايســنا، در تصويرى كه توسط ماهواره هاى تجارى شركت 
"پلنت لبز اينك." (Planet Labs Inc) منتشر شده اند، نشان داده 
مى شود كه 5 فروند از موشــك ها به نقاطى در داخل پايگاه برخورد 
كرده اند. ميزان خســارت هاى وارده در مقايســه با عكس هايى كه از 
حمالت روز چهارشــنبه گرفته شده اند با تصاويرى كه مربوط به 25

دسامبر سال گذشته هستند، قابل تشخيص است. 
حداقل 3 مورد از تأسيســاتى كه مشاهده مى شود مربوط به مكان هاى 
نگهدارى از هواپيماها بوده اســت. بر اساس اين تصاوير تعدادى از 
ساختمان ها يا تأسيســات به طور كامل ناپديد شده اند و برخى ديگر 

تنها قسمت هايى از آن ها باقى مانده است. 
"جفرى لوئيس" از مؤسســه مطالعات بين الملل در مونترى كاليفرنيا 
مى گويد: موشك ها، بخش آمريكايى پايگاه را هدف قرار داده بودند. 
اين به آن معناست كه شليك آنها تنها براى هدف قرار دادن اين بخش 

بوده و آنها توانسته اند اين كار را كامال انجام دهند. 

حاجى بابايى: 
اقدام انتقام جويانه ايران ابهت دروغين 

آمريكا را فرو ريخت
 ابهت آمريكا با اقدام انتقام جويانه ايران فرو ريخت. 

رئيس فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى بر ضرورت 
حفظ وحدت و حفاظت از سرمايه اجتماعى ايجاد شده درپى شهادت 

سردار سليمانى تاكيد كرد. 
حميدرضا حاجى بابايى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اقدام ايران 
در موشك باران پايگاه آمريكايى عين االسد گفت: آمريكا بايد از عراق 
رخت بربندد، زيرا عالوه بر اين كه موقعيت اش را در منطقه از دســت 
داده، ابهت دروغين و پوشالى اش با اقدام انتقام جويانه ايران فروريخت. 
وى مصوبه پارلمان عراق درباره خروج نيروهاى نظاميان از اين كشور 
پاسخ مناسبى به آمريكا عنوان و خاطر نشان كرد: اين مصوبه نشان داد 

كه مردم منطقه فاتحه آمريكا را خوانده اند. 
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اســالمى با اشــاره به اقدام 
تروريســتى آمريكا در به شهادت رساندن سردار سليمانى تاكيد كرد: 
به اعتقاد من در اين حــوادث آنچه رخ داد تقويت مقاومت، برطرف 
شدن شكاف بين ايران و عراق و اوج قدرت و هماهنگى ايران، عراق 

و كشورهاى منطقه بود. 
حاجى بابايى با بيان اين كــه اقدام آمريكا را قدرت طلبانه عنوان نمى كند، 
تصريح كرد: اين اقدام از روى ضعف و نااميدى بوده، پيام ما به ملت هاى 
دنيا هم اين است كه بيش از اين ترامپ را تحمل نكنيد. براى دنيا شرم آور 
است كه ترامپ به عنوان رئيس جمهور يك كشور پذيرفته شود و بتواند 
در دنيا عرض اندام كند. تنها كســانى كه لياقت ترامپ را دارند آل سعود 

هستند كه به آمريكا پول مى دهند و كمك مى كنند. 
رئيس فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: 
حفظ وحدت و حفاظت از سرمايه اجتماعى ايجاد شده كار بسيار مهم 
و ســختى است نبايد آن را مثل يخ آب كنيم بلكه بايد اين سرمايه را 
براى وحدت ملى و اقتدار كشــور حفظ كنيم. اگر جايى عقب نشينى 
وجود داشته بايد آن را جبران كرد و 3 قوه هم با يكديگر وحدت كلمه 

داشته باشند و از اين فرصت استفاده شود. 
وى با بيان اين كه مردم، انقالب، ارزش ها و خدمت صادقانه را دوست 
دارند، تأكيد كرد: اگر مردم قهر يا گله مى كنند از صداقت نداشتن است، 
ما بايد از ورود مســائل اختالف انگيــز در داخل پرهيز كنيم و اجماع 

عمومى به وجود آوريم و براساس آن حركت كنيم. 

سياست تحريم و فشار در مقابل اراده مردم 
شكست خورده است

 در چند سال گذشته اراده دشمن براى تغيير محاسبات مسئوالن متمركز بود، 
اما مردم در چند روز گذشته تمام محاسبات دشمن را برهم زدند. 

دســتيار و مشاور عالى فرماندهى معظم كل قوا گفت: سياست تحريم و فشار 
در مقابل اراده مصمم مردم شكست  خورده است و به فضل الهى خون شهيدان 
ملت ايران و عراق، پايمال و ضايع نخواهد شــد و به بركت همين خون هاى 
شهيدان يك منظومه تغييرات اساسى فرهنگى، امنيتى و سياسى در منطقه غرب 

آسيا و خاورميانه قديم و جديد شكل خواهد گرفت. 
به گزارش ايسنا، سيد يحيى صفوى افزود: عمليات تروريستى شهادت سپهبد 
نشان دهنده شكست راهبردى سياسى، امنيتى اياالت متحده آمريكا و متحدانش 

در مقابل جبهه مقاومت در منطقه غرب آسيا است. 

به مقابله با ايران ادامه مى دهيم
 مردم آمريكا پس از به شهادت رسيدن سپهبد سليمانى امنيت بيشترى دارند.

 معــاون رئيس جمهور آمريكا با گفتن اين مطلب در اظهاراتى خصمانه مدعى 
شد: به مقابله با ايران ادامه مى دهيم. 

بــه گزارش ايســنا، مايك پنس در پاســخ بــه اينكه باتوجه بــه افزايش 
نگرانى ها نســبت به وقوع جنگ پس از شــهادت ســردار ســليمانى، آيا 
اكنون نيروهاى آمريكايى در ايمنى هســتند، مدعى شد كه مردم آمريكا به 
دليل تصميم درســت رئيس جمهور ترامپ اكنون امن تر هستند و خواب 

دارند.  راحت ترى 
وى مدعى شــد: ما بيش از 20 سال اســت كه با بزرگ ترين حامى تروريسم 
مواجهيم. بنابراين همچنان آماده خواهيم بود و به مقابله با اين كشــور به همان 

شكلى كه رئيس جمهور ترامپ تاكنون انجام داده، ادامه خواهيم داد. 

مردم عراق يكپارچه عزادار سردار سليمانى 
هستند

 مراســم بزرگداشت سپهبد سليمانى و ابومهدى المهندس و ديگر شهيدان 
جنايت رژيم تروريستى آمريكا در حسينيه  امام خمينى(ره) برگزار شد. 

به گزارش ايسنا، رئيس حشدالشعبى عراق در سخنانى در اين مراسم گفت كه 
مردم عراق يكپارچه و يك زبان عزادار سردار سليمانى هستند. 

فالح الفياض يادآور شــد: الزم مى دانم از ســوى خودم براى همه اين عزيزان 
به ويژه شهيد بزرگوار ابومهدى المهندس كه در طول اين مدت همراه و همگام 
با شــهيد بزرگوار سپهبد ســليمانى بود و جان خود را در اين راه نثار كرد و با 
همراهانش به دست شقى ترين و پست ترين افراد، شهيد شد از خدا جزاى خير 
بطلبم. اميدوارم ما هم بتوانيم راه اين عزيزان را دنبال كنيم و خداوند به اســالم 

و مسلمانان نصرت عنايت كند. 

كارت پرسنلى خانم طليعه زبرجدى آرام فرزند حسينعلى به شماره 
شناسنامه 804 و شماره ملى 4031610106 اداره آموزش و پرورش و 

شماره پرسنلى 78496918 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد. 

 يازدهمين دوره انتخابات 
كه  اسالمى  شوراى  مجلس 
2 اســفندماه برگزار خواهد 
شــد، مهم تريــن بحث در 
فضاى سياســى و رسانه اى 
كشــور درحال حاضر است. 
انتخاباتى كه به خاطر شرايط 
موجود كشــور از يكسو و 
فاصله زمانى آن تا انتخابات 
از  جمهورى 1400  رياست 
برخوردار  خاصــى  اهميت 

شده است.
مراحل اجرايى اين انتخابات 
تاكنــون  سرنوشت ســاز 
به گونه اى بــوده كه بعضا با 
پديده هاى كم سابقه و حتى 

بى سابقه اى مواجه شده ايم.
ثبت نام تعداد پرشــمارى از افــراد داوطلب 
نمايندگى مجلس درحالى توجه افكار عمومى 
را بــه خود جلب كرد كه نيامدن بســيارى از 
چهره هاى شناخته شــده و تاثيرگذار به صحنه 

رقابت ها قدرى تأمل برانگيز بود. 
از طرفى روند انتخابات تاكنون به گونه اى بوده 
كه پيش بينى هاى كارشناسان و تحليل گران را 

سخت تر كرده است.
از يك نگاه با توجه به شرايط موجود حاكم بر 
فضاى سياسى كشور و شكل گيرى ائتالف هاى 
احتمالى، اصولگرايان اكثريت مجلس آتى را 
در اختيار خواهندداشــت و به دنبال آن مسير 
موفقيت در انتخابات رياست جمهورى بعدى 

نيز هموار خواهدشد. 
اين درحالى اســت كــه خيلى هــا معتقدند 
اصالح طلبان بيشــتر كرسى هاى پارلمان را در 
اختيار خواهندگرفت و زمينه را براى موفقيت 
در انتخابات رياســت جمهورى 1400 فراهم 

خواهندنمود.
بحث مشاركت حداكثرى نيز از مباحث جدى 
اســت كه در فضاى سياسى و رسانه اى دنبال 

مى شود.
اهميت اين مشاركت هم از جهت نقش مردم 
در تصميم گيرى ها و هم شــرايط حســاس 

كنونى، قابل مالحظه است.
بــه هرحال جريان هاى سياســى كشــور در 
شرايطى به استقبال انتخابات مجلس يازدهم 
رفته اند كه هنوز نظم و انســجام الزم در ميان 
احزاب سياســى و به دنبــال آن اقناع افكار 

عمومى صورت نگرفته است.
 ايــن انتخابات در اســتان همــدان همچون 
دوره هاى پيش بــراى انتخاب 9 نماينده از 7

حوزه انتخابيه برگزار خواهد شد.
اين درحالى اســت كــه انتظــار مى رفت با 
تفكيــك حوزه انتخابيه بهــار و كبودراهنگ، 
هم حوزه هاى انتخابيه به عدد 8 مى رســيد و 
هم استان همدان صاحب 10 كرسى در خانه 

ملت مى شد.
البتــه بــا ارتقاى قــروه درجزين به ســطح 
شهرستان، تعداد شهرستان هاى استان افزايش 
يافت، اما اين اتفاق تاثيرى در تغيير حوزه هاى 

انتخابيه نداشت.
بر اين اســاس انتخابات مجلس در اســتان 
شــامل حوزه هاى انتخابيه همــدان و فامنين، 
اسدآباد، بهار و كبودراهنگ، تويسركان، رزن 

و درگزين، مالير و نهاوند است.
امســال در مجمــوع بيــش از 420 داوطلب 
در حوزه هــاى مختلف انتخابيه اســتان براى 

انتخابات ثبت نام كردند كه بسيار بيشتر از دوره 
پيش بود، هرچند تعدادى از اين افراد انصراف 
داده انــد، اما همچنان به لحــاظ كمى، تعداد 

كانديداها نسبت به دوره هاى پيش باالست.
فراوانــى نامزدهــاى انتخابات هميشــه يك 
مفهوم و پيام ندارد و الزاما نمى تواند به معناى 

مشاركت سياسى باال باشد.
مهــم اين اســت كــه انتظار افــكار عمومى 
شــكل گيرى فضاى رقابتى جدى و تاثيرگذار 
است، اما اينكه با وجود فراوانى كانديداها در 
همه حوزه هاى انتخابيه چنين فضايى شــكل 
بگيــرد، هنوز قابل پيش بينى نيســت؛ زيرا نه 
احزاب اســتان اعم از اصولگرا و اصالح طلب 
برنامه منســجمى براى انتخابات به مردم ارائه 
نموده اند و نه ليست نهايى مشخص و قطعى 

شده است.
البتــه حركت ها و فعاليت هايــى در هر دو 
جريان سياسى شكل گرفته و بعضا رسانه اى 
شــده اســت؛ اما خالصه ايــن تالش ها و 
فعاليت ها كه در طيــف اصولگرايان عمدتا 
بــه نام جبهه مردمى انقالب اســالمى دنبال 
مى شــود و اصالح طلبان نيز ذيل شــوراى 
هماهنگى فعال هستند، حدس و گمان هايى 
اســت كه اين روزها پيرامون ليســت هاى 

مى شــود  عنوان  احتمالــى 
و البتــه اين هــم به قدرى 
ناقص اســت كــه حتى در 
انتخابيه  حوزه هــاى  برخى 
حتى بــه گزينه حداقلى هم 

نرسيده اند.
به بيــان ديگر مــروز صرفا 
گمانه زنى ها  برخى  براساس 
از ليســت هاى انتخاباتى در 
حوزه هــاى انتخابيه صحبت 
مى شود كه بعضا ناقص است 
و از ايــن ســو يكنواختى و 
شرايط يكسانى در حوزه هاى 

انتخابيه وجود ندارد.
رسانه هاى استان نيز عملكرد 
يكسانى در اين زمينه نداشته 
و بعضــا جديــت خاصــى 
از ناحيه فعاالن رســانه اى براى پيشــبرد بهتر 
مباحــث انتخابات هم به جهت زمينه ســازى 
براى مشــاركت بيشتر و هم كمك به انتخاب 
آگاهانه مشاهده نشــده و جز تعداد اندكى از 
رســانه ها، تالش ناچيزى در اين باره صورت 

گرفته است.
در بحث رسانه ها البته نبايد از نوع ارتباط ستاد 
انتخابات استان با اصحاب رسانه و چگونگى 

بهره گيرى از ظرفيت رسانه اى غافل شد.
خوب است در اين زمينه تالش هاى بيشترى 
صورت گيرد تا روند اطالع رسانى از انتخابات 

به شكل بهترى انجام شود.
به هرحال فضاى انتخاباتى با توجه به فاصله 
زمانــى كوتاه تــا موعد برگــزارى انتخابات 
مجلس يازدهم بايد شكل گرفته باشد، باتوجه 
به تجارب قبلى انتظار براى شكل گيرى چنين 
فضايى امرى طبيعى اســت. با اين حال آنچه 
از شرايط موجود بر مى آيد، روند شكل گيرى 
چنين فضايــى قدرى كند بوده و در ســپهر 

سياسى استان كم رنگ نشان مى دهد.
از اين ســو الزم اســت تالش ها و اقدامات 
بيشترى براى ايجاد شــور و نشاط انتخاباتى 
صــورت گيرد و فضاى انتخابات در اســتان 

تقويت شود.

فضاى انتخابات
 خيلى دور خيلى نزديك 

4 نكته مهم در سخنرانى آرامش بخش
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بهداشتنكتهدانشگاه
امكان تحصيل همزمان دانشجويان آزاد 

در 2 رشته
 تحصيل همزمان دو رشته براى دانشجويان استعداد درخشان كه عضو اين باشگاه 

هستند.
رئيس باشــگاه پژوهشگران و نخبگان جوان از امكان در گفت و گو با مهر، از امكان 
تحصيل استعدادهاى درخشان عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان در دو رشته 
به طور همزمان خبر داد گفت: تحصيل در دو رشــته به طور همزمان در دانشگاه به 
درخواست عضو استعداد درخشان و تصويب شوراى هدايت استعدادهاى درخشان 
دانشــگاه طبق مقررات مربوطه انجام مى شــود، همچنين اجراى همزمان دو طرح 

پژوهشى براى اين افراد امكان پذير است. 
بابك نگاه دارى افزود: همچنين براســاس آئين نامه جديد باشگاه، دانشگاه مى تواند 
عضو استعداد درخشــان را در صورت تمايل به مراجع ذى ربط و پشتيبانى معرفى 

كند تا فرد در اولويت برخوردارى از بورس تحصيلى در مقاطع باالتر قرار گيرد. 

كشف اثرات ميكروب هاى مفيد انسانى 
بر روى ديابت و آلزايمر

 اثرات ميكروب هاى مفيد انسانى بر روى بيمارى هاى غيرواگير از جمله ديابت، 
آلزايمر، اوتيســم كشف شــد. نايب رييس كميته ملى بيمارى هاى غيرواگير گفت: 
تركيب ميكروبيوم انســانى در طى چند دهــه اخير به دليل عوامل مختلفى از جمله 
بهداشت آب، سزارين، استفاده از آنتى بيوتيك ها، كاهش شيردهى، افزايش بهداشت، 
اســتفاده گسترده از مواد شوينده و . . . بســيار تغيير كرده است.  به گزارش ايسنا، 
باقر الريجانى اظهار كرد: ميكروبيوتا از طريق مكانيسم هاى مختلفى از قبيل سيستم 
ايمنى، مسيرهاى عصبى و غدد درون ريز و سيستم عصبى روده با مغز تعامل دارد. 
وى از شــناخت ارتباط اختالالت ميكروبى با برخى بيمارى هاى غيرواگير ســخن 
گفت و اشاره كرد: از جمله اين بيمارى ها مى توان به ديابت، چاقى، پوكى استخوان، 
اختالالت تيروئيد، اختاللت اســكلتى، آلرژى، اوتيســم، آلزايمر، بيمارى پانكراس، 

انسفالوپاتى كبدى و بيمارى هاى التهابى روده اشاره كرد. 

كشف پايگاه هاى ايمنى بدن 
در مقابله با سرطان

 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود، ساختارهايى را مشاهده كردند كه 
مى توانند از بدن در برابر گسترش سرطان محافظت كنند. 

به گزارش ايســنا، سيستم ايمنى بدن ما گاهى اوقات مى تواند سرطان را از بين ببرد. 
اكنون با كشف توده هاى ريزى از بافت ايمنى كه داخل تومورها شكل مى گيرند، اين 

فرآيند به صورت واضح ترى خود را نشان مى دهد. 
به نظر مى رســد اين ســاختارها كه پايگاه هاى ايمنى ناميده مى شوند، بتوانند شانس 
نجات يافتن از سرطان را افزايش دهند و در صورت تشكيل شدن به روش مصنوعى، 

به درمان جديدى تبديل شوند. 
اين موضوع مشــخص است كه سيستم ايمنى بدن نســبت به سرطان واكنش نشان 
مى دهد. برخى داروها، با تقويت اين واكنش كار مى كنند اما فقط مى توانند به درمان 

تعداد كمى از افراد منجر شوند. 

چرا به بيمارى هاى غيرواگير توجه ويژه مى شود؟
 مديركل دفتر مديريت بيمارى هاى غيرواگير وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكى، دليل توجه ويژه كشورها از جمله ايران به كنترل بيمارى هاى غيرواگير را در 
مواردى مانند افزايش اميد به زندگى، كاهش مرگ هاى نوزادى و توســعه شــبكه هاى 
بهداشــتى مى داند. افشين اســتوار در گفت  وگو با ايرنا درباره دليل هاى توجه ويژه به 
كنترل و پيشگيرى از بيمارى هاى غيرواگير در ايران افزود: يكى از داليل مهم شدن توجه 
به پيشگيرى از بيمارى هاى غيرواگير در كشور اين است كه در سال هاى اخير، اميد به 
زندگى افزايش يافته است. وقتى مرگ هاى نوزادى و زير يك سال و پنج سال به دليل 
ارائه خدمات مادران و كودكان كاهش پيدا كرده و از طرفى شبكه بهداشت و درمان در 

سراسر كشور توسعه يافته، افراد در نوزادى و كودكى فوت نمى كنند. 

سناريوهاى وزارت بهداشت درباره نحوه پرداخت ها 
به پرسنل

 رويكرد ما در پرداخت به پرسنل، بر اساس مشاركت و استفاده از نظر كارشناسانه 
و تجربيات همكاران به ويژه همكاران صف اســت.  معاون درمان وزارت بهداشت در 
جلسه مشترك معاونت درمان و معاونت توسعه و معاونين درمان و توسعه كالن مناطق 
كشور براى ساماندهى پرداخت هاى پرسنلى گفت: با توجه به تاكيد وزير بهداشت مبنى 
بر لزوم بازنگرى در نحوه پرداخت پرســنل، اين جلسه با همراهى معاونت توسعه و 
مشاركت همكاران ستادى و صف برگزار شده است. به گزارش ايسنا، قاسم جان بابايى 
گفت: چندين سناريو در بازنگرى پرداخت ها مطرح شده كه با همكارى معاونت توسعه 

و همكاران در ستاد مورد بررسى قرار خواهند گرفت. 

لزوم جهت دهى بودجه شهردارى
 براى كمك به آموزش وپرورش

 جهت دهى به بخش كمك به آموزش و پرورش در بودجه شهردارى به نفع كودكان 
معلول و اســتثنايى ضرورى اســت. رئيس كميته بودجه و نظارت مالى از ضرورت در 
گفت وگو با ايسنا، در حاشيه بازديد از مدرسه كودكان اوتيسم گفت: بسيارى از شهروندان 
ما آگاهى در رابطه با بيمارى اوتيسم ندارند تا بدانند چگونه بايد رفتار كنند و خانواده هايى 
كــه چنين فرزندانى دارند بايد بدانند در حوزه آموزش و درمان چگونه بايد رفتار كنند. 
مجيــد فراهانى گفت: به همين دليل تعداد زيادى از كســانى كه چنين فرزندانى دارند، 
كودكان خود را به مدرسه نمى فرستند و اين امر، بيمارى كودكان را تشديد مى كند و سبب 

مى شود كودكان اوتيسمى در بزرگسالى با مشكالت بسيارى مواجه شوند. 

شناسايى 18 گروه خونى بسيار نادر 
در ايران

 تــا كنون 334 گروه خونى نادر و حدود 80 گروه خونى بســيار 
نادر در جهان شناســايى شده كه در ايران 18 گروه خونى بسيار نادر 

وجود دارد. 
كارشناس مسئول خون هاى نادر سازمان انتقال خون گفت: افرادى كه 
) قرار نداشــته  O و B، A ، AB) حداقل در 4 گروه خونى اصلى
باشــند در رده بندى گروه هاى خونى نادر قرار مى گيرند و از بين 5 تا 

10هزار نفر، يك نفر در ايران داراى گروه خونى نادر است. 
مصطفى مقدم در گفت وگو با ايرنا ادامه داد: ميزان فراوانى گروه هاى 
خونى نادر در يك كشور به نوع گروه خونى نادر و جمعيت هر كشور 
بستگى دارد و گروه خونى بمبئى از جمله گروه هاى خونى بسيار نادر 

شناخته شده در ايران است. 
وى خاطر نشــان كرد: در ســال 1952 فردى به نــام Bhende و 
همكارانش، گروه خونى جديدى را در سيستم ABO معرفى كردند، 
گلبول هاى قرمز افراد شــامل اين گروه، با آنتىH، آنتىA، آنتى B و 
آنتى A,B واكنش نمى داد، اين افراد در شــهر بمبئى امروزى زندگى 
مى كردنــد و احتماال گروه خــون اين افراد با توجــه به ازدواج هاى 
نزديــك فاميلى با تغييرات ژنتيكى تغيير يافته اســت، به اين دليل نام 
اين گروه خونى نام شــهرى را كه افــراد داراى اين گروه در آن ديده 

شدند، به خود گرفت. 
مقدم ادامه داد: اهداكنندگان گروه هاى خونى نادر به 2 گروه تقســيم 
مى شوند، گروه نخست افرادى هستند كه در خون آن ها چند آنتى ژن 
منفى وجود دارد و گروه دوم از افرادى تشــكيل شــده است كه يك 

آنتى ژن با شيوع باال در خون آن ها منفى است. 
وى تصريح كرد: پس از شناسايى افراد داراى گروه خونى نادر، براى 
آن ها تشــكيل پرونده  مى شــود، بعد از انجام تست هاى تكميلى، اين 
خون هاى اهدايى در بانك خون ذخيره مى شود تا در مواقع الزم براى 

بيماران و متقاضيان اين گروه هاى خونى استفاده شود. 
كارشــناس مســئول خون هــاى نادر ســازمان انتقال خــون گفت: 
درحال حاضر 230 واحد خون نادر از هزار و 200 نفر در ايران گرفته 
و به صورت منجمد ذخيره ســازى شده اســت و تا 30 سال قابليت 
نگهدارى دارد. اين خون هاى نادر در تهران ذخيره ســازى شده است 
و در صــورت لزوم براى افراد نيازمند به اين گروه هاى خونى نادر در 

سراسر كشور از طريق سازمان انتقال خون ارسال مى شود. 
مقدم ادامه داد: خدماتى كه سازمان انتقال خون به افرادى با گروه هاى 

خونى نادر و بسيار نادر مى دهد، رايگان است. 

آغاز عمليات اجرايى طرح شهاب
 از هفته آينده

 طرح شــهاب را با معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى 
شروع كرديم و در هفته آتى عمليات اجرايى آن آغاز خواهد شد.

وزيــر آموزش و پرورش ، با اشــاره به اينكه براى رســيدن به 
وضــع مطلوب تالش مى كنيم تا بودجه آموزش  و پرورش مورد 
توجه بيشــترى قرار گيرد، اظهار كرد: طرح شهاب را با معاونت 
علمى و فناورى رياســت جمهورى شــروع كرديــم و در هفته 
آتــى عمليات اجرايى آن آغاز خواهد شــد و اميدواريم كيفيت 
آن بهتر شــود چراكه از اهداف آموزش وپرورش توســعه طرح 

است. شهاب 
به گــزارش فارس، محســن حاجى ميرزايى خاطرنشــان كرد: براى 
حفظ رابطه ســازمان ملى پرورش اســتعدادهاى درخشان و باشگاه 
دانش پژوهان جــوان و با حفظ جايگاه قانونى غيردولتى باشــگاه از 
ســازمان امور ادارى خواهيم خواســت كه چگونگى امكان برقرارى 

ارتباط و هماهنگى با سازمان را تعيين كند.
وى با بيان اينكه هيأت امناى سازمان مرجع مشورتى اساسنامه باشگاه 
دانش پژوهان جوان اســت، گفت: در حال حاضر سازمان مسئوليت 
برنامه ريزى و سياست گذارى امور آموزشى و پرورشى مربوط به دانش 
آموزان مدارس استعدادهاى درخشــان را دارد و باشگاه مجموعه اى 

تخصصى در كنار سازمان است.
در ادامه رئيس مركز ملى پرورش اســتعدادهاى درخشان اظهار كرد: 
در اساسنامه جديد بايد چهار شخص حقيقى به مجموعه علمى هيات 

امنا افزوده گردد.
مهاجرانى با اشــاره به ســاختار پيشــنهادى براى ســازمان، افزود: 
نمى خواهيم ســاختار ســازمان بزرگ شــود و طبق اساسنامه اى كه 
داده شده است باشــگاه دانش پژوهان جوان بايد به صورت غيردولتى 

و هيأت امنايى اداره شود.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر در حوزه سمپاد فقط دانش آموزان 
مدارس اســتعدادهاى درخشان موردتوجه قرار مى گيرد اما در باشگاه 

دانش پژوهان جوان تمامى دانش آموزان مدنظر هستند.

آواى كرمانشاه: پســران و دختران كرمانشاهى دير ازدواج مى كنند و 
زود طالق مى گيرند

 ارادشون زود عملى مى شه !!
ايران: روبات هاى تتوكار جايگزين انسان ها مى شوند

 ديگه رشته تخصصى نخونيد 
رسالت: سونامى مدرك گرايى!!

 مراقب باشيد مدرك هالل احمر جزو اين سونامى نباشه وگرنه 
همه غرق مى شن

راه فردا: نيازمند مشــاركت بخش خصوصى در توســعه شهر تهران 
هستيم 

 نگرانى نداره  درب روســتاها رو ببنديد تهران توســعه  پيدا 
مىكنه!! 

شروع: برداشتن گام پنجم به معناى خروج از برجام نيست
 منظورت اينه كه برجام مادام العمره ؟؟

صداى زنجان: چرا مشاوره پيش از ازدواج اجبارى نشده است؟
 چرا اجبارى شــده نامزدها با هم مشاوره مى كنن گاهى اوقات 

به دعوا هم ختم مى شه!! 
اصالحات: افزايش نرخ تورم آمار افسردگى را باال برده است 

 موقع انتخابات از اين حرف ها نزن خطر داره حسن!!
فرصت امروز: 28 نشان از ورود بازار مسكن به چرخه رونق و ركود 

  اين نشانه ها طاليى يا نقره اى؟؟ 
ابرار ورزشى: نه استرس دارم نه نگرانم 

 حاال اسم اين حالت چيه؟؟؟
تجارت غرب كرمانشــاه: در هنرم جهانى شــدم، اما در كرمانشــاه 

جايگاهى ندارم 
 تو هم مثل غار عليصدر همدانى (معروفيت جهانى محروميت 

استانى)
اعتماد: كشف و ضبط پوشاك با پوست حيوانات وحشى در تهران 
 آره اگر جمع نمى كردين مردم مى پوشيدن وحشى مى شن!! 

سوران: طرحى براى نجات آب پيدا كنيد
 پتروس رو صدا كنيد بياد 

19 تن در حادثه سقوط اتوبوس 
تهران- كالله جان باختند

 ســازمان راهدارى و حمل ونقل جــاده اى از جان باختن 19 نفر و 
مصدوميت 24 نفر در حادثه سقوط اتوبوس تهران- كالله خبر داد. 

به گزارش ايرنا، روابط عمومى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى، 
تيم كارشناســى اين ســازمان بالفاصله در محل حادثه حاضر شده و 

مشغول بررسى كارشناسى ابعاد وقوع حادثه هستند. 
براســاس اين گزارش سانحه مذكور ساعت 2 و 30 دقيقه بامداد روز 
پنج شــنبه در محور فيروزكوه محدوده خطيركوه بر اساس خروج از 
محور اين اتوبوس كه از مبدا پايانه مســافربرى شرق تهران به مقصد 
كالله در حركت بود، روى داد كه گزارش هاى اوليه از جان باختن 19

نفر و مصدوميت 24 نفر ديگر از مسافران حكايت دارد. 
مسئوالن و كاركنان سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى، اين سانحه 
دلخــراش را به خانواده هاى ســوگوار و بازماندگان تســليت عرض 
مى كننــد و مراتب همدردى خود با بازماندگان اين ســانحه را اعالم 
مى دارد و از درگاه پروردگار سبحان براى جان باختگان طلب رحمت 

مغفرت دارد. 

چگونه با كم خونى مقابله كنيم؟
 در كم خونى، تعداد، اندازه گلبول هاى قرمز و يا مقدار هموگلوبين 
موجود در خون كاهش يافته و تبادل اكســيژن و دى اكسيدكربن بين 

خون و سلول ها دچار اختالل مى شود. 
به گزارش ايســنا، از علل ايجادكننده كم خونــى مى توان كمبودهاى 
تغذيه اى، خونريــزى، ناهنجارى هاى ژنتيكى، بيمارى هاى مزمن و يا 
مسموميت هاى دارويى را نام برد. كم خونى ناشى از فقر آهن يكى از 
شايع ترين كم خونى هاى تغذيه اى در كودكان و زنان در سنين بارورى 

است. 
 عالئم كم خونى 

مهمترين عالمت كم خونى، احساس ضعف و خستگى زودرس است 
اما، ســاير موارد شامل رنگ پريدگى پوســت، ضربان نامنظم يا تند، 
تنگى نفس، احساس سبكى در ســر و يا سرگيجه خفيف، مشكالت 
عصبى، بى حسى و كرختى يا سردى انتهاى اندام ها، سردرد و. . . است. 

كدام خوراكى ها در درمان كم خونى مؤثر است؟
مصرف برخى مواد غذايى و مكمل هــا مى تواند جذب آهن در بدن 
را افزايــش دهد. ويتاميــن  «ث» جذب آهن را افزايــش مى دهد و 
منابــع غذايى حاوى ويتامين «ث» عبارت اند از پرتقال، گريپ فروت، 
گوجه فرنگى، كلم، توت فرنگى، فلفل سبز و ليموترش. همچنين بايد 
از نوشــيدن چاى و يا قهوه يك تا دوســاعت پس از مصرف قرص 
آهن پرهيــز كرد و از مصرف قرص آهن با تركيبات داراى كلســيم 
مانند لبنيات خوددارى كرد. البته مصرف همزمان بعضى داروها مانند 

آنتى اسيدها و ويتامين  E باعث كاهش جذب آهن مى شوند. 
با دريافت غذاهاى سرشار از آهن معموال آهن از دست رفته ناشى از 
اهداى خون پس از يك ماه و نيم جايگزين مى شود. مواد غذايى مانند 
جگر، قلوه، انواع گوشــت قرمز سرشار از آهن هستند. آهن موجود 
در منابع حيوانى از نوعى اســت كه به آســانى جذب بدن مى شود. 
مواد غذايى ديگر مانند زرده تخم مــرغ، حبوباتى مثل عدس و لوبيا، 
سبزيجات داراى برگ سبز تيره مانند اسفناج و جعفرى و نيز آجيل و 

خشكبار هم آهن زيادى دارند. 

 برگــزارى آزمون وكالت بدون داشــتن 
شــرايط قانونى از جانــب مركزى نوظهور 
تحت عنــوان مركــز وكال كارشناســان و 
مشــاوران قوه قضائيــه اين بار با شــال و 
كالهى جديد تحت عنوان مشاوران خانواده 
وارد عمــل شــدند كه اين حركتى اســت 
موازى كارانــه با اصول فعاليتــى قانونى در 
كانون وكالى دادگســترى كه هيچ منطق و 

استداللى در آن همخوانى ندارد. 
نگاهــى گذرا به بيــش از 6 دهه از فعاليت 
كانون وكال بيانگر آن اســت كــه اين نهاد 
مدنى هيچگاه خود را از خانواده قضاء جدا 
ندانســته بلكه آينده خود را در گرو وجود 
دستگاه قضايى مســتقل، قانونمند و مردمى 
ترميم كرده اســت اما اينكه به تازگى با روى 
كار آمــدن مركزى نو، موازى كارى در نحوه 
انجــام فعاليت هــاى كانــون وكال با مركز 
مشــاوران و كارشناســان قوه قضاييه پيش 

آمده خود جاى تأمل دارد. 
بنابر گفته رئيس كانون وكالى دادگســترى 
همــدان چندى پيش آزمــون ى با مديريت 
مركز مشــاوره قوه قضاييه برگزار شــد كه 
متأســفانه اســتانداردهاى الزم را نداشت، 
به طورى كه افراد تنها به شــرط تحصيل در 
رشــته حقوق مى توانستند در آزمون شركت 
كننــد و دارابودن شــرايطى از جمله كارت 
پايان خدمت براى شــركت كنندگان حذف 

شده بود. 
ســعيد آينه وند در گفت وگو بــا همدان پيام 
بيان كرد: در هيچ جايى از قانون بيان نشــده 
اســت كه قوه قضاييه وظيفه ايجاد اشتغال 
براى تحصيل كنندگان حقوق دارد به عبارتى 
اين توجيه مركز مشــاوره كــه هدف خود 
از برگــزارى آزمون را ايجاد اشــتغال براى 
دانشــجويان حقوق مى دادند به طور كامل 

رد است. 
كــه  اســتانداردى  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
در برگــزارى آزمــون وكالــت كانــون و 
ــن  ــود دارد مهمتري ــنجش وج ــازمان س س
امتيــاز ورود بــه فعاليــت حقوقــى وكال 
به نظــر  گفــت:  مــى رود،  شــمار  بــه 
ــى  ــاوره قضاي ــز مش ــون مرك ــد آزم مى رس
اســتانداردهاى حداقلــى را نيــز رعايــت 
نكــرده تــا جايــى كــه مى تــوان ادعــا كــرد 
ــراض  ــال اغ ــه دنب ــز ب ــن مرك ــت اي فعالي
ــرده  ــت پ ــائل پش ــى مس ــى و برخ سياس

شــد.  مى با
وى با اشــاره به بيانات رهبر معظم انقالب 
در رد مــوازى كارى نهادها بيان كرد: كانون 
وكال با توجــه به حيثيت بين المللى كه دارد 
امروزه زبان گوياى ملت ايران در دنيا است، 
بر همين اساس موازى كارى با اين نهاد جز 
واردكردن ضربات جبران ناپذير بر بدنه قضا 

و وكالت چيزى به دنبال نخواهد داشت. 
رئيس كانــون وكالى دادگســترى همدان 
بــا بيان اينكه اســتقالل وكال مؤلفه بســيار 
مهمى براى اين قشــر به شمار مى رود تأكيد 
كرد: استقالل و مســتقل عمل كردن وكالى 
دادگســترى ثمره هاى خوبى براى كشــور 
تاكنــون با خود به همراه داشــته اســت تا 
جايى كه وكالى دادگســترى مستقل بودند 
كه توانستد ميلياردها دالر اموال كشور را از 

بانك هاى خارجى استيفا كنند. 
ســعيد آينه وند با نســبى خواندن استقالل 
وكال افــزود: فعاليــت وكالى دادگســترى 
تحت نظارت دادگاه انتظامى قرار دارد، پس 
هرگونه رفتار آن ها رصد شــده و تخلفات 
نيز پيگيرى مى شــود. بر همين اساس بايد 
گفت استقاللى كه در نظر كانون هاى وكالى 
سراســر كشور مى باشــد تنها براى دفاع از 
حقــوق موكل اســت به طورى كه اگر وكيل 
مستقل نباشــد نمى تواند ادعاى دادخواهى 

كند. 
وى با اشــاره به ترور امنيتــى كه چند روز 
گذشته متوجه سردار ســليمانى شد، افزود: 
جامعه وكالت در مقابل اين ترور نمى تواند 
ســاكت بمانــد از همين حيــث در حوزه 
بين المللى وارد عمل شديم و در كمتر از 24
ساعت اتحاديه سراسرى كانون وكال بيانيه و 

اطالعيه صادر كرد. 
وى بــا اشــاره به اينكــه كانــون وكالى 
دادگســترى، همانگونه كــه از حقوق مردم 
دفاع مى كنــد در مجامــع بين المللى هم از 
منافع ملت ايران دفــاع خواهد كرد، گفت: 
انجام  درحــال  دادگســترى  وكالى  كانون 
اقداماتى حقوقى درباره ترور صورت گرفته 
اســت و اگر الزم باشــد طرح دعوا انجام 

خواهد شد. 
رئيــس كانون وكال در پاســخ به اتهامى كه 
از حيث فرارهاى مالياتى متوجه اين قشــر 
شده اســت، گفت: اتهامات بى پايه برخى از 
مسئوالن درباره فرار مالياتى وكال، همگى بر 
مبناى ظن و گمان بنا شــده و در جاى خود 

پاسخ قانونى دريافت خواهد كرد. 
دادگسترى  وكالى  افزود:  آينه وند  ســعيد 
در 2 مرحلــه نيازمنــد مراجعــه به امور 
مالياتــى و ارائــه مدارك بــه كانون وكال 
پروانه  دريافت  زمان  در  نخســت  هستند، 
وكالت كه بر اساس مقررات، وكيل مكلف 
اســت براى دريافت دفترچه تمبر مالياتى 
به افتتاح پرونده اقــدام كند، زيرا يكى از 
مدارك الزم براى صــدور پروانه و حتى 

مى رود.  به شمار  كارآموزى 
وى تأكيد كرد: دومين مقطع در زمان تمديد 
پروانه وكالت اســت، زيرا طبق قانون پروانه 
را يك ساله يا 3 ســاله تمديد مى كند كه از 
مدارك الزم آن، ارائه آخرين مفاصاحساب 

مالياتى از امور مالياتى به كانون وكالست. 
وى گفت: براين اساس بعيد به نظر مى رسد 
تعداد قابل توجهى وكيــل بتواند از چنگال 
قانون فرار كند و هر ســاله هم پروانه خود 
را بــا دورزدن قانون تمديد كند، با اين حال 
چنانچه چنيــن اتفاقى آن هــم در معيارى 
محدود صورت گرفته باشد وكالى متخلف 
هم بــه لحاظ انتظامى و هــم كيفرى تحت 

پيگيرى قرار خواهند گرفت. 
رئيس كانون وكال با بيان اينكه در همدان 72
پرونده مفتوح تخلفات وكال باز است، گفت: 
با متخلفان براســاس قانون برخورد خواهد 
شــد، بر اين اساس مؤسســاتى كه حقوقى 

هستند نيز شامل اين برخورد مى شوند. 

ســعيد آينه وند افزود: معيشــت وكال بدين 
گونه نيســت كه تمامى اين اقشار در سطح 
باالى درآمدى جامعه قرار داشته باشند بلكه 
در بين نهــاد وكالت افرادى وجود دارند كه 
به دليــل دارابودن وضعيت مناســب مالى از 
به طورى كه  كردند،  خوددارى  پروانه  تمديد 
امســال بيش از 25 درصد وكال در همدان 

تمديد پروانه انجام نداند. 
وى همچنين در ارتباط بــا فعاليت وكالى 
معاضدتى كانون در همــدان گفت: فعاليت 
معاضدتــى كانون را در اســتان گســترش 
داده ايم به طورى كــه 5 روز از هفته 25 نفر 
مشــاوره حقوقى به ارائه مشاوره رايگان به 
مراجعه كننــدگان در كانــون مى پردازند، از 
طرفى فعاليت معاضدتى وكال را در ســطح 
دادســرا، دادگســترى و زندان نيز تقويت 

كرده ايم. 
رئيس كانون وكالى دادگســترى همدان در 
پاســخ به تأثير مجازات هــاى جايگزين در 
كاهش جرم در همــدان گفت: ما در كانون 
اين تحول را نشانه رشــد قضايى در استان 
مى دانيم كــه اميدواريم رونــد خوبى را به 
دنبال داشــته باشــد، بر اين اساس پيشنهاد 
مى شود در حكم جايگزين استفاده شود زيرا 
مى توانــد از آســيب هاى جبران ناپذيرى كه 

متوجه كودك مى شود جلوگيرى كرد. 
آينه ونــد همچنيــن تأكيد كرد: با شــروع 
انتخابات و نزديك شــدن به اين ايام مفاسد 
اقتصادى و اغراض سياســى شدت مى گيرد 
و با توجه به اينكه نهاد وكالت مستقل بوده 
و هيچ گونه موضع سياســى خاصى را دنبال 
نمى كند انتظار مى رود از موازى كارى با اين 
نهاد مدنى به اســتناد فرمايش رهبر عزيزمان 

جلوگيرى شود. 

موازى كارى مركز مشاوره قوه قضاييه با كانون توجيه پذير نيست

دفاع ازحقوق مردم درگرو استقالل وكال

تاثير 
اضافه كار بر 
حقوق بازنشستگى
 قائم مقام سازمان تامين اجتماعى درباره 
كســر حق بيمه از اضافه كار و نحوه تاثير 
اضافه كار بر حقوق بازنشستگى توضيحاتى 

ارائه كرد.
به گزارش ايســنا، محمدحسن زدا درباره 
تاثيــر اضافه كار بر حقوق بازنشســتگى 
اظهار كرد: برخى مردم سوال مى كنند كه 
در طول سنوات خدمتى شان اضافه كارى 

داشته اند اما تامين اجتماعى اين اضافه كار 
را در حقوق بازنشستگى تاثير نداده، علت 

چيست؟
وى افزود: اين تصميم، تصميم سازمان تامين 
اجتماعى نيســت و اين اتفاق فقط در بخش 
كاركنان دولت افتاد. اما در قانون برنامه پنجم 
توسعه ماده قانونى وجود دارد و در آن آمده 
اســت كه ديگر از اضافه كار حق بيمه كسر 
نشــود و به تامين اجتماعى پرداخت نشود. 
ولى دليل نمى شود براى بيمه شدگان تامين 
اجتماعى كه براى سال هايى از حقوقشان حق 
بيمــه بابت اضافه كار  كم مى شــده را جزو 

حقوق بازنشستگى شان نياوريم.

قائم مقام ســازمان تاميــن اجتماعى اضافه 
كــرد: بخشــنامه اى را صــادر كرده ايم كه 
فرمــول خاصى دارد، بيمه شــدگان نگران 

نباشند بابت آن ســال هايى كه حق بيمه از 
اضافه كارشان كسر شده محاسبات انجام و 

در حقوق بازنشستگى اثرگذار است.

گزارش ويژه
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بازار

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 139860326007001057 مورخه 1398/9/25 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى نبى اله 
بهادربيگى فرزند اسكندر به شــماره شناسنامه 27 صادره از بهار در اعيانى شش 
دانگ يك باب ساختمان در حال احداث به مساحت 339/74 مترمربع پالك 10985 
فرعى قســمتى از پالك 959 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان 
خريدارى با قولنامه عادى از محمد قربانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 397)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/6

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شماره 139860326007001056 مورخه 1398/9/25 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى  خانم انسيه 
ولى اقبال فرزند حســن به شماره شناسنامه 701 صادره از بهار در شش دانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 225/71 مترمربع پالك 10986 فرعى از 139 اصلى  واقع 
در بهار بخش چهار همدان مع الواســطه از مالك رسمى اقاى هاشم جهانشاه محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 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 آلف 407)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/6

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى سند مالكيت المثنى 
ــرم  ــه ف ــا ارائ ــه ب ــد قدرت ال ــهبازى فرزن ــك شــهين ش ــه مال ــه اينك ــر ب نظ
شــهادت شــهود مصــدق دفترخانــه اســناد رســمى شــماره 52 نهاونــد اظهــار 
نمــوده ششــدانگ پــالك 13 فرعــى از 3401 اصلــى بخــش يــك نهاونــد كــه 
ــى  ــد 66 ســند مالكيــت چاپ ــر جل ــل ثبــت 9290 دفت ســند مالكيــت آن ذي
ــده  ــود گردي ــال مفق ــل و انتق ــت نق ــه عل ــد و ب ــك گردي ــت مال 624937 ثب
تقاضــاى صــدور ســند مالكيــت المثنــى نمــوده اســت، لــذا بــه اســتناد مــاده 
120- آيين نامــه قانــون ثبــت مراتــب بــه شــرح فــوق يــك نوبــت و روزنامــه 
ــه  ــردد چنانچ ــى مى گ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــى جه ــا محل ــار ي كثيراالنتش
كســى نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت المثنــى اعتــراض داشــته يــا مدعــى 
ــزد خــود مى باشــد  ــا وجــود ســند مالكيــت ن ــزد خــود او ي انجــام معاملــه ن
مى توانــد اعتــراض خــود را كتبــاً از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى ظــرف مــدت 
ــرر  ــن صــورت و پــس از گذشــت مق ــر اي ــن اداره ارســال در غي ــه اي 10 روز ب

ســند مالكيــت المثنــى صــادر خواهــد شــد.
(م الف 268)

محمدعلى جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آخرين اطالعيه بانك مركزى درباره 
«رمز دوم پويا»

 در صورت داشتن ســوال درباره فعال سازى يا استفاده از رمزهاى 
پوياى كارت هاى بانكى، با شــماره تلفن هاى مركز ارتباط با مشتريان 

بانك خود تماس بگيرند.
به گزارش خبرآنالين، بانك مركزى در نهمين اطالعيه درباره رمز پويا 
اعالم كرد: هموطنان گرامى در صورت وجود هرگونه ســوال يا ابهام 
درباره فعال سازى يا استفاده از رمزهاى پوياى كارت هاى بانكى با شماره 

تلفن هاى مركز ارتباط با مشتريان بانك خود تماس بگيرند.
در همين زمينه مركز تماس كاشف با شــماره 91009960 به صورت 
شبانه روزى آماده دريافت پيشنهادات و يا انتقادات هم ميهنان درباره نحوه 

خدمت رسانى بانك ها و مؤسسات اعتبارى است.
امكان دريافت رمز دوم پويا از طريق پيامك از 17 دى  شــروع شده و 
تمامى بانك ها و مؤسسات اعتبارى به تدريج تا پايان دى  اين خدمت را 
ارائه مى دهند. هموطنان گرامى الزم است براى ارائه تاييديه شماره تلفن 
همراه از طريق ارتباط با مركز تماس بانك خود يا شعبه و يا وب سايت 

بانك خود اقدام كنند.

اجراى سامانه جامع روابط كار
 تا يك ماه آينده در سراسر كشور

 سامانه جامع روابط كار هم اكنون در 23 استان راه اندازى شده است 
و ظرف يك ماه آينده در سراسر كشور اجرايى مى شود. 

معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشاره به آخرين 
وضعيت راه اندازى سامانه جامع روابط كار كه با هدف الكترونيكى ثبت 
قراردادهــاى كار و تنظيم روابط كارگر و كارفرما در دســتور كار قرار 
گرفته است، گفت: با شروع به كار اين سامانه در سراسر كشور، تمامى 
دادخواست ها در اين سامانه ثبت خواهند شد و اجازه ثبت قرارداد سفيد 

امضا را نخواهد داد.
«حاتم شاكرمى» در گفت وگو با ايرنا شفافيت را موضوع اصلى راه اندازى 
سامانه جامع روابط كار بيان كرد و گفت: براى استفاده از اين سامانه همه 
كارگران و كارفرمايان كشــور بايد يكبار به پيشخوان دولت مراجعه و 

احراز هويت شوند و اطالعات آن ها ثبت شود. 
وى تاكيــد كــرد: بــراى الكترونيكى كــردن خدمات بايــد برخى از 
دستورالعمل ها و آئين نامه ها اصالح شود. با اصالح اين دستورالعمل هاى 

ناقص، قراردادهاى منعقد شده بين كارگر و كارفرما شفاف مى شود. 
ســامانه جامع روابط كار از مهرماه 1397 با هدف شــفافيت بيشتر به 

صورت آزمايشى فعاليت خود را در 5 استان شروع كرد. 
همچنين اعالم شد كه با راه اندازى سامانه جامع روابط كار تمامى خدمات 
در حوزه روابط كار به صورت الكترونيكى و غيرحضور ارائه مى شود و 

در نتيجه آن ارائه خدمات به اين قشر از جامعه تسهيل مى شود. 
براى ثبت اطالعات در سامانه جامع روابط كار در مرحله نخست بايد 
كارگر و كارفرما، با در دســت داشتن كارت ملى و كارت پايان خدمت 
وظيفه (براى آقايان) به دفاتر پيشــخوان مراجعه كنند. در گام بعد براى 
ثبــت اطالعات در اين دفاتر بايد 5 هزار تومان پرداخت شــود و رمز 
عبور سامانه از طريق پيامك به متقاضى اعالم شود، سپس كارگران بايد 
خدمات مربوط به روابط كار  از جمله ثبت الكترونيكى دادخواست  را 

با مراجعه به سايت prkar.mcls.gov.ir ثبت كنند.

تكرار خودكفايى گندم 

 در ســال زراعى جارى 5 ميليون و 950 هزار هكتار به زير كشــت 
گندم رفته و 99 درصد برنامه كشت محقق شده است.

مجرى طرح گندم وزارت جهاد كشاورزى در گفت و گو با تسنيم اظهار 
كرد: كشت گندم براى سال زراعى جارى از ابتداى مهرماه آغاز و تا دهه 
نخســت دى ماه 5 ميليون و 950 هزار هكتار از اين محصول در كشور 

كشت شده است.
اسماعيل اسفنديارى پور افزود: برنامه كشت ما براى سال زراعى جارى 
6 ميليون هكتار گندم است كه حدود 98 تا 99 درصد اين برنامه محقق 

شد.
مجرى طرح گندم وزارت جهاد كشــاورزى ادامه داد: با توجه به اينكه 
آمار نهايى كشــت درحال جمعآورى اســت و تا چند روز آينده ارائه 
ميشود، پيش بينى مى شود كه سطح زير كشت گندم از 6 ميليون هكتار 
عبور مى كند كه اين به معنى آن اســت كه برنامه تعيين شده براى سال 

زراعى جارى به طور كامل اجرا شده است.
وى با بيان اينكه سطح زير كشت محصول اساسى گندم در سال زراعى 
جارى مشــابه سال گذشته بوده و 2 تا 3 درصد نيز افزايش يافته است، 
تصريح كرد: سطح زير كشت گندم ديم در سالجارى به شكل مشخصى 
از ســال گذشته بيشتر است، همچنين سطح زير كشت گندم آبى نيز از 

سال قبل بيشتر خواهد بود. 
اســفنديارى با بيان اينكه پراكنش بارندگى در بيشتر استان هاى كشور 
مناسب بوده است، اظهار كرد: در بيشتر مناطق ديم سرد و گرم گندم سبز 

شده است و وضعيت مناسبى دارد. 
وى با بيان اينكه كل گندم مورد نظر كشــور را در سالجارى در داخل 
توليد مى كنيم و به خودكفايى مى رسيم، افزود: در استان هاى داراى اقليم 
گرم و خشك، كشاورزان درحال مصرف سرك و شروع مبارزه با علف 

هرز هستند.

هر المپى نخريد!

 المپ هاى مختلف داراى طول عمر، مصرف ســاالنه و انتشــار 
دى اكسيدكربن متفاوتى هستند.

 براســاس بررسى هاى انجام شــده، المپ هاى LED باالترين طول  
عمر و كمترين ميــزان مصرف برق را دارنــد؛ همچنين بايد توجه 

داشت كه هنگام انتخاب، المپ هاى استاندارد خريدارى شود.
نياز مصرف المپ در كل كشــور بيشتر از 100 ميليون شعله تخمين 
زده شده و اين درحالى است كه به رغم توان توليد داخلى، 60 درصد 
اين المپ ها وارداتى اســت. براى عمر مفيد المپ ها، استانداردهاى 
متعددى وجــود دارد، اما به طور ميانگيــن مى توان گفت كه المپ 
گازى ســديم 24 هزار ســاعت، المپ گازى متال 18 هزار ساعت، 
المپ گازى جيوه 8000 ساعت، المپ كم مصرف زير 7000 ساعت 

24 تا 48 هزار ساعت عمر مفيد دارند. LED و المپ هاى
به گزارش ايســنا، در اين بين، برخى از المپ هــاى خارجى كه در 
بازار وجود دارند، اطالعات غلطى را روى بســته بندى براى فريب 
مخاطب درج كرده اند. به طور مثال ممكن اســت روى بســته المپ 
توان آن را 22 وات نوشته، اما توان آن فقط 18 وات باشد و به همين 
دليل الزم اســت كه شهروندان هنگام خريد، المپ هاى استاندارد را 

خريدارى كنند.
در همين راســتا، يكى از اعضا سنديكاى صنعت برق ضمن انتقاد به 
اين مسأله كه المپ هاى تقلبى در بازار زياد شده است، به ايسنا گفت: 
آمار دقيقى براى اين مســأله وجود ندارد اما گاهى ديده مى شود كه از 

نام شركت هاى معتبر براى توليد المپ هاى تقلبى استفاده شده است.
 خمســه همچنين گفت: برخى شركت هاى معتبر براى جلوگيرى از 
اين مسأله از جوهرى پاك نشــدنى روى المپ استفاده كردند كه از 
هيچ طريقى امكان ازبين رفتن اين جوهر وجود ندارد، اما با اين حال 
الزم است كه شهروندان نيز هنگام خريد دقت كافى را داشته باشند.
گفتنى است كه طول عمر المپ هاى رشته اى 60 وات 1200 ساعت، 
8 وات 25 LED المپ كم مصرف 12 وات 8000 ســاعت و المپ
هزار ســاعت است. همچنين مصرف برق ساالنه المپ رشته اى 220
كيلووات ســاعت، مصرف برق ساالنه المپ كم مصرف 45 كيلووات 
30 كيلووات ساعت است. LED ساعت و مصرف برق ساالنه المپ
عالوه بر اين، انتشــار دى اكســيدكربن در المپ هاى رشته اى 170
كيلوگرم در سال، در المپ هاى كم مصرف 35 كيلوگرم در سال و در 

23 كيلوگرم در سال است. LED المپ هاى

كدام كاالهاى اساسى
 در آبان ماه گران شدند

 بررســى قيمت كاالهاى اساسى نشان مى دهد خرماى مضافتى 
در آبان ماه امســال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 

129/6 درصدى بوده است.
به گزارش تســنيم، وضعيت تغييرات قيمتى كاالهاى اساســى و 

مهم توســط وزارت صنعت در آبان ماه امسال اعالم شد.
بررســى قيمت كاالهاى اساسى نشان مى دهد خرماى مضافتى در 
آبان ماه امســال نســبت به مدت مشابه ســال گذشته شاهد رشد 
129/6 درصدى بوده اســت، عالوه براين جــو داخلى نيز 73/7
درصــد، برنج طــارم 53/6 درصد، روغن موتــور 65/3 درصد، 
ســيمان 43/2 درصد، گوشت گوسفند 59/5 درصد، گوشت مرغ 
47/6 درصد و شــير اســتريل پاكتى 84/1 درصد رشد قيمت را 

تجربه كرده است.
همچنين آمارها نشــان مى دهد برنج داخلى هاشمى 51/4 درصد، 
الســتيك پرايد 47/6 درصــد، جوجه يك روزه گوشــتى 73/7

درصد و تخم مرغ 48/1 درصد در آبان ماه امســال افزايش قيمت 
است. داشته 

منابع آب كشور 
در معرض تخريب كيفى قرار دارد

 يكى از تهديدهاى جدى منابع آب، تخريب كيفى آن ها است.
مديركل دفتر نظام هاى بهره بردارى و حفاظت آب گفت: امروز شاهد ورود انواع آالينده ها 

از راه هاى مختلف به منابع آب سطحى و زيرزمينى كشور هستيم.
شــاپور رجايى پساب ها و پســماندهاى فاضالب و محيط شهرى و روستايى، صنعتى و 
زه آب هاى كشاورزى را از مهمترين موارد آلوده كننده منابع آب عنوان كرد و گفت: ورود 

اين آالينده ها به منابع آب، اندك آب در دسترس را نيز دچار مشكالت كيفى مى كند.
رجايى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: در حوزه حفاظت كيفى درصدد هستيم تا با شناسايى 

آالينده هــاى تهديدكننده كيفيت منابع آب و توليد نقشــه كيفى آن، به عالج بخش كيفى 
منابع آب بپردازيم.

وى گفت: رويكرد اصلى وزارتخانه، شناسايى آالينده  ها و اتخاذ تدابيرى براى جلوگيرى 
از آلودگى منابع آب در دسترس است.

رجايى گفت: در زمان حاضر با مصرف حدود 3 هزار و 500 ليتر آب، يك كيلو محصول 
توليد مى شــود، اين درحالى اســت كه مى توان با كمتر از هزار ليتــر نيز به همان ميزان 

محصول دست يافت.
وى اظهار كرد: يك ســوم از منابع آب قابل استفاده در دنيا دچار تاثيرات كاهش كيفيت 
شــده اند و اين موضوع ضرورت توجه ويژه بــه مباحث كيفى در كنار كنترل كمى آن را 

آشكار مى كند.

 8 هزار و 400 فقــره تخلف از بازاريان 
اين شهر ثبت شده كه بيشترين آن مربوط به 

گرانفروشى است. 
سرپرست معاونت بازرسى و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان اظهار 
كــرد: در 9ماهه ســالجارى، 83 هزار و 84

فقره بازرسى از بازار همدان صورت گرفت 
كه از اين تعداد 8 هزار و 400 مورد تخلف 

از اصناف ثبت شد. 
اينكــه  بيــان  بــا  صفــارى  داريــوش 
گرانفروشــى درصــدر تخلف هــاى صنفــى 
ــازار همــدان قــرار داشــت، اضافــه كــرد:  ب
درج نكــردن قيمــت، صادرنكــردن فاكتــور، 
كم فروشــى،  كســب،  پروانــه  نداشــتن 
كاال،  موجــودى  اعالم نكــردن  و  تقلــب 
ــه  ــود ك ــرى ب ــاى ديگ ــب تخلف ه به ترتي
توســط كســبه همــدان انجــام شــده اســت. 
ــارت  ــى و نظ ــت بازرس ــت معاون سرپرس
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان 
ايرنــا  بــا  گفت وگــو  در  همــدان 
خاطرنشــان كــرد: آرد، برنــج، چــاى، ميــوه، 
ــد و  ــان، قن ــى، ن ــبوس گندم، روغن نبات س
شــكر، كــود شــيميايى و گوشــت، 10 قلــم 

ــاره  ــندگان درب ــه فروش ــتند ك ــى هس كاالي
آن هــا مرتكــب تخلــف شــده اند. 

صفارى گفــت: پرونده تخلــف اين افراد 
تشكيل و براى رسيدگى و تعيين مجازات به 

تعزيرات حكومتى ارجاع شده است. 
وى به نقش گزارش هاى مردمى در شناسايى 
افراد متخلف اشاره كرد و افزود: سامانه 124
آماده دريافت هرگونه شــكايت و نارضايتى 

مصرف كنندگان از واحدهاى صنفى است. 
36 هزار واحد صنفى شامل توليدى، توزيعى 
و خدماتى در همدان زير پوشش 50 اتحاديه 

فعاليت دارند. 

 با ســقوط يك فروند هواپيماى مسافرى 
بوئينــگ صبــح روز چهارشــنبه در حوالى 
تهران، بــارى ديگر خاطرات تلخ ســوانح 
هوايى گذشــته كه براى هواپيماهاى بوئينگ 

در سراسر جهان رخ داده بود، يادآورى شد.
صبح چهارشنبه هفته گذشته يك هواپيماى 
بوئينــگ 737 اوكراين تنهــا دقايقى پس از 
پــرواز از فرودگاه امام خمينى (ره) در تهران 
سقوط كرد و تمامى 176 نفر مسافر و خدمه 
پروازى آن در اين حادثــه جان باختند. اين 
هواپيما متعلق به شركت هواپيمايى اوكراين 
 (Ukraine International) اينترنشنال 

بوده است.
تعدادى از دانشجويان دانشگاه هاى 
مختلف از جمله شريف نيز در اين 
حادثه جان خود را از دست دادند، 
آمــارى كه تاكنون از دانشــجويان 
كشته شــده به دســت آمــده، 13

نفر اســت كه البته همــه آن ها از 
دانشجويان دانشگاه شريف هستند.

بر اســاس گزارش هاى منتشرشده 
در آسوشيتد پرس، به نظر مى رسد 
كه اين هواپيما همچون يكى ديگر 
از هواپيماهاى بوئينگ 737 مكس 
كه در سال 2018 ميالدى 2 سقوط 
مرگبــار را به نام خــود ثبت كرد، 
كارنامه درخشانى در سابقه پروازى 

خود ندارد.
800 نسخه  – به گزارش ايسنا، بوئينگ 737
به روزرسانى شــده از مدل 737-700 است 
كــه به عنوان جايگزيــن بوئينگ 400-737
معرفى شد و به توليد انبوه رسيد. اين هواپيما 
به منظور رقابت با ايرباس A320 وارد ناوگان 
هوايى ايرالين هاى جهان شده است. اين مدل 
هواپيما با ظرفيت صندلى 162 مسافر و 189
مسافر در دو كالس پروازى قابل سفارش و 

پرواز است.
اين جت مسافربرى كه يكى از هواپيماهاى 

2 موتــوره بــراى پروازهاى با بــرد كوتاه 
و متوســط محســوب مى شــود، يكى از 
هواپيماهاى معمول و رايج مورد اســتفاده 
شــركت هاى هواپيمايى در جهان به شمار 
مى رود. بوئينگ 737-800 كه در دهه 1990
ميالدى معرفى شــد، مدل قديمى تر بوئينگ 
737 مكس است كه در 10 ماه گذشته تحت 
تاثير ســقوط 2 فروند از اين نوع از هواپيما 
زمين گير شــده و مجوزى بــراى پرواز آن 

صادر نشده است.
حاال با سقوط مرگبار ديگرى كه اين بار براى 
هواپيمايى اوكراين اينترنشــنال در تهران رخ 
داده، بد نيســت كه به كارنامه سوانح هوايى 

اين مدل هواپيما نگاهى شود.
در مــاه مارس 2016 يــك فروند هواپيماى 
بوئينــگ 737-800 متعلــق بــه هواپيمايى 
فالى دوباى (FlyDubai) از شــهر دوبى 
برخاست و درحالى كه تالش مى كرد بر باند 
فرودگاه روسيه فرود بيايد، با سانحه روبه رو 
شــد كه به جان باختن 62 نفر از مسافران آن 

منجر شد.
يكى ديگر از پروازهاى اين هواپيما كه متعلق 
به شــركت اير اينديا اكسپرس بود، در ماه مه 
سال 2010 ميالدى به هنگام فرود در فرودگاه 

مانگالور هند دچار سانحه شد و 150 نفر از 
مسافران و خدمه پروازى آن كشته شدند. 

همچنيــن از ديگر ســوانح ثبت شــده براى 
هواپيماى بوئينگ 737-800 مى توان به موارد 

زير اشاره كرد:
پرواز شــماره 1907 گول اير ترنسپورت در 
تاريخ 29 ســپتامبر 2006 با 154 نفر مسافر 
در اثــر برخورد با يك هواپيماى ديگر به نام 
Embraer Legacy) 600 امبرائر لگسى

600) در آســمان دچار حادثه شد و تمامى 
مسافرانش جان باختند.

همچنيــن در تاريــخ 5 ماه مه ســال 2007
ميالدى يك فروند هواپيماى بوئينگ 737-

800 در پرواز شــماره 507 متعلق به شركت 
كنيا ايرويز با 105 نفر مســافر و 9 نفر خدمه 
پروازى دچار حادثه شد و تمامى سرنشينان 

آن كشته شدند.
در 25 فوريه ســال 2009 ميالدى يك فروند 
هواپيماى بوئينگ مدل 737-800 با شــماره 
پرواز 1951 متعلق به شركت تركيش ايرالين 
از استانبول به پرواز درآمد و درحالى كه تالش 
مى كرد بر باند فرودگاه آمســتردام هلند فرود 
بيايد، دچار حادثه شد و از 135 نفر مسافر و 
خدمه پروازى آن، 9 نفر كشته و 84 نفر نيز به 

شدت مجروح شدند. نتايج بررسى ها حاكى 
از نقص فنى و خروج هواپيما از رادار بود.

در ژانويه سال 2010 يك فروند از اين هواپيما 
در پرواز شــماره 409 شركت اتيوپيا ايرالينز 
دقايق كوتاهى پس از برخاســتن از فرودگاه 
بيروت لبنان، در درياى مديترانه سقوط كرد و 

تمامى سرنشينان آن جان باختند.
شــركت  ســخنگوى  فرايدمــن،  مايــكل 
هواپيماســازى بوئينگ مســتقر در شيكاگو 
در اينباره به گزارشگر آسوشيتدپرس گفت: 
ما در حال جمــع آورى اطالعات مربوط به 
ســقوط اين هواپيما هستيم و از گزارش هاى 
منتشرشده از سوى منابع خبرى و موثق ايران 

آگاهيم. 
بــا اينكــه بوئينگ همچون ســاير 
جهان  در  هواپيمــا  توليدكننــدگان 
همواره درباره بررســى علل و نحوه 
حادثــه با ايرالين و كشــور مربوطه 
همكارى مى كند، اما گفته مى شــود 
كــه احتمــاال همــكارى بوئينگ به 
با  در رابطه  ســازنده  عنوان شركت 
انجام و ادامه تحقيقات و بررسى هاى 
مربوط به سقوط بوئينگ 800-737

تحت  تهران،  در  اوكراينــى  ايرالين 
تاثيــر تحريم هاى كاخ ســفيد عليه 
برنامه هاى هســته اى ايــران خواهد 

گرفت.
ســقوط ســحرگاهى هواپيماى 800-737
اوكراينــى در تهــران درحالــى رخ داد كه 
شــركت هواپيماســازى بوئينگ در شرايط 
وخيم و نابســامانى كه براى آن، تحت تاثير 
ســقوط 2 فروند هواپيمــاى بوئينگ 737

مكس به وجود آمده است، به سر مى برد.
بوئينگ 737 مكس كــه يكى از جديدترين 
و به روزتريــن اعضاى خانواده ســرى 737

به شــمار مى رود، ميزبان به روزرســانى هاى 
جديد و سيســتم نرم افزارى پيشرفته اى براى 

هدايت خودكار و اتوماتيك جت است.

گرانفروشى بيشترين تخلف بازار همدان

مرورى بر كارنامه سقوط هواپيماهاى بوئينگ 800-737 تاكنون
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فوالد، پاتوسى را از چنگ استقالل درآورد! 
 آياندا پاتوسى ستاره سابق استقالل براى نيم فصل و به صورت قرضى 

به فوالد خوزستان پيوست. 
به گزارش ورزش 3، در توافقى ميان 3 باشــگاه فوالد، بنى ياس و كيپ 
تاون، آياندا پاتوسى به صورت قرضى و براى نيم فصل به فوالد پيوست. 
پاتوسى كه در نيم فصل گذشته به استقالل آمد و از همان بازى نخست 
براى آبى ها درخشيد پس از ترك استقالل و نيم فصل نيمكت نشينى در 

بنى ياس، با پيراهنى متفاوت به ليگ ايران بازگشت. 
اين هافبك 27 ساله درحالى به فوالد پيوست كه گفته مى شد وى دوباره 

به استقالل برمى گردد. 

ارسال مدارك استقالل و شهر خودرو 
  (AFC) به

 دپارتمان بين الملل فدراســيون فوتبال از ارســال مدارك تيم هاى 
شهرخودرو و استقالل به كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) خبر داد. 

مدارك تيم هاى شهرخودرو و استقالل پس از بررسى از سوى دپارتمان 
بين الملل فدراســيون فوتبال براى شركت در رقابت هاى ليگ قهرمانان 

2020 آسيا به كنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال شد. 
با توجه به اينكه تيم هاى استقالل و شهرخودرو از مرحله دوم مقدماتى 
وارد مسابقات مى شوند، مدارك تيم ها بايد زودتر به AFC ارسال شود 
كه دپارتمان بين الملل پس از بررسى، مدارك تيم هاى فوق را ارسال كرد. 

تساوى لستر و استون ويال در جام اتحاديه
 ديدار تيم هاى لسترسيتى و استون ويال با تساوى يك بر يك به اتمام 

رسيد تا همه چيز به بازى برگشت كشيده شود. 
از دور رفت مرحله نيمه نهايى جام اتحاديه فوتبال باشگاه هاى انگليس، 
لسترسيتى در خانه خود برابر استون ويال با تساوى يك بر يك متوقف 

شد. 
در ديگر ديدار دور رفت مرحله نيمه نهايى، منچستريونايتد در ورزشگاه 
خانگى خود در «اولدترافورد» مقابل منچسترسيتى با حساب 3 بر يك 

شكست خورد. 
ديدارهاى دور برگشت 3 هفته ديگر برگزار مى شود. 

همدردى شوچنكو با خانواده قربانيان 
سقوط هواپيما 

 «آندرى شــوچنكو» ستاره اسبق تيم ملى اوكراين و باشگاه ميالن با 
انتشار پستى در فضاى مجازى با خانواده هاى قربانيان سقوط هواپيماى 

متعلق به خطوط هوايى اوكراين در تهران ابراز همدردى كرد. 
يك فروند هواپيماى مســافربرى بويينگ 737  متعلق به خطوط هوايى 
اوكراين صبح چهارشنبه در نزديكى فرودگاه امام خمينى(ره) سقوط كرد 

و 167 مسافر و 9 خدمه پرواز در اين حادثه جان باختند. 
به گزارش ايسنا، به دنبال اين سانحه دلخراش، شوچنكو ستاره اوكراينى 
اســبق باشگاه آ. ث ميالن با انتشار پســتى در صفحه اينستاگرام خود 
نوشت: خانواده ما همدردى صميمانه و حمايت خود را با خانواده هاى 
مســافرين پرواز تهران به اوكراين ابراز مى دارد و براى ازدســت دادن 

عزيزانتان متأثريم. 

ادامه محروميت 6 تيم ليگ برترى پابرجاست
6 تيم ليگ برترى با وجود عقد قرارداد همكارى با بازيكنان جديد 

خود، نمى توانند از اين بازيكنان استفاده كنند. 
به گزارش ايســنا، با شــروع فصل نقل وانتقاالت، تيم هاى ليگ برترى 
مذاكرات خود را با بازيكنان مدنظرشان آغاز كردند و توانستند با تعدادى 

از بازيكنان به توافق برسند. 
در روزهاى گذشته تيم هايى مانند استقالل، سپاهان، شهرخودرو و حتى 
تيم هاى قعرنشين مانند شاهين شهردارى بوشهر، گل گهر سيرجان و . 
. . بازيكنانــى را به خدمت گرفتند اما برخى از تيم ها هنوز نتوانســتند 

قراردادى را در هيأت فوتبال استان يا سازمان ليگ ثبت كنند. 
اين مشكل مربوط به محروميت 6 تيم ليگ برترى از پنجره نقل وانتقاالت 
زمستانى تا زمان عمل به تعهدات مالى خود در طول فصل جارى است. 
كميته انضباطى فدراســيون فوتبال با اســتناد بــه مصوبه كميته تعيين 
وضعيت، 6 تيم استقالل، پرسپوليس، تراكتور، پارس جنوبى، نساجى و 

صنعت نفت آبادان را محروم كرده است. 

آغاز اردوى خارجى تراكتور در تركيه
 تراكتور براى برپايى اردوى آماده سازى راهى تركيه شد. 

به گزارش ايســنا، با توجه به سردى هواى تبريز و ضرورت برگزارى 
تمرينات مستمر به منظور آمادگى تيم براى حضور قدرتمند در نيم فصل 

دوم مسابقات ليگ برتر، كاروان تراكتور راهى تركيه شد. 
تراكتورى ها روزچهارشــنبه 18 دى ماه تبريــز را به مقصد تركيه ترك 

كردند. 

امشب ال كالسيكو به سبك عربى
 تيــم فوتبال رئال مادريد با برترى 3 بر يك مقابل والنســيا، به فينال 

سوپرجام اسپانيا راه يافت. 
در نخستين ديدار مرحله نيمه نهايى سوپرجام اسپانيا كه براى نخستين بار 
با حضور 4 تيم و به ميزبانى عربستان برگزار مى شود، رئال مادريد برابر 

والنسيا به برترى 3 بر يك رسيد و فيناليست شد. 
در ديگر ديدار نيمه نهايى، بارسلونا و اتلتيكومادريد با هم ديدار كردند كه 

اين بازى با برترى بارسا همراه شد. 
فينال اين رقابت ها كه الكالسيويى ديگر است امشب به سبك عربى در 

شهر جده عربستان برگزار مى شود.

كيميا عليزاده نيز پر زد
 كيميــا عليــزاده، دارنــده مدال 
برنز تكوانــدوى المپيك 2016 ريو، 
مهاجرت كــرد و در المپيك 2020 
توكيو خارج از پرچــم ايران مبارزه 

خواهد كرد. 
وى كه چنــدى پيش از ايران خارج 
شد گويا قصد بازگشت به كشور را 

ندارد. 
شــنيده ها حاكى از آن اســت كه كيميا عليزاده احتماال با پرچم كميته 

بين المللى المپيك در توكيو شركت خواهد كرد. 

ووشو المپيكى شد 
 رشته ووشو به طور رسمى در بازى هاى المپيك 2022 جوانان كه 
به ميزبانى شهر «داكار» سنگال برگزار مى شود، حضور خواهد داشت. 
با درخواســت كشور سنگال به عنوان ميزبان بازى هاى المپيك 2022 
جوانان و موافقت هيأت رئيســه كميته بين المللــى المپيك، حضور 

رسمى ووشو در اين بازى ها تصويب شد. 
«مارك آدامز» ســخنگوى كميته بين المللى المپيك در اين باره، گفت: 
با توجه به عالقمندان گســترده اين رشته در جهان، حضور ووشو در 

المپيك 2022 موجب افزايش انگيزه جوانان در اين رشته مى شود. 
ووشــو در بازى هــاى المپيك 2008 پكن و المپيــك 2014 جوانان 
نانجينگ به طور نمايشــى حضور داشت و اكنون به طور رسمى راهى 

اين بازى هاى بزرگ در رده سنى جوانان شده است. 

كوالكوويچ: تكليف ما مشخص است
 ســرمربى تيم ملى واليبال ايران با 
بيان اين كه تيم هاى صاحب  نام با فرم 
خوبى به مســابقات انتخابى المپيك 
در قاره آســيا آمدند، گفــت: براى 
هر تيمى رفتن بــه توكيو فوق العاده 

جذاب است. 
كوالكوويچ  ايگور  ايسنا،  گزارش  به 
در نشســت خبرى پس از پيروزى 

ايران افزود: مســابقه با چين يكى از بازى هاى ايران در مسير راه يابى 
به المپيك بود. يك مســابقه براى رســيدن به هدف بزرگ كه گرفتن 

بليت توكيو است. 
وى گفت: بازيكنان چين در اين بازى خيلى قدرتمند ظاهر شدند و در 

مواقعى تيم ما را آزار دادند. 
كوالكوويچ درباره مســابقات انتخابى المپيك و نتايج به دست آمده 
در ديگر بازى هــا گفت: تمام بازى هاى ايــن تورنمنت براى ايران 
اهميــت زيادى دارد، همانطور كه براى ديگر تيم ها نيز اهميت دارد. 
در گروه ما وضعيت مشــخص است و ايران و چين به مرحله نيمه 
نهايى صعود كردند و در ديگر گروه اين رقابت ها نيز قطر و استراليا 

صعود كردند. 
ســرمربى تيم ملى واليبال ايران ادامه داد: قطر با ارائه يك بازى خوب 
مقابل استراليا همه را سوپرايز كرد و همينطور كره با بازى خوب كار را 
براى استراليا سخت كرد. استراليا يكى از بهترين تيم هاى شركت كننده 
در اين رقابت هاســت، اما مسابقات انتخابى المپيك مهم است و همه 

شانس حضور در مسابقات المپيك را دارند و با همه قدرت آمدند. 
وى تاكيد كرد: تيم هاى صاحب نام با فرم خوبى به اين رقابت ها آمدند 

و براى هر تيمى رفتن به توكيو فوق العاده جذاب است. 

محروميت ورزشكار پارالمپيكى ايران 
به خاطر دوپينگ

 كميته بين المللى پارالمپيك، ورزشكار ايرانى را به خاطر دوپينگ به 
مدت 9 ماه از حضور در ميادين ورزشى محروم كرد. 

به نقل از سايت پارالمپيك، كميته بين المللى پارالمپيك اسدا. . عظيمى 
ورزشــكار ايرانى را به خاطر دوپينگ به مــدت 9 ماه از حضور در 
ميادين ورزشــى محروم كرد. اين ورزشكار ايرانى در المپيك 2016
ريــو در كالس F۵٣ حاضر بود ولــى به دليل وجود ماده ممنوعه در 
نمونه آزمايشى اين ورزشــكار در 17 آگوست 2019، اين ورزشكار 
با محروميت 9 ماهه از حضور در رويدادهاى بين المللى روبه رو شد. 
به اين ترتيب اين ورزشــكار از 17 آگوســت 2019 تا 17 مى 2020
قادر به حضور در رقابت ها نيســت و تمامى امتيازها و مدال هاى اين 

ورزشكار در اين بازه تاريخى گرفته مى شود. 

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 139860326006001282 مورخ 1398/10/01 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى شــيرخدا جانجان 
فرزند حسين به شماره شناســنامه 470 صادره از مالير در شش دانگ يك باب مغازه 
به مساحت 20/21 مترمربع قسمتي از پالك يك اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار 
مالير خريدارى از مالك رســمى ملك صفرى فتاحى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 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، 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 430)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/5

محمدرضا امينى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

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 139860326006001317- 1398/10/4 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى مجيد اســمى فرزند 
مقصود به شماره شناسنامه 18105 صادره از مالير سه دانگ مشاع از شش دانگ يك 
باب گاراژ و ســاختمان احداثى  در آن به مساحت 1473/27 مترمربع قسمتي از پالك 
يك اصلي واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى ملك صغرى فتاحى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 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، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 426)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/30

محمدرضا امينى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

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 139860326006001314-1398/10/4 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى نادر امينى فرزند ابراهيم 
به شماره شناســنامه 10 صادره از  مالير سه دانگ مشاع از  شش دانگ يك باب گاراژ 
و ساختمان احداثى  در آن به مساحت 1473/27 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي 
واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى ملك صغرى فتاحى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
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.الف424)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/5

محمدرضا امينى
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

با عبور سروقامتان از ديوار چين 
ايران به جمع 4 تيم نهايى صعود كرد 

 رقابت هاى واليبال قهرمانى آســيا و انتخابى المپيك 2020 توكيو با پشت سر گذاشتن 
مرحله مقدماتى به ديدارهاى پايانى نزديك شــد و 4 تيم برتر جواز حضور در مسابقات 

مرحله نيمه نهايى را كسب كردند. 
تيم ملى واليبال ايران در مسابقات مقدماتى با تيم هاى قزاقستان، چين تايپه و چين هم گروه 
بود كه با غلبه بر حريفان خود به عنوان تيم نخست راهى مرحله دوم شد و تيم چين نيز 

پس از ايران صعود كرد. 

در گروه ديگر نيز قطر شگفتى ســاز شــد و به عنوان تيم نخست راهى مرحله نيمه پايانى 
شد. قطر مقابل تيم  مدعى استراليا نمايش خوبى داشت و به راحتى اين تيم را مغلوب كرد 
اما در مصاف با كره جنوبى كم آورد و در يك بازى نزديك،  3 بر 2 بازى را واگذار كرد، 
اما با توجه به شكســت كره جنوبى مقابل استراليا اين تيم قطر بود كه با 7 امتياز به عنوان 
ســر گروه صعود كرد و تيم كره جنوبى نيز پس از قطر با 6 امتياز به عنوان تيم دوم قدم به 

مرحله نيمه پايانى گذاشت. 
مرحله نيمه پايانى اين رقابت امروز با انجام 2 بازى حســاس دنبال مى شود، در نخستين 
بازى تيم ملى واليبال كشورمان به ديدار چشم بادامى ها خواهد رفت. شاگردان كوالكوويچ 
كه مرحله مقدماتى را با اقتدار پشــت ســر گذاشتند در اين مرحله نبايد كار زياد سختى 

داشته باشند زيرا تيم كره جنوبى نشان داد كه آن صالبت سابق را ندارد و اگر سروقامتان 
كشور با حوصله بازى كنند پيروزى راحتى را پيش رو خواهند داشت. 

ايــران كه بــدون بازى هاى تداركاتى قدم بــه اين رقابت ها گذاشــت، 3 بازى مقدماتى 
كمك شــايانى بر انسجام تيمى ايران داشت و حاال امروز با آمادگى بيشتر مى تواند مقابل 

كره جنوبى صف آرايى كند.
ديگر بازى نيمه نهايى را قطر شگفتى ساز مقابل چين برگزار خواهد كرد، برنده اين ديدارها 
فردا براى راهيابى به المپيك مقابل هم قرار خواهند گرفت و ملى پوشــان كشــورمان راه 
چندان سختى براى دريافت ويزاى المپيك 2020 توكيو ندارند و انشاا. . . فردا به اين امر 

مهم نائل خواهند آمد. 

 تيم فوتبال پاس همدان اين روزها آبستن 
حوادث پرشــمارى اســت و هر روز از اين 
باشگاه خبرهاى ناگوارى به گوش مى رسد و 

دل هواداران به درد مى آيد. 
پاس كه زمانى در آسيا فرمانروايى مى كرد حاال 
آنقدر كوچك شده كه هيچ كس براى اين تيم 
تره نيز خورد نمى كند و هرروز بر مشكالت و 

گرفتارى هاى پاس بزرگ افزوده مى شود. 
اين تيم كه در نيم فصل نخســت رقابت هاى 
ليگ دسته دوم كشور با تمام مشكالت نايب 
قهرمان شــد و يكى از بخت هاى صعود لقب 
گرفت، اين روزها حــال  و روز خوبى ندارد 
و ناقوس سقوط براى اين تيم به صدا درآمده 

است. 
بدهى هاى سرسام آور اين تيم از فصول گذشته 
موجب شد تا فدراسيون پنجره نقل وانتقاالت 
زمســتانى را بــه روى اين تيم ببنــدد و پاس 

دست وپايش براى تقويت بسته شود. 
متأســفانه متوليان امر نيز دســت روى دست 
گذاشــته و براى بازكردن ايــن پنجره قدمى 
برنداشــتند. درحالى كه تنها چند روز ديگر از 
زمان نقل وانتقاالت زمستانى باقى نمانده است 
و ســردمداران اين تيم نتوانستند يا نخواستند 
تــا اين پنجره را باز كنند. اين تيم در شــروع 
مسابقات نيم فصل دوم با مشكالت عديده اى 

روبه رو است. 
هنوز پاس با اين مشــكل كنار نيامده بود كه 
ســرمربى تيم نيز عطاى كار كردن در پاس را 
به لقايش بخشيد و رسمًا  از اين تيم جدا شد. 
احمد جمشــيديان كه در 2 فصل اخير  به رغم 
كمبودها نتايج خوبى با پاس گرفت و اين تيم 

را به عنوان يكى از مدعيان صعود معرفى كرد. 
وقتى با بى تفاوتى مسئوالن استان روبه رو شد 
آهنگ جدايى ســر داد و مشكالت خانوادگى 
را بهانه قرار داد تا روزهاى بد پاس به نام وى 

نوشته نشود. 
جمشــيديان كه مربى باهوشى است به خوبى 
دريافــت كه با پنجره بســته نقل وانتقاالتى و 
بى پولى نمى توان كار كرد و ســير نزولى پاس 
در راه است و با حرفه اى گرى اين بار خود را 
رسماً كنار كشــيد و پاس را با چالش تازه اى 

روبه رو كرد. 
متوليان پــاس نيز اين بار نتوانســتند بر اراده 
راسخ جمشــيديان خللى وارد كنند و مانع از 

رفتن وى شوند و در نهايت رضايت به جدايى 
سرمربى پاس دادند. 

احمد جمشيديان در طول فصل بارها با قهر و 
آشــتى بر متوليان پاس فشار آورد و هر بار با 
وعده و وعيد به تيم برگشــت اما وقتى علناً با 
بدقولى آنها روبه رو شــد اين بار به جدايى از 

پاس راسخ شد. 
پس از جدايى جمشيديان هيأت مديره، على 
قربانى دستيار نخست جمشيديان را سرمربى 
كردند تا نيم فصل دوم را كج دار و مريض ادامه 
دهند، پاس با اين شــرايط در نيم فصل دوم با 

مشكالت پرشمارى روبه رو خواهد بود. 
درحالى كه بيشــتر تيم هاى دسته دوم در حال 

تقويت خود و پوشش نقاط ضعف هستند و با 
انجام بازى هاى تداركاتى خود را براى شروع 
نيم فصل دوم آماده مى كنند، پاس با كوله بارى 

از مشكالت دست وپنجه نرم مى كند. 
حال وروز پاس براى دور برگشــت مســاعد 
نيســت و با اين شرايط بايد شــاهد سقوط 
اين تيم به رده هاى پايين جدول باشــيم و اگر 
بتوانيم در همان دسته دوم باقى بمانيم شاهكار 

كرده ايم. 
علــى قربانــى در نيم فصل دوم راه ســخت 
و ناهمــوارى را پيــش رو دارد و از نزديــك 
مشكالت را لمس كرده و مى داند كه روزهاى 

سختى را پيش رو خواهد داشت. 

شخصى  مشكالت  به دليل  جمشــيديان   
نمى توانســت به عنوان سرمربى پاس فعاليت 
خود را ادامه دهد و داليل وى براى مسئوالن 
اجرايى نيز منطقى بــود و در نهايت وى از 
كادر فنى خواست كه از تيم كناره گيرى كند

 و در نهايت على قربانى به عنوان ســرمربى 
پاس برگزيده شد.

سرپرســت مديرعاملــى باشــگاه پــاس با 
اعــالم اين خبر گفت: جمشــيديان رســما 
از ما خواســت كه اجازه بدهيم از ســمت 
خود كناره گيرى كــرده و بر پيگيرى و حل 
مشكالت شــخصى خود متمركز شود و در 
نهايت با مشورتى كه با عباس صوفى رئيس 

هيأت فوتبال و محســن جهانشير مديركل 
ورزش و جوانان اســتان داشتم و با اطالع از 
مشكالتش با اين درخواست موافقت كردم. 
با اين حال به پيشنهاد او و موافقت مسئوالن، 

على قربانى به عنوان سرمربى معرفى شد.
محمد مظهرى افزود: بــا تغيير كادر به هيچ 
عنوان موافق نبوده و نيستيم و به همين دليل 
طبق مشورتى كه با احمد جمشيديان داشتيم، 
على قربانى ســرمربى تيم معرفى شــد و از 
جمشيديان نيز درخواســت كرديم به عنوان 
مدير فنى تيم حداقل در مسابقات به همدان 
سفر كند و قطعا نمى گذاريم وى خداحافظى 

كند.

وى با اشــاره به اينكه به رغم پيگيرى ها، 
همچنان پنجــره نقل وانتقاالت براى پاس 
بسته اســت، گفت: با همين داشته هايمان 
حضــور  مســابقات  برگشــت  دور  در 
مى يابيــم اما اگر موانع موجود برداشــته 
مى شــد، قطعــا بازيكنــان خوبى جذب 

مى كرديم.
سرپرست مديرعاملى باشــگاه پاس با بيان 
اينكه حمايت همه جانبــه از على قربانى به 
سود پاس است، گفت: در نيم فصل نخست 
نتايج خوبى همراه با جمشيديان، كادر فنى و 
بازيكنانش كســب كرديم و همين راه را در 

نيم فصل دوم با قدرت ادامه مى دهيم.

نامگذارى ورزشگاه 
بهار به نام 
شهيد سليمانى

 مجموعه ورزشــگاه جوانان بهار به نام 
سپهبد سليمانى نام گذارى شد.

سرپرســت اداره ورزش و جوانــان بهار با 
اشاره به نامگذارى ورزشــگاه جوانان بهار 
به نام سپهبد ســليمانى، اظهار كرد: شهادت 
جانگداز سپهبد ســليمانى و يارانشان داغى 
بزرگ بر قلب ملت ايران گذاشت و جامعه 
ورزش و جوانان بهار نيز مانند ســاير مردم 

واليت مدار داغدار شد.
عليرضا صفى زاده افزود: شهيد سليمانى حق 
بسيار زيادى به گردن مردم ايران دارند، ما نيز 
بايد ادامه دهنده راه اين شــهيد عزيز باشيم، 

زيرا او الگويى مناسب براى جامعه ورزشى 
ما محسوب مى شود .

وى ادامــه داد: بــراى پاسداشــت تالش و 
مجاهدت  هــاى شــهيد ســليمانى به زودى 
مجموعه ورزشــى جوانان بهار به نام سردار 
رشيد اسالم « سپهبد شهيد قاسم سليمانى » 

تغيير نام مى دهد.

22 دى ماه آغاز دوم 
ليگ دسته دوم

 سازمان ليگ فدراســيون فوتبال برنامه 4 
هفته از رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال در 

نيم فصل دوم را اعالم كرد.
هفته چهاردهم - يكشنبه 22 دى ماه 98

شهردارى همدان - كاسپين قزوين
 ساعت 14- ورزشگاه قدس همدان
شهردارى بندرعباس - پاس همدان

ساعت 14- ورزشگاه خليج فارس بندرعباس
هفته پانزدهم - دوشنبه 30 دى 98

مس نوين كرمان - شهردارى همدان
 ساعت 14- ورزشگاه باهنر كرمان
پاس همدان - ايران جوان بوشهر

 ساعت 14- ورزشگاه حاجى بابايى همدان

هفته شانزدهم - دوشنبه 7 بهمن 98
شهردارى همدان - استقالل مالثانى 
 ساعت 14- ورزشگاه قدس همدان

شهردارى بم - پاس همدان 
ساعت 14- ورزشگاه فجر بم

هفته هفدهم - يكشنبه 13 بهمن 98
فوالدنوين اهواز - شهردارى همدان 

 ساعت 14- ورزشگاه اختصاصى فوالد اهواز
دوشنبه 14 دى 98
پاس همدان - شهدا رزكان البرز

 ساعت 14- ورزشگاه حاجى بابايى همدان
هفته هجدهم - شنبه 19 بهمن 98

شهردارى همدان - اترك خراسان شمالى 
ساعت 14 - ورزشگاه قدس همدان

يكشنبه 20 بهمن 98
شهدا بابلسر - پاس همدان 

 ساعت 14 - ورزشگاه عليزاده بابلسر

پاس آبستن حوادث پرشمار

سرپرست باشگاه پاس: على قربانى سرمربى شد
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باباطاهر

 امكان نفوذ در برخى اجسام
 طرح پياده ســازى سيستم تصويربردارى 3 بعدى موج ميليمترى 
توســط گروهى از اساتيد دانشكده مهندســى برق دانشگاه صنعتى 
شــريف بومى ســازى شــد. به گزارش دانشــگاه صنعتى شريف، 
سيســتم هاى تصويربردارى با امــواج راديويــى داراى كاربردهاى 
متعدد از جمله تصويربردارى پزشكى و بازرسى امنيتى هستند كه از 
قابليت هاى جالب اين امواج در باند موج ميليمترى مى توان به امكان 
نفوذ در برخى اجسام اشاره كرد كه براى كشف اشياى پنهان در زير 
لباس، مثل سالح و اشياى غيرفلزى، مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. 
طرح طراحى و پياده ســازى سيســتم تصويربــردارى 3بعدى موج 
ميليمترى براى كاربــرد حفاظتى به عنوان يكى از طرح هاى برگزيده 

فراخوان طرح هاى برتر دانشگاه ها براى رونق توليد انتخاب شد. 

شيوه هاى اپل و فيس بوك براى حفظ 
حريم شخصى غيرقابل دفاع است

 يكى از اعضاى كميســيون فدرال تجارت آمريــكا در پنلى در 
CES٢٠٢٠ به مديران ارشد اپل و فيس بوك گفتند شيوه هاى فعلى 

براى حفظ حريم شخصى افراد غير قابل دفاع و ناكافى است. 
به گزارش مهر، در يك مناظره كه در نمايشــگاه CES2020برگزار 
 (FTC) شــده بود، يكى از اعضاى كميسيون فدرال تجارت آمريكا
خطاب به اپل و فيس بوك گفت: شــيوه هاى فعلى براى حفظ حريم 

شخصى افراد غيرقابل دفاع و ناكافى هستند. 
اعضاى كميســيون FTC در پنلى كه با حضور مديران ارشد از هر 
2 شركت، برگزار شده بود، از صنعت فناورى خواستند تا مسئوليت 

بيشترى درباره اين مشكل بپذيرد. 

ظرف غذاى قابل شارژ 
براى گرم نگهداشتن غذا

 اگر از سردشدن غذاى خود به دليل نگهدارى در ظرف هاى غذاى 
عادى خسته شده ايد، يا به مايكروفر و اجاق گاز براى گرم كردن آن ها 

دسترسى نداريد، مى توانيد از ظرف غذاى قابل شارژ استفاده كنيد. 
به گزارش ايسنا، ظرف غذاى گرم شونده قابل شارژ، محصول جديدى 
است كه هر نوع غذايى را ساعت ها گرم نگه مى دارد و موجب مى شود 
ارزش تغذيه اى آن كاهش نيابد. اين ظرف غذا كه هيت باكس نام دارد، 
توسط يك شــركت هلندى توليد شده و نمونه اوليه آن در نمايشگاه 
CAS 2020 عرضه شــده است. اين ظرف غذا ابعادى به اندازه يك 
قابلمه متوسط دارد و براى استفاده بايد بسته يا ظرف حاوى غذا را در 

درون آن قرار دهيد و مقدارى آب در هيت باكس بريزيد. 

مديريت خانه را به جاروبرقى رباتيك 
بسپاريد

 شــركت آى ربات از به روزرســانى ربات جاروبرقى رومبا خبر 
داد تا از طريق آن بتوان ديگر لوازم برقى هوشــمند خانگى را كنترل 

و مديريت كرد. 
ــات  ــت، آى رب ــل از انگج ــه نق ــر ب ــزارى مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
 IFTTT ــتاندارد ــا اس ــا آن را ب ــى رومب ــردن جاروبرق ــا به روزك ب
ــراى  ــى ب ــن جاروبرق ــن اي ــوان از اپليكيش ــا بت ــرده ت ــازگار ك س
كنتــرل و مديريــت بســيارى از لوازم برقــى هوشــمند خانگــى نيــز 

ــرد.  اســتفاده ك
عالوه بــر جاروبرقى رومبا، مى توان از جاروى رباتيك ســاده تر اين 

شركت به نام براوا نيز به همين منظور استفاده كرد.

توليد پنجره برقى كاهنده نور براى 
هواپيماها

 شركت بوئينگ قصد دارد تغييرى اساسى در طراحى پنجره هاى 
هواپيماهاى بوئينگ ٧٧٧X ايجاد كند تا نور تابيده شــده به داخل 
هواپيمــا كاهش يابد. به گزارش نيواطلس، اگر از باز و بســته كردن 
دستى روكش هاى پالستيكى پنجره هاى هواپيماها خسته شده ايد، خبر 
توليد يك قاب شيشــه الكترونيكى براى كاستن از نور محيطى براى 
شما خوشحال كننده خواهد بود. اين قاب الكترونيكى توسط شركت 
جنتكس در ميشــيگان توليد شده و يك نوع ژل الكتروشيميايى بين 
دو اليه شيشــه باريك قاب مذكور قرار مى گيــرد. زمانى كه جريان 
الكتريســيته با ولتاژ كم از اين ژل عبور كند، ژل مذكور تغيير حالت 

داده، سياه مى شود و فضا را تاريك مى كند.

سريال جديد آى فيلم
 به آنتن رسيد

 شبكه آى فيلم سريال «ملكاوان» كه محصول خود 
شبكه است را از هفته آينده روى آنتن خواهد برد.

به گزارش ايســنا، «ملكاوان» بــه كارگردانى احمد 
معظمــى و تهيه كنندگــى محمد مصرى پــور، قرار 
اســت از يك شــنبه 22 دى ماه پس از پايان سريال 
«جراحت»، ساعت 22 از شبكه آى فيلم به روى آنتن 
برود. تصويربردارى اين سريال كه در سكوت خبرى 
كليد خورد، در شهرهاى تهران و چالوس انجام شده 

است.
 بازيگران اين سريال عبارتند از:

 نازنين فراهانى، رضا مواليى، پرويز فالحى پور، فريبا 
متخصص، صفا آقاجانى، معصومــه آقاجانى، على 
سليمانى، پانته آ سيروس، غزال نظر و با حضور كمند 
اميرسليمانى، سعيد امير سليمانى، جالل فاطمى و با 

هنرمندى داريوش فرهنگ و امين زندگانى.
 همچنين، بهزاد داورى، حميد شــريف زاده، هادى 
نورى، بهناز نادرى، بهار قاسمى  ريحانه رضى، فريد 
قبادى، سميه تاجيك سيامك قاسمى، آسو پاشاپور، 
آريا جوكار و ... از ديگر بازيگران اين سريال هستند.
ديگــر عوامل ســريال «ملكاوان» عبارتنــد از: تهيه 
كننده: محمد مصرى پور، كارگردان: احمد معظمى، 
نويسنده: سيمه تاجيك، جانشين تهيه كننده: مصطفى 
ساريخانى، تصويربردار: احمد گودرزى، صدابردار: 
افشــاريان،  احســان  صداگذار:  دادگــرى،  مهرداد 
طراح صحنه: محمد صادقى، طراح لباس: مهشــيد 
صادقى، طــراح گريم: محمدرضا ملكــى، تدوين: 
حسين مرشدشيرازى، برنامه ريز: سيد جواد حسينى، 
دستياران كارگردان: ساغرنورى، ميالد گروسى، منشى 
صحنه: سحر ضيايى، اصالح رنگ و نوروطراح تيزر: 
محمدحســين بزرگيان، عكاس: مهدى قاسمى، امير 
فائــض، مديــران توليد: اكبر مصرى پــور و محمد 

مرشدى.

افتتاح نمايشگاه كتاب دوحه
 با حضور ايران

 سى امين دوره نمايشگاه بين المللى كتاب دوحه با 
حضور ايران آغاز به كار كرد.

ــى  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــنا، ب ــزارش ايس ــه گ ب
ــم  ــران، مراس ــى اي ــگاه هاى فرهنگ ــه نمايش مؤسس
ــا حضــور صــالح بــن  ــه ايــن نمايشــگاه ب افتتاحي
ــد  ــر، محم ــگ و ورزش قط ــر فرهن غانم العلى،وزي
ســلگى، رئيــس پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و 
ارتباطــات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمى، 
ســفير و رايــزن فرهنگــى جمهــورى اســالمى ايران 
در دوحــه و نماينــدگان ناشــران و نهادهــاى ايرانــى 

ــاح شــد. رســما افتت
 اين دوره از نمايشگاه كتاب دوحه از 19 دى با شعار 
«افال تتفكــرون» و با محوريت كتب علمى در مركز 
همايش ها و نمايشگاه هاى دوحه شروع به كار كرد و 

تا 28 دى ماه ادامه دارد.
ــوان ســال  ــه عن ــالم ســال 2020 ب ــه اع باتوجــه ب
تبــادالت فرهنگــى ميــان 2 كشــور قطــر و فرانســه، 
در  ويــژه  ميهمــان  به عنــوان  فرانســه  كشــور 

ــور دارد. ــگاه حض نمايش

معامله بر سر فرهنگ و تمدن!
 در روزهاى گذشته و پس از ترور سردار سليمانى، پيامى از سوى 
ترامپ مبنى بر هدف قرار دادن مراكز فرهنگى ايران منتشــر شــد كه 

بازتاب زيادى درپى داشت. 
به دنبال تحــوالت در عراق، رئيس جمهور آمريكا از گفته ى پيشــين 
خــود صرف نظر و مراتب تعهداتش به قوانين بين المللى را اعالم كرده 
اســت. با اين وجود ترامپ در4 سال گذشــته با اعمال سياست هاى 
ضدونقيض خود نشــان داده كه پايبندى چندانى به سخنان خود ندارد 
و هر بار راهبرد تازه اى چيده و مطلب تازه و عجيبى را بيان مى كند كه 
نشان از ندانســتن برخى قوانين و استراتژى هاى كشوردارى و قوانين 

بين الملل است. 
به گزارش ايسنا، حســن اللهيارى؛ دكتراى تاريخ ايران معاصر درباره 
تهديــد اخير ترامپ مبنى بر مورد هدف قــراردادن 52 نقطه فرهنگى 
ايران به ايسنا مى گويد: «از زمانى كه آقاى ترامپ به عنوان رئيس جمهور 
آمريكا انتخاب شد، رويكردهايى ضدكنوانسيون ها، قراردادها و قوانين 
بين المللــى اتخاذ كرد كه خروج از بســيارى معاهدات در حوزه هاى 
محيط زيستى، موشكى و بسيارى از پيمان هاى جهانى ديگر آغازى بر 
رفتــار غيرقانونى او بود. دنياى كنونى نيــز در مواجهه با اين اقدامات 
ترامپ ســكوت كرد و هيچ اعتراض خاصى در قالب مجامع رســمى 

نسبت به رفتار ترامپ نشان داده نشد.»
وى درباره چرايى نبود اعتراض نســبت بــه ناهنجارى ها و رفتارهاى 
فراقانونى ترامپ اذعان مى كند: «اين مســأله به نظم شكل گرفته پس از 

جنگ جهانى دوم برمى گردد. 
دنياى پس از جنگ جهانى دوم، از يك طرف اروپاى ويران و از طرف 
ديگــر آمريكاى جســته از بحران اين جنگ بــود و به داليل مختلف 
آسيبى كه در اين جنگ به اروپا تحميل شد، دامنگير آمريكا نشد و در 
عوض آمريكاى پس از جنگ جهانى دوم، بر مقدرات كشورهاى ديگر 
مســلط شد و اوج اين سلطه گرى و نداشتن پايبندى به چارچوب ها و 

قوانين نيز در زمان ترامپ رخ داد. »
 ترامپ چيزى به نام فرهنگ، تاريخ و تمدن نمى داند

عضو هيأت علمى گروه تاريخ دانشگاه خليج فارس بوشهر پس از اين 
مقدمه توضيح مى دهد: «با دو رويكرد مى توان به اين مسأله نگاه كرد؛ 
يا ترامپ چيزى به نــام فرهنگ، تاريخ و تمدن نمى داند، يا مى داند و 
با آگاهى مى خواهد دست به چنين كارى بزند. تعبير من اين است كه 
نمى داند؛ زيرا شــخص ترامپ و كشور آمريكا داراى تاريخ، فرهنگ و 
تمدن اندكى به نسبت ايران و بسيارى از كشورهاى ديگر كه فرهنگ، 

تاريخ و تمدن غنى دارند، است.
بنابراين اين كار ترامپ از روى نداشــتن درك و فهم درســت از اين 
مقوله اســت. پديده اى به نام تاريخ، فرهنگ و تمدن روح واحد تمام 
ملت هــا اســت و همه طرفــدار و حافظ آن هســتند و آن را از خود 
مى دانند. فرهنگ، مســأله ى يك شــخص، گروه و يا نظام و حكومت 
نيست بلكه مســأله ى دوران چند هزار ساله ى تاريخى است و همه ى 
مردم حتى آنان كه بيشترين نقدها را نسبت به حاكميت و دولت دارند، 
هرگز بر ســر مقوله ى فرهنگ و تمدن حاضر به معامله نخواهند شــد 
بلكه در صورت بروز اين مسأله، طيف هاى مختلف جامعه يكدست تر 

هم خواهند شد. »
وى ادامــه مى دهد: «آنچه از ايران در دنيــاى بين الملل چهره اى مثبت 
ســاخته، عمدتًا مرهون ميراث معنوى و مادى ما اســت كه بســيارى 
از انديشــمندان در حوزه ى تاريخ، فرهنگ، تمدن و آثار باســتانى نيز 
سابقه ى ديرينه اى در كاوش هاى باستانى و تمدنى ايران داشته و از اين 

منظر در جايگاه خود سفيران ايران هستند. 
ــد و  ــان مى شناس ــدن غنى م ــگ و تم ــا فرهن ــا را ب ــا م ــع، دني در واق
ــپ  ــه ترام ــر اينك ــى دارد؛ مگ ــم بازدارندگ ــك حك ــاظ ي ــن لح از اي
ــه  ــه ب ــد، بى توج ــال مى كن ــت دنب ــال اس ــه 4 س ــده اى ك ــر قاع بناب
ــا را  ــا، هنجاره ــر دني ــم ب ــد حاك ــر و قواع ــترك بش ــاى مش آرمان ه
زيــر پــا گذاشــته و دســت بــه اقدامــى نابخردانــه بزنــد كــه در ايــن 
ــكا  ــت آمري ــراى حكوم ــيار ب ــى آن بس ــاب بين الملل ــورت بازت ص
ــود،  ــد ب ــا خواه ــه كل دني ــاى آن متوج ــاك و پيامده ــى و خطرن منف
زيــرا فرهنــگ و تمــدن مــرز ناشــناس و بــراى تمــام ملت هــا اســت.»
وى مى افزايد: «يكى از ابزارهاى مهم در دنياى سياســت، ديپلماســى 
فرهنگى اســت كه در دولت كنونى نيز بســيار از آن اســتفاده شده؛ 
براى مثال، يكى دو ســال گذشته قرار بود لهســتان ميزبان كنفرانسى 
ضدايرانى با حضور آمريكا باشــد كه پيامى توسط دكتر ظريف، وزير 
امور خارجه ى ما با اين مضمون كه "شــما لهستانى ها بايد از پدران تان 
بپرســيد كه ما ايرانى ها در جنگ جهانى دوم با شما چه كرديم و شما 
داريد چه پاســخى مى دهيد" در فضاى مجازى منتشر شد و سطح اين 
كنفرانس ضدايرانى را بســيار نازل كرده و موجب شــد در سطح يك 

پوسته باقى بماند. 
اين بيان ناظر بر يك حادثه ى تاريخى در جنگ جهانى دوم اســت كه 
مهاجرين لهســتانى  ناخواســته به ايرانى ها پناه آورده و ايرانى ها نيز با 

روى باز از آنان در بسيارى از نقاط كشور استقبال كردند. »

■ دوبيتى باباطاهر 
مو آن رندم كه عصيان پيشه ديرم                        بدستى جام و دستى شيشه ديرم
من از حوا و آدم ريشه ديرم اگر تو بيگناهى رو ملك شو  

■ حديث:
امام على(ع):

هنگامى كه نشانه هاى نعمت پروردگار آشكار شد و مقّدماتش به شما رسيد، با 
ناسپاسى و كمى شكر دنباله آن را از خود دور نسازيد».  
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 برقرارى پروازهاى همدان - تهران قطعى شــده 
است و به زودى زمان انجام آن اعالم مى شود. مدير 
فرودگاه بين المللــى همدان با اعالم اين خبر گفت: 
بر اساس توافق با شركت چارتركننده، اين پرواز از 
شنبه تا چهارشنبه به صورت رفت وبرگشت در مسير 
هوايى فرودگاه همدان-فرودگاه مهرآباد تهران انجام 

مى شود. 
ســهراب كلوندى افزود: اين پرواز به صورت شب 
خواب در همدان اســت به گونه اى كه هواپيما شبانه 
مسافران را از تهران به همدان منتقل مى كند و پس از 
استراحت شبانه در فرودگاه همدان، صبح فرداى آن 

روز به تهران بازمى گردد. 
كلونــدى بــا تاكيد بــر اينكــه تــداوم پروازها و 
توجيه پذيرى آن، مشاركت مردم را مى طلبد، عنوان 
كرد: سال گذشته پروازهاى دوسويه همدان-تهران 
به مدت يكسال انجام شد اما نبود مسافر موجب شد 

پس از يك سال اين پروازها لغو شود. 
وى با اشاره به اينكه پرواز تهران-همدان از تأكيدات 
اســتاندار همدان اســت، اضافه كرد: مناسب نبودن 
ساعت پروازها تأثير زيادى در استقبال نكردن مردم 

داشت. 
مدير فرودگاه بين المللى همدان افزود: درپى مذاكره 
با بخش خصوصى قرار است پروازهاى اين مسير در 

ساعت هاى مناسب انجام شود. 
وى با اشــاره به عملكرد فرودگاه همدان در انجام 
پروازهــاى حــج 98، تأكيد كرد: زيرســاخت هاى 
فرودگاه همدان بســيار مناســب اســت و هرگونه 
پروازى مى تواند در طول شبانه روز و 24 ساعته در 

آن نشست و برخاست داشته باشد. 
معــاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگــى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى همــدان نيــز گفت: 
زيرســاخت ها نقش مؤثرى در تداوم پروازها دارند 

كه فرودگاه همدان از آن بهره مند است. 
على خاكســار افزود: يك شركت خصوصى كه از 
بزرگترين چارتركنندگان كشور است پا به كار شده 

تا پروازهاى همدان را رونق بخشد. 
وى اظهار كرد: راه اندازى پروازهاى همدان به ساير 

شهرها مشاركت آژانس ها را مى طلبد. 
خاكســار عنوان كرد: پرواز همدان-مشهد، همدان-
كيش و همدان-شيراز- قشــم، مثلث طاليى رونق 
گردشگرى را از طريق فرودگاه همدان رقم مى زند. 
مســئول پروازهاى داخــى چارتركننده شــركت 
محراب گشــت نيز با اشــاره به اينكــه پروازهاى 
همدان-مشــهد از سال گذشــته با مشاركت اين 
شــركت آغاز شده اســت، گفت: ســال گذشته 
همكارى خوبى براى استقبال از پرواز همدان كيش 

انجام نشد. 
آرزو مهربانى نيــز در گفت وگو با ايرنا، با اشــاره 
بــه اينكه پرواز همدان-كيــش از 25 دى ماه برقرار 
مى شــود، افزود: براســاس اين قرارداد پروازهاى 
دوسويه اين مسير در روزهاى يكشنبه و چهارشنبه 

هر هفته به صورت رفت وبرگشت انجام مى شود. 
وى با اشــاره به اينكه گنجايش هواپيماى اين پرواز 

100 صندلى است، اظهار كرد: پروازهاى اين مسير 
ساعت 14 و 30 دقيقه از كيش حركت و ساعت 16 
و 30 دقيقه در فرودگاه همدان به زمين مى نشــيند و 
ســاعت 17 و 30 دقيقه از همدان به ســمت كيش 

پرواز مى كند. 
مهربانى عنوان كرد: انجام پــرواز همدان-تهران به 
صورت شــب خواب، در 5 روز از هفته در دســت 

اقدام است. 
وى بيان كرد: براى جلب مشاركت بيشتر، آژانس هاى 
مسافربرى همدان، روى پرواز كيش 5 درصد و روى 

مجموعه تورهاى آن 2 درصد سود مى برند. 
مهربانى اضافه كرد: قيمت پروازهاى همدان-تهران 
هنوز مشــخص نيست و پيشنهاد شــده نرخ آن در 
مســير رفت وبرگشــت نزديك به 500 هزار تومان 

باشد. 
مهربانــى افــزود: پروازها و تورهــا در پايگاه هاى 
اينترنتى تعريف شده اســت و قابليت رزرو در آن 
وجود دارد. وى اظهار كرد: ارگان ها و دســتگاه هاى 

مختلف مى توانند از تخفيفات شركت استفاده كنند. 
مهربانى گفت: اين مسير نيز همچون همه مسيرهاى 
ايرالينى كشور پايه تخفيف براى نوزادان و كودكان 

را دارند. 
وى تاكيد كرد: پروازها به گونه اى برنامه ريزى شده تا 
مســافران در ساعت مناسب براى ورود و خروج به 

هتل راحت تر باشند. 
مســئول پروازهــاى داخلى چارتركننده شــركت 
محراب گشــت اظهار كرد: درحال حاضر توسط اين 
شركت هفته اى 2 پرواز در روزهاى جمعه و سه شنبه 
به صورت رفت  و برگشت از همدان به مشهد انجام 

مى شود. 
فرودگاه بين المللى همدان در 5 كيلومترى شــمال 
شهر همدان قرار دارد و مجهز به سيستم هاى كمك 

ناوبرى VOR/DME و NDB است. 
پرواز دوسويه همدان - مشهد روزهاى جمعه و سه 
شنبه هر هفته توسط هواپيماى M.D كه داراى 160 

نفر ظرفيت است، صورت مى گيرد. 

پرواز همدان - تهران قطعى شد 

فرودگاه همدان از اين پس 
هواپيماى شب خواب خواهد داشت 

■ بخش خصوصى ناجى پروازهاى همدان شد 

 كتاب «هزار خرده ســكوت» به قلم فرشته اكبرى 
خبرنگار همدانى شــامگاه گذشته در حاشيه آغازين 
روز از برگزارى نمايشگاه سراسرى كتاب در همدان 

رونمايى شد. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان 
برگزارى رويدادهاى فرهنگى را زمينه اى براى توسعه 
پايدار فرهنگى عنوان كرد و گفت: حوزه كتاب ارتباط 

نزديك با دانايى دارد.
احمدرضا احسانى در آئين رونمايى از اين كتاب، با 
بيان اينكه اين كتــاب ماحصل زحمات، مطالعات و 
دل نوشته فرشته اكبرى است، اظهار كرد: نويسنده اين 
كتاب در زمينه رسانه فعاليت مى كند و از خبرنگاران 

استان همدان است. 
وى ضمن ابراز اميدوارى از تأثيرگذارى برگزارى اين 
نمايشگاه به عنوان يك رويداد فرهنگى، يادآور شد: ما 
تمام تالش خود را به كار مى گيريم كه نمايشگاه را به 

بهترين شكل برگزار كنيم. 
احســانى با بيان اينكه رويدادهاى فرهنگى زمينه را 
براى توســعه فرهنگى فراهم مى كنند، گفت: حوزه 

فرهنگ مقدمه و زيرساخت همه توسعه ها است. 
وى همچنين تصريح كرد: اگر بتوانيم در حوزه باور، 
انديشه و نگرش كار كنيم، مسير براى ساير زمينه هاى 

توسعه فراهم مى شود. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان با تأكيد 

بر اينكه حوزه فرهنگ به نوعى ديربازده است، يادآور 
شد: كار فرهنگى زمان بر است و نياز به مطالعه همه 

جانبه دارد. 
وى ادامه داد: اگر تغيير و اصالح نگرش ها اتفاق بيفتد 
مسير براى داشتن زندگى بهتر فراهم مى شود و بهتر 

مى توان زندگى را پشت سر گذاشت. 
احسانى اظهار كرد: تقاضاى ما اين است كه رسانه هاى 
استان اطالع رســانى بهترى انجام دهند و مردم را از 

برگزارى نمايشگاه مطلع كنند. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان گفت: 

حوزه كتاب ارتباط نزديك با دانايى دارد و هرچه در 
اين حوزه سرمايه گذارى شود؛ اثرات خود را در همه 
بخش ها نشان مى دهد و جامعه آگاه، مسير بهترى را 

سپرى خواهد كرد. 
 فــروش «هزار خرده ســكوت» به نفع 

بيماران سخت درمان 
عضو مجمع خيرين اســتان همدان نيز در اين مراسم 
با بيان اينكه نويســنده اين كتاب با نگارش و فروش 
آن، كار بزرگى انجام داد، اظهار كرد: اين نويســنده و 
خبرنگار، تمام عوايد فروش كتاب خود را به مجمع 

خيرين سالمت اهدا كرده است. 
بهروز كارخانــه اى با بيان اينكه امــروز جهان براى 
كســانى كه امور خيريه انجام مى دهند، ارزش قائل 
است، يادآور شد: اين كار خير جهات مختلفى دارد و 
يك ساختار جهانى، كار بخشندگى را ارزيابى مى كند 

و معيار جهانى بخشش را تعريف مى كند. 
كارخانه اى درباره برگزارى نمايشگاه كتاب گفت: اين 
نمايشگاه از عاليق من است و به كتاب و كتابخوانى 
ارادت ويژه دارم و برگزارى اين نمايشــگاه را به فال 

نيك مى گيرم. 
مديرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان نيز اظهار 
كرد: فرشــته اكبرى مؤلف اين كتاب، حاضر شــد 
با انتشار اشــعارش، خود را در معرض قضاوت و 

نقد قرار دهد. 
مهرداد حمــزه با بيان اينكه چاپ كتاب جســارت 
مى خواهد و اميدواريم اين جسارت در او ادامه داشته 
باشد، خاطرنشــان كرد: اكبرى از خبرنگاران خوب 
اســتان و بسيار دقيق و حرفه اى اســت و اميدواريم 
فرصت براى ديگر خبرنگاران استان نيز فراهم شود 
كه بتوانند آثار خود را چــاپ كنند. حمزه همچنين 
تصريح كرد: فــروش اين كتاب به طور كامل به نفع 
بيماران سرطانى به فروش مى رود و خانه مطبوعات 
استان نيز در حمايت از اين نيت خيرخواهانه، تعدادى 

از نسخه هاى كتاب را خريدارى مى كند. 

«هزار خرده سكوت» به نفع بيماران سخت درمان به فروش مى رسد


