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رونق تولید 
با بارش های بهاری 

  پایان سال گذشته مصادف شد با میالد 
با ســعادت موالی متقیان علی )ع( و روز 
پدر به همین مناســبت یا علــی گفتیم و 
عشــق آغاز شد.آخرین روزهای تعطیالت 
نوروزی و شــروع ســال جدید نیز با 27 
رجب بعث رســول گرامی اســالم)ص( 
مصادف گشــت که مبارکی ســال را دو 
چندان خواهد کرد و پیوند زدن ماه رجب 
المرجب به ماه مبارک شــعبان المعظم ماه 
موالید نور به ویژه میالد یگانه منجی عالم 
بشریت ظهور حضرت مهدی)عج( به فال 
نیک میگیریم و ظهــور حضرتش را آرزو 
میکنیم همانگونه که در دعای شریف عهد 
هر روز تکرار می کنیم که انهم یرونه بعیداً و 
نراه قریباً: همانا دشمنان ظهور آن حضرت 

را دور می بینند.

اقامت در هتل های همدان 69  درصد کم شد
8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

آگهي مزايده
شــرکت ســیاحتی علیصــدر در نظــر دارد بهره بــرداری و اداره 
ــه  ــزات مربوط ــا تجهی ــه ای ب ــتوران شیش ــه رس ــوط ب ــور مرب ام
ــردخانه و  ــه و س ــزات مربوط ــا تجهی ــی و ب ــاپ فوقان ــی ش و کاف
ــاد  ــتی عباس آب ــی، توریس ــع تفریح ــوبه در مجتم ــاری منس انب
ــده  ــق مزای ــال از طری ــه س ــدت س ــه م ــاره ب ــورت اج ــه ص را ب

ــد. ــذار نمای ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــی ب عموم
ــوت  ــرایط دع ــدان دارای ش ــان و عالقمن ــه متقاضی ــذا از کلی  ل
می شــود پــس از بازدیــد از محــل تــا یــک هفتــه پــس از انتشــار 
آگهــی از روز دوشــنبه مــورخ 98/1/19 لغایــت 98/1/26 جهــت 
دریافــت اســناد و مــدارک مزایــده و اخــذ اطالعــات الزم بــه واحــد 
حقوقــی و امــور قراردادهــای شــرکت ســیاحتی علیصــدر واقــع در 

همــدان، بلــوار خواجــه رشــید شــماره 40 مراجعــه فرماینــد.

شرکت سیاحتی علیصدر استان همدان

t

هوالباقی

همکاران شما در تعزیرات حکومتی استان همدان

تسلیت و همدردی 
سرور ارجمند جناب آقای 

علیرضا حسن پور
مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان همدان

بدین وسیله در گذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده و از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان صبر جمیل و برای آن مرحوم 

علو درجات را مسئلت می نمائیم.

 معاون دانشــجویی دانشــگاه بوعلی ســینا 
از برگــزاری همایــش »زندگی دانشــجویی، 
فرصت ها و آسیب ها« خبر داد و گفت: دانشگاه 
بوعلی سینا برای نخستین بار در ایران با برگزاری 
این همایــش به بیان دیدگاه ها و اهمیت دوران 

دانشجویی می پردازد.
اســدا... نقدی اظهار کرد: دانشگاه بوعلی سینا 
با هــدف پرداختن بــه یکی از مســائل مهم 
دانشــجویی، برای نخستین بار در ایران همایش 
»زندگی دانشــجویی، فرصت ها و آسیب ها« را 

برگزار می کند.
وی زمان برگزاری این رویداد را 26 تیرماه 98 
اعالم کرد و افزود: دوران دانشجویی به عنوان 
یکی از مهمترین دوران زندگی هر جوان است 
و از این رو قصد داریم مســائل و فرصت های 
مدیــران،  دیــدگاه  از  را  دانشــجویی  دوران 
دانشــجویان به ویژه دانشجویان مقیم خوابگاه، 
اســاتید، مددکاران، روانشناســان، متخصصان 
اجتماعی و مســئوالن خوابگاه هــا به بحث و 

تبادل نظر بگذاریم.
نقدی خاطرنشــان کــرد: از همــه عالقمندان 
دعوت می شود مقاالت علمی، تجارب مدیریتی 
و خاطرات خود از دوران دانشجویی و زندگی 

خوابگاهــی، ایده ها و پیشــنهادات خود را تا 
30 اردیبهشــت ماه از طریق سامانه به دبیرخانه 
نخســتین همایش ملی »زندگی دانشــجویی، 

فرصت ها و آسیب ها« ارسال کنند.
دبیر علمــی همایــش »زندگی دانشــجویی، 
فرصت ها و آســیب ها« با بیان اینکه به مقاالت 
برگزیــده کمیته علمی جوایــزی اهدا خواهد 
شــد، محورهای اصلی این همایش را برشمرد 
دوران  فرصت هــای  و  آســیب ها  گفــت:  و 
دانشجویی، نقش مراکز مشــاوره و مددکاری 

در مدیریــت بحران های زندگی دانشــجویی، 
آســیب های اجتماعــی و روانــی، اعتیــاد و 
شکســت های عاطفی، جامعه پذیری و الزامات 
زندگی دانشجویی، تجارب مدیریت مشارکتی، 
نقش تشــکل های دانشــجویی و شــوراهای 
صنفی و همزیســتی با دانشجویان بین المللی و 
تفاوت های فرهنگی از محورهای این همایش 

به شما می آیند.
وی افزود: نقش ورزش در زندگی دانشجویی، 
خیرین و بخش خصوصی در حوزه دانشجویی، 

راهکارهای مصــرف بهینه حامل های انرژی و 
سایر مصارف، تنوع و کیفیت تغذیه دانشجویان 
و  خوابگاه هــای خصوصی  ســراها،  ســاکن 
غیردولتــی و چالش ها و فرصت هــای فرارو، 
تجارب موفق دانشــگاه ها درباره اداره سراهای 
دانشــجویی، مطالعــه تطبیقی نظــام خدمات 
دانشــگاه های  رفاهــی و خوابگاهــداری در 
جهان، ایده های نو و ویــژه در حوزه خدمات 
دانشــجویی و اخــالق و زندگی دانشــجویی 
از دیگــر محورهــای این همایش محســوب 
می شــوند.وی اضافه کرد: همچنین بروشور و 
عکس و فیلم و خاطرات گردآوری شــده در 
دبیرخانه به صورت نمایشــگاه جنبی در محل 

برگزاری همایش برپا خواهد شد .
نقــدی به معرفــی حامیان برگــزاری همایش 
پرداخت و گفت: ســازمان امور دانشــجویان 
وزارت علوم دانشــکاه بوعلی ســینا، صندوق 
رفاه دانشــجویان، انجمن جامعه شناسی ایران، 
انجمن مــددکاری اجتماعی ایران و دانشــکاه 
علوم پزشکی همدان از جمله حامیان برگزاری 
این همایش بزرگ هســتند و الزم به ذکر است 
که این همایش در سیولیکا و ISC نمایه شده 

است.

دستگیری
 4 کالهبردار طرح 
ریجستری در همدان
 فرمانده انتظامی اســتان همدان از دستگیري 
4 کالهبردار که با توزیع سیمکارت های رایگان 
به مردم از آنان سوءاستفاده می کردند، خبر داد.

به گزارش ایســنا، بخشــعلی کامرانی صالح در 
تشــریح این خبــر گفت: در پــي اجراي طرح 
ریجستري گوشــي تلفن همراه توسط وزارت 
ارتباطات که باعث کاهش چشمگیر قاچاق تلفن 
همراه در سطح کشور شد، سودجویان و فرصت 
طلبان به دنبال فرصتي براي سوءاســتفاده از این 
ماده قانوني در جهت فعال کردن گوشــي هاي 

قاچاق بودند.
وي افزود: در این راستا در پی کسب خبری مبنی 
بر اینکه 2 نفر با مراجعه به محل هاي حاشــیه 
شــهر همدان اقدام به توزیع سیم کارت همراه 
اول و ایرانســل به صورت رایگان در بین مردم 
می کنند، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
کامرانی صالح بیان کرد: بــا مراجعه کارآگاهان 
پلیس آگاهي به محل مورد نظر، مشــاهده شد 

افــرادي در محوطه مســجد با میــز کار و یک 
دستگاه چاپگر، تعداد قابل توجهي سیم کارت و 
سند خام مربوط به ثبت نام را به صورت رایگان 
به مردم هدیه کرده و زمان فعال شدن سیم کارت 

ها را 40 روز بعد اعالم مي کنند.
این مقام ارشــد انتظامی ادامه داد: متصدیان که 
هیچ گونه مدارکــي دال بر نمایندگي و ثبت نام 
ارائه نکردند، توســط کارآگاهان دستگیر، اموال 
مربوطه توقیف و برای بررســي بیشتر به پلیس 

آگاهي منتقل شد.

کامرانی صالح تصریح کرد: متهمان در تحقیقات 
و بازجویــی های فنی و تخصصی خود را برادر 
و راننده آژانس در یکی از مناطق تهران معرفي و 
اعالم داشتند که تجهیزات متعلق به یکي از دفاتر 
پیشــخوان است و بابت ثبت نام سیم کارت ها، 

روزانه 4 میلیون ریال دستمزد می گیرند.
وي افزود: با دعوت از کارشناســان ســازمان 
شــد  مشــخص  رادیویي  مقــررات  تنظیــم 
اقدام ایــن افراد غیرقانوني بــوده و به منظور 
سوءاســتفاده از طرح ریجستري گوشي تلفن 
همــراه با مدارک هویتي و فرم هاي مربوطه با 
مشــخصات هر یک از همشهریان یک خط را 
در گوشــي فعال و آن را ریجستر و از قاچاق 

بودن خارج مي کردند.

ایــن مقام مســئول اظهار کرد: بــا همکاری 
متهمــان، 2 نفــر همدســت آنــان در تهران 
دستگیر شده و پس از انتقال به پلیس آگاهي 
اســتان همدان در تحقیقات بیان داشتند، پس 
از اخذ مدارک مردم قصد داشتیم گوشي هاي 

قاچاق را رجیستري کنیم.

فرمانده انتظامی اســتان همدان در پایان با اشاره 
بــه اینکه 4 متهم این پرونــده به مرجع قضایی 
معرفی شــدند، گفت: در این راستا یک دستگاه 
سواري پراید توقیف، 2 فقره سیمکارت ایرانسل 
و همراه اول و 750 فقره سند جعلی صادره قبل 

از ریجستر شدن گوشي ها کشف شد.

کاهش 42 درصدی تصادفات 
جرحی در همدان 

 رئیس پلیس راه استان همدان از کاهش 42 درصدی تصادفات جرحی 
در همدان خبر داد و گفت: امسال 10 نفر در صحنه تصادفات در استان فوت 

کرده اند که نسبت به سال گذشته دو نفر کاهش داشته است.  
رضا عزیزی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه متاســفانه سرعت، مشکل 
عمده تصادفات در جاده های اســتان است افزود:  تمام فوتی های تصادفات 
جاده های اســتان در طرح نوروزی رانندگان بومی بودند که اغلب سرعت 

مطمئنه را رعایت نکردند.
وی با اشــاره به اینکــه این رانندگان بومی به ویــژه در جاده های فرعی و 
روستایی سرعت مطمئنه را رعایت نکردند گفت: خواب آلودگی عامل دیگر 

تصادفات بود.
رئیس پلیس راه استان همدان با بیان اینکه خواب آلودگی ناشی از خستگی 
به ویژه در بزرگراه ها باعث افزایش تصادفات شــده است خاطرنشان کرد: 
عدم رعایت حق تقدم در گردش ها نیز بیشــترین علت تصادفات را شامل 

شده است.
وی با تاکید به بســتن کمربند ایمنی به ویژه از ســوی سرنشــینان عقب 
خودروها گفت: خوشــبختانه بستن کمربند ایمنی در سمت جلوی خودرو 

نهادینه شده است اما این موضوع در عقب خودرو کمتر رعایت می شود.
عزیزی با بیان اینکه در بسیاری از تصادفات با نبستن کمربند ایمنی در عقب 
خودرو، سرنشــینان یا به بیرون از خودرو پرتاب شده یا برخورد به لبه های 
صندلی و... داشــته اند افزود: امســال 10 نفر در صحنه تصادفات در استان 

فوت کرده اند که نسبت به سال گذشته دو نفر کاهش داشته است.
وی با اشــاره به اینکه منتظر نظر پزشکی قانونی در اعالم تعداد فوتی های 
ناشی از تصادفات در استان هستیم تصریح کرد:  در حال حاضر آمار کسانی 

را که به بیمارستان منتقل شده و فوت کرده اند، نداریم.
رئیس پلیس راه اســتان همدان با بیان اینکه 42 درصد از تصادفات جرحی 
استان طی امسال به نسبت ســال گذشته کاهش داشته و آمار در این زمینه 
چشــمگیر اســت گفت: آمارها نشــان می دهد عمدتاً قوانین راهنمایی و 

رانندگی از سوی میهمانان در استان رعایت شده است.
وی با اشــاره به اینکه 16 فروردین ماه طرح نوروزی پلیس پایان یافت و در 
شرایط حاضر روال عادی فعالیت ناجا طی می شود افزود:  در ایام نوروز 70 

درصد به ظرفیت نیروهای پلیس راه افزوده شد.

رسالت دستگاه تعلیم و 
تربیت در سال رونق تولید، 

فرهنگ سازی است
 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان گفت: رســالت 
دســتگاه تعلیم و تربیت در ســال رونق تولید فرهنگ سازی و 
فراهم نمودن بســترهای توسعه رشــته های فنی و حرفه ای و 

کاردانش است.
بــه گزارش اداره اطالع رســانی و روابــط عمومی آموزش و 
پرورش اســتان، محمد پورداود در دیدار نــوروزی همکاران 
فرهنگی با تبریک ســال نو،  اظهار کرد: آنچه در دعای تحویل 
سال از خدای متعال مســألت می کنیم، کلید موفقیت و کمال 

انسانی است.
پورداود افزود: در این دعا به قلب و بصیرت قلبی اشاره شده که 

از مؤلفه های مهم معنوی در مسیر کمال انسان است.
 وی تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن کریم و روایات اسالمی، 
قلب کانون تجلیات  خداوند است و هرچه زالل تر باشد عکس 

و رخ خداوند بیشتر در آن متلون است.
  پورداود با بیان این که بر اساس کالم بزرگان خالصه  آفرینش 
انسان است و خالصه  انسان دل اوست، خاطرنشان کرد: قلب 
سرچشمه تمامی جوشش ها و خیزش های وجود آدمی است.

وی گفت: انســان به تصریح  قرآنی جانشین خداوند بر روی 
زمین اســت و این شایستگی را دارد که مرآت تمام نمای ربوبی 

و مجالی ظهور و بروز اسماء الهی شود.
   مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان این که یکی از اسماء 
حق تعالی مدبر است که پروردگار عالمیان به وسیله آن به تدبیر 
روز و شــب یا تدبیر نظام و آسمان و به طور کلی نظام خلقت 
می پردازد، افزود:  انسان نیز باید خویشتن را متخلق به اخالق 

الهی نماید و تدبیرگر روز و شب خویش باشد.
  پورداود تصریح کرد:  خداوند تغییر دهنده ســال و دگرگون 
کننده طبیعت مربوط به مخلوقات است و تحول در مسیر رشد 

و کمال موجودات، الزمه امر زندگی و حیات است
   وی افزود: در این دعای شــریف از درگاه ربوبی می خواهیم 
که طبیعت و وجــود ما را به بهتریــن و نیکوترین طبیعت ها 

تبدیل کند.
    مدیرکل آموزش و پرورش اســتان در ادامه با اشــاره به نام 
گذاری ســال جدید با عنوان "رونق تولید" توســط مقام معظم 
رهبری، اظهار کرد: رسالت آموزش و پرورش فرهنگ سازی و 
فراهم نمودن بستر توسعه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش 

و افزایش مهارت های زندگی است.
   پورداود با اشــاره به بیانیــه گام دوم انقالب که در آغاز دهه 
پنجم انقالب توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد، تصریح کرد: 
این بیانیه عارفانه، عاشقانه، حکیمانه و تربیتی است که همه باید 

آن را سرلوحه  امور قرار دهیم.
   وی با بیان این که ســال گذشــته عملیاتی شدن سند تحول 
بنیادیــن با تصویب زیر نظام ها شــکل گرفــت، تصریح کرد: 
اولویــت اصلی آموزش و پرورش در ســال جدید عملیاتی تر 

شدن این سند است.
    مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان در پایان با قدردانی از 
زحمات و تالش های خالصانه همکاران در صف و ستاد، ابراز 
امیدواری کرد: سال جدید سالی پرخیر و برکت برای کشور در 

بخش های مختلف به ویژه دستگاه تعلیم و تربیت باشد.

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا مطرح کرد

بررسی فرصت ها و آسیب های زندگی دانشجویی در دانشگاه بوعلی

نماینده ولی فقیه در استان در دیدار نوروزی با اصحاب رسانه :

رسانه ها مطالبه گرباشند
2

6

5

گفت وگو با معاون اقتصادی استانداری همدان 

دست واسطه ها را 
کوتاه می کنیم 

■ به زودي کارگروه کارشناسي واحدهاي تولیدي را تشکیل مي دهم
■ برنامه راهبردی توسعه و سند اشتغال در اولین جلسه شورای اداری رونمایی می شود

زهرا خواجوی کاپیتان تیم 
زنان مقابل فلسطین به 

میدان می رود

نخستین
زن ملی پوش 
فوتبال همدان
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"پوشش همگانی سالمت" الزمه زندگی سالم
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همدانی ها بیش از یک میلیارد به سیل زدگان 
کمک کردند

 معــاون امــور داوطلبــان جمعیــت هــالل احمــر اســتان همــدان گفــت: یــک میلیارد 
و 340 میلیــون ریــال کمــک نقــدی بــرای ســیل زدگان تاکنــون توســط هــالل احمــر 

ایــن اســتان جمــع آوری شــده اســت.
ســیلوانا صلــح میرزایــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه 25 پایــگاه ثابــت و 
25 پایــگاه ســیار بــرای جمــع آوری کمــک هــای مردمــی دایــر شــده اســت اضافــه 
ــای  ــک ه ــع آوری کم ــالل، کار جم ــه ه ــعبه و 42 خان ــن 9 ش ــر ای ــالوه ب ــرد: ع ک

ــرای ســیل زدگان را عهــده دار هســتند. مردمــی ب
معــاون امــور داوطلبــان جمعیــت هــالل احمــر اســتان همــدان گفــت: کمــک هــای 
غیــر نقــدی ارســال شــده بــه اســتان ســیل زده گلســتان شــامل 9 نــوع مــواد غذایــی 
بــه تعــداد 369 عــدد، 104 بطــری آب معدنــی، 76 ثــوب البســه و یــک هــزار و 111 

قوطــی انــواع کنســرو اســت.
صلح میرزایی افزود: همچنین چهار نوع وسایل زیستی به تعداد 528 عدد و 6 نوع مواد 

بهداشتی به تعداد 95 عدد برای سیل زدگان استان گلستان ارسال شده است.
وی دربــاره کمــک هــای غیرنقــدی ارســال شــده بــه لرســتان نیــز گفــت: هفــت نــوع 
مــواد بهداشــتی بــه تعــداد 525 عــدد، پنــج نــوع وســایل زیســتی بــه تعــداد 263 عــدد 

و 17 نــوع مــواد غذایــی بــه تعــداد 2 هــزار و 11 عــدد و چهــار نــوع ســایر اقــالم بــه 
ایــن مناطــق ارســال شــده اســت.

معــاون امــور داوطلبــان جمعیــت هــالل احمــر اســتان همــدان اضافــه کــرد: 355 هزار 
عــدد ظــروف یکبــار مصــرف، 12هــزار و 320 قــرص نــان، چهارهــزار و 409 بطــری 
ــواع  ــی ان ــزار و 121 قوط ــت ه ــاس، هف ــوب لب ــزار و 920 ث ــک ه ــی، ی آب معدن
کنســرو، 251 کیلوگــرم برنــج و یــک هــزار و 694 عــدد نــوار بهداشــتی ارســال یــا 

آمــاده ارســال بــه لرســتان اســت.
ایســتگاه هــای جمــع آوری کمــک هــای مردمــی بــرای مناطــق ســیل زده از ششــم 

فروردیــن امســال دایــر شــده اســت.

خبر

رونق تولید با بارش های بهاری 
فیض ا... مظفرپور  «

  پایان سال گذشته مصادف شد با میالد با سعادت موالی متقیان 
علی )ع( و روز پدر به همین مناســبت یا علی گفتیم و عشــق آغاز 
شــد.آخرین روزهای تعطیالت نوروزی و شروع سال جدید نیز با 
27 رجب بعث رسول گرامی اسالم)ص( مصادف گشت که مبارکی 
سال را دو چندان خواهد کرد و پیوند زدن ماه رجب المرجب به ماه 
مبارک شــعبان المعظم ماه موالید نور به ویژه میالد یگانه منجی عالم 
بشــریت ظهور حضرت مهدی)عج( به فــال نیک میگیریم و ظهور 
حضرتش را آرزو میکنیم همانگونه که در دعای شریف عهد هر روز 
تکرار می کنیم که انهم یرونه بعیداً و نراه قریبًا: همانا دشــمنان ظهور 
آن حضرت را دور می بینند و ما نزدیک اصوالً فلســفه ظهور همان 

امید به آینده بهتر است.
سال جدید را مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گذاری کردند. 
شــعار امسال نیز در ادامه ســال های قبل اقتصادی است و نشان از 
اهمیت و جایگاه اقتصاد در کشــور اســت که دشمنان نیز در حال 
حاضر وجهــه همت خویش را ضربه زدن به اقتصاد کشــور قرار 
داده و بــا تحریم و تهدید و لطایف الحیل ســعی در تضعیف بنیه 
اقتصادی کشــور را دارند. که برخی سوء مدیریت ها نیز  طی سال 
گذشــته  نیز مزید بر علت گشت و سال گذشته فشار اقتصادی بر 
مردم عزیز بیشتر شد. امیدواریم با سرلوحه قرار دادن سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق کامل شعار سال گذشته یعنی حمایت 
از کاالی ایرانی و تحقق بخشــیدن کامل شــعار امسال یعنی رونق 
تولید بتوانیم از این مشــکالت و گردنه های سخت به حول و قوه 
الهی و با همت و وحدت مردم و مســئوالن به سالمت بگذریم. و 
آینده خوب را با شکســت دشمن در عرصه اقتصادی برای کشور 

و مردم رقم بزنیم.
بارش های 7 ماهه گذشــته کــه در 4 دهه اخیر رکــوردار و به ویژه 
بارش های اواخر اســفند و اوایل فروردین امسال نوید سالی پرخیر و 
برکــت برای رونق تولید به ویژه رونق تولید در بخش زراعی و دامی 
است. و صنایع برق و نیروگاه ها نیز از این نعمت الهی بیشتر برخوردار 

گشته و کمبود آب چندین ساله جبران خواهد گشت. 
بارش باران و جاری شــدن ســیل همانگونه که مقــام معظم رهبری 
در دیدار مســئوالن فرمودند امری اجتناب ناپذیر اســت ولی کاهش 
خسارات ناشــی از سیل و انجام اقدامات پیشگیرانه از اهمیت باالیی 
برخوردار است. در سیل های اخیر به علت برخی غفلت های چندین 
ساله خسارات زیادی به هموطنان در برخی استان ها به ویژه استان های 
همسایه کرمانشاه و لرستان وارد شد. ولی استان همدان به علت برخی 
اقدامات پیشــگیرانه مردم و مســئوالن توانست خطر را از بیخ گوش 
خــود رد کند. گر چه چند تن از عزیزان هم اســتانی جان باختند و 
خساراتی نیز وارد شده ولی حجم این آسیب ها در مقایسه با استان های 
دیگر بسیار ناچیز و قابل جبران است. ولی باید برای ادامه بارش ها و 
سیل های آینده فکری اساسی بشود. خوشبختانه بر اساس آمار همدان 
سومین استان پر بارش کشــور در هفت ماهه گذشته بوده است باید 
خدا را شاکر بود که از بحران بی آبی و کم آبی عبور کردیم واال کاری 

از دست مسئوالن در دو دهه گذشته برای حل بحران آب بر نیامد.
به هر حال با همت مردمان نیکوکار کشور وهمت مضاعف مسئوالن 
که مطالبه عمومی است مشکالت ناشی از سیل هموطنان در آینده ای 
نزدیک بر طرف گشــته و مدیریت صحیح در خصوص روان آب ها 

صورت بگیرد و ذخیره سازی این نعمت از اهم امور است.
زیرا که مشخص نیست آیا این بارش ها پایان حتمی خشکسالی است 
و باید قدر این بهار و سال نکو را بیش از پیش بدانیم که گفته اند سالی 

که نکوست از بهارش پیداست.

1- پرونده ابراهیم مولوی بزودی تعیین تکلیف می شود گفته می شود 
شورای حل اختالف برای بررســی دوباره بازگشت مولوی به شورا 
تشکیل جلســه خواهد داد. گویا قرار است هفته آینده تکلیف عضو 

برکنار شده شورای شهر همدان مشخص شود.
2- مدیریت شهری به کمیسیون شــورا احضار شده است. گفته می 
شود قرار است مدیران شــهری درباره نحوه برخورد با حیوانات در 
ســطح شهر پاسخگو شورا باشند. گویا کشــتار سگ ها با اسلحه در 
ایام نوروز که با اعتراض شهروندان مواجه شده است دلیل اصلی این 

موضوع می باشد.
3-در امان ماندن اســتان از سیل جز دستاوردهای برخی مسئوالن در 
اســتان مطرح شده است گفته می شود برخی از مسئوالن که به دنبال 
بهره برداری های تبلیغاتی و سیاســی هســتند جاری نشدن سیل در 

همدان را محصول دستاوردهای خود اعالم کردند. 
گفتنی اســت همدان به دلیل موقیعت جغرافیایی جز شهرهای سیل 

خیز لحاظ نمی شود.
4-فعالیــت کاندیداهای انتخابات مجلــس زودتر از موعد کلید 
خورد اســت گفته می شــود در کنار فعالیت های خاص برخی 
نمایندهــای مجلس در ایام نوروز تعداد از کاندیداهای احتمالی 
هم برنامه های  روســتا گردی و جلســات ویژه ! نوروزی خود 

اند. را تشکیل داده 
گویا برخی ها نیز ستادهای انتخاباتی خود را تشکیل داده اند.

کفه ترازو همچنان 
به ضرر مصرف کننده است

مهدی ناصرنژاد «

  اگر چه حوادث ناشــی از سیل های مهیب روزهای نخستین سال 
در شــمال، جنوب و غرب افکار عمومی کشورمان را به شدت تحت 
تأثیر قرار داد و اوقات هموطنان دلسوز و متعهدمان را تلخ کرد، ولیکن 
قشرهای زیادی از هموطنان نیز که درگیر تدارکات عید نوروز بودند، 
از بسیاری گرانی ها و سوء استفاده عناصر فرصت طلب از شلوغی های 
بازار شــب عید به شدت گله مند هستند و شهروندان همدانی در این 
بــاره با دفتر روزنامه همدان پیام تماس گرفتــه و همچنان مواردی را 

مطرح می کنند.
البتــه گزارشــگران روزنامه در همــان هفته های پایانی ســال 
گذشــته در گزارش هــای میدانی خــود از وضعیــت بازار و 
همچنیــن مصاحبــه با مدیران ســازمان های دســت اندرکار و 
نظارتی و حمایتی، اخبار دلگرم کننده ای نســبت به کنترل بازار 
و همچنین توزیــع برخی اقالم خوراکی و پرمصرف خانواده ها 
بــرای روزهای نوروز از جمله گوشــت ســفید و قرمز و میوه 
تهیــه کردند که اتفاقًا در کاهش التهاب و ایجاد آرامش نســبی 

در حوزه اقتصادی بســیار هم موثر افتاد.
یکی از گزارش های اینچنینــی همدان پیام پیرامون اظهار نظرها و 
تصمیم قشــرهای گسترده ای از مردم به خصوص هم استانی های 
عزیز در نقاط روســتایی برای حذف آجیل از خریدهای نوروزی 
خــود بود کــه موثر و موفق واقع شــد و اغلب شــهروندان نیز 
بــه این کمپین پیوســتند و آجیل را به طور کامــل از خریدهای 
نوروزی خود حذف کردند شــنیده ها و اخبار موثق همکاران در 
همدان پیام و سایر رسانه های استان حکایت از این دارد که اغلب 
خانواده هایی که امسال را با صرفه نظر کردن از سفرهای نوروزی 
در منــازل خود مانده و به دیــد و بازدیدهای نوروزی پرداختند، 
صراحتًا اعالم کردند به علت گرانی اقالم آجیل شــور از تهیه آن 

شدند. منصرف 
البته نباید از نظر دور داشــت که دیگر تــدارکات خانواده های ایرانی 
برای پذیرایی دید و بازدیدهای نوروزی نیز چندان ارزان و مقرون به 
صرفه نبوده است، ولیکن امسال قرعه به نام آجیل و بایکوت خرید آن 
افتاد که بسیار هم موثر بود و شنیده می شود عمده فروشان آجیل از این 

اتفاق به شدت متضرر شده اند.
امــا موضوع به همین جا ختم نمی شــود چون شــنیده ها و دیده ها 
حکایت از آن دارد که گویــا متصدیان چادرهای ویژه توزیع میوه 
در نقاط مختلف شــهر با سوء اســتفاده از تعطیالت بازار و قیمت 
مسئوالن باالدستی خود، کنترل و نحوه توزیع و نوع اقالم توزیعی 
را به دســت خود گرفته و هــر آنچه برای ســودجویی خود بود 

انجام داده اند.
بســیاری از این مراکز توزیع و دولتی فروش ســیب زمینی غیرقابل 
مصرف، گوجه فرنگی و خیار و اقالمی دیگر را به اسم دولتی و به کام 
خودشان در دستور کار قرار داده بودند که قیمت های آن چندان هم با 

بازار صددرصد آزاد تفاوت نداشت. 
با وجود اینکه این گونه مراکــز توزیع دولتی مجاز به فروش پرتقال 
با قیمت باالتــر از 4000 تومان نبوده اند ولیکن نوعی پرتقال کیلویی 
6000 هزار تومان نیز به دست مشتریان خود داده و هیچ اعتراضی را 

هم برنتابیده اند!
سیب زمینی کیلویی 3700 تومان که در این گونه مراکز توزیع می شد 
بنا بر اذعان همشــهریان ما کاماًل بدون کیفیت و شیرین بود که قابل 
مصرف نبوده و در مواردی به فروشنده بازگردانده شده است در همین 
ارتباط شنیده می شود مسئول محترم چادر توزیع سیب و پرتقال دولتی 
واقع در پارک کودک شــهر همدان پا را فراتر گذاشــته و در پاسخ به 
اعتراض برخی از مشتریان خود نسبت به گرانی قیمت و کیفیت نازل 
پرتقال کیلویی 6000 هزار تومان و ســیب زمینی بی کیفیت، آنان را به 
مســئوالن مربوطه حواله داده و مسئوالن را بی کفایت و پوست کلفت 

نسبت داده  است.

 رئیس شورای اسالمی شهر همدان با بیان 
اینکه ســال 98 انتخابات را در پیش رو داریم 
گفت: از مدیران شــهرداری می خواهیم وارد 
امور انتخاباتی نشــوند زیرا مســائل به خوبی 

رصد می شود.
 مدیــران شــهرداری وارد امــور 

انتخاباتی نشوند
ظهر دیروز نخســتین صحن شورای اسالمی 
شهر همدان در ســال 1398 با دیدار نوروزی 
اعضای شــورای شــهر و مدیران شهرداری 

همدان همراه شد.
از شــهرداری  میزان رضایتمندی   

افزایش یافته است
رئیس شورای اسالمی شهر همدان با بیان اینکه 
گام هایی در راستای رضایتمندی مردم برداشته 
شــد گفت: میزان رضایت مردم افزایش یافته 
و کمترین میزان شــکایت ها را از شــهرداری 

داشتیم.
کامــران گردان بــا تأکید بر اینکه طی ســال 
گذشته به صورت ویژه به مناطق توانمندسازی 
در همدان توجه شــد اظهار کــرد: برنامه های 
ویژه ای در حوزه فرهنگ ایثار و شــهادت با 

وجود مشکالت مالی موجود انجام شد.
به گــزارش فارس، وی با بیان اینکه ســال 
گذشــته شــهرداری موفق شــد با برقراری 
تعامل با دســتگاه های دیگر بــه ویژه آبفا و 
برق هزینه ها را کاهــش دهد افزود: اجرای 
پروژه هــای نیمه تمام قــوت گرفتند به ویژه 
تقاطع غیر همســطح شــهید همدانی که با 

تزریق مالی مواجه شد.
رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان گفت: 
امیدواریم پروژه های جدیدی در ســال 98 را 

آغاز کنیم تا کارهای ماندگاری به جا بماند.

 اقدامات به موقع برای جلوگیری از 
وقوع سیل در همدان

گــردان با اشــاره بــه اینکــه در بارش های 
سیل آســای اخیر مدیریت بحران در استان به 
خوبی انجام شد ادامه داد: در حوزه پیش بینی 
اقدامات خوبی در شهر همدان صورت گرفت.

گردان با بیــان اینکه اقداماتی چون الیروبی و 
دیواره چینی به موقع انجام شــد خاطرنشان 
کرد: پیش بینی هایی الزم انجام شــد و با توجه 
به تجربه ای که به دست آمد، مشکالت در حال 

رفع است.
 سال سختی بود اما به خوبی پشت 

سر گذاشته شد
شــهردار همدان نیز در این دیدار اظهار کرد: 
ســال 97 با وجود آنکه سال سختی در حوزه 
اقتصادی بود اما با همکاری اعضای شــورا و 
همدلی مدیران شــهرداری، مسائل به خوبی 

پشت سر گذاشته شد.
عباس صوفی با بیان اینکه انصافاً ســال خوبی 
بود و شرمنده همکاران نشدیم افزود: با وجود 
آنکه دیگر شهرها با مشکل مواجه بودند، اما با 

اقدامات انجام شــده از نظر پرداخت حقوق و 
انجام تعهدات ســال خوبی پشت سر گذاشته 

شد.
وی با بیان اینکــه از 200 پروژه بیش از 180 
پروژه پایان یافته و یا در حال اجراست تصریح 
کــرد: در آســتانه نوروز مدیران شــهرداری، 
شــهر را آماده کردند و در حوزه های مختلف 

مسؤوالن کم نگذاشتند.
شهردار همدان با اشاره به اینکه ستاد تسهیالت 
و اســتقبال از مسافران با موفقیت تعطیالت را 
پشت ســر گذاشــت ادامه داد: البته امسال به 
خاطر شــرایط جوی، مسافران کاهش داشتند 
اما تا پایان شــهریورماه، شهر را آماده پذیرش 
گردشــگران آماده نگاه می داریــم لذا المان ها 

جمع آوری نمی شود.
وی با بیان اینکه سیل با وجود گسترده بودن، 
شــهر را دچار چالش نکرد خاطرنشــان کرد: 
ظرفیت رودخانه شــهر 44 میلی متر است و ما 

110 میلی متر بارش داشتیم.
صوفی گفت: این موضوع نشــان می داد اگر 
الیروبی نمی شد و اقدامات الزم انجام نمی شد، 

با مشــکل مواجه می شدیم اما با کمک خدا و 
تالش مستمر همکاران این روزها را پشت سر 

گذاشتیم.
را  خود  عملکرد  نمره   شــهرداری 

ارتقا داد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مالی شورای 
اسالمی شهر همدان نیز اظهار کرد: دو مدیریت 
در ســال 97 به صورت برجسته در سال 97 و 
ایام نوروز داشــتیم به طوری که نمره عملکرد 

شهرداری افزایش داده شد.
اینکه  بیــان  بــا  علی اکبــر کاووســی امید 
مدیریت مالی به نحو احســن در شــرایط 
سخت مالی انجام شــد افزود: پرداختی ها 
پیمانکاران  به  امروز  و بدهی های گذشــته 
پرداخــت شــد و پرداخــت پاداش ها به 

گرفت. خوبی صورت 
وی با اشاره به اینکه کارت های اعتباری خرید 
کاالهای اساسی به همه کارکنان شهرداری قابل 
تقدیر اســت تصریح کرد: مدیریت بحران در 
زمان بارش نزوالت آسمانی به خوبی در استان 

صورت گرفت.
 مطالبات پرداخت شد

معاون شهردار همدان نیز بیان کرد: شهرداری 
ســال 97 را با فراز و نشیب هایی که داشت به 

خوبی پشت سر گذاشت.
مجید درویشــی با اشــاره به اینکه پایان سال 
همه پرداخت های پرسنل و بخشی از پرداخت 
بدهی پیمانکاران انجام شــد اظهار کرد: امید 
است پروژه شــهید همدانی تا شهریورماه به 

اتمام برسد.
وی افزود: با توجه به مجوزی که شورای شهر 
داد باعث شــد نیازهای ملی در فروردین ماه 

تأمین شود و کارها تداوم یابد.

 برای دســتیابی به توسعه در عرصه های 
مختلف، باید رسانه ها مطالبه گر و به دور از 

حاشیه سازی باشند.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه 
شهر همدان در دیدار اصحاب رسانه همدان 
با وی به مناســبت آغاز ســال جدید اظهار 
داشت: گاهی مواقع در استان همدان حواشی 
برجسته دیده می شــود و به جای پرداختن 

به متن اصلی، توجه به حواشی بیشتر است.
حجت االســالم حبیب  ا... شــعبانی  موثقی  
ادامه داد: در اینگونه شرایط احتمال دامن زدن 
به مســائل حاشیه ای توسط برخی از افراد و 

جریان ها نیز زیاد می شود.
امام جمعــه همدان تاکید کرد: برای کمک به 
توســعه استان، رســانه ها با در پیش گرفتن 
وحــدت و همدلی بایــد حواشــی را کنار 
بگذارند چرا که ایجاد فضای تنش، اختالف 

و افراطی گری به توسعه آسیب می زند.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان اظهار 
داشت: رســانه ها محرک قوی اجتماعی در 
عرصه های مختلف هســتند که نقش مربی 

گری را در جامعه دارند.
شــعبانی افزود: امروزه مطالعــه روزنامه تنها 
برای دریافــت اطالعات خام نیســت بلکه 
رســانه ها در شــکل دهی بــه فضای ذهنی 
انسجام و مستحکم  جامعه، تغییر، جابجایی، 

کردن فرهنگ و سنت موثر هستند.
وی اضافه کرد: صداقت نیاز ضروری رسانه 
اســت چرا که امروز در فضای رســانه ای، 
تقابلی با رسانه های معاند شکل گرفته است 
و دشــمن با بهره گیری از رســانه، شبیخون 

فرهنگــی، جنگ اقتصادی و روانی ایجاد می 
کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر 
همــدان تاکید کرد: هر چند داشــتن گرایش 
سیاسی توسط رســانه امری طبیعی و عادی 
اســت اما گرایش های افراطــی جناحی به 

رسانه آسیب می زند.
حجت االســالم شــعبانی اضافه کرد: رسانه 
پل ارتباطی مردم و مســئوالن هستند و باید 
صدای مردم را به مســئوالن و مسئوالن را به 

مردم برسانند.
وی بــا بیان اینکــه برای امام جمعه مســاله 
توســعه اســتان در بخش های مختلف امر 
جدی است گفت: توسعه نیازمند زیرساخت 
ها و روبناهایی است که شامل جدی گرفتن 
اقتصاد مقاومتــی، مطالعه راهکارهای اجرای 
اقتصــاد مقاومتی و بومی کردن این راهکارها 

است.

امــام جمعه همدان ادامــه داد: بطور حتم در 
صورت بی توجهی به مســائل زیر ســاختی 
نمی توان به توســعه در بخش های مختلف 
اقتصــادی، فرهنگی، سیاســی و مطبوعات 

دست یافت.
شعبانی خواستار تغییر و تحول عمومی تفکر 
اســتان در برخی از عرصه ها شــد تا بتوان 
توســعه و زیر ســاخت های الزم توسعه را 

فراهم کرد.
وی اظهار داشــت: حوزه نمایندگی ولی فقیه 
عالوه بر استفاده از توان مشاوران، راه اندازی 
کارگــروه های تخصصــی مختلف از جمله 
اقتصادی را پیش بینی کرده تا تنها به آمارهای 

ارائه شده اکتفا نشود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر 
همدان بیان کرد: دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه 
در استان عامل اقتصادی نیست و بنای ورود 
به کار های اقتصادی ندارد بلکه حامی بخش 

خصوصی، کارآفرینان و سرمایه گذار داخلی 
و خارجی است.

شعبانی افزود: این دفتر در زمینه رونق تولید 
مطالبه گــری دارد و از خبرنــگاران نیز می 
خواهد از همه مســئوالن حتی امام جمعه در 
زمینه فعالیت های صــورت گرفته در زمینه 

تحقق رونق تولید مطالبه گری کنند.
وی از رســانه ها خواســت چارچوب هایی 
نظیر تعهد به نظام اســالمی و تقید به والیت 

فقیه و ارزش های اسالمی را رعایت کنند.
همچنیــن در ایــن دیــدار مهــرداد حمزه 
مدیرعامل خانه مطبوعات خواستار عضویت 
خانه مطبوعات در شــورای فرهنگ عمومی 

شد.
 مجیــد ملکیــان رئیس هیأت مدیــره خانه 
مطبوعات نیز با اشاره به توانمندی های استان 
خواستار توجه حمایتی ارگانها به رسانه های 

استان شد.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان همدان هم خبرنگاران همدان را نجیب 
و حکیم دانســت و گفت: اهالی رسانه استان 

انصافا اهل تقوی هستند.
مدیر مســئول روزنامه همدان پیام نیز گفت: 
خوشبختانه جایگاه رسانه استان والیتمدارانه 
و توسعه گرا است. نصرت ا... طاقتی احسن 
افزود: اســتان همدان در حوزه نفوذ کشوری 

رتبه سوم را در ایران دارد.
در ادامــه علی فاضل همدانــی ، مریم مقدم، 
یاســر نصرتی و خانم گمار از اعضای خانه 
مطبوعات به طرح مسائل و مشکالت جامعه 

مطبوعاتی پرداختند.

نماینده ولی فقیه در استان در دیدار نوروزی با اصحاب رسانه :

رسانه ها مطالبه گر  باشند

رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

 مديران شهرداری 
حق ورود به امور انتخاباتی ندارند

خسارت 50 میلیارد تومانی سیل 
به راه های همدان

 معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
همدان از خسارت 50 میلیارد تومانی سیل به راه های همدان خبر داد 
و گفت: در ســیالب های اخیر 850 کیلومتر از راه های ارتباطی استان 

همدان آسیب دید. 
حمید پرورشــی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همدان استان معین 
کمک رســانی به الیگودرز یکی از شهرستان های استان لرستان است 
اظهار کرد: اکنون ســه روز اســت که اداره کل راهداری با 12 نیرو به 

همراه تجهیزات الزم در این منطقه مستقر است.
به گزارش فارس، وی مهمترین وظیفه استقرار راهداری همدان در این 
منطقه را بازگشــایی راه ها از ریزش و رانش دانست و ادامه داد: عمده 

فعالیت تیم همدان در الیگودرز است.
معاون راهداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای همدان با 
اشــاره به اینکه در استان همدان نیز ســه محور به دلیل رانش زمین 
مشــکل دارند افزود: در حال حاضر گردنه اسدآباد، مسیر آورزمان ـ 
نهاوند و نهاوند ـ نورآباد به دلیل رانش زمین مســدود است و ایمنی 

برای تردد ندارد.

  رتبه سوم استانداري 
همدان در جشنواره 

سفرهاي استاني 
وزارت کشور

ــاني  ــالع رس ــي و اط ــط عموم ــر کل رواب  مدی
اســتانداري همــدان گفــت : وزارت کشــور در 
حــوزه اطــالع رســاني و مســتند ســازي و بــا 
ــفر  ــت س ــا و اهمی ــتان ه ــه اس ــه ب ــدف توج ه
ــا جشــنواره  ــتان ه ــه اس ــران وزارت کشــور ب مدی
ســفرهاي اســتاني وزارت کشــور را برگــزار و 
ــتانهاي   ــتانداري اس ــده اس ــام ش ــي انج در ارزیاب

گلســتان، کرمــان و همــدان بــه ترتیــب حائــز رتبــه 
ــدند. ــوم ش ــا س اول ت

ربانــي مهــر گفــت: ایــن جشــنواره در ســال  قبــل 
ــوزه  ــزه در ح ــي و انگی ــاد پویای ــدف ایج ــا ه و ب
اطــالع رســاني و تشــویق مدیــران جهــت ســفر بــه 
اســتان هــا از ســوي وزارت کشــور برگــزار شــد.

ــدان  ــتانداري هم ــي اس ــط عموم ــر کل رواب مدی

ــاي  ــه ه ــر برنام ــال اخی ــدان در یکس ــت: هم گف
ــام داده و  ــاني انج ــالع رس ــوزه اط ــي در ح خوب
در همــه ارزیابــي هــاي وزارت کشــور اســتانداري 

ــت. ــوده اس ــر ب ــاي برت ــه ه ــدان از رتب هم
مدیــرکل روابــط عمومــي اســتانداري همــدان 
ــي  ــاي خوب ــز برنامه ه ــاري نی ــال ج ــت: در س گف
ــم  ــراي حــوزه اطالع رســاني در دســتور کار داری ب

کــه اجــراي ســند اطــالع رســاني و فعــال نمــودن 
در  هــا  عمومــي  روابــط  هماهنگــي  شــوراي 

ــت. ــت اس اولوی
ــي  ــاي فعل ــت: در فض ــان گف ــر در پای ــي مه ربان
ــرم  ــتاندار محت ــد اس ــاس تأکی ــر اس ــه و ب جامع
بایــد ســعي شــود حــوزه اطــالع رســاني از طریــق 

ــود  ــت  ش ــران تقوی مدی
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خبر

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زير  مراجعه نمايید

جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

خبر

اسکان 700 مسافر نوروزی در ستاد نوروزی 
فرهنگیان نهاوند

  مدیر آموزش و پرورش نهاوند گفت: در نوروز امســال706 مسافر نوروزی در 
قالب 168 خانوار در مراکز اسکان نوروزی نهاوند پذیرش شده اند.

علیرضا غالمی با بیان اینکه امسال به دلیل شرایط جّوی و نامساعد بودن آب و هوا 
در مناطق غربی کشور از نظر تعداد پذیرش مسافر نوروزی نسبت به سال گذشته 
با کاهش آمار روبرو بودیم، گفت: از ابتدای شروع به فعالیت ستاد اسکان نوروزی 
فرهنگیان نهاوند، جمعاً تعداد 706 مسافر فرهنگی و غیرفرهنگی در مدارس اسکان 

و مرکز خانه معلم پذیرش شده اند.
وی اضافه کرد: از این تعداد مســافر پذیرش شــده، تعداد 92 خانوار )488 نفر( در 
مرکز خانــه ی معلم و 76 خانوار )218 نفر( در مدارس اســکان ما خدمات رفاهی 

دریافت نموده اند.
مدیر آموزش و پرورش نهاوند با بیان این که طبق نظرسنجی های به عمل آمده اکثر 
مســافران از خدمات دریافتی رضایت کامل داشــته اند گفت: ستاد اسکان نوروزی 
فرهنگیان شهرستان نهاوند تالش کرده است تا از امکانات موجود، حداکثر استفاده و 
بهره برداری را برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی به عمل آورد، که جای 

دارد از تمامی دست اندرکاران این ستاد تقدیر و تشکر به عمل آید.

اسکان 600 مسافر در مدارس دیار آیت ا... بهاری

 در طول ایام نوروز 600نفر  از مسافران در مدارس دیار آیت ا... بهاری اسکان شدند.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان بهار افزود: در مجموع 145خانوار با 600نفر در طول 

ایام نوروز در مدارس اسکان شدند.
یوســف ســعیدی ادامه داد: بیش از 35 نفر امســال عوامل اجرایی در ســتاد اسکان 
شهرستان بهار فعالیت داشتند.وی گفت:امسال 7 مرکز اسکان اضطراری نیز پیش بینی 
شــده بود و ستاد اســکان فرهنگیان نیز به صورت شبانه روزآماده پذیرایی ازمیهمانان 

نوروزی بود.

در نوروز امسال انجام شد
ارسال 350 واحد خون همدانی ها به تهران

 مدیرعامل ســازمان انتقال خون اســتان همدان با بیان اینکه 
در ســال گذشــته 36 هزار و 843 واحد خون اهدا شده است، 

مشارکت بانوان در این امر را بسیار ضعیف و ناچیز دانست.
ــرد: طــی ســال گذشــته 35 هــزار و  ــان ک افشــین محمــدی بی
ــان اهــدا  ــردان و 957 واحــد توســط زن 889 واحــد توســط م
شــد کــه آمــار  اهــدای خــون زنــان در مقایســه بــا مردان بســیار 

کــم و ناچیــز اســت.
ــه  ــر در زمین ــتان های برت ــی از اس ــدان یک ــه داد: هم وی ادام
اهــدا و ارســال خــون اســت کــه تعــداد 25 هــزار و 526 نفــر 
بــه صــورت مســتمر و 11 هــزار و 314 نفــر نیــز ســابقه اهــدای 
خــون دارنــد و همچنیــن تــا آخریــن روز ســال گذشــته تعــداد 
34 هــزار 3 واحــد خــون بــه دیگــر اســتان های همجــوار نیــز 

ارســال شــده اســت.
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــدی در گفت وگ محم
ایــام مــاه رمضــان معمــوال بــا کمبــود خــون مواجــه می شــویم، 
ــه روزه داری  ــه ب ــا توج ــاه رمضــان ب ــام م ــرد: در ای ــار ک اظه
ــم  ــیار ک ــام بس ــن ای ــون در ای ــی خ ــدار اهدای ــهروندان مق ش
ــای  ــود واحده ــا کمب ــات ب ــی اوق ــه گاه ــود به طوریک می ش
ــه 35  ــاه خــون ک ــر کوت ــا عم ــن ب خــون مواجــه شــده بنابرای
ــر نیســت. ــکان پذی ــاه ام ــک م ــا ی ــداری آن ت روز اســت نگه

وی تصریح کرد: در میان آمار واحدهای ارســال شــده خون در سال 
گذشــته 6 هزار و 379 واحد به استان تهرن و 24 واحد به کرمانشاه 

ارسال شده است.
محمدی نیز با اشاره به واحدهای ارسال شده در ایام نوروز خاطرنشان 
کرد: در ایام تعطیالت نوروز 350 واحد خون به اســتان تهران ارسال 
کردیم و تهران نیز بر اســاس اعالم نیاز هر اســتان طبق درخواست 

سازمان، واحدهای خون را ارسال می کند.
ــان  ــدان در پای ــتان هم ــون اس ــال خ ــازمان انتق ــل س مدیرعام
ــال،  ــی س ــای پایان ــه روزه ــه اینک ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش ی
ــال  ــر ارس ــزون ب ــد اف ــش می یاب ــون کاه ــدای خ ــزان اه می
واحدهــای خــون بــه اســتان تهــران، مقــداری از آنهــا را بــرای 

ــم. ــداری کردی ــز نگه ــاز در مرک ــروری و نی ــع ض مواق

کمیته ارزیابی در حال بررسی دقیق میزان 
خسارت های ناشی از سیل در تویسرکان 

است 
تویســرکان  فرمانــدار   
گفت: برآورد خسارت اولیه 
ســیالب اخیر در شهرستان 
تویسرکان بیش از 70میلیارد 
بــا توجه  تومان اســت که 
به بررســی های دقیق کمیته 
ارزیابی احتمال افزایش دارد. 
حبیب مومیوند در شــورای 
اظهــار  تویســرکان  اداری 
انجام گرفته  اقدامات  داشت: 

برای مهار و به حداقل رســاندن خسارت های سیالب 12 فروردین 
ماه در شهرســتان تویســرکان نتیجه بخش بود و این سیالب تلفات 

جانی و مصدومیت خاصی به دنبال نداشت.
به گزارش تســنیم ، وی افزود: رودخانه های مهم، اثرگذار و مستعد 
ایجاد خسارت در  شهرستان مانند شاه زید، امیرآباد، فرسفج، جعفریه، 
نجف آباد و ســرابی در دهانه پل هــا و آب نماهای خود قبل از بروز 

سیالب مورد پاکسازی قرار گرفتند که این کار بسیار اثربخش بود.
فرماندار تویسرکان همدلی و هم افزایی مردم، مسئوالن و رسانه های 
شهرســتان را مهمترین عامل موفقیت در کنترل و مهار سیالب و به 
حداقل رساندن خسارت ها در شهرستان تویسرکان دانست و تأکید 
کرد: پیش بینی میزان بارندگی در شهرستان تویسرکان بین 50 تا 80 
میلی متر بود که این میزان به 130 میلی متر رسید که در یک قرن اخیر 

بی سابقه بوده است.
مومیوند بــا بیان اینکه کارشناســان دســتگاه های مختلف اجرایی 
هم اکنــون در حال برآورد کارشناســانه از خســارات واردآمده به 
شهرستان تویســرکان در بخش های مختلف هســتند ابراز کرد: بر 
اساس برآوردهای اولیه به حدود پنج هزار هکتار از زمین های زراعی 

شهرستان حدود 30 درصد خسارت وارد شده است.
وی گفت: در باغ های تویســرکان نیز شاهد وارد آمدن خسارت به 
حدود 800 هکتار باغ به میزان 20 تا 25 درصد بودیم که حدود 600 

هکتار از این میزان مربوط به باغ های گردو است.
مومیوند اضافه کرد: از مجموع باغ های خسارت دیده، 25 درصد در 
دهستان خرم رود و 60 درصد در دهستان حومه )حبقوق نبی)ع(( و 

20 درصد در دیگر مناطق شهرستان قرار دارند.
وی از وارد آمدن خســارت به بخش ساختمانی 40 واحد دامداری 
خانگی و ســنتی به میزان 20 تا 60 درصــد خبر داد و بیان کرد: این 
میزان خســارت بر اســاس برآوردهای اولیه است و ممکن است با 

تداوم بررسی ها، بیشتر شود.

انفجار کوه »ماوا« را غرق سیالب کرد

 فرماندار اســدآباد گفت: طغیان آبهای زیر زمینی ســینه کوه های 
اسدآباد را شکافت و این انفجار مهیب روستای »ماوا« این شهرستان را 

در سیالبی از سنگ، خاک و آب گرفتار کرد.
کریم حمیدوند با تایید این خبر در گفت و گو ایرنا اظهار داشت: شب 
گذشته صدای مهیب انفجار و غرش آب، خواب را از چشمان اهالی 
روســتای ماوا گرفت.وی افزود: در اثر شکاف سینه کوه رودخانه ای 
از آب ، ســنگ و خاک جاری شده و به سمت روستا حرکت کرد و 
خانه ها را غرق آب کرد.حمیدوند خاطرنشان کرد: با کمک نیروهای 
امدادی و اهالی روســتا مسیر حرکت ســیل اندکی مسدود شده و از 
شدت آن کاسته شده است.فرماندار اسدآباد گفت: این حادثه خسارت 
جانی نداشــته اما منازل و اصطبل های روستاییان آسیب دیده که در 
حال بررسی است.وی یادآوری کرد: تیمی از کارشناسان زمین شناسی 

استان همدان برای بررسی این حادثه به محل اعزام شده اند.
ماوا یکی از 99 روستای اسدآباد است و تقریبا 400 نفر جمعیت دارد.

آگهـي مزايـده )نوبت دوم(

مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان

مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان در نظر دارد به استناد مصوبه هیأت مدیره، نسبت به فروش یك قطعه زمین با 
مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبي و باالترین قیمت پیشنهادي اقدام نماید.

مشخصات زمین :
یك قطعه زمین به مساحت 222 مترمربع، دوبر، با کاربري تجاري )که از مقدار فوق 13 مترمربع به صورت مغازه مي باشد( واقع در 

همدان، خیابان اکباتان، نبش کوچه شهرستاني
■ متقاضیان مي توانند ظرف یك هفته پس از درج آگهي، پیشنهادات خود را به نشاني: همدان، خیابان میرزاده عشقي، نرسیده 
به چهارراه پاستور، نبش بن بست دانش، ساختمان مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان، طبقه اول از ساعت 8 الي 13 تحویل 

نمایند. 
■ جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 38321228 تماس حاصل فرمایید.

■ این مجمع در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود. 
■ ضمناً هزینه درج آگهي بر عهده برنده مزایده مي باشد.

کارت دانشجویی سیما اصالنی فرزند کوروش به شماره ملی 
3950208331 کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیك 

دانشگاه بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9413463001 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فراخوان مزايده عمومی يک مرحله ای اجاره )نوبت اول(
مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی مریانج 

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد در اجرای ماده 5 و آیین نامه اجرایی )الحاق 2( تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت، مزایده عمومی اجاره مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی مریانج به شماره 5098003398000001 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( با آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را در 

جهت شرکت در مزایده محقق سازد. تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 97/11/4 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت 8 صبح روز دوشنبه تاریخ 1398/1/19 لغایت پنجشنبه 98/1/22 

می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: مورخ 98/1/23 لغایت ساعت 14 روز دوشنبه 98/2/2 می باشد.

زمان بازگشایی سایت: ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/2/3 می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده 

داخلی 120 خانم مختاری- 08138260430 
)م الف 14(

 بــر اثــر بــارش هــای بــی ســابقه 
فروردیــن مــاه 98، ظرفیــت ســد کالن 
ــر مکعــب  ــون مت ــا حــدود 45 میلی ــر ب مالی
ــی در  ــره آب ــر ذخی ــت و از نظ ــل اس تکمی

وضعیــت مناســبی قــرار دارد.
مدیــر امــور منابــع آب مالیــر بیــان کــرد: در 
حــال حاضــر خروجــی ســرریز ســد کالن 
حــدود 30 مترمکعــب بــر ثانیــه و خروجــی 
ــر  ــب ب ــر مکع ــد حــدود 12 مت ــی س تحتان

ثانیــه اســت.
ــا  ــا ایرن ــو ب ــری در گفــت و گ محمــد مظف
ــدازه  ــه ان ــز ب ــد کالن نی ــزود: ورودی س اف
ــان  ــا گذشــت زم خروجــی ســد اســت و ب
ــم  ــه ه ــتر ب ــد بیش ــی س ورودی و خروج

ــود. ــی ش ــک م نزدی
مدیــر امور منابع آب مالیر بــا بیان اینکه هم 
اکنون سد کالن سرریز کرده و مشکل خاصی 
در ایــن زمینه وجود ندارد ادامــه داد: حدود 
هشــت روستا در پایین دست سد هستند و از 
حقابه این سد اســتفاده می کنند که با سرریز 
شدن سد کالن مشکلی آنها را تهدید نمی کند.

مظفری با اشــاره به شــدت گرفتن بارش ها 
در ایام نوروز و پر شــدن ظرفیت ســد کالن 
گفت: با مدیریت صحیح ورودی و خروجی 
ســد کنترل و به نوعی سیالب ها توسط سد 

کنترل شد.
وی بیان کرد: سیالب هایی که از باالدست سد 
کالن وارد می شــد، به خوبی کنترل و حجم 
آب نیز بــا مدیریت هایی کــه از قبل اعمال 
شد، به درســتی کنترل شد تا تهدیدی متوجه 

شهرستان نشود.
مدیــر امور منابع آب مالیر اظهار داشــت: با 

توجه بــه بارش های اخیــر و اینکه در حال 
حاضر از آب ســد کالن برای آب شرب شهر 
مالیر اســتفاده نمی شود و تنها برای مصارف 
کشــاورزی اســت، وضعیت ذخیره آبی سد 

بسیار خوب است.
ــز و  ــر پایی ــد: از اواخ ــادآور ش ــری ی مظف
اوایــل زمســتان دریچــه تحتانــی ســد کالن 
ــی  ــای احتمال ــیالب ه ــرل س ــرای کنت را ب
ــای  ــارش ه ــورت ب ــا در ص ــم ت ــاز کردی ب
گســترده بتوانیــم ســیالب هــای احتمالــی را 

ــم. ــرل کنی کنت
ــز  ــا نی ــی ه ــل از بارندگ ــه داد: قب وی ادام
ــه  ــود و ب ــاز ب ــی ســد کالن ب دریچــه تحتان
ــادی ســیالب هــا مدیریــت شــد  مقــدار زی

ــن  ــتاهای پایی ــه روس ــری ب ــیب کمت و آس
ــد. ــت وارد ش دس

مظفــری بــا بیــان اینکــه آب ســد کالن 
فقــط وارد رودخانــه »حــرم آبــاد« مــی شــود 
گفــت: در بارندگــی هــای اوایــل فروردیــن 
مــاه امســال تنهــا یــک ســوم از حجــم آب 
ــد  ــرریز س ــه س ــوط ب ــه مرب ــن رودخان ای
ــایر  ــه س ــوط ب ــوم مرب ــود و دو س کالن ب
رودخانــه هــای فرعــی و آبراهــه هایــی 
اســت کــه بــا وارد بــه رودخانــه حــرم آبــاد، 

ــد. ــدن آن ش ــرآب ش ــب پ موج
ــه  ــا توجــه ب وی از شــهروندان خواســت: ب
تــداوم بــارش هــا و پــرآب بــودن رودخانــه 
هــا و پــل هــا، از تــردد و توقــف در حاشــیه 

ــه هــا، پــل هــا و  ســد کالن، بســتر رودخان
مســیل هــا خــودداری کننــد. 

ــن  ــر همچنی ــع آب مالی ــور مناب ــر ام مدی
دربــاره طــرح خــط انتقــال آب شــرب 
مالیــر از ســد کالن بیــان کــرد: بــارش هــای 
ــرح وارد  ــن ط ــه ای ــیبی ب ــچ آس ــر هی اخی
نکــرد و حتــی یــک مــورد خســارت بــه مــا 

ــت. ــده اس ــزارش نش گ
مظفــری بــا بیــان اینکــه ســه کیلومتــر 
از طــرح خــط انتقــال آب باقــی مانــده 
ــل طــرح  ــا تکمی ــی کــرد ب اســت پیــش بین
تصفیــه خانــه بــا پیشــرفت فیزیکــی حــدود 
ــاری  ــال ج ــرح در س ــن ط ــد، ای 70 درص

ــود.  ــرداری ش ــره ب ــل و به تکمی

کمالونــد-  معصومــه  نهاونــد-   
نشست  نخســتین  پیام:  خبرنگارهمدان 
خبــری فرماندار نهاوند در ســال 98 با 
محوریت مدیریت بحران شهرســتان در 
روزهای نخست سال جدید برگزار شد.

فرماندار نهاوند در این نشســت گفت:با 
هشــدار هواشناسی و اعالم خارج شدن 
وضعیــت آب و هوایی از حالت عادی، 

آماده باش بودیم.
مراد ناصــری گفت: اطالع رســانی ها 
خیلــی بما کمک کرد و نقاط ضعف مان 
را هم شناســایی کردیم آنچه توانســتیم 
انجام دادیــم از بخــش خصوصی هم 
کمک گرفتیم اما امکانات بر ای شــرایط 

پیش آمده پاسخگو نبود.

ناصری گفت: اطالع رســانی رسانه ها 
بــه ما برای مدیریت بحران کمک کرد و 

ضعف ها بیشتر شناختیم.
در شــرایطی بودیم که راه های ارتباطی 
شهرستان مسدود شــده بود ،اقدامی هم 
می شــد رانش زمین باز ما را به اول راه 

می برد.
گاز11روستا قطع و  55روستا هم همزمان 
بی برق شدند و آب هم که جای خود در 

برخی روستاها قطع شده بود.
 وی بــا بیــان اینکــه، بــه حمایــت هــای 
ــردم  ــدای م ــا ص ــم ت ــتاندار دلگرمی اس
شهرســتان بــه بــاال برســد، گفــت؛ 
میــراث دار یــک  شــهرک حیــدری 
جانمایــی غیرکارشناســی اســت کــه 

فعــال یــک مســیر انحرافــی ایجــاد 
ــرای  ــی ب ــری اساس ــد فک ــده و بای ش
آینــده ایــن بــارش هــا در شــهرک 
کــرد در حــال حاضــر هــم بــرای 
ــا  ــاز اســت.و  ت ــارد نی بازســازی 6 میلی
اوایــل تابســتان هــم بــرای بهبــود وضــع 
موجــود درگیــر موضــوع خواهیــم بــود.

به گفته وی خســارت هــا بیش از آنچه 
مطرح شده است ، خواهد بود که پس از 

جمع بندی اعالم خواهد شد.
بــودن محــور  از مســدود  فرمانــدار 
ورودی نهاونــد - آورزمــان و نورآبــاد- 
ــر داد و  ــوی خب ــالع ثان ــا اط ــد ت نهاون
ــن  ــش زمی ــداد را ران ــن انس ــت ای عل
ــه  ــرد ک ــالم ک ــا اع ــارش ه ــس از ب پ

رانــش  مــورد  از 30  بیــش  تاکنــون 
ــای  ــات و محوره ــق و ارتفاع در مناط

ــت. ــده اس ــزارش ش ــتان  گ شهرس
 قطعی برق۵۵روستا

مدیــر توزیع برق شهرســتان هم با بیان 
اینکه در بحران عید 55روســتا همزمان 
قطع شــد، دربــاره خدمات بــرق در 
روزهای بحــران گفت؛ علی رغم بارش 
ها مشــکالت خاصی در اوایل روزهای 
بحران در حوزه برق پیش نیامد 30 پایه  
شبکه فشار توزیع برق شکسته شد و به 

تاسسیات آسیب زد.
رضا شیر دره با بیان اینکه،از رزن، همدان  
نیروهای کمکی به شهرستان آمد  ،اگر با 
121 تماس گرفتید موفق به اطالع رسانی 
نمی شدید، بعلت شلوغی تماس ها بوده 
است، گفت:اگر مشــکلی پیش آمد ویا 
کابلــی روی زمین دیدید بــدون اینکه 

دست برنید با121 تماس بگیرید 
 20تا ۳0 اکیپ در حال امداد و 

خدمات رسانی بودند
شــیردره گفت:فاز سوم روشنایی سراب 

گیان هم اعتبار ابالغ شده مناقصه انجام 
بشود اوایل اردیبهشت فاز اول این پروژه 
به همراه روشنایی بام نهاوند هم  اجرایی 

خواهد شد.
بــه  میلیــاردی  خســارت   

گازشهرستان
رئیــس اداره گاز شهرســتان در جمــع 
خبرنگاران گفت: خسارت بحران به گاز  
برای شهرســتان  نهاوند با 1میلیاردو 42 
میلیون تومان بعنوان بیشــترین خسارت 

در استان در حوزه گاز بوده است.

ظرفیت سد کالن مالير تکمیل است

مسکن مهر 6میلیارد روی دست 
نهاوند گذاشت
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اینفوگرافیك: ایرنا

۶۲ نفر در سیالب های اخیر جان باختند

مسئوالن اجرای برخی طرح ها 
باید مجازات شوند

 حدود 62 نفر در کشور به دلیل سیالب های اخیر جان خود را از 
دست دادند و باید مسئوالن پیمانکاران، کارفرماها، مشاوران و طراحان 

اجرای برخی طرح ها مجازات شوند.
رئیس ســتاد مدیریت بحران کشور در نشســت فراکسیون مستقلین 
والیی با توجه حساســیت نمایندگان نسبت به سیل های اخیر، اظهار 
داشــت: الزم است نمایندگان نســبت به تعیین تکلیف الیحه قانون 
مدیریت بحران که 48 ماه پیش به مجلس آمده اقدام کنند زیرا اکنون 
ما بدون قانون عمل می کنیم و هنوز این الیحه بین مجلس و شــورای 

نگهبان در رفت و آمد است.
به گزارش خانه ملت، اسماعیل نجار بیان کرد: الیحه بیمه حوادث 7 
سال اســت که در مجلس مانده، این الیحه در صحن بررسی شده و 
چندین بار به کمیســیون ارجاع داده شد و از سال گذشته تاکنون بین 

مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
وی افــزود: تعیین تکلیف این دو الیحه ایجــاد رضایتمندی کرده و 
هزینه های دولت را کاهــش می دهد، از طرف دیگر توجه ویژه ای به 
بحران ها خواهد شد، اگر این دو قانون نهایی شود دستگاه های اجرایی 

که کار نکنند را می توانیم به صالبه بکشیم.
نجار با بیان اینکه مسیر مشخص شــده برای مدیریت حوادثی مانند 
ســیل در شرایط عادی نیز طوالنی اســت، ادامه داد: زمانی که قانون 
تنظیم مقررات مالی دولت مطرح بود درخواســت ما این بود که ماده 
10 و 12 برگردد تا وزارت کشــور در شرایط بحرانی پاسخگو باشد، 
اما به مخالف برنامه پنجم بودن و نیاز به 2 ســوم رای داشت که این 

موضوع تصویب نشد.
وی افزود: اکنون مشــکالت متضادی داریم که مانع از ارائه خدمات 
مناســب می شــود، برای مدیریت بحران باید ابــزار کافی در اختیار 
داشته باشیم. استانداران در سیل های اخیر با صدور تنخواه، مبالغی را 
پرداخت کردند اما یک ریال در زمینه مدیریت بحران ناشی از سیالب 
بودجه نداشــتند. در حوادث دیگری مانند معدن ذغال سنگ زمستان 

یورت نیز همین مشکالت وجود داشت.
 دی ماه 97 نگران کم آبی خوزســتان در تابستان 98 

بودیم
معاون وزیر کشور با بیان اینکه تا آبان ماه 97 تمام شواهد و پیگیری ها 
حــول این محور بود که آب شــرب و بخشــی از آب کشــاورزی 
خوزســتان را در تابستان 98 چگونه تامین کنیم؟ سپس مشخص شد 
که بارندگی های فراوانی در راه است و باید چاره اندیشی شود، گفت: 
از سال گذشته تاکنون بحث استحکام بخشی دیواره رودخانه ها را در 
دســتور کار قرار دادیم تا میزان بروز حوادث را کاهش دهیم. اکنون 
ورودی و خروجی سدها را مدام چک می شود تا دچار مشکل نشویم.

وی افزود: هواشناسی احتماالتی از بارش ها در شرق و غرب را ارائه 
می کنــد اما به صــورت دقیق نمی تواند بگوید در کــدام نقطه بارش 
خواهیم داشــت، برای بهبود این وضعیت نیــاز به ارتقای تجهیزات 

داریم.
 ارتفاع آب در رودخانه پلدختر حدود 2۵ متر بوده است

نجار ادامه داد: سیالب رودخانه پلدختر 5 هزار مترمکعب بر ثانیه بوده 
و ارتفاع آن در حدود 25 متر بوده است، اکنون نیز آب همچنان جریان 
دارد و به پشت سدها می رود، تا اردیبهشت ماه نیز ممکن است باز هم 

چنین بارندگی هایی داشته باشیم.
معاون وزیر کشور گفت: حدود 62 نفر در کشور به دلیل سیالب های 
اخیر جان خود را از دســت داده اند. با توجه به مشکالتی که رخ داده 
باید مســئولین اجرای برخی طرح ها، پیمانکاران، کارفرماها، مشاوران 
و حتی طراحان باید مجازات شــوند. وی افزود: وزیر کشــور نیز در 
تالش است تا ماده 10 و 12 بازگردد، مجلس نیز در قانون جدید یک 

تنخواهی را برای ستاد مدیریت بحران در نظر گرفته است.
 20 میلیارد در ســال 97 برای ســتاد مدیریت بحران 

اعتبار در نظر گرفته شد
وی افزود: در اواخر سال گذشته 20 میلیارد اعتبار به ما اختصاص داده 
شــد در حدی که تنها بتوانیم با آن خودکار بخریم و با این مبلغ باید 
مدیریت بحران کشــور انجام شود؛ امسال 10 میلیارد از محل تملک 
و 8 میلیــارد هزینه ای به ما دادند و به لرســتان و خوزســتان دادیم، 
آقای واعظی گفتند از محل تن خواه هایی که مرداد ماه گرفته اید باید 4 

میلیارد به لرستان اختصاص دهید.

بیانیه گروه هفت در تناقض صریح 
با برجام است

 ســخنگوی وزارت امور خارجه با تقبیح مواضع نادرست و 
غیرواقع بینانــه گروه هفت، بر نقش ســازنده و غیر قابل انکار 
جمهوری اســالمی ایــران در تحکیم ثبات، امنیــت و مبارزه با 
تروریســم در منطقه غرب آســیا و نیز صلح آمیز و دفاعی بودن 

برنامه موشکی کشورمان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در واکنش به برخی بندهای بیانیه 
پایانی نشســت وزرای خارجه کشــورهای عضو گروه هفت در 
فرانســه، که در آنها به موضوعاتی مرتبط با ایران پرداخته شــده 
اســت، گفت: جمهوری اســالمی ایران بندهای این بیانیه را که 
مبتنی بر اتهامات واهی و ناشــی از برداشــت و تفسیر نادرست 
از برنامه صلح آمیز هســته ای، نقش منطقه ای و برنامه موشــکی 
ایران است، غیرسازنده و کاماًل یکسویه و یکجانبه ارزیابی کرده 
و به ویژه آن را در تناقض صریح با برجام و تعهدات ســه کشور 

اروپایی در آن می داند.
قاســمی افزود: جای تأسف است که اعضا این گروه تحت تأثیر 
رفتــار غیرقانونی و قلدرمآبانــه آمریکا قرار گرفتــه و با تکرار 
ادعاهای ناراســت علیه ایــران آن هم با اســتفاده از ادبیاتی که 
خودشــان هم اعتراف دارند متعلق به آنها نیست، درصدد جلب 
نظر و تأمین خواســته های آمریکا که تنها یک عضو در بین هفت 

کشور عضو گروه می باشد، برآمده اند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با تقبیح مواضع نادرســت و 
غیرواقع بینانه گروه هفت در خصوص کشــورمان، مجدداً بر 
نقش ســازنده و غیر قابل انکار جمهوری اســالمی ایران در 
تحکیــم ثبات، امنیــت و مبارزه با تروریســم در منطقه غرب 
آســیا و نیز صلح آمیز و دفاعی بودن برنامه موشــکی کشور، 
تاکید کرده و اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران با پایبندی 
به تعهدات بین المللی خود، حســن نیــت خود را در تعامل، 
گفتگــو و حفــظ ارتباط با جامعــه بین المللی نشــان داده و 
معتقد است طرح مســائل غیرواقع بینانه و تالش های نافرجام 
و بیهــوده برای القای وجــود تهدیدات ســاختگی از جانب 
جمهوری اســالمی ایران، تأثیری بر عــزم و اراده ملت ایران 
و تداوم رویکرد جمهوری اســالمی ایران در پیگیری منافع و 

مصالح ملی خود در منطقه و جهان نخواهد داشــت.
قاســمی در پایان با محکوم کردن نقض اصول بنیادین برجام 
توسط ســه کشــور اروپایی، خواهان توضیح صریح این سه 
کشــور شــده و تاکید کرد که جمهوری اســالمی ایران این 
موضوع را با اســتفاده از سازوکارهای موجود در برجام دنبال 

خواهد کرد.

مهدی آقایانی «

 نخست تعریفي از تحریم ها داشته باشیم، 
تحریم هاي در واقع یــک مجازات اقتصادي 
مي باشد که فعالیت هاي اقتصادي را به صورت 
گســترده محدود مي کند، این محدودیت ها از 
طرف یک کشــور علیه کشــور دیگر اعمال 
مي شــود، کشــورهایي که تحت تحریم قرار 
مي گیرند با مشکالت فراواني روبه رو مي شوند 
که از جمله آنها مي تــوان به تورم، زیان دهي 
باالي کارخانه هــا و به دنبــال آن بیکاري و 
همچنین ایجاد مافیاي اقتصادي اشــاره کرد. 
هدف از تحریم ها تغییر رفتار سیاســی یک 
کشور است اما می تواند به یک باره حاکمیت 
آن کشور را تغییر دهد. در روایتی دیگر هدف 
تحریم ها، کاهش رفاه و امنیت در آن جامعه 
و به دنبال آن براندازي نظام حاکم در کشــور 

مد نظر، است.
کشــور ایران در زمان پهلوي براي اولین بار 
به علت ملي شــدن صنعت نفت، از ســوي 
بریتانیا تحریم شد و در زمان انقالب اسالمي 
به دلیل تسخیر سفارت آمریکا، تحت تحریم 
قرار گرفت. در واقع از ســال 1357 پنج دوره 
تحریم در ایران شــکل گرفت، در سال 1394 
توافقي مابین ایران و آمریکا بر ســر مســائل 
هسته اي شــکل گرفت که با روي کار آمدن 
دونالد ترامپ ایــن توافق به طور کلي نقض 
شد و ریاســت جمهوري آمریکا تحریم هاي 
بسیار شــدیدتری نسبت به قبل ایجاد کرد، با 
روي کار آمدن تحریم ها کار بســیار سخت و 
دشوار شد و در واقع اقتصاد ایران با یک رشد 
تورم روبه رو شــد این در حالي است که در 
طول توافق هســته اي طبق آمار منتشر شده، 
جمهوری اســالمی ایران  توانسته بود به یک 
رشد 12/5 درصدی برسد و در آن سال 700 
هزار شــغل جدید ایجاد کند که در مقایســه 
با ســال هاي قبل 10 برابر اشتغالزایي جدید، 

صورت گرفت .
با بازگشت تحریم ها در بعد اقتصاد نرخ ارز به 
یکباره افزایش پیدا کرد، و باال بودن نقدینگي 

نیز ، یک تورم ایجاد کرد.
ضمناً تحریم هاي تازه اعمال شــده نسبت به 
تحریم هاي 4 دهه قبل کاماًل فرق مي کندچرا 
چون در آن سال ها ما مشکل صادرات نداشتیم 
ولي در حال حاضر بــا تحریم هاي به وجود 

آمده با مشکالت فراواني روبرو هستیم.
آمریکا به شرکت ها و کشــورها هشدار داده 
در صورتي که بدون معافیت  بخواهند با ایران 
مبادله اقتصادي داشته باشند تحت شدیدترین 

تحریم ها قرار خواهند گرفت.
 در واقــع تحریم هاي به وجــود آمده اثرات 
زیان باري در رفاه اجتماعي ایران داشته است 
با توجه به اینکه کشــور ایران براي توســعه 
هر چه بیشــتر نیاز به صــادرات نفت ،وجود 
ســرمایه گذاري خارجي و از همه مهمتر نیاز 
به یک نظام مالي و بانکي دارند شــوربختانه 

در تمامي موارد گفته شــده تحت شدیدترین 
تحریم ها از سوي آمریکا قرار گرفته است. و 
کشورهاي ســرمایه گذار از ترس قرار گرفتن 
در لیســت ســیاه آمریکا، نه تنهــا رغبتي به 
ســرمایه گذاري از خود نشان نمي دهند بلکه 
اگر در حال فعالیت باشــند به طور سریع آن 
فعالیت را ترک مي کنند به طور مثال توتال که 
یک شرکت ســرمایه گذار خارجي در حوزه 
انرژي اســت تــا به حال دوبــار کار خود را 
در ایران ترک کرده اســت ،یکبار در سال 88 
عملکردش را تعلیق و پس از توافق هسته اي 
مجدداً به فعالیت خود بازگشت اما با روي کار 
آمدن تحریم ها توســط دونالد ترامپ در سال 

97 مجدداً فعالیت خود را در ایران رها کرد.
تحریم هــاي اقتصادي به ویــژه تحریم هاي 
بانکي باعث مي شــود که یک التهاب به جان 
اقتصاد کشــور بیافتد و سرمایه هاي خارجي 
از کشور خارج شوند ضمنًا باید به این نکته 
نیز اشاره شــود که هر چه سهم کشورها در 
تجارت بین الملل بیشــتر باشــد تأثیرگزاري 
تحریم هــا بر روي آن کشــور کمتر خواهد 
بود با توجــه به این موضوع بــازار داخلي 
ایران نســبت به پویایــي و افزایش تجارت 
در مقایســه با دیگر کشورها کوچک است و 
این عملکرد باعث شده که تحریم هاي ایجاد 
شده توسط آمریکا با موفقیت نسبي روبه رو 
شــود در واقع ایاالت متحــده آمریکا با دارا 
بودن رتبه اول اقتصاد در جهان و با تسلط بر 
فناوري و قدرت نظامي توانسته مجموعه اي 
از دولت هاي جهان را با خود همســو کند و 
تحریم هاي خود را ضد کشــورهایي که با او 

همراهي ندارد، اعمال کند.
ایاالت متحده هدف از تحریم ها را فشــار بر 
حاکمیت ایران عنوان کرده اســت و گفته که 
هدف تحریم ها مردم ایران نیســتند در واقع 
این حرف کاماًل نادرست و خام اندیشي است 
چرا چــون این تحریم ها باعث افزایش هزینه 

دولت و در پي آن رکود، تورم، کمبود کاالهاي 
ضروري را در پي خواهد داشت که در وهله 

اول بیشترین زیان را مردم خواهند دید.
در مورد اروپــا نیز،هرچند بعد از برجام یک 
رویه مســتقل از آمریکا نشان داد و در برجام 
باقی ماندند و یک سازو کار مالی برای تجارت 
با ایران بــه وجود آوردند،ولی به خاطر ترس 
بخش خصوصی از تحریم های آمریکا،همیشه 
ســعی کرده اســت که آمریکا را راضی نگه 
دارد و در واقع همان حــرف های آمریکا را 
به صــورت نرم تر عنوان کند مانند توانمندی 
های موشکی  و قرار دادن تحریم های جدید 
و اعمال فشــار بر ایران.در این ارتباط،ظریف 
وزیــر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
عنوان کرد با گذشــت یک ســال از خروج 
آمریکا از توافق هســته ای،اروپایی ها نه تنها 
نتوانســته اند به وعده راه اندازی کانال مالی 

عمل کنند بلکه تالش می کنند رضایت دونالد 
ترامپ،رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا را 
جلب کنند.همچنین ظریــف در توییتر خود 
نوشت: حتی اروپا نتوانســته یک کانال مالی 

برای کمک های بشر دوستانه ایجاد کند.
 در مجموع تحریم هاي ایجاد شده تا هم اکنون 
باعث شــده است که زندگي مردم بدتر شود. 
قــدرت ، خرید و درآمد آنها کاهش پیدا کند، 
وضعیت امکانات بهداشــتي و درماني نسبت 
به قبل تحریم ها با ســختی رو به رو  شــود، 
همچنین باعث شــده است که مردم احساس 
نگراني زیادي در مورد آینده و وضعیت شغلي 
خود داشته باشند در کل از بین رفتن مبادالت 
اقتصادی  مي تواند اقتصاد یک کشور را از بین 
ببرد و مشکالت فراواني براي مردم آن کشور 

به وجود آورد. 
* کارشناس ارشد روابط بین الملل

تحريم ها  مولفه ای نگران کننده 
برای ايران

اعالم آمادگی مجلس برای کمک به دولت 
در حل مشکالت سیل زدگان 

 255 نماینده مجلس در بیانیه ای آمادگی خود را برای کمک به دولت برای 
حل مشکالت سیل زدگان کشور اعال م کردند. 

ــه  ــالمی در جلس ــورای اس ــس ش ــده مجل ــارس، 255 نماین ــزارش ف ــه گ ب
ــدگان و  ــه بازمان ــن تســلیت ب ــه آی ضم ــی بیانی ــان ط ــروز  پارلم ــی دی علن
ــتگاه های  ــه دس ــات هم ــوع اقدام ــر، از مجم ــیل اخی ــه س ــان حادث قربانی
دولــت بــه ویــژه نیروهــای مســلح نظامــی و انتظامــی، ســتاد اجرایــی فرمــان 

ــد. ــر تشــکر کردن ــالل احم ــام )ره( و ه حضــرت ام
ــرای  ــدگان آمادگــی خــود را ب ــه نماین ــن بیانی در بخــش دیگــری از ای
ــالم  ــور اع ــیل زدگان کش ــکالت س ــل مش ــت در ح ــه دول ــک ب کم

ــد. کردن

اسرائیل در مسیر مقابله با ایران تنهاست
 نشنال اینترست در گزارشی با تاکید بر تصمیم رژیم صهیونیستی برای مقابله 

با ایران در سوریه، اسرائیل را در این مقابله تنها دانست.
به گزارش ایلنا، »نشنال اینترست« در گزارشی نوشت: اسرائیل مصمم  است که 
با نیروهای ایرانی در ســوریه مقابله کند تا از این طریق بتواند نیروهای تهران 
را از مرزهای شــمالی اسرائیل دور نگه دارد. در همین زمان روسیه هم هزاران 
نیروی نظامی در ســوریه دارد که می توانند در خط نبرد حضور داشــته باشند 
یا اگر مســکو قصد دفاع از متحد سوری خود را داشته باشد به عامالن جنگ 
تبدیل شوند. در ادامه این گزارش آمده است: »چیزی که کامال مشخص است 
این اســت که در نهایت همه مجبور به عقب نشینی خواهند بود چرا که ایران 
قصد ندارد حضور خود را در مرز ســرزمین های اشغالی متوقف کند و روسیه 

هم احتماال نمی تواند آن را وادار به چنین کاری کند.

ایران می خواهد اسرائیل را بکشد
 رئیس جمهــور آمریــکا در یک ســخنرانی بار دیگر بــا لفاظی علیه 
توافق هسته ای مدعی شــد که به دلیل رفتارهای خطرناک ایران از این 

است. شده  خارج  توافق 
به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ســخنرانی اش در 
گردهمایی ساالنه ائتالف یهودیان جمهوری خواه در الس وگاس در ایالت نوادا 
بــه موضوع ایران پرداخت و ادعاهای خود مبنی بر فعالیت های بی ثبات کننده 

ایران در خاورمیانه را تکرار کرد.
بنابر گزارش پایگاه خبری الس وگاس ســان، ترامپ در این نشست گفت: من 
سال پیش تصمیم گرفتم از توافق هسته ای با ایران که یک جانبه و خطرناک بود، 
خارج شوم. توافق هســته ای با ایران فاجعه بار بود. آنها می خواهند اسرائیل را 

بکشند و نابود کنند.

 وزیر خارجــه آمریکا از ایران به عنوان 
اصلی تریــن تهدید خاورمیانــه یاد کرد و 
مدعی شد سرزنش ریاض از بابت اقدامات 
حقوق بشری نظیر قتل خاشقجی و تجاوز 

به یمن، به نفع ایران تمام می شود.
به گزارش مهــر، مایک پمپئو وزیر خارجه 
آمریــکا می گوید تهدید واقعی در ســطح 
منطقه جمهوری اســالمی ایران اســت و 
هدف واشنگتن نیز این است که مبادا به آنها 

نفعی برسد!
وی این ادعا را در پاســخ به سوال مجری 
شــبکه فاکس نیوز و در توجیه سیاســت 
دوگانه آمریکا در قبال عربســتان سعودی 

مطرح کرد.
بــا توجه به اینکه فاکس نیوز رســانه مورد 
عالقــه دونالــد ترامــپ رئیس جمهوری 
آمریکا اســت، مجری ســعی داشــت در 
توجیه سیاســت های وی، واکنش کنگره به 

قتل جمال خاشــقجی روزنامه نگار و منتقد 
ســعودی و تقاضا برای توقف حمایت از 

تجاوز نظامی به یمن را زیر سوال ببرد.
با  کنگره  فاکس نیوز،  ادعای مجــری  به 
طرح چنیــن مطالباتی، یمن را به ایران 
به  ادعا  ایــن  قطعًا  واگذار می کنــد که 
مــذاق پمپئو خــوش آمد و بــه همین 
دلیل در همراهی بــا مجری گفت: این 
همان چیزی اســت که دولــت ترامپ 
همواره ســعی بــه تاکید بــر آن دارد. 
نمی خواهیــم کاری کنیــم که بــه آنها 

برسد. نفع  )ایران( 
وی در توجیه اســتدالل های دوگانه خود 
افزود: متأسفانه شــاید کنگره فکر می کند 
کــه ما درخصوص خاشــقجی اقدام کافی 
را انجــام ندادیم حال آنکه من بر این باورم 
که کار بزرگی انجام دادیم و آماده اقداماتی 

به مراتب بیشتر هستیم.

برخی دستگاه ها پروژه های خود را 
به دولت تحمیل می کنند

 رئیس جمهور تاکید کرد: ســیل جاری نمی شود در مسیل خود 
حرکت می کند وقتی مسیل را غصب می کنیم و رودخانه را غصب 

می کنیم سیل و رودخانه هم خانه ما را غصب خواهد کرد.
به گزارش ایلنا،  حجت االســالم حســن روحانی گفت: بســیار 
خوشــحالم که امروز 3 پروژه ای افتتاح شد، که 2 پروژه آن در قدم 

اول به محیط زیست مربوط می شود.
وی بــا تاکید بر اینکه یکی از افتخارات جمهوری اســالمی ایران 
طرح های مهم توسعه کشور است، عنوان کرد: در همین ایام نوروز 
که هم با رحمت خداوند مواجه بودیم و هم با رنج سختی بندگان 
خداوند مواجه بودیم دیدیم که طرح های توسعه مردم را نجات داد 
در اینجا هم مرحوم هاشمی زحمات زیادی برای توسعه سدهای 
کشور کشیدند  وی افزود: در مناطق کویری شاهد هستیم که پل ها 
معموال برای کسی که اهل آن منطقه نباشد، توجیه ندارد چرا که در 
10 ماه سال آبی آنجا وجود ندارد اما یک دفعه سیلی می آید که اگر 
دهانه پل جواب ندهد خســارت به بار می آورد.  این قدمی است 

که امسال باید برداریم.

پمپئو: نمی خواهیم به ایران 
نفعی برسد!
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مجوز استخدام 10 هزار فرزند شهید و جانباز 
اخذ می شود

 معــاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگــران گفت: برای ایجاد 
اشــتغال فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد، قرار است توافقی با سازمان امور اداری 
و استخدامی کشور منعقد و مجوز استخدام حدود 10 هزار نفر از این فرزندان بیکار 
مانده طی برنامه ششم اخذ شود.پاکدل در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس بند ج ماده 
87 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در طول این برنامه نسبت به اشتغال 
فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد اقدام کند.وی ادامه داد: تاکنون و خارج از سهمیه 
ماده 21 قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران، برای اولین بار امسال 200 سهمیه 

برای اشتغال این فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد از سوی بنیاد شهید گرفته شد.

اجرای نسخه نویسی الکترونیک در حوزه سرطان
 رئیــس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشــت با اشــاره به 
راه اندازی سامانه سیمای سرطان در کشور، گفت: با راه اندازی سامانه سیمای سرطان، 
تمام زنجیره ارائه خدمت ســرطان از تشــخیص زودهنگام تا تشــخیص، درمان و 

مراقبت های حمایتی و تسکینی به یکدیگر متصل می شوند.
ــه برنامــه ملــی مدیریــت  ــا اشــاره ب ــا ایســنا،   ب مهــدی شــادنوش در گفت وگــو ب
ســرطان، گفــت: یکــی از اجــزای ایــن برنامــه مدیریــت بهینــه منابــع مربــوط بــه 
ســرطان اســت کــه یکــی از مهم تریــن ارکان آن مصــرف بهینــه داروهــای بیمــاران 
ســرطانی اســت؛ بــه طــوری کــه دارو بــرای بیمــار بــه میلی گــرم حســاب شــود، 

نــه بــه ریــال.

مهلت ثبت نام پذیرش مقاطع تکمیلی حوزه های علمیه 
خواهران تمدید شد

 مهلت ثبت نام پذیرش مقاطع تکمیلی )ســطح ســه و چهــار( حوزه های علمیه 
خواهران برای سال تحصیلی 99-98 تا 31 فروردین ماه 98 تمدید شد.

بــه گزارش مهــر، ثبت نام برای مقاطــع تکمیلی حوزه های علمیــه خواهران به دو 
صــورت اینترنتی و حضوری در مدارس علمیه انجام می شــود کــه متقاضیان برای 
 http://paziresh.whc.ir ثبت نام در این دوره ها باید به نشــانی الکترونیکــی 

مراجعه کنند.
آزمون ورودی پذیرش مقاطع تکمیلی )سطح سه و چهار( حوزه های علمیه خواهران 

13 اردیبهشت ماه 98 در مراکز آزمون سراسر کشور برگزار می شود.

بهداشتنکتهدانشگاه
تالش برای تخفیف مجازات تنها دانشجوی بازداشتی 

وقایع دی ماه 96
 معاون فرهنگی از محکومیت یکی از دانشجویان دانشگاه به دو سال زندان خبر 
داد و گفت: تالش برای تخفیف مجازات تنها دانشجوی بازداشتی وقایع دی ماه 96 

ادامه دارد.
مجید سرســنگی در گفت و گو با ایسنا، ضمن اعالم این خبر، حوادث 9 و 10 دی 
ماه 96 را ســخت ترین و تلخ ترین واقعه سال گذشته عنوان و اظهار کرد: فعالیت در 
حوزه فرهنگی دانشــگاه ها، از نظر حجم و حساســیت کاری امری بسیار سخت به 

شمار می رود، اگر چه خوشحال هستم که در نهایت این موضوع ختم به خیر شد.
وی در ادامه تصریح کرد: با پیگیری های انجام شــده حکم دانشجو ی دستگیر شده 
در دادگاه تجدید نظر از 6 ســال به 2 ســال تقلیل یافت و دوره محکومیت خود را 
در زندان ســپری می کند اما تنها دانشجوی دانشگاه به شــمار می رود که در زندان 

قرار دارد.

توصیه مهم سالمتی برای بهار
 فصل بهار فرصت مناســبی اســت تا با رعایت برخی عادات درست در برنامه 

روزانه به شادابی و سالمتی بیشتری دست پیدا کنیم.
به گزارش ایسنا، از آنجا که فصل زمستان با کم تحرکی، مصرف غذاهای سنگین و 
بیماری هایی نظیر ســرماخوردگی و آنفلوآنزا همراه است در بهار، ورزش و تحرک 

بیشتر در کنار رژیم غذایی مناسب می تواند بسیار مفید و جبران کننده باشد.
هر هفته حداقل 150 دقیقه فعالیت هوازی در حد متوســط داشــته باشید و در کنار 

آن حداقل دو روز در هفته تمرینات و فعالیت های تقویت  عضالنی را انجام دهید.
در بهار نیز مانند سایر فصول مواد غذایی سالم مانند انواع میوه ها و سبزی ها، غالت 
کامل، گوشت غیرفرآوری و محصوالت لبنی کم چرب را در رژیم تغذیه ای روزانه 

خود بگنجانید.
برای کاهش کالری دریافتی و حفظ سالمتی خود، آب را جایگزین انواع نوشابه ها از 

جمله نوشیدنی های شیرین و قندی کنید.

علت عمر بیشتر زنان نسبت به مردان
 سازمان بهداشت جهانی در گزارش اخیر خود اعالم کرد که چرا زن در هر جای 

دنیا، به خصوص در کشورهای ثروتمند، عمر طوالنی تری نسبت به مردان دارند.
به گزارش مهر، این گزارش نشان می دهد نحوه نگرش مردان و زنان به مراقبت های 
سالمت متفاوت است، به گونه ای که مردان کمتر از زنان در رویارویی با یک بیماری 
مشــابه، درصدد دریافت مراقبت های سالمت قرار می گیرند. همچنین، نرخ امید به 
زندگی همچنان قویاً تحت تأثیر درآمد اســت. در کشورهای با درآمد کم، نرخ امید 
به زندگی بین ســال های 2000 تا 2016، 18.1 ســال کمتر از کشــورهای پردرآمد 

بوده است.
در کشــورهای کم درآمد، که ارائه خدمات هم ضعیف تر اســت، یک زن از 41 زن 
در زمان مادر شــدن جانش را از دســت می دهد، درحالیکه این رقم در کشورهای 
پردرآمــد، یک نفر به ازای هر 3300 زن اســت. در بیش از 90 درصد کشــورهای 

کم درآمد، به ازای هر 1000 نفر، کمتر از 4 پرسنل پرستاری و مامایی وجود دارد.

"پوشش همگانی سالمت"
 الزمه زندگی سالم

 19فروردین روز ســالمتی نامیده شده است. نام گذاری این روز 
خیلی با معنی است. از یک طرف در نخستین ماه بهار است و از طرفی 

دیگر فصل بهار نوید بخش سالمتی  است.
  به عبارتی در ناخود آگاه جمعی ایرانیان نیز نقش بســته است  که از 

همان ابتدای سال برای یکدیگر آرزوی سالمتی و شادمانی نماییم.
حتی اگر در این ایام به متن پیام های تبریک و مکاتبات سازمانی و یا 
گفتگو ها نیزدقت کنیم، به اهمیت  وتوجه به این کلمه که در دل خود 

دریایی از آرامش و تندرستی است نیز  پی می بریم.
با یک بررســی اجمالی به ایــن واژه می بینیم که ســالمتی در ابعاد 
مختلف فردی)جسم  و  روان(، اجتماعی)جامعه ای که در آن هستیم( و 
سازمانی)جایی که درآن مشغول به کار هستیم(  نمود می یابد. سالمتی 
در هر بُعد، نشــاط و خالقیت فردی و اجتماعی، سازمانی را به همراه 
دارد. به راستی که حیات و بالندگی هر شرکت و سازمانی به سالمتی 

کارکنان آن سازمان بستگی دارد.
ســالمت چیزی نیســت که بتوان به آن اهمیت نــداد. هر فردی اگر 
بخواهد زندگی باکیفیتی داشــته باشد ناگزیر باید به سالمت فردی و 
حتی اجتماعی توجه داشته باشد. این موضوع آنقدر بااهمیت است که 
ســازمان بهداشت جهانی هر سال یک هفته را به عنوان هفته سالمت 
در نظر گرفته و شعاری هم برای آن برمی گزیند. رسالت روز سالمتی 
یا روز جهانی بهداشت باال بردن آگاهی عموم مردم جهان در ارتباط با 

بحث سالت و بهداشت است.
از جمله ویژگی های فطــری تمامی موجودات جهان غریزه پاکیزگی 
و میل به نظافت می باشــد و انســان نیز به عنوان اشرف مخلوقات به 
طور ذاتی به سالمتی و تامین تندرستی خود عالقه مند است. بهداشت 
درواقع زیربنای فعالیت های اقتصادی و پیشــرفت های اجتماعی یک 
ملت است و سالمت جامعه در گرو رعایت اصول بهداشتی می باشد 
و یک جامعه سالم و تندرست است که می تواند از منافع خود دفاع و 

حقوق خود را کسب کند.
■ هدف و رسالت روز جهانی بهداشت چیست؟

رسالت روز ســالمتی یا روز جهانی بهداشت باال بردن آگاهی عموم 
مردم جهان، درباره موضوع خاص بهداشتی است که سازمان بهداشت 
جهانی )WHO( آن را در رأس اولویت های بهداشتی سال قرار داده 
اســت. این روز به عنوان نقطه شروع اجرای برنامه های بهداشتی بلند 
مدتی است که می بایســت مدت ها قبل از 7 آوریل ، فعالیت های آن 

انجام شده و منابع آن فراهم گردد .
هدف این سازمان، فراهم کردن حداکثر امکانات بهداشتی و سالمتی 
برای کلیه انســان های روی زمین است، به دنبال این هدف، سازمان، 
برنامه هــای زیادی را بــه مرحله اجرا می گذارد تا زمینه مســاعدت 

کشور ها را برای تقویت بهداشت عمومی خود فراهم کند.
در جمهوری اســالمی ایران  امر بهداشــت همواره  به عنوان یکی از 
مباحث مبنایی در مباحث توســعه مندی کشــور مد نظر بوده است 
چنانکه فصل بیست و پنجم  قانون" بر نامه ی سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور " به  بهداشت و درمان  اختصاص داده شده 
است روز سالمت فرصتی است تا همه مردم جهان در کنار هم برای 

پرداختن به یک دغدغه مشترک سالمتی تالش کنند.
سازمان جهانی بهداشت هر ســاله یک موضوع خاصی را برای روز 
جهانی ســالمت انتخاب می کند که امســال این موضوع را، پوشش 

همگانی سالمت عنوان کرده است.
پوشش همگانی سالمت برای همه، در هر مکان با هدف سرمایه گذاری 
دولت ها در بخش ســالمت و احیاء کردن مراقبت های اولیه سالمت، 
بــا اطمینان از اینکه همه افراد بتوانند خدمات بهداشــتی کافی در هر 
مکان  و در هر زمانی که به آنها نیاز دارند مورد توجه سازمان بهداشت 
جهانی است.ســالمت ابعاد مختلفی از جمله سالمت جسم، روح و 
روان، ســالمت اجتماع، ســالمت زنان، مردان و کودکان و ... دارد، 
مراقبت های اولیه بهداشــتی و خدمات سالمت حق هر انسان ساکن 
روی کره زمین اســت که باید به آن دسترسی داشته باشد که امروزه 
علی رغم پیشرفت های چشمگیر پزشکی برخی از کشورهای افریقایی 

و آسیای جنوب شرقی از آن بی نصیب هستند.
دستیابی کشورها به پوشش همگانی سالمت متفاوت است، فقر و نبود 
رشــد اقتصادی یکی از عوامل عدم دسترسی برخی کشورهای جهان به 
خدمات بهداشتی و سالمت است لذا در همین راستا شعار سال 2019، 
پوشش همگانی سالمت )سالمت برای همگان در هر مکان و هر گروهی( 

نام گرفت که خدمات سالمت و بهداشت همه کشورها را در برگیرد. 
خوشــبختانه جامعه ما از خدمات پایگاه های بهداشتی، مراکز مشاوره 
مختلف، بیمارســتان ها و کلینیک های خصوصــی و دولتی و مراکز 
خدمات جامع سالمت شهری بهره مند است، ایران یکی از کشورهای 
پیشرفته در منطقه از لحاظ دسترسی به خدمات جامع سالمت است و 

امیدواریم خدمات کنونی ارتقاء یابد.

همدان پیام: خاکریزسازی کافی نیست 
 میشه بفرمایید دیگه چیکار کنیم که راضی بشین؟

ایسنا: بن سلمان باعث می شود ترامپ ضعیف به نظر بیاید
 خوب باید یه تشکری ازش بکنیم!!

فارس: پهپادهای امدادگر 
 خودشون نیاز به امداد نداشته باشن خوبه!!

کیهان: سوپر من بازی کافیه 
 بدون شرح!!

صدای زنجان: زنان چهره بازار کار را تغییر می دهند؟
 البد با آرایش؟

شرق: ضربه رانتی ها به سفره مردم چی بود؟
 اینکه سفره مردم رو کوچیک کردن!!

تجارت: ثبات به بازار گوشت وارد شد
 ثبات با قیمت باال خیلی شاهکار نیست!!

اقتصاد: صادرات چای هند به ایران افزایش یافت 
 البد چای خوردن ایرانی ها زیاد شده!!

وطن امروز: عقب نشینی از توزیع بسته حمایتی اقشار ضعیف
 بسته کامال بسته شده!! 

شرق: چرا برای احمدی نژاد شایعه می سازند 
 آخی به جز ایشــون کی اینقدر صبــر و حوصله داره که هی 

بهش گیر بدن!!
ایرنا: کبد و کلیه قربانیان مکمل های ورزشی هستند

 چو عضوی به درد اورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار!! 
مردم ساالری: رفیق ترامپ نقره داغ شد 

 گندش رو یکی دیگه میزنه یکی دیگه باید جوابگو باشه!!
ایسنا: زنبورهای رباتیک در ناسا

 دیگه حیوونات هم دارن رباتی میشن!! 
صدای زنجان: لباس فرم پلیس راه زنجان به دوربین مجهز شد

 لباس با دوربین!! 
سازندگی: ترمز قیمت خودرو کشیده شد 

 البته وقتی ترمز رو کشیدن که به نرخ اوج رسید!!

اوج باروری دهه شصتی ها در دهه 90 
 مدیــرکل دفتــر ســالمت 
جمعیــت، خانــواده و مدارس 
وزارت بهداشت درباره وضعیت 
جمعیتــی و رفتار بــاروری در 

کشور توضیح داد.
با  برکاتــی در گفت وگو  حامد 
ایلنا، درباره وضعیت نرخ موالید 
در کشــور، گفت: طبق آخرین 
نرخ رشد  رســمی،  سرشماری 
جمعیت کشــور  1.24 اســت. 

همچنین شاخص جایگزینی جمعیت در پنج سال منتهی به سال 95، 
2.01 و در 3 ساله منتهی به سال 95، 2.08 بود.

وی افزود: برآورد می شــد که در ســال 1395 شــاخص جایگزینی 
جمعیت 2.1 باشد. در حال حاضر برآورد ما این است که این شاخص 
حتما کمتر از 2.1 شــده است. بر این اساس مشخص می شود که در 
حوزه جایگزینی و رشــد جمعیت ابتدا یک روند صعودی داشتیم و 
سپس روندی نزولی را طی کرده ایم؛ به طوریکه تعداد تولدهایمان در 
دو سال 95 و 96 نسبت به سال های پیش از آن، سالی 40 هزار مورد 

کمتر شده است.
برکاتی با بیان اینکه در ســال 97 هم وضعیت خیلی متفاوتی در این 
زمینه  نداشتیم، ادامه داد: البته رشد جمعیت مان در روند صعودی هم 
ناشی از اقدامات و سیاســت گذاری های ملی و اجرای سیاست های 
کالن جمعیتی بوده و هم ناشــی از شکم جمعیتی بوده که در دهه 60 
داشته ایم؛ به طوریکه متولدین بسیار زیادی را در دهه 60 داشتیم که در 

دهه 90 به متوسط سن باروری رسیدند.
وی ادامه داد: باید توجه کرد که رفتار باروری در کشور به این صورت 
است که به طور متوسط مردان ایرانی در سن 28 سالگی و زنان ایرانی 
در ســن 24 سالگی ازدواج می کنند و حدود چهار تا پنج سال بعد از 
ازدواج اولین فررندشان متولد می شود. بنابراین اوج فرزندآوری دهه 

60ها در سال های منتهی به سال 1395 بوده است.
برکاتــی تاکید کرد: در حال حاضر برآورد ما این اســت که از این به 
بعد اگر اتفاق ویژه ای نیفتد و اقدامات ویژه ای در حوزه های اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگی که بر روی تاهل تاثیرگذارند، انجام نشــود، در 
حوزه رشد جمعیت با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به طوریکه هم رشد 
جمعیت مان کمتر از 1.24 شده و هم شاخص جایگزینی جمعیت مان 

یا همان TFR به کمتر از 2.1 خواهد رسید. 
برکاتــی اظهار کرد: باید توجه کرد کــه مهم ترین عواملی که بر روی 
فرزندآوری موثرند، رشد جمعیت، ارتقای شاخص TFR و ازدواج 
اســت. حال اگر کشــور بتواند به گونه ای برنامه ریزی کند که در پنج 
ســال آینده 20 تا 30 درصد جوانان مجرد و ازدواج نکرده در کشور، 
ازدواج کنند، حتما چالش رشد جمعیت مرتفع شده و روند نزولی آن، 
معکوس می شود. بنابراین بیشــترین مداخله باید در این حوزه انجام 
شود. وی تاکید کرد: البته آموزش هایی هم در حوزه وزارت بهداشت 
وجود دارد و ما اقداماتی را برای توجه به اهمیت فرزندآوری در سنین 
پایین تر و پیشــگیری از ناباروری انجــام می دهیم. باید توجه کرد که 
زنان تا 50 سالگی هم امکان باروری دارند، اما هر چه سن باالتر رود، 
قدرت باروری در زن و مرد کاهش می یابد. بر همین اســاس بهترین 

سن برای باروری بین 20 تا 35 سال است.

 توجه به رشد مصرف گرایی و تاثیرات 
روانشــناختی و جامعه شناختی این پدیده 
در جامعه، به نظر می رسد عوامل مختلفی 
نظیر توســعه شهر نشــینی، تغییر فرهنگ 
عمومــی و نحــوه فعالیت رســانه ها بر 

گسترش این امر تاثیر گذار بوده اند.
مصرف و مصــرف گرایی پدیده ای چند 
بعدی اســت که از جهات مختلف قابل 
بررسی است. در هر جامعه ای این پدیده 
یعنی مصرف و مصــرف گرایی متاثر از 
فرهنگ عمومی،  از جمله  متعددی  عوامل 

هنجارها و ارزش های حاکم است.
در حقیقت مصرف گرایی اصالت دادن به 
مصرف و هدف گذاری برای رســیدن به 
رفاه و دارایی های مادی اســت. این امر 
آثار متعدد و گوناگون اقتصادی، سیاسی، 
روانی و به ویژه جامعه شناختی در جامعه 
می گذارد که از جمله این آثار می توان به 
تبدیل ثروت و مصرف به ارزش و غلبه آن 
بر دیگر ارزش ها، نمایش ثروت، شکاف 
طبقاتــی و نابرابری اجتماعی، احســاس 

محرومیت و... نام برد.
به گــزارش ایرنا، بدلیل اهمیت این پدیده 
که اثرات روانشــناختی و جامعه شناختی 
بسیاری داشته است؛ با مرتضی قلیچ جامعه 
شناس و مدرس دانشــگاه به گفت و گو 

نشستیم.
 مصرف و مصرف گرایی

قلیچ در ایــن خصوص گفــت: قبل از هر 
چیــز باید بیــن دو مفهوم »بــد مصرفی« و 
»مصرف زدگــی« تفکیک قائل شــویم. در 
ادبیات دینی ما یک امر مذمومی وجود دارد 
به نام بدمصرفی یا اســراف. که منظور از آن 
استفاده بیش از حد و برداشت بیش از اندازه 
از طبیعت است، مثال بیش از اندازه مصرف 
کردن آب، نان، انــرژی و غذا. به این موارد 
می گوییم اسراف که در ادبیات و آموزه های 

دینی ما امری مذموم تلقی شده است.
وی افــزود: مفهوم بعــدی »مصرف زدگی« 
است. که اگر از منظر جامعه شناسی و روان 
شناســی اجتماعی این موضوع را بررســی 
کنیم، مصرف یک امر »معنامند« است. انسان 
ها مصرف می کنند تا تبادل معنا اتفاق بیافتد. 
مصرف در انگاره جامعه شناختی برای کسب 

هویت اجتماعی است.
قلیچ گفت: مصرف زدگی از منظر روانشناسی 
و فلسفه وجودی واجد پیامد های نامطلوبی 
است. از منظر فلسفه وجودی و یا در معنای 
روانشناسی انســان گرا، انسان در اثر مصرف 
بیش از حد گویا به بعد جمادیت خود بسیار 

تقلیل می یابد. 
شــخص به رنج و مالل انسان مدرن در اثر 

مصرف تکیه کرده اند.
قلیچ در خصوص آســیب شناســی مصرف 
گرایی گفت: موضوع بعدی که به نوعی می 
توان از منظر آســیب شناسی به آن نگاه کنیم 
مصرف گرایی است. که جامعه شناسی متاخر 
به این موضوع بیشــتر تاکید دارد. پرســش 
جامعه شناختی اینجاست که چه اتفاقی افتاده 
ایــن میزان از مصرف گرایی در جامعه رواج 
پیدا کرده است؟ هر نظام اقتصادی و هر نظام 
اجتماعی، به موازات اینکه تولید دارد، توزیع 
دارد، مصرف هم دارد. اما مصرف از آنجایی 
تبدیل به یک مساله اجتماعی می شود که با 
ابعاد هویتی انسان ها و فعالیت های روزمره 

زندگی انســانها پیوند می خــورد. به عبارت 
دیگر، روابط اجتماعی ما بر حســب مصرف 
کاالهایی تعریف شــود که مصرف می کنیم. 
مثال مصرف برندهای تجاری، موسیقی، فضا، 
پوشاک و خوراک که تعیین کننده هویت ما 

هست.
وی افــزود: مصرف گرایــی افراطی با چند 
پدیده هم زمان شــده است. اگر از زبان آمار 
بهــره بگیریم، مصرف با چنــد پدیده مدرن 
دیگر همبستگی مستقیم دارد. یکی از اصلی 
ترین پدیده ها که مصرف گرایی همبستگی 
نــام دارد، و مصرف گرایی در بســتر آن در 
حال رخ دادن است، شهرنشینی و به تبع آن 

کالن شهرنشینی است. 
 کالن شــهرها و پدیــده مصرف 

گرایی
قلیچ در خصوص کالن شهرها و تاثیرشان بر 
پدیده مصرف گرایی گفت: از طریق مصرف 
کاالها و حضور در مراکز خاص اســت که 
کالنشهر با مصرف پیوند می خورد. از سوی 
دیگر، باید حواسمان به این باشد که کالنشهر 
که با مصرف گرایی توام شده، به معنای این 
روحیه اســت و نه به معنای کالنشهر از بعد 
جغرافیایــی. روحیه به این معنــا که امروزه 
تمام کسانی که در شهرهای کوچک زندگی 
می کنند ویژگی رفتاری کالنشــهری دارند. 
در بســیاری از کالنشــهرهای ما امروزه در 
غالــب مناطق مگامال هایی ســاخته شــده 
اســت. مگامال ها و پاساژ ها و مراکز خرید 
شــهروندان را به مصرفی جذاب و تماشایی 

دعوت می کنند.
زمینه مصرف  ایــران در   وضعیت 

گرایی
قلیچ در خصوص اینکه آیا ایران یک جامعه 
مصرفی اســت یا خیر، گفت: اینکه بگوییم 
جامعــه ایرانی جامعه مصرفی هســت یا نه. 
باید به فرایند شهرنشــینی و پیدایش روحیه 
کالنشــهری دقــت کنیم. اگــر بخواهم این 
بخــش را جمع بندی کنیــم باید بگوییم که 
مصرف هست که ویژگی های امروز و آینده 
شهرهای دنیا را رقم می زند. شهرهای جدید 
در مقایسه با شــهر های قدیم که به واسطه 
تولید تعریف می شــدند. اما در شــهرهای 
جدید به واســطه مصرف و به این که کاالها 
چگونه در شــهر مصرف می شود اطالق می 
شــود. این تفکیک خیلی مهمی است و اگر 
بخواهیــم ببینیم که جامعه ما جامعه مصرفی 

هســت یا نه باید به این اشــاره کنیم که ما 
شــهرهایی بســیار زیاد داریم که در فرایند 
20 ســال اخیر متولد شده اند و تعداد کالن 
شــهرهای ما با معیار جمعیــت روز به روز 

افزایش می یابد.
وی افزود: تعداد شــهرهای کشور ما روز به 
روز بیشتر می شــوند و این یکی از نشانگان 
مصرفی بودن جامعه ما اســت. یعنی ساکنان 
این شــهرها در یک مناســبات اجتماعی و 
فرهنگــی متفاوتــی زندگی می کننــد. این 
مناسبات اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر گمنامی 
و مبتنی بر یک شیوه زندگی کالنشهری است.
به مساله مصرف  نگاه سیاســتی   

گرایی
قلیچ در این خصوص گفت: شاید یک عده 
ای از منظر سیاســی به این باور برســند که 
مصــرف گرایی چه ایــرادی دارد؟ مصرف 
قدرت انتخاب افراد را باال می برد. اما، ما با 
این فاصله طبقاتی و اوضاع فرهنگی اساســًا 
نمی توانیم به مصرف گرایی نگاه خوشبینانه 
ای داشــته باشــیم. مصرف برای ما آزادی 
و قــدرت انتخاب نمــی آورد. باید بین فرد 
اغوا شــده در این نظام سرمایه داری و فرد 
سرکوب شــده تفکیک قائل شد. بسیاری از 
کســانی که تمایالت مصــرف گریانه دارند 
و برای کســب هویــت اجتماعــی و برای 
خودابرازی در یک شــهر به ویژه جوانان به 
مصرف مبادرت می کننــد، به نوعی اغوای 

این نظام سرمایه داری شده اند.
وی افزود: جامعه سرمایه داری اساسا بر این 
تبلیــغ می کند که آدم ها در یک مناســبات 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهرت بدست 
بیاورند. آنها به هر طریقی باید مشهور شوند 
و در ســطح روانشــناختی اجتماعی آن را 
ترویج می کنند که شما در این فضای جهانی 
شهرت بدســت می آورید و فضای مجازی 

هم به این امر کمک کرده است.
این جامعه شــناس تصریح کرد: اتفاقا رسانه 
ملی هم در کشــور ما به ایــن امر دامن می 
زند. در مسابقاتی مثل برنده شو، ستاره باش، 
اســتعداد یابی و هزاران ستاره مربع هایی که 
مردم را به خــود جلب می کند. در حقیقت 
بــه آدم ها می گوید که شــما هم می توانید 
ثروتمند شوید؛ شــما هم می توانید بهتر از 
این که هستید، باشید. این نظام مدام به مردم 
القا می کند که استعداد های کشف نشده ای 
دارید. به همین خاطر اســت که بسیاری از 

کتاب های روانشناســی انگیزشی چاپ می 
شــود. شــما می توانید زیباتر از این باشید؛ 
برای زیبا شدن جراحی پالستیک کنید. شما 
منزلت باالتری دارید و چگونه می توانید این 
منزلت را تثبیت کنید، با مصرف کردن و پول 
خرج کردن؛ نــه با تولید کردن بلکه با خرج 

ثروت می توانید به این مهم دست یابید.
 میل مردم به مصرف گرایی به رغم 

مشکالت معیشتی
قلیچ در خصوص این ســوال که چرا با نرخ 
باالی تورم و گرانی همچنان میل به مصرف 
گرایی و کاالی لوکس از بین نرفته اســت؟ 
گفــت: ابتدا بایــد به فاصله طبقاتی اشــاره 
کرد. نظام ســرمایه داری هــر جایی که می 
رود مناســبات اجتماعی آنجا را تغییر شکل 
می دهد. یعنی در دوره حاضر نظام ســرمایه 
داری طبعا به این ســمت رفته اســت که به 
انســان ها القا کند که با مصرف این کاالهای 
فرهنگی با مصرف کاالهای مد روز شما هم 
می توانید به فرد مشهوری تبدیل شوید حتی 

برای چند روز.
وی افزود: مثال در اینستاگرام میکرو سلبریتی 
هــا به وجود آمده اند. میکروســلبریتی ها،، 
سلبریتی های خرد هستند. سلبریتی هایی که 
سعی می کنند هوادارانی جلب کنند و تعداد 
هواداران آنها به 4000 تا 5000 می رســند. 
آنها هم تالش می کنند تا تعداد هوادارانشان 
را بــه چند ده هزار برســانند. همین رفتارها 
نشــان مــی دهد که درســت اســت که ما 
وضعیــت اقتصادیمان به لحاظ گران شــدن 
قیمت هــا به هم ریخته، اما شــهرت طلبی 
از بین نرفته اســت. این نشــان می دهد که 
منطق اقتصادی برای فرایند های مصرفی ما 

حکمفرما نیست.
وی افزود: شهرهای ما و فضاهای عمومی به 
جای اینکه به مکانی برای گفت وگو تبدیل 
شوند، به فضاهایی برای خوردن، خودنمایی 
و ... تبدیل شده اند. ما باید به این نکته فکر 
کنیم که داللت های سیاسی این امر به معنای 
باال آمدن نسلی میان مایه است. نسلی که به 
اتفاقات پیرامون اهمیتی نمی دهد؛ نسلی که 
فقط به فکر شهرت و لذت است و تنها سعی 
می کند تا یک تصویر ایده آلی از خودش به 
نمایش بگذارد. چیزی که در جامعه شناسی 
انتقادی از آن به عنوان ابتذال یاد می شــود؛ 
ذائقه های مبتذلی که در آن هیچ عمقی دیده 

نمی شود.

عطش مصرف گرايی 
و زندگی الکچری
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اقتصـاد

نگاه

خبر کوتاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

قانون کار

خبر

منتظر پیاز ارزان باشید

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــارت س ــی و نظ ــس اداره بازرس  رئی
همــدان گفــت: انتظــار داریــم کاهــش قیمــت پیــاز در بــازار آغــاز شــود کــه البتــه بــا 

ــد. ــدام رخ می ده ــن اق ــادرات ای ــت ص ممنوعی
ــدان  ــدن و تجــارت هم ــت، مع ــازمان صنع ــس اداره بازرســی و نظــارت س رئی
ــم و  ــه صــورت دائ ــی ب ــان اینکــه طــرح نظارت ــا بی ــارس ب ــا ف ــو ب در گفت و گ
ــش  ــرد: افزای ــار ک ــازار انجــام شــده اســت اظه ــالت در ب ــام تعطی ــل در ای کام
ــرایط آب و  ــادرات و ش ــأله ص ــی از دو مس ــاز ناش ــی و پی ــیب زمین ــت س قیم

هوایــی بــود کــه باعــث ایجــاد مشــکالتی در حــوزه حمــل و نقــل و برداشــت 
آن شــد.

علیرضــا شــجاعی بــا بیــان اینکــه از صــادرات ســیب زمینــی و پیــاز جلوگیــری شــده 
ــر روی همــه صیفی جــات تأثیــر گذاشــته  ــه بازندگی هــای اخیــر ب اســت افــزود: البت
اســت چراکــه عمــده تولیدکننــدگان ایــن محصــوالت از اســتان فــارس و خوزســتان 

هســتند کــه بــا مشــکل ســیل مواجــه شــدند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اتفاقــات تأثیــر خــود را بــر بــازار گذاشــت بیــان کــرد: 
ــت  ــا ممنوعی ــه ب ــه البت ــود ک ــاز ش ــازار آغ ــاز در ب ــم کاهــش قیمــت پی ــار داری انتظ

ــد. ــدام رخ می ده ــن اق ــادرات ای ص

رئیــس اداره بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت همــدان بــا بیــان 
اینکــه بازرســی همچنــان ادامــه دارد، بــه فــارس گفــت: اگرچــه طــرح ویــژه نــوروزی 
ــد  ــه خواه ــاه ادام ــان م ــا پای ــان ت ــا همچن ــود ام ــده ب ــالغ ش ــاه اب ــا 15 فروردین م ت

ــز برنامــه طبــق روال انجــام می شــود. داشــت و پــس از آن نی
ــالم  ــارت اع ــی و نظ ــاله بازرس ــک س ــرد ی ــزارش عملک ــه زودی گ ــت: ب وی گف

می شــود.
ــه اســت  ــه خــود گرفت ــی ب ــد نزول ــز رون ــرغ نی ــان اینکــه قیمــت م ــا بی شــجاعی ب
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه تدبیــر دولــت در توزیــع نهاده هــا بیــن مرغــداران و ســایر 

ــود. اقدامــات، قیمــت مــرغ و حتــی گوشــت پیــش رو خواهــد ب

حداقل دستمزد روزانه 9۸ چقدر است؟ 
 حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول 
قانون تامین اجتماعی )به استثناء مشاغل و فعالیت های دارای دستمزد 

مقطوع(  در سال 98 مبلغ 505/627 ریال اعالم می شود. 
سایر ســطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1397، 
معادل 13درصد به عالوه رقم ثابت روزانه 87/049 ریال بشــرح ذیل 

افزایش می یابد. 
مزد روزانه شغل در سال 1398= )87,49+1.13 × آخرین مزد روزانه 

شغل در سال 1397(
با توجه به اینکه طبق بند 3 تصویب نامه شــورای عالی کار مقرر شده 
کارفرمایان مشــمول قانون بــه تمام کارگران اعــم از دایم و موقت 
ماهیانه مبلغ 190 هزار تومان کمــک  هزینه اقالم مصرفی خانوار، به 
عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت کنند، لذا کارفرمایان ذیربط 
می بایست طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی 
ماده 39 قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های 5 و 1/5 جدید درآمد 
به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نســبت به درج مبلغ یادشــده به 
همراه سایر اقالم مشمول کســر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق 
مســکن و خواروبار در ایام اشتغال و... در ستون های مربوطه و کسر 

حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام کنند.
با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم 
سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر دســتمزد روزانه مشمول کسر حق 
بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 389/539/3 
ریال تعیین و رعایت موضوع حســب مورد در ماه های31، 30 و 29 

روزه الزامی است.

چه کسانی از لیست یارانه حذف می شوند
 موضوع حذف یارانه دهک های پر درآمد جامعه با توجه به کسری 
بودجه بخش هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر چندین بار از سوی 
دولت مطرح شــده، ولــی به علت نبود بانــک اطالعاتی کامل برای 
شناسایی افراد با درآمد باال دولت و مجلس نتوانسته اند اقدام موثری 
در این زمینه انجام دهند و در هر نوبت این امر به تعویق افتاده است، 
ولی در پایان ســال گذشته مجلس خبر از حذف یارانه افراد با درآمد 
بیش از 5 میلیون تومان درماه داده اســت و مشخص نیز مطرح شدن 
این موضوع با وجود نبود اطالعات دقیق از حســاب افراد قرار است 

چگونه انجام شود.
بــه گزارش میزان، در این رابطه رحیم زارع نماینده مجلس شــورای 
اســالمی درباره حذف 3 دهک یارانه بگیر در ســال 1398، گفت: 3 
دهک باالی جامعه با توجه به حســاب بانکی و اموالی که به نامشان 

ثبت شده است شناسایی می شوند.
وی در ادامه افزود: افرادی که حقوق باالی 5 میلیونی می گیرند و هنوز 
یارانه دریافت می کنند، افرادی که فوت شده اند و هنوز یارانه دریافت 
می کننــد جز 3 دهک خواهند بود که حذف یارانه آن ها در حمایت از 
اشتغال و تولید و حمایت از خرید تضمینی گندم و بهداشت و سالمت 

هزینه خواهد بود.
بر اســاس این گــزارش، بایــد منتظر بود و دید حــذف دهک های 
باالی جامعه در ســال جدید چه زمانی اجرایی می شــود و با توجه 
به ویژگی های مطرح شده برای خارج کرن افراد از لیست هدفمندی 
یارانه ها چه تعداد از میزان یارانه بگیران کاســته و چه مبلغی به سبد 
اشتغال و تولید و حمایت از خرید تضمینی گندم و بهداشت و سالمت 

افزوده خواهد شد.

نگفتم دالر 11 هزار تومان می شود

 رئیــس کل بانک مرکزی 
ضمن اعالم مشخص شــدن 
بازار  مدیــره  هیأت  اعضای 
متشــکل ارزی و عملیاتــی 
شــدن آن تا پایان ماه جاری 
در مورد قیمت ارز و حواشی 
هیچ گاه  گفت:  شــده  ایجاد 
نگفتــه ام کــه دالر 11 هزار 
تومان می شــود. من فقط به 
کاهش قیمت اشاره کردم، اما 

برخی از رسانه ها تیتر زده اند که قیمت دالر 11 هزار تومان می شود.
مردم وارد داللی ارز نشوند

عبدالناصر همتی افزود: برخی گفتند من گفته ام که اگر مردم ارز نخرند 
ارزان می شود، منظور من از خرید و فروش ارز این بود که مردم وارد 

داللی ارز نشوند و خوشحالم که اکنون نیز وارد نمی شوند.
وی بــا اشــاره به آمار خرید و فروش ارز در روز گذشــته توســط 
صرافی های مجاز بانک مرکزی، به ایســنا گفت: در روز گذشــته 10 
برابر میزان فروش ارز، خرید داشــتیم و این ارز را به قیمت 13 هزار 
و 100 تومان خریدیم، این در حالیســت که قیمت دالر در بازار 13 
هزار و 600 تومان اعالم می شــد، این آمار مشــخص می کند که این 
قیمت ها واقعی نیست. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه من به مردم 
نمی گویم این نرخ ها واقعی نیست، اظهار کرد: من نمی خواهم کسی بر 
اســاس حرف من ارز نخرد و ضرر کند، می دانم که این نرخ ها واقعی 
نیست، اما هدف ما ثبات در بازار است، چراکه ثبات از قیمت برای ما 
مهم تر است. به گفته وی، فعاالن اقتصادی با ثبات بازار ارز می توانند 
برنامه ریزی کنند، بنابراین ما به همین دلیل این نرخ ها را می پذیریم تا 

ثبات در بازار حاکم شود.

 FATF نپیوستن به
به ضرر معیشت مردم

 آقایان شعارهایشــان گوش فلک را کر کرده که همه باید به فکر 
معیشــت باشند اما باید پاسخگو باشــند که نپیوستن به FATF چه 
کمکی به معیشــت مردم خواهد کرد. افرادی کــه عنوان می کنند که 
الحاق به گروه ویژه اقدام مالی، به ضرر معیشــت مردم است باید در 

مورد این موضوع توضیح بدهند.
باید قبول کنیــم که عدم تصویب لوایح مربوط به کنوانســیون های 
FATF از نظر روانی بسیار به ضرر ماست. همچنین این موضوع به 

ضرر معیشت مردم است.
اســتدالل برخی آقایان این است که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی 
ضرر دارد، اما معنای آن را متوجه نمی شــوم که وصل شــدن به این 
کنوانســیون ها چه ضــرری دارد، برخی آقایــان می گویند که اگر به 
FATF نپیوندیم، وضعیت معیشــت مردم بهتر می شود، این دوستان 

باید کالسی بگذارند و این را به ما هم یاد بدهند.
مســئله این است که پیوستن به FATF، مزایا و مواهب زیادی برای 
ما می تواند داشــته باشــد. این موضوع از ایجاد رانت و اختالس های 
اقتصادی جلوگیــری خواهد کرد اما اگر نخواهیم به گروه ویژه اقدام 
مالی ملحق شــویم و لوایح مرتبط را تصویــب نکنیم، با پرونده های 

اقتصادی کالن و اختالس های بزرگ مواجه خواهیم شد.
در زمانی که با تحریم های سازمان ملل مواجه شدیم و چندین قطعنامه 
علیه کشــورمان صادر شــد، مجبور به دور زدن تحریم ها شدیم. در 
آن زمان برخی از همین افرادی که امروز مفســد اقتصادی شده اند را 
برای دور زدن تحریم  ها تشویق می  کردیم و حاال با پرونده های کالن 
اقتصادی روبرو هســتیم، این در حالی است که اگرهمچنان مجبور به 
دور زدن قوانین به این شکل باشیم، سوء استفاده و اختالس نیز وجود 

خواهد داشت.
*عبدالرضا هاشم زایی- عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس

جریمه عدم پرداخت الکترونیکی عوارض 
آزادراه ها

ایسنا: سید حسین میرشفیع، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل گفت: با توجه به الکترونیکی شدن عوارض چهار آزادراه 
از بامداد 28 اسفندماه سال 1397، در صورتی که مالکان خودروهای 
عبــوری از این مناطق، تا 24 فروردین مــاه عوارض خود را پرداخت 
نکننــد 30 هزار تومان جریمه خواهند شــد. پس از 24 فروردین نیز 
تنها مهلت 48 ساعته برای پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه ها در 

نظر گرفته شده است.

عقب گرد ۲0 درصدی قیمت بلیت اتوبوس

تابناک: هر چند از 25 اســفندماه ســال 1397 افزایش 20 درصدی 
قیمت بلیت اتوبوس اعمال شــد، اما با اتمــام تعطیالت نوروزی با 
وجود اظهارنظرهای مختلف شاهد کاهش قیمت ها بر مبنای نرخ های 
تعیین شده در سال گذشته هستیم. وزیر راه و شهرسازی به صراحت 
اعالم کرد کــه باید قیمت ها پس از تعطیالت نــوروزی به نرخ های 

قبلی بازگردد.

مراقب افزایش قیمت آب معدنی در آستانه 
افزایش تقاضا باشید!

خبرآنالین: دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی 
و آشامیدنی ایران اعالم کرد که تا پایان فروردین ماه هیچگونه افزایش 
قیمتی در بخش آب معدنی اتفاق نمی افتد تا وضعیت همه مولفه های 

تاثیرگذار در قیمت این محصول مشخص شود.
پیمان فروهر ادامه داد: اما نشانه ها حاکی از این است که امسال در همه 

بخش های تولید تورم خواهیم داشت.

برنامه احیا معادن کوچک در سال 9۸

تابناک: رئیس هیأت عامل ایمیدرو از بررسی 15 استان جدید در طرح 
احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس طی سال 98 خبر داد. 
خداداد غریب پور اظهار کرد: طرح احیا، فعال ســازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس در ایمیــدرو با هدف تأمین مواد اولیه صنایع معدنی، 
توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال در سال 97 آغاز و در پنج استان 

کشور اجرایی شد.
وی ادامه داد: در بررســی های صورت گرفته از معادن این اســتان ها، 
نتایج مثبتی حاصل شد. در سال آینده نیز بررسی 600 محدوده معدنی 
)در 15 استان( هدف گذاری شده است که امیدواریم اقدامات اجرایی 

آن برای حداقل 100 معدن انجام پذیرد.

قیمت نفت به باالی 70 دالر رسید

فارس: قیمت نفت با کاهش نگرانی در مورد کم شدن تقاضا و احتمال 
اختالل در عرضه نفت لیبی و افت تولید نفت ونزوئال، به 70/34 دالر 

در هر بشکه افزایش یافت.
درحالی که  انتشار آمارهای قوی استخدام در آمریکا که موجب کاهش 
نگرانی برای کم شــدن تقاضای نفت شــد، قیمت این کاالی اساسی 
در مبــادالت روز جمعه، آخرین روز کاری بازارهای جهانی، به علت 
انتظار برای تشدید درگیری در لیبی که می تواند عرضه نفت را محدود 

کند، 1/5 درصد رشد کرد.

خالصه وضعیت قیمت در بازار طی یازده ماهه نخست سال های 1396 و 1397
یازده ماهه 1398یازده ماهه 1397یازده ماهه 1396

1/273/27157/6میانگین نرخ سکه طرح قدیم )میلیون تومان(

1/33/45164/9میانگین نرخ سکه طرح جدید )میلیون تومان(
399410545164میانگین نرخ دالر در بازار آزاد شهر تهران )تومان(
473412306160میانگین نرخ یورو در بازار آزاد شهر تهران )تومان(

4/727/9668/8بهای هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران )میلیون تومان(

93/5251/9169/4شاخص ارزش سهام معامله شده در بازار سهام 100=1395
87/8197/2124/6شاخص تعداد سهام معامله شده در بازار سهام 100=1395

108134/824/9شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی کل کشور 100=1395*
107/8134/524/8شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور 100=1395*

108/6136/625/8شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور 100=1395*
107/7136/927شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی استان تهران 100=1395*

■ منبع داده ها: بانک مرکزی 
داده های مربوط به این شاخص ها از اطالعات مرکز آمار ایران استخراج شده است.

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی کل کشور در سال 1397، معادل 137/3 بوده که در مقایسه با سال 
1397 معادل 26/9 درصد افزایش )نرخ تورم سال 1397( داشته است.

 بررســی وضعیت بازارهای مهم و موثر 
ســال 97 نشان می دهد، قیمت ها در 11 ماهه 
سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 

)96( افزایش چشمگیری داشته است.
به گــزارش خبرآنالین، خالصــه وضعیت 
قیمت در بازارهای مختلــف را در 11 ماهه 
ســال 96 با سال 97 با اســتفاده از آمارهای 
بانک مرکزی بررســی شده اســت. در این 
بررســی تنها شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی کل کشور با استفاده از آمار مرکز آمار 

ایران استفاده شده است.
 سهام در سال گذشته

بررسی ها نشــان می دهد که حداکثر افزایش 
نرخ ها مربوط به شاخص ارزش سهام معامله 
شده در بازار ســهام با 169/4 درصد بوده و 
کمترین رشــد قیمت ها نیز شــاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری 

کشور با 24/8درصد بوده است. 
پس از بازار ســهام باید گفت رشد قیمت ها 
در میانگین نرخ ســکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با 164/9 درصد اتفاق افتاده و میانگین 
نرخ هر دالر آمریکا در بازار آزاد شهر تهران 
بــا 164 درصد در جایگاه ســوم قرار گرفته 

است.
 نرخ دالر در سال 97

قیمت هر دالر آمریکا در بازار نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن 164/9 درصد و قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و 
جدیــد نیز به ترتیب 157/6 تا 164/9 درصد 

رشد داشته اند.
مقایسه خالصه وضعیت قیمت در بازارهای 
مختلف طی 11 ماهه نخست سال های 96 و 

97 نشــان می دهد که میانگین نرخ سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم که یک میلیون و 270 
هزار تومان در 11 ماهه 96 بوده به 3 میلیون 
و 270 هــزار تومان در مدت مشــابه ســال 
گذشــته رسیده که رشــدی 157/6 درصدی 

داشته است.
این مقایسه برای میانگین نرخ سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید در مدت زمان مشــابه نیز 
حاکی از رشــد 164/9 درصدی است. براین 
اســاس در حالی که در یازده ماهه 96 قیمت 
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
یک میلیون و 300 هزار تومان بوده، میانگین 
قیمت این ســکه در یازده ماهه سال گذشته 

بــه 3 میلیون و 450 هزار تومان افزایش یافته 
است.

میانگیــن نرخ هــر دالر آمریکا در بازار در 
یازده ماهه ســال 96، معادل 3 هزار و 994 
تومان بوده که میانگیــن قیمتي برای یازده 
ماهه سال گذشته به 10 هزار و 545 تومان 
رسیده اســت. براین اساس قیمت هر دالر 
آمریــکا 164 درصد در 11 ماهه ســال 97 
نســبت به سال قبل از آن رشد داشته است. 
این میانگین بــرای نرخ یورو در بازار آزاد 
در مدت زمان مشابه رشدی 160 درصدی 
را نشــان می دهد. بر این اســاس میانگین 
قیمت هر یــورو در یازده ماهه ســال 96 

برابــر با 4 هــزار و 734 تومان بوده که در 
یازده ماهه ســال گذشته به 12 هزار و 306 

تومان رسیده است.
اما بررسی بهای هر متر مربع واحد مسکونی 
معامله شــده نیز نشــان می دهد که میانگین 
قیمت هر متر واحد مســکونی 68/8 درصد 

افزایش داشته است.
شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی کل 
کشــور نیز که از اطالعات مرکــز آمار ایران 
استخراج شده حاکی از آن است که قیمت ها 
از 108 در یازده ماهه 96 به 134/8 در یازده 
ماهه 97 رسیده که 24/9 درصد رشد را ثبت 

کرده است.

وضعیت عجیب افزایش قیمت ها در سال ۹۷

کدام بازار بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد؟

غزل اسالمي «

 واسطه ها و مافیاهای موجود باید محیط 
اقتصادی سالم در استان را ترک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع استانداری همدان با اشاره به برنامه های 
اقتصادی اســتان در سال 98 گفت: درصدد 
هستیم برای توسعه اقتصادی و تولید استان 
روی حذف واســطه کار کنیــم، که الزمه 
آن بهــادادن به بخش تولیــد و تقویت اتاق 
تعاون، اتاق بازرگانی، تعاونی ها و اتحادیه ها 
و تشکل هاي مردمي است که در این زمینه 
نهادهای اقتصادی تصمیم گیر باید اقدام کنند 
و وقتی تشــکل های الزم را تشکیل بدهیم 
افراد واســطه و مافیا بایــد محیط اقتصادی 

سالم را ترک کنند.
ظاهر پورمجاهد ادامه داد: از سال 97 روی 
چند بخــش که با وجود واســطه ها دچار 
مشکالت بیشــتری بود و آغاز به کار کرده 

ایم و این اقدام را ادامه خواهیم داد.
وی در ادامــه با اشــاره به رویکرد اســتان 
در عملی کردن شــعار ســال )رونق تولید( 
توضیــح داد: برای رونق تولیــد 3 راهکار 
وجــود دارد که ابتــدای کارم در ســمت 
معاونت اقتصادی اســتانداری به آنها توجه 
ویــژه دارم در مرحلــه اول بر روی تکمیل 
ظرفیــت واحدهــای موجود کــه ظرفیت 
دارنــد، کار خواهیم کــرد. در اقدام دیگر، 
آن واحدهایی که راکد هســتند را بررســی 
می کنیــم که اگر توجــه اقتصادی و مدیران 
فعال دارند را احیــا کنیم و برنامه دیگرمان 
مطالعات کارشناســی و روی واحدهایی که 
توجیه اقتصادی ندارند اســت که ببینیم به 
چه روشی می توان آنها را فعال کرد. ممکن 
است مشکل بعضی از آنها با ایجاد تنوع در 

تولید یا تکمیل ظرفیت، افزایش یابد.
سهم ســرمایه گذار، جذب ســرمایه گذار، 
پیدا کردن بــازار فروش و یا اقدامات دیگر 
حل شــود بنابراین حتمًا ابتدا این مطالعات 

کارشناسی انجام خواهد شد.
پورمجاهــد که در آخرین روزهای اســفند 
ســال 97 بــه عنــوان معــاون اقتصــادی 
اســتانداری انتخــاب شــد، بــه خبرنگار 

همدان پیام گفت  که برای توســعه اقتصادی 
و تولید استان از تمام پتانسیل های استان از 
جمله اداره سرمایه گذاری شهرداری همدان 
در بخش هــای اقتصادی و طــرح تولیدی 
استفاده خواهیم کرد چنانچه درباره اجرای 
چند طرح اقتصادی با اداره ســرمایه گذاری 
شــهرداری صحبت کرده و بــه توافق هایی 

رسیده ایم.
وی گفت: استان ها برای جذب سرمایه گذار 
و توریســت بــا یکدیگر رقابــت دارند و 
هرچقدر منظم تر و هماهنگ تر کار کنیم فضا 

برای فعالیت های اقتصادی بازتر می شود.
پورمجاهد در توضیح برنامه های خود برای 
آغــاز به کار گفت: در حال تشــکیل کمیته 
کارشناســی هســتیم تا طرح های استان را 
رصد و بررسی کنند و زمانی مشکل واحدها 
و طرح ها را به جلسات رونق تولید و ستاد 
تســهیل ارایه بدهیم که ابتدا تمام مطالعات 
کارشناسی توســط این تیم روی آنها انجام 
شده باشــد به طوری که اولین جلسه ستاد 
تســهیل سال 98 را تشکیل نمی دهم تا ابتدا 

این کارگروه را فعال کرده باشم.
وی افــزود: مدیران هم بایــد تعداد بازدید 
از طرح ها را بیشــتر کنند و در شهرستان ها 

را  واحدهای مشــکل دار 
پیدا کنند تا کارشناســان 
و  مشــکالت  روی  بــر 
مطالعه  راهکارهایشــان 

کنند.
وی در ادامه توضیحاتش 
گفت: راهکار بعدی برای 
تســهیل امــور در رونق 
دستگاه های  ارتباط  تولید 
است  یکدیگر  با  اجرایی 
سرمایه گذار  وقتی  باید  و 
و فعال اقتصادی در حال 
گرفتن اســتعالم است به 
استعالم ها  پاسخ  سرعت 

را بدهند.
معــاون هماهنگــی امور 
منابع  توسعه  و  اقتصادی 

اســتاندار همدان ادامــه داد: راهکار بعدی 
توجه به شــورای بانک هــا و تقویت بیمه 
بانک ها اســت نمی توانیم بــه بانک ها فقط 
بگوییــم به واحدها تســهیالت بدهید بلکه 
ابتدا باید کمک کنیم تــا منابع آنها تأمین و 
اقساط معوقه پرداخت شوند سپس از بانک 
ها بخواهیم تا شرایط پرداخت تسهیالت را 

راحت تر بگیرند.
پورمجاهد ادامه داد: برخی 
شــرکت ها مانند بنیادهای 
در ســال  علوی  و  برکت 
کوچکی  طرح های  در   97
ســرمایه گذاری  استان  در 
این  بــه دنبال  اما  کرده اند 
هســتیم کــه برای ســال 
این  مشــارکت  تعداد   98
شرکت ها  و هلدینگ های 
را  کشور  ســرمایه گذاری 
بزرگتر  طرح های  روی  بر 

بیشتر کنیم.
برنامــه  بــه  وی ســپس 
راهبردی توســعه اســتان 
اشاره کرد و گفت: که سند 
این برنامه و ســند اشتغال 
اســتان با مشــارکت دســتگاه های اجرایی 
تدوین شده و در اولین جلسه شورای اداری 

سال 98 رونمایی خواهد شد.
پورمجاهــد در پایــان گفت و گویش گفت: 
آنچه که ما باید برای رونق تولید در اســتان 
انجام بدهیم استفاده بیشتر از نظر کارشناسان 

دستگاه های اجرایی است.

گفت وگو با معاون اقتصادی استانداری همدان 

دست واسطه ها را کوتاه می کنیم 
■ به زودي کارگروه کارشناسي واحدهاي تولیدي را تشکیل مي دهم

■ برنامه راهبردی توسعه و سند اشتغال در اولین جلسه شورای اداری رونمایی می شود

اســتان ها بــرای جذب 
توریست  و  سرمایه گذار 
با یکدیگــر رقابت دارند 
و هرچقــدر منظم تــر و 
هماهنگ تــر کار کنیــم 
فعالیت های  بــرای  فضا 

اقتصادی بازتر می شود
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ــارت  ــکن عم ــی مس ــرکت تعاون ــالیانه ش ــادی س ــی ع ــع عموم ــوت مجم ــی دع آگه
ســازان اکباتــان )در حــال تصفیــه( )ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح همــدان 
ــه تصمیــم هیــأت تصفیــه تعاونــی جلســه مجمــع عمومــی عــادی نوبــت  ســابق( بنــا ب
اول شــرکت فــوق در روز یکشــنبه رأس ســاعت ده صبــح مــورخ 98/2/8 در محــل دفتــر 
ــب  ــی جن ــت فقیه ــی بن بس ــه لعل ــیزده خانه کوچ ــی س ــان بوعل ــع در خیاب ــی واق تعاون

ــردد.  ــزار می گ ــالک 27 برگ پ
بدینوســیله از کلیــه اعضــا تعاونــی دعــوت بعمــل می آیــد در ســاعت و تاریــخ مقــرر در 
مجمــع حضــور بهــم رســانیده و یــا وکالی خــود بــا توجــه بــه مفــاد اساســنامه تعاونــی 
ــر  ــه دفت ــاعت اداری ب ــه در س ــم وکالت نام ــت تنظی ــع جه ــل از مجم ــاعت قب ــا 24 س ت

تعاونــی معرفــی نماینــد. 
حضــور تــوأم اعضــا الزامــی اســت )حضــور اعضــا و وکالی آنهــا بــا هــم در مجمــع ممنــوع 
می باشــد( همــراه داشــتن کارت ملــی الزامــی اســت ورود افــراد غیــر عضــو شــرکت در 

جلســه مجمــع ممنــوع اســت. 
) م الف 12(

دستور جلسه:
1- طرح و تصویب ارائه گزارش کتبی هیأت تصفیه 

2- طرح و تصویب گزارش صورت های مالی سال 97
3- طرح و تصویب تعیین بودجه سال 98

4- تمدید مهلت ادامه کار هیأت تصفیه به مدت یك سال 
محمود باب الحوائجی 
رئیس هیئت تصفیه 

آگهی دعوت از مجاورین 
چون شــهرداری نهاوند مالك ششدانگ پالک 2540 اصلی بخش یك نهاوند برابر درخواست شماره 
97/ن/6367 مــورخ 1397/12/14تقاضای در قالب صدور ســند تك برگی پالک فوق را از این داره 
نموده و متقاضی مدعی می باشــند که مجاورین را نمی شناسند و دسترسی به مالکین ندارند، لذا به 
استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد 
مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور 
پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در روز شنبه مورخ 1398/2/15 ساعت 10 در محل وقوع ملك واقع 
در نهاوند بلوار امام حسین)ع( قسمتی از ترمینال سابق کرمانشاه بدیهی است عدم حضور مجاورین 
و مالکین مشــاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در 

همین روزنامه درج می گردد.)م الف 14(
جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي حصر وراثت
خانم پروین باقری دارای شماره شناسنامه  4040180607 به شرح دادخواست کالسه 1140/97ش112ح 
از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرتضی شعبانی 
سیار به شــماره شناســنامه  103 در تاریخ 97/6/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1- محمود شعبانی سیار فرزند محمد متولد 1347/9/3 
به شماره شناســنامه 2 پدر متوفی 2-معصومه باقری فرزند محمد متولد 1346/3/1 متولد 2004 مادر 
متوفی 3-پروین باقری فرزند علی آقا متولد 1371/9/25 به شــماره ملی 4040180607 همسر متوفی 
4-یسنا شعبانی سیار فرزند مرتضی متولد 93/6/16 شماره ملی 4040664078 دختر متوفی اینك با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و 
یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 1(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

رقابت AFC CUP را داور همدانی قضاوت 
می کند

 دبیر هیأت فوتبال همدان گفت: داور بین المللی فوتبال همدان برای 
قضاوت در رقابت های AFC CUP )یک تورنمنت فوتبال که ساالنه 
بین باشگاه های فوتبال لیگ های داخلی اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا 

برگزار می شود( انتخاب شد.
مهدی بوجاریان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: پیام حیدری 
از داوران خوشــنام و باتجربه فوتبال همدان توسط کنفدراسیون 
فوتبال آســیا برای قضاوت در این عرصه از مســابقات باشگاهی 

شد. انتخاب 
26 فروردین ماه جاری بازی  وی اضافه کرد: حیدری دوشــنبه 
B رقابتهای  2 تیم االتحاد ســوریه و الجزیره امارات از گــروه 

AFC CUP به میزبانــی ابوظبی امارات را قضاوت می کند.
بوجاریان خاطرنشان کرد: سعید علی نژادیان به همراه حسن ظهیری به 

عنوان کمک های وی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
پیام حیدری از داوران بین المللی فوتبال کشورمان به شمار می رود که 
در ســال های اخیر قضاوت های مهمی را در سطح لیگ برتر کشور و 

میادین بین المللی داشته است.
همدان دارای بیش از 50 داور برجسته ملی و بین المللی است.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

شفر نتوانست مشکالت استقالل را 
مدیریت کند

 پیشکسوت باشگاه استقالل گفت: بازی با الهالل بهترین فرصت 
برای آبی پوشان است تا با رقم زدن یک نتیجه خوب از بحران خارج 
شود. برای رسیدن به این هدف شفر باید تمرکزش را روی تیم بگذارد.

پیروز قربانی در گفتگو با مهر با اشاره به شرایط استقالل و اتفاقاتی که 
برای این تیم در دو هفته اخیر لیگ برتر رخ داده است گفت: استقالل 
ایــن روزها شــرایط خوبی ندارد و اوضاع این تیم بحرانی اســت و 

متأسفانه هواداران هم تا حدودی به این بحران دامن می زنند.
وی افزود: چیزی که این تیم بیشتر از همه چیز به آن نیاز دارد آرامش 
است و مدیریت باشــگاه به همراه کادر فنی باید همه تالش خود را 

برای ایجاد این آرامش در تیم داشته باشند.
قربانی گفت: شــفر باید این روزها همه تمرکزش را روی این بازی 
بگذارد چون این بازی را می توان بازی مرگ و زندگی برای خیلی ها 
در استقالل دانست. پیروزی در این بازی شرایط را با به حالت عادی 
باز می گرداند اما شکست در این بازی بحران را مضاعف خواهد کرد.

مسی صاحب اللیگا شد

رکــورد  بارســلونا  مهاجــم   
بیش ترین پیــروزی را در اللیگا به 

خود اختصاص داد. 
لیونل مســی دوباره نام خود را در 
تاریــخ فوتبال نوشــت. این بار به 
لطف پیروزی 2 بر صفر بارســلونا 
مقابل اتلتیکومادرید این اتفاق افتاد. 
او تنها به فتح اللیگا نزدیک نشــد 
بلکه بــه بازیکنی تبدیل شــد که 
بیش ترین پیروزی را در تاریخ اللیگا دارد. مهاجم آرژانتینی به رکورد 
335 برد دست یافت و از ایکر کاسیاس، دروازه بان سابق رئال مادرید 

با 334 پیروزی پیشی گرفت.
مســی این پیروزی ها را تنها در 447 بازی به دســت آورد. یعنی 75 
درصد دیدارها را با موفقیت پشــت سر گذاشت. او 189 بازی را در 
نوکمپ با پیروزی به پایان رساند و 146 دیدار خارج از خانه حریفان 

را شکست داد.
به گزارش ایسنا، اکنون تنها بازیکنی که به رکورد مسی تقریباً نزدیک 
اســت و در اللیگا بازی می کند سرخیو راموس اســت. مدافع رئال 

مادرید 301 بازی را با پیروزی پشت سر گذاشته است.
مســی در دیدار دیشب یک گل دیگر به ثمر رساند و اکنون با 33 گل 
در مسیر کسب کفش طال قرار دارد. کیلیان امباپه با 27 گل در تعقیبش 
اســت. مهاجم آرژانتینی درهفت هفته اخیر توانســت 6 گل از طریق 

ضربه آزاد به ثمر برساند.

برترین گلزن "کالسیکر" و رسیدن 
به ۲00 گل در بوندسلیگا

 مهاجم لهستانی بایرن مونیخ توانست عالوه بر رسیدن به 200 گل 
در بوندسلیگا، برترین گلزن دیدار بین بایرن مونیخ و دورتموند باشد.

به گزارش ایســنا ، روبرت لواندوفسکی بار دیگر تیم پیشین خود را 
اذیت کرد و این بار توانست دو بار برای تیمش گلزنی کند تا بایرن با 

نتیجه 5 بر صفر موفق به شکست دورتموند شود.
این بازیکن لهســتانی در ســال 2011 به تیم دورتموند پیوست و 
توانســت 103 بار برای این تیم گلزنی کنــد که از جمله آن 74 
گل در رقابت های بوندســلیگا بود. او بعد از این درخشــش در 
سال 2014 راهی تیم بایرن مونیخ شد و در سه فصل اول حضور 
خود در این تیم در هر فصل بیش از 40 گل به ثمر رســاند و در 
بازی شــنبه شب برابر دورتموند در این فصل 34 گل فصل خود 

را به ثمر رساند.
لواندوفســکی در این دیدار دو بار برای تیمش گلزنی کرد تا شــمار 
گل های خود را در بوندسلیگا به عدد 200 برساند. مهاجم لهستانی در 
284 بازی توانسته است 200 گل برای بایرن مونیخ برساند. تنها گرد 
مولر توانسته در تاریخ زودتر از لواندوفسکی به این تعداد گل دست 

یابد و در 234 بازی توانسته بود 200 گل به ثمر برساند.
لواندوفســکی هم چنیــن چهاردهمین گل خــودش را در دیدار"در 
کالسیکر" به ثمر رســاند. 13 گل برای بایرن مونیخ و یک گل برای 
دورتموند. تنها گرد مولر توانسته است هم اندازه لواندوفسکی در این 

دیدار گلزنی کند.

پنج بانوی جودوکار استان به اردو تیم ملی 
دعوت شدند

 به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ، اردو تیم 
ملی بانوان به مدت 8 روز از 20الی 28 فروردین ماه به میزبانی اســتان 
یزد برگزار خواهد شــد وپنج بانوی جودوکار اســتان به اردو تیم ملی 
دعوت شــدند. شیوا جهانگیری ،زهرا خانیان،مریم بربط ،فرزانه احدی 
راد و رقیه خدابنده لوئی در این اردو حضور پیدا خواهند کرد .این اردو 
با حضور مریم بهاروند ،تکتم بیدل ،سحر چغلوندبعنوان مربی و مریم 

خوش محمدی سرپرست و با حضور نه استان برگزار خواهد شد.

بیرانوند: دوست داشتم به قولم عمل کنم

 دروازه بان لرســتانی پرسپولیس می گوید: اعتمادی که مردم به من 
داشــتند و گفتم بعد از بازی با پیــکان، خودم این کمک ها را به مردم 
می رســانم، باعث شد که به لرســتان بیاییم و برانکو موافق غیبتم در 

تمرین نبود.
علی رضا بیرانوند در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: الحمدا... توانستیم با 
همت مردم، کمک های خوبی برای مردم سیل زده لرستان در مجموعه 
درفشــی فر جمع آوری کنیم. زبان از محبت هم وطنان قاصر اســت و 
دســت تک تک عزیزان که به هر نحوی کمک کردند را می بوســم. 
اعتمادی که مردم به من داشــتند و گفتم بعد از بازی با پیکان، خودم 
این کمک ها را به مردم می رسانم، باعث شد که به لرستان بیاییم و حتی 
برانکو به طور قاطع اجازه نداد و به من گفت برای تو بازی مهم نیست 
اما واقعاً می خواســتم کمک ها را با دستان خودم به مردم برسانم چون 
شنیده بودم وسایلی که کمک می شود به طور عادالنه به مردم نمی رسد.

بیرانوند بیان کرد: چون که فرصت زیادی نداشتم وقت نبود روزهای 
بیشتری در مناطق سیل زده استانم بمانم و برای همین فرصت کوتاهی 
هم که به لرستان آمدم، در واقع مرخصی نداشتم وگرنه می خواستم در 

پل دختر و معموالن هم با سیل زده ها فوتبال بازی کنم.
این دروازه بان ملی پوش در ادامه گفت: از این اتفاق ناراحت و نگران 
بودم و دوست داشتم دین خودم را به مردم ادا کنم. بچه ها برای بازی با 
پیکان نگران بودند و می گفتند که تمرکز نداری و دائم در حال صحبت 
با تلفن برای هماهنگی کمک ها هستی اما به آنان گفتم که نگران نباشید 

و من کار خودم را بلدم.

گل آندو به بوریرام، بهترین گل تاریخ
 لیگ قهرمانان شد 

 گل هافبک اســتقالل به عنوان بهتریــن گل تاریخ لیگ قهرمانان 
آسیا انتخاب شد.

به گزارش ایســنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا از چند هفته گذشته اقدام 
به رأی گیری برای انتخاب بهترین گل تاریخ لیگ قهرمانان آسیا کرد. 
مرحلــه نهایی این رأی گیری امروز به پایان رســید که در نهایت گل 
آندرانیک تیموریان، بازیکن اســتقالل به بوریرام به عنوان بهترین گل 
تاریخ لیگ قهرمانان انتخاب شد. او در مرحله نهایی این رأی گیری با 

کسب 77 درصد آرا، علی بائف ازبک را از پیش رو برداشت.

استقالل چطور می تواند از بحران خارج شود؟

 بازیکن پیشــین استقالل معتقد است که این تیم برای موفقیت به 
آرامش نیاز دارد.

تیم فوتبال اســتقالل ایران امروز دوشنبه در هفته سوم لیگ قهرمانان 
آسیا در دیداری حساس به مصاف الهالل عربستان می رود. آبی پوشان 
در حــال حاضر با یک امتیاز در رده چهارم ایــن گروه قرار دارند و 

احتیاج مبرمی به کسب امتیاز در این دیدار دارند.
محســن بیاتی نیا، بازیکن پیشین استقالل در گفت وگو با ایسنا درباره 
شــرایط آبی پوشان ایران در آستانه این دیدار اظهار کرد: فوتبال باال و 
پایین زیادی دارد. مواقعی است که تیم در بهترین شرایط آمادگی خود 
قرار دارد ولی یک دفعه نتایج موردنظر کسب نمی شود. با تمامی این 
اوصاف نباید تیم به حاشیه برود. در این شرایط مربی بهتر از هر کس 

دیگری از تیمش خبر دارد و می تواند به بازیکنان کمک کند.
او افزود: لیگ قهرمانان با لیگ های داخلی بســیار متفاوت اســت، به 
این خاطر که جو بازی ها و شرایط فنی آن فرق دارد. در کل استقالل 
نیاز به آرامش دارد و این آرامش می تواند کمک زیادی به آن ها بکند. 
استقالل از نظر فنی خوب است و حتی در داربی با توجه به جوی که 
در ورزشــگاه وجود دارد خوب بازی کرد. این جو سطح بازیکنان را 

کمی پایین می آورد، با این حال آن ها قابل قبول ظاهر شدند.

 زهرا خواجوی بانوی فوتبالیست همدانی 
عصــر دیــروز  در ترکیب اصلــی تیم ملی 
فوتبال کشورمان به مصاف تیم ملی فلسطین 

می رود.
فوتبــال همدان گفت:  ســخنگوی هیأت 
دیــدار تیم هــای ملــی فوتبــال بانوان 
ورزشگاه  در  فلسطین  و  ایران  بزرگساالن 
ســعود عبدالرحمن آل ثانــی برگزار می 
ملی  تیم  آزمون، ســرمربی  مریم  شود که 
برابر  تیم  نفره   11 ترکیــب  بانوان  فوتبال 

کرد. اعالم  را  فلسطین 
میثم فتاحــی در گفت و گو بــا ایرنا اظهار 
داشت: براین اســاس زهرا خواجوی درون 
دروازه تیم ملی فوتبال کشــورمان به میدان 
خواهد رفت تا نام خود را در تاریخ ورزش 

همدان جاودانه کند.
ایــن رقابت ها  فتاحی خاطرنشــان کرد: 
انتخابــی  دوم  مرحلــه  چارچــوب  در 
قطر  بانوان-   2020 المپیــک  مســابقات 
فوتبال  هیأت  سخنگوی  شود.  می  برگزار 
همدان یادآور شــد: زهرا خواجوی سابقه 
حضور در تیــم ملی جوانــان و امیدهای 

کشورمان را دارد.
وی افــزود: از هر گروه 2 تیم به مرحله دوم 
این رقابتها که فروردیــن ماه 98 برگزار می 
شــود، صعود می کنند. همــدان در فوتبال 

بانوان در سال های اخیر فعالیت گسترده ای 
داشته اســت. هم اینک بیش از 500 بانوی 
همدانی در رشــته فوتبال و فوتسال فعالیت 

دارند.

خواجــوی با حضور در رقابت های انتخابی 
المپیک نام خود را به عنوان نخســتین ملی 
پوش استان همدان اعزامی به میادین رسمی 

بین المللی به ثبت رساند.

 وضعیت تیم ملی ایران قبل از شــروع 
رقابت هــای انتخابی جــام جهانی و جام 
ملت ها در آســیا نامشخص است و اکنون 
ایران تنها کشوری است که حتی سرمربی 

خود را نیز مشخص نکرده است.
به گزارش ایســنا، در حالی که به شــروع 
بازی های تیم ملی ایــران در انتخابی جام 
جهانی قطر و جام ملت های آســیا 2023 
نزدیک می شویم هنوز وضعیت نیمکت تیم 

ملی مشخص نیست.
جــام جهانی 2022 قطــر در حالی برگزار 
می شــود که این کشور به صورت مستقیم 
جواز حضور در رقابت ها را به دست آورده 
و تیم های دیگر قاره کهن برای 4.5 سهمیه 
آســیایی رقابت خواهند کرد. البته این در 
شــرایطی اســت که جام جهانی 2022 با 
افزایش تیم روبرو نشود و با همان 32 تیم 

برگزار شود.
قرعه کشــی دور اول انتخابی جام جهانی 
2022 قطــر قرار اســت چهارشــنبه 28 
فروردین ماه برگزار شــود. در این مرحله 
12 تیم آسیایی که رتبه پایینی در رده بندی 
فیفا دارند به صورت رفت و برگشت برابر 

هم صف آرایی خواهند کرد.
 مرحله اول

در ایــن مرحله تیم ملی فوتبال ایران و 33 
تیم برتر آسیایی دیگر رقابت نخواهند کرد.
12 تیم این مرحله در دو سید یک و دو به 

شرح زیر تقسیم شده اند:
سید یک: مالزی، کامبوج، ماکائو، الئوس، 

بوتان، مغولستان
ســید دو: گوام، بنگالدش، برونئی، تیمور 

شرقی، پاکستان، سریالنکا
  مرحله دوم

6 تیــم راه یافته از مرحله قبل به همراه 34 
تیم دیگر از جمله ایران، 40 تیم این مرحله 
را تشکیل خواهند داد. بر مبنای رده بندی 
فیفــا، تیم ها در 8 گروه پنج تیمی تقســیم 
خواهند شــد و ایران قطعًا در سید نخست 
قرار خواهد گرفت و با 7 تیم برتر آسیایی 
دیگر در رده بنــدی فیفا هم گروه نخواهد 

شد.
بازی ها در این مرحله به صورت رفت و 
برگشــت برگزار خواهد شد و در نهایت 
تیم اول هر گروه به عالوه چهار تیم برتر 
دوم گروه هــا به دور ســوم راه خواهند 
یافت و عالوه بر این به صورت مســتقیم 
جــواز حضــور در جام ملت های آســیا 
2023 را که در یکی از دو کشــور چین 
یا کره جنوبی برگزار می شــود به دســت 

خواهند آورد.
اولین بازی تیم ملی ایــران در این مرحله 
پنجشنبه 14 شهریور 1398 برگزار خواهد 
شــد و آخرین دیدار تیم ملی ایران در این 
مرحله روز 2 خرداد 1399 خواهد بود. در 
واقع تیم ملی ایران از اوایل سال جاری کار 

خودش را برای صعود بــه جام جهانی و 
جام ملت ها آغاز خواهد کرد.

فدراســیون فوتبال ایران بایــد زمان را از 
دســت ندهد و به زودی سرمربی تیم ملی 
را انتخاب کند تا با برنامه ریزی درســت و 
تدارک اردوهــای آمادگی، تیم ملی فوتبال 

ایران را از بالتکلیفی خارج کند.
فدراســیون فوتبال امارات بیش از دو هفته 
اســت که ســرمربی خود را انتخاب کرده 
و بــرت فان مارویک هلنــدی را به عنوان 
جانشین آلبرتو زاکرونی معرفی کرده است 
و عربســتان نیز که دو بازی دوســتانه در 
بازی های فیفا دی اخیر داشــت، یوســف 
عنبر را بــه عنوان ســرمربی موقت خود 
انتخاب کرد تا تیم ملی ایران تنها تیم قدری 

در آسیا باشد که سرمربی ندارد.
تیم ملی ایران فرصت دو بازی دوستانه را 
نیز در فروردین ماه از دســت داد و معلوم 
نیست که برای فیفا دی بعدی که خرداد ماه 
خواهد بود، تیم ملی ایران دیدار دوستانه ای 

خواهد داشت یا خیر.
ژاپــن و قطر باید در تابســتان در کوپا آمه 
ریکا رقابــت کنند و کره جنوبی نیز برنامه 
بازی های دوســتانه خود را قبل از شروع 
انتخابی جام جهانی به صورت منظم پیش 
برده اســت. باید ببینیم مسئوالن فدراسیون 
فوتبــال ایران چــه زمانی دســت به کار 

خواهند شد.

زهرا خواجوی کاپیتان تیم زنان مقابل فلسطین به میدان می رود

نخستین زن ملی پوش 
فوتبال همدان

1

2

3

پیشخوان

برانکو تصمیم نهایی را 
در مورد عالیشاه می 

گیرد
ــپولیس  ــال پرس ــم فوتب ــر تی  مدی
ــم  ــم تصمی ــرمربی تی ــرد: س ــالم ک اع
امیــد  رفتــار  دربــاره  را  نهایــی 
عالیشــاه می گیــرد تــا تکلیــف نهایــی 

مشــخص شــود.
بــه گــزارش مهــر، محســن خلیلــی در 
ــت:  ــپولیس گف ــن پرس ــیه تمری حاش
ســه جلســه تمرینــی را در شــهر دبــی 
ــتان  ــی عربس ــا األهل ــازی ب ــل از ب قب
برگــزار می کنیــم تــا بــا انســجام 
ــم  ــن تی ــه مصــاف ای ــل تیمــی، ب کام

ــم. ــدرت بروی پرق
وی در خصــوص خروج اســم امید 
عالیشــاه از لیست بازیکنان پرسپولیس 
تصریح کــرد: اینکــه می گوئید او در 
اختیــار کمیته انضباطی قــرار گرفته، 
بحث جدایی اســت که هنوز از سوی 
آقای برانکــو در این باره صحبتی با ما 
نشده است. سرمربی تیم تصمیم نهایی 
را در خصوص وی می گیرد تا تکلیف 

او مشخص شود.

بانوان پینگ پنگ باز 
ایران در لیگ ترکیه

ــاز  ــگ ب ــگ پن ــوی پین ــار بان  چه
ایــران بــرای حضــور در مرحلــه پلــی 
ــن کشــور  ــی ای ــه راه ــگ ترکی آف لی

شــدند.
بــه گــزارش ایســنا، بــا همــکاری 
ــران  ــز ای ــس روی می ــیون تنی فدراس
ــکا کرمــی،  ــر، ملی ــی ف ــه جمال و ترکی
پرینــاز حاجیلــو و شــیما صفایــی 
چهــار بانــوی پینــگ پنــگ بــاز ایــران 
ــی  ــه اول پل ــور در مرحل ــرای حض ب
ــاه  ــن م ــه فروردی ــه ک ــگ ترکی آف لی
برگــزار می شــود بــه ایــن کشــور 
اعــزام شــدند. هدایــت ایــن بازیکنــان 

ــده دارد. ــی برعه ــم معظم را مری
ــه  ــگ ترکی ــی آف لی ــه دوم پل مرحل
اردیبهشــت مــاه برگــزار می شــود 
ــر  ــه محمــود نظــری دبی ــه گفت کــه ب
ــران  ــز ای ــس روی می ــیون تنی فدراس
ــواری  ــدا شهس ــتری و ن ــید اش مهش
جــزو نماینــدگان ایــران خواهنــد 

ــود. ب

پیکه به کاستا چه گفت؟

 مدافــع بارســلونا در هنــگام اخراج 
کاســتا بــه بازیکــن اتلتیکومادریــد 

ــدار داد.  هش
ــد  ــنا ، اتلتیکومادری ــزارش ایس ــه گ ب
شــنبه در هفتــه ســی و یکــم اللیــگا بــا 
دو گل مغلــوب بارســلونا شــد. دیگــو 
کاســتا در دقیقــه 29 بــا دریافت کارت 
ــد.  ــراج ش ــازی اخ ــتقیم از ب زرد مس
تصاویــر تلویزیونــی نشــان دادنــد 
ــه داور  ــی ب مهاجــم اســپانیایی- برزیل

توهیــن کــرده اســت.
قرمــز  کارت  دیــدن  بــا  کاســتا 
همیــن  بــه  شــد.  خشــمگین تر 
ــرد او  ــعی ک ــه س ــرارد پیک ــر ج خاط
را آرام کنــد و تــا بیــرون از زمیــن 
ــه  ــع بارســا ب ــد. مداف همراهــی اش کن
ــال  ــو! دنب ــاکت ش ــت: س ــتا گف کاس
ــو  چــه چیــزی هســتی، می خواهــی ت
را از چهــار بــازی محــروم کننــد؟

ــن  ــه رختک ــدا ب ــو ابت ــم اتلتیک مهاج
کــرد و ســپس در ســکوها حاضــر 
شــد تــا دیــدار تیمــش را مقابــل 

ــد. ــا کن ــا تماش بارس

ویتامین ها تاثیری در رفع 
خستگی ورزشکاران ندارند

 یک متخصص فیزیولوژی و تغذیه ورزشــی معتقد 
است: کمبود ویتامین ها نمی تواند منجر به بروز خستگی 
در ورزشــکاران شود، مهم ترین عامل بروز خستگی در 
ورزشــکاران کاهش ذخایر قندی یا گلیکوژن عضالت 

است. 
غالمرضا جهانــی در گفت وگو با ایســنا درباره تأثیر 
ویتامین D در رفع خســتگی ورزشکاران گفت: نه تنها 
ویتامین D بلکه ســایر ویتامین ها نیز در رفع خستگی 
ورزشکاران تأثیر خاصی ندارند. ویتامین D تنها سبب 
استحکام استخوان ها، جذب بهتر کلسیم در بدن و رفع 
نرمی استخوان می شود. متأسفانه در بسیاری از مدارس 
فوتبال و باشگاه های بدنسازی می بینیم بدون اطالع دقیق 

نسبت به وضعیت تغذیه نوجوانان و جوانان 
ویتامین هایی بــه آنها تجویز می کنند که در 

بعضی مواقع می تواند خطرناک باشد.
وی با بیان اینکه کمبود ویتامین ها نمی تواند 
منجر به بروز خستگی در ورزشکاران شود، 
گفت: شاید مصرف ویتامین ها باعث بهبود 
عملکرد ورزشــکاران شود، اما در کاهش و 
یا رفع خستگی پس از ورزش تأثیر خاصی 
نــدارد. مهم تریــن عاملی که ســبب بروز 

خستگی در ورزشــکاران می شود، کاهش ذخایر قندی 
یا گلیکوژن عضالتی اســت. بنابراین به ورزشــکاران 
توصیه می شود که قبل از شروع ورزش از کربوهیدرات 
با شــاخص پایین و در جریان تمرینات و پس از اتمام 
ورزش از کربوهیدرات با شــاخص باال استفاده کنند تا 

دچار خستگی نشوند.

جهانی در پایان گفت: بهتر اســت ورزشکاران قبل از 
اســتفاده از هرگونه ویتامیــن در ابتدا آزمایش بدهند و 
سپس نسبت به مصرف آن اقدام کنند، مصرف ویتامین 
بدون تجویز پزشک متخصص نه تنها کارایی ورزشکار 
را افزایش نمی دهد، حتی امکان دارد تأثیرات نامطلوبی 

نیز بر ورزشکار بگذارد.

 علم ورزش

ایران، تنها قدرت آسیایی بدون مربی قبل از 
انتخابی جام جهانی 2022



به زودی مرمت 
قلعه تاریخی اشتران 

آغاز می شود
 مدیــر اداره میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دستی تویســرکان گفت: مرمت قلعه 
تاریخی اشــتران با توجه بــه تخصیص اعتبار 

مالی، به زودی آغاز می شود.
به گــزارش فارس ، میثم الونــدی ظهر امروز 
در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: قلعه تاریخی 
اشــتران از قبل دچار صدمات و آســیب های 
ســازه ای شــده بود و بارش های شدید چند 
وقت اخیر، خســارت و آســیب خاصی به آن 

وارد نکرد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر یــک میلیارد 
تومان اعتبــار برای مرمت ایــن بنای تاریخی 
مصوب شده که 500 میلیون تومان از این میزان 
تخصیص یافته اســت.رئیس میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری تویسرکان تصریح 
کرد: طبق رایزنی های انجام شــده به دنبال این 
هســتیم که مالک قانونی این قلعه تاریخی نیز 

برای مرمت پای کار باشد.
اینکه طبق درخواســت مالک  بیــان  با  وی 
بنا مبنی بر ایجاد مکان های اقامتی ســنتی و 
گردشــگری، کار مرمت پیش می رود افزود: 
در ســال 97 با اســتفاده از اعتبارهای مالی 
تویســرکان،  شهرســتان  برنامه ریزی  کمیته 
حمام هــای تاریخــی مجاور قلعه اشــتران 
مرمــت شــدند.الوندی اضافــه کــرد: اگر 
حمام های تاریخی مرمت نمی شــد، احتمال 
آســیب دیدگی جدی و باالی آنهــا بر اثر 

بارش های اخیر زیاد بود.
رئیــس میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری تویســرکان اظهار کرد: بخش قابل 
توجهــی از آثــار و ابنیه تاریخی شهرســتان 
تویســرکان قبل از بــروز ســیالب اخیر در 
شهرستان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت 
و همین موجب به حداقل رســیدن آسیب ها و 

خسارت های ناشی از بارندگی شد.
وی با اشــاره به اینکه طی یکی دو سال اخیر 
خوشبختانه با مرمت های انجام شده در چندین 
بنای تاریخی، با وجود شدت بارش های اخیر 
بناها پابرجا مانده اند افزود: این مســئله نشــان 
می دهد که مرمت آثار تاریخی مهم است و باید 

با جدیت پیگیری شود.
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قطع 1۲0 هزار سیم کارت ارسال کننده 
پیامک تبلیغاتی

 معاون وزیر ارتباطات از قطع حدود 120 هزار سیم کارت ارسال 
کننــده پیامک تبلیغاتی و اصالح فرآیندها برای حل معضل پیامکهای 

مزاحم خبر داد.
حسین فالح جوشقانی با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در سال 
97 برای حل معضــل پیامک های تبلیغاتی و اصالح فرآیندها در این 
زمینه اظهار داشــت: ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از 
طریق فرآیند هوش مصنوعی )ســامانه خودکار تشخیص پیامک های 
مزاحم( و نیز تحلیل رفتار مشــترکان و دریافت شکایات از کاربران، 
نســبت به نظارت بر قطع پیامک های تبلیغاتی ناخواســته و ســیم 

کارت های ارسال کننده پیامک مزاحم اقدام می کند.

شکار سلول های سرطانی خون با مچ بند 
هوشمند!

 بافت برداری از بدن انســان یکی از دردناک ترین و در عین حال 
مؤثرترین روش های موجود در جهان برای تشخیص بیماری سرطان 
است اما استفاده از نوعی مچ بند هوشمند تحولی در این عرصه ایجاد 
می کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، در روش 
بافت برداری قطعه ای از بافت بدن یا نمونه ای از سلول های بدن بیمار 
از آن جدا می شود تا در بررســی آزمایشگاهی بتوان در مورد ابتالی 
فرد به ســرطان تصمیم قطعی گرفت.محققان دانشگاه میشیگان موفق 
به طراحی یک مچ بند ویژه شــده اند که ظاهری شبیه به ساعت های 
هوشمند دارد و قادر به شناسایی و شکار سلول های سرطانی به طور 

آنی و مستقیم از طریق جریان خون است.

آیفون های جدید با قابلیت شارژ بی سیم دو 
طرفه عرضه می شوند

 به گفتــه یکی از تحلیلگران محصوالت اپل، ســری آیفون های 
2019 میالدی مجهز به قابلیت شــارژ بی سیم دو طرفه خواهند بود، 
یعنی با قراردادن یک دســتگاه بی سیم پشــت آیفون می توان آن را 

شارژ کرد.
به گزارش ســی نت، شــایعات زیادی درباره ویژگی های آیفون 11 
منتشــر شده اســت. در این میان »مینگ چی کو« یکی از تحلیلگران 
با سابقه محصوالت این شرکت معتقد است سری آیفون هایی 2019 
مجهز به شارژ بی ســیم دو طرفه خواهند بود. این بدان معناست که 
کاربران می توانند یک دستگاه که قابلیت شارژ بی سیم دارد را با قرار 
دادن پشت آیفون شارژ کنند. آیفون می تواند شارژ را به طور بی سیم 

به دستگاه دیگر منتقل کند.

سامسونگ اس 10 مجهز به اینترنت 5جی 
عرضه شد

 شــرکت سامسونگ روز گذشته موبایل گلکسی اس 10 مجهز به 
استاندارد اینترنت 5 جی را عرضه کرد.

 Galaxy« به گزارش مهر ، شــرکت سامسونگ روز گذشته موبایل
۵G S۱۰« را بــرای فــروش عرضه کرد. البته ایــن موبایل در ماه 
فوریه 2019 رونمایی شــده بود.این موبایل فقط در کره جنوبی قابل 
خرید اســت. کاربران آمریکایی می توانند از 18 آوریل این موبایل را 
سفارش دهند.این موبایل با نمایشگر 6.7 اینچی برای تماشای ویدئو 
و بازی های رایانه ای مناســب اســت. عمر باتری آن نیز طوالنی تر از 
گلکسی اس 10 پالس اســت. همچنین حافظه داخلی دستگاه 256 

گیگابایت و RAM آن نیز 8 گیگابایت اعالم شده است.

اتحاد چین و کره برای تولید نرم افزار 
خودروهای خودران

 دو شــرکت هیوندایی از کره جنوبی و تنسنت از چین برای تولید 
نرم افزاری اختصاصی به منظور اســتفاده در خودروهای خودران با 

یکدیگر متحد شده اند.
به گزارش آســین ایج، قرار است دو طرف به طور مشترک تحقیقاتی 
را در این زمینــه انجام دهند. در این نرم افزار به طور خاص بر روی 
افزایش ایمنی سیستم های مورد استفاده در خودروهای خودران تمرکز 

خواهد شد.
هیوندایی قصد دارد تا ســال 2030 مدل های مختلفی از خودروهای 
خودران را عرضه کند و بدین منظور ســرمایه گذاری گسترده برای 

تولید نرم افزارهای مورد نیاز بدین منظور به عمل آورده است.

ساعت کاری موزه ها و اماکن 
تاریخی در سال 9۸ اعالم شد

 ساعت کاری موزه ها، بناها، محوطه ها و اماکن 
فرهنگی-تاریخی تحت پوشــش ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در سال 98 
اعالم شــد.به گزارش میراث آریــا، بنا بر اطالعیه 
اداره کل امور موزه هــا و اموال منقول فرهنگی و 
تاریخی، ساعت بازدید از موزه ها، بناها، محوطه ها 
و اماکن تاریخی-فرهنگی تحت پوشش سازمان در 
6 ماه اول ســال از ساعت 9 صبح تا 19 بعدازظهر 

است.
این اماکن در 6 ماه دوم ســال از ساعت 8 صبح تا 
17 بعدازظهر میزبــان بازدیدکنندگان خواهند بود.
بنابر این اطالعیه، افزایش ســاعت کاری موزه ها 
و اماکنی که امکان بازدید بیشتری را دارا هستند با 
صالحدید مدیرکل استان و با درنظر گرفتن ظرفیت 

مجموعه ها بالمانع است.

بازدید از موزه ها 
محدود می شود

 مدیرکل امــور موزه های کشــور گفت: تعداد 
بازدیدکنندگان از موزه های تهران بیشتر از ظرفیت 
و گنجایش موزه ها شــده اند به همین دلیل تصمیم 

داریم برخی محدودیت ها را ایجاد کنیم.
محمدرضــا کارگــر گفــت: بازدیدکننــدگان 
آثار تاریخی شــهر تهــران دیدن  از  زیــادی 
قبل  تا  ســعدآباد  کاخ  ماننــد  جایــی  کردند. 
اتفاقــات مربوط به ســیل و بارندگی، روزی 
داشــت  بازدیدکننــده  هــزار   16 از  بیشــتر 
کاخ گلســتان نیــز روزی حــدود 12 هــزار 
بازدیدکننــده و موزه ملی ایران بیش از چهار 
هزار بازدیدکننده در هر روز داشــته اســت. 
کاخ نیــاوران نیز حدود هشــت هزار نفر در 

روز میزبــان بازدیدکنندگان بود.
وی با اعــالم اینکه بازدیدکنندگان خارجی موزه ها 
نیز افزایش پیدا کرده اند افزود: این اســتقبال خوب 
از موزه های تهران چند عامل داشــته اســت یکی 
اینکــه تهران که همیشــه محل گذر گردشــگران 
بوده، حاال به مقصد گردشــگران تبدیل شده است. 
از نظــر اجتماعی نیز تحولــی در جامعه رخ داده 
اســت چون می بینیم که توجه به مســائل فرهنگی 
در میان خانواده ها نمود بیشــتری پیدا کرده است 
و مردم دیدن اماکن تاریخی و موزه ها را در ســبد 

بازدیدهای عید خود قرار می دهند.
کارگر بیان کرد: فضاهای مجــازی نیز کمک زیاد 
به ایجاد این فضا کرده است. همچنین کودکان نیز 

در خانواده ها توانسته اند این تأثیر را داشته باشند.
وی با بیان اینکه، طبق آمار 80 درصد بازدیدکنندگان 
از موزه ها گردشگران شهرهای دیگر هستند تصریح 
کرد: این نگاه فرهنگــی در میان خانواده ها نه تنها 
در بازدید از موزه ها نمود پیدا کرده بلکه اســتقبال 
آنها از سینماها و یا اماکن فرهنگی دیگر نیز بیشتر 

شده است.
مدیرکل امور موزه های کشــور گفــت: دیگر این 
ســوال نخ نما شــده که چرا موزه ها بازدیدکننده 
ندارند. چون اکنون اکنون به دنبال این هســتیم که 
در برخــی از اماکن تعداد بازدیدکننده ها را محدود 
کنیم چون مراکــز تاریخی ظرفیــت پذیرش این 
تعداد گردشــگر را ندارند. ما برای خیلی از فضاها 

محدودیت در نظر گرفته ایم.
مدیرکل امور موزه های کشور گفت: اگر دقت کنیم 
می بینیم کــه 90 درصد بازدیدکنندگان از موزه های 
مهم دنیا توریست ها هستند. در کشور ما ده درصد 

توریست خارجی داریم که به موزه ها می روند. 

نمره گردشگری 97
 براساس آخرین آمارهای منتشر شده، سفرهای خروجی طی 9 ماه 
سال 97، 5 میلیون و 9 هزار و 381 نفر و سفرهای ورودی6 میلیون و 
74 هزار و 850نفر اعالم شده  بود. این در حالیست که طی مدت مشابه 
در سال 96، 8 میلیون و 483 هزار و 317 نفر سفر خروجی و 3 میلیون 
و 893هزار نفر ســفر ورودی ثبت شــده بود؛ آماری که نشان می دهد 
سفر اتباع و گردشگران خارجی به ایران حدود 56 درصد رشد داشته؛ 
اتفاقی که موجب شد تا تراز گردشگری ایران در این 9ماه مثبت شود. 
اما اگرچه در مدت زمان مورد اشاره، در مجموع تعداد سفرهای ورودی 
به کشور افزایش داشته، سفر اروپایی ها به ایران همچنان روند کاهشی 
را تجربه کرده است. همچنین گرانی هزینه سفرهای خارجی و افزایش 
ناگهانی نرخ ارز، در ریزش این آمار بی تاثیر نبوده و ســفر ایرانی ها به 

مقاصد خارجی را 30 درصد کمتر کرده است.
افزایــش نرخ ارز درواقع از جمله مهم ترین اتفاقاتی بود که توانســت 
بر صنعت ســفر در سال 97 اثرگذار باشد. این موضوع از یکسو باعث 
کاهش ســفر خروجی شد و از طرف دیگر، بر میزان سفرهای ورودی 
اضافه کــرد. متعاقب این امر، نوســانات ارزی بر کســب و کارهای 
گردشــگری هم اثر گذاشــت و تعطیلی برخی آژانس های مسافرتی 
و تعدیل نیــرو از جمله نتایــج آن بود. از آنجا کــه اکثر آژانس های 
گردشگری روی تورهای خروجی فعالیت می کنند و به خاطر آنکه در 
سال 97 نتوانستند به طور جدی بخش سفرهای ورودی و داخلی خود 
را فعال تر کنند، برخی از آنها چاره ای جز تعطیلی و تعدیل نیرو نداشتند. 
از طرف دیگر با وجود آنکه ســفر به ایران در سال 97 نسبت به سال 
گذشته اش تا یک سوم کاهش قیمت داشت، بسیاری از دست اندرکاران 
ســفر نتوانســتند از این فرصت بهره ببرند تــا از این طریق به جذب 

گردشگر ورودی و افزایش میزان درآمد بپردازند.
 سخت تر از دوران جنگ!

باتوجه به آنچه گفته شــد بسیاری از فعاالن گردشگری بر این باورند 
گردشــگری در ســال 97 روزهای خوبی را نگذراند؛ در صورتی که 
می شــد از شــرایط موجود با روش های برنامه ریزی شده، مسووالنه و 
کارشناسی شده به شکل بهتری بهره برداری کرد. اتفاقی که برای بسیاری 
از کشورها هم پیش آمد و توانستند با برنامه ریزی و مدیریت درست، 
موفق عمل کنند و ایران هم می توانســت از طریــق الگوبرداری های 
درســت با چنین روش هایی سال 97 را بهتر از آنچه گذشت، بگذراند.  
حرمت اهلل رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با 
تاکید بر این موضوع به »دنیای اقتصاد« می گوید: »سختی ها و مشکالتی 
که گردشگری کشــور در سال گذشته پشت سر گذاشت، از مشکالت 
دوران جنگ تحمیلی هم دشوارتر بود؛ به طوری که این اتفاقات دست 
به دســت هم داد تا بسیاری از آژانس های مسافرتی دیگر نتوانند ادامه 
دهند و تعطیل شــدند و بســیاری دیگر هم برای بقا مجبور به تعدیل 

نیرو شدند.«
او موضوع نوسانات ارزی را بر این صنعت بسیار اثرگذار می داند و البته 
به این نکته نیز اشــاره می کند که چون بسیاری از آژانس های مسافرتی 
فعال در کشــور در زمینه ســفر خروجی فعالیت می کنند، نتوانســتند 
در زمینــه جذب گردشــگر ورودی اقدامــات الزم را صورت داده تا 
خسارت های به بار آمده را با جذب توریست خارجی جبران کنند: »از 
آنجا که 99 درصد آژانس های فعال کشور در زمینه سفرهای خروجی 
فعالیت می کنند، نتوانســتند به دلیل مسائل گوناگون فعالیت خود را به 
ســمت سفر داخلی و ورودی تغییر دهند. این در حالیست که سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می توانست با برنامه ریزی و 
مدیریت درست این بخش از معضالت را مدیریت کند و نتیجه اش هم 

افزایش میزان گردشگر ورودی می شد.«
به گفته رفیعی، ســال 97 می توانست سال جهش گردشگری به سمت 
پیشرفت باشد؛ چون هزینه سفر گردشگر ورودی به ایران به یک سوم 
قیمت رسیده بود: »افزایش نرخ ارز منافعی برای گردشگری داشت که 
می شد از این منافع استفاده کرد؛ اما در این زمینه موفق عمل نکردیم.« 
به باور رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، تا زمانی که 
تصدی گری امور به بخش خصوصی واگذار نشود، شرایط نابسامان در 
بخش گردشــگری به همین منوال باقی خواهد ماند و امیدی به سال 

جدید و سال های بعد نخواهد بود.
 فرصتی که سوخت

افزایش نرخ ارز عاملی بود تا بســیاری از گردشــگران خروجی سفر به 
کشــورهای دیگر برایشان گران تمام شود و در نتیجه مقصد سفر خود را 
به سمت مقاصد داخلی تغییر دهند؛ اتفاقی که موجب شد تا بر آمار سفر 
داخلی نیز افزوده شود. حسن سیادتان، عضو هیأت مدیره جامعه هتلداران 
ایران با اشاره به این موضوع به »دنیای اقتصاد« می گوید: »سال 97 به دلیل 
افزایش نرخ ارز با رونق گردشــگری داخلی مواجه بودیم؛ اما متاســفانه 
نتوانســتیم از این فرصت برای جذب گردشــگر ورودی استفاده کنیم و 
حتی با کنسلی های بسیاری از سوی مسافران خارجی به ویژه از کشورهای 
آمریکایی،اروپایی و آسیای شرقی هم مواجه شدیم که این خسارت حتی با 

گردشگران ورودی کشورهای همسایه هم جبران نشد.«

■ حدیث:
امام علی )ع(

 همچون زنبور عسل باش که خوراک پاک و پاکیزه می خورد و محصول پاک و پاکیزه 

تولید می کند ، و هر گاه روی شاخه ای می نشیند، آن را نمی شکند. 
غرر الحکم : ح 7186

■ دوبیتي:
درون سینه ام داغ ته دیره دلم میل گل باغ ته دیره  

بوینم آالله هم داغ ته دیره بشم آالله زاران الله چینم  

عکس روز

عکس: مریم مقدم

باباطاهر

 امســال یازده هزارو 870 گردشــگر راهی 
هتل های همدان شــده اند که از این تعداد 10 
هزار و 655 گردشــگر ایرانی و 548 گردشگر 
خارجی بوده اند . شهرام شیروانی نایب رئیس 
جامعــه هتلداران ایران  با اعــالم این این آمار 
در گفتگــو با همدان پیام گفت : ظرفیت اقامتی 
همدان در حــال حاضر به یک هــزار و 850 
تخت رسید ه است در حالی که در سال گذشته 
1200 تخت اقامتی در هتل های همدان ظرفیت 

موجود بود 
شــیروانی  گفت : بــا توجه به مقایســه آمار 
ســال جاری و سال گذ شــته در حوزه اقامت 
گردشــگران در همــدان می تــوان گفت در 
تعطیالت نــوروز 1398 با کاهــش 69 و نیم 
درصد ضریب اشــغال در هتل هــای همدان 

روبرو بودیم 
وی همچنین تاکید کرد : ســال جاری  17 هتل 
؛ هتل آپارتمان و متل در همدان فعال است که 
در سال گذشته این آمار به 15 میرسد و انتظار 
میرفت با توجه به افزایش ظرفیت اقامتی سال 
جاری همدان در زمینه اقامت گردشــگران به 

جایگاه مطلوبی در آمار دست پیدا کند 
شهرام شیروانی با اشاره به تاثیرات منفی اعالم 
جاری شدن سیل در نوروز 98 در همدان گفت 
: متاسفانه این مهم موجب وارد شدن ضرر زیان 
های جبران ناپذیر به چرخه اقتصادی هتل های 
اســتان همدان شــد در حالی که ما در همدان 
نسبت به استانهای همجوار شرایط منطقی تری 

از لحاظ آب و هوا را شاهد بودیم 
نایب رئیــس جامعه هتلداران ایــران با اعالم 
کاهش 15 درصدی ضریب اشــغال هتل های 
کشــور  در ایام نوروز 98 در مقایســه با مدت 
مشابه سال گذشته، اظهار داشت: در زمان وقوع 
سیل، جامعه هتلداران ایران از جمله نهادهایی 
بود که اعالم کرد، گردشگران می توانند اقامت 
خــود را بدون پرداخت هیچ هزینه ای کنســل 

کنند.
"شــیروانی" ابراز داشــت: حال از دولت این 
انتظار می رود که با در نظر گرفتن مشــوق هایی 
برای هتلداران، شرایطی برای جبران بخشی از 

هزینه های آنها را فراهم کنند.
شهرام شیروانی  تصریح کرد: به دلیل وقوع سیلی 
که امســال با آن مواجــه بودیم، میانگین ضریب 
اشغال هتل های استان 69,5 درصد و کشور نسبت 

به سال گذشته 15 درصد کاهش یافت. 
وی افــزود: در اثر وقوع ســیل، بســیاری از 
مســافران اقامت خود در هتل های شــهرهای 
مختلف کشور به ویژه همدان  را کنسل کردند 
و حتی افرادی که در تاستان نیز هتل رزرو کرده 
بودند از ترس ســیل هتل خود را کنسل کردند 
ولیکن به اعتقاد من بیشــترین ضرر شامل حال 

هتلداران شد. 
نایب رئیس جامعه هتلداران ایران در خصوص 
اقدامات انجام شده در واکنش به وقوع سیل در 
مناطقی از کشور، گفت: جامعه هتلداران ایران 
در اوایل این اتفاق، اطالعیه ای صادر کرد که به 
دلیل وضعیت پیش آمده در کشــور، مسافرانی 
که از قبــل هتل های خــود را رزرو کرده اند، 
می توانند بدون هیــچ هزینه ای، اقامت خود را 
کنســل و پول خود را به طــور کامل دریافت 

کننــد. در صورتی که طبق قانون می توانســتیم 
این کار را انجام ندهیم.

وی در ادامه گفت: برای جبران خسارات سیل 
بــه هتلداران نیز باید راهــکاری در نظر گرفته 
شــود. به اعتقاد من وقتی قرار اســت دولت، 
ضررهای ســیل را جبران کنــد باید ضررهای 

غیرمستقیم آن را نیز در نظر بگیرد.
"شــیروانی" گفت: در حال نگارش نامه ای به 
رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری هستیم تا به نوعی 
دولت با توجه به ضررهــای هتلداران در این 
مناطق، مشــوق هایی مانند معافیت مالیاتی 100 
درصدی برای یک تا دو ســال را برای آنها در 
نظر بگیرد تا به این صورت بخشــی از ضررها 

جبران شود.
نایب رئیس جامعه هتلداران در پایان با اشــاره 
به این موضوع که ساختمان هتل ها از سیل هیچ 
آســیب مستقیمی ندیده اســت، گفت: حداقل 
انتظار ما از دولت این اســت که در این شرایط 

هتلداران را رها نکند.

نایب رئیس جامعه هتلداران در گفتگو با همدان پیام:

اقامت در هتل های همدان
69  درصد کم شد

این روزها که همه به انس گرفتن 
با فضای مجازی مشــغولند در 
گوشه کنار شــهر نمایشگاههای 
فروش کتــاب بــا تخفیف 50 
درصد برپاست. جالب اینجاست 
فروشــندگان می گوینــد مردم 
دوباره به کتابخوانی بیشتر تمایل 
نشــان می دهند. و این نشــان 
دهنده آن اســت لذت ورق زدن 

کتاب همیشه ماندگار است.
* غرفه کتــاب در تله کابین 
گنجنامه


