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پاس به لیگ یک 
نزدیک شد

 نباید هر مكانی 
را به فضای سبز 
تبدیل کنیم

آبگیری ۱۰۰ 
درصدی تاالب 
آق گل مالیر
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يادداشت روز

2

رونق تولید راهکار مقابله با تحریم

اقتدار ؛  نیاز اقتصاد استان
 1-  ســال 97 ، سال سختی برای اقتصاد ایران 
بود، برقراری مجدد تحریم های اقتصادی از سوی 
آمریــکا و غافلگیری و بــی برنامگی دولت برای 

مقابله با تحریم ها باعث شد.

يادداشت

2

همدلی و هماهنگی مسئوالن 
محدود به شرایط  بحرانی نشود 
 در جریان ســیل اخیر که بسیاری از استان ها را 
درگیر خود کــرد و تعطیالت نوروز را کامال تحت 
الشعاع قرار داد، شاهد جلوه های زیبایی از همدلی 

و همکاری بین مردم و مسئوالن.
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

سال نو و بهار طبيعت مبارک

آگهی مناقصه

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان

بدینوسیله به اطالع  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه پیمانكاری میرساند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان در نظر دارد نسبت به ساخت قبور در باغ بهشت همدان  اقدام نماید . لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت به عمل میآید در این مناقصه شرکت 

نمایند .
خالصه شرکت در مناقصه 

۱- اراییه سپرده شرکت در مناقصه با واریز مبلغ  دویست میلیون ریال بصورت نقدی یا با ضمانت نامه معتبر بانكی الزامی بوده ودر خصوص شرکت در  مناقصه با مراجعه به امور مالی اداره اوقاف شهرستان 
همدان  به ادرس بلوار مدنی محوطه اقا جانی بیک اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان همدان جهت اخذ فیش واریزی توسط شخص متقاضی و یا نماینده قانونی وی و تحویل مدارک  شرکت در مناقصه 

مراجعه نمایند.
2- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده , مخدوش ,مشروط  و یا بعد از تاریخ مندرج در آگهی اراییه شوند هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

3- اداره اوقاف و امور خیریه در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
4- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه برنده اول هرگاه پس از ابالغ قانونی ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد پیمان نباشد به نفع موقوفه ضبط خواهد شد و درخصوص نفر دوم نیز در صورت ابالغ بدین 

نحو عمل خواهدشد و درحین انعقاد قرارداد نیز ۱۰ درصد از کل قراداد از برنده مناقصه ضمانت نامه اخذ خواهد شد
5- سپرده افراد شرکت کننده در مناقصه به استثنائ  نفر اول و دوم بعد از یک هفته مسترد میگردد

6- کلیه مدارک میبایســتی با قید عنوان روی پاکت تا پایان مهلت مقرر ) پایان وقت اداری  مورخه 98/۰2/۰7 به ادرس همدان -  بلوار مدنی محوطه آقا جانی بیک اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
همدان. واحد دبیر خانه در طبقه سوم مراجعه و رسید دریافت نمایید .

7- کلیه هزینه این آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد .
8- شرکت کننده میبایستی دارای مجوز از مراجع ذیصالح پیمانكاری بوده و یا دارای کارت پیمانكاری و گواهی اشخاص حقوقی باشد و یا دارای شرکت حقوقی با گرید حداقل 5 باشد .

9- به این پیمان 2۰ درصد پیش پرداخت تعلق میگیرد.
۱۰- قیمت ذکر شده در استعالم  دستمزدی بوده وتامین مصالح بر عهده کارفرما میباشد و تهیه بلوک و دال بتنی مسلح و حمل و نقل به محل کارگاه وتسطیح و زیر سازی اولیه قبور و ساخت و بند کشی 

و خاکریزی و یسمان کشی نهایی روی قبور برابر استعالم شماره 98/3559میباشد. 
۱۱- به تشخیص دستگاه مناقصه گذار در صورت نیاز این حجم عملیات بین دو پیمانكار میتواند تقسیم گرددو هردو پیمانكار موضوع عملیات اجرایی  را باشرایط خاص اجرا نمایند .

۱2- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشخصات فنی کار در  اگهی مناقصه به شماره ..... میباشد .
۱3- پرداخت هرگونه کسورات و رعایت و خرید تجهیزات ایمنی میبایستی در قیمت ها منظور گردد .

۱4- شرکت در ناقصه به منزله قبول کلیه شرایط مندرج در اسناد مناقصه میباشد.

تاریخ انتشار : 
آخرین مهلت  ارسال مدارک شرکت در مناقصه 98/۰2/۰7

زمان بازگشایی پاکت 98/۰2/۰8 ساعت ۱۰ صبح در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان میباشد.

)م الف 2(

شرایط احراز مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مدت تحویل کار محل تامین اعتبارشرح مورد مناقصه ردیف

زیر سازی و ساخت بصورت دستمزدی حدود 7۰۰۰ حفره قبر ۱
دو  و سه طبقه با 2۰ درصد قبل افزایش و یا کاهش

طبق بند 8دویست میلیون ریال۱8 ماهمنابع داخلی موقوفه باغ بهشت

اعالم دلیل پلمب رستوران های معروف همدان 
حرفــه ای  و  محیــط  بهداشــت  مســئول   
برخــی  پلمــب  از  همــدان  بهداشــت  مرکــز 
عــدم  دلیــل  بــه  همــدان  رســتوران های  از 

داد.  خبــر  نظافــت  رعایــت 
روز  چنــد  طــی   ، فــارس  گــزارش   بــه 
شــاهد  نــوروز  تعطیــالت  در  و  اخیــر 
ــروف در  ــتوران مع ــد رس ــد واح ــب چن پلم

بودیــم. همــدان 
نســبت  مــردم  از  بســیاری  اســت  گفتنــی 
تفــاق نگــران هســتند و ســوال  ا یــن  بــه ا
بــه  کــه  در شــهر همــدان  می کننــد چــرا 
از  رســتوران ها  امن تریــن  مســئوالن   گفتــه 
ــاهد  ــد ش بای ــت،  ــالم اس ــت س ــاظ گوش لح

باشــیم؟ پلمــب  
در ایــن خصــوص بــه ســراغ مســئول بهداشــت 
ــدان  ــت هم ــز بهداش ــه ای مرک ــط و حرف محی

ــم. رفتی
ــتوران  ــه رس ــان اینک ــا بی حســین خالقی مجــد ب
ــوس« توســط دامپزشــکی پلمــب شــده و  »کاکت
علــت را نمی دانیــم اظهــار کــرد:  رســتوارن 
داشــت  بهداشــتی  نواقــص  ســیب«  »عطــر 
و مشــکل آن مربــوط بــه گوشــت فاســد و 

ــود. ــرف نب ــل مص غیرقاب
ــدم  ــل ع ــه دلی ــتوران ب ــن رس ــد ای ــا تاکی وی ب
اســتفاده  و  نظافــت  و  بهداشــت  رعایــت 
پلمــب  غــذا  پخــت  در  نامناســب  ابــزار  از 
شــد گفــت: برخــی از نواقــص بحرانــی را 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــاوت ب ــوان بی تف نمی ت

برخــورد صــورت گرفــت.

ــز  ــه ای مرک ــط و حرف ــت محی ــئول بهداش مس
بهداشــت همــدان بــا بیــان اینکــه نقــص کارت 
ــوارد  ــر م ــی از دیگ ــای فیزیک ــت و فض بهداش
»وحــدت«  چلوکبابــی  افــزود:  بــود  پلمــب 
ــت  ــتی و نظاف ــص بهداش ــل نواق ــه دلی ــز ب نی
و...  آشــپزی  ابــزار  از  نامناســب  اســتفاده  و 

ــد. ــب ش پلم

يادداشت

سیل از کجا خیزد!
مهدی ناصرنژاد  «

 سرانجام از پس تعطیالتی طوالنی و 17 روزه فعالیت های عمومی ایرانیان 
در ســال جدید از 17 فروردین ماه 1398 آغاز شــد و جــای دارد در چنین 
آغازی دوباره سالی خوب و سرشار از سالمتی، دلخوشی و امید برای تک تک 

هموطنان عزیز در سراسر این گستره بزرگ آرزو کنیم.
امسال را شاید به این دلیل که سیل ویرانگر از همان نخستین روزهای بهاری و 
همزمان با جشن های نوروزی و سیل و سفر هموطنان، در بخش های وسیعی 
از شمال و جنوب و غرب کشور همگان را غافلگیر کرد و غم و غصه تلخی بر 
قلب های مهربان ایران و ایرانی باقی گذاشت، سال دشواری بدانیم و چشم انداز 
روشــنی پیش رو نبینیم و  مثل معروف )سالی که نکوست از بهارش پیداست( 
را هم برای چنین هنگامه ای گذاشــته اند، اما چه خوب است از چنین مصداق 
معروفی هرگز اســتفاده نکنیم و امیدوار باشــیم همان گونه که بارندگی های 
سیل آســا نقاط عمده ای از کشــورمان را از خشک سالی های چندین ساله رها 
ساخته و وارد ترسالی کرده اســت و در همین معنا تاالب های خشک دوباره 
احیا شــده است، بتوانیم این شرایط را به فرصت طالیی برای استفاده بهینه از 

نعمت های الهی تبدیل کرد.
سیل های واقعاً ویرانگر و وحشتناک هفته های اخیر سوای تمام تالش و زحمت 
و از جان گذشتگی هایی که توسط نیروهای درگیر از جمله هالل احمر، ارتش، 
سپاه و بسیج همچنین نیروهای انتظامی و ادارات و پرسنل برای پایان دادن بر 
آالم هموطنان در جریان می باشــد، شایعات و تبعات و اگر و مگرهای فراوانی 
را هم به همراه داشته است که همچنان موضوع گمانه زنی ها و اخبار رسانه های 
دوست و دشمن می باشد.و قشرهای مردم نیز به تبع بینش و سواد و آگاهی ها و 
ناآگاهی های خویش هر کدام اظهار نظرها و پیش بینی ها و آنالیزهای گوناگونی 

از حوادث اخیر و پیامدهای آن می دهد.
یکــی از چنین اگر و مگرهاو نظریه پردازی ها همانــا تأثیر خرابی ها بر اقتصاد 
کشورمان است و با توجه به تخریب بسیاری از زمین های کشاورزی در مناطق 
ســیل زده و از بین رفتن محصوالت و بار و بر کشــتزارها، گمان می دهند در 
هفته هــای آینده مردم برای تهیه برخی مایحتاج خــود از جمله تره بار و مواد 
غذایی دچار مشکل شوند و البته که جریان های منفی گرا و دشمنان خارج نشین 

بیشتر به این قضایا دامن می زنند.
در همین حال بسیاری از صاحب نظران اقتصادی با خوش بینی نسبت به پسامد 
این حوادث می گویند با فروکش کردن سیالب در شمال و جنوب کشورمان، 
ترمیم و جبران کشــت و کار ها چندان امر دشــواری نیست چون هنوز آغاز 

فعالیت های کشت بهارانه در چنین نقاطی می باشد.
از سویی دیگر این به عهده دولت مردان است تا با ایجاد نشاط و انگیزه در بین 
قشــرهای مردم و حمایت از هموطنان آسیب دیده زمینه را برای فعالیت های 
مضاعف و ناامید ساختن دشمنان فراهم بسازد و مردم هم باید بدانند، شایسته 
نیست دست روی دست گذاشــته و فقط نظاره گر اوضاع و احوال باشیم، در 
چنین شرایطی است که ملت های سرزنده و باانگیزه و توانمند حلقه های اتحاد 
و همدلی های خود را قوت می بخشــند و آســتین ها را باال می زنند تا با همتی 
مضاعف و اراده ای راســخ عالوه بر اینکــه خرابی ها را به عقب می زنند، اراده 
خویش را به رخ سختی ها می کشــند و زیرساخت های جدیدی هم به وجود 

آورده و زندگی را از نو برای خویش و هم برای دیگران بنا می گذارند.
اینک زمان آن است تا ملت بزرگ ایران به جهانیان نشان دهند منتظر کمک این 
و آن نخواهند بود و انتظاری هم از مجامع بین المللی نمی توان داشــت چرا که 
حوادث بی شــمار روزگار ثابت کرده جهانیان به خصوص قدرت های بزرگ 
فقط شــعار بافی می کنند و با خرج از جیب ملت های بزرگ اســت که برای 

دیگران دلسوزی می کنند و در عمل دشمنانی بیش نیستند.

سال نو با حادثه آغاز شد

بارش های پراکنده
 در راه است

 کارشــناس اداره کل هواشناســی همــدان گفــت: ایجــاد رطوبــت محلــی و ناپایداری 
همرفتــی موجــب تشــکیل ابــر در منطقــه شــده اســت و بــه دنبــال خــود بــارش هــای 

پراکنــده را در آســمان همــدان همــراه دارد.
ــر اســاس نقشــه  ــا افــزود: ب ــا ایرن محمــد حســن باقــری شــکیب در گفــت و گــو ب
هــای پیــش یابــی هواشناســی آســمان همــدان تــا روز ســه شــنبه هفتــه جــاری نیمــه 
ابــری تــا تمــام ابــری همــراه بــا بــارش پراکنــده بــاران و وزش بــاد پیــش بینــی مــی 

شــود.
وی اظهــار داشــت: در ایــن مــدت بــارش هــا آنچنــان قــوی نیســت و نگرانــی بــرای 

آبگرفتگــی معابــر و ســیالبی شــدن جــاده هــا وجــود نــدارد.
ــارش هــای محسوســی در  ــه اینکــه در 2 روز گذشــته ب ــا اشــاره ب باقــری شــکیب ب
آســمان اســتان نداشــتیم عنــوان کــرد: تــا انتهــای هفتــه دمــای کمینــه و بیشــینه اســتان 

همــدان تغییــر نمــی کنــد.
وی ادامــه داد: نهاونــد بــا 18 درجــه ســانتیگراد بــاالی صفــر گرمتریــن و گل تپــه بــا 
چهــار درجــه ســانتیگراد بــاالی صفــر بــه عنــوان ســردترین شــهرهای اســتان در 24 

ســاعت گذشــته گــزارش شــده انــد.
کارشــناس اداره کل هواشناســی همــدان افــزود: دمــای هــوای شــهر همــدان 
ــر  ــاالی صف ــانتیگراد ب ــه س 12 درج ــا  ــار ت ــن چه ــته بی ــاعت گذش 24 س در 
ــر  ــاالی صف ــانتیگراد ب ــه س ــت درج ــی هش ــای کنون ــت و دم ــان داش نوس

اســت.
گفتنــی اســت، بــر اســاس آخریــن آمــار از ابتــدای ســال آبــی امســال، بــارش هــای 

اســتان نســبت بــه بلنــد مــدت ســه برابــر افزایــش داشــته اســت.

بارش های اخیر خشکسالی  کشور را 
جبران می کند؟

  مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه 
پس از بارش های اخیر در کشور، نمی توان ادعا کرد که خشکسالی های بلند مدت ما جبران شده است، 

گفت: سیاست های آبی ما همچنان باید منطبق بر کمبود منابع آبی باشد.
ابوالقاســم حسین پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه زمین به دلیل تغییرات اقلیمی به سمت گرم 
شــدن حرکت می کند، اظهار کرد: ما نمی توانیم با یک سال بارش نرمال و ترسالی ادعا کنیم که دوره 

خشکسالی کشور پایان یافته است.
وی ادامه داد: تغییرات اقلیمی ســبب محدود شدن منابع آبی شده است و از سوی دیگر در کشور ما 
به دلیل اضافه برداشت از منابع آبی به ویژه آبخوان های زیرزمینی، کمبود جدی منابع آبی داریم که با 

بارش نرمال و حتی بیش از نرمال یکسال جبران نمی شود.
مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه برای 
جبران کم آبی در کشور باید سال ها بارش باالتر از حد نرمال داشته باشیم و در کنار آن اضافه برداشت 
از منابع آبی را کنترل کنیم، تصریح کرد: سیاســت های آبی ما در کشور همچنان باید منطبق بر کمبود 
منابع آبی باشد و این را بدانیم که با وجود بارش های اخیر در کشور آبخوان های ما همچنان بیالن آبی 
منفی دارند.حســین پور با تاکید بر اینکه کشــور ما نیاز به پایداری آب در چرخه طبیعت دارد، گفت: 
بهره برداری درست از منابع آب با اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری همراه است و باید بتوانیم برای 

بهره برداری درست از بارش ها آن ها را به درون زمین هدایت و ذخیره کنیم.
وی بــا بیان اینکه بایــد فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای کنترل ســیالب در باالدســت 
حوضه های آبخیز گســترش پیدا کنند، تصریح کرد: کمبود آب در کشور با یک سال ترسالی جبران 
نمی شود. برخی ادعا می کنند که دوره ترسالی کشور شروع شده ولی هیچ دلیل علمی و منطقی مبنی 

بر این موضوع وجود ندارد.
حسین پور در پایان اظهار کرد: حقیقت این است که شرایط اقلیمی کشور ما همچنان مثل گذشته ادامه 

دارد و ما نیاز بیشتری به بهره برداری بهینه از بارش ها و مدیریت آب در کشور داریم.

گزارشی از سیل در کشور و استان

خاکریز سازي 
کافي نیست

■ سیل با جان و مال انسان ها 
سروکار دارد راحت از کنار 

اجراي راهكارها نگذریم

 افزایش آمار گردشگری را آب برد 

سیل و سفر به جای سیر سفر!
نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با همدان پیام:

توسعه همه جانبه استان در 
سایه آرامش ممکن می شود

در بارندگی های بی سابقه تنها یخدان غرب کشور 
فروریخت

یخدان میرفتاح 
نخستین پروژه مرمتی سال
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قیمت بلیت اتوبوس کاهش می یابد
 معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان از کاهش قیمت بلیت 

های اتوبوس از 15 فروردین امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، صفر صادقی راد با 
اشاره به افزایش 20 درصدی نرخ کرایه اتوبوس از 25 اسفندماه سال گذشته، اظهار داشت: پس از 15 

فروردین ماه سال جاری مجدد قیمت ها به روال عادی برمی گردد.
وی افزود: افزایش قیمت به این دلیل اســت که اتوبوس ها یکســره خالی برمی گردند و بر این اساس 
درخواســت افزایش قیمت دارند. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
همدان ادامه داد: خرید بلیت از دفاتر موسســه ها و شــرکت ها انجام خواهد شد و این پیش فروش تا 
زمانی اســت که ظرفیت اتوبوس ها تکمیل شود. وی اضافه کرد: طبق آماری که از 12 تا 28 اسفندماه 

سال گذشته اعالم شده حدود 18 هزار فقره بلیت اتوبوس به فروش رفته است.
صفر صادقی راد تاکید کرد: انجمن های صنفی و شرکت های حمل و نقل مسافربری استان در طول ایام 

نوروز به شکل شبانه روزی آمادگی الزم برای ارایه خدمات مطلوب به مسافران را دارند.
به گفته وی در اســتان همدان 300 دســتگاه اتوبوس با طول عمر کمتر از هفت سال فعالیت می کنند 
که به دلیل ســن پایین این اتوبوس ها، ناوگان حمل و نقل جاده ای همدان بین اســتان های با کیفیت 

ارزیابی می شود.
معاون حمــل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان افزود: نوروز97 نزدیک به 264 
هزار و 559 مسافر و در نوروز سال 96 حدود 311 هزار و 328 نفر از خدمات ناوگان اتوبوسی همدان 
بهره  مند شدند. وی از مردم خواست شکایت، پیشنهاد و نظرهای خود را از خدمات ناوگان اتوبوسی 

استان همدان به سامانه 110120 پیامک کنند.

1- صدا وســیما و رســانه دولت نقش اصلی را در کاهش مسافر در 
همدان داشــته اند. گویا بحرانی و خطرناک نشان دادن همدان توسط 
این رسانه ها مســافران را از سفر به همدان فراری داده است. گفتنی 
اســت اقدامات این رسانه ها از قبیل انتشــار کلیپ تقاضا برای سفر 
نکردن به همدان در فضای مجازی، در شــرایطی بوده که استاندار در 
تماس تلفنی دکتر جهانگیری از آمادگی اســتان برای اسکان مسافران 

نوروزی در هر شرایطی خبر داده بود.
2- رقابت برای تصدی معاونت چهارم اســتاندار در استان آغاز شده 
اســت. گویا این معاون بزودی توسط اســتاندار معرفی خواهد شد. 
گفتنی است با تصمیم وزارت کشور معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
و توســعه منابع استانداری همدان به دو معاونت اقتصادی و معاونت 

منابع انسانی تفکیک خواهد شد.
3- اســتفاده از یک قومیت خاص در مدیریتهای اســتان در نشست 
خبری اســتاندار مورد توجه قرار گرفته است. گویا در این نشست لر 
بودن استاندار و هر ســه معاون و مدیران منصوب توسط استاندار با 
توجه ویژه خبرنگاران مواجه شده است. گفتنی است در این نشست، 
15 سال فعالیت استاندار در همدان دلیل وی برای شناسایی به عنوان 

نیروی بومی استان عنوان شده است
4- ســواد رسانه ای یکی از مدیران ارشد استان زیر سوال رفته است. 
گویا مصاحبه وی با فردی که هویت خبرنگاری و رســانه ای ندارد با 
تعجب خبرنگاران مواجه شده است. گفتنی است گفتگو با رسانه های 

رسمی نشان دهنده حداقلی سواد رسانه ای هر  مدیری است.
5- نامزدهای انتخابات مجلس در اســتان در تعطیالت نوروز بسیار 
فعال بوده انــد. گویا دید و بازدید با بزرگان حوزه انتخابیه، رایزنی با 
افراد ذینفوذ و آغاز ساماندهی ستاد انتخاباتی از تحرکات این افراد در 
این ایام بوده است. گفتنی است برخی نیز در مقابله با سیالبها در استان 
بســیار فعال بوده اند و  عکس هایی هم از حماسه آفرینی خود برای 

استقاده در زمان تبلیغات ثبت کرده اند!

رونق تولید راهکار مقابله با تحریم
اقتدار ؛  نیاز اقتصاد استان

 1-  سال 97 ، سال سختی برای اقتصاد ایران بود، برقراری مجدد 
تحریم های اقتصادی از ســوی آمریــکا و غافلگیری و بی برنامگی 
دولت برای مقابله با تحریم ها باعث شد تا اقتصاد ایران یک سقوط 
آزاد را تجربــه کند کــه نتیجه آن کاهش ارزش پــول ملی، کمبود 
کاالهای اساســی، واردات بی رویه  برای جبــران کمبود کاالهای 
اساســی و تشکیل صف برای گوشت و مرغ و دیگر کاالهای یارانه 
ای و موج جدیــد گرانی ها بخصوص گرانی مســکن و در نتیجه 

افزایش فشار به زندگی مردم بود.
با اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد در ســال 97 رخ داد، می توان گفت 
اقتصاد ایران ســالها عقب رفت و دســتاوردهایی که تیم اقتصادی 
دولت از آنها به عنوان اقداماتی برای بهبود معیشــت دولت نام می 
بردند و به آنها افتخار می کردند، مانند کنترل تورم و دستیابی به رشد 
اقتصادی مثبت همه از دســت رفت و شرایط از زمان تحویل گرفتن 

دولت در سال 92 هم بدتر شد.
2- دولت و تیم اقتصادی آن در وضعیت ایجاد شــده، مقصر اصلی 
است هرچند همه تحریم آمریکا را نتیجه شرایط بد اقتصادی عنوان 
می کنند اما واقعیت این اســت که دولت در مقابله با تحریم ها بی 
برنامه بود و نتوانست موج روانی تحریم ها را کنترل کند و هر اظهار 
نظر مقامات آمریکایی بر اقتصاد ایران تاثیر مســتقیم داشــت و این 
بازی هنوز تمام نشده و راهکارهای دولت برای مقابله هم  مانند ارز 
4200 تومانی یا عرضه گوشــت و دیگر کاالهای اساسی به صورت 

یارانه ای ، فسادزا و رانت آفرین بوده است
3- سال 97 با آنکه سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده بود 
اما در عمل آنچه اتفاق افتــاد افزایش قاچاق و افزایش واردات بود 
و ایــن تحریم ها بودند که ضــرورت حمایت از کاالی ایرانی را بر 
همه یادآور شــدند البته تحریم ها نشان دادند که وابستگی کاالهای 
ایرانــی به لحاظ مواداولیه به کاالهای خارجی بســیار باال اســت و 
تحریم باعث تعطیلی بســیاری از تولیــدی ها به دلیل گرانی یا نبود 

مواد اولیه شد.
4- ســال 97 بــرای اقتصــاد ایــران یــک مقطــع مهــم اســت 
ــا یــک شــرایط ســخت بایــد  زیــرا نشــان داد کــه بــرای مقابلــه ب
آمادگــی خــود را افزایــش دهــد و بســیاری از ریزســاختها را از نــو 

ــد. ــف کن بازتعری
زیرســاختهایی ماننــد بانــک هــا کــه در گرانــی دالر همــه نــگاه هــا 
متوجــه آنهــا بــود و بانــک هــا بــه جــای نقــش آفرینــی مثبــت بــه 
ــازی ارزی ، ســکه  ــا ســفته ب ــال افزایــش ســود ســهام داران ب دنب

ای و ملکــی بودنــد
ــق  ــم موف ــی در اســتان ه ــت از کاالی ایران 5- در ســال 97 حمای
ــود امــا  ــا آنکــه چــای هــا در ادارات دیگــر خارجــی نب نبــود و ب
ــادرات  ــازی و ص ــد، برندس ــش تولی ــث افزای ــه باع ــی ک حمایت
کاالهــای تولیــدی اســتان شــود، مشــاهده نشــد و کارگــروه 
صــادرات بــاز هــم ســالی بــا کمتریــن جلســه )یــک یــا دو جلســه( 
را پشــت ســر گذاشــت تــا ثابــت شــود همــدان بــرای صــادرات 
برنامــه روشــنی نــدارد و اگــر صادراتــی هــم انجــام مــی شــود بــه 
ــن بخــش از اقتصــاد در  ــه ای ــی اســت وگرن همــت تجــار همدان
ــی حــق  ــدگان همدان ــدارد و صادرکنن ــی دلســوزی ن همــدان متول
دارنــد کــه مبــدا صــادرات کاالی خــود را اســتانی دیگــر انتخــاب 

کننــد.
ــتغال  ــروه اش ــد و کارگ ــع تولی ــع موان ــروه تســهیل و رف 6- کارگ
امــا از پــر جلســه تریــن کارگــروه هــای اســتان در ســال 97 بودنــد 
ــه  ــات جامع ــا واقعی ــروه ب ــر دو کارگ ــن حــال خروجــی ه ــا ای ب
ــتان  ــد اس ــتغال و تولی ــار اش ــه آم ــه ب ــته و جامع ــی نداش همخوان

ــگاه مــی کننــد ــا دیــده تردیــد ن ــان ب همچن
ــه  ــا ب ــک ه ــه بان ــد ک ــاهده ش ــا مش ــهیل باره ــروه تس در کارگ
ســختی مصوبــات را اجــرا مــی کردنــد و مــی تــوان گفــت تمــام 
ــات ســتاد  ــرای اجــرا نکــردن مصوب ــا  ب ــک ه ــالش برخــی بان ت
ــرار اســت  ــم ق ــال 98 ه ــر در س ــد اگ ــن رون ــود  و ای تســهیل ب
ادامــه یابــد ، بهتــر آن اســت کــه ایــن کارگــروه هــا برگــزار نشــوند 
تــا تولیدکننــده بــه جــای اینکــه وقــت خــود را صــرف کارهــای 
ــن کارگــروه  ــات اجــرا نشــدنی ای ــه مصوب ــد بســتن ب نشــد و امی
هــا کنــد ، آن را صــرف اندیشــیدن بــه خــروج از معضــل بــا روش 
هــای دیگــری کــرده و بــا اتــکا بــه خالقیــت و ابتــکار از بحــران 

خــارج شــود.
7- ســال 98 ســال رونــق تولیــد نــام گرفتــه اســت و رهبرانقــالب 
ــه  ــکا ب ــا ات ــم ب ــا تحری ــه ب ــور و مقابل ــرای عب ــکار را ب ــن راه ای

ــه کــرده اســت. تــوان داخلــی اقتصــاد ایــران ارائ
قطعــا ایــن راهــکار زمانــی بــا موفقیــت همــراه خواهــد بــود کــه از 
ســطح شــعار و تبلیغــات و تکــرار نامگــذاری در حــوزه اجــرا فراتر 
رود. رونــق تولیــد  یــک حرکــت عملــی اســت و بــا ســخنرانی و 

تکــرار و بــه بــه گفتــن حاصــل نمــی شــود.
بــرای رونــق تولیــد همــه بایــد پــای کار بیاینــد در رونــق تولیــد 
نیــازی بــه ایجــاد نهــادی جدیــد نیســت و ســتاد تســهیل و رفــع 
موانــع تولیــد بــه شــرط نظــارت و اقتــدار بیشــتر مــی توانــد ، نهــاد 

اصلــی رونــق تولیــد باشــد.
ــتاد  ــن س ــال 97 ای ــه س ــه مصوب ــت ب ــدار الزم اس ــی اقت در معن
ــدی  ــد واحدهــای تولی ــه تولی درخصــوص ضــرورت بازگشــت ب
ــه عنــوان یــک معیــار توجــه  تملــک شــده از ســوی بانــک هــا ب
شــود اجــرای ناقــص ایــن مصوبــه از ســوی بانــک هــا بــه خوبــی 

نشــان دهنــده میــزان اقتــدار ایــن ســتاد اســت.
ــق  ــال رون ــه دنب ــر ب ــت ارشــد اســتان اگ ــل مدیری ــن دلی ــه همی ب
ــارف وارد  ــدون  تع ــد ب ــه هســت،  بای ــد در اســتان اســت ک تولی
شــده و اقتــدار را بــه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان 
هدیــه کنــد وگرنــه بــا نشســتن و گفتــن و برخاســتن اتفاقــی رخ 

ــد شــد. ــق نخواه ــتان صاحــب رون ــد اس ــد داد و تولی نخواه

همدلی و هماهنگی مسئوالن محدود 
به شرایط  بحرانی نشود 

ــر  ــر کــه بســیاری از اســتان هــا را درگی ــان ســیل اخی  در جری
خــود کــرد و تعطیــالت نــوروز را کامــال تحــت الشــعاع قــرار داد، 
شــاهد جلــوه هــای زیبایــی از همدلــی و همــکاری بیــن مــردم و 
مســئوالن بــرای کمــک بــه آســیب دیــدگان بودیــم کــه ایــن امــر 
باعــث تســریع در امدادرســانی و جلوگیــری از تشــدید مشــکالت 

گردیــد.
ــای  ــارش ه ــر از ب ــی متاث ــه نوع ــه ب ــز ک ــدان نی ــتان هم در اس
شــدید  و وقــوع ســیل بــود، عــالوه بــر حضــور مــردم در صحنــه 
ــری از آســیب هــای  ــا مســئولین در راســتای جلوگی و همــکاری ب
بحــران، هماهنگــی و همــکاری میــان مدیــران و مســئوالن جهــت 
ــز  ــود و نتیجــه آن نی ــه ب ــل مالحظ ــح بحــران  قاب ــت صحی مدیری

ــود. ــل ممکــن ب ــه حداق ــا ب کاهــش آســیب ه
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــه چگون ــم ک ــاهد بودی ــر ش ــه اخی ــک هفت در ی
ــروز  ــع از ب ــت مان ــالش و جدی ــا ت ــد و ب ــای کار آمدن ــف پ مختل
ــران  ــار بح ــتان دچ ــد اس ــازه ندادن ــدند و اج ــتر ش ــکالت بیش مش

شــود.
ــژه روســتاها  ــه وی ــی از اســتان ب ــه بخــش های ــر ب ــه ســیل اخی البت
خســاراتی وارد کــرد و حتــی متاســفانه تعــدادی نیــز از بیــن  رفتنــد، 
امــا مدیریــت بحــران بــه واســطه همــکاری و همراهــی بخــش های 
مختلــف و تعامــل میــان مســئوالن بــه نحــو مطلوبــی انجــام شــد، 
ــه آســیب شناســی نداشــته  ــای آن نیســت ک ــه معن ــن ب ــد ای هرچن

باشــیم.
از نــکات قابــل توجــه در روزهــای اخیــر  قدردانــی های  مســئولین 
از یکدیگــر  چــه در ســطح مدیــران اجرایــی و چــه نماینــدگان بــود 
کــه نشــان داد همــگان بــا محوریــت  منافــع مــردم پــای کار بــوده 

انــد تــا اســتان کمتریــن آســیب را ببینــد.
ــی و  ــال زدن ــوع خــود مث ــه در ن ــی و هماهنگــی ک ــن همدل ای
ــرای  ــد و ب ــته باش ــتمرار داش ــه اس ــود، چنانچ ــش ب ــه بخ نتیج
ــتان  ــطح اس ــی در س ــکاری و تعامل ــن هم ــاهد چنی ــه ش همیش
باشــیم، آنــگاه بســیاری ای گــره هــا بــاز مــی شــود و حرکــت 
ــه  ــتری ب ــتاب بیش ــعه ش ــتای توس ــو در راس ــه جل ــای رو ب ه

ــرد.  خــود مــی گی
ــی  ــی درس عبرت ــه نوع ــر ب ــات اخی ــه اتفاق ــن اســاس تجرب ــر ای ب
ــال دارد کــه هماهنگــی  ــه دنب ــام مهــم را ب ــرای ماســت و ایــن پی ب
ــن  ــم تری ــئولین از مه ــل مس ــف و تعام ــای مختل ــتگاه ه ــان دس می

ــل شــد. ــد از آن غاف ــه نبای ــت اســت ک ــل موفقی عوام
ــع  ــوق و مناف ــو  و حق ــتان از یکس ــعه اس ــای توس ــرورت ه ض
ــن همــکاری و  ــد کــه چنی ــردم از ســوی دیگــر ایجــاب مــی کن م
ــه  هماهنگــی همــواره وجــود داشــته باشــد و تمــام کســانی کــه ب
ــش  ــتان نق ــعه اس ــد در توس ــی توانن ــد و م ــئولیت دارن ــی مس نوع
داشــته باشــند، مبنــای کار خــود را منافــع مــردم قــرار دهنــد و در 

ــد ــت کنن ــتا حرک ــن راس ای

مصطفی شیرمحمدی «

 در آغازیــن روزهــای فروردیــن 98   
جمعی از مدیران روزنامه همدان پیام دیداری 
با حجت االســالم و المســلمین حبیب ا.. 
شــعبانی نماینده جوان ولی فقیه در اســتان 
و امام جمعــه همدان برقرار کردند تا ضمن 
دریافــت رهنمودهای او در ســال جدید، 
راهبردها و رویکردهــای امام جمعه جدید 

همدان  را انعکاس دهند.
نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه 
همدان در این دیدار ضمن معرفی اولویت ها 
و بیــان راهبردهای اساســی خــود در افق 
پیش رو گفت:  بنده در این جایگاه سه خط 
قرمز دارم که نخستین محور آن اسالم هست 
که همه ما معتقد هستیم به آن چرا که اسالم 
مسیر سعادت ما انسانهاست، خط قرمز دوم 
ما انقالب هســت که خود ذاتــا برگرفته از 
اســالم ناب محمدی است و قوانین آن هم 
مطابق قوانین و شرایط اسالمی ترسیم شده 
است و سومین خط قرمز ما هم مردم هستند 
چرا که هرکس در هر جایگاهی که هســت 
ارزش منصــب او در گــرو رضایت مردم 
است؛شما هم که رسانه در دست دارید باید 
گره ای از کار مردم بــاز کنید بنابراین همه 
ما باید در راســتای گره گشودن از کار مردم 

گام برداریم.
حجت االســالم و المســلمین حبیــب ا... 
شــعبانی همچنین به اهمیت دستیابی استان 
به توســعه بیش از پیش اشاره و اظهار کرد: 
استان همدان برای دســت یافتن به توسعه 
بایــد از آرامش عمومی برخوردار باشــد و 
از این رو اگر حواشــی در جامعه بین عوام 
یا خواص وجود داشــته باشد هیچ وقت به 
توسعه دســت نخواهیم یافت ما در توسعه 
فرهنگی و توســعه اقتصــادی قائل به این 
هســتیم که آرامش باید باشــد و همه ما با 
تعامل با مســئولین می توانیم به سمت تعالی 

پیش برویم.
وی در خصوص ویژگی حرفه ای و جایگاه 
مهم رسانه ها در ترسیم نقشه راه برای اداره 
جامعه تصریح کــرد: در مدیریت جامعه و 
در فضای عمومی باور بنده این هســت که 
رســانه گروهی دارای اهمیت فراوانی است 
حتی شاید تاکنون تغافل هم صورت گرفته 
چرا که رسانه جایگاه مهم و موثری در بطن 
جامعه داشته، حرف اول را میزند و تفکرات 

مردم را سمت و سو می دهد .
این اســتاد حــوزه و دانشــگاه همچنین به 
پرهیز از گرایش دفتــر نماینده ولی فقیه به 
جریانهای خاص در حوزه سیاسی اشاره کرد 
و گفت: در این مدت کوتــاه که آمده ایم با 
طیف های مختلف دیدار و گفتگو داشــتیم، 
نظرات همــه را دریافت کردیــم و با همه 
طیف ها قرار اســت کار کنیــم چرا که این 
جایگاه نباید تعلق سیاســی به هیچ جناحی 

داشته باشد این جایگاه نگاه جامع االطرافی 
خواهیم داشــت و در ترکیب مشاوران هم 
از اقشــار مختلف اعم از جوانان و نخبگان 
طیف های مختلف در نظر گرفته ایم  و این 
گســتردگی را با لحاظ کردن خطوط قرمزی 

که به آن اشاره کردم پیش خواهیم رفت.
امام جمعــه همدان در خصــوص اهمیت 
توســعه اقتصادی استان برای شکوفایی بقیه 
حوزه های دیگر خاطرنشــان کرد: با پرهیز 
از فعالیــت خاص اقتصــادی، با همراهی و 
مشــورت در حوزه اقتصاد و شاخه های آن، 
قصد حمایت از اقتصاد استان و ظرفیت های 
آن را خواهیم داشــت و بــا مطالبه گری از 
مسئوالن بدنبال سوق دادن اقتصاد به سمت 
شکوفایی و توسعه  همه جانبه خواهیم رفت.
وی در ایــن دیدار بــه تعییــن کمیته های 
مختلف در آوان فعالیــت دفتر نماینده ولی 
فقیه در استان گفت: یکی از کمیته های مهم 

ما کمیته امــور فرهنگی خواهد بود مثال در 
مســائل گردشــگری که قطعا از محورهای 
رونق و توســعه اســتان هســت نظرهایی 
را ارائــه خواهیم کرد؛ بنابراین در توســعه 
اســتان با لحاظ کردن فعالیت های مطلوب 
پیوست های  کردن  بارور  بدنبال  گردشگری 
فرهنگی آن خواهیم بود تا گردشــگری در 

مسیر درست خود فعالیت ها را ادامه دهد.
وی همچنین نگاه جامع االطراف را مهمترین 
خصیصه در رویکردهــای خود عنوان کرد 
و افــزود: از طــرق مختلــف و از کانالهای 
گوناگــون اخبــار و رویدادهــا را دریافت 
می کنم تا تصمیمــات من واقعی و مبتنی بر 
نــگاه جامع االطراف باشــد و از آنجا که به 
توسعه همه جانبه استان اعتقاد دارم، در این 
راه کمیته های مختلفی را فعال خواهیم کرد 
و با آغاز بررسی راهکارها و پیش نیازها بنا 

داریم از همه نظرها استفاده کنم.

کسر کمک های مالی 
به سیل زدگان، از 
درآمد مشمول مالیات 
مؤدیان مالیاتی 
 مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان 

با اشــاره به وقوع حادثه ســیل در برخی 
استان های کشور گفت: کمک های مالی 
ارائه شده به سیل زدگان از طریق حساب 
های تعیین شده، از درآمد مشمول مالیات 

عملکرد مؤدیان مالیاتی کسر می گردد. 
ــی اداره کل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
امورمالیاتــی اســتان محمــد دلشــادی 

شــهرهای  در  ســیل  حادثــه  وقــوع 
مختلــف کشــور کــه موجــب وارد آمــدن 
خســارت هــای  فــراوان  و جــان باختــن 
ــان عزیزمــان شــد را  تعــدادی از هموطن

ــت.  ــلیت گف تس
وی  ضمــن  ابــزار  همــدردی بــا  ســیل 
زدگان گفــت: اداره کل امــور مالیاتــی 

ــش  ــور افزای ــه  منظ ــدان  ب ــتان هم اس
ــارات  ــن خس ــردم در تأمی ــارکت م مش
ناشــی از ســیل، کمــک هــای مالــی ارائه 
شــده  بــه ســیل زدگان  را از درآمــد 
ــات عملکــرد ســال 1398  مشــمول مالی

ــل کســر دانســت.  ــا قاب آنه
دلشــادی عنــوان کــرد: وجــوه پرداختــی 

بــرای کمــک بــه آســیب دیــدگان حادثــه 
ــاد   ــه حســاب هــای اعالمــی بنی ســیل ب
ــت  ــالمی،  جمعی ــالب اس ــکن انق مس
هــالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران،  
ســازمان بهزیســتی کشــور  و کمیتــه 
از درآمــد  امــام خمینــی)ره(،  امــداد 
مشــمول مالیــات  عملکــرد ســال  1398 

منبــع مالیاتــی کــه مؤدیــان  محتــرم  
مالیاتــی انتخــاب مــی کننــد، قابــل کســر 

ــی باشــد.  م
ــر  ــن ام ــاد ای ــرد: مف ــان ک وی خاطرنش
ــور  ــه ادارات ام ــرا ب ــرای اج ــت ب جه
ــده  ــالغ ش ــتان اب ــر اس ــی سراس مالیات

ــت. اس

 نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به نامگذاری سال جاری از 
سوی رهبر معظم انقالب به نام »رونق تولید« 
گفت: رونق گرفتــن فرایند تولید مهمترین 
راهــکار برای گره گشــایی از مشــکالت 

اقتصادی کشور است.
حجت االســالم احد آزادیخواه در گفت و 
گوی  با ایرنا اظهار امیدواری کرد: در ســال 
جدید بــا همت دولت، ســرمایه گذاران و 
بخش خصوصی شــاهد رونق تولید و حل 

مشکالت اقتصادی کشور باشند.
وی تاکیــد کرد: بــه طور قطع بــا وجود 
مشکالت اقتصادی، نامگذاری امسال به نام 
»رونق تولید«، توســعه اقتصادی را به دنبال 

خواهد داشت.
نماینــده مــردم مالیر در مجلس شــورای 
اسالمی اضافه کرد: رهبر معظم انقالب سال 
جدیــد را با توجه به مشــکالت اقتصادی 
کشــور و اهمیت موضوع های اقتصادی به 
نام ســال »رونق تولید« نامگذاری کردند که 

امری ضروری و بجا است.
وی بیــان کرد: این نامگذاری حکایت از آن 
دارد که در حوزه تولید داخل که سال 97 نیز 
معظــم له به حمایت از کاالی ایرانی توصیه 
کردند، در ســال جدید نیز باید اســتفاده از 

کاالی داخلی رونق پیدا کند.
سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس دهم 
ادامه داد: با حمایت از کاالی داخلی، تولید 
در حوزه های مختلف باید به رونق برســد 
و ســرمایه گذاران ورود جدی به این حوزه 

داشته باشند.
حجت االسالم آزادیخواه تاکید کرد: دولت 
نیز باید در سال جدید با توجه به نامگذاری 
سال از ســوی رهبر معظم انقالب، تمامی 
موانع و مشکالت را تا جایی که امکان دارد 
از سر راه سرمایه گذاران بردارد تا بتوانیم به 

رونق تولید برسیم.
وی رونق تولید را ایجاد اشــتغال، توســعه 
اقتصادی، توســعه صــادرات، ارز آوری و 

گشایش اقتصادی تعبیر کرد.

نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با همدان پیام:

توسعه همه جانبه استان 
در سایه آرامش ممکن می شود

نماینده مجلس:

»رونق تولید« گره گشای مشکالت اقتصادی است

مرکز جامع سرطان با ۲۲۰ تختخواب در همدان راه اندازی 
می شود

 رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: مرکز جامع سرطان با 220 تختخواب به 
صورت مشارکتی و با همکاری خانواده مرحوم فرشچیان در همدان راه اندازی می شود.

به گزارش مهر، ســید حبیب ا... موسوی بهار ، بارش رحمت و نزوالت آسمانی را آغازی 
پربرکت برای سال جدید برشمرد و اظهار کرد: این حجم بارندگی در تاریخ ثبت بارش ها 

بی سابقه بوده و مقدار بسیاری از کمبود بارش سال های قبل را جبران کرد.
موســوی بهار با بیان اینکه پذیرش دانشجوی خارجی در راستای زنده نگهداشتن ملت و 
ملیت است و از اهداف انقالب اسالمی به شمار می رود چراکه عالوه بر تولید ثروت برای 
کشــور، اشاعه دین و فرهنگ و زبان را به دنبال دارد، گفت: این امر از وظایف ذاتی ما در 
راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی اســت که هم دستاوردهای فرهنگی و فکری و هم ارزش 

افزوده بسیاری دارد.
وی همچنین بابیان اینکه کار بدون تنش بیانگر ان اســت که همه افراد وظایف خود را به 
خوبی و درستی انجام می دهند، گفت: عالوه بر بدنه دانشگاه در سطح مدیران ارشد استان 

نیز همراهی مطلوبی با دانشگاه وجود دارد.

آبگیری ۱۰۰ درصدی تاالب آق گل مالیر

 معاون محیط زیســت طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیســت استان همدان از آبگیری 
100 درصدی تاالب آق گل مالیر و آغاز آبگیری تاالب آبشینه همدان پس از بارندگی های 

اخیر خبر داد.
مهدی صفی خانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تاالب آق گل با شکافتن دیواره تاالب در 
3 نقطه در استان همدان طی 12 فروردین و هدایت سیالبی که می توانست باعث خسارت به 

اهالی اسالمشهر آق گل شود، آبگیری شد.
صفی خانی افزود: از سوی استان مرکزی نیز، سیالب ها به سمت تاالب آق گل هدایت شد 

و در نتیجه آبگیری 100 درصدی این تاالب را شاهد هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به اهمیتی که تاالب آق گل در گزارش های ســازمانی پیدا 

کرده طی سال های آتی این وضعیت بهبود یابد.
صفی خانی همچنین از آغاز آبگیری تاالب آبشــینه همدان با باز کردن دریچه های ســرریز 

سد اکباتان خبر داد.
وی گفت: تاالب آبشینه نیز از طریق آب سد اکباتان در حال آبگیری است و پرندگان مهاجر 

و کنار آبزی در این تاالب به سر می برند.
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خبر خبر

بازسازی گردنه اسدآباد نیازمند عزم ملی است
 فرماندار اســدآباد با اشاره به خسارت های ســنگین بارش های اخیر به گردنه واقع در این منطقه گفت: مسئوالن کشوری برای 

بازسازی گردنه اسدآباد به عنوان شاهراه غرب کشور کمک کنند.
کریم حمیدوند اظهار داشت: در حال حاضر شکاف های ایجاد شده در گردنه اسدآباد ترمیم شده اما نیازمند بازسازی اساسی است.

وی در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: ترمیم صورت گرفته به صورت موقت مشــکل را حل کرده اما تداوم بارندگی موجب تشــدید 
رانش در این شریان اصلی کشور شده است و در صورت تمدید این شرایط مسیر ارتباطی غرب کشور قطع می شود.

فرماندار اســدآباد تاکید کرد: رانش زمین موجب شــکاف هایی عمیق در 2 پیچ گردنه شده و 20 هکتار از اراضی اطراف این مسیر را 
تحت تاثیر قرار می دهد. 

حمیدوند افزود: گردنه اســدآباد تنها متعلق به این شهرســتان و استان همدان نیست و انتظار پشتیبانی و حمایت از مسئوالن کشوری 
داریم.

مرمت بناهای تاریخی نهاوند مانع آسیب دیدگی شد
 رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نهاوند با بیان اینکه سال گذشته اغلب اماکن تاریخی و میراث شهرستان از جمله 
امامزاده بدیع الزمان ،خانه شهید قدوسی،حمام گلشن،مسجد حاج آقا تراب،خانه صمصام تنهاخانه تاریخی شهرستان مرمت و تعمیر 

شد و مانع آسیب دیدگی جدی و حتمی این اماکن در بارش های قابل توجه سال 98 شد.
 محسن جانجان گفت؛ این اماکن 15تا 20 سال از مرمت آنها می گذشت که خوشبختانه مرمت آنها در سال 97 با هزینه یک میلیارد 

اعتبار  از محل اعتبارات ملی انجام شد.
محســن جانجان درباره آسیب دیدگی برخی آثار تاریخی نهاوند هم گفت؛ خوشبختانه با توجه به اینکه در سال گذشته همه بناهای 

تاریخی شهرستان مرمت شدند در بارش باران های اخیر بناها آسیب ندیده اند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تنها شانه های خاکی و دستک های پل الغه نهاوند و بخش کمی از تزئین های سقف حمام حاج آقا 

تراب به سبب رطوبت باران آسیب جزئی دیده که به محض مساعد شدن شرایط جوی ترمیم خواهد شد.

آگهی مناقصه 

شرکت تعاونی دهیاران صالح آباد

طبق صورتجلسه و مصوبه مورخ 97/۱2/22 شرکت تعاونی دهیاران بخش صالح آباد به نمایندگی از سهامداران در نظر دارد که 
تمامی پروژه ها و عملیات های روستا از قبیل خاکبرداری، زیرسازی، آسفالت ریزی، سنگ چینی، جدول گذاری، تخریب و آوار 
برداری، حمل و نقل مصالح، برف روبی، اتالف سگ های ولگرد، اجرای فاضالب، نصب تابلوهای تبلیغاتی، دوربین های مدار بسته 
و... در سال 98 را بدون در نظر گرفتن قیمت  پایه از طریق مناقصه در اختیار پیمانكاران واجد شرایط قرار دهد لذا پیمانكاران 
محترم ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آگهی مهلت دارند که پاکت های پیشنهادی خود را به آدرس شهرستان بهار شهر 

صالح آباد ساختمان بخشداری شرکت تعاونی دهیاران بخش صالح آباد تحویل نمایند.
 شماره تماس 34622244-۰8۱ داخلی ۱4۱

شرایط مناقصه 
۱- تعیین صالحیت پیمانكاران توسط هیأت مدیره شرکت تعاونی دهیاران صالح آباد انجام می پذیرد

2- برنده مناقصه حق واگذاری پیمان به دیگری را ندارد.
3-در مناقصات با در نظر گرفتن نصاب معامالت گرید شرکت ها الزامی می باشد.

آگهی مزایده )مرحله اول-نوبت دوم(

علی جاللی - شهردار گیان 

شهرداری گیان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱9/ش/گ مورخ 97/۱۱/۱8 شورای اسالمی شهر گیان از طریق برگزاری مزایده عمومی موضوع ماده ۱3 آیین نامه مالی شهرداری ها 2 
قطعه زمین مسكونی واقع در شهرک مسكن مهر را با شرایط زیر به فروش رساند. کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند با شرایط ذیل اقدام نمایند.

۱- متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده از تاریخ 97/۱2/26 لغایت ۱398/۱/6 با واریز مبلغ ۱2/25۰/۰۰۰ ریال برای قطعات ۱/4۰۰/۰۰۰ ریالی به شماره حساب سپرده 6868965۱6 نزد 
بانک کشــاورزی و یا ضمانتنامه بانكی و یا اسناد خزانه به همین مبلغ بنام شهرداری گیان صادر و با در دست داشتن قیمت پیشنهادی مكتوب و فیش واریز به دبیرخانه شهرداری تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

3- کلیه هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه های )مزایده( به عهده برنده مزایده می باشد.
4- به درخواست های مخدوش، مشروط و بدون فیش سپرده واریزی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- به پیشنهاد های زیر قیمت پایه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- قیمت پایه بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری به ازای هر مترمربع قطعات ۱ تا ۱۰-۱4 تا ۱5- ۱/4۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

7- مهلت پیشنهاد قیمت از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم به مدت 2۰ روز کاری می باشد.
8- شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و موقعیت زمین های فوق الذکر به شهرداری گیان مراجعه نمایند.

9- تاریخ نوبت دوم آگهی از تاریخ 98/۱/7 لغایت 98/۱/۱6 می باشد.
۱۰- حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکت ها آزاد می باشد.

۱۱- شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر ۰8۱33423523 و ۰8۱3342245۰ و ۰8۱33423۰6۰ می باشد.
۱2- کمیسیون عالی معامالت شــهرداری روز ۱398/۱/۱7 ساعت ۱۱ در محل شهرداری گیان تشكیل و به پاکت های واصله رسیدگی خواهد شد و نفرات اول تا سوم را مشخص و در صورت 

انصراف نفر اول و دوم سپرده وی طبق ضوابط قانون به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی عقد قرارداد می گردد. 
)م الف 10(

آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار 
جهت مشارکت در ساخت پروژه میدان وحدت اسالمی شهر فامنین )فاز 1(

روابط عمومی شهرداری فامنین 

شهرداری فامنین در نظر دارد به منظور ساخت ساختمان های تجاری میدان مرکزی شهر فامنین بر اساس مجوز شماره 165 مورخه 97/6/9 شورای 
اســامی شهر فامنین در صورتجلسه مورخه 97/6/20 هیأت عالی سرمایه گذاری شهر نسبت به انتخاب افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط جهت 

مشارکت در طراحی و ساخت ساختمان های تجاری میدان وحدت اسامی از طریق فراخوان مناقصه عمومی اقدام نماید.
شرایط:

1- این پروژه به صورت مشارکتی بوده که سهم آورده شهرداری شامل زمین و هزینه های صدور پروانه )پروانه، سهم آموزش و پرورش، کتابخانه 
و بیمه(، آورده نقدی و هزینه های کارشناسی زمین جمعًا به مبلغ 24/032/447/319 ریال بوده و سهم پیمانکار شامل هزینه های طراحی و ساخت، 

بیمه مالیات و تجهیز کارگاه جمعًا به 53/909/115/000 ریال می باشد.
2-مناقصه از طریق سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( می باشد که مهلت دریافت اسناد از سامانه از تاریخ 97/12/28 لغایت 98/1/18 
می باشــد پیمانکاران می باید اسناد مربوطه را از طریق سامانه ستاد دریافت نمایند و همچنین پیشنهادات و اسناد و مدارک مناقصه خود را از طریق 

سامانه ستاد از تاریخ 98/1/18 تا تاریخ 98/1/29 در سامانه بارگذاری نموده و ارسال نمایند.
3-پیمانکار 5 درصد مبلغ برآورد معادل 3/900/000/000 ریال به عنوان ســپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر سه ماهه یا 
فیش واریزی به شماره حساب 0105755046007 بانک ملی واریز و یا اوراق خزانه بی نام ارائه نمایند و در پاکت الف به شهرداری فامنین به آدرس 

همدان شهر فامنین، خیابان شورا به کد پستی 6561617166 ارسال نمایند.
4- ارسال فیزیکی اسناد پاکت های الف، ب و ج نیز جهت بررسی بیشتر به شهرداری الزامی می باشد لذا کسانی که از طریق سامانه ستاد اسناد خود 

را ثبت و ارسال نکرده اند از ارسال فیزیکی خودداری نمایند که ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکات در مورخه 98/1/31 ساعت 8 صبح در محل سالن جلسات شهرداری فامنین تشکیل می گردد.

6- هر گاه برنده اول، دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7- درصد سهم هر یک شرکاء به اندازه آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود.

8-نحوه تقسیم و موقعیت واحدهای تجاری به صورت مرغوب و نامرغوب بین شرکا  مطابق انجام می گیرد.
9-شهرداری فامنین در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

10-کلیه شرایط و جزییات و نقشه ها در داخل اسناد مناقصه موجود می باشد و در صورت ابهام با شماره تلفن 368220203-081 شهرداری فامنین 
با واحد شهرسازی )آقای مهندس علی دولتی( تماس حاصل نمایید.

11- کلیه هزینه های مناقصه شامل آگهی فراخوان، کارشناسی و... به عهده برنده آگهی می باشد.
13- شماره فراخوان مناقصه جهت پیگیری در سامانه ستاد 200975012200002

چاپ اول در روزنامه جمهوری اسامی مورخه 97/12/27
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 مایر-ســحر یوسفی- خبرنگارهمدان 
پیام: آثار باستانی و ابنیه تاریخی هر شهری 
آیینه تمام نمای  قدمت و هویت تاریخی 
آن شهر اســت ، بدون تردید این آثار نه 
تنها نشــانی از اصالت شــهر است بلکه 
به باال بردن درآمد شــهر از طریق جذب 
گردشگر نیز کمک شایانی می کند بدیهی 
است که حفظ این آثار و انتقال آن به نسل 
های بعدی امری ضروری است .شهرمایر 
نیزاز داشتن آثار باستانی وابنیه تاریخی بی 
نصیب نیســت ،یخدان یا یخچال میرفتاح 
یکی از این آثار اســت که در مسیر بلوار 
پانزده خرداد قرار دارد، این بنا در دوران 
قاجاریه توسط میرفتاح ساخته شده و محل 
تولید و نگهداری یخ بوده اســت. این اثر 
ارزشمند که تنها یخدان غرب کشور هم به 
حساب می آید شوربختانه در 12 فروردین 
براثر بارش برف وباران مداوم فروریخت 
و مایه تأســف و تأثر همگان شد .از آقای 
ابراهیم جلیلی رئیس میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری مایر در خصوص این 

اتفاق سؤاالتی  به شرح زیر پرسیده شد ؛
 در مورد بنــا و وضعیت کنونی آن 

توضیح بفرمایید؟
 یخدان میرفتاح بنــای تاریخی واجد ارزش 
شهرســتان مالیر اســت که در فهرست آثار 
ملی کشــور ثبت شده و قدمت آن به دوران 
قاجاریه بر می گردد.ســازه ســاختمانی آن 
ترکیبی از ســنگ وآجر وخشت است و از 
دو قســمت تحتانی با عمق 6 متر که از آجر 
و سنگ است و قسمت فوقانی با ارتفاع 10 
متر از کف زمین که از خشــت خام ساخته 
شده است متأسفانه قسمت خشتی بنا در اثر 
بارندگی های مداوم وبی سابقه خیس خورده 

و فروریخته است .
 اظهارنظرهایی مبنی بر مرمت غیر 
این  بنا وجود دارد که ســبب  اصولی 
تخریب شــده آیا این موضوع صحت 

دارد؟ 
در ســنوات گذشــته مرمت پوشش گنبدی 
یخدان بر اساس شکل وظاهر واصالت بنا و 
کامال اصولی توسط سازمان میراث فرهنگی 
انجام شــده اســت. با بازدید های صورت 
گرفته و با توجه به اینکه بنا هیچ گونه صدمه 
،ترک یا آثاری از تخریب نداشــت لزومی به 
مرمت گنبد نبود ،ما در سال 97 فقط در کف 
سازی و فضای داخلی مرمت را انجام دادیم 

.علت تخریب بافت بنا به صورت خشتی و 
بارندگی شدید و مداوم بوده است به اعتقاد 
بنده بهتر است اظهارنظر در خصوص مسائل 
فنی یک اثر تاریخی را به کارشناســان فنی 

ومتولیان امر واگذار کنند.
 چرا از سقف فلزی برای حفاطت بنا 

استفاده نشد؟
در هیچ جای ایران سابقه ندارد که بروی آثار 

تاریخی پوشش یا سقفی ساخته شود .
آیا با بازسازی مجدد بنا ارزش تاریخی 
آن حفظ می شود؟ بازسازی از ارزش 

تاریخی آن نمی کاهد؟
در دوران هــای متعدد آثــار تاریخی دراثر 
بالیای طبیعی آســیب هایی دیده اند و مورد 
مرمت وبازسازی قرار گرفته اند، در شناسنامه 
بنا ذکر می شــود در چه سالی و به چه علتی 
بازسازی  به سبک وسیاق اولیه صورت گرفته 

است.
بنا چه زمانی محقق می  بازسازی   

شود؟ 
بازدید هایی توسط مدیر کل میراث فرهنگی 
و معاونــش صــورت گرفته و مســائل به 
صورت کارشناســی ودقیق در حال برســی 
اســت، برآورد اولیه هزینه مرمت بنا حداقل 
400 میلیون تومان پیش بینی شــده است به 
محض تهیه طــرح و تأمین اعتبار با پیگیری 
های مدیــر کل و فرمانــداری و نمایندگان 
بازســازی ومرمت آغاز خواهد شد. یخدان 
میرفتاح اولین بنای مرمتی اســتان همدان در 

سال 98 است.
باتوجه به هشــدارهای هواشناســی ،شــما 
برای حفاظــت از آثار تاریخی چه تمهیداتی 

داشتید؟
در چنین مواقعی اولویت سازمان حفظ جان 
انسانهاســت که ما با هشــدارهایی از طریق 
شــبکه مجازی بر عدم تردد مردم در مناطق 
پرخطر توانســتیم بدون صدمات جانی این 
اتفاق را کنترل کنیم .ســال گذشته 11 پروژه 
با هزینه ایی بالغ بــر 3میلیارد تومان مرمت 
و بازســازی از جمله دفــع رطوبت وآبهای 
سطحی مســجد پارک، لکه گیری وایزوگام 
خانه لطفعلیان و مصدقــی، رفع خطر دیوار 
حمام بلور ایمانی و...انجــام دادیم و تخلیه 
آب های سطحی با کمک امدادگران و برف 
روبی بناهــا از جمله اقدامات اضطراری بود 

که انجام گرفت.
 اظهار نظرهایی در خصوص قصور 
شما در حفاظت بنا وجود دارد آیا این 

موضوع را قبول دارید؟ 
علی رغم زحمات پرسنل اداره در سه حوزه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و خدماتــی کــه در ایام نــوروز متقبل و به 
صورت 24 ســاعته حضور داشتند عده ایی 
از همشــهریان ما را مورد بــی مهری و کم 
لطفی قرار دادند پســندیده ترآن است که به 
جای درســت کردن حاشیه و اظهارنظرهای 
غیر کارشناسی که بعضا از روی دلسوزی و 
ناراحتی در مورد این اتفاق بوده اندکی تأمل 

کنند و بجای این که به دنبال مقصر بگردند به 
لحاظ روحی ومعنوی مارا حمایت وپشتیبانی 
کنند تا این بنای تاریخی را مرمت ومثل روز 

اول برگردانیم.
 ســایر ابنیه تاریخی شهرســتان 
در چه وضعیتی هســتند ؟ آیا نزوالت 
آســمانی بروی آنها نیز تأثیر گذاشته 

است؟ 
قدیمی ترین نیایشگاه خشتی دنیا یعنی ارگ 
نوشــیجان خوشــبختانه هیچ گونه گزندی 
نداشــته ، بازار ســنتی که 411 دهنه مغازه 
دارد و از خشــت ســاخته شــده است نیز 
براثر بارش خیــس خورده که ما از بازاریان 
خواهشمندیم که حتمًا به بازسازی ومرمت 
آن همــت بگمارنــد، تپه گــوراب به دلیل 
توپوگرافیش وجمع شدن آب های سطحی 
بلوار گوراب و کوچــه های اطراف ریزش 
داشته که با مساعدت هالل احمر آب تخلیه 
شده و با رایزنی هایی که داشتیم مقررشد که 
چاله پر شــوند همچنین در تپه ازناو ریزش 
داشــتیم که عملیات در جهت پاکســازی و 
شــمع کوبی در حال اقدام است مابقی آثار 
هم به ســبب مرمت و بازسازی انجام گرفته 
در دو ســال گذشته وضعیت مطلوبی دارند.
ما از مردم خواهشمندیم از نزدیک شدن به 
بناهای قدیمی وخشتی که خیس خورده اند 
خــودداری کنند وبه ضوابط وهشــدارهای 
میراث فرهنگی برای حفظ جانشــان توجه 

کنند.

کشف بیش از ۸ هزار قطعه طیور 
غیر بهداشتی در بهار

 جانشــین انتظامی شهرستان بهار از کشف 4 محموله با 8 هزار و 
300 قطعه طیور غیر بهداشتی در نیمه دوم تعطیالت نوروزی در این 

شهرستان خبر داد.
علــی نظری در گفتگو با مهر از کشــف 4 محموله با 8 هزار و 300 
قطعه طیور غیر بهداشتی در نیمه دوم تعطیالت نوروزی در شهرستان 

بهار خبر داد.
وی در تشریح این خبر اظهار داشت: کارکنان انتظامی شهرستان بهار 
در نیمــه دوم تعطیالت نوروزی با اجرای دقیق طرح های ارتقا امنیت 

اجتماعی 4 محموله طیور غیر بهداشتی را متوقف کردند.
جانشین انتظامی شهرستان بهار گفت: ارزش این محموله ها که تعداد 
آن 8 هزار و 300 قطعه طیور بوده 2 میلیارد و 400 میلیون ریال برآورد 

شده که همگی فاقد هرگونه مجوز بهداشتی است.
نظــری گفت: این محموله ها پس از کشــف برای اقدامات و ســیر 
مراحل قانونی به همراه 4 راننده و 4 دستگاه خودرو به پست قرنطینه 

دامپزشکی شهرستان بهار تحویل داده شدند.

زیارت بیش از ۲5 هزار نفر 
در بقاع متبرکه مالیر

 معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان مالیر گفت: 
در ایــام نوروز بیش از 25 هزار نفر از بقاع متبرکه مالیر بازدید کردند 

و از خدمات طرح آرامش بهاری در این شهرستان بهره  مند شدند.
ابراهیم حسین خانی در گفت وگو با خبرنگار فارس در مالیر با اشاره 
به اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه مالیر از 28 اسفندماه 97 

اظهار کرد: این طرح در 9 بقعه و دریاچه کوثر مالیر اجرا شد.
وی افزود: طرح آرامش بهاری امســال در مالیــر در تکیه حضرت 
ابوالفضل)ع(، امامزاده عبداهلل)ع( مالیر، امامزاده  ابراهیم)ع( طجرسامن، 
امامزاده دوخواهران روســتای پیروز و امامزاده عبداهلل)ع( روســتای 
مهرآباد، امامزاده علی اکبر)ع( روستای کرکان، امامزاده علی حسین)ع( 
روســتای داویجان، آورزمان و غرفه دریاچه با حضور 10 مبلغ   اجرا 

و با استقبال خوب مسافران و مردم همراه بود.
معــاون فرهنگــی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان مالیر با 
اشاره به اینکه بیش از 25 هزار نفر از بقاع متبرکه و طرح آرامش 
بهــاری در مالیر بازدیــد کردند گفت: خدمات دهــی غرفه های 
دریاچه کوثر به بیش از 12 هزار نفر بوده است.وی گفت: برپایی 
غرفه مشــاوره، پاسخ به مسائل شــرعی، غرفه کودکان به همراه 
جایــزه، عفاف و حجــاب و غرفه ســالمت در دریاچه و..... و 
ســایر خیمه های معرفت در بقاع متبرکه بوده است.حسین خانی 
بــا بیان اینکه بیشــترین بازدید از بقاع متبرکــه از تکیه حضرت 
ابوالفضــل)ع(، امامزاده عبداهلل)ع( مالیر، امامــزاده ابراهیم طجر 
ســامن و امامزاده عبــداهلل)ع( مهرآباد بوده اســت تصریح کرد: 
روزانــه بیــش از یک هــزار و 500 نفر  از بقــاع متبرکه و طرح 
آرامش بهاری در مالیر بهره مند شــده اند.وی گفت: عالوه بر این 
اداره اوقاف در زمینه اسکان مسافران در بارندگی  ها نیز فعال بود.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه شهرســتان مالیر از اسکان 600 
مســافر در امامزاده عبداهلل)ع( مالیر و تعدادی از مســاجد شــهر در 
بارندگی های چند روز گذشــته خبر داد و افزود: 500 نفر از این افراد 

از زائران راهیان نور و بقیه نیز از سایر مسافران بودند.

مجلس امروز ما در رأس امور نیست
 در دوره دهم مجلس شــورای اســالمی عواملی تالش کردند که 

مجلس در رأس امور نباشد و البته موفق هم شدند.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی در جمع خبرنگاران 
بابیان اینکه مجلس ما در رأس امور نیست و ما مسلوب االختیار شدیم 
تصریح کرد: لوایح چهارگانه که بسیاری از موانع و مشکالت در زمینه 
نظام بانکی وپولی وبیمه ایی را حل می کرد توســط مجلس تصویب 
وبه تأیید شورای نگهبان رسید ، ورود مجلس تشخیص مصلحت نظام 
به این مسئله خیلی به صالح نیست و من به عنوان یک حقوقدان آن 

راموجه نمی دانم.
 سیستم صحیح توزیع در کشور وجود ندارد

محمد کاظمی ریشــه اصلی نابســامانی اقتصاد را تحریم یک جانبه 
آمریکا عنوان کرد وافزود: صد البته سوءمدیریت ها، نقیصه فرهنگی و 

عدم سیستم صحیح توزیع نیز در این مشکل بی تأثیر نیستند.
وی افزایش قیمت گوشــت را متأثر از تحریم هــا و افزایش قیمت 
واردات اقالم غذایی ودارویی برای دام ها عنوان کرد و ســوءمدیریت 
جهاد کشــاورزی ، تعزیــرات وضعف عوامل مســتقر در مرزها در 
جلوگیری از قاچاق دام را ازجمله دالیل این افزایش قیمت دانست و 
افزود: با افزایش نرخ ارز ،قاچاق دام مقرون به صرفه شــده است و به 

این مشکل دامن می زند.
کاظمی با بیان اینکه نظام توزیع در کشور به شدت اشکال دارد عنوان 
کرد: در مجلس غیر علنی این موضوع را برسی کردیم وبرای حل این 
مشکل نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که در سال 98 باید به سمت سیستم 

توزیع کوپنی حرکت کنیم.
 رسیدگی به پرونده های سیاسی را امنیتی نکنید

نایب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس دهم انتخاب آقای 
رئیسی را به عنوان وزیر قوه قضائیه انتخاب خوبی دانست و یادآوری 
کرد: آقای رئیســی باید اقدامات اصالحی خوبی انجام دهد تا اعتماد 
مردم به دســتگاه قضایی را افزایش دهد همچنین نیاز است در حوزه 

حقوق شهروندی و حقوق متهمین قدم های بزرگی بردارد.
وی بیان کرد: کشور ما اقتصاد بیماری دارد و با جامعه ایی با مشکالت 
عدیده مواجه هستیم که سرریز همه این مشکالت به دستگاه قضایی 
برمی گردد و تعداد پرونده ها رو به افزایش است این در حالی است 
که دســتگاه قضایی هم به لحاظ مالی واعتبــاری و هم تعداد قضات 
محدودیت دارد گرچه تدابیر مؤثر در اداره دســتگاه قضایی بســیار 

اهمیت دارد.
کاظمی همچنین تأکید کرد: نباید پرونده های سیاســی را امنیتی کرد 
بلکــه این پرونده ها باید در حضور هیأت منصفه و به صورت دادگاه 

علنی بررسی شوند.
وی همچنین یکی از مشــکالت اساســی  دســتگاه قضایی را اطاله 
دادرسی دانست و تأکید کرد : این موضوع نیاز به اصالح قانون دارد.

به ســهم خود برای شــرایط ســخت اقتصادی بوجود آمده از مردم 
عذرخواهی می کنم

عضو فراکسیون امید مجلس دهم بیان کرد: ما نتوانستیم متناسب با شأن 
مردم در جهت تأمین معیشت و زندگی آرام از لحاظ اقتصادی موفق 
باشیم که من به سهم خود از مردم برای شرایط سختی که بوجود آمده 
عذر خواهی می کنم اما ما با اتکال به خداوند متعال تالش می کنیم از 
منابع موجود در جهت رفع مسائل اقتصادی گام های مؤثری برداریم 
که در این راستا 14 میلیارد  دالر برای تأمین کاالی اساسی و مورد نیاز 

مردم پیش بینی و اختصاص پیدا کرده است.

در بارندگی های بی سابقه تنها یخدان غرب کشور فروریخت

یخدان میرفتاح نخستین پروژه مرمتی سال
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گواهینامه موقت پایان تحصیلی نوشین زارعی 
 فرزند محمد به شماره ملی 3733۱45895 کارشناسی معماری 

 دانشگاه هنر بروجرد  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

مجوز سالح شكاری ســاچمه زنی یک لول ته پر با کالیبر ۱2 
مدل چخماغی بشــماره 9۱88۱۰85 ساخت ترکیه 

به نام وحید غالمحســینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی فهیمه ابراهیمی موفق  فرزند یحیی به شماره 
ملی 386۱۱۰9859 رشته ایران شناسی دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 97۱2۱2۰۰۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی امیرحسین ظفری فرزند شهاب الدین به شماره 
ملی 395۰335544 رشته مكانیک دانشگاه بوعلی سینا به شماره 
دانشجویی 9232۱65۰۱7 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

مروری بر اتفاقات سیاسی ۱7 روزی که 
گذشت

 باتوجــه به تعطیالت دو هفتــه ای فروردین ماه و رخداد های به 
وجود آمده در این ایام، تالش کرده ایم تا به صورت مختصر تحوالت 

مهم سیاسی و بین الملل را مرور کنیم،که در ادامه خوانید.
 چهار مرزبان آزاد شده ایرانی وارد تهران شدند 

به گزارش ایرنا، شــامگاه جمعه 2 فروردین ،چهارمرزبان ربوده شده 
وارد کشــور شدند،محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران 
بیان کرد:  24 مهر که مرزبانان اسیر شدند رایزنی های خود را با ارتش 
پاکســتان و سرویس امنیتی و دولت این کشور آغاز کردیم و سه روز 
پس از این حادثه به پاکســتان رفتم و از مقامات این کشور خواستیم 

این عزیزان سالم به آغوش خانواده هایشان بازگردند. 
وی عنوان کرد: 5 نفر آبان ماه آزاد شدند و رایزنی های ما برای ازادی 
باقی گروگان ها ادامه داشــت و امروز شاهد آزادی 4 تن دیگر از این 
مرزبانان هســتیم. وی همچنین اظهار داشت: ناراحتی ما از این است 
که دو تن دیگر در اسارت هستند و خانواده این عزیزان بدانند رایزنی 

های خود را برای آزادی آنان ادامه می دهیم.
 تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران کشور به ریاست 

روحانی
به گزارش ایســنا، جلسه ســتاد مدیریت بحران کشــور به ریاست 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور 
نمایندگان کلیه دستگاه های مسئول در خصوص سیل در استان ها در 

ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.
 قصد اعطای معافیت از تحریم های ایران را نداریم

نماینده ویژه وزارت خارجه آمریــکا در امور ایران،با تکیه بر ادعای 
واهی حمایت مالی ایران از حزب ا... لبنان مدعی شــد که تحریم های 
واشنگتن علیه تهران کمک 700 میلیون دالری ساالنه ایران به حزب ا... 
را محدود خواهد کرد.وی همچنین به موضوع معافیت چند کشــور 
خریدار نفت ایران از تحریم های آمریکا پرداخت و گفت که واشنگتن 

قصد اعطای معافیت مجدد،به کشور ها را ندارد.
آمریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جوالن را به رسمیت شناخت

رئیــس جمهور آمریکا با امضــای اعالمیه ای حاکمیت اســرائیل بر 
بلندی های جوالن اشغالی سوریه را به رسمیت شناخت

به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس 
مطبوعاتی مشترکی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در کاخ ســفید، حاکمیت این رژیم بر بلندی های جوالن اشغالی را به 
رسمیت شناخت و بیانیه ریاست جمهوری برای به رسمیت شناختن 

الحاق جوالن به "اسرائیل" را امضا کرد
 بازدید از مناطق سیلزده مازندران 

حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران عصر روز چهارشنبه به 
منظور بازدید از مناطق ســیلزده مازندران از طریق فرودگاه دشت ناز 

ساری وارد این استان شد.
به گزارش ایرنا رئیس جمهوری پس از اســتقبال رسمی برای بازدید 
میدانی و سرکشــی از خانواده های خسارت دیده ناشی از این بالی 
طبیعی به مناطق ســیلزده رفت شرکت در نشست شورای هماهنگی 
مدیریت بحران اســتان و بررسی آخرین وضعیت خدمات رسانی به 
ســیلزدگان و اتخاذ تصمیم جدید برای تســریع در کمک رسانی به 
خصوص نوسازی و بازسازی مناطق سیلزده از برنامه های اصلی سفر 

رئیس جمهوری به این خطه شمال کشور است.
 بازدید رئیس جمهوری  از مناطق سیلزده اهواز 

رئیس جمهور به منظور بررسی وضعیت سیالب در استان خوزستان و 
بازدید از اقدامات انجام شده در این زمینه وارد اهواز شد و در فرودگاه 
این شهر از سوی استاندار و مقامات محلی مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش ایســنا، حجت االسالم والمســلمین روحانی در سفر یک 
روزه به خوزستان از سدهای دز و کرخه بازدید و از نزدیک وضعیت 

ورودی و خروجی سیالب به این سدها را مشاهده و بررسی کرد.
عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری الجزایر استعفا داد

عبدالعزیر بوتفلیقه پس از چهار دوره ریاســت جمهوری در الجزایر 
از ســمت خود استعفا داد. عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور مستعفی 
الجزایر بعد از اعالم اســتعفایش گفت: تصمیم من برای اســتعفا به 
دلیل اقتضای اســتمرار فعالیت دولت و بهبود عملکرد آن در جریان 
دوره انتقالــی صورت گرفت. مرحله انتقالی به انتخاب رئیس جمهور 
جدیدی منجر خواهد شد. وی افزود: استعفای من در راستای ممانعت 
از وخیم تر شدن اوضاع و مهار بحران و با هدف آرام کردن شهروندان 

و اطمینان دادن به آن ها برای انتقال الجزایر به آینده ای بهتر است
 معاون اول رئیس جمهور در لرستان 

معاون اول رئیس جمهور پس از بازدید از مناطق سیل خیز کرمانشاه و 
تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران این استان، برای مدیریت میدانی 
پیامدهای احتمالی بارش کم نظیر باران در استان لرستان، وارد خرم آباد 
شد به گزارش ایسنا اسحاق جهانگیری در بدو ورود به لرستان با بیان 
اینکه هم اکنون شــاهد بارش رحمت الهی در کشور هستیم که به آن 
نیاز فراوان داشــتیم، گفت: متأسفانه در برخی مناطق از جمله لرستان 
این بارندگی ها سبب وقوع سیل شده و خساراتی به تأسیسات کشور 
و اموال مردم وارد آورده اســت. معاون اول رئیس جمهوری در سفر 
به لرســتان، عالوه بر تشکیل جلسه ســتاد مدیریت بحران، از مناطق 

سیل خیز نیز بازدید کرد.

 بخشــی از آسیب هایی که از طریق سیل 
به مردم و زیرســاخت های کشور وارد شد، 
ناشــی از ســوءمدیریت و عــدم توجه به 

اصول های مدیریت بحران بوده است.
دادســتان کل کشــور در دیدار نوروزی با 
قضات و کارکنان دادســتانی کل با تبریک 
فرارســیدن ســال جدید به ملزومات ایجاد 
تحول در دســتگاه قضایی بر اســاس بیانیه 
گام دوم انقــالب و متــن حکــم انتصاب 
ریاســت قوه قضاییه، اشاره کرد و گفت: از 
دادســتانی کل کشور این انتظار می رود که 
اقداماتش مطابق بــا برنامه ریزی های تعیین 
و ابالغ شــده پیش رود و کارکنان و قضات 
این نهاد مهم در جهت تحولی که باید اتفاق 

بیافتد، حرکت کنند.
با  منتظری  محمدجعفــر  االســالم  حجت 
اشــاره به نزول برکات الهی از آسمان در 
طول ایام قبل و پــس از نوروز و با ابراز 
از برخی گرفتاری ها و مشکالت  تاســف 
که به دلیل ســوءمدیریت ها و ضعف ها در 
مدیریت شــهری برخی استانها ایجاد شد، 
برای درگذشــتگان حــوادث اخیر غفران 
جانباختگان  خانواده هــای  بــرای  و  الهی 
صبــر و شــکیبایی را از درگاه خداونــد 

کرد. مسئلت 
به گزارش ایســنا، دادســتان کل کشــور با 
اشــاره به خســارات وارد شــده به برخی 
مناطق کشــور به علت وقوع این سیالب ها 
گفت: ســیالب های اخیر آسیب های مالی 
و جانــی فراوانی در پی داشــته اســت که 
البته مــوارد مالی آن قابل جبران اســت و 
امیدواریم مســئولین و دست اندرکاران در 
جهت جبران این خســارات، گام های الزم 

را بردارند.
وی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این اســت که 
حوادثی همچون ســیل و زلزله ناگهانی رخ 
می دهد و جبران خسارت آنها نیازمند زمان 
است، البته مســئولین با سعه صدر، تامل و 
متناسب با امکانات موجود در جهت احقاق 
حقوق خســارت دیدگان تــالش کرده و 

زحمات زیادی کشیده اند.
 منتظری خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح به 
فرمان فرماندهــی معظم کل قوا به صورت 
جدی به رفع مشــکالت سیل زدگان ورود 

پیدا کرده و موجب کاهش آالم مردم شدند 
و تمام تالش خود را در اســتان های درگیر 
حادثه به کار بردند که الازم اســت به سهم 
خــود از زحمات این افراد و همه مدیران و 
مسئولینی که مســئولیت مستقیم در کاهش 
اند تشکر  این حوادث داشــته  خســارات 
 کنم و قطعا مــردم نیز قدردان این زحمات 

خواهند بود.
دادستان کل کشــور بر ضرورت همکاری 
مدعی العموم با ســایر دستگاه ها تاکید کرد 
و گفت: در این ایام به دادستان های استانی 
و شهرســتانی  تاکید شد در مورد آنچه که 
مربوط به وظایفشان است در صحنه حاضر 
باشــند و به عزیزانی کــه در این حوادث 
آسیب دیده اند کمک کنند و همکاری الزم 
را با دیگر دستگاه های ذی ربط داشته باشند 
که در اینجا از زحمات دادستان ها نیز تقدیر 

و تشکر می کنم.
 منتظــری بیان کــرد: متاســفانه باید گفت 
بخشی از آســیب هایی که از طریق سیل به 
مردم عزیز و زیرســاخت های کشور وارد 
شد ناشی از ســوءمدیریت و عدم توجه به 

اصول های مدیریت بحران بوده است.
وی با اشاره به ســخنان و تاکیدات رهبری 
و مســئوالن دســتگاه قضایی درباره لزوم 

حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از ســاخت 
و ســازهای غیرمجاز در حریــم منابع ملی 
گفت: متاســفانه در ســالیان اخیر تعدادی 
از افراد ســودجو و منفعت طلب در حریم 
رودخانه هــا ســاخت و ســاز کرده اند این 
در حالی اســت کــه ادارات منابع طبیعی و 
دیگر ســازمان های متولی نباید اجازه چنین 

اقداماتی را به این سودجویان دهند.
 منتظــری تجــاوز بــه بســتر و حریــم 
و  رودخانه ها  نکردن  الیروبی  رودخانه ها، 
مســیل ها و عدم رعایت اصول شهرسازی 
را از جمله عوامل موثر در بروز سیل های 

دانست. اخیر 
ــوع  ــه وق ــه ب ــور در ادام ــتان کل کش دادس
ســیالب در شــهر شــیراز و علــل وقــوع آن 
اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از علــل اصلــی 
ــارات  ــه خس ــر ب ــه منج ــیالب ک ــن س ای
ــر مســیر  ــاد شــد را تغیی ــی زی ــی و مال جان
رودخانــه بــه جــاده و خیابــان عنــوان کرد و 
گفــت: اگــر مــدت زیــادی در یــک منطقــه 
ــه  ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــد ب ــاران نباری ب
ــر  ــای اخی ــد، در روزه ــد آم ــر نخواه دیگ
دیدیــم ســیل در رودخانــه قــم جــاری 
ــود در  ــن ســال ب ــی کــه چندی شــد در حال
ایــن رودخانــه ســیلی نیامــده بــود. بنابرایــن 

ــی  بایــد هوشــیار باشــیم و نبایــد هــر مکان
ــم. ــل کنی ــه فضــای ســبز تبدی را ب

دادســتان کل کشــور در ادامه عنوان کرد: 
حــوادث تلخی که در روزهــای اخیر رخ  
داد برای مسئوالن و مدیران هشداری است 
کــه به هیچ وجــه اجازه ندهنــد در حریم 
رودخانه ها و مســیل ها ساخت و ساز انجام 

شود.
منتظری افزود: متاســفانه ســطح خسارات 
وارده به مردم و کشــور زیاد است و طبیعتا 
دولت هم بــا محدودیت منابعــی که دارد 
بدون کمک مردم نمی تواند جبران خسارت 
کند. البته مردم عزیز هم مانند گذشته هم به 
میدان آمدند و در حد توان خود به دولت و 

سیل زدگان کمک کردند.
دادستان کل کشور در این دیدار با قدردانی 
از کمک هــای مــردم در جهــت کاهــش 
مشکالت مردم آسیب دیده از کارکنان این 
نهاد خواست که به هر میزان که درتوانشان 

است به سیل زدگان کمک کنند.
منتظــری در پایان از زحمــات کارکنان در 
حوزه های مختلف دادســتانی کل قدردانی 
و ابــراز امیدواری کرد که در ســال جدید 
گام هــای بزرگ تر و مفیدتــری برای آینده 

برداشته شد.

دادستان کل کشور:

 نباید هر مکانی را به فضای سبز 
تبدیل کنیم

ایران کشوری مسئول و صلح طلب است
ــوان  ــه عن ــواره ب ــران هم ــرد: ای ــد ک ــورمان تاکی ــه کش ــر خارج  وزی

کشــوری مســئول و صلح طلــب عمــل می کنــد.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد جــواد ظریــف در صفحــه توییتــرش نوشــت: " 

تذبــذب مواضــع در حــد اعــال ! 
روزی ایــاالت متحــده ادعــا می کنــد کــه ایــران در آســتانه فروپاشــی اســت 
ــو را  ــه نات ــدرت" ک ــه " ابرق ــی از س ــوان یک ــه عن ــا ب ــه م ــر روز ب و دیگ

ــود. ــه ور می ش ــد، حمل ــد می کن تهدی
 پمپئــو و رئیــس او متناســب بــا هــر مناســبتی ادعاهــای متناقــض مطــرح 

می کننــد. 
ــب  ــح طل ــئول و صل ــوری مس ــوان کش ــه عن ــواره ب ــران هم ــل، ای در مقاب

ــد." ــی کن عمــل م

»صالحی« 
به کمیسیون امنیت ملی می رود

 ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اســالمی از حضور رئیس ســازمان انــرژی اتمی در جلســه امروز این 

داد. کمیسیون خبر 
به  گزارش  ایسنا، علی نجفی خوشــرودی، اظهار کرد: اولین جلسه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اســالمی در سال جدید فردا 
بعد از ظهر )یکشــنبه ( با حضور علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 

برگزار می شود.
به گفته وی این جلســه در آســتانه بیســتم فروردین مــاه روز ملی "فناوری 
هســته ای" برای بررســی آخرین وضعیت فعالیت های صلح آمیز هســته ای 

جمهوری اسالمی ایران است.

رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از 
محکومان موافقت کردند

 به مناسبت فرا رسیدن مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( 
و ســالروز جمهوری اســالمی ایران )دوازدهم فروردین(، رهبر معظم انقالب 
اسالمی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و یکصد و هفده 
نفر از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان 

قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در 
نامه ای به رهبر انقالب اســالمی، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این 
محکومان را که در اداره کل عفو و بخشــودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم 
تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 

قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

 نماینده مردم ورامین در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه مذاکرات و مراودات 
خوبــی با کشــورهایی از جمله چین و هند 
صورت گرفته است، گفت: طی 3 ماهه دوم 
سال شــرایط خوبی در کشور حاکم خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا، سید حسین نقوی حسینی 
در اولین جلســه شــورای اداری شهرستان 
قرچک که با حضــور فرماندار، امام جمعه، 
اعضای شــورای تأمین، معاونیــن فرماندار، 
بخشــدار مرکزی، شــهردار و کلیه رؤسای 
اجتماعــات  ســالن  در  نهادهــا  و  ادارات 
فرمانداری برگزار شــد طی سخنانی اظهار 
داشــت: مطابق فرمایش مقام معظم رهبری، 
در شرایط ســخت اقتصادی نیز می توان به 
خود اتکایی رسید و این همان هدف اصلی 

جمهوری اسالمی است.

ی  نقو

حســینی اضافه کرد: امید است سال جدید، 
ســال خدمت مضاعف به مردم باشد. از سه 
ماهه دوم سال شرایط خوبی در کشور حاکم 
می شــود چراکه مذاکرات و مراودات خوبی 
با کشــورهایی از جمله چین و هند صورت 

گرفته است.
وی گفــت: دشــمن روی نارضایتــی مردم 
حســاب باز کــرده، رؤســای ادارات باید 
ســعی کنند ضمن برخورد با تخلفات، امور 
مراجعیــن را به نحو احســن انجام داده و با 

روی گشاده با مردم رفتار کنند.

نقوی حســینی ادامــه داد: رونــق تولید در 
شهرســتان قرچک از طریق تقویت شهرک 
صنعتی و همچنین ارتقای ســاختار اداری و 
افزایش سرمایه های اجتماعی از اولویت های 

مهم سال 98 است.
وی اظهار داشــت: آماده بــاش نیروهای 
ســتاد مدیریت بحران شهرستان قرچک به 
ریاســت فرماندار و همچنین همراهی امام 
جمعــه و خدمات اعضای شــورای تأمین 
در برقــراری نظم و امنیت ایــام نوروز و 
اقدامات اتاق اصنــاف در تنظیم بازار قابل 

است. تقدیر 
بر اســاس این گزارش، این جلسه به منظور 
اتخاذ تمهیــدات الزم پیرامون تحقق فرامین 
مقام معظم رهبری مبنی بر شعار رونق تولید 
و همچنین تبیین اولویت های شهرســتان در 

حوزه های مختلف برگزار شد.

جهانگیری:
آمادگی دستگاه ها برای مقابله با حوادث 

احتمالی ضروری است
 معاون اول رئیس جمهوری در گفت و گوی تلفنی جداگانه با 
استانداران خوزستان پو لرستان و نیز سرپرست استانداری گلستان 
بر ضــرورت همــکاری و هماهنگی هر چه بیشــتر میان مردم و 

نهادهای امدادی و آمادگی دستگاه های اجرایی تاکید کرد.
به گزارش ایرنا ، »اســحاق جهانگیری« در این گفت و گوی تلفنی 
آخرین وضعیت مناطق ســیل زده و نحوه امداد رســانی به ســیل 

زدگان را بررسی کرد.
وی همچنیــن ضمن تاکید بر لزوم اجرای تصمیمات اتخاذ شــده 
در جلســات ستاد مدیریت بحران این اســتان ها به منظور کاهش 
خســارات و آســیب ها بر ضرورت همکاری و هماهنگی هر چه 
بیشــتر میان مردم و نهادهای امدادی و دستگاه های اجرایی تاکید 

کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری فعالیت سامانه جدید بارشی 
در کشــور، لزوم آمادگی بیش از پیش هموطنان و دســتگاه های 
مســئول برای مقابله با حوادث احتمالی را خاطرنشــان و بر ادامه 
تالش بی وقفه مدیران این اســتان ها برای خدمت رسانی به مردم 

و رفع موانع تاکید کرد.
جهانگیــری در این تماس های تلفنی بار دیگــر بر آمادگی کامل 

دولت برای جبران خسارات ناشی از سیل های اخیر تاکید کرد.

تصمیم گیری درباره نحوه پرداخت خسارات 
به سیل زدگان 

عضو هیأت رئیســه مجلس گفت: وزیر کشور، رئیس سازمان 
مدیریــت بحران و رئیــس جمعیت هالل احمر گزارشــی را از 
سیالب اخبر به نمایندگان مجلس ارائه خواهند کرد و بنا داریم با 
فوریت و ســرعت بسیار باال خدمات دهی به سیل زدگان اجرایی 
شــود ضمن اینکه بنای مجلس بر همراهی با دولت در اجرای هر 

چه سریعتر تدابیر اتخاذ شده است. 
اکبر رنجبر زاده درباره جزئیات جلســه فــردای مجلس گفت: با 
توجه به جمع بندی اعضای هیئت رئیســه، جلسه فردا به صورت 

علنی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این جلسه، ســیالب های اخیر و میزان خسارت ها 
و اقدامات آتی دستگاه های مختلف به منظور رفع مشکالت سیل 
زدگان بررسی خواهد شد. ضمن اینکه عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، 
علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر و حسینعلی امیری 
معــاون پارلمانــی رئیس جمهور در این جلســه حضور خواهند 

داشت. 
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: نمایندگان ملت گزارشی 
را از نحوه کمک رســانی و چگونگی امداد رسانی به سیل زدگان 
و نحوه اسکان موقت آنها و برنامه ریزی برای اسکان دائم شان و 
خســارت هایی که به کشاورزان و دامداران وارد شده است را به 
نماینــدگان ملت ارائه خواهند کرد. همچنین میزان تخریب منازل 

و زمین های کشاورزی بررسی خواهد شد. 

رونمایی از ۱۱4 دستاورد هسته ای 
در روز ملی فن آوری هسته ای

  مراســم 20 فروردیــن امســال بــا حضــور ریاســت جمهــوری و 
ــنبه  ــات کشــوری و لشــکری روز سه ش ــران و مقام ــی از وزی جمع

در محــل ســالن اجــالس برگــزار می شــود.
ــتاورد  ــم 114 دس ــن مراس ــت در ای ــرار اس ــنا، ق ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــه نتیج ــال 1397 ب ــه در س ــی ک ــرژی اتم ــازمان ان ــد س جدی
ــن  ــدادی از ای ــن تع ــی شــوند. هــم چنی ــه و رونمای رســیده اند ارائ
دســتاوردها در نمایشــگاهی در جنــب محــل برگــزاری بــه نمایــش 
ــه  ــدادی ب ــداد محــدودی در محــل اجــالس و تع ــد و تع در می آی

ــود. ــاح می ش ــس افتت ــو کنفران ــورت ویدئ ص
ــن 1385 و  ــه مناســبت 20 فروردی ــن آوری هســته ای ب ــی ف روز مل
ــل توجــه در آن روز نامگــذاری  اعــالم دســتاوردهای هســته ای قاب

شــده اســت.
هــر ســاله، مراســمی در ایــن روز در کشــور بــا حضــور مســؤوالن 
برگــزار می شــود و آخریــن دســتاوردها و تولیــدات و پیشــرفت های 

فنــی و تکنولوژیــک در ایــن حــوزه معرفــی و رونمایــی می شــود.

۳ ماهه دوم سال ۹۸ 
شرایط خوبی در کشور حاکم خواهد شد



C M Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

یکشنبه  18فروردین ماه 1398  شماره 3441

5

خبر

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

ثبت نام ۱۰5۰ نفر در سایت اهدای جسد
 مدیر بانک نسوج مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه تاکنون هزار 
نفر در ســایت اهدای جســد ثبت نام کرده اند، گفت: 3 جسد تاکنون از این طریق به 
دانشــگاه ها تحویل داده شده است و دو نفر از این اجساد، مربوط به کسانی است که 
طی یکسال گذشته در این ســامانه ثبت نام کرده بودند.امین رادمنش در گفت وگو با 
ایلنا درباره اهدای اجساد به دانشگاه ها گفت: از این تعداد 55 درصد مرد و 45 درصد 
زنان هستند. همچنین 35 درصد از این افراد دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم بوده 
و 65 درصد دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. وی درباره محدوده سنی افرادی که 
داوطلب اهدای جسدشــان بوده اند، تصریح کــرد: 7درصد از افرادی که برای اهدای 

جسدشان تماس گرفته اند و نامشان در سامانه ثبت شده، 18 تا 25 ساله هستند. 

لزوم تدوین قانون برای برخورد با سقط غیر قانونی
 یک جمعیت شناس گفت: ساالنه بیش از 350 هزار سقط در کشور اتفاق می افتد 
که 8 تا 9 هزار ســقط قانونی است و مابقی آن بدون مجوز انجام می شود و متاسفانه 
قانون مدونی برای مقابله با این امر نداریم.به گزارش خبرآنالین، فرهاد رشــیدی که 
در ارتبــاط با راهکار افزایش جمعیت ســخن میگفت افزود: اگر ما موضوع جمعیت 
را آســیب شناسی دقیقی کنیم می توانیم مهندســی مجددی در جهت اصالح الگوی 
فرزندآوری داشته باشیم. سیاست جمعیتی صرفاً به معنای افزایش یا کاهش جمعیت 
نیست و با عوامل متعددی در ارتباط است. عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع( 
بیان کرد: با توجه به تغییرات ســبک زندگی در چهل سال اخیر ما از خانواده گسترده 

ایرانی هم اکنون به خانواده هسته ای و بدون فرزند رسیده ایم.

۱۸ نفر در سال جاری در راه مبارزه با مواد مخدر 
شهید شدند 

 در راســتای مبــارزه بــا موادمخــدر و قاچــاق آن و درگیــری بــا اشــرار 
ــه شــهادت رســیدند و 18 نفــر در ســال  ــان مــا ب قاچاقچــی، 3800 نفــر از جوان

ــدند. ــهید ش ــاری ش ج
ــز  ــی از مراک ــن یک ــاص یافت ــدر از اختص ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــرکل س دبی
ــر داد. ــادان دارای بیمــاری خب ــای معت ــع پذیرش ه ــرش من ــرای پذی ــروری ب بازپ

ــرش  ــع پذی ــه من ــار داشــت: کســانی ک ــی اظه ــه گــزارش مهــر، اســکندر مؤمن ب
ــرای  ــد بایــد درمــان شــوند، بایســتی یــک مرکــز از میــان مراکــز موجــود ب دارن

ــد. ــاص یاب ــی ها اختص ــع پذیرش من

بهداشتنکتهدانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی مجازی کنکور آزمایشی ارشد 

برگزار می کند
 دانشــگاه علوم پزشــکی مجازی برای آمادگی داوطلبان جهت شــرکت در کنکور 
کارشناسی ارشد علوم پزشکی آزمون های آزمایشی برگزار می کند.به گزارش مهر، نخستین 
دوره آزمون های آزمایشی توسط دانشگاه مجازی علوم پزشکی در بهار سال 1398 برگزار 
می شود و در اولین دوره داوطلبان می توانند در 23 رشته شرکت کنند. سایر رشته ها از دوره 
بعد به لیست آزمون های آزمایشی اضافه خواهند شد.فهرست رشته های کنکور آزمایشی 
کارشناسی ارشد شامل اتاق عمل، تکنولوژی گردش خون، شیمی دارویی، زیست فناوری 
پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک انسانی، ایمنی شناسی، خون شناسی، میکروب شناسی 
پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، مدیریت 
خدمات بهداشــتی و درمانی، مجموعه تغذیه، مجموعه پرستاری، مجموعه روانشناسی، 
مجموعه مامایی، مهندسی پزشکی بیوالکتریک، مهندسی پزشکی بیومواد، نانوتکنولوژی 

پزشکی، فیزیولوژی، سم شناسی، کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی است.

جهاد کشاورزی همدان نسبت به مصرف قارچ های 
خودرو هشدار داد

 سازمان جهاد کشاورزی همدان نسبت به مصرف قارچ های خودرو هشدار داد و 
از مردم خواست تا از چیدن و مصرف این قارچ های وحشی در رویشگاه های طبیعی 
)جنگل ها، دشــت ها و ارتفاعات( و خرید آن از دستفروشان و مکان های غیرمعتبر 

خودداری کنند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشاورزی همدان، از میان بیش از یک هزار 
گونه قارچ کالهک دار و چتری شناسایی شده در کشور حدود 50 گونه آنها سمی و 

خطرناک تشخیص داده شده اند، که برای انسان سمی هستند.
با توجه به شــباهت های بســیار زیاد بین قارچ های ســمی خطرناک و غیرســمی، 
تشخیص این 2 نوع حتی برای افراد متخصص در خارج از محیط های آزمایشگاهی 
سخت و غیرممکن است.بر این اســاس هموطنان باید از لمس کردن و چیدن قارچ 

های خودرو و وحشی در رویشگاه های طبیعی و مصرف آنها به شدت پرهیز کنند.

اولویت های بازار تجهیزات پزشکی
 مدیرکل تجهیزات پزشــکی ســازمان غذا و دارو، یکــی از اولویت های حوزه 

تجهیزات پزشکی در سال 98 را، حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست.
ســید حسین صفوی، در گفتگو با ســالمت نیوز، بر ضرورت استفاده از توان بخش 
خصوصی در حوزه تجهیزات پزشــکی تاکید کرد و افزود: تالش می کنیم در ســال 
جدید، با اســتفاده از توان بخش خصوصی، ســهم صادرات ایران از بازار تجهیزات 
پزشکی را افزایش دهیم. صفوی، بر ضرورت ترغیب مراکز درمانی کشور به استفاده از 
تجهیزات پزشکی تولید داخل تاکید کرد و گفت: یکی از اولویت ها و برنامه های اداره 
تجهیزات پزشکی در سال 98، استفاده بیش از پیش مراکز درمانی از تجهیزات پزشکی 

با کیفیت تولید داخل است.
وی، همچنین به اجرای برنامه ملی بازســازی و به روز رســانی تجهیزات پزشــکی 
ســرمایه ای در مراکز درمانی کشــور اشــاره کرد و افزود: این برنامه با هدف کاهش 

هزینه های مراکز درمانی دنبال می شود.

سیستم آموزشی امکان "نقد و تحلیل"
 را به دانش آموزان نمی دهد

 عضو هیأت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی بیان کرد: اگر مدرسه 
جایی باشــد که استعدادها را بشناســیم و پرورش دهیم و هم تفکر 

انتقادی آموزش دهیم به طرف توسعه می رویم.
شــیوا دولت آبادی، روانشــناس و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی در گفتگو با ایلنا، با اشاره به تغییر ساختار آموزش و پرورش 
طی چند ســال اخیر گفت: کتاب های درســی در مقایســه با بیست 
ســال پیش که بچه های من به مدرسه می رفتند بهتر شده است، یعنی 
مفاهیمی را به آن اضافه و یا داستان ها را عوض کردند و یک جاهایی 

سعی شده دروس مقداری تحلیلی تر باشند.
دولت آبادی اضافه کرد: سیســتم ما در حــال حاضر انتقال اطالعات 
است، البته نه انتقال فکر و معلوماتی که پیچیده و مستقل باشد و امکان 
نقد و تحلیل به دانش آموز بدهد. نکته این اســت که این سیســتمی 
نیســت که دانش آموز را دانشــمند کند و جای این موارد در سیستم 

ما خالی است.
عضو هیأت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی افزود: بدون شــک راه 
توسعه از مدرسه می گذرد، برای اینکه مدرسه جایی است که می تواند 
از این فرصت فوق العاده ای که دارد استفاده کند و مغز میلیون ها انسان 
و میلیاردها سلول مغزی را در اختیار تفکری بگیرد که به جانب توسعه 

برود، به سمتی که خالق و مسئولیت پذیر باشد.
وی با اشــاره به تعریفی از مفهوم توسعه در سیستم آموزشی گفت: از 
یک طرف توســعه به معنای این است که شانس انتخاب داشته باشیم 
اما متاسفانه این شــانس را نداریم به همین دلیل استعدادها شناسایی 
و شــکوفا نمی شوند. اگر مدرســه جایی باشد که ما هم استعدادها را 
بشناسیم، هم پرورش دهیم و هم تفکر انتقادی آموزش دهیم به طرف 

توسعه می رویم.
دولت آبادی افزود: توسعه یعنی اینکه ما در هر جایی که هستیم کارمان 
را مسئوالنه و خوب انجام دهیم و بخواهیم از آن هم بهتر باشیم. مثل 
نگاهی که یک آلمانی به محصولی که تولید می کند دارد، من ســال ها 
آلمــان بودم و دیدم که مثال در صنعت پیچ یک کاال را یک دور اضافه 
می پیچانند، با این تصور که مشخص باشد این کارِ آن شرکت است و 

با اطمینان تولید شده و هرگز باز نمی شود.

اساسنامه مدارس سمپاد منتظر امضای 
روحانی

 رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، از تهیه اساسنامه 
برای مدارس ســمپاد خبر داد و گفت: این اتفاق بســیار مثبت است 

اما همچنان منتظر امضای رئیس جمهور برای تایید نهایی آن هستیم.
فاطمه مهاجرانی در گفتگو با مهر درباره مهم ترین اتفاقات ســال 97 
در حوزه استعدادهای درخشــان اظهار داشت: مهمترین اتفاق مثبت 
ســال 97 در این حوزه تصویب اساســنامه مدارس سمپاد در شورای 
عالی انقــالب فرهنگی بود و نکته منفی آن عدم امضای آن توســط 

رئیس جمهور بود.
ــرای  ــنامه ب ــک اساس ــرد: داشــتن ی ــان ک ــح بیشــتر بی وی در توضی
مــدارس ســمپاد بســیار حیاتــی اســت. وقتــی بــرای یــک مجموعــه 
ماننــد ســمپاد ســاختاری متفــاوت دیــده نشــود و اختیــاری نداشــته 
باشــد یــا منابــع آن متفــاوت دیــده نشــود در واقــع آن مجموعــه کار 
خاصــی نمی توانــد بکنــد. طبیعتــاً تصویــب اساســنامه چــون همــه 
مــواردی کــه گفتــم را بــه ایــن مرکــز بــاز می گردانــد، مهــم اســت 
ــه نخســت  ــور در وهل ــس جمه ــدم امضــای آن توســط رئی ــا ع ام
ــان  ــا هم ــاًل ب ــیم و عم ــال 98 نرس ــه بودجــه س ــا ب ــد م ــث ش باع
روندهــای گذشــته علیرغــم داشــتن اساســنامه کارهــا دنبــال شــود و 

ایــن موضــوع ســختی اســت.
رئیــس مرکــز ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان در ادامــه اظهار 
کــرد: بــا نداشــتن اساســنامه خیلــی از از مــوارد در مــدارس ســمپاد 
ناقــص شــد. مثــاًل در ایــن مــدارس شــما معلــم فنــاوری نداریــد، 
کتــاب درســی مناســب نداریــد و یــا آزمایشــگاه های مجهــز. نــگاه 
سیســتمی همــه ایــن مــوارد را بــا هــم می بینــد. مــا دیدیــم مــدارس 
اســتعدادهای درخشــان در خطــر اســت و بــه همیــن دلیــل دنبــال 
اساســنامه رفتیــم. نمی دانــم دلیــل امضــا نشــدن آن توســط رئیــس 

جمهــور چــه بــوده اســت و همچنــان منتظــر هســتیم.
مهاجرانــی در ادامــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ســال گذشــته 
رئیــس جمهــور حــذف مــدارس ســمپاد را نیــز امضــا نکــرد و بــه 
ــی در  ــک بالتکلیف ــنامه ی ــدن اساس ــا نش ــا امض ــد ب ــر می رس نظ
تصمیم گیــری دربــاره مــدارس ســمپاد همچنــان وجــود دارد، بیــان 
ــه منافعــی  ــا توجــه ب کــرد: مــن مطمئــن هســتم رئیــس جمهــور ب
کــه ســمپاد بــرای جامعــه دارنــد حتمــاً نــگاه مثبتــی بــه آن خواهنــد 

داشــت.

4۲4 عملیات امداد و نجات توسط هالل احمر 
انجام شده است 

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همــدان گفت: در جریان 
بارش های استان همدان 424 عملیات در سطح استان همدان انجام و 

591 نفر اسکان اضطراری انجام شده است.
به گزارش ایســنا، بهروز کارخانه ای، اظهار داشت: در جمعیت هالل 
احمر در روزهای بارندگی 319 نفر نیروی امدادی در قالب 101 تیم 

فعالیت می کردند.
وی افزود: تعداد عملیات های شهرستان مالیر 107 مورد، نهاوند 98 

مورد، کبودرآهنگ 91، همدان 59 و رزن 6 مورد بوده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان بیان کرد: به کارگیری 
آمبوالنس 19 مورد، به کارگیری خودرو کمک دار 66 مورد، ارســال 

قایق به روستای مهاجراباد 1 مورد بوده است.
وی ادامه داد: تعداد حادثه دیدگان از منظر جمعیت هالل احمر 3 هزار 
و 135 نفر، امدادرســانی به 2 هزار و 884 نفر و 6 نفر مصدوم انتقالی 
وجود داشته است.کارخانه ای عنوان کرد: 48 نفر نیرو به استان گلستان 

و 39 نفر به استان لرستان اعزام شده اند.
وی اظهارداشت: 1000عدد پتو، 1400 تخته چادر، یک کامیون ظرف 
یکبار مصرف برای لرستان و 500 بسته غذای یک ماهه، 1500 بطری 
روغن برای کرمانشــاه و 2000 تخته موکت، 1920 بسته غذای یک 
ماهه، 1400 بســته غذایی 72 ســاعته و 500 تخته پتو برای گلستان 
ارســال شده اســت.  مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ادامه داد: 
عالوه بر اقالم ذکرشــده، 2500 بســته موادغذایی 72 ساعته، 5 هزار 

بسته مواد غذایی یک وعده ای برای مردم گلستان ارسال شده است.

پیگیری آموزش و پرورش برای رفع مشکل 
ادامه تحصیل فرهنگیان

 معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
درباره مشکالت مربوط به ادامه تحصیل فرهنگیان و محدودیت اعمال 
مدارک تحصیلی باالتر برای کارمندان دولت از جمله فرهنگیان، گفت: 
فعاًل نظر ســازمان اداری استخدامی بر عدم لغو این مصوبه است و تا 
زمانی که این مصوبه لغو نشــود یک دستگاه اجرایی مانند آموزش و 

پرورش نمی تواند آن را تغییر دهد و یا خالف آن را اجرا کند.
علی الهیار ترکمن در گفت وگو با ایســنا، درباره مشکالت مربوط به 
ادامه تحصیل فرهنگیــان و محدودیت اعمال مدارک تحصیلی باالتر 
برای کارمندان دولت از جمله فرهنگیان، اظهار کرد: این مصوبه مربوط 
به شــورای عالی اداری اســت و وزیر آموزش و پرورش هم چندین 

مرتبه پیگیری و موکداتی پیرامون رفع محدودیت ها داشته است.
وی افزود: فعاًل نظر سازمان اداری استخدامی بر عدم لغو این مصوبه 
اســت و تا زمانی که این مصوبه لغو نشود، یک دستگاه اجرایی مانند 
آمــوزش و پرورش نمی تواند آن را تغییر دهد و یا خالف آن را اجرا 

کند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به طرح چند پیشــنهاد برای اصالح این مصوبه گفت: چند پیشــنهاد 
مطرح کردیم از جمله اینکه مدرک مورد نیاز فرهنگیان را از فوق دیپلم 
درنظر بگیرند تا لیسانس را مدرک اول و فوق لیسانس را مدرک بعدی 

محاسبه کنند. اما متاسفانه به جایی نرسید.

ایرنا: تاجر قالبی در مالیر به دام قانون افتاد
 حاال نمیشــد کارش رو درست انجام میداد تا قابی خطابش 

نمیکردند
مهر: عمان رابطه با ایران را فدای رابطه با آمریکا نمی کند

 یه الیک طایی داره
ایلنا: ورزش نکردنی که از ورزش مفیدتر است!

 مگه داریم مگه میشه؟!!
فرادید: رکورد مصرف بنزین شکسته شد

 کا زدیم تو کار رکورد باران، سیل و ...
ایرنا: خسارتهای بارندگی باید حذف شود

 به باران میگم ببینم چی میگه!!
فارس: معاون تعزیرات: نمی توان افزایش قیمت ها را انکار کرد

 خوبه خدا رو شکر خودشون هم به این موضوع اعتراف میکنن!!
ایرنا: تخلف 3 رستوران معروف در همدان

 حاال هی برین از این رستورانهای معروف غذا تهیه کنین!!
شبستان: گردنه اسدآباد رانش کرد

 از عجایب گردنه اسدآباد!!
تسنیم: مشایی و بقایی با پایان زمان مرخصی به زندان اوین برگشتند

 خوش به حالشون که مرخصی هم دارن!!
فرادید: آیا عقل ترامپ رو به زوال است؟

 بیچاره مثل اینکه داره آلزایمر میگیره؟
باشگاه خبرنگاران جوان: پیگیری آموزش و پرورش برای رفع مشکل 

ادامه تحصیل فرهنگیان
 بدون شرح!!

فارس: قوی ترین زن جهان در تبریز رکورددار کشیدن تریلی
 اینــم از کار عجیــب و قدرت بدنی خانومــا که میگن هیچ 

جایگاهی ندارن!!
شبستان : 90 هزار خدمت پزشکی به سیل زدگان ارایه شد

 حاال کی این خدمات رو شمرده؟!!
ایلنا: کارگران مزد خود را چگونه می گیرند؟

 با بدبختی تمام!!

چرا سیل های اخیر 
ویرانگر بود؟ 
 در چه شــرایطی سیل ها مخرب تر است؟ 
یک مقام مسئول در سازمان محیط زیست،ِگل 
آلودگی سیل، بی توجهی به حریم رودخانه ها 
و نادیده گرفتن مسائل فنی ساختار حوضه آبی 

را دالیل ویرانگری سیالب دانست. 
ســیل یک پدیده طبیعی است و حتی خرابی 
های ناشی از آن هم تا حدی طبیعی است اما 
عواملی باعث می شود که ویرانی های ناشی 

از سیل ها گسترده تر شود. 
در این باره مسعود باقرزاده کریمی متخصص 
حوزه منابع آب و مدیر کل دفتر اکوسیســتم 
های تاالبی ســازمان محیط زیست در گفت 
وگو با ایســنا اظهارکرد: آنچه خرابی بیشتری 
به بار می آورد گل آلودگی ســیل اســت، نه 

حجم سیل. 
به گزارش ایسنا، وی با این توضیح که چون 
هر چــه آب گل آلودتر باشــد، طبــق قانون 
ارشــمیدس غلظت آب باال می رود و در این 

صورت جریان آب به راحتی می تواند اجسام 
حتی سنگین را شــناور کرده و با خود ببرد، 
در مــورد چرایی گل آلودگی ســیالب های 
ایران، گفت: در اثر فرســایش خاک سیل گل 
آلود می شود. این فرسایش هم نتیجه تخریب 
اراضی باالدست رودخانه ها،  نابودی جنگل 
ها،  ساحل سازی و تخریب حواشی رودخانه 
ها به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز است. 
متاسفانه در کشــور ما به همین دالیل خاک 
فرسایش یافته و با جریان آب شسته می شود 
و بــه حرکت در می آید و باعث گل آلودگی 

سیل می شود. 
 نادیــده گرفتن بســتر ســیالبی 

رودخانه ها 
این متخصص حوزه منابع آب در ادامه با بیان 
اینکه دومین مشــکل که باعث می شود سیل 
ها ویرانگرتر باشند؛ نادیده گرفتن بستر سیالبی 
رودخانه ها است، تصریح کرد: وقوع سیالب 
در مناطق خشــک و نیمه خشــک مثل ایران 
امری طبیعی اســت و حتی درچنین اقلیمی 
احتمال وقوع ســیالب های با دوره بازگشت 
طوالنی تر )100، 500 و 1000 ساله(، نسبت 

به مناطق مرطوب باالتر است. 
وی ادامه داد: نوســانات کم آبی و پر آبی در 
مناطق خشک و نیمه خشک به مراتب بیشتر 
از مناطق مرطوب اســت با این حال می بینیم 
که در کشورهای توســعه یافته اروپایی برای 
جلوگیــری از اثرات مخــرب بارندگی های 
شدید و ســیل، حریم رودخانه ها حتی برای 
سیل های با دوره بازگشت طوالنی نیز حفظ 
می شــود. باقــرزاده کریمی تاکیــد کرد: بی 
توجهی به حریم و بستر سیالبی رودخانه ها 
به ویژه برای سیل های با دوره های بازگشت 
موضوع مهمی اســت که طبق قوانین موجود 
کشور نیز، حریم رودخانه ها برای چنین سیل 
هایی باید آزاد گذاشته شود، اما متاسفانه این 
قوانین نادیده گرفته شده و شاهدیم که بستر 
رودخانه ها با ســاخت و ســازها کوچک و 

کوچک تر شده است. 
 تاثیر شکل حوضه های آبی در وقوع 

سیل های مخرب 
مدیرکل اکوسیستم های تاالبی سازمان محیط 
زیســت در ادامه با اشاره به اینکه عامل سوم 
ویرانگر بودن سیل ها بی توجهی به نکات فنی 

مربوط به شکل حوضه های آبی است، در این 
باره تصریح کرد: برخی حوضه ها مثل حوضه 
باالدســت شــیراز که به تنگه سرخ معروف 
اســت، یک حوضه گرد به حساب می آید و 
شاخه های مختلف رودخانه ها همزمان یا با 
فاصله زمانی اندکی به نقطه تمرکز یا خروجی 
می رسند که در نتیجه در چنین حوضه هایی، 
جریان سیالب از حجم زیادی برخوردار است 
و خطرات ناشی از آن بسیار وحشتناک است. 

 تفاوت حوضه آبی گرد با کشیده
وی در مورد ویژگی های حوضه آبی کشیده 
گفت: در حوضه های کشــیده، انشــعابات و 
رودخانه های فرعــی که به خروجی یا نقطه 
تمرکز نزدیک هستند؛ ابتدا تخلیه می شوند در 
حالیکه آب رودخانه های باالدســت هنوز به 
خروجی نرسیده است و این تاخیر باعث می 

شود که حجم سیالب پایین تر باشد. 
به گفته باقــرزاده کریمــی، از طریق آمایش 
سرزمینی، در اجرای برنامه های توسعه ای و 
ساخت و سازها حتما باید شکل حوضه های 
آبی مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه همواره 

مورد بی توجهی قرار گرفته است. 

 سال جدید در کشــور ما با آغاز بهار 
در حالی آغاز شد که متفاوت از هر سال، 
ما شاهد حوادث بیشماری بودیم که مردم 

جامعه از این حوادث متاثر شدند.
حوادثــی چون ریزش کوه زلزله، ســیل، 
بارندگی هایی که حادثه آفرین شــد و نیز 
تصادفات جاده بخشی از این اتفاقات را در 
سال جاری رقم زد که خود به خود برخی 
از مردم را در همان ابتدای سال داغدار کرد.

امســال همه مسئوالن کشوری و به تبع آن 
استانی درگیر حوادث بودند و در آمادگی 
کامل برای مقابله با هــر نوع حوادثی به 
صورت شبانه روزی بر پست خود حاضر 

شدند.
بــا مصاحبه ای که با برخــی فرمانداران، 
مدیران عضو ســتاد اسکان و نیز مدیریت 
فرماندار  داشتیم که شــامل  استان  بحران 
تویســرکان، نهاوند، مایر  فامنین و ... و 
نیــز مدیرعامل هال احمــر، آموزش و 
پرورش، علوم پزشکی و ... میشد آنان در 
استان همدان حاضر بوده و با لغو مرخصی 

هایشان مشغول خدمت به مردم شدند
 فوت ۶ نفر در تصادفات نوروزی

اما با این حال اســتان در حــوزه ترافیکی و 
حــوادث جادهای کــه در این گزارش قصد 
داریم به ان بپردازیم  شــاهد فوت 6 نفر در 

طول تعطیالت نوروز بود.
گفته میشــود آمار قربانیان ســوانح رانندگی 
جاده ای در نوروز 98 ســیر نزولی داشــت. 
در روزهایی که بیشــتر محورهای مواصالتی 
کشــور به دلیل بارش های سیل آسا و برف و 
ریزش بهمن و سنگ ناامن شده بود و احتمال 
افزایش آمار قربانیان سوانح و حوادث جاده ای 
دور از ذهن نبود آمار مرکز فرماندهی و کنترل 
ترافیک ناجا از کاهش این آمار حکایت دارد.

البته این کاهش تلفات نسبت به مدت مشابه 
سال قبل دالیل مختلفی دارد از جمله شرایط 
جوی کشور که باعث شد میزان سفرهای بین 

شهری کاهش یابد.
نیروهای اورژانس که از 25 اســفند تا پایان 
14 فروردین ماه 98، در سراســر استان اقدام 
به انجام 2411 عملیات کرده بودند توانستند 
حادثه دیدگان را به مراکز درمانی ارجاع دهند.

نیروهای اورژانس در سراســر استان اقدام به 
رسیدگی و حل مشکالت پزشکی 2717 نفر 
از بیماران و مصدومان غیرتصادفی کرده اند، 
رســیدگی به 588 نفر از مصدومین ناشی از 
تصادفات نیــز از دیگر اقدامات اورژانس در 

این ایام بوده است.
اما با این حال متاســفانه در این مدت 6  نفر 
نیز به علت تصادفات جاده ای جان خود را از 
دست دادند. تصادف در جاده فرعی همدان - 
مریانج مهمترین تصادف امسال در استان بود 

که نمود کشوری هم داشت.
رضا عزیزی ، رئیس پلیس راه استان همدان 
در این خصوص گفت: این تصادف در جاده 
فرعی همدان - مریانج 2 کشــته و 5 مصدوم 
داشت. بررسی های نشــان داد راننده پژو به 
علت ســرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل 
وسیله نقلیه با خودروی گشتی برخورد کرده 
که بر اثــر این تصادف خــودروی پلیس به 
سمت راست حاشیه جاده منحرف شده است.

رئیس پلیس راه اســتان همدان در گفتگو با 
خبرنگار ما با بیان اینکــه روزانه یک هزار و 
200 مورد تخلف در جاده های همدان توسط 
دوربین های کنترل سرعت ثبت می شود گفت: 
نبود دوربین در محور های روســتایی باعث 

افزایش تخلفات شده است.

وی با اشــاره به اینکــه در ازای یکصد هزار 
تردد در اســتان پنج تصادف رخ داده اســت 
افــزود: این میــزان درصد باالیی را شــامل 
نمی شــود، اما باید همین میزان را نیز کاهش 

دهیم تا کمتر شاهد اتفاقات ناگوار باشیم.
در جاده های اصلی کنترل مســیر ها به خوبی 
صورت می گیرد و شــاهد کنتــرل لحظه ای 
هستیم که خوشــبختانه باعث کاهش تعداد 
تصادفات شــده اســت، امــا در جاده های 
روســتایی گویا رانندگان می خواهند خود را 
تخلیه کنند و یا نبــود دوربین باعث افزایش 

سرعت شده است.
وی با اشــاره به اینکه اداره راهداری توان و 
برنامه نصب دوربین در سطح کشور را ندارد 
گفت: همدان یک هزار و صد روستا دارد که 
امکان نصب دوربین برای این تعداد را ندارد 
و بایــد مردم به رعایت قوانیــن راهنمایی و 

رانندگی توجه کنند.
 افزایــش ۲۴ درصــدی تردد به 

همدان در ایام نوروز
رئیس پلیس راه اســتان همــدان از کاهش 
چشمگیر تردد مسافران در سه روز بارانی در 

همدان خبر داد. 
رضــا عزیزی اظهار کرد: با توجه به روزهای 
بارانی گذشــته و هشــدار و اعالم رســانه 

و مطبوعات بســیاری از مســافران، سفر و 
بازگشــت خود را به تاخیر انداخته به همین 
علت ترافیک در سه روز بارانی، بسیار روان و 
حدود 20 درصد یعنی تردد 196 هزار خودرو 

کاهش داشته است. 
عزیزی با اشــاره به میزان تردد در ایام نوروز 
در محورهــای مواصالتی عنــوان کرد: تردد 
خودروها و ورود مســافران به شهر همدان 
نسبت به ســال گذشــته 24 درصد افزایش 

داشته است. 
وی در رابطه با آمار تصادفات نیز تصریح کرد: 
طبق روال، آمار دقیق تصادفات را پزشــکی 
قانونی باید اعالم کند اما با توجه به تصادفاتی  
کــه افراد در همان لحظــه و در صحنه فوت  
کرده اند می توان گفت که آمار تلفات ناشی از 
تصادفات تقریبا با سال گذشته برابر است و 

کاهش و یا افزایشی نداشته است. 
عزیزی با بیان علــت نیمی از این تصادفات 
خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از رانندگان 
برای رســیدن به مقصد عجله داشته و سعی 
می کنند در اسرع وقت به مقصد خود برسند 
و همین موضوع موجــب خواب آلودگی و 
ســرعت غیرمجاز آنها می شود که در نهایت 
ایــن عوامل خــوادث تلخــی و گاه جبران 

ناپذیری چون تصادف رقم می زنند.

سال نو با حادثه آغاز شد
سنا

: ای
س

عك
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چک های پشت نویسی شده کماکان معتبرند
 چک های عادی پشت نویســی شده در سال 1398 کماکان معتبرند و فقط چک های تضمینی، قابل 

پشت نویسی نیستند.
صبح دیروز خبری در برخی کانال های تلگرامی و سایت های خبری با موضوع "بی اعتبار شدن تمامی 
چک های پشت نویسی شده از 17 فروردین طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور" منتشر شد.
این خبر حاکی از آن بود که "هرگونه چک حتماً باید به نام فرد صادر و نقد شود و چک های در وجه 
حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله ای بیش نیست که این بخش نامه شامل تمامی چک های تضمینی 

و بانکی می شود".
این در حالی است که پیگیری های ایسنا از بانک مرکزی نشان می دهد که چنین بخش نامه ای وجود ندارد 

و چک های بانکی پشت نویسی شده کماکان در سال جدید معتبر هستند.

بر اساس این اطالعات، ممنوعیت پشت نویسی صرفاً مربوط به چک های تضمینی است که باید در وجه 
ذی نفع و با درج کد ملی صادر شود که این بخش نامه نیز مربوط به سال جدید نیست و از 11 آذر سال 
گذشــته ابالغ شده است. در این تاریخ فرصت یک ماهه برای وصول چک های تضمینی پشت نویسی 

شده داده شد و در 11 دی ماه به پایان رسید.
جالب تر آن که در نظام اقتصادی کشــور، شورایی به نام "شــورای عالی اقتصاد و پول کشور" که خبر 
نخســتین با مصوبه این شورای اعالم شده بود، وجود ندارد و مرجع تصمیم گیری برای این گونه موارد 

شورای پول و اعتبار است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره یک ماده 21 مکرر قانون چک، ظهرنویسی )پشت نویسی( چک های 
فیزیکی عادی تا 29 آذر ســال 1399 مجاز اســت و بعد از آن در خصوص چک های صادره بر اساس 

قانون جدید، صرفاً ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کیلومتر ۱5 جاده کرمانشاه دو راهی صالح آباد، روبروی ایست بازرسی در نظر دارد بهره برداری از سالن های نگهداری 
دام، سالن های جمع آوری آالیش، سالن شستشوی شــكمبه، سالن جمع آوری پیه گاوی و گوسفندی باسكول های الشه کش گاوی و گوسفندی و بوفه واقع در داخل 

کشتارگاه را برای سال ۱398 به مدت یكسال از طریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید:
۱- متقاضیان می بایســت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۰2۱996943۰۰۰7 نزد بانک ملی شعبه شهرستان بهار به نام مرکز 
کشتارگاه صنعتی دام همدان واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی و مدارک شناسایی را در پاکت الک و مهر شده تا هفت روز کاری بعد از درج آگهی 

مزایده به پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱398/۱/24به دفتر امور اداری کشتارگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- به پیشنهادات مخدوش، مبهم )مبلغ پیشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود( فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده و خارج از موعد مقرر ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
3-متقاضیان ضمن بازدید از محل مورد نظر با تأیید و مهر و امضاء این فرم اطالع خود را از شرایط و موضوع مزایده اعالم و در صورت برنده شدن حق هر گونه اعتراض 

و بهانه ای را از خود سلب می نمایند.
4- ســپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشــتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مزایده سپرده ایشان به نفع 

کشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و برای نفر دوم نیز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد می گردد.
5- کشتارگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار خواهد بود.

6-پیشنهادات رسیده در روز یكشنبه مورخ ۱398/۱/25 رأس ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر سرپرست مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان بررسی نتیجه تا پایان وقت 
اداری روز دوشنبه مورخ 98/۱/26 اعالم می گردد.

7- هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
۱- اجاره سالن جمع آوری آالیش هر سالن ماهیانه 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

2- اجاره سالن جمع آوری پیه گاوی ماهیانه 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
3- اجاره سالن جمع آوری شكمبه ماهیانه ۱6/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

4- اجاره سالن جمع آوری پیه گوسفندی ماهیانه ۱7/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
5- اجاره هر سالن نگهداری دام با انبار علوفه ماهیانه ۱5/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

6- اجاره هر سالن نگهداری دام بدون انبار علوفه ماهیانه ۱2/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
7- اجاره باسكول گاوی ماهیانعه 6/5۰۰/۰۰۰ ریال 

8- اجاره باسكول گوسفندی ماهیانه 4/5۰۰/۰۰۰ ریال 
9- اجاره بوفه ماهیانه 4/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول (

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کیلومتر ۱5 جاده کرمانشاه دو راهی صالح آباد، روبروی ایست بازرسی در نظر دارد فرآیند ذبح 
دام ســبک و سنگین خود را از ابتدای سالن کشتار تا بعد از باسكول الشه برای سال ۱398 به مدت یكسال از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی یا 

حقوقی واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید:
۱- قیمت برآوردی پایه بر ذبح دام سبک به مقدار تقریبی 84/۰۰۰ رأس به ازاء هر رأس 58/65۰ ریال )کل مبلغ پایه برآوردی 4/926/6۰۰/۰۰۰ ریال(

2- قیمت برآوردی پایه دام سنگین به مقدار تقریبی 26۰۰ تن به ازاء هر کیلو ۱95۰ ریال )کل مبلغ پایه برآوردی 5/۰7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(
3- متقاضیان میبایســت مبلغ 25۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به عنوان سپرده شــرکت در مناقصه به حساب شماره ۰2۱996943۰۰۰7 نزد بانک ملی شعبه 
شهرستان بهار بنام مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی، تأیید و مهر و امضاء فرم آگهی مناقصه 
و مدارک شناسایی را در پاکت الک و مهر شده تا پنج روز کاری بعد از درج آگهی مناقصه پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱398/۱/24 به دفتر امور 

اداری کشتارگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.
4- به پیشنهادات مخدوش، مبهم)مبلغ پیشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود( فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده و خارج از 

موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- متقاضیان ضمن بازدید از محل مورد نظر با تأیید و مهر و امضاء این فرم اطالع خود را از شرایط و موضوع مناقصه اعالم و در صورت برنده شدن 

حق هر گونه اعتراض و بهانه ای را از خود سلب می نمایند.
6- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مناقصه سپرده 
ایشان به نفع کشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و برای نفر دوم نیز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم 

قرارداد منعقد می گردد.
7- کشتارگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار خواد بود.

8- پیشنهادات رسیده در روز یكشنبه مورخ ۱398/۱/25 رأس ساعت 9 صبح در محل دفتر مدیر مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان مفتوح و مورد 
رسیدگی قرار می گیرد و نتیجه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱398/۱/26 اعالم می گردد. حضور شرکت کنندگان در مناقصه یا صرفاً نماینده 

قانونی آنها در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع می باشد.
9- هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

غزل اسالمي «

 ســیل تا تاریخ یازدهم فروردین ماه بیش از 38 هزار و 528 میلیارد ریال خســارت به بخش کشاورزی 12 
اســتان هاي کشور وارد کرده است. استان های همدان، گلســتان، مازندران، فارس، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، 
ایام، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان، در دور اول و دوم ورود سامانه 

بارش دچار سیل و آبگرفتگي شده اند.
شمار جان باختگان سیل در کشور 62 نفر است که تاکنون ممکن است به تعداد آنها اضافه شده باشد.

- طبق اعام ســازمان پزشکی قانونی ایران در روز چهارشنبه گذشته، نزدیک به هزار و900 شهر و روستا در 10 
استان کشور گرفتار سیل و خسارات ناشی از آن شده اند.

- اولین اســتانی که دچار سیل شد استان گلستان بود. سپس استان های شیراز، اصفهان و خوزستان با بارش های 
سیل آســا مواجه شــدند و بعد از آن در 11 فروردین سامانه سنگین وارد همدان شد و سیل در استان جاری شد. 

همزمان استان هاي دیگر نیز با سیل و بارندگي هاي شدید برف و باران مواجه شدند.
- وزیر کشــور در 15 فروردین اعام کرد که استان های ســیل زده باید در زمینه اختصاص منابع و اعتبارات در 

اولویت قرار بگیرند.

گزارشی از سیل در کشور و استان

خاکریز سازي کافي نیست
■ سیل با جان و مال انسان ها سروکار دارد راحت از کنار اجراي راهكارها نگذریم

 خسارت سیل به استان همدان
■ جــان باختــن 5 نفــر در اســتان، 3 نفر ســقوط در 
رودخانه های خروشــان و گل آلود و دو زن و مرد در اثر 
بی احتیاطی و سکونت در محل ساخت و ساز غیراصولی. 
■  53 هزار هکتار اراضی زارعی و باغی در استان دچار 

آبگرفتگی شدند.
■ 368 میلیارد تومان خسارت مالی به بخش هاي مختلف 

کشاورزی، دامی، زراعی و باغی استان همدان.
■ تخریب 5 هزار و 227 واحد مســکونی و 128 واحد 
تجاری که عمدتاً در نهاوند، کبودراهنهگ و اسدآباد قرار 

دارند.
■ اسدآباد بیشــترین آبگرفتگی اراضی و مالیر و نهاوند 

هم در ردیف هاي دوم و سوم این خسارت قرار دارند.
■ تخریب 223 رشــته قنات، 74 باب اســتخر پرورش 
ماهــی، 37 دهنه پل، 710 کیلومتــر راه بین مزارعی و 4 

کانال انتقال آب بتونی و سنتی در استان.
■ تلف شــدن بیش از 2میلیون قطعه بچه ماهی که یک 
میلیــون آن مربوط به تلفات بچه ماهی و ماهی قزل آالت 

در نهاوند است.
■ ریزش پل تویسرکان که در اسفند 97 افتتاح شده بود.

■ توزیع غذا، آب معدنی، پوشــک بچه، البســه و جیره 
خشــک در مناطق سیل زده استان های گلستان )آق قال و 

گمیشان( و لرستان 

■ اسکان اضطراری به سیل زده گان و مسافران.
■ بارش 121 میلی متری در 30 ســاعت، مقدار بارش از 
مهرماه 96 تا مهرماه 97، 336 میلی متر بوده که بارش یک 
روزه اخیر در همدان به اندازه یک ســوم کل یک استان 

آبی بوده است.
■ بیشــترین بارش ها با 154 میلی متــر در نهاوند رخ داد 
و همــدان، مالیر، رزن و کبودراهنگ در رتبه بعدی قرار 

گرفتند.
■ آغــاز بارش برف از ســاعات اولیــه 12 فروردین در 

همدان و شکستن بسیاری از درختان باغات 
■ تخلیه روستاهای شریف آباد در منطقه خزل. 

■ جاری شدن رودخانه کســالن بعد از ربع قرن مسیل 
کسالن پس از سیل های مخرب دهه 60 جاری نشده بود.

■ روستای نصرت آباد از توابع اسدآباد زیر آب رفت.
■ در 13 فروردیــن نیز 30 روســتا همچنان بدون برق 

بودند.
■ ســیالب و بارندگی های شــدید خط انتقال چاه های 

منطقه  گنج تپه را برد.
■ تصفیه خانه سد اکباتان نیز از مدار خارج شود.

■ که موجب شد تا 250 لیتر در ثانیه از مدار خارج شود.
■ آبرســانی با تانک به روســتاهایی که دچار قطعی آب 

شده بودند.
■ قطعی برق 64 روستا در سطح استان در 12 فروردین. 

 میزان خسارت سیل به استان گلستان 
■ سیل چهار هزار و 800 میلیارد تومان به گلستان خسارت زد. 

■ در ســیالب اخیر 270 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر آب 
رفت که 100 هزار هکتار از آنها به طور کامل محصوالت خود را از دست 
دادند و محصوالت مابقی اراضی در صورت بهبود شــرایط ممکن است 

قابل برداشت شود.
■  بیش از 10 هزار دام ســبک و سنگین در اســتان تلف شدند. در این 
ســیالب 350 واحد صنعتی هم دچار آســیب شده و به زیر ساخت های 

شهرک صنعتی آق قال هم خساراتی وارد شده است.

■ سیل به بخش کشاورزی استان گلستان هزارو 90 میلیارد تومان خسارت 
زده که از این میزان 760 میلیارد تومان به زیربخش زراعت، 150 میلیارد 
تومــان به زیربخش آب و خاک و زیرســاخت ها، 120 میلیارد تومان به 
زیربخش باغبانی و 60 میلیارد تومان به زیر بخش های دام، طیور و آبزیان 

است.
■ سیل اخیر به بخش کشاورزی شهرستان های بندر ترکمن، گمیشان، آق 
قال، گنبد کاووس، مینودشــت، گالیکش و مراوه تپه در گلستان خسارت 
100 درصدی زده است و باقی شهرستان های استان بین 20 تا 50 درصد 

خسارت دیده اند.

خسارت 555 میلیاردي به مازندران
خسارت سیل به بخش کشــاورزی استان مازندران 555 

میلیارد تومان است.
■  میزان خسارت ســیل به باغات مازندران 266 میلیارد 
تومــان، زیر بخــش آب و خاک و زیرســاخت ها 115 
میلیارد تومان، زیر بخش زراعت 107 میلیارد تومان و زیر 
بخش های دام، طیور و آبزیان 67 میلیارد تومان بوده است.

15 شهر در این استان خسارت دیدند. بیشترین خسارت 
ســیل به بخش کشاورزی شهرســتان های سیمرغ، نکاء، 

ساری و میان دو رود وارد شده است.

 برآورد میزان 
خسارت سیل در 

اصفهان 
■  بر اســاس برآوردهــای اولیه 
صــورت گرفته ســیل اخیر264 
میلیارد تومان به اســتان اصفهان 

خسارت وارد کرد.
■ خســارت ســیل به چهار هزار 
و 925 واحــد مســکونی، 210 
کیلومتر راه، 20 دستگاه پل آبرو و 
ابینه  اراضی کشاورزی،  بزرگ، و 
و تاسیســات زیربنایی این استان 

وارد شد.

خسارت وارد شده به استان لرستان

۱5۰۰ میلیارد تومان برآورد اولیه خسارت سیل

■ 14 کشته بر جای ماند
■ 7200 واحد مسکونی خسارت دیده اند 

■ دست کم 250 کیلومتر راه اصلی و بزرگراه بر اثر سیالب ها از بین رفتند.
■ از بیــن رفتن 30 هزار هکتار اراضی زراعــی از 850 هزار هکتار موجود در 

استان لرستان 
■ از بین رفتن 150 مزرعه پرورش ماهی از 565 مزرعه موجود در لرستان 

■ تخریب 100 درصدی 55 مدرســه و آوار شدن 4 هزار دانش آموز که در این 
مدارس مشغول درس خواندن بودند.

■ 16 فروردین فرماندار پلدختر اعالم کرد: که این شهرستان در حالت اضطراری 
قرار دارد و فرمانده اصلی مشخص نیست. در این شرایط دستگاه ها به وظایف 

خود واقف نیستند و مدیر عامل هال ل احمر هم در شهرستان ساکن نیست.

اقدامات انجام شده برای گذر از بحران 
سیل و پیشگیری از طغیان رودخانه ها:

■  ایجاد خاکریزها، پاکســازی  معابر و مسیل های مجاور 
رودخانه ها تنها راهکارهاي مقابله با سیل بود.

■  درنظر داشــته باشیم که ســیل ممکن است مجدداً در 
کشور و اســتان هاي مختلف از جمله همدان رخ بدهد. 
بنابرایــن صرفاً حضور مســئوالن و نیروهاي امدادي در 
محل حادثه کافي نسیت بلکه از هم اکنون باید راهکارهاي 
مقابله با ایجاد سیل و هدررفت آب حاصل از بارش هاي 

شدید باشیم.
■  از 11 فروردین تا روز گذشــته آب حاصل از بارش و 
آب شــدن برف هاي اخیر در حوالي پارک مردم همدان 
جــاري بوده در صورتي که براي جمــع آوري این آب ها 
به راحتي مي توان با استفاده از نظر کارشناسان برنامه ریزي 

و اقدام کرد. که در این سیل این اقدام صورت نگرفت.

 خسارات سیل در شیراز ۱۲۱ میلیارد و 4۸۰ میلیون تومان 
■ در جریان سیل اخیر بر اساس گزارش های ارایه شده از سوی دستگاه های مختلف میزان خسارات این پدیده طبیعی 

121 میلیارد و 480 میلیون تومان برآورد شده است.

۳روز بحرانی برای نهاوند

کارشناسان از خسارت ۸۰۰میلیاردی خبر 
می دهند

 نهاوند - معصومه کمالوند- خبرنگارهمدان پیام: سال 98  با بهار 
بحرانی که  تصورش هم دور از انتظار بود و سابقه ای هم بر این حال 

و هوا در این وقت سال در این منطقه وجود نداشت،آغاز شد.
3 روز بحرانی در نهاوند اگر چه با هر وسیله و توانی مهارشد اما اثرات 

و خسارت های بسیاری برجای گذاشت.
به نظر می رســد حتی تیم های بحران هم غافلگیر این شرایط شدند 
از هر جا که مقابله می شــد بخش و منطقه دیگری با مشکالت تازه 

تری قد علم می کرد
برخی بخش های شهرســتان از جمله خزل تا ساعت ها  ارتباط همه 
روستاهایش مســدود شد و راه دسترســی به مرکز شهرستان را هم 
نداشت.3 روز بحرانی که مردم و میهمانان شهرستان را در خانه حبس 
کرد. از سر ریز و طغیان رودخانه ها گرفته تا رانش زمین و قطع شدن 
آب،قطع همزمان برق 55روستای شهرستان و گاز11 روستا، اینترنتی 
که در طول ســال بارها وعده تقویت و ساماندهی آن تنها محدود به 

پشت تریبون بود.
 گرفتاری مسافران در گاماسیاب

بارش ها در ارتفاعات گاماســیاب و روستاهای باال دست شهرستان 
بصورت برف بود و گاها هم تا ســاعت ها مســافران را در گردنه ها 

ساعت ها غافلگیر کرد و گرفتار می شدند.
 مسدود شدن شهرستان

همه مســیرهای ورودی خروجی شهرستان مسدود شده بود بطوری 
که امکان بازگشــایی محور آورزمان -نهاوند وجود نداشت راهداری 
مســافران گرفتار این محور را برای ورود به نهاوند به سامن هدایت 
کردند.روزهای پس از بارش هم رانش زمین شــرایط تازه ای را برای 
مردم بوجود آورد محور آورزمان نهاوند با محور نهاوند نورآباد بر اثر 
رانش زمین مســدود بود و مدیرکل راهداری هم زمان بازدید از این 

وحور در محور ورودی نهاوند از سمت آورزمان گرفتار شد.
 آبگرفتگی۳۵مسکن در گیان

رودخانه های سراب پر آب شهر گیان بیشترین خسارت ها را هم به 
گیان وارد کرد وهم برزول را بی نصیب نگذاشت.

تقریبا 35 ساختمان مسکونی در شهر گیان در محاصره سیل بود.
+مسکن مهری که بی مهری کرد

مســکن مهر 144 واحدی در شهرک حیدری نهاوند هم که در مقر و 
معبر ســیالب احداث شده، به سبب جانمایی غیرکارشناسی و نادیده 
گرفتن محل های بحران زا، 3 روز اهالی شهرک در خانه حبس ماندند 
و ســرانجام تیم مدیریت بحران شهرستان پس از چندین روز تالش 

اوضاع را در این منطقه  به روال عادی برگرداندند.
اما بافت های فرسوده و خانه های قدیمی که در محله های قدیمی و 
مرکزی شــهر بر اثر شدت بارش ها توان خود را از دست داده و آوار 
می شد که سبب هشدار دادستان به شهرداران شد و در فاصله اندکی 

که هوا شرایط بهتری داشت رفع خطر شد.
 مدیریت بحران

امکانات مدیریت بحران  در آن شرایط پاسخگو نبود.
سالن های ورزشی در شهر برای اسکان های اضطراری آماده شده بود 
هرچند تصور می شود چندین روستای همجوار رودخانه تخلیه شود.

گرچه با طرح کردن بسیاری از این موارد در روستاگردی های یکشنبه 
فرمانــدار و تالش برای رفع موانع، این خســارت ها را می شــد به 

حدقل رساند.
اما آنچه کارشناســان از خسارت های بارش های اخیر در شهر ستان 

نهاوند برآورد میکنند رقمی برابر یک بودجه سالیانه است.
بیشــترین خسارت ها را مســکن آن هم بخش مســکن روستایی، 
کشــاورزی، راه ها ،شهرســازی ،پل ها و کانال های کشاورزی و... 

شامل شده است.
بر اســاس این برآورد حدقل 800میلیارد تومان خسارت به شهرستان 

در بخش های مختلف وارد شده است.

اصالحیه
آگهی فراخوان مجمع عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان همدان

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم خانه صنعت، معدن و تجارت دعوت به عمل می آید در جلسه 
مجمع عمومی عادی در ســاعت ۱6 الی ۱8 روز چهارشــنبه 98/۱/2۱ به نشــانی خیابان مهدیه 

سرپرستی بانک ملی استان همدان حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

۱- گزارش مالی منتهی به سال 97
2- استماع گزارش بازرس قانونی

3- انتخاب بازرس )اصلی و علی البدل( قانونی برای سال 98
خانه صنعت، معدن و تجارت استان همدان

هتل جهانگردی علیصدر 

آگهی مزایده

بدین وسیله به اطالع می رساند:
هتــل جهانگــردی علیصــدر در نظــر دارد اقــالم مــازاد 
ــروش  ــه ف ــده ب ــق مزای ــود را از طری ــقاط خ و اس

ــاند.  برس
ــرای  ــود ب ــی ش ــوت م ــز دع ــان عزی ــذا از متقاضی ل
ــان وقــت  ــا پای بازدیــد از روز دوشــنبه ۱9 فروردیــن ت
اداری روز پنجشــنبه 22 فروردیــن بــه هتــل جهانگردی 
علیصــدر واقــع در روســتای علیصــدر مراجعــه نماینــد 
ــا شــماره تمــاس  و جهــت کســب اطالعــات بیشــتر ب
۰9۱8652458۰ و 35444337 تمــاس حاصــل فرمایند.
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: 14:15

 ساعت خروج: 14:35

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 97۰۰54 اجرای طی رأی صادره از شعبه 6 محاکم حقوقی خانواده دادگستری استان همدان 

محكوم له: رها قاسمی فرزند عباس 
محكوم علیه: محسن سیلواری فرزند علی عباس 

محكوم به: 3۰۰ عدد سكه بهار آزادی در حق محكوم له 
نیم عشر دولتی: برابر قانون 

لذا با توجه به اینكه محكوم علیه نســبت به برائت ذمه خویش اقدامی نكرده است. این اجرا به درخواست )محكوم له( اقدام به توقیف سهم االرث محكوم 
علیه از اموال ذیل شامل: یكباب ساختمان مسكونی سند عادی دو طبقه به مساحت حدود 5۰ مترمربع واقع در سیلوار خیابان بهارستان کوچه گل ها در هر 
طبقه )مجموعاً حدود ۱۰۰ مترمربع( با مصالح بنایی نامناسب و غیرفنی و با قدمت بیش از ۱5 سال و دارای انشعابات گاز و برق و آب روستایی، طبقه همكف 

شامل پذیرایی، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و طبقه اول شامل دو اتاق خواب و هال است باقیمت کارشناسی 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
یک قطعه میوه زار به مســاحت 55۰ مترمربع واقع در ســیلوار کوچه گلها که در ضلع مجاور کوچه یک واحد خانه و یک واحد در دست ساخت مجموعا به 
مساحت ۱5۰ مترمربع ایجاد شده مساحت باقیمانده که به صورت باغ می باشد حدود 4۰۰ مترمربع می باشد شامل درختان گردو، زردآلو، سیب، بید با قیمت 

کارشناسی ۱/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
یک قطعه باغ میوه حدود 4۰۰۰ مترمربع واقع در منتهی الیه باغات شرقی روستای سیلوار قسمت فوقانی آن فاقد درخت و بایر و اعیانی آن شامل درختان 

زردآلوی قدیمی و تعدادی درخت سیب، گردو و گیالس محصور در دیوارهای سنگ چین و جوی آب به قیمت کارشناسی 6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
یک قطعه باغ به مساحت حدود 95۰ مترمربع واقع در منتهی الیه قسمت شمالی و مسكونی روستای سیلوار که اعیانی آن در درختان زردآلو، گیالس، آلبالو 

و... می باشد با قیمت کارشناسی 3/35۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
همگی به نام مرحوم آقای علی عباس سیلواری فرزند علی مردان 

لذا این اجرا به تاریخ 98/2/۱2 ساعت 9:3۰ الی ۱۰ )روز پنجشنبه( اقدام به برگزاری مزایده می نماید.
محل برگزاری مزایده همدان چهارراه میدان بار دادگاه خانواده- دایره اجرای احكام می باشد.

مورد مزایده 5 روز قبل از تاریخ مندرج قابل مشاهده است.
برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را  ارائه و ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس واریز نماید و جهت الباقی در مهلت قانونی اقدام 

نموده در غیر این صورت ده درصد به  نفع دولت ضبط خواهد شد. )م الف 4(
اجرای احکام محاکم خانواده همدان سلطانیان 

آگهی دعوت از مجاورین
چــون آقای میثــم مولوی فرزنــد صمد به شــماره ملی 
396۱9۰۱384 برابر یک فقره ســند به شماره ۱2569 مورخ 
۱396/۱۰/25 دفتر اسناد رسمی شماره 8۱ به مقدار ۱/8 سهم 
مشاع از 2 ســهم از ۱7 سهم از ۱2 سهم مشاع از 384 سهم 
ششدانگ روســتای عبدالملكی و نصیرآباد پالک ۱7 و 2۰ 
اصلی بخش چهار نهاوند را خریداری نموده سپس برابر سند 
۱52۰2 مــورخ ۱397/۱2/25 دفتر 8۱ نهاوند مقدار یک و دو 
دهم سهم مشاع از ۱/8 ســهم مشاع از دو سهم از ۱7 سهم 
از 384 ســهم ششدانگ پالک مذکور را انتقال داده و مقدار 
شش دهم سهم مشاع از مالكیت باقی مانده را مالک می باشد 
برابر تقاضانامه شماره 97/ن/26۱3 مورخ 97/5/24 را از این 
اداره نموده و متقاضی مدعی می باشــد که به بقیه مالكین 
مشاعی دسترسی ندارد لذا به استناد ماده 3 آیین نامه افراز 
و برابر ماده ۱8 آیین نامه اجرای اسناد رسمی به کلیه مالكین 
مشــاعی افراد حقیقی و حقوقی ابالغ می گردد که در تاریخ 
3 شنبه 98/2/۱۰ ســاعت ۱۰ صبح در محل وقوع ملک واقع 
در روستای نصیرآباد و عبدالملكی حضور یابند بدیهی است 
عدم حضور مالكین مانــع از انجام عملیات افراز نمی گردد و 
چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد در همین روزنامه درج و 

مدت اعتراض آن ۱۰ روز می باشد.)م الف ۱(
تاریخ انتشار: 98/۱/۱8

جلیلوند 
کفیل ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی دعوت از مجاورین
ــن  ــال ء الدی ــن و ع ــی و نجم الدی ــان مجتب ــون آقای چ
ــان  ــم معصومــه همگــی علیمرادی ــن و خان ــاء الدی و ضی
مالكیــن مشــاعی از ششــدانگ پــالک 2 فرعــی از 
ــت  ــر درخواس ــد براب ــک نهاون ــش ی ــی بخ ۱۱۱4 اصل
ــب  ــای در قال ــورخ ۱397/۱/۱۰ تقاض ــماره 97/ن/64 م ش
ــن اداره  ــوق را از ای ــالک ف ــی پ ــک برگ ــند ت ــدور س ص
ــن را  نمــوده و متقاضــی مدعــی می باشــند کــه مجاوری
ــذا  ــدارد، ل ــن ن ــه مالكی ــی ب ــند و دسترس نمی شناس
ــی  ــنامه های ثبت ــه بخش ــد 9۱4 مجموع ــتناد ک ــه اس ب
در خصــوص تعییــن طــول اضــالع و مســاحت دار کــردن 
اســناد مالكیــت و همچنیــن مــاده ۱8 آیین نامــه اجرایــی 
ــن  ــه مالكی ــه کلی ــرا ب ــمی الزم االج ــناد رس ــاد اس مف
ــه در روز  ــردد ک ــالغ می گ ــر اب ــالک فوق الذک ــاور پ مج
دوشــنبه مــورخ98/2/2 ســاعت ۱۱ در محــل وقــوع ملک 
واقــع در نهاونــد، خیابــان ۱7شــهریور مقابــل بانک ســپه 
ــی  ــیف. بدیه ــر س ــه دکت ــب داروخان ــازار جن ــعبه ب ش
اســت عــدم حضــور مجاوریــن و مالكیــن مشــاعی مانــع 
ــه  ــردد چنانچ ــه برداری نمی گ ــات نقش ــام عملی از انج
نیــاز بــه آگهــی مجــدد باشــد در همیــن روزنامــه درج 

)5 می گردد.)م الــف 
خزائی 

کفیل ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی دعوت از مجاورین
چــون خانــم لیــال دانشــور مالــک 4 شــعیر مشــاع از 
22 شــعیر مشــاع از 96 شــعیر ششــدانگ پــالک 3۱5۰ 
اصلــی بخــش یــک نهاونــد برابــر دادخواســت شــماره 
ــب  ــای در قال ــورخ ۱397/۱2/۱۱  تقاض 97/ن/6278 م
صدور ســند تــک برگــی پــالک فــوق را را از ایــن اداره 
نمــوده و متقاضــی مدعــی می باشــد کــه مجاوریــن را 
ــدارد  ــه بقیــه مالكیــن دسترســی ن نمــی شناســد و ب
ــای  ــنامه ه ــه بخش ــد 9۱4 مجموع ــتناد ک ــه اس ــذا ب ل
ــاحت  ــالع و مس ــول اض ــن ط ــوص تعیی ــی در خص ثبت
ــاده ۱8  ــن  م ــت و همچنی ــناد مالكی ــردن اس دار ک
ــه مالكیــن  ــه کلی ــه اجــرای اســناد رســمی ب آیین نام
ــه در  ــردد ک ــالغ می گ ــر اب ــوق الذک ــالک ف ــاور پ مج
ــح در  ــاعت ۱۰ صب ــنبه ۱398/۱/29 س ــخ پنجش تاری
محــل وقــوع ملــک واقــع نهاونــد، دهفــول راه روبروی 
ــی  ــد بدیه ــور یابن ــد حض ــماره 6 یابن ــق ش ــاه عمی چ
ــع از  ــن مان ــن و مالكی ــور  مجاوری ــدم حض ــت ع اس
انجــام عملیــات نقشــه بــرداری نمی گــردد و چنانچــه 
نیــاز بــه آگهــی مجــدد باشــد در همیــن روزنامــه درج 

ــف 3( ــی گردد.)م ال م
تاریخ انتشار: 98/۱/۱8

جلیلوند 
کفیل ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی دعوت از مجاورین
چــون آقــای علــی صفــر خیشــوند مالــک مشــاعی 
ــش  ــی بخ ــالک 2۰7۱ و 2۰72 اصل ــدانگ پ از شش
ــماره 97/ن/67  ــت ش ــر درخواس ــد براب ــک نهاون ی
ــب صــدور ســند  ــورخ ۱398/۱/۱۱ تقاضــای در قال م
ــوده  ــن اداره نم ــوق را از ای ــالک ف ــی پ ــک برگ ت
و متقاضــی مدعــی می باشــند کــه مجاوریــن را 

ــدارد. ــن ن ــه مالكی ــی ب ــند و دسترس نمی شناس
ــنامه های  ــه بخش ــد 9۱4 مجموع ــتناد ک ــه اس ــذا ب ل
و  اضــالع  طــول  تعییــن  خصــوص  در  ثبتــی 
ــن  ــت و همچنی ــناد مالكی ــردن اس ــاحت دار ک مس
ــمی  ــناد رس ــاد اس ــی مف ــه اجرای ــاده ۱8 آیین نام م
الزم االجــرا بــه کلیــه مالكیــن مجــاور پــالک 
ــنبه  ــه در روز دوش ــردد ک ــالغ می گ ــر اب فوق الذک
ــک  ــوع مل ــل وق ــاعت 9 در مح ــورخ 98/2/4 س م
روبــروی  فاطمیــه،  خیابــان  نهاونــد،  در  واقــع 
ــن  ــور مجاوری ــدم حض ــت ع ــی اس ــه . بدیه فاطمی
عملیــات  انجــام  از  مانــع  مشــاعی  مالكیــن  و 
ــی  ــه آگه ــاز ب ــه نی ــردد چنانچ ــه برداری نمی گ نقش
ــردد. ــه درج می گ ــن روزنام ــد در همی ــدد باش مج

)م الف 2(
خزائی 

کفیل ثبت اسناد و امالک نهاوند 

بانوی همدانی ناظر مسابقات فوتبال المپیک زنان آسیا شد
 دبیر هیأت فوتبال همدان گفت: فدراســیون جهانی فوتبال )FIFA( از بانوی همدانی برای نظارت بر مســابقات فوتبال المپیک 

2020 در قاره آسیا دعوت کرد.
مهدی بوجاریان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: معصومه شکوری به عنوان ناظر دور مقدماتی مسابقات فوتبال المپیک در بخش 

بانوان انتخاب شده است.
وی اضافه کرد: دور دوم مسابقات مقدماتی فوتبال المپیک در بخش بانوان از 12 تا 21 فروردین ماه جاری در کشور ازبکستان برگزار 

می شود.
بوجاریان خاطرنشان کرد: شکوری امروز تهران را به مقصد تاشکند پایتخت ازبکستان ترک می کند.

معصومه شکوری از داوران برجسته فوتبال همدان از سال 95 به عنوان ناظر AFC پذیرفته شد.
همدان از جایگاه ارزنده ای به لحاظ داوری در تاریخ فوتبال کشور برخوردار است.

۲ هاکی باز همدانی برای جام ملت های آسیا انتخاب شدند
 رئیس هیأت هاکی همدان گفت: مسعود مراتی و امیر باللی هاکی بازان همدانی برای حضور در رقابت های جام ملت های آسیا 

2019 انتخاب شدند.
پوریا حصاری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این 2 هاکی باز از همدان دعوت شده به اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات جام 

ملت های آسیا هستند.
وی اضافه کرد: پس از چندین سال است که از همدان 2 بازیکن در ترکیب تیم ملی اعزامی به مسابقات آسیایی انتخاب شده اند و در 
هفته های اخیر رایزنی متعدد با فدراسیون پیرامون این انتخاب داشتیم. حصاری بیان کرد: 27 بازیکن برای این رقابت ها انتخاب شده 
اند که قرار است از چهاردهم ماه جاری به مدت یک هفته در اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی کشورمان به میزبانی اراک شرکت کنند.

مسابقات جام ملت های آسیا تابستان امسال به میزبانی کشور تایلند برگزار می شود.
همدان یکی از قطب های اصلی هاکی کشور است.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

 تیم پاس همدان با برتری مقابل شــهدای 
بابلسر یک گام به لیگ دسته یک فوتبال کشور 

نزدیک شد.
به گزارش ایرنا پاسی ها عصر روز جمعه و در 
حضور نزدیک به 2 هزار تماشاگر حاضر در 
ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج با برتری 
ســه بر صفر مقابل شــهدای بابلسر همچنان 
در کورس مدعیان صعــود به لیگ یک باقی 

ماندند.
شاگردان جمشــیدیان در این مسابقه با ارایه 
یک بازی هجومی توانستند برتری خود را بر 

حریف دیکته کنند.
تیــم پاس در ایــن دیدار بــا ترکیب صادق 
نادرپور، مهدی نصیری، بهزاد ســلطانی، علی 
عزیــزی، محمدرضــا بازاج، رضا کاشــفی، 
امیر علیدادی، مرتضی حســین زاده، حسین 
جودکی، مجید خمیسی و آرمین طالیی منش 

وارد زمین شدند.
گل هــای پاس در این دیدار را آرمین طالیی 
منش، بهزاد سلطانی )پنالتی( و رسول رضایی 

به ثمر رساندند.
رسول رضایی، سیدجمال معصومی و عرفان 
فتاحی تعویض های طالیی پاس در این دیدار 

بودنــد که نقش پر رنگی در برتری پرگل تیم 
خود داشــتند. پاس با این پیروزی توانســت 

همچنان به صعود امیدوار باشد.
پس از این بازی محســن جهانشیر مدیرکل 
ورزش و جوانــان همــدان در رختکن پاس 

حاضــر شــد و پــاداش ویژه »سیدســعید 
شــاهرخی« اســتاندار همدان و »حمیدرضا 
حاجــی بابایی« نماینده مردم همدان و فامنین 
در مجلس شــورای اسالمی را به اعضای تیم 

پرداخت کرد.

پاس پنجشــنبه هفته آینده در حساس ترین 
بازی لیگ دسته دوم فوتبال کشور به مصاف 

نیروی زمینی تهران می رود.
پاســی ها در صورت برتــری مقابل نیروی 
زمینی تهران می توانند جشن صعود برپا کنند.

روزهای خوب فوتبال همدان در نوروز

پاس به لیگ یک نزدیک شد

 مسابقات فوتســال جام نوروز شهدای 
موسی آباد برگزار شد.

مسابقات فوتســال جام نوروزی 98 یادواره 
شهدای سرافراز روستای موسی آباد برگزار 
شد.سومین دوره مسابقات فوتسال روستایی 
جام نوروزی و سی و دومین یادواره شهدای 
ســرافراز روستای موسی اباد با حضور 8تیم 
به میزبانی سالن ورزشی روستای موسی اباد 

برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان استان ؛ در این دوره از مسابقات تیم 
های شــرکت کننده در قالب دو گروه قرعه 
کشی و سازماندهی شدند که پس از رقابت 
گرم و دوســتانه در دور اول تیم های صعود 
کننده راهی مرحله نیمه نهایی شــدند و به 
رقابت پرداختند که در نهایت خیابان کاشانی 
وشهید امجدیان آجین با غلبه بر حریفان به 
فینال این دوره از مسابقات راه یافتند . تا تیم 

های شهدای موسی اباد وشهدای دولت اباد 
در مرحله رده بندی رقابت کنند .

در نهایــت امــروز رقابت فینــال و رده 
نماینده  زاده  رنجبــر  بــا حضــور  بندی 
مردم شهرســتان، اسفندابادی شورای حل 
اختالف موســی آباد ، حســن غضنفری 
رئیس هیئت ورزش روســتایی و بازیهای 
و  زاده  ولــی  ،یوســف  محلــی  بومــی 
گلمحمــدی رئیس کمیته داوران و مربیان 

تماشــاچیان  و  روســتایی  ورزش  هیئت 
خونگــرم و بازیکانان تیم های حاضر در 
مرحله فینــال برگزار گردید که در مرحله 
رده بنــدی تیم شــهدا با غلبه بر شــاهد 
مقام ســوم و تیم شــهید امجدیان با غلبه 
بر تیم خیابان کاشــانی مقام اول این دوره 
از مســابقات را کسب کردند که در پایان 
جوایــزی نفیــس، کاپ قهرمانی و حکم 

قهرمانی به تیم های برتر اهدا گردید .

مسابقات فوتسال جام نوروز اسدآباد برگزار شد 

شیخ سلمان رئیس AFC باقی ماند
 با رای گیری در کنگره AFC، رئیس بحرینی این کنفدراسیون در 

سمت خود باقی ماند.
به گزارش ایســنا و به نقل از AFC، کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا 
صبح امروز )شــنبه( با حضور جیانی اینفانتینو، رئیس FIFA در مقر 
این کنفدراســیون در کواالالمپور مالزی برگزار شــد. در جریان این 
کنگره برای انتخاب رئیس AFC رأی گیری شــد که در نهایت شیخ 
ســلمان از بحرین به عنوان رئیس AFC انتخاب شــود و در سمت 

خود باقی بماند.
البته شیخ ســلمان در این رأی گیری رقیبی نداشت و تنها کاندیدا در 

این بخش بود.
او همچنین عالوه بر ریاست AFC، نایب رئیس فیفا هم شد.

زمان قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر

 زمان برگزاری مراسم قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 
قطر مشخص شد.

ویندزور جان، دبیرکل کنفدراســیون فوتبال آســیا با ارسال نامه ای به 
فدراسیون های عضو از قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 
خبر داد. به  گزارش  ایسنا، بر همین اساس قرعه کشی مرحله مقدماتی 
جام جهانی 2022 - قطر، روز چهارشــنبه 17 جوالی 2019 )26 تیر 

98( در دوحه قطر برگزار می شود.

رسیدن صالح به رکورد 5۰ گل برای 
لیورپول در لیگ برتر

 مهاجم مصری لیورپول می گوید همیشــه به گلزنی فکر می کند و 
دوست دارد به عنوان مهاجم در هر بازی برای تیمش گلزنی کند.

به گزارش ایســنا ، محمد صالح، مهاجم مصری لیورپول موفق شد 
در بازی برابر ســاوتهمپتون گلزنی کند. ایــن پنجاهمین گل او برای 

تیم لیورپول بود.
محمد صالح بعد از این بازی، گفت : من مهاجم هســتم و وظیفه من 
این است که بتوانم برای تیمم گلزنی کنم. خوشحال هستم که در این 
بازی توانســتم وظایفم را انجام دهم و تیمم را به پیروزی برسانم. در 
زمین سختی توانستیم به سه امتیاز دست پیدا کنیم و حاال می توانیم با 

خیال راحت در بازی در لیگ قهرمانان اروپا فکر کنیم.
صالح زودترین بازیکنی است که توانسته به رکورد 50 گل زده برای 
لیورپول دســت یابد. صالح در 69 بازی توانســت به این مهم دست 
یابد و 50 گل در لیگ برتر به ثمر برساند تا باالتر از مهاجمانی چون 

فرناندو تورس، لوئیس سوارس و رابی فاولر قرار گیرد.
لیورپول سه شنبه شب باید در دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ 

قهرمانان اروپا برابر پورتو به میدان برود.

تاج نایب رئیس AFC شد

 با اعالم انصراف رســمی رئیس فدراسیون قرقیزستان از نامزدی 
پست نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا، این کرسی به ایران رسید.

به گزارش ایرنا، مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال کشــورمان که 
کاندیدای نایب رئیســی AFC در منطقه آسیای مرکزی بود، با توجه 
به انصراف رقیب تا قرقیزســتانی اش به صورت رسمی جانشین علی 
کفاشیان شــد؛ این موضوع امروز در مجمع کنفدراسیون فوتبال آسیا 

اعالم شد. 
پیش از این کفاشــیان به مدت چهار ســال نایب رئیس کنفدراسیون 

فوتبال آسیا در بخش آسیای مرکزی بود.
بیست ونهمین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( امروز )شنبه( 
در کواالالمپور مالزی برگزار شد، شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه به 
اتفاق آرا بار دیگر به عنوان رئیس باالترین نهاد فوتبالی آســیا انتخاب 

شد.

 یک مــدرس تربیت بدنی و 
علوم ورزشــی گفت: استفاده از 
مکمل های ورزشی باعث آسیب 
و حتی از بین رفتن نقاط حیاتی 
بدن فرد مصرف کننده از جمله 
کبد، کلیه و دستگاه گوارش می 

شود.
بهــروز حاجیلو در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داشت: با وجود اینکه 
سال ها پیرامون عرضه و مصرف 
مکمل های ورزشــی به ویژه در 
باشگاه های بدنسازی هشدار داده 
شــده اما همچنان بازار خرید و 

فروش این مکمل ها داغ است.
وی با اشــاره بــه اینکه مصرف 
مکمل هــا بیماری های مختلفی 
را برای ورزشکار به همراه دارد، 
بیان کرد: این مکمل ها به دالیل 
مختلف همچون شــتاب گرفتن 

افزایــش وزن، کاهــش وزن و 
مورد  ورزشــکار  ظاهــر  بهبود 

استفاده قرار می گیرند. 
کــرد:  خاطرنشــان  حاجیلــو 
ایــن روزهــا اســتفاده از انواع 
بین  در  نیــروزا  هورمون هــای 
جوانانی که تب داغ تناسب اندام 
و عضالنی شــدن در سر دارند 
رایج شــده و مصرف آن بسیار 

خطرآفرین است.
این مــدرس تربیت بدنی افزود: 
بسیاری از جوانان مصرف  کننده 
نارسایی های  به  محصوالت  این 
کلیوی، کبد، پوکی اســتخوان و 

اختالل تفکر دچار می شوند. 
وی با بیــان اینکه وقتــی افراد 
چند ماه از این داروها اســتفاده 
می کنند، به  دلیل هورمون، عصاره 
گیاهی و کورتــن، مقداری آب 

در بدنشان جمع می شود، اضافه 
کــرد: در این رونــد فرد تصور 
اما  می کند عضالتش رشد کرده 
غافل از اینکــه این داروها روی 
کلیه و کبد تاثیر گذاشته و اجازه 
فعالیت مناسب به این اندام ها را 
نمی دهد.  حاجیلو اظهار داشت: 
مکمل ها بعــد از مصرف وارد 
سیستم گوارش شــده و سپس 
از طریق کبد و کلیه مورد تجزیه 

قرار می گیرد. 
وی بیان کرد: همچنین ســموم 
موجــود در مکمل ها از هورمون 
و کورتن تشکیل شده و تاثیرات 
مخرب فــراوان روی کبد، کلیه، 

مغز و دستگاه گوارش دارد. 

این مدرس فدراســیون ورزش 
های همگانی کشور یادآور شد: 
مصرف مکمــل ها بیماری های 
گوارشی از جمله یبوست، زخم 
معده و روده را باعث می شــود 
ضمن اینکــه کبد چرب بیماری 
پنهــان مصرف ایــن مکمل ها 

است.
وی با بیان اینکه زمانی ورزشکار 
متوجه می شود که دیگر دیر شده 
و هزینه های درمانی بسیاری را 
متقبل می شــود، گفت: افرادی 
که دچار بیماری های گوارشــی 
هســتند به هیچ وجــه نباید از 
مکمــل های پروتئینی اســتفاده 

کنند.

پیاده روی تند بهترین ورزش 
برای کاهش وزن

 یک متخصص پزشــکی ورزشی معتقد اســت افرادی که قصد 
کاهــش وزن دارند، در طول هفته حداقــل 5 روز را به انجام ورزش 
های هوازی همچون دویدن آهســته، پیاده روی تنــد، طناب زدن و 

دوچرخه سواری اختصاص دهند.
به گزارش ایسنا، ورزش های هوازی مناسب ترین ورزش برای کاهش 
وزن به شــمار می روند. بنابراین افرادی که قصد کاهش وزن دارند، با 
توجه به وضعیت فردی و شرایط فیزیکی در طول هفته باید حداقل 5 

روز را به انجام ورزش های هوازی اختصاص دهند.
با انجام ورزش های هوازی برای رســیدن به هدف، حداقل باید یک 
ساعت در روز را به تمرین اختصاص داد و بهترین شیوه تقسیم آن به 
دو ســت 30 دقیقه ای است چون تأثیر بیشتری بر سوخت و ساز بدن 
خواهد داشت. البته در ابتدا باید تمرین های ورزشی از شدت و مدت 

کم آغاز و به تدریج بر شدت و میزان آن افزوده شود.
دویدن آهســته، تنــد راه رفتن، طناب زدن یا دوچرخه ســواری جز 
ورزش های هوازی محسوب می شوند. بنابراین اگر جزو افراد شاغل و 
اضافه وزن دار هســتید که در طول روز فرصتی برای فعالیت ورزشی 
نداریــد می توانیــد در رفت و آمد به محل کار پیاده روی تند داشــته 
باشــید یا در صورتی که برایتان امکان دارد از دوچرخه استفاده کنید، 
در غیر این صورت صبح ها قبل از رفتن به کار، ســاعتی را به طناب 

زدن اختصاص دهید.
انجام تمرینات دراز نشســت کوتاه جهت تقویت عضالت شــکم و 

کاهش دور شکم نیز موثر است.

رکورد جدید صالح؛ 5۰ گل در کمترین بازی

 محمد صالح، ســتاره لیورپول، دیروز با گلزنی به ســاوتهمپتون 
تاریخساز شد چرا که او سریعتر از همه بازیکنان تاریخ لیورپول موفق 

شده به رکورد 50 گل زده در لیگ برتر دست یابد.
به گزارش "ورزش ســه"، محمد صالح، ستاره مصری لیورپول، در 
جریان بــازی دیروز این تیم مقابل ســاوتهمپتون در دقیقه 80 بازی 
دروازه حریف را باز کرد تــا لیورپولی که ابتدا 1-0 از حریف عقب 
افتاده بود 2-1 ازساوتهمپتون پیش بیفتد. صالح با این گل یک رکورد 
دیگر به نام خود ثبت کرد چرا که او حاال فوتبالیستی است که سریعتر 
از همه بازیکنان تاریخ لیورپول موفق شــده به رکورد 50 گل زده در 

لیگ برتر انگلیس دست پیدا کند.
گل محمد صالح در شــصت و نهمین بــازی او با پیراهن لیورپول 
در لیگ برتر انگلیس بدســت آمد. صالح به این ترتیب موفق شود 
ســه بازی زودتــر از صاحب قبلی این رکــورد، فرناندو تورس، به 
پنجاهمین گل خود در لیگ برتر با لباس لیورپول رسیده و رکورددار 

جدید باشد.
اما فاصله صالح با دیگر گلزن های بزرگ تاریخ لیورپول در ســرعت 
رسیدن به این رکورد به مراتب بیشتر از فرناندو تورس است. صالح 
17 بازی زودتر از لوئیس ســوارز و 19 بــازی زودتر از رابی فاولر، 
اسطوره های بزرگ مرسی سایدی ها به این رکورد یعنی پنجاه گل زده 

در لیگ برتر دست یافته است.
صالح بعد از بازی در این باره گفت:" اگر اشتباه نکنم این پنجاهمین 
گلی بود که در لیگ برتر برای لیورپول زدم و بنابراین برایم گل خاصی 
بود. به خصوص به این خاطر که بعد از 9 بازی گل نزدن باالخره پایم 
به گلزنی باز شــد. البته اگر اشتباه نکنم هندرسون هم بعد از 30 بازی 

گل نزدن توانست گلزنی کند. برای همین هر دوی ما خوشحالیم".

ورزشگاه 7۰ هزار نفری
 هدیه سعودی ها به ورزش عراق

 جزئیات ســاخت ورزشگاه سعودی ها در عراق که به عنوان هدیه 
این کشور به فوتبال عراق معرفی شده اعالم شد.

به گزارش تسنیم، طبق اعالم وزارت ورزش عراق و بر اساس توافقات 
صورت گرفته این ورزشگاه بزرگ ترین مجموعه ورزشی تاریخ عراق 

به شمار می رود که در نزدیکی فرودگاه بغداد ساخته می شود.
عصام الدیــوان نماینده وزیر ورزش عــراق در این خصوص 
گفت: این مجموعه ورزشــی شامل یک اســتادیوم فوتبال 70 
هــزار نفری خواهد بــود، همچنین ســالن های خــاص دیگر 
رشــته های ورزشی از جمله والیبال، بســکتبال و سایر رشته ها 
نیز در نظر گرفته شــده اســت. به طور کلی مجموعه ورزشــی 
مدینه الریاضیه به شــکلی ساخته خواهد شد که تمام رشته های 

بر می گیرد. در  را  ورزشی 

22 سرخپوش راهی 
امارات می شوند

 سرمربی پرســپولیس نام 22 بازیکن 
را برای ســفر به امارات و بازی با االهلی 

عربستان اعالم کرد.
بــه گــزارش "ورزش ســه" ، برانکــو 
ایوانکوویــچ پــس از آخریــن تمریــن 
سرخپوشان در تهران برای بازی با االهلی 
عربســتان، اســامی بازیکنانــی که راهی 

امارات خواهند شد را مشخص کرد.
بوژیدار رادوشــوویچ،  بیرانوند،  علیرضا 
جالل  ســید  درویش ونــد،  ابوالفضــل 
حسینی، مهدی شیری، شجاع خلیل زاده، 
محمد نــادری، شــایان مصلــح، کمال 
کامیابی نیــا، احمد نورالهی، مهدی ترابی، 
ســیامک نعمتی، ســروش رفیعی، بشار 
رسن، مهدی شریفی، آدام همتی، محسن 
ربیع خواه، حســین ماهینی، علی علیپور، 
ماریو بودیمیــر، محمد امین اســدی و 
سعید کریمی نفراتی هستند که فردا عازم 

امارات می شوند.
محمــد انصاری، امید عالیشــاه، ســعید 
حسین پور و ســید محمد احسان حسینی 

در این فهرست حضور ندارند.

کبد و کلیه 
قربانیان مکمل های ورزشی 

هستند
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تصاویر خورشیدگرفتگی در مریخ ثبت شد
 مریخ نورد کنجکاوی ناســا تصاویری از 2 قمر ســیاره مریخ به 
ثبت رســانده که در حــال گذر از جلوی خورشــید بوده و موجب 
خورشــیدگرفتگی شده اند.به گزارش مهر،  دو قمر سیاره مریخ یعنی 

فوبوس و دیموس بین سیاره مریخ و خورشید قرار گرفته اند.
همانطور که برای مشــاهده تصاویر خورشیدگرفتگی از زمین نیازمند 
اســتفاده از عینک هایی خاص هستیم، مریخ نورد کنجکاوی هم برای 
این کار از دوربینی ویژه بهره گرفته که ماســتکم نــام دارد. دوربین 
یادشده مجهز به فیلترهای خاصی است که تصویربرداری از خورشید 

را در زمان عبور قمرهای مریخ از برابر آن ممکن کرده است.
در این تصاویر که در تاریخ 17 مارس تهیه شده، از یک سو دیموس 

در حال عبور از برابر خورشید دیده می شود. 

ساخت شهرهایی که می توانند شنا کنند!
 همزمان با افزایش ارتفاع آب اقیانوس ها به علت گرم شــدن کره 
زمیــن، یک معمار خوش ذوق از ســاخت شــهرهایی خبر داده که 

می توانند شنا کنند و شرایط باثباتی بر روی آب داشته باشند.
بــه گزارش دیجیتال ترندز، آب شــدن یخ های قطبی و باالآمدن آب 
دریاها و اقیانوس ها دیر یا زود باعث غرق شدن برخی شهرهای جهان 
خواهد شد. کارشناســان معتقدند شهرهایی مانند میامی، شانگهای و 

غیره ظرف کمتر از صدسال آینده به زیر آب فرو خواهند رفت.
از همیــن رو معمــاری به نــام Bjarke Ingels وعده داده که 
می تواند شــهرهایی شــناور بر روی آب با ثبات باال بسازد که در 
آنها از فناوری های هوشــمند و فرایند بازیافت کامل مواد استفاده 

شده باشد. 

بازار فناوری اطالعات و ارتباطات
 ۲/5 برابر می شود

 مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت با بیان اینکه براساس 
برنامه ششم توسعه بازار فناوری اطالعات 2.5 برابر می شود، از ایجاد 

مرکز ملی آدرس دهی اینترنت درسال 98 خبر داد.
به گزارش مهر ، صادق عباســی شــاهکوه اظهار داشت: در سالی که 
گذشت به منظور رسیدن به اهداف کالن شرکت ارتباطات زیرساخت 
در راستای سیاست های ابالغی دولت و وزارت ارتباطات، در تمامی 
شاخص های ارتباطی از جمله ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل، 
IP داخل کشــور، ترانزیت ارتباطات بین الملل، ظرفیت پهنای باند 
شبکه انتقال و توســعه شبکه فیبرنوری، نسبت به سال گذشته شاهد 

رشد قابل توجه بودیم.

تقویم نجومی فصل بهار/ اوج ۲ بارش 
شهابی طی ۳ماه

 در تقویم نجومی فصل بهار پیش بینی شده که 2بارش شهابی رخ 
می دهد همچنین در این فصل شاهد بیشترین نزدیکی سیاره مشتری 

با زمین خواهیم بود.
به گزارش مهر، اخترشناســی، ستاره شناسی یا نجوم به دانش بررسی 
موقعیــت، تغییــرات، حرکــت و ویژگی های فیزیکی و شــیمیایی 
»پدیده های آسمانی« از جمله ستاره ها، سیاره ها، دنباله دارها، کهکشان ها 
و پدیده هایی مانند شفق قطبی و تابش زمینه کیهانی گفته می شود که 
منشــأ آن ها در خارج از جّو زمین اســت. خیلی از افراد عالقمند به 
رصد رویدادهای نجومی هستند که در کشور ما هم منجمان آماتور و 

حرفه ای این رویدادها را دنبال می کنند.

آمازون ماهواره به فضا می فرستد
 شرکت آمازون قصد دارد با ارسال بیش از 3 هزار ماهواره به مدار 
زمین سرویس اینترنت پرسرعت را برای مناطق دورافتاده فراهم کند.

به گزارش ایندپندنت، شــرکت »آمازون« قصد دارد با ایجاد شبکه ای 
با بیش از 3 هزار ماهواره خدمت اینترنت پرســرعت را از فضا برای 

همه فراهم کند.
در همین راستا به نظر می رسد »جف بزوس« مؤسس آمازون، تصمیم 
دارد 3236 ماهواره به آســمان بفرســتد.در هفته هــای اخیر آمازون 
آگهی هایی برای جذب نیرو جهت این پروژه منتشر کرده است. پروژه 
مذکورKuiper نام گرفته اســت. Kuiper در حقیقت نام بخشی 
دورافتاده از منظومه شمسی اســت که ستارگان دنباله دار، سیارک و 

اشیای آسمانی کوچک دیگر در آن قسمت وجود دارند.

■ حدیث:
امام علی )ع(

 بهتریِن مردم ، کسی است کـه در تـنگ دستی اش ایثارگـر و شكیبا باشد.
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■ دوبیتي:
بحمد و قل هو اهلل کارشان بی خوشا آنانكه اهلل یارشان بی  

بهشت جاودان بازارشان بی خوشا آنانكه دایم در نمازند  

عکس روز

عكس: همدان پیام مسافران نوروزی در همدان

باباطاهر

نگاهی به کارنامه جمشید مشایخی، از خشت و آینه 
تا حواشی مرگ تختی 

دقیق در کار، شجاع در کالم 
حسین پارسا  «

 »با تَن اش شحصیت را می ساخت«.  
این جمله ای است که »مســعود کیمیایی« در وصف بازیگرِی »جمشید 
مشــایخی« گفته بود، هنرمندی که 12 فروردین 98 درگذشت تا سینمای 

ایران یکی دیگر از ستون هایش را از دست بدهد.  
بی توجه به ســتایش کیمیایی اما، سینمای ایران بازیگری را از دست داد 
که در مهمترین آثار سینما و تلویزیون ایران درخشیده بود: از گاو و قیصر 
تا سوته دالن و هزاردستان. اما اهمیت جمشید مشایخی هیچگاه به آثاری 
که در آن ها بازی کرده بود خالصه نمی شد. او تا آخرین روهای حیاتش 
حرف های مهم و گاه آتشین و پرحاشیه ای هم بر زبان می آورد. حرف 
هایی که خیلی ها را رنجاند و بسیاری را به حیرت واداشت. هر چه بود، 
شجاعت مشایخی در گفتن حرف ها جایگاهش را از بسیاری از بزرگان 

دیگر متمایز می کرد. 
 بازیگر ثابت موج نو سینمای ایران 

جمشید مشایخی مثل اعلب هم نسالنش، کارش را از تئاتر آغاز کرد. او در 
دهه سی بیش از 5 نمایش با کارگردانان صاحب نامی مانند عباس جوانمرد 
و رکن الدین خسروی اجرا کرد. »من از کودکی به تئاتر عالقمند بودم و به 
الله زار می رفتم و بهترین تئاترها را دنبال می کردم. وقتی به دبیرستان نظام 
رفتم ارتباطم با تئاتر قطع شد ولی بعدا دوباره به این هنر بازگشتم. بدون 

تئاتر نمی توانستم زندگی کنم.« 
 نتیجه درخشش مشایخی جوان در این آثار، رسیدن به سینما و تلویزیون 
بود. نکته جالب در کارنامه ســینمایی مشــایخی سه فیلم اولی بود که او 
در دهه چهل بازی کرد. »خشــت و آینه« ابراهیم گلستان، »قیصر« مسعود 
کیمیایی و »گاو« داریوش مهرجویی سه اثر نخستی بودند که مشایخی در 
سینما کار کرد، فیلم هایی که هر کدام تحول جدی در سینمای ایران خلق 
کردند. »خشت و آینه« زمانی ساخته شد که فیلمفارسی سینمای ایران را پر 
کرده بود. مشایخی از همان روزها نشان داد که نقش خوب را می فهمد و 
هوشمندانه آن را انتخاب می کند.»خان دایی« در قیصر که پهلوانی قدیمی 
بود و خواهرزاده اش قیصر را از انتقام برحذر می دارد، با اجرای جمشید 
مشایخی در تاریخ سینمای یاران ماندگار شد. بازی او در »گاو« هم اگرچه 

نقش اصلی نبود ولی بی نقص و دقیق بود. 
 رضا خوشنویس در رکاب حاتمی 

 تا پیش از پیروزی انقالب، مشــایخی در بیش از 30 فیلم سینمایی بازی 
کرد. کار با آربی آوانسیان، بهمن فرمان آرا، ناصر تقوایی و علی حاتمی او 
را به بازیگر محبوب کارگردانان موج نوی ســینمای ایران بدل کرده بود. 
با پیروزی انقالب جایگاه مشایخی ترقی پیدا کرد. او ممنوع الکار نبود و 
توانست در همان سال های نخست به بازیگر ثابت سینمای جدی ایران 
تبدیل شــود. با این حال نقشی که مشایخی در سریال »هزاردستان« علی 
حاتمی بیش از هر نقش دیگری توانایی ذاتی مشایخی در بازیگری را به 
رخ سینمای ایران کشید. »رضا خوشنویس« که مشایخی برای علی حاتمی 
در ایــن فیلم خلق کرد در تاریخ تلویزیون ایران یگانه اســت. او در این 
سریال با مهارت تمام چهار نقش کامال متفاوت را از یک شخصیت بازی 
کرد: رضای عیاش، رضای آزادیخواه، رضای هنرمند و رضای آشــفته. از 
دهه شــصت تا اواسط دهه نود، جمشید مشایخی در سطح اول سینمای 

ایران حضور داشت. 
 مرگ، تختی و دیگران 

جمشید مشایخی در پنج سال گذشته بارها توسط رسانه های مجازی کشته 
شد. هر ماه خبری از درگذشت او منتشر می شد و حانواده اش را مجبور 
می کرد آن را تکذیب کنند. این وضعیت تا آنجا ادامه پیدا کرد که 24 مهر 
سال گذشته مشــایخی در پیامی ویدیویی درباره این موضوع حطاب به 
شایعه کنندگان گفت: »بودن یا نبودن دست خداست. ولی شایعه مرگ من 
باعث ناراحتی عمیق خانواده ام شده است.« حاشیه دیگری که در اواخر 
عمر مشــایخی به شــدت با آن ها در گیر بود واکنش هنرمندان دیگر به 
اظهارنظرهایش بود. واکنش به حرف های رضا عطاران، حمایت کامل از 
یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری و توضیح دالیل خودکشی غالمرضا 
تختی از جمله حواشی ایجاد شده برای این بازیگر پیش کسوت بود. این 
بازیگر دلیل اصلی خودکشی تختی را مشــکالت خانوادگی اش عنوان 
کرده بود. » روزی علی حاتمی که می خواست داستان جهان پهلوان تختی 
را بســازد،  گفتم تو نمی توانی بسازی. چون اکثریتی او را قبول نمی کنند. 
گفت 48 ساعت به من وقت بده. بعد برگشت گفت تختی با دوبنده سیاه، 
با تختی با دوبنده سفید کشتی می گیرند. سیاه سفید را ضربه فنی می کند. 
بغلــش کردم و ماچش کردم و گفتم این درســته. با صراحت معتقدم او 
خودکشی کرده است. در ابتدا جهان پهلوان تختی با زنی ازدواج کرد که از 
طبقه خودش نبود و همیشه او را در مجالس مختلف مسخره می کرد! لذا 
تختی اگر با او زندگی می کرد تختی نبود؛ اگر طالق می داد هم تختی نبود؛ 

تنها اگر خودش را می کشت تختی بود.«  
اگرچــه این حرف هــای جنجالی واکنش تند بســیاری از جمله فرزند 
غالمرضا تختی را در پی داشت اما بیش از هر چیز روحیه شجاع بازیگری 

را نشان می داد که پنجاه سال اعتبار سینمای ایران بود.

مریم مقدم  «

 نوروز 98 را سیل برد ، سیل سین هشتم سفره 
های هفت سین شــد و  سفر آغاز شد و سیل هم 
بی هیچ آغازی آمد، ناگهان روزهای نزدیک به سال 
جدید چهره اســتانها، شهرها  و روستاهای کشور 
درهم شد، و در شرایطی که برف در کوهستان و 
باران در دشت سیل اندوه به راه انداخت، اما با همه 
این شرایط گویا حال بارش ها در همدان نسبت به 

استانهای بیشتر خسارت دیده همسایه بهتر بود .
در جاده های ورودی به اســتان سیل مانع نشد که 
مســافر ها به همدان نرســند اما آمار گردشگران 

نسبت به سال گذشته در همدان آب رفت 
ریزش برف و باران ، رانش زمین انســداد برخی 
راه ها و آســیب به برخی آثار تاریخی در همدان  
خبر از حوادث تلخی داشــت، ستاد بحران از 26 
اسفندماه و ســتاد اجرایی خدمات سفر  همدان و 
شهرستان های اســتان کار خود را از 27 اسفندماه 
آغــاز کرد، از آغــاز هفتــه دوم فروردین ماه ، 
نشست های ســیر و ســفر تبدیل به سیل و سفر 
شد؛ قصه پُرغصه آسیب دیدگان سیل از یک سو و 
ترافیک سنگین در محورهای مواصاتی به غرب 
کشور  - با گردشگرانی که از سد سیل هم گذشتند 
ـ از ســوی دیگر، ستاد خدمات سفر را به ستادی 

عملیاتی تبدیل کرد.
از هفته دوم فروردین ماه بیشــتر اخبار کمیته های 
دوازده گانه ســتاد خدمات سفر به سیل اختصاص 
داشــت، خبری از امداد و نجــات، تنظیم بازار، 
دهیاری،  امنیت،  فرهنگی،  راهداری،  بهداشــت، 
شهرداری و سایر کمیته ها منتشر نمی شد مگر اینکه 

ارتباطی با سیل داشته باشد.
 ثبت یک میلیــون و ۳۱۷ هزار بازدید از 

جاذبه های گردشگری همدان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
همدان گفت: از روز 28 اســفندماه ســال 97 تا روز 
شانزدهم فروردین ماه یک میلیون و 317 هزار و 164 

مسافر از جاذبه های دیار هگمتانه دیدن کردند.
علی مالمیر گفت: از روز 28 اســفندماه ســال 97 تا 
روز شانزدهم فروردین ماه بیش از یک میلیون و 317 
هزار و 164 مســافر از جاذبه های تاریخی و طبیعی 

دیار هگمتانه دیدن کردند.
مالمیــر اظهــار داشــت: 237 هــزار و 421 نفر از 
مســافرانی که به همدان سفر کرده اند نیز در هتل ها، 
میهمان پذیرها، مراکز اقامتی فرهنگیان، خانه مسافرها 

و بوم گردی های استان همدان اقامت گرفته اند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
همدان افزود: در روز شــانزدهم فروردین 49 هزار 
و 884 نفــر از مراکز تفریحی و گردشــگری همدان 
دیــدن کرده و 6 هزار و 634 نفر نیز در مراکز اقامتی 
حضور داشــتند.آمار بیانگر آن است که سال گذشته 
یک میلیون و 200 هزار نفر از جاذبه های گردشگری 
اســتان در ایام نوروز 97 بازدید کــرده اند که با این 
حســاب تنها یک صدو 17 هزار نفر آمار بازدید ها 

نسبت به سال گذشته افزایش داشته است    
علی خاکســار ، معاون گردشگری استان همدان در 
زمینه میزان اقامت گردشگران در استان نیز می گوید 
: 2 میلیون و سیصدو هفتادو چهار هزار نفر و بیست 
و یک گردشــگر در همدان اقامت گرفته امند که از 
این تعداد 11870 نفر راهی هتل ها شــده 1616 نفر 
در هتل آپارتمانهــا4343  نفر در مهمانپذیرها 2819 
نفــر در اقامتگاه های بومگــردی و بیش از 75هزار 

فرهنگی در همدان اسکان داده شده اند 
البته معاون گردشــگری در حالی از رشد 6 درصدی 
اقامت در 14 روز نخســت ســال 98 خبــر داد که 
روزهای ابتدایی تعطیالت با 22 و 23 درصد رشــد 
نسبت به سال گذشته آغاز شده بود. با این همه شرایط 
جوی باعث شد با کاهش سفر به ویژه در استان هایی 
که به صورت مســتقیم با ســیل درگیر بودند مواجه 
شــویم. همچنین آمارهای اعالم شده از سوی ولی 
تیموری، معاون گردشــگری کشور، تا 14 فروردین 
از ثبــت 74میلیون و 300 هزار اقامت شــبانه یعنی 
به طور میانگین 18 میلیون نفر خبر می دهد. عالوه بر 
این، آمارهای ثبت شده نشان می دهد 14 روز نخست 
فروردین 183 هزار و 280نفر گردشــگر ورودی به 
خود دیده که 71/ 16 درصد افزایش نســبت به سال 
گذشــته داشته اســت. این در حالی است که آمارها 
بیانگر 32درصد کاهش ســفر خروجی نیز بوده و در 
همیــن مدت تنها 377 هزار نفر به خارج از کشــور 

سفر کرده اند. 
 خسارت ۳۸ میلیارد ریالی بارندگی ها به 

بناهای تاریخی همدان
در این میان حایز اهمیت اســت که به خســارتهای 
وارد آمده به بناهای تاریخی در همدان نیز اشاره کنیم 
. معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، 
صناي دستی و گردشــگری همدان در این زمینه  با 
بیان اینکه 60 تــا 70 درصد تعدادی از ابنیه تاریخی 
همدان خسارت دیده است گفت: طی بارندگی های 
اخیر 38 میلیارد و 800 میلیون ریال به بناهای تاریخی 

همدان خسارت وارد شد. 
احمد ترابی با بیان اینکه بارش های اخیر عالوه بر 
ســیالبی شدن در تعدادی از شــهرها خسارتی نیز 
در همدان داشت اظهار کرد: بارندگی ها در همدان 
به تعــدادی از بناهای تاریخی خســارت جدی و 
در برخی خسارت جزئی وارد کرد. وی بیان کرد: 
تعدادی از ابنیه تاریخی 60 تا 70 درصد خســارت 
دیده و تعدادی از بناها نیز به صورت جزئی آسیب 

دیده اند.
معاون میــراث فرهنگی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری همدان ادامه داد: تنها بنایی 
که خســارت کلی دیده، یخدان میرفتاح اســت و به 

تعداد دیگری از بناهای اســتان همــدان به صورت 
جزئی آسیب وارد شده است.

وی یادآور شــد: خســارت بناهای تاریخی به این 
صورت است که ســقف برخی از آنها چکه کرده و 
یا رطوبت وارد آنها شــده کــه باید مجدد عایق آنها 
تعویض شود. ترابی در خصوص بنای پل زرامین نیز 
گفت: آن بخش از پل زرامین که تاریخی است آسیب 
ندیده بلکه تنها دیوارهای بیرونی آن خســارت دیده 

که راهداری آنها را ترمیم می کند.
وی به خسارت وارد شــده به بناهای تاریخی اشاره 
کــرد و افزود: طی بارندگی هــای اخیر 38 میلیارد و 
800 میلیون ریال به بناهای تاریخی همدان خسارت 

وارد شد. 
 تاثیر سیل بر ریزش تورها

کارشــناس گردشــگری بر ایــن باورنــد تورهای 
گردشــگری به مقصــد همدان تحت تاثیر شــرایط 
جوی بــه ویژه در نیمه دوم تعطیــالت نوروزی  با 
افت محسوســی مواجه شــد؛ وی بر ایــن نکته نیز 
تاکید کرد که با وجود وقوع ســیل مرگبار در شیراز، 
از آنجایی که شــهر شــیراز به حالت عادی برگشت 
حتی توریســت های خارجی هم ســفر خود به این 
استان را کنسل نکردند و تورهای آنها به روال عادی 
برگزار شد. به نظر می رسد آمار ضریب اشغال هتل ها 
نسبت به سال گذشته آمار قابل قبول تری باشد، چون 
شرایط جوی نامناسب تنها به چند استان محدود شد 
و تمام کشور را دربر نگرفت. آنچه ممکن است سفر 
گردشــگران نوروزی را تحت تاثیر قرار داده باشــد، 

تغییر مقصد سفر است.
 بنابراین همان طور که پیش بینی می شد در تعطیالت 
نوروزی میزان ســفرهای خروجی کاهش داشت و 
ســفرهای داخلی با افزایش مواجه بود؛ اگرچه وقایع 
طبیعی همچون ســیل باعث شد افزایش چشمگیری 
که پیش بینی شــده بود ثبت نشود. در این میان فعاالن 
گردشگری بر این باورند از آنجایی که مناطق سیل زده 
بیشتر استان هایی بوده اند که مقاصد اصلی توریستی 
در سفرهای نوروزی به حساب نمی آمدند وقوع سیل 
تاثیر آنچنانی بر میزان ســفرهای نوروزی در مقاصد 
پر بازدید ســنتی کشور نگذاشــته است. با این حال 
نمی توان وقوع سیل و بارش باران های سیل آسا را در 
انصراف از ســفرهای نوروزی نادیده گرفت؛ چراکه 
بســیاری از گردشــگران یا مجبور به کنســل کردن 
سفرهای خود شــدند یا مقصد خود را به مقاصدی 

امن تر تغییر دادند.

■ از ۲۸ اسفند تا شانزدهم فروردین ماه
■ بازدید بیش از یک میلیون و ۳۱۸گردشگر از جاذبه های همدان 

■ بیش از ۲ میلیون و چهارصد هزار نفر اقامت در هتلها 
■ تعدادی از ابنیه تاریخی همدان ۶0 تا ۷0 درصد خسارت دیدند

 افزایش آمار گردشگری را آب برد 

سیل و سفر به جای سیر سفر!
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