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بدمینتون باز
همدانی مسافر
مسابقات آسیایی
شد

يادداشت

والدت حضرت امام حسین(ع)
و روز پاسدار را تبریک میگوییم

در تلگرام

کانال نیازمندیهای روزنامه در تلگرام telegram.me/bazarehamedan

صادرات اولویت باشد

اگــر میخواهیم تحول مثبــت در زمینه
تولیــد و اقتصاد کشــور رخ بدهــد باید به
صادرات اهمیت ویژهای داده شود .صادرات،
تسهیل فضای کسب و کار ،کمک به شفافیت
اقتصادی ،استفاده از توان بخش خصوصی.
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پرونده قضایی
تخریب
یخدان میرفتاح
تشکیل شد
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دادستان همدان:

نباید اجازه
ساخت و ساز
در حریم
رودخانهها
داده شود

2

2

با پیگیری رسانه ها و فعاالن گردشگری همدان محقق شد

تغییر ساعت و قیمت بلیط قطار
همدان به تهران

بررسی چراییتعطیلی رستورانهای شهر
8

باالترینآمارتصادفات به نام پراید و پژو
رئیس پلیــس راهور ناجا با اعالم
اینکه در  ۱۰ماهه سال گذشته  ۱۴هزار
و  ۶۸۵نفر قربانی تصادفات شــدند،
گفت که پراید نقش نخست را در این
تصادفات داشت.
بــه گــزارش ایســنا کمــال هادیانفــر
ادامــه داد ۲۷ :درصــد از تصادفــات
فوتــی در  ۵۴۰۰نقطــه حادثهخیــز
شــهرها و جادههــا رخ داده اســت،
 ۱۵درصــد از مصدومــان ســوانح
رانندگــی در جادههــای بــدون
جداکننــده بــود ۳۱ ،هــزار و ۱۶۰
گواهینامــه کــه نمــره منفــی را بــه
حدنصــاب رســاندند توســط پلیــس
ضبــط شــده و بیشــترین شــهرهای
دارای تصادفــات فوتــی مربــوط
بــه اصفهــان ،مشــهد ،شــیراز و
پرحادثهتریــن پاســگاه پلیــس،
پاســگاه پلیــس خــاش بــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پرایــد بــا
 ۲۸درصــد در تصادفــات  ۱۰ماهــه
 ۹۷نقــش نخســت را داشــت ،ادامــه
داد :در  ۷۹.۵درصــد تصادفــات
خودروهــای ســواری شــخصی نقــش
داشــتند کــه  ۲۸.۵درصــد مربــوط بــه
پرایــد ۲۶ ،درصــد پــژو ۰.۰۶ ،درصــد
مربــوط بــه اتوبوســها و  ۴.۲مربــوط

بــه وســایلنقلیه ســنگین بــود.

هادیانفر با بیان اینکه تعداد کشــته به
ازای هر  ۱۰هزار وسیلهنقلیه باید ۳۱
درصد بر اساس برنامه پنج ساله ششم
دولت کاهش پیدا میکرد گفت :سرانه
وســایلنقلیه در دنیا  ۳.۷نفر ،آســیا
 ۳.۶و در ایران  ۲.۵نفر اســت ،آمار
جانباختگان بر اســاس هر  ۱۰هزار
وسیله در دنیا  ۶.۵نفر ،در اورپا ، ۳.۳
در آسیا  ۲.۹و در ایران  ۴.۹نفر است .
وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۰۳۰
پایگاه ثابت و ســیار پلیس راهور در
ایا م نــوروز ،گفت :در این مدت بیش
از  ۱۲فروند بالگــرد در اختیار پلیس
راهور بود و  ۳۵هزار نفر نیز در پلیس
راهور در قالب پلیس ترافیک شهری،
پلیس راه و نامحسوس استفاده شد.
هادیانفــر افزود ۱۰۷ :هزار و  ۸۹۶نفر
در طرح نوروزی بــرای تامین امنیت
عبور و مرور دست به دست هم دادند،
 ۲۲۸۴مورد مصاحبه رادیویی در ایام
نوروز توسط پلیس راهور انجام شد.

کاهش  ۹درصد در مجروحان
سوانح رانندگی نوروز
رئیــس پلیــس راهــور ناجــا بــا اشــاره

بــه کاهــش  ۹درصــد در مجروحــان
ســوانح رانندگــی در ایــام نــوروز،
گفــت :پلیــس راهــور از  ۱۵هــزار
اتوبــوس کــه مســئولیت حمل مســافر
را داشــتند ،دو بــار بازدیــد فنــی کــرد
و خوشــبختانه هیــچ حادثـهای دربــاره
اتوبوسهــای راهیاننــور نداشــتیم .
در ایــام نــوروز  ۹۸نســبت بــه طــرح
نــوروزی  ۹۷بــا توجــه بــه شــاخص
پنــج ســاله برنامــه ششــم دولــت،
بــه ازای هــر  ۱۰هــزار وســیلهنقلیه
کاهــش  ۴۰درصــدی کشتهشــدگان
داشــتیم.
وی همچنین اظهار کــرد :اگر دولت
کمک کند که شــرایطی مانند نوروز
را در طول  ۳۶۵روز ســال ایجاد کنیم
قطع بــه یقین کاهش محسوســی در
تعداد جانباختــگان رخ میدهد و با
روند چهار ساله  ،تعداد کشتهشدگان
را میتوان به حداقل ممکن رساند.

واژگونی ،علــت  ۴۳درصد
حوادث رانندگی

رئیــس پلیس راهور ناجــا افزود۴۳ :
درصد حوادث رانندگی امسال مربوط
به واژگونی بود ،در صورتیکه در طول
سال گذشته ۲۳ ،درصد علن حوادث
واژگونی بود ۴۴ ،درصد تصادفات در

نیمــهاول و  ۵۶درصــد تصادفات در
نیمهدوم تعطیالت رخ داد ۶۷ ،درصد
تصادفــات در راههای اصلی به وجود
آمد ،پیک زمان تصادفات بین ساعت
 ۱۲تا  ۱۶بود.
وی با بیان اینکه بارهــا تاکید کردیم
وضعیت راههای روســتایی و فرعی
مناســب نیســت ،گفــت ۳۳ :درصد
تصادفــات در اینگونــه راهها در ایام
نورزو رخ داد.

پراید و پژو دارای بیشترین
نقش در تصادفات

وی افــزود :پراید بــا  ۲۵درصد ،پژو
با  ۲۳درصد ،ســمند بــا  ۵.۷درصد،
موتورســیکلت با  ۱۰درصد و وانت
بــا  ۱۰درصد در تصادفــات فوتی و
جرحی مربوط به وسایلنقلیه در ایام
نوروز نقش داشتند.
هادیانفــر با بیــان اینکــه  ۶۳درصد
تصادفــات در نــوروز  ۹۷در ۳۰
کیلومتری شهرها رخ میداد گفت :این
آمار در نوروز  ۹۸به  ۶۰درصد کاهش
یافت ،در نــوروز  ،۹۷روزانه  ۵۷نفر
جان خود را در تصادفات از دســت
دادند که در نوروز  ،۹۸این آمار به ۳۷
نفر بر اســاس گزارش مرکز کنترل و
فرماندهی ناجا کاهش پیدا کرد.

معاون مطبوعاتی ارشاد منصوب شد
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
بــا صــدور حکمــی محمــد خــدادی
را بــه عنــوان معــاون امــور مطبوعاتــی
و اطالعرســانی ایــن وزارتخانــه
منصــوب کــرد.
از ســوابق اجرایــی محمــد خــدادی

سن ابتال
به اعتیاد
 ۱۹سال شد
مســئول دفتــر پیشــگیری از
آســیبهای اجتماعــی ســازمان
بهزیســتی کشــور بــر حمایــت از
برنامههــای مبتکرانــه بــرای اشــاعه
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الزامات رونق تولید را
جدی بگیریم

■ برندهایی که به دالیل کوچک فرو میریزند
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آمار قربانیــان تصادفات در
ایران بیش از نرخ اروپا و آسیا

یادداشت روز

میتــوان بــه مدیــر مســئولی و
ســردبیر روزنامــه انگلیســی زبــان
ایــران دیلــی ،دبیــرکل ســازمان
خبرگزاریهــای جنبــش عــدم تعهــد،
ســازمان خبرگزاریهــای آســیا و
اقیانوســیه ،مســئول گــروه مطالعــات

رســانهای دفتــر مطالعــات وزارت
امورخارجــه ،رئیــس اداره رســانههای
وزارت امــور خارجــه ،سرکنســول
جمهــوری اســامی ایــران در الهــور
پاکســتان ،مدیرعامــل ســازمان
خبرگــزاری جمهــوری اســامی

ســامت اجتماعــی تأکیــد کــرد.
بهمــن صدیــق در گفتوگــو بــا ایســنا،
درخصــوص طــرح موبایــل کلینیــک
اظهــا رکــرد :موبایــل کلینیــک طرحــی
اســت کــه بــا اســتفاده از اپلیکیشـنهای
مناســب ،خدمــات مشــاورهای
راحتتــر و آســانتر ارائــه میشــود
تــا مــردم بــا اســتفاده از آن از مشــاوره
مناســب بهرهمنــد شــوند.
وی در مــورد همیــاران ســامت و
روان اجتماعــی گفــت :همیــاران بحــث

مهمــی اســت کــه در قالــب گروههــای
همیــار شــکل میگیرنــد و هدفشــان
ایــن اســت کــه بــا دغدغــه و موضــوع
مشــترک شــروع بــه یاریرســانی
میکننــد بــا رشــد فعالیتهــای
مختلــف تبدیــل بــه ســمن میشــوند.
صدیــق گفــت :ایــن همیــاران
تشــکیالت خاصــی دارنــد و حمایــت
مــا ظرفیتســازی و حمایــت فنــی
اســت و از برنامههــای مبتکرانــه
کــه بــرای اشــاعه ســامت اجتماعــی

(ایرنــا) ،رئیــس هیــأت مدیــره و
هیــأت امنــا مؤسســه مطبوعاتــی
ایــران ،مدیــرکل اخبــار بینالملــل
خبرگــزاری جمهــوری اســامی،
رئیــس هیــأت امنــا دانشــکده خبــر
اشــاره کــرد.
تدویــن و طراحــی میکننــد ،حمایــت
میکنیــم .
مســئول دفتــر پیشــگیری از آســیبهای
اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور
بیــان کــرد :کاری دامن ـهدار در پیمایــش
آســیبهای اجتماعــی شــروع کردیــم
و ایــن کار توانســت خیلــی از نگاههــا
را تغییــر دهــد ،براســاس یافتههــا ســن
ابتــا بــه اعتیــاد میگفتنــد بــه  ۱۰تــا
 ۱۱ســال رســیده اســت کــه اینگونــه
نیســت بلکــه این ســن  ۱۹ســال اســت.

آمریکا سپاه را
در لیست ترویستی
قرار داد

کاخ ســفید در اقدامی خصمانــه و مغایر با قوانین
بینالمللی نام سپاه پاســداران انقالب اسالمی را رسما
در لیست به اصطالح تروریستی دولت آمریکا قرار داد.
به گزارش ایســنا ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا
در یــک اقدام غیر قانونی عصر امروز بیانیهای را در این
باره امضا کرد.

ترامپ در این بیانیه آورده اســت :امروز به طور رسمی
برنامه دولتم برای تروریستی اعالم کردن نیروهای سپاه
پاسداران ایران از جمله نیروهای قدس را ذیل بند ۲۱۹
قانون مهاجرت و تابعیت اعالم میکنم .این گام بیمانند
نشــانگر آن است که ایران نهتنها یکی از حامیان اصلی
تروریسم است بلکه فعالیتهایی که سپاه پاسداران در
آن دخیل اســت ،تروریســم را ترویج و حمایت مالی
میکند.
سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران وسیله اصلی این
کشور برای اعمال و حمایت از کمپین جهانی تروریسم
است.

رونق تولید عنوان ارزشمندی است که
مقام معظم رهبری برای سال  1398انتخاب
کردند.
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این اقدام غیر قانونی دولت آمریکا در آستانه روز پاسدار
در حالی انجام شــده که مسئوالن کشــورمان از جمله
محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان نسبت
به عواقب آن هشدار دادهاند.
ظریف در جلســه روز گذشته مجلس با اشاره به اعالم
آمریکا مبنی بر گنجاندن نام ســپاه در لیست گروههای
تروریســتی ،این اقدام آمریکا را محکــوم و تاکید کرد
چنین اقدامی خطــرات زیادی ایجــاد میکند اگر چه
جمهوری اســامی ایران به دنبال تنش نبوده و نیست
ولی چنانچه آمریکا چنین تصمیمی بگیرد ایران نیز عمل
متقابل خواهد کرد.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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همدان با «بم» خواهرخوانده می شود
رئیس شــورای اســامی شــهر همدان از خواهرخواندگی همدان با شهرستان بم
خبر داد.
کامران گردان بیان کرد :طی دیداری که با شــورای اسالمی شهر بم داشتیم ،تصمیم به
عقد تفاهم نامهای مبنی بر خواهرخواندگی همدان با شهرستان بم گرفتیم.
وی ادامه داد :این امر به هماهنگی های الزم با اداره کل میراث فرهنگی استان و سایر
دستگاه های ذیربط نیاز دارد که در حال انجام بررسی و انجام است.
گردان در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه برای انجام این کار نیاز به ســفر به بم داریم،

افزود :بنرهای تبلیغاتی به منظور معرفی همدان در شهرستان بم نصب شده که به زودی
در همدان هم این اتفاق خواهد افتاد.
وی درباره ســایر اقداماتی که در آینده صورت خواهد گرفت ،اظهار کرد :بر اســاس
گفتگوهای صورت گرفته ،خیابانی در همدان ،به نام بم و در بم ،خیابانی به نام همدان
نامگذاری خواهد شد.
گــردان درباره ویژگی های شهرســتان بم برای خواهرخواندگــی ،تصریح کرد 5 :اثر
شهرستان بم به ثبت جهانی رسیده در حالیکه در همدان با وجود داشتن قدمت طوالنی،
آثار فقط به ثبت ملی رسیدهاند.
وی با بیان اینکه این اتفاق برای هر دو طرف دارای سود و مزایا است ،خاطرنشان کرد:

انجام این کار برای همدان بیشــتر از شهرستان بم منفعت دارد چرا که بم به علت آثار
جهانی خود ،گردشگران داخلی و خارجی بسیاری دارد که امیدواریم با انجام این کار
مسافران این شهرستان ،به همدان نیز سفر کنند.
وی با اشــاره به اینکه این اقدام هیــچ اعتباری نیاز ندارد ،اعالم کرد :انجام این
کار موکول به ســفری به میزبانی شهرســتان بم و عقد و امضــاء تفاهمنامه میان
دو طرف است.
رئیس شورای اسالمی شــهر همدان درباره زمان اجرایی شدن این طرح ،بیان کرد :بنا
بــر برنامه ریزی های انجام شــده ،این اتفاق تا ماه رمضان محقق میشــود و نتایج آن
اعالم خواهد شد.

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

الزامات رونق تولید را جدی بگیریم
رونق تولید عنوان ارزشــمندی است که مقام معظم رهبری برای
سال  1398انتخاب کردند تا بار دیگر یکی از مهم ترین نیازهای کشور
در شرایط فعلی به نوعی مورد تاکید قرار گیرد.
این انتخاب از یکســو تلنگری اســت به تمام کسانی که در تصمیم
گیری برای اقتصاد کشــور نقش دارند تا سیاســت ها و برنامه ها در
راستای رونق تولید باشد و از سوی دیگر این پیام مهم را به دنبال دارد
که یکی از اصلی ترین راههای رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و
کار تقویت بخش های تولیدی است.
با این اوصاف رونق تولید یک هدف مهم باید تلقی شود تا بتوانیم به
سمت قله های پیشرفت و توسعه حرکت کنیم.
بدون تردید تحقق این هدف مهم الزاماتی دارد که چنانچه مورد توجه
قــرار گیرند ،آثار و نتایج حاصــل از رونق تولید بیش از پیش نمایان
خواهد شد.
یکی از این الزامــات  ،حمایت جدی و همه جانبه از تولید کنندگان
است؛ موضوعی که عالوه بر افزایش انگیزه و توان تولید کننده ،فضای
کسب و کار و اشتغال زایی را تقویت خواهد کرد.
نکتــه دیگری که نباید از آن غافل شــد ،توجه به بخش خصوصی و
تــاش در جهت تقویت آن مطابق با سیاســت های ابالغی اصل 44
قانون اساسی و اهداف برنامه ششم توسعه است.
توسعه و تقویت سرمایه گذاری در بخش های مختلف ار دیگر لوازم
رونق تولید اســت؛ در این راستا باید برای جذب سرمایه گذار تالش
کرد تا واحدهای تولیدی و کارخانجات جان تازه ای به خود بگیرند.
با توجه به اهمیت موضوع و تاکید مسئوالن ارشد نظام بر آن ،ایجاب
می کند که همکاری و همراهی خوبی میان بخش های مختلفی که به
نحوی در رونق تولید می توانند نقش داشته باشند ،ایجاد شود.
به هرحال چنین انتخابی از ســوی رهبر معظم انقالب براساس نوعی
نیازسنجی و مطابق با اولویت های اصلی کشور صورت گرفته است؛
از ایــن رو می طلبد که برنامه ریزی هــا و تالش های خوبی را در
راستای رونق تولید در سطوح مختلف شاهد باشیم تا در شرایطی که
بر اثر تحریم های ظالمانه استکبار با نوعی جنگ اقتصادی نیز مواجه
هســتیم ،فضای تولید و کسب و کار به شکلی تقویت شود که آهنگ
رشد و توســعه کشور براساس اسناد باالدســتی و برنامه های کالن
همچنان حفظ و بلکه تقویت شود.
نگاه جدی به مســئله باعث می شود که همه توان و ظرفیت خود را
در جهت رونق تولید به کار ببریم و شرایط را به گونه ای فراهم نماییم
که تولید کنندگان با امید بیشــتری به کار و فعالیت بپردازند .این کار
شدنی است و می توان رونق تولید را در کشور شاهد بود ،مشروط بر
آنکه الزامات و ضرورت های آن را جدی بگیریم.

خبر

سیل به جاده های همدان  500میلیارد ریال
خسارت زد

معاون راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان
گفت :متأسفانه ســیل به جاده های اســتان همدان  500میلیارد ریال
خسارت زد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای استان  ،حمیــد پرورشی خرم در جمع خبرنگاران استان با اشاره به
اینکه در سیالبهای اخیر  850کیلومتر از راههای ارتباطی استان همدان
نیز آســیب دید ،اظهار داشت :همچنین به دلیل رانش زمین سه محور
گردنه اسدآباد ،مسیر آورزمان ـ نهاوند و نهاوند ـ نورآباد در سطح استان
مسدود شده و در حال حاضر ایمنی برای تردد ندارد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه همدان ،استان معین کمکرسانی به الیگودرز
یکی از شهرستانهای استان لرســتان است ،یادآور شد :در حال حاضر
مدت سه روز است که ادارهکل راهداری با  12نیرو به همراه تجهیزات
الزم در این منطقه مستقر است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
یادآور شد :مهمترین وظیفه استقرار راهداری همدان و عمده فعالیت تیم
همدان در الیگودرز بازگشایی راهها از ریزش و رانش است.

محورهای نهاوند-نورآباد و نهاوند-آورزمان
بسته شد
رئیس پلیس راه نهاوند از انسداد محورهای نهاوند-نورآباد و نهاوند-
آورزمــان تا اطالع ثانوی خبر داد و گفت :تردد در این محورها به هیچ
وجه ممکن نیست.
روح ا ...گمــار در گفتگو با مهر اظهار کرد :در پی بارشــهای اخیر در
شهرســتان نهاوند به خصوص محورهای کوهستانی نهاوند-نورآباد و
نهاوند-آورزمان در نقاطی از محور شاهد رانش زمین و خطر ریزش کوه
هستیم.وی ادامه داد :در این راستا برای جلوگیری از خسارات احتمالی
جانی ،مالی و با توجه به تردد اتوبوسهای شهرستان نورآباد از این محور
و وجود پرتگاه های مرتفع؛ محورهای نهاوند-نورآباد و نهاوند-آورزمان
تا اطالع ثانوی مسدود است.
رئیس پلیسراه نهاوند خاطرنشان کرد :از همه رانندگان درخواست داریم
به هیچوجه مســیرهای یادشــده را برای تردد انتخاب نکنند چراکه به
صورت کلی مسدود هستند.
وی افــزود :محور نهاوند آور زمان از ســه راهی عشــوند و ورودی
شهرســتان مســدود و محور نهاوند-نورآباد هــم از ورودی نهاوند و
نورآباد مسدود است .گفتنی است که فرماندار نهاوند ،مدیرکل راهداری
حملونقل جادهای اســتان همدان ،رئیس پلیس راه نهاوند و جمعی از
مسئولین شهرستان از محور نهاوند-نورآباد و نهاوند-آورزمان بازدید و
دستورات الزم برای بازسازی محورها داده شده است.

دادستان همدان:

shenide@hamedanpayam.com

نباید اجازه ساخت و ساز
در حریم رودخانهها داده شود
مســئوالن نباید اجازه ســاخت و ساز در
حریم و بستر رودخانه را بدهند و با متخلفان
این حوزه برخورد قانونی می شود.
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان همدان
تاکیــد کــرد :کنترل وضعیت حریم و بســتر
رودخانه در خارج از محدوده شــهری با آب
منطقه ای ،در داخل شــهر با شــهرداری و در
حریم اراضی ملی با منابع طبیعی است.
کامــران حمزه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد:
مســئوالن این نهادها مکلف به جلوگیری از
ســاخت و ســاز و تخریب و تصرف بستر و
حریم رودخانه ها هســتند و در صورت ارائه
گزارش از ســوی این نهادها ،دادستانی برای
برخورد با متخلفان ورود می کند.
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان همدان
وضعیت ســاخت و ســاز در حریم و بستر
رودخانــه هــا را نامناســب دانســت افزود:
دادســتانی با عوامل ساخت و ساز غیرمجاز و
تخریب و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها
برخورد قانونی می کند.
حمزه ادامه داد :ســازمان های دولتی عالوه بر
جلوگیری از تخریب و تصرف باید نسبت به
الیروبی مسیر رودخانه ها اقدام کنند تا هنگام
بارندگی های شــدید ،سیالب وارد شهرها و
مناطق مسکونی نشود.
وی هشدار داد :بی توجهی شهروندان نسبت به
حفظ حریم رودخانه و مسدود کردن مجاری

عبــور آب موجب بروز ســیالب در مناطق
مسکونی و افزایش خسارت ها می شود.
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان همدان
ابراز امیدواری کرد :بروز سیالب اخیر درسی
برای انجام دقیق مســئولیت و وظایف باشد و
اجازه تصرف و ســاخت و ســاز در حریم و
بســتر رودخانه ها و تبدیل شدن آن به دیگر
کاربری ها داده نشود.

حمزه بــا بیان اینکه به دقــت نحوه مدیریت
سیالب ها بررسی شد گفت :مدیریت همدان
در اوج بارندگی ها مطلوب بود و در جاهایی
که احتمال بروز مشکل بود تمامی نهاها حتی
نیروهای نظامی کمک کردند.
وی افزود :همدان از نظر میزان بارش ها رتبه
ســوم کشور را در فروردین امسال کسب کرد
اما با توجه بــه فعالیت های صورت گرفته از

سوی مدیریت بحران برای الیروبی رودخانه
ها و اقــدام های که همزمان بــا بارش باران
صورت گرفت ،آســیب زیادی به زیرساخت
های استان وارد نشد.
حادثه سیالب و بارندگی هایی که از نخستین
روزهای بهار  98بیشــتر مناطق کشور را دربر
گرفت ،اســتان همــدان را نیــز درگیر کرد و
خسارت های را برای مردم به بار آورد.

تشکیل ستاد پیگیری ثبت جهانی «تپه هگمتانه» در همدان
اســتاندار همدان از آغاز بررســی سند
عملیاتی راهبردی اســتان همدان به تفکیک
شهرستانها خبر داد و گفت :ستاد پیگیری ثبت
جهانی تپه هگمتانه به ریاست معاون عمرانی
استاندار همدان تشکیل خواهد شد.
بــه گزارش مهر ،سیدســعید شــاهرخی در
جلســهای که با حضور معاونان اســتاندار،
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان،
فرماندار و شهردار همدان و جمعی از مدیران
استان برگزار شــد از آغاز بررسی و تدوین
سند توسعه استان همدان با چشم انداز سال

کشــاورزی و بر اساس سند برنامه ششم دو
کار مهــم و با اهمیت مدنظر اســت و باید
توسعه روشهای نوین آبیاری و توسعه کشت
گلخانهای پیگیری شــود چراکــه کارهای
ماندگاری هســتند و همه بایــد به تحقق آن
کمک کنند.
شــاهرخی با تاکید بر اینکه در ســند توسعه
هر شهرســتان باید تحقق اهداف تعیین شده
در بازآفرینی شــهری ذکر شود ،گفت :ستاد
پیگیری ثبت جهانی تپه هگمتانه به ریاســت
معاون عمرانی اســتانداری همدان تشــکیل

پرونده قضایی تخریب
«یخدان میرفتاح» تشکیل شد
دادســتان دادگاه عمومی و
انقالب مالیر با اشاره به تخریب
بنای تاریخی «یخدان میرفتاح»
در بارندگی هــای اخیر ،گفت:
پرونــده رســیگی قضایی این
اثر تاریخی تشــکیل شده و به
احتمال قصور یا رعایت نکردن
مقررات قانونی میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری
رسیدگی می شود.
سعید احمدی فر در گفت و گو
با ایرنا اظهار داشــت :در حال حاضر پرونده
رســیدگی قضایی علت تخریب بنای «یخدان
میرفتاح» تشــکیل شــده و در شــورای پنج
دادیاری در جریان رسیدگی است.
وی افــزود :ما کار تحقیقاتی خود را انجام می
دهیــم و چنانچه به این نتیجه برســیم که در
تخریب یخدان میرفتاح کسی قصوری داشته
و یــا برابر وظایف قانونی خــود عمل نکرده
است ،فرد یا افراد احضار می شوند و رسیدگی
قضایی را انجام می دهیم.
دادستان دادگاه عمومی و انقالب مالیر تاکید
کرد :هر کســی کــه در زمینــه تخریب بنای
تاریخی «یخدان میرفتاح» مقصر باشد ،احضار
می شود.
احمدی فر گفت :ما بــه عنوان مدعی العموم

میرفتاح کســی به ما شــکایتی
نکرده اســت ،بلکه ما به عنوان
مدعی العموم ورود پیدا کردیم
و مستندسازی و تشکیل پرونده
نیز انجام شده است.

** کســی در تخریــب
یخچال میرفتــاح مقصر
نیست

موظف هستیم اگر سایر بناهای تاریخی مورد
تخریب و آسیب قرار گیرند ،موضوع را مورد
رسیدگی قرار دهیم.
وی خاطرنشــان کرد :با توجه به اینکه بارش
های دیگری را طی روزهای آتی در پی داریم،
امروز دستور دادیم اقدامات الزم حفاظتی برای
سایر بناهای تاریخی این شهرستان انجام شود.
دادســتان دادگاه عمومــی و انقالب مالیر
ادامه داد :چنانچــه آثار تاریخی دیگری در
این شهرستان همچون «یخدان میرفتاح» در
اثر عوامل طبیعی و انســانی مورد تخریب
قرار گیرد ،دســتگاه قضایی به عنوان مدعی
العمــوم می تواند در ایــن زمینه ورود پیدا
کند.
احمدی فر گفت :در راســتای تخریب یخدان

 -1مطبوعات استان باز هم مورد بی مهری قرار گرفته اند .گویا برغم
افزایش قیمت کاغذ ،چاپ و توزیع مطبوعات ،برخی دســتگاه های
دولتی نسبت به کاهش اشتراک رسانه ها در سال جدید به بهانه کاهش
هزینه ها اقدام کرده اند .گفتنی اســت استاندار قبلی همدان دستوری
مبنی بر کاهش ندادن اشــتراک رســانه ها توسط دستگاه های دولتی
داشت اما موضع استاندار فعلی در این زمینه روشن نیست.
 -۲نبود خبرنگاران مطبوعات در جلسات و ماموریتهای مدیران استان
امری عادی شده اســت .گویا پس از یرگزاری برخی جلسات مانند
ستاد تنظیم بازار استان بدون خبرنگاران این بار در تیم مدیریتی اعزامی
به لرستان خبرنگاری از مطبوعات استان حضور نداشته است .گفتنی
است استاندار لرستانی همدان روز گذشته تیمی مدیریتی به سرپرستی
معاون سیاسی لرستانی اســتانداری همدان برای بررسی نحوه کمک
استان به سیل زدگان به لرستان اعزام کرده است.
 -۳تخریب سفیر ایران در مسکو در فضای مجازی نهاوند شدت یافته
است .گویا این تخریب به منظور پیشگیری از کاندیداتوری سنایی در
انتخابات مجلس انجام می شود .گفتنی است سنایی هنوز درخصوص
کاندیداتــوری در انتخابات از نهاوند ،همدان یــا تهران اظهار نظری
نکرده است.
 -۴پدیده زمین شناســی پس از سیل های اخیر در اسدآباد در دست
بررسی است .گویا در این پدیده انفجار کوه بوسیله آب و جاری شدن
ســیالب از دل گوه رخ می دهد .گفتنی اســت این پدیده در یکی از
روستاهای اسدآباد باعث خساراتی نیز شده است.
 -۵نخستین شورای اداری استان روز پنج شنبه برگزار می شود .گویا
این شورا به منظور دید و بازدید نوروزی مدیران برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت پیش بینی می شود نمایندگان حضوری پررنگ در این
شورا با توجه به انتخابات سال جاری داشته باشند.

یادداشت
اردیبهشت اوج زیبایی طبیعت همدان فرصت
گردشگری همدان باقی است

سیل گردشگران را به همدان روانه کنید
»»فیضا ...مظفرپور

استاندار خبر داد

 ۱۴۰۰به صورت شهرستان به شهرستان خبر
داد .وی در جلســه بررســی و تدوین سند
راهبردی و عملیاتی توســعه استان همدان با
تاکید بر اینکــه پیگیری پروژهها و طرحهای
آورده شــده در سند توسعه اســتان همدان
گفت :برای پیگیری و به نتیجه رســیدن باید
پروژههای مهم در سند به عنوان تابلو درج و
رصد و پیگیری آن هدف ما باشد.
اســتاندار همدان یکی از جهت گیری ها را
بهــره گیری از  ۱۷هزار تن ظرفیت معدن در
اســتان همدان عنوان کرد و گفت :در حوزه

شنیدهها

معــاون اســتاندار همــدان و
فرمانــدار ویژه مالیر نیز درباره
شــکایت دادســتان مالیــر از
میراث فرهنگی به ایرنا گفت :هر دســتگاهی
وظیفه خاص خود را دارد و دســتگاه قضایی
نیز احســاس می کند که در رابطه با تخریب
این بنا اعالم جرم کند.
بــاب ا ...فتحی ادامه داد :دســتگاه قضایی به
وظیفه قانونی خود عمل می کند و نمی توانیم
در کار قضایــی دخالت کنیم که چرا در زمینه
تخریب یخدان میرفتاح اعالم شــکایت شده
است.
به اعتقاد وی کسی در رابطه با تخریب یخدان
میرفتاح مقصر نیســت و رئیــس اداره میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری مالیر
به خوبی وظیفه خود را در راســتای حفظ و
نگهداری بناهای تاریخی شهرستان انجام داده
است.

خواهد شد.
اســتاندار همدان همچنین با بیان اینکه توجه
به گردشــگری سالمت و پذیرش دانشجوی
خارجی از سوی دانشگاه علوم پزشکی اقدام
خوبی اســت که باید توسعه پیدا کند ،گفت:
برای رسیدن به اهداف تعیین شده وحدت و
همدلی الزم است.
گفتنی اســت؛ در اولین جلسه ،سند توسعه
شهرستان همدان بررسی و مدیران از طرحها
و پروژههای ارائه شــده برای درج در ســند
دفاع کردند.

آخر هفته بارانی
در انتظار همدان

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی
استان همدان از ورود سامانه بارشی جدید
در پایان هفته خبر داد.
شــهرام حکیمی با اعالم این خبر اظهار
کرد :اکنون دمای هوا  10درجه سانتیگراد
همراه با آسمان نیمه ابری است که گاهی
با وزش شــدید باد و بارش موقت باران
همراه بــا رعد و برق بــه خصوص در
ساعات بعداز ظهر همراه خواهد بود.
وی در گفتگو با ایسنا ،ادامه داد :وضعیت
جوی هوا و دما نیز تا پایان هفته به همین
منوال باقی خواهد ماند و از اواخر وقت
روز پنجشنبه سامانه بارشی جدید آسمان
استان را فرا خواهد گرفت و میزان بارش
آن به خصوص در بخشهای شمالی بیش
از سایر مناطق دیگر پیشبینی میشود.
حکیمی با اشــاره به اینکه این ســامانه
بارشی جدید قدرت زیادی ندارد ،عنوان
کرد :ســامانهای که در روز پنجشنبه وارد
اســتان میشــود ،فقط به صورت رگبار
موقت باران و رعد و برق خواهد بود.

در گزارشــی که همکار گرامی ســرکار خانــم مقدم از آمار
گردشــگری همــدان ارائه داده شــده بود خبــر از کاهش آمار
گردشــگران به همدان علیرغم تعطیالت بیشتر در نوروز امسال
داده شــده و در کنــار آن خبر کاهش  69درصــدی اقامت در
هتلهای همدان نیز خود تأییدی بر کاهش آمار گردشــگران به
همدان در تعطیالت امسال را دارد .اگر چه موضوع گرانیها نیز
بیتأثیر در کاهش اقامت در هتلها نیست ولی دلیل اصلی همان
کاهش آمار گردشگران به همدان است.
اگــر چــه رویــداد  2018در همــدان اوج حضــور گردشــگران
بــه همــدان در تابســتان ســال گذشــته را رقــم زد و ایــن رویداد
فرهنگــی افتخــاری در صنعــت گردشــگری همــدان محســوب
میشــود .ولــی همانگونــه کــه بارهــا گفتــه و نوشــته شــده
مقطعــی شــدن گردشــگری بــه مواقــع خــاص مثــل تابســتان
تعطیــات عیــد نــوروزی نمیتوانــد صنعــت گردشــگری
همــدان را بــه اوج خــود برســاند.
باید کاری کرد که سیل گردشگران به سوی همدان جاری شود.
اگر ســیل بارشهای بهاری به قول نویسنده محترم گردشگران
را از همدان برده اســت .فرصتهای دیگــری در اختیار همدان
اســت که میتوان ورود گردشــگران را به همدان افزایش دهد.
یکی از این مواقع ماههای اردیبهشــت و خرداد است که طبیعت
سرســبز دیار الوند ،چشــم هر بینندهای را مینوازد و امسال نیز
با بارشهای بهاری چشــم جشمههای بسته شده و خشک شده
دوباره باز شــده است .و جوشــش چشمهها و خروش رودها و
شرشر آبشــارها موســیقی دلنوازی را برای گردشگران به ویژه
طبیعت گردان به نوازش درخواهد آورد.
کــه هیــچ موســیقی دانــی نمیتوانــد ایــن آهنــگ روحنــواز را
بنــوازد کاری کــه طبیعــت بــدون هیــچ چشمداشــتی در اختیــار
انســان میگــذارد غــرض ایــن اســت کــه بایــد جبــران مافــات
کــرد و کاهــش گردشــگران در ایــام نــوروز را در ماههــای
دیگــر بــه ویــژه مــا ه زیبــای اردیبهشــت جبــران کــرد .و ایــن
شــدنی اســت ولــی همــت مســئوالن ،رســانهها و مــردم
میهماننــواز اســتان را میطلبــد کــه بــا همدلــی و همــکاری
هموطنــان بلکــه جهانیــان را بــه دیــار همــه دانایــان دعــوت
کننــد .شــهر همــدان دیــار بوعلــی و باباطاهــر و عینالقضــات،
شــهر آبشــارها نهاونــد و مالیــر بــا بوســتانهای زیبــا و
آثــار فــراوان تاریخــیاش ،دیــار ســیدجمالالدین اســدآبادی
بــا روســتاهای گردشــگریاش و کبودراهنــگ بــا مثلــث
گردشــگری علیصــدر ،تــاالب شیرینســو و کــوه قلیآبــادش
و تویســرکان پایتخــت طــای ســبز ایــران بــا آن همــه زیبایــی
و طــراوت بهــاریاش و ســایر شــهرها و بخشهــای اســتان
 1800جاذبــه گردشــگری فرصــت و ظرفیــت بزرگــی بــرای
همــدان اســت .در همیــن نزدیکــی تعطیــات نیمــه شــعبان کــه
مصــادف بــا اول اردیبهشــت را در پیــش داریــم و تعطیــات
چندیــن روزه خــرداد مــاه امســال نیــز فرصــت دیگــری اســت.
که باید گردشــگران را به همدان دعوت کرد .و از آنها پذیرایی
نمــود .آوازه همــدان  2018هنــوز در گــوش جهانگــردان و
ایرانگردان طنینانداز است.
ســیل و ســرما گر چه گردشــگران را در مقطع کوتاه از همدان
برد ولی ســیل گردشگران را به ســوی همدان سرازیر خواهیم
کرد .انشاءا...
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

سیالب دژ باستانی «گوراب» را تهدید می کند
سیالب و روان آبها در جوار دژ باستانی «گوراب» این اثر تاریخی را تهدید می
کند و حفظ این بنای تاریخی از اولویت ها است.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری مالیر با اشاره به بارندگی
های بی ســابقه اخیر و وقوع سیالب در این شهرستان گفت :سیالب و روان آبها
در جوار دژ باســتانی «گوراب» این اثر تاریخی را تهدید می کند و حفظ این بنای
تاریخی از اولویت ها است.
ابراهیم جلیلی درگفت و گو با ایرنا اظهار داشــت :با تمهیداتی که اندیشــیده شد،

مقدار آبــی که بر اثر بارندگی های اخیر و همچنین روان آب ها از ســمت بلوار
شهدای گمنام این روستا در پای دژ گوراب جمع شده بود ،از بدنه دژ جدا شد.
وی درادامه ازهشداربه کســانی که در عرصه دژ باستانی گوراب منازل مسکونی
دارند خبر داد وگفت به همه این افراد تاکید شد که منازل خود را تخلیه کنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری مالیر افزود :به تازگی
بازدیدهــای متعددی توســط فرماندار ویژه مالیر ،معاونــان وی ،مدیرکل میراث
فرهنگــی همدان و نمایندگان مجلس از این تپه تاریخی صورت گرفت وتالش بر
این است از بروز آسیب جدی به این بنای تاریخی جلوگیری شود.
جلیلی اظهار داشت :با توجه به اینکه بیشتر آبهای جمع شده در اطراف دژ گوراب،

آبهای رها شده از منازل مســکونی اطراف دژ است ،به همین منظور به اهالی این
منطقه هشدار داده شد که منازل مسکونی را هر چه سریعتر تخلیه کنند.
وی خاطرنشــان کرد :از دهیار و شورای اسالمی روستای گوراب نیز کمک گرفته
شــده تا به مردم هشــدارهای الزم را در زمینه خطر احتمالی تخریب آوار دژ داده
شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری مالیر گفت :در تالش
هســتیم تا از طریق سازمان میراث فرهنگی کشورهمچنین سازمان مدیریت برنامه
ریزی و ستاد بحران بتوانیم اعتباراتی را برای حفظ این بنای تاریخی کشور دریافت
کنیم
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محور اصلی فعالیت فرماندار مالیر اولویت های سال  98را تشریح کرد:

خبر

امنیت و سالمت در بحران حرف اول را
می زند

با توجه به بارندگی های بی ســابقه اقدامات خوبی در شهر شیرین
سو انجام شد و خسارت جانی نداشتیم .
بخشدار شیرین ســو در جلسه مدیریت بحران و شورای اداری بخش
شیرین سو با حضور فرماندار و مدیران شهرستان و بخش شیرین سو
گفت مدیریت بحران در زمینــه بارندگی ها صورت گرفت الیروبی
مســیل ها و کانال ها انجام شد .خســارت به منازل خشتی و طویلهها
وارد شــد تعداد  1583آسیب به منازل  37مورد آسیب باال  90درصد
بود  1622واحد دامی  93راس دام سبک و  2مورد دام سنگین آسسیب
دیدند.
موسوی افزود :تخریب راه  2مورد بود آسیب به تیرهای برق و  8مورد
مدارس با هزینه  200میلیون تومان  300مورد بازدید از تمام روستاها
انجام شده است.
نقاط آســیب پذیر را اصالح می کنیم و احداث منازل فرســوده انجام
می گیرد .ما به نوعی درخواســت بازسازی سریع منازل که 100درصد
تخریب شده را داریم.
موسوی شهردار شیرین سو نیز گفت 124 :تماس با آتش نشانی برای
کمک و  21اقدام و توزیع بســته های پذیرایی و  8خانواده اسکان داده
شد 12 .مورد رفع آبگیری از منازل سطح شهر انجام شد.
زارعی مدیر جهاد کشــاورزی شهر شیرین سو نیز افزود 64 :هزار متر
واحــد دامی تخریب شــده که از  1622بــاالی  50درصد 100درصد
تخریب شــده است و انباری های علوفه باالی 50درصد تخریب شده
است.
حاجی کبیر مسئول نمایندگی آموزش وپرورش هم گفت 178 :نفر در
 5روز تعطیالت نوروز اســکان داده شده است و در حواث اخیر به 8
مدرسه این بخش آسیب جدی وارد شده است.
مسئول جمعیت هالل احمر شهرستان نیز اظهار داشت 10 :تیم اقداماتی
از قبیل تخلیه آب منازل  103مورد در شهرستان و 13مورد در بخش 58
مورد اسکان و  37مورد در شیرین سو صورت گرفت.
طهماسبی تاکید کرد :امنیت و سالمت در بحران حرف اول را می زند
و در بحران اول جان انســان اهمیت دارد.وی در ادامه افزود :مدیریت
بحران همیشه باید انجام گیرد همه مدیران ما باید اول مدیریت بحران
بیاموزند
فرماندار هم تاکید کرد :اگه طرح هادی روستایی نیاز به اصالح دارد باید
بازبینی گردد و اصالح شود و نباید مجوز به خانه های در حریم رودخانه
ها صادر نشود.مهدوی ادامه گفت :نقاط حادثه خیز باید شناسایی شود
همه مسیل های رودخانه ها و کبودراهنگ ها و اصالح گردد.
وی تاکید کرد :مدیران باید تا دو روز آینده میزان خســارت ها دقیقا را
اعالم کنند تا به مراتب باال اعالم گردد.
مهدوی تاکید کرد :وام های خسارت در روستاها  40میلیون با 4درصد
و شهری 50میلیون با 5درصد سود به خسارت دیدگان پیش بینی شده
است
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مالیر مطرح كرد

حال خوب تاالب آقگل در مالیر
بازگشت پرندهها

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت مالیر با بيان اينكه با توجه به
بارندگیهای اخیر وضعیت تاالب آقگل مســاعد شــده است گفت:
با پرشــدن تاالب ،پرندگان زیادی همچون حواصیل ،اردک ،پرستوی
دریایی و چوپا به آن مهاجرت كردهاند.
مجید شــعبانلو در گفتوگو با فارس اظهار کرد :تاالب فصلی آقگل
به عنوان یکی از بزرگترین تاالبهای کشور و بزرگترین تاالب طبیعی
همدان با وسعتی بیش از  830هکتار در شهرستان مالیر قرار دارد.
وی گفت :این تاالب به عنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان وحشی
و کوچکننده مانند فالمینگو ،قو ،غاز خاکســتری ،تنجه ،اردک مرمری،
اردک سرسبز ،مرغ سقا ،لکلک و حواصیل است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان مالیر با بیان اینکه این
تاالب طی سالهای گذشته با توجه به کمبود بارشها و نرسیدن حقآبه
آن از رودخانه قره چای دچار کمآبی و خشــکی شــد گفت :امسال به
لطف خدا و نزوالت آســمانی این تاالب کامال ســیراب شده که این
بارشها در تاالب طی  20سال گذشته بینظیر بوده است.
وی با بیان اینکه تاالب با هدایت آب از رودخانههای اطراف اســتان و
آبهای روان از اســتان مرکزی کامال آبگیری شده است افزود :پشت
دیوارههای تاالب آقگل آب جمع شده و با تداوم بارشها مشکلی در
آن وجود ندارد.
شعبانلو با بیان اینکه با پرشدن تاالب ،پرندگان زیادی همچون حواصیل،
اردک ،پرســتوی دریایی و چوپا به آن مهاجرت کردهاند تصریح کرد:
بــا وجود حجم زیاد آب و گل و الی اطــراف در حال حاضر امکان
شناسایی گونههای مختلف پرندگان مهاجر مقدور نیست.
وی با اشاره به فصلی بودن تاالب آقگل و وابسته بودن به شرایط اقلیمی
و آب و هوایی منطقه گفت :چنانچه شــرایط بارندگی تا اردیبهشتماه
تداوم داشته باشد ،پیش بینی میشود تاالب آقگل تا اواخر تابستان پرآب
باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مالیر در ادامه با اشاره به
انتقال  20راس کل از منطقه خانگرمز به منطقه حفاظت شــده لشگردر
گفت :برای نخســتین بار در کشور گونه «کل» از منطقه حفاظت شده
خانگرمز تویسرکان به منطقه «لشگردر» منتقل میشود.
وی با بیان اینکه این انتقال در شرایط کامال علمی و قانونی انجام شده
است اضافه کرد :انتقال این کلها با هدف ایجاد تعادل در نسبت جنسیتی
و ایجاد تنوع ژنتیکی در حفظ بقای این گونه وحوش انجام شده است.
شعبانلو با بیان اینکه با توجه به بارشها در مناطقه حفاظت شده مشکلی
برای گونههای جانوری منطقه لشگردر پیش نیامده است افزود :با توجه
به اینکه سیالبها بیشتر در مناطق پاییندست اتفاق میافتد گونههای
جانوری در مناطق باال بوده در معرض آسیب قرار نمیگیرند.

C M

حرکت در مسیر اخالق و ایجاد همدلی
و هماهنگی در شهرستان
■  5نفر کشته در مالیر سیل فروردین ماه
■ جذب  100درصدی تسهیالت اشتغال در سال 97
■ پیش بینی  10هزار نفر اشتغال در مالیربراساس سند توسعه استان

معاون استاندار و فرماندار ویژه مالیرروز
دوشنبه در اولین نشست خبری سال  98در
جمع خبرنــگاران از اقدامــات انجام گرفته
در ســال  97و تمهیدات اندیشــیده شده در
جریان ســیل فروردین ماه همچنین اهداف
واولویتهای آتی شهرســتان بر اساس سند
راهبردی توسعه استان سخن گفت.
بــاب ا ...فتحی محور اصلــی اقداماتش در
مدت خدمت در شهرستان مالیر را پایبندی
به رعایت موازین اخالقی عنوان کرد وگفت:
معتقدم اقتدار با اخــاق مداری حاصل می
شــود و از برخوردهای خشن وتند وتوهین
آمیز باید اجتناب کرد و خوشبختانه با اجرای
ایــن روند توفیقاتی در این زمینه داشــتیم و
موفق شدیم در شهرستان فضای آرام و بدون
تشنج و تجمع اعتراض آمیزی بوجود آوریم.
وی به افتتاح پروژه های متعدد در مناســبت
های مختلف از جمله هفته دولت ودهه فجر
همچنین حضور مقامات کشوری واستانی در
شهرســتان اشــاره کرد و افزود :سال گذشته
در جذب تســهیالت اشتغال بســیار موفق
عمل کردیم و توانســتیم از  10درصد جذب
تســهیالت در مردادماه به  100درصد جذب
دســت یابیم که این مهم تأثیر شــگرفی در
ایجاد اشتغال شهرستان دارد.
فتحــی همچنیــن به ثبــت جهانــی انگور،
جشــنهای مبــل ومنبــت ،صــدور مجوز
کنسرتها و ...اشاره کرد.
وی با اشــاره به بارش  233میلیمتری برف
وباران ،طغیــان  15رودخانه فصلی و جاری
شــدن ســیل در ایام نوروز بیان کرد :ستاد
مدیریــت بحران بــی وقفه و بــا تمام توان
خدمت رســانی کرد ودر این راستا  5جلسه
مدیریــت بحران تشــکیل شــد همچنین از
همــکاری وخدمات هــال احمــر ،آتش
نشــانی ،نیروی انتظامی ونظامی ،شهرداری
ها ،بخشــداری ها ،فوریت پزشــکی و همه
دســتگاههایی که در این شــرایط بحرانی در
رفع خطر ســیل همکاری داشــتند تقدیر و

 879سفر
نوروزی در مالیر
ثبت شد
در طرح نوروزی امسال روزانه  20دستگاه

تشکر کرد.
فتحی دامــه داد :به رغم بازدید های مکرر و
اقدامات پیشگیرانه و اعالم هشدارهای الزم
و به موقع متأسفانه  5نفر از همشهریان جان
خود را از دست دادند.
وی خســارات ناشی از ســیل فروردین ماه
را تخریب  10تــا  100درصدی 2100واحد
مســکونی در روستاها  400 ،واحد مسکونی
در شــهرها 600 ،واحد دامی و تلف شــدن
 318رأس دام ســبک ،تخریــب جاده بیش
از 8روستا ،تخریب بیش از  10پل ،خسارت
 1100میلیارد تومانی در بخش کشــاورزی
 ،خســارت بیــش از  11میلیــارد تومان در
پل وجاده ها 2 ،میلیارد تومان خســارت در
تأسیســات آب وبرق  ،خســارت  7میلیارد
تومانی در حوزه شــهر ،یــک میلیارد تومان
خســارت در حوزه منابــع آب و آب بند و
سدها برشمرد.
فتحــی در خصوص شــکایت دادســتانی
از رئیــس میــراث فرهنگی،صنایع دســتی
وگردشگری در زمینه تخریب یخدان میرفتاح
خاطرنشان کرد :هر دستگاهی وظیفه قانونی
خود را دارد و دادســتان هم حســب وظیفه
قانونی وذاتــی خود ایــن کار را انجام داده
اســت و این نافی زحمــات آقای جلیلی که
از مدیران بســیار خوب وتوانمند شهرستان
هستند ودر حفظ آثار بسیار حساس و دغدغه
اتوبوس مسافران نوروزی را جابجا کردند که
میانگین جابجایی مســافران در پایانه مالیر به
تهران روزانه یکهزار تن بود.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای مالیر گفت :از  25اســفند سال گذشته
تا پایان روز  17فروردین امسال یکهزار و
 879ســفر از مبداء مالیر به نقاط مختلف
کشــور همچون تهــران ،اصفهــان ،کرج،

دستگیری  24سارق در تعطیالت نورزی
سال  98در شهرستان بهار
فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کاهش
 20درصدی انواع ســرقتها و دســتگیری
 24ســارق در تعطیالت نــوروز  97در این
شهرستان خبر داد.
بزرگعلی نوری در تشــریح این خبر افزود:
با اجرای دقیق طرحهای پیشــگیرانه ،تالش
شــبانهروزی کارکنــان انتظامی شهرســتان
و گشــتزنی هدفمند وهمچنیــن اجرای
طرحهای ترافیکی در تعطیالت نوروزی سال
 98شــاهد کاهش جرایم و افزایش کشفیات
هستیم.
وی افزود :با دســتیگری  24سارق و کشف
 13فقره سرقت در ایام تعطیالت نوروزی در

شهرستان بهار که اکثر سارقین دستگیر شده
غیربومی میباشند شاهد کاهش  20درصدی
انواع ســرقتها در مقایسه با مدت مشابه در
سال گذشته بودیم.
این مقام مســئول در ادامه با اشاره به تبعات
منفــی مواد مخدر و اعتیاد بیــان کرد :پلیس
همواره در پیشگیری از جرائم در حوزه مواد
مخدر به صورت جهادی وارد شده و در این
خصوص با افزایش  18درصدی جمعآوری
معتادان و دستگیری خردهفروشان با افزایش
 209درصدی کشــفیات در مقایسه با مدت
مشابه ســال گذشــته عملکرد خوبی را در
کارنامه انتظامی شهرستان ثبت کرده است.

کارت دانشجویی سینا ویسی فرزند محمدعلی به شماره ملی
 3790360831رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه بوعلی سینا به
شماره دانشجویی  9512982040مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

دارند نمیشود.
وی برآورد هزینه اولیه بازســازی یخدان را
800میلیون تومان بیان و تاکید کرد :در دستور
کار جدی مجموعه قرار دارد .
معاون اســتاندار وفرماندار ویژه مالیردر این
نشســت همچنین به اهــداف و برنامههای
شهرستان براساس سند  3ساله توسعه استان
که از ابتکارات سید سعید شاهرخی در اداره
استان است اشــاره و تصریح کرد:با توجه به
بحث رونق تولید اقدامات منطبق بر تولید در

تخریــب  10تــا 100
درصــدی 2100واحــد
مســکونی در روســتاها ،
 400واحد مســکونی در
شهرها 600 ،واحد دامی و
تلف شدن  318رأس دام
سبک ،تخریب جاده بیش
از 8روســتا ،تخریب بیش
از  10پل ،خسارت 1100
میلیــارد تومانی در بخش
کشاورزی از جمله خسارات
ناشی از سیل فروردین ماه
است

همدان ،نهاوند ،تویســرکان و اهواز انجام
شد.
سید اســماعیل صفوی زاده در گفتگو با ایرنا
اظهار داشت :درپایانه مالیر به همدان نیز 20
ی بوس و  60دستگاه
دســتگاه اتوبوس و مین 
سواری برای جابجایی مســافران نوروزی به
همدان و تویسرکان فعال بودند.
رئیــس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

اولویت قرار دارد.
فتحی بیان کرد :در حوزه اشــتغال  3233نفر
درسال  3275 ،98نفر در سال  3317 ،99نفر
در سال 1400با مشارکت  18دستگاه اجرایی
و اعتباری بالغ بر  2786میلیارد تومان در نظر
گرفته شده است .
وی ادامــه داد :در حــوزه صنعــت و معدن
نیز صیانت از اشــتغال در اولویت قرار دارد
و بازگردانــدن واحدهــای تعطیل شــده به
چرخه تولید وتوســعه  11واحــد در حال
فعالیت از جمله الیاف فوالدی  ،آندولوزیت،
مبل ومنبت ،پارچه هــای مبلی ،تولید الیاف
شیشه،تولید پوشاک ،فروســیلیس آذرخش
وپارس تولیــد فرومنگنز ،تولید بافتســان و
تولید بلوک های ســبک با ســرمایه گذاری
خصوصی پیش بینی شده است.
این مقام مســئول گفت :افزایش  24هکتار
گلخانــه 40،هــزار پیوند سرشــاخه کاری
باغــات گردو ،احیــای  36واحد دامپروری
مجتمع دامداری کرتیل آباد همچنین اجرای
آبیاری قطره ایی وطرح فراز ،صنایع تبدیلی
و فرآوری و سرد خانه در بحث انگور را در
حوزه جهاد کشــاورزی -چهار خطه کردن
مســیر آورزمان نهاوند که  22کیلوتر آن به
پیمان سپاری سپرده شده و چهارخطه کردن
مسیر سه راهی ســامن بروجرد و بازآفرینی
شــهری در حــوزه راه وشهرســازی  -راه
اندازی فاز اول دســتکند ســامن ،ساخت
نمایشــگاه دائمــی صنایع دســتی ،پیگیری
ثبت جهانــی تپه نوشــیجان و ثبت جهانی
منبــت در حــوزه میــراث فرهنگی،صنایع
دســتی وگردشــگری  -بهره بــرداری از
فاز اول ورزشــگاه  5هزار نفــری مالیر و
استخر سرپوشیده ســامن در حوزه ورزش
وجوانان همچنین بهره برداری از آب شرب
ســد کالن  ،تکمیل راه آهن همدان مالیرو
ایجاد ایستگاه های دسترسی و اتصال راه به
راهآهن و تکمیل مینی ورد در افق ســه ساله
سند توسعه در نظر گرفته شده است.
مالیر ادامه داد:حدود  70دستگاه مینیبوس
و سواری نیز در محورهای روستایی و شهری
از پایانه مالیر به همدان کار جابجایی مسافران
نوروزی را انجام دادند.
صفوی زاده بیان کرد :در نوروز امسال  24هزار
و  276مسافر از این شهرستان به نقاط مختلف
کشور جابجا شــدند که امسال نسبت به سال
گذشته در جابجایی مسافر رشد داشتیم.

خبر

بخش شیرینسو سوقالجیشی
از اهمیت بسیار باالیی دارد

کبودراهنگ -خبرنگار همدانپیام :شهرستان کبودراهنگ با  3هزار
و  815کیلومترمربع ،وسیعترین شهرستان استان همدان است و بخش
شیرینسو نیز به لحاظ سوقالجیشی بودن دارای اهمیت بسیاری است.
فرماندار کبودراهنگ با بیان این مطلب در شــورای اداری شیرینسو
عنوان کرد :راههای ارتباطی و ارتقا و ایمنســازی جاده شیرینسو به
سمت استانهای همجوار بسیار حائز اهمیت است در این راستا باید
اقدامات الزم انجام شود.
حجتا ...مهدوی افزود :در بحران ،اول جان مردم اهمیت دارد بعد از
آن مال و موارد دیگر در اولویت قرار میگیرد الزم اســت مدیران در
درجه اول بحران را بیاموزند.
وی خاطرنشان کرد :در بحرانی که پشت سر گذاشتیم تمامی اقداماتی
که در سطح شهرستان انجام دادهایم اقدامات پیشگیرانه بوده است.
مهدوی با اشاره به مشاهده برخی ساخت و سازها در حریمها عنوان
کــرد :صدور نقشــه و پروانه نباید برای جاهایی که در مســیر راه یا
رودخانه است صورت گیرد .استعالمات باید از ادارات مختلف اخذ
شود من از ادارات مطالبه خواهم کرد برای انجام عملیات جانماییها
برای احداث باید کارشناسی شده باشد.
وی بــا تأکید بر آمادگی کامل و همیشــگی در مقابله با بحرانها
تصریح کرد :تمامی نقاط حادثهخیز باید شناســایی و در خصوص
آنها مطالعات الزم صورت گیرد ســیلها ،راهنگها ،سیلبندها و
تمامی نقاط آســیبپذیر باید شناســایی و برای آنها هم اقدامات
پیشــگیرانه و برنامهریزی الزم صورت گیرد ما مســئول هســتیم
یک قطره آب نباید از شهرســتان خارج شــود چرا که دشتهای
کبودراهنگ تشنه هستند.

سيالب به  60هکتار از باغات فامنین
خسارت وارد كرد
مدیر جهاد کشــاورزی فامنین از بروز خســارت  60هکتاری به
باغات اين شهرستان بر اثر سیالب خبر داد.
جعفر کاویانیدلشــاد در گفتوگو با فارس اظهار کرد :در اثر سیالب
اخیر در فامنین تاکنون  270میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی
این شهرستان وارد شده است.
وی افزود :طبق آخرین سرشــماری انجام شده تاکنون  800هکتار از
زمینهای گندم ،جو ،کلزا دچار آبگرفتگی شده و  60هکتار از باغات
این شهرستان به شدت خسارت دیده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین ادامه داد 100 :رأس دام سبک
و  800فروند کندوی زنبورعسل نیز در اثر سیالب تلف شده و به 300
واحد دامداری روستایی و  400واحد انبار علوفه بر اثر بارندگی شدید
خسارت وارد شده است.
وی گفت :در اثر طغیان رودخانههای شهرســتان فامنین به  17رشته
قنات شهرستان خســارتهایی وارد شــده که عمده آنها در قنوات
روستای طعمهچی ،قلعهجوق و راستگویان بوده است.

آبگرفتگی تونل دوالیی تویسرکان را بست
مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری همدان گفــت :به علت
آبگرفتگی ،تونل دوالئی تویسرکان برای تردد خودروها مسدود شد.
علیمردان طالبی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :بارش های چند روز
گذشته در ارتفاعات پس از چند روز به قسمت تونل دوالیی رسیده و
منجر به آبگرفتگی این محور شده است.
وی اضافه کرد :با توجه به آبگرفتگی و به منظور ایمن سازی و تخلیه
آب ،این مسیر مسدود شــد و هم اینک خودروها از مسیر جایگزین
جــاده قدیم و کنــار گذر تردد مــی کنند.مدیــرکل مدیریت بحران
اســتانداری همدان اظهار داشت :بروز سیالب و رانش زمین موجب
ناایمن شدن جاده آورزمان مالیر و مسدود شدن این محور شده بود.

فراخوان مزایده عمومی یک مرحلهای اجاره (نوبت دوم)

مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی مریانج

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد در اجرای ماده  5و آیین نامه اجرایی (الحاق  )2تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ،مزایده عمومی اجاره مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی مریانج به شماره 5098003398000001
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایدهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) با آدرس  WWW.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مزایدهگران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را در
جهت شرکت در مزایده محقق سازد .تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ  97/11/4میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :ساعت  8صبح روز دوشنبه تاریخ  1398/1/19لغایت پنجشنبه 98/1/22
میباشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :مورخ  98/1/23لغایت ساعت  14روز دوشنبه  98/2/2میباشد.
زمان بازگشایی سایت :ساعت  9صبح روز سهشنبه تاریخ  98/2/3میباشد.
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده
داخلی  120خانم مختاری08138260430 -

(مالف )14

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

بین الملل

سه شنبه
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پارلمان
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ســفارت آلمان در تهران ،با انتشار پیامی از کمک ۳۰۰هزار یورویی دولت
آلمان به سیلزدگان ایرانی خبر داد.
بــه گــزارش ایلنــا  ،وزارت خارجــه دولــت فــدرال آلمــان،
کمکهــای انسا ندوســتانه خــود بــه مبلــغ ســیصد هــزار
یــورو را جهــت تأمیــن قایقهــای نجــات ،البســه و تجهیــزات
مخصــوص ناجیــان در آب را در اختیــار صلیــب ســرخ آلمــان
قــرار داده اســت.
هالل احمر ایران با اســتفاده از این کمکهای بشردوستانه قادرخواهد بود به
کسانی که در مناطق دوردست گرفتار سیل شدهاند دسترسی پیدا کرده و آنها
را به نقاط امن هدایت کند.

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

کمک ۳۰۰هزار یورویی آلمان
به سیلزدگان ایران

وزیران نیرو و کشور
به مجلس گزارش می دهند

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت« :رضا اردکانیان» و «عبدالرضا رحمانی
فضلی» وزیران نیرو و کشور یکشنبه آینده در مورد سیل اخیر در کشور و میزان
خسارات وارده به نمایندگان مجلس گزارش می دهند.
«بهروز نعمتی» در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت :وزیران نیرو و کشور قرار
است با حضور در مجلس همچنین توضیحاتی در مورد وضعیت مناطق آسیب
دیده و نحوه کمک رسانی به مردم سیل زده ارائه کنند.
وی افزود :قرار بود این دو وزیر روز گذشته در مجلس شورای اسالمی حضور
یابند ولی به دلیل ماموریت رئیس جمهوری به آنان برای حضور در مناطق سیل
زده به مجلس نیامدند و در جلســه تنها نمایندگان گزارشی از وضعیت استان
های خود ارائه کردند.

به آمریکا هشدار میدهیم که دچار
اشتباه مکرر نشود

نایب رئیس فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی در واکنش به تصمیم
آمریکا برای قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی گفت که این اقدام
همبستگی ملی را افزایش خواهد داد.
محمدرضا تابش در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کــرد :آمریکا اعالم کرده که تا
دوشــنبه میخواهد ســپاه را در لیست گروههای تروریســتی قرار دهد .سپاه
پاسداران انقالب اسالمی نیرویی برآمده از مردم و پاسدار آرمانها و ارزشهایی
است که مردم برای آن انقالب کردند.
وی با بیان اینکه ســپاه شهدای زیادی را تقدیم کشور کرده ،یادآور شد :ممکن
اســت ما در داخل نقدی هم به عملکرد سپاه داشته باشیم اما جایگاه این نهاد
نظامی نزد مردم و گروههای مختلف جایگاهی واالیی است.

20فروردین به نام روز ملی هستهای نامگذاری شده است

سرانجام؛ ایران هستهای

خبر
نقویحسینی:

تروریست اعالم کردن سپاه یک کشور
خالف همه موازین بینالمللی است
یک عضو کمیســیون
امنیــت ملی و سیاســت
خارجی مجلــس با تاکید
بر این کــه تصمیم آمریکا
برای قرار دادن نام سپاه در
لیست گروههای تروریستی
خالف موازین بین المللی
اســت ،گفت :در صورت
عملیاتی شدن این تصمیم،
نیروهــای نظامــی آمریکا
را در منطقــه بــه عنــوان
گروههای تروریســتی میدانیم و همان برخورد با داعش و القاعده را
با آنها خواهیم کرد کــه این پیامدهای خطرناکی برای آمریکا خواهد
داشت.
سید حسین نقوی حسینی در گفتوگو با ایسنا ،در واکنش به تصمیم
آمریکا برای قرار دادن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی گفت:
آمریکاییها به ســمت به حداکثر رســاندن فشار بر ایران در سال ۹۸
روی آوردهاند آنها میخواهند فروش نفت ایران را به صفر رسانند و
همه منفعتهای جمهوری اســامی را با تحریم ببندند .آنها به دنبال
محدود کردن همه ظرفیتهای قدرتمند ما هســتند که سپاه از جمله
توانمندیهای ایران به شمار میآید.
وی ادامه داد :قرار دادن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی بخشی
از پازل آمریکا برای افزایش فشــار بر ایران اســت چون آمریکاییها
معتقدند ســپاه اثرات عمرانی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی دارد کما
اینکه حضور سپاه در سیل اخیر را همگان دیدند که چطور خط مقدم
بازسازی مناطق در رسیدگی به وضعیت سیل است.
نقوی حســینی گفت :آمریکاییها با افزایش فشــار بــه دنبال ایجاد
نارضایتــی در مردم و اعتراضــات خیابانی و در نهایت ســرنگونی
جمهوری اسالمی ایران هستند استراتژی آنها مبتنی بر ایجاد نارضایتی
در مردم بوده لذا تالش میکنند که همه ظرفیتهای رضایتمند سازی
مردم را بگیرند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح
اقدام متقابل ایران گفت :در شــرایطی که ســپاه ارتش ایران اســت
تروریســت اعالم کردن ارتش یک کشــور خالف همه موازین بین
المللی اســت و نمیتوان ارتش را گروه تروریســتی دانست .به ویژه
سپاه که برخاسته از متن مردم با محبوبیت و مقبولیت است.
وی افزود :در همین راســتا نمایندگان در بیانیــهای با بیش از ۲۵۰
امضا صراحتــ ًا اعالم کردند که در صورت انجام چنین اقدامی طرح
دو فوریتــی را به جریان خواهند انداخت که به دنبال آن نیرویهای
نظامی آمریکا در منطقه به عنوان گروههای تروربستی اعالم میشود
این یعنی جمهوری اســامی ایران با نیروهای نظامی آمریکا همان
برخــورد با داعش و القاعده را میکنند که پیامدهای خطرناکی برای
آمریکا دارند.
نقوی حســینی ادامه داد :ایران در همه منطقه حضور داشته و نیرو و
امکانات و توان دارد آمریکا هم در این منطقه است آنها میفهمند که
منظور ما چیست طرحی که تهیه شده و به محض قرار گرفتن نام سپاه
در لیست گروههای تروریستی در دستور کار مجلس قرار میگیرد.

 20فروردیــن مــاه در تقویم رســمی
کشورمان روز ملی فناوری هسته ای است
که پس از اعالم دستاوردهای هستهای قابل
توجه در سال  1385نام گذاری شدهاست.
فروردین ماه ســال  1385ایــران موفق به
دســتیابی به فناوری غنی سازی اورانیوم و
راه اندازی یک زنجیره کامل غنی ســازی
در نطنز شــد و بعد از ایــن اتفاق به پاس
تالشهای فراوان دانشمندان ایرانی این روز
را روز ملی فناوری هسته ای نام نهادند.
در پــی موفقیت دانشــمندان و متخصصان
ایرانی ،در دســتیابی به نســل جدیدی از
ســانتریفیو ژها و اعالم آن بــه آژانس بین
المللی انرژی اتمی ،کشــور ایران در زمره
کشــورهای صاحب تکنولــوژی در غنی
سازی اورانیوم محسوب می شود.
این موفقیــت حاصل تالش هــای افتخار
آفرین دانشــمندان جوان ایرانی در دستیابی
کشــور به فناوری صلح آمیز هسته ای بود.
دانشــمندان بزرگی که برخی از آنها در این
راه جــان خــود را فدا کردنــد و به فیض
شهادت نائل آمدند.
موضــوع فعالیت های هســته ای ایران از
زمانی که بدخواهان نظام دست به اتهام زنی
پرداختند و سعی کردند افکار عمومی جهان
را به این موضــوع معطوف کنند ،در قالب
پرونده ای در نهادهــای بین المللی مطرح
شد.
از آن زمان جمهوری اســامی ایران ضمن
پافشــاری بر حقوق خــود در برخورداری
از فناوری هســته ای ،بــه منظور رفع ابهام
و اعتمادســازی بیــن المللــی تالش های
دیپلماتیک خود را نیــز انجام داد که نقطه
آغاز مذکرات هســته ای بود .از جمله این
تالش ها رایزنیها و تالشهای دیپلماتیک
سلسلهوار دولت جمهوری اسالمی ایران و
گروه  5+1برای به دست آوردن یک توافق
جامع در خصوص چگونگــی ادامه برنامه
هستهای ایران بود .مذاکرتی که در نهایت به
توافقنامه موسوم به برجام گردید؛ توافقنامه
ای کــه پس از توافق موقــت ژنو و تفاهم
هســتهای لوزان ،تیرماه  94در وین اتریش
بین ایران ،اتحادیه اروپا و گروه ( 5+1شامل
چین ،فرانسه ،روســیه ،انگلیس ،آمریکا و
آلمان) منعقد شد.
البته پیــش از آن توافقنامه های دیگری نیز
داشتیم که بیانیه سعدآباد ،توافقنامه بروکسل

آگهي حصر وراثت

آقای ابراهیم زارعی شماره شناسنامه  823به شرح دادخواست کالسه 114/980018ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسن زارعی به شماره شناســنامه  635در تاريخ  1397/11/28در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی منحصر اســت به -1 :علی زارعی فرزند حســن به شــماره شناسنامه 925پسر
متوفی -2اســماعیل زارعی فرزند حسن به شماره شناسنامه 63پســر متوفی  -3امیر زارعی فرزند حسن به شماره شناسنامه
4000027948پسر متوفی  -4ابراهیم زارعی فرزند حسن به شــماره شناسنامه 823پسر متوفی -5محمد زارعی فرزند حسن به
شــماره شناسنامه  40637پسر متوفی  -6آهو یونسی فرزند محمد حســین به شماره شناسنامه 5مادر متوفی  -7محترم محمد
خانی فیروز فرزند باباخان به شماره شناسنامه 661همسر متوفی و ال غیر.اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در
يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه
تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )16
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آگهي حصر وراثت

آقای علیرضا بیژنی پاک دارای شــماره شناسنامه  1251به شرح دادخواست کالســه 114/980014ح از این حوزه درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسدا ..بیژنی پاک به شماره شناسنامه  6در تاريخ  1395/12/15در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی منحصر است به -1 :علیرضا بیژنی پاک فرزند اسدا ..به شماره شناسنامه 1251پسر
متوفی  -2محمد ابراهیم بیژنی پاک فرزند اسدا ..به شماره شناسنامه  13983پسر متوفی -3موسی بیژنی پاک فرزند اسدا ..به شماره
شناسنامه  13984پسر متوفی  -4مریم بیژنی پاک فرزند اسدا ..به شماره شناسنامه 25دخترمتوفی  -5شهناز بیژنی پاک فرزند اسدا..
به شماره شناسنامه  14229دخترمتوفی  -6کبری بیژنی پا ک فرزند اسدا ..به شماره شناسنامه 1446دختر متوفی -7جهان آراء بیژنی
مرام فرزند مرادعلی به شماره شناسنامه  614همسر متوفی و ال غیر .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت
آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )9
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و توافقنامه پاریس از جمله آنهاست.
ارسال پرونده هسته ایران به شورای امنیت
ســازمان ملل توسط شورای حکام از جمله
اتفاقات مهم در این ســال هاست که خود
نقطه آغــاز قطعنامه های متعــدد و اعمال
تحریم های ظالمانه علیه کشورمان شد.
بهار  85اعالم شــد که ایران به چرخه غنی
ســازی اورانیوم در تأسیســات نطنز دست
یافته اســت .چهار ماه بعد شورای امنیت،
مفتضح ترین قطع نامه تاریخ این ســازمان
بین المللــی را صادر کردو بــرای فعالیت
هسته ای به ایران اولتیماتوم داد.
همین موضوع پیش زمینه ای شد تا در دی
ماه  85شــورای امنیت بــه رهبری امریکا،
دومیــن قطعنامه را بر ضد ایران صادر کند.
در قطعنامه  1737که در آخرین روزِ کاری
ســال  2006میالدی صادر شــد ،از ایران
خواسته شــد که فعالیت های هسته ای را
تعطیل کند و صنایع هســته ای و موشکی
ایران شــامل تحریم غرب شد .اوج کینه و
دشــمنی بیگانگان نســبت به کشورمان در
این زمینه ترور دانشــمندان هســته ای بود
که باعث شــد ملت بزرگ ایران تعدادی از
جوانان نخبه و دانشــمند خود را از دست
بدهد.
با روی کار آمــدن دولت تدبیر و امید دور
جدید مذاکرات در ژنو آغاز و پس از اظهار
امیدواری طرفین،قرار بر ادامه مذاکرات در

ماه نوامبر گرفته شد .مذاکرات رسمی برای
طرح جامع اقدام مشترک درباره برنامه اتمی
ایران بــا پذیرفتن توافق موقت ژنو بر روی
برنامه هستهای ایران در نوامبر  2013شروع
شد .به مدت  20ماه کشورها درگیر مذاکره
بودند که در آوریل  2015تفاهم هســتهای
لوزان شــکل گرفت .در نهایت تیرماه سال
 94برنامه جامع اقدام مشــترک یا برجام در
راســتای توافق جامع بر سر برنامه هستهای
ایران و به دنبال تفاهم هســتهای لوزان در
وین اتریش بین ایران ،اتحادیه اروپا و گروه
 5+1منعقد شد.
از آن زمان تاکنون شاهد فراز و نشیب های
زیــادی در بحث برجام بــوده ایم که مهم
تریــن چالش در این زمینــه خروج آمریکا
از برجام بوده است .اردیبهشت ماه ،1397
ترامپ رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا
رسم ًا از برجام خارج و بازگشت تحریمها
به صورت گذشته را اعالم کرد.
پــس از این ماجــرا و البته اعمــال تحریم
های یکجانبه علیه کشــورمان مناقشه ایران
و غرب ابعاد تازه ای به خودگرفته است.
اروپــا بارها اعالم کرده که بــر توافق نامه
هســته ای پایبند اســت ،هر چند در عمل
آنچنان که انتظار می رفت اقدام مناســب و
در خوری انجام نداده است.
در مجموع موضوع هســته ای از مهم ترین
مباحث و البته چالش های حوزه سیاســت
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اگر به دنبال آگهی های استخدامی می باشیدلطف ًا به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایید

@bazarehamedan

ی لطفاً
برای عضو در کانال تلگرام نیازمند 
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.

سال  98برای کشور سال فرصتها و
تهدیدهاست

خارحــی بوده که به رغــم توافقنامه برجام
همچنــان دســتگاه دیپلماســی را به خود
مشغول کرده است.
نکتــه فابل توجه اما ایســتادگی و مقاومت
ملــت ایــران در این راه و تحمل شــرایط
سختی اســت که به واسطه خصومت ها و
تحریم های ظالمانه غــرب به ویژه امریکا
داشته اند.
بــه هرحال روز ملی فناوری هســته ای به
عنوان یک روز بــزرگ و تاریخی فرصت
مناســبی برای بازخوانی و یــادآوری این
موضوع است که حفظ دستاوردهای هسته
ای که حاصل خون پاک شــهدای هسته ای
و تالش های تحسین برانگیز جوانان وطن
اســت ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
شهید مصطفی احمدی روشن از جمله این
جوانان و شهدای واالمقام است که از دیار
همدان برخاسته بود.
البتــه همدانی ها همــواره در عرصه های
مختلف انقالب و دفاع از نظام نقش آفرین
بوده اند .در بحث هســته ای نیز عالوه بر
موضــع گیری های رســمی چهــره های
سیاســی اســتان که محور همه آنها حفظ
دســتاوردهای هســته ای و دفاع از حقوق
ملت بوده اســت ،شــهادت نخبگانی چون
احمدی روشن نیز گواه بر این است که این
دیار نیز در توســعه فناوری هسته ای نقش
آفرین بوده است.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)

به موجب پرونده اجرایی کالسه  9500107موضوع سند رهنی شماره  19625دفتر اسناد رسمی شماره  20شهر نهاوند استان همدان ،بانک
ملت نهاوند جهت وصول مبلغ 276344600ریال (دویست و هفتاد و شش میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار و ششصد ریال) موضوع
الزم االجرا و خســارت تأخیر الی یوم الوصول علیه وام گیرنده آقای علی دلفانی نام پدر :ملک حسین تاریخ تولد 1357/6/13 :شماره
ملی 3961838038 :شماره شناسنامه  860و راهن خانم تاج آفرین ظفری که بنا به اعالم بستانکار طی نامه وارده به شماره /5583ن97/
مورخ  97/11/7فوت نموده و ورثه او عبارتند از :معصومه معماری ،فرزند احد ،شــماره شناسنامه  25496تاریخ تولد  ،1354/10/1شماره
ملی 3960255187 :و زهرا معماری فرزند احد ،شــماره شناســنامه 540 :تاریخ تولد ،1356/3/10 :شماره ملی  3961827419و فاطمه
معماری فرزند احد شماره شناسنامه 539متولد  1356/3/10شماره ملی 3961827400 :و وهاب معماری فرزند احد شماره شناسنامه 488
تاریخ تولد  1351/10/2شماره ملی 3961792046 :و شــهاب معماری فرزند احد ،شماره شناسنامه 245 :تاریخ تولد 1349/6/5 :شماره
ملی  3961777292و احد معماری فرزند فتحعلی شماره شناسنامه  16167تاریخ تولد  1315/5/3شماره ملی  3960161840مبادرت به
صدور اجرائیه نموده است اجرائیه صادره به متعهدین ابالغ گردیده سپس بنا به تقاضای بستانکار مورد وثیقه برابر نظریه به شماره وارده
/12481ن 96/مورخ  96/12/14کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی که ارزش و مشخصات آن به شرح ذیل میباشد:
ششدانگ پالک ثبتی  5و  7فرعی از  3756اصلی واقع در بخش  1حوزه ثبتی نهاوند استان همدان که برابر نامه شماره  95/5/7221مورخ
 1395/8/23اداره ثبت اســناد و امالک نهاوند به مساحت  70/50مترمربع به نام تاجآفرین ظفری ثبت و سند مالکیت صادر گردیده بنا
به اظهار کارشــناس رسمی دادگستری واقع در نهاوند ،کوی درب شیخ ،کوچه روبروی پشت مقبره ،انتهای کوچه و به قیمت 350000000
ریال ارزیابی گردیده و محدود اســت به حدود  :شماال بطول ( )5/45متر دیواریست به پی پالک  3757اصلی شرق ًا به طولهای ()9/60
متر و دوم به طول ( )2/60متر دیوار به دیوار پالک  3756اصلی باقیمانده جنوب ًا به طول ( )6/15متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 3756
اصلی غرب ًا به طول  1/40متر و  10/95متر درب و دیواری است به کوچه چهار متری موجود ،پالک فوق از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه
مورخ  1398/2/11در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً
فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده
مسترد خواهد شد و نیمعشــر و حق مزایده نقدا ً وصول میگردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد(.مالف )13
تاریخ انتشار1398/1/20 :

محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نهاوند

آگهي حصر وراثت

آقای علی هژیری همتی دارای شماره شناسنامه  14340به شرح دادخواست کالسه 114/980008ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عیسی هژیری همتی به شماره شناسنامه  692در تاريخ  1397/11/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی منحصر است به -1 :علی هژیری همتی فرزند عیسی به شماره شناسنامه  14340پسر متوفی -2ابوذر
هژیری همتی فرزند عیســی به شماره شناسنامه 11پســر متوفی  -3ابراهیم هژیری همتی فرزند عیسی به شماره شناسنامه 4000294156
پســر متوفی  -4مهدی هژیری همتی فرزند عیسی به شماره شناسنامه 175پســر متوفی -5خدیجه هژیری همتی فرزند عیسی به شماره
شناسنامه  4000119729دختر متوفی -6پری هژیری همتی فرزند عیسی به شماره شناسنامه 14342دختر متوفی -7قدمخیر صدری فرزند
محمد به شــماره شناسنامه  257همسر متوفی و ال غیر اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد
شد( .مالف )8

خبر

آگهي حصر وراثت

آقای ایرج هوشــمندی دالور دارای شماره شناسنامه  4988به شرح دادخواست کالســه 111/19/98ش از این حوزه درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاجی محمداسمعیل هوشمندی دالور به شماره شناسنامه  1388در تاريخ 96/12/15
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به -1 :متقاضی گواهی حصروراثت با مشخصات
فوقالذکر پسر متوفی  -2اسداله هوشمندی دالور فرزند حاجی محمد اسمعیل به شماره شناسنامه  4691صادره از بهار متولد 1340پسر
متوفی  -3معراج هوشمندی دالور فرزند حاجی محمد اسمعیل به شماره شناسنامه 6424صادره از بهار متولد 1351پسر متوفی  -4اعظم
هوشمندی دالور فرزند حاجی محمد اسمعیل به شماره شناسنامه  4025صادره از بهار متولد 1333دختر متوفی اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف) 4

یک فعال سیاسی گفت:
باید با شجاعت پیش رفت
نباید خأل تصمیم گیری در
کشور ایجاد شود .شرایط
حســاس مهم و خطیری
است .امسال کشور هم در
معرض فرصتها و هم در
معرض تهدیدها است.
محمــود میرلوحــی در
گفــتو گو با ایســنا ،در
ارتبــاط بــا اولویتهای
مدیریتی در ســال  ۱۳۹۸اظهار کرد :اولویت اول برنامهریزی و کار
کارشناســی و رعایت اصول تصمیمگیری و تصمیمسازی در کشور
است که هم در شرایط عادی و هم در شرایط بحران به کار میآید.
وی ادامه داد :از آنجایی که شاهد مزاحمتهای آمریکا هستیم ،باید
مدیریت در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی را تقویت کنیم.
میرلوحــی تاکیــد کــرد :متولدیــن دهــه  ۶۰و  ۷۰امــروز بــه مرحلــه
اشــتغال و ازدواج رســیدند ،بایــد بــه طــور جــدی اقدامــات
همهجانبــهای را بــرای رفــع مشکالتشــان صــورت دهیــم.
ایــن فعــال سیاســی یــادآور شــد :ارزش پــول ملــی موضــوع مهمی
اســت؛ در ایــن حــوزه مزاحمتهــای آمریــکا و ســعودی بــه
خوبــی دیــده میشــود کــه بــرای گــذر از شــرایط ســختی کــه
آنــان ایجــاد کــرده و میکننــد ،نیازمنــد مدیریــت حــوزه اقتصــادی
هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه خســارات وارد شــده بــه کشــور توســط ســیل
سراســری گفــت :امســال بعــد از یــک دوره طوالنــی خشکســالی
کــه بــه کشــور بــه شــدت آســیب رســاند ،شــاهد ســیلی سراســری
بودیــم کــه در ایــن ایــام خســارات زیــادی وارد کــرده ،امــا در
آینــده میتوانــد ارزش افــزوده فراوانــی داشــته باشــد.
میرلوحــی گفــت :اخیــرا ً در جلســه ادوار اســتانداران حضــور پیــدا
کــردم ،اســتانداران جنــوب کشــور از کــم آبــی شــکایت داشــتند.
امســال بــه لطــف خداونــد ترســالی شــروع شــده اســت .ایــن
بارندگــی کــه بــه تعبیــر رئیــس ســازمان محیــط زیســت ۸۰
میلیــون متــر مکعــب بــوده ،ارز و دالر اســت .ظاهــرش بــه بحــران
تبدیــل شــده امــا میشــود بــا برنامهریــزی و مدیریــت بــه
نعمــت تبدیلــش کــرد.
وی گفت :اگر این بارشها درســت مدیریت شود میتواند فرصتی
برای خروج کشــور از تالطمهای ارزی هم باشــد .امروز در کشور
فرصتهایی وجود دارد که باید از آن اســتفاده کرد .امسال فرصت
صــادرات واحدهای تولیدی و بازنگــری در کار بانکها را نباید از
دســت بدهیم .بانکها باید به جایگاه اصلــی خود برای خدمت به
تولید و اشتغال برگردند.
این فعال سیاسی همچنین گفت :تصمیمات به موقع دولت موضوع
مهم دیگری است که باید امسال به آن پرداخته شود .باید با شجاعت
پیش رفت نباید خأل تصمیمگیری در کشور ایجاد شود .امسال سال
انتخابات و سال حساسی است فضای سیاسی کشور هم باید سامان
دهی شود .شرایط حساس مهم و خطیری است .امسال کشور هم در
معرض فرصتها و هم در معرض تهدیدها است.

آگهی اعالن نظر افراز

پیرو آگهی مندرج در روزنامه ســپهر غرب
به شــماره  1424مــورخ  97/12/14مورد
درخواســت آقای هاشم ساکی فرزند محمد
قاسم به شــماره ملی  3961828954یک
فقره ســند شــماره  21121مورخ 97/12/7
دفتر اسناد رسمی شــماره  50مالک سی و
سه هزارم سهم مشاع از پنجاه و سه هزارم از
یک سهم از شصت و پنج و یک ششم سهم
چهل و یک و هفده بیســت و چهار شــعیر
مشاع از  96شعیر روستای دو چشمه بخش
 3که عملیات افراز در موعد مقرر 1398/1/10
ســاعت  9:30صبح به عمل آمــده و جهاد
کشاورزی نهاوند برابرنامه شماره 7/18672
مورخ  97/12/12با افراز مقدار فوق موافقت
خود را اعالم نموده است که حدود و حقوق
به شرح ذیل میباشد :ششدانگ یک واحد
بر ه پرواری قســمتی از پــاک  -100اصلی
بخش سه نهاوند قریه دو چشمه به مساحت
(2500.00مترمربــع) هزار متر مربع شــماال
به طول  2/76متر دیواریســت به باقیمانده
پالک اصلی دوم  3/89متــر درب به جاده
خاکــی (راه عبور مورد افــراز از باقیمانده
پالک  100اصلی مفــروز الرعیه نامبرده بوده
و در تصرف مالک میباشــد) سوم به طول
 39/57متر دیواریســت به باقیمانده شرق ًا
بــه طولهــای  41/61و  12/38متر درب و
دیواریســت به پالک باقیمانده اصلی ،جنوب ًا
به طولهای  27/40و  19/84متر دیواریست
به پالک باقیمانده اصلی غرب ًا به طول 54/88
متر دیواریست به باقیمانده ،حقوق ارتفاعی
ندارد که با افراز مقدار فوق برابر تصمیم شــماره /145ن98/مورخ  98/1/19مبنی بر قبول افراز موافقت گردیده اســت و نظر به اینکه
متقاضی اعالم نموده اســت که اسامی و نشانی سایر مالکین مشاعی را نمیداند لذا به سایر افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحو خود
رادارای حقی میدانند ابالغ میگردد که در اجرای ماده  2قانون افراز و فروش امالک مشــاع ماده  6آییننامه همان قانون چنانچه به
عملیات افراز معترض میباشند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم و گواهی
مشــعر بر طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت نهاوند تقدیم نمایند در غیر این صورت پس از ســپری شدن موعد مقرر نسبت به صدور
سند مالکیت افراز اقدام خواهد شد.
(مالف )15

جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف صالحآباد

آگهي حصر وراثت

خانم لیال ظرافتی انوردارای شماره شناسنامه  12216به شرح دادخواســت کالسه 112/98/3ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان غالمحسن ظرافتی انور به شماره شناسنامه  73در تاريخ  1397/12/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن متوفی منحصر است به -1 :لیال ظرافتی انور فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه  4050998981متولد  1358دختر متوفی  -2معصومه ظرافتی انور فرزند
غالمحسن به شماره شناسنامه  4051760782متولد  1361دختر متوفی  -3منور ظرافتی انور فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه 3872261223متولد
1358دختر متوفی  -4اکرم ظرافتی انور فرزند غالمحســن به شماره شناســنامه 4051832554متولد 1363دختر متوفی  -5ناهید ظرافتی انور فرزند
غالمحسن به شماره شناســنامه  4040036239متولد 1368دختر متوفی  -6نادر ظرافتی انور فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه 405252080متولد
 1366پســر متوفی  -7فاطمه صادقی فرزند محمد هادی به شماره شناسنامه  4050957531متولد 1341همسرمتوفی اينك با انجام تشريفات مقدماتي
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه
تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )3

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجین

آگهي حصر وراثت

آقای ابراهیم اســدی شمسی دارای شماره شناسنامه به شرح دادخواســت کالسه 114/971116ح از این حوزه
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی محمد اســدی شمسی به شماره
شناســنامه  342در تاريخ  1395/2/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی
منحصر اســت به -1 :ابراهیم اسدی شمسی فرزند علی محمد به شماره شناسنامه  763پسر متوفی -2ولی اسدی
شمســی فرزند علی محمد به شماره شناسنامه  764پســر متوفی  -3ملوس اسدی شمسی فرزند علی محمد به
شماره شناســنامه  765دختر متوفی و ال غیر اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت
آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف
يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
(مالف )15

قاضی حوزه  114شوراهای حل اختالف اسد آباد

Y K

گرانی مسکن و غذا ،برخی را از خدمات سالمت
محروم می کند

هزار کودک مجهول الهویه در مراکز بهزیستی
نگهداری می شوند

معاون وزیر بهداشت گفت :با بودجهای که برای بخش سالمت تصویب شد سال
آرامی را پیش رو خواهیم داشــت ،ولی با وجود افزایش خدمات مسکن و خوراک،
مردم عموما دریافت خدمات آموزشی ،فرهنگی و سالمت را کاهش میدهند و ممکن
است مردم اصال از خدمات سالمت استفاده نکنند.
به گزارش ایرنا ،ایرج حریرچی افزود :در یک ســال و نیم اخیر ،برای اولین بار تورم
حوزه ســامت از تورم عمومی کشور پایینتر آمده و تعرفههایی که دولت امسال در
نظر گرفت ،برای نخستین بار تا 10درصد برای بخش دولتی دولت و 13درصد برای
بخش خصوصی رشد یافت.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشــور گفت :در مجموع بیش از هزار کودک
مجهول الهویه در مراکز بهزیســتی سراسر کشور به سر می برند اما اینگونه نیست که
این کودکان دائم مجهول الهویه بمانند.
حبیب ا ...مسعودی فرید در گفت و گو با ایرنا افزود :بسیاری از این کودکان از حالت
افراد مجهول الهویه خارج می شوند و هویت پیدا می کنند.
وی خاطرنشــان کرد :کودکی که به عنوان مجهول الهویه وارد سیســتم بهزیستی می
شــود ،بعد از سه تا چهار ماه شناسنامه می گیرد و از فهرست کودکان مجهول الهویه
خارج می شود.

کاهش سن بلوغ دختران ایرانی
مدیرکل دفتر ســامت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت ،گفت :طبق
بررســی که چند سال قبل انجام دادیم ،سن بلوغ در دختران ایرانی نسبت به دهه قبل
کمتر شده است.
حامد برکاتی در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به کاهش حدود یک سال سن بلوغ در
کشــور ،گفت :در زمینه آموزش بلوغ و مسائل مربوط به بلوغ به نوجوانان و والدین
آنها ،بسته مشترکی با وزارت آموزش و پرورش داریم و وزارت آموزش و پرورش با
کمک فنی وزارت بهداشت اقداماتی را در این زمینه پیش میبرد.
وی بیان کرد :ارائه آموزشهای مرتبط با بلوغ در مدارس به این دلیل اســت که میزان
مراجعات مردم به ما در این حوزه در خارج از مدرسه بسیار کم است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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مناسبت

امام حسین (ع)اسوه اخالق و انسان دوستی

بنا به مشهور روایات سوم شعبان والدت سومین اختر تابناک سپهر
والیت و امامت اســت .چهار ســال از هجرت رسول گرامی اسالم به
مدینه گذشته بود که امام حسین(ع) در خانه امیرمؤمنان علی(ع) و فاطمه
زهرا(س) دیده به جهان گشود.
اگر والدت امام حسن(ع) را همان قول مشهور یعنی نیمه رمضان سال
سوم هجری لحاظ کنیم ،می توان گفت بین دو برادر کمتر از یک سال
اختالف سنّی وجود داشت .حضرت در تمام مدت زندگی خود در کنار
جدش رســول خدا (ص) با آن حضرت مأنوس بوده و حتی در وقت
نماز از آن حضرت جدا نمی شــد .رســول خدا (ص) سخت به او و
برادرش اظهار عالقه کرده و با جمالتی که درباره آنها فرمودند گوشه اي
از فضایل آنها را براي اصحاب بازگو کردند.
از آن جمله است که رسول ختمی مرتبت(ص) فرمود«:هرکس حسن و
حسین را دوست بدارد مرا دوست داشته و هرکس نسبت به آنها بغض
ورزد ،نسبت به من بغض ورزیده است» .سخن گفتن از امام حسین(ع)
آســان نیست! آن امام همامی که به تعبیر مرحوم دکتر شریعتی« ،وارث
پرچم سرخي اســت که از آدم ،همچنان دست به دست ،بر سر دست
انســانيت مي گردد و اکنون به دست او رسيده است و او نيز اين پرچم
را دست به دســت ،به همه راهبران مردم و همه آزادگان عدالتخواه در
تاريخ بشريت سپرده است» .می کوشیم در این مجال مختصر گوشه ای
از فضایل اخالقی آن امام بزرگوار را به تصویر کشیم.
می دانیم که یکــی از خصلت های نیک اخالقی مدارا کردن با مردم و
تواضع و فروتنی اســت .بر اساس آموزه های اسالمی همه انسان ها در
اصل انسانیت با هم برابر هستند و از کرامت انسانی برخوردار می باشند.
در اثــر عوامل گوناگون اختالف طبقاتی بین مردم یک جامعه به وجود
می آید و شــهروندان در سطوح مختلف قرار می گیرند .متاسفانه باید
ِ
اقتصادی بهتر معموالً موجب
گفت موقعیت اجتماعیِ باالتر و شــرایط
می شود تا مرفهین جامعه نسبت به فرودستان به دیده حقارت نگریسته
و حتی شخصیت آنها را مورد توهین قرار دهند .البته سخن این نیست
ِ
خصلت زشــت تکبر مختص طبقه مرفه جامعه است ،بلکه مقصود
که
این اســت که دیدگاه متکبرانه یک نگاه ِ از باال به پایین است و طبیعی
اســت که رخ داد ِن چنین حالتی برای کسی که در شرایط بهتر و باالتر
اســت مجال بیشــتری می یابد .حال باید دید امام حسین(ع) به عنوان
کسی که در باالترین جایگاه اجتماعیِ کشور وسیع اسالمی آن روزگار
قرار داشت ،نسبت به زیردستان خود چگونه برخورد می کرد .در قرآن
ــر َم أَ َّن َّ
اللَ يَ ْع َل ُم ما يُ ِســ ُّرونَ َو ما يُ ْعلِنُونَ إِنَّ ُه ال
کریم آمده اســت« :ال َج َ
رين» (نحل« )23 ،قطع ًا خداوند از آنچه پنهان مىدارند و
يُ ِح ُّب ال ْ ُم ْست َْكب ِ َ
آنچه آشــكار مىسازند با خبر است؛ او مستكبران را دوست نمىدارد».
بر اســاس این آیه شریفه ،نه تنها رفتارهای آشکار انسان ،بلکه هرآنچه
او می پندارد که مخفیانه است و کسی از آنها باخبر نیست ،نیز از دایره
علم خداوندی خارج نیست و کسانی که با سایر مردم تکبر می ورزند
مورد محبت خدای سبحان قرار ندارند .در تفاسیر روایی ذیل آیه مذکور
داســتانی درس آموز از سیره امام حسین(ع) بیان شده است .گفته شده
است که امام حسین(ع) بر بینوایانی گذشت که پارچه ای گسترده و تکه
نانی بر آن گذاشته بودند .گفتند :بفرما ،ای فرزند پیامبر خدا!
امام حسین(ع) هم بر زمین نشست و با آنان غذا خورد و سپس این آیه
شریفه را تالوت کرد «:خداوند مستکبران را دوست ندارد» .سپس فرمود:
«من دعوت شما را اجابت کردم .شما هم دعوت مرا اجابت کنید» .گفتند:
چشم ،حتم ًا ای فرزند پیامبر خدا! .با او برخاستند و به خانه اش آمدند.
امام (ع) هم به همسرش رباب فرمود« :آنچه داری بیاور».
بر پیروان راســتین آن امام همام الزم اســت با سرمشق قرار دادن سیره
امام حســین(ع) از نگاه متکبرانه نسبت به دیگر شهروندان بپرهیزند و
اگر در موقعیت اجتماعی مناســبی قرار دارند ،این جایگاه را موهبتی از
جانب خداوند در نظر گیرند و با برخورد مناســب با سایرین در صدد
شکرگذاری آن بر آیند.
منابع:
عیاشی ،تفسیر العیاشی
طوسی ،االمالی
شریعتی ،حسین(ع) وارث آدم
جعفریان ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیهم السالم

* علی حیدری

کمر بســتن برای احیای حقیقت خواهی،
همتی جانانه مــی طلبد و تنها از مردانی چون
حسین(ع) برمی آید که آزادگی و شور حقیقت
جویی اش ،چنان حماسه ای آفرید که تا همیشه
نامش جاودان و موجب احترام انسان های حق
طلب خواهد بود .امام حســین(ع) هنگامی که
تحریف گران حقیقت ،از سنت و سیره پیامبر
اکرم(ص) و آنچه خداوند در شریعت اسالمی
و از زبان قرآن بنا نهاده بود ،تصویری مغایر با
واقعیت ارائه کردند ،بر خود فرض دید تا برای
احیای آن سنت فراموش شده و نهادینه کردنش
در میان امت اسالم ،قیام تاریخی و حماسیاش
را آغاز کنــد و بدین ترتیب ،از دین جد خود
پاسداری کند .می توان نمونه هایی از رادمردی
پاســداران را در تاریخ انقالب اســامی ایران
یافت؛ پاســدارانی که در دفاع از کیان و کشور
خود فداکاری کردند و با روحیه شهادت طلبی،
انســجام درونی و خالقیت نظامی ،در صحنه
های مختلــف به نبرد پرداختنــد و با الهام از
حضرت ساالر شهیدان ،اباعبداهلل الحسین(ع)،
با بذل خون و جــان خویش و جانبازی ها و
ایثارگری ها ،نگذاشتند دست سربازان شیطان،
به ذره ای از خاک میهن اسالمی برسد.

ضرورت سامان دهی نیروهای مقاومت

پس از پیروزی انقالب اســامی برای حفظ و
تداوم انقالب اسالمی که برخاسته از خواست
و اراده مردمی بود ،الزم بود که جوانان متعهد
و ســربازان فداکار اسالم به صورتی نظام مند،
سازمان یابند تا برای همیشه سپر حوادث کشور
و بزرگ ترین سنگر دفاع از ارزش هایی الهی
شوند .به همین دلیل با هدایت عالمانه حضرت
امام رحمه ا ...که دریایی از تجربه ،هوشــیاری
بود ،فرزندان انقالبی و دردآشــنای ملت ،نهاد
مقدس سپاه پاسداران را در اواخر سال 1357
تأسیس کردند.
وضعیت کشور هنگام تولد سپاه پاسداران
نهاد مقدس ســپاه در زمانی به وجود آمد که
کشــور با انواع توطئه ها و شرارت ها روبه رو
بود؛ زیرا دشمنان مســتکبر تاب دیدن این را

رئیــس دبیرخانــه ســتاد هماهنگی و
پیگیری مناســب سازی ســازمان بهزیستی
کشور ،با اشــاره به تصویب سند راهبردی
مناســب ســازی معابر برای افــراد دارای
معلولیت در سال گذشــته گفت :این سند
راهبــردی تا پایــان فروردین مــاه به تمام
دستگاه ها ابالغ می شود.
ابراهیــم کاظمی مومن ســرائی در گفت و
گو بــا خبرآنالین افزود :این ســند ،برنامه
ای استراتژیک و نقشــه راه پنج ساله ستاد
مناســب ســازی اســت که برای شناخت
موقعیــت فعلی کشــور در زمینه مناســب
ســازی معابر برای معلوالن تدوین شــده

سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد :آزمون کارشناسی ارشد سال  ۱۳۹۸در
موعد مقرر در روزهای  ۵و  ۶اردیبهشت  ۹۸برگزار می شود و برای داوطلبان مناطق
سیل زده سهمیه و تسهیالت اختصاص می یابد.
به گزارش سازمان سنجش آموزش کشــور ،سازمان سنجش آموزش کشور درباره
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال  ۹۸اطالعیهای صادر کرد.
در این اطالعیه آمده اســت :ضمن ابراز همدردی با هموطنان عزیزی که در جریان
ســیل اخیر در بخشهایی از شهرها و استانهای کشــور ،دچار خسارت شدهاند،
بدینوسیله به اطالع داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته
سال  ۱۳۹۸میرساند ،نظر به اینکه فرایند اجرایی آزمون مذکور طوالنی بوده و باید
به نحوی برنامهریزی شود که نتایج نهایی در اوایل شهریورماه اعالم گردد ،لذا آزمون
مطابق برنامهزمانبندی اعالم شده قبلی در روزهای پنجشنبه  ۵اردیبهشت و جمعه ۶
اردیبهشت  ۹۸برگزار خواهد شد.

C M

سپاه و مقاومت

سپاه پاسداران در بسیج و سازماندهی آزادمردان
ایران و اداره خط نبرد با استکبار جهانی ،نقش
اساسی داشت .امام امت رحمه ا ...در توصیف
ایثار و پایمردی جوانان متع ّهد سپاه می فرماید:
«من وقتی شــما جــوان ها را مــی بینم که با
صداقــت [و [با ســامت روح ،فعالیت برای
اســام می کنید و خودتان را در معرض خطر
مرگ قرار می دهید مباهات می کنم .افتخار می
کنم که در بین مســلمان ها یک همچو جوان
های رشید متعهد هست» .ایشان هم چنین می
فرماید« :شــماها امروز فرزندان اسالم هستید،
شماها امروز فرزند رسول خدا هستید .خدمت
به دیانت اســام می کنیــد و در راه خدا قیام
کردید .پاســدار قرآن کریم هستید .پاسداران
اسالم مقدس هستید».

امام حسین علیه السالم و پاسداری

بدون شک قیام جاوید عاشورا و فداکاری امام
حسین و یارانش فقط برای صیانت و پاسداری
از ارزش ها و مقدّســات دینــی بود و همین

انگیزه در لحظه لحظــه نبرد کربال متبلور بود.
اگر فداکاری و پاســداری ساالر شهیدان نبود،
نامی از اســام و مکتب برجای نمی ماند .او
از آغاز قیام الهی اش اعالم فرمود که وظیفه ام
پاســداری از دین و به نمایش گذاشتن غیرت
دینی اســت؛ چنان که می فرماید« :خدایا من
معروف را دوست و منکر را ناخوش می دارم».

تجلیل از مقام پاسدار

پاسداری رســالتی است انســانی و الهی که
شایســته بندگان وارسته اســت .در توصیف
مقاومت جوانان برومند و پاســداران روشــن
ضمیر فقط باید گفت ایــن عزیزان در دنیای
معاصر که روزبه روز پاکی و معنویت کم رنگ
می شود ع ّزت و اقتدار حسینی را دوباره عینیت
تجسم بخشیدند و حکایت گر رنجی شدند
و ّ
که در طی قرون متوالی بر انســان و انسانیت
رفته است .فرزندان غیور پاسدار در کنار دیگر
نیروها ،به مانند امام شهیدشان حضرت حسین
علیه الســام  ،پیام خود را به گوش جهانیان
رســاندند .به پاس خدمات شایســته حافظان
طریق حقیقت و ارج نهادن به مقام پاســداران
غیور ،روز سوم شــعبان المعظم ـ که زادروز
شــهید مظلوم کربالســت ـ «روز پاسدار» نام
گرفت تا برای همیشه سیره جهل ستیزی قافله
ساالر عشق و شهادت منشور حرکت و فعالیت
پاسداران باشد.

مفهوم پاسداری

پاسدار و پاســداری یک پیام است و ریشه در
ارزش های الهی دارد .صیانت از آن تا زمانی که
دو جبهه ایمان و کفر در نبردند ،بر دوش همه
انسان های مؤمن گذاشته شده است .هرکه در
انجام دادن وظیفه و تع ّهد خود نسبت به اسالم،
پایدارتر باشد و با جدّیت بدان عمل نماید ،بدون
تردید پاسدار است؛ زیرا رسالت پاسداری فراتر
و عمیق تــر از اردوگاه های نظامی و مرزهای
جغرافیایی است .پاسداری یعنی کارآیی ،تع ّهد،
زهد ،بینش اصولی و عمیق و در یک کالم درد
کشــیدن و فریاد بــرآوردن علیه تباهی و جور
اربابان زور و فساد .این خصوصیات را هرکس
که فقط به خدا تو ّکل کند و در همه مسئولیت
ها رضایت خداوند را در نظر داشته باشد و به
سربلندی مســلمین و ع ّزت ایران اسالمی فکر
کند ،به خوبی دارا می باشد.

ویژگیهای پاسدار

در مجموع می توان خصلت های یک پاسدار
واقعی را چنین توصیــف کرد :برخورداری از
ایمان ،علم ،تع ّهد ،بینش عمیق سیاسی ،آگاهی
نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی جهان و راه
های نفوذ دشــمن ،فداکاری و گذشتن از همه
چیز در راه دین ،محبّت و عشــق ورزیدن به
حضرت حق ،والیت پذیری ،داشــتن غیرت
دینی ،حضور همیشــگی و ف ّعال در اجتماع و
برخــورداری از روابط نیک و صمیمی با مردم
و زیردستان.

سند مناسب سازی معابر برای معلوالن تا پایان فروردین ابالغ می شود

دانشگاه

کنکور کارشناسی ارشد ۹۸به تعویق نمیافتد

نداشــتند که در کشوری که دیروز
متحد سردمداران الحاد و ظلم بود،
امروز پرچم ع ّزت و شکوه برافراشته
شده است .در نتیجه دشمنان فزون
خواه و جاه طلــب در همان آغاز
انقالب و تشکیل نظام اسالمی ،به
توطئه و فتنه انگیزی دســت زدند
که با هوشیاری رهبر و مردم ،ناکام
ماندند .اما هرگز عــداوت چپاول
گران بیــن المللی و به ویژه آمریکا
که به غارت امــوال و ثروت های
مســلمین خو گرفته بودند خاتمه
نیافت؛ بلکه با قصد سرکوب کردن قطعی نظام
نوپای اسالمی که اینک مرکز خروش و خیزش
جنبش های آزادی بخش شــده بود ،ارتش و
دولت عراق را وادار به حمله نمودند .اما ملت
فداکار و غیرتمند ایران ،با اســتمداد از الطاف
خاص خداوند ،با عزت و سربلندی از آن فتنه
بزرگ و ویران گر بیرون آمد.

نیش و نوش

اســت و توصیف و تحلیــل محیط داخلی
و خارجی برای مناســب سازی را ارائه می
دهد و جهت حرکت ســتاد مناسب سازی
کشور را مشخص می کند.
وی خاطرنشان کرد :سند راهبردی مناسب
سازی در سال  ،97تصویب شده و نواقص
و مشــکالت آن بررســی و راهکارهــای
مناسب نیز تدوین شده است؛ این سند بیش
از یکصد صفحه دارد و در آن وظایف تمام
دستگاه های کشور در زمینه مناسب سازی
مشخص شده است.
کاظمی مومن ســرائی ادامه داد :امیدواریم
با انتشــار این سند راهبردی شاهد تحول و

بهداشت

تولید پانسمان هایی برای ترمیم انواع زخم در
دانشگاه امیرکبیر

یک شرکت مستقر در برج فناوری دانشگاه امیرکبیر با استفاده از زیست پلیمرها
پانسمان هایی تولید کرده که با ایجاد فاکتورهای رشد درون سلولی امکان ترمیم انواع
ی را فراهم می کند.
زخمها و سوختگ 
به گزارش مهر ،این شــرکت با هدف ایجاد نوآوری در سالمت در زمینه طراحی و
تولید پانسمانهای نوین با ساختار مشابه پوست انسان فعالیت میکند.
شــرکت نام برده موفق به تولید پانسمان هایی با استفاده از زیست پلیمرها شده که
از طریق فاکتورهای رشــد درون سلولی ،انواع زخم و سوختگیهای نوع یک و دو
را ترمیم میکند.
این پانسمان دارای ساختار مشابه ماتریکس خارج سلولی و زیست پلیمرها است که
از طریق ایجاد محیط طبیعی برای ســلولهای بدن شرایطی بهینه و بدون استرس را
برای سلولها فراهم میکند.

پیگیری مســائل مربوط به مناسب سازی و
سیاست های مدون ستاد هماهنگی مناسب
سازی کشور باشیم.
رئیس دبیرخانه ســتاد هماهنگی و پیگیری
مناسب ســازی سازمان بهزیســتی کشور
اضافه کرد :مناسب سازی فضاهای شهری
امکان حضور افــراد دارای معلولیت و کم
توان را در جامعه میسر می سازد.
مومن سرائی افزود :ســتاد مناسب سازی
کشــور ،یک مجموعه فرابخشی شامل 15
عضو است که وزیر کشــور ریاست این
ستاد و رئیس بهزیســتی دبیری این ستاد
را برعهــده دارنــد و  9معاون وزیر و دو

بهداشت

نماینده تشــکل های مردم نهــاد در این
ســتاد عضویت دارند تا برای تســهیل در
تردد معلوالن ،جانبازان و سالمندان کشور
در این ســتاد ،تصمیم گیری های الزم را
انجام دهند.
وی یادآور شــد :ســامانه معبر با شــماره
 3000012322آمــاده دریافت شــکایات
مردمی در زمینه مناسب سازی است.
بنا به اعالم ســازمان بهزیســتی کشور ،در
حال حاضر یک میلیون و  560هزار معلول
در ســامانه بهزیستی ثبت شــده اند و 15
هزار ســالمند در مراکز نگهداری سالمندان
نگهداری می شوند.

آغاز تدوین سند ملی بیماریهای نادر

بنابر اعالم روابط عمومی بنیاد بیماریهای نادر ایران ،به دنبال جمع آوری طومار
درخواســت تدوین سند ملی از ســوی بیماران نادر ،وزیر بهداشت دستور تدوین
سندملی بیماریهای نادر را صادر کرد.
به گزارش ایســنا ،سعید نمکی گفت :مراحل تدوین و تکمیل این سند از ابتدای
ســال  ۱۳۹۸با همکاری متخصصین بنیاد و دانشــگاه علوم پزشکی تهران محقق
خواهد شد.
وی افزود :تدوین ســندملی بیماری های نادر از مطالبات اصلی بنیاد و انجمنهای
بیماریهای نادر اســت ،زیرا این سند چشــم انداز روشنی را پیش روی برنامههای
درمانی و پیشگیرانه بنیاد قرار میدهد.
نمکی همچنین اظهار داشت :کمیسیون پزشکی بنیاد بیماریهای نادر ایران از ابتدای
ســال  ۹۷با حضور جمعی از متخصصین حوزههای مختلف پزشکی و سامانه سبنا
توانست حدود  ۳۰۰نوع بیماری نادر را در سطح کشور شناسایی کند.

کیهان :پزشک نمونه آمریکایی به خط مقدام سیل رفت
به این میگن پزشک واقعی!!
فرصت امروز :نیمرخ رشد قیمتها؟
تمام رخش رو جرات ندارن نشون بدن!!
هگمتانه :قیمت مرغ کاهش نیافت
کافیه یه کم مردم اراده کنن اونم مثل آجیل دچار تحریم خرید
بشه!!
همدانپیام :کفه ترازو همچنان به ضرر
کفه ترازو کی به نفع می شه؟!!
هگمتانه :بانوی همدانی مدرس داوری فوتبال آسیا شد
خانوما دارن پیشتازی میکنن!!
خراسان :هجوم مردم برای فروش ارزهای خانگی
بدون شرح!!
ایسنا :چین و کره خودروهای خود را میسازند
پیام رونق تولید رو اینا گرفتن!!
همشهری :هنرهای گله به گله در شهری مشوش
ِ
هنری!!
این دیگه چه جور
اطالعات :فصل بهار امسال با آلرژی در راه است
سالی که نکوست از بهارش پیداست!!
همدانپیام :مسکن مهر  6میلیارد روی دست نهاوند گذاشت
عجب مهری!
اصالحات :زن در صلح مظهر مهربانی و در جنگ نماد مقاومت
اینم یه تعریف از خانوما!!
ایرنا :عطش مصرفگرایی و زندگی الکچری
ایرانی ها حتی تو بی پولی هم خوش زندگی میکنن!!
شرق :سیل سیاسی شد
شد یه اتفاقی تو این مملکت بیفته به سیاست ربطش ندن!!
همدلی :معاوضه جان مردم با پول کثیف
عجب تعویضی!!
فارس :منتظر پیاز ارزان باشید
اشک ما رو درآورد تا ارزون بشه!!

نگاه

برنامه ریزی مشارکتی و تعاملی
مشــارکت مجموعه عملیات و مراحل ســازمان دهی شــده ای
اســت که به وسیله آن عموم مردم بتوانند میان خواسته ها و ارزشها و
نیازهایشان به عنوان یک هدف مشخص رابطه برقرار کنند به طوری
که در پایان این فرآیند شهروندان به صورت واقعی احساس کنند که
بر قدرت رسمی اثر گذار بوده اند.
عمده ترین مزیت اجرای برنامه ریزی تعاملی و مشــارکتی در شهرها
بســط عدالت در خلق و توزیع فضاهای شــهری است که نتیجه آن
پرورش و زنده کردن حس تعلق خاطر شهروندان است.
انگیزش حس ســر زندگی ،شادابی و خشنودی ،زنده کردن احساس
مسئولیت اجتماعی  ،انســجام ،اتحاد ،باال رفتن بهره وری و افزایش
کیفیت زندگی به دلیل برآورده شدن نیازهای شهروندان و جلوگیری
از هدر رفتن منابع مادی و ثروت عمومی در ســایه نظارت و دخالت
شهروندان در برنامه ریزی های شهری سبب خلق جامعه ای سالم و
پایدار خواهد شد.
در این بین شناســایی دقیق ظرفیت ها و نیازهای شهروندان و طرح
مســئله که با همفکری و همکاری شــهروندان بایــد صورت پذیرد
نخستین گام برنامه ریزی مشارکتی و تعاملی است.
گام دوم تعیین راه حلهای مســئله است ،از آنجایی که برای حل یک
مســئله میتوان راه حل های متعددی پیشنهاد کرد نقش تفکر خالقانه
دربرنامه ریزی تعاملی به عنوان یک فرصت بسیار پر رنگ می شود.
به کمک تفکر جمعی خالقانه امکان ارائه راه حل های بیشتر فراهم می
شود در نتیجه هر چقدر راه حل های بیش تری برای یک مسئله پیدا
شود احتمال رسیدن به راه حل بهینه نیز افزایش می یابد.
نکته بسیار مهمی که الزم است در این زمینه به آن توجه شود این است
که در خلق راه حل ها به هیچ محدودیتی توجه نمیشود.
فراوان بودن و آزاد بودن قــدرت تخیل و تصور برای خلق انواع راه
حل ها به کمک روش های خالقیت جمعی حتی اگر در ظاهر راه حل
عجیبی به نظر بیاید باید مورد توجه واقع شود و گام اخر مشارکت در
ارزیابی راه حل بهینه است.
* روح اله مالمیر
کارشناس ارشد مدیریت امور شهری

 77درصد جوانان مجرد ایرانی مخالف
"کودک همسری" هستند
رئیس مرکز افکارســنجی دانشجویان ایران گفت ۲۲.۳ :درصد
جوانان معتقدند ازدواج در ســن کم اشــکالی ندارد و  ۷۷درصد،
ازدواج در سن پایین را باعث برخی آسیبها دانستهاند که امیدوارم
این مباحث و نتایج کمک به مقوله تقویت خانواده در جامعه ایرانی
باشد.
به گزارش ایلنا ،محمد آقاسی با بیان اینکه ایسپا آمادگی کاملی برای
برگزاری نظرسنجی درباره انتخابات مجلس پیشرو را دارد گفت:
یکی از برنامههای جدی ایســپا فهم و درک رفتارهای مردم ایران
در موضوعات مختلف اســت .لذا اهتمام ویژه به اجرای موجهای
پیاپــی پیمایشها و نظرســنجیها در فواصل مناســب با رعایت
استانداردهای علمی دارد.
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اقتصـاد
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پرداخت  2320میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایی
در همدان
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان همــدان از پرداخت  2320میلیارد ریال
تسهیالت اشتغال روستایی در استان خبرداد و گفت :از ابتدای آغاز طرح اشتغال روستایی
در استان همدان  2320میلیارد ریال به  1456طرح پرداخت شده است.
احمد توصیفیان بيان کرد :در دو مرحله  1680ميليارد ريال اعتبار روستايي به بانكهاي
اســتان ابالغ شده بود كه  2060ميليارد ريال معادل  122درصد سهميه عقد قرارداد شده
است.

وی افزود :با توجه به ابالغ مرحله سوم به بانكهاي عامل سهم استان به  2620ميليارد
ريال افزايش يافته است كه  530ميليارد ريال آن به طرحهاي اشتغالزا دستگاههاي حمايتي
( كميته امداد امام خميني ( ره ) ،بهزيســتي و بنياد شهيد ) اختصاص پيدا کرده است و
تاكنون مبلغ  2170ميليارد ريال با احتســاب طرحهــاي حمايتي به مرحله عقد قرارداد
رسيده است.
توصیفیان به ايســنا گفت :مجموع تسهیالت پرداختی اســتان درسال  97از محل منابع
تکلیفی ،منابع داخلی و صندوق توسعه ملی  2371میلیارد تومان که به نسبت سال گذشته
15درصد افزایش یافته است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان از ثبت  7096طرح در ســامانه کارا

خبرداد و افزود :از ابتدای طرح اشتغال روستایی تاکنون 7096 ،طرح به ارزش 19هزار و
 693ریال در سامانه کارا ثبت شده است.
وی یادآور شد :در شهرستان اســدآباد  104طرح به ارزش  140میلیارد ریال ،بهار 116
طرح به مبلغ  200میلیارد ریال ،تویسرکان  206طرح به مبلغ  300میلیارد ریال در استان
منعقد و پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه همدان و فامنین کمترین تعداد طرح اشــتغال روســتایی را داشــتهاند،
خاطرنشان کرد :شهرســتان همدان با  93طرح به مبلغ  346میلیارد ریال و فامنین با 91
طرح به مبلغ  182میلیارد ریال کمترین میزان طرحهای اشتغال روستایی استان را به خود
اختصاص دادهاند.

eghtesad@hamedanpayam.com

پیشبینی فعال بازار مسکن درهمدان

یادداشت

صادرات اولویت باشد
»»غزل اسالمی

اگر میخواهیم تحول مثبت در زمینه تولید و اقتصاد کشــور رخ
بدهد باید به صادرات اهمیت ویژهای داده شــود .صادرات ،تســهیل
فضای کسب و کار ،کمک به شفافیت اقتصادی ،استفاده از توان بخش
خصوصی واقعی و حتی تســهیل واردات کاالهــای مورد نیاز برای
بخش خصوصی پیش زمینههای رونق تولید هستند که اگر مهیا نشوند
اهداف مدنظر شعار سال هم اجرایی نمیشوند.
تولید بــه عنوان یکی از اصلیترین مبناهای اقتصادی کشــور عالوه
بر تأثیر و افزایش آمارهای کالن ،شــاخصهایی مانند اشــتغالزایی و
بهبود ســطح معیشت مردم را هم در بر میگیرد .بنابراین باید به پیش
زمینههای رونق آن اهمیت ویژهای داد.
رونق تولید بدون توجه ویژه به صادرات غیرممکن است .تولیدکنندگان
برای برنامهریزی برای آینده نیاز به دسترســی حداکثری به بازارهای
موجود را دارند کــه صادرات یکی از بازارهای مهم برای تولیدکننده
محســوب میشــود .اما آنچه که پیش از این دیدهایم محدود کردن
صادرات در برهههایی حساس بوده است .این محدودیتهای گاه و
بیگاه برای تولید مشکالت زیادی را ایجاد میکند و سبب ناامیدی در
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی میشود.
اگر مســئوالن میخواهند به شــعار ســال عملکرده و واقع ًا به این
سمت حرکت کنند باید اقداماتی صورت بدهند که بخش خصوصی
واقعی تفاوت در سیاســتها را درک کند تا نســبت به آینده تولید و
سرمایهگذاری امیدوار شود.
چند سال است که مسئوالن و مخصوص ًا مدیران ارشدی که تاکنون در
رأس ،سکان اســتان را به دست گرفتهاند به دنبال حل و فصل موانع
موجود بر ســر تولید بودهاند اما پس از گذشــت ســالها هنوز تمام
مشکالتی که فعاالن اقتصادی در ماهها و سالهای گذشته با آنها دست
به گریبان بودهاند ،پا برجاست.
اکنون اگر قرار اســت به ســمت رونق تولید حرکت کنیم ،چارهاي
جــز اهمیت دادن به صــادرات و فعال کردن تمــام ظرفیتها برای
تولیدکنندگان ،صادرکننــدگان و فعاالن اقتصادی نداریم .بنابراين اگر
دســتگاههاي اجرايي اقدامات ویژه در خصوص صادرات و تسهیل
فضای کســب و کار برنامهریزی جدی داشــته باشند وقتی در اسفند
سال  1398به عملکرد اقتصادی کشور نگاه کنیم ،میتوانیم بگوييم در
سالی که گذشت یک تحول ثبت رخ داده است.

بازار

فقط صادرات در افزایش قیمت سیبزمینی
و پیاز موثر نيست
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صنعت ،معدن
و تجــارت همدان با بيــان اينكه تنها صــادرات در افزایش قیمت
محصوالتی چون ســیب زمینی و پیاز تأثیر ندارد گفت :مسايل آب
و هوایی و قیمت حمل و نقل نیز بر قیمت کاالها تأثیرگذار است.
مجید زریندالور با بیان اینکه در اوایل ســال مســأله منع صادرات
ســیبزمینی و پیاز مطــرح و از  15فروردین اجرایی شــد اظهار
کــرد :تصمیمگیری درباره ممنوعیت صادرات یک کاال به ســادگی
امکانپذیر نیســت چراکه برخی از تجار بر اســاس تفاهمنامهها و
قراردادهایی که دارند مجبورنــد تعهدات خود به طرف خارجی را
انجام دهند.
ويبا بیــان اینکه باید تشــکلهایی چون اتــاق بازرگانی یا وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با دقت نســبت به این مسائل تصمیمگیری
کنند افــزود :هماهنگی بین دســتگاهی و تصمیمگیریهای مراجع
باالتر برای اخذ تصمیم منع یا رفع منع صادرات نیاز است.
وی بــه فارس گفــت :هرچند بخش خصوصی بــا طرف خارجی
قــرارداد میبندد اما یک نماینده برای کشــور به حســاب میآید و
نمیتواند تعهد خود را زیر پا بگذارد.
وی با اشــاره بــه اینکه البته تنهــا صــادرات در افزایش قیمت
محصوالتی چون ســیب زمینی و پیاز تأثیر ندارد خاطرنشان کرد:
مســايل آب و هوایی و قیمت حمل و نقل نیــز بر قیمت کاالها
تأثیرگذار است.
زریندالور گفت :امیدواریم در ســال جــاری با همت ،همکاری و
همدلی بین مردم و دولت سال خوبی را پشت سر بگذاریم.

توقف واردات گوشت قرمز با ارز دولتی
در حالی که تاکنون گوشــت قرمز با ارز یارانهای  ۴۲۰۰تومان وارد
کشور میشد ،معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت :از این به
بعد واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی انجام میشود.
مرتضی رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشــاورزی در پاسخ به
این که آیا واردات گوشــت قرمز با ارز دولتی متوقف شــده و قرار
اســت با ارز نیمایی انجام شود؟ به فارس گفت :همینطور است و
تصمی م گرفته شــده که از این به بعد واردات گوشــت قرمز با ارز
نیمایی انجام شود.
طی چند ماه گذشــته واردات گوشــت از کشورهای مختلف با ارز
 ۴۲۰۰تومان انجام میشد تا بلکه قیمت در بازار متعادل شود ،قیمت
گوشــت در سال گذشــته از کیلویی  ۶۰هزار تومان به بیش از ۱۰۰
هزار تومان رســید .انتقادات زیادی بود مبنی بر اینکه اگر واردات
گوشت قرمز با ارز دولتی منجر به تعادل قیمت در بازار نشده است،
چه لزومی دارد که ارز دولتی اختصاص یابد.
آنطور که رئیس ســازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد :سال گذشته
برای واردات  ۳۰۰هزار تن گوشت قرمز ثبتسفارش شد.

افزایش قیمت بیش از تورم نیست
فاصلــه شــدید بین قیمت مســکن با
قدرت خرید متقاضیان مصرفی باعث شده
تا این بــازار ظرفیت خود را برای رشــد
قیمت از دست بدهد.
کارشناسان رشــد قابل مالحظه قیمت در
ســال  ۱۳۹۸را برای بازار مســکن متصور
نیستند .اما بسياري ديگر رشد قيمت مسکن
را متناسب با تورم سالجاري ميدانند.
این بازار سال گذشته با اينکه رشد میانگین
 ۹۰درصدی قیمت را به ثبت رســاند اما با
اين حال حدود  ۷۰درصد از دو بازار رقیب
یعنی سکه و ارز عقب ماند.
بهخاطر حدودا ً دو برابر شدن قيمت مسکن
در ســال  ،97در ســال جاری نیز هر نوع
تحول قیمتی در اين بازار ،رکود این بخش
را عمیقتر خواهد کرد.
در یک نظرســنجی اینترنتی با حضور ۲۸۷
نفر از شــرکت کنندگانی کــه عمدت ًا فعال
حوزه مســکن هســتند ،نرخ رشد قیمت
مســکن در ســال  ۱۳۹۸همتــراز با تورم
عمومی پیشبینی شــده است ۲۶ .درصد
افــراد معتقدنــد افزایش قیمت مســکن
همسطح تورم پیش میرود.
 ۲۵درصــد گفتهانــد کمــی باالتــر از
تورم خواهد بــود ۱۷ .درصد پایینتر از
نــرخ تورم را برای ایــن بخش پیشبینی
کردهانــد ۱۷ .درصد نیــز معتقدند نرخ
رشد قیمت مسکن منفی خواهد بود۱۱ .
درصد به رشد بیش از دو برابر تورم نظر
دادهاند و تنها  ۴درصد گفتهاند که قیمت
مســکن در ســال جاری به دو برابر نرخ
تورم میرسد.
يک فعــال بازار مســکن در همــدان به
خبرنگار همدان پيام گفت که در ســال 98
قطع ًا با افزايش قيمت مواجه ميشــويم اما
روزبهروز رکود در اين بازار بيشتر خواهد
شد.
طبق گفتههــاي حبيب رباطي از اواســط
زمستان سال  97اين بازار با وجود افزايش
قيمت اما روبه رکود رفته و هر روز تعداد
فروشندگان کاهش يافته است.
وي هم بر اينکه قيمت مســکن متناسب با
تورم پيش ميرود صحه گذاشت و گفت:
احتمــاالً افزايش قيمتها بيش از تورم باال
نرود ولي ممکن اســت در قســمتهاي
باالي شهر کمي بيشتر افزايش قيمت داشته
باشيم.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک هم با اشاره
به تجربه ســال  ۱۳۹۱بعد از رشد نرخ ارز
و رشد جهشی قیمت مســکن گفت :این
تجربه نشــان میدهد که در ســال ۱۳۹۸

رشد جهشــی قیمت نخواهیم داشت؛ زیرا
بــا توجه به کاهش قدرت خرید و رشــد
جهشــی قیمت مسکن در ســال گذشته،
امسال قیمت مسکن در حد شاخص تورم
افزایش خواهد یافت.
مصطفیقلی خســروی در عین حال بیان
کرد :اگر فعالیتهای وعده داده شده برای
تولید مســکن به ثمر بنشــیند ثبات قیمت
مسکن دور از دسترس نیست.
دولت بــرای رونقدهی به بازار مســکن
برنامههایی از جمله تولید و عرضه مسکن
در شهرهای جدید ،شــهرهای کوچک و
بافتهای ناکارآمد را در دســتور کار قرار
داده است.
محمد اســامی ،وزیر راه و شهرســازی
نیز در پیام نــوروزی خود اعالم کرده بود:
امیدوارم سال  ۱۳۹۸با حضور قویتر همه
دستاندرکاران ،اعم از مشاوران ،سازندگان
و سرمایهگذاران حوزه مسکن به سال رونق
ساخت و تولید مسکن تبدیل شود.
در شــرایطی که شــاخصهای متعدد از
کاهش ســرعت رشــد قیمت مسکن در
نیمه دوم ســال  ۱۳۹۷حکایت داشت ،بر
اســاس اعالم برخی آمارهای غیررسمی
در اسفندماه رشــد ماهیانه قیمت مسکن
به  ۸درصد رسیده است .افزایش میانگین
ماهیانــه قیمت مســکن در ماههای مهر،
آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اســفند به ترتیب
 1/7 ،2/5 ،4/1 ،6/6 ،6/4و  ۸درصــد
به ثبت رسیده اســت .همانطور که آمار
نشــان میدهد پس از یــک وقفه قیمتی،
مجددا ً در اسفندماه با رشد قیمت مواجه
شــدهایم که علت اصلی آن جنبوجوش

برخی خریداران نگران از شــرایط بعد از
عید بوده است.
يک کارشناس بازار مسکن گفت :یک نگاه
فکری در کشــور ما وجود دارد که همواره
مســايل را به بازههای زمانی قبل و بعد از
اتفاقات تقسیم میکند .قبل از عید ،بعد از
عید؛ قبل از انتخابات ،بعد از انتخابات؛ قبل
از ماه رمضان ،بعد از ماه رمضان .این انگاره
همیشه وجود داشــته است .به همین دلیل

به تجربه  ۵۰ســالهای که در حوزه امالک
دارم میگویم ســال آینــده مطلق ًا جهش
قیمت اتفاق نمیافتد و قیمت مسکن نهایت ًا
معادل نرخ تورم افزایش مییابد.
برخی خریــداران تالش کردند در ماههای
پایانی سال خرید خود را نهایی کنند .همین
موضوع به رشد قیمت اسمی ،پیشنهادی و
قطعی در آخرین ماه سال منجر شد .هدف
پنهان گروهی از مالکان نیز که به خریداران
میگفتنــد بعد از عیــد قیمتها عجیب و
غریب باال مــیرود این بود کــه از رونق
نســبی معامالت در ماههای پایانی استفاده
کنند که ظاهرا ً به هدف خود نیز رسیدند.

مســیر احتمالی بازار مسکن در
سال ۹۸

احتماالً افزايش قيمتها
بيش از تــورم باال نرود
ولــي ممکن اســت در
قسمتهاي باالي شهر
کمــي بيشــتر افزايش
قيمت داشته باشيم

غالب ًا در ماههای پایانی سال حجم معامالت
برخی کاالها از جمله مسکن در اسفند 97
باال رفت که به افزایش نســبی قیمت منجر
شد.
وی افزود :بســیاری از افراد تصور میکنند
قیمت خانه و ســایر کاالها قرار است در
ســال  ۱۳۹۸دچار جهش شود .اما با توجه

مهدی سلطانمحمدی ،کارشناس اقتصاد
مســکن درباره پیشبینی از قیمت مسکن
در سال  ۱۳۹۸میگوید :همان مؤلفههایی
که ســال گذشــته در بازار مسکن وجود
داشــتند با مقیاس ضعیفتــر هنوز فعال
هســتند .عالوه بر احتمال افزایش قیمت
ارز ،افزایش حداقل دستمزد که تا حدود
 ۳۵درصد تعیین شــده و بخش عمدهای
از هزینههای ســاخت مســکن را تحت
تأثیــر قرار میدهد ،بر قیمت تمام شــده
مسکن تأثیرگذار است ،لذا تورمی از این
ناحیه خواهیم داشت.
میتوان انتظار داشــت که بازار مســکن
همچنان از رشــد برخوردار باشــد ولی
افزایش جهشــی نخواهد داشت .به نظر
من امســال قیمت مسکن حول و حوش
نرخ تورم و حتی ممکن است پایینتر از
میانگین تورم قرار گیرد.

هزینه سنگین اعزام هیأتهای تجاری صادرات را کند کرد
دبیر اتاق تعاون اســتان همدان گفت :در
سال گذشــته اتاق تعاون نتوانست آنطور که
باید در حوزه قراردادها عمل کند زیرا هزینه
اعــزام هیاتهای تجاری بســیار زیاد بود و
نتوانستیم هیأت تجاری اعزام کنیم.
رحمان نادی در مــورد صادرات اتاق تعاون
اســتان در سال گذشــته ،اظهار داشت :سال
گذشــته حدود  40میلیون دالر کاال از اتاق
تعاون استان صادر شد.
وی در مــورد کاالهای صادراتی تعاونیهای

اســتان بیان کرد :بیشــترین اقالم صادراتی
موادغذایی ،لوازم خانگی ،لوازم ساختمانی،
تأسیسات آبیاری بارانی و قطرهای ،تخم مرغ
و دارو بود.
نادی به تسنيم گفت :ترکیه ،عراق ،کویت،
قطــر ،عمان و اکراین کشــورهای مقاصد
صادرات اتاق تعاون اســتان همدان بودند
که کشــور مقاصــد صادرات تأسیســات
آبیاری قطرهای و بارانی اســتان ،کشــور
اکراین بود.

وی در خصــوص افزایــش ناگهانی قیمت
برخی کاالها و محصوالت در بازار با اشــاره
به اینکه در بعضی مواقــع پارازیتهایی در
بازار ایجاد میشــود ،تأکید کرد :ما در حال
حاضر در جنگ اقتصادی هستیم و در جنگ
خبرهــا و اتفاقاتی میافتد تا مســئوالن ما را
غافل گیر کنند.
دبیر اتاق تعاون اســتان همدان ابراز کرد :در
این جنگ اقتصادی دشــمنان عدهای دالل به
بازار ایران میفرستند تا یک کاال یا محصولی

را بیــش از حد با یک قیمــت باالیی خرید
میکننــد و کاالی خریداری شــده را از بین
برده و یا صادر میکنند.
نادی تصریح کرد :با ایــن گونه اقدامات در
بازار تنش ایجاد میشود که دولت وارد شده
و در حــال کنترل قیمتها اســت و قیمت
محصولی نظیــر پیاز در حال حاضر در بازار
در حال کنترل اســت و این ها از تنشهایی
ایجادی است که شبکههای غیررسمی به بازار
وارد میکنند.

همدان
رتبه نخست کشور
بیمه اراضی را
کسب کرد

بر این میزان اراضی کشاورزی تحت پوشش
بیمــه ،تعداد  40هزار راس دام و یک میلیون
قطعه طیور در اســتان همدان تحت پوشش
صندوق بیمه کشاورزی قرار دارند.
وی یادآورشــد :اســتان همدان در سطح
کشــور در میزان اراضی بیمه شده دیم رتبه
اول و در اراضی زراعی بیمه شده رتبه سوم
را داراست.
وی افزود :در بارشهای سیلآسای اخیر 54
هــزار و  386هکتار از اراضی اســتان دچار
آبگرفتگــی و خســارت و  4هــزار و 717
جایــگاه دام و انبار علوفه و  222قنات و 52
پل تخریب شد.
ظفری همچنیــن  701راس دام 180 ،کلنی
زنبور عســل ،يک میلیون و  400قطعه بچه
ماهــی 405 ،کیلومتر جــاده بین مزارع74 ،

واحداستخر پرورش ماهی و  12کانال انتقال
آب را از دیگر خســارات و تلفات ناشی از
بارشهای اخیر در حوزه کشــاورزی سطح
استان برشــمرد و بيان کرد :تاکنون افزون بر
 513میلیارد تومان به حوزه کشاورزی استان
همدان در بخشهای مختلف خسارت وارد
شده است.
وی با تاکید بر اینکه حتما دامداران نســبت
به بازســازی و ترمیم اصطبلهای فرســوده
و غیر مقــاوم خود اقدام کننــد تا در چنین
شــرایطی دچار خسارت نشوند خاطر نشان
کرد :روســتاییان و مــردم از تخریب عرصه
منابع طبیعی خودداری کنند تا روستاها شاهد
سیالب نشوند.
معاون فنی جهاد کشــاورزی اســدآباد هم
اظهار کــرد :در بارندگیهای اخیر افزون بر

 121میلیارد تومان به کشــاورزان اسدآبادی
در بخشهای مختلف خسارت وارد شده که
امیدواریم با کمک دولت تا حدودی بخشی
از این خسارتها جبران شود.
علی ســرخوش با اشــاره بــه  97میلیارد
تومان خســارت وارده به اراضی زراعی و
باغی شهرســتان گفت:به باغداران توصیه
داریم که در مســیر عبور آب و یادر کنار
رودخانه هــا اقدام به درختــکاری نکنند
تا در شــرایط بارش های سیل آسا دچار
خسارت نشوند .
وی همچنیــن بــا تاکیــد بر بیمــه اراضی
کشاورزی توســط کشــاورزان اضافه کرد:
کشــاورزانی که اراضی خود را پیش از این
بیمه کردهاند قطعا دراین شرایط بیمه همراه و
یاری آنان در مخاطرات خواهد بود.

رئیــس اداره مدیریــت بحــران جهاد
کشــاورزی اســتان همدان گفت 180 :هزار
هکتار از اراضی کشــاورزی ســطح استان
همدان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی
قــرار دارند که از این میزان  150هزار هکتار
اراضی دیم و مابقی اراضی آبی هستند.
احد ظفری در حاشــیه بازدید از آبگرفتگی
اراضی کشاورزی اســدآباد بيان کرد :عالوه

قانون کار
جزئیات افزایش حقوق کارگران

حقوق کارگران در سال  ۹۸چقدر شد؟

با تصویب افزایش  ۳۶.۵درصدی حداقل دستمزد سال  ۱۳۹۸در
آخرین نشست اعضای شــورای عالی کار ،پایه حقوق کارگران ۴۰۰
ک میلیون
هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و  ۱۱۲هزار تومان به ی 
و  ۵۱۷هزار تومان رسید.
به گزارش ایســنا ،شورای عالی کار در دویســت و هشتاد و دومین
نشست خود در روزهای پایانی سال  ۱۳۹۷پس از  ۱۲ساعت مذاکره
فشرده میان نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و دولت ،حداقل دستمزد
کارگران و مشــموالن قانون کار را  ۳۶.۵درصــد افزایش داد .با این
افزایش پایه حقوق کارگران که در ســال گذشــته یک میلیون و ۱۱۲
هزار تومان بود به یک میلیون و  ۵۱۷هزار تومان رســید و  ۴۰۰هزار
تومان افزایش یافت.
اما شــورای عالی کار برای امســال رقم بن خواربار کارگران را که از
سال  ۱۳۹۵مبلغ  ۱۱۰هزار تومان ثابت مانده بود  ۸۰هزار تومان دیگر
افزایش داد تا از فرودین ماه سال جاری در حقوق کارگران  ۱۹۰هزار
تومان منظور شود.
حق مســکن از دیگر آیتمهای بســته مزد کارگران است که اعضای
شــورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته سر افزایش  ۶۰هزار تومانی
آن به توافق رسیدند.
به این ترتیب کمک هزینه مســکن کارگران که از سال  ۱۳۹۵مبلغ
 ۴۰هزار تومان بود نیز به  ۱۰۰هزار تومان رســید؛ اما این مصوبه
برای اجرایی شــدن به تأیید و تصویــب هیأت وزیران نیاز دارد و
کارگران انتظار دارند در همین روزهای نخست سال جدید ،هیأت
وزیران این مصوبه را تصویب کند تا در فیش حقوق فروردین ماه
آنها اعمال شود.
در مصوبه  ۲۸اســفند ماه سال  ۱۳۹۷همچنین سایر سطوح مزدی به
میزان  ۱۳درصد به اضافه روزانه  ۸,۷۰۰تومان معادل  ۲۶۱هزار تومان
رقم ثابت ماهانه تعیین شد؛ این در حالی بود که سال  ۹۷این رقم ۱۰.۴
درصد به اضافه روزانه  ۲,۸۲۰تومان معادل  ۸۴هزار و  ۶۲۴تومان رقم
ثابت در ماه به تصویب رسید.
افزایش سایر سطوح مزدی شامل کارگران مشمول قانون کاری است
که پایه حقوق آنها بیش از یک میلیون و  ۱۱۲هزار تومان مصوب سال
 ۹۷اســت .همچنین پایه سنوات کارگ ران به دنبال مصوبه  ۲۸اسفند
ماه شــورای عالی کار به  ۷۰هزار تومان رسید .پایه سنوات کارگران
قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار
سال گذشته روزانه  ۱,۷۰۰تومان معادل  ۵۱هزار تومان تعیین شده بود.
تمام کارگران دارای یک ســال ســابقه کار یا کارکنانی که یک سال
از دریافت آخرین پایه ســنوات آنها در کارگاه گذشته باشد ،مشمول
دریافت پایه سنواتی میشوند و این مبلغ به حقوق پایه کارگران اضافه
میشــود تا به تناســب در عیدی و پاداش ،اضافه کار و حق سنوات
آنها محاسبه شود.
اعضای شــورای عالی کار همچنین حق اوالد کارگران را به ازای هر
فرزند زیر  ۱۸سال  ۱۵۱هزار و  ۶۰۰تومان تعیین کردند که این میزان
سال گذشته  ۱۱۱هزار و  ۱۲۶تومان بود.
به گزارش ایسنا ،بخشنامه دستمزد سال  ۹۸قبل از شروع سال جدید
و  ۲۸اســفند ماه سال گذشته از ســوی وزیر کار جهت اجرا به تمام
بنگاهها و واحدهای مشــمول قانون کار ابالغ شــد تا افزایش ۳۶.۵
درصدی حداقل مزد از فروردین ماه امســال در پایه حقوق کارگران
اعمال شود.
با در نظر گرفتن کمک هزینه مســکن ،بن خواربار ،ســنوات و دیگر
مزایای جانبی مزد ،حداقل دســتمزد سال  ۱۳۹۸یک کارگر مجرد به
یک میلیون و  ۸۰۰هزار تومان و حداقل دســتمزد یک کارگر متأهل
با محاســبه حق اوالد یک فرزند به حــدود دو میلیون تومان افزایش
پیدا کرد.

■ جدول مزد سال ( ۱۳۹۸ارقام به تومان)

■ جدول مزد سال ( 1397ارقام به تومان)
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

بدمینتون باز همدانی مسافر مسابقات آسیایی شد
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان همدان گفت :امیر جباری
پرافتخارترین بدمینتون باز این اســتان جواز حضور در رقابت های قهرمانی آســیا را
کسب کرد.
عباس قهرمانی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت :مســابقات بدمینتون قهرمانی آسیا
در روزهای دوم لغایت پنجم اردیبهشــت سال جاری در کشور چین برگزار می شود و
جباری ملی پوش ایرانی حاضر در این رقابت ها است.
وی اضافه کرد :جباری پیش از شــرکت در رقابت های قهرمانی آسیا قرار است  25ماه

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

جاری در مسابقات بین المللی بدمینتون ویتنام حضور یابد.
قهرمانی خاطرنشــان کرد :این ملی پوش ارزنده بدمینتــون همدان هم اکنون در کمپ
تمرینی پیشرفته آسیا به میزبانی کشــور ویتنام زیر نظر مربیان مجرب آسیایی آموزش
می بیند.
امیر جباری با  17سال سن  9سال در رشته بدمینتون فعالیت دارد و در چهار سال گذشته
به صورت ثابت در تیم ملی عضویت داشته است.
کاپیتان فعلی تیم ملی جوانان کشــورمان از سال  89تاکنون طالی رقابت های بدمینتون
نونهاالن ،نوجوانان و جوانان کشــور را کسب کرده است و با وجود حضور در این رده
سنی توانست در رنکینگ بزرگساالن در رده سوم قرار گیرد.
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پاس صعود میکند؟

 ۲بازی حیاتی
تا دسته یک
تیم پاس همدان برای صعود مســتقیم
به لیگ دســته اول  ۲بازی حیاتی پیش رو
دارد ،در این شرایط همه مسئوالن استان و
هواداران تیم باید دست به دست هم بدهند
تا به بهترین شکل ممکن از نماینده فوتبال
همدان حمایت کنند.
پس از انتقال تیم پاس به شــهر همدان در
ســال  86این تیم  4فصل را در لیگ برتر
سپری کرد ،اما در پایان فصل چهارم ،یعنی
فصل فوتبالی  90-89قهرمان اســبق آسیا
با ایســتادن در رتبه شانزدهم جدول برای
اولین بار در طول تاریخ خود از سطح اول
فوتبال کشور دور ماند و به لیگ دسته یک
سقوط کرد.
تیــم پــاس در دســته اول  5فصل برای
صعــود به لیگ برتر تالش کرد ،اما نه تنها
این تالش ثمری نداشــت بلکه در فصل
 95 -94با قرار گرفتن در رده شــانزدهم
جدول ســقوط به دسته دوم فوتبال کشور
را نیز تجربه کرد.
قهرمان اســبق لیگ برتر کشــور از فصل
 96 -95تا فصل جاری فوتبال کشور یعنی
فصل  98 -97در لیگ دســته دوم فوتبال
باشــگاههای کشــور برای صعود به لیگ
دسته اول در حال تالش است ،اما هیچگاه
تا این اندازه به صعود به لیگ یک نزدیک
نبوده است.
تیم پــاس همدان  2هفته مانــده به پایان
مســابقات گــروه ب لیگ دســته دوم با
احتساب  3امتیاز دیدار پرسپولیس گناوه (

در حالی که تیم پاس برنده این دیدار بود
تیم رقیب در دقایق پایانی زمین مسابقه را
ترک کرد تا نتیجه بازی را کمیته انظباطی
تعییــن کند) با  39امتیــاز در جایگاه دوم
جدول ایســتاده است .تیم نیروی زمینی با
 42امتیاز ( یک بازی بیشــتر از تیم پاس)
صدرنشین گروه ب است و تیم آرمان گهر
سیرجان با  38امتیاز تعقیب کننده جدی
تیمهای نیروی زمینی و پاس برای صعود
به لیگ دسته اول است.
تیم پاس همدان در حالی از ساعت 16:45
روز پنجشــنبه  22فروردین در ورزشگاه
غدیــر تهران به مصاف میزبــان خود تیم
نیــروی زمینی میرود که کارشناســان از
این دیدار به عنوان فینــال گروه «ب» یاد
میکنند.
پــاس در صــورت پیــروزی در برابــر
نیروی زمینی و کســب  3امتیاز این دیدار
جدیتریــن رقیب خود را بــرای صعود
مســتقیم به لیگ دســته اول پشــت سر
میگــذارد تا در هفته آخر مســابقات در
دیــدار مقابل تیم فانوس به دســت مس
شــهر بابک ابتکار عمل برای صدرنشینی
و صعود مســتقیم به لیگ دسته اول را در
دست داشته باشد.
اگر تیــم پاس در این  2دیــدار حیاتی و
حســاس امتیازی از دست بدهد شاید به
عنوان تیم دوم گروه خود به دیدار پلی اف
راه یابد و برای صعود به لیگ دســته اول
باید تیم دوم گروه الف را شکست دهد.

آگهی مزایده مورد وثیقه

به موجب پرونــده اجرایی کالســه  9600133موضوع
اســناد رهنی شــماره  50613و  60064و  56549دفتر
اسناد رسمی شماره  19شهر نهاوند استان همدان ،بانک
کشــاورزی فیروزان جهت وصول مبلغ 26419237040
ریال (بیســت و شش میلیارد و چهارصد و نوزده میلیون
و دویســت و ســی و هفت هزار و چهل ریال) موضوع
الزماالجرا و خســارت تأخیــر الــی یومالوصول علیه
شــرکت تعاونی تولید فرآوردههای لبنی گل پونه نهاوند
به شــماره ثبت  553تاریخ ایجاد  1379/12/7شناسه
ملی  10820029363به نشــانی نهاوند ،کیلومتر  19جاده
کرمانشــاه و مراد شــجاعیان فرزند گل برار تاریخ تولد
 1337/7/1شماره ملی  3960843119شماره شناسنامه
 1545و هادی ســلگی نام پدر علی نجــات تاریخ تولد
 1341/3/2شــماره ملی  3962039090شماره شناسنامه
 5و امیدعلی علی بخشــی نام پــدر حاجی تاریخ تولد
 1332/2/20شماره ملی  3960841450شماره شناسنامه
 1378و علی رضا دکامین فرزند محمد مراد تاریخ تولد:
 1355/6/1شماره ملی 3961265331 :شماره شناسنامه
 314مبادرت به صدور اجرائیه نموده است اجرائیه صادره
به متعهدین ابالغ گردیده سپس بنا به تقاضای بستانکار
موارد وثیقه برابر نظریههای وارده به شماره /11108ن96/
مــورخ  96/9/23و /12094ن 96/مورخ 1396/11/23
و /3594ن 97/مــورخ  97/7/25و /3633ن 97/مورخ
 97/7/29و /5797ن 97/مورخ  97/11/21کارشناســان
رسمی دادگســتری مورد ارزیابی که ارزش و مشخصات
آنها به شرح ذیل میباشد:
الف) ششــدانگ پالک ثبتی  33فرعی از باقیمانده 42
اصلی واقع در بخش  3حوزه ثبتی نهاوند استان همدان،
که برابر نامه شــماره /9908ن 96/مورخ  96/8/4اداره
ثبت اســناد و امالک نهاوند به مساحت  1256مترمربع
بنام هادی ســلگی مالک دو دانگ از ششــدانگ و مراد
شــجاعیان مالک چهار دانگ از ششــدانگ ثبت و سند
مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشــناس رســمی
دادگستری :واقع در نهاوند ،روستای موسیآباد ،نرسیده
به روســتای رودباری به قیمت  1091200000ریال ارزیابی
گردیده و محدود اســت به حدود شماالً :در سه قسمت
به طور شکســته به طول  170/00متر مرزیست به جاده
رودباری ،شــرق ًا :به طول  190/00متر مرزیست اشتراکی
به باقیمانده پالک  42اصلی ،جنوب ًا :به طور شکســته در
شش قســمت جمع ًا به طول  192/5متر به جوی عمومی
رودباری ،غرب ًا فاقد حد است.
ب) ششــدانگ پــاک ثبتــی  204فرعــی از  1اصلــی
واقــع در بخــش  2حــوزه ثبتــی نهاونــد اســتان
همــدان کــه برابــر نامــه شــماره /9112ن 96/مــورخ
 96/7/11اداره ثبــت اســناد و امــاک نهاونــد بــه
مســاحت  397مترمربــع بنــام مــراد شــجاعیان مالــک
ســه دانــگ از ششــدانگ و امیــد علــی علیبخشــی
مالــک ســهدانگ از ششــدانگ ثبــت و ســند مالکیــت
صــادر گردیــده بنــا بــه اظهــار کارشناســی رســمی
دادگســتری :واقــع در نهاونــد ،شــهرک طالقانــی ،جنــب

آگهي حصر وراثت

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف فامنین
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بانوی همدانی مدرس داوری
فوتبال آسیا شد

اما در بدترین شــرایط ،ممکن اســت تیم
پاس با از دســت دادن امتیــازات این 2
دیــدار از قافله رقابت بــا تیمهای نیروی
زمینی و آرمان گهر ســیرجان جا بماند و
جواز حضور در لیگ دسته اول را به دست
نیاورد .بنابراین ایــن  2بازی پایانی برای
تیم پاس حکم مــرگ و زندگی را دارد و
باید از مســئوالن ارشد استان و نمایندگان
همدان در مجلس شورای اسالمی تا اداره
کل ورزش و جوانان استان ،هیأت فوتبال
همدان و هواداران تیم پاس پای کار بیایند
و از هیچ کمک مادی و معنوی به نماینده
فوتبال همدان دریغ نکنند .به ویژه آن که با
توجه به اتفاقات عجیب و غریبی که حول
تیم نیروی زمینی اتفاق میافتد اینگونه به
ذهن متبادر میشود که دستهای پنهانی
در حال هموار کردن راه صعود این تیم به
لیگ دسته اول هستند.

فدراسیون شــرافت فوتبال را
حفظ کند

سرپرست مدیرعاملی باشگاه پاس در گفت
وگو با تسنیم  ،با بیان این که تیم پاس زیر
نظر احمد جمشــیدیان مربی توانای خود
تمرینــات خوبــی را در تعطیالت نوروز
پشت سر گذاشت اظهار داشت :بازیکنان
ما از آمادگی خوبی برخوردارند و توانستند
در آخرین دیدار خود تیم شهدای بابلسر را
با  3گل از پیش رو بردارند.
محمد مظهری افزود :تیم پاس برای صعود
به لیگ دســته اول  2دیدار مهم و حیاتی

ترمینــال قدیــم بروجــرد و بــه قیمــت 7328500000
ریــال ارزیابــی گردیــده و محــدود اســت بــه حــدود
شــماالً :در ســه قســمت جمعــ ًا بــه طــول  34/70متــر
دیــواری اســت بــه باقیمانــده پــاک  82فرعــی از یــک
اصلــی شــرق ًا :بــه طــول  13/75متــر درب و دیــواری
اســت بــه پیــاده رو بلــور نهاونــد بروجــرد ،جنوبــ ًا
بــه طــول  34.20متــر دیــواری اســت بــه خیابــان 24
متــری ،غربــ ًا بــه طــول  10متــر دیــواری اســت بــه
باقیمانــده  82فرعــی از یــک اصلــی.
پ) ششــدانگ پالک ثبتی  931فرعی از  43اصلی واقع
در بخش  3حوزه ثبتی نهاوند اســتان همدان ،که برابر
نامه شــماره  96/5005292مــورخ  96/7/19اداره ثبت
اســناد و امالک نهاوند به مســاحت  13827مترمربع
بنام شــرکت فرآوردههای لبنی گل پونــه نهاوند ثبت
و ســند مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناسان
رسمی دادگســتری :واقع در نهاوند ،جاده کرمانشاه ،بعد
از روستای لیلی یادگار (نرســیده به سه راهی روستای
شــهرک) ،ســمت چپ ،شــرکت گل پونه و به قیمت
 24800000000ریــال ارزیابی گردیده و محدود اســت
به حدود :شــماالً در سه قســمت اول مرزیست به طول
( )51/65پنجاه و یک متر و شــصت و پنج سانتیمتر به
باقیمانده چهل و ســه اصلــی دوم درب و دیوار به طول
( )5/10پنج متر و ده ســانتیمتر به جاده سوم مرزیست
به طول ( )36/00ســی و شــش متر به باقیمانده چهل و
سه اصلی ،شــرق ًا :مرزیست اشتراکی به طول ()148/50
یکصد و چهل و هشــت متر و پنجاه سانتیمتر به شماره
یکصد و پنج فرعی از چهل و سه اصلی ،جنوب ًا :مرزیست
اشــتراکی به طول ( )98/80نود و هشــت متر و هشتاد
ســانتیمتر به شــماره یکصد و پنج فرعی از چهل و سه
اصلی ،غرب ًا مرزیســت به طول ( )141/18یکصد و چهل و
یک متر و هجده سانتیمتر به جاده.
ت) ششــدانگ پالک ثبتی باقیمانده  147فرعی از 3871
اصلی واقع در بخش  1حوزه ثبتی نهاوند اســتان همدان،
که برابر نامه شــماره /9461ن 96/مــورخ  96/7/19اداره
ثبت اسناد و امالک نهاوند به مساحت  147متر مربع به نام
علیرضا دکامین ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده ،بنا به
اظهار کارشناسان رسمی دادگستری :واقع در نهاوند ،بلوار
مهدیه ،باالتر از مسجد مهدیه ،کوچه گلستان  9و به قیمت
 2105000000ریال ارزیابی گردیده و محدود است به حدود
شــماالً به طول  24متر دیوار به دیوار پالک  1454فرعی از
 3871اصلی ،شرق ًا به طول  6/10متر درب و دیواریست به
خیابان  10متری ،جنوب ًا به طول  24متر دیوار به دیوار پالک
 146فرعی از  3871اصلی غرب ًا :به طول  6/15متر دیوار به
دیوار پالک  138و  139فرعی از  3871اصلی
ث) تجهیزات ،ماشــینآالت و تأسیســات شرکت گلپونه
نهاونــد که برابر نظریــه وارده به شــماره /3594ن97/
مورخه  1397/7/25کارشنانس رسمی دادگستری به مبلغ
 30120000000ریال مورد ارزیابی و قیمت آنها قطعی گردیده
که مشخصات آن به شرح ذیل میباشد:
ماشیناالت تولیدی فرآوردههای لبنی
 -1دو دســتگاه مخزن دریافت شیر دوجداره استیل 1000

آقای رضا محققی دارای شماره شناســنامه  5029191208به شرح دادخواست کالسه 112/6/98ح
از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن محققی
به شماره شناســنامه  1206در تاريخ  1397/12/29در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حینالفوت آن متوفی منحصر است به -1 :رضا محققی فرزند حسن به شماره شناسنامه  3115متولد
 1357صادره از فامنین -2علی محققی فرزند حســن به شــماره شناسنامه  5029779833متولد
 1338صادره از فامنین  -3مصطفی محققی فرزند حسن به شماره شناسنامه  8موالید متولد 1349
صادره از فامنین  -4محمد محققی فرزند حســن به شماره شناســنامه  5029191216متولد 1359
صادره از فامنین  -5امیرحسین محققی فرزند حسن به شماره شناسنامه 5020126802متولد1380
صادره از فامنین  -6یوســف محققی فرزند حســن به شــماره شناســنامه 5029187669متولد
1354صادره از فامنین  -7صغری محققی فرزند حسن به شماره شناسنامه  1805متولد 1336صادره
از فامنین  -8خاتون محققی فرزند حسن به شماره شناسنامه 2414متولد 1351صادره از فامنین -9
هاجر محققی فرزند حسن به شماره شناسنامه 5029186549متولد 1353صادره از فامنین  -10رقیه
جلیلینیا فرزند میرزا علی به شــماره شناسنامه  3990324047متولد  1348صادره از رزن همسر
متوفی اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )4

خبـر

پیش رو دارد که باید با دست پر از این دو
دیدار بیرون بیاید.
وی با انتقاد از عملکرد برخی تصمیمگیران
زیرمجموعه فدراســیون فوتبال گفت :در
این فصل و تا به اینجای کار فدراســیون
فوتبال به تیم نیروی زمینی لطف داشــته
و همین مســئله باعث شــده که این تیم
صدرنشین گروه ب مسابقات باشد.
مظهری تصریح کرد :وقتی در مســابقات
فوتبــال نظــارت حاکم نباشــد اتفاقات
ناخوشایندی رخ میدهد و تیمهای برنده
و بازنــده در یک رقابــت جوانمردانه و
ورزشی مشخص نمیشوند.
وی با اشــاره به این کــه در این فصل از
مســابقات لیگ  2کــم شــاهد اتفاقات
ناخوشــایند و نادرست نبودیم تاکید کرد:
امیدواریم در این دیدار حســاس دوستان
دیدگاه خود را تغییر دهند و از خدشهدار
شدن شرافت فوتبال جلوگیری کنند.

ضرورت حفظ آرامش روانی تیم

پیشکســوت فوتبال همدان نیز با بیان این
که بازی برابر تیمهای نیروی زمینی و مس
شــهر بابک برای تیم پاس حکم مرگ و
زندگی را دارد اظهار داشــت :همه استان

لیتری به ارتفاع  4متر قطر  5/2متر مجهز به الکتروموتور،
همزن ساخت مخازن استیل غرب به شمارههای  86128و
872003
 -2یک دستگاه مخزن اســتیل ساده  5000لیتری ساخت
مخازن استیل غرب مجهز به الکتروموتور ،همزن ،نردبان،
ترمومتر ،آنالوگ سریال 207
 -3دو دستگاه مخزن تمام استیل  5000لیتری ساده ،ساخت
بهساز استیل غرب ،مجهز به گیربکس ،الکتروموتور ،پمپ
استیل
 -4یک دســتگاه وان دریافت شیر بر روی باسکول توزین
به ابعاد  8متر*امتر*  2متر ســاخت صنایع پند ،ســریال
 8200639مجهز به مانتیور و کفی  1/5متر*  1/5متر
 -5یک دستگاه وت پنیرزنی تمام استیل با موتور گیربکس
دندهای همراه با شاسی
 -6یک دســتگاه مخزن پلی اتیلن  5000لیتری مجهز به
شاسی فلزی
 -7یک دستگاه کالریفایرو روسی با پایه چرخدار با روکش
گالوانیزه روسی کرم ساخت  USSRسریال 1139
 -8یک دســتگاه پاســتورایزر  5000لیتری ،تمام استیل،
ساخت مهارت جهان
 -9یک دستگاه سپراتور خامه با الکتروموتور ،فشار سنج
 250بار تمام استیل ،قطر  80سانتی
 -10یک دستگاه هموژنایزر ساخت مخازن استیل غرب سه
محوره با ابعاد  1متر*  1متر*  1/5متر
 -11یک وان پلی اتیلن با شاسی فلزی با ابعاد  3متر* 1/2
متر*  1متر
 -12یک دســتگاه وت پنیر زنی بــا موتور گیربکس ،میل
لنگ ،شاسی
 -13یک دســتگاه مخزن استیل  5000لیتری سه جداره با
موتور گیربکس ،نردبان ،ساخت مهارت جهان
 -14یک دستگاه مخزن استیل ساخت مخازن استیل غرب
سه محوره با موتور گیربکس ،نردبان دستی
 -15یک دستگاه مخزن اســتیل  2000لیتری بر روی پایه،
با نردبان دستی
 -16یک دستگه سینک بلندر تمام استیل ساخت مهارت
جهان با شاســی قوطی موتور و پمپ اســتیل ،مجهز به
کلکتور  18انشعابی
 -17یک دستگاه خمیر گیر نانوایی مجهز به تغار گردان به
قطر یک متر کرم رنگ
 -18یک دســتگاه مخزن اســتیل  10000لیتری با موتور،
همزن ،نردبان ،ساخت گروه صنعتی مهارت جهان
 -19یک دستگاه مخزن اســتیل با ترمومتر عقربهای 500
لیتری تک جداره درب از باال ،سریال 265
 -20چهار دســتگاه مخزن اســتیل ســه جداره همراه
موتور همزن  5000لیتری ســاخت مخازن استیل غرب به
ســریالهای  8801318 ،86132 ،801214 ،86120دارای
ترمینال  20انشعابی استیل
 -21یک دســتگاه هموژنایزر سه محوره  5000لیتری تمام
استیل سریال  86/50مجهز به الکتروموتور ،پولی ،تسمه،
ساخت مخازن استیل غرب به ابعاد  1متر*  1متر*  1/3متر
 -22یک دســتگاه مخزن اســتیل  3000لیتری با موتور

برای حمایت از نماینده فوتبال همدان در
لیگ  2باید پای کار بیایند.
شــهاب شــادفر افزود :یک سال تالش
مجموعــه پاس از بازیکنــان و کادر فنی
گرفته تا هیأت فوتبــال ،اداره کل ورزش
و جوانان و هواداران در این  2بازی به بار
مینشیند و به همین دلیل همه باید دست
به دست هم بدهند تا پاس دست پر از این
 2مسابقه بیرون بیاید.
وی با اشــاره به این که در لیگهای دسته
دوم و ســوم نظارت کمتر از لیگ برتر و
دسته اول است عنوان کرد :در این شرایط
در حق تیمهایی که از حمایت مســئوالن
شهر و استان خود ،رســانههای محلی و
هواداران پرتعداد برخوردار نیستند اجحاف
میشود.
شــادفر با تقدیر از اقــدام کانون هواداران
باشــگاه پاس برای اعزام هوادار به تهران
تاکید کرد :بیــش از  300هوادار همدانی
برای تشــویق تیم پاس به تهران میروند
و این یعنی  300جفت چشــم تیزبین که
همه اتفاقات بــازی و قضاوت داوران را
رصد میکند.
وی عنــوان کــرد :رئیس هیــأت فوتبال

گیربکس در باالی مخزن
 -23یک دستگاه شیرینگ پک به طول  2/1متر با تسمه به
عرض  60سانت ،تابلوی برق ،چک پنوماتیکی ،فن
 -24یک دستگاه دوغ پرکن با دو دستگاه ساکشن  16و 18
نازله ،اتوماتیک و دســتی ،اینورتر برای تغییر سرعت ،نوار
نقاله  6متری ،دو عدد تابلوی برق ،مجهز به ویدئو
یک دســتگاه شــیر پرکن ،ســاخت
-25
ماشینسازی حکمائی مجهز به الکتروپمپ استیل ساخت
شرکت مهارت جهان
 -26یک دستگاه پر کن چهار نازله ساخت شرکت مخازن
اســتیل غرب با مخــزن  80لیتری و یک دســتگاه جک
پنوماتیک
 -27یک دستگاه ســپراتور خامه مدل  OCH-10همراه
پلیت کولر ،تابلوی برق ،الکتروپمپ ،ساخت شرکت مهارت
جهان
 CIP -28مجهز به ســه مخزن سود ،اســید ،آب2000 ،
لیتری ،با تابلوی برق سیســتم مانیتورینگ ،الکتروپمپ،
پلمب کولر ،ساخت مهارت جهان
 -29ترمینالهای چهارده کاناله اســتیل ســاخت مهارت
جهان
 -30تجهیزات ســالن پنیرسازی یک دستگاه وت با موتور
میل دنده ،میز استیل چرخدار  2/5متر*1متر ،مخزن استیل
 1000لیتری ،همزن ،باسکول دیجیتال  GAMAREYپنج
عدد تشت استیل
تجهیزات و تأسیسات الکتریکی ،مکانیکی و تبریدی:
 15 -1دستگاه تابلوهای برق اصلی و دیواری
 -2کابل کشی صنعتی در سراســر کارخانه بین تابلوها و
ماشینآالت و تجهیزات
 -3لولهکشی صنعتی تمام استیل همراه با شیرآالت استیل
ر -تجهیزات موتورخانه شــامل :دیگ بخار ساخت آروین
بخار ،مشــعل دوگانه سوز ،منبع کویلی 1000 ،لیتیر ساخت
شرکت پاک فن بخار ،سختیگیر آبساران
 -5گرمخانه و ســردخانه شــامل لوله و شیرآالت ،پمپ،
گرمخانــه با یونیت هیتــر ،عایق از کف ،دیوار ،ســقف،
ســردخانه با مســاحت  100مترمربع با اواپراتور دوفنه،
عایقبندی ،سردخانه به مســاحت  50متر مربع مجهز به
اپراتور
 -6آیس بانک اســتیل  1متر*  1/5متر*  2متر ســاخت
الکترواستیل ،مجهز به تابلوی برق ،کندانسور و خشک کن،
بر روی شاســی ،لوله و شیرآالت ،ایس بانک بتنی مجهز به
اوپراتور ،الکتروپمپ ،لوله کشی پلیمری
 -7برج خنک کننده چوبی بــا بدنه ورق گالوانیزه ،با نرده
چوبی ،الکتروفن به قطر  60ســانت بر روی مخزن ذخیره 2
متر* 2متر*  3متر با شاسی از جنس قوطی 14
 -8کندانســون واقع در حیاط ،کمپرسور تبریدی آلمانی،
یخچال ویترینی دو درب نارنجی ،دو دســتگاه فن بوران،
آکوموالتور در برج خنک کننده
 -9سختیگیر و مخزن ذخیره سوخت از جنس ورق سیاه
استوانهای  3000لیتری ،منبع کویلی ساخت آبساران ورق
گالوانیزه
 -10کمپرسور هوای فشــرده اسکرو مدل 30 Tornado

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760326009000440مورخ  97/10/22هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات مالكانه
ی قنبری فرزند محمد به شماره شناسنامه  10299صادره از فامنین به شماره ملی
و بالمعارض آقای عل 
 3990090992در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت دویست و چهارده مترمربع و سیوهفت صدم
مترمربع قســمتی از پالك  104اصلي واقع در بخش پنج همدان خريداري از مالك رسمي آقای کاظم
ناصری محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود،
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )290
تاريخ انتشار نوبت اول1397/10/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/10 :

رضا بیات  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

استان همدان هم در گفتوگو با مسئوالن
فدراسیون درخواست نظارت دقیق بر دو
هفته پایانی مسابقات را کرده که این اقدام
نیز قابل تقدیر است.
شــادفر در پاســخ بــه این ســؤال که
مســئوالن اســتان چه اقداماتــی برای
حمایــت از نماینــدگان فوتبال همدان
انجــام بدهند تا شــرایط پیــروزی تیم
پاس در ایــن  2مســابقه پایانی فراهم
شــود گفت :تالش برای حفظ آرامش
روحــی و روانی تیم و ایجاد انگیزه بین
بازیکنــان و کادر فنی از جمله اقداماتی
است که میتواند به تیم پاس در این دو
بازی حساس کمک کند.
وی افزود :فراهم کردن شرایط سفری
راحت به تهران ،اســتقرار تیم در هتلی
مناســب پیش از بــازی ،تضمین برای
پرداخت باقــی مطالبــات بازیکنان و
کادر فنــی و در نظــر گرفتــن پاداش
برد و حضور مســئوالن ارشــد استان
در اســتادیوم محل بازی در  2مسابقه
پیــش رو باعث حفظ آرامش روحی و
روانی بازیکنان و ایجــاد انگیزه برای
آنها میشود.

ساخت هواسازان با نمایشگر دیجیتالی مجهز به تابلوی برق
به ظرفیت  3/6هوای فشرده  3000لیتری
 -11مخــزن ذخیره آب چاه فلــزی در ارتفاع  12متری با
ظرفیت  20000لیتری ،مجهز به پمــپ کف کش ،لولههای
رفت و برگشت ،نردبان
 -12ســمپاش دارای نازل ،فن تهویه  80سانتی ،رکتیفایر
ساخت گام الکترونیک ،مخزن  6000لیتری گازوئیل
 -13آهنآالت قراضه ،لولــه و ایرانیت ،اتصاالت  ،pvcدو
عدد مخزن ورق گالوانیزه ،لولــه پولیکا ،مخزن پلی اتیلن
هزار لیتری ،چند بشکه ،چهار پایه ،میز کارگاهی
 -14باسکول  500کیلویی چرخدار ساخت ایران کار
 -15جک پالت  3تن و گاری فلزی گالوانیزه دستی چرخدار
1متر* 2متر
 -16لولهکشی تأسیسات در محوطه
 -17ســه عدد تیرگذاری و کابل کشــی بــرق به انضمام
روشنایی محوله
امتیاز آب و برق:
امتیاز برق  120کاول به شماره 1/6/12/840/08116/0011مجهز
به ترانس هوایی
امتیاز چاه آب عمیق به اضافه هزینه حفاری

لوازم اداری و خدماتی

 -1دو دستگاه کامپیوتر  pcبا مانیتور  ،LCDتلویزیون 20
اینچ ،پرینتر ،تلفن ،فاکــس ،بخاری ،فایل ،کمدهای رخت
کن  18ســلولی ،یخچال دو درب ،کابینت آشپزخانه ،میز و
صندلی اداری ،گاز پنج شعله ،قفسه دو طبقه ،گیره
لوازم آزمایشگاهی
-1تجهیــزات آزمایشــگاه شــامل ســانتریفیوژقرمز
 GERBERهات پلیت مغناطیسی ،ترازوهای دیجیتالی،
یخچال تک درب یخساران ،ظروف آزمایشگاهی ،ترمولپ،
انکوپاتور  B30انکوباتور سرد شــیمازکو ،میز و صندلی،
کابینت ،بنماری  PH ،8متر ،آناالیزر
پالک فوق از ســعت  9الــی  12روز سهشــنبه مورخ
 1398/2/10در اداره ثبــت نهاونــد از طریق مزایده به
فروش میرســد مزایــده از مبلغ ارزیابی شــروع و به
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته میشود .الزم به
ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که
مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و
عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه
رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی
بابت هزینههای فــوق از محل مازاد بــه برنده مزایده
مسترد خواهد شــد و نیمعشر و حق مزایده نقدا ً وصول
میگردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان
مقرر برگزار خواهد شد.
(مالف)7
تاریخ انتشار1398/1/20 :

محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326007001287مورخه  1397/12/15هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای علیاکبر ملکی خوشنود فرزند اسداله به شماره شناسنامه  170صادره
از بهار در ســه دانگ مشاع از شــش دانگ يك قطعه زمین مزروعی به مساحت  36650/35مترمربع
پالك 1496فرعی از  675فرعی از  152اصلی واقع در اراضی روستای دستجرد حوزه ثبتی بهار بخش چهار
همدان خريداري معالواسطه از مالك رسمي آقایان عیناله کتاب زاده و محمد نوری عفیف محرز گرديده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف)822
تاريخ انتشار نوبت اول1398/1/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم398/2/4 :

هادی یونسی عطوف -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

مدیــر روابط عمومی هیات فوتبال همدان گفت :برای نخســتین
بــار یک بانوی همدانی موفق به اخذ مجوز مدرســی داوری فوتبال
در قاره آسیا شد.
میثم فتاحی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت :کنفدراسیون فوتبال
آســیا با ارسال نامه ای از اضافه شــدن معصومه شکوری به فهرست
مدرسان داوری آسیا در سال  2019خبر داد.
وی اضافه کرد :شکوری تنها بانوی ایرانی حاضر در سمینار مدرسان
داوری آســیا در کواالالمپور مالزی بود که توانست به این افتخار مهم
دست یابد.
فتاحی بیان کرد :با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا فقط این بانوی داور
همدانی از کشورمان توانســت با موفقیت آزمون های الزم را پشت
ســر بگذارد و به عنوان مدرس داوری آســیا در سال جاری میالدی
انتخاب شود.
وی خاطرنشان کرد :حسن کامرانی فر ،محسن ترکی ،مسعود مرادی
و مسعود عنایت نیز در این سمینار حضور داشتند که در این بین تنها
شکوری موفق به کسب مدرک مدرسی داوری ای.اف.سی شد.
معصومه شکوری از داوران برجسته فوتبال همدان از سال  95به عنوان
ناظر ای.اف.سی پذیرفته شده بود.

چهار بانوی هاکی همدان مسافر جام ملتهای
آسیا شدند
رئیس هیات هاکی همدان گفت :چهار بانوی هاکی باز این استان
مسافر رقابت های هاکی داخل سالن جام ملت های آسیا شدند.
پوریــا حصاری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت :زینب احمدی،
ســمیرا یادگاری ،سمانه قاسمی و ســاناز بهرامی ملی پوشان هاکی
همدان در این رقابت ها هستند.
وی اضافه کرد :این چهار هاکی باز از ســابقه درخشــانی در میادین
مختلف برخوردار هســتند و حاال برای حضور در ترکیب اصلی تیم
ملی آماده می شوند.حصاری بیان کرد :هاکی بازان ملی پوش همدانی
قرار اســت در اردوی آماده سازی تیم ملی بانوان که از  21ماه جاری
برگزار شود ،حضور یابند.
وی خاطرنشــان کرد :این اردوی آماده ســازی به مدت یک هفته به
میزبانی تهران برگزار شود.
مســابقات جام ملت های آسیا تابستان امسال به میزبانی کشور تایلند
برگزار می شود.

آخرین رده بندی تکواندوکاران جهان
اعالم شد
آخریــن رنکینــگ المپیکی
تکواندوکاران از سوی فدراسیون
جهانی تکواندو اعالم شــد که
همچنــان «آرمین هادی پور» در
بیــن نمایندگان ایــران ،بهترین
جایگاه را دارد.
به گــزارش ایرنا ،فدراســیون
جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی
تکوانــدوکاران در ماه آوریل را
اعالم کرد که برخی از نمایندگان
کشورمان در این رده بندی ها چند پله صعود داشتند.
در رنکینگ اعالمی ،امتیازات ســومین دوره مســابقات جام ریاست
فدراسیون جهانی و جام فجر که به میزبانی کیش برگزار شد ،محاسبه
شده است.
در ردهبندی اعالم شــده« ،آرمین هــادیپور» نماینده وزن منهای 58
کیلوگرم ایران با کسب مدال طال سومین دوره مسابقات جام ریاست
فدراسیون جهانی همچنان در رده چهارم این وزن قرار دارد.
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139760326009000558مورخه  97/12/11هيأت موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک
فامنین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای علی خلیلی فرزند تقی به شماره شناسنامه
 926به شــماره ملی  5029941371صادره از فامنین در شش دانگ يك باب خانه به مساحت
دویست و هشت مترمربع و پنجاه و یک صدم مترمربع قسمتي از پالك  104اصلي واقع در بخش
پنج همدان خریداری از مالک رســمی آقای تقی خلیلی (حسین) محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد
شد( .مالف )3
تاريخ انتشار نوبت اول98/1/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/1/4 :

رضا بیات ،رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326007001285مورخه  1397/12/15هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای علیاکبر ملکی خوشنود فرزند اسداله به شماره شناسنامه  170صادره
از بهار در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمین مزروعی به مساحت  35819/87مترمربع پالك
 1497فرعی از  675فرعی از  152اصلي واقع در اراضی روســتای دستجرد حوزه ثبتی بهار بخش چهار
همدان خريداري معالواسطه از مالك رسمي آقایان عیناله کتاب زاده و محمد نوری عفیف محرز گرديده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )824
تاريخ انتشار نوبت اول1398/1/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/2/4 :

هادی یونسی عطوف -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com

شهرستان

مالیر
همدان

نهاوند

تویسرکان

رزن

کبودراهنگ

قهاوند

»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

هرگاه خداوند براى خانوادهاى خيرى بخواهد ،آنان را در دين ،فقيه و آگاه مىگردان َد و اعتدال در
معيشت و ميانهروى در كارهاشان را روزىِ آنان مىكند و كوچك آنها به بزرگشان احترام مىنهد
و اگر براى خانوادهاى ،غير از آن بخواهد ،ايشان را به حال خود رها مىكند.
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به صحرا بنگرم صحرا ته وینم
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به دریا بنگرم دریا ته وینم
نشان روی زیبای ته وینم

شماره 3443

باباطاهر

فناوري

فریب اسکنر اثرانگشت گالکسی اس ۱۰
با چاپگر سه بعدی

حسگر اثرانگشت گوشی گالکسی اس  ۱۰که با هدف ایمن سازی
این گوشــی طراحی شده با استفاده از اثرانگشت چاپ شده با چاپگر
ســه بعدی به راحتی فریب میخورد.به گــزارش دیجیتال ترندز ،در
سالهای اخیر شرکتهای سازنده گوشیهای هوشمند از روشهای
مختلفی برای ایمن سازی تولیدات خود استفاده کردهاند که از جمله
آنها میتوان به اســتفاده از حســگر اثرانگشت ،سیستمهای شناسایی
چهره و حتی حسگرهای بررسی کننده وضعیت رگهای خونی اشاره
کرد.اما هیچیک از این روشها از دقت کامل برخوردار نیســتند و به
تازگی مشخص شده که حسگر اثرانگشت گوشی گالکسی اس  ۱۰نیز
با چاپ سه بعدی عکس اثرانگشت قابل فریب دادن است.

آیفون های آینده بو را تشخیص می دهند

اروپا فضاپیمای خودران به فضا می فرستد

به تازگی حق امتیازهایی متعلق به اپل منتشــر شــده که نشان می
دهــد احتماال آیفون ها یا اپل واچ آینده این شــرکت می توانند بو را
تشخیص دهند.به گزارش اپل اینســایدر ،طبق حق امتیازهای منتشر
شــده جدید ،آیفونها و اپل واچ های آتی به قابلیتهای شناسایی بو
تجهیز میشوند.
به نظر میرســد اپل مشــغول تحقیق روی روشهایی برای ردیابی
آلودگی و مواد شیمیایی خطرناک به وسیله حسگرهای کوچکی است
که در محصوالتش تعبیه میشوند.
در حق امتیازهای جدید اپل توضیح داده با اســتفاده از چند حســگر
مواردی مانند بوی غذاهای فاســد ،بوی عرق و حتی سطح قند خون
انسان را ردیابی میکند.

ســازمان فضایی اروپا  ۲۰۲۳میالدی فضاپیمایی به آســمان می
فرســتد که می تواند به طور خودکار مسیریابی کند .در حقیقت این
فضاپیما مجهز به فناوری خودروهای خودران زمینی است.
به گزارش اسپیس ،مأموریت ســیارکی آتی سازمان فضایی اروپا در
 ۲۰۲۳اجرا میشود .در این مأموریت از فناوری خودروهای خودران
در زمین استفاده میشود.
ایــن مأموریت دفاع ســیارهای «هرا» ( )Heraنــام گرفته و طی آن
فضاپیمایــی به ســیارک  Didymos ۶۵۸۰۳با قطر  ۷۸۰متر و قمر
کوچک آن (با قطر  ۱۶۰متر) سفر میکند.به طور معمول مأموریتهای
اعماق فضا از زمین کنترل میشوند و اطالعات مسیرها و جهتیابی از
مقر زمینی برای آنها ارسال میشود.

تجهیز  ۶مرکز دانشگاهی و درمانی به
تجهیزات پیشرفته علوم شناختی

ســتاد توسعه علوم و فناوریهای شــناختی معاونت علمی برای
توسعه و گســترش دانش علوم شناختی از تجهیز  ۶مرکز دانشگاهی
و درمانی به سیســتمها و تجهیزات پیشــرفته در حوزههای شناختی
حمایت کرد.به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
محمدحسین مقامی مسئول کارگروه ایمپلنت مغزی ستاد توسعه علوم
و فناوریهای شــناختی معاونت علمی گفت :این اقدام در راســتای
تمرکز بر تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و همچنین تجهیز
آزمایشگاهها و آماده سازی ابزارها و زیرساختهای مورد نیاز حوزه
علوم شــناختی در مراکز علمی و تخصصی انجام میشود و به عنوان
یک اولویت در راهبرد ستاد جایگاه ویژه ای دارد.

دستیابی به دانش فنی تولید پروبیوتیک
گیاهی با سویههای بومی قارچ

محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به دانش فنی تولید و
فرموالسیون جدید پروبیوتیک گیاهی (بیوکنترل /بیوفرتیالیزر) مبتنی
بر سویههای بومی قارچ تریکودرما دست یافتند.
به گزارش پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی ،مژگان کوثری،
عضو هیأت علمی پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مجری
این طرح اظهار داشــت :برای کنترل عوامــل بیمارگر گیاهی که
خســارتی حدود  ۳۵تا  ۵۰درصد به تولیدکنندگان وارد میکنند،
ســاالنه حدود  ۲۵میلیون لیتر انواع ســموم شیمیایی و دو میلیون
تن کود شــیمیایی در مزارع ،گلخانهها و باغهای کشــور مصرف
میشود.

گزارش
گردشگري
در اثر بارش باران سیل آسا در طول نوروز

 ۳۰۰میلیارد تومان خسارت به  ۷۳۰اثر
تاریخی

بارش باران های سیل آسا در نوروز  ۹۸به  ۷۳۰اثر تاریخی خسارت
وارد کرد این خسارت طبق برآورد معاونت میراث فرهنگی کشور حدود
 ۳۰۰میلیارد تومان بوده است.
محمد حســن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشــور گفت :تا کنون
برآورد ملی ما از خســارت آثار تاریخی بــه دلیل بارش بارانهای
سیل آســا حدود  ۳۰۰میلیارد تومان بوده اســت .ممکن است این
میزان خســارت در روزهای بعــد افزایش پیدا کند .مــا نمیدانیم
چقدر از این خســارت بــه بناهای تاریخی داده خواهد شــد ولی
اگر ســتادهای بحران این کمک را نکنند قطع ًا ما نمیتوانیم آثار را
مرمت کنیم .چون این کار بزرگی اســت و باید همه بناهای تاریخی
مرمت اضطراری شوند.
وی گفت :همه ادارههای کل میراث فرهنگی در اســتانهای کشــور
میزان خسارتهای واردشده به آثار تاریخی استان خود را به ستادهای
بحران اعالم کردهاند .ما هم کار را شــروع کردهایم به عنوان مثال برای
مرمــت قلعه فلک االفالک در خرم آباد ارزیابیها را انجام دادهایم باید
اول از هــر اثر تاریخــی ارزیابی بگیریم .بعد طبــق یک برنامه ریزی
درســت کار را شــروع کنیم .من تا جایی که میتوانستم به مسئوالن
مربوطه در میراث فرهنگی استانها اعالم کردم با هر بودجهای شروع
به کار کنند.
طالبیان گفت :باید بررســی دقیقتر انجام شــود تا ببینیم چقدر اعتبار
دیگر نیاز است .این میزان خسارت و اعتبار مورد نیاز تنها برای آثاری
است که در وضعیت اورژانسی مرمت قرار دارند .درباره برخی از آثار
گفتنــد که صدمهای ندیده اما وقتی خودم مراجعه کردم متوجه شــدم
باید مرمت شود مانند پل گاومیشان.
معاون میراث فرهنگی کشور گفت :استانهای سیل زده مانند لرستان،
گلســتان و خوزستان بیشــترین خســارت را در بخش آثار تاریخی
داشتهاند .بقیه میراث فرهنگی استانها نیز آسیبهایی که دیدند در اثر
بارندگی شــدید بوده است .پل کشکان در این میان بیشترین خسارت
را دیده است .چون یکی از پایههای پل از بین رفته است.
وی افزود :خســارت سیل و باران تنها در بخش میراث فرهنگی نبوده
اســت بلکه برخی از خانهها به عنوان مثال محل کار هنرمندان صنایع
دســتی بوده که معیشت آنها نیز خسارت دیده است بنابراین به بخش
گردشگری و صنایع دستی نیز خسارت وارد شد.

همدان صاحب نخستین هتل بشردوستی
کشور شد
معاون امور جوانان جمعیت هاللاحمر همدان گفت :هتل «آرین»
شهر همدان به دلیل ارایه خدمات بشر دوستانه از جمله ارائه خدمات
به نیازمندان و آســیب دیدگان به عنوان اولین هتل بشردوستی کشور
معرفی شد.
مریم پاک بین در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :این هتل در جریان سیل
و راه بندان اخیر برای اسکان اضطراری در راه ماندگان و خانواده های
آسیب دیده از سیل اعالم آمادگی کرد.
وی یــادآوری کرد :همچنین متولی این هتل در جریان بروز ســیل
در کرمانشــاه اقدام به اســکان همراهان بیمار بــه صورت رایگان
کرده بود.
معــاون امور جوانان جمعیت هاللاحمر همــدان ادامه داد :این هتل
بدون دریافت هزینه ای اقدام به برگزاری جشــن های گلریزان برای
جمع آوری کمک های نقدی برای بیماران خاص کرد.
پاک بین بیان کرد :همچنین خرید خودروی شــارژی برای جابجایی
آســان کودان سرطانی به بیمارســتان بعثت و راه اندازی اتاق کودک
در این یمارســتان از دیگر فعالیت های بشــر دوســتانه مسئوالن این
هتل بوده است.
وی اضافه کرد :با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ بشــر دوســتی ،این
هتل به واســطه فعالیت در این حوزه به عنوان اولین هتل بشردوستی
در کشور معرفی شد.
معاون امــور جوانان جمعیــت هاللاحمر همدان گفت 2 :مدرســه
بشردوســتی نیز به تازگی راه اندازی شد که یکی از اولویت های آنها
آشــنا کردن دانش آموزان این مدارس با فعالیت های بشــر دوستانه
است.
پــاک بین افزود :بنابراین دانش آموزان مدرســه عالمه حلی با حضور
در هتل آرین با فعالیت های بشردوســتانه صورت گرفته در این هتل
از نزدیک آشنا شدند.
وی اضافــه کــرد :در جریان این بازدیــد دانش آموزان آموزشــگاه
بشردوســتی عالمه حلی «یک» اقدام به نصب تندیس بشردوستی در
هتل آرین و تقدیر از خدمات این هتل به واسطه ارائه خدمت به آسیب
دیدگان و نیازمندان کردند.

بررسی چرایی تعطیلی رستورانهای شهر
■ برندهایی که به دالیل کوچک فرو میریزند

»»مریم مقدم

12فروردیــن ماه بود که خبر پلمب رســتوران
معروف عطر سیب در همدان رسانه ای شد خبری
که هم اتفــاق آن و هم انتشــار آن تعجب همه را
برانگیخــت و اغلب بر این باور بودند که اگر حال
رستورانهای خوش نام این است وای به حال دیگر
رستورانهای شهر برسد.
دو روز بعد از آن اتفاق زمانی که خبر پلمب برخی
اغذیه فروشیهای فست فودی رستوران کاکتوس
و وحدت همدان ودســتپخت نیز منتشر شد دیگر
انعکاس ایــن خبر نگرانی همــگان را برانگیخت
که چرا باید رســتورانهایی که در ردیف رستوران
خوشنام همدان هستند کارشان به پلمب و تعطیلی
اجباری برسد .
وقتی در تعطیالت نوروز شــاهد پلمب چند واحد
رســتوران معروف در همدان شــدیم  ،بسیاری از
مردم نســبت به این اتفاق اظهــار نگرانی کردند و
ســوال این بود که چرا در شهر همدان که به گفته
مسئوال ن امنترین رستورانها از لحاظ تهیه گوشت
ب باشیم؟
سالم است ،باید شاهد پلم 
در این زمینه  ،مســئول بهداشت محیط و حرفهای
مرکز بهداشــت همدان  ،علل پلمب رستورانهای
معروف همدان را رعایت نکردن اصول بهداشــتی
عنوان کرد.
حسین خالقیمجد با بیان اینکه رستوران «کاکتوس»
توسط دامپزشــکی پلمب شده و علت را نمیدانیم
اظهار کرد :رستوارن «عطر سیب» نواقص بهداشتی
داشــت و مشــکل آن مربوط به گوشــت فاسد و
غیرقابل مصرف نبود.وی با تاکید این رســتوران به
دلیل رعایت نشدن بهداشت و نظافت و استفاده از
ابزار نامناسب در پخت غذا پلمب شد گفت :برخی
از نواقص بحرانــی را نمیتوان بیتفاوت بود و به
همین دلیل برخورد صورت گرفت.
مسئول بهداشــت محیط و حرفهای مرکز بهداشت
همدان با بیان اینکه نقص کارت بهداشت و فضای
فیزیکی از دیگر موارد پلمب بود افزود :چلوکبابی
«وحدت» نیز به دلیل نواقص بهداشــتی و نظافت
و استفاده نامناسب از ابزار آشپزی و ...پلمب شد.
حسین خالقیمجد اظهارکرد :پیرو بازدید نوروزی
معاون بهداشتی دانشگاه ابن سینای همدان ،مدیریت
گروه مهندسی سالمت محیط و کار استان و واحد
بهداشــت محیط مرکز بهداشت همدان از رستوران
عطر سیب ،این مرکز پلمب شد.
وی بیان کرد :با مشــاهده نواقص بحرانی در زمان
بازدید بر اســاس دســتور رئیس مرکز بهداشــت
همدان این رســتوران ها توســط واحد مهندسی
بهداشت محیط مرکز بهداشــت شهرستان همدان
پلمب شد.
مســئول بهداشــت محیط حرفهای مرکز بهداشت
با پیگیری رسانه ها و فعاالن گردشگری
همدان محقق شد

تغییر ساعت و
قیمت بلیط قطار
همدان به تهران

با توجه به تغییر زمــان حرکت قطار همدان
ـ تهــران و کاهش نرخ بلیت این مســیر ریلی،
پیشبینی میشود استقبال از قطار همدان ـ تهران
بیشتر شود.
پــس از ورود راهآهن به همدان و راهاندازی قطار
مسیر همدان ـ مشــهد ،پیگیریها برای راهاندازی
قطار مســیر همدان ـ تهران نیز صورت گرفت و

غذافروشی معروف همدان پلمب شده اند ،مراکزی
که به دلیل معروف بودن نامشان برند محسوب می
شــدند و روزانه پذیرای تعداد فراوانی از مشتریان
بودند.
حال این سوال پیش می آید در رستورانی که حداقل
یک وعده غذایی 100هزار تومان برای مشتری آب
می خورد ،چرا نباید رعایت نشدن اصول بهداشتی
و اســتفاده از زعفــران تقلبــی و موادغذایی مانده
توجیه دارد؟ چگونه مدیر رســتوران مسئول خرید
و ناظر بهداشت تا امروز پی به این نکته ها نبرده اند

پلمب رستورانی با قدمت طوالنی

شهرســتان همدان با بیان اینکه در روزهای نوروز
1398با اجرای گشت مشترک رئیس مرکز بهداشت
و مدیر گروه ســامت محیط و کار مرکز بهداشت
 6مرکز متخلف پلمب شــده اســت گفت :پرونده
متخلفان به مراجع قضایی ارجاع شده است.

چــرا یــک رســتوران معــروف
پلمب میشود؟!

کتاب ها است که نگارنده خیلی از تعطیلی و پلمب
رستوران های معروف و شناخته شده متعجب نمی
شود!
از سوی دیگر اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم
انگشــت اتهام کیفیت نامناســب غذاها را همیشه
نباید تنها بــه طرف صاحبان و مدیران رســتوران
ها و کارکنان آن هــا دراز نماییم زیرا در این زمینه
تقصیر وزارت بهداشــت و درمان هم کم نیســت
زیرا این وزارتخانه طی ســالهای فراوان گذشــته
هم فرصت این را داشــته که به مشتری ها گوشزد
نمایــد که "کیفیت به چه مــی گویند؟!" و هم می
توانسته با درجه بندی کیفی بهداشتی رستوران ها و
به سمع و نظر مردم رسانیدن این درجه بندی کیفی
مشتریهایی که در حال لذت بردن از "غذاخوری"
هســتند را از چیزهایی که نمــی بینند آگاه و مطلع
گردانیده و به ایشــان خبر دهد که به راســتی"در
آشپزخانه رستوران چه می گذرد؟!"

اعتبار و خوش نامی یک رستوران عالوه بر اینکه از
“محیط دلپذیر و جذاب” آن نشات می گیرد وابسته
به “کیفیت خوب” و “قیمت مناســب” غذاهایی که
به خورد مردم می دهد نیز هست!
واقعیت این اســت کــه وقتی مــا ایرانیها "کیفیت
غذایــش هم خوب بود!" می گوییم ،منظورمان این
است که غذا را خوشمزه به خوردمان داده اند و این
در حالی است که معموال غذایی که خیلی بهداشتی
تهیه نشــده باشــد مزه خوبی دارد زیــرا غذاهای
خوشــمزه یا اغذیه ای هستند که حسابی چرب و
چیلی تشریف دارند و یا خوردنی هایی هستند که
به مدد "شیرین سازی" یا "شورسازی" بیش از حد
متعارف و استاندارد لذیذ گشته اند! عالوه بر این با
یاد آوری ضرب المثل فارسی "هیچ ارزانی بی علت
و هیچ گرانی بی حکمت نیست!"باید درباره کیفیت
غذاهایی که به “قیمت مناســب” عرضه می شوند،
تردید و دودلی را روا داریم! روی این حســاب و

رســتوران های عطرســیب ،کاکتوس ْ وحدت و
دستپخت از جمله رستوران های معروف و گران
قیمتی اســت که مشتریان ثابت و پروپا قرصی دارد
که نوروز  98خبر پلمب آن در رســانه ها و شبکه
های اجتماعی منتشر شد.
از اواســط نــوروز 98تاکنون چند رســتوران و

سرانجام در دومین ســال ریلی شدن همدان ،این
مسیر نیز افتتاح شد.
در ابتدا ساعات و مبلغ بلیت مسیر همدان ـ تهران
مورد رضایت همگان نبود و آنها اســتفاده از قطار
برای این مســیر را به صرفه نمیدانستند اما امروز
این وضعیت بهتر شد به طوری که هم زمان و هم
قیمت بلیت تغییر کرد.
بر این اســاس قیمت بلیت همدان ـ تهران از 27
هزار تومــان تا  32هزار تومان نرخگذاری شــده
است؛ همچنین زمان حرکت قطار همدان ـ تهران
دوشــنبهها در ساعات  7:30و  15و پنجشنبهها در
ساعت  2:15و  15:25خواهد بود.
این قطار مســیر تهران به همدان و بالعکس را در
مدت زمان سه ساعت و  10دقیقه سیر خواهد کرد
و میزبان مسافرین ریلی خواهد بود.

راهآهــن تهران ـ همدان پس از وقفه  ۱۳ســاله
در ســال  96به بهرهبرداری رسید و با توجه به
وقفه ایجاد شــده قطار عادی پاســخگوی نیاز
مردم نبود.
با توجه به ظرفیتهای همدان در زمینه گردشگری،
باید زیرساختهای الزم به منظور ایجاد زمینههای
حضور ســرمایهگذاران داخلی و خارجی تسهیل
شــود که این مهم با راهانــدازی قطار گامی رو به
جلو بود.
همچنین اکنون عالوه بر جانمایی ایســتگاه قطار
در دســترس برای همدان ،اجرای راهآهن همدان
ـ مالیر نیز پیگیری میشو د که گفته میشود با این
مصوبات همدان چهارراه ریلی کشــور میشود و
میتواند در ایجاد قطب اقتصاد و اشتغال در غرب
کشور مثمر ثمر باشد.

وقتی معروفیت منجر به تخلف می شود

آخریــن مــورد از پلمــب رســتوران هــا و غذا
فروشــیهای معروف متعلق به رستوران عطرسیب
کاکتوس و وحدت در همدان ودســتپخت است
کــه به دلیل قدمــت باال و ســابقه طوالنی در نزد
بســیاری از اهالی همدان شناخته شده بود و یک
برند محسوب می شود.
هرچنــد شــایعه های دیگــری مانند اســتفاده از
گوشــت های غیر مجاز و  ...در مورد دالیل پلمب
رســتورانهای یادشده در شــبکه های اجتماعی در
حال انتشــار و باز نشر است اما تاکنون هیچ یک از
مسئوالن اداره بهداشت و یا اتحادیه و حتی مدیریت
این رستوران درمورد آن اظهار نظر نکرده اند.
اما این نگرانی در خاطر مردم شــهر و گردشگران
دســتنخورده باقی می ماند کهذ با توجه به تخلفات
صورت گرفته از سوی رســتوران های معروف و
صاحب نام چگونه می توان به ســامت و کیفیت
غذای رســتوران های دیگر که در سطح شهر مانند
قارچ روییده اند ،اطمینان داشت؟
چرا رســتوران های معروف با وجود قیمت باالی
غذای خود ،از مواد غیر مجاز و  ...استفاده می کنند؟
وظیفــه دولت و وزارت بهداشــت اســت تا با به
کارگیــری نیروهای متخصص بر نحــوه عملکرد
رســتوران ها ،مراکز تهیه  ،طبــخ و عرضه غذا در
سطح شهر نظارت بیشــتری داشته باشند و آیا این
اتفاقات تصویر گردشــگری غــذا در همدان را در
خاطر گردشگران مخدوش نمیکند ؟

فرهنگ

نمایشگاه هلندیها تا مرداد
در ایران میماند

نمایشــگاه «باستانشناسی و هنر سرزمین هلند
به روایت موزه درنتس» شش ماه قبل در موزه ملی
ایــران کار خود را آغاز کرد و قرار بود نمایش آثار
آن تا پایان نوروز در تاالر نمایشــگاهی این موزه
ادامه داشته باشد ،اما براساس توافقهای انجامشده
بین موزه ملی ایــران و موزه درنتس هلند ،نمایش
این آثــار برای  ۶مــاه دیگر تا  ۳۱مــرداد تمدید
شــد .جبرئیل نوکنده ،مدیرکل مــوزه ملی ایران با
بیــان این موضــوع افزود« :با هدف پاســخگویی
بــه درخواســتهای مکــرر بازدیدکننــدگان و
عالقهمندان ،در پی تمدید زمان برگزاری نمایشگاه
«باستانشناسی و هنر سرزمین هلند به روایت موزه
درنتس» بودیم که بعد از انجام رایزنیهای موردنیاز
و موافقت موزه درنتس این نمایشــگاه تا  ۳۱مرداد
در موزه ملی ایران در تهران برپا خواهد بود».

برگزاری جشن های شعبانیه
در کانون های مساجد همدان
جشن های اعیاد شعبانیه در کانون های فرهنگی
و هنری مساجد استان همدان برگزار می شود
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد
اســامی همدان سرپرســت دبیرخانه کانونهای
فرهنگی هنری مســاجد همدان گفــت :برگزاری
جشــن های شــعبانیه در کنار ترویج آموزه های
دینی ،فضای شــاد و پویایی را برای جامعه فراهم
می کند.
حمیدرضا ناهیدی فرد با بیان اینکه به مناسبت ماه
شــعبان برنامه های ویژه ای در کانون های مساجد
استان برگزار می شود ،تصریح کرد :این برنام ه ها به
صورت خودجوش و مردمی بوده که از ابتدای ماه
شعبان آغاز و تا نیمه این ماه ادامه خواهد داشت.
ناهیــدی فرد با تاکید بر اینکه آشــنایی بیشــتر
نســل جوان با فرهنگ مهدویت و مفهوم اصلی
انتظــار هــدف برگزاری جشــن نیمه شــعبان
اســت ،افزود :مهم ترین اهــداف در برگزاری
ویــژه برنامه هــای اعیــاد شــعبانیه تقویت و
ترویــج هویت و باورهای دینی و ملی ،افزایش
نشــاط اجتماعی با بهر ه گیری از فضای معنوی
اعیاد مذهبی  ،شــادباش تولد امام زمان (عج)
و تالش برای ارتقای ســطح دانش افراد نسبت
به فلسفه انتظار است.
وی ،چراغانی و آذین بندی مساجد ،برپایی ایستگاه
های صلواتی ،قرائت دعاهای ماه شــعبان ،اهدای
ثواب طرح تالوت نور ،برگزاری مسابقات فرهنگی
و کتابخوانی با محوریت ســیره زندگی ائمه اطهار
(علیهم الســام) ،برگزاری مراسم احیای شب نیمه
شعبان ،قرائت دعای فرج حضرت مهدی(عجل اهلل
تعالی فرجه الشریف) ،اجرای برنامه های بصیرتی
ویژه دهه مهدویــت ،ایجاد فضای معنوی همراه با
شــور و شعور جشن ها در نیمه شــعبان از جمله
برنامه های نکوداشــت نیمه شعبان در کانون های
مساجد همدان دانست.

یافته ها نشان می دهد

یک ابر ستاره جدید رازهای جهان را
آشکار میکند

یــک نــور کیهانی که نشــان دهنده تشــکیل
ابرستارهای در همسایگی کهکشان راه شیری است،
میتوانــد رازها و نحوه شــکل گیری بســیاری از
ستارههای عالم را برای ستاره شناسان مشخص کند.
بــه گزارش دیجیتال ترندز ،این توده نور که W۵۱
نامیده شــده منجر به شــکل گیری ستارهای بسیار
بزرگتر از خورشید خواهد شد.
ایــن بزرگترین و قدیمی ترین توده ســتارهای در
حال تشکیل در عالم هســتی است که تا به امروز
توسط ستاره شناسان شناســایی شده و مطالعه آن

میتواند اطالعات گســتردهای را در مورد رازها و
فرایند تشــکیل ستارهها برای انسان برمال کند.توده
یادشــده حاوی مقدار زیادی گرما و نور است که
بعد از تشکیل ســتاره و سپری شدن عمر مفید آن
منفجر شده و به شکل یک ابرنواختر به حیات خود
ادامه میدهد.
ستار ههای غول پیکر کمتر از یک درصد از کل
ســتار ههای موجود در جهان را تشکیل میدهند
ولــی میتواننــد بر روی شــکل گیــری دیگر
ســتار ههای کوچکتر از خود تأثیر بگذارند.
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