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پاس چگونه 
به لیگ یک 
صعود 
می کند؟

5 غذاخوری 
همدان در تماس 
مردمی با 190 
پلمب شد

8000 خانه 
در استان 
نیاز به بازسازی 
دارند

کار اجرای 
انتخابات مجلس 
در وزارت کشور 
آغاز شده است

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

يادداشت روز

2

سندهای توسعه استان
 از تدوین تا اجرا

 تاکید دوباره  استاندار همدان بر اجرای سند توسعه 
استان که در شــورای اداری صورت گرفت، از جهات 

مختلف قابل توجه بوده...

يادداشت

4

همه ایران و همه ایرانی وطن 
و پاره تن من است

 هیچ سند و تاریخی نیست و نمی تواند منکر اراده 
و خواست یکپارچه و عمومی ملت بزرگ ایران برای 

سرنگونی نظام شاهنشاهی و...

يادداشت

2

گروه های سیاسی استان 
مهیای رقابتی دیگر 

 کمتر از یک ســال دیگر یعنی در دوم اســفندماه 
98، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

برگزار خواهد شد...

يادداشت شهرستان

3

تأملی در نامگذاری 
شهرستان درگزین

 امــروزه حجم باالیی از دانش آموختگان بیکار در 
رشته های مختلف در هر جایی به وفور دیده می شوند 

و عدم سازماندهی و استفادۀ درست...

تونل؛ ناجی » گردنه مرگ«
3
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

در نشست هم اندیشی آژانس های خدمات مسافرتی 
با مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان مطرح شد 

نظارت بر تورها 
برنامه ریزی برای رویدادها  

 یک اقلیم شــناس وضعیت بارش و 
دمای ایران را طی ۶۰ سال گذشته تشریح 
و تاکید کرد که سیل های اخیر کشور از 
پیامدهای گرمایش جهانی و نشانه تغییر 
اقلیم اســت و احتمال وقوع خشکسالی 
های متمادی و بارش های سیل آُسا طی 

سال های آینده وجود دارد. 
ایمــان بابائیان در گفت وگو با ایســنا با 
اشــاره به اینکه در مطالعــات اقلیم باید 
اطالعات دوره هــای بلندمدت )حداقل 
۳۰ ســال( در نظــر گرفتــه و تحلیــل 
شود،اظهارکرد: در ۳۰ سال گذشته، ایران 
شــش درصد کاهش بارش و ۰/9 درجه 

سلسیوس افزایش دما داشته است.
تغییرات دمایی ایران در ۳۰ سال گذشته

بابائیــان در ادامه بــا تاکید بــر اینکه 
بــارش تنها عامل تعیین کننده شــرایط 
اقلیمی نیســت، گفت: دمــا نیز در رقم 
زدن شــرایط اقلیمی به ویــژه در ایجاد 
خشکســالی نقش مهمی ایفــا می کند. 
برای مثال ممکن اســت طی دو ســال 
میزان بارش یکی باشــد اما دما در یکی 
از این ســال ها بیشتر باشــد که در این 
صورت به دلیل تبخیر و تعرق بیشــتر، 
نیاز آبی محیط بیشتر می شود. به همین 
علت خشکسالی بیشتر خودش را نشان 

می دهد.
وی ضمن تشریح وضعیت دمایی کشور 
در ۶۰ ســال گذشــته ایران اظهارکرد: 
میانگین دمای ۳۰ ســاله اخیر )۱۳۶۷ تا 
۱۳9۶( نسبت به دوره ۳۰ ساله قبل از آن 
)۱۳۳۷ تا ۱۳۶۶( ۰/9 درجه سلســیوس 

گرم تر شــد همچنین در ۱۰ سال گذشته 
در قیاس با دوره ۳۰ ساله ابتدایی )۱۳۳۷ 
تــا ۱۳۶۶( دمــای کشــور ۱/۳ درجه 
سلسیوس بیشتر شد. افزون بر این آهنگ 
گرمایش کشــور، در یک دهه گذشــته 
نســبت به دو دهه قبــل از آن )۱۳۶۷ تا 

۱۳88( صعودی بوده است.
 از افزایــش دمــای ایــران 

اطمینان داریم 
این اقلیم شــناس همچنین بــا تاکید بر 
اینکه با روند گرمایش جهانی حتی اگر 
میزان بارش کشور کاهش نیابد، باز هم 
به دلیل افزایش دما روند خشکســالی 
و تغییــر اقلیــم ادامــه دار خواهد بود، 
تصریح کرد: عــدم قطعیت در »افزایش 
دما« کمتــر از »کاهش بارش « اســت، 
یعنــی مطمئنیم که دما در حال بیشــتر 
شدن است و شاهدیم که روند افزایش 
دما کاماًل معنادار اســت اما از آنجا که 

تغییرپذیری بارش خیلی بیشــتر از دما 
است، در مورد بارش با قطعیت کمتری 
می توانیم اظهار نظــر کنیم اما چون دما 
روند افزایشی نسبتًا ثابتی دارد، می توان 
نســبت به افزایــش رخدادهای حدی 
ایران(  اخیر  بارش های سیل آسای  )مثل 

هشدار داد.
 بارش های سیل آسا تاثیر کمی 
بر تغذیه منابع آب زیرزمینی دارند
این عضــو هیات علمی پژوهشــکده 
اقلیم شناســی مشــهد در ادامه با تاکید 
بــر اینکه بارش های سیل آســای اخیر 
درایران بارش مطلــوب محیط طبیعی 
کشور ما نیســت، گفت: بهتر است به 
جای کلمه بارش از بارش های ســیل 
آسا یا سیل استفاده کنیم. بارش زمانی 
موثر است که تدریجی و دارای توزیع 
زمانی و مکانی مناســب و به تناســب 
فصل و منطقه به شــکل برف باشد تا 

بتواند منابع آبــی زیرزمینی را تقویت 
کنــد. بارش هــای اخیر ایــران چنین 

خصیصه ای را نداشتند.
تشدید  نشانه  اخیر  سیل های   

رفتار غیرطبیعی اقلیم
وی ادامه داد: ایستگاه همدان ۶۰ درصد 
بارش ســال زراعی خود را طی فعالیت 
ســامانه های اخیر دریافت کرد و بطور 
میانگین، استان های غرب کشور حدود 
۳۰ درصد بارش یک سال را در حدود 
دو یا ســه هفته دریافت کردند. می توان 
گفت بارش های اخیر نشانی از تشدید 
رفتارهــای غیرطبیعی اقلیم اســت که 
بــه دلیل افزایش بیــش از حد گازهای 
گلخانه ای ایجاد شــده اســت. افزایش 
رفتارهــای غیرطبیعــی اقلیــم، درجه 
پیش بینــی پذیری اقلیــم را نیز کاهش 
پیش بینی های  یعنی صحــت  می دهــد 

فصلی کاهش می یابد.

عالی  نخســتین جلســه شــورای   
هماهنگی اقتصادی در سال جدید  روز 
گذشــته  به ریاســت حجت االسالم و 
المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور 
و بــا حضــور رئیس مجلس شــورای 
اســالمی، رئیــس قوه قضائیــه و دیگر 

اعضای شورای عالی تشکیل شد.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در ابتدا 
به رئیــس جدید قوه قضائیــه که برای 
اولین بار در جلسه شورای عالی شرکت 
داشت، خوشآمد گفت و ابراز امیدواری 
کرد کــه همکاری های قــوه قضائیه در 

پیشبرد امور اقتصادی کشور با استفاده از 
ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

تداوم یافته و گسترش یابد.
حســن روحانی با اشــاره به وقوع سیل 
بی ســابقه در کشــور که از اواخر سال 
گذشته شروع شــد و آثار آن هنوز ادامه 
دارد، گفــت: از مردم خوب کشــورمان 
که در کنار نیروهای امدادی، مســئوالن 
کشــور و نیروهای نظامی و انتظامی به 
قدردانی  کمک ســیل زدگان شــتافتند، 
می کنم. کمک های سازمان یافته مردم به 
هم میهنان خود همچنان مورد نیاز است 

که در کنار تالش های دولت دستگاه های 
مختلف امــکان آن را فراهم کنند که هر 
چه زودتر زندگی در مناطق ســیل زده به 

حالت طبیعی برگردد.
رئیــس جمهور همچنین بــر ضرورت 
همــکاری ســه قوه بــرای کمــک  به 
آسیب دیدگان سیل اخیر در کشور تأکید 

کرد.
روســای قوه مقننه و قضائیه نیز ضمن 
قدردانی از کمک های مردمی و مسئوالن 
کشوری و لشکری به سیل زدگان، تداوم 

این کمک ها را مورد تأکید قرار دادند.

در این جلسه، موضوع اختصاص منابع 
الزم بــرای جبران خســارات وارده به 
ســیل زدگان از جمله اســتفاده از منابع 
صندوق توســعه ملی مورد بررسی قرار 

گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
شــورای عالــی در بخش دیگــری از 
بررســی های خــود لــزوم دسترســی 
حداکثری مــردم به بیمه حوادث طبیعی 
را مورد بررســی قــرار داده و در جهت 
اختصاص منابــع کافی در ایــن زمینه 
پیشــنهادهای الزم را مورد بررســی و 

تصویب قرار داد.

پیش بینی بارش های سنگین برای ایران در دهه های آینده

قدردانی روسای قوه مقننه و قضائیه از کمک های مردمی و مسئوالن 
کشوری و لشکری به سیل زدگان

راه های تاالب 
»شیرین سو« 

زیرآب رفت

عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران امالک همدان: 

فقط 
از شمال شهر 

امکان توسعه داریم
■ شهر همدان از جنوب به کوه الوند، از شرق به موقوفات و از غرب به مناطق نظامی 

محصور است 
■ زمین 65 درصد قیمت تمام شده مسکن است
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:
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 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

دوخته لب

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

کمبود دارو در همدان به حداقل رسید

 مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه ابن سینا همدان 
گفــت: با توجه و تکیه بر تولیدات داخلی کمبودهای دارویی به حداقل ممکن رســیده 

است.
مرضیه مساعد اظهار داشت: تدابیر الزم برای تامین فرآورده های دارویی به کار بسته شده 

تا درمان دارویی با مشکل روبه رو نشود.
وی در گفت وگو با تسنیم تصریح کرد: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی موجود و با 
تالش در عرصه نظام دارویی و توجه به تولیدات داخلی سعی بر این است که کمبودهای 

دارویی را به حداقل ممکن برسانیم.

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشــگاه ابن سینا همدان 
با بیان اینکه در ســال گذشــته به طور مقطعی با کاهــش دارو روبه رو بودیم و برخی 
بیماران برای تهیه دارو مجبور بودند به اســتان های دیگر بروند ابراز کرد: خوشبختانه 
با پیگیری های به عمل آمده سهمیه دارویی استان از زمستان سال گذشته افزایش یافته 

است.
مســاعد گفت: تولید فرآورده های دارویی بر اساس استانداردهای معتبر انجام می شود و 
در تمامی مراحل تولید به طور مرتب این استانداردها ارزیابی و مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: حتی پس از عرضه نیز کیفیت فرآورده های دارویی رصد می شــود و در حال 
حاضر نیز عمده فرآورده های دارویی تولید داخل بوده و فرآیند درمان عمدتا به وســیله 

داروهای تولید داخل انجام می شود.

خبر

سندهای توسعه استان؛ از تدوین تا اجرا
 تاکید دوباره  اســتاندار همدان بر اجرای ســند توسعه استان که در 
شورای اداری صورت گرفت، از جهات مختلف قابل توجه بوده و البته 

سوال هایی  را در اذهان عمومی مطرح می کند.
۱- در نگاه کلی اسناد باالدســتی از جمله چشم انداز 2۰ ساله، برنامه 
های پنج ســاله و .... نقشه راه تمام برنامه ها، تصمیمات و اقدامات در 
بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... اســت که باید 
مبنای حرکت ها و فعالیت ها در سطوح مختلف از جمله سطح استانی 

قرار گیرد.
2- به طــور معمول در هر حوزه ای برنامه هــای راهبردی و احیانا 
اسنادی به منظور پیشبرد بهتر برنامه ها و ایجاد تحوالت مثبت تدوین 
می شــود که این برنامه ها و اسناد نباید با اســناد باالدستی مغایرت 

داشته باشند. 
  ۳- مســیر و اهداف توسعه اســتان در زمینه های مختلف با توجه به 
اســناد مذکور به ویژه برنامه ششم و لحاظ نمودن ظرفیت های بومی و 

محورهای تعریف شده، کامال روشن است.
4-  تاکنون اســناد و برنامه های مختلفی در بخش هایی تدوین شــده 
تا روند توســعه استان شتاب بیشتری بگیرد. مثل سند اطالع رسانی که 
سال گذشته به منظور تسریع در امر اطالع رسانی و استفاده حداکثری از 
ظرفیت رسانه ها در توسعه استان تدوین و به دستگاه های اجرایی ابالغ 
شد. سندی که تاکنون ارزیابی دقیقی از آن به ویژه از سوی فعاالن رسانه 

ای صورت نگرفته است. 
5- نکته قابل تامل اینکه خیلی از این اسناد صرفا متن های روی کاغذ 
هستند که نه تنها مورد نقد و بررسی قرار نگرفته و تحلیل نشده اند، بلکه 
همان موارد ناقص نیز در عرصه عمل و واقعیت طبق آنچه در این اسناد 

به عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته شده است، محقق نگردیده است.
۶- ابعاد مختلف سند توسعه سه ساله استان که بهمن ماه سال گذشته 
مطرح و این روزها دوباره مورد تاکید قرار گرفته است، هنوز برای افکار 
عمومی روشــن نیست. از این رو با این  سوال جدی مواجه هستیم که 
اهداف این ســند چه ارتباط و انطباقی با برنامه پنج ساله توسعه استان 

دارد؟
۷- انتظار می رود در تدوین اسناد و برنامه ها نگاه کارشناسی دقیق تری 
لحاظ شود و قبل از ابالغ و اجرا از طرف اهل فن و صاحبنظران مورد 

نقد و بررسی قرار گیرد.
8- نکته مهم تر اینکه اسناد توسعه در هر سطحی باید براساس اهداف 
پیش بینی شده، عملیاتی شوند و اینگونه نباشد که روی کاغذ مواردی 
امیدوار کننده مشــاهده گردد اما واقعیت طوری دیگری باشــد. براین 
اساس سند توسعه استان در صورتی مفید فایده است و ارتقای جایگاه 
استان را به دنبال دارد که مفاد آن دقیق و صحیح تدوین شده و در عرصه 

عمل تحقق عینی آن محسوس باشد.

۱- در شورای اداری به رضا قیاسی بی احترامی شده است.
 گویــا این ارزیابی پس از صدا نــزدن وی برای اعطای حکم معاون 

اقتصادی از سوی برخی حاضرین صورت گرفته است.
 گفتنی است قیاســی پیش از این معاون اقتصادی استانداری بود که 

بازنشسته شد و اکنون مشاور استاندار است.
2- رایزنی ها برای انتصاب فرماندار شهرســتان درگزین با موفقیت 

همراه نبوده است.
 گویا دلیل طوالنی شدن انتخاب فرماندار این شهرستان نیز نپذیرفتن 

این سمت از سوی افراد مورد نظر بوده است.
گفتنی است درگزین آخرین شهرستان استان با تصویب هیات دولت 
اســت که به نظر می رسد تا ایجاد و شکل گیری راهی طوالنی را در 

پیش دارد.
۳-سودجویی از ســیل در بازارها آغاز شده است . گویا بهانه جدید 
گرانی برخی کاال ها در بازار ســیل های اخیر کشور عنوان می شود 
گفتنی است برنج ایرانی با افزایش قیمت به بهانه بروز سیل در شمال 

مواجه شده است.

گروه های سیاسی استان مهیای رقابتی دیگر 

 کمتر از یک ســال دیگر یعنی در دوم اســفندماه 98، انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد.

 بر این اســاس، پیش بینی می شود عرصه سیاسی کشور و به تبع آن 
اســتان همدان، تحت تأثیر این موضوع بسیار مهم قرار گیرد. عمده 
اهمیت این موضوع، تعیین مســیر پیش روی کشــور در چهار سال 
حدفاصل ســال های ۱۳99 تا ۱4۰۳ می باشد که به احتمال زیاد، در 
تعیین نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری در ســال ۱4۰۰ نیز بسیار 

موثر خواهد بود.
در اســتان همدان نیز به تدریج شــاهد فعالیت های پنهان و آشکار 
اشــخاص و گروه های سیاســی خواهیــم بود و در ایــن عرصه، 
رقابت هایی ســخت و ســنگین صورت خواهد گرفت. حساسیت 
این موضوع در صورت نهایی شــدن تغییرات جدیدی که توســط 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در قانون انتخابات پیش بینی 
شــده، دو چندان خواهد شــد و در صورت »برگــزاری انتخابات 
به صورت اســتانی« یا »ممنوعیت نامزدی بــرای نمایندگانی که در 
سه دوره متوالی اخیر در این کســوت بوده اند« معادالت پیچیده ای 
سرنوشــت انتخابات آینده مجلس را رقم خواهد زد. با این وصف، 
می توان درباره وضعیت و چشم انداز عملکرد، اهداف و راهبردهای 
گروه های سیاسی فعال در استان و حتی برخی اشخاص مشهور و به 

اصطالح »چهره ها«، به گمانه زنی های اولیه پرداخت.
در این میــان، اصولگرایان که علی رغم صــف بندهای داخلی، در 
مجموع ۷ کرســی از 9 کرسی نمایندگی اســتان در مجلس دهم را 
در دســت دارند، خواهند کوشــید تا ضمن حفظ کرسی های فعلی، 
دو کرســی متعلق به اصالح طلبان در شهرهای مالیر و رزن را از آن 
خــود کنند. البته طیف نزدیک به جبهــه پایدار که در مجلس، خود 
را »فراکســیون والئی« می خوانند، از آن جهت که برخی نمایندگان 
اســتان در مجلس نظیر »مفتح« و حتی »خجســته« را )که در لیست 
نهایی آنها در جریان انتخابات مجلس دهم قرار نداشــتند و به نوعی 
خود را مســتقل می خوانند(، مطلوب و هم راســتای خود، ارزیابی 
نمی کند، حتمًا تالش خواهد کرد که به جای آنها، نامزدهای دیگری 
را جایگزین نماید و البته برخی تغییرات حتی در بین نامزدهایی که 

قباًل مورد تأیید آنها بود، دور از انتظار نمی باشد.
اصولگرایان، همدان را یکی از پایگاه های ســنتی خود می دانند و از 
یک طرف، با پیشــینه ای نظیر نتایج کسب شــده توسط نامزد مورد 
حمایت آنان در انتخابات گذشــته ریاست جمهوری در کل استان و 
نیز تحوالتی نظیر تغییر نماینده ولی فقیه در استان، و از سوی دیگر، 
بــا توجه به اوضاع اقتصادی جامعــه و تحریم ها که آثار آن، روز به 
روز بیشتر آشکار می شود، امیدوارند تا جایگاه خود را بیش از پیش 
ارتقــاء دهند. در این میان البته نگرانی هایــی نیز اذهان اصولگرایان 
همدان را مشغول خواهد کرد که درباره آن در قسمت های بعدی این 
نوشــتار که در روزهای آینده در همین ستون منتشر می شود، بیشتر 

سخن خواهیم گفت.
اصالح طلبــان و اعتدالیون هم الاقل در همــدان، چاره ای جز قرار 
گرفتن در کنار هم و در یک جبهه متحد در مقابل رقیب سنتی خود 
ندارند. این طیف سیاســی، در مجموعه به جایگاه مورد انتظار خود 
در استان همدان نرســیده اند و ارتقاء این جایگاه در انتخابات آینده 
مجلس، بسی دشــوارتر به نظر می رسد البته در کنار این دشواری، 
هنــوز بارقه هایی از امید در اردوگاه حامیــان دولت و به خصوص 

اصالح طلبان وجود دارد.
این گروه در انتخابات ریاســت جمهوری گذشته با اندکی فعالیت 
تشکیالتی و انســجام در مرکز استان علی رغم فضای بسیار سنگین 
و فشار فوق العاده موجود، توانست نتایج قابل قبولی در مرکز استان 

کسب کند.
همچنین در انتخابات شــوراها که اوایل سال 9۶ برگزار شد، در 
مرکز و برخی شــهرهای اســتان، تعداد قابل توجهی از نامزدهای 
مورد حمایت اصالح طلبان و اعتدالیون به شــوراهای اسالمی راه 

یافتند.
 بر این اساس، حامیان دولت در انتخابات آینده هم، مصمم به تکرار 
و تکمیل این تجربه هستند که موفقیت مجدد در این زمینه، محتمل 
اما بسیار ســخت خواهد بود. در این باره نیز در نوشتارهای بعدی 

بیشتر سخن خواهیم گفت.

آمریکا جرأت 
رویارویی با سپاه 
را ندارد

 نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره 
به اینکه اقدام ترامپ باعث بی آبرویی آمریکا 
خواهد شد گفت: آمریکا جرأت رویارویی 
با ســپاه را ندارد، اتفاقات اخیر هم یک شو 
تبلیغاتی اســت که نتیجه ای جــز افول این 

کشور نخواهد داشت.
بــه گزارش فارس ، ظهر دیــروز حوزویان 
همدان در حمایت از سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و محکومیت رفتــار خباثت آلود 
آمریکا در حوزه علمیــه آیت ا... آخوند)ره( 

تجمع کردند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان همــدان در 
این مراســم با بیان اینکه همه ما پاســدار و 
در خــط مقدم دفــاع از ارزش های انقالب 
اسالمی هســتیم گفت: افتخار حضرت امام 
خمینــی)ره( پاســدار بودن و با بســیجیان 

محشور شدن بود.
حجت االســالم حبیب ا... شعبانی موثقی با 
بیان اینکه تروریستی خواندن نیروی نظامی 
رسمی یک کشــور از زمان تأسیس سازمان 

ملل متحد تاکنون بی سابقه بوده است گفت: 
ایــن اتفاق نشــان می دهد همــان طور که 
مقام معظم رهبــری فرمودند »آمریکا رو به 
افول اســت«. وی تصریح کرد: این رویداد 
نشــان داد که در کنار رئیس جمهور آمریکا 
مشــاوران عاقلی قــرار ندارنــد و جهان با 

فرعونی نادان روبه روست.
نماینــده ولی فقیه در اســتان همدان با 
اینکه اساســی ترین هــدف آمریکا  بیان 
ایجــاد جو روانــی برای ایجاد فشــار 
اقتصادی اســت خاطرنشان کرد: اگر در 
داخل کشــور به جوهــای روانی ایجاد 
شده دامن زده نشود، هیچ مشکلی پیش 

آمد. نخواهد 

رانندگان تاکسی 
استقبال کنند، 
پرداخت ها 
الکترونیکی می شود

ــل  ــل و نق ــیرانی و حم ــاون تاکس  مع
از  همــدان  شــهرداری  کاالی  و  بــار 
ــوت پرداخــت الکترونیکــی  اجــرای پایل
تاکســی ها در چنــد مــاه آینــده خبــر 

داد.
میــالد کریمــی در تشــریح ایــن خبــر 
بیــان کــرد: اجــرای ایــن طــرح منــوط بــر 
ــدگان  ــتقبال رانن ــت آن و اس ــدم شکس ع
ــن  ــرای ای ــه اج ــرا ک ــت چ ــی اس تاکس
ــا  طــرح در اســتان های تهــران و مشــهد ب
ــد و  ــه ش ــدگان مواج ــتقبال رانن ــدم اس ع

ــورد. ــت خ شکس
ادامــه  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  وی 
ــورت  ــه ص ــی ب ــا مدت ــرح ت ــن ط داد: ای
ســعیدیه،  ایســتگاه  ســه  در  آزمایشــی 
پردیــس و هنرســتان و در ۱۰5 تاکســی 
اجــرا خواهــد شــد و پــس از نتیجــه 
اجــرا  ایســتگاه ها  تمــام  در  مطلــوب 

خواهــد شــد.

کریمــی بــا اشــاره بــه افزایــش نــرخ 
تاکســی عنــوان کــرد: ایــن مضــوع از 
روزهــای پایانــی ســال گذشــته در دســت 
بررســی بــوده و همچنــان نیــز منتظــر 
ــتیم. ــازار هس ــم ب ــتاد تنظی ــر س ــه نظ ارائ
وی خاطرنشــان کــرد: دومیــن جلســه 
ــنبه  ــج ش ــازار در روز پن ــم ب ــتاد تنظی س
اعــالم  آن  در  نهایــی  رای  و  برگــزار 

خواهــد شــد.
ــه  ــادآور شــد: هرگون ــان ی ــی در پای کریم
ــدگان  ــرخ تاکســی توســط رانن ــش ن افزای
تــا تصویــب ایــن مصوبــه غیرقانونــی 
ــورد  ــان آن برخ ــا خاطی ــود و ب ــد ب خواه

ــد. ــد ش خواه

 یک تیم فنی از مرکز تحقیقات وزارت راه 
و شهرسازی متشــکل از متخصصان رانش و 
لغزش، وضعیت گردنه سخت گذر اسدآباد را 

رصد و بررسی کردند.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری همدان 
گفت: پس از بارش های بهاری شاهد لغزش 
زمیــن در ۱۶ نقطه گردنه اســدآباد بودیم که 

شکاف هایی را در دل جاده ایجاد کرد.
علیمردان طالبی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: 
حادترین نقطه این گردنه، پیچ ســوم از سمت 

اسدآباد به همدان است که در این نقطه حرکت 
جاده به سمت پایین دست بیشتر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان بیان 
کرد: اینگونه مواقع در صورت ســنگین بودن 
باال دست و تاثیر بر لغزش راه به سمت پایین، 
از روش برداشتن قسمت باال دست به منظور 

سبک کردن بار استفاده می شود.
طالبی، زه کشــی و جلوگیری از نفوذ آب را 
از شــیوه های تثبیت راه برشمرد و بیان کرد: 
همچنیــن برای مقاوم کردن و تثبیت جاده می 

توان از روش نیلینگ نیز بهره گرفت.
وی توضیح داد: در ایــن روش با کندن چند 
حلقــه عمیق چاه و بهره گیری از آرماتورهای 
فوالدی یا بتنی قسمت پایین دست جاده را به 

باال دست گره می زنند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری همدان 
گفت: نحوه ایمن ســازی گردنه اســدآباد 
امروز توســط این تیم فنی بررسی و نظریه 
های کارشناســی آنها مورد استفاده قرار می 

گیرد.

طالبی تاکید کرد: در صورت احســاس بروز 
خطر ناامنی در گردنه اسدآباد از تردد خودروها 

جلوگیری می شود.
وی اضافه کرد: گردنه گرین نورآباد نهاوند به 
سمت لرســتان نیز دچار لغزش شده بود و به 

علت باال بودن احتمال خطر مسدود شد.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری همدان 
گفت: اعضای این تیم پس از بررسی وضعیت 
گردنه اسدآباد در نورآباد نهاوند نیز حضور می 

یابند.

اعزام دومین کاروان کمک های مردمی 
کبودراهنگ به مناطق سیل زده توسط سپاه 
 کبودراهنگ- اکــرم حمیدی- خبرنگار همدان پیام: دومین مرحله 
از کمک هــای نقدی و غیرنقــدی مردم متدین و والیی شهرســتان 

کبودراهنگ به مناطق سیل زده کشور اعزام شد.
فرمانده ســپاه ناحیه کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: با توجه به 
اینکه یکی از وظایف ذاتی بســیج و سپاه در مواقع بحرانی کمک به 
مناطق کشور است و در ایام نوروز شاهد وقوع سیل در چند استان از 
کشــورمان بودیم بالفاصله پایگاه های مقاومت بسیج و حوزه ها اقدام 
به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی مردم با همکاری شوراها، 

دهیاران، ائمه محترم جمعه و کلیه دستگاه ها کردند.
بداغی خاطرنشان کرد: مبلغ ۷۰ میلیون تومان پول نقد و ۱5۰ میلیون 
تومــان کمک های غیر نقدی از جمله پوشــاک، فرش، مواد خوراکی 
و مایحتــاج ضروری مردم ســیل زده بــود که از مردم شهرســتان 
کبودراهنگ جمع آوری شــد و در غالب دومین کاروان توســط سپاه 
ناحیه کبودراهنگ به این مناطق اعزام می شــوند. وی ضمن قدردانی 
از اهالی شهرستان کبودراهنگ از مردمان روستای کردآباد نیز قدردانی 
ویژه ای داشت و افزود: خوشه صنعتی روستای کردآباد ۱۰ هزار دست 
پوشاک از طریق این روستا جمع آوری شده که مبلغ این پوشاک بیش 

از ۱5۰ میلیون تومان است.
همچنین از طریق دیگر اقشار بسیج، بسیج اصناف اتحادیه خبازان 45 
هزار قرص نان از این شهرســتان به مناطق سیل زده ارسال می شود و 
جمــع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی در پایگاه ها و حوزه ها ادامه 

دارد که امیدواریم بتوانیم تا حد توان هموطنانمان را یاری کنیم.
بداغی ادامه داد: در مرحله اول نیز که شــامل 2 دستگاه خودرو سبک 
به ارزش ۳۰ میلیون تومان کمک های نقدی و غیرنقدی مردم شریف 
شهرستان کبودراهنگ بود در ایام نوروز به مناطق سیل زده اعزام شد.

وی در پایان افزود: گروه های جهادی ما سازماندهی شدند و آمادگی 
اعزام به مناطق ســیل زده را دارند که در صورت نیاز این گروه ها به 
مناطق سیل زده اعزام می شوند تا بتوانند خدمات رسانی بهتر و بیشتری 

به هموطنان داشته باشند.

آسمان همدان تا پایان هفته صاف است

 با فعالیت جوی پایدار در این اســتان، آسمان همدان تا پایان هفته 
صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود.

کارشــناس اداره کل هواشناســی همدان گفت: بر اساس نقشه های 
پیش یابی هواشناسی در حال حاضر هیچگونه سامانه بارشی در استان 
همدان فعال نیست و آسمان استان تا پایان هفته صاف و در برخی از 

نقاط همراه با تشکیل ابر محلی پیش بینی می شود.

ــر آب  ــاری موجــب زی ــاران به ــارش ب  ب
رفتــن راه هــای دسترســی بــه تــاالب شــیرین 

ســو شــد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست کبودراهنگ 
گفــت: بارش بــاران موجــب افزایش چهار 
برابری آب موجود در تاالب شــیرین ســو و 
رســیدن ظرفیت آن به حــدود 2 میلیون متر 

مکعب شده است.
پیمان زرین در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: این 
میزان بارش موجب شد که ۳/5 کیلومتر از راه 
های خاکی با عرض حدود هشــت متر ایجاد 

شده در کنار تاالب شیرین سو زیر آب برود.
رییس اداره حفاظت محیط زیست کبودراهنگ 
بیان کرد: عالوه بر این، آب به النه ســنجاب 
های زمینی واقع در کنار تاالب ســرایت کرده 
و با پوشــاندن النه ها، این گونه را مجبور به 
خروج از النه و پناه گیــری در جاهای دیگر 

کرد.
زرین اضافه کرد: هم اینک تاالب زیبای شیرین 
ســو میزبان پرندگانی نظیر چنگر، حواصیل، 
خروس کولی، اردک سرســبز و چشیم است 

و این پرنــدگان اوایل پاییز تاالب را ترک می 
کنند.

وی بیان کرد: بارندگی های اخیر در پوشــش 

گیاهی و افزایش آب سفرهای زیر زمینی تاثیر 
مثبت داشته است.

تاالب زیبای شــیرین ســو به وسعت ۳۰۰ 

هکتار و پهنه آبی 4۰ هکتار در نزدیکی شهر 
شــیرین سو از توابع شهرســتان کبودراهنگ 

قرار دارد.

راه های تاالب »شیرین سو« 
زیرآب رفت

تیم فنی وزارت راه و شهرسازی وضعیت گردنه اسدآباد را رصد کرد

برگزاری جشن تکلیف 1200 دانش آموز 
دختر مالیری

 مدیر آموزش و پرورش شهرســتان مالیر 
از برگزاری جشــن تکلیف برای هزار و 2۰۰ 
دانش آموز دختر مالیر خبر داد و گفت: جشن 
تکلیف دانــش آموزان دختر مــدارس مالیر 

امسال به صورت متمرکز برگزار می شود.
هادی ســلگی در گفت و گو با ایسنا، افزود: 
۳5 مدرسه شــهری با جمعیت هزار و 2۰۰ 
دانش آموز پایه ســوم ابتدایی جشن تکلیف 
را در 2۷ فروردیــن ماه همزمــان با والدت 
حضرت علــی اکبر)ع( به صــورت متمرکز 

برگزار می کنند.
وی با اشــاره به اهمیت آموزش و اقامه نماز، 

یادآور شــد: هدف از برگــزاری متمرکز این 
جشــن باال بردن روحیه تعــاون و همکاری، 
صرفه جویــی در هزینه ها، یکســان برگزار 
شدن جشن و اقامه نماز جماعت توسط دانش 

آموزان و مربیان است.
ســلگی با بیان اینکه جشن مدارس روستایی 
نیز به صورت مدرســه ای همزمان با مدارس 
شــهری برای دانش آموزان دختر پایه ســوم 
ابتدایی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: تالش 
شده این مراسم شامل بخش های متنوع هنری، 
مذهبی و فرهنگی باشد تا خاطره ای خوش در 

ذهن دانش آموزان باقی بماند.

60 بیمار در همدان 
منتظر دریافت کلیه هستند

 رئیــس تیم هماهنگ کننــده اهدای عضو 
استان همدان گفت: ۶۰ بیمار در همدان منتظر 
دریافت کلیه هستند.مجید حمیدی با بیان اینکه 
متاســفانه قریب به 5۰ درصد از خانواده های 
بیمــاران مرگ مغزی در همــدان رضایت به 
اهدای عضــو بیماران مرگ مغــزی خود را 
نمی دهند افزود: باید اقدامات گســترده ای در 
راســتای نهادینه کردن فرهنــگ اهدای عضو 
صورت گیرد.وی در گفت وگو با فارس با بیان 
اینکه مردم باید بداننــد دیگر فردی که مرگ 
مغزی می شود امکان برگشت به دنیا را ندارد 
گفت: 2۶ هزار نفر در کشور در انتظار اهدای 

عضو هســتند که در این میان تقریباً ۶۰ بیمار 
از همدان در لیســت دریافت کلیه قرار دارند.
رئیس تیم هماهنگ کننده اهدای عضو همدان 
از اهدای اعضای یک مرد 5۶ ساله طی امسال 
در همدان خبر داد و افزود: نخســتین اهدای 
عضو در ســال جاری مربوط به این فرد به نام 
علــی موالیی پور بود که در ســانحه رانندگی 
دچار مرگ مغزی شــد. وی با بیان اینکه این 
بیمار کارت اهدای عضو داشت و خانواده اش 
رضایت به اهــدای اعضایش دادند گفت: دو 
کلیه، کبد و نســوج این بیمار پس از انتقال به 

بیمارستان سینا تهران اهدا شد.
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خبر يادداشت شهرستان

آسیب جدی به مسکن های روستایی نهاوند

 در ســیالب های هفته های گذشــته نهاوند به زیر ساخت ها و مسکن های روستایی 
بخش مرکزی نهاوند آسیب جدی وارد شده است.

همــدان پیام: بخشــدار مرکزی نهاوند گفت: بخش مرکزی نهاوند با8۱ روســتا به عنوان 
بزرگترین و مهمترین بخش شهرستان نهاوند و با توجه به اینکه نهاوند به عنوان پر بارش 
ترین شهر جهان معرفی شد اما با همت مردم و اعضای مدیریت بحران از همه ظرفیت برای 
مدیریت سیالب استفاده شد تا کمتر خسارت ایجاد شود به نحوی که یک صدمه جانی هم 

برای مردم نهاوند، رخ نداد.

آیت صالحی افزود: متاســفانه بارندگی شــدید و وقوع سیالب به زیر ساخت ها و منازل 
مسکونی روســتاهای بخش مرکزی نهاوند آسیب جدی وارد کرد و رانش های پی درپی 
زمین در اطراف روستاها و جاده مواصالتی نهاوند – نورآباد و روستاهای تازناب، ده حیدر، 
گل حیدر و قشالق بابا رستم و پدید آمدن چشمه های متعدد در جاده های روستای باعث 

شده در حوزه برق بیش از 2۰تیر سقوط کنند و گاز و تلفن ۱۰روستا  قطع شود.
وی بیان کرد: مدیریت بحران شهرستان نهاوند با توجه به حجم خسارت ها و بدون کمک 
گرفتن از شهرستان معین با همکاری و تعامل دهیاران، اعضای شورای های اسالمی مردم و  
رسانه ها موفق شد در کمترین زمان مشکالت قطعی گاز، برق، آب و تلفن مردم روستاهای 
مختلف را برطرف کند و حتی دهیاران و مردم بخش مرکزی کمک های نقدی و غیر نقدی 

خود را با کمک هالل احمر و بسیج به مناطق سیل زده لرستان و گلستان ارسال کردند.
بخشــدار مرکزی نهاوند اظهار کرد: متاسفانه به علت تخریب قسمتی از جاده های منطقه 
تازناب، قشالق و نورآباد به علت رانش متعدد زمین عملیات بازسازی و ترمیم جاده ها به 
کندی صورت گرفت، اما در روستای قشالق بابا رستم با همت و همراهی مردم که به کمک 

مسئوالن آمدند ظرف 48ساعت مشکل جاده بر طرف و تردد در آن برقرار شد.
 صالحی افزود: در جاده روســتای تازناب با توجه به حجم رانش با کمک اداره راه و شهر 
سازی ۱۱کمپرسی و 2 دستگاه لودر در حال اصالح و باز سازی جاده می باشند و در مسیر 
جاده گاماســیاب نیز اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای با استفاده بخش خصوصی در 

حال فعالیت هستند تا جاده نهاوند-نورآباد بازگشایی شود.

تأملی در نامگذاری شهرستان درگزین
حبیب شرفی صفا «

 امــروزه حجم باالیی از دانــش آموختگان بیکار در رشــته های 
مختلف در هر جایی به وفور دیده می شــوند و عدم ســازماندهی و 
استفادۀ درســت و مفید از این منابع ارزشــمند ملی،  باعث گردیده 
تا حتی برخی، آنان را مشــکل و معضل جامعــه بپندارند. در حالی 
که بســیاری از نهادهای دولتی بخصوص در شهرهای کوچکتر و در 
حال رشــد نیازمند استفاده از اقشار تحصیل کرده در سطوح مختلف 
مدیریتی می باشــند، اما تاکنون اقدام مؤثری در بکارگیری آنان انجام 
نشده است. همین امر بعضاً موجب کاستی هایی در تصمیم گیری ها و 
اقدامات مدیران شــهرها شده که ریشۀ آن را باید در عدم اعتماد و به 
کارگیری نخبگان محلی جســتجو کرد. برای نمونه می توان به فرایند 
تقسیمات شهری اشاره کرد که مراجعه نکردن به فعاالن حوزۀ تاریخ 
و فرهنگ، موجب برخی اشــکاالت گردیده که در اینجا به یک نمونۀ 

از آن می پردازیم.
شهرســتان درگزین: بخــش قروه درجزین در شهرســتان رزن، روز 
چهارشنبه هشتم اســفند ۱۳9۷ با تصویب هیأت دولت به شهرستان 
ارتقاء یافت و آرزوی چهل سالۀ مردم این شهر بر آورده شد. اما چون 
انتخاب نام ترکیبی برای فرمانداری هــا وجود ندارد و نیز از آنجا که 
انتخاب نام قروه به دلیل وجود اســامی مشابه امکانپذیر نبود، لذا نام 
درگزین که تا پیش از این بخش قروه با آن شــناخته می شــد، این بار 
نام خــود را به تمام بخش قروۀ درگزین داد و با عنوان »شهرســتان 
درگزین« نام گذاری گردید. اما در اینجا این ســوأل مطرح اســت که 
چرا درگزین؟ آیا اسامی دیگری برای این شهرستان نمی توانست مورد 
اســتفاده قرار گیرد؟ برای فهم بهتر این مسأله ابتدا باید به دو نامجای 
تاریخی پرداخت؟ نخســت »درگزین« و سپس »أعلم« که در گذشته 
منطقۀ وسیعی را شامل می شده که درگزین نیز بخشی از آن بوده است.  
درگزین: شهر درگزین تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده، گاهی 
از یک روســتای کم اهمیت به صورت شهر و شهرستان درآمده و بار 
دیگر اهمیت خود را از دســت داده و تا ســال ها به صورت دهی نه 
چندان مهم به حیات خود ادامه داده است. اما اوج شکوفایی درگزین 
را باید سال های پس از قرن هفتم و هشتم هجری و بخصوص پس از 
حملۀ مغوالن )۶۱۶ه.ق( دانست که در این زمان با پایتختی سلطانیه، 
درگزین در مجاورت آن نیز اهمیت یافته، اما همچنان بخشی از ناحیۀ 

وسیع »أعَلم« بوده است.
»أعلم« یا »ألمر«: ناحیه ای وســیع در شمال همدان بوده که حمدا... 
مســتوفی در اوایل قرن هشتم هجری قمری آن را یکی از پنج ناحیۀ 
بزرگ همدان یاد کرده که درگزین مهمترین شــهر و ســلطان نشین 
آن بوده اســت. وسعت أعلم در گذشــته بسیار بوده و این ناحیه در 
شــمال همدان و در مجاورت شهرهای زنجان، ساوه و قزوین قرار 
گرفتــه بود. یاقوت حموی در قــرن هفتم هجری از آن با نام »کورۀ 
أعلم« یاد کرده که معادل امروزی استان است. نام أعَلم تا اوایل قرن 
نهم هجری همچنان بر این نواحی اطالق می شــده و درگزین مرکز 
آن بوده، اما به مرور زمان فراموش شــده و بخصوص از ایام صفویه 
به بعد دیگر نام أعلم در منابع مشــاهده نمی شود و درگزین به جای 
آن مرکزیّت سیاســی یافته اســت. بنابراین، أعلم ناحیه ای به مراتب 
وسیع تر بوده که درگزین تنها بخش کوچکی از آن بوده است. حال 
انتظار می رفت که در تقســیم بندی های جدید شهری نیز نیم نگاهی 
به تقســیمات این ناحیه در گذشته می شــد، اما غفلت از این امر و 
عدم مراجعه و استفاده از نخبگان محلی، باعث شده تا حتی نامی از 
اســامی گذشتۀ این ناحیه به میان نیاید و  بخشی از تاریخ غنی آن به 

فراموشی سپرده شود.
* دانشجوی دکتری تاریخ و پژوهشگر تاریخ محلی همدان

خسارت 215 میلیون تومانی سیالب 
به تاسیسات آبرسانی روستایی رزن

ــتان رزن  ــتایی شهرس ــالب روس ــور آب و فاض ــر ام  مدی
ــات  ــه تاسیس ــیالب ب ــی س ــون تومان ــارت 2۱5 میلی از خس

ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ــه ای ــتاهای تابع ــانی روس آبرس
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــالب 
روســتایی اســتان، ابراهیــم فراهانــی بااشــاره بــه اینکــه در اثــر 
ــک و  ــاه، اتاق ــانی، چ ــات آبرس ــیل، تاسیس ــدن س ــاری ش ج
موتورخانــه چــاه روســتای قراقیــه آســیب دید،گفــت: متاســفانه 
ــه  ــان خســارت ب ــون توم ــر،۱۱5 میلی ــان ســیالب اخی در جری
حوضچــه، دهنــه چــاه، شــیرآالت و دیگــر تاسیســات آبرســانی 

ــه خســارت وارد شــد. ــتای قراقی روس
وی بــا بیــان اینکــه بارندگــی، همچنیــن ۶5 میلیــون تومــان بــه 
۱۰ موتورخانــه در شهرســتان رزن خســارت وارد کــرد؛ عنــوان 
ــه مزرعــه گیــوه دره،  کــرد: از جملــه ایــن روســتاها میتــوان ب

کاروانــه، والشــجرد، تخــت، امتلــر و وســمق اشــاره کــرد.
ــه  ــارات وارده ب ــه خس ــاره ب ــن اش ــه ضم ــی در ادام فراهان
مخــازن بتونــی زمینــی ر شهرســتان رزن،اظهــار کــرد: متاســفانه 
دراثــر ریــزش هــای جــوی اخیــر؛ شــاهد تحمیــل ۳5 میلیــون 
ــانی  ــات آبرس ــش از تاسیس ــن بخ ــه ای ــارت ب ــان خس توم

ــم. ــتان بودی شهرس
وی همچنیــن بــا این توضیــح که خوشــبختانه در بحــران اخیر، 
هیــچ گونــه قطعــی آب در ســطح روســتاهای تابعــه شهرســتان 
رزن نداشــتیم، بیــان کــرد: فعــال بــودن اکیــپ حــوادث در ســه 
ــت  ــکاران، فعالی ــای حــوادث پیمان ــاش اکیپه ــاده ب بخــش، آم
ــی در  ــای انحراف ــاد بنده ــرق و آب، ایج ــاالت ب ــپ اتص اکی
ــاه  ــه چ ــا ب ــی چاههه ــیل،اتصال برخ ــدن س ــاری ش ــان ج زم
ــه مدیریــت بحــران  ــز ب روســتاهای همجــوار و ایجــاد خاکری

در آن زمــان کمــک کــرد.

نماینده مالیر مطرح کرد
از احداث کارخانه پسماند تا راه اندازی 

دوباره »کیان کرد«

 به زودی با مشــارکت بخش خصوصی کارخانه پسماند مالیر به 
زودی احداث می شود.

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: در نشست اخیر 
خود با حســین رجب صالحي معاون امور شــهرداري هاي سازمان 
شهرداري  ها و دهیاري  های کشــور بر ضرورت افزایش حمایت از 

شهرداری  های شهرستان مالیر تأکید شد.
محمد کاظمی در گفت و گو با ایســنا، در ایــن رابطه افزود: در این 
نشســت که ســرمایه  گذار بخش خصوصی برای احــداث کارخانه 
پسماند و تولید برق از آن حاضر بود، تصمیمات الزم به منظور احداث 

این پروژه کلیدی اتخاذ شد.
کاظمی ادامه داد: با توجه به تمهید مقدمات الزم توســط شــهرداری 
مالیر و معاونت عمرانی استانداری همدان و پس از بررسی کارشناسی 
طرح در این جلسه، مقرر شد برای وارد کردن تجهیزات الزم از کشور 
آلمان، تعامل موثر با دفتر ســرمایه گذاری خارجی ســازمان سرمایه 
گــذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وزارت امور اقتصادی 

و دارایی صورت پذیرد.
نقش دانشگاه علمی کاربردی در کاهش فاصله علم، صنعت و تولید

نماینده مردم مالیردر خانه ملت در ادامه در دیدار خود به محمدحسین 
امید رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی کشور اشاره کرد و گفت: 
در این جلسه ضمن انعکاس نیازها و مشکالت دانشگاه جامع علمی 
کاربردی مرکز مالیر به نقش تأثیرگذار این دانشگاه در کم کردن فاصله 

مراکز آموزش عالی و بخش صنعت و تولید اشاره کرد.
وی یکی از جدی ترین نیازهای بخش اشتغال کشور را افزایش مهارت 
آموزی و آموزش های کاربردی دانســت و بیان کرد: فارغ التحصیالن 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی نســبت به فارغ التحصیالن ســایر 

دانشگاه ها در این عرصه از ابزارهای بیشتری برخوردارند.
کاظمی تحقق شعار "رونق تولید" را محتاج تالش همگان عنوان کرد و 
افزایش تعامل دانشگاه ها و بخش صنعت و تولید را راهگشا دانست و 
افزود: در این جلسه تصمیمات مقتضی برای مشکالت کنونی دانشگاه 

جامع علمی کاربردی مرکز مالیر اتخاذ شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش یادآورشد: در سفر معاون اول رئیس 
جمهــور به مالیر در مورد مشــکالت کارخانه کیان کرد رایزنی های 
فراوانی داشتیم و از طرفی با سرمایه گذار نیز جلساتی برگزار کردیم، با 
این اقدامات و پیگیری های مستمر و برطرف شدن موانع و مشکالت 
به زودی شــاهد بازگشــت مجدد کارخانه کیان کرد به چرخه تولید 
هســتیم. نماینده مردم مالیردر مجلس گفت: در راستای بازگرداندن 
واحدهای تولیدی متوقف شده با توجه به اینکه بخش اعظم مشکالت 
در بحث تســهیالت است، برنامه ریزی شده که با حضور بانک عامل 
مربوطه جلســاتی برگزار و ســرمایه در گردش به آنها اعطا شود تا 

واحدها مجدداً راه اندازی شوند.

2۶۰ میلیون تومان از نهاوند برای مناطق 
سیل زده جمع آوری شد

 2۶۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی از نهاوند برای مناطق 
سیل زده جمع آوری شد.

فرمانده سپاه نهاوند گفت: از ابتدای کار جمع آوری کمک های مردمی 
برای سیل زدگان تاکنون ۷۰ میلیون تومان پول نقد و ۱9۰ میلیون تومان 

کمک غیر نقدی از سوی مردم تحویل سپاه نهاوند شده است.
حسن مرادی افزود: این کمک ها که از سوی پایگاه های مقاومت بسیج 
مساجد، محالت و اقشار جمع آوری شده و در چهار مرحله به مناطق 

سیل زده گلستان و لرستان ارسال شده است.
فرمانده سپاه ناحیه نهاوند گفت: کمک های غیر نقدی شامل پوشاک، 
پتو، مواد غذایی، نان، قند، برنج، وســایل گرم کننده و خوراک پزی و 

دیگر مایحتاج عمومی بوده است.
وی با بیان اینکه بســیج و ســپاه همواره در شــرایط سخت در کنار 
مردم بوده و مشکالت آنها را مشکالت خود می داند افزود: در جریان 
بارش های اخیر که باعث ایجاد سیالب در شهرستان شد سپاه نهاوند با 
سازماندهی ۷۰ گروه جهادی متشکل از ۷۰۰ نفر ازبسیجیان گردان های 

عاشورا در کار امدادرسانی مشارکت کرد.
 فرهنگیان نهاوند 120 میلیون تومان به ســیل زدگان 

کمك کردند
مدیر آموزش و پرورش شهرستان نهاوند از ارسال ۱2۰ میلیون تومان 
کمک از سوی دانش آموزان و فرهنگیان نهاوند به مناطق سیل زده خبر 
داد. علیرضا غالمی گفت؛۱2۰ میلیون تومان از ســوی دانش آموزان و 

فرهنگیان نهاوند به مناطق سیل زده استان لرستان ارسال شد.
این کمک ها شــامل 2۰ میلیون تومان پول نقدی و ۱۰۰ میلیون تومان 

کمک غیر نقدی است که به مدت دو روز جمع آوری شده است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان نهاوند افزود: کمک های غیر نقدی 
به حســاب ویژه زلزله زدگان واریز شــده و کمک های غیر نقدی نیز 

توسط یک دستگاه کامیون به استان لرستان ارسال شده است.
وی افزود: عالوه بر این روز گذشــته نیز از سوی آموزشگاه متوسطه 
اول شــاهد ارسال کمک های دانش آموزان و دبیران آموزشگاه به مبلغ 

2۰ میلیون تومان توسط یک دستگاه نیسان به استان لرستان بودیم.

 ســاخت تونل بهترین و مطمئن ترین 
راه برای نجات گردنه اســدآباد از رانش و 
تخریب اســت که فنی ترین شورای استان 
پس از مذاکره و چاره اندیشی های فراوان 
به آن رســیده و مجلس شورای اسالمی نیز 

راه را برایش هموار کرده است.
به یاد دارم پاییز ســال 1390، حذف گردنه 
اســدآباد و ســاخت تونل به جای آن به 
تصویب دولت رســید؛ طرحی که پس از 
ســنجش خاک و جغرافیای این منطقه ابتر 
ماند و رویای پایان گرفتن حوادث جاده ای 
و قربانی شــدن صدها مسافر زیر خروارها 

خاک سست و بی بنیاد گردنه دفن شد.
حاال پس از هفت سال دوباره این پیشنهاد 
سر از خاک برآورده تا ناجی جاده ای سخت 
گذر باشد که نام »گردنه مرگ« گرفته است، 
آن هم در شرایطی که بارش های سیل آسای 
اخیر امنیت و ایمنی این شاهراه ارتباطی را 

شسته و با خود برده است.
به گفته فرماندار اســدآباد چندین نقطه از 
این جــاده پرپیچ و خــم در اثر نفوذ آب 
دچار رانش و بدنه این مسیر به طور عمیق 
و گســترده شکافته شــده و هرآن بیم فرو 
ریختنش بر ســر این شــهر کوه پایه ای و 

ساکنانش می رود.
 500 میلیــارد ریــال اعتبار برای 

بازسازی گردنه
به گفته امیر رضا گودرزی اســتاد دانشــگاه 
آزاد اســالمی همدان، سرتاسر جاده گردنه با 
مشکالت اساسی روبروست، به طوریکه در 9 
کیلومتر ابتدای این مسیر از سمت اسدآباد 25 
نقطه مستعد لغزش وجود دارد و کیلومتر ۰ تا 
۱۶۰۰ بیشــترین رانش را در بارش های اخیر 

تجربه کرده است.
وی کــه از ســال ۱۳94 در قالــب یک طرح 
پژوهشی به سفارش اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و راه و شهرسازی همدان علل 
ناپایداری ترانشــه های گردنه اسدآباد و پهنه 
بندی خطرات لغزش را مورد بررسی و تحقیق 
قرار داده ، می گوید: شــرایط زمین شناسی، 
وضعیت بــارش، تبخیر و تراز آب زیرزمینی، 
مصالح ، پوشش گیاهی و ژئودینامیک عوامل 
شناخته شده رانش زمین در جهان هستند، که 
گردنه اســدآباد همه ۶ فاکتــور را به صورت 

یکجا دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه گردنه اسدآباد 
از نواحی پربارش اســتان همدان به شمار می 
رود معتقد اســت مقصر ۶4 درصد ناپایداری 
هــای به وجود آمده در این شــاهراه ارتباطی 

آب است.
براســاس آخرین یافته های این پژوهشــگر، 
این جاده به طور متوســط ۱۳۰ روز یخبندان 
و 4۱۶ میلیمتر باران را در سالهای قبل تجربه 
کرده و همین رطوبت و سرما بزرگترین عامل 
پوســیدگی مصالح بکار رفتــه در بدنه گردنه 

اسدآباد محسوب می شود.
وجود شیب هایی که به هیچ وجه سنخیت و 
سازگاری با شرایط طبیعی منطقه ندارد، آبیاری 
جنگل های موجود و مهمتر از همه ۱9 گسل 
فعال به وخامت اوضاع گردنه اسدآباد افزوده 
است و این استاد دانشگاه و محقق با گوشزد 
کــردن این نکات برآورد مــی کند در حدود 
۱۰۰ میلیارد ریال برای بازسازی موقت و 5۰۰ 
میلیــارد ریال اعتبار برای تثبیت و پایداری آن 
نیاز اســت که برای جذب این منابع مالی باید 

شتاب کرد.
 گردنه اسدآباد در بودجه 98 سهم 

دارد
به گــزارش ایرنا، نماینده مردم اســدآباد در 
مجلس شورای اسالمی به تازگی در نشست 
شورای فنی اســتان که با محوریت رسیدگی 
به وضعیت گردنه تشــکیل شد، قول مساعد 
داد اعتبــار مورد نیاز بــرای نجات گردنه را 
تامین کرده و از مســئوالن کشوری خواستار 
رســیدگی به وضعیت بحرانی این شــریان 

اصلی شود.
اکبر زنجبــرزاده بهترین گزینــه برای کاهش 
تصادفات جــاده ای و جلوگیــری از رانش 
های بیشــتر گردنه را ساخت تونل می داند و 
از معطل ماندن چندین ســاله این طرح گالیه 

کرده و می گوید: امسال حفر تونل را با جدیت 
پیگیری می کنیم تا خیال مردم و مسئوالن برای 

همیشه آسوده شود.
عضو هیأت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: اگرچه رانش و نشست های اخیر 
خســارت جانی نداشــته اما خطر بیخ گوش 
گردنه است و نباید غفلت کنیم. از اینرو طرح 
احداث تونل در جدول 2۰ قانون بودجه سال 
98 گنجانده شــده تا بــرای تخصیص اعتبار 

دچار مانع و مشکلی نشود.
وی گفت: در مرحله نخست مکاتبه استاندار 
همدان با آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه ضروری است تا مبالغ مورد نیاز برای 
طرح مطالعاتی و آغــاز این پروژه اختصاص 

یابد.
به اعتقاد رنجبرزاده ســاخت تونل در کاهش 
هزینه های نگهداری گردنه بسیار موثر است و 
از سوی دیگر مصرف ساالنه ۶ هزار تن نمک 
برای یخ زدایی و برف روبی این مســیر قطع 
می شود چراکه به گفته کارشناسان استفاده از 
این حجم نمک در راه ها موجب شورشــدن 
و ناباروری دشــت اسدآباد می شود که خطر 
جدی برای کشت و زرع این منطقه به حساب 

می آید.
 گردنه اســدآباد تهدیدی که باید 

تبدیل به فرصت شود
معاون امور عمرانی استانداری همدان با اشاره 
به باران هــای نوروزی کــه نعمت بزرگ و 
سراسر درس عبرت است می گوید: حوادث 
گردنه اسدآباد هشداری برای بازبینی راه ها و 

مسیرهای حادثه خیز استان است.

محمود رضا عراقی نیز با اعالم موافقت خود با 
گزینه تغییر مسیر گردنه اسدآباد گفت: شدت 
شــکاف و رانش ها هر روز بیشتر می شود و 
تعلل برای رســیدگی به وضعیت این شاهراه 
ارتباطی را جایز نمــی دانیم لذا از تخصصی 
ترین شــورای فنی استان برای چاره جویی و 

هم اندیشی دعوت کردیم.
عراقی گفت: در این شورا بهترین تصمیم برای 
پایداری و دور کردن خطر از گردنه گرفته شد 
که شــامل اقدامات اورژانســی و برنامه میان 

مدت و بلند مدت است.
وی خاطرنشــان کرد: مراقبت شبانه روزی از 
این مسیر و خودروهای عبوری و سبک سازی 
حجــم ترافیک در مرحله نخســت انجام می 
شود تا با تخصیص اعتبار عملیات میخ کوبی 
و کاهش شــیبها اجرا و سپس برنامه تثبیت و 

پایداری گردنه انجام شود.
عراقی ســاخت تونل و تغییر مسیر را برنامه 
بلند مدت گردنه اسدآباد ذکر کرد و افزود: این 
طرح بهترین و مطمئن ترین راه برای خالصی 
از حوادث این جاده سخت گذر است که خرد 

جمعی به آن اصرار دارد.
ناگفتــه نماند تمــام زیبایی گردنه اســدآباد 
به پیچ های تند و شــیب داری اســت که با 
گــذر از دل کوه هــا و دره ها آمیخته ای کم 
نظیر از گردشــگری طبیعت را به مسافرانش 
هدیه می دهد، ای کاش تونلی که این روزها 
همه برســاختش توافق کرده اند، به گونه ای 
طراحی و اجرا شود که بر این زیبایی ها سایه 
نینداخته و همچنان هموطنان از دیدنش لذت 

ببرند.

تونل؛ ناجی »گردنه مرگ«

بازگشت
»کرکس« 
به لشگرَدر

 رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت 
مالیر گفت: به دنبــال بارندگی های اخیر و 
پرآب شدن چشمه های منطقه حفاظت شده 
»لشــگرَدر« پس از 2۰ سال »کرکس« یکی از 
گونه های پرندگان شــکاری الشخور به این 

منطقه بازگشت.
مجید شعبانلو در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: 
سابقه وجود انواع گونه های کرکس در منطقه 
حفاظت شده »لشگرَدر« در سال های گذشته 
بوده است، اما به دلیل خشکسالی و کم آب 

شدن چشمه ها، چند سالی این گونه پرندگان 
را در منطقه مشاهده نکرده ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه منطقه لشــگرَدر 
جمعیت باالیــی از وحوش را در خود جای 
داده اســت، وجود انواع گونه های پرندگان 
همچون »کرکس« و »کفتار« در منطقه عجیب 
نیســت. رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
مالیر بارندگی های بهاری را برای این منطقه 
بسیار مساعد دانست و بیان کرد: بیش از ۱5 
دهنه چشمه در منطقه حفاظت شده لشگرَدر 
وجود دارد که همگی به واسطه بارندگی های 
اخیر پرآب شده اند. شعبانلو ادامه داد: منطقه 
لشگرَدر هم اکنون وضعیت بسیار خوبی دارد 
و تنها برخی از مســیرهای دسترسی توسط 

سیالب شسته شده است.
وی افزود: میزان خســارت هــا به راه های 

دسترســی به مناطــق داخلی لشــگرَدر و 
دسترســی به پســت های محیط بانی خیلی 
جدی نیست و بالفاصله پس از بارندگی ها، 

اصالح مسیرهای دسترسی انجام می شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت مالیر با 
بیان اینکه بارندگی و سیالب مشکل خاصی 
را برای گونه های جانوری منطقه ایجاد نکرد 
گفت: ســیالب بیشتر در مناطق پایین دست 
منطقــه اتفاق افتــاد و گونه هــای جانوری 
به دلیل قرار گرفتــن در نقاط باالیی منطقه، 

آسیب ندیدند.
شــعبانلو یادآور شــد: منطقه حفاظت شده 
»گلپرآباد« نیز وضعیت بســیار خوبی دارد و 
بارندگی های اخیر موجب پرآب شدن حدود 

۱۰ دهنه چشمه در این منطقه شد.
وی بیان کرد: از ابتدای امســال تاکنون هیچ 

مشکلی توسط شــکارچیان و متخلفان این 
2 منطقه حفاظت شــده به ویژه »لشــگرَدر« 
را تهدید نکرده اســت و محیط بانان فعالیت 
مستمری برای حفاظت از گونه های جانوری 

و گیاهی منطقه دارند.
بــه گــزارش ایرنــا، منطقه حفاظت شــده 
»لشــگرَدر« بــا وســعت ۱5542 هکتار در 
مجاورت شــرق و جنوب شرقی مالیر واقع 
شده است و از ســال ۱۳۶۳ به عنوان منطقه 
شکار ممنوع اعالم و در اسفند سال ۱۳۶9 با 
تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست 

عنوان »منطقه حفاظت شده« اعالم شد.
بیــش از ۱۶ روســتا در اطــراف این منطقه 
است و تاکنون حدود 2۶۶ گونه گیاهی، ۱8 
گونه پستاندار و ۷5 گونه پرندگان در منطقه 

حفاظت شده لشگرَدر شناسایی شده است.

 نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای 
اســالمی گفت: اجازه آسیب رسانی به منطقه 
حفاظت شــده "خانگرمز" به عنوان مهمترین 
داشته زیست محیطی شهرستان تویسرکان را 

نمی دهیم.
محمد مهدی مفتح در گفت وگو با تســنیم ، 
اظهار داشــت: موضوع انتقال کل های وحشی 
از منطقه حفاظت شــده خانگرمــز به منطقه 
حفاظت شده لشگر در مالیر را در نشست با 
مدیر کل محیط زیست استان همدان پیگیری 
کردیم اما همچنان دریافت اطالعات کاملتر و 
دقیقتر از این اداره کل را در دستور کار داریم.

وی بیان کرد: منطقه حفاظت شده خانگرمز با 

برخورداری از بیش از ۳5 گونه متنوع جانوری 
و گیاهی، یکی از ارزشــمندترین گنجینه های 
زیســت محیطی غرب کشــور است و بدون 
تردید اجرای هر طرح و فرآیندی در آن باید با 
هماهنگی مسئوالن ارشد شهرستان تویسرکان 

انجام شود.
مفتح با بیان اینکه موضــوع انتقال چند راس 
کل وحشی از منطقه حفاظت شده خانگرمز به 
منطقه حفاظت شــده لشگر در مالیر را عالوه 
بر سطح استان در ســطح ملی و کشوری نیز 
پیگیری می کنیم تصریح کرد: اداره کل محیط 
زیست استان همدان باید گزارش های دقیقتر 
و جامع تــری در این زمینــه ارائه بدهد و این 

موضوع از طریق تذکر به رئیس جمهوری نیز 
پیگیری می شود.وی ابراز کرد: باید به صورت 
دقیق و شفاف جزئیات انتقال کل های وحشی 
از منطقه حفاظت شده خانگرمز روشن شود و 
این فرآیند به صورت علمی و تخصصی مورد 

بررسی قرار گیرد.
مفتح تاکید کرد: بدون تردید اجازه نمی دهیم 
به هر دلیلی به منطقه حفاظت شــده خانگرمز 
آســیبی وارد شــود و گونه های جانوری و 

گیاهی آن در معرض تهدید قرار بگیرند.
به گزارش تســنیم ، چنــدی پیش چند راس 
کل وحشــی از منطقه حفاظت شده خانگرمز 
تویسرکان با هماهنگی اداره کل محیط زیست 

استان همدان و اداره محیط زیست تویسرکان 
به منطقه لشــگر در مالیر منتقل شدند و این 
در حالی اســت کــه فرماندار تویســرکان از 
انجــام چنین انتقالی ابراز بــی اطالعی کرد و 
بــه صراحت بیان کرد کــه در این زمینه هیچ 
هماهنگــی قبلی بــا فرمانداری شهرســتان 

تویسرکان صورت نگرفته است.
انتقال کل هــای وحشــی از منطقه حفاظت 
شــده خانگرمز در شرایطی صورت گرفته که 
بخشــی از مردم تویسرکان معتقدند این گونه 
انتقال ها می تواند به عنوان یک تهدید به حیات 
گونه های جانوری در این منطقه حفاظت شده 

آسیب وارد کند.

اجازه آسیب رسانی به منطقه "خانگرمز" تویسرکان را نمی دهیم
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آگهی ابالغ اجرائیه 
تقاضای صدور اجرائیه، پرونده اجرایی به کالسه 9300370 متعهد: تعهد )متعهد(

روح اله فراشــی نام پدر: رهبری تاریخ تولد: 1360/10/10 شماره ملی 3962269614 شماره شناسنامه 7 نشانی: نهاوند، بلوار ولیعصر کوچه روبروی ناسیونال 
کوچه جهاد 

احمد زمانیان نام پدر: هیبت اله تاریخ تولد: 1355/11/26 شــماره ملی: 0451164301 شماره شناسنامه 2456 به نشانی: نهاوند، شهرک طالقانی سمت چپ 
سومین پالک طبقه اول 

متعهدله: ملی 
صادر گردیده اســت که آدرس های متعهدین به شرح فوق شناسایی نگردیده است لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یكی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید ادامه عملیات 

بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.)م الف 13(
محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي سند مالکیت المثنی
نظر به اینكه مالک آقای فیروز محمودوند فرزند محمد و خانم پری ســیف فرزند شهســوار با ارایه فرم شهادت شهود مصدق دفتر اسناد رسمی 
شماره 52 نهاوند اظهار نموده اند مقدار بالمناصفه هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 50 فرعی از 3773 اصلی بخش 1 ثبت نهاوند که سند 
مالكیت آنها ذیل ثبت های 12118 - 19848 صفحه های 25-98 دفتر جلد 83-146 ثبت و ســند مالكیت به شماره چاپی 792202 سری الف سال 
91 و 792201 سری الف 92 صادر و تسلیم مالک گردید که ب علت جابجایی مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالكیت المثنی نموده است  لذا به 
استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب به شرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی جهت عموم آگهی می گردد لذا چنانچه کسی 
نســبت به صدور سند مالكیت المثنی اعتراض داشته یا مدعی انجام معامله نزد خود او یا وجود سند مالكیت خود می باشد می تواند اعتراض خود 
را کتباً از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره ارسال در غیر این صورت و پس از گذشت زمان مقرر سند مالكیت المثنی صادر 

خواهد شد.)م الف 12(
محمدعلی جلیلوند

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326009000538 مورخه 97/12/4 هیــأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان فامنین تصرفات مالكانه و بالمعارض آقای مهران شــهریاری  فرزند محمد به شماره شناسنامه 
437  به شــماره ملي 5029388702 صادره از فامنین در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت دویســت و پنجاه مترمربع قسمتي از پالک 
104/1355 اصلي واقع در بخش پنج همدان خریداري از مالک رســمي آقای احمد راســخی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

)9 شد.)م الف  خواهد  صادر  مالكیت  سند  مقررات 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/10

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهي حصر وراثت
آقای شــاهین رضایی دارای شــماره شناسنامه  4040352424 به شرح دادخواست کالســه 112/98/11ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی اصغر رضایی به شماره شناسنامه  3846 در تاریخ 1398/1/5 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-شــاهین رضایی فرزند علی اصغر متولد 1378 به شماره 
شناســنامه 4040352424 پســر متوفی 2- حنانه رضایی فرزند علی اصغر متولد 1381 به شماره شناســنامه 4040403940 دختر متوفی 
3- رضوانه رضایی فرزند علی اصغر متولد 1385 به شماره شناســنامه 4040481402 دختر متوفی 4- فائزه رضایی فرزند علی اصغر متولد 
1389 به شــماره شناسنامه 4040577914 دختر  متوفی 5- فاطمه رمضانیان فرزند محرمعلی متولد 1360 به شماره شناسنامه 42   همسر 
متوفی 6- رقیه علی پور فرزند میرزاعلی متولد1324 به شــماره شناســنامه  51 مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 10(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت  ــون و مــاده 13 آیین نامــه قان آگهــي موضــوع مــاده 3 قان
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

برابــر رأي شــماره 97/1939 مــورخ 97/12/11 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای کیومــرث  حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالكان
ــدآباد در  ــادره از اس ــنامه 4582 ص ــماره شناس ــه ش ــداله ب ــد اس ــک فرزن ــی نی وفای
ــع در  ــاحت 78848/39 مترمرب ــه مس ــی ب ــی آب ــن زراع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــتای  ــی روس ــدآباد اراض ــع در  اس ــی واق ــام آباد اصل ــي حس ــالک 42 اصل ــمتی از پ قس
ــده  ــرز گردی ــک مح ــی نی ــداله وفای ــای اس ــمي آق ــک رس ــداري از مال ــام آباد  خری حس
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل اس
ــي  ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت مي ش
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــد.  ــم نماین ــي تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــلیم اعت ــخ تس از تاری
بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات 

ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 48(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/10

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 
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همه ایران و همه ایرانی وطن 
و پاره تن من است

مهدی ناصرنژاد «

 هیــچ ســند و تاریخــی نیســت و نمی توانــد منکــر اراده 
و خواســت یکپارچــه و عمومــی ملــت بــزرگ ایــران بــرای 
ــالمی  ــوری اس ــراری جمه ــاهی و برق ــام شاهنش ــرنگونی نظ س

ایــران در انقــالب ســال ۱۳5۷ باشــد.
ــران  ــری در ای ــزش سراس ــن خی ــروزی ای ــالمی و پی ــالب اس انق
ــر ایــن تحــول بــزرگ ســر  ــه قــرن لقــب گرفــت و دنیــا براب حادث

ــرود آورد. ــم ف تعظی
بدیهــی اســت هــر انقــالب در حیطــه کشــورها و ملت هــای بــزرگ 
فــراز و نشــیب ها و دوســت و دشــمن های فراوانــی چــه در ایده هــا 
و وابســتگی های داخلــی و چــه در طیف هــای ارتبــاط کشــوری بــا 
ــز  ــالب اســالمی نی ــای جهان خــوار دارد و انق ــا و قدرت ه دولت ه
هرگــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــود، کمــا اینکــه در تمــام ســال های 
بعــد از انقــالب شــاهد حــوادث و موانــع سرنوشت ســازی بــر ســر 
راه پیشــرفت انقــالب اســالمی بوده ایــم و اگــر نبــود هوشــیاری و 
پایــداری مــردم بــزرگ ایــران بــه عنــوان صاحبــان اصلــی انقــالب 
و رهبــران و ســربازان فــداکار انقــالب، اینــک نــه تــاک خبــر بــود و 

نــه از پــاک نشــان، نشــانه ای.
انقالب هــای فــراوان در اعصــار جدیــد و تحــوالت سیاســی 
گوناگونــی در ســطح کشــورها کــه بــه نوعــی بــه تغییــرات 
حکومتــی انجامیــده،در بطــن حــوادث بعــد از خــود دوام نیــاورده 
و یــا متالشــی شــده و یــا بــه شــکلی خــارج از روال اصلــی دچــار 
ــود  ــی خ ــت اصل ــه ماهی ــباهتی ب ــچ ش ــه هی ــده ک ــی ش دگرگون

ــت. ــته اس نداش
ــر  ــه نظی ــی طراحــی شــده و خائنان ــا حوادث ــن رهگــذر باره در ای
ــای  ــگ و تحریم ه ــی و جن ــای نظام ــه ای، کودت ــورش های منطق ش
شــدید اقتصــادی بــر ســر راه انقــالب اســالمی قــرار گرفــت اما فقط 
ــر بنیان گــذار  ــا تدبی ــل بیســار مهــم و سرنوشــت ســاز ب ــک عام ی
انقــالب و جمهــوری اســالمی ایــران حضــرت امــام خمینی )قدســه 
ــدازی و  ــرای بران ــا ب ــام توطئه ه ــزرگ تم ــع ب ــریف( مان ــره الش س
قطعــه قطعــه ســاختن انقــالب ایــران گردیــد کــه ایــن عامــل همانــا 
شــکل گیــری و تأســیس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی و عقبــه 
آن یعنــی بســیج 2۰ میلیونــی مردمــی بــود. تأســیس ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی بــه دســتور امــام خمینــی)ره( زمانــی در گســتره 
ایــران شــکل گرفــت کــه هنــوز قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 
تدویــن و تثبیــت نشــده بــود و متعاقــب آن بــود کــه بــا تصویــب 
ــل  ــی از ارکان و اص ــت، یک ــرگان مل ــط خب ــی توس ــون اساس قان
اساســی و ضــروری قانــون اساســی بــه نــام ســپاه پاســداران رقــم 
خــورد و ایــن نهــاد انقالبــی و مردمــی در کنــار ســایر قــوای نظامــی 
و امنیتــی و انتظامــی ســاختار دفاعــی مــرز و بــوم وســیع ایــران کهن 

و ســرافراز را تشــکیل داد.
ماهیــت مردمــی و روشــنگرانه و روشــنفکرانه و متکــی بــه عدالــت 
اســالمی و حقانیــت دینــی ســپاه پاســداران از همــان ابتــدا انگیــزه ای 
ــران اســالمی  ــرده ای ــل ک ــا و تحصی ــای دان ــرای جوان ه ــدس ب مق
ــون  ــت پیرام ــه خدم ــاده ب ــان پروانه هــای عاشــق و آم ــا چن ــود ت ب
ســپاه پاســداران جمــع شــده و مــأوا بگیرنــد و هــر آنچــه در طبــق 
ــن شــمع  ــدرت ای ــرای گســترش و ق ــد ب ــی دارن اخــالص و دانای
پرفــروغ بــه کار ببندنــد و همــواره بــه عنــوان پشــتیبان ســایر قــوای 

نظامــی و امنیتــی عمــل نماینــد.
بــه یقیــن ســپاه ریشــه تنومنــدی در تــار و پــود ایــن انقــالب، ایــن 
کشــور و ایــن ملــت بــزرگ از اقــوام فــارس و تــرک و کــرد و بلوچ 
ــک کشــور و  ــترده، ی ــرافراز و گس ــران س ــرب دارد و ای ــر و ع و ل

یــک ملــت بیــش نیســت و همیشــه برقــرار اســت.
حرکــت نابخردانــه و دور از شــأن و عــرف و بین الملــل و 
همچنینــی قانونــی و مدنیــت ســران آمریکایــی در جــدا دانســتن 
ســپاه پاســداران از ملــت بــزرگ ایــران، در راســتای همــان 
ــالمی  ــالب اس ــف انق ــت تضعی ــان جه ــاله آن ــای 4۰ س توطئه ه
بــوده و ایــن توطئــه بزرگتــر از تمــام دشــمنی های گذشــته 
نیســت و آخریــن آن هــم نخواهــد بــود. دشــمنان ایــران در ایــن 
ــه  ــدر احمــق هســتند ک ــخ بشــریت آنق شــرایط حســاس از تاری
ــران  ــلمان ای ــردم مس ــه م ــی علی ــرف و ادعای ــه و ح ــر توطئ ه
مطــرح ســازند ولیکــن آنقــدر تجربــه تلــخ از حــوادث روزگار و 
رویارویــی بــا آرمــان بــه حــق مــردم مــا دارنــد کــه بداننــد هــر 
حرکــت تنــد و جــدی در ایــن کارزار ماننــد پتــک خردکننــده ای 

ــد. ــرود خواهــد آم ــان ف ــر ســر خــود آن ب

مرکز پژوهش ها راهکارهای تأمین منابع جبران 
خسارات سیل را بررسی کند

 نایب رئیس مجلس از مرکز پژوهش ها خواســت راهکارهای تأمین منابع 
جبران خســارات سیل را بررســی کرده و طرحی در این خصوص به مجلس 

ارائه کند.
به گزارش مهر، در ادامه جلســه علنی روز  گذشته و در پایان بررسی وضعیت 
استان های سیل زده، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را 
برعهده داشــت، گفت: بارندگی نعمت خداوندی بود که بسیاری از مشکالت 
آبی کشــور را حل کرد اما تخریب ها و هزینه های سنگینی را به مردم تحمیل 
کرد. وی با تأکید بر لزوم بررسی ساختار مدیریت بحران، افزود: بر اساس قانون 
جدید مدیریت بحران باید شــورای عالی مدیریت به ریاســت رئیس جمهور 

تشکیل شود.

دستگاه های امدادی تا هر زمان الزم 
در حالت آماده باش باشند

 معــاون اول رئیس جمهــوری در تماس های تلفنی با اســتانداران 
هرمزگان، سیســتان و بلوچستان، کرمان و خراسان رضوی و جنوبی بر 
آمادگــی همه جانبه در اســتان های درگیر با ســیل و مناطق در معرض 
طغیــان رودخانه هــا تاکید کرد و خواســتار آماده باش دســتگاه های 

تا هر زمان الزم شد. امدادی 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، »اسحاق جهانگیری« 
از اســتانداران این اســتان ها خواســت تا با در نظر گرفتن تمامی احتماالت، 
امکانات و ظرفیت استان ها، خود را برای جلوگیری از بروز خسارات جانی و 
مالی به مردم بکار گیرند و دستگاه های امدادی و کمک رسان را تا هر زمان که 

الزم است در حالت آماده باش کامل نگه دارند.

مافیای آب در کشور 
بیداد می کند

 نماینــده مــردم گــرگان و آق قــال در مجلــس گفــت: مافیــای آب 
ــدها  ــا آب س ــد ت ــث ش ــی باع ــرورش ماه ــد و پ ــداد می کن ــور بی در کش
ــوع  ــرورش ماهــی در ســدها ممن ــرای همیشــه پ ــد ب رهاســازی نشــود، بای

ــود. ش
بــه گــزارش خانــه ملــت، نبــی هزارجریبــی مجلــس شــورای اســالمی گفت: 
خواســته مــا از دعــوت وزرای جهــاد کشــاورزی، نیــرو، راه و شهرســازی و 
کشــور شناســایی مقصریــن و برخــورد بــا آنهــا اســت. کوتاهــی و ضعــف 
مدیریــت آب منطقــه ای گلســتان باعــث تشــدید مشــکالت شــد و زمانــی که 
اعــالم شــد ســیل در حــال رخ دادن اســت، ســتاد مدیریــت بحــران عملکــرد 

ضعیــف داشــت.

آغاز مقدمات مرحله گذار در سودان
 ایسنا: مذاکرات بین دو طرف شب گذشته برای تعیین اختالفاتی 
که همچنان بین جبهه مدنی و نظامیان وجود دارد، آغاز شــد. بیشــتر 
اختالفــات حول تعیین شــاخص های گذار سیاســی،  نقش نظامیان 
کودتاگر علیه عمر البشیر و جبهه مدنی عامل خیزش مردمی و تعیین 

اختیارات دو طرف در سایه تمایل جبهه مدنی است.
 دولت جدید فلسطین سوگند یاد کرد

ایسنا:دولت جدید فلسطین با ریاســت "محمد اشتیه" در مقابل رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین سوگند یاد کرد. دولت جدید فلسطین با 
ریاست محمد اشتیه در مقابل محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 

فلسطین در مقر ریاست تشکیالت در رام ا... سوگند یاد کرد.
ان بی سی: تروریست  خواندن سپاه قدرتمند ایران، ارتش آمریکا را 

به خطر می اندازد
فارس: یک شبکه آمریکایی گزارش کرد که واشنگتن، نیروهای مسلح 
قدرتمند ایران را همردیف القاعده و داعش قرار داده که این مســئله 

می تواند ارتش آمریکا را در منطقه به خطر بیاندازد.
 تجاوزهای هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه

ایرنا:جنگنده های رژیم صهیونیستی بار دیگر با تجاوز به حریم هوایی 
لبنان برخی مناطق را در ســوریه مورد هدف قــرار دادند که با اقدام 
به موقع ســامانه های پدافند هوایی این کشور برخی از موشک های 
شلیک شده به منطقه "مصیاف" در استان "حما" در آسمان منهدم شد.

 روســیه به تحرکات ناتو "واکنش متناســب" نشان 
می دهد

ایســنا:معاون وزیر امور خارجه روســیه تاکید کرد، افزایش فعالیت 
ناتو در دریای ســیاه ثبات منطقه ای را تضعیف می کند و مسکو به آن 
واکنش نشــان می دهد. ناتو اوایل آوریل تصمیم برای افزایش حضور 
دریایــی و اجرای مانورهای نظامی در منطقه مذکــور را اعالم کرده 
بود. الکســاندر گروشــکو افزود: قطعاً ما تمام تدابیر ضروری برای 
خنثی ســازی تهدیدهای مرتبط با افزایش فعالیت ناتو در این منطقه 

را مدنظر قرار می دهیم.
 تظاهــرات گســترده در صربســتان با درخواســت 

کناره گیری رئیس جمهور
ایسنا: هزاران نفر از مردم صربستان علیه رئیس جمهور پوپولیست این 

کشور به خیابان ها آمدند.
این تظاهرات در بلگراد مقابل ساختمان پارلمان انجام گرفت که برای 
محکوم کردن الکســاندر ووجیچ، رئیس جمهور و درخواست برای 
دموکراسی و آزادی رسانه و انتخابات آزاد در این کشور بالکان انجام 

گرفت.
 نخســت وزیر پاکستان اول اردیبهشت به تهران سفر 

می کند
فارس: منابع پاکستانی اعالم کردند »عمران خان« روز اول اردبیشهت 
ماه طی یک ســفر رســمی دو روزه به تهران سفر می کند. رسانه های 
پاکســتان اعالم کردند که عمران خان 2۱ و 22 آوریل مصادف با ۱ و 
2 اردیبهشت ماه ســفر 2 روزه به تهران دارد. قرار است در این سفر 
قراردادهای مهم تجاری، امنیتی و سیاســی میان دو کشــور به امضاء 

برسد.
 عربســتان، امارات و بحرین از شورای انتقالی سودان 

حمایت کردند
ایسنا: عربستان ضمن اعالم حمایت از اقدامات شورای نظامی انتقالی 
در ســودان، ارسال کمک های بشردوســتانه ای برای سودانی ها را در 
دســتور کار خود قرار داده اســت. امارات نیز پس از ریاض حمایت 
خود را از این شــورا اعالم کرد. بحرین نیز بر ایستادگی خود در کنار 

شورای نظامی انتقالی تاکید کرد.

 
وزیر امــور خارجه راه اندازی اینســتکس 
توســط اروپا را اقــدام مقدماتی خواند و 
گفــت: ســازوکار متناظر در ایــران هفته 
گذشته راه اندازی شــده و االن اروپایی ها 
هیچ بهانه ای ندارند بــرای اینکه کار خود 

را آغاز کنند.
محمدجــواد ظریف در حاشــیه رونمایی 
از  پایگاه اینترنتی »دیپلماســی اقتصادی« 
وزارت امور خارجــه در جمع خبرنگاران 
درباره سازوکار ایرانی متناظر با اینستکس 
گفت: این ســازوکار متناظر در ایران هفته 
گذشته راه اندازی شــده و االن اروپایی ها 
هیچ بهانه ای ندارند بــرای اینکه کار خود 

را آغاز کنند.
وی تأکید کــرد: این یک اقــدام مقدماتی 
توسط اروپاســت اروپایی ها در اردیبهشت 
گذشــته بعد از خروج آمریــکا از برجام 
تعهــدات متعــددی را مطــرح کردند که 
بــرای آغاز اجرای آن تعهدات، نیاز بود که 

اینستکس را راه بیندازند.
ظریف افزود: معتقدیم حاال باید برای مدت 
زیادی اروپایی هــا تالش و فعالیت کنند تا 
بتوانند تعهداتشــان را انجام دهند، بســیار 
عقب هســتند و نباید این گونه تصور کنند 
که جمهوری اسالمی منتظر آنها می ماند. ما 
بحمدا... روابط بســیار خوبی با همسایگان 

داریم، ســازوکارهای مشابهی را با بسیاری 
از کشــورها راه اندازی کردیم و دارد عمل 
می کند. من نمی دانــم اروپایی ها برای یک 

سازوکار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند؟
بــه گــزارش فــارس، رئیس دســتگاه 
دیپلماســی درباره اقــدام آمریکا در قرار 
دادن نام ســپاه پاســداران در فهرســت 
گروه هــای تروریســتی خارجی وزارت 
خارجه آمریکا نیز گفت: نخســتین کاری 
که ایــران انجــام داد بالفاصلــه بعد از 
صدور بیانیه شورای عالی امنیت ملی بود 
که ســنتکام در عمل متقابل تروریســتی 
اعــالم و دولــت آمریــکا را بــه عنوان 

رژیــم حامی تروریســم شناســایی کرد 
و اقداماتــی در مجلس در جریان اســت 
و مــا هم با دوســتان در مجلس در حال 
اقداماتی می تواند  مشورت هستیم که چه 
صــورت بگیرد. البته نماینــدگان در این 
زمینه تالش هایــی را کردند و طرح هایی 
را ارائــه دادند و همکاران مــا با آنها در 

هستند. تماس 
وی گفت: بنده نامه ای را به دبیرکل سازمان 
ملل و شــورای امنیت دربــاره غیرقانونی 
بودن اقدام آمریکا و سیاســت های بســیار 
غلطی که آمریکا در منطقه ما داشــته است، 
نوشــتم. در صحنه رســانه ای فعالیت های 

خوبی صورت گرفته است.
ظریف افزود: در صحنه روابط دوجانبه ما با 
سایر کشورها، پیام هایی از سوی بنده برای 
وزرای خارجه همه کشورها، امروز که روز 
اجرایی شدن تصمیم ایاالت متحده آمریکا 
اســت، ارسال خواهد شد که نسبت به این 
اقدام و موضع گیری که از ســوی کشورها 
ضروری اســت صورت بگیــرد، تذکرات 
الزم و عواقب بسیار خطرناکی که اقدام بی 
سابقه ای آمریکا در این زمینه داشته است،  

به همه وزرای خارجه داده شود.

 کار برگزاری انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی در وزارت کشور آغاز شده است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشــور گفت: از 
اردیبهشــت  ماه اجرای مراحل انتخابات بر 
اساس تقسیم بندی زمانی وزارت کشور آغاز 
می شود. اجرای این تقسیم بندی زمانی که در 
وزارت کشور تهیه شده است، با دستور وزیر 

کشور آغاز می شود.
سید اسماعیل موسوی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: همزمان با دستور وزیر کشور برای آغاز 
زمانی  تقسیم بندی  انتخابات، جدول  اجرای 
اجــرای مراحل انتخابات مجلس شــورای 
میان دوره ای مجلــس خبرگان  و  اســالمی 
رهبری به مجریان انتخابات در سراسر کشور 
ابالغ می شود. در این تقسیم بندی زمانی تمام 

مراحل انتخابات از مرحله ثبت نام داوطلبان 
تا رأی گیری در روز 2 اسفند، مشخص شده 

است.

موسوی همچنین گفت: در حال تهیه برنامه 
جامع آموزشی برای فرمانداران و بخشداران 
در زمینــه اجرای انتخابات هســتیم که این 

برنامه را در زمان مقرر اجرا می کنیم.
پیش از این وزیر کشور در گفت وگو با ایسنا 
با بیان اینکه برای وزارت کشــور روزشمار 
انتخابات مجلس شورای اسالمی از فروردین 
آغاز می شــود، گفت: مهم ترین مساله ما در 
حوزه سیاست داخلی در سال 98، برگزاری 

این انتخابات است.
وی ادامه داد: برای وزارت کشور، روزشمار 
انتخابات مجلس شورای اسالمی از فروردین 
آغاز شده و اقدامات پشتیبانی، آموزش نیروها 
و هماهنگی با ســایر دستگاه ها از این تاریخ 
دنبال می شــود. امیدوارم انتخابات باشکوه و 
پرشوری برگزار شود. همچنین باید انتخابات 
را به محور وحدت، انسجام و نشاط سیاسی 

واجتماعی تبدیل کنیم.

بررسی سیالب های 
اخیر کشور
 در مجلس
■ وزیر کشور: دستگاه ها آمادگی بارندگی احتمالی 
در اردیبهشت را داشته باشند

 وزیر کشور هماهنگی همه دستگاه ها در سیل اخیر 
را از ویژگی های این ســیل عنوان کرد و بر ضرورت 
آمادگی الزم همه دستگاه ها برای بارندگی احتمالی و 

توام با ذوب برف در اردیبهشت تاکید کرد.

ــه   ــی ادام ــزارش  ایســنا، عبدالرضــا رحمان ــه  گ ب
داد: حجــم ســیالب بــه قــدری شــدید بــود کــه 
آب در رودخانــه کرخــه کــه می توانــد تــا هــزار 
متــر مکعــب در ثانیــه جــاری شــود تــا دو هــزار 
ــد. در  ــاری ش ــه ج ــب در ثانی ــر مکع و 8۰۰ مت
گــرگان رود کــه ظرفیــت ۱2۰ متــر مکعــب آب 
در ثانیــه دارد 8۰۰ متــر مکعــب آب جــاری شــد. 
ــب  ــر مکع ــت ۱8۰۰ مت ــا ظرفی ــوالن ب در معم
ــا  ــر ب ــب در پلدخت ــر مکع ــزار و 5۰۰ مت دو ه
ــا پنــج  ظرفیــت دو هــزار و 4۰۰ متــر مکعــب ت
هــزار متــر مکعــب عبــور داده شــد و در کارون 
ــور  ــر مکعــب آب عب هــم ســه هــزار و 28۰ مت

ــه خاطــر  داده شــد، البتــه در برخــی از مــوارد ب
ــرازیر  ــری بخشــی از حجــم آب س رســوب گی

شــد.
وی ضمن قدردانی از مردم، دستگاه های مختلف، 
سازمان های مردم نهاد، نیروهای نظامی و نیروهای 
امدادی، هماهنگی همه دســتگاه ها را از ویژگی  
ســیل اخیر اعالم کرد و گفــت : در حالی که 25 
اســتان و چهار هزار و 4۰۰ روســتا درگیر سیل 
بود قدرت هماهنگی، بســیج شــوندگی، تامین 
امکانات، منابع و ماشــین آالت بــه خوبی اتفاق 
افتاد. ما همچنین ناگزیر بودیم از تجهیزات بخش 

خصوصی بهره ببریم.

رحمانــی فضلــی، الیروبی رودخانه هــا، کنترل 
ســیالب، جلوگیری از دســت انــدازی به منابع 
طبیعی و جلوگیری از ســاخت و ســاز در بستر 
رودخانه را از پیشــنهادات وزارت کشور عنوان 
کرد و یادآور شد: در اســتان خوزستان بیشترین 
حجم بارندگی و ســیالب را داشتیم و با توجه به 
وجــود امکان عبور  ۷۰۰ تــا هزار متر مکعب در 
ثانیه متاسفانه به دلیل عدم الیروبی در طول سال ها 
تنها ۳۰ تا 4۰ درصد از ظرفیت را توانســتیم فعال 
کنیم.وی در بخــش دیگری از صحبت های خود 
با تاکید بر ضرورت حفظ انســجام و هماهنگی و 
همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف در مراحل 

بعدی، خاطرنشــان کرد: ما هنوز در مرحله مقابله 
قرار داریم. همه دستگاه های اجرایی باید آمادگی 
الزم برای بارندگی احتمالی توام با ذوب برف را 
در اردیبهشت ماه داشــته باشند. به خصوص که 

میزان سیالب ها قابل پیش بینی نیست.
رحمانی فضلی خواســتار ابالغ هر چه  ســریع تر 
الیحــه مدیریــت بحران شــد و در ایــن رابطه 
خاطرنشــان کرد: از مجلس شــورای اســالمی 
می خواهیم در بودجه های ســاالنه بــرای مقابله 
با ســیل تمهیداتی بیندیشــد. ما همچنین باید به 
وزارت راه بــرای تقویــت پل هــا و جاده های 

مواصالتی کمک کنیم.

ظریف: 

اروپایی ها 
بسیار عقب هستند

مدیرکل انتخابات وزارت کشور:

کار اجرای انتخابات مجلس در وزارت کشور آغاز شده است
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فروش اینترنتی کتاب های درسی آغاز شد
 فروش اینترنتی کتاب های درسی پایه دوم تا ششم ابتدایی آغاز شده و بنا بر اعالم 
مدارس به اولیا دانش آموزان، اولیا باید با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی کتاب های 
درسی نسبت به ثبت نام کتاب های درسی دانش آموزان خود برای سال تحصیلی آینده 

با پرداخت وجه و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.
 به گزارش مهر، ثبت نام کتاب های درســی مقطع ابتدایی تا 2۰ اردیبهشــت ماه ادامه 
دارد و برای این ثبت نام نیاز به وارد کردن کد ملی دانش اموز و ســریال شناســنامه 

وی در سامانه است.
طبق روال ســالیان قبل اولیا باید پس از دریافت کد رهگیری، اصل برگه کد رهگیری 

را به مدرسه و کپی آن را نزد خود نگه دارند.

میانگین سن آغاز مصرف مواد مخدر در کشور 
به 15 سال رسیده است

 معاون دفتر سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: میانگین سن 
آغاز مصرف مواد مخدر در کشور نسبت به گذشته کاهش یافته و به ۱5 سال رسیده 
اســت و شاید موضوع کنجکاوی در ســن نوجوانی یا باورهای غلط درباره مصرف 

برخی مواد مخدر باعث این موضوع شده باشد.
علی اسدی در گفت و گو با ایرنا افزود: شایع ترین سن مصرف مواد مخدر در کشور 
بین 25 تا 45 ســال اســت. کاهش سن آغاز مصرف مواد مخدر به این دلیل است که 
برخی از نوجوانان فکر می کنند برخی از مواد مخدر مانند گل یا حشــیش، اعتیادآور 

نیستد. 

پلیس فتا توزیع مواد مخدر را از طریق شبکه های 
مجازی کنترل کرد

 سرپرســت معاونت کاهش تقاضا و توســعه مشــارکت های مردمی ســتاد 
مبــارزه با مواد مخدر گفت: توزیع مواد از طریق شــبکه هــای مجازی با توجه 
بــه برخوردهای پلیس فتا زیاد نیســت هنوز خرده فروشــان به صورت مراجعه 
حضــوری و تلفنی مواد را به دســت مشــتریان می رســانند و کمتر در فضای 

مجازی مواد رد و بدل می شود
حمید صرامی در گفت و گو با ایلنا افزود: پلیس فتا با جدیت نسبت به برخی شبکه 
های فضای مجازی که مصرف مواد را تبلیغ می کرد، برخورد کرده اســت ولی آنچه 

مالحظه می شود این است که تهیه مواد به صورت حضوری و تلفنی رایج است.

بهداشتنکتهدانشگاه
آغاز ثبت نام جاماندگان آزمون ارشد علوم پزشکی 

ازامروز
 ثبت نام برای داوطلبان جامانده آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 
98 از امروز 2۶ فروردین ماه آغاز می شود و تا 28 فروردین ماه 98 از طریق سایت مرکز 
سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://www.sanjeshp.ir انجام می شود.به 
گزارش ایسنا و بر اساس اعالم قبلی مرکز سنجش آموزش پزشکی، داوطلبانی که موفق 
به ثبت نام نشده اند یا هزینه ثبت نام را پرداخت کرده ولی ثبت نام نکرده اند  می توانند 
در مهلت تعیین شــده اقدام به ثبت نام کرده و یا اطالعات خود را ویرایش کند.آزمون 
کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم پزشکی سال 98 همه رشته ها در نوبت های صبح 
و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ خرداد 98 در شهرهای اراک، اردبیل، ارومیه، 
اصفهان، اهواز، ایالم، بوشهر، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، 
زنجان، ســاری، سمنان، سنندج، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، 

گرگان، مشهد، همدان، یاسوج و یزد برگزار می شود.

علت خشم کودکان احساس ناکامی است
 متخصص روانپزشــک کودک و نوجوان گفت: خشم یکی از هیجان های اصلی 
هر فرد از جمله کودکان است. این هیجان از ناکامی نشأت می گیرد، وقتی بین آنچه 
کــودک تصور می کند و آنچه واقعا رخ می دهد، ناهمخوانی به وجود آید، خشــم 

او بروز می کند.
مهشید رابطیان در گفت و گو با سالمت نیوز اظهارداشت: بروز خشم یا پرخاشگری 
در کودکان چنانچه برای دفاع از خود و دیگران باشــد حاصلی مثبت دارد ولی در 
صورت کنترل نکردن آن، می تواند به درگیری، آســیب و ارتکاب خشــونت منجر 
شــود.وی، برخی حاالت و علل خشم در کودکان را پرخاشگری فیزیکی و کالمی، 
طغیان احساسات، کشیدگی و سختی بدن، اشتغال خاطر با موقعیت، یا کناره گیری 
از تماس اجتماعی عنوان کرد.این روانپزشک خشم را دارای مضراتی دانست که می 
تواند به بازدهی شــخصی فرد آسیب رســاند و از طرفی خشم در کودک می تواند 

نیرویی برای غلبه بر موانع و ابزاردفاع از خود و دیگران باشد.

پیش بینی وجود ۷۰۰هزار مبتال به اوتیسم در کشور
 رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت گفت: بر اساس شیوع 
جهانی اوتیســم، برآورد می کنیم که در جمعیت کشــورمان حدود ۳۰ هزار فرد زیر 
هفت ســال دارای اختالل اوتیسم را داشــته باشیم و در همه سنین تا بزرگسالی نیز 

پیش بینی می شود که حدود ۷۰۰ هزار مبتال به اوتیسم در کشور وجود داشته باشد.
مهدی شــادنوش با بیان اینکه اوتیسم بیماری نیست، بلکه طیفی از اختالالت است 
که نیاز به خدماتی برای افزایش مهارت ها و ســبک زندگی مبتالیان دارد، افزود: در 
وزارت بهداشــت و در حوزه معاونت درمان مراقبت می کنیم که خدمات ارائه شده 
به مبتالیان اوتیســم به طور مرتب ارتقاء پیدا کند و دسترســی به این خدمات برای 
خانواده ها آسان باشــد و همچنین برای خانواده هایی که نیازمند  حمایت های مالی 

برای پیگیری شرایط فرزندشان هستند،   حمایت های الزم را انجام دهیم.
وی اظهــار کرد: مبلغی بالغ بر یک میلیون تومان بــه عنوان کمک هزینه اختصاص 

داده ایم که البته در برابر هزینه های اوتیسم ناچیز است.

الیحه محدودسازی حق طالق شوهر 
در کمیسیون لوایح دولت

 الیحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طالق شوهر در کمیسیون 
لوایح هیأت دولت درحال بررسی است.

به گزارش ایرنا، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با هدف 
حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودســازی حق طالق از ســوی 
شوهر، الیحه پیشنهادی اصالح ماده )۱۱۳۳( قانون مدنی، با پیش شرط 
۱۰ گانه برای طالق همســر در دادگاه را برای بررسی و تصمیم هیأت 

دولت ارائه کرده است.
مطابق این الیحه پیشنهادی، شرایط ۱۰ گانه ای برای طالق از سوی زوج 
پیش بینی شــده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج 

برای تقاضای طالق باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات کند.
تأملی در تاریخچه قانونگذاری در ایران، گویای این حقیقت اســت که 
سیستم حقوقی اسالم و به تبع آن نظام حقوقی ایران، خانواده را به عنوان 
یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار داده 
است. به نحوی که در مقدمه قانون اساسی ایران، خانواده واحد بنیادین 

جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است.
ســهل و آسان بودن شرایط طالق می تواند در افزایش آمار طالق و در 

بوجود آمدن پرشتاب این نوع آسیب اجتماعی مؤثر باشد. 
یکی از سیاست های اصولی نظام نسبت به خانواده، تحکیم و ماندگاری 
آن است. در حالی که ماده )۱۱۳۳( قانون مدنی برخالف چنین سیاست 
و اصولی است زیرا شوهر برای طالق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند 
هیچ دلیل و برهان و ادله ای نیســت و حتــی دادگاه نمی تواند در این 
خصوص رای به رد تقاضای طالق شــوهر بنا به مصالح خانواده صادر 
کند زیرا درخواست طالق از سوی مرد خود باالترین دلیل طالق است.

از طــرف دیگر سیاســتی دوگانه در امر طالق وجــود دارد، چنان که 
درخواست طالق زوج یک جانبه و بدون قید و شروط است و ضرورتی 
برای برای ارائه دلیل به دادگاه وجود ندارد و این شوهر است که تصمیم 
می گیــرد که طالق بدهد یا ندهد. در این میان مصالح کودکان و زوجه 
اصــاًل مطرح نمی شــود. در حالی که امروزه خانواده محور سیاســت 

دولت ها است.
 موجبات طالق زوجین در مقررات فعلی

در حال حاضر قانون مدنی مصوب ۱۳۱4 و اصالحیه های بعدی و نیز 
قانون حمایت خانواه مصوب سال 9۱ حاکم بر روابط زوجین و شرایط 

طالق آنان به شرح ذیل است:
طالق به اراده شوهر )ماده ۱۱۳۳( قانونی مدنی که هر وقت می توانست 
زوجه را طالق دهد. ماده مذکور در ســال ۱۳8۱ از نظر ادبیات نگارش 
تغییر نمود مبنی بر اینکه مرد می تواند با رعایت شــرایط مقرر در این 
قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش را بنماید. البته شرایط 

مقرری در قانون مذکور پیش بینی هم نشد.
به موجب مواد 1129، 1130 قانون مدنی، طالق به درخواست زن با 

شرایط ذیل صورت می گیرد:
■ استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه

■ عسر و حرج مصرحه در ماده ۱۱۳۰ قانون مذکور
■ غیبت شوهر پیش از 4 سال

■ وکالت زن در طالق
■ توافق زوجین طبق مواد ۱۱4۶ و ۱۱4۷ قانون مدنی

در سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی مشتمل بر ماده 
واحده و هفت تبصره مقررات طالق را اصالح کرد.

از تاریــخ تصویب این قانون زوج هایی که قصــد طالق و جدایی از 
یکدیگر را داشتند بایســتی جهت رسیدگی به اختالف خود به دادگاه 
مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی می نمودند. چنانچه اختالفات فی 
مابین از طریق داگاه و حکمین که برگزیده دادگاه اند حل و فصل نمی 
گردید دادگاه با صدور گواهی عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طالق 
می فرستاد. در صورت اثبات عسر و حرج، به نظر می رسد قاعده عسر 
و حرج قاعده ای عقالیی و شرعی است قواعد ثانوی حاکم بر احکام 
مانند قاعده الضرر و الحرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقی و 
پشتوانه احکام می تواند مستند محاکم قرار گیرد در ماده واحده سال ۷۱ 
دلیلی بر نفی مقررات ماده ۱۱۳۰ وجود ندارد در حالت غیرعادی مانند 
عسر وحرج مفاد ماده ۱۱۳۰ حاکم است. ضرورت انطباق احکام قانونی 

با مقررات شرعی چنین تفسیری را تایید می کند.
قانــون حمایت خانواده مصوب ســال 9۱ علیرغم اینکه نوآوری های 
شکلی به نفع زنان داشته اما نه تنها حق و اختیار زوج در طالق طبق ماده 
۱۱ آن تأیید شــده و حق زوج در طالق را مقید و مشروط نکرده بلکه 

تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نیز قانونی کرده است.
طبق تعریف دکتر کاتوزیان- طالق ایقاعی است که از طرف مرد انجام 
می شود درباره شرایط درستی ایقاعات قانون مدنی حکم خاصی ندارد 
ولی شــرایط اساسی قراردادها را تاجایی که با طبیعت این گونه اعمال 
موافق باشــد، باید در ایقاعات نیز الزم دانست به اضافه اهمیت طالق 

سبب شده که قانون پاره ای از این شرایط را درطالق تکرار کند.   

همدان پیام: 9۶ درصد سدهای استان پر است
 خوب خدا رو شکر الاقل تو این یه مورد کمبود نداریم

جام جم: بزرگتر از کی روش به فوتبال ایران می آید
 بگو یهو یه غول داره میاد!! 

همدان پیام:اکباتان سرریز شد
 اما همچنان کم آبی داریم نرین شــیلنگ آب رو باز کنین هدر 

بدین!! 
صدای زنجان: قیمت پیاز دو برابر شد قیمت کاهو نصف 

 این به اون در!!
هگمتانه: بانک ها پاشنه آشیل تولید و صنعت

 بانک ها جیب ما رو نزنن پاشنه آشیل بودن رو نمیخوایم
همدان پیام: شورای اداری استان ماراتن سخنرانان

 آخه همه حرفاشون تو تعطیالت مونده بود ته دلشون که خالی 
شد!!

شهروند: با زیر 2۰۰ میلیون تومان در تهران صاحب خانه شوید 
 البته کجای تهران باشه مهمه!!

همدان پیام: محصوالت بومی همدان شناسنامه دار می شوند
ــنامه دار  ــا رو شناس ــاال این ــده ح ــا مون ــا آدم ــنامه م  شناس

ــن!!  میکنی
همشهری: بسته رونق مسکن به دولت می رود 

 دولتی ها که خودشون صاحب مسکن هستن!!
هفت صبح: چانه زنی پزشکان بر سر حق ویزیت

 کم پول میبرن چونه هم میزنن!! 
ایرنا: نوزادی با ۳ والد در یونان متولد شد 

 جل الخالق!!
هگمتانه: جای خالی گردشگری خالق در سبد جاذبه های همدان 

 بدون شرح!!
اطالعات: ساخت بال هواپیما به سبک جورچین

 اینم یه جور خالقیت!! 
همدلی: سیل زدگان از مد نیفتند

 تو ایران همه چی اولش مد میشه!!

دختر سه ساله بر اثر سقوط 
در رودخانه جان باخت

 یک دختر ســه ساله بر اثر ســقوط به رودخانه ای در روستای 
»چشین« شهر همدان جان خود را از دست داد.

بنابر گزارش ایرنا، یک خانواده در کنار رودخانه روســتای چشــین 
اتراق کرده بودند که دختر آنها به یکباره با جدا شــدن از خانواده به 

داخل رودخانه سقوط کرد.
ــان از  ــردن فرزندش ــارج ک ــرای خ ــواده ب ــن خان ــالش ای  ت
ــه مرکــز فوریــت  ــا تمــاس ب ــق آغــاز شــد و ب ــه عمی رودخان
ــور  ــل حض ــری ۱5 در مح ــوران کالنت ــی ۱۱۰ مام ــای پلیس ه

ــد. یافتن
ــودک و  ــردن جســد ک ــارج ک ــس از خ ــزارش پ ــن گ ــن ای بنابرای
تاییــد مــرگ او توســط اورژانــس، مامــوران موضــوع را بــه قاضــی 

کشــیک و تیــم تشــخیص هویــت پلیــس آگاهــی اطــالع دادنــد.
از خانــواده هــا درخواســت می شــود بــا توجــه بــه افزایــش حجــم 
ــدن  ــک ش ــت از نزدی ــور در طبیع ــگام حض ــا هن آب رودخانه ه

ــد. ــری کنن ــا جلوگی ــه رودخانه ه فرزندانشــان ب
ــر ســیل در نقــاط مختلــف  ــر اث جــدای از حوادثــی کــه امســال ب
ــوزش  ــود آم ــا کمب ــود و ی ــد نب ــر می رس ــه نظ ــور رخ داد. ب کش
هــای الزم بــرای حفــظ امنیــت جانــی و مالــی در مواقــع بحــران 
ــی در  ــل بارندگ ــه دلی ــه ب ــری ک ــات اخی ــی در اتفاق ــش اصل چال
ــوت  ــی ف ــل اصل ــدکه دلی ــت باش ــده اس ــد آم ــه وجوئ ــدان ب هم
ــم دســتگاه هــای  ــه امیدواری بســیاری از هــم اســتانی هــا شــد ک
ــا در  ــوزش رغ ــوع آم ــن موض ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــئول ب مس

ــد. ــرار دهن ــود ق ــت کاری خ اولوی

 الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت 
حدود یکســال در قوه قضائیه معطل مانده 
اســت. قوه قضائیه اصالح کلی یا شاید هم 
تدویــن الیحه ای دیگر را مــد نظر دارد اما 
کارشناســان حوزه زنان در دولت معتقدند 
الیحه کامل است. حاال زنان ایران منتظر نظر 

رئیس جدید قوه قضاییه هستند.
به گزارش ایرنا، الیحه تامین امنیت زنان در 
برابر خشــونت در دولت یازدهم )معاونت 
امور زنان و خانواده( تدوین شــد که بنا به 
ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، 
برای بررســی و تدوین نهایی به قوه قضاییه 
ارجاع شده است. این الیحه که در پنج فصل 
و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی 
در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و 
تعدی نســبت به زنان در عرصه خانواده و 
همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های 
قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این 
زمینــه از طرف مرکز امور زنــان و خانواده 
دولت یازدهم تدوین شــده بود. دارای 52 

ماده است.
حمایــت های مندرج در این الیحه شــامل 
زنان باالتر از ۱8 سال )شمسی( تمام و زنان 
متاهل کمتر از ۱8 ســال )شمسی( می شود. 
این الیحه خشونت را جرم دانسته و در این 
الیحه آمده است که هیچکس حق ندارد در 
روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی 
یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند 
و در صــورت ارتکاب، مطابــق احکام این 
الیحه مجازات می شود. الیحه تامین امنیت 
زنان علیه خشــونت پس از گذشت یکسال 

در اختیار رئیس وقت قوه قضاییه قرار دارد.
حجت االســالم و المســلمین غالمحســین 
محسنی اژه  ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه 
سال گذشته در حاشیه جلسه مسئوالن عالی 
قضایی گفته بود که الیحه تامین امنیت زنان 
در قوه قضاییه بررســی شده است اما به نظر 
می رسد این الیحه مشــکالت زیادی دارد 
که ممکن اســت حتی قابل اصالح نباشد و 
شاید الزم باشــد الیحه دیگری در دولت یا 

قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.
وی گفته اســت: در ایــن الیحه حبس  های 
بسیار ســنگین و مجازات  های سنگین برای 
برخی جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده که 
در بررســی  ها مطرح شد برخی از مجازات 
 ها حتما مستلزم این نیست که بنیاد خانواده 
را استحکام ببخشــد و چه بسا ممکن است 
هدف را برعکس کند؛ یعنی بنیاد خانواده را 

قدری متزلزل کند.
از آنجــا که در زمان آیــت اهلل صادق آملی 
الریجانی رئیس سابق قوه قضائیه این الیحه 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت، در دوره 
ریاســت حجت االسالم و المسلمین ابراهیم 
رئیســی، بانوان جامعه انتظــار دارند که این 
الیحه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بخشی 
از مشــکالت حوزه زنــان از جمله کاهش 

خشونت علیه زنان را شاهد باشیم.
با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه 
زنان و خانواده اعتقاد دارند که وجود چنین 
الیحــه ای برای کاهش میزان خشــونت و 
مشــکالت بانوان در جامعه بسیار ضروری 
اســت، نظر چند تــن از این مســئوالن و 

کارشناسان را پیگیر شدیم.
شهیندخت موالوردی، دبیرکل حزب حقوق 
بشر زنان می گوید: الیحه تامین امنیت زنان 
در برابر خشــونت نیازی به اصالح ندارد و 
معتقدیم که کامل اســت، این الیحه 52 ماده 
ای که 4۰ ماده آن حذف شــده است، حدود 
یکسال است که دســت قوه قضائیه است و 

تاکنون به این نتیجه رسیده است.
وی ادامه می دهد: مگر می شــود یک الیحه 
9۰ ماده ای که 4۰ ماده آن کم شــده اســت 
دیگر قابل اصالح نباشــد، همین که 4۰ ماده 
آن کم شــده است یعنی اینکه اصالحات آن 

انجام شده است.
موالوردی معتقد است: تیم های پژوهشی و 
کارشناس روی این موضوع کار کرده اند. در 
این یکســال اصالحات آن انجام شده است، 
نمی دانیم موضوع اصالحات آن چیســت. 
تمام این الیحه که درباره مجازات نیست که 
گفته شــده اســت باید اصالح شود یا اینکه 

اصال قابل اصالح نیست.
وی اضافه می کند: مشکل فقط جرم انگاری 
نیست، مگر همه الیحه مجازات است. تمام 
ماده ها که راجع به مجازات ها نیســت. ما 
مجموعــه تدابیر را در نظــر گرفته ایم و به 

بحث قضایی و جرائم آن پرداختیم.
معاون ســابق امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری معتقد اســت، چــون در این چند 
ماهی که الیحه در اختیــار قوه قضائیه بوده 
است اصالحات انجام شده است، دیگر چه 
چیزی را می خواهند اصــالح کنند، یا باید 
کل الیحه را کنار بگذارند. این نوع برخورد 

درســت نیســت. چون پایه اصلی الیحه از 
دولت دهم بوده است. در دولت یازدهم این 

الیحه فقط به روز شده است.
موالوردی ادامه می دهد: سه تیم پژوهشی 
برای این موضوع همکاری جدی داشــتند 
که یک تیم آنها از قوه قضائیه بوده اســت. 
اگر نمی خواســتند این الیحه را بررســی 
کنند از اول آن را کنار می گذاشــتند و این 
قدر جامعه را امیــدوار نمی کردند. تا پس 
از ۱۱ ماه نظر به اصالح کامل یا تهیه الیحه 

دیگری بدهند.
موالوردی خاطرنشــان می کنــد: زمانی که 
الیحه تامین امنیت زنان تدوین شــد و ایراد 
اساسی گرفته شــد که جرم انگارانه است و 
حبس زدایی کرده است ما به بحث قضایی، 
جرائم و مجازات ها پرداختیم، چون همزمان 
با این الیحه، اصالح قانون مجازات اسالمی 
و آیین دادرســی کیفــری را در قوه قضائیه 
داشتیم اکنون هم که اصالح قانون تعزیرات 

در دستور کار دستگاه قضایی است.
وی تصریح مــی کند: تالش کردیم که ۱۰ 
تا ۱5 ماده که پیشــنهاد داده بودیم به قوه 
قضائیه ارائه دادیم کــه در قالب اصالحیه 
این مواد دیده شــود تا نتیجــه بگیریم در 
آنجا طوالنی تر شــد. ما می خواســتیم در 
ابتدای دولت یازدهم این الیحه به مجلس 
شورای اسالمی ارائه شود که در نهایت در 
اســفند 95 الیحه به دولت رفت و دوباره 
به قوه قضائیه برگشــت و دوبــاره ۱۰ تا 
۱5 مــاده را برگرداندیم و اکنــون به این 

سرنوشت دچار شده است.

به دلیل سیل به وجود آمده و خرابی ناشی 
از آن بیش از ۱9 هزار و 4۳۱ واحد در استان 
همدان توسط بنیاد مسکن ارزیابی شده که در 
مجموع از این تعــداد ۱5 هزار و ۷۱۳ واحد 
دچار خسارت شده اند که 8 هزار و 5۰ واحد 
به احداث مجدد بنا و ۷ هزار و ۷۱۳ واحد نیز 
نیاز به تعمیر دارند که مدیر کل بنیاد مســکن 
استان همدان در نشســتی با اصحاب رسانه 
اســتان گفت: در مجمــوع 4/5 درصد اماکن 
مســکونی استان در بارندگی های اخیر نیاز به 

بازسازی و یا نوسازی دارند.
حسن ظفری افزود: در ارتباط با بخش مسکن 
تا امروز 9۳8 نقطه جمعیتی توســط ارزیابان 
بنیاد مسکن ارزیابی شد، که 22 نقطه شهری و 

9۱۶ نقطه روستایی را شامل می شود.
وی با اشاره به اینکه علت آسیب و ناپایداری 
سازه ها، رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان 
بوده است بیان کرد: ازتعداد واحدهای ارزیابی 
شــده ۳ هزار و ۷۱8 واحد دچار آسیب نشده 

بودند.
وی ادامــه داد: تجربــه نشــان داده کــه هر 
کجا دانش مهندســی را رعایــت و به اصول 
ساختمان ســازی توجه کردیم مشــکلی در 
حوادث نداشــتیم که خوشبختانه در روستاها 
خانه های ســاخته شده توسط تسهیالت بنیاد 

مسکن آسیب ندیدند.
ظفری بیان کرد: با پیشگامی استان در ساخت 
واحدهای روستایی مهندسی ساز، در ساخت 

و ســازها شــاهد کمترین آســیب با وجود 
بیشترین بارندگی بودیم.

وی گفت: برای احداث واحدها و تعمیر آنها 
بیش از 5۱5 میلیارد تومان تسهیالت و کمک 
بالعوض مورد نیاز است که پس از تصویب 
هیأت وزیران و ابالغ آن کارهای اجرایی آغاز 

خواهد شد.
ظفری میزان تسهیالت واحدهای تعمیری را 
۱۰ تــا ۱5 میلیون تومان و کمک بالعوض را 

5 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: بیشــترین 
خســارت به شهرســتان مالیــر و نهاوند به 
لحاظ شدت بارندگی وارد شده است و تمام 
واحدهایی که نظام فنی را رعایت کردند حتی 

یک ترک خوردگی هم نداشتند.
مدیر کل بنیاد مسکن تاکید کرد: اگر منابع به 
موقع برســد فرآیند بازسازی را قبل از فصل 
سرما و در مجموع یکساله تمام خواهیم کرد.

وی ادامــه داد: به لحاظ کســب تجربه در 

زلزله توســط بنیاد مسکن همدان بازسازی 
شهرســتان درود و ازنا به همدان ســپرده 
شــده و از روز دوازدهم بنیــاد همدان در 
آنجا مستقر شــده که البته با همکاری همه 
کارکنان این مجموعه بخشــی از مشکالت 

مرتفع شده است.
وی تاکید اکرد: اگر واحدهای احداثی اصول 
ساخت و ساز را رعایت کنند در مواقع بحران 

با مشکل مواجه نخواهیم شد.

نتیجه بارندگی های نوروزی

8000 خانه در استان 
نیاز به بازسازی دارند

2۰ اثر منتخب همایش نجوم همدان

 دومین همایش دانش آموزان و معلمان فیزیک اســتان همدان 
بــا همکاری دبیران فرهیخته فیزیک اســتان و اســاتید دانشــگاه 

شد. برگزار  بوعلی 
تعداد مقاالت و پوســتر های ارســالی بیش از هفتاد اثر بود که بیش از 
بیست اثر در بخش پوستر و ارایه حضوری مقاالت انتخاب شدند که از 

آنان با اهدای هدایا و گواهی شرکت در همایش تقدیر شد.
منتخبین این هماش به همایش کشــوری نجــوم در زنجان معرفی می 

شوند.
این همایش از سطح علمی بسبار باالیی برخوردار بود بطوری که استاد 
ملکجانی از اساتید دانشگاه بوعلی ســینا و از سرآمدان نجوم کشور و 

چهره نامی نجوم این همایش را فراتر از سطح دانشگاه دانست.

الیحه امنیت زنان روی میز رئیس دستگاه قضا
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خبر

قاچاقچی پارچه در همدان به دام افتاد

 مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان  از جریمه قاچاقچی پارچه در 
همدان خبــرداد و گفت: تعزیرات حکومتي همــدان 9۷5 میلیون ریال 

قاچاقچي پارچه را جریمه کرد.
علیرضا حسن پور بیان کرد: درپي کشف 4۳۷ طاقه پارچه خارجی ،متهم 

عالوه برضبط کاال به پرداخت جزاي نقدي محکوم شد.  
وی افزود: فردي که 4۳۷ طاقه پارچه خارجی به ارزش9۷4 میلیون و۶۳9 
هزار و ۷4۶ ریال را به وسیله خودرو کامیون حمل می کرد به ظن قاچاق 

دستگیروپس ازجری تشریفات قانونی توســط شعبه ویژه رسیدگي به 
جرائم قاچاق کاال وارز مستقردرگلوگاه شهید زارعی عالوه برضبط کاالبه 
پرداخت مبلغ  9۷5 میلیون ریال جزاي نقدي در حق دولت محکوم شد.

 جریمه تعمیر گاه موتور برق    
حسن پور به ایسنا گفت: همچنین یک واحد صنفی تعمیر گاه موتور برق 

توسط تعزیرات حکومتي همدان 5۱ میلیون ریال جریمه شد.
حسن پور خاطرنشان کرد: این واحد صنفی با شکایت شاکی خصوصی به 

اتهام تقلب و سهل انگاری درتعمیر یک دستگاه موتور برق محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان با اشاره به جریمه 5۱ میلیون 

ریالی این متخلف، بیان کرد : باتوجه به شــکایت شاکی خصوصی مبنی 
بر تقلب درتعمیر یک دســتگاه موتور برق توســط تعمیر گاه ، پرونده 
ای درشــعبه هیأت بدوی تعزیرات حکومتی همدان تشکیل شد و پس 
از کارشناســی و احراز تخلف ،متهم بــه پرداخت مبلغ ۳4 میلیون ریال 
جزای نقدی درحق دولت و ۱۷ میلیون ریال در حق شــاکی خصوصی 

محکوم شد.
وی یادآور شــد: مردم می توانند ازطریق تلفن۳252۳442 این اداره کل ، 
  t135.irتلفن گویای ۱24 ســازمان صنعت، معدن وتجارت وتارنمای

شکایات خود را به ما اعالم کنند.

نخستین یارانه ۹۸ فردا شب واریز می شود
 نود و هشتمین مرحله از پرداخت یارانه های نقدی ساعت 24 روز 

دوشنبه انجام خواهد شد.
به گزارش ایســنا، دولت در حالی نخستین یارانه نقدی سال ۱۳98 را 
روز بیست و ششــم فروردین ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز 
خواهد کرد که رقم آن همچنان بدون تغییر مانند 9 سال گذشته باقی 

مانده و از 45 هزار و 5۰۰ تومان تغییری نداشته است.
با وجود تمامی مســایلی که پیرامون پرداخــت یارانه های نقدی در 
ســال های گذشته وجود داشته این روال همچنان برای سال آینده نیز 

پابرجاست و قانون بودجه تأیید کننده آن است.
بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه، برای سال جاری حدود 4۱ 
هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به 
خانوارها پیش بینی شــده است که تأمین یارانه بیش از ۷۶ میلیون نفر 

یارانه بگیر است.
از ســوی دیگر تاکید بر حذف سه دهک باالی درآمدی از دریافت 
یارانه وجود دارد، اما این در شرایطی است که طی سال های گذشته 
حذف دهک های باال از لیســت یارانه بگیران در قانون بودجه آمده و 
دولت مکلف به اجرای آن بوده است، اما در نهایت این اتفاق نیفتاده 
و حجــم باالیی از منابع درآمدی ناشــی از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها به توزیع نقدی بیــن بیش از ۷8 میلیون نفر اختصاص پیدا 

کرده است.

در سال 13۹۸، چگونه مسیر برند شدن را 
هموار کنیم؟

ــر  ــه اخی ــالها در ده ــن س ــی از پرچالش تری ــال ۱۳9۷، یک  س
بــود کــه باعــث شــد بســیاری از کســب و کارهــا، افــت فــروش و 

گاهــًا تجربــه تلــخ ورشکســتگی را تجربــه کننــد.
ــد  ــک برن ــتحکام ی ــا اس ــاخت و ی ــه س ــت، برنام ــن یادداش در ای
ــال  ــا در س ــم ت ــی کنی ــی م ــه گام ارزیاب ــورت گام ب ــه ص را ب
آینــده، شــاهد عملکــرد بهتــر برندهــای ایرانــی و کاهــش میــزان 

ــیم. ــرو باش ــل نی ــتگی و تعدی ورشکس
 1( طرح اولیه شما چیست؟

مفهــوم طــرح اولیــه بــه معنــی مشــخص کــردن تجــارت خــود در 
ــی  ــگ قوم ــا، فرهن ــد افســانه ه ــل شناســایی مانن ــب هــای قاب قال
ــای  ــی از برنده ــالها، بعض ــی س ــد. در ط ــی باش ــا م ــتان ه و داس
ــردم  ــا م ــد ت ــرده ان ــن راهــکار اســتفاده ک تجــاری معــروف از ای

ــد. ــاد بیاورن ــه ی ــد برندهــای آنهــا را ب بتوانن
 2( صادقانــه عملکــرد خــود را تجزیــه و تحلیــل 

ــد. کنی
ــد و تجــارت خــود  ــا از ارزش برن ــد داشــت ت ــاز خواهی شــما نی
کــه شــامل صداقــت و اعتبــار شماســت، مطمئــن شــوید. ایــن کار 

باعــث مــی شــود تــا نقــاط ضعــف خــود را پیــدا کنیــد.
 ۳( نوسازی لوگوی برند

ــی مــی  ــده شــرکت شــما در بازاریاب لوگــوی تجــاری شــما نماین
باشــد. بســیاری از بازاریــاب هــا معتقدنــد کــه لوگــو بــرای ســاخته 
شــدن یــک برنــد بســیار مهــم اســت. اگــر طراحــی لوگــوی شــما 
یــک طراحــی غیــر جــدی و عــادی باشــد، همــه تالشــش هــای 

شــما بــی ثمــر خواهــد بــود.
 ۴( رسانه های اجتماعی خود را ارزیابی کنید

ــوص  ــه خص ــارت ب ــرای تج ــی ب ــای اجتماع ــانه ه ــود رس وج
تجــارت هــای کوچــک بســیار مهــم اســت. رســانه هــای اجتماعی 
ماننــد Facebook، Twitter و Instagram پتانســیل هــای 

زیــادی در اختیــار مشــتریان قــرار مــی دهنــد.
 5( ساختن ویدئوهای برند

ــو  ــدن ویدئ ــه دی ــتر ب ــراد بیش ــه اف ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــا  ــد ت ــعی کنی ــن س ــا. بنابرای ــن ه ــدن مت ــا خوان ــد ت ــل دارن تمای
ــرای ترغیــب کــردن خریــدارن اســتفاده  از ویدئوهــای هدفمنــد ب
ــناخته شــدن  ــروش و ش ــش ف ــه افزای ــن کار ب ــه ای ــد چــرا ک کنی

ــرد. ــد ک ــک خواه ــما کم ــارت ش ــد و تج برن
 6( به پکیج های خود توجه کنید

ــه  ــده ب ــدی ش ــته بن ــورت بس ــه ص ــوالت را ب ــما محص ــر ش اگ
ــز  ــره انگی ــذاب و خاط ــد ج ــی توان ــن کار م ــانید ای ــروش برس ف
ــا  ــج ه ــی پکی ــه طراح ــما ب ــتریان ش ــه مش ــتین توج ــد. نخس باش

ــد. ــی کن ــه م ــد وسوس ــرای خری ــا را ب ــه آنه ــت ک اس
 ۷( تجارت خود را بازسازی کنید

ــا  ــا طراحــی آنه ــد آی ــد و ببینی ــه کنی ــه محصــوالت خــود توج ب
ــی  ــه طراح ــوید ک ــن ش ــد مطمئ ــما بای ــه. ش ــا ن ــت ی ــی هس عال

ــد. ــی باش ــما م ــای ش ــایر رقب ــر از س ــته ت ــما برجس ــاری ش تج
 8( ایجاد وبالگ برای تجارت خود

ــالگ  ــرای تجــارت شــما ایجــاد وب ــا ب ــده ه ــن ای یکــی از بهتری
ــی  ــته م ــت برجس ــارت و صنع ــما را در تج ــالگ ش ــت. وب اس
کنــد. همچنیــن بــار مثبــت در بهینــه ســازی موتورهــای جســتجو 

ــد. ــته باش ــی داش ــی جانب ــد درآمدزای ــی توان ــز م )SEO( نی
 9( تبلیغات خود را تکرار کنید

اگــر تبلیغــات بــه خوبــی انجــام نشــود راهکارهــای تجــاری شــما 
بــه طــور کارآمــد کار نخواهنــد کــرد. پــس مســیرهای پــر درآمــد 

را بیابیــد و آن را بهینــه ســازی و تکــرار کنیــد.
 10( تجارت خود را با بازاریابی از طریق ایمیل گسترش 

دهید
بازاریابــی از طریــق ایمیــل را، از راهکارهــای تجــاری خــود 
ــر بازگشــت  ــا 4۰ براب ــی، ت ــکار بازاریاب ــن راه ــد. ای حــذف نکنی
ســرمایه خواهــد داشــت و از ایــن منظــر در رتبــه اول ســوددهی 

ــرار دارد. ق
 11(  سایت را از تبلیغات خود پر کنید

ــدارد،  ــی ن ــغ تداخل ــه تبلی ــا ارائ ــما ب ــدل کســب و کار ش ــر م اگ
تبلیغــات در  ایــن  تبلیغــات در ســایت را فرامــوش نکنیــد. 
ــوان  ــف ت ــد طی ــی توان ــه م ــد ک ــف وجــود دارن ــایزهای مختل س

ــد. ــترش ده ــت را گس پرداخ
* منصور کیارش- مشاور برندسازی

پروانه تاسیس و بهره برداری وزارت بهداشت  با شماره تاسیس وزارت 
بهداشت 4/5/1621/د و شماره بهره برداری 5/28397/646/ک متعلق 
به شرکت کیک و کلوچه دانی همدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی فائزه رستمی فرزند محمدحسین به شماره 
ملی 3920749901رشته حقوق  دانشگاه بوعلی سینا به شماره 
دانشجویی 9612260027 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهي مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ استان همدان 

اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان کبودراهنگ در نظر دارد 
یــک باب مغازه 15 متری واقع در همدان، بلوار مدنی، اول کوچه 
آقاجانی بیگ مغازه تحتانی ادره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
همدان، به مدت یک سال از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید، 
حداقل اجاره بها برای هر ماه مبلغ 12000000 ریال تعیین شــده 
اســت. لذا متقاضیان می توانند از تاریــخ چاپ این آگهی لغایت 
1398/1/31 قیمت پیشنهادی خود را به اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان کبودراهنگ واحد اجارات تحویل نمایند شماره تماس 

355222988-081 داخلی 2 آقای حمید رجبی.
الزم به ذکر است اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نسبت به رد 

یا قبول پیشنهادات مختار است. 
)م الف 51(

 شهر همدان باید به صورت افقی به شکلی 
توســعه یابد تا نیاز زمین برطرف شود چراکه 
۶5 درصد قیمت تمام شــده مسکن را زمین 
در بــر می گیرد بنابراین بایــد چاره ای جدی 

اندیشیده شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک 
همدان گفت: بازار مســکن در سال گذشته با 
فراز و فرودهای بسیاری مواجه بود به طوري  که 
در آغاز سال 9۷، رکود همچون سایر حوزه ها 
در مسکن نیز وجود داشت اما با نزدیک شدن 
تابستان شاهد افزایش یک باره و باالی قیمت ها 
بودیــم. شــهرام رحیم بخش افــزود: قیمت 
مسکن در اســتان همدان پس از حدود ۳ ماه 
افزایش یک باره فروکش کرد و شــیب قیمت 
کاهشــی شد اما با نزدیک شــدن عید دوباره 
قیمت ها رو به  افزایش گذاشت و با شیبی تند 

به حرکت درآمد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک 
همدان با بیــان اینکه عوامل مختلفی در تغییر 
قیمت هــا تأثیر دارند تصریح کــرد: برخی از 
این عوامل به مســایل عمومی اقتصاد کشور 
بازمی گشت و برخی نیز به شرایط خود بازار 

مسکن تعلق دارد.
وی با بیان اینکه در ســال 9۶، می توانســتیم 
افزایش قیمت را در حوزه مســکن پیش بینی 
کنیم اما شدت و حدت آن را نمی دانستیم ادامه 
داد: بــا توجه به عدم توازن عرضه و تقاضا در 
مســکن و کاهش نرخ تولید مسکن در کشور 
طی سال های گذشــته همراه با نبود ثبات در 
سیاســت های پولی و مالی کشــور و ابهام در 
سیاســت های حوزه مســکن همراه با رکود 
عمیق مشخص بود که امروز با افزایش قیمت 

مواجه می شویم.
رحیم بخــش با بیان اینکه پیش بینی می شــود 
افزایش قیمت ها را با یک شــیب مالیم تر در 
آینده نیز داشته باشیم خاطرنشان کرد: با توجه 
به تغییر و تحول در وزارتخانه امیدواریم دولت 
به سرعت برنامه های جدی خود را در حوزه 

مسکن آغاز کند.
وی با اشــاره بــه اینکه اتفاقات حــوزه بازار 
مسکن ســرعت زیادی دارد به فارس گفت: 
ایــن اتفاقات خزنده اســت و برای عده ای از 
مردم محسوس نیست، وقتی متوجه می شوند 
که قیمت ها به شــدت افزایش یافته است اما 
مســؤوالن این اتفاقات را به خوبی احساس 
می کننــد. این فعال بازار مســکن اظهار کرد: 
اگر دولت برنامه های روشــن مانند بهسازی و 
نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 
در کنار تسهیالت مسکن را آغاز کند می توان 
بــازار را کنترل و ثبات نســبی در بازار ایجاد 
کنیــم. وی افزود: پیش بینی می شــود با توجه 
به اتفاقات اخیر بازار مســکن تحت تأثیر قرار 

بگیرد همچنان خبری از ثبات نخواهد بود.
رحیم بخش با بیان اینکه باید سیاســتگذاران 
واقعیت هــا را بپذیرند تصریح کــرد: تغییر و 
تحول قیمت ها به صورت خیلی محسوســی 
تأثیرات تســهیالت بانکی  را از بین برده است 
و کفایت یک خانه متوسط به پایین را در نقاط 

متوسط شهری نمی کند.
وی با تأکید بر اینکه شاهد کاهش قدرت خرید 
دهک های پایین جامعه برای مســکن هستیم 
ادامه داد: تصویب مالیات برای خانه های خالی 
نمی تواند به بازار مســکن کمکی کند و حتی 

موجب افزایش قیمت مي شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک 
همدان خاطرنشــان کرد: همــواره مالکان و 
ســازنده ها همــه هزینه های موجــود را در 
قیمت تمام شــده مســکن محاسبه می کنند و 
اگر هزینــه ای جدید به آنهــا تحمیل کنیم از 

مصرف کننده خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه شناسایی خانه های خالی در 
برخی اســتان های پایلوت با مشکالتی مواجه 
شــد گفت: در این مناطق بــرای اثبات خالی 
نبودن خانه ها، به انعقاد اجاره نامه های صوری 
دســت زدند و حتی روزانه مالکان شیر آب و 
چراغ های برق را روشن گذاشتند تا اثبات کنند 

که خانه خالی نیست.
رحیم بخــش بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد 

سیاست گذاری ریشه ای و منسجمی از سوی 
دولت اعمال شــود اظهار کرد: توســعه شهر 
همدان با مشکالت خاص و محدودیت هایی 

مواجه است که قابلیت توسعه ندارد.
وی با بیان اینکه شهر همدان از جنوب به کوه 
الوند، از شــرق به موقوفات و غرب به مناطق 
نظامی محصور است افزود: تنها از شمال شهر 
امکان توسعه داریم که آن هم در طرح تفضیلی 
و جامع شهری محدود دیده شده است گویی 

روستایی در دل شهر قرار گرفته است.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک 
همدان تصریح کرد: باید شهر به صورت افقی 
به شکلی توسعه یابد تا نیاز زمین برطرف شود 
چراکه ۶5 درصد قیمت تمام شــده مسکن را 
زمین در بر می گیرد بنابراین باید چاره ای جدی 

اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه چهار روستا باید به شهر 
الحاق شــوند گفت: در اســتان باید با نگاهی 
وسیع تر بنگریم و شرایط ویژه همدان به عنوان 

مرکز استان در تصمیم گیری ها دیده شود.

 رئیس اتحادیه قصابان همدان گفت: در 
دو روز گذشته قیمت هرکیلو گرم گوشت 
گوسفندی از ۱۳۰ هزار تومان به ۱۱۷ هزار 

تومان کاهش یافت.
اکبر سپهری وفا بیان کرد: در رزوهای پایانی 
ســال 9۷ و ایام عید نوروز قیمت گوشت 
گوســفندی تا ۱۳۰ هــزار تومان هم پیش 
رفــت، اما در روزهای اخیر شــاهد روند 

نزولی قیمت بودیم.
وی افزود: پایین آمدن قدرت خرید مردم 
سبب کاهش تقاضا و در نتیجه رکود بازار 
گوشت در همدان شــده است که این امر 

خود در کاهش قیمت موثر است.
رئیــس اتحادیه قصابان همدان به تســنیم 
گفــت: روز یکشــنبه )دیــروز( قیمــت 
هرکیلوگرم گوشــت نرمه گوسفندی ۱۱۷ 
هزار تومان و گوشت مخلوط آن نیز با نرخ 

8۷ هزار تومان به فروش رفته است.
جلوی  خوشــبختانه  افزود:  ســپهری وفا 

خروج دام به خارج از استان گرفته شده که 
این امر زمینه کاهش قیمت گوشت قرمز در 

روزهای آتی را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه گوشــت منجمد در بازار 
موجود نیست و تنها از طریق کانال صنعت، 
معدن و تجارت توزیع میشــود، بیان کرد: 
گوشــت گرم وارداتی نیز از شــب عید تا 

کنون وارد استان نشده است.
رئیــس اتحادیه قصابان همدان با اشــاره 
به اینکه قیمت هر کیلوگــرم دام زنده 8۰ 
هزار تومان اســت، ابراز کرد: هرچه قیمت 
گوشــت پایین تر بیاید و تقاضای مردم باال 
برود وضعیت بازار گوشــت هم بهتر شده 
و سود بیشــتری عاید کارکنان این صنف 

میشود.
سپهری وفا در بخش دیگری از گفت وگو به 
قیمت کله پاچه اشاره کرد و گفت: قیمت 
هردســت کله پاچه بین ۱۰۰ تا ۱5۰ هزار 

تومان به فروش می رود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران امالک همدان: 

فقط از شمال شهر امکان توسعه داریم
■ شهر همدان از جنوب به کوه الوند، از شرق به موقوفات و از غرب به مناطق نظامی محصور است 

■ زمین 65 درصد قیمت تمام شده مسكن است

کاهش قطره چکانی 
قیمت گوشت قرمز در همدان

 قیمت 2 مدل پژو ۶ میلیون ارزان شد
 دور جدید فروش فوری خودرو از ســوی ایران خودرو با فروش 

دو مدل پژو کلید خورد.
 به گزارش خبرآنالین، بر این اساس قیمت های اعالمی از سوی ایران 
خودرو در نخســتین دور جدید پیش فروش در ســال ۱۳98، کاهشی 
قابل مالحظه در قیاس با قیمت های اعالمی از سوی این خودروساز در 

اسفند ماه سال جاری دارد.
 در اســفند ماه امســال قیمت پژو 2۰۶ تیپ 5 با کیسه هوای راننده و 
سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه 
باالبــر عقب برقی و یورو 4 بهینه برابر با 85 میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
اعالم شــده بود اما در دو جدید فروش فوری، قیمت این خودرو برای 
تحویل ســی روزه برابر با ۷9 میلیون و 4۱8 هزار تومان برآورد شــده 
اســت. به ایــن ترتیب این مدل خودرو در ایــن دور از فروش فوری 
کاهش قیمتی به میزان ۶ میلیون و 82 هزار تومان را تجربه کرده است.

بر اســاس این گزارش قیمت پژو 4۰5 بنزینی با موتور ۱۶ سوپاپ و 
ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه ۷4 میلیون 
و ۳85 هزار تومان بود که در این دور از فروش فوری ۶۷ میلیون و 888 

هزار و 4۰۰ تومان قیمت خورده است.
 به این ترتیب این خودرو نیز کاهشی در حدود ۶ میلیون و 49۶ هزار 

تومان را تجربه کرده است.
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سینا کوروند قهرمان شطرنج 
جام اکباتانا شد

 نخستین دوره مسابقات شطرنج جام اکباتانا با حضور 5۰ شطرنجباز 
در هفت دور به روش سوییسی به میزبانی شهر همدان برگزار شد و با 
قهرمانی سینا کوروند به پایان رسید.مدیر روابط عمومی هیأت شطرنج 
همدان گفت:  حمید فروغی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در این 
رقابت ها میالد شهابی، ساسان علی بابایی، امیر علی دالوری و سعید 

نوروزی همگی با ۶ امتیاز به ترتیب دوم تا پنجم شدند.
فروغی خاطرنشــان کرد: همچنین فیروز امیری از کرمانشاه به عنوان 

شطرنجباز برتر پیشکسوتان و هستی سلطانی به عنوان شطرنجباز برتر 
بانوان معرفی شدند.

وی یادآور شد: علی مجیدی شادان، امیر حسام جاللوند و طاها تسلیان 
نیز بازیکنان برتــر ریتینگ های زیر ۱۷۰۰، زیر ۱5۰۰ و زیر ۱۳۰۰ را 

کسب کردند.
وی افزود: عذرا چهاردولی داوری این مسابقات را به عهده داشت.

به نفرات برتر این رقابت ها جوایز ارزنده اعطا شد.
همدان یکی از استان های فعال و مدال آور در رشته شطرنج است.

بیش از 5۰۰ شطرنجباز هم اینک در سطح استان همدان فعالیت دارند.

دومین پرتاب حدادی در سال 2۰1۹
 احســان حدادی در مســابقات بین المللی آمریکا با 

رکورد ۶5.۷9 دوم شد.
به گزارش ایســنا، احسان حدادی در دومین مسابقه خود 

در سال 2۰۱9، با رکورد ۶5.۷9 دوم شد.
حــدادی در پرتاب اول خود خطا کــرد. در پرتاب دوم 
رکورد ۶2.9۱ متر و در پرتاب سوم ۶4.۶4 متر را به ثبت 
رساند. پرتاب پنجم او خطا بود و در نهایت پرتاب ششم 
رکورد ۶5.۷9 متر را به ثبت رســاند تا با همین رکورد به 

مقام نایب قهرمانی اکتفا کند.
در این مسابقه رجی جگرس از کشور آمریکا بر سکوی 
نخست قرار گرفت. حدادی در مسابقه اول خود در سال 
جدید با رکورد ۶۷.۱9 قهرمان شد. او سال گذشته فصل 

خود را با رکورد ۶8.85 متر آغاز کرده بود.
احســان حدادی مدتی اســت برای حضور در مسابقات 
قهرمانی آســیا در قطر زیر نظر مربی آمریکایی اش مک 
ویلکینز در آمریکا تمرین می کند. مسابقات قهرمانی آسیا 

اوایل اردیبهشت برگزار خواهد شد.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

در سال ۹۸ مجمع انتخاباتی 15 هیأت 
ورزشی در همدان برگزار می شود

 معاون توســعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان اســتان گفت:  
برگزاری ۱5 مجمع انتخاباتی برای تعیین روسای هیأت های ورزشی 

استان طی سال جاری در دستور کار قرار دارد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، عباس 
قهرمانی افزود: بر اساس آیین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب 
رئیس هیأت اســتان، طی سال گذشته ۱۷ مجمع انتخاباتی برگزار شد 
که به غیر از هیأت تکواندو دیگر هیأت روسای خود را انتخاب کردند.

وی ادامه داد: رشــته های ورزشــی هاکی، اســکی، تکواندو، شنا و 
شــیرجه، ناشنوایان، بیماران خاص، بســکتبال، شطرنج، انجمن های 
ورزشــی، ورزش نابینایان و کم بینایان، شمشــیربازی، نجات غریق، 
پزشکی ورزشی، قایقرانی و اســکواش هیأت هایی بودند که مجمع 
انتخاباتــی آنها با حضور رئیس یا نایب رئیس فدراســیون برگزار و 

رئیس هیأت انتخاب شد.
قهرمانی خاطرنشــان کرد: در کنار برگزاری مجامع انتخاباتی اداره کل 
ورزش و جوانان استان توجه ویژه ای به برگزاری مجامع سالیانه دارد 

و در همین راستا هفت مجمع سالیانه نیز سال 9۷ برگزار گردید.
وی ادامه داد: رشته های ورزشی هیأت های کوهنوردی و صعودهای 
ورزشــی، پینگ پنگ، تیروکمان، ورزش هــای نابینایان و کم بینایان، 
رزمی، بدمینتون و گلف هیأت هایی بودند که مجمع انتخاباتی آنها با 
حضور رئیس، دبیر یا نایب رئیس فدراســیون برگزار و رئیس هیأت 

انتخاب شد.
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان افزود: در حال 
حاضر هیأت های تکواندو، شطرنج، کشتی، بولینگ و بیلیارد، کبدی، 
هندبال و ورزش های جانبازان و معلولین با سرپرست اداره می شود 

که تا پایان سال مجامع این هفت هیأت برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین بر اســاس برنامه زمان بندی شــده مجامع 
انتخاباتی هیأت های رزمی، اسکیت، بدنسازی و پرورش اندام، کونگ 
فو ، بوکس، اتومبیلرانی و موتورسواری و ورزش های کارگری نیز تا 

پایان سال برگزار می شود.

فقط مسی بهتر از گریزمان است
مهاجم  تنهــا   
بارسلونا در گلزنی 
از طریق ضربه آزاد 
نسبت  بهتری  آمار 
اتلتیکو  مهاجم  به 

مادرید دارد.
 ، ایسنا  به گزارش 
به  گریزمان  آنتوان 

یک متخصص در ضربات آزاد تبدیل شــده است. مهاجم فرانسوی 
در دیدار اتلتیکومادرید و سلتاویگو از این طریق نخستین گل بازی 
را به ثمر رســاند. کاپیتان روخی بالنکو به زیبایی توانســت دروازه 
روبن بالنکو را باز کند. او برای ســومین بــار در این فصل از این 
روش گلزنی کرد. مهاجم اتلتیکو برابر لگانس و سویا نیز این چنین 

گلزنی کرده بود.
تنها مســی بیش از گریزمان در اللیگا با ضربه کاشــته گل زده است. 
بازیکن بارسلونا تاکنون ۶ گل به ثمر رسانده است و توانست این کار 
را سه بار را در ســه هفته پیاپی انجام دهد. ستاره آرژانتینی در دیدار 
برابر رئال بتیس، اسپانیول و ویارئال از طریق ضربه آزاد گلزنی کرد اما 

مقابل اتلتیکو در نوکمپ موفق به انجامش نشد.
گریزمــان برای ثبت رکورد خود تنها به یازده ضربه آزاد نیاز داشــت 
)2۷ درصد به گل تبدیل شد(، این در حالی بود که مسی برای به ثمر 

رساندن ۶ گل به ۳8 ضربه آزاد نیاز داشت )۱5.8 درصد(.
پیشــرفت گریزمان در ضربه های آزاد فوق العاده بوده است. بر اساس 
آمار میسترچیپ مهاجم فرانسوی از 5۰ ضربه کاشته اش در سال های 
2۰۱۰ تا 2۰۱5 گلی به ثمر نرساند. با این حال از آغاز فصل 2۰۱5 تا 
به امروز ۷ گل از ۳۱ ضربه آزاد به ثمر رســاند )2۳ درصد(. همچنین 
اتلتیکو پس از 9 فصل توانست دوباره سه گل از طریق ضربه کاشته به 
نام خود ثبت کند. در فصل ۱۰-2۰۰9 آنتونیو لوپس، سرخیو آگوئرو 
و ســیمائو این سه گل را به ثمر رساندند. گریزمان به تنهایی توانست 

این رکورد را برای تیمش به ثبت برساند.

  تیم پاس همدان با تساوی برابر نیروی 
زمینی، کار صعود خود را به اما و اگر کشاند 
بنابراین برای صعود مســتقیم یا حضور در 

پلی آف، باید منتظر نتایج رقبا باشد.
پاس همدان که ســومین سال پیاپی خود را 
در لیگ دسته دوم سپری می کند، در آستانه 
صعود به لیگ دسته اول قرار دارد، شانسی 
که در هفته گذشته پررنگ بود، اما با تساوی 
در خانه نیروی زمینی، آن را کمرنگ جلوه 

داد تا دوباره کارش به اما و اگر برسد.
اگــر  پاســی  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــازی  ــاز ب ــه امتی ــر س ــه ه ــتند ب می توانس
ــد،  ــدا کنن ــی دســت پی ــروی زمین ــر نی براب
ــک  ــگ ی ــد لی ــم را می ش ــن تی ــاید ای ش
ــاز در  ــک امتی ــی ی ــب حت ــد و کس خوان
ــی  ــتقیم راه ــا را مس ــز آنه ــر نی ــازی آخ ب
لیــگ دســته اول می کــرد، امــا بــا تســاوی 
دو تیــم بــاالی جــدول ایــن گــروه و 
برتــری تیــم آرمان گهــر ســیرجان، شــرایط 
ــده و  ــیار پیچی ــروه بس ــن گ ــود در ای صع
بــرای تیــم پــاس کمــی مبهــم شــده اســت.

نیروی زمینی تهران، آرمان گهر ســیرجان، 
پاس همــدان و نفت و گاز گچســاران از 
شانس صعود به صورت مستقیم یا پلی آف 
برخوردار هســتند اما در این میان تنها یک 
تیم به صورت مستقیم، و یک تیم دیگر باید 
در بــازی پلی اف به مصــاف داماش گیالن 

برود.
شرایط برای تیم پاس اصاًل نرمال و مطلوب 

نیســت و این تیم ابتدا بایــد در کنار بازی 
خود نیم نگاهی هم به اتفاقات شهر سیرجان 
داشته باشد که البته با توجه با استراحت تیم 
نیروی زمینی در هفته آخر، کورســوی امید 

در اردو سبزپوشان همدانی وجود دارد.
پاســی ها چگونــه راهی لیگ دســته اول 

می شوند؟
 یک: سبزپوشــان همدانی باید در بازی 
آخر خود بــا اختالف پنــج گل به برتری 
برســند و تیم آرمان گهر نیز در بازی پایانی 
خود باخت با تساوی کسب کند، تیم پاس 

مستقیم راهی لیگ دسته اول می شود و تیم 
نیروی زمینی باید به دیدار پلی آف برسد.

 دو: اگر تیم پاس در بازی آخر خود به 
پیروزی کم گل برســد و تیم آرمان گهر نیز 
تساوی به ببازد، آن وقت تیم پاس به دیدار 
پلی آف می رود و نیروی زمینی نیز مســتقیم 

راهی لیگ دسته اول می شود.
 ســه: در صــورت برد آرمــان گهر و 
کســب نتیجه ای غیر از برد با اختالف پنج 
گل توســط پاس در دیدار خود، آرمان گهر 
ســیرجان مســتقیم و تیم نیروی زمینی هم 

راهی بازی پلی آف می شود.
 چهار: تساوی پاسی ها و شکست آرمان 
گهر، باعث می شود همدانی ها پلی آفی شوند 
و نیروی زمینی هم مستقیم راهی دسته اول 

شود.
 پنج: اما اگــر دو تیم پاس و آرمان گهر 
در دیدارهای خود با باخت روبرو شــوند، 
آن وقــت تیم نیروی زمینی مســتقیم راهی 
لیگ باالتر می شود و نفت و گاز گچساران 
در صــورت برتری در بازی پایانی خود، به 
عنوان تیم دوم راهی مرحله پلی آف می شود.

پاس چگونه به لیگ یک صعود می کند؟

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره  
مکان های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 

  اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

 اداره کل ورزش و جــوانان استان همدان در نظر دارد در اجرای 
ماده 5 و آئین نامه اجرایی )الحاق 2( تنظیم بخشی از مقررات مالی 
ورزشی  های  مكان  ماهه   36 تا   12 اجاره  عمومی  مزایده   ، دولت 
برگزار  دولت  الكترونیكی  تدارکات  از طریق سامانه  پیوست  به  را 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه 

برنده مزایده  بازگشایی پاکت ها و اعالم  و  پیشنهاد مزایده گران 
ایران(به  الكترونیكی دولت)ستاد  از طریق درگاه سامانه تدارکات 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده 
سایت  در  نام  ثبت  مراحل   ، قبلی  عضویت  عدم  صورت  در  گران 
در  شرکت  جهت  را  الكترونیكی  امضای  گواهی  دریافت  و  مذکور 

مزایده محقق سازند . 
تاریخ انتشار مزایده در روزنامه: 98/1/26 لغایت 98/1/27 می باشد . 
مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سایت : مورخ 98/1/26 لغایت 

98/1/29 می باشد . 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : مورخ 98/1/29 لغایت ساعت 14 مورخ 

98/2/8 می باشد . 
زمان بازگشایی سایت : ساعت 10 صبح مورخ 98/2/9 می باشد . 

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مزایده 

■ داخلی 120 خانم مختاری – 08138260430 

)م الف 50(

قیمت پایه ماهیانه مكان مورد اجاره ردیف
)ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت در 
مزایده )ریال(

شماره سامانه ستاد ایران 

سالن بدنسازی مجموعه 1
ورزشی انقالب همدان 

 7,000,000 20,000,0005098003398000010

سالن الغدیر ششصد 2
دستگاه همدان

 11,000,000 20,000,0005198003398000011

استخر سرپوشیده کوثر 3
همدان

 25,000,000 45,000,0005098003398000004

خوابگاه صخره نوردی 4
فرهاد همدان

 9,000,000 20,000,0005098003398000005

50,000,0005098003398000003 27,000,000 پیست اسكی همدان 5
72,000,0005198003398000012 40,000,000 سالن ابن سینا همدان6
سالن الغدیر جورقان 7

همدان
 7,000,000 20,000,0005198003398000013

20,000,0005198003398000014 4,000,000 سالن جودو همدان8
20,000,0005198003398000015 4,500,000 سالن تكواندو همدان9
سالن پینگ پنگ شهید 10

مطهری همدان
 4,000,000 20,000,0005198003398000016

20,000,0005198003398000017 6,000,000 سالن بوکس همدان11
20,000,0005198003398000018 8,000,000 سالن حصار همدان12
30,000,0005198003398000019 12,000,000 سالن خضر همدان13
سالن تیراندازی شهید 14

ضرابیان همدان
 4,000,000 20,000,0005198003398000020

30,000,0005198003398000021 15,000,000 سالن تختی همدان15
20,000,0005198003398000022 5,000,000 سالن شهید صانعی همدان 16
20,000,0005198003398000023 3,000,000 سالن کاراته همدان17
استخر سرپوشیده الوند 18

همدان
 52,000,000 93,600,0005098003398000002

20,000,0005198003398000025 15,000,000 سالن فردوسی همدان19
20,000,0005198003398000026 8,000,000 سالن ژیمناستیک همدان20
30,000,0005098003898000006 13,000,000 سالن حجاب همدان21
سالن صخره نوردی فرهاد 22

همدان
 5,000,000 20,000,0005198003398000027

20,000,0005198003398000028 5,000,000 سالن شطرنج همدان23
سالن رزم  آوران کوثر 24

همدان
 3,000,000 20,000,0005198003398000029

20,000,0005198003398000030 3,000,000 سالن امید اکباتان همدان25
20,000,0005198003398000031 5,000,000 سالن کوثر همدان26
20,000,0005198003398000032 7,000,000 سالن کشتی همدان27
20,000,0005198003398000033 5,000,000 سالن مزداگینه همدان28
20,000,0005198003398000034 10,000,000 زمین هاکی و سالن همدان 29

قیمت پایه ماهیانه مكان مورد اجاره ردیف
)ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت در 
مزایده )ریال(

شماره سامانه ستاد ایران 

20,000,0005198003398000035 3,000,000 سالن تختی ازندریان مالیر 30
20,000,0005198003398000036 10,000,000 سالن الغدیر مالیر 31
سالن شهید حسینی 32

)بانوان ( مالیر 
 8,000,000 20,000,0005198003398000037

سالن شهید بهشتی و وزنه برداری 33
شهید جوالئی مالیر 

 7,000,000 20,000,0005198003398000038

20,000,0005198003398000039 5,000,000 سالن شهید طالبی مالیر 34
20,000,0005198003398000040 5,000,000 سالن شهید حیدری مالیر 35
20,000,0005198003398000041 3,000,000 سالن شهید یوسفی مالیر 36
20,000,0005198003398000042 5,000,000 سالن شهید عارفی جوکار مالیر 37
20,000,0005198003398000043 8,000,000 سالن ولیعصر مالیر 38
20,000,0005198003398000044 12,000,000 سالن ورزشی چند منظوره مجموعه بانوان مالیر 39
20,000,0005198003398000045 3,000,000 خانه شطرنج مالیر 40
20,000,0005198003398000046 2,500,000 سالن امیر کبیر سامن مالیر41
20,000,0005198003398000047 4,000,000 سالن ژیمناستیک شهید شاملو مالیر 42
20,000,0005198003398000048 4,000,000 سالن بدنسازی نام آوران قهاوند 43
150,000,0005098003398000008 80,000,000 استخر سرپوشیده شهدای فامنین 44
20,000,0005198003398000049 7,000,000 سالن حجاب نهاوند 45
20,000,0005198003398000050 3,000,000 سالن کشتی شهدای زرامین نهاوند 46
20,000,0005198003398000051        5,000,000 سالن شهدای برزول نهاوند 47
20,000,0005198003398000052 4,000,000 سالن شهدای گیان نهاوند 48
20,000,0005198003398000053        7,000,000 سالن شهید عباداله خدارحمی نهاوند 49
20,000,0005198003398000054        3,000,000 سالن بانوان نهاوند 50
20,000,0005198003398000055       5,000,000 سالن سیدالشهداء نهاوند 51
20,000,0005198003398000056       3,000,000 سالن میان آبه شهر گیان نهاوند 52
20,000,0005198003398000057       3,000,000 خانه پینگ پنگ ) جودو ( نهاوند 53
20,000,0005198003398000058        3,000,000 سالن ورزشی فیروزان نهاوند 54
20,000,0005198003398000059      8,000,000 سالن الغدیر تویسرکان 55
20,000,0005198003398000060     15,000,000 سالن قائم تویسرکان 56
20,000,0005198003398000061      6,000,000 سالن بانوان تویسرکان 57
150,000,0005098003398000009     80,000,000 استخر سرپوشیده شهدای تویسرکان 58
20,000,0005198003398000062       3,000,000 سالن شهدای سرابی تویسرکان 59
20,000,0005198003398000063       3,000,000 سالن شهید مومنی تویسرکان 60
20,000,0005198003398000064       3,000,000 سالن تختی سرابی تویسرکان 61
20,000,0005198003398000065       3,000,000 خانه پینگ پنگ تویسرکان 62
20,000,0005198003398000066        4,000,000 سالن شهید بهرامی تویسرکان 63
20,000,0005198003398000067        6,000,000 سالن سید شهاب تویسرکان 64
20,000,0005198003398000068        5,000,000 سالن ورزشی روستای المیان تویسرکان 65

قیمت پایه ماهیانه مكان مورد اجاره ردیف
)ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت در 
مزایده )ریال(

شماره سامانه ستاد ایران 

20,000,0005198003398000069       7,000,000 سالن انقالب رزن 66

30,000,0005198003398000070     12,000,000 سالن شهید مفتح رزن 67

20,000,0005198003398000071     12,000,000 سالن بانوان رزن 68

20,000,0005198003398000072       2,000,000 سالن رزمی تختی دمق رزن 69

20,000,0005198003398000073       4,000,000 سالن چند منظوره پوریای ولی رزن 70

سالن تختی 71
) سقف کوتاه شهید بختیاری( دمق رزن

 3,000,000        20,000,0005198003398000074

20,000,0005198003398000099        3,000,000 سالن ژیمناستیک رزن 72

20,000,0005198003398000075       5,000,000 سالن بانوان اسدآباد 73

20,000,0005198003398000076       3,000,000 سالن کشتی شهید بهشتی اسدآباد 74

20,000,0005198003398000077   14,000,000 سالن الغدیر اسدآباد 75

20,000,0005198003398000078      3,000,000 سالن ورزشی شهید نامجو اسدآباد 76

20,000,0005198003398000079        4,000,000 سالن 1500 نفره اسدآباد 77

20,000,0005198003398000080 3,000,000 سالن کشتی شهید صفایی  اسدآباد 78

20,000,0005198003398000081 4,000,000 سالن الغدیر کبودرآهنگ 79

20,000,0005198003398000082       3,000,000 سالن ورزشی شیخ بابائی کبودرآهنگ 80

20,000,0005198003398000083 2,000,000 خانه پینگ پنگ کبودرآهنگ 81

20,000,0005198003398000084       2,000,000 سالن بانوان کبودرآهنگ 82

20,000,0005198003398000085     2,000,000 سالن امام علی )ع( شیرین سو کبودرآهنگ 83

20,000,0005198003398000086      6,000,000 سالن والیت کبودرآهنگ 84

20,000,0005198003398000087      2,000,000 سالن انقالب و بویاقچی کبودرآهنگ 85

20,000,0005198003398000088       4,000,000 سالن شهیدان نقدی کبودرآهنگ 86

20,000,0005198003398000089     4,000,000 سالن شهداء کبودرآهنگ 87

20,000,0005198003398000090     4,000,000 سالن علی ابن ابیطالب کبودرآهنگ 88

20,000,0005198003398000091    3,000,000 خانه ووشو بهار 89

20,000,0005198003398000092    2,000,000   شهدای صالح آباد بهار  90

20,000,0005198003398000093      2,000,000 سالن شهید جوادی صالح آباد بهار 91

20,000,0005198003398000094      5,000,000 سالن بانوان بهار 92

20,000,0005198003398000095     5,000,000 سالن شهید چراغی بهار 93

20,000,0005198003398000096     5,000,000 سالن شهید حاجیلویی بهار 94

20,000,0005198003398000097    4,000,000 سالن چند منظوره شهدای اللجین  - بهار 95

110,000,0005098003398000007    60,000,000 استخر شهید رنجبر صولتی بهار 96

20,000,0005198003398000098    4,000,000 سالن شهید مهری بهار 97
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سقف مجاز برای هر مشترک 5۰۰ پیام
 رگوالتوری اعالم کرد: براســاس مصوبه 2۱ شورای عالی فضای 
مجــازی و آئین نامه های مربوط به آن که از ســوی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی تهیه شده، ارسال پیامک انبوه ممنوع است.
به گــزارش رگوالتوری، مجید حقی معاون امور پســتی، ارتباطی و 
فناوری اطالعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بر 
اساس مصوبه 2۱ شورای عالی فضای مجازی و آئین نامه های مربوط 
به آن که از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه شده، ارسال 

پیامک انبوه ممنوع است.
وی افزود: در مقررات تصویب شــده در شورای عالی فضای مجازی 
سقف مجاز برای ارسال پیامک در شبانه روز 5۰۰ پیامک تعیین شده که 

اپراتورهای تلفن همراه از امروز آن را اجرایی می کنند.

مشارکت ایران در طرح بین المللی 
رصدخانه های فضایی آسیا اقیانوسیه

 پــروژه بیــن المللــی رصدخانه های علوم فضایی آســیا و 
اقیانوســیه با مشارکت کارشناســان نجوم سازمان فضایی ایران 

کرد. کار  به  آغاز 
به گزارش مهر، پروژه بین المللی رصدخانه های علوم فضایی آسیا و 
اقیانوســیه مجموعه ای از 8 رصدخانه جدید است که در کشورهای 
عضو اپســکو )ســازمان همکاریهای فضایی آســیا و اقیانوسیه( راه 
اندازی خواهد شــد و عالوه بر ماموریت هایی مثل رصد ماهواره ها، 
پســماندهای فضایی و اجرام نزدیک به زمین و ایجاد بانک اطالعاتی 
به روز و در دســترس برای کشــورهای عضو، اهداف نجومی را نیز 

دنبال می کند.

جمع آوری خاک رس از سطح مریخ 
برای یافتن آب

 مریخ نورد ناســا با جمع آوری نمونه های خاک رس موجود در 
ســطح مریخ در تالش برای پی بردن به این موضوع است که آیا در 

گذشته های دور در این سیاره آب وجود داشته یا خیر.
 Curiosity ( به گزارش دیجیتال ترندز، دوربین مریخ نورد کنجکاوی
( موسوم به ماستکم، نخستین بار در ۳ فوریه سال 2۰۱9، الیه هایی از 

خاک رس را در سطح مریخ شناسایی کرد.
حاال تالش برای جمع آوری نمونه های خاک رس از سطح این سیاره 
آغاز شده و به نظر می رسد این بار مشکلی در این زمینه وجود نداشته 
باشد. پیش از این نمونه برداری از سطح مریخ به علت وجود الیه های 

محکم صخره ای با چالش مواجه شده بود.

مغز انسان در آینده نزدیک به اینترنت 
متصل می شود

 گروهی از محققان بین المللی پیش بینی می کنند در دهه های آتی 
به طور نامحسوس مغز افراد را به ابر حسابرسی رایانه ها متصل کنند تا 

اطالعات را به طور واقعی از اینترنت جمع آوری کند.
بــه گــزارش دیلــی میــل، دانشــمندان و محققــان پیشــرو معتقدنــد 
مســیر توســعه و پیشــرفت در رایانه هــای جامعــه و فنــاوری زیســتی 
ــه تازگــی در  ــه ب ــی می شــود.در گزارشــی ک ــز انســان منته ــه مغ ب
نشــریه Frontiers in Neuroscience منتشــر شــده، گروهی 
از دانشــمندان بین المللــی پیــش بینــی می کننــد طــی دهه هــای آتــی 
پیشــرفت های بنیادینــی در بخــش »اتصــال مغــز /   ابــر حسابرســی« 

وجــود دارد.

ایجاد حلقه ارتباط زیست بوم 
حمل و نقل ریلی

 کمیته ریلی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهور، در تالش اســت تا حلقه 
ارتباط مؤثر میان بازیگران زیســت بوم حمل و نقل ریلی را در کشور 

ایجاد کند.
به گزارش معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، کمیته 
ریلی ســتاد توســعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی، یکی از مهم ترین اهداف خود برای شــکل گیری 
زیســت بوم ریلی در کشور را برقراری ارتباط مؤثر بین بازیگران 
عرصــه ریلی و گردهم آوردن افــراد مؤثر و ذینفع در این عرصه 

قرار داده است.

5 غذاخوری همدان در تماس 
مردمی با 1۹۰ پلمب شد

 کارشــناس مســئول بهداشــت محیط معاونت 
بهداشــتی همدان گفت: تماس شهروندان در طرح 
ســالمت نوروزی با سامانه ۱9۰ منجر به پلمب پنج 

رستوران و غذاخوری مهم این شهر شد.
به گزارش ایرنا ، علیرضا ظفرمیرمحمدی بیان کرد: 
۱۰2 تماس با این سامانه از 2۰ اسفند سال گذشته تا 

2۰ فروردین برقرار شده است.
وی اضافه کــرد: پس از تماس شــهروندان با این 
ســامانه اپراتورهای مســتقر در وزارت بهداشت و 
درمان شــکایت را ثبت کرده و بــا یک کد آن را به 

استان محل شکایت اعالم می کنند.
کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی 
همدان افزود: در صــورت بحرانی و فوریتی بودن 
گزارش مردمی، این موضوع به ســرعت در تماس 
تلفنی اپراتور سامانه ۱9۰ وزارتخانه با مسئول سامانه 

استانی رسیدگی می شود.
ظفرمیرمحمدی بیان کرد: پس از بروز مســمومیت 
غذایی برای 2 تن در یکی از رستوران های معروف 
شهر همدان موضوع به سامانه ۱9۰ گزارش شده و 

به علت فوریت، موضوع سریع رسیدگی شد.
وی گفت: چهار رستوان معروف دیگر این شهر نیز 
به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی، بی توجهی 
به بهداشت فردی، بهداشت مکان، محل کار و دیگر 

مولفه ها پلمب شدند.
ظفرمیرمحمــدی ادامــه داد: از مجموع ۱۰2 تماس 
برقرار شده با ســامانه ۱9۰ در جریان اجرای طرح 
ســالمت نوروزی، بررسی ها نشان می دهد که 99 

درصد آنها صحت داشته است.
۱9۰ســامانه مدیریت و نظارت مردمی ستاد فوریت 
هــای ســالمت محیط و کار اســت کــه با هدف 
رسیدگی به تخلف های بهداشتی مراکز تهیه و توزیع 
موادغذایی و اماکن عمومی، پاسخگویی به شکایت 
های مردمی، ارزیابی ســریع از بهداشت محیط در 
مناطق آســیب دیده در بحران و حوادث غیر مترقبه 

راه اندازی شده است.

اعزام هفته ای 2۰ کاروان از همدان 
به عتبات عالیات

 مدیر حج و زیارت اســتان همــدان از کاهش 
4۰۰ هزار تومانی ســفر کربال خبــر داد و گفت: به 
طور متوسط هفته ای 2۰ کاروان از همدان به عتبات 

عالیات اعزام می شود.
محسن ســاغرچی از اعزام کاروان حجاج تمتع در 
نیمه دوم تیرماه خبــر داد و اظهار کرد: کالس های 

آموزشی حجاج از هفته گذشته آغاز شده است.
وی با بیان اینکــه ۱9 کاروان به عالوه یک کاروان 
فوق العاده از همدان اعزام خواهند شــد افزود: این 
کاروان هــا در قالب 2 هزار و 95۰ نفر به ســرزمین 

وحی سفر خواهند کرد.
مدیر حج و زیارت اســتان همــدان بیان کرد: طبق 
ســال های گذشــته پروازهای حج تمتع از همدان 
خواهد بود که برای زائران همدانی پرواز از همدان 

بسیار سهل الوصول است.
وی در ادامه در خصوص ســفر عتبات عالیات 
نیز گفت: با توجه به رایگان شدن ویزای کشور 
عراق، هزینه ســفر 4۰۰ هزار تومان کاهش یافته 

است.
ســاغرچی در پاســخ به چرایی اینکه همدان پرواز 
عتبات عالیات ندارد خاطرنشان کرد: سفر هوایی به 

عتبات از همدان متقاضی ندارد.
وی با بیان اینکه روزانه دو کاروان از همدان به عراق 
سفر می کنند تصریح کرد: به طور متوسط هتفه ای 2۰ 
کاروان به عتبات اعزام می شوند که به مرور با نزدیک 

شدن به ماه رمضان کاهش می یابد.
مدیر حج و زیارت اســتان همدان بــا بیان اینکه 
معموالً ماه رمضان سفر به عتبات عالیات با کاهش 
چشــمگیری مواجه اســت افزود: اگر هم کاروانی 
باشد مدت زمان ســفر به علت روزه داری افزایش 

می یابد.

خواهرخوانده جدید سودآور یا بی بهره
 این روزها خبر خواهرخواندگی همدان با شهرستان بم بسیار مورد 
توجه و جذاب شده است، تا ماه رمضان، تفاهم نامه نخستین قرار خواهر 
خواندگی داخلی همدان امضاء و اجرا می شود، این اتفاق در حالی است 
که همدان، با شــهرهای کوالب تاجیکستان، اســپارتای ترکیه، ورونای 
ایتالیا، ارفورت آلمان، بخارا ازبکستان و یکاترین بورگ روسیه  خواهر 

خوانده است.
در طی ســال ها، این تفاهم نامه ها میان بسیاری از استان های کشور با 
کشورهای اروپایی و آسیایی منعقد شده است اما هیچ تأثیر چشمگیری 

از این اتفاق به چشم نمی خورد.
معاون گردشگری اداره  کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان همدان، گفت: هدف از این کار توسعه و رونق صنعت گردشگری 

است.
به گزارش ایســنا ، علی خاکســار بیان کرد: بر اساس قرابت و نزدیکی 
که میان دو شــهر و استان وجود دارد، تصمیم به عقد خواهر خواندگی 

گرفته می شود.
وی با اشاره به خواهر خوانده جدید همدان، اعالم کرد: با توجه به جاذبه 
های شهرســتان بم و آمار باال گردشگران داخلی و خارجی، تصمیم به 

انجام این کار گرفته شد.
وی افزود: این کار فرصت و زمینه خوبی برای تبلیغات و معرفی شــهر 
همدان فراهم می کند و باعث پیشــرفت صنعت گردشــگری در استان 

خواهد شد.
وی با اشاره به سایر خواهر خوانده های همدان، اظهار کرد: همدان با ۶ 
شهر بین المللی این تفاهم نامه را امضاء کرده اما تاکنون هیچ استفاده ای 

از این قرصت ها نکرده و بهره ای از آنان نبرده است.
خاکســار با بیان اینکه خواهر خواندگی با بم نسبت به بقیه ممتاز است، 
خاطر نشان کرد: بم از شــهرهای داخلی و در دسترس است که باعث 

استفاده و رونق ظرفیت های داخلی می شود.
معاون گردشگری اداره  کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان همدان، اضافه کرد: امیدوارم این اتفاق درحد تفاهم نامه نباشد و 

مانند سایرین در ویترین قرار نگیرد.
رئیس شورای اسالمی شــهر همدان، در این باره گفت: به دلیل مسائل 
سیاسی و تحریم های اعمال شده، قرارداد های این قبیل و تفاهم نامه ها 

را تحت شعاع خود قرار داده و امکان استفاده از آن ها نیست.
کامــران گردان اظهار کــرد: تفاهم خواهر خواندگی منوط به ســفر به 
شهر های میزبان و برگزاری جلسات متعددی است که انجام این کار با 

برخی کشورهای اروپایی و حتی آسیایی ممکن نیست.
وی افزود: به منظور راحتی تعامالت و رفت و آمد، قصد داریم با شــهر 

های داخلی مانند یزد این تفاهم نامه ها را امضاء کنیم.
وی با بیان اینکه آمار گردشــگران خارجی بم با اصفهان برابری می کند، 
تصریح کرد: گردشــگرانی که به بم سفر می کنند با همدان آشنا شده و 

مقصد بعدی خود را همدان قرار می دهند.
رئیس شــورای اسالمی شهر همدان، تأکید کرد: اعضاء شورای اسالمی 
شهرستان بم برای انجام این کار از ما راغب تر هستند و تمایل دارند هر 

چه زودتر این اتفاق بیافتد.

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(:

خودداری از ازدواج ، در اسالم نیست. 
سنن أبي داود : ج 2 ص 141 ح 1729

■ دوبیتي:
یكی درد و یكی درمان پسندد                                       یكی وصل و یكی هجران پسندد

پسندم آنچه را جانان پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران  
باباطاهر

 تبلیغ تورهای گردشگری غیرمجاز در فضای 
مجازی ؛ نبــود تبلیغات هدفمند ؛ کمرنگ بودن 
تعامل بین دفاتر خدمات مسافرتی و رسانه ها و 
همچنین بهره مند نشدن آنها از فضای نمایشگاه 
های و رویدادهــای ملی و بین المللی مهمترین 
مــواردی بود که موجب گردهــم آمدن مدیران 
دفاتر خدمات مسافرتی در یک نشست با حضور 
مدیر کل نیراث فر هنگی اســتان همدان در هتل 

باباطاهر شد  
علــی مالمیر مدیر کل میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری همــدان در نشســت 
هم اندیشــی و تبــادل نظر مدیــران آژانس های 
خدمات مسافرتی و گردشــگری استان همدان  
با اشاره به مشــکالت موجود در زمینه تورهای 
غیــر مجــاز و دریافت تخفیفــات اقامتی برای 
طراحی تورهای گردشگری و تاثیر آن بر توسعه 
صنعت گردشگری گفت: »دولت با تمام توان از 
فعاالن بخش خصوصی برای توسعه گردشگری 
حمایت می کند اما این مهم مســتلزم خالقیت ، 
پیگیری و ارائه راهکارهای مطلوب در راســتای 

فعالیت آژانس های گردشگری است .«
وی بــا بیان این که همــواره راهکارهای جدی 
برای ممانعــت از فعالیت های غیــر قانونی و 
برگزاری تورهای غیر مجاز جلوگیری در دستور 
کار است  افزود: »تمکین به قانون هم در بخش 
دولتی و هم بخش خصوصی برای جلوگیری از 

رواج بی قانونی باید انجام گیرد.«
مالمیر  با اشاره به ایجاد فضایی مناسب و فراهم 
کردن بستری برای فعالیت بهتر و بیشتر در زمینه 
گردشگری گفت: »گردشــگری به وسیله افراد 

توانمند و خالق توسعه می یابد.«
مهمی  نقش  دفاتر خدمات مسافرتی   

در ارز آوری دارند
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری همدان ، بر ایفای نقش دفاتر خدمات 
مســافرتی در معرفی ظرفیت های گردشــگری 
استان به واســطه طراحی و اجرای رویدادهای 
گردشــگری همچون رویداد همــدان 2۰۱8  ، 

تاکید کرد.

علی مالمیر در نشســت مشترک با هیأت مدیره 
انجمن دفاتر خدمات مســافرتی استان با اشاره 
به اهمیت تعامل مســتمر انجمن دفاتر خدمات 
مســافرتی و اداره کل، تاکید کــرد: با توجه به 
پتانســیل اســتان همدان  در بحث گردشگری، 
اهتمام اداره کل میراث فرهنگی اســتان به رفع 
موانــع و مشــکالت مربوط بــه دفاتر خدمات 
مســافرتی قرار گرفته و اثر بخشی این تعامالت 
می تواند ســطح کیفی خدمات را ارتقا بخشــد 
و در طراحــی رویدادهــای گردشــگری تاثیر 
گذار باشــد . وی با تاکید به نقــش موثر دفاتر 
خدمات مســافرتی در تقویت گردشگری اظهار 
کرد: دفاتر خدمات مسافرتی نقش مهمی در ارز 
آوری دارند و می بایست در این راستا با تمرکز 
بر خالقیت بر گســترش و معرفی ظرفیت های 

استان همدان مشارکت ویژه داشته باشند.
وی در خصوص نظارت بر تورهای گردشگری 
نیــز افزود: نظــارت بر تورهای گردشــگری با 
مشــارکت اداره کل میراث فرهنگی اســتان و 
انجمن دفاتر خدمات مســافرتی صورت پذیرد 
تا شــاهد افزایش و تــداوم تورهای ورودی در 

استان باشیم.

مرادی رئیس هیأت مدیره انجمن دفاتر خدمات 
مســافرتی همدان نیز در این نشســت ، گفت: 
انجمن دفاتر خدمات مســافرتی استان آمادگی 
دارد به منظور تشدید برخورد بر اجرای تورهای 
غیر مجاز و معضالت آن ها همکاری مستقیم و 
موثری با اداره کل میراث فرهنگی اســتان داشته 

باشد.
وی اظهــار امیدواری کرد مســئولین باتوجه به 
شــرایط اقتصادی موجود حمایت های الزم را 
برای برقراری تعامل  دفاتر خدمات مســافرتی 
با فعاالن گردشگری در عرصه ملی  در راستای 
معرفی و تبلیغ ظرفیت های گردشــگری همدان  

فراهم کنند.
 نقــش تعیین کننــده دفاتر خدمات 

مسافرتی 
دفاتــر خدمــات مســافرتی به عنوان واســطه 
گردشــگری نقش مهمی را در توســعه صنعت 

گردشگری ایفا می کنند.
علی خاکســار معاون گردشگری همدان با بیان 
مطلب فوق اظهار کرد: استان همدان با توجه به 
وجود آثار تاریخی ، مناطق گردشگری ، طبیعت 
بکر و بی نظیر خود از اســتان های شاخص در 

حوزه گردشگری محسوب می شود.
وی افزود: باید با همکاری مســئوالن دولتی به 
ایجاد زیرســاخت های مناســب گردشگری و 
ایجاد تســهیالت پرداختــه و راه را برای ورود 

گردشگران هموار کرد.
خاکســار اظهار کرد: دفاتر خدمات مسافرتی و 
گردشــگری وظیفه دارند تا با فراهم کردن زمینه 
ارتباطی با دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 
داخل و خارج از کشــور و با ایجــاد تعامل و 
ارتباط بیشــتر در راســتای جذب گردشــگران 

فعالیت کنند.
وی بیان کرد: دفاترخدمات مســافرتی به عنوان 
واســطه میان عرضــه کننــده و متقاضی نقش 

پررنگی در صنعت گردشگری ایفا می کنند. 
خاکســار بیان کرد: خوشــبختانه دفاتر خدمات 
مسافرتی اســتان دارای کارکنانی متخصص در 
حوزه گردشــگری هستند که این مسئله در ارائه 

خدمات مناسب بسیار تاثیر گذار است.
وی گفــت  : این دفتر با راه اندازی ســفرهای 
ارزان قیمت توانســته در طــرح همگانی، همه 
مکانی و همه زمانی کردن سفر موفق عمل کند.

مدیــر روابط عمومی میــراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشــگری همدان نیز در این نشست 
گفت  :  دفاتر خدمات مســافرتی و جهانگردی 
به عنوان عنصری واســطه میان عرضه کنندگان 
اصلی  خدمات همچون تورگردانان و یا شرکت 
هــای حمل و نقل و هتلها نقش تعیین کننده ای 
بر تصمیم گیری  گردشگران متقاضی سفر دارند. 
بحجت عباســی ادامه داد : آنها در واقع پیشانی 
مواجهه نخستین متقاضیان با صنعت جهانگردی 
به شــمار می روند . توفیق یا عــدم توفیق این 
واســطه ها بر موفقیت یا شکســت برنامه های 
مقاصد گردشــگری و عرضه کنندگان خدمات 

گردشگری به شدت تاثیر گذار است . 
وی افــزود :  این دفاتر با برقراری مواجهه میان 
عرضــه کننده و متقاضی کننده در واقع شــکل 
دهنده بازار گردشــگری هســتند و در مواردی 
که این بازار پیشــتر شکل گرفته است به عنوان 
عاملی رونق بخش و متحــول کننده بازار عمل 
می کنند دفاتر خدمات مســافرتی و جهانگردی 
ضمن برقــراری تماس بــا تورگردانان اقدام به 
فروش بســته های تور آماده شده از سوی آنها 
می کنند ، این دفاتــر همچنین خود اجزاء جدا 
از هم سفر را نیز به نمایندگی از عرضه کنندگان 
منفرد آن نظیر شــرکت هواپیمایی ، راه آهن و یا 

هتل ها و راهنمایان تور بفروش می رسانند .

طراحی تور ایران برای ژاپنی ها

 نماینده اطالع رسانی گردشگری ایران در ژاپن گروهی از طراحان 
تور ژاپن را به کویر شــهداد برده اســت تا با جاذبه های گردشــگری 

کرمان آشنا شوند.
 این افراد قرار است کرمان را در فهرست مقاصد سفرشان قرار دهند. 
عباســعلی امامیه در این زمینه گفت: »شاید آمار دقیقی از میزان ورود 
گردشــگر ژاپنی به ایران نداشته باشــیم؛ در هر حال باید سفارت این 
آمار را اعــالم کند اما باید گفت که بازار ورود گردشــگران خارجی 

فعال است.«
 امامیــه درباره برگزاری تور آشناســازی بــرای ژاپنی ها گفت: »پیرو 
برگــزاری جلســه ای که بــا حضور همــه نمایندگان اطالع رســانی 
گردشــگری در شهر کرمان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی داشتیم، 
متوجه ظرفیت های میراث فرهنگی و گردشگری این استان و همکاری 
مســئوالن آن شدیم. به همین دلیل پیشــنهاد برگزاری یک فم تور را 
برای طراحان تور در ژاپن دادم. در ژاپن هم سمیناری برگزار و کرمان 
را معرفی کردم و ســپس ۱۰ نفر از طراحان تور گردشــگری ژاپن به 

ایران آمدند.«
 او ادامه داد: »این گروه از کلوت های شهداد دیدن کردند. هدف ما این 

است که متولیان متوجه عالقه ژاپنی ها شوند. «

در نشست هم اندیشی آژانس های خدمات مسافرتی با مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان مطرح شد 

نظارت بر تورها 
برنامه ریزی برای رویدادها 

طرح روز

عكس: میزان شكوفه های بهاری در همدان


