
 زمستان سال گذشته رئیس کتابخانه 
مرکــزی همدان همراه بــا امید فراوان 
به زندگــی و آرزوهــای رنگین برای 
فرزندی که زمان تولدش ثانیه  ها را به 
صدا درآورده بود،  پا در بیمارســتانی 
نهاد که خود را از دیدن روی فرزندش 

برای همیشه محروم کرد. 
فوت ســیده منصوره حســینی شعار 
بــه دلیل قصــور پزشــکی موجی از 
اعتراضــات ،حــوادث و واکنش های 

اجتماعی را رقم زد که هنوز با گذشت 
مدت زمان نسبتا طوالنی هنوز از تب و 

تاب نیافتاده است. 
صدور حکم مجازات پزشــک خاطی 
ازســوی ســازمان نظام پزشکی استان 
همدان مــوج جدیدی از اعتراضات را 
از سوی خانواده متوفی و حتی پزشک 
خاطی رقم زد. موجی که باعث شد تا 
تمامی افراد مربوط  به پرونده نسبت به 

این حکم اعالم نارضایتی  کنند. 

رئیس ســازمان نظام پزشــکی استان 
همدان در گفت و گو با ایســنا، منطقه 
همدان، با بیان اینکه اجرای کامل حکم 
صادر شده در رابطه با برخورد قانونی 
با پزشک خاطی نیازمند صبر و حوصله 
اســت، عنوان کرد: حکم صادر شــده 
هنوز انشا نشده است از این رو اجرای 

این حکم نیازمند زمان است. 
علیرضا مدرکیان در رابطه با اعتراضات  
از ســوی پزشــک خاطــی و خانواده 

متوفی نســبت به حکم صادر شــده، 
مطرح کــرد: در صورت ثبت  هرگونه 
بررســی  برای  پرونده  ایــن  اعتراض 
مجــدد به هیأت عالــی انتظامی تهران 

منتقل می شود. 
وی با اشــاره به اینکه ثبــت هرگونه 
اعتراض نســبت به حکم، مشروط به 
انشــای آن اســت، افزود: بدون شک 
این حکم در روزهای آتی انشــا اجرا 

می شود. 
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از 730 بنای 
تاریخی در ایران 
10 بنا در همدان 
آسیب دید

پشت پرده 
 مشکالت جانبازان 
در فضای تبلیغاتی 
خدمت به آنان

بازگشایی 
دریچه های 
سد اکباتان

اتحادیه هاي 
صنفي همدان 
نقش اصلي خود 
را در تنظیم بازار 
ایفا کنند

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

یادداشت روز

4

تصمیم اشتباه ترامپ 
یا خودزنی آمریکا

 روز گذشته کاخ سفید سپاه پاسداران 
ایــران را در زمره گروه های تروریســتی 
قرار داد حال آنکه سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی نیروی نظامی رســمی و قانونی 
جمهــوری اســالمی ایران می باشــد که 
از این حیث نخســتین بار اســت که یک 
کشــور نیروی نظامی شناخته شده متعلق 
به کشــوری دیگر را تروریست می نماید 
معنی این تصمیم این است که از این پس 
آمریکایی هــا این حق را برای خودشــان 

محفوظ می دانند..

یادداشت

2

گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نمی رسد
4

4و2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

والدت حضرت ابوالفضل العباس )ع( 
و روز جانباز را تبريک می گوييم

اطالعیه

یــک شــرکت معتبــر راه ســازی در نظــر دارد 
عملیــات خاکبــرداری و خاکریــزی و عملیــات 
ــذار  ــکار واگ ــه پیمان ــروژه را ب ــی پ ــه فن ابنی

نمایــد.
ــه  ــکاران واجــد شــرایط دعــوت ب ــذا از پیمان ل

عمــل مــی آیــد.
آدرس: کیلومتــر 7 جــاده تهــران ،  نرســیده بــه 
ــویی  ــن ش ــرکت ش ــب ش ــرکت فناوری، جن ش

ســلمان
شماره تماس: 09116003422

 معــاون اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره 
به نامگذاری ســال از سوی مقام معظم 
رهبری تحــت عنوان »رونــق تولید« 
گفت: بــرای اجرایی کردن رونق تولید 
بایــد الزامــات و اصالحاتی در حوزه 
های مختلــف از جمله حــوزه های 
مالی و پولی کشــور، مؤسســات مالی 
و بانک ها انجام شود تا باعث سهولت 
رویه های مالــی و اقتصادی در فرآیند 

تولید شود.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری 
با  اســتان همدان، ســعید گلســتانی 
اشــاره به اینکه بدون رعایت الزامات 
و اصالحــات در نظام پولــی و مالی 

کشــور تولید معنا و مفهومی پیدا نمی 
کند، افزود: با سیستم فعلی نظام بانکی 
و ســودهای باال امکان اینکــه بتوانیم 
تولید را در کشــور رونق دهیم، بسیار 

کم است.
وی بیان کرد: نخستین گام در راستای 
رونق تولید این اســت که نظام بانکی 
اصالحاتی را صــورت دهد و در کنار 
آن بانک مرکزی تصمیمات مناسبی در 

مسائل مالی و پولی اتخاذ کند.
ــکار  ــرد: راه ــان ک ــتانی خاطرنش گلس
ــالح  ــد اص ــق تولی ــرای رون ــدی ب بع
ــی  ــررات گمرک ــتورالعمل ها و مق دس
ــادی  ــه مب ــه طوریک ــت ب ــور اس کش
ورودی و خروجــی کاال در کشــور 

کنتــرل و از واردات کاالهایــی کــه در 
ــه  داخــل تــوان تولیــد آن را داریــم، ب

ــود. ــری ش ــل جلوگی ــورت کام ص
وی تصریح کــرد: وارادات کاال چه از 
مبادی رســمی و چه غیررســمی باید 
کنترل و مدیریت شود تا بتوانیم میزان 
تولیــد را در داخل باال بــرده و آن را 

رونق ببخشیم.
وی در ادامــه با تأکید بــر نقش مهم 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت و 
همچنین اتاق بازرگانی در زمینه کنترل 
بــازار گفت: در ســطح عرضه این دو 
سازمان باید از واردات کاالهایی که در 
داخل تولید می شوند جلوگیری کنند و 
اگر این کار به درستی انجام شود آرام 

آرام شــاهد بازاری با تولیدات ایرانی 
خواهیم بود.

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادگستری همدان یادآور شد: در 
کنار این راهکارها و عوامل باید تالش 
کنیم تا کیفیت تولیــد را باال برده و با 
همیاری تمامی دستگاه ها توان تولید را 
در کشور رونق داده تا تولیدات داخلی 
توان رقابت با کاالهای خارجی را پیدا 

کنند.
وی در پایــان گفــت: مــردم نیز باید 
حمایت تولیدات ملی را به عنوان یک 
اصل بپذیرند تــا بتوانیم رونق تولید را 
باال ببریم و هدف واالی رونق تولید در 

حد یک حرف باقی نماند.

کانال خبری                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM
همراهتان هستيم

اجرای حکم پزشک خاطی نیازمند صبر و حوصله است

معاون دادگستری استان همدان مطرح کرد

رونق تولید در گرو اصالح نظام بانکی

اقشار مردمی، گروه های سیاسی، فرهنگی و 
مسئوالن حمایت خود را از سپاه اعالم کردند 

پاسداری از 
نهادی ارزشی

اگر سیل و خرابی نباشد
 مدیریت بحران هم عالی است

 در خبرهــای روزهای اخیر مطبوعات 
و رســانه های کشــورمان به نقل از چند 
کارشــناس اقلیم شناسی و هواشناسی گفته 
شــده است که شــدت بارندگی های بهار 
امســال در هزار ســال گذشــته بی سابقه 
اســت و در خبرهایی در الگوهای بســیار 
کوچکتر نیــز گفته می شــود، پراکنش و 
شدت بارندگی های سال آبی جاری در 50 
سال اخیر کشورمان بی سابقه می باشد.تمام 
این خبرها و گفته ها بیانگر این اســت که 

هیچ کس از مسئول و غیرمسئول..

■ سنایی: آمریکا از شکست های بیست ساله اش در منطقه عبرت نگرفته است
■ صالحی: گستاخی آمریکا نمی تواند در پیشبرد اهداف کالن هسته ای خللی وارد کند

■ خجسته: دو فوریت طرح »مقابله با اقدام خصمانه آمریکا« تصویب شد 
■ واکنش ها به اقدام آمریکا علیه سپاه

مدیر ستاد مدیریت بحران جهاد کشاورزي استان اعالم کرد

513 میلیارد تومان خسارت سیل 
به بخش کشاورزي و دامي

■ رقم خسارت دقیق تا هفته آینده اعالم مي شود

بارش ها  کاستی سفره های زیر زمینی را جبران نکرد

نهاوند پر بارش ترین 
شهر استان

36

دی
یون

دا
 خ

ود
حم

س: م
عک

/



C M Y K

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

چهارشنبه  21 فروردین ماه 1398  شماره 3444

2

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

یادداشت

یادداشت

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

معاون استاندار همدان: 
اتحادیه هاي صنفي همدان نقش اصلي خود را 

در تنظیم بازار ایفا کنند
  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع استاندار همدان با 
تاکید بر حذف واســطه ها گفت: اتحادیه هاي صنفي باید نقش اصلي 

خود را در تنظیم بازار استان همدان ایفا کنند.  
ظاهر پور مجاهد در کمیســیون هفتگي تنظیم بازار استان همدان عنوان 
کرد: اراده مدیریت ارشد استان همدان حذف واسطه ها است و واسطه ها 

باید حذف شوند و اتحادیه هاي صنفي نقش اصلي خود را ایفا کنند.
بــه گزارش مهر، وي با بیــان اینکه تأمین اقالم مــورد نیاز مردم 
در ماه رمضان باید از هم اکنون آغاز شــود، گفت: اقالم اساســي 
مــورد نیاز مردم در فرایند عرضه و تقاضا باید در شــکلي منطقي 

بگیرد. قرار 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع استاندار همدان با 
تاکیــد بر اینکه از عملکرد اصناف در حوزه نظارت تشــکر مي کنم 
و بایــد خود نظارتي را بایــد قوي تر کنیم، اضافــه کرد: اداره کل 
بازرســي اســتانداري همدان باید بر عملکرد پارکینگ هاي عمومي 

در اســتان نظارت جدي داشته باشد و در واگذاري ها نظارت و از 
شود. پیشگیري  تخلف 

پــور مجاهد یادآور شــد: کمیتــه زیرمجموعه کمیســیون هفتگي 
تنظیم بازار استان همدان تشــکیل شده و باید فعالیت کند و هسته 
کارشناســي ذیل کمیسیون فعال شــود و نظرات قابلیت اجرا داشته 

باشد.
وي با بیان اینکه باید کمیســیون نظارت استان همدان تقویت شود 
و به موقع جلســات را برگزار کند، گفت: شبکه توزیع باید با نظر 

کارشناسي فرمانداري ها و دستگاه هاي اجرایي اصالح شود.

خبر

اگر سیل و خرابی نباشد
 مدیریت بحران هم عالی است

مهدی ناصرنژاد  «

 در خبرهای روزهای اخیر مطبوعات و رســانه های کشورمان به 
نقل از چند کارشــناس اقلیم شناسی و هواشناسی گفته شده است که 
شدت بارندگی های بهار امسال در هزار سال گذشته بی سابقه است و 
در خبرهایی در الگوهای بســیار کوچکتر نیز گفته می شود، پراکنش 
و شــدت بارندگی های ســال آبی جاری در 50 سال اخیر کشورمان 

بی سابقه می باشد.
تمام این خبرها و گفته ها بیانگر این اســت که هیچ کس از مسئول و 
غیرمسئول در کشــور ما انتظار چنین بارندگی های شدید و دامنه دار 
را نداشــته است و بدیهی است وقتی انتظاری و یا بهتر است بگوییم 
پیش بینــی اتفاقی خاص در جامعه بعمل نیایــد، همه چیز هم آرام و 
طبیعی به نظر خواهد آمد و نتیجه همان می شــود که مردم در مقابل 
حوادث گوناگون خلع سالح می شوند و ممکن است هر بالیی اتفاق 
بیفتد همان طور که متأسفانه بالهای طبیعی و غیرطبیعی گوناگونی را 
این روزها در حریم اقلیمی و حوزه های اقتصادی و سیاســی خود به 

نظاره نشسته ایم و واکنش درستی هم در میان نیست.
اینچنین است که وانمود کنیم اتفاقی خاص نیفتاده و همه چیز خوب 
و آرام اســت. البته این کاری عقالیی اســت که برای آرامش دادن به 
مردم و ایجاد فضای عادی، جامعه را در مقابله حوادث ایمن بدانیم و 
از آمادگی کامل زیرســاخت ها و عوامل انسانی و مدیریتی خود برابر 
هجوم بالیا داد سخن برآوریم، اما دعوت به آرامش و آسودگی خیال 
چیزی اســت و تحلیل های غلط از حوادث و ناکارآمدی ها در مقابله 

با بحران چیز دیگری!
این روزها رســم شــده برخی از مدیران اجرایی و مسئول در مقابل 
حوادث و باورهای اجتماعی برای اینکه وانمود کنند در صحنه حضور 
دارنــد و هر اتفاقی را تحت کنترل خویــش درآورده اند با دعوت از 
رسانه ها برای همراهی، از طریق زمین و هوا به بازدید از مناطق سیل 
زده و مالقــات با مردم غم زده می پردازنــد که البته این هم در جای 
خود و در وجهی خارج از شــعار و بزرگنمایی، می تواند کاری بسیار 
خداپســندانه و متواضعانه باشــد، اما باید دید در عمل چه نتیجه ای 
حاصل آســیب دیدگان می شــود و مدیریت بحران به گونه ای رسا و 

جوابگو نیست تا جلوی حوادث بعدی و احتمالی را بگیرد!؟
سیل در استان های درگیر حادثه کوچکی نیست و پیامدهای وحشتناکی 
را موجب شده است و این حادثه ویرانگر در نقاطی از استان خودمان 
همدان در مقایسه با استان های بحران زده فقط یک خود کوچکی نشان 
داد و در همان بعد کوچک هم مردم و مسئوالن را غافلگیر کرد که این 
همان نتیجه هزار ســال و 50 سال بی خبری و دلخوشی است در غیر 
این صورت هرگز اجازه تجاوز و دســت یازی به بسیاری حریم های 
طبیعی داده نمی شد و یا زیرســاخت های موجود به گونه ای طراحی 
و بنیان گذاشته می شد که پاسخگوی هر احتمالی باشد و سرمایه های 

ملی چند صدساله کشورمان هدر نمی رفت.
خوشبختانه ساختار برخی زیرساخت های موجود در استان خوزستان 
نظیر ســد کرخه و چند سد بزرگ در این استان به گونه ای بود که در 
مقابل سیل های بنیان کن در این استان مقاومت کند و موجب دلخوشی 
و امنیت باشــد، اما چرا باید اجازه داده می شــد حریم رودخانه های 
سیل خیز و بافت طبیعی دشت ها و زمین های کشاورزی در استان های 
خوزستان و لرستان و حتی مازندران و گلستان به گونه ای دستخوش 
تغییــر و تجاوز گردند تــا با چهره واقعی حــوادث قهری و طبیعی 
همخوانی نداشته باشند و تمام داشته ها و سرمایه گذاری ها را در ابعادی 

وحشتناک از کشور و ملت بزرگ ایران دریغ کند.

1- نخســتین نفر از جمع مدیران وزارت کشــوری در استان برای 
انتخابات استعفا داده است. 

گویا اســتعفای یزدان آزرمی از معاونت فرمانداری اسدآباد اقدامی 
برای حضور در انتخابات ارزیابی شده است. گفتنی است آزرمی از 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به اسدآباد رفت و بخشداری 

و معاونت فرمانداری را تجربه کرد.
2- یــک کاندیدا که حضور وی به رقابت انتخاباتی در همدان رونق 

زیادی خواهد داد، بزودی در همدان اعالم نامزدی می کند.
 گویا این نامزد از شانس باالیی برای پیروزی در انتخابات برخوردار 
است. گفتنی است وی ســابقه فعالیت مدیریتی در فرمانداری های 

استان و استانداری همدان را داراست.
3- امام جمعه همــدان با تعدادی از جوانان فعال فرهنگی اســتان 

جلسات جداگانه داشته است. 
گویا این جلسات برای هم اندیشــی و دریافت نظرات این جوانان 
انجام شــده است و با جوانان منتسب به طیف های دیگر هم برگزار 
خواهد شــد. گفتنی اســت بها دادن به جوانان از توصیه های مقام 

معظم رهبری به ائمه جمعه است.

 آیین های گرامیداشت روز پاسدار امسال 
در شــرایطی برگزار شد که یک روز قبل از 
آن ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اقدامی 
تحریــک آمیز و البته ضــد منافع ملی ایران 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست 

گروه های تروریستی قرار داده بود. 
این اتفاق باعث گردیــد تا هم این آیین ها 
حال و هوای دیگری پیدا کند و هم حرکت 
هایــی را شــاهد بودیم که حمایــت ها از 
مجموعه سپاه را پررنگ تر از همیشه نشان 

داد.
در نگاهی کلی بــه تاریخچه، فعالیت ها و 
دستاوردهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
می تــوان گفت مهم ترین مأموریت ســپاه، 
حفاظت و پاســداری از انقالب اســالمی 
و دســتاوردهای آن بوده کــه در برهه های 
مختلف ایــن نقش را به خوبــی ایفا کرده 

است.
در قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 
نیز آمده اســت: »سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی که در نخستین روزهای پیروزی 
این انقالب تشــکیل شد، برای ادامه نقش 
خــود در نگهبانی از انقالب اســالمی و 
دســتاوردهای آن پابرجــا می ماند. حدود 
وظایــف و قلمرو مســئولیت این ســپاه 
در رابطــه با وظایف و قلمرو مســئولیت 
نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری 
و هماهنگی برادرانه میان ایشــان به وسیله 

می شود«. تعیین  قانون 
دشــمنی ها و خصومت هــای بدخواهان 
انقــالب به ویژه آمریکا بــا نظام جمهوری 
اســالمی اتفــاق تــازه ای نیســت و این 
خصومت ها به شــکل های مختلف از اول 

انقالب تاکنون ادامه داشته است.
به گزارش همدان پیام فشــارهای سیاسی، 
نظامی،  مقابلــه  اقتصــادی،  تحریم هــای 
اقدامات تروریســتی کــر، تهاجم فرهنگی، 
جنگ نــرم، جنگ رســانه ای و مانند آنها 
از جمله حرکت های دشــمنان برای ضربه 
زدن به انقالب و نظــام بوده که ملت غیور 
و مقاوم ایران اســالمی همــه آنها را تجربه 

کرده کرده است.
اقدام نابخردانه و خالف قوانین بین المللی 
رئیــس جمهور آمریکا نیز به نوعی در ادامه 
همان توطئه ها و دشمنی با ملت ایران است 
که این بار سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 

نشانه رفته است.
هرچنــد توطئه علیه ســپاه نیز مســبوق به 
ســابقه اســت، اما پیروزهــای مقاومت بر 
تروریســت ها در منطقه که با نقش آفرینی 
دالورمردان ســپاه همراه بود، نه تنها جایگاه 
منطقــه ای ایران را تقویــت کرده و قدرت 

مانور جمهوری اســالمی را باال برده است، 
بلکه از جهت سیاسی ضربه مهلکی بر رژیم 
صهیونیســتی و آمریکاست که امروز نگران 
از دســت دادن منافع توسعه طلبانه خود در 

منطقه هستند.
این اقدام نابخردانه در شرایطی است که سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی نه فقط در داخل 
کشــور، بلکه در میان افکار عمومی منطقه 
به جهت فائق آمدن بر دشــمنان و شکست 
جریان تروریســت که با حمایت و هدایت 
دشمنان انقالب ســرزمین های اسالمی را 
دچار ناامنی کرده بودند، از جایگاه به مراتب 

باالتری برخوردار شده است.
در چنین شــرایطی گرامیداشت روز پاسدار 
آن هم باحضور پررنگ بخش های مختلف 
که نمود آن را در اســتان نیز دیدم، عالوه بر 
اینکه وحدت و همدلی در حامعه را به ویژه 
در زمان های حســاس نشان می دهد، این 
پیام را نیز به دنبال دارد که ســپاه برخالف 
تبلیغات ســوء دشــمنان از جایگاه مهمی 

برخوردار است.
در همدان نیز به رسم هر سال مدیران اجرایی 
به دیدار فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( 
رفتنــد، با ایــن تفاوت که امســال حضور 
گسترده، منســجم و هماهنگ آنها در سپاه 

استان را شاهد بودیم.
 سپاه پاسداران انقالب اسالمی نور 

چشم ملت ایران
آیت ا... غیاث الدین طــه محمدی نماینده 
مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری در 
پیامی ضمن محکومیت تروریستی خواندن 
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران این 
اقدام خصمانه را نشــانه ضعــف و ناتوانی 
دولت و رئیس جمهور نادان آمریکا دانست 

.
در ایــن پیام آمده است؛ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی نور چشــم ملت ایران و 
تمامــی مظلومــان و آزادی خواهان جهان 
اســت و امروز قدرت و جایگاه این نیروی 
مخلــص انقالبی بر همگان عیان اســت و 
موفقیت های پی در پی ســپاه پاســداران 
در عرصه هــای نظامی، امنیتــی، فرهنگی 
و اقتصــادی و غیره موجب شــده تا رئیس 
جمهور و دولتمردان نادان آمریکایی نتوانند 
ایــن عزتمندی و افتخــار را تحمل کنند و 
سعی دارند با عقده گشایی و انجام اقدامات 
نابخردانه جایگاه ســپاه پاسداران را متزلزل 
کننــد در حالی که این قبیل اقدامات نه تنها 
موفقیتــی در پی ندارد بلکه موجب وحدت 
هر چه بیشتر ملت و مســئوالن با یکدیگر 

می شود .
رشید  فرزند  پاســداران   ســپاه 

انقالب اسالمی است
همچنین نماینده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه همدان با صدور پیامی حمایت خود 

را از این نهاد ارزشی اعالم کرد.
 در این پیام آمده است:

سپاه پاسداران فرزند رشید انقالب اسالمی 
است که با پشتوانه ی عظیم الهی و مکتبی، 
و برخــورداری از انســانی هایی مخلص، 
فــداکار، آگاه، معتقــد و متعهد بــه مبانی 
اســالمی و والیــت فقیه با بهــره گیری از 
ســال ها تجربه، تخصــص و بینش، امروز 
بــه صورت مجموعه ای همچــون )) بنیان 
مرصوص(( کشور و نظام اسالمی را تحت 
زعامــت مقام معظم رهبری مانند دژی نفوذ 
ناپذی در بر گرفته و از هر خطر و توطئه ای 

مصونیت بخشیده است.

در ســال های اخیر که تروریست های مورد 
حمایت قدرت های بزرگ از جمله آمریکای 
خبیث منطقه را به آتش کشــیده بودند سپاه 
پاسداران با شجاعت و قدرت در مقابل آنها 
ایستاد و با تقدیم شهدایی گرانقدر امنیت و 
آرامــش را به ملت های منطقه هدیه داد که 
قطعا این مجاهدت های سپاه از اذهان مردم 

مظلوم منطقه پاک نخواهد شد.
استاندار همدان نیز در اظهارنظری تأکید کرد 
که اقدام خصمانه آمریکا به عنوان لکه سیاه 
دیگری در کارنامــه دولتمردان آمریکاه نزذ 
ملت ایران ماندگار می شــود واین دشمنی 
ها در عزم و اراده ملت بزرگ ایران اسالمی 

تأثیری نخواهد گذاشت.
نیز روز  انصارالحســین)ع(  فرمانده ســپاه 
گذشــته در جمــع مدیران دســتگاه های 
اجرایی که با هدف اعالم پیشتیباني از سپاه 
"در پاسخ به تروریستي خواندن سپاه توسط 
آمریکا" در  محل سپاه استان حضور یافتند 
گفت: یکی از افتخارات سپاه پاسداران این 
بود که در این 40 سال پنجه در پنجه آمریکا 
انداخت و بســیاری از نقشه های سنگین و 

پیچیده استکبار جهانی را خنثی کرد.
مظاهر مجیــدی، تصریح کــرد: امروز اگر 
دشمن ســپاه را تروریست می خواند به این 
خاطر اســت که راهبردهای پرهزینه آمریکا 
برای نابودی انقالب اسالمی، توسط همین 

مجموعه خنثی شده است.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان گفت: 
اقدام آمریکا در خطاب قرار دادن ســپاه به 
عنوان تروریســت نشــان می دهد در طول 
40 سال گذشــته این مجموعه یک حرکت 
انقالبی و صحیح در راستای موازین انقالب 

اسالمی را طی کرده است.

دیدار نوروزی در وقت اضافه 
خروجی جلسات تشریفاتی چیست؟

 بر اساس اعالم روابط عمومی استانداری قرار است اولین جلسه 
شورای اداری استان فردا پنجشنبه بیست ودوم فروردین 98 در سالن 

جلسات شهدای استانداری همدان تشکیل گردد.
با بارش های سیل آســای بارش های بهاری در آغازین روزهای سال 
98 بحران آب گرفتگی و جاری شــدن ســیل در برخی استان های 
کشور به وجود آمد که به تبع آن ستاد مدیریت بحران ها در استان ها 
نیــز تعطیالت نوروزی را در محل ســتادهای بحــران )محل کار( 

گذراندند.
و از این بابت بی انصافی اســت که به اعضای ســتاد بحران خسته 
نباشــید و ســال نو مبارک جانانه گفته نشود می گوییم دستمریزاد و 
خدا قوت و اما ســیل بهاری برخی مدیران را دچار بحران مدیرتی 
کرد که نشان از بی توجهی برخی از آنها به مشکالت مردم در شرایط 
بحرانی بود. و نمونه بارز آن استاندار گلستان بود که با وجود اطالع 
از شــرایط بحرانی و احتمالی وقوع ســیل به هــر دلیل در آغازین 
روزهای سال که مصادف با بارش و جاری شدن سیل در آق قال بود 
در محل خدمت خود حضور نداشــت و جالب تر آنکه به مسافرت 
خارج از کشــور رفته بود. گر چه وی از وزیر کشور مرخصی گرفته 
بود به ظاهر عذر موجهی برای این سفر داشت ولی این عذر وی در 

حقیقت مصداق همان عذر بدتر از گناه بود 
که مورد پذیرش مردم و مســئولین قــرار نگرفت و در نهایت نیز با 
ســفر معاون اول رئیس جمهور به گرگان دستور عزل وی صادر و 

معاونش حکم سرپرستی به استانداری را به عهده گرفت.
و این تصمیم دولت دوازدهم انســان را به یاد برکناری وزیر خارجه 
وقت در سفر خارجی به وســیله رئیس دولت دهم می اندازد به هر 

حال حوادث تاریخی تکرار می شوند.
برگردیــم به اصــل موضوع که برگزاری نشســت ها و جلســات 
تشــریفاتی در ادارات و نهادهای دولتی اســت کــه عالوه بر اینکه 
هزینه های زیادی روی دوش بیت المال می گذارد. خروجی مشخص 
و قابل ارزیابی نیز در پی ندارند. و گرهی هم از مشــکالت مردم را 

باز نمی کنند.
به نظر می رسد اســتانداری همدان باید از برگزاری این جلسات در 
این شرایط خاص صرفنظر می کرد و وقت و توان خود را مصروف 
رسیدگی به مشکالت اقتصادی و مشکالت سیل زدگان در استان و 
اســتان های همسایه می نمود. و جلساتی رادر خصوص تحقق شعار 
ســال و ارزیابی از عملکرد مدیران در سال گذشته برای حمایت از 
کاالی ایرانی برگزار می کرد. اینکه جلســه بگذاریم در این شــرایط 
سخت با همدیگر خوش و بش کنیم آن هم در شرایطی که 22 روز 
از آغاز سال جدید گذشته و نمایندگان و سایر مسئوالن وقت جلسه 
را بــه تبریکات و تبلیغات اختصــاص دهند. خروجی خاصی برای 
مردم نخواهد داشــت. زیرا که سال هاست همین جلسات تشریفاتی 

برگزار می شود و آبی از آنها برای مردم گرم نمی شود.
آیا بهتر نبود جلســه شورای اداری استان امسال با توجه به اینکه در 
شرایط بحران سیل و بارندگی قرار داشتیم در همان اوایل و به همراه 
همان جلســات ستاد بحران تشکیل می شــد. تا مسائل و مشکالت 
مهم استان در نخســتین روزهای کاری مورد بررسی و چاره جویی 
قرار گیرد. و از تشکیلی جلســه ای که می توانست با ادغام در یکی 
از همان جلســات مدیریت بحران به نتایج قابل قبول تری نیز رسید 

خودداری می شد.
قرار اســت مدیریت های جوان و جهادی به صورت شبانه روی در 
خدمت مردم استان باشند. حال که هموطنان سیل زده در استان های 
مجاور و برخی مناطق اســتان چشــم امید بــه مدیریت های بحران 
دوخته انــد و مدیران جهادی باید گــره از کار این مردم بحران زده 
باز کنند. مدیــران بحران زده را که هنر مدیریــت بحران را ندارند 
کنار بگذارید و به جای تشــکیل جلســات کم بــازده کار را آغاز 
کنید که رونق تولید مســتلزم حضور مدیــران جوان و با انگیزه و با 
مدیریت های جهادی اســت. بارش های بهاری امسال فرصت بسیار 
مغتنمی برای رونق تولید در کشــور و استان در اختیار مدیران قرار 
داده اســت. ولی باید از این فرصت در میدان عمل استفاده برد نه با 
تشکیل جلسات سخنرانی که به قول استاد سخن سعدی به عمل کار 

برآید/ به سخندانی )سخنرانی( نیست.

دمای هوای همدان افزایش می یابد
 کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: بر اساس پیش بینی 
های صورت گرفته دمای بیشینه )روزانه( این استان در 2 روز آینده تا 

سه درجه سانتیگراد افزایش می یابد.
 محمد حســن باقری شــکیب در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس 
نقشه های پیش یابی هواشناسی آسمان استان تا 24 ساعت آیند صاف 
تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق و 

وزش مالیم باد پیش بینی می شود.
وی اظهار داشــت: بارش های رگباری در روزهای پنجشنبه و جمعه 
آینده افزایش می یابد و در ســاعت های میانی روز بیشتر اثر خود را 

می گذارد.
باقری شــکیب با بیان اینکــه در این مدت تغییــرات دمایی آنچنان 
محسوس نیست عنوان کرد: از ابتدای هفته آینده با ورود سامانه بارشی 

به استان، آسمان همدان بارانی می شود.

شمار جانباختگان سیالب همدان 
به 8 تن رسید

 مدیــرکل پزشــکی قانونی همدان گفت: 8 تن بر اثر ســیالب و 
عوارض مرتبط با آن جان خود را در این استان از دست دادند.

علی احســان صالح در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: تنها 2 تن از 
این تعداد بر اثر سیالب جان باختند و مابقی بر اثر عوارض و حوادث 

مرتبط با سیل فوت کردند.
وی این عوارض را شــامل ریزش آوار، برق گرفتگی و دیگر حوادث 
دانست و بیان کرد: مهمترین عامل مرگ این افراد سهل انگاری است.

مدیرکل پزشکی همدان توضیح داد: افرادی که بر اثر ریزش آوار جان 
باختند نسبت به استحکام خانه خود دقت بیشتری می کردند هم اینک 

در قید حیات بودند.

»عدم کاهش 
اشتراک ها« 
وعده ای 
در حد حرف! 
 با وجود صدور نامه ای از سوی معاونت 
سیاسی ـ امنیتی اســتانداری همدان مبنی بر 
پرداخت هزینه اشتراک ها و عدم کاهش تعداد 
اشتراک ها در ســال جدید، اما این مسئله از 
سوی دستگاه های اجرایی رعایت نشده است. 
به نوعی مدیران دســتگاههای اجرایی برای 
فرار از پاســخگویی و در تیــررس نبودن از 
چشم رسانه ها نبود اعتبار را بهانه کرده اند تا 

راه ارتباط با رسانه ها را ببندند.
در روزهای پایانی ســال گذشــته پرداخت 
هزینه اشتراک رسانه ها و نشریات که از سوی 

دســتگاه های اجرایی با کوتاهی مواجه شده 
بود، به معاونت سیاســی و امنیتی استانداری 
رســید و دستور پرداخت از سوی وی صادر 

شد.
آزادبخــت در نامــه ای رســمی بــه تمام 
دستگاه های اجرای اســتان دستور داد تا در 
جهت کمــک به رســانه ها و افزایش تعامل 
بیشــتر با مطبوعات استان نسبت به پرداخت 

مطالبات رسانه ها اقدام کنند.
در این نامه همچنین پیشنهاد شد اشتراک سال 
98 نشریات نســبت به سال 97 کمتر نباشد 

و در صورت امکان افزایش نیز داشته باشد.
این نامه با پیگیــری اداره کل روابط  عمومی 
اســتانداری و بعــد از درخواســت خانــه 

مطبوعات استان به دستگاه ها ارسال شد.
اســتاندار همدان نیز در نشست با رسانه های 
استان قول مساعد برای همکاری با رسانه ها 
را داده و در این راســتا دستورات الزم را به 

حوزه معاونت سیاســی و امنیتی استانداری 
ابالغ کرده است.

بر این اساس مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل اســتانداری همــدان در گفت وگو 
با فــارس اظهار کرد: اینکــه نامه ای مبنی بر 
دریافت اشتراک نشریات از سوی دستگاه ها 
صادر شده اســت، گواه بر حتمی بودن این 
اتفاق نیست و هر دستگاهی طبق شرایط خود 

باید اقدام کند.
اســدا... ربانی مهــر با بیان اینکــه با اجبار 
نمی توان از دســتگاه ها خواست نسبت به 
دریافت اشتراک اقدام کنند ضمن اینکه این 
البته به  مسئله نیز غیرقانونی اســت گفت: 
دستگاه ها اعالم کردیم در راستای کمک به 

رسانه ها اشتراک رسانه ها کم نشود.
وی با بیان اینکه باید دستگاه ها اعتبار خود را 
نیز مد نظر قرار می دهند خاطرنشان کرد: هر 
ســال هزینه اشتراکات را تا این زمان از سال 

پرداخت کرده بودیم اما امسال هنوز نتوانستیم 
و مجبوریم تغییراتی در تعداد اشتراک ایجاد 

کنیم.
مدیرکل روابــط عمومی و امــور بین الملل 
استانداری همدان در خصوص عدم پرداخت 
اشــتراک از سوی برخی دستگاه ها نیز گفت: 
ســایر ادارات نیز با مشــکل بودجه مواجه 
هستند که رسانه ها نگران نباشند، دیر و زود 

دارد اما پرداخت می شود.
در ادامــه مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان 
همدان نیز گفت: آقای آزادبخت طی نامه ای 
اعالم کرده هزینه اشــتراکات پرداخت شود 
و شمارگان اشــتراک نشریات نیز حداقل به 

اندازه سال قبل باشد.
مهرداد حمزه با تأکید بر اینکه دستگاه ها طبق 
آن نامه باید عمل کنند بیان کرد: این موضوع 
که برخی دستگاه ها اقدام به دریافت حتی یک 

نسخه نشریه نیز نکنند، مورد قبول نیست.

اقشار مردمی، گروه های سیاسی، فرهنگی و مسئوالن حمایت خود را از سپاه اعالم کردند 

پاسداری از نهادی ارزشی

  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
همدان با اشــاره به اینکه حجم مخزن ســد 
اکباتان همدان به  94 درصد رســیده است، 
گفت: حجم مخزن ســد اکباتان 32 میلیون 

متر مکعب است. 
منصور ســتوده ، با بیان اینکــه دریچه های 

ســد اکباتان قبل از ســرریز باز شده است، 
اظهارکرد: دریچه های ســد اکباتان به منظور 
خــروج رســوبات و گل و الی به میزان 15 
درصد باز شده و 15 مترمکعب در ثانیه آب 

از این دریچه ها خارج می شود. 
وی تصریــح کرد: براســاس دســتورالعمل 

هرســاله بایــد در تمامی ســدهای درحال 
بهره بــرداری دریچه ها بازگشــایی شــود تا 
رســوبات و آب بــی کیفیت موجــود در 

ترازهای پایین مخزن سد خارج شود. 
وی با بیان اینکه در باالدســت ســد اکباتان 
ذخایر خوبــی از برف وجــود دارد، افزود: 
ذخایر باالدســت ســد اکباتان درحال ذوب 
شدن است و اگر دریچه های سد باز نمی شد 
قطعًا ظرف 2 روز آینده این ســد ســرریز 
می کرد اما به منظور شستشــوی رسوبات و 

کنترل سیالب باز شده است. 
ســتوده یادآور شــد: باز ماندن دریچه های 
ســد اکباتان تا زمانیکــه بتوانیم ورودی های 
باالدســت را کنترل کنیــم و حجم مخزن را 
در تراز نرمال نگهداریم ادامه خواهد داشت. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
با اشــاره به ذوب برف های باالدســت سد 
اکباتان، گفــت: پیش بینی می شــود حداقل 
10 میلیون متر مکعب آب از باالدســت وارد 

حوزه سد اکباتان شود. 

94 درصد مخزن سد اکباتان پر است

بازگشایی دریچه های سد اکباتان
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خبر یادداشت

باران بهاری تاالب های همدان را زنده کرد
 مســئول دبیرخانه مدیریت زیست بومی تاالب های استان همدان گفت: بارش های 

اخیر موجب پُر آب شدن و احیای دوباره تاالب های این استان شد.
فاطمــه کاظمینــی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: کاهش بارندگی در کنار دســت 
انــدازی مردم به طبیعت موجب کم آب و خشــک شــدن بیشــتر تاالب های این 

استان شده بود.
وی اضافه کرد: تاالب طبیعی »چم شــور« اسدآباد پیش از بارش های اخیر به طور کامل 

خشک شده بود که باران بهاری دوباره به این تاالب زیبا زندگی بخشید.

رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان گفت: تاالب »آق گل« 
مالیر که چند سالی از کم آبی رنج می برد نیز به طور 100 درصد آبگیری شد.

کاظمینی اضافه کرد: درصد زیادی از ظرفیت سد اکباتان همدان، آبشینه، سدکالن مالیر، 
تصفیه خانه و تاالب پیرسلمان اسدآباد نیز آبگیری شد.

وی گفت: بارش های اخیر و پُر شــدن تاالب ها موجب پیشــگیری از بروز ســیالب، 
جلوگیری از تبدیل شــدن تاالب ها به کانون گرد و غبار، پر شدن منابع آب زیر زمینی، 
حضور پرندگان مهاجر و باال رفتن تنوع زیستی و تعدیل آب و هوای منطقه شده است.

مسئول دبیرخانه مدیریت زیست بومی تاالب های استان همدان ادامه داد: شمار زیادی از 
پرندگان که از جنوب کشور به سمت منطقه سیبری در حال مهاجرت هستند در تاالب 

های این اســتان فرود آمدند که برای نمونه می توان انواع اردک ها، آبچلیک، خوتکا و 
چشیم را مثال زد.

کاظمینی تاکید کرد: باید با مشــارکت شهروندان، پیشگیری از برداشت های بی رویه و 
حفر چاه های غیرمجاز در حفظ تاالب ها کوشا باشند.

وی اظهار داشت: برنامه مدیریت زیست بومی تاالب آق گل در حال تهیه است و در تهیه 
این طرح از ایده و نظر مردمان ســاکن در حاشیه تاالب و ذی نفعان با برگزاری کارگاه 

هایی بهره گرفته می شود.
بر اســاس آخرین آمارها همدان رتبه ســوم بارش های کشور را به خود اختصاص داده 

است.

بحران فرصتی برای نمایش میزان آمادگی 
برای مقابله است 

 کبودراهنگ- عظیمی مجذوب- خبرنــگار همدان پیام: مدیریت 
بحران باید به سطحی برسد که به استقبال بحران برویم و از این کلمه 

به عنوان فرصت استفاده کنیم.
فرماندار کبودراهنگ در شــورای اداری این شهرستان با اشاره به این 
مطلب گفت: بحران ســیل در کشور، اســتان و شهرستان ها عبرت و 
تجربه ای بود برای ســتاد مدیریت بحران که در مقابل حوادث چقدر 
آمادگی دارد و تجهیزات در چه وضعیتی قرار دارد و چگونه باید این 

حوادث را مدیریت نماید تا کمترین خسارت به مردم وارد شود.
حجت ا... مهدوی با اشــاره به اینکه میزان خسارت وارده از سیل در 
شهرســتان هنوز به صورت کارشناسی شده و به روز مشخص نیست 
گفت: مدیران دستگاه های اجرایی و نهادهای مربوط به صورت دقیق، 
کارشناسی شــده و با در بر گیری کامل میزان خسارت های وارده از 
ســیل را هر چه زودتر به ســتاد مدیریت بحران ارسال نمایند. تا در 

تخصیص اعتبارات و کمک تأمین این خسارت بهره مند شوند.
وی گفت: به طور تقریبی 1259 واحد مســکونی در بخش گل تپه از 
سیل و بارندگی های اخیر دچار خسارت های زیاد شده اند که به همت 
مســئوالن ستاد بحران شهرســتان مردم این شهرستان کمترین میزان 

خسارت را متحمل شده است.
حجت االســالم نقی باقری امام جمعه شهرســتان نیز در این جلسه 
ضمن قدردانی از تالش های شبانه روزی اعضای ستاد مدیریت بحران 
شهرســتان در کنترل و مدیریت سیل در شهرســتان گفت: بحران ها 
فرصتی برای رشــد و تعالی مجدد است و ملت ایران با عبور از این 
بحران بعد از 40 ســال یک بار دیگر خاری بر چشمان دشمنان ایران 
اسالم شدند به طوری که دشــمنان از شیطنت خود در این وضعیت 
بحرانی ســپاه پاســداران ما را که همه ملت ایران را شــامل می شود 
تروریســت می خوانند و این نشان از پیشــرفت ایران و مدیریت در 
وضعیت بحرانی است که حسادت را در وجود دشمنان تحریک کرده 

است.
رئیس سازمان اطالعات شهرستان نیز از ارتقاء پایه های امنیت کشور 
خبر داد و گفت: علی رغم تمام خســارات های مالی و جانی ناشی از 
ســیالب که در 23 استان کشور ایجاد شده با نگاه به الیه های پنهان و 
کمتر دیده شده جامعه در این ایام پایه های امنیت در سایه همپوشانی 
مردم و نظام ارتقاء یافته اســت و شیطنت دشمنان نیز در این برهه از 

زمان ناشی از همین ارتقاء امنیت در جامعه است.
مجیدی گلی فرمانده انتظامی شهرســتان نیز کبودراهنگ را امن ترین 
شهرستان اســتان خواند و عنوان داشــت: به یاری خداوند متعال و 
تالش برادران انتظامی و نظامی و آگاهی مردم در این ایام هیچ سرقتی 
صورت نگرفته و کبودراهنگ جز شهرستان های امن استان محسوب 

می شود.

تخریب بیش از یک هزار واحد مسکونی 
در بخش گل تپه در بارندگی های اخیر 

 کبودراهنگ-  اکرم حمیدی- خبرنگار همدان پیام: در بخش گل تپه 
یک هزار و 349 واحد منزل مســکونی در بارندگی های اخیر تخریب 

شده است.
فرماندار شهرســتان کبودراهنگ در جلسه ستاد بحران بخش گل تپه 
عملکرد مدیریت بحران را مطلــوب ارزیابی کرد و افزود: در بازدید 
میدانی که از روســتاهای بخش گل تپه داشــتیم شاهد مواردی بودیم 
که به لحاظ مدیریت بحران در بخش مطلوب عمل شــده و عملیات 
پیشگیرانه برای به حداقل رســاندن خسارت ها صورت گرفته است 
هیچ منتی نداریم مســئولیت قبول کردیم که شــبانه روز باشیم حتی 

جانمان را هم برای مردم می دهیم.
حجت ا... مهدوی بیان داشــت: گل تپه بخش ویژه ای در استان همدان 
اســت که به لحاظ جغرافیایی و همسایگی با استان مرزی کردستان و 
اماکــن ملی و فراملی نظیر سوباشــی و علیصدر که یک افتخار برای 

کشور و استان است این بخش را متمایز کرده است.
وی ادامه داد: شهرســتان ما از نظر امدادی و ماشین آالت با توجه به 
وسعت  شهرستان ضعیف است باید تقویت شود همچنین همبستگی 
یکی از مواردی است که می تواند در هنگام بحران بسیار مثمرثمر باشد 
بنابراین مردم و مسئوالن باید همیشه همبستگی را میانشان حفظ کنند.

فرماندار کبودراهنگ اظهار کرد: بخشداران، بنیاد مسکن، شهرداران و 
دهیاران باید دقت کنند در صــدور مجوز، دادن پروانه و پایان کار تا 
هیچ گونه کوتاهی در بحــث رعایت حریم ها صورت نگیرد چرا که 
ساخت و سازها در حریم های مشخص شده تخلف است و هیچ کسی 

حق ساخت و ساز در حریم رودخانه را ندارد.
بخشدار گل تپه نیز در این نشست گفت: مدیران بخش در بحران اخیر 

آماده باش کامل بودند و این باعث شد خسارت ها به حداقل برسد.
دهقانی خواه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در سطح بخش افزود: در 
7 روســتای بخش گل تپه سنگ چینی انجام شده است و قطار قویی، 
گمین قلعه، آالن سفلی و کهنه حصار که در مدیریت بحران و کاهش 

خسارت بسیار نقش آفرینی کرد.
وی ادامه داد: جدولگذاری ها در ســطح روســتاها توسط دهیاران و 
شرکت تعاونی دهیاران تالشگر تأثیر بسزایی در هدایت و روان سازی 
آنها داشت الیروبی سیل ها، راهنگ ها و رودخانه های روستاها و شهر 
را به عنوان اقدام پیگیرانه توســط شــهرداری، دهیاری و اعضا ستاد 
بحران داشتیم. بخشداری گل تپه همچنین بیان داشت 389 سانتی متر تا 
به حال بارش در بخش گل تپه داشــتیم که 133 میلی متر آن مربوط به 
ابتدای امسال تاکنون است و 2 هزار و 531 واحد دامی تخریب شده 
و یک هزار و 349 واحد منزل مسکونی نیز تخریب شده که امیدواریم 
هر چه ســریعتر توسط کارشناسان بنیاد مسکن هر چه سریعتر تعیین 
خســارت شــوند تا مردم بتوانند کارهای دریافت تسهیالت را انجام 
دهنــد و بانک ها نیز در پرداخت تســهیالت به آنها همکاری بیش از 

پیش را داشته باشند.

170هزار گردشگر نوروزی  از جاذبه های 
نهاوند بازدید کردند

 نهاوند-خبرنگارهمدان پیام: رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان نهاوند از بازدید نوروزی 170هزار گردشگر در 
تعطیالت نوروز خبرداد و گفت: از این تعداد 18هزار و 500 گردشگر 
در شهرستان در مراکز اسکان مهمان سراها، مهمانپذیر ها و هتل های 

شهرستان اسکان داشته اند.
محسن جانجان افزود: ســراب های گیان ، فارسبان و  گاماسیاب به 
همراه حمام حاج آقا تراب و نمایشگاه نوروزی بیشترین بازدیدها را 

داشته است.
به گفته جانجان علی رغم بارش های یک هفته ای و مساعد نبودن هوا 
و توصیه به لغو سفرهای نوروزی به غرب، نسبت به سال گذشته در 

مدت مشابه آمار اسکان کاهش ناچیزی داشته است.

مدیر امورآب و فاضالب روستایی شهرستان نهاوند 
خبر داد:

رفع مشکل 3 خط انتقال آب در مجتمع 
گاماسیاب

 مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان نهاوند از رفع مشکل 
3 خط انتقال آب در مجتمع آبرســانی گاماسیاب خبر داد و گفت: در 
صورت باز شدن مسیر و تسهیل شــرایط عبور و مرور، مشکل خط 

انتقال چهارم نیز به زودی رفع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان؛ 
ابراهیم طاهری بااشاره به خسارات ناشی از سیالب اخیر در شهرستان 
نهاوند،گفت: متاســفانه بر اثرجاری شدن ســیل در روزهای پایانی 
تعطیالت نوروزی، شاهد بحرانی شدن شرایط برخی روستاها بودیم 
که درچنین شرایطی؛ شکســتگی برخی خطوط انتقال آب، قطع آب 
در برخی نقاط و آســیب به تعدادی از تاسیســات و مخازن از جمله 

مشکالت بود.
وی ادامه داد: در شــرایط بحرانی مذکور، 4 خط انتقال آب در مجتمع 
آبرســانی گاماسیاب را براثر رانش زمین و شکستگی خطوط ازدست 
دادیم که البته این 4 خط، آبرســانی به 12روستا در شهرستان نهاوند 

را عهداه دار بودند.
طاهری با بیان اینکه در دیگر نقط روســتایی شهرســتان نیز بعضا با 
مشــکل قطعی آب مواجه بودیم،عنوان کرد:پس ازعادی شدن شرایط 
جوی، توانسیم مشــکل 3 خط از خطوط انتقال آب مجتمع آبرسانی 
گاماســیاب را مرتفع نماییم و البته مشکل خط چهارم به دلیل  صعب 
العبور بودن منطقه هنوز حل نشــده و اکیپ و عوامل رفع حوادث در 

این خصوص مشغول به فعالیت هستند.
وی توضیح داد:بخشــی از مشکالت به دلیل بسته شدن جاده  منتهی 
به مجتمع آبرســانی است که در صورت رفع این مشکل، خط انتقال 

چهارم نیز ترمیم خواهد شد.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه 
در کنار مجتمع آبرسانی گاماسیاب سعی کردیم مشکل قطعی آب در 
برخی نقاط روستایی را نیز مرتفع نماییم،گفت: در حال حاضر مشکل 
قطعی آب در روستاهای قلعه قباد و گرده کندی با وارد کردن چاه به 
مدار انتقال به طور کامل رفع شــده ودرروستای سرخ کند نیز تنها در 
ساعاتی از روز با مشکل قطعی آب مواجه هستیم که با تالش همکاران 

ما مشکل  این روستا نیز به زودی رفع خواهد شد.

روابط عمومی اداره  کل امور مالیاتی استان همدان

قابل توجه مؤدیان محترم 
مالیات بر ارزش افزوده

ــر  ــات ب ــه مالی ــی اظهارنام ــه الکترونیک ــت ارائ مهل
ــامانه  ــق س ــتان 97 از طری ــزوده دوره زمس ارزش اف
ــاه  ــن م ــا 31 فروردی ــر ت www.evat.ir  حداکث

ــد.  ــی باش ــاری م ــال ج س
35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

1526 مرکز ارتباط مردمی
)م الف23(

آگهی مزایده اجـاره  )نوبت دوم(

اداره کل بهزیستی استان همدان

اداره کل بهزیســتی اســتان همــدان در نظــر دارد بهــره بــرداری  ) اجــاره( از پارکینــگ  بیمارســتان  شــهید 
ــری از  ــره گی ــا به ــده  ، ب ــناد مزای ــدرج در اس ــات من ــا جزئی ــی و ب ــده عموم ــق مزای ــتی  را از طری بهش
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت   www.setadiran.ir   و بــا شــماره مزایــده 5098000103000001 بــه 

صــورت الکترونیکــی واگــذار نمایــد 
زمان انتشار در سایت: ساعت 14 روز چهار شنبه 1398/1/21 مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 14 روز سه شنبه  

1398/1/27
تاریخ بازدید : از 1398/1/27 لغایت 1398/2/8 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 14 روز دوشنبه 

1398/2/9
زمان بازگشایی : ساعت 10 روز سه شنبه1398/2/10زمان اعالم به برنده : 1398/2/11

قیمت پایه:  مبلغ 2/040/000/000 ریال  سالیانه  مبلغ تضمین  شرکت در مزایده 102/000/000 میلیون ریال  ضمانت 
نامه معتبر بانکی دارای اعتبار  سه ماهه اعتبار آگهی 90 روز می باشد 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه( 

، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد . 
2-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل 

مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره 

های ذیل تماس حاصل نمایند :
4-مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 021-41934 

5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سایت سامانه) www.setadiran.ir (  بخش " ثبت نام / پرو فایل 
مزایده گر " موجود است.

 )م الف 25(

 نهاوند- معصومه  کمالوند- خبرنگارهمدان 
پیام: سال 98 با بارش های قابل توجهی آغاز 
شد و در مقایسه با دوره های گذشته در مدت 

مشابه هم افزایش قابل توجهی داشته است.
و همین سبب شــده تا مردم تصور کنند این 
بارندگی ها کسری مخازن را جبران و مشکل 
کمبود آب هم رفع شــده اســت اما اینطور 

نیست.
به گفته مدیر آب منطقه ای شهرســتان نهاوند 
بارش ها از ابتدای ســال تا کنون 728/1دهم 
میلیمتر اندازه گیری شــده و در 24ســاعت 
گذشــته هم4/3 دهــم  میلیمتر بوده اســت 
که بارش ها در مدت مشــابه ســال گذشته 
192/9میلــی متر اســت و 277درصد مدت 
مشــابه و 127درصد بلند مدت افزایش داشته 
اســت و نهاوند پر بارش ترین شهر استان از 

ابتدای سال تا کنون بوده است.
ــن تصــور  ــاره ای ــر درب احمــد حســین مالمی
ــبب  ــا س ــارش ه ــن ب ــد ای ــی گوین ــه م ک
جبــران کمبــود ذخایــر آب هــای زیرزمینــی 
ــای آب  ــفره ه ــت: س ــم گف ــت ه ــده اس ش
ــا  ــیده ت ــول کش ــا ط ــال ه ــی س ــر زمین زی
پــر شــده و در حــال حاضــر هــم 10متــر و 
48صــدم ســانتی متــر از ســال 75 تــا کنــون 
افــت آب هــای زیــر زمینــی داشــته ایــم کــه 
ــی  ــته 10/20 میل ــال گذش ــار در س ــن آم ای

ــوده اســت. ــر ب مت
به گفته مالمیر این بارش ها روشــن شــدن 
چاهها را به تعویق می اندازد و در تغذیه آب 
های زیر زمینی هم موثر هســت اما نه آنچنان 

که بشــود گفت جبران کمبود ذخایر آب زیر 
زمینی شده است.

ســالیانه حدود 47ســانتی متر افــت آب در 
شهرســتان داریم و کل کسری مخزن از سال 
75تا 97)سال گذشته(  166میلیون متر مکعب 
بوده است و در حال حاضر هم 12میلیون متر 

مکعب کسری مخزن داریم.
مالمیر می گوید: عمــده این هدر رفت ها از 
طریق اضافه برداشت چاهها انجام می شود که 
در حال حاضر  چاه های عمیق شهرستان هم 
با حکم قضایی پلمپ و حق برداشت ندارند.

جلوگیری از برداشــت های مــازاد و نصب 
کنتورهای هوشمند نقش موثری در کنترل این 
وضعیت و بهبود شــرایط آب سفره های زیر 

زمینی دارد.
مدیرآب منطقه ای شهرســتان نهاوند درباره 
رعایت حریــم رودخانه هــا و جلوگیری از 
ســاخت و ســازهای غیر مجاز هم گفت: در 
زمان اوج بارش ها در برخی مناطق شهرستان 
با اجرای ایــن موضوع مانع ورود ســیالب 
و آســیب رســانی آن به مســکن، اراضی و 

واحدهای تجاری شدیم.

در دوره های گذشته بارش های مشابه شرایط 
موجود در حاشــیه رودخانه ها سبب هدایت 
شدن ســیالب به خانه های روستایان و وارد 
شدن خسارت های قابل توجهی به آنها شده 

بود.
روستای فارسبان از توابع بخش خزل از عمده 
این اقدامات بود که با حکم قضایی آزاد سازی 
بســتر  رودخانه پرآب روســتا که در حریم 
روستا و محل زندگی مردم قرار دارد و تعمیق 
و تعریــض آن مانع ورود ســیالب به محیط 

روستا شدیم.

 فرمانــده انتظامی شهرســتان همدان از 
دستگیری دو سارق خودرو خبر داد.

جمشید باقری در گفت وگو با ایسنا، با اعالم 
این خبر اظهار کــرد: در تاریخ 16 فروردین 
فردی به پلیس مراجعه کرده و مدعی بود در 
بلوار بعثت برای خرید، خودرو را در حاشیه 
خیابان متوقف کرده و در حالی که ســوییچ 
در داخل خودرو بوده است از ماشین خارج 

شده و به سوی سوپر مارکت می رود.
وی ادامــه داد:  پس از خارج شــدن  راننده   
از خودرو، دو فرد به ســرعت وارد خودرو 

شــده و پس از درگیری فیزیکی و ضرب و 
جرح با   صاحب خودرو به سرعت از محل 

متواری شده اند.
باقری تصریــح کرد: صاحب خودرو پس از 
این اتفاق در اسرع وقت موضوع سرقت را به 
فوریت های پلیس 110 اطالع داده و پس از 
تشکیل پرونده، دستگیری سارقان در دستور 

کار دایره تجسس کالنتری 12 قرار گرفت.
وی با اشــاره به تماس سارقان پس از مدتی 
با صاحب خودرو عنوان کرد: ســارقان پس 
از مدتی از ســرقت خودرو با مالکش تماس 

گرفته و در مقابل تحویل دادن خودرو از او 
پول درخواست کرده بودند که مالباخته با رد 
درخواســت آنها این موضوع را با پلیس در 

میان گذاشت.
باقری با اشــاره به اطالع پلیــس از تماس 
سارقان خاطرنشــان کرد: پس از اینکه محل 
قرار ســارقان با صاحب خودرو مشــخص 
شــد ماموران کالنتری و نیروی انتظامی در 
آن محل اســتقرار یافته و پــس از آموزش 
چگونگی برخورد صاحب خودرو با سارقان 

برای دستگیری این دو سارق آماده شدند.

وی بیان کــرد: هنگام حضور ســارقان در 
محل قرار در حالی که خودرویی همراه آنها 
نبود توســط ماموران دستگیر شده و پس از 
بازجویی آنها محل مخفیگاه خودرو مشخص 
و پرونده سارقان به مرجع قضایی برای تعین 

مجازات ارسال شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان همدان در پایان 
توصیه کرد: رانندگان هنگام خارج شــدن از 
خودرو سوییچ را همراه خود برده و به هیچ 
عنوان حتی برای یک لحظه درب خودرو را 

باز نگذارند.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری اسدآباد استعفا داد

ــدآباد  ــداری اس ــی فرمان ــط عموم  رواب
از اســتعفای معــاون سیاســی، امنیتــی و 
اجتماعــی فرمانــداری ایــن شهرســتان خبــر 

داد.
علی جمور در گفت و گو با ایســنا،اظهار 
استعفای  آزرمی  یزدان  کرد:روز  دوشــنبه 
خود از مســئولیت معاونت سیاسی ،امنیتی 
و اجتماعی فرمانــداری را تقدیم کرده که 
هنوز اســتعفای وی منتظر تایید استانداری 

است.
وی تصریــح کرد:بــا اســتناد بــه دســتوالعمل 
مورخــه  8523/001/20/95/م  شــماره 

 97/11/24مبنــی بــر اســتعفای مدیــران 
ــور  ــد حض ــه قص ــور ک ــه وزارت کش تابع
مجلــس  انتخابــات  دوره  یازدهمیــن  در 
اواخــر ســال 98  شــورای اســالمی در 
ــاه  ــن م ــان فروردی ــا پای ــد ت ــد بای را دارن
ــد. ــم کنن ــود را تقدی ــتعفای خ ــال اس امس

ــدت  ــه م ــی ب ــزدان آزرم ــت: ی ــی اس گفتن
ــلمان  ــداری پیرس ــولیت بخش ــال مس 2 س
اســدآباد را برعهــده داشــته و از اردیبهشــت 
سیاســی  معاونــت  تصــدی   97 ســال 
ــدآباد  ــداری اس ــی فرمان ــی و اجتماع ،امنیت

ــت . ــده گرف ــر عه را ب

بارش ها  کاستی سفره های زیر زمینی را جبران نکرد

نهاوند پر بارش ترین شهر استان

سارقان اخاذ دستگیر شدند
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سنایی:
آمریکا از شکست های بیست ساله اش 

در منطقه عبرت نگرفته است

 ســفیر ایران در روســیه در واکنش به تصمیم اخیر آمریکا علیه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نوشت: آمریکا از شکست های بیست 

ساله اش در منطقه عبرت نگرفته است.
مهدی سنایی، در این خصوص گفت:»آمریکا در ادامه اقدامات یک 
جانبه خود، بار دیگر نشان داد که به قواعد و هنجارهای بین المللی 
پایبندی ندارد. تصمیم   برای تروریستی اعالم  کردن سپاه که بخشی از 

ساختار کشور و نماد مبارزه با تروریسم در منطقه است.
 آمریــکا در ادامه اقدامات یک جانبه خود، بار دیگر نشــان داد که 
بــه قواعد و هنجارهای بیــن المللی پایبندی نــدارد. تصمیم   برای 
تروریستی اعالم  کردن سپاه که بخشی از ساختار کشور و نماد مبارزه 
با تروریســم در منطقه است، نشــان میدهد آمریکا از شکست های 

بیست ساله اش در منطقه عبرت نگرفته است
وزارت امــور خارجه ایران در اجرای این وظیفه به شــورای عالی 
امنیت ملی پیشــنهاد کرد که فرماندهی سنتکام و نیروهای آن به دلیل 
جنایــات در منطقه و حمایت از تروریســت ها و همچنین ارتکاب 
جنایــات جنگی در فهرســت تروریســت ها قــرار گیرد.نیروهای 
عملیاتی و پرسنل ســنتکام به طور مستقیم و غیرمستقیم در جنایات 
صورت گرفته در ســوریه، یمن، فلسطین و حمایت از داعش نقش 

دارند.
تصمیم اخیر آمریکا می تواند تبعات زیادی در پی داشــته باشد و از 
این پس آمریکایی ها در پایگاه هایشــان در منطقه ســرباز آمریکایی 
نیســتند و از نظر ما این پایگاه ها، پایگاه هایی تروریستی و نیروهای 
مستقر در آن تروریست شناخته خواهند شد.از این پس نوع برخورد 
با این نیروها متناسب با آنان خواهد بود و شرایط جدیدی را خواهیم 

داشت.

صالحی: گستاخی آمریکا نمی تواند در 
پیشبرد اهداف کالن هسته ای خللی وارد کند

 رئیس ســازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: همواره از رویکرد 
مســتقالنه و بی طرفانه آژانــس در قبال برنامه صلح آمیز هســته ای 
کشــورمان اســتقبال می کنیم و خود را پایبند به تعامل با آژانس در 

چارچوب تعهدات و توافقنامه ها می دانیم.
به گزارش ایســنا، علی اکبر صالحی، در ســیزدهمین ســالروز ملی 
فناوری هســته ای گفت اینجانب مفتخرم تا به نمایندگی از ســوی 
متخصصان و پژوهشــگران ســازمان انرژی اتمی اعالم نمایم که به 
یمن تالشهای صورت گرفته توسط این عزیزان امروز 114 دستاورد 
جدیــد و مورد نیــاز در زمینه های مختلف صنعت هســته ای آماده 
بهره برداری شده است که در این فرصت اجازه می خواهم تا به ارائه 
توضیحاتی مختصر پیرامون شــش دســتاوردی که لحظاتی دیگر به 

دست رئیس جمهور محترم در این سالن رونمایی می شود، بپردازم
وی ادامه داد طراحی و ســاخت ســانتریفیوژ زونال پیوســته، این 
اقدام در راستای گســترش فعالیت های سازمان در حوزه پزشکی و 
سالمت انجام گرفته است و در حال حاضر، یکی از اهداف راهبردی 
سازمان، خدمت رسانی به بخش سالمت و همراهی با جامعه پزشکی 
کشور در راستای کاستن از درد و رنج دردمندان و بیماران در سراسر 

میهن عزیز اسالمی است.
طراحی و ســاخت سیستم کنترلی ســامانه سنجش فرآیندی یکی 
دیگر از اقدامات مهم در راســتای اجرای پروژه ای اســت که از 
سوی ریاســت محترم جمهوری مورد تأکید قرار گرفته و اجرای 
آن در صــدر   برنامه های راهبردی ســازمان قرار گرفته اســت. 
شایان ذکر است که اســتفاده از ظرفیت مذکور در حوزه پیشران 
هســته ای، نویدبخش آغاز فصلی جدید در مســیر ارتقاء ســطح 

می باشد. سازمان  فعالیت های 
ســاخت چشــمه فوتونهای درهم تنیده کوانتومی نیــز از دیگر 
دستاوردهای ارزشمند ما در سال گذشته است. فنّاوری کوانتومی 
کــه در حوزه های محاســباتی، مخابراتی، زیســتی و حســگرها 
کاربردهای   گســترده ای دارند، در دهه اخیر به شکل روزافزونی 
در کشورهای پیشــرفته صنعتی مورد توّجه قرار گرفته و بسیاری 
از مراکــز و مجامع علمی و دانشــگاهی آنها انجــام پروژه های 
عظیم پژوهشــی در این زمینه را در دستور کار خود قرار داده اند. 
متخصصان و محّققان سازمان انرژی اتمی نیز تحّقق اهداف مورد 
نظر در ایــن بخش را وجهه همت خویش قــرارداده و اقدامات 

وسیعی در این حوزه را آغاز کرده است.

اماکن واقع درحریم رودخانه ها شناسایی شود
 رئیس جمهوری به اســتانداران دستور داد: ســاختمان ها و اماکن واقع در 
مســیل ها و حریم رودخانه ها را شناســایی و گزارش دقیقی به هیأت وزیران 
ارائه کنند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیأت دولت، حجت االسالم 
والمســلمین »حســن روحانی« رئیس جمهوری، به وزیر کشور دستور داد تا 
استانداران با همکاری شهرداری ها اماکن و ساختمان های در معرض خطر سیل 

را شناسایی و گزارش دقیقی را به هیأت وزیران ارایه کنند.
براســاس دســتور رئیس جمهوری، اســتانداران سراســر کشور موظف 
شــدند با همکاری شهرداری ها ســاختمان ها، اماکن و مستحدثات واقع 
در مســیل ها و حریــم رودخانه ها و در معرض خطر ســیل را در حوزه 
ماموریت خود شناســایی و گــزارش دقیق و جامعی را ظرف یک هفته به 

هیأت وزیران ارایه کنند.

تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل شد
 مجیــد تخت روانچی به پیشــنهاد وزیر امور خارجه و تصویب ریاســت 
جمهوری به عنوان ســفیر و نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران در سازمان 

ملل متحد منصوب شد.
به گزارش ایرنا، مجید روانچی در حال حاضر مسئولیت معاونت سیاسی دفتر 

رئیس جمهور را عهده دار است.
وی در دوران خدمت در وزارت امور خارجه سمت هایی چون سفیر و معاون 
نمایندگی دائم ایران در ســازمان ملل، ســفیر جمهوری اسالمی ایران در برن، 
معاون اروپا - آمریکای وزارت امور خارجه و دســتیار ویژه وزیر امور خارجه 

را عهده دار بوده است. 
روانچی همچنین در جریان مذاکرات حســاس و مهم هسته ای که در نهایت 

منجر به توافق برجام شد، عضو ارشد تیم مذاکره کننده بود.

مجلس تصمیماتی در شان ملت ایران علیه اقدامات 
آمریکا خواهد گرفت

 203 نماینده مجلس در نامه ای به رهبر معظم انقالب انتقاد ایشان در مورد عدم 
تصمیمات قانونی مجلس در مورد اقدامات خصمانه دولت آمریکا را به جان و دل 
پذیرفته و تاکید کردند که این نقصان را جبران کرده و از این پس تصمیمات قانونی 
در خور شان ملت ایران خواهند گرفت.احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس 
در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: در این نامه که در صحن علنی مجلس قرائت 
شد، آمده است حضرتعالی در فرمایشات ارزشمندتان در جوار مرقد حضرت رضا 
)ع( در ارتباط با عدم تصمیمات قانونی مجلس شورای اسالمی در مورد اقدامات 
دولت آمریکا انتقاد فرمودید که به جان و دل این انتقاد را پذیرفته و آن را وارد می 
دانیم و متعهد شدیم فرزندان شما در مجلس شورای اسالمی جبران این نقصان را 
کرده و تصمیمات قانونی در خور شان ملت انقالبی ایران اسالمی را خواهد گرفت.

واکنش ها به اقدام آمریکا علیه سپاه
 آمریکا، ســپاه پاسداران جمهوری اســالمی ایران را در فهرست 
گروه های تروریستی قرار داد در ادامه جمهوری اسالمی ایران نیز به 
صورت روشن اعالم کرد که به اقدام نابخردانه آمریکا پاسخ محکم 

خواهد داد.
به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای 
که از ســوی کاخ سفید منتشر شــد، گفت: من به طور رسمی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران از جمله سپاه قدس را به عنوان یک 
سازمان تروریســتی خارجی اعالم می کنم، ترامپ در ادامه ادعاهای 
خود گفت: که ســپاه ابزار اولیه دولت ایران برای هدایت و اجرای 
کارزار تروریســتی در جهان اســت. در همین ارتباط ظریف وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایــران در نامه ای به رئیس جمهور 
و رئیس شــورای عالی امنیت ملی خواستار قرار گرفتن نام نیروهای 
نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا در فهرست گروه های تروریستی 
از نظر جمهوری اســالمی ایران شد، شورای عالی امنیت ملی نیز با 
محکومیت شــدید این اقدام بیان کرد که جمهوری اســالمی ایران 
در اقدام متقابل در برابر اقــدام غیرقانونی و نابخردانه آمریکا اعالم 
می نماید،رژیم ایاالت متحده آمریکا را دوســت حامی تروریســم و 
فرماندهی مرکزی آمریکا موســوم به )ســنتکام (و تمامی نیروهای 

وابسته به آن را گروه تروریستی می داند.
ظریــف در پیام توییتر خــود بیان کرد: که ایــن تصمیم یک هدیه 
انتخاباتــی نابجای دیگر به نتانیاهو و اقــدام ماجراجویانه خطرناک 

دیگری از آمریکا در منطقه است.
همچنین روحانی رئیس جمهور اســالمی ایران در این ارتباط بیان 
کرد: که آمریکا در رأس تروریســم عالم است ، روحانی در مراسم 
سیزدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای خطاب به آمریکا بیان کرد: 
شما می خواهید سپاه در رأس حمالت آمریکا و صهیونیست نباشد، 
تمام توطئه هایی که آنها علیه انقالب کرده اند در چهل ســال گذشته 
منجر به شکســت شــد. همه اقوام و ادیان و مردم، دوشادوش هم 
ایستاده اند و سپاه انقالب اسالمی در این میان پرچمدار بزرگی است.

در این میان مقامات کشوری و لشکری نسبت به تروریست خواندن 
سپاه توسط آمریکا واکنش نشان دادند.

محمدعلــی جعفــری فرمانــده کل ســپاه پاســداران بیــان کــرد حــال 
ــی مرتکــب شــده، ارتــش و نیروهــای  ــن حماقت ــکا چنی کــه آمری
امنیتــی آمریــکا در منطقــه غــرب آســیا، دیگــر آرامــش امــروز را 

نخواهنــد داشــت.
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز عنوان کرد: اگر 
آمریکایی ها که سپاه پاسداران را به عنوان گروه های تروریستی قرار 
داده اند، این اقدام حماقت آمیز را اجرایی کنند، بر اساس راهبردهای 

تعیین شده نظام، مقابله به مثل مقتدرانه می کنیم.
الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی در واکنش به این موضوع 
عنوان کرد: ایران، ارتش آمریکا و پنتاگون را در لیست تروریسم قرار 
می دهد. همچنین رئیس قوه قضائیه نیز اعالم کرد با اقدام آمریکا در 

قبال سپاه مقابله به مثل شود.
عراقچی معاون سیاســی، وزیر امور خارجه ایران، تصمیم آمریکا را 
خطایی راهبردی دانســت و گفت: این تصمیم تحول بســیار جدی 
میان، تهران و واشــنگتن است که به پاســخ قاطع و صریح مواجه 

می شود.
در ایــن ارتبــاط ســفیر مســکو در نظریــه متفــاوت بــه ایــن 
موضــوع گفــت: کــه هــدف اصلــی آمریــکا از تروریســتی اعــالم 
کــردن ســپاه پاســداران ،علیــه  ایــران نیســت بلکــه نگــه داشــتن 
عــراق بــه عنــوان میــدان اصلــی جنــگ در خاورمیانــه و ممانعــت 
از ایســتادن دولــت عــراق بــر روی پاهــای خــود بعــد از 15 ســال 

ــت. ــم اس ــا تروریس ــارزه ب ــی و مب ــای داخل جنگ ه
همچنین وندی شــرمن دیپلمات ســابق آمریکایی بیان کرد: اقدام 

ترامپ علیه سپاه، نیروهای ما در منطقه را به خطر می اندازد.
به گزارش سایت دیپلماسی ایران، ریچارد دالتون سفیر سابق انگلیس 
در تهران با روزنامه گاردین عنوان کرد: که تروریســتی اعالم کردن 
ســپاه یک تنش زایی بزرگ با ایران است اما گمان نمی کند که ایران 

بخواهد وارد یک نبرد نظامی با آمریکا شود.

دو فوریت طرح 
»مقابله با اقدام خصمانه آمریکا« تصویب شد 

 نماینده مردم همدان و فامنین 
اســالمی  شــورای  مجلس  در 
گفــت: مجلــس بعــد از اقدام 
آمریکا در تروریســتی خواندن 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
دوفوریــت طرح »مقابله با اقدام 
خصمانــه آمریــکا« را تصویب 

کرد. 
 امیر خجســته در گفت و گو با 
فــارس اظهار کــرد: نمایندگان 

مجلس شــورای اســالمی بعد از اقدام آمریکا در تروریستی خواندن 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی دوفوریت »مقابله با اقدام خصمانه 

آمریکا« را تصویب کردند.
وی با بیان اینکه فعاًل کلیات این طرح تصویب شده است گفت: بعد 
از تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تصویب مصوباتی علیه آمریکا 
در خانه ملت، این طرح بعد از چکش کاری از سوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی برای تصویب به صحن مجلس ارائه می شود.

این خبر در حال تکمیل است.

 آمریکایی هــا به خیال خود علیه ســپاه 
پاســداران و در واقع علیه انقــالب و ایران 
نقشه می کشــند و گربه رقصانی می کنند البته 

این خباثت ها به جایی نمی رسد.
رهبر معظــم انقالب اســالمی  در دیدار با 
جمعی از پاسداران و خانواده های آنان علت 
خصومت آمریکایی ها با ســپاه را پیشگامی 
آن در دفــاع از کشــور و انقالب خواندند و 
خاطرنشــان کردند: آمریکا و دشمنان نادان 
چهل سال اســت که هر چه در توان داشتند 
علیه جمهوری اسالمی به کار بستند اما هیچ 
غلطی نتوانستند بکنند و امروز دست انقالب 
و نظام اســالمی در منطقه و بلکه در دنیا باز 

شده است.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آیــت ا... خامنه ای 
ســپاه را یک دســتگاه برجســته و در خط 
مقدم مواجهه با دشــمن در میادین گوناگون 
برشمردند و اظهار داشتند: سپاه هم در میدان 
عملیاتی و مقابله با دشــمن در مرزها و حتی 
چند هــزار کیلومتر دورتــر در اطراف حرم 
حضرت زینب)س( پیشــقدم است و هم در 

میدان مقابله سیاسی با دشمن.
ایشــان کینه آمریکایی ها از سپاه را ناشی از 
همین مسئله دانستند و افزودند: آمریکایی ها 
بــه خیال خــود علیه ســپاه و در واقع علیه 
انقالب و ایران نقشه می کشند و گربه رقصانی 
می کنند، البته این خباثت ها به جایی نخواهد 
رســید و با برگشــتن کید و فریــب آنها به 

خودشان، دشــمنان جمهوری اسالمی مانند 
ترامپ و احمق هــای دور و بر نظام حاکمه 
آمریکا در حال حرکت به ســمت حضیض 

هستند.
ایشان، 40 سال توطئه علیه جمهوری اسالمی 
ایــران و در عین حــال پیشــرفت انقالب 
را نشــانه ناتوانــی آمریکایی هــا در متوقف 
کردن حرکت ملت ایران دانســتند و گفتند: 
دشمنان ایراِن عزیز، چهل سال است که انواع 
فشارهای سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی فراگیر 
را علیه ملت اِعمــال کردند اما حتی آن روز 

که جمهوری اسالمی تازه کار بود، نتوانستند 
هیچ غلطی بکنند.

رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به دست 
برتر جمهوری اسالمی ایران در منطقه، تاکید 
کردنــد: بر خالف تصور دشــمنان، عزت و 
قدرت امروز نظام اســالمی ناشــی از بمب 
اتم نیســت، چرا که مــا از ابتدا تأکید کردیم 
سالح هسته ای بر خالف مبانی دینی ما است 
و به آن نیازی نداریم، بنابراین اقتدار و عزت 
امروز ملت ایران در چشــم دنیای اسالم، به 
خاطر ایســتادگی، فداکاری و بصیرت مردم 

است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، الزمه استمرار این 
حرکت پر افتخار را شــناخت وظیفه و عمل 
به آن دانســتند و گفتند: بدون تردید انقالب 
به پیــش خواهد رفت، اما همــگان از آحاد 
مردم و بویژه جوانان تا سپاه پاسداران و کلیه 
نیروهای مسلح و دســتگاه های دولتی باید 
نقش خود را در این حرکت تشخیص دهند 
و بــا الگوگیری از عمــل مؤمنانه اولیاء الهی 
همچــون امام بزرگوار، بــرای خدا و در راه 

خدا به وظایف خود عمل کنند.

 روز گذشته کاخ ســفید سپاه پاسداران 
ایران را در زمره گروه های تروریستی قرار 
داد حال آنکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نیــروی نظامی رســمی و قانونی جمهوری 
اســالمی ایران می باشــد که از این حیث 
نخســتین بار است که یک کشــور نیروی 
نظامی شناخته شده متعلق به کشوری دیگر 
را تروریست می نماید معنی این تصمیم این 
است که از این پس آمریکایی ها این حق را 
برای خودشان محفوظ می دانند که هر کجا با 
سپاه پاسداران ایران برخورد نمایند نیروهای 
آن را تعقیب، دســتگیر و حتی به شــهادت 
برسانند و حمله به یگان ها و موقعیت های 
این نهاد انقالبی را وجاهت قانونی ببخشــد 
و آن را هم تراز مقابلــه با داعش و النصره 
و دیگر گروه های تروریســتی شناخته شده 
قلمداد نمایند. حرکتی که کاماًل غیرقانونی و 
متغایر با قوانین و حقوق بین الملل و منشور 
ســازمان ملل متحد و کنوانســیون های آن 
است و از مصادیق بارز نقض حاکمیت ملی 

دولت ها به شمار می رود.
این تصمیم بی شک از روی عجز و عصبانیت 
سردمداران کاخ سفید در مواجهه با هژمونی 
و نفوذ موثــر و خیرخواهانه ایران در منقطه 
می باشد اتخاذ شده است تصمیمی غیر حرفه 
ای و بســیار خطرناک اســت که در صورت 
عدم خویشــتنداری و شــکیبایی طرفین می 
تواند منطقه را به شدت متأثر سازد. جمهوری 
اسالمی ایران نیز در اقدامی هماهنگ، سریع و 
مقتدرانه ساعاتی بعد از تصمیم نسنجیده کاخ 
سفید نیروی برون مرزی ارتش آمریکا مستقر 
در غرب آسیا موسوم به CENTCAM را 

تروریست نامید.
خطرناک بودن تصمیم ترامپ از آنجا ناشــی 
می شود که حوزه مواجهه و تماس نیروهای 
ســپاه ایران و ارتش آمریکا بسیار تنگاتنگ و 
امکان رویایی خواسته یا ناخواسته به ناگزیر 
فراهم و محتمل اســت. مناطقی مثل عراق، 
ســوریه، خلیج فارس و تنگــه هرمز و حتی 
مرزهای غربی افغانســتان و این وضعیت در 
صورتی که آمریکا از موضع خود پایین نیاید 
تنها به سپاه پاسداران خالصه نمی شود بلکه 
تمامــی نیروهای نظامی، انتظامــی ایران در 

 CENTCAM مواجهه احتمالی با نیروهای
ارتــش آمریکا به پیــروی از تصمیم نظام به 
عنوان تروریســت با آنها برخورد می نمایند 
کــه قطعًا ضربه پذیری نیروهــای آمریکایی 
با توجــه به فرامنطقه ای بــودن آنها و عدم 
برخــورداری از حمایت های مردمی و گروه 
های شبه نظامی در کشور منطقه بیشتر است 
حــال آنکه دولت ها و ملت هــای منطقه با 
مــا روابط و عالیق بیشــتری دارند. در یک 
کالم آمریکا با ایــن حرکت امکان حضور و 
مانــدگاری خود در منطقه را ســخت تر می 

نماید.
بی شــک ناکارآمــدی و عــدم تأثیرگذاری 

تحریم های آمریکا بر ایران و عصبانیت ناشی 
از آن در اتخــاذ این تصمیم عجوالنه و خارج 
از نرم بین المللی از سوی آمریکا تأثیر اساسی 
داشــته اســت. اما در کنار آن مولفه و عوامل 
دیگری در شکل گیری این تصمیم تأثیرگذار 
بوده انــد، حضور و نقــش آفرینی جریانات 
رادیکال و تندرویی همچون نئومحافظه کاران 
کینه توزی مانند جــان بولتون و مایک پمپئو 
که دشمن قسم خورده ایران اسالمی هستند و 
روابطی آشکار و اثبات شده با جریانات ضد 
انقالبی و سلطنت طلب ها و گروه طرد شده 
رجوی دارند، که به زعم خودشــان مصصم 
هســتند قبل از پایان دوره ریاست جمهوری 

ترامپ اتفاقاتی را در ایران رقم بزنند.
از سوی دیگر مثلث شوم دشمنان منطقه ایی 
ایران اســرائیل- عربستان- امارات و نفوذی 
که بــر ترامپ و هیأت حــاک آمریکا دارند 
»اسرائیل بواسطه IPAC و البی صهیونیستی 
و آن دو به واســطه دالرهای نفتی »سوار بر 
موج نادانی و کوته بینی ترامپ شده و مصمم 
هســتند با تحریک ترامپ انتقام ناکامی ها و 

سرشکستگی های خود را از ایران بگیرند.
در این بیــن نباید از دو رویــداد و اتفاق 

کــه قرار اســت در آینده شــکل بگیرند و 
تأثیرگذاری آنها بر تصمیم و بازی خطرناک 
انتخابات اسرائیل  ابتدا  ترامپ غافل شویم، 
در هفتــه جــاری و همچنیــن انتخابــات 
ریاســت جمهوری ایاالت متحــده که در 
چند ماه آینده کلید می خورد. در اســرائیل 
نتانیاهو به شــدت با کاهــش اقبال عمومی 
مواجه شده است و برای بازسازی چهره و 
موقعیت خود در بین شــهروندان اسرائیلی 
به دنبال یک برگ برنده برای قدرت نمایی 
می گــردد و چه چیزی موثرتــر از آن که 
بتواند رئیــس جمهوری ایالــت متحده را 
مطیع و منقاد خود جلوه دهد که توانســته 
اســت او را به رویارویی مســتقیم با ایران 
وا دارد. )شــایان توجه آنکــه این تصمیم 
غیرمتعارف تنهــا یکی دو روز قبل از آغاز 
انتخابات اســرائیل اعالم شده است و چه 
بسا یک هدیه سیاســی از سوی ترامپ به 
نتانیاهو برای کمــک به جلب آراء عمومی 

باشند.( اسرائیلی  شهروندان 
خود ترامپ نیز تا چند ماه دیگر باید خود را 
برای بار دوم در مبــارزات انتخاباتی آمریکا 
مهیا ســازد در حالی که طبق نظرســنجی ها 

از محبوبیت او کاســته شــده است و او نیز 
همانند نتانیاهــو نیاز به انجام چند حرکت و 
قدرت نمایی فوق العاده و عوام فریبانه دارد 
تا شاید بر محبوبیت خود بیافزاید اگر چه تیر 
او در کره شمالی، ونزوئال، سوریه و ایران به 
ســنگ خورده است و تاکنون نتوانسته چهره 
خود را بازســازی نماید و این بار نیز راه به 

جایی نخواهد برد.
کاخ سفید با این حرکت عجوالنه و نامتعارف 
ضمن بدعتی شوم معادالت و تعامالت منطقه 
ایی و حتی جهانی را به چالش کشیده است 
که تبعــات و پیامدهای مخربــی را به دنبال 

خواهد داشت.
ایــن حرکت که به تحریک و فریب کاری 
جریانات تندرو داخلی آمریکا موســوم به 
نئــوکان هــا و متهدین منطقــه ای ناپخته 
آنها نظیر بن ســلمان و بن زائد و نتانیاهو 
که  اســت  مصصم  اســت  گرفته  صورت 
قبــل از پایــان دوره ریاســت جمهوری 
ترامپ اهداف شــوم خود را عملی سازد 
و آمریکا را در مســیر جنگ با ایران قرار 
دهنــد چرا که این جریــان وافراد مذکور 
بــه خوبی می دانند کــه در صورت پایان 
کار  روی  و  ترامــپ  ریاســت جمهوری 
آمــدن احتمالی دموکرات هــا دیگر نفوذ 
و جایگاهــی به این اندازه بــر حاکمیت 
سیاســی آمریکایی نخواهد داشــت و به 
زعم خودشــان دنبال آن هســتند که کار 

نمایند. یکسره  را 
این حرکت و تصمیم ترامپ البته در صورتی 
که در هفته آتی توسط کنگره آمریکا تصویب 
و قطعی شــود می تواند پیامد غیر ســازنده 
برای منطقه داشته باشــد، پیامد حداکثری آن 
می تواند خبطــی فاحش همچون آغاز جنگ 
از سوی آمریکا و ایادی آن باشد که خود حتی 
هزینه ها و نتیجــه آن را به خوبی نمی دانند 
و پیامد حداقلــی آن را از بین بردن احتمالی 
توافق فی مابین دو کشــور و بن بست کامل 
مذاکرات و توافقات گذشته است و پیامد آن 
برای منطقه نیز می تواند جنگ فراگیر و تبعات 
نامعلوم آن و شکل گیری مجدد و آزادی عمل 
گروه های تروریستی منطقه ای نظیر داعش و 

دیگران باشد.

رهبر معظم انقالب:

گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه 
به جایی نمی رسد

خبر

یادداشت روز 

تصمیم اشتباه ترامپ یا خودزنی آمریکا

آورده اند که بخت النصر پادشــاه ستمگر بابل در اواخر عمر خود چنان دچار نحوست 
و بداقبالی شده بود که حتی زمانی که به شکار می رفت تیر پرتابی از سوی او به جای 
آنکه به هدف بخورد به ســوی خود او باز می گشــت و زخمی اش می نمود. حکایت 
دیروز بخت النصر حکایت امروز ترامپ است که هر تصمیمی برای ضربه زدن به ایران 

می گیرد ضررش به خود او باز می گردد. امیدواریم که این بار نیز چنین باشد.

سیدمهدی موسوی 
دکتری علوم سیاسی 

و دانشجوی دکتری جامعه شناسی 

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نمایید.
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نیش و نوش

حقوقی

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 98 ابالغ شد
 هیأت وزیران به پیشــنهاد مشــترک وزارتخانه های بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای 
عالی بیمه ســالمت کشــور، تعرفه خدمات تشــخیصی و درمانی در سال 1398 را 

تصویب و ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا، با تصویب هیأت وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 
1398 در بخــش دولتی به طور میانگین 10 و در بخش خصوصی 13 درصد رشــد 
داشــته است.بر همین اساس، جدول شــرح تعرفه »خدمات تشخیصی و درمانی در 
بخش خصوصی در ســال 1398« تعیین شده که در سایت پایگاه اطالع رسانی دفتر 

هیأت دولت موجود است.

کار جمعی در حوزه مبارزه با مواد مخدر از اهمیت 
زیادی برخوردار است

 دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه کار جمعی در حوزه مبارزه با 
مواد مخدر از اهمیت زیادی برخوردار است،گفت:در امسال برنامه های متنوع، بدیع و 

نوآوری های جدیدی را ارائه خواهیم کرد.
اســکندر مؤمنی اظهار داشــت: در حوزه مقابله با عرضه، باید تحوالت اساسی انجام 
شــود، تمرکز بر مرزها و مناطق مرزی، اســتفاده از فناوری های جدید مثل پهپاد به 
جای عوامل انســانی، ترجیح اولویت اقدامات اطالعاتی نسبت به اقدامات عملیاتی و 
جمع آوری و ســاماندهی معتادان متجاهر به صورت مستمر از اهمیت بسیاری در این 

حوزه برخوردارند.

1700 زوج صاحب فرزند خوانده شدند
 معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی گفت: در سال 97 حدود 1700 کودک به 

خانواده های متقاضی فرزند خواندگی سپرده شدند.
حبیــب ا... مســعودی فریــد در گفتگــو بــا مهــر، تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر 26 
هــزار کــودک تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی هســتند و در مراکــز و خانه هــای 
ــداری  ــن نگه ــای جایگزی ــن در خانواده ه ــازمان و همچنی ــوان س ــودک و نوج ک

می شــوند.
فرید افزود: 10 هزار کودک در مراکز شبانه روزی و 16 هزار کودک نیز در خانواده ها 
نگهداری می شوند که در مراکز رشد در جهت توانمند سازی همه جانبه این کودکان 

اقدام خواهد شد.

بهداشتبهداشتدانشگاه
5 هزار نفر در رشته های بدون کنکور ثبت نام کردند

 مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تاکنون بیش از 5 هزار نفر برای پذیرش دانشجو 
صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مهرماه سال 1398 دانشگاه ها ثبت نام کرده اند.

حســین توکلی در گفتگو با مهر افزود: ثبت نام و انتخاب رشــته برای شــرکت در 
پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهرماه سال 1398 
دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در 
دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 10 شهریور سال 92 مجلس شورای 
اســالمی و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شــورای سنجش و پذیرش 

دانشجو 8 و 12 دی ماه 1397 از 20 اسفند 97 آغاز شده است.
وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام از 17 بهمن 97 منتشر شده است و کلیه داوطلبان 
متقاضی ثبت نام و انتخاب رشــته برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس 
ســوابق تحصیلی آزمون سراســری مهر ماه ســال 1398 موضوع قانون سنجش و 

پذیرش دانشجو می توانند در این مرحله ثبت نام کنند.

قبل از نابیناشدن سیگار را ترک کنید
 طبق نتایج یک مطالعه جدید، سیگار کشیدن با آسیب به شبکیه چشم می تواند 

موجب نابینایی شود.
به گزارش فرارو، محققان هشــدار می دهند ســیگار کشیدن نه تنها به قلب و ریه ها 

آسیب می رساند، بلکه می تواند موجب نابینایی هم شود.
ســیگار کشیدن موجب افزایش ترکیبات شیمیایی در جریان خون شده و در نتیجه، 
جریان خون و اکسیژن به شبکیه چشم کاهش می یابد. همین مسئله موجب می شود 
افراد ســیگاری دو برابر دیگران در معرض بیماری چشمی دژنراسیون ماکوال قرار 

گیرند.«
مطالعه اخیر نشــان داده است که تغییرات قابل توجهی در قوه بینایی افراد سیگاری 
در تشــخیص رنگ قرمز-سبز و آبی-زرد ایجاد می شود که بیانگر این مطلب است 
که مصرف مواد حاوی مواد شیمیایی نوروتوکسیک، نظیر آنچه که در سیگار وجود 

دارد، ممکن است موجب کوررنگی کامل شود.

اجرای کامل پرونده الکترونیک سالمت
 ســخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، گفت: وزیر بهداشت قول داده است که 

پرونده الکترونیک سالمت تا دو ماه آینده به طور کامل عملیاتی شود.
به گزارش ســالمت نیوز، حیدرعلی عابدی، در تشــریح جزئیات دســتور کار 
نشســت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در این نشست گزارشی هم 
در رابطه با اجرای برنامه های عادی وزارت بهداشت ارائه شد و وزیر قول داد 
که صد درصد در 2 ماه آینده پرونده الکترونیک سالمت به طور کامل عملیاتی 
شــود، همچنین به مزیت اجرای این پرونــده در زمان ارائه خدمات در مناطق 
ســیل زده پرداخت که کمک زیــادی به برنامه ریزی در روند خدمات رســانی 

کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با پوشش خدمات سالمت، آن دسته از خدماتی که در 
سال 97 توسط بیمه سالمت حذف شده بود، بار دیگر اضافه شود، اما برای فرانشیزها 

به صورت پلکانی برنامه ریزی شود.

الگوی ادب و جانبازی

علی حیدری «

 روز چهارم شعبان ســال بیست و ششم هجري والدت حضرت 
اباالفضل العباس اســت که به جهت جانفشانی ایشان در روز عاشورا 
در تقویم کشــور به روز جانباز نامگذاری شده است. می کوشیم در 
این فرصت به گوشــه ای از فضایل برجســته اخالقی ایشان نگاهی 

داشته باشیم.
 حضرت عباس)ع( با آنکه در شــمار ائمــه معصومین)ع( نبود اما به 
جهــت پرورش یافتــن در خاندان والیت و هم نشــینی با حضرات 
معصومین)ع( به مقام واالیی رسید. سخنانی که از ناحیه امامان معصوم 
در جهت تکریم شخصیت واالی حضرت عباس)ع( صادر شده است 
شــاهدی بر این مدعاست. امام حسین علیه الســالم در بزرگداشت 

جانفشانی های حضرت اباالفضل)ع( چنین فرمود:
»َجــزاک اللَّ َخیراً یا أَِخی، لََقْد جاهدَت فِی اللَّ َحــقَّ ِجهادِهِ«؛ »برادرم! 
خداوند پــاداش نیک به تو بدهد، تو در راه خــدا به طور کامل جهاد 
کردي«. نیــز در زیارت ناحیه مقدســه در خصــوص مقام حضرت 
عباس)ع( چنین می خوانیم: »سالم بر ابوالفضل العباس علیه السالم پسر 
امیرالمومنین؛ آن که با کمال مواســات و ایثار و برادري، جانش را نثار 

برادرش حسین علیه السالم کرد، آن که دنیا را وسیله آخرت قرار داد. 
آن که خود را فداکارانه فداي برادر نمود، آن که نگهبان دین و ســپاه 
حسین علیه السالم بود، آن که تالش بسیار براي آب رسانی به سوي 
لب تشــنگان نمود، آن که دو دستش در راه خدا قطع شد«. همانطور 
که گفته شــد، یکی از مهم ترین دالیل رسیدن حضرت عباس)ع( به 
چنین جایگاه واالیی، پرورش در دامان استادی مانند امیرمؤمنان علی 

علیه السالم بود. 
حضرت علی علیه الســالم فرزندانش را به خوبی تربیت کرد، از این 
رو آنــان از با ادب ترین افراد جامعه خود بودند. حضرت عبّاس )ع( 
از همین مکتب درخشان، درس ادب آموخته بود؛ لذا از ویژگی هاي 
زندگی سراسر درخشــان حضرت عبّاس )ع( ادب او در همه دوران 

سال هاي زندگی اش از کودکی تا آخر عمر بود. 
روایت شــده که حضرت عبّاس علیه السالم بدون اجازه در کنار امام 
حسین علیه السالم نمی نشست و اگر پس از اجازه می نشست، مانند 
عبدي خاضع، دو زانو در برابر موالیش می نشست. نیز نقل است که 
در طول 35 ســال عمر حضرت عبّاس علیه السالم آن بزرگوار هرگز 
برادرش امام حسین علیه السالم را برادر خطاب نکرد، بلکه با تعبیراتی 
مانند: ســیدي، موالي، یا بن رسول ا...، آقاي من، سرور من، اي پسر 
رســول خداصلی ا... علیه وآله، آن حضرت را صــدا می زد، به جز 
در مورد آخرین ســاعت عمر و در لحظه شهادت که صدا زد: برادر، 
برادرت را دریاب! این تعبیر نیز یک نوع ادب بود؛ زیرا بیانگر آن بود 
که برادرت رسم برادري را با بهترین وجه ادا کرد و تو اي برادر، اکنون 

با مهر برادري به من بنگر. 
در منابع اســالمی نقل شده اســت روزي امام حسین علیه السالم در 
مسجد آب خواست. عبّاس )ع( که در آن هنگام کودک بود، بی آنکه 
به کسی بگوید با شتاب از مسجد بیرون آمد. پس از چند لحظه دیدند، 
ظرفــی را پر از آب کرده و با احترام خاصی ظرف آب را به برادرش 

امام حسین علیه السالم تقدیم کرد.
آری قمر منیر بنی هاشم )ع( با جانفشانی و جانبازی خود به خصوص 
در روز عاشورا و در دفاع از حریم والیت و امام زمان خویش به چنان 
درجه ای از فضیلت و معرفت رســید که امام معصوم یعنی حضرت 

سجاد)ع( این چنین در مقام عمویش زبان به تکریم می گشاید: 
»خداونــد رحمت کند عبّــاس )ع( را، او ایثار کرد و دچار مصائب و 
امتحان عظیم گردید و جانش را فداي برادرش حســین علیه السالم 
نمود، تا آنجا که دست هایش در این راه قطع گردید، خداوند به جاي 
آن دو دست، دو بال به او عنایت کرد، که در بهشت همراه فرشتگان با 
آن دو بال پرواز می کند.... براي عبّاس علیه السالم در پیشگاه خداوند 
بزرگ، مقامی بس ارجمند است که همه شهیدان در روز قیامت، نسبت 

به آن مقام حسرت می برند«.
منابع:

زیارت ناحیه مقدسه
شیخ صدوق، الخصال

حمیدی، امید حرم: زندگی حضرت ابوالفضل عباس علیه السالم

کیهان: بحران سیلی و دولت بدون سخنگو 
 حاال هر چی بحران دنیاســت میاد تو ایران تا پایلوت بحران 

هم بشیم!!
سپهر: قبولی مدیریت بحران استان همدان در بارش های اخیر 

 ما که سیل نداشتیم این نمره قبولی برای یه کم بارش هستش؟
هگمتانه: نرخ های موجود در بازار ارز واقعی نیست 

 بدون شرح!!
شرق: بیش از 7 هزار مسکن بالاستفاده است 

 این همه بی خانمان داریم توش جا بدین تا از بالتکلیفی در بیان!!
جام جم: قانون افزایش حقوق سربازان تبلیغاتی بود

 تبلیغ کردن تا جوونا الاقل برن سربازی بلکه حقوقی بگیرن!!
همدان پیام: بارش ها تولید را رونق می دهد؟!!

 اینم از سال رونق تولید!!
کیهان: کت نقی معمولی را از تن سینما در آورید

 اینم شد کت احمدی نژاد!!
خبر ورزشی: سیلی سرخ در فوتبال 

 بدون شرح!!
شرق: گزارش محرمانه سیل

  مگه ما با سیل نامحرمیم!!
جمهوری اسالمی: دستگیری 4 دروغ پرداز سیل در تهران 

 دروغگوها هم دادگاهی میشن!!
سپهر غرب: کاروانسرای همدان هتل می شود

 حاال یه زمانی کاروان اونجا اطراق میکرده االن مسافر!!
دنیای اقتصاد: سیل بند پول های پر قدرت

  برای همه چی سیل بند بزنیم شاید دیگه بحرانی نداشته باشیم!!
هدف ورزشی: سالم معنادار دایی 

 سالم بی طمع!!
اعتماد: مسکن به بازار ارز گره زد 

 به بازار ریال هم گره بخوره باز گرون تموم میشه!!
کیهان: هنوز از ارز دولتی بوی رانت می آید

 اگر بوی کباب آمد از آن باغ خیاالتی نشو خر میکنن داغ!!

ضبط مکالمه تلفنی جرم نیست
 یک وکیل دادگستری گفت: صرف ضبط صدای مکالمه شخصی 
با ســایرین، فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز 
مبتنی بر مجرمانه بودن صرف تشــکیل آرشــیو از مکالمات شخصی 

وجود ندارد.
پیام درفشــان در گفت وگو با ایرنا با اشاره به انتشار مطلبی به نقل از 
یکی از وکالی دادگســتری در یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه » ضبط 
صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی 2 ســال حبس دارد« اظهار داشــت: 
در جرایم شــنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه ای و دسترسی غیرمجاز 
به داده های در حال انتقال، شــرط بدیهی امکان تحقق فعل مجرمانه، 
فقدان »سمت مجاز« در ارتباط است یعنی عناوین مجرمانه شامل حال 
اشخاص دخیل در ارتباط نمی شود و لزوماً می باید توسط فرد ثالث 

ارتکاب یابد .
این وکیل دادگســتری افزود: بدیهی اســت در صورت سوء استفاده 
از مطالب ضبط شــده توســط طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با 
ســایر عناوین مجرمانه باشــد می تواند دارای مسئولیت کیفری شود 
اما صرف ضبط مکالمه توســط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه 
وصف مجرمانه اســت و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه 

بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی موجود نیست.
درفشان تاکید کرد: در پاره ای از مشاغل مانند وکالت، امکان دارا بودن 
حفظ سوابق مکالمه با موکالن، بسیار کاربردی است و قابلیت استناد 
آتی نزد موکل در خصوص درخواست هایی که براساس آن اقدامات 
وکالتی انجام پذیرفته دارد. همچنین به عنوان مثال می توان از ثمرات 
ضبط مکالمات خبری یاد کرد که در صورت مشــکالت آتی قابلیت 

ارائه مصاحبه اصلی توسط طرفین را داراست.
این وکیــل دادگســتری ادامه داد: بنــا بر اصطــالح حقوقی از 
متفرعات حق تمتع گفتمان در حریم مشترک، امکان حفظ سوابق 
گفتگوی شــخصی خود است و انتفاع از آن تا زمانی که با قاعده 
مشــهور »الضرر و الضرار« تالقی نیافتــه فاقد هرگونه قبح و منع 

است. عقلی 
درفشــان افزود: تاکید می شــود حق ضبط مکالمه شــخصی با 
عنایت به دخیل بودن خود شــخص در مکالمه مآغازیت عقالنی 
می یابد و در صورتی که از صوت ضبط شــده »استفاده ابزاری« 
جهت انجام اعمالی مانند تشــویش اذهان عمومی، نشــر اکاذیب 
و اقدام علیه امنیت ملی و ســایر اعمال مجرمانه شــود، مرتکب 
دارای مســئولیت کیفری برای آن عمل مجرمانه اســت و صرف 
ضبط صدای مکالمه شــخصی خود با ســایرین فاقد منع قانونی 
اســت و همچنین هیچ گونه ســابقه قضایی در راستای ممنوعیت 

نیست. ضبط صدای مکالمه شخصی موجود 
وی اضافه کرد: بیان مطالب غلط علمی و درج آنها در رســانه موجب 
به اشتباه انداختن مردم و ایجاد هراس بی مورد می شود و عملکردی 
اخالقی نیست. طبق قاعده فقهی » حالل محّمد حالل إلی یوم القیامة«، 
اصل بر حلیت امور اســت. قاعــده حلیت به معنای جواز تصرف در 
اشــیای خارجی است که در حلیت آنها تردید شده است. برای مثال، 
هرگاه در حالل یا حرام بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل 

حلیت، به حالل بودن آن حکم و اصل اباحه جاری می شود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: درباره تمام متفرعات تمتع از حقوق 
نیز، اصل بر حلیت و جواز است مگر اینکه قانونگذار صراحتاً آن امر 

را ممنوع کند.

  استان همدان 17هزار و 882 جانباز را از 
دوران جنگ تحمیلی بــه یادگار دارد که این 
رقم در کل کشــور به تعداد 570 هزار و 643 

نفر جانباز است.
تالش برای خدمت رســانی به جانبازان طی 
سه دهه گذشــته در حالی انجام گرفته است 
که جانبازان میهن از خدمات ارائه شده چه به 
لحاظ درمانی و چه به لحاظ معیشــتی راضی 

نیستند. 
با این حــال گریزی به مباحــث جانبازی و 
مشــکالت جانبازان زدیم تا در روزی که در 
تقویم جمهوری اســالمی به نام آنان به ثبت 
رسیده اســت، این گنجینه های ارزشمند دفاع 

مقدس مورد توجه بیشتر قرار گیرند.
حدود سه دهه از پایان جنگ تحمیلی گذشت 
جنگی نابرابر که باعث آسیب دیدگی افرادی 
شد که برای آزادی این مرز و بوم، عضوی از 
بدن خود را از دســت دادند اما با این وجود 
همچنان بار رنج ناشی از این نقص عضو در 
کنار برخوردهای اجتماعی و نیز مشــکالت 
روحی و جسمی بر دوش آنها سنگینی می کند. 
جانبازان بر این موضوع معتقدند که در جامعه 
کنونی مــا ادبیات جانبــازی تغییرات زیادی 
یافته و در بســیاری از موارد، منزلت جانبازی 

دستخوش تعارفات شده است.
گفته میشود که در ســطح جامعه، در برخی 
موارد الگوهــای رفتاری جدیــد ناهمخوان 
بــا فرهنگ ایثارگری گســترش یافته که این 
رفتارها متعارض با گفتمان ایثارگری اســت. 
اکنون تحوالت ارزشــی در حوزه جانبازی و 
ایثارگری، به رویکردی مادی و معیشتی یافته 
است، به گونه ای که مباحث مادی و اقتصادی 
جای مباحث ارزشی را گرفته و این تحول بر 
دغدغه های فرهنگی گروه جانبازان و خانواده 

های آنان افزوده است.
با این رویکــرد به نظر میرســد حتی توجه 
مســئوالن به جانبازان نیــز رنگ و رخ باخته 
و در پاره ای از مــوارد از نیازهای آنان غافل 

شده اند.
اگر از مباحث ارزشــی و هویتــی جانبازان 
بگذریم به مهمترین دغدغه انان برای داشتن 
یک زندگی ساده میرسیم که عمده مسائل آنان 

را در بر میگیرد.
درمان جانبازان مساله ای است که کل زندگی 
خانواده جانباز را در بر گرفته چنانچه از زمان 
مجروحیت، مداوای درست، دریافت به موقع 
داروهای مورد نیاز، رسیدگی و پایش سالمت 

به واسطه خدمات بیمه ای از موضوعات قابل 
بحث آنان شده است. 

یــک جانبــاز 60 درصدی جنــگ تحمیلی 
اســتانمان با بیان اینکه از مهرمــاه 96 قرداد 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران با بیمه ایران به 
اتمام رسید و به بیمه دی منتقل شد گفت: این 
موضوع باعث اعتراض برخی ایثارگران جهت 

ارائه خدمات نامطلوب توسط این بیمه شد.
وی که مدتی اســت برای مــداوای عارضه 
های ناشــی از مجروحیت شیمیایی به یکی 
از بیمارســتان ها مراجعه میکند با مشکالتی 
رو به رو اســت که آن هــا را در گفت وگویی 

مطرح میکند.
این جانباز دفاع مقدس اســتانمان مشکل را 
نحوه خدمات رســانی بیمارستان ها و کارا 
نبودن بیمه ها در تامیــن نیازهای جانبازان 
می داند و در شرح ماجرای بستری شدنش 
در بیمارستان میگوید: مدتی پیش مجبور به 
بســتری در یکی از بیمارستان ها شدم آنجا 
گفتند قراردادشــان با بیمه فسخ شده است 
که گویا بــه خاطر پرداخت نکردن به موقع 
بیمه، این بیمارســتان تمایلــی به همکاری 

نداشت.
وی گذشته از این مشکل به گالیه از رسیدگی 
نامطلوب بیمارستان ها برای مداوای جانبازان 
اشــاره کرد و افزود: در بیمارستانها رسیدگی 
مناســبی انجام نمی شود و با توجه به تجربه 

های قبلی بیشتر از ُمسِکن استفاده میکنند. 

بیمارستانها اغلب داروی خاصی که مربوط به 
بیماران شیمیایی می شود را ندارند.

پای درد دل های احمــدی جانباز دیگری که 
دو پای خود را از دســت داده است نشستیم 
که وی نیز نخســتین مشکل جانبازان مداوا و 
درمان جانبازان و رســیدگی به مشکالت این 
بخش می داند و می گوید: ساماندهی خوبی در 
بیمارستان های تخصصی که اعضای بنیادشهید 
را تحت پوشش دارد وجود ندارد و همین امر 
باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکالت در 
این حوزه شده است. از روزی که یک شرکت 
بیمه طرف قرارداد با بنیاد شــد مشکالت ما 

هم بیشتر شد. 
م - احمدی بیان کــرد: چون فقط در برخی 
بیمارســتان های خاص به صــورت محدود 
می توان از بیمه استفاده کرد جانبازان بسیاری 
داریم که با وجود همه مشــکالت معیشــتی 
بیشــتر آزمایش ها، ویزیت ها و جراحی ها را 
آزاد انجام می دهند که کار را خیلی مشــکل 
می کند به همین دلیل ممکن است متخصص 
مورد نظر در بیمارستان یا مرکز درمانی تحت 
پوشــش شــرکت بیمه طرف قرارداد در ان 

بیمارستان فعال نباشد.
این جانباز 70 درصد از کمبود برخی داروها 
به لحاظ تحریم و نیــز امکاناتی چون پروتز 
نیز ســخن گفت و اظهار کرد:  ما برای انجام 
برخی امور پزشکی مجبوریم هزینه ها را نقدی 
پرداخت کنیم چرا که متأســفانه شــرکتهای 

بیمــه ای وقتی بدهی های باال به مراکز درمانی 
دارنــد آنها نیز قراردادهایشــان را با آنان لغو 

میکنند. 
وی ادامه داد: جانبازان در زمان جوانی بیماری 
خاصی بجز مــورد جانبازی خود نداشــتند 
اما اآلن با گذشــت ســالها از زمان جنگ و 
افزایش سن، مشکالِت قلبی، ریوی یا کبدی 
به آنها اضافه شــده و متأسفانه برای این قبیل 
مشــکالت در بودجه بنیاد شــهید پیش بینی 

خاصی نشده است.
این جانباز دفاع مقدس از نبود امکانات الزم 
برای جانبــازان از جمله امکانات ورزشــی، 
تفریحی و ... اظهار گله کرد و افزود: در حالی 
که برخی دستگاهها امکانات الزم را در اختیار 
دارنــد اما در مواجهه با جانبازان این موارد را 

در اختیار نمی گذارند.
در هر حال آنچه مهم به نظر می رسد توجه به 
قشری است که در روزگار سخت این کشور 
برای دفاع از آرمانها و ارزشهای واالی نظام به 
پا خواســتند و در راه پیروزی حتی از جان و 

مال خود نیز گذشتند.
اگر بر نهادهای مســئول تکریم و رسیدگی به 
این گروه ضرورت دارد قطعا مردم جامعه نیز 
باید قدردان این عزیزان جان بر کف باشــند 
تا فرهنگ ایثارگری در جامعه رخت بر نبندد 
چرا که این فرهنگ هم اینک نیاز اصلی جامعه 
بوده و همان ابتدای ســال در ســیل اخیر نیز 

شاهد این نوع ایثار بودیم. 

پشت پرده  مشکالت جانبازان 
در فضای تبلیغاتی خدمت به آنان

خطر مسمومیت 
با مصرف 
قارچ های سمی

 مســئول روابط عمومــی مرکز حوادث 
و فوریت هــای پزشــکی همــدان از خطر 
مســمومیت مردم با مصرف قارچ های سمی 

در فصل بهارخبر داد.
بارش ها و رعد و برق های اخیر در ســطح 
کشور شرایط مناســبی برای رویش گیاهان 
به ویژه گیاهــان پرخطر ایجاد می کند و این 
نگرانی وجــود دارد که مردم به مصرف آنها 

روی آورند.
به گزارش فارس، ســال های گذشته به ویژه 

اوایل ســال 97 شاهد مســمومیت و فوت 
عــده ای از هموطنان با مصــرف قارچ های 
ســمی بودیم و امســال نیز چــون امکان 
گرایش به مصرف این نوع مواد وجود دارد، 
اطالع رسانی می تواند در این زمینه موثر باشد.

قارچ ها از گروه های گیاهی پرخطر و پرفایده 
هستند که گونه خوراکی و سمی دارند و هر 
فردی نمی تواند گونه سمی و خوراکی آن را 
از هم تشخیص دهد پس باید در مصرف این 

نوع گیاه  دقت کافی داشت.
مســئول روابــط عمومی مرکــز حوادث و 
فوریت های پزشکی همدان در این خصوص 
اظهار کرد: ســال گذشته 47 نفر در استان بر 
اثر مصرف قارچ ســمی مســموم شدند که 
بیشترین آمار متعلق به نهاوند بود، متاسفانه  
یک نفر نیز به علت مصرف قارچ ســمی در 

رزن فوت کرد.
عباس اولیاســمیع با بیــان اینکه 721 نفر تا 
اردیبهشت ماه ســال گذشته در کشور در اثر 
مصرف قارچ های سمی مسموم شدند و 10 
نفــر نیز فوت کردند گفــت: قارچ ها که در 
دنیای غذاها در گروه ســبزی ها طبقه بندی 
می شــوند، از لحاظ فنی جزو گیاهان نیستند 
بلکه به دسته قارچ ها برمی گردند، با این حال 
به دلیل خواص تغذیه ای جایگاه ویژه ای در 

سبد سبزیجات پیدا کرده اند.
مســئول روابــط عمومی مرکــز حوادث و 
فوریت های پزشــکی همدان بــا بیان اینکه 
قارچ گیاهی است که در شرایط مناسب آب 
و هوایی رشــد کرده و بیش از 38 هزار نوع 
دارد تصریح کرد: بعضی از قارچ ها سمی اند 
و بعضــی از آن ها خوراکی هســتند، رنگ، 

شکل و اندازه قارچ ها می تواند خیلی متنوع 
و مختلف باشد.

وی با بیان اینکه قارچ های ســمی مشابهت 
نزدیکــی بــا قارچ هــای خوراکــی دارند 
بنابراین مصرف هر نوع قارچ ناشــناخته ای 
توصیه نمی شــود گفت: اصل مهم در حفظ 
سالمتی با مصرف قارچ استفاده از قارچ های 
پرورشی با مجوز تولید و زیرنظارت جهاد 
کشاورزی و دانشــگاه علوم پزشکی است 
کــه این مهم نه تنها ضرری برای ســالمتی 
ندارد بلکــه ما را از خواص قارچ، همچون 
اکسیری در ارتقای سالمت بهره مند خواهد 

کرد.
اولیاســمیع به فوایــد کم نظیــر قارچ های 
خوراکی اشاره کرد و افزود: با مصرف قارچ 

کنترل فشار خون باال امکان پذیر است.
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گزارش

روند تامین کاالهای اساسی در همدان 
ادامه دارد

 معاون نظارت و بازرســی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
گفت: برنامه تامین و نظارت بر توزیع کاالهای اساسی همچون گوشت 

قرمز، گوشت مرغ، برنج، قند و شکر در استان ادامه دارد.
علیرضا شــجاعی افزود: تا تاریخ 20 فروردین 98 بیش از سه هزار تن 
شکر در استان همدان ذخیره شده است که عالوه بر توزیع برای مصرف 

مردم، از آن برای تولید قند نیز استفاده می شود.

وی اظهار داشــت: این کاال در بسته های 900 گرمی با قیمت 40 هزار 
ریال و فله ای به ازای هر کیلوگرم 33 هزار ریال در فروشگاه های بزرگ 

استان در حال توزیع است.
شجاعی ادامه داد: قند نیز در بسته های پنج کیلوگرمی با قیمت 235 هزار 

ریال در بازار همدان عرضه می شود.
وی با اشاره به اینکه عرضه گوشت مرغ در استان به تعادل رسیده است 
عنوان کرد: مرغداری های داخلی، گوشت مرغ استان را تامین می کند و 
قیمت آن به به ازای هر کیلوگرم به کمتر از 120 هزار ریال رسیده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان به ایرنا 

گفت: برنج نوع یک وارداتی نیز با قیمت 57 هزار ریال و نوع 2 با قیمت 
47 هزار ریال در فروشگاه های بزرگ استان توزیع می شود.

وی با اشــاره به اینکه ســهمیه گوشــت قرمز وارداتی استان به موقع 
تامین می شــود ادامه داد: گوشــت قرمز منجمد بــا قیمت 295 هزار 
ریال، گوشت گرم گوساله 470 هزار ریال، گوشت گوسفند استرالیایی 
47 هزار ریال و گوشــت گوسفند آســیای میانه 46 هزار ریال عرضه 

می شود.
شــجاعی گفت: در روزهای نوروز 1398 بیش از 2 هزار تن ســیب و 

پرتقال با قیمت مصوب در استان همدان توزیع شد.

قنادان نگران توزیع شکر و روغن هستند
 قنادان همدانی نســبت به کمبود روغن و شکر در بازار و تأمین 
نیازهای مــردم در ماه های آینده به ویژه مــاه مبارک رمضان نگران 

هستند.
تأمین ســه قلم »شــکر«، »آرد« و »روغن« برای قنادهای همدانی با 
دشــواری مواجه شده است، آنها می گویند این اقالم را نمی توانند به 
ســادگی در بازار تهیه کنند. این اتفاق در آستانه ماه مبارک رمضان 
آنها را بیشــتر نگران کرده که نتوانند نیازهای مردم را پاسخ گفته و 
شــاید مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود شــوند. این قنادها 
معتقدند در هر واحد صنفی حداقل پنج نفر مشــغول به کار است و 

از مسؤوالن می خواهند که این مشکالت را برطرف کنند.
عزت جامی، یکــی از قنادان قدیمی همدان گفت: فروشــگاه ها از 
عرضه روغن وحشــت دارند چراکه اگر بخواهند روغن عرضه کنند 

به دلیل افزایش قیمت آن با بازخواست مسؤوالن مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه قیمت روغن افزایش یافته و دســتگاه های نظارتی 
چون تعزیرات حکومتی ایــن قیمت ها را قبول ندارند افزود: همین 
مسأله باعث می شود بازرســان به برخورد با واحدهایی بپردازند که 

روغن عرضه می کنند.
این قناد همدانی با اشــاره به اینکه تحویل روغن نیمه شــب 
رخ می ده، بــه فارس گفت: متأســفانه به دلیــل نبود مدیریت 
مناســب بازار مجبور هســتیم که روغن ها را نیمه شب تحویل 

. یم بگیر
وی با بیان اینکه مواد اولیه در کشور وجود دارد اما عرضه آن پیچیده 
شده اســت ادامه داد: قیمت هایی که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
مواد اولیه در نظر می گیرند مورد قبول مســؤوالن نیســت و به نظر 
می رســد عرضه کاالها با این قیمت مورد نظر مســؤوالن نیز برای 
تولیدکنندگان مقدور نیست به همین دلیل عرضه کنندگان نیز از تهیه 

و توزیع آن خودداری می کنند.
جامی با بیان اینکه با همه این وجود ما سعی می کنیم مشتری را نگاه 
داریم خاطرنشــان کرد: پیش از این قنادی هایی که توان مالی باالیی 
نداشــتند مدت دار مواد اولیه مورد نیاز خــود را تأمین می کردند که 
در شــرایط فعلی امکان پذیر نیست و این به معنای تعطیلی برخی از 

واحدهای صنفی است.
وی بــا بیان اینکه اگر مشــکل تأمین مواد اولیه برطرف نشــود در 
ماه مبارک رمضان به مشــکل برخواهیم خورد گفت: البته برخی از 
مســؤوالن می گویند مــواد اولیه در بازار موجود اســت اما از آن ها 

می خواهیم به ما نشان دهند.
 افزایش قیمت ها سود شــیرینی و سوغات را کاهش 

می دهد
علی اکبر زرین خلیلی، دیگر قناد همدانی در گفت و گو با فارس اظهار 
کرد: ما از دولت تقاضا داریم که این شــرایط را مدیریت کند و سه 

ماده اصلی روغن، شکر و آرد را  برای قنادان تأمین کند.
وی با بیان اینکه هزینه های تمام شــده تولید سه برابر افزایش یافته 
اســت افزود: بند جعبه شــیرینی از کیلویی 2 هزار و 500 تومان به 
17 هزار تومان و جعبــه از کیلویی 3 هزار تومان به 15 هزار تومان 

رسیده است.
این قناد تصریح کرد: هزینه جعبه نیز باید نقداً به حساب تولیدکننده 

واریز شود تا بتواند سفارس را آماده کند.
وی با بیان اینکه جعبه بسته بندی شکیل در همدان نیز تولید نمی شود 
و بایــد از تهران تأمین کنیم ادامه داد: این مســأله باعث می شــود 

بسته بندی سوغات نیز با مشکل مواجه شود.
زرین خلیلی با اشاره به اینکه نوروز سال گذشته مسافران از سوغات 
همدان به خوبی استقبال کردند خاطرنشان کرد: اما امسال استقبال به 
شدت ضعیف بود. وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو کماج از 7 هزار 
تومان به 14 هزار تومان رسیده است گفت: افزایش قیمت ها به نفع 
ما نیســت و هرچه قیمت افزایش یابد، سود قنادی ها کاهش خواهد 
یافت. درخواســت 300 واحد صنفی قنــادی در همدان تأمین مواد 
اولیه در آســتانه ماه مبارک رمضان است تا بتوانند به مردم خدمات 

مناسبی ارایه کنند.

نازل های سوخت گیری همدان
 استاندارد هستند

 مدیرکل استاندارد همدان گفت: در ایام نوروز 210 نازل عرضه 
بنزین، گازوئیل، گاز مایع و سی ان جی در جایگاه های استان مورد 

بازرسی و آزمایش قرار گرفت که تمام آنها استاندارد بودند.
محمد مددی اظهار داشت: دست کم چهار بار در سال از نازل های 
جایگاه های ســوخت گیری در نقاط مختلف اســتان نمونه گیری 

می شود.
وی افــزود: در نمونــه گیری نازل های ســوخت بنزین و گازوئیل 
رویکــرد جلوگیری از کم فروشــی مدنظر اســت و در ایام نوروز 
هیچ گونه تخلف در کم فروشــی بنزین و گازوئیل در جایگاه های 

سوخت استان گزارش نشده است.
مددی به ایرنا گفت: در صورت اطمینان از تخلف، نازل سوخت بی 

کیفیت مهر و موم می شود.
مدیرکل اســتاندارد همدان همچنین به آزمون و کالیبراسیون دستگاه 
های توزین ســبک اشاره کرد و گفت: 257 دستگاه ترازوی اصناف 
در تعطیالت نوروز آزموده شــدند که موردی از تخلف در آنها دیده 

نشد.
مددی گفت: همدان شــهری گردشــگر پذیر است و بازرسی های 
انجام شده در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان صورت گرفته 

است.
وی با اشــاره به شعار امسال خاطرنشــان کرد: برای تحقق خواسته 
رهبر معظم انقالب و رونق بخشیدن به تولید، طرح های ویژه ای در 
بخش های آموزش، تجدید نظراستانداردها و تدوین آیین نامه های 

مرتبط برنامه ریزی و اجرا می شود.

مدیرتنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

ظرف 24 ساعت آینده بازار پیاز به روال 
طبیعی باز می گردد

■ کاهش 10 درصدی قیمت سیب زمینی

 مدیر توسعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان با 
اشــاره به ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی، گفت: قیمت پیاز به 
دلیل مشــکالت سیل در اســتان های جنوبی افزایش یافت که به نظر 

می رسد در 24 ساعت آینده روال طبیعی پیدا خواهد کرد.
داریوش ســرحدی با بیان اینکه استان همدان تعیین کننده قیمت پیاز 
نیســت، بیان کرد: درگیری استان های جنوبی کشور با سیل باعث شد 
روند حمل و نقل با کندی مواجه شود و این موضوع به افزایش قیمت 

پیاز دامن زد.
وی با اشاره به ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی، افزود: صادرات 
پیاز و سیب زمینی از 15 اسفند ممنوع شده است که باعث افت قیمت 

این محصوالت در بازار شود.
وی از کاهش 10 درصدی قیمت سیب زمینی در روز دوشنبه خبرداد و 
افزود: سیب زمینی برای مصرف کننده 10 درصد و برای عمده فروشی 
15 درصد کاهش قیمت داشــته اســت که قطعاً با برداشت تولیدات 
استان های جنوبی و ورود این محصوالت به بازار با افت قیمتی مواجه 

خواهد شد.
مدیرتوسعه بازرگانی سازمان جها کشاورزی استان همدان با اشاره به 
ورود سازمان جهادکشاورزی در تنظیم بازار میوه شب عید، خاطرنشان 
کرد: درحال حاضر نیز جهاد کشــاورزی بــه منظور کنترل قیمت در 
برخی از نقاط استان سیب و پرتقال را به قیمت مصوب توزیع می کند.

سرحدی درباره افزایش قیمت سیب و پرتقال در بازار، به ایسنا گفت: 
تا 15 فروردین صارات سیب و پرتقال ممنوع اعالم شد و به دلیل باز 
شدن صادرات در روزهای پایانی فروردین تب و تابی در بازار ایجاد 

شده است و افزایش داشته است.
وی از روند کاهشــی قیمت مرغ در بازار خبرداد و یادآور شد: قیمت 
مرغ در 19 فروردین نسبت به 18 فروردین 2/5 درصد کاهش داشته 
اســت همچنین نسبت به اواخر سال که 14هزار تومان بود نیز کاهش 

قابل مالحظه ای داشته است.
مدیر توســعه بازرگانی سازمان جها کشــاورزی استان همدان گفت: 
درحال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از 12هزار و 450 تومان 

به 12هزار و 150تومان رسیده است.
ســرحدی با اشــاره به کاهش 2درصدی قیمت دام زنده در بازار دام 
همــدان، افزود: با وجود اینکه قیمت دام زنده کاهش یافته اســت اما 

قیمت گوشت قرمز در بازار تغییری نداشته است.

گزارش میدانی از بازار خودرو
یک کالم؛ تعطیل!

 مشــاهدات از بازار خودرو حاکی از رکود خرید و فروش در این 
بازار اســت؛ اما خبرها از روند تغییرات قیمت خودرو در آغاز ســال 

ضد و نقیض است.
اغلب نمایشــگاه های خودرو خالی از مشتری هســتند. فروشندگان 
می گویند که این بازار هم پیش از تعطیالت و هم بعد از آغاز کار در سال 
جدید کم رونق بوده است، اما خبرها از روند تغییرات قیمت خودرو در 

آغاز سال و پیش بینی ها درباره رونق گرفتن بازار متفاوت است.
یکی از نمایشــگاه داران خودرو در پاســخ به چگونگی شرایط بازار 

می گوید: "یک کالم تعطیل است! ".
از طرف دیگر در حالی که همه فروشــندگان درباره راکد بودن بازار 
متفق القول هستند، شنیده ها از روند تغییر قیمت ها با آغاز سال جدید 
متناقض است؛ برخی فروشندگان می گویند که با بازگشایی بازار قیمت 
خودرو در بازار آزاد مانند اسفند ماه کاهشی بوده اما تعداد دیگری از 
فروشندگان از افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر خبر می دهند.

برای مثال یکی از فروشــندگان می گوید که روز گذشته قیمت برخی 
از خودروها حتی تا 20 درصد نیز افزایش داشته که یکی از دالیل آن 

افزایش نرخ دالر در روزهای گذشته بوده است.
از طرف دیگر گفته می شــود که برخی از شــرکت های خودروساز 

داخلی نیز قیمت خودروهای خود را افزایش داده اند.
در این میان شنیده ها از بازار خودرو حاکی از آن است که نبود تقاضا 
از اسفند ماه بر این بازار سایه انداخته و حتی باعث کاهش بیش از 15 

درصدی قیمت در این بازار شده است.
به گفته یکی دیگر از نمایشــگاه داران، قیمت خودروی سراتو که در 
اوایل اســفند ماه حدود 280 میلیون به فروش می رسید در روزهای 
آخر این ماه به 240 میلیون تومان رســید که البته در روزهای گذشته 

افزایش قیمت جزئی سه یا چهار میلیونی داشته است.
این فروشنده همچنین معتقد است که افزایش نرخ دالر، کمبود خودرو 
در بازار و افزایش حقوق کارمندان شــرکت های خودروسازی ممکن 
اســت در آینده منجر به افزایش قیمت شــود، اما این بار با توجه به 
وضع اقتصادی و معیشــتی، افزایش قیمت ها نمی تواند منجر به رونق 

گرفتن بازار شود.

غزل اسالمي «

 ســیالب هاي اخیــر 513 میلیــارد تومان 
خســارت به بخش هاي کشــاورزي، زراعي، 

باغي و دامي استان همدان زده است.
آنطور که مدیر ســتاد مدیریــت بحران جهاد 
کشــاورزي اســتان همدان گفت: بازدیدهاي 
شهرستاني براي بررسي مقدار خسارات وارد 
شده به بخش کشــاورزي و دامي استان ادامه 
دارد و تاکنون )دیروز سه شــنبه( 6 شهرستان 
مورد بازدید کارشناسي قرار گرفته که تا هفته 

آینده مقدار دقیق آن اعالم مي شود.
به گفته احد ظفري، باغات با شکستگي شاخه 
درختان، از ریشــه درآمدن برخــي از آنها و 
آبگرفتگي مواجه شــده اند و مزارع نیز بر اثر 
آبگرفتگي، آب ماندگي و ســیل مخصوصاً در 

حاشیه رودخانه ها تخریب شده اند.
وي در ادامــه گفت وگویش با همدان پیام بیان 
کرد: باغات و مزارع اســتان 600 هزار هکتار 
است که 54 هزار هکتار آن خسارت دیده اند.

ظفري افزود: کمتــر از 30 درصد محصوالت 
باغي و کشاورزي آســیب دیده اند و این طور 
نیســت که در تابســتان دچار کمبود شــدید 

محصوالت کشاورزي در بازار باشیم. 
بــه گفته مدیر ســتاد مدیریت بحــران جهاد 
کشاورزي استان همدان در این مدت 701 دام 
سبک و سنگین تلف و 2 هزار واحد نگهداري 

دام دچار خسارت شده اند.
وي افزود: تاکنون 4 هزارو 717 انبار علوفه نیز 

خسارت دیده اند.
ظفري همچنین از تخریب 223رشته قنات، 74 
باب استخر پرورش ماهی، 37 دهنه پل و710 
کیلومتر راه بین مزارعی خبر داد وگفت که 4 
کانال انتقال آب بتونی و سنتی نیز تخریب شده 

است.
وی با اشــاره بــه ایجاد خســارت در بخش 
شــیالت اســتان، بیان کرد: بیش از2 میلیون 
قطعه بچه ماهی که عمده آنها قزل آال هســتند 
در استان تلف شدند که نهاوند بیشترین میزان 
تلفات بچه ماهی و ماهی قزل آال به تعداد یک 
میلیون و100 هزار قطعه بچه ماهی را داشــته 

است.
به گفته ظفري، اســدآباد بیشترین آبگرفتگی 
اراضــی را دارد و مالیــر و نهاونــد نیــز در 

ردیف هاي دوم وسوم این خسارت قرار دارند.
ظفــري اعالم کرد: 182 هــزار هکتار اراضي 
زراعي تحت پوشش بیمه  سال 98-97 هستند 
کــه 150 هزار هکتار آن مربوط به اراضي دیم 
و حــدود 32 هزار هکتار آن مربوط به اراضي 

باغي است.
مدیر ســتاد مدیریت بحران جهاد کشاورزي 
اســتان همدان گفت: اراضــي و دام هایي که 
تحت حمایت بیمه بوده و دچار ســیل زدگي 
شــده اند به وزارتخانه معرفي شده که پس از 
تأمین اعتبار به زودي خســارت آنها پرداخت 

خواهد شد.
وي توضیــح داد: پس از اتخــاذ تصمیمات 
مناســب، اراضي که بیمه نبوده اند نیز شــامل 

پرداخت کمک هزینه خواهند شد.
مدیر بحران جهاد کشاورزی همچنین با اشاره 
به اینکه متولیان ایــن امور در بخش تبلیغاتی 
برای آشنایی بهره برداران و دامداران از مزایای 
بیمه خوب عمل نکرده اند، گفت: باید به دنبال 
علت استقبال نشدن از بیمه نمودن محصوالت 
کشاورزی رفت و هر چه زودتر علت استقبال 
نکردن  کشاورزان و دامداران از بیمه را پیدا و 

برای رفع آن چاره اندیشی کرد.
وی افزود: دســتگاهای بیمه گر و متولی بیمه 

باید نهایــت تالش را در جهــت بیمه کردن 
اراضی کشاورزی، دامی، زراعی و باغی به کار 
گیرند و شــرایط را به گونه ای تسهیل کنند که 
کشــاورزان و بهره بردار با اطمینان خاطر بیشتر 
نسبت به بیمه کردن محصوالت کشاورزی و 

دامی خود اقدام کنند.
ظفــری در پایــان گفــت: اســناد و مدارک 
خســارت ها به تفکیک و دقت تهیه شــده و 
به صورت روزانــه در اختیار مدیریت بحران 
اســتانداری همدان و وزارتخانه قرار می گیرد 
تا برای هرگونه تصمیم گیری نهایي اقدام شود.
وزیر کشور خواستار جبران خسارت سیل در 

همدان شد
اســتانداری همدان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفــت: وزیر کشــور در نامــه ای خطاب به 
»محمدباقر نوبخت« رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه، درخواســت تامین اعتبار برای جبران 

خسارت ناشی از سیل در همدان کرده است.
علیمردان طالبی به ایرنا گفت: این میزان اعتبار 
در ســه بخش کمک بالعوض، اعتبار تملک 
دارایی و تســهیالت بانکی از جمله ســود و 
کارمــزدی که دولت بابت تســهیالت بانکی 

پرداخت می کند، تأمین می شود.
وی بیان کرد: طبق آخریــن ارزیابی صورت 

گرفته میزان خســارت ســیالب به این استان 
12 هزار و 464 میلیــارد و 232 میلیون ریال 

بوده است.
اســتانداری همدان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اضافــه کرد: 979 واحد مســکونی شــهری 
در ســیالب اخیر خســارت دیدند که اعتبار 
درخواستی برای بازســازی این واحدها 119 

میلیارد و 640 میلیون ریال است.
طالبــی گفت: شــمار واحدهای مســکونی 
روستایی آســیب دیده در ســیل اخیر هفت 
هزار و 749 باب اســت که اعتبار درخواستی 
برای بازسازی این واحدها 779 میلیارد و 400 

میلیون ریال تخمین زده شد.
وی افزود: 800 میلیــارد ریال از محل تملک 
دارایی برای بازســازی در نظر گرفته شــده 
است و به خانواده هر یک از متوفیان ناشی از 

سیالب نیز رقمی پرداخت می شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان بیان 
کرد: همچنین اعتباری برای پرداخت خسارت 
کشــاورزان، واحدهای دامی و دیگر بخش ها 

درخواست شده است.
طالبی ابراز امیدواری کرد: این میزان اعتبار از 
سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار استان 
برای جبران خسارت های وارد شده قرار گیرد.

شــرکت  مدیرعامــل   
همدان  اســتان  آب وفاضــالب 
درباره اقدامــات براي کمک به 
ســیل زدگان گفت: به ســرعت 
جلســه کمیته مدیریــت بحران 
و پدافند آبفا اســتان تشکیل و 
مدیریت  جهت  الزم  تصمیمات 
بحران ســیل در همدان و کمک 
به استان های ســیل زده مجاور 

اتخاذ شد.
سیدهادي حسیني بیدار ادامه داد: 
پــس از آن بــه مدیریت بحران 
ســیل در شهرســتان ها کمک و 
لولــه اقطــار باال به شهرســتان 
بــا  اســدآباد  و  کبودرآهنــگ 

هماهنگی نماینده و فرماندار ارسال کردیم.
وي افــزود: همچنین بــه اکیپ های فعال 
در مدیریت بحران ســیل اســتان از جمله 
تیم هــای شــهرداری، رفــع گرفتگی ها و 
پسزدگی های رودخانه های معابر شهری و 
پسزدگی های شبکه فاضالب ناشی از ورود 

آب های سطحی کمک کردیم. 
حســیني بیدار گفت: تعداد 24 اکیپ؛ یعني 
6 اکیپ در همدان و در هر شهرســتان 2 

اکیپ فعال بودند.
وي افــزود: همچنین به اکیپ های فعال در 
مدیریت بحران سیل استان از جمله کمک 
به تیم های سپاه در ساخت خاکریز با اعزام 
تیم بیل مکانیکی جهت جلوگیری از ورود 
ســیالب رودخانه های پایین دست شهر به 

منازل مسکونی کمک کردیم.
حسیني بیدار با اشاره به فعالیت شبانه روزي 
ماشــین آالت ســنگین از جمله جرثقیل 5 

و 10 و 30 تــن، پمــپ SP، واترجت، 
جنتکس، بیــل مکانیکــی بکهو، بیان کرد: 
تعمیرات شکســتگی های خطــوط انتقال 
آب در اثر ســیل و رانش زمیــن و مقابله 
بــا آبگرفتگــی چاه ها و انجــام تمهیدات 
الزم جهت اســتمرار تأمین آب شرب در 
این برهه توسط این شرکت خدمات رسان 

صورت گرفت.
وي افزود: یک دســتگاه تانکر آبرســانی 

اضطراری نیز به استان کرمانشاه 
جهت آبرســانی به مناطق سیل 
زده در کرنــد و ریجاب و ... و 
همچنین 10 تریلی لوله های بتنی 
ســایز باال اقطار 800 و 1000 و 
1200 میلیمتــر جهت مدیریت 
بحران ســیل در لرســتان اعزام 

کردیم.
حســیني بیدار با اشاره به ارسال 
یک خاور شــامل 2500بســته 
آب بســته بنــدی جهت کمک 
به آبرســانی اضطــراری مناطق 
گفــت:  لرســتان،  ســیل زده 
پاسخگویی به بیش از 21 هزار 
تماس در طول سه روز بحرانی 
با حداکثر توان توســط مرکــز ارتباطات 

مردمی صورت گرفته است.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان 
همدان در پایان گفت: راهنمایی و آرامش 
بخشیدن به مشترکین و پیگیری انجام امور 
مربوطه به شــرکت آب و فاضالب استان 
همدان جهت بهبود روند انجام کار بخش 
دیگري از فعالیت هاي این شرکت در زمان 

سیل بود.

مدیر ستاد مدیریت بحران جهاد کشاورزي استان اعالم کرد

513 میلیارد تومان خسارت سیل 
به بخش کشاورزي و دامي

■ رقم خسارت دقیق تا هفته آینده اعالم مي شود

در راستای کمک به سیل زدگان انجام گرفت

ارسال 10 تریلر لوله های بتنی سایز باال
 از سوی آبفای استان همدان
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آگهي حصر وراثت
آقای جابر شــیری  دارای شماره شناسنامه  4000019414 به شرح دادخواست کالسه 114/980027ح 
از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زیادعلی شیری 
به شــماره شناســنامه  837 در تاریخ 97/12/3 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- نارنج زرین آرام فرزند بهرام به شماره شناسنامه 
1057 همســر متوفی 2- مهین شــیری فرزند زیادعلی به شــماره شناســنامه 2521 دختر متوفی 
3- علی کرم شــیری فرزند زیادعلی به شماره شناسنامه 1482 پســر متوفی و الغیر.اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 23(
رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقای یحیی نظری دارای شماره شناســنامه  2549 به شرح دادخواست کالسه 111/18/98ش از این حوزه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سرور سلطانی  به شماره شناسنامه  
1 در تاریخ 97/12/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفیه منحصر است 
به: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشخصات فوق الذکر پسر متوفیه 2-عظیم نظری فرزند علی محمد به 
شماره شناسنامه2703 صادره از بهار متولد1351 پسر متوفیه 3- سکینه نظری فرزند علی محمد به شماره 
شناسنامه2911 صادره از بهار متولد1354 دختر متوفیه 4-خدیجه مرادی مهد فرزند محمدعلی به شماره 
شناسنامه2002  صادره از بهار متولد 1339 دختر متوفیه اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 6(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهی اصالحی 
ــأت تعییــن تکلیــف  در خصــوص رأی شــماره 139760326009000440 مورخــه 97/10/22 هی
وضعیــت نیــز اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی واحــد ثبتــی فامنیــن بــه نــام 
ــوع  ــای 97/10/25و 97/11/10 ن ــده در تاریخ ه ــاپ ش ــد چ ــد محم ــری فرزن ــی قنب ــای عل آق
ــاغ  ــاب ب ــک ب ــدانگ ی ــد و درج شش ــح می باش ــه صحی ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــک شش مل

ــردد. ــالح می گ ــیله اص ــت و بدینوس ــوده اس ــتباه ب ــر اش ــی ب مبن
 )م الف290(

رضا بیات
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

193 مکان ورزشی در سیل اخیر خسارت دید

 معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی از خسارت به 193 مکان ورزشی در 11 
استان در سیل اخیر کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، عبدالحمید احمدی در حمایت از مردم سیل زده این مطلب را بیان کرد 
و گفت: بیش از یکهزار مکان ورزشی هم در اختیار مردم سیل زده قرار گرفت.

وی اظهار داشــت: این مراسم به صورت ملی در سراســر کشور بطور همزمان برگزار 
می شود تا کمک های جامعه ورزش را جمع آوری و به مناطق سیل زده ارسال کنیم.

معــاون وزیر ورزش یادآور شــد: وزارت ورزش از همان ابتــدا فعالیت خود را برای 

کمک به مردم ســیل زده آغاز کرد و هیأت های ورزشی استان ها هم در منطقه حضور 
عملیاتی داشتند.

احمدی ادامه داد: به جهت گستردگی این ضرورت احساس شد تا به صورت سراسری 
مراسم گلریزان را برگزار کنیم.

موج بارش شدید باران از 26 اسفند تا دوم فروردین امسال در استان مازندران منجر به 
طغیان رودخانه ها در مناطق مرکزی و شــرقی استان شد که طی آن بیش از 170 روستا 

در بخش های مختلف خسارت دیدند.
در پی تداوم بارشها و سریز شدن سدهای گلستان و بوستان و طغیان رودخانه ها، شهر 

گنبد به زیر آب رفت و سپس روانه شهرها و روستاهای شمالی و غربی استان شد.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

اختتامیه مسابقات فوتبال اسدآباد
 اختتامیه مسابقات فوتبال جام روستایی منطقه چهاردولی اسدآباد 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان؛اختتامیه 
مسابقات فوتبال منطقه چهادولی اســدآباد برگزار شد.در این مراسم 
مسئول دفتر نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی و ریس 
هیأت ورزش روســتایی حضور یافتند.این دوره از مســابقات در دو 
گروه برگزار شــد که در نهایت تیم قوچ تپه و شــهدای چنار علیا در 
فینال به رقابت با هم پرداختند و در دیدار فینال تیم شهدای چنار اولیا 
موق شد با نتیجه دو بر صفر قهرمان شود. در پایان این مراسم جوایز 

به تیم قهرمان اهدا شد.

سرپرست هیأت بولینگ و بیلیارد استان 
منصوب شد

 طی حکمی از ســوی ریاست فدراسیون بولینگ و بیلیارد کشور، 
محمد فتحی به سمت سرپرست هیأت بولینگ و بیلیارد استان همدان 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، باتوجه به 
اســتعفای محمد جواد سیف از ریاست هیأت بولینگ و بیلیارد استان 
همدان، با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان وبا موافقت و حکم رئیس 
فدراســیون بولینگ و بیلیارد کشور، محمد فتحی به سمت سرپرست 

هیأت بولینگ و بیلیارد استان همدان منصوب شد.
محمد فتحی در حال حاضر از کارشناسان حوزه اجتماعی استانداری 
همدان بوده و سوابق متعدد ورزشــی در کارنامه کاری وی به چشم 

می خورد.

دعوت ورزشکار مالیری به اردوی تیم ملی 
تیراندازی با کمان جوانان کشور

 ورزشــکار مالیری به اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان جوانان 
کشور دعوت شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان اســتان همدان در 
آغازین روزهای سال جدید طی حکمی از سوی فدراسیون تیراندازی 
با کمان کشــور محمد مهدی بیرانوند ورزشکار جوان و خوش آتیه 
مالیری به اردوی تیم ملی تیر اندازی با کمان جوانان کشــور دعوت 
شد بیرانوند که از ورزشکاران با اخالق و شایسته در رشته تیراندازی 
با کمان شهرســتان مالیر می باشد با حضور خود در اردوی تیم ملی 
تیر اندازی با کمان جوانان کشــور تمرینات خود را برای حضور در 
مســابقات ملی و فرا ملی زیر نظر مربیان حاذق و شایسته این تیم در 

تهران آغاز کرده است.

قضاوت دو داور زن ایرانی 
در مقدماتی المپیک 

 دو داور بیــن المللــی فوتبال ایران امروز بازی حســاس مرحله 
مقدماتی المپیک 2020 را میــان تیم های میانمار و هند قضاوت می 

کنند.
به گزارش" ورزش ســه" دو  داور بیــن المللی فوتبال ایران که برای 
قضاوت دور مقدماتی المپیک 2020 توکیو به کشور میانمار سفر کرده 
اند امروز بازی حســاس و سرنوشت ســاز این گروه میان میزبان و 
هند را ســوت می زنند. مهسا قربانی داور مطرح فوتبال فوتبال ایران 
قضاوت این بازی را به عهده دارد و انسیه مافی نژاد دیگر داور ایرانی 

کمک داور دوم است.
برنده دیدار میانمــار و هند به مرحله آخر دور مقدماتی المپیک ژاپن 
راه پیدا خواهد کرد. در حال حاضر ســه گروه مقدماتی فوتبال زنان 
در آســیا رقابت می کنند که از هر گروه یک تیم به دور نهایی صعود 
کرده و باید در مرحله آخر در کنار  5 تیم اســترالیا، کره شمالی، کره 
جنوبی، تایلند و چین به رقابت بپردازد. هشــت تیم راه یافته به دور 
سوم مقدماتی المپیک بایکدیگر دیدار خواهند کرد و سه تیم در نهایت 

از آسیا راهی المپیک خواهند شد.

می توانستم بیشتر از ۶ پاس گل بدهم 

 محمد قاســمی نژاد، هافبک تیم فوتبال پدیده شهر خودرو گفت: 
بدترین گاف ما در هفته های اخیر مقابل ذوب آهن بود و اگر آن بازی 

را می بردیم االن موقعیت بهتری داشتیم. 
محمد قاســمی نژاد در گفت وگو با تسنیم با اشاره به آخرین وضعیت 
پدیده و اینکه آنها با امتیاز از دست دادن در چند بازی حساس به رده 
پنجم جدول سقوط کردند، گفت: در نیم فصل دوم امتیاز گرفتن سخت 
است. این در حالی است که خیلی از تیم ها خودشان را تقویت کردند، 
ولی پدیده نتوانست نفرات موردنظرش را جلب کند. از طرفی بدترین 
گاف ما در بازی خانگی برابر ذوب آهن بود و اگر آن بازی را می بردیم 
موقعیت بهتری در جدول داشتیم. هنوز شش بازی دیگر باقی مانده و 
تالش ما این است که حداقل سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنیم.

وی که در حال حاضر با دادن شش پاس گل بهترین پاسور رقابت های 
لیگ برتر اســت، در این مورد تأکید کرد: تا اینجا می توانســتم بیشتر 
از شــش پاس گل بدهم و حتــی در گلزنی هم آمار بهتری داشــته 
باشــم. دوست دارم همیشــه طوری بازی کنم که برای تیمم بازیکن 
مؤثری باشم و عملکردم شکل بهتری به بازی تیم بدهد. امیدوارم در 

بازی های بعدی هم عملکرد خوبی داشته باشم.
هافبک پدیده شهر خودرو در پاسخ به این پرسش که امسال کدام تیم قهرمان 
لیگ برتر خواهد شد، تصریح کرد: پیش بینی سخت است، ولی فکر می کنم 
قهرمان از بین پرسپولیس و تراکتورسازی باشد. پرسپولیس تیم بسیار خوبی 
است و تراکتورسازی هم در این هفته ها خیلی خوب نتیجه گرفته است. 

بازی های این تیم هم تا پایان لیگ برتر نسبتاً آسان است.

 اعتبار ۷4 میلیاردی برای امسال 
پیگیری کمیته ملی المپیک برای تصویب 

بودجه 20 میلیاردی ویژه المپیک 
 کمیته ملی المپیک در تالش اســت عالوه بر بودجه 74 میلیارد و 
100 میلیون تومانی خود برای سال جاری، بودجه 20 میلیاردی ویژه 

المپیک هم از دولت دریافت کند. 
به گزارش مهر، الیحه بودجه سال 98 پس از بررسی چند هفته ای در 
مجلس، 28 اســفندماه سال گذشته از سوی رئیس جمهور به سازمان 
برنامه و بودجه ابالغ شد تا بر اساس آن اعتبارات دستگاه های اجرایی 

در سال جاری به حسابشان واریز شود.
اعتبار مصوب برای کمیته ملی المپیک در این الیحه، 74 میلیارد و 100 
میلیون تومان است در حالی که طبق الیجه پیشنهادی اولیه که از سوی 
دولت به مجلس ارائه شد، برای کمیته ملی المپیک 74 میلیارد و 500 

میلیون تومان پیش بینی شده بود.
در هر صورت کمیته ملی المپیک با این میزان اعتبارات که نســبت به 
سال گذشته و میزان بودجه تخصیص یافته، افزایش 12 میلیاردی دارد 
باید برای برنامه های خود در ســال جــاری هزینه کند. این در حالی 
اســت که به دلیل برگزاری بازی های المپیک توکیو در ســال 99 و 
برگزاری بســیاری از میادین انتخابی آن طی سال جاری، امسال برای 
این کمیته سالی شلوغ و پُر ترافیک است و این موضوع مستلزم صرف 
هزینه های بیشتر در زمینه های مختلف و حتی حمایت مالی قوی تر از 

فدراسیون ها می باشد.
به همین منظور کمیته ملی المپیک قصد دارد عالوه بر اعتبارات مصوب 
خود برای ســال جاری، بودجه مجزایی هم از دولت و ویژه المپیک 
دریافت کند. پیگیری های الزم در این زمینه از هفته های پایانی ســال 
گذشــته آغاز شد و همچنان توسط شخِص صالحی امیری ادامه دارد. 
وی بــه دنبال اخذ مصوبه دولت بــرای اختصاص بودجه 20 میلیارد 

تومانی است تا برای المپیک و حضور در آن اختصاص پیدا کند.
بــه گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی المپیک در حالی پیگیر تصویب 
بودجه ویژه المپیک اســت که پرونده بودجه این کمیته برای سال 97 
با اختصاص 95 درصدی بســته شد. بودجه پیشــنهادی کمیته ملی 
المپیک برای ســال گذشته 68 میلیارد تومان بود اما در نهایت بودجه 
64 میلیاردی برای این کمیته مصوب شد. از مجموع این میزان بودجه 
هم، تا پایان سال گذشته 61 میلیارد و 900 میلیون تومان به کمیته ملی 

المپیک اختصاص پیدا کرد.

به قهرمانی آسیا امیدوار هستیم

 مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن پس از پایان بازی این تیم با الوصل 
امارات از هفته ســوم لیگ قهرمانان آسیا صحبت هایی را درباره این 

پیروزی بیان کرد.
به گزارش مهر، ســعید آذری پس از پیروزی ایــن تیم برابر الوصل 
امارات درباره این بازی گفت: از وقتی علیرضا منصوریان به تیم اضافه 
شــده ما دوران فراز و نشیبی را پشــت سر گذاشتیم. ذوب آهن تا به 
امروز در جام باشــگاه های آسیا با هر تیمی از نمایندگان عربی بازی 
کرده موفق به کســب پیروزی شده است و از این جهت خدا را شکر 

می کنم.
آذری در ادامــه افــزود: بــا اینکــه بازی های ســختی داریم اما 
امیدواریــم تا به روزهای اوج خودمان برگردیم. ما 15 روز دیگر 
با ایــن تیم در خانه خودمان بازی داریم کــه فکر می کنم بتوانیم 
بــا پیروزی در آن نبرد به عنوان صدرنشــین گروهمان به مرحله 

کنیم. بعد صعود 
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن بــا بیان اینکه هیچوقت این باشــگاه 
رویاپردازی نکرده است، ادامه داد: ما همیشه سعی کردیم تا بر اساس 
واقعیت ها حرکت کنیــم. ذوب آهن باید بتواند در لیگ جایگاه خود 
را ارتقــا دهد و در کنار آن از گروه خود هم در لیگ قهرمانان آســیا 

صعود کند.
وی در ادامه درباره حضور علیرضا منصوریان روی نیمکت ذوب آهن 
گفت: به هر حال این تصمیمی بود که با اعضای هیأت مدیره گرفتیم 
و خدا را شکر تصمیم خوبی هم بود. برای فصل آینده هم در صورت 
صعود از گروه امیدوار هســتیم به مراحل پایانی و در نهایت به مقام 

قهرمانی آسیا هم برسیم.
آذری در پایان اضافه کرد: هیأت مدیره ما همه همراه ما هســتند ولی 
من باید یک جلســه با اعضای کارخانــه بگذارم و به آن ها بگویم که 
یکی از بهترین راه های در آمدزایی در فوتبال آســیا، بردن تیم به فینال 

این لیگ است.

 بازی با نیــروی زمینی که تکلیف صعود 
کننده به لیگ یک را مشخص می کند، نیاز به 

داور باتجربه دارد.
پاس همدان  باشــگاه  مدیرعاملی  سرپرست 
گفت: انتظار ما از فدراســیون فوتبال نظارت 
دقیق بر ایــن 2 هفته پایانی رقابت های لیگ 
2 است به ویژه بازی حساس این هفته مقابل 

نیروی زمینی که حکم فینال لیگ 2 را دارد.
محمد مظهری در گفــت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: حساسیت این بازی سبب شده تا نیاز 
به انتخاب داور باتجربه و خوشــنام ضروری 
به نظر برســد و توقع داریم حــد امکان از 

داوران با سابقه و کارنامه دار استفاده شود.
مظهری خاطرنشـان کـرد: اشـتباه داوری چه 
بسـا منجـر بـه از بیـن رفتـن تـالش هـای 
یکسـاله تیـم هـای مدعـی صعـود و حتـی 
سـقوط شـود و خواسـته همـه تیـم هـا بـه 
طـور قطـع قضـاوت های کم اشـتباه توسـط 

اسـت. داوران 
سرپرسـت مدیرعاملی باشـگاه پـاس همدان 
دچـار  داوری  از  امسـال  مـا  تیـم  افـزود: 
نیـز  آن  مـدارک  تمـام  و  شـد  ضررهایـی 
در  مسـابقات  کـه  حـاال  و  اسـت  موجـود 
اوج حساسـیت قـرار دارد، انتظـار داریم هم 
نظارت ها بیشـتر شـود و همچنیـن از داوران 

کاربلـد اسـتفاده کننـد.

مظهری با انتقاد از رفتار فدراسیون نسبت به 
تیم نیروی زمینی مدعی شــد: برخی دســت 
اندرکاران فدراسیون لطف ویژه به تیم نیروی 
زمینی تهران داشــتند و صدرنشــینی آنها با 

عنایت فدراسیون بوده است.
وی یادآور شــد: تیم پاس این هفته درصدد 
شکســت نیروی زمینی و صعود مســتقیم به 
لیگ یک اســت و با آمادگــی کامل در این 

دیدار مهم حضور خواهیم یافت.
سرپرســت پاس افزود: هــم اکنون تمرین 
آماده ســازی تیم به صورت منظم در حال 
برگزاری است و بازیکن مصدوم و محروم 

نداریم.
وی از اعــزام هوادار برای این بازی به تهران 
خبر داد و اظهار داشــت: کانــون هواداران 
باشــگاه قرار اســت چند دســتگاه اتوبوس 

هوادار به تهران اعزام کند.
تیم پاس پنجشنبه هفته جاری و در چارچوب 
هفته بیســت و پنجم لیگ دسته دوم فوتبال 
کشور در ورزشگاه غدیر تهران مهمان نیروی 
زمینی این شــهر است.پاســی ها در صورت 
برتــری مقابل نیروی زمینــی تهران ، ضمن 
صدرنشــینی در لیــگ 2 گام مهمی را برای 

صعود خواهند برداشت.

سرپرست پاس: 

بازی با نیروی زمینی 
نیاز به داور باتجربه دارد

3 بازیکن نقش مهمی در برد استقالل داشتند 

تقویم فصل 
آینده لیگ برتر 
آماده است
 مســئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ 
برتر اعالم کرد،  تقویم فصل آینده مسابقات 
فوتبال لیگ برتر باشــگاه های کشــور آماده 

اســت.  به گزارش تسنیم، ســعید فتاحی، 
درباره حضورشان در سیمناری که در دوحه 
برگــزار شــد و همچنین ایــن موضوع که 
سیســتم VAR چه زمانی اجرا خواهد شد، 
اظهار داشت: سیستم VAR سیستمی نیست 
که خریداری، نصب و اســتفاده شــود. مثل 
فیلمبرداری و هدست های داوری نیست که 
به محض اینکه خریداری شد، استفاده شود. 
فیفا تأکید دارد کــه مراحل خاص آن طی و 

آموزش های خاص به داوران، کمک داوران، 
ناظران، مربیــان و بازیکنان داده شــود. ما 
حداقل باید 15، 16 بازی به صورت آفالین 
برگزار کنیم و برای فیفا بفرســتیم و آنها دو 
بازی را مشخص می کنند که بررسی کنند و 
اگر تأیید شــود الیسنس آن را اهدا می کنند. 
در کشور تایلند به طور خودسرانه این کار را 
انجام دادند که فیفا می خواســت فوتبال آنها 
را تعلیق کند، ولی فقــط با جریمه برخورد 

کردند. اگر این مراحل به درستی طی نشود، 
امکان اســتفاده آن نیست. یکی از مراحل آن 
شرکت در کارگاه های آموزشی فیفاست که 
مــا در آن حاضر بودیــم. کاًل دوره خوب و 
فشــرده ای بود. حداقل سه تا شش ماه زمان 
می برد این مراحل طی شــود. سعی می کنیم 
برای قبل از نیم فصل لیگ فصل آینده سیستم 
VAR را راه اندازی کنیم، البته باشگاه ها هم 

باید کمک کنند.

 کارشــناس فوتبال ایران با بیان اینکه سه 
بازیکن اســتقالل نقش مهمی در برد این تیم 
مقابل الهالل عربستان داشتند، گفت: استقالل 

تیم در این مســابقه نشــانی از یک 
بحران زده نداشت. 

مســعود اقبالی در گفتگو با 
مهر اظهار داشــت: استقالل 

شــب گذشــته یکی از 
بازی های  بهتریــن 

ایــن فصل خود 
را ارائــه داد و 
صــد در صد 

مســتحق 
پیروزی بود.

وی افــزود: آبــی 
مقابــل  پوشــان 
هیــچ  الهــالل 
از یک  نشــانی 
بحــران  تیــم 
نداشتند  زده 

طــوری  و 
هــر  ظا
شــدند 

کــه 

بیننده تصور می کــرد یک تیم دیگر به جای 
استقالل بازی می کند.

مربی پیشــین آبی پوشــان گفت: 
استقالل در حمله حساب شده و 

فرصــت طلب بود و خیلــی خوب از اندک 
موقعیت هایش اســتفاده بهینه کرد و در دفاع 
بســیار منســجم و با برنامه بود. طوری که 
الهاللی ها تقریباً هیچ موقعیت خطرناکی هم 

خلق نکردند.
گفت:  شب اقبالی  دوشنبه 

ن همــه  یکنــا ز با

اســتقالل خوب بودند اما اگر من بخواهم از 
شــاخص ترین ها نام بیاورم می توانم به علی 
کریمی، میالد زکی پور و محمد دانشگر اشاره 
کنــم. این 3 بازیکن کــه در فاز دفاعی بازی 
می کننــد در پیروزی اســتقالل نقش مهمی 

داشتند.
مدرس رســمی کنفدراســیون فوتبال آســیا 
با اشــاره به غیبت بازیکنــان زیاد در ترکیب 
استقالل گفت: دیشب غیبت هیچ بازیکنی در 
این تیم حس نشد. حتی جانشینان عملکردی 
بهتر از غایبان داشتند و منطقی است که شفر 
بازی هــای بعدی اش را هم بــا همین نفرات 

پیش ببرد.
اقبالی تاکید کرد در صورتی که شــفر بتواند 
این رونــد را با همین بازیکنــان حفظ کند، 
می تواند در آســیا حرف هایی بــرای گفتن 

داشته باشد.
پیشکسوت فوتبال ایران بیان داشت: شفر لب 
خط آرام و قرار ندارد و هیجان زیادی دارد. 
واقعــًا من بعضی وقت ها نگران او می شــوم 
که مبادا لب خط ســکته کند. این ناآرامی ها 
خیلی وقت ها به ضرر تیم می شــود چون به 
بازیکــن داخل میدان اســترس وارد می کند. 
حاال بگذریم از اینکه من نمی دانم این میزان 
از هیجان و فعالیت برای انسانی با سن و سال 

شفر مناسب است یا خیر.
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در صورت برخورد سیارکها با زمین حیات 
تا میلیون ها سال نابود می شود

 نتایج یک بررســی جدید نشان می دهد اگر سیارک های سرگردان 
در فضا به هر علتی با زمین برخورد کنند، حیات در کره خاکی به طور 
کامل نابود شده و تا میلیون ها سال شرایط به حالت عادی بازنخواهد 
گشــت.به گزارش نیواطلس، همانطور که برخورد یک سیارک به کره 
زمین در 66 میلیون ســال قبل موجب نابودی تمامی انواع دایناسورها 
شد و بازگشت حیات به کره زمین بعد از این رویداد میلیون ها سال به 
طول انجامید، یک رویداد مشابه می تواند پیامدهای مشابهی را به همراه 
داشته باشــد.پژوهش های جدید محققان دانشگاه تگزاس و دانشگاه 
بریســتول در این زمینه نشان می دهد که روند توقف و حیات مجدد 

کره زمین متوقف نشده و این رویداد ممکن است باز هم رخ دهد.

کودک 3 ساله یک آی پد را 49 سال قفل کرد!
 یک کودک ســه ساله با اشتباه وارد کردن رمز آی پد پدرش سبب 
شده دستگاه 49 سال قفل شود!به گزارش دیلی میل، فرزند 3 ساله یک 
خبرنــگار به طور اتفاقی آی پد او را به مدت 25 میلیون و 536 هزار و 
442 دقیقــه قفل کرد! این کودک به طور مرتب رمز ورود به دســتگاه 
را اشــتباه وارد کرده بود.»ایوان اوســنوس« یکی از خبرنگاران نشریه 
نیویورکر تصویری از این اشــتباه عجیــب در آی پد خود را در توئیتر 
منتشــر کرد. او اکنون به مدت 49 ســال نمی تواند وارد دستگاه خود 
شود.روی نمایشگر آی پد این پیام دیده می شود: »آی پد غیر فعال است 
در 25536442 ثانیه دیگر دوباره امتحان کنید«!هرچند این مشکل هنوز 
حل نشده اما طبق دستورالعمل رسمی اپل، با وارد کردن رمز اشتباه در 

دفعات متوالی، اطالعات دستگاه به طور کامل پاک می شود.

تولید حافظه های جان سخت سونی 
برای حرفه ای ها

 ســونی برای جلب رضایت عکاســان و فیلمبرداران حرفه ای دو 
حافظه خارجی جان ســخت و مقاوم را عرضه کــرد که در بدترین 

شرایط آب و هوایی آسیب نمی بینند.
به گزارش نیواطلس، این دو هارد اکســترنال در دو مدل استاندارد و 
پیشــرفته طراحی شده اند و از ســرعت باالیی برای انتقال و قرائت 
اطالعات برخوردار هســتند. رمزگذاری ســخت افــزاری داده ها و 
مقاومــت در برابر ضربــه، آب و گرد و خاک از جملــه مزایای این 
محصوالت است.بدنه این حافظه ها از یک پوشش آلومینیومی مقاوم 
در برابر شــوک پوشــانده شــده و هر دوی آنها گواهینامه IP67 را 

دریافت کرده اند.

174 هزار هکتار از زمین های خوزستان
 زیر آب است

مدیر پروژه های ســنجش از دور پژوهشــگاه فضایی ایران گفت: بر 
مبنای اطالعات دریافتی از رادارهای ماهواره ای، تا روز گذشــته 174 

هزار هکتار از زمین های خوزستان همچنان در زیر آب قرار دارد.
ــری در  ــت خب ــروز در نشس ــورلو ام ــر، داود عاش ــزارش مه ــه گ ب
پژوهشــگاه فضایــی ایــران بــا اشــاره بــه آخریــن اطالعــات دریافتی 
از ماهواره هــای ســنجش از دور از وضعیــت وقــوع ســیل در کشــور 
گفــت: از اطالعــات و داده هــای رادار و ماهواره هــای اپتیکــی بــرای 
پایــش وضعیــت مناطــق گلســتان، خوزســتان و لرســتان در زمینــه 
ــش  ــه پای ــی در زمین ــه موفق ــم و تجرب ــتفاده کردی ــیل اس ــوع س وق

ایــن مناطــق داشــتیم.

روند صعودی فروش محصوالت نانوی 
ایرانی

 بر اســاس آخرین آمار، 13هزار میلیــارد ریال محصوالت نانو به 
فروش رفته اند و هدف اصلی محققان این حوزه در سند 10ساله دوم، 
کســب یک یا دو درصدی بازار جهانی اســت.به گزارش مهر، اولین 
جرقه های توجه خاص کشــورها و دولت ها به فناوری نانو در جهان 
در حدود ســال 1379 شمسی زده شد. پیش از آن، تحقیقات نانو در 
برخی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به صورت پراکنده انجام می شد.در 
شهریورماه 1382 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد تا اهداف، 

راهبردها و برنامه های ملی این حوزه را تعیین کند.
در سال 1384 سند بلندمدت توسعه فناوری نانو با عنوان »سند راهبرد 

آینده« توسط هیأت دولت تصویب و ابالغ شد.

فروش اکران نوروزی
 17 درصد افزایش یافت

 مدیر امور ســینمایی حوزه هنری همدان با بیان 
اینکــه 33 هزار و 400 تماشــاگردر ایــام نوروز به 
سینماهای همدان آمدند گفت: فروش نوروزی امسال 

نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرنا ، سعید شرفی اظهار داشت: فیلم های 
»متری شیش و نیم«، »غالمرضا تختی«، »چهارانگشت«، 
»زندانی ها«، »رحمان 1400«، »ژن خوک« و »پیشونی 

سفید3« در نوروز 98 روی پرده رفت.
وی اضافــه کــرد: در این بین به ترتیــب فیلم های 
»رحمــان 1400«، »متری شــیش و نیــم« و »چهار 
انگشــت« بیشــترین مخاطب و فــروش را به خود 

اختصاص داده اند.
شرفی با اشاره به افزایش قیمت بلیت در سال جاری 
افزود: قیمت بلیت در سینماهای همدان هشت میلیون 
ریال و در سینما بهمن مالیرهفت میلیون ریال است.

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری همدان تاکید کرد: 
امســال کمترین میزان افزایش قیمت بلیت را اعمال 
کردیم تا سینما همچنان سرگرمی و تفریح برای مردم 

باقی بماند.
وی یادآورکرد: همشــهریان روزهای ســه شنبه در 
تمام ســالن ها و سانس ها با بلیت نیم بها فیلم های 
مورد عالقه خود را می توانند تماشا کنند و همچنین 
دانشجویان با ارایه کارت دانشجویی در همه روزهای 
هفته سه ســانس اول را به صورت نیم بها به سینما 

بیایند.

بیش از 211 هزار گردشگر از 
جاذبه های مالیر بازدید کردند

 رئیــس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری مالیر گفت: 211 هزار و 539 مسافر و 
گردشــگر نوروزی از 25 اسفند ســال گذشته تا 16 
فروردین امســال از جاذبه هــای تاریخی، فرهنگی، 

طبیعی و دست ساز این شهرستان بازدید کردند.
ابراهیم جلیلی اظهار داشت: از این تعداد بیش از 14 
هزار گردشگر و مسافر نوروزی از جاذبه های فرهنگی 
و تاریخی مالیر همچون ارگ باستانی نوشیجان، موزه 
لطفعلیان، عمارت مصدقی و خانه صنایع دستی، بازار 

مالیر و مقبره سیف الدوله بازدید کردند.
وی همچنیــن تعداد بازدیدکننــدگان از جاذبه های 
طبیعی، روستاهای هدف گردشگری و دارای بافت با 
ارزش، مناطق نمونه گردشگری و منطقه حفاظت شده 
لشگردر را در ایام نوروز امسال 74 هزار و 334 مسافر 

و گردشگر عنوان کرد.
جلیلــی ادامــه داد: از مجمــوع بازدیدکننــدگان 
نوروزی، 123 هزار و 187 مســافر از جاذبه های 
دست ســاز مالیر همچون پارک سیفیه، بام مالیر، 
مینی ورد، مجموعه تفریحی گردشــگری دریاچه 
کوثر، پارک معلم، پارک کوهســار، پارک والیت و 
ســد کالن بازدید کردند که این جاذبه ها بیشترین 
آمار بازدیدهای نوروزی را به خود اختصاص داده 

است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مالیر گفت: در مجموع از مسافران و گردشگرانی که 
وارد این شهرســتان شــدند، 23 هزار و 395 تن در 
شهرها و روستاهای مالیر و در مراکز اقامتی همچون 
هتل، خانه مســافرها، مهمانپذیرها، اقامتگاه های بوم 
گردی و مراکز اقامتی آموزش و پرورش اقامت کردند.

جلیلی یادآور شــد: در مدت زمــان اجرای طرح 
نــوروزی 159 مورد بازرســی از مراکــز اقامتی، 
پذیرایی و بین راهی، دفاتر خدماتی و مســافرتی، 
مهمانســراها، خانه مسافرها و ســایر مراکز اقامتی 
انجام شــد و حتی یک مورد شــکایت در سامانه 

09629 این سازمان نداشتیم.
وی بیــان کرد: در راســتای اجرای طــرح نوروزی، 
خدمات ارایه شــده توسط ســتاد اجرایی خدمات 
سفر شهرستان مالیر مطلوب ارزیابی شد و با وجود 
بارش های بهاره، حجم بازدیدکنندگان نوروزی در این 

شهرستان مطلوب ارزیابی می شود.

سفر داخلی ۲۰میلیون ایرانی در عید
3عامل رشد اندک سفرهای نوروزی

 آخرین آمار منتشــر شده از ســفرهای نوروزی 98 نشان می دهد از 
28 اســفند ماه سال 97 تا پایان روز 16 فروردین سال 98، 77 میلیون و 
120 هزار شب اقامت به ثبت رسیده که اگر برای هر فرد به طور میانگین 
حدودا 4 شب اقامت را در نظر بگیریم، می توان گفت تقریبا 20 میلیون 

نفر در ایام نوروز سفر کرده اند.
 این میزان اقامت نســبت به مدت مشابه در سال گذشته تنها کمی بیش 
از 5 درصد رشد داشــته است. حدفاصل 27 اسفند 96 تا 13 فروردین 
97، 74 میلیون نفر اقامت شب ثبت شده بود که نشان دهنده سفر حدودا 
18 میلیــون و 500 هزار نفر بوده و نســبت به ســفرهای نوروزی 96، 
20درصد رشد داشت. این آمار برای سال 96، 60میلیون نفر اقامت شب 
بوده اســت. معاون گردشگری کشور همچنین اعالم کرده که سفرهای 
خروجی با 377 هزار و 896 نفر گردشــگر، 32 درصد کاهش نسبت به 
مدت مشابه داشته است. رشــد اندک 5درصدی در سفرهای نوروزی 
داخلی امســال در حالی رخ داده که پیش بینی ها خبر از رشد چشمگیر 
ســفرهای داخلی می داد. اما عوامل گوناگونی دســت به دست هم داد 
تا این رشــد اتفاق نیفتد. پیش از این، نظرسنجی »دنیای اقتصاد« که در 
اسفند سال گذشــته منتشر شد نشــان می داد با وجود آنکه 40 درصد 
ســفر را از ســبد تفریحات نوروزی خود حذف می کنند اما نزدیک به 
45 درصد مقصد سفرشان را شهرهای داخلی انتخاب خواهند کرد؛ در 
صورتی که روزهای سپری شــده تعطیالت نوروزی با این نظرسنجی 

فاصله داشته است.
کارشناســان گردشــگری دالیل مختلفی را در این زمینه برمی شمارند؛ 
»تغییرات آب و هوایی و سیل«، »بی برنامه بودن مسئوالن و فعاالن حوزه 
گردشگری« و همچنین »کاهش درآمد سرانه« از جمله این دالیل هستند. 
اردشیر اروجی، کارشــناس برنامه ریزی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« به موضوع کاهش مسافران 
نوروزی اشــاره می کند و می گوید: »با وجود آنکه هر سال شاهد ورود 
گردشــگران نوروزی بســیاری بودیم؛ اما امسال شاهد کاهش مسافران 
داخلی بوده ایم. از یک طرف مردم توان ســفر کــردن ندارند و درآمد 
ســرانه آنها کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر هم شرایط آب و هوایی و 
اقلیمی هم با مســافران همراهی نکرده است.« او با تاکید بر اثرات سیل 
بر کاهش میزان ســفرهای داخلی ادامه می دهد: »به دلیل وقوع سیل در 
برخی از اســتان های کشور بسیاری از مردم سفرهای خود را لغو کردند 
و احساسات شان به دلیل وقوع این حادثه ناگوار جریحه دار شد که خود 

در کاهش میزان سفرهای داخلی بسیار اثرگذار بوده است.«
این کارشناس برنامه ریزی گردشگری با انتقاد از بی برنامه بودن مسئوالن 
و فعاالن گردشگری می گوید: »مسئوالن و فعاالن گردشگری هم در این 
زمینه بی تاثیر نبوده اند. آنها بدون آنکه از فرصت پیش آمده استفاده کنند، 
این فرصت را از بین بردند. در صورتی که می توانستند با برنامه ریزی های 
مناسب مسافران خروجی را که امسال به دلیل باال رفتن نرخ ارز تصمیم 
به سفر خروجی نداشتند، به سفرهای داخلی ترغیب کنند؛ اما این اتفاق 
رخ نداد.« به گفته اروجی باال رفتن قیمت نرخ هتل ها، بلیت هواپیما و... 
باعث شــد تا هزینه سفرهای داخلی هم باال برود و کسانی که مسافران 

خروجی بودند سفر داخلی را به صرفه ندانند.
در همین حــال مرتضی قربانــی، دبیر انجمن صنفــی دفاتر خدمات 
مســافرتی ایران هم از کاهش ســفر های داخلی به ویژه از طریق تورها 
و ســفرهای گروهی می گوید و آمارهای سفرهای داخلی را قابل قبول 
نمی داند: »نوروز امســال تمام اتفاقات منفی دســت به دست هم داد تا 
ســفرهای نوروزی آنطور که باید، نه برای مردم و نه فعاالن گردشگری 

مقبول واقع نشود.«
وی نوســانات ارزی، گران شــدن هزینه های ســفر و وقوع ســیل و 
بارندگی های بی ســابقه را از عواملی می داند که باعث شد اکثر اصناف 
گردشــگری از جمله دفاتر خدمات مسافرتی از شرایط موجود ناراضی 

باشند. 
با وجود آنکه تمام پیش بینی ها به سمت رونق سفرهای داخلی گرایش 
داشــت؛ اما اعالم آمارهای منتشر شــده آب پاکی بود که روی دست 
مسئوالن و دســت اندرکاران گردشگری ریخته شــد؛ اتفاقی که شاید 
تلنگری باشــد برای آنکه در زمینه رونق گردشــگری داخلی اقدامات 
اساسی تر و برنامه ریزی شده تری با ایجاد زیرساخت های مناسب صورت 

گیرد.

■ حدیث:
امام حسین )ع(:

»هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن 
بنده دارد« . 
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■ دوبیتي:
غمم همصحبت و همراز و همدم غمم غم بی و همراز دلم غم  

مریزا بارک اهلل مرحبا غم غمت مهله که مو تنها نشینم  
باباطاهر

 مقاومت تاریخ در برابر سیل 
تعدد آثار تاریخی و قدیمی در پایتخت تاریخ و تمدن 
ایران زمین که قدمت و کهن بودن را با عنوان خود به 
یدک می کشد یک اصل غیرقابل انکار است پرواضح 
است که نمی توان تعدد خانه ها؛ پل ها و بناها ی گلی 
و خشــتی در استان  را نادیده گرفت و این خصیصه 

همدانی با قدمت بیش از 3500 سال است .
 این همان نکته ای اســت که ما را در برابر شهرهایی 
همچون اصفهان و شــیراز و یزد که قدمت آثارشان 
به عصرهای حاضر نزدیک تر اســت متمایزتر جلوه 
می دهد.پــس از بارش سیل آســای بــاران در طول 
نوروز در سراسر کشور آثار متعددی در حوزه میراث 
فرهنگی آسیب دید و یا تخریب شد اما با تمام قدمتی 
که همدان داشت میزان این خسارت ها در همدان که 
در جایگاه دومین شهر پربارش کشور و همچنین شهر 

پربارش دنیا قرار گرفت گویا محدود و معدود بود.
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
اســتان همدان در زمینه میزان خسارت وارده به ابنیه 

تاریخی همدان می گوید:
از 500 بنای واجد ارزش تاریخی همدان کمتر از 10 
بنای تاریخی آســیب  دیده اند که البته میزان خسارت 
وارده به میزان میرفتاح که مصالح ساخت آن از آجر و 

کاهگل است بیشترین میزان است.
علی مالمیر در این زمینه عنوان کرد: بر اساس بررسی 
و برآوردهــای مالی کارشناســان میراث فرهنگی به 
ترتیب بناهایی از قبیــل یخدان میرفتاح، پل زرامین، 
مسجد بازران، کاروانســرای نوبیل و بخش هایی  از 

برخی دیوار عمارت های آسیب دیده است.
وی گفت: در برآورد خسارت ها در حال حاضر مبلغ 
800 میلیون تومان تخصیص زده شــده است که با 
توجه به حساسیت مرمت بناهای آسیب دیده بر اثر 
بارش ها سیل آسا و حساسیت مرمت آبنیه تأمین اعتبار 

در دست انجام است.
 همدان درصــدر تخریب میراث فرهنگی 

نبود 
به گفته معاون میراث فرهنگی کشــور، اســتان  های 
لرستان، خوزســتان و گلستان استان هایی هستند که 
درصدر تخریب میراث فرهنگی بر اثر سیل و بارندگی 

جای دارند. 
محمدحســن طالبیان با اشــاره به آنکه بر اســاس 
بررســی های انجام شده، ســیل و بارندگی طی چند 
هفته اخیر به 730اثر تاریخی آســیب رسانده است، 
تصریح کرد: »خسارتی که به بخش میراث فرهنگی 
اســتان لرستان وارد شــده حدود 50 میلیارد تومان، 
خســارت وارد شــده به میراث فرهنگی خوزستان 

حدود 45میلیارد تومان و خسارت 
وارد شــده به میــراث فرهنگی 
تومان  میلیارد  گلستان حدود 40 
است.« به گفته او، تاکنون براساس 
بررســی ها و پایش هــای انجام 
شــده معادل 300 میلیارد تومان 
برای مرمت و نجات بخشــی آثار 
تاریخی کشور بودجه نیاز است. 
معاون میراث فرهنگی ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری درخصوص مالکی که 
برای بیان اعداد و ارقام خسارت 
وارده بــه میراث فرهنگی در نظر 
گرفته انــد، گفــت: »مبلغی را که 
اضطراری  اقدامــات  انجام  برای 
نیاز است، به عنوان خسارت وارده 
اعالم کرده ایم؛ چراکه خســارت 

وارده به مواد تاریخی و میراث فرهنگی قابل محاسبه 
نیست. درواقع نمی توان قیمتی روی تاریخی و میراثی 

که تخریب شده است، گذاشت.« 
 آسیب سیل به یخدان میرفتاح 

به هر ترتیب ، آثار باستانی و ابنیه تاریخی هر شهری 
آیینه تمام نمای  قدمت و هویت تاریخی آن شــهر 
اســت ، بدون تردید این آثار نه تنها نشانی از اصالت 
شهر است بلکه به ایجاد درآمد شهر از طریق جذب 
گردشــگر نیز کمک شایانی می کند بدیهی است که 
حفظ این آثار و انتقال آن به نســل های بعدی امری 

ضروری است .
در آســیب به بناهای تاریخی بر اثر بارش های سیل 
آسا یخدان میرفتاح حال خوشی ندارد و دوستداران 
میراث فرهنگی دغدغه هرچه زودتر مرمت شدن این 

بنارا دارند. یخدان میرفتاح بنای تاریخی واجد ارزش 
شهرستان مالیر است که در فهرست آثار ملی کشور 
ثبت شده و قدمت آن به دوران قاجاریه بر می گردد 
.ســازه ساختمانی آن ترکیبی از سنگ وآجر وخشت 
اســت 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 ســاخته شده است 
متأسفانه قسمت خشتی بنا در اثر 
بارندگی های مداوم وبی ســابقه 
خیس خورده و فروریخته است .

این بنا در ســنوات گذشته مرمت 
پوشــش گنبدی یخدان بر اساس 
شکل وظاهر واصالت بنا و کامال 
اصولی توســط ســازمان میراث 

فرهنگی انجام شده است. 
 آثاری که آب برد 

آنچه مبرهن اســت ،  بسیاری از 
ابنیه تاریخی از باران شــدید در 
سطح کشور مورد صدمه و لطمه 
قرار گرفتند؛ بویــژه آثار موجود 
در لرستان ؛ ایالم و در شهرهایی 
چون شوشتر و دزفول آسیب ها و 
آثاری که به آب وابسته بودند مورد 

صدمه قرار گرفتند.
در استان گلستان گنبد قابوس در اثر باال آمدن رطوبت 
، شهر جرجان، بخشــی از دیوار گرگان که در بستر 
دریاچه بوده، منطقه تاریخی در گمیشــان، و بخشی 
از پل آق قال - مورد آسیب و لطمه قرار گرفته اند اما 
در همدان خانه های تاریخی و آثار شاخصی همچون 
ارگ نوشیجان ؛ ســایت هگمتانه ارزانفود ؛ سامن و 
حتی خانه هایی همچون عمــارت جنانی که انتظار 
میرفت بر اساس بارش ها آسیب ببیند اما خوشبختانه 

کمترین بحرانی به خود ندید 
یادآور شد: خوشــبختانه در سال گذشته بسیاری از 
پل های استان لرستان را مورد بررسی و تقویت قرار 
داده ایم. همچنین در استان فارس برخی از بناها مورد 
آسیب قرار گرفته اند اما بناهایی که سیستم دفع سیالب 
آنــان به خوبی عمل کرده همچون تخت جمشــید، 

پاسارگاد و نقش رستم مقاومت خوبی در برابر سیل ها 
داشته اند.

 بناهای تاریخی در انتظار بودجه 
 بناهای تاریخی و ارزشــمند، بناهایی هستند که در 
زمان های گذشــته ساخته شده و امـــروز به عنوان 
»میراث فرهنگی« در دســت ما قــرار دارند.  پس 
از مطالعه و بررسی در ســاختار این ابنیه، مشاهده 
می شــود که علی رغــم فقدان محاســبات پیچیده 
امــروزی و تکنولوژی ســاخت، ســاختمان هایی 
خوب و نسبتا مقاوم ســاخته شده اند این را میتوان 
از مقاومت آنها در برابر خانه ها و پل های امروزی 

ساز به خوبی دریافت
به هر حال ؛ طالبیان معاون میراث فرهنگی کشــور 
عنوان کرده اســت : قرار اســت که از بودجه ای که 
به ســتاد مدیریت بحران تعلق گرفته، مقداری برای 
بازسازی ها آثار و بناهای تخریب شده اختصاص یابد؛ 
زیرا این بناها مقاصد گردشگری فرهنگی ما و ظرفیت 

خیلی مهمی هستند.
 وضعیت کالبدی بناهای تاریخی

بررسی وضعیت کالبدی و ساختاری بناهای تاریخی 
و مطالعه آسیب های وارده میزان مقاومت پذیری آنها 
در برابر نیروهای وارده، فرآیندی است که در مطالعه 
و شناخت هر اثر تاریخی، باید مدنظر قرار گیرد. اما 
آیا تاکنون بناهای تاریخی موجود در کشور در برابر 
چنین حوادثی، شناسایی شده اند؟ آیا در کشوری که 
جزء کشــورهای زلزله خیز و اخیرا سیل خیز  جهان 
شناخته شده و دارای آثار تاریخی باارزش متعددی 
نیز اســت، مطالعات زمین شناسی در مورد این آثار 
صورت گرفته اســت؟ آیا آمار و اطالعات دقیقی از 
بناها و بافت های تاریخی غیرمقاوم در برابر حوادث 
طبیعی، تهیه شــده اســت؟ آیا پس از ثبت یک اثر 
به عنوان اثر ارزشمند کهن، بررسی های ژئوتکنیکی 
و آسیب پذیری در برابر زمین لرزه یا موقعیت آن در 
برابر سیل و سایر خطرات احتمالی طبیعی، صورت 
می گیرد؟ تجربیات سال های اخیر و تخریب فراوان 
آثار تاریخی ارزشمند در برابر حوادث طبیعی، نشان 
می دهد در این باره تاکنــون برنامه ریزی صحیحی 

صورت نپذیرفته است.

کمترین آسیب بناهای تاریخی در سومین شهر پربارش کشور 

از 730 بنای تاریخی در ایران 
10 بنا در همدان آسیب دید

مریم مقدم  «

 معاون میراث فرهنگی کشور : 300 میلیارد 
تومان خســارت به 730 اثر تاریخی کشور در 
اثر بارش باران سیل آســا در طول نوروز 98 

وارد شده است.
■ معاون گردشگری کشور خسارت سیل به آثار 
تاریخی 19 اســتان بررسی شده است و حدود 
252 میلیــارد تومان خســارت مربوط به آثار 

تاریخی مشخص شده است.
■ مدیرکل میراث فرهنگی همدان : 800 میلیون 
تومان خســارت به کمتر از 10 بنا ی تاریخی 
در همدان وارد شده است  که بین آنها یخدان 
میرفتاح بیش از 50 درصد آسیب دیده و مرمت 

دیگر بناها کمتر از 30 درصد خواهد بود 
این آمار بیانگر آن است که به طور میانگین انتظار 
میرود  در هر استان بیش از 30 اثر تاریخی درگیر 
ســیل و تخریب شده باشــد اما بررسی ها نشان 
می دهد بر خالف آنکه همدان ســومین شهر پر 
بارش کشــور و هفتمین شهر پربارش جهان بود 
بین استانهای درگیر با سیل آسیب کمتری را دیده 
است . آمارهای رسمی از سوی کارشناسان میراث 
فرهنگی بیانگر آن است که در همدان کمتر از 10 

بنا به دلیل سیل نوروزی آسیب دیده اند  

ایران با واقع شدن روی گسل های متعدد فعال و 
نیمه فعال و همچنین گوناگونی شــرایط اقلیمی و 
آب و هوایی، جزء کشــورهای حادثه خیز جهان 
محسوب می شود. براساس آمارهای منتشر شده، 
این حــوادث تاکنون موجــب تخریب برخی از 
شــریان های حیاتی کشــور از قبیل ساختمان ها، 
راه ها، پل ها و... شــده و جان بسیاری از انسان ها 
را نیز گرفته اســت.  برخی از ایــن حوادث که 
معموال بــا عنوان حــوادث طبیعــی از آنها یاد 
می شود، عبارتند از سیل، زمین لرزه، رانش زمین 
و... . شــاخص ترین و مهم ترین حادثه طبیعی که 
تاکنون موجب بروز خســارت گسترده و تلفات 
فراوانی در جهان و ایران شــده »زلزله و ســیل « 
بوده است که با توجه به نقشه های زمین شناسی، 
مناطق وسیعی از کشورمان تحت تاثیر این پدیده 
با شدت های کم، متوســط و زیاد است.  میراث 
فرهنگی موجود در ایران به ویژه در بخش ابنیه )با 
کاربری های متعــدد و گوناگون( از اهمیت باال و 
جایگاه خاصی در سطح منطقه و جهان برخوردار 
است. گذشت زمان و وقوع انواع حوادث طبیعی 
در مناطق مختلف کشور، توانسته است خسارات 
قابل توجــه و غیرقابل جبرانی به بناهای تاریخی 

به جامانده از قرن های گذشته وارد کند.

 بــر اســاس بررســی 
مالــی  برآوردهــای  و 
میــراث  کارشناســان 
فرهنگی به ترتیب بناهایی 
میرفتاح،  یخدان  قبیل  از 
پــل زرامیــن، مســجد 
بازران، کاروانسرای نوبیل 
و بخش هایــی  از برخی 
آسیب  عمارت های  دیوار 

دیده است


