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ارائه وام به 
فرهنگيان
فاقد مسكن 
تا سقف 160 
ميليون تومان

رژيم آمريكا 
مسئول عواقب 
به شهادت 
رساندن سردار 
سليمانى است

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

در امنيت و بهداشت استخرها بازنگرى شود
3
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

شركت نماسازان جم

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

شركت لوح زرين مالير (توليد كاغذ)

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

ايستاده اند  صادقانه  خدابستند  با  كه  عهدى  برسر  كه  هستند  مردانى  مومنان  ميان  در 
بعضى پيمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشيدند و بعضى ديگر در 

انتظارند و هرگز تغييرو تبديلى در عهد وپيمان خود ندادند
شهادت مظلومانه سردار رشيد اسالم ، مالك اشتر زمان

 سردار سپهبد شهيد قاسم سليمانى را به محضر امام عصر (عج) ، رهبر فرزانه انقالب 
، ملت شريف ايران اسالمى وتمامى آزادگان جان بر كف جهان تسليت عرض مى نماييم.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

مديروكاركنان اداره آموزش وپرورش 
ناحيه يك همدان

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

شهادت سردار

حاج قاسم سليمانى 
وشهيد ابومهدى مهندس  وديگر همرزمانشان 

را به پيشگاه مقدس منجى عالم بشريت حضرت 
حجت (ع)و رهبر معظم انقالب و ملت بزرگ 

ايران تبريك و تسليت عرض مى نماييم.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

روابط عمومي كانون وكالي دادگستري 
استان همدان

شهادت اسطوره قدرت و عزت ايران 
اسالمى سردار سرافراز سپاه اسالم 

سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليمانى 

را به محضر مبارك حضرت بقيه اهللا 
االعظم (عج) فرماندهى كل قوا و ملت مسلمان تسليت 

عرض مى كنم.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

شركت رز پااليش غرب

شهادت هنرمردان خداست
شهادت مظلومانه سردار رشيد 

اسالم،مالك اشتر زمان
سردار سپهبد

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

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

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

روابط عمومى كارخانه خانه سازى همدان

سردار سرلشگر پاسدار 

حاج قاسم سليمانى 
فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران انقالب 
،فداكارى  مجاهدت  عمرى  از  پس  اسالمى 
ونقش آفرينى هاى ماندگار وپر افتخار در راه 
اسالم ،قرآن واهل بيت (ع)به شهادت رسيد. 
شهادت اين سردار پر افتخار را به محضر امام 

عصر (عج) رهبر فرزانه انقالب ،ملت شريف ايران بخصوص مردم 
شهيد پرور دارالمومنين همدان تسليت عرض مى نماييم.

t

اتحاديه صنف قنادان وآجيل فروشان همدان
پايگاه بسيج شهيد شفيعيان قناد

شهادت مظلومانه سردار رشيد اسالم ، مالك اشتر زمان 

 سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى 
را بــه محضــر امــام عصــر (عــج) ، رهبــر فرزانــه انقــالب ، ملــت شــريف ايران 
ــاف وكســبه   ــژه اصن ــه وي ــدان ب ــن هم ــردم شــريف دار المومني اســالمى، م

تســليت عــرض مــى نماييــم.

ون  ه را ا هللا و ا ا

شهادت سردار شجاع ايران اسالمي 
مجاهد في سبيل اهللا

 سپهبد قاسم سليماني
فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران را 
محضر مردم شهيد پرور همدان تسليت 

عرض مي نماييم.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

بخشدارى قلقل رود

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

و هرگز گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده اند 
بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند.

سوره مبارك آل عمران (169)
شهادت سردار سپاه اسالم 

سردار سپهبد 
حاج قاسم سليمانى 

تبريك و تسليت باد

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

اتحاديه صنف بارفروشان همدان

شهادت سردار مجاهد و پرافتخار اسالم

سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليمانى 

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

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

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

روابط عمومى شهردارى منطقه يك همدان

شهادت سپهبد

 حاج قاسم سليمانى 
ــارزه  ــاد و مب ــدان جه ــرد مي م
ــر  ــرت عص ــگاه حض ــه پيش را ب
(عــج)، رهبــر جمهــورى اســالمى 
ــران  ــريف اي ــت ش ــران و مل اي

ــم. ــى نمايي ــرض م ــليت ع ــك و تس تبري

آگهى تجديد مناقصه 

شركت سياحتى عليصدر

شــركت ســياحتى عليصــدر در نظــر دارد عمليــات 
كاشــت، نگهــدارى فضــاى ســبز و ارائــه خدمــات 
ــع  ــه مجتم ــن زبال ــل و دف ــع آورى، حم ــف، جم تنظي
ــه  ــى ب ــه عموم ــق مناقص ــاد را از طري تفريحــى عباس اب

ــد. ــذار نماي ــى واگ ــش خصوص بخ
لــذا كليــه شــركت ها و اشــخاص حقيقــى داراى شــرايط 
ــتر  ــات بيش ــت كســب اطالع ــد جه ــت مى توانن صالحي
و دريافــت اوراق مناقصــه از تاريــخ 98/10/15 لغايــت 
98/10/21 بــه واحــد امــور قراردادهاى شــركت ســياحتى 
ــماره 40  ــيد، ش ــه رش ــوار خواج ــع در بل ــدر واق عليص

مراجعــه نماينــد.

t

ن د ء و ا ھدا سم رب ا

مديريت و كاركنان شركت گاز استان همدان 

شهادت سردار دل ها سپهد شهيد 

حاج قاسم سليمانى 
فرمانده شجاع و دلير 
و همرزمان شهيدش

را محضر حضرت بقيه ا... االعظم 
ارواحنا فداه رهبر معظم انقالب و خانواده محترمشان و 

ملت شهيدپرور ايران تبريك و تسليت مى گوييم.
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يادداشت روز

2

ناآشنايى غرب 
با جامعه و ارزش هاى ايران

 1- در روزهاى گذشته ترامپ اظهاراتى 
درباره مردم ايران كرد كه عمق ناآشنايى و 
بى شناختى آمريكا به عنوان سردمدار جهان 
غرب نسبت به جامعه و ارزش هاى ايرانى 

را هويدا مى كرد...

مهلت آژانس دارهاى همدانى به سر رسيد 

احياى دوباره پروازها دغدغه است
نه سرمايه گذار بومى

مديركل امور اقتصادي و دارايي استان در گفت و گو با همدان پيام:

فروش اموال مازاد دولت در دست بررسي است
■  مشكالت اجرايى طرح مولدسازى دارايى هاى دولت  به وزارت امور اقتصادى و دارايى ارسال شده است

6

8

علت رفتارهاى خشونت زا 
در جامعه چيست؟

پيگيرى 
اقدام به خودسوزى 
درشهردارى همدان

داغ سردار داغ سردار 
بر دل مادستانبر دل مادستان
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

طرح گردشگرى پايدار سبب رونق صنعت گردشگرى 
در همدان مى شود

 طرح گردشگرى پايدار ابزارى در راس توسعه صنعت توريسم در استان همدان است 
كه سبب رونق و جذب توريست مى شود.

سرپرست معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان، با تاكيد 
براينكه با اجراى طرح هايى در حوزه  امنيتى معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى كل استان همدان، صنعت گردشگرى در استان جان تازه مى گيرد اظهار كرد: 
طرح گردشــگرى پايدار ابزارى براى توســعه صنعت توريسم در استان همدان است كه 

سبب رونق و جذب توريست مى شود.

مهدى الماســى در گفت وگو با تسنيم بيان كرد: طرح گردشگرى با رويكرد توسعه پايدار 
در اســتان  تالش دارد ضمن برقرارى توازن ميان عرضه و تقاضا در راستاى حفظ منابع 
موجود گام برداشته و با رعايت اخالق حرفه اى سبب افزايش ضريب امنيت در حوزه ى 

گردشگرى شود.
وى با تأكيد بر اينكه بايد از بروز مشكالت و جرائم امنيتى و انتظامى در حوزه گردشگرى 
پيشــگيرى كنيم، گفت: اين معاونت براى تحقق سياست هاى اقتصاد مقاومتى در صنعت 

گردشگرى، نسبت به افزايش ريسك سرمايه گذارى در اين حوزه تالش مضاعف دارد.
وى تعدد مراكز تصميم گيرى، ضعف تبليغات داخلى و خارجى و سوء مديريت در جذب 
توريســم را از آسيب ها و مشكالت بنيادين اين صنعت برشمرد و ابراز كرد: دستگاه هاى 
متولى بايد ضمن همكارى و هماهنگى با يكديگر، ضعف ها و آسيب ها را دربخش توسعه  

گردشگرى به حداقل برسانند.
الماســى همچنين از راه اندازى ستاد تاليف قلوب در همدان خبر داد و اظهار كرد: ستاد 
تاليف قلوب در استان همدان با ابتكار رئيس كل دادگسترى استان همدان فعاليت خود را 

آغاز كرده و در آينده نزديك فعاليت اين ستاد به سراسر استان تعميم مى يابد.
وى مطرح كرد: كنترل خشــم و كاهش خشــونت در جامعه و تالش مضاعف در حل و 
فصل اختالفات مردمى با استفاده از ظرفيت نهادهاى مذهبى همچون ائمه جماعت مساجد 

از اهداف اين ستاد است.
سرپرست معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان  ابراز كرد: 
ائمه  جماعت و معتمدين مسجد مى توانند در برقرارى صلح و سازش در بين متخاصمين 

نقش كليدى را ايفا كنند.

داغ سردار بر دل مادستان

نقص فنى ايستگاه پايش كيفى هواى همدان 
برطرف شد

 به نظر مى رسد پيش از كلى جلسه و گاليه مندى هاى محيط زيست 
سرانجام نقص فنى ايستگاه پايش هوا در همدان برطرف شده است.

 رئيس حفاظت محيط زيست همدان گفت: نقص فنى ايجاد شده در 
ايستگاه پايش كيفى هواى همدان برطرف شد.

پيمــان زريــن در گفتگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه اقدامــات حفاظــت 
محيــط زيســت شهرســتان همــدان دربــاره آلودگــى هــواى شــهر 
همــدان گفــت: 70 واحــد توليــد شــن و ماســه و ســنگ كوبى در 
ــود و  ــش مى ش ــبانه روزى پاي ــه صــورت ش ــدان ب ــتان هم شهرس
ــد  ــط تولي ــتم تر در خ ــتفاده از سيس ــه اس ــزم ب ــا مل ــن واحده اي

شــده اند.
و  آســفالت  توليــد  واحدهــاى  همچنيــن  داد:  ادامــه  زريــن 
ــد  ــخص ش ــده و مش ــش ش ــدان پاي ــتان هم ــرى شهرس ريخته گ
ــوره  ــه ك ــدداده و ب ــر فراين ــرى تغيي ــاى ريخته گ ــب واحده اغل
القايــى برقــى تبديــل شــده اند كــه آاليندگــى آنهــا را رفــع كــرده 

ــت. اس
ــن پايــش بيــش از 100 واحــد كارگاهــى  ــرد: همچني ــان ك وى بي
اطــراف و حاشــيه شــهر از جملــه در محــور روســتاى انصاراالمــام 
در زمينــه جلوگيــرى از ايجــاد آلودگــى هــوا در دســتوركار قــرار 
گرفــت و بــا واحدهايــى كــه بــه آتــش زدن الســتيك هاى 
ــد، برخــورد شــد. ــدام كرده ان ــات پالســتيكى اق فرســوده و ضايع

ــش  ــوارد آت ــدان م ــواى هم ــى ه ــاى آلودگ ــت: در روزه وى گف
ــت  ــگان حفاظ ــط ي ــهر توس ــطح ش ــده در س ــوزى هاى پراكن س
محيــط زيســت خامــوش و نيــز نقــص فنى مقطعــى ايجــاد شــده 

ــدان برطــرف شــد. ــواى هم ــى ه در ايســتگاه پايــش كيف
ــنجش  ــتگاه س ــرى ايس ــر راهب ــارت ب ــرد: نظ ــار ك ــن اظه زري
ــوى نمايشــگر  ــى تابل ــاى مقطع ــع نقــص فنى ه ــوا، رف ــت ه كيفي
ــردارى و ســنجش كيفــى هــواى ســطح شــهر همــدان  ــه ب و نمون
در نقــاط مختلــف و در ســاعات مختلــف از ديگــر اقدامــات اداره 
حفاظــت محيــط زيســت شهرســتان همــدان در خصــوص كيفيــت 

ــوده اســت. هــواى شــهر همــدان ب
وى خاطرنشــان كــرد: طــى فصــل گذشــته 22 اخطاريــه و 
ــى شهرســتان  ــراى واحدهــاى صنعت ــوا ب ــه آاليندگــى ه اخطارنام
ــى  ــع قضائ ــه مرج ــى ب ــد صنعت ــد و 3 واح ــادر ش ــدان ص هم

ــتند. ــى هس ــل دادرس ــى مراح ــال ط ــدند و در ح ــى ش معرف

تشكيل 22 گروه هميار در بهزيستى
 استان همدان

ــتان  ــى در اس ــتغالزايى گروه ــدف اش ــا ه ــار ب ــروه همي 22 گ
ــده اســت. ــدان تشــكيل ش هم

ــن  ــت: اي ــدان گف ــتان هم ــتى اس ــى بهزيس ــور اجتماع ــاون ام مع
ــتغالزايى و  ــت اش ــه فعال ــر در زمين ــل 7 نف ــار از حداق ــروه همي گ
يــا فعالــت اجتماعــى مشــترك و بــا ثبــت شــركت آن هــا تشــكيل 

مى شــود.
ــگاران جــوان  ــا باشــگاه خبرن جمشــيد شــيران در گفــت و گــو ب
ــاران بهزيســتى  ــن تشــكل هاى همي ــه اي از پرداخــت تســهيالت ب
ــه  ــه ايــن تشــكل جاذب ــراى فعاليت هــاى اولي ــزود: ب ــرداد و اف خب
ــاى بالعــوض و در  ــتان كمك ه ــر پوشــش بهزيســتى اس ــزا زي اف
صــورت نيــاز بــراى توســعه اشــتغالزايى آن هــا تســهيالت بــدون 

ــزد 4 درصــد پرداخــت مى شــود. ــا كارم ــا ب ســود و تنه
وى اضافــه كــرد: ايــن افــراد تشــكل ها بــا كمــك هــم كارگاه هــاى 
اشــتغالزايى را توســعه و هــم توليــد بيشــتر و هــم درآمــد بهتــرى از 

كســب و كار انفــرادى بدســت مى آورنــد.

1- پويش هاى مردمى انتقام با اســتقبال مردم مواجه شده است. گويا 
پس از شــهادت ســردار ســليمانى اين پويش هاى خودجوش فعال 
شــده اند. گفتنى است انتقام سخت از تروريست ها، مورد انتظار مردم 

است.
2- هدف برخى گروه هاى نامشــخص تبليغاتى مشخص شده است. 
گويا با فعاليت داوطلب مورد حمايت اين گروه ها و انتشار پيام تسليت 
شهادت سردار سليمانى، اين اتفاق رخ داده است. گفتنى است برخى 
گروه ها با عضوگيرى تنها به مباحث انتخاباتى مى پرداختند و از هدف 
اصلى تشــكيل گروه براى حمايت از داوطلبى ســخن نمى گفتند اما 

اكنون هدف آنها براى اعضا مشخص شده است. 
3- رتبه بندى معلمــان با تبليغات فــراوان آن همخوانى ندارد. گويا 
معلمان از اين همه تبليغ براى اندكى ترميم حقوق، گاليه دارند. گفتنى 
است افزايش حقوق ناشــى از اين رتبه بندى در مقابله با تورم فعلى 

چندان مؤثر نيست.
4- برخى دستگاه هاى استان براى همراهى با عزاى عمومى برنامه اى 
مشــخص نداشــته اند. گويا اين دســتگاه ها اقدامى براى نصب بنر 
تســليت يا ســياه پوش كردن ، نصب پرچم سياه، راه اندازى ايستگاه 
صلواتى و انتشار پوستر نداشــته اند. گفتنى است گويا فعاليت زياد 
در فضاى مجــازى دليلى بر ناديده گرفتن فضاى واقعى از ســوى 

برخى شده است.
5- قراردادهاى ترك تشــريفات دستگاه هاى اجرايى و شهردارى هاى 
استان مجددا بررسى مى شود. گويا اين بررسى توسط نهادهاى نظارتى 
انجام خواهد شد. گفتنى اســت ترك تشريفات مناقصه و مزايده هر 
چند در قانون پيش بينى شده اما در مواردى مى تواند با فساد و تخلف 

همراه باشد.

 طلوع آفتــاب 13 دى 1398 قاصد خبرى 
تلخ وناگوار براى ايران و ايرانى بود: ســردار 
سليمانى، فرمانده سپاه قدس به شهادت رسيد. 
همين قدر سرد همين قدر تلخ، خبرى كه ابتدا 
باورپذير نبود اما با گذشت ساعاتى از حادثه و 
تأييد رسمى مقامات نظام، مشخص شد وقوع 

اين فاجعه صحت دارد. 
رشــادت ها و اقدامات او امروز بر همه صلح 
دوســتان و انســان هاى آزاده پوشيده نيست 
و قطعــاً با شــهادت ســردار ســليمانى اين 
جانفشانى ها عيان تر خواهدشد و در يك جمله 
مى توان گفت: حاج قاســم سليمانى، جاودان 

مى ماند.
در اســتان همدان حضور مردمى خودجوش 
در برپايــى عزاى اين ابــر قهرمان معاصر نيز 
چشــم گير بود به طوريكه در جاى جاى استان 

پرچم عزاى حاج قاسم باال رفت.
 سردار سليمانى ثابت كرد «مقاومت» 

راهگشاست
از جمله مراسمات پرشور همدانى ها براى مرد 
بى تكرار جبهه مقاومت عزادارى در حســينيه 
امام خمينى(ره) شهر همدان بود در اين مراسم 
فرمانده سپاه همدان،  با تقدير از حضور پرشور 
مردم در نمــاز جمعه و راهپيمايى در محكوم 
كــردن عمليات تروريســتى دولــت آمريكا 
مطرح كرد: ارتش مهدى موعود(عج) در حال 
شكل گيرى است و حاج قاسم نيز به اين غافله 
پيوســت به طوريكه با مرور حوادث 40 سال 

گذشته جاى شكى براى انسان باقى نمى ماند.
مظاهر مجيــدى با بيان اينكه از ســال 1332
تاكنون آمريكا بارهــا بدعهدى خود را اثبات 
كرده اما برخى هنوز شــك داشتند در حاليكه 
آمريكا مصداق پليدى است، يادآور شد: گاهى 
خون شهيد براى از بين بردن شك الزم است 
و اين خون شهيد سليمانى بود كه بار ديگر راه 

حق را روشن كرد.
مجيدى تصريح كرد: ســردار شهيد سليمانى 
از خود گذشــته بــود و خود را بــراى نظام 
مقدس جمهورى اســالمى وقف كرد. آنچه از 
شــخصيت او مى آموزيم اين است كه نبايد به 
راهى كه مى رويم شــك كنيم، او امروز به ما 

ثابت كرد كه مقاومت راهگشا است.
مجيــدى با اشــاره به اينكه تا چهلم ســردار 
سليمانى برنامه هاى  ويژه اى داريم، خاطرنشان 
كرد: حضور گســترده و با شكوه مردم همدان 
در راهپيمايى در كشــور بازتاب گســترده اى 

يافت.
رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى استان 
همدان نيز با بيان اينكه وقتى نام حاج قاســم 
ســليمانى به ميان مى آمد استكبار مى ترسيد و 
ترامپ خود را ضايع مى كرد، گفت: مقام معظم 
رهبرى با انتخاب و معرفى به موقع جانشــين 
سپهبد شهيد حاج قاسم ســليمانى به آمريكا 

نشان دادند كه نقشه هايش نقش برآب شد.
حجت االسالم والمسلمين سيدحسن فاضليان 
با بيان اينكه شهيد سليمانى بر همه مردم ايران 
و جبهــه مقاومت حق داشــت، تصريح كرد: 
ترامپ به دســت خود گورش را كند. اگر تا 
ديشب كســى شك داشــت كه ممكن است 
آمريكا دنبال صلح و حقوق و بشر باشد، ديد 
كه ترامپ دستور ترور سردار سليمانى را صادر 
كرد،  در واقع مشــكالت اقتصادى برخى را به 
شــك انداخته بود اما خون شهيد سليمانى بار 

ديگر ارزش ها را زنده كرد.
فاضليان با بيان اينكه ســردار ســليمانى يك 
چهره بين المللى بود و خونخواه سردار 
بين المللى  مقاومت  جبهه  ســليمانى، 
اســت،  اعالم كرد: اگر اســتكبار در 
تاريكــى و كوركورانــه تــرور انجام 
مى دهد،  ما در صحنه نبرد پاسخش را 
خواهيم داد همانطور كه نسخه داعش 

پيچيده شد.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه 
همــدان نيز در گفتگــوى تلويزيونى 
شــبكه همدان، با بيان اينكه شهادت 
سردار ســليمانى براى جامعه ما تلخ 
اســت، اظهار كرد: اين اتفــاق براى 
جامعه تلخ اســت اما بــراى خود اين 

شهيد كرامت بزرگى است.
حبيب ا...  والمســلمين  حجت االسالم 
شعبانى موثقى با اشاره به اينكه شهادت 
ســردار سليمانى كه ســحرگاه امروز 
رخ داد، ثمره مجاهدت هاى 40 ســاله 
اين شهيد اســت، تصريح كرد: سردار 

ســليمانى بارها از مقام معظم رهبرى خواسته 
بود كه دعا كنند تا شــهادت نصيبش شــود و 
خداونــد عجر زحمــات اين ســردار بزرگ 

انقالب را داد.
 آئين گراميداشــت شهادت سردار 

سليمانى در همدان برگزار شد
آئين گراميداشت شــهادت سپهبد حاج قاسم 
ســليمانى، ابومهدى المهندس و ساير شهداى 
تروريستى هم صبح روز گذشته با حضور امام 
جمعه و استاندار، فرماندهان نظامى و انتظامى 

در سپاه انصارالحسين(ع) همدان برگزار شد.
مســئول نمايندگــى ولــى فقيــه در ســپاه 
انصارالحسين(ع) در اين آيين گفت: هر زمان 
كه دين اسالم نيازمند رشد و تعالى بيشتر باشد 
حكمت خداوند اقتضا مى كند كه خون براى 
آبيارى و پايدارى درخت تنومند اسالم ريخته 

شود.
حجت االسالم حسين عليى خاطرنشان كرد: از 
آنجايى كه در سال 61 هجرى حقيقت دين بر 
مردم نامعلوم بود با شهادت حضرت ابا عبدا... 
حســين(ع) راه حقيقت دوباره بر مردم نمايان 

شد و چهره ظالمان عيان گشت.
وى با بيان اينكه ايران اســالمى در 40 ســال 
گذشــته با فتنه هــاى متعددى روبه رو شــده 
است اظهار داشت: در جريان فتنه 98 دشمن 
قصد اســتحاله نظام مقدس جمهورى اسالى 
را داشــت و برخى خودى ها هم دچار ترديد 

شدند.
مســئول نمايندگى ولى فقيه در سپاه همدان با 
اشــاره به شرايط امروز كشور و شبهات ايجاد 
شده توسط معاندان و مخالفان در اذهان مردم 
جامعه گفت: دوبــاره حكمت خداوند متعال 
اقتضا كرده است كه براى رفع اين مشكالت و 
شــبهه ها خون مردى از مردان مخلص خدا به 
نام حاج قاسم سليمانى بر زمين ريخته شود تا 

دوباره اتحاد ملت و مردم ايران بيشتر شود.
عليى گفت: امام حسين(ع) را ثارا... مى گويند 
كه به تبع آن ســاير معصومان(ع) و شــهداى 

عزيز ما هم به نوعى ثارا... هستند.
يكى از معانى ثــارا... خون خواهى خداوند از 
قاتالن است كه طبق فرمايش رهبر انقالب نيز 

انتقامى سخت از قاتالن خواهيم گرفت.
وى افزود: برخى در داخــل دوباره معتقد به 
مذاكره با آمريكا هستند ولى شهادت اين سردار 
عزيز چهره منفور آمريكا را عيان ساخت و بر 
مردم ثابت كــرد كه تنها راه، مقاومت در برابر 

استكبار است.
 خون شهيد سردار سليمانى مى تواند 

محور وحدت براى آينده باشد
معاون سياسى امنيتى اســتاندار همدان نيز با 
تأكيد براينكه سردار ســليمانى در جهاد اكبر 
موفق بوده اســت، گفت: خون شــهيد سردار 
ســليمانى مى تواند محور وحدت براى آينده 
باشد. مصطفى آزادبخت در گفت و گو با ايسنا، 
با تأكيد براينكه سردار سليمانى سربازى پاك 
باخته و خودســاخته بود، تصريح كرد: سردار 
سليمانى در جهاد اكبر موفق شده بود كه زمينه 
آن در جهاد اصغر ايجاد شده و محبوب قلوب 

شد.
آزادبخت با بيان اينكه سردار سليمانى خدايى 
شــده بود، يادآور شــد: به گفتــه مقام معظم 
رهبرى قلوب انسانها در دست خداست و اگر 
انسان در مسير خدا گام بردارد محبوب قلوب 
مى شــود بنابراين علت اصلى اينكه ســردار 
محبوب قلوب شــده بود اين بود كه ســردار 

خدايى شده بود.

معاون سياسى امنيتى اســتاندار همدان درباره 
اينكــه شــهادت ســردار ســليمانى موجب 
همبســتگى بين اقشــار مختلف شده است، 
افزود: ســردار ســليمانى مصــداق عينى آيه 
شريف "اَشــداُء على الكفار و ُرحماُء بَينهم"
بود به طوريكه با كفــار منحرفى چون داعش 
شــديدترين برخورد را داشت ولى پاى مادر 
شهيد را مى بوسيد و به جوانان محبت مى كرد.

 ســاختمان دانشــگاه مالير به نام 
سردار شهيد سليمانى مزين شد

همچنين ساختمان مركزى دانشگاه ملى مالير 
به نام سردار شهيد حاج قاسم سليمانى مزين 

شد.
رئيس دانشــگاه مالير در اين باره، اظهار كرد: 
به منظور پاس داشت نام و جايگاه شهيد سپهبد 
حاج قاسم سليمانى، ســاختمان مركزى اين 

دانشگاه به نام شهيد سليمانى نامگذارى شد.
خسرو سايوند افزود: بايد نشان دهيم جايگاه 
كســانى كه براى اين ســرزمين و ملت ايران 
جانشــان را فدا مى كنند، همواره در بين مردم 

زنده و جاويد خواهد ماند.
وى ضمن تبريك و تســليت شهادت سردار 
بزرگ جهان اسالم سردار حاج قاسم سليمانى 
گفت: سردار سليمانى جهادگر خستگى ناپذير 
جبهه مقاومت و پاســدار حريم عزت بود كه 
رشــادت ها، اهداف بلند و تفكــر وى براى 

هميشه زنده و جاويد است.
 تشريفات ادارى را در مراسم يادواره 

شهيد قاسم سليمانى كنار بگذاريد
در مراسم گراميداشت ســردار رشيد انقالب 
حاج قاسم ســليمانى اهداف انقالب تبيين و 
روشنگرى شود، حاج قاسم سليمانى الگويى 
براى تمــام آزادى خواهان دنياســت و متعلق 
به هيچ حزب و گروهى نبود  وظيفه ماســت 
در راســتاى اهداف واالى او قدم برداريم و از 
اين فرصت براى حفظ انسجام ملى و افزايش 

وحدت بيشترين استفاده را كنيم .
معاون سياسى و امنيتى فرماندارى مالير بابيان 
اين مطلب در نشست هماهنگى و برنامه ريزى 
يادواره هاى سردار شهيد حاج قاسم سليمانى 
اظهار كرد : مهمتريــن و محبوب ترين چهره 
جبهه مقاومت حاج قاســم سليمانى بود كه به 
تمام جهان اسالم تعلق داشت و خبر شهادتش 

تمام آزادگان سراسر دنيا را متأثر كرد .
سعيد كتابى با بيان اينكه برنامه هاى خوبى در 
اين باره پيش بينى شده است افزود : بايد اذعان 
كرد هرچقدر تالش كنيم نمى توانيم ذره اى از 
حقى كه سردار ســليمانى بر گردن ما داشتند 
را جبران كنيم . جانشين فرماندهى سپاه ناحيه 
مالير نيز با بيان اينكــه مجاهدين در راه حق 
به 2 دســته تقسيم مى شوند، يك گروه افرادى 
هستند كه بر عهدشان صادق بودند وبا حضور 
در جبه  هــاى جنگ به درجه شــهادت نائل 
آمدنــد و گروه ديگر كــه از آن ها به منتظران 
شهادت ياد مى شــود ، به عنوان ذخيره براى 

رسالت هاى بعدى خداوند هستند.
حسين فارسى با اشاره به اينكه گروه دوم بر 
عهدى كه با خدا بســتند ثابت قدم هستند و 
از اين مســير منحرف نمى شوند اضافه كرد: 
ســردار بر عهدش با خدا پايدار بود، به رغم 
مأموريت هاى متعددى كه داشــت حتى يك 
ريال هم حق مأموريــت نگرفت، با روحيه 
جهادى و با كمــك مدافعين حرم با حداقل 
هزينه در مقابل آمريكايى كه 7 تريليون دالر 
براى راه انــدازى و تجهيز داعش هزينه كرد 
بود موفق شــد اين فتنه بــزرگ را خاموش 

كند .
رئيس ســازمان تبليغات اســالمى هم در اين 
نشســت با تأكيد بر اطالع رسانى و تبليغات 
محيطى تصريح كرد : تشريفات ادارى را كنار 
بگذاريد و هر كس به هر اندازه كه مى تواند در 
برگزارى يادواره هايى در خور شــأن و منزلت 

سردار سليمانى تالش كند.
حجت االسالم حسين گروسى با اشاره به اينكه 
با تدبير امام جمعه و فرماندار مالير و همكارى 
خوب مردم فهيم و اليت مدار مالير مراسم ها 
از روز جمعه شــروع شــد گفت : از رؤساى 
آموزش و پرورش مناطق ســامن ، جوكار و 
مالير انتظار داريم در يكــى از مدارس زنگ 

مقاومت را به صدا در بياورند.
وى در ادامــه افزود : به نوزادانى كه از 13 دى 
تا 22 بهمن به دنيا بيايند و قاســم نامگذارى 
شوند از طرف ســتاد هديه اى به خانوداه اش 

اعطا خواهد شد .
 امتحانات روز دوشنبه دانشگاه آزاد 

همدان لغو شد
امتحانات دانشــگاه آزاد نيز متأثر از اين اتفاق 
تلخ با تغيير همراه شد به طوريكه روز دوشنبه 
16 دى ماه دانشگاه آزاد همدان لغو و به ترتيب 
همان ساعت پيشين به روز يكشنبه 29 دى ماه 

منتقل شد.
 بازار همدان سياه پوش 

شهيد سليمانى شد
نايب رئيس اتاق اصناف همدان نيز از سياه پوش 
شــدن صنوف مختلف در همدان خبر داد و 
گفت: در حركتى خودجوش بازاريان همدان 
اقدام به سياه پوش كردن مغازه هاى خود كردند.
احمد گازرانى، با اشــاره بــه وحدت اصناف 
همدان درباره برگزارى بزرگداشــت ســپهبد 
شهيد سليمانى، اظهار كرد: وحدت و انسجام 
بازار در خصوص برگزارى مراسم بزرگداشت 

سپهبد شهيد سليمانى قابل ستايش است.
وى افــزود: طى يك حركــت خودجوش و 
كامــًال برخاســته از قلب بازاريــان، صنوف 
مختلف در استان اقدام به سياه پوش كردن سر 
در مغازه هاى خودكرده و به ســوگ اين شهيد 

بزرگوار نشسته اند.
 برپايى خيمه عزادارى سردار دلها 

در بين كارمندان  اقتصاد  و دارايى
روز گذشته پرسنل و كارمندان اقتصاد  و  دارايى 
استان نيز در مراسمى به سوگ نشستند كه به 
بزرگداشت مقام شهيد جاودانه مقاومت سپهبد 

سليمانى مى پرداخت.
در اين مراســم فرمانده سپاه اســتان، معاون 
تهذيب حوزه علميه استان و كاركنان شوراى 
هماهنگى دستگاه هاى وزارت اقتصاد  و دارايى 

حضور داشتند.
 دانشگاهيان همدان اقدام تروريستى 

آمريكا را محكوم كردند
دانشگاه هاى  كاركنان  و  دانشــجويان  اساتيد، 
همدان در مزار شهداى گمنام دانشگاه بوعلى 
حاضر شــدند و اقــدام جنايتكارانه آمريكا را 

محكوم كردند.
به گزارش فارس ديروز اســاتيد، دانشجويان 
و كاركنان دانشــگاه هاى همدان براى عرض 
تبريك و تســليت به مناسبت شهادت سردار 
قاســم ســليمانى در مــزار شــهداى گمنام 
دانشگاه بوعلى سينا حاضر شدند و اين اقدام 

جنايتكارانه  آمريكا را محكوم كردند.
در اين مراســم تمام اقشــار دانشگاهى استان 
حضور بهم رســاندند و تأكيد كردند مســير 

مردان بزرگ با قدرت ادامه مى يابد.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

از طرف روزنامه همدان پيام

جناب آقاى اردشيرمظاهرى 
خبرنگار پيشكسوت روزنامه جمهورى اسالمى 

ضايعه درگذشت نوعروستان را از صميم قلب تسليت عرض مى كنم خداوند متعال 
روح پاكش را با سرورش فاطمه زهرا(س) محشور نمايد و به بازماندگان صبر جزيل 

عنايت فرمايد.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

از طرف اسيد احمد حجازى، على اكبريارى ، رضا زنداسرار
 على نوربار و پرويز محمدى ، محمد رضا عارف

جناب آقاى اردشيرمظاهرى 
خبرنگار پيشكسوت روزنامه جمهورى اسالمى 

مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده برايشان از درگاه 
خداوند متعال مغفرت ، براى شما و ساير بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل خواهانم .

غرب  ناآشنايى 
با جامعه و ارزش هاى ايران

1- در روزهاى گذشــته ترامــپ اظهاراتى درباره مردم ايران 
كرد كه عمق ناآشــنايى و بى شــناختى آمريكا به عنوان سردمدار 
جهان غرب نسبت به جامعه و ارزش هاى ايرانى را هويدا مى كرد.

ايــن اظهارات نشــان داد كه غــرب اگر تصميمــى درباره ايران 
مى گيرد چون مبناى درســت ندارد و بر شــناخت درست متكى 

نيســت، تصميم هايى منطقى نبوده و نخواهد بود.
2- ترامــپ درباره تحريم هــا مى گويد كه ايــن تحريم ها باعث 
افزايش نفرت از آمريكا نشــده است يا ايران را متهم به حمله به 
منافع آمريكا پس از تجمع عراقى ها در برابر ســفارت اين كشور 

در بغداد مى كند.
اين گفته ها نشــان مى دهد كه ترامپ يا نمى دانــد يا نمى خواهد 
بدانــد كــه در تحريم هاى آمريكايــى، مردم ايــران او را مقصر 
مى داننــد و نفرت از او و آمريكا و غرب بــا تحريم هاى ظالمانه، 

است. يافته  افزايش  وحشيانه  و  غيرقانونى 
ترامپ نمى داند كه ايرانى ها نيازى به پنهان كارى پاســخ به دشمن 
ندارند و شــفاف پاســخ مى دهند و به اقدامــات دفاعى خود هم 

مى كنند. افتخار 
3- اقدامات تروريســتى آمريكا در عراق كه اين بار صداى برخى 
آمريكايى هــا را هم درآورده و ترورســيم دولتى آمريكا را نمايان 
كرده اســت، اوج ناآشنايى و شــناخت غرب و آمريكا از سردار 

سليمانى، مردم ايران و تحوالت منطقه است.
ترامپ محبوبيت ســردار ســليمانى در ايــران، منطقه و جهان را 
درك نكــرده و قطعــا از تبعات تصميم ترور كــه افزايش نفرت 
و بــه خطر افتــادن منافع آمريكا در جهان اســت، به خوبى آگاه 

است. نبوده 
4- غرب و آمريكا در منطقــه خاورميانه با ايران تضاد ديدگاهى 

و عملكردى دارند.
ايــران خاورميانه را بدون نيروهاى خارجى مى خواهد و نيروهاى 
خارجــى در منطقه را مهاجم و متجاوز مى داند و غرب با شــعار 
آزادســازى و دموكراســى در خاورميانه به دنبــال منافع مادى و 

مى گردد. نظامى 
در اجراى اين ديدگاه ايران و به ويژه ســردار قاســم سليمانى به 
عنوان مدافع مظلومان و قهرمان مبارزه با تروريســم ابزارى غرب 
مانند داعــش كه غرب با ادعاى مبارزه بــا آنها در منطقه جوالن 

مى دهد، مانع جدى در تامين منافع غرب بوده و هســتند.
5- در نگاه به ســردار ســليمانى در غرب دودستگى وجود دارد 
و به رغم نــگاه بدبينانه برخى دولت هــاى غربى، برخى دولت ها 
وى را عامل اصلى فروپاشــى داعش و مانع جدى شــكل گيرى 

مى دانند. منطقه  در  افراطى گرى 
محققــان و آزادگانــى هم كه در غــرب مســتقل از امپراطورى 
رسانه هاى غربى فكر مى كنند، ســليمانى را فرمانده اى مقتدر در 
برابر تروريســم، افراطى گرى، زياده خواهى غرب و مروج صلح 

جهان مى دانند. مدافع مظلومان  و 
6- در انحراف ديدگاه غربى ها از جامعه ايرانى و ســردار ســليمانى 

كشورهاى مرتجع منطقه و وابستگان غرب هم مؤثر بوده و هستند.
اين كشــورها كــه از ايران و ســردار ســليمانى در رويدادهاى 
گوناگون همچون ناكام گذاشــتن آنها در ســوريه، قطر و ترويج 
افراطى گرى داعشــى، كينه بر دل دارند، بــا ارائه اطالعات غلط 
به آمريكا و غرب اين قدرت هاى پوشــالى را در شــرايط سختى 
گرفتــار كرده اند كه از ترس انتقام ســخت ايــران لرزش صداى 

ترامپ نمونه اى كوچك از اين شــرايط ترسناك آنهاست.
7- در تعاريــف مفاهيــم و واژه هاى بين المللــى مانند ترور بين 
ايران و غرب اختالف اساسى وجود دارد همچنان كه غرب دفاع 
ملت ها از خود در برابر ظلم و نظام ســلطه را تروريســم مى داند 
اما ايــران اين دفاع را حق قانونى دانســته و بر حمايت از جبهه 

دارد. تأكيد  مقاومت 
اما به رغــم اين اختــالف بنيادين، در ترور ســردار ســليمانى، 
تروريســم دولتى آمريكا در مخالفــت با قوانيــن بين المللى، به 
رســميت نشــناختن تماميت ارضى و حاكميت كشورى ثالث و 
ترور نظاميان رســمى 2 كشــور به شــيوه اى نامتعارف و مخالف 
حقوق بشــر دســت زده اســت و اين حركت بر اساس تعاريف 
غــرب از تروريســم نيز اقدامى تروريســتى اســت و حق اقدام 
متقابل براى ايران ايجاد شــده اســت و اعالم انتقام ســخت از 
تروريســت ها دســت باالى ايران در اجراى قوانين بين المللى در 

برابر نقض كنندگان آن را اثبات مى كند.
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خبر خبر

آگهى سند مالكيت المثنى 
نظر به اينكه مالكين خيراله كفراشى فرزند اسمعيل به شماره ملى 3962526651 
(نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ) و زهرا كفراشى فرزند يدا... به شماره ملى 
3961859035 (نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ)  با ارائه فرم شهادت شهود 
مصدق دفترخانه اسناد رسمى شماره 52 نهاوند اظهار نموده كه مقدار ششدانگ 
پــالك 69 فرعى مفروز و مجزى از 11 فرعى از 1470 اصلى بخش يك ثبت نهاوند 
كه اسناد مالكيت تك برگى به شماره دفتر الكترونيكى 139620326005003782 
و 139620326005003769 و به ســريال هاى 755751 و 755752 سرى ب 95 
صادر و تسليم مالك گرديده و به علت نقل و انتقال مفقود گرديده است تقاضاى 
صدورســند مالكيت المثنى نموده است. لذا به استناد ماده 120- آيين نامه قانون 
ثبت مراتب به شرح فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار يا محلى جهت اطالع 
عموم آگهى مى گردد چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اعتراض 
داشــته يا مدعى انجام معامله نزد خود او يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد 
مى تواند اعتراض خود را كتباً از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز به اين 
اداره ارســال در غير اين صورت و پس از گذشت مقرر سند مالكيت المثنى صادر 
خواهد شد. ضمناً ششــدانگ پالك مذكور به موجب سند رهنى شماره 29715 
مورخ 1397/9/18 دفتر اسناد رسمى شماره 52 نهاوند در قبال مبلغ 402 ميليون 

ريال نزد بانك ملى در رهن مى باشد.
(م الف 261)

محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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 139860326034001005  مورخ 1398/9/3 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقــه دو تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى مهدى ميرزائى فرزند على به شماره شناسنامه 3860140450  
صادره از همدان در ســه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
مســاحت 69499/94 مترمربع تحت پالك  149/887 واقع در همدان روستاى 
انصار االمام بخش 4  خريدارى مع الواسطه از على ميرزائى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.
(م الف 1523)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/15

موسى حنيفه
 رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

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

برابر رأي شــماره 139860326007000727 مورخه 1398/7/20 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى اســداله غفارى فرزند جعفر به شماره شناسنامه 18523 صادره از بهار در 
اعيانى شش دانگ يك باب خانه به مســاحت 334/77 مترمربع پالك 10955 
فرعى از 723 فرعى از 139 اصلى واقع در بهــار بخش چهار همدان خريدارى 
مع الواسطه از مالك رسمى آقاى سيدقاسم فرزند سيدنجف محرز گرديده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.
(م الف 316)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/10/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/15

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

برابــر رأي شــماره 139860326006001289-1398/10/2 هيــأت اول موضــوع 
ــد  ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات 
مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى هاشــم مهدويــان نــژاد فرزنــد جاســم 
ــاب  ــك ب ــگ ي ــر شــش دان ــادره از مالي ــنامه 24190 ص ــماره شناس ــه ش ب
مغــازه بــه مســاحت 30/27 مترمربــع قســمتي از پــالك يــك اصلــي  اراضــى 
دولت آبــاد واقــع در بخــش چهــار ماليــر  خريــدارى از مالــك رســمى ملــك 
علــى كامــل محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص 
ــند  ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب نس
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري مي توانن
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك  خــود را ب
ــه مراجــع قضايــي  مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
م الف408)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/29

محمدرضا امينى ، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 95/1922  مورخ 95/8/4 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى مهدى هژير 
پسنديده فرزند حسن به شماره شناسنامه 1542 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك باب ساختمان به مساحت 159/72 مترمربع در قسمتى از پالك 1459 اصلي 
واقع در اسدآباد بلوار كشاورز پشت مسجد امام حسين خريداري از مالك رسمي 
آقاى حاج اكبر آزاد محرز گرديده اســت. 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم 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 456)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/30

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى سند مالكيت المثنى 
ــه فــرم شــهادت شــهود مصــدق  ــا ارائ ــه كفراشــى ب ــه اينكــه خيرال نظــر ب
ــالك 14  ــك ششــدانگ پ ــد مال ــماره 52 نهاون ــناد رســمى ش ــه اس دفترخان
فرعــى از 3466 باقيمانــده بخــش 1 نهاونــد ســند مالكيــت زيــر ثبــت 30170 
صفحــه 218 دفتــر 199 صــادر و تســليم مالــك گرديــده اســت اظهــار نمــوده 
ــت  ــند مالكي ــاى س ــت و  تقاض ــه اس ــود گردي ــى مفق ــت جابه جاي ــه عل ب
ــذا بــه اســتناد مــاده 120- آيين نامــه قانــون ثبــت  المثنــى نمــوده اســت. ل
ــى  ــا محل ــه كثيراالنتشــار ي ــت در روزنام ــوق يــك نوب ــه شــرح ف ــب ب مرات
ــه صــدور  جهــت اطــالع عمــوم آگهــى مى گــردد چنانچــه كســى نســبت ب
ــزد  ــه ن ــام معامل ــى انج ــا مدع ــته ي ــراض داش ــى اعت ــت المثن ــند مالكي س
ــد اعتــراض  ــزد خــود مى باشــد مى توان ــا وجــود ســند مالكيــت ن خــود او ي
خــود را كتبــاً از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى ظــرف مــدت 10 روز بــه ايــن اداره 
ارســال در غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت مقــرر ســند مالكيــت المثنــى 

صــادر خواهــد شــد. 
ــر 52  ــورخ 1396/9/1 دفت ــر ســند شــماره 25361 م ــورد ثبــت براب ــاً م ضمن

ــد. ــى مى باش ــك مل ــن بان ــد در ره نهاون
(م الف 260)

محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

رعايت مرقانون از ضرورت هاى برگزارى 
قانونمند انتخابات سالم است

 كبودرآهنگ - خبر نگار همدان پيام: امســال اهميت و حساسيت 
بااليى دارد و ملت ايران با مشــاركت پرشــور خود بار ديگر اقتدار 
و عزت نظام جمهورى اســالمى را در ســطح بين المللى به نمايش 

خواهندگذاشت.
فرماندار شهرســتان كبودرآهنگ در نشســت با عوامل اجرايى ستاد 
انتخابات با عوامل اجرايى ستاد و نمايندگان فرماندار با اشاره به ترسيم 
3 اصل به عنوان اركان انتخابات از ســوى وزارت كشور و استاندارى 
همدان اظهار كرد: عمل به مرقانون، نخستين اصل در انتخابات است 
و در اجراى انتخابات اولويت اصلى كار ما نيز تسلط به قانون و عمل 

به آن است. 
حجت ا... مهدوى در ادامه افزود: مســئوليت شعب اخذ راى برعهده 
نمايندگان فرماندار اســت و به همين خاطر نمايندگان فرماندار بايد 
كامال به قانون انتخابات مســلط باشــند تا بتوانند شعب اخذ راى را 
مديريت كنند و در صورت بروز مشــكل احتمالى بتوانند مشــكل را 
مرتفــع نمايند. فرماندار و رئيس هيأت اجرايى انتخابات شهرســتان 
كبودراهنگ در ادامه رعايت اصل بى طرفى را دومين اصل دانســته و 
افزود: وزارت كشــور مجرى قانون انتخابات است و دست اندركاران 
انتخابــات نيز بايد بدون جانبدارى از شــخص يا گروه خاصى، فقط 
به فكر برگزارى قانونمند انتخابات باشــند و آخرت خود را به خاطر 

دنياى ديگران نفروشند.
وى بــا تاكيد بر رعايت اصل بى طرفى و جلب مشــاركت حداكثرى 
مردم در انتخابات، تصريح كرد: مردم شهرستان كبودراهنگ نيز مانند 
تمامى ملت عزيز ايران با حضور پررنگ خود مشت محكمى به دهان 
ياوه گويان و دشمنان نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران خواهند زد.

اسدآباد چاه غيرمجاز چندانى ندارد
غيرمجاز  چاه  داراى  اسدآباد   
چاه هاى  انسداد  و  نبوده  چندانى 
غيرمجاز موجود در دست اقدام 

است.
اســدآباد گفت:  آب  منابع  مدير 
300 داراى  اســدآباد  شهرستان 

حلقه چاه غيرمجــاز بوده كه از 
غيرمجاز، 243 چــاه  تعداد  اين 

حلقه مسدود شده و مابقى نيز يا 
در حال گرفتن پروانه هســتند و يا اينكه براى انسداد در دست اقدام 
قــرار دارند.  جليل عبداللهى در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: تعداد 
چاه هاى مجاز شهرســتان را 1450 حلقه چاه شامل چاه هاى صنعتى، 
كشاورزى، شرب برشمرد و افزود: از اين تعداد چاه مجاز موجود در 
شهرســتان تاكنون 681 حلقه چاه بــراى مديريت بهينه آب به كنتور 

هوشمند مجهز شده اند. 
وى با بيان اينكه ســهميه امسال شهرســتان در رابطه با نصب كنتور 
هوشــمند تعداد 50 فقره بوده ياد آور شد: درحال حاضر بيش از صد 
درصد سهميه امسال شهرستان در رابطه با نصب كنتور هوشمند محقق 

و تعداد 53 فقره دستگاه كنتور هوشمند نصب شده است. 

كلوچه مالير به جمع آثار ملى پيوست
 در نشست شوراى عالى ثبت ملى كه نهم دى با حضور 9 استان كشور در واحد ثبت 
تهران برگزار شد، "كلوا" يا همان "كلوچه مالير" به جمع آثار ملى معنوى كشور پيوست.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى مالير گفت: مدت ها است كه 
پرونده ثبت كلوچه مالير در حال پيگيرى است كه امسال اين اثر در شوراى ثبت وزارت 

ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مورد تاييد قرار گرفت.
ابراهيم جليلى در گفت و گو با ايرنا افزود: در حال حاضر 65 واحد كلوچه پزى در سطح 
شهرستان و روستاهايى همچون گوراب، داويجان، آورزمان، حاجى آباد، الفاوت ينگى كند 

مشغول فعاليت هستند. رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مالير ادامه 
داد: اشتغال بيش از 300 نفر به صورت مستقيم و 400 نفر به صورت غير مستقيم در اين 

حرفه بيانگر پويايى و رونق اقتصادى اين سنت ديرين در مالير دارد.
جليلــى با بيان اينكه كلوچه پزى در رونق اقتصادى اين شــهر نقش مهمى دارد بيان كرد: 
مســافران و گردشگران زيادى هنگام ورود به اين شهر، كلوچه را به عنوان يك سوغات 
شــناخته شده مالير خريدارى كرده اند و سالها اســت كه اين سوغات مذاق بسيارى از 

هموطنان مان را شيرين كرده است.
وى افزود: پرونده شيوه پخت كلوا يا كلوچه مالير هفته گذشته در شوراى ثبت آثار ملى 
وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى تاييد شد و به زودى حكم آن ابالغ 

مى شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى مالير گفت: 10 پرونده ميراث 
معنوى اســتان همدان براى ثبت ملى تهيه شده بود كه در نشست هفته گذشته در تهران، 

پس از دفاع كارشناسان مربوطه هر 10 پرونده به ثبت ملى رسيد.
مهارت بافت قالى نهاوند، فن پخت خورشت ماست همدان، شكرگزارى سرزه روستاى 
هيزج قهاوند، فن تهيه كلوا در روستاى گوراب مالير، فن تهيه نان گرده سنتى همدان، فن 
تهيه ترشــى گردو در تويسركان، فن تهيه شربت مالوده در شهر اللجين، شب عيد قربان 
در روستاى خورونده رزن، سينه زنى در شهر مهاجران بهار و فن پخت آبگوشت كلم در 

همدان 10 پرونده آثار معنوى استان بود كه ثبت ملى شد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
(نوبت اول) 

هيأت مديره شركت تعاونى فرش دستباف-  شهرستان تويسركان 

تاريخ 98/10/15
ــتباف  ــرش دس ــى ف ــهامداران شــركت تعاون ــه س از كلي
ــا در  ــد ت ــل مى آي ــه عم ــوت ب شهرســتان تويســركان دع
جلســه مجمــع عمومــى عــادى ســاليانه نوبــت اول شــركت 
در  دوشــنبه 98/10/30  روز  صبــح  ســاعت 10  كــه 
محــل شــركت تعاونــى واقــع در بلــوار اشــرفى اصفهانــى 
ــركت  ــردد ش ــزار مى گ ــداران برگ ــپاه پاس ــه روى س روب

ــد.  فرمائي
دعــوت  بازرســى  شــرايط  واحــد  متقاضيــان  از  ضمنــًا 
بــه عمــل مى آيــد كــه درخواســت خــود را تــا تاريــخ 

نماينــد.  تحــول  شــركت  بــه   98/10/25

كارت پرسنلى آموزش وپرورش شهرستان  كبودرآهنگ به 
نام  فائزه شمس فرزند على به  شماره شناسنامه 165 و شماره 

پرسنلى 78167515 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

بخشدارى صالح آباد

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

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

 در 2 سال گذشــته، 2 نفر در استخرهاى 
اســتان همدان جان خود را از دســت دادند 
و بيــش از 50 نفر نيز مســموم شــدند، اما 
مسئوالن مربوطه همچنان پشت ميزهاى خود 

نشسته اند و اقدام مناسبى انجام نمى دهند. 
به گزارش تسنيم، استخرها با حضور ناجيان 
غريق و نظارت مســتمر بازرسان بهداشت و 
اداره كل ورزش و جوانان تاســيس شده اند 
تا افــرادى كه بــه ورزش هاى آبــى عالقه 
دارند، بدون نگرانى و در ايمنى كامل به شنا 

بپردازند. 
اما در 2 سال گذشته در استخرهاى همدان، 2

نفر غرق و 53 نفر نيز مسموم شدند. همچنين 
در اين مدت چند استخر نيز به دليل رعايت 
نكردن نكات بهداشتى و ايمنى، پلمب شدند 

و چند استخر نيز تذكر دريافت كردند. 
 مسموميت 53 نفر در نهاوند

در 21 مردادماه سال گذشته 53 بانوى نهاوندى 
به دليل مســموم شــدن با گاز كلر در يكى از 
استخرهاى اين شــهر راهى بيمارستان شدند. 
از قرار معلوم يك كپســول كلر در اين استخر 
نشتى داشته و انتشار گاز كلر به مسموميت اين 

53 بانوى نهاوندى منجر مى شود. 
اگرچه اين بانوان پس از انتقال به بيمارستان 
و طى كردن مراحل درمانى مرخص شــدند و 
خوشــبختانه اين اتفاق تلفاتى نداشت ، اما از 
قصور مسئوالن اين استخر و متوليان ورزش 
نهاوند نمى توان گذاشــت ؛ زيرا چند ســالى 
از ممنوعيت اســتفاده از كلر براى گندزدايى 
اســتخرها مى گذرد؛ اما جالب اينجا است كه 
رئيس هيأت نجات غريق و غواصى اســتان 
همدان پس از اين اتفاق در مصاحبه اى اعالم 
كرد: اين اســتخر توســط بخش خصوصى 
بــه بهره بردارى رســيده و از آنجا كه مجوز 
فعاليت ندارد، مسئوالن اين استخر به صورت 

غيرقانونى آن را فعال كردند. 
حال جاى ســوال اســت چه كسى بايد مانع 
از فعاليت غيرقانونى يك استخر بدون مجوز 
در ســطح يك شهر شود؟ ساختارهايى مانند 
بازرسى ادارات ورزش وجوانان و هيأت هاى 
شهرستانى به چه منظور تاسيس شدند؟ مگر 
اين ســاختارها نبايد از بروز چنين اقدامات 

غيرقانونى جلوگيرى كنند؟

 غرق شدن يك جوان در اللجين
 امــا در تيرماه امســال نيز 3 جــوان پس از 
ســاعت 24 كه فعاليت اماكن ورزشى ممنوع 
است به دليل دوستى با مسئول استخر اللجين 
داخل اســتخر اين شهر مى شــوند و از آنجا 
كه به دليل مصــرف مواد روانگردان وضعيت 
ذهنى مطلوبى نداشتند يكى از آنها در استخر 
غرق مى شود و جان خود را از دست مى دهد. 
اگرچه اين استخر توسط اداره ورزش وجوانان 
شهرســتان بهار (مديريت ســابق) به بخش 
خصوصى اجاره داده شــده اما بى شــك از 
قصور اين اداره نمى كاهد؛ زيرا قرار نيســت 
اماكن ورزشــى به ويژه اماكنى مانند اســتخر 
به افرادى اجاره داده شــود كه قانون گريز و 
ناتوان در مديريت قانونى اين اماكن اند؛ و باز 
هم جاى سوال اســت ناظرين اداره ورزش 
و جوانــان و هيأت نجــات غريق و غواصى 
چگونه از فعاليت غيرقانونى اين استخر پس 

از نيمه شب مطلع نبودند؟
 غرق كودكى 8 ساله در رزن

امــا در جديدترين حادثه 25 آذرماه امســال 
كودكى 8 ســاله در استخر شهرستان رزن در 
حضور ناجيان غريق، در آب غرق مى شود و 
پس از 2 روز در بيمارســتان جان خود را از 

دست مى دهد. 
در اين اتفاق نيز رياســت هيأت نجات غريق 
و غواصى استان تقصير را بر گردن بهره بردار 
هيأت مى اندازد ؛ درحاليكه جاى سوال است 
اين هيأت چه نوع آموزشــى به ناجيان غريق 
خود مى دهــد كه در حضور آن ها و در عمق 
يك مترى يك كودك در آب غرق مى شود؟

 پلمب استخرها 
به دليل مشكالت بهداشتى

جدا از اين اتفاقات استخرهاى همدان وضعيت 
بهداشتى مناسبى هم ندارند. استخر الوند همدان 
كه متعلق به هيأت نجات غريق و غواصى استان 
است چند روز پيش به دليل مشكالت بهداشتى 

توسط بازرسين اداره بهداشت پلمب شد. 
همچنين سوريان رئيس هيأت نجات غريق و 
غواصى اســتان چندى پيش نيز در گفت وگو 
با تســنيم در همدان مدعى شــده بود برخى 
از اســتخرهاى همدان به دليــل آن كه هزينه 
كمترى به ناجيان غريــق بپردازند از ناجيان 
كمترى اســتفاده مى كنند و اين امر سبب به 

خطر افتادن جان شناگران مى شود. 
با همه اين اوصــاف خانواده هاى همدانى با 
چــه اطمينانى اجازه رفتــن فرزندان خود به 
اســتخر را بدهند؟ چند نفر بايد دچار حادثه 
و مرگ بشــوند تا تغييــرى در رأس هيأت 
مربوطــه ايجاد شــود؟ بازرســان اداره كل 
ورزش وجوانان چــه كار مى كنند؟ آيا نياز به 
بازنگرى در امنيت و بهداشــت اســتخرهاى 
همدان نيست؟ از قرار معلوم پست ها و ميزها 
بيش از جان مردم بــراى متوليان امر در اين 

حوزه ارزش دارد. 

بازى با سالمت و جان شناگران همدان

در امنيت و بهداشت استخرها 
بازنگرى شود

اراذل و اوباش همدان در كنترل هستند
 نيروى انتظامى طرح هاى جامعى در حوزه جمع آورى اراذل و اوباش 

دارد و اين افراد زير نظر ما هستند.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان همدان با اشــاره به كنترل 
همدان در ارتباط با اراذل واوباش و عناصر خريدو فروش مواد مخدر 

گفت: مردم براى كنترل بهتر به كمك نيروى انتظامى بيايند. 
به گزارش فارس، درخواست جمع آورى اراذل واوباش در سطح منطقه 

4 همدان، سوژه اى است كه مردم در «فارس من» ثبت كرده اند. 
در اين سوژه، عنوان شده كه در منطقه 4 نظير خضر و حصار على آباد 
همدان اراذل و اوباش با داشتن سابقه هاى سنگين در سطح شهر بسيار 
زياد شــده اند و نيروى انتظامى ضعيف عمــل مى كند و بايد چاره اى 
بيانديشد؛ در منطقه خضر شب ها موادمخدر ردوبدل مى شود درحاليكه 

شهر همدان يك شهر شهيدپرور است و جاى اراذل واوباش نيست. 
حسين بشرى با بيان اينكه البته اراذل واوباش تعريفى دارد و هر فردى 
كه در خيابان يك بار دعوايى راه انداخت و ســروصدا كرد و يا اينكه 
ســابقه درگيرى داشــت را نمى توان جزو اراذل و اوباش تعريف كرد، 
گفت: افرادى ممكن اســت ســابقه نزاع و درگيرى داشته باشند اما 

مصداق اراذل واوباش ندارند و برخورد با آنها متفاوت است. 
وى با تاكيد به اينكه اراذل واوباش سطح بندى  شده اند و نيروى انتظامى 
آن هــا را زيرنظر دارد گفت: مردم هرجا ناامنى و جرمى را مشــاهده 
كردند موضوع را از طريق ســامانه به فوريت هاى پليسى 110 اطالع 

دهند تا همكاران به موقع رسيدگى كنند. 
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان همدان با بيان اينكه همكاران 
نيروى انتظامى نيز در اين سامانه رصد مى شوند و تاخير براى حضور 
در محل پذيرفته نيســت و با آنها برخورد مى شــود گفت: مردم در 
صورت مشــاهده جرايمى نظير خريدوفروش مواد مخدر موضوع را 

حتما به نيروى انتظامى اطالع دهند. 
وى با اشــاره به اينكه مناطق اعالم شده در ســامانه «فارس من» در 
حوزه خريدوفروش موادمخدر را به رئيس پليس موادمخدر اســتان 
اطالع خواهم داد تا كنترل الزم صورت گيرد، افزود: طرح هايى براى 
پاكســازى محل از خريدوفروش موادمخــدر و معتادان متجاهر اجرا 

مى شود و حتما اين موارد نيز مدنظر خواهد بود. 

آخر هفته برفى در انتظار همدانى ها
 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان از ورود سامانه 
بارشــى جديد از روز چهارشــنبه خبر داد و گفت: ســامانه بارشى 

جديدى از بعدازظهر روز چهارشنبه وارد همدان مى شود. 
محمدحسين باقرى شــكيب در گفت وگو با ايسنا، بابيان اينكه سامانه 
بارشــى از بامداد شنبه فعال شده و تا بعدازظهر امروز در استان پايدار 
اســت، اظهار كرد: قدرت اين ســامانه بارشــى ضعيف بوده و تا 24

ساعت آينده تداوم خواهدداشت. 
وى در ادامه تصريح كرد: طى 48 ساعت گذشته كبودراهنگ با منفى 
5 درجه سردترين نقطه و مالير و نهاوند با مثبت 9 درجه سانتى گراد 

گرم ترين نقاط استان همدان گزارش شده اند. 
باقرى شكيب در پايان افزود: از بعدازظهر روز چهارشنبه سامانه بارشى 
به نسبت قوى ترى وارد اســتان همدان خواهدشد كه ميزان و شدت 

بارش مشخص نيست. 

در  گذشته  ســال   2 در 
اســتخرهاى همدان، 2

نفر غــرق و 53 نفر نيز 
مسموم شدند
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سياستسياست
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يادداشت

خبر

اهواز،مشهد،تهران،قم و كرمان ميزبان 
سپهبد شهيد ايران

■ رهبرى بر پيكر شهيد سليمانى نماز مى خوانند
 سخنگوى سپاه پاسداران آخرين وضعيت برنامه هاى مراسم تشييع پيكر سپهبد شهيد 

قاسم سليمانى در ايران را تشريح كرد.
به گزارش ايســنا،  شريف در نشســتى  آخرين وضعيت برنامه هاى مراسم تشييع پيكر 

سپهبد شهيد قاسم سليمانى در ايران را تشريح كرد.
وى با يادآورى اينكه روز گذشته مراسم تشييع پيكر سردار شهيد قاسم سليمانى در عراق 

باشكوه بسيارى برگزار شد، گفت: امروز صبح پيكر ايشان به شهر اهواز وارد مى شود و 
از ســاعت 7:30 تا 9:30 برنامه براى وداع با پيكر ايشان در اهواز پيش بينى شده است.

وى افزود: از آنجايى كه خوزســتان نماد دفاع مقدس است، مردم خوزستان درخواست 
كردند تا مراسم وداع با پيكر سپهبد شهيد سليمانى در اين شهر برگزار شود كه فرمانده 

كل سپاه با اين درخواست موافقت كرد.
ســخنگوى سپاه اظهار كرد: پس از اهواز پيكر ايشان حوالى ساعت 13 به مشهد انتقال 
پيدا خواهد كرد. بعد از اتمام مراسم در مشهد، پيكر ايشان به تهران انتقال پيدا مى كند 
و ســاعت 19:30 شب مراسم يك شــنبه وداع با پيكر سردار سليمانى در مصلى تهران 
برگزار مى شود. شريف گفت: مراسم تشييع و نماز بر پيكر مطهر اين شهيد نيز از ساعت 

8 صبح دوشــنبه در دانشــگاه تهران برگزار خواهد شد و بعد از آن كه رهبرى بر پيكر 
ايشــان نماز مى خوانند پيكر آن شهيد از مســجد دانشگاه به سمت ميدان آزادى تشييع 
خواهد شد. بعد از تهران ساعت 14 الى 16 بعد از ظهر مراسم وداع با پيكر ايشان در قم 
برگزار مى شود و بعد از آن پيكر سپهبد شهيد سليمانى براى خاكسپارى به كرمان منتقل 
مى شود. وى تصريح كرد: حضور ميليونى مردم در اين مراسم پيام خاصى را به حاميان 
انقالب اسالمى خواهد داد كه برخورد با دشمن و ايجاد امنيت دستور كارى است كه از 

آن شهيد به يادگار مانده است .
بر اســاس اعالم  هاى انجام شده مراسم  هاى تشييع پيكر سپهبد شهيد قاسم سليمانى از 

امروز آغاز و در اهواز ،مشهد ، تهران ، قم و كرمان برگزار مى شود.

مرورى بر واكنش ها
 به شهادت سردار قاسم سليمانى

 واكنش ها به خبر شــهادت سردار سليمانى همچنان ادامه دارد.خبر 
شهادت سردار سپهبد قاسم سليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه در حمله 
تروريستى آمريكايى ها در نزديكى فرودگاه بغداد به سرعت تبديل به 
مهمترين خبر در ســطح رســانه هاى جهانى شد و واكنش بسيارى از 

مقامات داخلى و خارجى را برانگيخت.
در ادامه، برخى از مهم ترين و جديدترين واكنش هاى مقامات داخلى و 
خارجى به خبر شهادت سردار رشيد اسالم و همچنين بازتاب اين خبر 

تكان دهنده را در رسانه هاى جهانى، مى خوانيم:
 شهيد سليمانى يك سياستمدار و استراتژيست 

بى نظير بود
رئيس جمهورى با حضور در منزل سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانى و 
در ديدار با اعضاى خانواده شــهيد، شهادت آن سردار سرافراز و شجاع 

اسالم را به خانواده وى تبريك و تسليت گفت.
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى در اين ديدار گفت: جاى 
خالى ســردار ســليمانى به راحتى پر نمى شــود زيــرا او نه تنها يك 
فرمانده جنگى و طراح عمليات هاى بزرگ بود بلكه يك سياستمدار و 

استراتژيست بى نظير و با استعدادى بود.
وى با اشاره به اينكه امروز نه تنها ملت ايران، بلكه همه مردم مسلمان و 
آزادى خواه جهان داغدار از دست دادن اين شهيد بزرگوار هستند، اظهار 
كرد: با اينكه مردم ابعاد جهاد و فداكارى هاى او را مى شناســند اما بايد 

اقدامات و كارهاى عظيم او براى همگان روشن شود.
 در موضع پاسخ مناسب به ترامپ خواهيم بود

مشاور فرمانده معظم قوا  هم در اين باره گفت: اتفاق اخير يك خطاى 
راهبردى بر مبناى يك برآورد به شــدت غلط و غير واقعى در صحنه 

واقعى بوده است.
حسين دهقان گفت: مى گويند مقابله به مثل مى كنيد؛ مقابله به مثل معنا 
ندارد. االن در دنياى اســتكبار چه كسى را مى توان گفت كه با يك تار 

موى سردار سليمانى برابرى كند. از اين منظر نمى گوييم.
 اسرائيل فكر نكند خودش را پنهان كرده است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگوى ويژه خبرى شبكه 
دو، نيز به اين نكته اشاره كرد كه اسرائيل فكر نكند كه خودش را پنهان 

كرده؛ زيرا انگشت ايران به سمت اسرائيل نيز نشانه رفته است.
به گزارش خبرگزارى ها محســن رضايى خاطرنشان كرد: سليمانى 
از ســوريه وارد بغداد شــدند و بعد از نشستن هواپيما، ايشان سوار 
بر ماشــين شــدند و از دژبانى عبور كردند و بعــد از آن پهپادهاى 
آمريكايى ايشــان را به شهادت رســاندند لذا امكان اينكه اسرائيل 
اطالعات را از ســوريه گرفته باشــد وجود دارد لــذا اين توطئه ى 

آمريكايى-اسرائيلى است.
  زمان و مكان مقابله با آمريكا را ما تعيين مى كنيم

سخنگوى ارشد نيروهاى مسلح  هم با بيان اينكه آمريكايى ها بايد بدانند 
كه ايران در پاســخگويى حتما عجله نخواهد كرد، گفت: ما حتما فكر 
مى كنيم و يك برنامه ريزى خواهيم كرد كه با حوصله پاســخ اين اقدام 

تروريستى را در آينده به شكل كوبنده و پرقدرت بدهيم.
ابوالفضل شــكارچى اظهــار كرد: آمريكا با اين اتفــاق نقاب از چهره 
برداشــت و به دنيا اعالم كرد كه هم خودش منشا همه تروريست هاى 
عالم و رهبرى همه تروريســت ها عالم را به عهــده دارد و هم آنها را 
تجهيز و پشتيبانى مى كند و هر جا كه اين تروريست ها كم بياورند خود 

او وارد ميدان مى شود.
 مجلس دوشنبه جلسه علنى ندارد

عضو هيات رئيسه مجلس شوراى اسالمى نيز گفت: مجلس روز دوشنبه 
به دليل حضور نمايندگان در مراسم تشييع سردار سليمانى جلسه علنى 
نــدارد. بهروز نعمتى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: با توجه به اينكه 
مراســم تشييع سردارسليمانى دوشــنبه صبح در تهران برگزار مى شود 
جلسه علنى روز دوشنبه مجلس براى حضور نمايندگان در اين مراسم 

برگزار نخواهد شد.
 انتقام سختى از آمريكا خواهيم گرفت

نماينده كشورمان در سازمان ملل هم به شهادت سليمانى واكنش نشان 
داد و اينگونه اظهار نظر كرد: ما نمى توانيم چشمانمان را بر روى اتفاقى 
كه براى فرمانده نيروهاى مسلح مان اتفاق افتاده را ناديده بگيريم و تالفى 
خواهيم كرد. مجيد تخت روانچى، ترور قاسم سليمانى، فرمانده نيروهاى 

قدس سپاه پاسداران را "ستيزه جويى" و يك"اقدام نامشروع" خواند.
 ترامپ هدف از ترور سردار سليمانى را جلوگيرى

 از جنگ خواند
رئيس جمهور آمريكا  نيز در سخنانى حمله جنايتكارانه پهپادهاى اين 
كشور به بغداد را كه به شهادت سپهبد قاسم سليمانى فرمانده نيروهاى 
قدس سپاه پاسداران ايران انجاميد تاييد و اعالم كرد اين حمله به دستور 
وى صورت گرفته است. دونالد ترامپ مدعى شد: سليمانى در سركوب 

معترضان در ايران در دوره هاى اخير دست داشته است.
وى همچنين مدعى شد كه سردارسليمانى در حمالت به ديپلمات هاى 

آمريكايى نيز حضور داشته  است.
ترامپ همچنين ادعا كرد: ايران از نيروهاى جنگى براى بر هم زدن ثبات 
كشورهاى همسايه استفاده مى كند. بنابراين بايد همين االن متوقف شود.

وى مدعى شــد كه هدفش از ترور  سليمانى ممانعت از جنگ بوده نه 
آغاز آن.

 ابراز نگرانى رئيس ستاد ارتش آمريكا نسبت به افزايش 
تنش ها با تهران 

رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا هم با تكرار ادعاهاى مقامات آمريكايى 
درباره دليل ترور شــهيد سردار قاسم سليمانى و همراهانش در عراق، 

نسبت به افزايش تنش ها با ايران ابراز نگرانى كرد.
به گزارش ايســنا، مارك ميلى در جمع كوچكــى از خبرنگاران در 
پنتاگــون به تكرار ادعاى مقامات آمريكايى مبنى بر اين پرداخت كه 
واشنگتن پيش از ترور سليمانى اطالعاتى آشكار به دست آورده كه 
نشان مى دهد وى در حال برنامه ريزى براى اقدام عليه منافع آمريكا 

بوده است.

حاج قاسم سليمانى ايرانى را 
در جهان سربلند كرد

مهدى ناصرنژاد »
 خبر ترور و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليمانى فرمانده 
نيروى قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمى در كشور عراق روز 
جمعــه 13 دى ماه ماننــد وقوع زلزله اى مهيــب و بنيان كن نه تنها 
ملــت بزرگ ايران بلكه تمام مســلمانان آزاده عالم كه دل در گرو 
مجاهدت  هاى ســربازان برومند اســالم براى رهايى از چنبره كفر 

جهانى بسته اند، در هاله اى از ابهت وناباورى فرو برد. 
چهل سال حيات و رشــد انقالب اسالمى سرشار از وقايع بزرگ 
و كوچكى بوده اســت كه هر يك از اين وقايع به تنهايى مى تواند 
يك جامعه را دگرگون ساخته و سرنوشت آن را تغيير دهد، وليكن 
مردم دريادل ايران اســالمى با واقع بينــى و بردبارى مثال زدنى به 
راحتى با هر واقعه اى كنار آمده و با آن لحظه به لحظه و روز به روز 
بزرگ شده و آماده هر واقعه اى ديگر براى تكامل حيات اجتماعى 
و انقــالب خود هســتند، اما بــا صداقت و صراحــت و اطمينان 
مى نويســم، براى اين نگارنده كه در تمام چهل ســال گذشته در 
جاى جاى ميهن اسالمى و در هر برهه اى شاهد تمام وقايع انقالب 
و رويدادهاى سياســى و اجتماعى بوده و بسيارى از آن را نوشته 
و تحليل كرده ام، حادثه ترور جنايت بار و تلخ ســردار شهيد اسالم 
حاج قاســم سليمانى به دستور مســتقيم پنتاگون و رئيس جمهور 
مجنون و معلوم الحال آمريكايى در كشــور بحران زده عراق، بدون 
شــك هر ايرانى و از هر قشر و تفكرى را تكان داد و هر انسان با 
شــرف و خداشناس و ميهن پرستى را متأثر ساخت و اشك غم و 

حسرت بر ديدگان واقع بين جارى ساخت.
واقعيت اين اســت كه از نظر هر تئوريســين و طراح نقشــه هاى 
تاكتيكى در عرصه هاى نظامى و جنگى چنين نقشه ترور جنايتكارانه 
توسط مزدوران تروريست ارتش آمريكا از لحاظ مكانى و زمانى و 
موقعيت كشور عراق كار پيچيده و دشوارى نبوده است. و پنتاگون 
كه ادعاى برترى نظامى و تســليحات جنگى در جهان را دارد، كار 
شاقى انجام نداده است و اين حركت مزبوحانه هرگز امتيازى براى 
هيچ فرد گنده و كوچكى در عرصه هاى حكومتى آمريكا به شــمار 
نمى آيد، اما جايگاه و شــخصيت و نقش سردار سپهبد حاج قاسم 
سليمانى در جهان اســالم و در ميدان مبارزه با كفر و زور آنچنان 
تابناك و شــناخته شده و غيرقابل انكار مى باشد كه خبر تلخ ترور 
چنين شــخصيتى انعكاس جهانى پيدا كند و بيشــتر افكار عمومى 

جهان را متحير سازد!
حاج قاســم هويت و اسوه پرافتخار و زوال ناپذير براى هر ايرانى 
غيرتمند و سرباز جان بر كف اسالم است و وجود چنين شهيدايى 
در گــذر زمان و مكان هم براى سرمشــق جوان ها و انســان هاى 
دريــا دل و جهادگر هرگز فراموش شــدنى نخواهد بود. مگر امام 
حســين(ع) و مكتب حسينى و خون سيدالشــهدا بعد از گذشت 
1400 ســال در قلب و باور مســلمانان آزاده جهان فراموش شده 
است؟! مگر چراغ مكتب حسينى و پيام خون سيدالشهدا خاموش 
شده است؟ بدون شــك هر ايرانى و هر انسانى با احساس پاك و 
زالل اگر تاكنون حاج قاسم سليمانى را خوب نمى شناخت، بعد از 

اين نام و ياد او را فراموش نخواهد كرد.

رژيم آمريكا مسئول عواقب 
به شهادت رساندن سردار سليمانى است

 وزير امور خارجه كشورمان با تروريستى خواندن اقدام آمريكا 
در به شــهادت رساندن سردار ســليمانى، رژيم آمريكا را مسئول 
عواقــب و پيامدهــاى آن خواند و تاكيد كــرد حضور و دخالت 
نيروهــاى خارجى و فرامنطقه اى باعث بى ثباتى، ناامنى و افزايش 

تنش در منطقه است.
به گزارش ايســنا، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى وزير 
امور خارجه قطر روزگذشته با همتاى ايرانى خود در وزارت امور 

خارجه ديدار كرد.
در ايــن ديدار درباره آخرين تحوالت روابط دو جانبه و مهمترين 
مسائل منطقه اى و بين  المللى بويژه شرايط جديد در عراق و ترور 

سردار حاج قاسم سليمانى گفت وگو و تبادل نظر شد.
وزير امور خارجه قطر شــرايط تنش زاى جارى در منطقه پس از 
تحوالت روز گذشــته را حســاس و نگران كننده توصيف كرد و 
اظهار كرد: بايد راه حلى مسالمت آميز براى كاهش اين تنش ها و 

بازگشت آرامش به منطقه پيدا كرد.
محمد جــواد ظريف نيز با تروريســتى خواندن اقــدام نظاميان 
آمريكايى در به شــهادت رساندن سردار سليمانى رژيم آمريكا را 
مســئول عواقب و پيامدهاى آن خواند و افزود: جمهورى اسالمى 
ايران خواهان تنش در منطقه نيســت و حضور و دخالت نيروهاى 
خارجــى و فرامنطقه اى باعث بى ثباتى، ناامنى و افزايش تنش در 

منطقه حساس ماست.

 خبــر تكان دهنده صبح روز جمعه اگرچه 
چنان تلخ و ناگوار بود كه شــايد ســال ها از 
ذهن هيچ ايرانى پاك نشود اما همانند حيات 
پرثمر «مالك اشــتر زمان» ثمــرات بى بديلى 
براى درخت تنومند انقالب اســالمى داشت؛ 
حادثــه اى كه در يك كالم مى توان آن را نقطه 
عطف وحدت تمامى جريان هاى سياســى در 

شرايط حساس كنونى در كشور دانست.
جنگ داخلى سوريه در مارس 2011، پس از 
به خشونت  كشيده  شدن اعتراضات شمارى از 
مردم اين كشور در شهرهايى همچون دمشق، 
حمص و درعــا و برخورد گروه هاى مخالف 
نيمه مســلح با ارتش و طرفــداران حكومت 
بشار اسد آغاز شد و بعد از گذشت نزديك به 
يك سال در 23 ژانويه 2012 با تشكيل جبهه  
تروريستى النصره به رهبرى ابومحمد جوالنى 
و بدل شــدن اين ســازمان به شــاخه نظامى 
القاعده در سوريه ابعادى تازه به خود گرفت. 
در همين ســال بود كه جمعــى از نيروهاى 
فرارى افسران ارشد سورى تشكيالتى نظامى 
با نام «ارتش آزاد سوريه» راه اندازى كردند تا 
به مقابله با حكومت مركزى شــدت بيشترى 
ببخشند و با روى كار آمدن ده ها گروه مسلح 

از جريان سلفى گرفته تا شبه نظاميان سكوالر 
كه تنها به سرنگونى دولت اسد مى انديشيدند، 
شــرايطى پيش آمد كه نتيجــه اش به افزايش 
قدرت مخالفان اســد از آغاز 2013 انجاميد 
و بخش هــاى بزرگى از خاك اين كشــور به 
اشغال مخالفان درآمد، از اروپا، آسيا و آفريقا 
«پيكارجويانى» براى پيوســتن به جريان هاى 
ســلفى مخالف اسد به شــام سرازير شدند و 
اين تحوالت، و دعوت رسمى دولت سوريه 
حزب ا... لبنان و ســپاه قــدس ايران را هم به 

حضور «مستشارى» در اين كشور واداشت.
تقريبًا از همين ايام بود كه نام «ژنرال قاســم 
سليمانى» در رســانه هاى بين المللى احتماالً 
براى نخســتين بار به چشــم آمد و به گوش 
جهانيان رســيد و توجه مخاطبان آنان را به 
خود جلب كــرد. مردى كه پيش از آن كمتر 
رســانه اى تصويرى از او منتشر كرده بود و 
كمتر كســى از جايگاه و مســئوليت هايش 
اطالع داشــت؛ چهره اى باســابقه فرماندهى 
در دوران جنگ هشت ســاله ايــران با عراق 
و باتجربــه مدت ها فعاليت مستشــارى در 
جنگ داخلى افغانســتان و عراق؛ فردى كه 
برخــى از تحليلگران او را يكى از موثرترين 

شــخصيت ها در تغييــر رونــد جنگ عراق 
مى دانســتند و بعدهــا ديگران نيــز وى را 
اصلى ترين عامل تغييــر روند جنگ داخلى 

سوريه ارزيابى كردند.
تاثيرگــذارى بى بديــل او در پايــان دادن به 
«خالفــت» ابتــدا كوچك اما روبه گســترش 
«داعش» در منطقه وســيعى از شرق سوريه و 
شمال غربى عراق و مشــاوره هاى نظامى اش 
به ارتش هاى ازهم پاشــيده اين دو كشور براى 
مقابله با نيروهاى منســجم ابوبكر بغدادى در 
نزديكى دمشــق و بغداد و كمك هاى وى به 
نظاميان عراقى در عمليات آزادسازى موصل 
موجب شــد فراتر از يك فرمانــده، به عنوان 
محــور وحدت «جريان مقاومــت» در منطقه 
خوانده شــود و در آِن واحد هم محبوبيتش 
افزايــش يابد و هم كينه تــوزى مخالفانش را 

درپى داشته باشد.
نقــش بى بديــل حاج قاســم نه تنهــا براى 
كشــورهاى منطقه به ويژه عراق و ســوريه 
حياتى بود، بلكه به جرات مى توان گفت بعد 
از رهبرى هيچ يك از شخصيت هاى لشكرى 
و كشــورى در جمهورى اسالمى ايران تا اين 
حد مورد قبول جريان هاى سياســى كشور از 

چپ و راست و عامه مردم نبوده است.
از  پس  اســالم"  خســتگى ناپذير  "ســردار 
فروپاشــى تقريبًا تمام وكمــال داعش نيز از 
پاى ننشســت و همچنان به نقش آفرينى در 
تحوالت منطقه و به ويژه عراق و ســوريه به 
مجاهدت مشغول بود تا اينكه در 13 دى ماه 
در جريان حضور دوباره  براى رســيدگى به 
وضعيت نابه ســامان مردم و حكومت عراق، 
وارد بغداد شد و اتومبيل حامل وى از سوى 
"شــقى ترين مردم" هدف اصابت موشــك 
قرار گرفت و به همــراه ابومهدى المهندس 
از فرماندهان ارشــد حشدالشعبى به شهادت 
رسيد؛ حادثه اى كه ناگوار و نابه هنگام بودنش 
اكثر مردم و تحليل گــران را به واكنش هايى 
متفاوت واداشــت و فضايــى ايجاد كرد كه 
هــم در درون ايران، جريانــات، چهره ها و 
انديشه هاى متفاوتى را كنارهم قرار داد و هم 
در خارج از ايران تفكراتى بعضًا غيرهمسو و 
حتى مخالف را به سمت خود كشاند؛ فضايى 
كه در آن همه اين جريانات و تفكرات همراه 
شــدند و عليه ترور فرمانده سپاه قدس ايران 
واكنش هاى مشابه نشان دادند و حول محور 

وى هماهنگ و هم صدا شدند.

 در پى شــهادت سرلشــكر پاســدار قاسم 
سليمانى، آيت ا... ســيد على خامنه اى فرمانده 
كل قوا در پيام تسليتى كه به اين مناسبت صادر 
كردند، درجه ى «ســپهبد» را به فرمانده نيروى 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى اعطا كردند.

صبح روز جمعه 13 دى ماه ســال 98 در پى 
حمله هوايى نيروهــاى آمريكايى در نزديكى 
فرودگاه بغداد، سليمانى فرمانده نيروى قدس 
سپاه پاســداران انقالب اسالمى و چند تن از 
همراهان وى از جمله  فرماندهان و رزمندگان 

حشد الشعبى، به شهادت رسيدند.
به گزارش ايسنا، قاسم ســليمانى (متولد 20 
اســفند سال 1335 در شهرســتان رابُر استان 
كرمــان) در دوران دفاع مقــدس و بعد از آن 
فرماندهى لشــكر 41 ثارا... اســتان كرمان را 
بر عهده داشــت و از فرماندهان عمليات هاى 
والفجــر 8، كربالى 4 و كربــالى 5 بود و به 
پاس رشــادت هايى كه در ايــن دوران انجام 
داد، مفتخر به دريافت 3 نشــان «فتح» شد. او 
پس از دوران دفاع مقدس، اقدامات موثرى در 
زمينه مقابله با باندهاى قاچاق مواد مخدر در 
مرزهاى ايران و افغانستان انجام داد. سليمانى 
در سال 1376از ســوى فرماندهى كل قوا به 
فرماندهى نيروى قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى منصوب شــد. وى در دوران حضور 
در نيروى قدس ســپاه، نقش تاثيرگذارى در 
تقويــت حــزب ا... لبنان و گروه هــاى مبارز 
فلسطينى داشت كه نمود عينى آن در نبردهاى 
متعددى ازجملــه جنــگ 33روزه حزب ا... 
لبنان و رژيم صهيونيســتى و پيروزى مبارزان 
فلســطينى در جنگ 22 روزه غزه عليه ارتش 

رژيم صهيونيستى مشاهده شد.
سپهبد سليمانى در عراق «حشد الشعبى» و در 
سوريه «بسيج مردمى» (قوات دفاع وطنى) را 
شكل داد. رسانه هاى خارجى و داخلى به دليل 
نقش بى بديل ســليمانى در مديريت منطقه و 
مقابله با دشمنان، از القابى نظير«فرمانده سايه»، 
«ژنرال بين المللى»، «شــبح فرمانده»، «فرمانده 
مرموز»، «كابوس دشمن»، «مالك اشتر زمان»، 
«ژنرال حاج قاســم» براى توصيف شخصيت 

اين فرمانده عالى رتبه استفاده مى كردند.

 اعالم پايان سيطره 
حكومت داعش

كــه  ســليمانى  ســپهبد 
فرماندهــى جبهه مقاومت 
اســالمى عليــه  داعش را 
بر عهده داشــت، 20 آبان 
1396 در پيامــى به آيت ا... 
ســيطره  پايان  خامنــه اى 
داعــش بر ســرزمين هاى 

اسالمى را اعالم كرد.
فرماند نيروى قدس ســپاه 
پيام تشكيل داعش  در اين 
را به فتنه اى خطرناك شبيه 
فتنه هاى زمان اميرالمؤمنين 
(عليــه الســالم)  تشــبيه 
كــرد و گفــت: ايــن فتنه 
با  مســموم  و  خطرنــاك 
هدف آتش افروزى وســيع 
در عالم اســالمى و درگير 

نمودن مســلمانان با يكديگر، توسط دشمنان 
اســالم ايجاد گرديد، حركــت خبيثانه اى كه 
تحت نام "حكومت اسالمى عراق و شام" در 
همان ماه هاى اوليه موفق شــد با اغفال ده ها 
هزار جوان مسلمان دو كشور بسيار اثرگذار و 
سرنوشت ساز عالم اسالمى "عراق" و "سوريه" 
را دچار بحران بسيار خطرناكى كند و صد ها 
هزار كيلومترمربع از اراضى اين كشــورها را 
همراه با هزاران روســتا، شــهر و مراكز مهم 
اســتانى به تصرف درآورد و هزاران كارگاه و 
كارخانه و زيرســاخت هاى مهم اين كشورها 
از جملــه راه ها، پل ها، پااليشــگاه ها، چاه ها 
و خطوط نفــت و گاز و نيروگاه هاى برق و 
موارد ديگــرى از اين نوع را تخريب نمودند 
و شــهرهاى مهمى همراه با آثــار گران بهاى 
تاريخى و تمدن ملــى آنها را  با بمب گذارى 

از بين برده و يا سوزاندند.
سرلشــكر ســليمانى در پيام خود به جنايات 
داعش در طول 6 ســال ســيطره بــر اراضى 
ســوريه و عراقى اشاره و تصريح كرد: تمامى 
اين جنايت ها بنا به اعتــراف عالى ترين مقام 
رسمى آمريكا كه هم اكنون رياست جمهورى 

اين كشــور را برعهده دارد، توسط رهبران و 
ســازمان هاى مرتبط با آمريكا طراحى و اجرا 
گرديده اســت؛ كما اينكه همچنان اين روش 
توسط رهبران كنونى آمريكا در حال طراحى 

و اجرا است.
 آرزوى شهادت

سرلشكر ســليمانى به پاس رشادت هايش در 
دفاع از حريم ملت و حرم اهل بيت (ع) اسفند 
ماه ســال 1397 به عنوان نخســتين فرمانده 
نظامى پس از پيروزى انقالب اسالمى مفتخر 
به دريافت نشــان عالى «ذوالفقار» از ســوى 

حضرت آيت ا... خامنه اى شد.
فرمانده كل قوا در مراسم اعطاى نشان ذوالفقار 
به سرلشكر سليمانى براى او آرزوى شهادت 
كردند و فرمودند: ايشــان بارها و بارها جان 
خودشــان را در معرض تهاجم دشــمن قرار 
؛  داده انــد، در راه خدا، براى خدا و مخلصاً ِهللاّ
و مجاهدت كرده اند. ان شاءا... خداى متعال به 
ايشان اجر بدهد و تفّضل كند و زندگى ايشان 
را با ســعادت، و عاقبت ايشان را با شهادت 
قرار بدهد، البتّه نه حاال. هنوز سالها جمهورى 
اسالمى با ايشان كار دارد. اّما باالخره آخرش 

ان شاءا... شهادت باشد. ان شــاءا... مبارك تان 
باشد.»

 خنثى شدن طرح ترور
 قاسم سليمانى در شهريور 98

حجت االسالم حســين طائب رئيس سازمان 
اطالعات ســپاه 11 مهرماه ســال جارى در 
بيســت و ســومين مجمع عالــى فرماندهان 
ســپاه از طراحى و برنامه ريزى چندين ساله 
سرويس هاى امنيتى عبرى ـ عربى براى ترور 
سرلشكر پاسدار قاسم سليمانى فرمانده نيروى 
قدس ســپاه و ايجاد جنگ مذهبــى در ايام 
فاطميه و محرم و ناكامى و شكســت آنان و 
نهايتاً دستگيرى اعضاى تيم ترور پرده برداشت.

بــه گفته طائب، ســرويس هاى امنيتى عبرى 
ـ عربى با ســرخوردگى از ناتوانى در اقدام 
ضد امنيتى در ايــن خصوص و نيز عمليات 
عليه مقرهاى ســپاه، برنامه ريزى چند ساله 
خود براى ترور ســليمانى را عملياتى كردند 
تا بتوانند وى را در داخل كشــور و در استان 
كرمان هدف قرار دهند. در اين طراحى قرار 
بود تيم تروريســتى وابســته و اجير شده با 
ورود به كشــور در ايام فاطميــه، محلى در 
جوار  حســينيه مرحوم پدر سردار سليمانى 
را خريدارى كرده و با اســتقرار در آن 350 
تــا 500 كيلو مواد منفجره را تهيه و از طريق 
ايجاد كانال در زير حســينيه قــرار دهند تا 
زمانى كه اين ســردار سپاه به رسم همه ساله 
در ايام تاســوعا و عاشورا در اين حسينيه و 
در جمع عزاداران حســينى  حضور مى يابند، 
آن را منفجــر كننــد كه به واســطه فضاى 
حاكم و اشــراف همه جانبه نيروهاى امنيتى 
و اطالعاتــى و اقدامات خوب نيروى زمينى 

سپاه موفق نشدند.
سليمانى گرچه بامداد روز جمعه به آرزوى  خود 
براى شــهادت رسيد، اما همانطور كه هم رزمان 
او اعــالم كرده اند، راهش همچنان ادامه خواهد 
داشت و پاســداران ديگرى مســير اين شهيد 
محبوب را درمحور مقاومت و رهايى ملت هاى 
مسلمان منطقه از نفوذ غرب و افراطى گرى هاى 
گروهك هاى تروريستى وابسته به آمريكا و رژيم 

صهيونيستى ادامه خواهند داد.

نگاهى كوتاه به مجاهدت هاى «مالك اشتر زمان»؛

قاسم سليمانى؛ نخستين سپهبد سپاه پاسداران

سردار مقاومتسردار مقاومت
فرمانده وحدتفرمانده وحدت
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بهداشتنكتهدانشگاه
تعطيلى دانشگاه ها در روز دوشنبه به دانشگاه ها 

واگذار شد
 تعطيلى دانشــگاه ها در روز دوشــنبه با توجه به برگــزارى امتحانات در برخى 
دانشــگاه ها با هماهنگى معاونت آموزشى وزارت علوم بر عهده دانشگاه ها گذاشته 
شد.  مديركل روابط عمومى وزارت علوم گفت: دانشگاه هايى كه اين امكان را دارند، 
مى توانند صبح تا ظهر يا در كل روز دوشنبه را تعطيل اعالم كنند و به مراسم عزادارى 
ســوگوارى بپردازند.  عليرضا عبداللهى نژاد در گفت وگو با مهر درباره تعطيلى روز 
دوشنبه دانشگاه ها براى شركت در مراسم تشييع پيكر پاك سردار حاج قاسم سليمانى 

گفت: دوشنبه مراسم تشييع پيكر پاك سردار حاج قاسم سليمانى برگزار مى شود. 
وى ادامه داد: باتوجه به اين موضوع كه برخى دانشگاه ها در شرايط امتحانات به سر 
مى برند، با هماهنگى معاونت آموزشى وزارت علوم، تعطيلى روز دوشنبه دانشگاه ها 
براى شركت دانشگاهيان در مراسم تشييع و سوگوارى سردار حاج قاسم سليمانى بر 

عهده دانشگاه ها گذاشته شد. 

چشمان خود را به لنزهاى اجاره اى نسپاريم
 برخى آرايشگاه ها براى زيبايى بيشتر به مراجعان خود لنز پيشنهاد مى دهند 
كه در بيشتر موارد اين لنزها استاندارد نيستند و باعث آسيب جدى به چشم ها 

مى شوند. 
دبير انجمن چشم پزشــكى ايران، نسبت به تبعات و عوارض استفاده از لنزهاى 

چشمى كه در آرايشگاه ها عرضه مى شود، هشدار داد. 
ــوان  ــمى به عن ــز چش ــت: لن ــارى گف ــى صادقى ط ــا، عل ــزارش ايرن ــه گ ب
ــرد پزشــكى دارد و ممكــن اســت در  ــه كارب وســيله اى شــناخته مى شــود ك
مــوارد خــاص بــراى زيبايــى از لنــز اســتفاده شــود كــه در ايــن صــورت نيــز، 

ــود.  ــا چشم پزشــك مشــورت ش ــد ب باي
 وى با انتقاد از عرضه لنزهاى چشــمى در هر موسســه غير چشم پزشــكى و 
آرايشــگاهى تاكيد كرد: لنز چشمى را نمى توان همه جا تجويز كرد، زيرا براى 

استفاده از اين لنزها بايد از سالمت چشم اطمينان داشت. 

تأثير آلودگى هوا بر تكامل تيروئيد در جنين
 تحقيقات نشان مى دهد كه آلودگى هوا نه فقط براى بالغين و كودكان، بلكه براى 

جنين در حال رشد هم زيان بار است. 
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليســم كودكان گفت: تاثيرات منفى آلودگى هوا 
بر رشــد جنين و ايجاد برخى نقص ها مادرزادى مدتهاست كه در مطالعات مختلف 
و مقاالت عملكرد تيروئيد جنين هم نشــان داده شده اســت. اين اختالل به هايپو 
تيروئيدى مادرزادى منتهى مى شــود كه ممكن است نيازمند سال ها پيگيرى و درمان 

كودك باشد. 
ــه  ــد چنانچ ــادرزادى تيروئي ــم كارى م ــرد: ك ــد ك ــهيلى پور، تاكي ــه س فهيم
به موقــع و به درســتى درمــان نشــود عــوارض پايــدار و خطرناكــى در 
ــد،  ــه كــم كارى تيروئي ــا آنجــا ك ــودكان خواهدداشــت، ت رشــد و تكامــل ك
شــايعترين دليــل قابــل پيشــگيرى عقــب افتادگــى ذهنــى در كــودكان 

ــده اســت.  ــته ش دانس

توزيع "انسولين" در 6000 داروخانه منتخب
 به دنبال انتشــار خبرهايى درباره سهميه بندى انسولين به دليل كمبود اين دارو در 
كشور، مديركل دارويى سازمان غذاودارو تاكيد كرد: داروى انسولين در 6000 داروخانه 
منتخب در سراسر كشور توزيع شده و هيچ كمبودى در اين زمينه نداريم. مهرعليان در 
گفت وگو با ايسنا،  با تاكيد بر اينكه هيچگونه كمبودى در زمينه داروى انسولين وجود 
ندارد، گفت: سازمان غذا ودارو براى نظارت بيشتر بر توزيع و عرضه داروى انسولين، 
ايــن دارو را در داروخانه هاى منتخب توزيع كرده و به مردم ارائه مى دهد.  وى با بيان 
اينكه براى نظارت دقيق تر در توزيع و درعين حال دسترسى راحت تر بيماران، انسولين 
را در داروخانه هــاى منتخب توزيع كرديم، افزود: بنابراين هيچگونه كمبودى در زمينه 

داروى انسولين وجود ندارد و سهميه بندى هم در اين زمينه انجام نشده است. 

تأسيس داروخانه بايد حساب شده باشد
 تاسيس داروخانه بايد حساب شده باشد و وزارت بهداشت موافق تاسيس بى رويه 

داروخانه نيست. 
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى گفت: اين رويه صحيح نيست كه هركسى، 
هرجايى كه خواســت داروخانه يا مطب تاسيس كند و بايد تاسيس داروخانه براساس 

نياز كشور، مناطق جمعيتى مختلف و مناطق محروم باشد. 
ســعيد نمكى در گفت وگو با ايرنا درباره مصوبه هيأت مقررات زدايى مبنى بر اصالح 
مجوز تاسيس داروخانه ها افزود: دست وزارت بهداشت بايد براى توزيع عادالنه نيروى 
تخصصى باز باشــد. اعتقاد وزارت بهداشت اين اســت كه بايد براساس جمعيت و 

اولويت، مناطقى كه داروخانه يا مطب ندارند، مجوز تاسيس داده شود. 

مديران درمان مى توانند بدون مجوز نسبت 
به جذب پرستار اقدام كنند

 با توجه به كمبود پرســتار، مديران درمان اســتان ها مى تواننــد بدون مجوزهاى 
الزم نســبت به جذب پرستار اقدام كنند.  مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى گفت: 
 درحال حاضر پرداخت هاى ما به پرستاران به موقع شده است و درحال تشكيل حساب 
اختصاصــى براى بخش درمان ســازمان تأمين اجتماعى هســتيم و بدهى خود را به 

درمانگاه هاى ملكى از طريق اين حساب اختصاصى پرداخت خواهيم كرد. 
مصطفى ساالرى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: دركل تمامى مراكز درمانى در كشور 
كمبود پرستار ر دارند و تأمين اجتماعى به مديران درمان استان ابالغ كرده است كه بدون 

مجوز مى توانند نسبت به جذب پرستار اقدام كنند. 

راهكارهايى براى تقويت مهارت هاى 
"گفت وگويى"در كودكان

 ارتقــاى مهارت هاى فكرى و فرهنــگ گفت وگويى در كودكان 
مى تواند نويدبخش جامعه اى ِخردورز باشد. 

به گزارش ايســنا، توانايى افراد براى انجام يك گفت وگو و به عبارتى 
مهارت هاى گفت وگويى امرى اكتسابى است و بيش از همه مى بايست 
در نظام آموزشــى ايجاد شــود. شــالوده اين مهارت ها بايد از همان 
ســال هاى اوليه زندگى پى ريزى شــود، زيرا فراخ انديشــى در همان 
سال هايى آغاز مى شود كه شــخصيت و هويت كودك، به عنوان يك 

شخص متفكر درحال شكل گيرى است. 
پژوهشگران در پژوهشى كه در ارتباط با روند شكل گيرى گفت وگوى 
كندوكاو محور در كالس فلسفه براى كودكان توسط تيم پژوهشگران 
انجام دادند، به اين نتيجه رســيدند كه از آنجا كه دوره پيش دبستانى و 
دبســتان مى تواند بهترين زمان براى پرورش و آماده كردن فكر و ذهن 
انســان هاى يك جامعه باشــد، آموزش در اين سنين اهميت بيشترى 
دارد؛ زيرا مى تواند خميرمايه شــخصيتى آن ها را به تدريج و به نرمى 

از عواطف و احساسات به سوى قالب بندى عقل مدار هدايت كند. 
در اين پژوهش به منظور بررسى موضوع مد نظر، روند گفت وگوهاى 
حدود 200 كالس فلســفه براى كودكان تجزيه وتحليل شد. در نتايج 
اين بررسى ها آمده اســت:«كودكان امروز در شكل گيرى جامعه فردا 
نقــش كليدى را ايفا مى كنند و مى تواننــد هنجارها و ناهنجارى هاى 
اخالقى و رفتارى را از نهادهاى كوچك ترى چون خانواده و مدرســه 
به بســتر جامعه منتقــل كنند و در آينده، اينگونــه رفتارها را در نهاد 
خانواده خود باز توليد كنند. كودكان بزرگ ترين سرمايه هر كشور به 
حســاب مى آيند و در حقيقت ثروت يك ملت و نيز كيفيت زندگى 
جوامع در چنددهه آينده به ميزان سرمايه گذارى و نوع تربيت فرزندان 

آن جامعه بستگى دارد. 
محققــان مى گويند: آمــوزش  مهارت هاى گفت وگويى از ســنين 
پايين، از عناصر بنيادين برنامه درســى فلسفه براى كودكان است. 
حلقه كندوكاو كالس فلســفه براى كودكان، ساختارى ميان فردى 
دارد كــه در آن آمــوزش تفكر در قالب گفت و گــوى جمعى به 
وقــوع مى پيوندد، تفكر فردى و جمعى بهــم مى آميزد و كودكان 
حقيقت را به يارى يكديگر جست وجو مى كنند. عالوه براين رشد 
روزافــزون اطالعــات و چالش هاى مربوط به اين حجم وســيع 
از دانش، به واســطه وجود تلويزيون، اينترنت و ســاير رسانه ها، 
كــودكان امروز را تحت تاثير مســائلى قــرار مى دهد كه خاص 
بزرگســاالن اســت. در اين باره، واكنش برخى والدين و مدارس 
آن اســت كه بايد ارزش هاى تجويزشده به كودكان آموزش داده 
شــود و اما اگرچه آموزش اين ارزش هاى ســنتى اهميت دارد، 
مســأله اصلى اين اســت كه آن ها ياد بگيرنــد چگونه براى خود 

باشند.  داشته  قبولى  قابل  اخالقى  قضاوت هاى 
مهمترين حركت غيركالمى دانش آموزان در كالس هاى فلســفه براى 
كودكان، استفاده از دستان براى نوبت گرفتن است كه معموال در قواعد 
قراردادى، در نخســتين جلسه و از ســوى حاضرين وضع مى شود. 
اجتناب از به كار بردن اصوات زائد، اســتفاده از سكوت و مكث براى 
باالبردن تاثير كالم، به كاربردن لحن و تن صداى موثر جهت تاكيد بر 
سخنان و همچنين اســتفاده از حركات غيركالمى در اين مشاهدات 
بسيار متغير بود و بنابراين امكان يافتن الگوى مشخص و ثابتى وجود 
نداشــت زيرا اين موارد با توجه به جنســيت، مدرسه و فرد گوينده، 

متعدد و گاه متناقض بود. 

روان پريشى، ايستگاه آخر وسواسى ها
 وسواس اختاللى اســت كه در نتيجه استرس، افكار و رفتار فرد 
را نســبت ديگــران و محيط اطــراف به هم مى ريــزد و او را تا حد 

روان پريشى پيش مى برد. 
يك متخصــص اعصاب و روان درمورد اين اختــالل به ايرنا گفت: 
وسواس به نوع شخصى يا اختيارى و وسواس اجبارى تقسيم مى شود. 
در نوع اول يعنى وســواس شخصى، اين دســته شامل افرادى بسيار 
دقيق، منظم، نكته ســنج، وقت شــناس و در عين حال كار را بر زندگى 
معمولى ترجيح مى دهند، از شــوخى لــذت نمى برند و صرف وقت 

براى تفريح و سرگرمى را بيهوده مى دانند، مى شود. 
فربد فدايى افزود: اين دســته افراد در محل كار كارمندان و كارگران 
بسيار خوبى هستند اما براى خانواده مظهر انعطاف ناپذيرى و خشكى 

به شمار مى روند. 
وى درمورد وســواس اجبارى نيز گفت: دوران بلوغ، ســن شــروع 
وســواس اجبارى اســت كه به 2 شــكل عمده رفتار فكرى يا رفتار 
اجبارى به خوبى مشاهده مى شود. وســواس اجبارى،فكرى عبارت 
اســت از افكار مزاحم و نامربوطى كه خود بيمار به بيهوده بودن آنها 

اذعان دارد اما نمى تواند آن ها را رها كند. 

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

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

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

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

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

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

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

ايران: چماق تحريف عليه روحانى جوان 
 بدون شرح

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

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

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

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

 ماهى زياد خوردن وزنشون رفته باال 
ثروت: هنرمندان و خبرنگاران زير سقف مسكن ملى مى روند 

 اگه اين سقف ساخته بشه!! 
ابرار: نسل امروز در فضاى اينستاگرام و تلگرام بزرگ مى شود

 نسلى به شكل ربات
همدان پيام: سرمربى تيم پاس همدان: مشكالت پاس تمامى ندارد

 محكم بزنيد به توپ تموم مىشه!!

ارائه وام به فرهنگيان فاقد مسكن 
تا سقف 160 ميليون تومان

 وام هاى حمايتى و ثانويه براى خريد مسكن فرهنگيان، تا سقف 
160 ميليون تومان وام براى فرهنگيان فاقد مســكن پيش بينى شــده 

است. 
مديــركل تعاون و پشــتيبانى وزارت آموزش و پــرورش گفت: اين 
وام هاى ثانويه براى ســاخت مســكن به زوجين فرهنگى در شهر 
تهران مبلغ 160 ميليون تومان، براى ســاخت در مراكز اســتان ها و 
شــهرهاى باالى 200 هزار نفر مبلغ 120 ميليون تومان و براى ساير 

شهرها 100 ميليون تومان است. 
گودرز كريمى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: ثبت نام از فرهنگيان 
شــاغل و بازنشسته در سراسر كشــور انجام شد و تقريبا 270 هزار 
فرهنگى فاقد مســكن ثبت نام كردند و پس از ثبت نام، اســامى افراد 
را به وزارت راه وشهرسازى فرســتاديم تا آن ها در سامانه خودشان 
فرم «ج» را استعالم بگيرند و در حقيقت پااليش، پيرايش و ويرايش 
انجام شود و افراد دارا يا فاقد شرايط را به ما اعالم كنند و در نهايت 

افراد متقاضى فاقد مسكن مشخص شود. 

توليد بيش از 146 هزار پتو در هالل احمر 
براى شرايط اضطرارى عمومى

 جمعيــت هالل احمر در 9 ماه گذشــته، 146 هــزار و 543 تخته 
پتو، ويژه شرايط اضطرارى عمومى و پيچيده، انواع حوادث و سوانح 
براى توزيع در ميان حادثه ديدگان و متاثرين از اينگونه حوادث توليد 

كرده است. 
ظاهر رســتمى در گفت وگو با ايرنا افزود: حوادث و بالياى طبيعى و 
انسان ساخت به هر شكل و يا با هر دليلى كه وقوع پيدا كنند، تهديداتى 
جدى براى حيات، توســعه و تكامل جامعه بشرى تلقى مى شوند كه 
اين تهديدات مى توانند ســالمت و جان انســان، اموال و دارايى ها و 
محيط زندگى انســان را تخريب كرده و فرايند توســعه را متوقف و 
حتى، معكوس كنند. در بين تمام پيامدهاى ناشى از وقوع اين حوادث، 
اسكان اضطرارى و موقت از مهمترين اولويت هاى هر جامعه اى است. 
وى ادامــه داد: بنابراين توجه به تهيه و توليد لوازم و تجهيزات الزم 
براى ارائه پاســخ موثر و مناسب به بحث اسكان اضطرارى ناشى از 
وقوع اين حوادث اهميت ويژه اى دارد كه اين پتوهاى امدادى براى 
توزيع در شرايط اضطرارى انواع حوادث كه شرايطى غيرقابل انتظار، 
ناگهانى و خسارت بار هستند، به منظور تداوم حيات افراد آسيب ديده 

با تامين تسهيالت و امكانات زيستى توليد شده است. 
مديرعامل شــركت صنايع نســاجى هالل ايران وابسته به جمعيت 
هالل احمر اضافه كرد: بنابر گزارش جهانى كاهش خطر باليا، كشور 
ايران در ســطح خطر 8 از 10 قرار دارد و از مجموع 40 نوع بالياى 
طبيعى در جهان، تاكنون 31 نوع آن در ايران به وقوع پيوسته است. 
رســتمى توضيــح داد: در توليد ايــن «پتوهاى امــدادى نمدى»، 
ســبك بودن، قيمت پاييــن، كيفيت باال همانند يــك عايق حرارتى 
طبق اســتانداردهاى بين المللى ســازمان هاى امدادرسان در حوادث 
غيرمترقبه رعايت شــده و اين پتوهاى امدادى در ابعاد 2/ 2متر طول 
و 6/1 متر عرض به دســت نيروهاى داخلى و بومى توليد مى شوند 
كه مناسب خواب براى يك فرد آسيب ديده و متاثر از حوادث طبيعى 

و غيرطبيعى است. 

 روز پنجشــنبه در كنــار اخبار مختلفى 
كه منتشــر شد، خبرى كه حكايت از تهديد 
فردى به خودســوزى در ستاد شهردارى را 

داشت خود به تنهايى جاى تامل داشت. 
ماجرا از اين قرار است فردى كه ديگر توان 
مديريــت رفتار خود را در مقابل ناكارآمدى 
سيســتمى كه بايد جوابگوى احقاق حق او 
باشد، نداشته به تنگ آمده و آرامش خود را 
در شعله هاى آتش مى يابد. اگرچه با مداخله 
پرسنل ادارى در شهردارى همدان اين اقدام 
ناكام مى ماند، اما چرايى زيادى را به وجود 

مى آورد. 
نخســت آنكه دليل و انگيزه اصلى اين فرد 
از چنيــن اقدامى چه مى تواند باشــد كه از 
بروكراســى ادارى به تنــگ بيايد و اقدام به 
حــذف خود كند و اينكه به طور مشــخص 
بروز چنيــن رفتار هايى از افراد در ســطح 
جامعه برخاســته از چه عواملــى مى تواند 
باشد؟ نقش حراست ها در چنين رخ داد هاى 
غيرقابل پيش بينى شــده چيست و بسيارى 
ديگر از اين دســت ســواالت كــه نياز به 

پاسخ هاى كارشناسانه دارد. 
آنطور كه شــهردارى منطقــه 4 همدان در 
گفت وگو با خبرنگار ما مطرح مى كند، فرد 
مذكــور جانباز جنگ بوده و مدعى اســت 
زمينى را مالكيت دارد كه درحال حاضر زير 
آسفالت شهردارى قرار گرفته و حاال پس از 
ســال ها درپى احقاق حق خود از شهردارى 

بر آمده است. 
يوســفى نويد تأكيد مى كند: با مطالعه اى كه 
كارشناسان شهردارى از پرونده فوق به عمل 
آوردند اگرچه مستندات وى مى تواند مقبول 
واقع شود اما از آنجا كه در چند سال گذشته 
درپى شكايت قضايى اين فرد از شهردارى 
رأى صادرشــده دادگاه در آن بازه، مبنى بر 
رد خواســته وى ثبت شــده، درحال حاضر 
شهردارى نمى تواند به منظور جلب رضايت 

وى اقدامى انجام دهد. 
از طرفى دادستان نيز به همدان پيام مى گويد: 
شــهردارى درپى اتفاقى كه پنجشنبه گذشته 
در ستاد مركزى اين ارگان رخ داده، هيچگونه 
شكايتى را مطرح نكرده و اگر خبرى هم به 
دادستانى رسيده است بر اساس پيگيرى هاى 

خود اين نهاد است. 
حســن خانجانى افــزود: در قانون اين نوع 
رفتار اختالل در نظم قانون به شمار مى رود 
امــا با توجه به اينكه فــرد مورد نظر مدعى 
حق خود است، سازمان قضا ورود جدى به 
اين ماجرا نكرده است. براين اساس چنانچه 
محرز شــود كه فرد حقى ندارد و شهردارى 
نيز از وى شــكايت كند، با خاطى برخورد 

جدى مى شود. 
وى تاكيــد كرد: تاكنون در ايــن پرونده نه 
شكايتى از جانب شــهردارى به ميان است 
و نه حتى خود فرد از شــهردارى شكايتى 

كرده است. 
بر هم زدن  مالعام  در  خودكشــى   

آسايش عمومى به شمار مى رود
يك وكيل پايه يك دادگســترى نيز در اين 
بــاره در گفت و گو با همدان پيام گفت: اقدام 
به خودكشــى در مالعام به عنــوان نوعى 
مزاحمــت براى آســايش افراد محســوب 
مى شــود كه در همين راستا ماده 618 قانون 
اساســى بيان مى كند: هر فــردى با هياهو و 
جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به 
افراد، موجب اخالل نظم و آسايش و آرامش 

عمومى گردد يا مردم را از كســب وكار باز 
دارد، به حبس از 3 ماه تا يك ســال و تا 74 

ضربه شالق محكوم خواهدشد. 
على فراهانــى در رابطــه با حكــم قانونى 
خودكشــى اين چنين مى گويــد: باتوجه به 
اينكه قوانين كيفرى ايران بيشتر مقتبس شده 
از فقه شيعه مى باشند و ساير موارد از قوانين 
كيفرى كشــور هاى اروپايى برداشــت شده 
است، خودكشى و اقدام به خودكشى در فقه 
شيعه يكى از گناهان كبيره محسوب مى شود. 
اگــر فرد گناهكار مورد شناســايى حاكمان 
شــرع و نهادهاى انتظامى قــرار گيرد، گناه 
كبيره مســتوجب مجازات تعزيرى براساس 

مقررات شرعى خواهد بود. 
وى افزود: خودكشى هم به اين دليل كه گناه 
كبيره محسوب مى شود و ظلم به نفس اعم 
از آسيب رساندن به بدن، روان و جان توسط 
خود شــخص است، بر اســاس نظر فقها، 
كسى كه اقدام به خودكشى كند اما اقدامش 
به قتل نفس منجر نشود، مستوجب مجازات 

تعزيرى است. 
وى افزود: از ســوى ديگر قانون در رابطه با 
انجام فعل حــرام در مالعام در ماده ى 638 
مى گويد: هر فرد به شــكل علنى در انظار و 
اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى 
كند عالوه بر كيفر عمل، به حبس از 10 روز 
تا 2 ماه يا 74 ضربه شالق محكوم مى شود. 
فراهانى درباره تشــويق به خودكشــى نيز 
مى گويــد: براى برخى جرايــم نظير جرايم 
امنيتى يا اخالقى و تشــويق به اين جرايم، 
مجازات پيش بينى شده است اما براى اقدام 
به خودكشى قانون ســكوت كرده است و 

حكمى را پيش بينى نكرده است. 
وى تاكيد كرد: اين نوع خودكشــى، نوعى 
فرياد كمك خواهى است بر اين  اساس كسى 
كه تصميم به خودكشى صد درصدى داشته 
باشد پيش چشم ديگران اين كار را نمى كند، 
بلكه اين نوع كار نوعى كمك طلبى اســت، 
به دليل مشــكالت روانى و ديگر مشكالت 
افراد اســت كه واكنشــى كه به آن نشــان 

مى دهند با آسيب زدن به خود است. 
اين وكيــل پايه يــك دادگســترى عنوان 
كــرد: وقتى يك فرد در مالعام خودكشــى 
مى كنــد، واكنش به اين خودكشــى 2 نوع 
است، مداخله ى متخصصانه و پيشگيرى و 
جلوگيرى از خودكشى و ديگرى بينندگانى 
كه نمى دانند چه كار كنند، دســته ى دوم هم 

مى خواهند به نوعى به آن فرد كمك كنند اما 
راهش را نمى دانند. 

فراهانى همچنين معتقد اســت رفتار مردم 
در قبال اين نوع خودكشى تغيير كرده است 
و مى افزايــد: تغيير رفتار مــردم در واكنش 
به خودكشــى 2 دليــل دارد، يك اينكه اين 
خودكشــى ها براى مردم ديگر تازگى ندارد. 
دليل اين تازه نبودن اين است كه بسيارى از 
افراد به خودكشــى فكر مى كنند و كسى كه 
اين فكر از ذهنش عبور كرده باشد راحت تر 
مى تواند اين مســأله را درك كند و انگار با 
فرد همزاد پندارى مى كنــد و برايش عادى 
مى شــود و انگار خودش در خودكشى قرار 

دارد و مسأله را قبول مى كند. 
 نقش حراست ها در نظم و امنيت 

ادارات پرتردد
اين در شرايطى است كه به نظر مى رسد در 
اتفاق رخ داده در شــهردارى همدان نقش 
ارشادي و پيشــگيري عوامل حراست يكى 
از مولفه هايى اســت كه بايد بيش از پيش به 
آن توجه كرد، به عبارتى بايد گفت حراست 
در مســير خدمت رســاني بهتر و روان تر و 
رضايتمندي عمومي، مهمترين اولويت هاي 
كاري در واحدهــاي اداري هر ســازمانى 
محسوب مى شود كه متاســفانه در ادارات 
پرتــردد چون شــهردارى بايد بــه آن نگاه 

جدى تر و ويژه داشته باشد. 
 آرامش اسلحه رفتار انسان است

از طرفــى بــروز چنيــن واكنش هايــى از 
جانب شــهروندان به نوعى رهاشدن خشم 

سركوب شــده در درون آن هــا اســت كه 
مى تواند صدمــات جبران ناپذيرى را متوجه 
اجتماع كند، بر همين اساس يك روانشناس 
نيز در گفت و گو بــا همدان پيام بروز چنين 
رفتار هايــى در مالعام را نشــات گرفته از 
خشم و ســركوب درونى عصبانيت مى داند 
و مى گويد: آرامش اسلحه رفتار انسان است 
كه 3 عامل احســاس، اعصــاب و افكار و 
در نتيجه رفتار انســان را به درستى هدايت 
مى كنــد، زمانى كه آرامش جايگاه خود را به 
خشم مى دهد، افراد كنترل خود را بر افكار، 
اعمال و قضاوت خود از دســت مى دهند و 
همين امر موجب مى شــود كه افراد پس از 
انجام رفتار اشتباه يا حتى ارتكاب جرم ابراز 
پشــيمانى كنند، درواقع زمانى كه خشم بر 
رفتار انسان چيره شود، انسان مديريت رفتار 

خود را از دست مى دهد. 
اصلى  عامــل  آنــى  تصميمــات   

خشونت هاى بدون فكر در جامعه
محمد حسينى مى افزايد: تصميمات آنى نيز 
امرى بسيار تاثيرگذار در بروز خشونت هاى 
بدون فكر است كه معموال در آن لحظه افراد 
از نظــر فيزيكى حاضــر و از نظر فكرى و 
ذهنى غايب هستند و همين امر باعث بروز 
رفتارهايى مى شود كه دليلى براى انجام آن ها 
نيست، براى مثال برخى افراد به موانعى كه 
ممكن است در بروكراسى هاى ادارى خورده 
باشــد كنترل خود را از دست داده و به هر 
طريق و عنوانى قصد دارند به خواسته خود 

دست يابند. 
وى در ادامه با اشاره به نقش صحبت و بيان 
مشكالت گفت: دردى كه بيان نشود تبديل 
به غده اى سرطانى مى شود و بيان مشكالت 
از ايجاد خشــم در افراد جلوگيرى مى كند. 
بنابراين اينكه هر فردى شــنونده اى داشــته 
باشد از بروز پرخاشگرى در وى جلوگيرى 
راهكارهاى  مى كند، درواقع حــرف زدن از 
كنترل خشم است اما متاسفانه برخى افراد از 
صحبت كردن براى رفع مشكالت و اختالف 

نظرها استفاده نمى كنند. 
به عقيده اين روانشناس، يكى از بزرگترين 
نيازهاى انســان جلب توجه و خواسته شدن 
اســت و بالعكس طردشدن يكى از عواملى 
اســت كه باعث بــروز خشــونت ها افراد 
مى شــود، درواقع احساساتى كه ما در افراد 
بوجــود مى آوريــم تا حــدى عاملى براى 

جهت دهى به رفتار انسان هاى ديگر است. 

علت رفتارهاى خشونت زا در جامعه چيست؟

پيگيرى اقدام به خودسوزى 
در شهردارى همدان

هياهو  بــا  فــردى  هر 
و جنجــال يــا حركات 
تعرض  يا  غيرمتعــارف 
به افــراد، موجب اخالل 
نظم و آسايش و آرامش 
عمومى گردد يا مردم را 
از كســب وكار باز دارد، 
بــه حبــس از 3 ماه تا 
يك سال و تا 74 ضربه 
شالق محكوم خواهدشد
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كارآفريني

كارآفريني

قيمت خودرو به اوج گرانى 
در ارديبهشت 97 نزديك شد

 وقتى به قيمت خودرو ها در يك ســال گذشــته نگاه مى كنيد فكر 
مى كنيد يك قرن گذشته است كه اين اختالف قيمت ها به وجود آمده 
اســت، اما واقعيت اين است كه اين اختالف قيمت در يك سال ايجاد 
شــده است. به عنوان نمونه در دى ماه سال گذشته قيمت 206 حدود 
58 ميليــون تومان بود كه هم اكنون قيمــت آن به 90/5 ميليون تومان 

رسيده است.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
توليد خودرو در 9 ماهه امسال به 527 هزار و 965 دستگاه رسيده است 
كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افت 24,8 درصدى 
را نشــان مى دهد. آمارها نشان مى دهند كه از رقم مذكور، 524 هزار 
و 167 دســتگاه مربوط به توليد خودروى سوارى مى باشد كه در اين 
بخش نيز كاهش 26,3 درصدى در مقايسه با ميزان توليد 9 ماهه سال 

گذشته مشاهده مى شود.
البته آمار باال مربوط به آمار تجمعى 9 ماهه مى باشــد اما اگر بخواهيم 
به صورت ماهانه آمار آذر ماه 98 را با آمار آذر ماه سال گذشته مقايسه 
كنيــم بايد بگوييم كه توليد كل خودروها در آذر ماه ســال جارى در 
مقايســه با آذر ماه سال گذشته رشــد 103 درصدى را نشان مى دهد. 
همچنين آذر امسال 78 هزار و 939 دستگاه سوارى در كشور به توليد 

رسيد كه نسبت به آذر سال گذشته 104,5 دستگاه رشد داشته است.
از ابتداى ســال تا پايان آذرماه ســال جارى، 243 هزار و 351 دستگاه 
خودرو در گروه صنعتى ايران خودرو توليد شده است كه اين رقم در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش 27,6 درصدى داشته است. 
ميزان خودروهاى ســوارى توليدى توسط اين گروه خودروسازى در 
مدت مذكور، 239 هزار و 696 دســتگاه گزارش شــده است كه اين 
ميزان توليد نيز در مقايسه با 9 ماهه سال گذشته كاهش 26,9 درصدى 

را نشان مى دهد.
تنها طى آذر ماه امســال 40 هزار و 656 دســتگاه انواع خودرو توسط 
ايران خودرو به توليد رســيد كه نســبت به آذر ماه 97 رشــد 101,3

درصدى را داشــته اســت. در اين ماه 39 هزار و 404 دستگاه سوارى 
توسط ايران خودرو توليد شده كه نسبت به آذر ماه سال گذشته 103,4

درصد رشد داشته است.
همچنين توليد انواع خودرو در 9 ماهه توســط گروه صنعتى سايپا نيز 
با افت 8/7 درصدى همراه بوده و به 300 هزار و 106 دســتگاه رسيده 
اســت. در اين مدت توليد سوارى توسط گروه سايپا نيز 263 هزار و 
53 دســتگاه بوده كه نسبت به 9 ماهه سال گذشته 12,7 درصد كاهش 

داشته است.
در مورد توليد گروه ســايپا طى آذر امســال نيز بايد به توليد 40 هزار 
و 662 دســتگاه انواع خودرو اشاره كنيم كه نسبت به آذر سال گذشته 
161,1 درصد رشد داشته است. توليد سوارى توسط سايپا نيز طى آذر 
امســال 35 هزار و 631 دستگاه بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد 162,9 درصدى را تجربه كرده است.
با بهبود ميزان توليد خودرو در آذر ماه سال جارى در مقايسه با آذرماه 

سال گذشته، هنوز قيمت خودروها در بازار كاهش نيافته است.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در مورد روند قيمت ها در بازار 
خودرو به خبرنگار تابناك اقتصادى گفت: بررسى قيمت خودروها در 
بازار نشــان دهنده آن است كه روند صعودى قيمت خودرو از اواخر 
مهرماه شروع شــد و اين روند صعودى همچنان ادامه دارد و طى سه 
هفته گذشــته نيز تغييرى در روند قيمت خودروها ايجاد نشده است. 
قيمت ها تقريباً به اوج گرانى كه در ارديبهشت ماه سال گذشته در بازار 

خودرو رقم خورد نزديك شده اند.
ســعيد مؤتمنى در مورد قيمت كنونى خودروهــا در بازار گفت: در 
خودروهاى گروه ســايپا به عنوان نمونــه قيمت پرايد 111 حدود 51
ميليون و 400 هزار تومــان، پرايد 131 حدود 50 ميليون و 500 هزار 
تومان، تيبا 2 رينگ فوالدى حدود 61 ميليون تومان، ســاينا حدود 68
ميليون و 500 هــزار تومان، كوييك دنده اى حدود 76 ميليون تومان، 
كوييــك اتومات حدود 110 ميليون تومان مى باشــد. در خودروهاى 
گروه ايران خودرو نيز قيمت پژو 206 معمولى حدود 90 ميليون و 500
هزار تومان، پژو 206 فول (با سنسور و ضبط) حدود 93 ميليون تومان، 
رانا حــدود 91 ميليون و 500 هزار تومان، ســمند حدود 85 ميليون 
تومان، پژو 405 تك گانه سوز حدود 80 ميليون تومان و دو گانه سوز 
حدود 98 ميليون تومان مى باشد. قبل از افزايش قيمت بنزين، اختالف 
قيمــت پژو 405 تك گانه با دو گانه حدود يك ميليون تومان بود ولى 

االن اين اختالف قيمت به 18 ميليون تومان رسيده است.
مؤتمنى ادامــه داد: اگر بخواهيم قيمت ها كاهش پيدا كند بايد عرضه 
از ســوى خودروسازان افزايش يابد. وى در مورد آمار ارائه شده توليد 
خودرو در آذر ماه ســال جارى و بهبود ميزان توليد خودرو در اين ماه 
در مقايســه با سال گذشــته نيز گفت: در بازار آثار اين افزايش ميزان 
توليد خودرو را مشاهده نمى كنيم. اگر افزايش عرضه اتفاق بيفتد بايد 
اختــالف قيمت كارخانه و بازار كم شــود كه در حال حاضر ما چنين 

چيزى را هنوز در بازار لمس نكرده ايم.
مؤتمنى دليل اين اختالف قيمت را نيز نبود عرضه از سوى خودروسازان 
عنوان كرد و گفت: در بازار هم اكنون تعداد خريدار خودرو كم است و 
طبيعتاً اين موضوع بايد باعث كاهش قيمت خودرو گردد اما از سوى 
ديگر كاهش زياد عرضه از ســوى خودروسازان موجب دامن زدن به 

اين اختالف قيمت شده است.
اين كارشــناس بازار خودرو در مورد پيش بينى روند قيمت در بازار 
خودرو نيز گفت: چون نگاه به خودرو از مصرفى به ســرمايه اى تغيير 
كرده اســت، به نوعى روندها بر هم خورده است و نمى توان گفت در 
شب عيد قيمت خودروها چگونه خواهد شد و مشترى هر وقت پولش 

آماده باشد خودرو در بازار وجود دارد و بايد خريد كند.  
وى گفت: وقتى به قيمت خودروها در يك سال گذشته نگاه مى كنيد 
فكر مى كنيد يك قرن گذشته است كه اين اختالف قيمت ها به وجود 
آمده اســت اما واقعيت اين است كه اين اختالف قيمت در يك سال 

به وجود آمده است.

يك موفق در مقابل هزاران ناموفق
 در سال 2013 ســرمايه گذارى در هوش مصنوعى در حدود 1.7

ميليارد دالر آمريكا بوده است. اين ميزان در سال 2017، به 15 ميليارد 
دالر رسيده است.

 بسيارى از شــركت هاى ارزشــمند امروز، روزى استارت آپ هاى 
كوچكى بودند. ايجاد يك شركت تجارى بزرگ بدون سرمايه هنگفت 
براى مثال براى خريد ناوگان دريايى ســخت بود. اما امروز نوآورى 
از گاراژ يــك خانه، پاركينگ يــا خوابگاه دانشــگاه ها آغاز و زمينه 
ايجاد شركت هاى چند ميلياردى را فراهم كرده است. پيامد نوآورى، 
شكل گيرى روزانه صد ها اســتارت آپ در سراسر جهان است كه هر 
يك اميد دارند روزى به يك شركت بزرگ و ارزشمند  تبديل شوند.

به گزارش تابناك، در مقابل هر يك اســتارت آپ موفق هزاران مورد 
ناموفق وجود دارد كه پيش از به شــهرت رسيدن از بين مى روند. به 
همين دليل عبارت تك شــاخ براى اشــاره به استارت آپ هاى يك 

ميليارد دالرى يا بيشتر استفاده مى شود.
از ژوئن ســال 2018 اوبر در جايگاه ارزشمندترين استارت آپ چهان 
قرار گرفته اســت. ارزش اين اســتارت آپ كه در زمينه تاكسى يابى 
اينترنتــى فعاليت مى كنــد، 68 ميليارد دالر اســت. هرچند بيشــتر 
اســتارت آپ هاى ارزشــمند در اياالت متحده آمريكا قــرار دارد، اما 
آمريكاى التين و چين هــم به مناطق جذابى براى فعاليت و پيدايش 

استارت آپ ها تبديل شده است.
به گزارش استاتيستا، به طور تقريبى يك سوم از جمعيت اكوادور در 
كســب وكار هاى نوپا درگير شــده اند و در اياالت متحده آمريكا اين 
ميزان 13 درصد اســت. لبنان، ويتنام و اســتونى هم در سطوح باالى 

كارآفرينى فعال شده اند.
سرمايه گذارى در سال هاى اخير در استارت آپ ها افزايش يافته است. 
از سال 2012 تا 2017، سرمايه گذارى در صنايع دست كم 50 درصد 
رشد كرده است. اما در بخش صنايع پيشرفته و رباتيك، سرمايه گذارى 

در سال 2017، 1400 درصد بيش از سال 2012 بوده است.
در سال 2013 سرمايه گذارى در هوش مصنوعى در حدود 1/7 ميليارد 
دالر آمريكا بوده اســت. اين ميزان در سال 2017، به 15 ميليارد دالر 

رسيده است.

روزشمارى براى خداحافظى با 
كالهبردارى هاى ارزش افزوده

 كار تدويــن مصوبات قانونى براى پايان دادن به كالهبردارى هاى 
ارزش افزوده به اتمام رسيده و در هفته آتى تصويب خواهد شد.

Value Added) بــه گــزارش ايســنا، خدمات ارزش افــزوده
Services) كه به اختصار VAS ناميده مى شــوند، شامل مواردى 
غير از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتى و پيامك معمول 
است و مهم ترين موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل 
اخبار، مسابقات و رأى گيرى، تبليغات موبايلى و اطالع رسانى مى شود. 
خدمات ارزش افزوده مى تواند توسط خود اپراتورها يا توسط شركاى 
Content) شناخته  Provider) ثالثى كه به عنوان تامين كننده  محتوا

مى شوند، انجام شود.
اگرچه اســتفاده از اين خدمات ارزش افزوده بايد اختيارى و توسط 
كاربر انتخاب شــود، اما برخى از شركت هاى ارزش افزوده، كاربران 
را بدون آگاهى خودشــان، به عضويت اين ســرويس ها درآورده اند. 
از آنجايــى كه اين خدمــات معموالً هزينه هاى بااليــى دارند، براى 
مثال ارســال يك پيامك ارزش افزوده به كاربر مى تواند حداقل 300
تومان هزينه داشــته باشــد، هزينه هاى زيادى كه در قبوض كاربران 
ســيم كارت هاى دائمى آمده و يا سرويس هايى كه موجب تمام شدن 
اعتبار سيم كارت هاى اعتبارى شده، اعتراض بسيارى از كاربران را در 

پى داشته است.
در مواردى مشاهده شده پيامك هاى تبليغاتى يا متن فريبنده از طريق 
پيام رســان هاى اجتماعى يا سرشماره هاى شخصى ارسال مى شود كه 
كاربران را تشــويق مى كند با ارســال كد، شــارژ يا سرويس رايگان 
دريافــت كننــد و برخى از كاربران بــا اعتماد به ايــن پيام ها، موارد 
درخواســتى در پيامك را انجام مى دهند كــه در برخى موارد به ثبت 

و فعال شدن سرويس ناخواسته و متضرر شدن آن ها منجر مى شود.
با افزايش كالهبردارى ها و اعتراض  مشتركان نسبت به خدمات ارزش 
افزوده كه بدون آگاهى افراد، موجب عضو شــدن و دريافت هزينه از 
آن ها مى شــدند، وزير ارتباطات و فناورى اطالعات اعالم كرد قصد 
ساماندهى اين موضوع را دارد و درصورتى كه اقدام براى ساماندهى 
منجربه پايان كالهبردارى ها نشــود، خدمات ارزش افزوده را به كلى 

تعطيل خواهد كرد.
اما ســيدجمال هاديان - مدير كل روابط عمومى وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات - اخيرا با اشــاره به موضــوع پايان وس (خدمات 
ارزش افزوده) در توييتر خود نوشــت: تدوين مصوبات قانونى براى 
پايان دادن به كالهبردارى هاى ارزش افزوده به اتمام رسيده و در هفته 

آتى تصويب خواهد شد.
وى همچنين از آغاز هشدار ســكوهاى دانلود نرم افزارهاى اندرويد 
دربــاره وجود بدافزارهاى ارزش افزوده اى كــه جيب مردم را خالى 

مى كنند، خبر داد.
همچنين چند روز پيش على محمد منتظرى - مديركل دفتر بررسى هاى 
فنى و اقتصادى رگوالتورى - با توجه به اثر اجتماعى تخلفاتى كه در 
حوزه كدهاى دســتورى و خدمات ارزش افــزوده صورت مى گيرد، 
گفت: اگر اپراتورى سه بار در سال تخلف كند بايد حدود 45 ميليارد 
تومان جريمه بپردازد، اين رقم بســيار قابل توجه اســت؛ ضمن آنكه 
عالوه بــر جرايم بحث تعليق، كاهش مدت اعتبــار و لغو پروانه نيز 

مطرح شده است.

وضعيت دالر در سال 2020
 تحوالت بازارهاى مالى احتماال باعث خواهد شــد طال در موقعيت بهترى نسبت به 

دالر قرار گيرد.
به گزارش ايســنا، نشــريه فوربس در گزارشى به بررســى وضعيت دالر در سال 2020 
پرداخت. از اكتبر ســال 2019 دالر در يك عقب نشينى محسوس از ركوردهاى ثبت شده 
خود در تابســتان و ابتداى پاييز فاصله گرفت. بخشى از اين عقب نشينى مربوط به حوزه 
داخلى و برخى نيز مربوط به حوزه خارجى بوده است. مهم ترين اتفاق پولى سال 2019 
متقاعد شدن بانك مركزى آمريكا به عقب نشينى از سياست يك دهه اخير و كاهش نرخ 

بهره براى ســه مرتبه بود. اگر چه برخى از كارشناسان و مقامات از جمله دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا خواهان كاهش بيشــتر نرخ بهره شده اند اما به نظر نمى رسد كه در 

شرايط عادى، فدرال رزرو تغييرى در سياست هاى خود اعمال كند.
هم چنين اگر چه انتظار مى رود اقتصاد آمريكا به رشــد خود ادامه دهد و در حوزه مسايل 
تجارى نيز توافقاتى با شــركاى بزرگ اين كشــور نظير چين و كانادا به دست آيد اما اين 
رشد احتماال به قدرى نيرومند نخواهد بود كه بتواند باعث يك جهش بزرگ در دالر شود.

در ســه ماهه پايانى ســال 2019 عملكرد ضعيف تر دالر در مقايسه با فصول پيش باعث 
شد تا رشد شــاخص دالر به تنها يك درصد برسد كه در مقايسه با رشد 3.67 درصدى 
سال قبل كاهش محسوسى داشته است. شاخص دالر، نرخ برابرى آن در مقابل سبدى از 

ارزهاى جهانى متشكل از شش ارز را مى سنجد.
انتظار مى رود كه دالر در سال اينده نيز به رشد خود در برابر ديگر ارزها ادامه دهد هر چند 
كه احتماال اين رشــد در محدوده ضعيفى باقــى خواهد ماند و فرصت هاى بهترى براى 

سرمايه گذارى نظير طال و ين براى سرمايه گذارى وجود خواهد داشت.
در خصــوص نــرخ برابرى دالر در برابــر ارزهاى اروپا نيز همه چيز بســتگى به نتايج 
مذاكرات برگزيت دارد. با توجه به احتمال مطرح شــدن درخواست هاى جديد از طرف 
لنــدن از اتحاديه اروپا، اين احتمال وجود دارد كه دالر در برابر يورو و پوند در موقعيت 
مستحكم ترى قرار بگيرد هر چند كه در برابر فرانك سوئيس نبايد انتظار پيشروى زيادى 

را داشت.

غزل اسالمي »
 حدود 99 درصد اموال دولتي در «سامانه 
ســادا» ثبت شــده و تاكنون اموال 6 دستگاه 
اجرايي در استان بررســي شده است. اموال 
ثبت شده ساير دستگاه ها نيز در دست بررسي 
اســت تا مشخص شــود كه كدام اموال بايد 

فروخته شوند.
در اين باره مدير كل امور اقتصادي و دارايي 
اســتان همدان گفت: حدود 99 درصد اموال 
غيرمنقول دولت شناسايي و در «سامانه سادا» 
ثبت شده و در حال حاضر توسط كارشناسان 
در دست بررسي اســت كه كدام اموال مازاد 

هستند و كدام مازاد نيستند.
ســيدناصر محمودي ادامه داد: در بررسي ها 
مشــخص مي كنيم كه كدام يك از اموال اگر 
فروخته شــوند ارزش افزوده بيشتري براي 
دولــت ايجاد مي كننــد و فروش كــدام به 
ضرر دولت خواهد بود تا براســاس نتايج آن 

اقدامات الزم صورت بگيرد.
وي بيان كرد: مرحله بررسي اموال ثبت شده 
6 دستگاه اجرايى در استان انجام شده اما در 
برخي موارد مشــكالتي پيشرو بود كه آنها را 
جمع بندي كرديم و به وزارتخانه فرستاديم كه 
اخيراً تصميماتي براي آن ها گرفته شده است.
محمــودي افــزود: بخش عمــده اي از اين 
مطالعات انجام شده و به مرور دستگاه ها هم 

شناسايي مي شوند.
وي دربــاره تخليه خانه هاى ســازماني هم 
گفت: فرآيند تخليه خانه هاى ســازماني كمي 
طوالني است چون به يك باره نمي توان افراد 
را از خانــه بيرون كرد اما اغلــب آنها خالي 
شده و اقدامات خوبي در اين بخش صورت 

گرفته است.
مديــر كل امــور اقتصادي و دارايي اســتان 
همدان در بخش ديگري از گفت وگوي خود 
به ايجاد دولت الكترونيك در همدان اشــاره 
كــرد و گفت كه با توجه بــه محدوديت در 
منابع موجود، تاكنون 90 درصد فعاليت هاي 
كاغذي در اين اداره كل را از ســبك سنتي به 
الكترونيكي تبديــل كرده ايم و بنا داريم 100 

درصد فعاليت ها را الكترونيكي كنيم.
وي ادامــه داد: در حال حاضــر هيچ يك از 
دســتگاه هاى اجرايى در استان از چك پول 
اســتفاده نمي كنند و همه به سمت پرداخت 

الكترونيكي رفته اند.
محمودي درباره مشــكالتي كــه در بخش 
«پرداخت هاي» برخي اداره ها وجود دارد هم 
توضيح داد: ذيحســابان در حوزه تشخيص 
پرداخت دخالتي نمي كننــد بلكه اين وظيفه 
مديران دستگاه ها است كه در پرداخت ها نظر 
نهايى را بدهند و سرعت دادن به پرداخت ها 
هم وظيفه ذيحســابان دســتگاه هاى اجرايى 

است.
در  خارجــي  ســرمايه گذاري  دربــاره  وي 
سال جاري هم گفت: از ابتداي سال تاكنون با 

چندين متقاضي سرمايه گذارى از كشورهاي 
آلمان، انگليس، تركيه، چين و روسيه مذاكره 
شده كه يكي از سرمايه گذارها مايل به اجراى 
طرح خود در اســتان همدان است و در اين 
راستا چندين جلســه و نشست تخصصى با 
دستگاه هاى  مديران  و  ســرمايه گذار  حضور 

اجرايى استان برگزار شده است.
ســرمايه گذاري ها  داد:  توضيــح  وي 
در بخش هــاي توليــد قطعــات پزشــكي 
كلســيم،  از  پانســمان  توليد  (آنژيوگرافي)، 
توليد كربنات كليســم، حــوزه انرژي پاك و 
احداث نيروگاه هاى خورشيدى، توليد كاغذ 
از كربنات كلســيم و پيگيري آزمايشگاه دكتر 

سلگي است.
محمودي گفت: احتمال دارد تا 10 روز آينده 

عمليات اجرايى پروژه توليد كاغذ از كربنات 
كلسيم در شهرستان اسدآباد شروع شود.

وي در ايــن بــاره توضيح داد: بــا توجه به 
همدان،  اســتان  در  موجــود  پتانســيل هاى 
ســرمايه گذار و گردشــگران زيادى به استان 
همدان مراجعه مى كنند و تالش اســتاندار و 
مديران دستگاه هاى اجرايى جذب و حمايت 
از سرمايه گذارى در استان و توسعه اقتصادي 

است.
مديــر كل امــور اقتصادي و دارايي اســتان 
همدان در ادامه ســخنانش به مشــاركت 30 
درصــدي زنان در مســئوليت هاي اجتماعي 
اشــاره كرد و گفت: اولين دســتگاهي بوديم 
كه بــراي توانمندســازي و ارتقــاء خانم ها 
اقدام كرديم و در حــال حاضر 10 خانم در 
بخش هاى ذيحســاب، معاون ذيحســاب و 

معاون اداره به كار گمارده ايم.
وي افزود: در پيگيري و جذب اســناد خزانه 

موفق بوده ايم.

 مهلــت پايان دى بــراى عملياتى كردن 
كامل رمز پويا و اصالح ساختار ارسال رمز 
از طريق پيامــك در حالى براى نظام بانكى 
تعيين شــده كه گزينه «فعال سازى رمز پويا 
از طريق پيامك» در ATMها حذف شــده 

است.
بانــك مركزى جهت ســهولت دسترســى 
رمزهــاى  بــه  بانكــى  نظــام  مشــتريان 
يك بارمصرف، راه هــاى متعددى را تدارك 
ديده بــود كه دامنــه آن از دريافت رمز از 
طريق پيامك گرفته تا نصب اپليكيشــن هاى 
خاص هر بانك كشــيده مى شد. البته بانك 
مركزى نيز اين تأكيد را صورت داده بود كه 
ارســال و دريافت پيامك رمز پويا از سوى 
مشــتريان نظام بانكى كامًال رايگان بوده و 
هزينه اى را به دارنــدگان كارت هاى بانكى 

نمى كند. تحميل 
در ابتــداى كار هــم، بســيارى از بانك ها 
گزينه هــاى دريافت رمز پويــا را بر روى 
دســتگاه هاى خودپــرداز و شــعب بانكى 
فعال كرده بودند؛ به نحــوى كه با مراجعه 
هر يك از مشــتريان بانكى به دستگاه هاى 
خودپرداز يا شــعب، ســؤاالتى در رابطه با 
اينكه مى خواهنــد رمز يك بار مصرف را از 
طريق پيامك دريافــت كنند يا اينكه نصب 
اپليكيشن را در پيش گيرند، از آنها پرسيده 
مى شــد؛ اما به دليل سادگى فرآيند دريافت 
رمز از طريق اس ام اس بسيارى از مشتريان 
نظام بانكى ترجيح مى دادند كه اين گزينه را 

براى خود فعال نمايند.
به مــرور زمــان، اگرچه قرار بــر اين بود 
كه اول دى ماه، آغاز مســير اجبارى شــدن 
در  يك بارمصــرف  رمزهــاى  از  اســتفاده 
تراكنش هاى بــدون كارت بوده و رمزهاى 

دوم ايســتا غيرفعال شــوند، امــا به دليل 
اختالالتــى كه در سيســتم بانك هــا مبنى 
بر پاســخگويى به نياز مشــتريان از طريق 
پيامكها وجود داشــت، بانك مركزى اعالم 
كرد كــه به مرور زمان و ظرف مدت يكماه 
يعنــى از ابتــداى ديماه تــا اول بهمن ماه، 
فرآينــد تكميل زيرســاخت هاى مورد نياز 
براى ارســال و دريافت پيامك حاوى رمز 
پويــا را تكميل خواهد كرد تا مشــتريان با 

اختالالتى در اين رابطه مواجه نشوند.
حال امــا اگرچه بانك هــا در حال فراهم 
اما  هســتند،  مرتبط  زيرســاختهاى  سازى 
هنوز هم بســيارى از مشتريان نظام بانكى 
در حــوزه دريافت پيامك حاوى رمز پويا 
معنا  ايــن  به  هســتند؛  مواجه  مشــكل  با 
كــه از حســاب برخى از مشــتريان نظام 
بانكــى، حتى مبالغى بابت ارســال پيامك 
درخواســت رمز پويا كســر شده است و 
اگر شــارژ ســيم كارت آنها كافى نباشد، 
امكان دريافت و ارســال پيامك براى رمز 

داشت. نخواهند  را  پويا 
هفته گذشــته، خبرگزارى مهر در گزارشى 
با عنوان «ارسال و دريافت پيامك رمز پويا 
پولى شــد» از اين موضوع خبر داده بود كه 
برخى از اپراتورها، از حســاب مشــتريان 
براى ارســال پيامــك رمز پويــا مبالغى را 
كسر مى كنند كه در واكنش به اين موضوع، 
مســعود خاتونى، معاون فنــاورى يكى از 
بانك هاى بزرگ كشور اعالم كرد كه هزينه 
ارســال و دريافت پيامك حــاوى رمز پويا 

كامًال رايگان است.
روز گذشــته نيز بانك مركزى مجدد اعالم 
كــرد كه هيــچ بانكى حق دريافــت هزينه 
پيامك مرتبــط با رمز پويا را از مشــتريان 

ندارد. در حالى كه اكنون بررسى هاى ميدانى 
نشــان مى دهد كــه برخــى از بانك ها، در 
گزينه هاى تغيير رمز كه بر روى دستگاه هاى 
خودپرداز تعبيه شــده بود، گزينه مرتبط با 
فعال ســازى رمز پويا از طريــق پيامك را 

حذف كرده اند.
در واقع، مشتريان انتخابى براى فعال سازى 
رمز پويــاى كارت خــود از طريق پيامك 
ندارنــد و بايــد حتمــًا براى فعال ســازى 
رمز يك بــار مصرف خــود، از گزينه هاى 
كه  نمايند  اســتفاده  بانكى  اپليكيشــن هاى 
الزم اســت بانك مركزى بــه اين موضوع 
رســيدگى كند. البته معاون وزير ارتباطات 
و فناورى اطالعــات نيز دو روز قبل اعالم 
كرده بود: تاكنون توافقى براى رايگان بودن 

اين سرويس نداشتيم.
حســين فــالح جوشــقانى معــاون وزير 
ارتباطات و رئيس ســازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطــات راديويى، درباره داليل كســر 
هزينه ارســال پيامك رمز پويا از حســاب 
مشتركان موبايل، گفت: تاكنون مذاكره اى با 
بانك مركزى براى رايگان بودن پيامك هاى 

دريافت رمز پويا صورت نگرفته است.
شــبكه  در  پيامكى  تراكنش هاى  گفت:  وى 
اپراتورهــا هزينــه دارد و تاكنــون نيز در 
خصوص اينكه اين هزينه نبايد از مشتركان 
كسر شــود و بانك ها اين هزينه را پرداخت 
كنند، توافقى با بانك مركزى انجام نشــده 

است.
معاون وزير ارتباطات با اشاره به اينكه بانك 
مركــزى بايد در اين زمينــه با رگوالتورى 
مذاكــره كند، افــزود: هنــوز در خصوص 

كليات اين طرح، توافقى نداشتيم.
فالح جوشــقانى ادامه داد: تاكنون با ما در 

مورد هزينــه پيامك رمزدوم پويا و دريافت 
آن مذاكره اى نشــده اســت؛ البته جلسات 
مرتبى بــا بانك مركزى در خصوص فرآيند 
رمزدوم پويا داشــته ايم اما موضوع رايگان 

بودن پيامك تا به حال مطرح نشده است.
وى گفت: درخصوص فرآيند دريافت رمز 
يكبار مصــرف، هر بانك بايد در چارچوب 
توافقات با اپراتورهاى موبايل كار كند و تا 
جايى كه من مى دانم توافقى مبنى بر رايگان 
بودن پيامك از ســوى بانك ها با اپراتورها 

صورت نگرفته است.
رئيــس ســازمان رگوالتــورى تأكيد كرد: 
تاكنــون هر مبلغــى كه از مشــتركان بابت 
پيامك دريافت رمزدوم كســر شده، قانونى 
بوده و تخلف اپراتور محســوب نمى شود؛ 
چرا كه هر پيامك هزينه دارد و مشترك بايد 

هزينه آن را پرداخت كند.
وى اضافه كــرد: قرارى بر ايــن نبوده كه 
هزينه پيامك هايى كه مــردم براى دريافت 
رمز دوم پويا به سرشــماره بانك ها ارسال 

مى كنند را اپراتورها برعهده بگيرند.
اپراتورهاى  در  پيامــك  ارســال  هزينــه 
حدود  دائمى  سيم كارت هاى  براى  مختلف 
اعتبارى  9 تومان و براى ســيم كارت هاى 
حــدود 11 تومــان اســت و در صورتى 
روزانه  ايرانى،  هــر  ميانگين  طــور  به  كه 
ارســال  بانكى  سرشــماره  به  پيامك  يك 
كنــد، روزانه حــدود 80 ميليــون پيامك 
مى شود  ارسال  پويا  رمزدوم  درخواســت 
كــه مطابق با وعده بانــك مركزى، هزينه 
ايــن تراكنش بايد از ســوى بانك ها و يا 
تاكنون  اما  شــود  گرفته  برعهده  اپراتورها 
هزينه  اين  موبايل  اپراتورهــاى  و  بانك ها 

نكرده اند. تقبل  را 

مديركل امور اقتصادي و دارايي استان در گفت و گو با همدان پيام:

فروش اموال مازاد دولت 
در دست بررسي است

■  مشكالت اجرايى طرح مولدسازى دارايى هاى دولت  به وزارت امور اقتصادى و دارايى ارسال شده است

گزينه «فعالسازى رمز يك بارمصرف از طريق پيامك» از ATMهاحذف شد

اغلب خانه هاى سازماني در استان تخليه شده اند

در ارتقاء سازمانِي زنان پيش قدم بوده ايم
90 درصد فعاليت هاي اداره كل امور اقتصادى و دارايي استان همدان الكترونيكي شده است
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روى خط المپيك فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ترس آمريكايى ها به فوتبال رسيد
لغو اردوى تيم ملى آمريكا در قطر

 سايت فدراســيون فوتبال آمريكا اعالم كرد برخالف برنامه قبلى 
اردوى تيم ملى اين كشور در قطر به خاطر باال گرفتن تنش ها پس از 

ترور سردار ايرانى لغو شده است. 
به گزارش ايســنا، از مدت ها پيش قرار بود تيــم ملى فوتبال آمريكا 
اردوى آمادگى در كشــور قطر برگزار كند كه اين اردو لغو شــد. در 
بيانيه فدراســيون فوتبال اين كشور آمده است: با توجه به رويدادهاى 
اخير در منطقه، تيم ملى فوتبال آمريكا تصميم به لغو اردوى تداركاتى 
خود در كشور قطر گرفت. جايى كه قرار بود اردوهاى تمرينى در اين 
كشــور برگزار شود. همراه با فدراسيون فوتبال قطر، تالش مى كنيم تا 
در آينده نزديك مقدمات اين اردو را فراهم كنيم تا بتوانيم از امكانات 

اين كشور بهره بگيريم. 
سردار قاسم ســليمانى  و همراهانش روز جمعه در محوطه فرودگاه 
بغداد به دست نيروهاى آمريكايى به شهادت رسيدند و شوراى عالى 
امنيت ملى ايران نيز بالفاصله از انتقامى ســخت از مسببان اين حادثه 

خبر داد.
قرار بود از يك شنبه 15 دى اردوى 20 روزه تيم ملى فوتبال آمريكا در قطر 
برگزار شود كه با لغو اين اردو قرار است جاى ديگرى تدارك ديده شود تا 

تيم ملى آمريكا خودش را براى بازيهاى پيش رو آماده كند. 

سون بهترين بازيكن 2019 آسيا شد
 سون هيونگ مين براى پنجمين بار عنوان بهترين بازيكن سال آسيا 

را به خود اختصاص داد. 
تيتان اســپورتس با همكارى فاكس اسپورت فهرست 24 نفره بهترين 
بازيكنان سال قاره آسيا را معرفى كرده بود و در نهايت بار ديگر سون 
هيونگ مين مهاجم تاتنهام را به عنوان بهترين بازيكن ســال آسيا در 

سال 2019 ميالدى معرفى كرد. 
ســون با 258 امتياز توانست مقتدرانه عنوان بهترين بازيكن سال آسيا 
را براى پنجمين بار در 6 ســال به دســت بياورد. او 144 امتياز بيشتر 
از اكرم عفيف قطرى به دســت آورد كه توانسته بود چندى پيش در 
مراسم برترين هاى آسيا باالتر از عليرضا بيرانوند مرد سال آسيا شود. 

هم چنين تاكومى مينامينو كه اخيرا به تيم ليورپول پيوست در رده سوم 
و المعز على قطرى كه گفته مى شود به زودى لژيونر مى شود و راهى 

السك اتريش مى شود در رده چهارم قرار گرفت.
ســردار آزمون تنها ايرانى حاضر در اين فهرست با 58 امتياز در رده 

پنجم قرار گرفت.

بايرن مونيخ بدون 4 بازيكن بزرگ در دوحه
 بايرن اردوى زمســتانى خود را در كشور قطر برگزار مى كند، اين 
درحالى اســت كه چند بازيكن بزرگ نمى توانند اين تيم را همراهى 

كنند. 
به گزارش ايسنا ، بايرن مونيخ مثل چند سال اخير در زمستان در دوحه 
اردو مى زند. ســايت رسمى باشگاه بايرن اعالم كرد كه اين تيم با 26

بازيكن اردوى زمســتانى خود را در دوحه برگزار مى كند. طبق اعالم 
اين باشــگاه در اين اردو 4 بازيكن كليدى تيم به خاطر آسيب ديدگى 

حضور نخواهند داشت.

پرچم ايران در دهكده المپيك برافراشته شد
 با حضور مســئوالن كاروان ورزشى و برگزار كنندگان مسابقات، 
پرچم ايران در دهكده بازى هاى المپيك زمستانى جوانان نصب شد. 

سومين دوره بازى هاى المپيك زمســتانى 2020 جوانان تا چند روز 
ديگر در شهر لوزان سوئيس آغاز مى شود. تيم ملى ايران با 6 نماينده به 
اين مسابقات اعزام شده است. سرپرستى كاروان ايران در اين دوره از 
رقابت ها بر عهده «سيد عبدى افتخارى» رئيس فدراسيون اسكى ايران 
است. اسكى بازان كشورمان در اين رقابت ها آرتميس حسينى، روهام 
صبا، فرنوش شمشــكى، اميرحسين بندعلى، ركسانا ساوه شمشكى و 

على كلهر هستند.

بازيكنان تيم ملى واليبال در انتخابى المپيك 
 فهرســت 14 بازيكن تيم ملى واليبال ايران در مسابقات انتخابى 

المپيك 2020 توكيو مشخص شدند. 
مســابقات انتخابى المپيك در قاره آســيا از 17 تا 22 دى  به ميزبانى 
شــهر جيانگمن چين برگزار مى شــود. ايگور كوالكوويچ ســرمربى 
تيم ملى واليبال ايران اســامى 14 بازيكــن اعزامى به اين رقابت ها را 
معرفى كرد: ســعيد معروف، جواد كريمى، سيد محمد موسوى، على 
شفيعى، على اصغر مجرد، رضا عابدينى، شهرام محمودى، پوريا يلى، 
ميالد عبادى پور، پوريا فياضى، مجتبى ميرزاجانپور، مرتضى شــريفى، 
محمدرضا موذن و محمدرضا حضرت پور بازيكنان ايران در انتخابى 

المپيك هستند.
ايران با تيم هاى چين، قزاقســتان و چين تايپه همگروه است. استراليا، 
قطــر، هند و كره جنوبى هم در گروه ديگر بــازى مى كنند. تيم برتر 

مسابقات، سهميه المپيك را كسب مى كند.

فغانى با نام ايران دراميدهاى تايلند
 فهرســت داوران رقابت هاى فوتبال قهرمانى زير 23 سال آسيا و 
 (AFC) انتخابى المپيك 2020 توكيو توسط كنفدراسيون فوتبال آسيا
اعالم شد كه «عليرضا فغانى» به همراه 2 كمك داور ديگر، نمايندگان 

ايران در اين تورنمنت خواهند بود. 
در فهرســت داوران اعالم شده از ســوى AFC به منظور قضاوت 

ديدارهاى مسابقات قهرمانى زير 23 سال آسيا، 62 نام وجود دارد.
هر داور 2 كمك داور در كنار خود خواهد داشــت و آنان از حمايت 
فناورى كمك داور ويديويــى (VAR) نيز بهره خواهند برد. در اين 
تورنمنت براى نخســتين بــار در تمامى ديدارها از VAR اســتفاده 
مى شــود. فغانى كه مدتى است به اســتراليا مهاجرت كرده و در ليگ 
برتر اين كشــور ســوت مى زند به همراه «محمدرضا ابوالفضلى» و 

«محمدرضا منصورى» در اين مسابقات قضاوت خواهند كرد.

بانوان واليباليست ايران 
 راهى انتخابى المپيك تايلند شدند

 تيم ملى واليبال بانــوان ايران براى حضور در رقابت هاى انتخابى 
المپيك 2020 راهى تايلند شد. 

مســابقات  واليبال انتخابى المپيــك 2020 از 17 تا 22 دى در تايلند 
برگزار مى شود و تيم  بانوان ايران براى حضور در اين مسابقات راهى 

تايلند شد. 
بازيكنــان تيم ملى واليبــال بانوان ايران : فاطمه امينــى، هاله متقيان، 
فاطمه عنايت، زهرا كريمى، حانيه محتشمى پور، آيتك سالمت، اسما 
ســعيدى، ســارا نظرى، الهام فالح، ريحانه كريمى، مينا روستا، نگين 

شيرترى، مونا آشفته و الهه پورصالح 
سرمربى: ميترا شعبانيان 

7 كشور در مســابقات واليبال انتخابى المپيك 2020 توكيو در گروه 
زنــان حضور دارند كه تيم ملى واليبال بانوان ايــران در گروه دوم با 

تيم هاى اندونزى، قزاقستان و كره جنوبى همگروه است.
برنامه بازى هاى ملى پوشان ايران 

................................................  قزاقستان  سه شنبه 17 دى  - ايران 
چهارشنبه، 18 دى- كره جنوبى............................................  ايران
....................................................  اندونزى پنج شنبه 19دى -ايران 
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پيشخوان
كاشان صدرنشين ليگ دسته  2 بسكتبال 

كشور شد
 تيــم كاشــان صدرنشــينى دور رفــت مســابقات بســكتبال ليــگ 

ــرد.  ــروه ســوم كســب ك دســته 2  باشــگاههاى كشــور را در گ
ــه  ــور ب ــگاه هاى كش ــته دوم باش ــگ دس ــابقات لي ــت مس دور رف
ــى 3 روز  ــدان ط ــتان هم ــع اس ــار از تواب ــتان به ــى شهرس ميزبان

ــد. ــزار ش برگ
ــار در  ــى به ــى هرات ــع غذاي ــكتبال صناي ــم بس ــا تي ــن پيكاره در اي

ــكتبال  ــه بس ــم، خان ــكتبال ق ــه بس ــاى خان ــا تيم ه ــوم ب ــروه س گ
ــود. ــروه ب ــالم هم گ ــازان اي ــده س ــان و آين كاش

ــزار  ــار برگ ــتان به ــه در شهرس ــته دوم ك ــكتبال دس ــابقات بس مس
ــه ســكوت و قرائــت فاتحــه  ــا يــك دقيق ــى ب مى شــد در روز پايان

ــال شــد. ــه مناســبت شــهادت ســردار شــهيد ســليمانى دنب ب
در بازى نخســت روز پايانى تيم كاشان با نتيجه 82 بر 55 از سد آينده 
ســازان ايالم گذشت و در دومين ديدار و در يك بازى جذاب و نفس 

گير صنايع غذايى هراتى بهار با نتيجه 82 بر 79 مغلوب قم شد.
ــا 3 ــت ب ــاى دور رف ــوع بازى ه ــان در مجم ــكتبال كاش ــم بس تي

ــع  ــروزى و صناي ــا 2 پي ــم ب ــد، ق ــين ش ــى صدرنش ــروزى متوال پي
غذايــى هراتــى بهــار بــا يــك بــرد بــه ترتيــب دوم و ســوم شــدند و 

ــاز در قعــر جــدول ايســتاد. ــدون امتي ــالم ب اي
ليــگ دســته دوم بســكتبال كشــور در 4 گــروه برگــزار مــى شــود 
كــه دور گروهــى و مقدماتــى ايــن پيــكار هــا بــه صــورت متمركــز 

انجــام خواهــد شــد.
ــد  ــزار خواه ــان برگ ــى كاش ــه ميزبان ــا ب ــن رقابته دور برگشــت اي
شــد و در نهايــت دو تيــم بــه مرحلــه بعــد ايــن رقابت هــا صعــود 

خواهنــد كــرد.

حذف تكواندو كاران 
همدانى در انتخابى تيم ملى 
 مســابقات انتخابى تيم ملى تكواندو 
هفته گذشــته در فدراســيون تكواندو 
جمهورى اسالمى ايران برگزار شد كه در 
اين مسابقات نمايندگانى از استان همدان 

حضور داشتند . 
مسابقات انتخابى تيم ملى تكواندو ايران 
در فدراسيون تكواندو جمهورى اسالمى 
ايــران و با حضور ســرمربيان تيم ملى 
تكواندو ايران برگزار شد كه نمايندگانى 
از استان همدان در اين مسابقات حضور 

داشتند .
آرش ده پهلوان از شهرســتان نهاوند در 
وزن نخســت در دور نخست به حريف 
تهرانى خود بازى را واگذار كرد و از دور 

مسابقات كنار رفت .
محمد جعفــرى از همــدان و در وزن 
چهــارم پس از دو پيــروزى به حريف 

زنجانى خود بازى را واگذار كرد .
پيمان تركاشوند از نهاوند در وزن ششم 
پس از يــك پيروزى بازى خــود را به 
حريف البــرزى واگذار كــرد و از دور 

مسابقات كنار رفت. 
آرمــان مهــدوى راد در وزن هفتم و از 
شهرستان بهار پس از يك پيروزى مقابل 
حريف عنــوان دارخود از قــم به دليل 
شكستگى مچ دســت از ادامه مسابقات 

انصراف داد .

فوتبال درصدر مصدومان 
ورزشى همدان

 ورزش فوتبال با 81 مصدوم درصدر 
جدول مصدومان ورزشى استان همدان 

در سال جارى قرار دارد. 
دبير هيات پزشــكى  ورزشــى استان با 
اعالم اين خبر گفت: از ابتداى امســال 
تاكنون 294 ورزشكار در سطح ميادين و 
مسابقات اين استان دچار آسيب ديدگى 
شده اند. كه فوتبال بيشترين آسيب ديده را 
در بين ورزش هاى فعال در استان داشته 

است.
خســرو اصله بــه ايرنا اظهار داشــت: 
ســال گذشــته نيز 462 ورزشكار دچار 
مصدوميت شــدند و از اين تعداد 145
ورزشكار در رشته فوتبال آسيب ديده اند.

وى اضافه كرد: بيشــترين نوع آســيب 
ديدگــى ورزشــكاران همدانى در حين 
تمرين و مســابقات به ترتيب از ناحيه 
زانــو، كشــيدگى تانــدون و بافت هاى 

عضالنى بوده است.
 دبير هيات پزشــكى  ورزشى استان بيان 
كرد: هزينه بسترى و جراحى تمامى افراد 
آســيب ديده منتقل شــده به فدراسيون 
پزشكى ورزشى كشور رايگان بوده است 
و اين اقــدام اهميت برخوردارى از بيمه 

ورزشى را نشان مى دهد.
وى پوشــش بيمه ورزشــى را بهترين 
هنگام  به  ورزشــكاران  براى  پشــتوانه 
مصدوميت و آســيب ديدگى دانست و 
افزود: ورزشكاران مصدوم از مزيت هاى 
بيمه ورزشــى مى توانند استفاده الزم را 
داشته باشند. هم اكنون بيش از 70 هزار 
ورزشكار همدانى زيرنظر بيمه ورزشى 

قرار دارند.

مسابقات تنيس اليت كاپ 
برگزار شد 

 اميد سامى و مهرو ميراسماعيلى صدر 
رنكينگ مســابقات تنيس اليت كاپ را 

حفظ كردند.  
با برگزارى هفته بيست و هشتم مسابقات 
تنيس اليت كاپ 1398 در بخش آقايان، 
اميرحسين شفيعى ناطق و مهرداد اسدى 
مقام هاى نخســت و دوم و اميد سامى و 
ميثم اعتمادى مقام سوم مشترك را كسب 

نمودند.
در رنكينگ ايــن رقابتها در حال حاضر 
اميد ســامى ، مهرداد اســدى و سهراب 
نورخمامــى جايگاه اول تا ســوم را در 
اختيــار دارنــد. همچنين بــا برگزارى 
هفتــه دهم ايــن مســابقات در بخش 
بانــوان، مهدخت ميراســماعيلى و آيدا 
خوش خاضع به ترتيب مقام نخســت و 
دوم و گلنساء شوشترى و زهرا محمدى 

جايگاه سوم مشترك را كسب كردند.
در رنكينگ بانوان مهرو ميراســماعيلى، 
گلنساء شوشــترى و آيدا خوش خاضع 
جايگاه نخست تا سوم را در اختيار دارند.

اين مســابقات بصورت هفتگى توسط 
آكادمى تنيس اليت و زير نظر هيات تنيس 
اســتان برگزار و به نفرات برتر جوايزى 

اختصاص داده مى شود.

سليمان رحيمى  »
 هفته پايانى مســابقات فوتسال ليگ برتر 
قهرمانى باشگاه هاى اســتان برگزار شد و در 
نهايت تيم فتــح كبودراهنگ با اقتدار به مقام 

قهرمانى رسيد.
در اين رقابت هــا 6 تيم فتــح كبودراهنگ، 
وحدت مالير، فاتح اســدآباد ،گرين كشاورز 
نهاوند، سروش مالير و ميثاق اسدآباد شركت 
داشتند كه پس از انجام30 مسابقه در 10 هفته 
تيم فوتســال فتح كبودراهنگ بــا اقتدار و با 
كسب 21 امتياز به مقام قهرمانى استان رسيد 
و نماينده استان در مسابقات منطقه اى كشور 

در سال 99 شد.
در ايــن رقابت ها تيم وحــدت مالير و فاتح 
اســدآباد با 16 امتياز به ترتيب دوم و ســوم 

شدند.
هفته پايانى اين رقابت ها با انجام 3 بازى دنبال 
شد تيم قعرنشين مســابقات گرين كشاورز 
نهاوند در يــك بازى برتر موفق شــد فاتح 
اســدآباد تيم دوم جدول را بــا نتيجه 6 بر 2 
شكست دهد و با دو پله صعود در رده چهارم 

قرار بگيرد.
در اين ديدار براى گرين كشــاورز حســن 
ذوالفقــارى در دقايــق 6، 18، 39 عليرضــا 
گلپايگانى دقيقه 10، ايوب شهبازى دقيقه 30 
و اويس حميدى دقيقــه 38 گلزنى كردند و 
گل هاى تيم فاتح اسدآباد را بهنام داوودى در 

دقايق 13 و 24 به ثمر رساند.

در ديگر ديدار تيم قهرمان فتح كبودراهنگ در 
يك بازى نزديك 3 بر 2 سروش را شكست 
داد و جشــن قهرمانى گرفــت. در اين بازى 
برا ى فتح جعفر عنبرى دقيقه 10 ، ســياوش 
رحيمى دقيقه 29 و عليرضا اسماعيلى دقيقه 
38  گلزنى كردند و گل هاى ســروش را نيز 
على خاكسار دقيقه 27 و محمد شجاعى دقيقه 

32  به ثمر رساندند.
و ســرانجام دو تيم ميثاق اسدآباد و وحدت 
مالير به مصاف هم رفتند كه اين ديدار را تيم 
وحدت مالير با نتيجه 3 بر يك به سود خود 

به پايان برد.
در اين بازى براى وحدت على بهرامى دقيقه 
2 ،على محمودى دقيقه 5 و ميالد وفايى دقيقه 
8 گلزنــى كردند وتك گل ميثاق را نيز ايوب 
حيدرى در دقيقه 16 به ثمر رســاند.با انجام 
اين رقابت ها پرونده مسابقات فوتسال استان 
با قهرمانى فتح كبودراهنگ بسته شد تيم فتح 
با 6 پيروزى 24 گل زده و 17 گل خورده و با 

كسب 21 امتياز قهرمان شد.
در اين رقابت ها بيشــترين بــرد را فتح با 6 
پيروزى به دســت آورد و بــا يك باخت نيز 
كمترين باخت را داشت بهترين خط حمله را 
گرين كشاورز نهاوند با 27 گل زده به دست 
آورد و بهترين خط دفاع را فتح كبودراهنگ با 
17 گل خورده به خود اختصاص داد كمترين 
برد و بيشــترين باخت نيز به ميثاق اســدآباد 

رسيد با دو برد و 7 مساوى.
اسامى تيم فتح كبودراهنگ 

محمدجعفــر عنبرى شــايان، على حيدرى، 
مهــدى احمدى، حميــد بختيــارى، حامد 
جهرمى، على مســلمى، مجيد كريمى، حمزه 
بهرامى، حميــد كرمعلى يگانــه، ميالد على 
كرمى، عليرضا اســماعيلى، سياوش رحيمى، 

محمدمهدى عابدى و حسين شهبازى 
سرپرست: احمد ولى خانى 
مربى: اميرعلى محب على 

سرمربى: سعيد شاكرى 
جدول رده بندى ليگ برترفوتسال باشگاههاى استان(هفته دهم)

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف
721+106312417فتح كبودراهنگ1
216+105142523وحدت مالير2
416-105142226فاتح اسدآباد3
312+103342724گرين كشاورز نهاوند4
212-104332527سروش مالير5
7 6-102171622ميثاق اسدآباد6

فتح كبودراهنگ 
قهرمان ليگ فوتسال استان شد

 اين روزها هر اندازه كه احمد جمشيديان 
ســرمربى تيم پاس با كســب نتايج درخشان 
توانســته محبوب دل هاى هواداران باشــد و 
همگان به تمجيد از وى مى پردازند، اما معمار 
فنــى پاس همچنان در جــاده تنهايى قدم بر 

مى دارد.
وعده و وعيدها به وى ديگــر از واژه تكرار 
به عادت تبديل شــده و براى سرمربى سفيد 

و سبزپوشان اين واژگان بى معنا شده است.
او بارهــا در نيم فصــل اول گاليه هاى خود 
پيرامون كاســتى هاى تيم پــاس را از طريق 
رسانه ها و نشست هاى حضورى با مسئوالن 
به گوش آنها رساند اما انگار عزمى براى حل 

مشكالت نيست.
نشست هفته گذشــته جمشيديان با مديركل 
ورزش و جوانان نيز تاثيــرى براى تغيير در 
اين روند نامطلوب نداشــت و همچنان پاس 
در حســرت حضور در بازار نقل و انتقاالت 

ليگ 2 است.
مهلت فصل نقل و انتقاالت ليگ 2 در حالى به 
سرعت سپرى مى شود كه پاس به دليل بدهى 
در 2 جبهــه كميته تعييــن وضعيت و كميته 
انضباطى، فقط مى تواند نظاره گر تقويت ساير 

حريفان باشد.

با اين حال احمد جمشــيديان كــه پاس را 
محروم از نقل و انتقاالت نيم فصل ديد، بازهم 
به ميل خود در اين تيم ماند تا با داشته هايش 

فصل را به پايان برساند.
تيمى كه او مى توانست با تقويت در نيم فصل، 
به عنوان مدعى اصلى براى صعود به ليگ يك 
تكميــل كند اما حاال بايد تــوان خود را ابتدا 

براى بقا در ليگ 2 بگذارد.
در واقع با نيم نگاهى بــه تيم هاى گروه دوم 
و تحركات آنهــا در بازار نقل و انتقاالت ، به 
اين باور مى رسيم كه پاس مظلوم ترين تيم اين 

مسابقات است.
از تيم نخســت كه چوكاى مدعى اســت تا 
شــهردارى بندرعباس قعرنشــين در تالش 
هســتند با تقويت قواى تيمى خود ، با شكل 
و شــمايل متفاوت از نيم فصل نخست پا به 

ميدان مسابقات بگذارند.
جنگ بقا و صعود در نيم فصل دوم هيجان و 
جذابيت مسابقات ليگ 2 را به اوج مى رساند 
و در اين بين تيم پاس با همان داشته هاى قبلى 

بايد به مصاف حريفان برود.
جمشيديان مى توانست با وجود اين وضعيت 
عطاى سرمربيگرى پاس را به لقايش ببخشد 
اما تا به اينجا ســكوت اختيار كرد و با وجود 

ناماليمات ها به انجــام وظيفه ذاتى مربيگرى 
خود پرداخت.

اما گذر ســرمربى پاس در جــاده تنهايى كه 
انتهايش مشخص نيست، تا چه زمان مى تواند 

دوام داشته باشد.
يــاس و نا اميــدى به هــر حال به ســراغ 
جمشــيديان مى آيد زيرا او محكوم اســت با 
دســتان خالى به جنگ با حريفان تمام عيار و 

متمول خود برود.
امروز هم براى حمايت دير است و بايد ديد 
ســرمربى موفق پاس تا چه زمان مى تواند در 

راس تيم پاس دوام بياورد. 

شطرنج پيشكسوتان همدان

 دومين دوره مسابقه شــطرنج پيشكسوتان همدان، با قهرمانى 
حميد شــاه نظرى در رده سنى 50 تا 65 سال و مهرداد جمالى در 

رده ى سنى باالتر از 65 سال، به پايان  رسيد.
 در اين مســابقات كه 12 دى ماه بــه داورى فرناز ترابى يگانه در 
محل هيات شــطرنج همدان برگزار شــد حميد شاه نظرى، ايرج 
صباح واحمد حميدى به عنوان نفرات نخســت تا سوم رده سنى 
زير 65 ســال را به خود اختصاص دادند. و در رده سنى باالتر از 
65 ســال، مهرداد جمالى، قاسم مسلم و كريم جاويد، در رده هاى 
نخست تا سوم ايستادند. در پايان مسابقات به نفرات برتر، جوايزى 
اهدا شد و از اسپانسر مسابقات پيشكسوتان استان ، تقدير به عمل 

آمد.

عضو شوراى شهر:
حامى و عالقه مند تيم شهردارى هستم

 عضو شوراى اسالمى شهرهمدان با بيان اينكه هيچ صحبتى دال بر 
انحالل تيم فوتبال شهردارى همدان نكرده ام، اظهار داشت: تيم فوتبال 
شهردارى همدان مورد حمايت شوراى اسالمى شهر همدان بوده و در 
نيم فصل نخســت نتايج ايده آلى كسب كرده و با تفاضل گل بهتر در 
رده چهــارم جدول رده بندى قرار دارد و يكى از مدعيان اصلى صعود 

به ليگ دسته يك فوتبال است.
ابراهيم مولوى افزود: اگر حمايت همه جانبه از طرف استاندارى، اداره 
كل ورزش و جوانان و شهردارى همدان كه متولى اصلى اين تيم است 
صورت بگيرد به طور قطع تيم فوتبال شــهردارى همدان مى تواند به 

ليگ دسته اول فوتبال كشور صعود كند.
وى با اشــاره به تنگناهاى مالى شــهردارى همدان گفت: جلســات 
متعددى را با مديرعامل، ســرمربى و بازيكنان تيم فوتبال شــهردارى 
همدان پيرامون مشكالت مالى اين تيم برگزار كرديم تا مشكالت اين 

تيم به خوبى بررسى كنيم.
عضو شــوراى اسالمى شهر همدان خاطرنشان كرد: پرداختى اين تيم 
در پايان نيم فصل به خوبى صورت نگرفت كه اين موضوع به يكى از 
دغدغه هاى اصلى بنده تبديل شده بود و تمام سعى خود را براى رفع 

اين مشكالت انجام دادم.
وى با بيان اينكه نبايد به تيم فوتبال شــهردارى همدان به عنوان يك 
تيم سر راهى نگاه شود، بيان كرد: بنده يكى از هواداران و عالقه مندان 
تيم فوتبال شهردارى همدان و فوتبال اين شهر هستم و برادرزاده خود 
بنده محمدامين مولوى به اردوى تيم ملى نوجوانان كشور دعوت شده 

و خانوادگى ما به شدت به فوتبال عالقه مند هستيم.
مولوى عنوان كرد: بايد تالش كنيم تيم فوتبال شــهردارى همدان در 
نيم فصل تقويت شود چون در حال حاضر همه تيم ها در اردو به سر 
مى برند و در حال برطرف كردن نقاط ضعف هستند و اگر تيم فوتبال 

شهردارى همدان تقويت شود به راحتى مى تواند صعود كند.
وى با تاكيد دوباره بر اينكه هيچ گونه مصاحبه اى در رابطه با انحالل اين 
تيم انجام نداده ام، گفت: تنها صحبت بنده به شــهردار همدان اين بود كه 
حمايت ها از اين تيم را افزايش دهند به طور قطع اگر اين تيم به ليگ يك 

صعود كند براى شهردارى و فوتبال همدان بسيار خوب است.
وى افزود: اميدوارم روزى تيم فوتبال شهردارى همدان را در ليگ برتر 

كشور ببينيم كه اين موضوع با حمايت همه جانبه قطعا ممكن است.

معمار پاس در جاده تنهايى 

كمپ بين المللى تنيس به 
سرمربيگرى امير برقعى 

در عمان 
 كمپ بين المللى فدراســيون جهانى با 
حضور ورزشكاران شــش كشور در شهر 

مسقط برگزار شد. 

كمپ بين المللى فدراسيون جهانى تنيس به 
ميزبانى فدراسيون تنيس عمان برگزار شد. 
اين اردوى تمرينى آموزشــى به مدت يك 
هفته و زير نظر فدراســيون جهانى به انجام 
رسيد و بيست و دو تنيس باز از كشورهاى 
قطــر، بحرين، عمان، يمن، عــراق و ايران 

حضور داشتند.

سه  كشورمان  تنيس  فدراســيون  سوى  از 
تنيس بــاز به همــراه يك مربــى به اين 
كمــپ اعزام شــدند. همچنين از ســوى 
فدراســيون جهانى تنيس سيد امير برقعى 
بعنوان ســرمربى كار برگزارى اين اردو را 
به همراه مربيان كشــورهاى شركت كننده 

بر عهده داشت.



 

Y K

 

حاال تــالش ما اين اســت 
پروازهاى  برقرارى  با  بتوانيم 
مسير  در  را  همدان  چرخشى 
پروازهاى شيراز قرار دهيم و 
با اين پــرواز اتصالى بتوانيم 
 - همدان  تركيبــى  تورهاى 
عملياتى  را  شيراز  و  اصفهان 
در زمينه اجــرا به خريداران 
توسط دفاتر مسافرتى عرضه 
كنيم.همچنين پيشنهاد برنامه 
و  قشــم  همدان-  پروازهاى 
در  را  مشهد  همدان-  نجف- 

دستوركار داريم

فناوري

گزارش 

شعرگردشگري

فرهنگ
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باباطاهر

محقق ايرانى كارآمدترين باترى جهان 
را ساخت

 يك محقق ايرانى در استراليا فناورى جديدى از باترى ساخته كه 
5 برابر نمونه هاى ليتيوم يونى شارژ نگه مى دارد. او ادعا مى كند اين 

كارآمدترين باترى ليتيوم- سولفور جهان است.
به گزارش مهر ، مهدخت شيبانى محقق ايرانى با كمك پژوهشگران 
در اســتراليا باترى جديدى ســاخته اند كه مى تواند شارژ موبايل را 
بــراى 5 روز متوالــى حفظ يا به يك وســيله نقليه برقى كمك كند 

مسافت هزار كيلومتر را بدون نياز به شارژ طى كند.
اين فناورى ذخيره ســازى نوين ربطى به نمونه هاى فعلى ندارد كه 
در دستگاه هاى مختلف به كار مى رود. در فناورى جديد  باترى به 

تركيب ليتيوم يونى از  ليتيوم- سولفور استفاده مى شود.

ورود كاتاليست هاى نانويى ايرانى به 
صنعت در حضور رقباى خارجى

 يك شــركت توليد كننده كاتاليست ها موفق شده بخشى از نياز 
صنعت نفت، گاز و پتروشــيمى كشور را در حضور رقباى خارجى 
تامين كند. به گزارش ســتاد توسعه فناورى نانو، يك شركت ايرانى 
موفق به تامين بخشــى از كاتاليست مورد نياز در صنايع داخلى شده 
اســت. اين شركت با وجود رقباى خارجى كه در شرايط تحريم نيز 
محصوالت خود را در بازار ايران به فروش مى رساند، توانسته است 

كاتاليست هاى نانويى خود را به صنايع داخل كشور عرضه كند.
اين شركت به عنوان يكى از بزرگ ترين توليدكنندگان نانوكاتاليست ، 
موفق به تامين بخشى از نياز كشور به كاتاليست هاى مورد استفاده در 

صنايع مختلف شده است.

يخچال هاى هوشمند جديد به زودى 
رونمايى مى شوند

 شــركت هاى ال جــى و سامســونگ از رونمايــى از تازه ترين 
يخچال هاى هوشــمند خود در نمايشگاه ســى اى اس 2020 خبر 
داده اند. به گزارش مهر ، يخچال هاى هوشمند ال جى و سامسونگ 
مى توانند با بررســى لحظه به لحظه وضعيت مــواد غذايى در حال 

نگهدارى كيفيت آنها را با كيفيتى مناسب حفظ كنند.
ال جى يخچال هاى اينســتا ويوى خود را بــه روز و اعالم كرده از 
هــوش مصنوعى بــراى مديريت اين يخچال ها اســتفاده مى كند تا 
بخش هاى مختلف آنها مانند محل نگهدارى يخ ها، غذاهاى مختلف، 
نوشيدنى ها و غيره به شــيوه هاى مختلف و متناسب با وضعيت آن 

مواد غذايى سرد شوند.

دوش حمامى كه با دستورات صوتى
 كنترل مى شود

 اگر از كنترل دوش حمام و ســرعت ريــزش آب و گرماى آن 
با دست خسته شــده ايد، مى توانيد از دوش توليد شده توسط يك 

شركت آلمانى استفاده كنيد كه با فرامين صوتى كنترل مى شود.
به گزارش ايسنا ، دوش هوشمند شركت كهلر با بلندگوى هوشمند 
شركت الكسا سازگارى دارد و مجهز به هوش مصنوعى براى تطبيق 

دادن خود با ساليق و عاليق خاص افراد است.
دوش يادشده كه Moxie نام دارد، كامًال ضدآب است و مانند يك 
آهن ربا به ديوار چسبانده مى شــود. بى سروصدا بودن، دكمه هايى 
براى كنترل شــدت ريزش آب و دماى آن و قابليت شارژ بى سيم از 

جمله مزاياى اين دوش آب است.

نصف بازار موبايل هاى ۵G جهان 
در اختيار سامسونگ

 آمار نشــان مــى دهد سامســونگ در 2019 ميــالدى بيش از 
6/7ميليون دستگاه موبايل ۵G فروخته و 53/9 درصد از بازار موبايل 

هاى ۵G را در اختيار دارد.
به گزارش ايســنا ، سامسونگ در 2019 ميالدى بيش از 6.7 ميليون 

موبايل ۵G بارگيرى كرده است. 
به اين ترتيب بيش از نصف بازار جهانى  موبايل هاى ۵G در اختيار 

اين شركت كره اى بوده است.
اين درحالى است كه سامسونگ تخمين مى زد تا پايان 2019 ميالدى 
4 ميليون دستگاه موبايل ۵G بارگيرى كند اما در نهايت آمار فروش 

فراتر از پيش بينى شركت بود.

سردار شهيد؛ "مرد واقعى ميان اين همه اشباه"
سردار سليمانى

 اســماعيل امينــى شــعرى را كه براى مراســم 
بزرگداشت سردار شهيد قاسم سليمانى در دانشگاه 
تهران سروده بود، در اختيار ايسنا قرار داده است كه 

در پى مى آيد:
 آينه بنداِن مهِر طالِع سرمد
بزمِ شهيداِن سربلنِد سرآمد

سلسله ى نور از ازل به ابد نور
اين صِف بى رخنه، پرصالبت  و ممتد

صادق و آزاده، پاى بند به پيمان
منتظران، رهرواِن ديِن محمد

خيِل دليران، نه پُرشمار، نه خيلى
مثِل شِب قدر، در نهان و زبان زد

مثِل نگين در كِف زميِن تهى دست
گوهِر يكدانه اند و ُدّر و زبرجد

حجِت حق اند و اختراِن شِب تار
وسعِت درياى بى كرانه ى بى حد

از افِق بى كران برآمده سردار
تا كه به پيماِن دوست دست گشايد

رايِت فرزانگى ست، مردِ مصمم
تهمِت مردانگى ست، مردِ مردد
مردِ حقيقى مياِن اين همه اشباه

چون خبِر خوش در اين همه خبِر بد
جاهِ سليمانى است و ذلِّت ديوان
طالِع او چون دميد، ديو گريزد

دوره آموزشى عكاسى حيات وحش 
در همدان برگزار شد

نامزد جايزه عكاسى حيات وحش
 دوره آموزشــى عكاسى حيات وحش با هدف 
افزايش آگاهــى، دانش و مهارت مأموران اجرايى 
محيط زيســت و محيط بانان استان همدان برگزار 

شد.
رئيــس اداره آمــوزش و پژوهــش حفاظت محيط 
زيست اســتان همدان با اشــاره به برگزارى دوره 
آموزشى عكاســى حيات وحش در همدان، گفت: 
اين دوره آموزشــى با همكارى جهاددانشگاهى در 

مدت دو روز برگزار شد.
به گزارش ايســنا عباس ايــزدى ، اظهاركرد: دوره 
آموزشــى عكاســى حيات وحش با هدف افزايش 
آگاهى، دانش و مهارت هاى مأموران اجرايى محيط 
زيســت، كارشناســان حوزه محيط زيست طبيعى، 
كاركنان و كارشناســان بخشهاى مرتبط به مدت دو 
روز توسط اداره كل محيط زيست استان همدان و با 

همكارى جهاددانشگاهى برگزار شد.
وى تصريــح كرد: در اين دوره شــركت كنندگان با 
موضوعاتى از قبيل تفاو تهاى عكاســى خزندگان و 
گونه هــاى مهره دار بزرگ جثه، روشــهاى  عمومى 
عكاسى از پرندگان، تفاوت هاى عكاسى از گونه هاى 
مهــره دار و بى مهره، روشــهاى كلى بــراى يافتن 
گونه هاى حيات وحش براى عكاســى، اشــتباهات 
رايج در فيلمبردارى از حيــات وحش، ديافراگم و 
كاربردهاى آن در عكاســى از حيات وحش، نحوه 
ماهرخ رفتن، روش صحيح دوربين كشى و مراحل 
كارى ثبت و انتشــار تصوير، تأثير سرعت شاتر در 
تصاوير و همچنين راهكارها براى عكاســى حيات 
وحش درشرايطى كه نور كافى براى عكاسى ندارد 

را فراگرفتند.
 ايزدى با اشــاره به اينكه تدريس اين دوره عكاسى 
از حيات وحش توســط يكى از عكاسان مجرب در 
حوزه عكاسى حيات وحش كشور صورت گرفت، 
افزود: در اين دوره شــركت كننــدگان به صورت 

تئورى و عملى موضوعات را فراگرفتند.
رئيــس اداره آمــوزش و پژوهــش حفاظت محيط 
زيست استان همدان بيان كرد: در آينده دوره تكميلى 
بــراى تعــدادى از فراگيران ايــن دوره به صورت 

تخصصى برگزار خواهد شد.

خسارت دوبله گردشگرى از قطع اينترنت

 با قطعى اينترنت در كشــور آژانس هاى مسافرتى بخش خصوصى 
مشتريان خود را به آژانس هاى دولتى مجهز به اينترنت حمايتى باختند و 
عالوه بر آن در 5 روزى كه كشــور بدون اينترنت سپرى كرد زيان مالى 

چشمگيرى به اين صنف در بازار گردشگرى وارد شد.
قطعى اينترنت در روزهاى پايانى آبان موجب شد بسيارى از مشاغل با 
مشكالت ز يادى مواجه شوند كه شاغالن حوزه گردشگرى نيز از اين امر 
مستثنى نبوده اند. آژانس هاى مسافرتى يكى از مشاغل حوزه گردشگرى 
است كه در 5 روز قطعى اينترنت در كشور متضرر شده اند. در اين ميان 
آژانس هاى مســافرتى بخش خصوصى فعال در كشور از نظر اقتصادى 

دوبله متضرر شده اند. 
زيرا با قطع شدن اينترنت در اين 5 روز نه تنها نتوانستند خدمات الزم را 
به مسافران بدهند بلكه مسافران آنها نيز توسط آژانس هاى دولتى جذب 
شدند كه همين تورربايى دولتى ها از خصوصى ها طبق اعالم بازماندگان 
قطع اينترنت در بازار گردشگرى، باعث از دست دادن مشتريان دائمى و 

بلندمدت آژانس هاى بخش خصوصى شده است.
 بنابرايــن آژانس هاى بخش خصوصى نه تنها در آن 5 روز نتوانســتند 
فعاليت داشــته و هر روز آن را با ضرر مالى ســپرى كردند بلكه اغلب 
مشــتريان دائم آنها كه شــامل صاحبان تورهاى خارجى، گردشــگران 
خارجى و... هستند را نيز آژآنس هاى دولتى با ارسال پيام جذب كرده و 

به مشترى دائمى خود تبديل كردند.
 اين آژانس ها به علت اينكه دولتى هســتند به راحتى توانستند در زمان 
قطعى اينترنت خدمات الزم بــراى برقرارى اينترنت را دريافت كنند و 
آژانس هاى دولتى بدون هيچ مشكلى به فروش و رزرو بليت، رزرو هتل 

و ساير فعاليت هاى خود پرداختند. 
حرمــت اهللا رفيعى رئيــس هيات مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مسافرت هوايى و جهانگردى ايران در اين باره به «دنياى اقتصاد» عنوان 
كرد: تمامى فعاليت هاى آژانس  هاى مسافرتى اعم از فروش بليت، اجاره 
هتل و رزروها به واســطه اينترنت صورت مى پذيرد در قطعى 5 روزه 
اينترنت در كشور با وجود تماس هاى مكرر با مسئوالن مرتبط با اين امر 
براى وصل كردن اينترنت آژانس هاى مســافرتى صحبت كرديم اما آنها 

اين كار را انجام ندادند.
 نبــود اينترنــت موجب از دســت دادن حدود 10 هزار مســافر براى 
آژانس هاى بخش خصوصى شد كه به همين دليل اين آژانس ها روزانه 
حــدود 4 ميليارد تومان در حوزه گردشــگران خارجــى زيان مالى را 
تجربه كردند؛ اما گردشــگران داخلى در زمان قطعى اينترنت بين المللى 
مى توانســتند به راحتى و با اســتفاده از اينترنــت داخلى با آژانس هاى 
مســافرتى ارتباط برقرار كرده و جهت خريــد بليت يا رزرو هتل اقدام 

كنند.  
رئيــس هيات مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرت هوايى و 
جهانگــردى ايران افــزود: در حال حاضر بيــن 100 تا 150 آژانس 
مســافرتى دولتى در تهران فعال هستند كه موســس آنها ارگان ها و 
نهادهايى هســتند كه دايره فعاليت آنها خارج از گردشــگرى است 
كه اين مراكز شــامل وزارتخانه ها، بانك ها، صنايع خودروســازى، 

ايرالين ها و... مى شود.
 رفيعى تاكيد كرد: طبق بند«ث» ماده 100 قانون برنامه ششــم توســعه 
بايد وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى بخشــى از 
فعاليت هــاى اين حوزه را بــه بخش خصوصى واگــذار كند؛ زيرا در 
اين ماده از قانون آمده اســت: «ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى مى تواند بخشــى از تصدى گرى خود را به تشكل هاى 
حرفه اى تخصصى كه براساس قانون تشكيل شده اند واگذار كنند.» ما نيز 
در حال حاضر خواستار اجرايى كردن اصل 44 هستيم و در همين راستا 
نيز با نمايندگان مجلس، ديوان عالى كشــور و قوه قضائيه صحبت هايى 
كرده ايم. بررســى هاى  رسانه ها نشان مى دهد در 5 روز قطعى اينترنت 
آژانس هاى مسافرتى بخش خصوصى به 2 دليل ناتوانى در برقرار شدن 
اينترنت بين المللى كه موجب قطع ارتباط با مشــتريان شد و همچنين 
ارسال پيام از سوى آژانس هاى دولتى به مشتريان خارجى جهت فروش، 
رزرو و ســاير خدمات متضرر شدند. مهم تر از ضرر مالى 5 روز قطعى 
اينترنت علت اصلى متضرر شــدن آژانس هاى مسافرتى از دست دادن 

مشتريان دائم خود است.

■ دوبيتى باباطاهر 
مو آن محنت كش حسرت نصيبم                  كه در هر ملك و هر شهرى غريبم
نه بو روزى كه آيى بر سر من                                           بوينى مرده از هجرحبيبم

■ حديث:
امام على(ع):

درهاى آسمان به روى مجاهدان گشوده مى شود .  
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مريم مقدم  »
 دفاتر خدمات مســافرتى همدان در مهلت داده 
شــده نتوانســتند پرواز هاى همدان به مســيرهاى 
مختلــف را چارتر كننــد آژانس غيــر بومى پاى 
كار آمد . 20 مهر ماه ســال جارى  بود كه جلســه 
هماهنگى پرواز همدان - كيش با حضور معاون امور 
اقتصادى استاندارى همدان، مدير فرودگاه و متوليان 
گردشگرى با حضور دفاتر خدمات مسافرتى همدان 

تشكيل شد .
در اين جلسه با دادن يك مهلت يك ماهه براى چارتر 
يا حمايت كردن از برقرارى پروازهاى فرودگاه قرار 
شــد تا آژانس دارهاى بومى پاى كار بيايند تا شايد 
يك مســير پرواز براى فرودگاه از همدان به كيش  
تعريف شود و سايه سكوت و رخوت دست از سر 

اين پايانه حمل و نقل در استان بردارد.
زمان گذشــت و هرگز اين وعده محقق نشــد، در 
اين فاصله يكى دو دفتر خدمات مســافرتى همدان 
پيشــنهاداتى را ارائــه دادند كه خروجــى آن نهايتًا 

برقرارى يك پرواز به مقصد كيش مى شد.
اين پيشــنهادات هم گويا به ثمر ننشستند و پس از 
گذشت چند هفته اى از مهلت داده شده پس از نبود 
توان اسپانسرى محلى از پروازهاى استان جلسه اى 
بين استاندار و معاون امور اقتصادى و مدير فرودگاه 
متوليان گردشگرى در بخش دولتى تشكيل شد. اما 
در اين جلسه پيشــنهادى از خارج استان روى ميز 

براى تصميم گيرى قرار گرفت .
دفاتر گردشــگرى بايد با شركت چارتر 

كننده همكارى داشته باشند
 در اين نشســت  اســتاندار همدان بــا بيان اينكه 
راه انــدازى پروازهاى جديد در اين اســتان بايد با 
برنامه پيش برود، گفت: نمى توان سرمايه گذاران اين 
بخش را متضرر رها كرد و در اين راســتا از بخش 
خصوصى براى برقرارى پروازهاى همدان حمايت 

مى كنيم.
ســعيد شــاهرخى در ديدار با "فاطمه اردســتانى"

مديرعامل شــركت هواپيمايى محراب كشت سبز، 
با بيان اينكه برقرارى پروازهاى جديد بايد اولويت 
مديران اجرايى اســتان باشــد، افزود: بــراى ادامه 

فعاليــت پروازهاى فــرودگاه بين المللى همدان نيز 
بايد تســهيالت و تمهيداتى فراهم شود. عزم، اراده 
و هماهنگى بــراى جذب گردشــگر و راه اندازى 

پروازهاى همدان ضرورى است.
اســتاندار همدان اظهار داشت: دفاتر گردشگرى نيز 
بايد با شركت چارتر كننده همكارى داشته باشند و 

استان را در مسير پيشرفت قرار دهند.  
در اين نشست برقرارى خط پروازى تهران - همدان 
- تهران، افزايش پروازهاى خط مشهد - همدان - 
مشهد به 2 نوبت در هفته و همچنين برقرارى خط 
پروازى همدان - شيراز - قشم از ديگر موضوعاتى 

بود كه در جلسه امروز بر آن تاكيد شد.
وقتى خروجى اين نشست رسانه اى شد   اعتراضاتى 
از ســوى  انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى 
همدان مطرح شــد مبنى بر اينكه  چرا جلسه اى در 
حوزه فعاليت دفاتر مســافرتى تشــكيل شده است 
ولى متأسفانه هيچ نماينده اى از دفاتر در آن حضور 
نداشته اســت . و برخى دفاتر در ارتباط با روزنامه 
همدان پيام عنوان كردند ، چرا بايد با وجود فعاليت 
دفاتر خدمات مسافرتى متعدد در همدان يك آژانس 

دار غير همدانى پاى كار بيايد .
 همدان در پى احياى دوباره پروازها

براى تحليــل واقعيت ماجرا  در 
پيگيرى هــاى همدان پيام ، ظاهر 
اقتصادى  امور  معاون  پورمجاهد 
كرد:  عنوان  همدان  اســتاندارى 
وقتى اواخــر مهر ماه بــا دفاتر 
همدان جلســه اى تشكيل داديم 
و تــا 21 آذر بــه شــركت هاى 
شد  داده  مهلت  بومى  هواپيمايى 
تا در صورت تمايل براى چارتر 
كردن پروازهــاى كيش پاى كار 
باشند و در غير اين صورت قرار 
كننده  چارتر  به  مســئوليت  شد 
غيربومى سپرده شود چرا كه پس 
از اولويت حمايت از سرمايه گذار 
داخلى احياى پايانه حمل و نقل 
هوايــى همــدان از مهمتريــن 

دغدغه هاى برنامه ريزان و مسئوالن استان است.
وى معتقد اســت : يكى از اصلى ترين سياست هاى 
اســتان تقويت حوزه گردشــگرى است كه در اين 
راستا به دستور استاندار همدان در پى احياى دوباره 

پروازها هستيم.
پورمجاهد به بررســى پيشنهاد شــركت هواپيمايى 
«محراب كشــت سبز» در جلسه ياد شده اشاره كرد 
و گفت: وقتى در مهلت ياد شــده خبرى از چارتر 
كننده هاى بومى نشد اين مورد را كه از سوى ميراث 
فرهنگى و گردشــگرى همدان مطرح شد بررسى 

كرديم.
معــاون امور اقتصادى اســتاندار همدان گفت: اين 
ســرمايه گذار پروازهاى متنوع را پيشنهاد داده است 
نه تنها كيش كه مدنظر ما بود بلكه مقرر شده است 
پروازهاى متنوع از همدان به مقصد مشــهد، تهران، 

كيش و حتى شيراز را اجرا كند.
ظاهر پورمجاهد گفت: در حال حاضر انتظار ميرود 
دفاتر خدمات مسافرتى همدان همراه با سرمايه گذار 
خارج از اســتان تالش كننــد از فرصت پيش آمده 
در راســتاى توسعه صنعت گردشگرى ارائه راهكار 

دهند .
 احياى پروازها در همدان به يك مطالبه 

جدى تبديل شده است
مدير كل ميراث فرهنگى صنايع 
دســتى و گردشگرى همدان در 
شــدن  مطرح  چرايى  توضيــح 
پيشــنهاد شــركت هواپيمايــى 
جلسه  در  ســير  گشت  محراب 
پروازهــاى  هماهنگــى  اخيــر 
آژانس هاى  جــاى  بــه  همدان 
بومــى اســتان در گفت وگو با 
موضوع  كرد:  عنوان  همدان پيام 
حاال  فرودگاه  پروازهاى  احياى 
در همــدان به يك مطالبه جدى 

تبديل شده است.
از آنجا كه وزير ميراث فرهنگى به 
عنوان معين اقتصادى مقاومتى در 
استان همدان است فضاى شكل 

گرفت تا اين مطالبه بــه صورت راهبردى مطرح و 
تقاضاى همراهى در راســتاى حل و فصل آن رقم 
خورد ما به دنبــال آن بوديم بتوانيم از حمايت يك 
چارتر كننده كشور هم برخوردار باشيم و حتى اين 
موضوع در نشست وزير ميراث فرهنگى و استاندار 
همدان بــه صورت متمايز مطرح و پيشــنهادات و 

راهكارهايى طرح شد.
در ايــن ميان ابتدا در جلســه هماهنگى پروازهاى 
كيش، دفاتر خدمات مســافرتى بومى را دعوت به 
سرمايه گذارى كرديم و مهلت هم از سوى استاندار 
براى دفاتر همدان مشخص شد اما در اين مدت به 
نتيجه مشخصى نرسيديم و حاال شركت هواپيمايى 
محراب كشــت ســير با پيشــنهادات و توان مالى 
منطقى پاى كار آمده است تانه تتها پرواز كيش بلكه 
پروازهاى همدان- تهــران را به انتخاب همدان به 
عنوان آشــيانه پرواز فعال كند كــه در اين صورت 
همدانى ها ديگر مى توانند در ســاعات اوليه روز به 
ســمت تهران پرواز را تجربه كنند و آخر وقت روز 
پرواز بازگشــت را شاهد باشــد كه اين اتفاقات از 
عهده دفاتر بومى خــارج بود و به هر حال اگر اين 
موارد هم انجام شود مى تواند چرخ اقتصادى دفاتر و 

حوزه گردشگرى را فعال كند.
مالمير گفت: حــاال تالش ما اين اســت بتوانيم با 
برقرارى پروازهاى چرخشــى همدان را در مســير 
پروازهاى شــيراز قرار دهيم و با اين پرواز اتصالى 
بتوانيم تورهاى تركيبى همدان - اصفهان و شــيراز 
را عملياتــى در زمينــه اجرا به خريداران توســط 
دفاتر مسافرتى عرضه كنيم.همچنين پيشنهاد برنامه 
پروازهاى همدان- قشم و نجف- همدان- مشهد را 

در دستوركار داريم .
وى گفت: با توان مالى بااليى كه اين شــركت دارد 
پيش بينــى مى كنيم وعده هاى تحول در مســيرهاى 

پرواز همدان به زودى محقق شود.
بــا اين تفاســير اميد آن ميرود اين بــار زمينه براى  
فعاليت اقتصادى  آژانــس دار بومى و غير بومى با 
هدف پويا كردن پايانه حمل و نقل هوايى در همدان 
مساعد باشد و به واقع تصميمات به سمت راهبردى 

شدن در حركت باشد.

مهلت آژانس دارهاى همدانى به سر رسيد 

احياى دوباره پروازها  دغدغه است 
نه سرمايه گذار بومى 

■ همدان در چندقدمى  تورهاى تركيبى با شيراز و قشم
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